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دی ماه امســال میزبان دو پیامبر بزرگ الهی اســت. میــالد پیامبر خاتم حضرت 
محمد مصطفی)ص( و عیســی روح اهلل)ع( هر دو در این ماه واقع شده  است. اسالم 
و مسیحیت اکنون دین رسمی بیشــتر مردم جهان اعالم می شــود و بیش از این 
و مهم تر این کــه تأثیرگذارترین ادیان جهان نیز این دو دین هســتند. توســعه و 
نفوذ تفکر دینی در جوامع مســلمان و مسیحی چنان گســترده است که ارزش ها 
و گزاره های دینی، حتی در کشورهای سکوالر و الئیک نیز افزون بر زندگی فردی 
مردم در امر سیاست و حکمرانی، از تاثیرگذارترین عوامل تصمیمات و رخدادهای 
بزرگ به شــمار می روند. برداشــت های متعــدد و متفاوت از دیــن در تعریف آن 
و نســبتش با فرد، جامعه و حکومت، منشــأ ایجاد مکتب هایی در تبیین دینداری 
واقعی و تحدید مرز تاثیر آن بوده اســت. از تقلیل دین به محــدوده رفتار فردی و 
احوال شخصیه، تا گســترش آن به همه شــئون فردی و اجتماعی در گذر زمان و 
مواجه شــدن با دوره های مختلف تاریخی، مواجهه با دین نیز متفاوت بوده است. 
مخصوصاً در دوران تجدد که بشر احساس کرد به زندگی خود تسلط یافته و زمان 
و مکان را در اختیار گرفته و صاحب سرنوشــت خود گردیده است، فهم دیگری از 
دین پدیدار شد. موج بی دینی از راه رســید، چه آن که دیگر دین، نسخه بیماری ها 
و پیدا شدن گمشده ها و امید رفع مشکالت نبود، بلکه بشر علت های طبیعی آن ها 
را دریافته و اســباب رفع مشــکالتش را فراهم آورده بود یا امید داشــت به زودی 
به دســت آورد. دین اما حاال به جایگاه حقیقی خود نزدیک تر می شد. بشر کامیاب 
چنانچه راه آسمان را گم نمی کرد، ارزشمند می نمود و بنده متنّعم چنانچه استغنا 
نمی ورزید الیق بندگی بود، چرا که استغنا ســبب طغیان می شود. مسیحیت پس 
از عروج عیسی علیه السالم به دســت پیروانش به کجراهه رفت و با اندکی از معارف 
الهی که برایش باقی ماند نتوانست شــیوه ای برای زندگی مؤمنانه جامعه مسیحی 
ارائه کند و پراکندگی پیروان کلیســا و تفرق آنان و قرائت های مختلف شــان نیز 
چاره ساز حیرانی شــان نشــد. چنین بود که زمینه برای ظهور پیامبر خاتم فراهم 
آمد. پیامبری که وجه اتم مکارم اخالق و مظهر خلــق نیکوی همه انبیای پیش از 
خود بود در مکه متولد شد تا آیین جهانی اسالم را عرضه کند. نخستین اصول آیین 
پیامبران در پیمان های عقبه اول و دوم آشکار شــد و آن همان اصول اخالقی بود 
مبتنی  بر راست اندیشی و راست کرداری و ایمان به خدای یکتا. همچنین در پیمان 
مدینه که نخستین قانون اجتماعی اســالم است این اصول با تفصیل بیشتر تبیین 
شــد و از آن جمله بود: »نیکوکاری از بدکاری جداست، هیچ کس با هم پیمان خود 
بدی نکند و ســتم دیده را یاری باید. نیکی از بدی جداســت و هرکه بد کند با خود 

کند و...«
پیامبر آرام آرام جامعه الهی را بنا نهاد و نمونه ای برای زیســت مؤمنانه بشــر و آیین 
ســلوک جامعه بندگان خدا ارائه کرد. مســلمانان اگرچه میراث داران خوبی برای 
مجاهدت پیامبر نبودند، اما اهل بیت آن بزرگوار در تاریخ دویســت و پنجاه ســاله 
امامت و حیاتشــان در بین مردم ســعی بلیغ در تبیین این اندیشــه و راه داشتند. 
قرآن، معجزه جاویــدان پیامبر اگرچه به اراده خداونــد از تحریف مصون ماند، لکن 
بداندیشــان از روز رحلت پیامبر ســعی در تحریف باطنی این کالم و انحراف صراط 
پایدار پیامبر داشتند، تالش هایی که اکنون در جامعه بنیادگرایی و با شعار بازگشت 

به اندیشه های پیامبر و سنت پاک ایشان موجد قبیح ترین رفتارها شده است.
سردبير

بنیاد تحریف

کلمه نخست
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گفت و گو
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گفت وگو با علی محمد حلمی
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رهبری به جوانان غربی 
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پیام مهربانی

راهبرد
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متن نامه دوم

بیش از ده  ماه از نخســتین نامه  رهبر معظم انقالب به 
جوانان غربی می گذرد که ایشان نامه  دوم خود به جوانان 
غربی را نیز نوشــتند. نامه دوم رهبر انقالب مانند نامه 
اول، زمانی نوشــته شد که فرانسه شــاهد وقوع حادثه 
تروریستی بود. دی ماه سال ۱۳۹۳ فرانسه شاهد سلسله 
حوادث تروریســتی و حمله به مجله »شارلی ابدو« بود 
که تصاویر موهنی از پیامبر اســالم منتشــر کرده بود. 
حمله به شــارلی ابدو موجی از تفکرات ضد اســالمی و 
اسالم هراسی را در غرب به خصوص در اروپا ایجاد کرده 
بود. تنها دو هفته بعــد از این اتفاق تروریســتی، رهبر 
انقالب در نامه ای خطاب به »جوانــان اروپا و آمریکای 

شمالی«، ارائه تصویری ترسناک از دین مبین اسالم را 
»سیاه نمایی گسترده« علیه اســالم نامیده و از جوانان 
غربی خواستند »شناخت مستقیم و بی واسطه از اسالم 
به دست بیاورند.« اکنون نامه دوم ایشان به جوانان غربی 
نیز زمانی نوشته شــد که بار دیگر فرانسه شاهد حادثه 
تروریســتی بود. رهبر انقالب در نخســتین جمله نامه 
دوم خود به جوانان غربی نوشــتند: »حوادث تلخی که 
تروریسم کور در فرانسه رقم زد، بار دیگر مرا به گفت وگو 
با شما جوانان برانگیخت.« هدف نامه اول رهبر انقالب 
به جوانان غربی، درخواســت و دعوت برای شــناخت 
بی واسطه از اسالم بود. اما به نظر می رسد هدف از نگارش 

نامه دوم یادآوری این نکته مهم اســت که »تروریسم، 
درد مشترک« جهان اســالم و غرب است. هدف دیگر 
شــاید بیان این مطلب اســت که اگرچه افراط گرایان 
اسالمی حادثه  تروریستی پاریس را رقم زدند، اما همین 
گروه های افراطی توســط قدرت های غربی به خصوص 
»آمریکا« ایجاد و تقویت شــدند.رهبر معظم انقالب در 
این خصوص نوشتند: »امروز کمتر کسی از نقش ایاالت 
متحده آمریکا در ایجــاد یا تقویت و تســلیح القاعده، 
طالبان و دنباله های شوم آنان بی اطالع است.« در پرونده  
پیش رو ابتدا دو نامه  مقام معظم رهبری مرور شده و در 

ادامه تحلیل هایی در این باره گرد آوری شده است.

 بازخوانـی دونامه

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
       به عموم جوانان در كشورهای غربی 

حوادث تلخی که تروریســم کور در فرانسه رقم زد، 
بار دیگر مرا به گفت وگو با شــما جوانان برانگیخت. 
برای من تأّسف بار است که چنین رویدادهایی بستر 
سخن را بســازد، اّما واقعّیت این است که اگر مسائل 
دردناک، زمینــه ای برای چاره اندیشــی و محملی 
برای همفکــری فراهم نکند، خســارت دوچندان 
خواهد شــد. رنج هر انســانی در هر نقطه از جهان، 
به خودی خود برای همنوعان اندوه بار است. منظره  
کودکی که در برابر دیدگان عزیزانش جان می دهد، 
مادری که شادی خانواده اش به عزا مبّدل می شود، 
شــوهری که پیکر بی جان همســرش را شتابان به 
سویی می برد، و یا تماشاگری که نمی داند تا لحظاتی 
دیگر آخرین پــرده نمایش زندگــی را خواهد دید، 
مناظری نیســت که عواطف و احساسات انسانی را 
برنینگیزد. هرکس که از محّبت و انســانّیت بهره ای 
برده باشــد، از دیدن ایــن صحنه ها متأثّــر و متألّم 
می شود؛ چه در فرانســه رخ دهد، چه در فلسطین و 
عراق و لبنان و سوریه. قطعاً یک ونیم میلیارد مسلمان 
همین احســاس را دارند و از عامالن و مسّببان این 
فجایع، منزجر و بیزارند. اّما مســئله این اســت که 
رنج های امروز اگر مایه ساختن فردایی بهتر و ایمن تر 
نشــود، فقط به خاطره هایی تلخ و بی ثمر فروخواهد 
کاســت. من ایمان دارم که تنها شما جوان هایید که 
با درس گرفتــن از نامالیمات امــروز، قادر خواهید 
بود راه هایــی نو برای ســاخت آینده بیابید و ســّد 

بیراهه هایی شوید که غرب را به نقطه  کنونی رسانده 
است.

درست است که امروز تروریســم درد مشترک ما و 
شما است، اّما الزم است بدانید که ناامنی و اضطرابی 
که در حوادث اخیر تجربــه کردید، با رنجی که مردم 
عراق، یمن، ســوریه، و افغانســتان طّی سال های 
متمادی تحّمل کرده اند دو تفاوت عمده دارد؛ نخست 
این که دنیای اسالم در ابعادی به مراتب وسیع تر، در 
حجمی انبوه تر و به مّدت بســیار طوالنی تر قربانی 
وحشت افکنی و خشونت بوده اســت؛ و دّوم این که 
متأّسفانه این خشــونت ها همواره از طرف برخی از 
قدرت های بزرگ به شــیوه های گوناگون و به شکل 
مؤثّر حمایت شده اســت. امروز کمتر کسی از نقش 
ایاالت مّتحــده  آمریکا در ایجاد یا تقویت و تســلیح 
القاعده، طالبــان و دنباله های شــوم آنان بی اّطالع 
است. در کنار این پشتیبانی مستقیم، حامیان آشکار 
و شناخته شده  تروریسم تکفیری، علی رغم داشتن 
عقب مانده ترین نظام های سیاسی، همواره در ردیف 
مّتحدان غرب جای گرفته اند، و این در حالی اســت 
که پیشروترین و روشن ترین اندیشه های برخاسته 
از مردم ســاالری های پویا در منطقــه، بی رحمانه 
مورد سرکوب قرار گرفته است. برخورد دوگانه  غرب 
با جنبش بیداری در جهان اســالم، نمونه گویایی از 

تضاد در سیاست های غربی است.

چهره دیگر این تضاد، در پشــتیبانی از تروریســم 

دولتی اســرائیل دیده می شــود. مردم ستمدیده 
فلســطین بیش از شصت سال اســت که بدترین 
نوع تروریســم را تجربه می کنند. اگر مــردم اروپا 
اکنون چند روزی در خانه های خود پناه می گیرند 
و از حضــور در مجامع و مراکــز پرجمعّیت پرهیز 
می کنند، یک خانواده فلســطینی ده ها سال است 
که حّتی در خانه خود از ماشــین کشتار و تخریب 
رژیم صهیونیســت در امان نیســت. امــروزه چه 
نوع خشــونتی را می توان از نظر شــّدت قساوت با 
شهرک ســازی های رژیم صهیونیســت مقایسه 
کرد؟ این رژیم بدون این که هرگــز به طور جّدی و 
مؤثّر مورد ســرزنش مّتحدان پرنفوذ خود و یا الاقل 
نهادهای به ظاهر مستقّل بین المللی قرار گیرد، هر 
روز خانه فلسطینیان را ویران و باغ ها و مزارعشان را 
نابود می کند، بی آن که حّتی فرصت انتقال اسباب 
زندگی یا مجال جمع آوری محصول کشــاورزی 
را به آنان بدهد؛ و همه این ها اغلب در برابر دیدگان 
وحشــت زده و چشمان اشــک بار زنان و کودکانی 
روی می دهد که شاهد ضرب و جرح اعضای خانواده 
خود و در مواردی انتقال آن ها به شــکنجه گاه های 
مخوفند. آیا در دنیای امروز، قســاوت دیگری را در 
این حجم و ابعاد و با این تداوم زمانی می شناســید ؟ 
به گلوله بستن بانویی در وسط خیابان فقط به جرم 
اعتراض به ســربازِ تا دندان مســلّح، اگر تروریسم 
نیســت پس چیســت؟ این بربریّت چون توّسط 
نیروی نظامی یک دولت اشــغالگر انجام می شود، 
نباید افراطی گری خوانده شود؟ یا شاید این تصاویر 
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فقط به این علّت که شــصت ســال مکّرراً از صفحه  
تلویزیون ها دیده شــده، دیگر نباید وجــدان ما را 

تحریک کند.

لشکرکشی های سال های اخیر به دنیای اسالم که 
خود قربانیان بی شماری داشــت، نمونه ای دیگر از 
منطق متناقض غرب است. کشورهای مورد تهاجم، 
عالوه بر خســارت های انســانی، زیرساخت های 
اقتصادی و صنعتی خود را از دست داده اند، حرکت 
آن ها به ســوی رشــد و توســعه به توّقف یا کندی 
گراییده، و در مواردی ده ها سال به عقب برگشته اند؛ 
با وجود این، گستاخانه از آنان خواسته می شود که 
خود را ستمدیده ندانند. چگونه می توان کشوری را 
به ویرانه تبدیل کرد و شهر و روستایش را به خاکستر 
نشاند، سپس به آن ها گفت که لطفاً خود را ستمدیده 
ندانید؟! به جای دعوت به نفهمیدن و یا از یاد بردن 
فاجعه ها، آیــا عذرخواهِی صادقانه بهتر نیســت؟ 
رنجی که در این ســال ها دنیای اســالم از دورویی 
و چهره آرایی مهاجمان کشــیده اســت، کمتر از 

خسارت های ماّدی نیست.

جوانان عزیز! من امید دارم که شما در حال یا آینده، 
این ذهنّیت آلوده به تزویر را تغییر دهید؛ ذهنّیتی 
که هنرش پنهان کردن اهداف دور و آراستن اغراض 
موذیانه است. به نظر من نخستین مرحله در ایجاد 
امنّیت و آرامش، اصالح این اندیشه خشونت زاست. 
تا زمانی کــه معیارهای دوگانه بر سیاســت غرب 
مسلّط باشد، و تا وقتی که تروریسم در نگاه حامیان 
قدرتمنــدش به انواع خوب و بد تقســیم شــود، و 
تا روزی که منافع دولت ها بر ارزش های انســانی و 
اخالقی ترجیح داده شود، نباید ریشه های خشونت 

را در جای دیگر جستجو کرد.

متأّســفانه این ریشــه ها طّی ســالیان متمادی، 
به تدریج در اعماق سیاست های فرهنگی غرب نیز 
رســوخ کرده و یک هجوم نرم و خاموش را سامان 
داده است. بسیاری از کشــورهای دنیا به فرهنگ 
بومی و ملّی خود افتخــار می کنند، فرهنگ هایی 
که در عیــن بالندگی و زایش، صدها ســال جوامع 
بشــری را به خوبی تغذیه کرده است؛ دنیای اسالم 
نیز از این امر مستثنا نبوده است. اّما در دوره معاصر، 
جهان غرب بــا بهره گیری از ابزارهای پیشــرفته، 
بر شبیه ســازی و همانندســازی فرهنگی جهان 
پافشــاری می کند. من تحمیــل فرهنگ غرب بر 

ســایر ملّت ها و کوچــک شــمردن فرهنگ های 
مستقل را یک خشــونت خاموش و بسیار زیان بار 
تلّقی می کنم. تحقیر فرهنگ هــای غنی و اهانت 
به محترم ترین بخش های آن هــا در حالی صورت 
می گیرد که فرهنــگ جایگزیــن، به هیچ وجه از 
ظرفّیت جانشینی برخوردار نیست. به طور مثال، 
دو عنصر »پرخاشگری« و »بی بندوباری اخالقی« 
که متأّســفانه به مؤلّفه های اصلــی فرهنگ غربی 
تبدیل شده است، مقبولّیت و جایگاه آن را حّتی در 
خاستگاهش تنّزل داده است. اینک سؤال این است 
که اگر ما یک فرهنگ ستیزه جو، مبتذل و معناگریز 
را نخواهیم، گنهکاریم؟ اگر مانع ســیل ویرانگری 
شــویم که در قالب انواع محصوالت شــبه هنری 
به ســوی جوانان ما روانه می شــود، مقّصریم؟ من 
اهمّیت و ارزش پیوندهای فرهنگی را انکار نمی کنم. 
این پیوندها هر گاه در شــرایط طبیعی و با احترام 
به جامعه پذیــرا صورت گرفته، رشــد و بالندگی و 
غنا را به ارمغان آورده اســت. در مقابل، پیوندهای 
ناهمگون و تحمیلی، ناموّفق و خسارت بار بوده است. 
با کمال تأّسف باید بگویم که گروه های فرومایه ای 
مثل داعش، زاییده  این گونــه وصلت های ناموّفق 
با فرهنگ های وارداتی اســت. اگر مشــکل واقعاً 
عقیدتی بود، می بایست پیش از عصر استعمار نیز 
نظیر این پدیده ها در جهان اسالم مشاهده می شد، 
در حالی کــه تاریخ، خــالف آن را گواهی می دهد. 
مستندات مسلّم تاریخی به روشنی نشان می دهد 
که چگونه تالقی اســتعمار با یک تفّکــر افراطی و 
مطرود، آن  هم در دل یک قبیله  بدوی، بذر تندروی 
را در این منطقه کاشت. وگرنه چگونه ممکن است 
از یکی از اخالقی ترین و انسانی ترین مکاتب دینی 
جهان که در متن بنیادیِن خــود، گرفتن جان یک 
انســان را به مثابه کشتن همه بشــریّت می داند، 

زباله ای مثل داعش بیرون بیاید؟

از طرف دیگر باید پرسید چرا کســانی که در اروپا 
متولّد شــده اند و در همان محیط، پرورش فکری و 
روحی یافته اند، جذب این نوع گروه ها می شوند؟ آیا 
می توان باور کرد که افراد با یکی دو ســفر به مناطق 
جنگی، ناگهان آن قدر افراطی شوند که هم وطنان 
خود را گلوله بــاران کنند؟ قطعاً نبایــد تأثیر یک 
عمر تغذیه فرهنگی ناسالم در محیط آلوده و مولّد 
خشونت را فراموش کرد. باید در این زمینه تحلیلی 
جامع داشت، تحلیلی که آلودگی های پیدا و پنهان 
جامعه را بیابد. شاید نفرت عمیقی که طّی سال های 

شــکوفایی صنعتی و اقتصادی، در اثر نابرابری ها و 
احیانــاً تبعیض هــای قانونی و ســاختاری در دل 
اقشــاری از جوامع غربی کاشته شده، عقده هایی را 
ایجاد کرده که هر از چندی بیمارگونه به این صورت 

گشوده می شود.

به هرحال این شما هستید که باید الیه های ظاهری 
جامعه  خود را بشــکافید، گره ها و کینه ها را بیابید و 
بزدایید. شکاف ها را به جای تعمیق، باید ترمیم کرد. 
اشــتباه بزرگ در مبارزه با تروریسم، واکنش های 
عجوالنه  ای اســت کــه گسســت های موجود را 
افزایش دهد. هر حرکت هیجانی و شــتاب زده که 
جامعه مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشّکل 
از میلیون ها انسان فّعال و مسئولّیت پذیر است، در 
انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته 
آنان را از حقوق اصلی شان محروم سازد و از صحنه 
اجتماع کنار گذاَرد، نه تنها مشــکل را حل نخواهد 
کرد، بلکه فاصله ها را عمیق، و کدورت ها را وسعت 
ـ مخصوصاً  خواهد داد. تدابیر سطحی و واکنشیـ 
ـ جز این کــه با افزایش  اگر وجاهــت قانونی بیابدـ 
قطب بندی های موجود، راه را بر بحران های آینده 
بگشــاید، ثمر دیگری نخواهد داشت. طبق اخبار 
رسیده، در برخی از کشــورهای اروپایی مقّرراتی 
وضع شده اســت که شــهروندان را به جاسوسی 
علیه مســلمانان وامی دارد؛ ایــن رفتارها ظالمانه 
است و همه می دانیم که ظلم، خواه ناخواه خاصّیت 
برگشت پذیری دارد. وانگهی مسلمانان، شایسته 
این ناسپاسی ها نیستند. دنیای باختر قرن هاست 
که مسلمانان را به خوبی می شناسد؛ هم آن روز که 
غربیان در خاک اسالم میهمان شــدند و به ثروت 
صاحبخانه چشــم دوختنــد، و هــم روز دیگر که 
میزبان بودند و از کار و فکر مسلمانان بهره جستند، 
اغلب جز مهربانی و شکیبایی ندیدند. بنابراین من 
از شما جوانان می خواهم که بر مبنای یک شناخت 
درست و با ژرف بینی و استفاده از تجربه های ناگوار، 
بنیان های یــک تعامل صحیح و شــرافتمندانه را 
با جهان اســالم پی ریزی کنید. در این صورت، در 
آینده ای نه چنــدان دور خواهید دیــد بنایی که بر 
چنین شالوده ای اســتوار کرده اید، سایه اطمینان 
و اعتماد را بر ســر معمارانش می گستراند، گرمای 
امنّیت و آرامش را به آنان هدیه می دهد، و فروغ امید 

به آینده ای روشن را بر صفحه  گیتی می تاباند.
سّيدعلی خامنه ای
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مردم ستمديده 
فلسطين بيش 
از شصت سال 

است که بدترين 
نوع تروريسم 

را تجربه 
می کنند. اگر 

مردم اروپا اکنون 
چند روزی در 

خانه های خود 
پناه می گيرند 
و از حضور در 

مجامع و مراکز 
پرجمعّيت 

پرهيز می کنند، 
يک خانواده 
فلسطينی 

ده ها سال است 
که حّتی در 

خانه خود از 
ماشين کشتار 
و تخريب رژيم 

صهيونيست در 
امان نيست

نمونه ای از منطق متناقض غرب
لشکرکشــی های ســال های اخير به دنيای اســام  نمونه ای ديگر از منطق 
متناقض غرب است. کشــورهای مورد تهاجم، عاوه بر خسارت های انسانی، 

زيرساخت های اقتصادی و صنعتی خود را از دست داده اند.
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متن نامه اول

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
      به عمــوم جوانــان در اروپا و 

امريكای شمالی
حوادث اخیر در فرانســه و وقایع مشابه در 
برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد 
کرد که درباره آن ها مستقیماً با شما سخن 
بگویم. من شــما جوانان را مخاطب خود 
قرار می دهم؛ نه به این علّــت که پدران و 
مادران شــما را ندیده می انــگارم، بلکه به 
این ســبب که آینده ملّت و ســرزمینتان 
را در دســتان شــما می بینم و نیز حّس 
حقیقت جویی را در قلب های شــما زنده تر 
و هوشــیارتر می یابم. همچنیــن در این 
نوشته به سیاستمداران و دولتمردان شما 
خطاب نمی کنم، چون معتقــدم که آنان 
آگاهانه راه سیاســت را از مســیر صداقت 
و درســتی جدا کرده اند. سخن من با شما 
درباره اسالم اســت و به طور خاص، درباره 
تصویــر و چهره ای که از اســالم به شــما 
ارائه می گردد. از دو دهه پیش به این ســو 
ــ یعنی تقریبــاً پس از فروپاشــی اتّحاد 
جماهیر شــوروی ــ تالش هــای زیادی 
صورت گرفته اســت تا این دین بزرگ، در 
جایگاه دشــمنی ترسناک نشــانده شود. 
تحریک احساس رعب و نفرت و بهره گیری 
از آن، متأّســفانه ســابقه ای طوالنــی در 
تاریخ سیاســی غرب دارد. مــن در این جا 
نمی خواهــم به »هراس هــای« گوناگونی 
که تاکنون به ملّت های غربی القاء شــده 
است، بپردازم. شــما خود با مروری کوتاه 
بر مطالعات انتقــادی اخیر پیرامون تاریخ، 
می بینید کــه در تاریخ نگاری های جدید، 
رفتارهای غیر صادقانه و مزّورانه دولت های 
غربی با دیگر ملّت ها و فرهنگ های جهان 
نکوهش شده است. تاریخ اروپا و امریکا از 
برده داری شرمسار است، از دوره استعمار 
سرافکنده است، از ستم بر رنگین پوستان 
و غیرمسیحیان خجل اســت؛ محّققین و 
موّرخین شــما از خونریزی هایی که به نام 
مذهب بین کاتولیک و پروتســتان و یا به 
اســم ملّیت و قومّیت در جنگ های اّول و 
دّوم جهانی صــورت گرفته، عمیقــاً ابراز 

سرافکندگی می کنند.

ایــن به خودی خود جای تحســین دارد و 
هدف من نیز از بازگوکردن بخشــی از این 
فهرست بلند، ســرزنش تاریخ نیست، بلکه 
از شــما می خواهم از روشــنفکران خود 
بپرســید چرا وجدان عمومی در غرب باید 
همیشــه با تأخیری چند ده ساله و گاهی 
چند صد ســاله بیــدار و آگاه شــود؟ چرا 
بازنگری در وجدان جمعی، باید معطوف به 
گذشته های دور باشد نه مسائل روز؟ چرا 
در موضوع مهّمی همچون شیوه برخورد با 
فرهنگ و اندیشه اســالمی، از شکل گیری 

آگاهی عمومی جلوگیری می شود؟

شــما به خوبی می دانید که تحقیر و ایجاد 
نفــرت و تــرس موهــوم از »دیگــری«، 
زمینه مشترک تمام آن ســودجویی های 
ستمگرانه بوده است. اکنون من می خواهم 
از خود بپرســید که چرا سیاست قدیمی 
هراس افکنــی و نفرت پراکنــی، این بار با 
شّدتی بی ســابقه، اسالم و مســلمانان را 
هدف گرفته است؟ چرا ساختار قدرت در 
جهان امروز مایل اســت تفکر اسالمی در 
حاشیه و انفعال قرار گیرد؟ مگر چه معانی 
و ارزش هایــی در اســالم، مزاحــم برنامه 
قدرت های بزرگ اســت و چه منافعی در 
سایه تصویرســازی غلط از اسالم، تأمین 
می گردد؟ پس خواسته اّول من این است 
که دربــاره انگیزه هــای این ســیاه نمایی 
گسترده علیه اسالم پرسش و کاوش کنید.

خواســته  دوم من این است که در واکنش 
به ســیل پیشــداوری ها و تبلیغات منفی، 
سعی کنید شناختی مستقیم و بی واسطه 
از این دین به دســت آورید. منطق سلیم 
اقتضاء می کند که الاقل بدانید آنچه شــما 
را از آن می گریزانند و می ترسانند، چیست 
و چه ماهّیتی دارد. من اصرار نمی کنم که 
برداشــت من یا هر تلّقی دیگری از اسالم 
را بپذیرید بلکه می گویم اجازه ندهید این 
واقعّیت پویا و اثرگــذار در دنیای امروز، با 
اغراض و اهداف آلوده به شــما شناسانده 
شود. اجازه ندهید ریاکارانه، تروریست های 
تحت استخدام خود را به عنوان نمایندگان 
اسالم به شــما معرفی کنند. اســالم را از 

طریق منابع اصیل و مآخذ دســت اّول آن 
بشناسید. با اسالم از طریق قرآن و زندگی 
م(  پیامبر بزرگ آن )صلّی اهلل علیه وآله و ســلّ
آشنا شوید. من در این جا مایلم بپرسم آیا 
تاکنون خود مســتقیماً به قرآن مسلمانان 
مراجعه کرده اید؟ آیا تعالیم پیامبر اســالم 
آموزه هــای  و  م(  )صلّی اهلل علیه وآله وســلّ
انســانی و اخالقی او را مطالعــه کرده اید؟ 
آیا تاکنون به جز رسانه ها، پیام اسالم را از 
منبع دیگری دریافت کرده اید؟ آیا هرگز از 
خود پرســیده اید که همین اسالم، چگونه 
و بــر مبنای چــه ارزش هایی طــّی قرون 
متمادی، بزرگ ترین تمّدن علمی و فکری 
جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان 

و متفّکران را تربیت کرد؟

من از شــما می خواهــم اجــازه ندهید با 
چهره پردازی های موهن و ســخیف، بین 
شــما و واقعّیت، ســّد عاطفی و احساسی 
ایجاد کنند و امــکان داوری بی طرفانه را 
از شــما ســلب کنند. امروز که ابزارهای 
ارتباطاتی، مرزهای جغرافیایی را شکسته 
اســت، اجازه ندهید شــما را در مرزهای 
ســاختگی و ذهنــی محصور کننــد. اگر 
چه هیچ کــس به صورت فــردی نمی تواند 
شکاف های ایجاد شــده را پر کند، اّما هر 
یک از شــما می تواند به قصد روشــنگرِی 
خود و محیط پیرامونش، پلی از اندیشــه 
و انصاف بر روی آن شــکاف ها بسازد. این 
چالش از پیش طراحی شــده بین اســالم 
و شــما جوانان، اگر چه ناگوار اســت اّما 
می تواند پرســش های جدیدی را در ذهن 
کنجکاو و جســتجوگر شــما ایجاد کند. 
تالش در جهت یافتن پاسخ این پرسش ها، 
فرصت مغتنمی را برای کشف حقیقت های 
نو پیش روی شــما قرار می دهد. بنابراین، 
این فرصــت را برای فهــم صحیح و درک 
بدون پیشــداوری از اسالم از دست ندهید 
تا شاید به یمن مســئولّیت پذیری شما در 
قبال حقیقت، آینــدگان این برهه از تاریخ 
تعامل غرب با اســالم را با آزردگی کمتر و 

وجدانی آسوده تر به نگارش درآورند.
سّيدعلی خامنه ای

1/11/1393

 امکان داوری بی طرفانه از شما سلب  نشود
من از شما می خواهم اجازه ندهيد با چهره پردازی های موهن و سخيف، بين 
شما و واقعّيت، سّد عاطفی و احساسی ايجاد کنند و امکان داوری بی طرفانه 

را از شما سلب کنند.

شما به خوبی 
می دانيد که 
تحقير و ايجاد 
نفرت و ترس 
موهوم از 
»ديگری«، زمينه 
مشترک تمام آن 
سودجويی های 
ستمگرانه بوده 
است. اکنون 
من می خواهم 
از خود بپرسيد 
که چرا سياست 
قديمی 
هراس افکنی و 
نفرت پراکنی، 
اين بار با شّدتی 
بی سابقه، اسام 
و مسلمانان 
را هدف گرفته 
است؟
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گفت وگو

   جناب دكتر حلمــی! نامه اول و 
دوم مقام معظــم رهبری كه خطاب 
به جوانان غربی بــود، در واقع نوعی 
سياستمداران  ميان  سنت شــكنی 
محسوب می شــود، اين نامه بيانی 
قاطع و در عين حال صميمی داشت، 
چيزی كه در جهان امــروز نظير آن 
ديده نشده اســت؛ به ويژه در سطح 
جهان اسالم. ايشــان در اين دو نامه 
ذهن جــوان غربی را بــه آنچه كه 
در پيرامونشــان می گذرد روشــن 
كرده و حقايقــی را در مورد جهان 
امروز و به ويژه جايگاه دين اســالم 
ابراز داشتند. اين ســطح تعامل از 
ديدگاه پوليتيكــی تاثيرات مثبتی 
به همراه دارد، به عنــوان فردی كه 
سال ها نمايندگِي فرهنگی جمهوری 
اسالمی ايران در بريتانيا را بر عهده 

معرفی ماهیت صلح طلبانه اسالم 

نگارش دو نامه از سوی مقام معظم رهبری، خطاب به جوانان غربی، فضای روشنگرانه ای را در ميان جوانان 
جهان غرب ايجاد كرد، جوانانی كه به دليل تبليغات دروغين و رســانه ای غرب از ماهيت صلح طلب اسالم 
بی خبر بودند. اما ارسال اين نامه ها و متعاقبًا ترجمه آن ها به زبان های زنده دنيا، پرده از واقعيات برداشت. 
در راستای بررســی تاثير گســترده نامه های رهبری به جوانان غرب و تاثير آن بر ارتباط مسالمت آميز 
مضاعف ميان اديان، با دكتر علی محمد حلمی، به گفت وگو نشســته ايم. او سال ها در مقام رايزن فرهنگی 
جمهوری اســالمی ايران در بريتانيا فعاليت می كرد و هم اكنون رئيس مركز گفت وگوی اديان ســازمان 

فرهنگ و ارتباطات اسالمی است. 

فاطمه فرامرزی

بررسی تأثيرات نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی در گفت وگو با 
علی محمد حلمی

گفتمانی برخاسته از اسالم ناب
بسياری از رهبران دنيا نسبت به اذهان جوانان کشور خود اعتنايی ندارند، 
اما مقام معظم رهبری با نگارش نامه در قالب يک گفتار صادقانه گفتمانی 

برخاسته از اسام ناب و بر اساس رأفت را به جوان غربی معرفی می کنند.
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داشته، نقش اين نامه را در معادالت 
سياســی- فرهنگی نظام بين الملل 

چگونه ارزيابی می كنيد؟
نامه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در این 
برهه از زمان حکایت از مسئولیت پذیری ایشان 
در قبال نســل آینده و جوان غربــی دارد. برای 
پاسخ به این پرسش باید چند مسئله و موضوع 
را بررســی کنیم که بــه آن ها اشــاره می کنم. 
شواهد نشان می دهد که متأسفانه جوامع غربی 
همچنان تحت سیطره رسانه های صهیونیستی 
قرار دارنــد و این رســانه ها با انتشــار اخبار و 
تحلیل هــای غلط ســعی دارند ذهــن جوامع 
و به ویــژه جوان غربــی را مدیریــت کنند. این 
وضعیت حاکي از آن است که صداقت و درستی 
در ارتباط میان سیاست مداران در جوامع غربی 
به شدت خدشه دار شــده است و این وضعیت را 
می توان از نظر تاریخی نیــز اثبات کرد، چراکه 
آن ها همــواره به دنبــال معرفی یک دشــمن 
بوده اند. یک زمان ســیاهان آفریقا را دشــمن 
بشریت معرفی کردند، یک زمان سرخ پوست ها 
را دشــمن خود عنوان کردند و یــک زمان هم 
جامعه بزرگ اسالم را به عنوان دشمن خود در 

سطح رسانه ها معرفی می کنند.
از ســوی دیگر رفتارهای قلدرمآبانه کشورهای 
غربی در قبال کشــورهای منطقه و خاورمیانه، 
خود حکایت از تناقضات فکری و رفتاری آن ها 
دارد، چراکه دم از دموکراســی می زنند، اما در 
عمل دست به کشتار جمع کثیری از مسلمانان 
در بحرین می زنند و این اتفاقاتی اســت که جلو 
چشــمان مدعیان حقوق بشــر و دموکراســی 
می افتد. مردم یمن و بحرین کشــته می شوند و 
این کشتارها توســط رژیم های غربی هم پیمان 
با آمریکا صورت می گیرد. چگونه اســت که این 
ممالک مدعی دموکراســی و دفــاع از حقوق 
انســان ها از کنار این جنایات ها رد می شوند و 
از ســوی دیگر دم از عدالت مي زنند؟ آن ها این 
جریانات و حقایق را هرگز در رســانه های خود 
نمی گویند و جوان غربــی اصاًل نمی داند که چه 

شرایطی بر این مردم مظلوم حاکم است.
مقام معظم رهبری بعد از جریانات تروریســتی 
که در فرانسه اتفاق افتاد نامه دوم خود را خطاب 
به جوانان غربی نوشــتند تا ذهنیت جوان غربی 
به ویژه نسبت به اسالم اصالح و فریبکاری های 
این دولت ها مشــخص شود. ایشــان به عنوان 

رهبر ایــران اســالمی از این اقدامــات دوری 
جســتند. این برای جهان مهم اســت که رهبر 
یک کشــور قدرتمندي چون ایران، اعالم کند 
که این اعمال تروریســتی که توسط گروه های 
تروریستی به نام اســالم انجام می شود، در واقع 
هیچ ارتباطی به اســالم ندارد و این گروه ها در 
واقع مزدورانی هســتند که این فجایع را به بار 

می آورند.
   ايــن نامه ها از منظــر تعريف و 

كاركرد رسانه ای چه جايگاهی دارد؟
مقام معظم رهبری در چنین شرایطی نامه را به 
جوانان غربی می نویسند تا این روشنگری برای 
ذهن جــوان غربی ایجاد شــود، چراکه جوانان 
غــرب در فضایی رشــد می کنند کــه واقعیت 
به آن ها گفته نمی شــود و آ ن ها باید بدانند که 
پشــت این الیه های ظاهری چــه انگیزه هایی 

نهفته است.
نــگارش این نامه درســت در زمانی اســت که 
بسیاری از رهبران دنیا نسبت به اذهان جوانان 
کشــور خود اعتنایــی ندارند، امــا مقام معظم 
رهبری با نگارش این نامــه در قالب یک گفتار 
صادقانه گفتمانی برخاسته از اســالم ناب و بر 

اساس رأفت را به جوان غربی معرفی می کنند.
ایشــان در نامه خــود جوانان غربــی را دعوت 
می کننــد بی طرفانــه بــه عنوان یک انســان 
آزاداندیش ســعی کنند که خودشــان حقایق 
را از منابع معتبر کســب کنند تــا این که ذهن 
خــود را در اختیــار رســانه هایی بگذارند که 
تحت سلطه ســرمایه داران اســت. از نظر من 
این گفت وگوهای ســازنده در قالب این نامه ها 
با جوانان غیرمســلمان غرب و عمدتاً مسیحی، 
نشان می دهد که اسالم هدفی جز ایجاد عدالت 
و تربیت انســان ندارد؛ یعنی آنچه که پیامبران 
الهی به دنبال آن بودند و این واژه ها و گفتمان، 
گفتمانی اســت که در میان ادیان وجود دارد و 
فرهنگ مشــترکی اســت که میان ادیان الهی 
وجود داشــته اســت. تحلیل بنده این است که 
این نامه ها می تواند آغاز تحول بزرگ فکری در 

غرب و به ویژه میان جوانان غربی باشد.
   مقام معظــم رهبری در نامه اول 
خود از جوانان غربی خواسته بودند 
تا اســالم را بی واســطه بشناسند. 
ايشان شــناخت بی واسطه از اسالم 
را در اين نامه عنــوان كردند، ارايه 

نامه ای از سوی رهبر كشور اسالمی 
و قدرتمندی چــون ايران آن هم در 
چنين سطح گسترده ای چه تاثيری 
در گفت وگوی مســالمت آميز ميان 

اديان خواهد داشت؟
تأثیر به سزایی در نوع شــناخت آن ها از اسالم 
دارد. برای بررســی بیشــتر این بحث مثالی را 
عنوان می کنم تا فضا ملموس تر شود. متأسفانه 
در مقاطع مختلف تاریخ جریان هایی به نام دین، 
اعمالی را مرتکب می شــوند که قطعــاً با رفتار 
پیامبران الهی تطابقی نداشــته و ندارند. برای 
مثال اشــاره می کنم به جنگ های صلیبی که 
طی آن مسلمانان بسیاری کشته شدند. اکنون 
نیز این شــرایط وجود دارد و گروه هایی به نام 
اســالم رفتاری دارند که اصاًل مورد تأیید اسالم 
نیست. حال در چنین شرایطی نگارش این نامه 
می تواند زمینه ای ایجاد کند و دعوتی از رهبران 
ادیان الهی و نخبگان کشورهای دیگر باشد که 
بیایند و روی مشــترکات دینــی بحث و تبادل 

نظر کنند.
از ســوی دیگــر دوری از معنویــت و دین، از 
مشکالت جهان امروز است. غرب بعد از انقالب 
صنعتی دین را کنار گذاشــت و تمام ارزش هاي 
جامعه معطــوف به نــگاه مادی گرایانه صرف و 
پیشرفت و رشد مادی شد. ممکن است که این 
پیشرفت در سطح اجتماع مفید باشد، اما هرگز 
معنویت و اخالقیات را ارتقا نمی دهد. لذا دوری 
از دین باعث تزلزل بنیادهای اخالقی در جوامع 
غربی شد. توجه داشته باشیم مشترکات دینی 
فراوان است. نگاه اســالم و مسیحیت به عدالت 
و همدردی با هم نوع و همچنین دســتگیری از 
مظلومان و انســان های ستم کشیده یکی است. 
این نامه در واقع از بُعد دیگر اشاره به این داشت 

که این ارزش ها به صحنه اجتماع برسد.
   ايشــان در نامه دوم اشــاره به 
تصويری داشتند كه از دو دهه پيش 
به اين ســو در جهان شكل گرفت؛ 
يعنی تقريبًا بعد از فروپاشــی اتحاد 
جماهير شــوروی كه پــس از آن 
نمايش چهره ای  بــرای  تالش هايی 
از اســالم صورت گرفت.  مخدوش 
مقام معظــم رهبــری در اين نامه 
فعاليت هايی از اين دســت را تالش 
برای نماياندن دين اسالم در جايگاه 

اسام دين 
شريعت و 

طريقت است و 
شامل دستورات 
جامع اجتماعی 

برای زندگی 
انسان هاست. 
بيان و معرفی 
انديشه های 

دينی و 
گفت وگو های 

ميان اسام 
و ساير اديان 

می تواند حرکتی 
برای رسيدن 
به ارزش های 

مشترک اديان 
الهی باشد. اين 

سير گفت وگوها 
و تعامات در 
واقع اهداف 

واقعی اديان 
را بيان می کند 
و ذهن جامعه 
غرب و به ويژه 

جوانان را نسبت 
به حقيقت 

اسام روشن 
می کند

یک برداشت از دو نامه
بررسی  نامه حضرت امام)ره( و رهبر انقاب  اين نکته را به ذهن متبادر می کند 
که گرايش به معنويت و دين تنها عاملی است که ســعادت را در پی دارد و در 

واقع هيچ کدام از اين مکاتب غربی انسان را به سعادت حقيقی نمی رساند.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  ششم   |       دی 1394 14    

گفت وگو

دشمنی ترسناک، توصيف كردند. از 
نگاه شما پديدار شدن يک شناخت 
بی واسطه از اســالم برای يک جوان 
غربی آن هم با تكيه بر گفت وگوهای 
بين االديانی تا چه اندازه می تواند در 

تحقق اين مهم مؤثر باشد؟
ببینید، زمانی که شــوروی ســابق در آستانه 
فروپاشــی قرار داشــت، امــام خمینــی)ره( 
نامه ای بــه گورباچــف نوشــتند و در آن نامه 
نکات متعددی را به او گوشــزد کردند. از جمله 
این که مارکسیسم دیگر پاسخگوی هیچ نیازی 
از نیازهای واقعی انســان نیست چرا که مکتبی 
اســت مادی و با مادیت نمی توان بشــریت را از 
بحران عدم اعتقاد به معنویت، که اساسی ترین 
درد جامعه بشــری در غرب و شرق است، به در 
آورد. امام)ره( همچنیــن در این نامه گورباچف 
را دعوت به تحقیق و تفحص در اسالم می کند و 

در ادامه بسیاری از مسایل را بیان می کند.
بررســی این نامه از یــک ســو و نگاهی حتی 
اجمالی به شــرایط دنیای امروز این نکته را به 
ذهن متبادر می کند که گرایــش به معنویت و 
دین تنها عاملی است که سعادت را در پی دارد 
و در واقع هیچ کدام از این مکاتب غربی انســان 
را به سعادت حقیقی نمی رساند. حال در چنین 

شــرایطی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
طی دو نامه جوانان غربی را خطــاب قرار داده 
و مســایل متعددی را بیان می کننــد از جمله 

شناخت بی واسطه از اسالم.
اسالم دین شــریعت و طریقت اســت و شامل 
دســتورات جامــع اجتماعــی بــرای زندگی 
انسان هاست. بیان و معرفی اندیشه های دینی و 
گفت وگو های میان اسالم و سایر ادیان می تواند 
حرکتی برای رســیدن به ارزش های مشترک 
ادیان الهی باشد. این سیر گفت وگوها و تعامالت 
در واقع اهداف واقعی ادیــان را بیان می کند و 
ذهن جامعه غرب و به ویژه جوانان را نســبت به 

حقیقت اسالم روشن می کند. 
   مقــام معظم رهبــری در نامه 
دوم خود به جوانــان غربی كه بعد از 
حمالت تروريستی در فرانسه نوشته 
بــود، محورهای متعــددی را بيان 
كردند كه از جمله آن ها می توانيم به 
راهكارهای ايجاد امنيت و آرامش و 
از بين بردن فضای هراس و اضطراب 
اشاره داشت. از نگاه معظم له از جمله 
راهكارهای تحقق اين مسئله، اصالح 
انديشه خشونت زا در غرب است. به 
مسالمت آميز  انديشه  جنابعالی  نظر 

دينی در قالــب فعاليت های دينی و 
به ويژه گفت وگوهــای دينی چگونه 
می توانــد منجر به ايجــاد امنيت و 
آرامش در سطح جهان غرب و به ويژه 

در ميان افكار جوانان غربی شود؟
در حال حاضر در ســطح جهان شبهه ای ایجاد 
شــده اســت و حتی ایــن شــبهه را در برخی 
صحنه آرایی هــای جهانــی و برخــی اظهارات 
می توانیم مشــاهده کنیم، مبنی بر این که دین 
باعث خشــونت اســت. این اتهام بزرگی است 
که از ســوی جریان های سیاسی و سلطه طلب 
مطرح می شــود. حتی اگر تحلیل ساده داشته 
باشــیم متوجه می شــویم آنچه کــه در جهان 
امروز منجر به خشــونت شــده اســت در اثر 
سیاست های سیاسیون و دولت های سلطه طلب 
اســت. اگر جنگ رخ می دهد، علتــی ندارد جز 
زیاده خواهی ها و منافع قدرت های اســتکباری؛ 
در حالی که اســاس پیــام ادیان الهــی صلح و 
دوســتی اســت. رهبران بزرگ دینی از جمله 
رهبران کلیســای کاتولیک و رهبران مسیحی 

نیز این اتهام را بی جا دانسته اند.
در جلسات گفت وگوی ادیان که حضور داشتم 
در بسیاری از مباحث همواره تأکید می شد که 
این خشونت ها ارتباطی به دین ندارد و تماماً در 
راستاي اهدافی است که برخی سیاست مداران 
دنبال می کنند و همواره به دنبال سلطه هستند 
و می خواهنــد به هــر ترتیب مــردم را از دین 

گریزان کنند. 
ارزش های دینی هرگز از سوی رسانه غربی بیان 
نمی شود، بلکه آنچه که در رســانه غربی نشان 
داده می شــود، بر اســاس تصمیماتی است که 
سیاست مداران غربی بر حســب نیازهای خود 
می گیرند و هرگز اسالم حقیقی برای مردم غرب 
بیان نمی شود. در نتیجه در چنین شرایطی تنها 
نقطه اتکا باید شنیدن اصل دین از زبان مراجع 
و رهبران دینی باشــد. آنچه که اسالم می گوید 
را از زبان مراجع و آنچه که مســیحیت می گوید 
از زبان پاپ و مقامات کلیســا شــنیده شود نه 
رســانه های جهت دار، و این ممکن نمی شــود 
مگر با گفت وگوهای بین االدیانی و فعالیت های 
فرهنگی. نوشــتن نامه به جوانان غربی از سوی 
مقام معظم رهبری)مدظله العالــی( به عنوان 
رهبر ایران اســالم و رهبری سیاسی و دینی در 

واقع این چنین نقش بیدارگری داشته و دارد.

رسالت مهم رهبران دینی
ارزش های دينی و اسام حقيقی از سوی رســانه های غربی برای مردم 
غرب بيان نمی شــود. در نتيجه در چنين شــرايطی تنها نقطه اتکا بايد 

شنيدن اصل دين از زبان مراجع و رهبران دينی باشد.
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   اهميت نويسنده نامه
به نگارنده نامه، نقش  های متعددی می توان نسبت 
داد و آن گاه اهمیت نامه او را نتیجه گرفت. اما باید دید 
که او خود، هویت خویــش را چگونه عنوان می کند. 
می توان گفت که مرجع تقلید بزرگ شیعیان جهان 
و رهبر حکیم و فرزانه انقالب اســالمی ایران، هویت 
خود را به عنوان »یک  انقالبــی« تعریف می کند،  نه 
دیپلمات به معنای مصطلــح آن )ر.ک: بیانات امام 
خامنــه ای در تاریــخ۱۳۹۱/۱۱/۱۹( و نه مصلح به 
معنایی که به سیدجمال الدین اســدآبادی و اقبال 
الهوری اطــالق می شــود. نقص بزرگی کــه امام 
خامنه ای راجع به اقبال و سیدجمال مطرح می کند، 
این اســت که »آن ها به جای برپا کردن یک انقالب 
اسالمی، به یک دعوت اسالمی اکتفا کردند و اصالح 
جوامع مســلمان را نه با قوت و قــدرت انقالب، که با 
تالش روشنفکرانه و فقط با ابزار قلم و زبان جستجو 
کردند. این شیوه، البته ممدوح و مأجور بوده و هست؛ 
اما هرگز از آن، توقع نتایجــی همچون نتیجه عمل 
ـ که ســازندگان مقاطع اصلی  پیامبران اولوالعزم راـ 
ـ نباید داشــت. کار آنان، در صورت  تاریخ بوده انــدـ 
صحت و مبرا ماندن از عیوب سیاسی و نفسانی، تنها 
می توانست زمینه ســاز یک حرکت انقالبی باشد و 
نه بیشتر. )پیام به مناســبت اولین سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی)ره( / ۱۰/۰۳/۱۳۶۹(. با توجه 
به این سخنان می توان ایشان را یک روشنفکر انقالبی 
و یا انقالبی مصلح دانست، البته هر انقالبی اي مصلح 
اســت اما هر مصلحی انقالبی نیست. نکته دیگر این 
است که نباید از نظر دور داشت که بزرگانی همچون 
سید جمال و اقبال الهوری، در جهان اسالم به دنبال 
دعوت و اصالح بوده اند، اما مقــام معظم رهبری به 
جوانان غیرمسلمان نامه نوشته، بله این تفاوت وجود 

دارد اما تغییری در برداشــت ما )از ایشان به عنوان 
یک نویســنده انقالبی مصلح یا روشنفکر انقالبی( 
ایجاد نمی کنــد، چون امام خامنــه ای مالکی را که 
معرفی می کنند، نه پیامبران بلکه پیامبران اولوالعزم 
به عنوان ســازندگان مقاطع اصلی تاریخ هستند که 
این نگاه و این مالک نشان از آن دارد که باید نگارنده 
نامه را یک انقالبی مصلح و مؤمــن آگاه بدانیم که به 
پیامبران اولوالعزم اقتدا کرده است. روشن است که 
دیپلماسی عمومی هم در این پارادیم معنای نوینی 

می یابد، نه آن که حذف شود.

   اهميت مخاطب نامه
به نظــر می رســد یکــی از نوآوری هــای انقالب 
اســالمی ایران در دیپلماســی عمومی که توسط 
امام خمینــی)ره( صورت گرفت، تفکیک حســاب 
دولت هــا از ملت ها بــود. حتی زمانی کــه عراق به 
تحریک قدرت های استکباری، به ایران حمله کرد، 
امام خمینی همین تفکیک را انجــام داد و گفت ما 
متجاوز را تنبیه می کنیم اما به مردم عراق، صدمه ای 
نمی زنیم )صحیفــه امام، ج ۱۳، ص 222(. شــاید 
بتوان گفــت، با نگارش نامه مقــام معظم رهبری به 
جوانان اروپایی و آمریکایی بعد دیگری از دیپلماسی 
عمومی نوین جمهوری اســالمی ایران رقم خورده 
اســت و آن گل چین کردن و تفکیک جوانان از میان 

ملت هاست.

   اهميت محتوای نامه
بررســی و تحلیل اهمیت محتوای نامه از چند زاویه 
امکان پذیر اســت، یک: بررسی اهمیت درون متنی 
در ابعادفطری، بینشــی، گرایشــی و رفتاری. دو: 
بررسی شــأن نزول نامه با توجه به تحوالت منطقه و 

جهان و موقعیت و چارچوب زمانی و مکانی نگارش. 
سه: بررســی و تحلیل هدف و یا اهداف نگارش نامه. 
چهار. بررسی لحن نامه از سه منظر برهان و حکمت، 
نصیحت و موعظه حسن و جدال احسن. زاویه دیگر 
تحلیل به نفس نگارش نامه و صرف نظر از همه شرایط 
بیرونی و محتوای درونی و غایی نامه معطوف است. 
به این معنی که نگارش نامه و ســپس شکل گرفتن 
گفت وگو بین جوانان و رهبران الهی باعث می شــود 
که ســدهای عاطفی و فکری که ساخته دست های 
خبیث مســتکبران و سیاســتمداران بی صداقت 
است، فرو بریزد. روشن اســت که یکی از معضالت و 
مشــکالت جهان و به ویژه جهان اسالم، افراط گری 
و خشــونت و کشــتار زنان و کودکان و انسان های 
مظلوم و بی گناه و بی پناه اســت. پرســش این است 
که گفت وگوی مبتنی بر انصــاف و حقیقت جویی 
چه نقشــی در حل این بحران می تواند داشته باشد. 
آیت اهلل آصفی نظریــه  داری با این مضمون که وقتی 
فردی نســبت به نظرات و اندیشــه و تفکر دیگری، 
جمود دارد، درها و پنجره ها و حتی روزنه های ادراکی 
خود را به روی آن شــخص می بندد و اصاًل سخن او 
را نمی شــنود و اگر شــنید گوش نمی دهد. آیت اهلل 
آصفی معتقد است که مشکل تکفیری ها از این بخش 
)جمود و گفت وگو نکردن با دیگران( آغاز می شود، و 
در گام دوم، به تکفیر و در گام ســوم به ترور مخالفان 
می انجامد. بخش اول و دوم نظریه ایشــان، تئوریک 
و مربوط به حوزه نظر و فکر و اندیشــه است و بخش 
ســوم، مربوط به حوزه عمل؛ در واقع خشونت، ترور 
و ویرانی از گفت وگو نکردن و ســپس تکفیر دیگری 
برمی خیزد. یک وقت هم هســت که متکلم، سخن 
نمی گوید، این جا وضع به مراتب بدتر از قبل اســت، 
چون اگر حتی گوشی برای شــنیدن باشد، صدایی 
برای شنیدن نیست. وضع ما با غرب حادتر از موقعیت 
ما نسبت به تکفیری هاست، چون ما با غرب، حداقل 
به طور جدی، وارد گفت وگو نشــده ایم. از آن طرف 
سیاستمدران بی صداقت دنیای غرب ایران را ناقض 
حقوق بشر و حامی تروریسم معرفی می کنند و تمام 
تالششــان را می کنند تا از پیامبر رحمت، چهره ای 
خشن و افراطی به دنیا نشــان بدهند، که این امر، از 
یک طرف و از طرف دیگــر خباثت ها و جنایت های 
شــیطانی داعش بر هیزم این آتش افزوده است؛ در 
این میان دعوت از جوان برای شنیدن حقیقت، امری 
مهم و راهبردی محســوب می شــود، چون وقتی 
گفت وگو شــکل گرفت، مانع مهم گسترش و ترویج 

خشونت محسوب می شود.

 نویسنده، مخاطب و محتوا

درباره اهميت نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپايی و آمريكايی از چند جهت 
می توان سخن گفت. در اين يادداشت به اهميت نويسنده، مخاطب و محتوای نامه 

اشاره شده است.

رضا لک زايی 
دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر جامعه المصطفی)ص( العالميه

لزوم نگاه عمیق به نامه
دو نامه مقام معظم رهبری، فصل جديدی از تعامل انقاب اسامی ايران را با جهان 
رقم زده است، و به ظن قوی اين ديپلماسی عمومی نوين، ادامه خواهد يافت. ازاين 

رو الزم است ابعاد اهميت اين نامه ها بيشتر و عميق ترکالبدشکافی شود.

اهميت نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپايی و 
آمريكايی از سه منظر

به نظر می رسد 
يکی از نوآوری های 

انقاب اسامی 
ايران در ديپلماسی 
عمومی که توسط 

امام خمينی)ره( 
صورت گرفت، 

تفکيک حساب 
دولت ها از ملت ها 
بود. حتی زمانی 

که عراق به تحريک 
قدرت های 

استکباری، به 
ايران حمله کرد، 

امام خمينی همين 
تفکيک را انجام داد 

و گفت ما متجاوز 
را تنبيه می کنيم 

اما به مردم عراق، 
صدمه ای نمی زنيم
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روایت دیگران

 William O.( بیمــن«  اورمــان  »ویلیــام 
Beeman(، اســتاد و رئیس گروه مردم شناســی 
دانشگاه مینه ســوتا )Minnesota( آمریکاست. 
وی همچنیــن رئیس بخــش خاورمیانــه انجمن 
مردم شناســی آمریکا از ســال 2۰۰۸-2۰۰۵ بود. 
بیمن، پیش تر مدیر گروه مطالعــات خاورمیانه در 
دانشــگاه براون )Brown( در ایالــت رودآیلند و 
اســتاد مردم شناســی و مطالعات آســیای شرقی 
این دانشــگاه بود. بیمن دکترای مردم شناسی را از 
دانشگاه شیکاگو در ســال ۱۹۷۶ دریافت کرده و به 
خاطر نوشــتن چندین کتاب و بیش از ۱۰۰ مقاله 
علمــی در مورد پویش هــای ارتباطــات در ایاالت 
متحده، ایران و غیره بســیار مشــهور است. او یک 
ایران شناس برجســته اســت و کتاب ها و مقاالت 
متعددی در مورد ایران نوشته. کتاب »چگونه ایاالت 
متحده و ایران یکدیگر را شیطان خطاب می کنند« 
با گفتمان و شــعارهای منفی بین دو کشور ایران و 
ایاالت متحده در طول ۳۰ ســال گذشــته سر و کار 
دارد که تأثیر شــگرفی بر نگرش های ملی نســبت 
به حمالت دولت بوش علیه ایــران و امکان منازعه 
نظامی بین دو کشــور داشته اســت. روایت ویلیام 
بیمن از نامه حضرت آیت اهلل خامنه ای را می خوانید:

  اهميت نامه
آیت اهلل خامنه ای تروریســم را در هــر نقطه از دنیا 
توســط گروه های تروریســتی از جمله القاعده، 
طالبان و داعش محکوم کرده اند. ایشــان جوانان را 
تشویق و ترغیب به اسالم حقیقی می کنند و از آن ها 
می خواهند که به جای ایدئولوژی های نادرســت و 
منحرف این گروه های افراطی و تروریستی به اسالم 
حقیقی روی آورند. اهمیت این نامه در این است که 
دنیای غرب دریابد که دیدگاه آیت اهلل خامنه ای در 

مورد تروریسم چیســت. چرا که در غرب به اشتباه 
این تصــور وجود دارد کــه هیچ کــدام از رهبران 
اسالمی این حوادث تروریســتی را محکوم نکرده 
است و بدتر این است که مسلمانان ایرانی در آمریکا 
را به اشتباه با این گروه های افراطی یکی می دانند. 
این دیدگاه نسبت به سایر مسلمانان نیز وجود دارد.

 مرزبندی با افراطيون
نامه و پیــام آیت اهلل خامنــه ای فاصلــه و تفاوت 
دیدگاه های ایشــان به عنوان یک رهبر اسالمی را 
با طرز تفکرات گروه های افراطی نشــان می دهد. 
ایشــان اقدامات خشــونت آمیز اســرائیل علیه 
فلسطینیان را محکوم کردند و اقدام غرب و دورویی 
و استانداردهای دوگانه آن ها در عدم محکوم کردن 

اقدامات اسرائیل را مورد نقد قرار دادند.
یکي از نکاتي که آیــت اهلل خامنــه ای در این نامه 
مورد اشــاره قرار دادند این واقعیت بود که بسیاری 
از دالیل مربوط به ظهور گروه های تروریستی ریشه 
در هجــوم و حمله غرب به کشــورهای خاورمیانه 
دارد؛ اگر چه مردم غرب امروزه شــدیداً با اقدامات 
گروه های تروریســتی مخالف هستند. نکته ای که 
باید مورد توجه قرار گیرد این اســت که تروریسم 
با دین مشخصی پیوند ندارد. ما در میان مسیحیان 
نیز گروه های تروریســتی داریم. بــرای نمونه در 
جمهوری آفریقــای مرکزی ما شــاهد گروه های 
تروریستی مسیحی هســتیم. همچنین در میان 
هندوها نیز گروه های تروریســتی وجود دارند. در 
میان بودایی ها هم شــاهد گروه های تروریســتی 
هســتیم؛ برای مثال در میانمار و سریالنکا. بر این 
اساس نمی توان تروریســم را با دین خاصی مرتبط 
کرد. به زبان ســاده تروریسم »تروریسم« است. در 
آمریکا نیز برخی دولتمردان در گذشــته و حال از 

این که تروریسم را با اسالم مرتبط کنند ابا دارند.

 اسالم دين صلح و دوستی است
آیت اهلل خامنه ای به درســتی در این نامه اشــاره 
کرده اند که اســالم دین صلح و دوســتی است. در 
غرب برخی متعصبان تالش دارند تا خشونت های 
گروه های تروریستی کوچک چون داعش را به کل 
اسالم نسبت دهند. در واقع آن ها اقلیتی تروریست 
را که هیچ نسبتی با اسالم ندارند به عنوان کل اسالم 
معرفی می کنند. این معادله اساساً بی پایه و نادرست 
اســت. آن هایی که اســالم را با تروریســم پیوند 
می زنند و درصدد اسالم هراسی از رهگذر اقدامات 
تروریستی گروه هایي هســتند که هیچ نسبتی با 
اسالم ندارند، مطمئناً انسان های جاهل و متحجری 
هســتند و تعصبی کور دارند. باید توجه داشت که 
تقابل با انسان های متحجر و متعصب کاری سخت و 
دشوار است. چرا که اگر واژه متعصب را مورد وارسی 
قرار دهیم متوجه می شویم که این کلمه به معنای 
این است که شخصی بدون این که از چیزی اطالع 
و آگاهی داشته باشــد در مورد آن قضاوت می کند. 
بر این اساس شــخص متحجر و متعصب به دنبال 
حقیقت نیســت و قضاوت او نســبتی با شناخت 
و معرفت ندارد. لذا مقابله و مواجهه و اســتدالل با 

چنین افرادی کار سخت و دشواری است.
اسالم هراسی در غرب گسترده و شایع شده است. 
برخــی از مردم در مغــرب زمین بــا زدن اتهامات 
تروریســتی به مســلمانان درصدد صدمه زدن به 
آن ها هســتند. در واقع آن ها این موضوع که نسبت 
دادن تروریسم به اسالم اساساً اشتباه و برای مقاصد 

خاصی است را نادیده می گیرند.

 ديدگاه واقعی جمهوری اسالمی ايران
 آرزو دارم که پیام های منــدرج در این نامه به طور 
گســترده ای مورد توجه قرار گیرد. برخی در تالش 
هستند تا جمهوری اســالمی ایران را با گروه  های 
تروریســتی مرتبط کنند و یا این گونه القا کنند که 
جمهوری اســالمی ایران دارای طرز تفکر شــبیه 
گروه های تروریستی چون داعش، القاعده و طالبان 
است. اهمیت این نامه در این است که دیدگاه واقعی 
جمهوری اســالمی ایران را در خصوص تروریسم 
تبیین می کند. نامه آیت اهلل خامنــه ای به جوانان 
غرب تکذیبی اســت بر تمام ادعاهای بی اســاس 
مطرح شده. مطمئناً جوانان این نامه را مورد توجه 

قرار خواهند داد.

پیام هایی که باید درک شوند

مقام معظم رهبری در نامه اخير خود به جوانان غربی به بررســی تروريسم و ريشه های اصلی آن پرداخته اند. 
ايشان در اين نامه تصريح كرده اند كه اسالم دين دوســتی و مودت است. در گفت وگويی با پروفسور »ويليام 

بيمن« به بررسی ابعاد مختلف نامه رهبر انقالب پرداخته شده است كه در ادامه می آيد. 

جواد حيران نيا

روايت پروفسور ويليام بيمن استاد دانشگاه مينه سوتا آمريكا از نامه رهبری

مرزبندی با افراطیون
يکی از نکات برجســته و پر اهميت نامه و پيام آيــت اهلل خامنه ای فاصله 
و تفاوت ديدگاه های ايشــان به عنوان يک رهبر اســامی با طرز تفکرات 

گروه های افراطی است. 
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نیاز فوری عصر ما
اين موضــوع خيلی مهم اســت که بايد با اسام هراســی مقابله شــود؛ 
صرف نظر از اين که از کجا نشأت گرفته است. گفت وگوهای ميان دينی و 

ميان مذاهب مختلف نياز فوری عصر حاضر است.

  حضرت آيت اهلل خامنه اي رهبر 
معظم انقالب اســالمی در دومين 
نامه خود به جوانــان غرب تأكيد 
ويژه ای بر تروريســم و ريشه های 
آن داشته اند. چرا اين موضوع مورد 

توجه ايشان قرار گرفته است؟
تروریســم در حــال حاضــر یکــی از بالیا و 
مصیبت هایی اســت که جامعه جهانی با آن 
مواجه اســت. اگرچه اصطالح »تروریســم« 
بــه طــور وســیع و گســترده ای توســط 
روزنامه نگاران، کارشناسان و سیاستمداران به 
کار می رود، ولی توافقــی جهانی در خصوص 

تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. 
رفتار بی طرفانــه و منصفانه با ایــن پدیده و 
ریشــه های آن نیازمند مواجه شــدن با این 
پدیده اســت. در واقع برای مواجهه و برخورد 

جدی با تروریســم باید نوعی نگاه منصفانه و 
بی طرفانه داشــت تا این پدیده را ریشــه کن 

کرد.
دارند  تأكيد  آيت اهلل خامنه اي    
كه اسالم دين صلح و دوستی است. 
چرا برخی سعی دارند تا اسالم را به 

عنوان دينی خشن معرفی كنند؟
در غــرب، اســالم تبدیل بــه شــعار برای 
بــا  سیاســی  احــزاب  و  سیاســتمداران 
ایدئولوژی های مختلف برای پیشــبرد دستور 

کارهای شخصی شده است. 
در بسیاری جهات، اسالم جایگزین کمونیسم 
شده و عاملی برای اتحاد سیاستمداران غربی 
شده که می تواند دســتورکارهای آن ها را به 
منسجم و یکپارچه ســازد و آن را پیش ببرد. 
برای نمونه حزب جمهوری خــواه در آمریکا، 

اسالم هراسی را به عنوان بخش اصلی کمپین 
و مبــارزات انتخاباتــی خود بــرای انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در سال 2۰۱۶ قرار 
داده اســت. در مجموع همین روند و رویه را 
می توان در انتخابات محلی نیز شــاهد بود و 
طرح شعارهای ضداســالمی به عنوان نمادی 
برای بسیاری از سیاستمداران آمریکایی قرار 

گرفته است.
  چرا به رغــم اين موضوع برخی 
در غــرب از رهگــذر اقدامــات 
تروريســتی به اسالم هراسی دامن 

می زنند؟
ظهور گروه های خشن نظیر القاعده و داعش 
در ســال های اخیــر و اقدامات تروریســتی 
آن هــا به نام اســالم باعث شــده تــا زمینه 
اسالم هراسی برای پیش بردن پیامشان مهیا 
شود. متأســفانه اسالم هراســی تنها محدود 
به گروه هــای افراطــی در غرب نیســت. در 
بیشــتر کشــورهای غربی گروه های لیبرال 
و افراد مختلف بر موج اسالم هراســی ســوار 
شــده و از آن بهره می برنــد. همان گونه که 
قباًل اشــاره کردم ضداســالم بــودن و طرح 
شعارهای ضداسالمی برای اشخاص در بیشتر 
کشورهای غربی مزیت های سیاسی به ارمغان 

می آورد.
ضداســالمی بــودن در این کشــورها بدون 
هزینه اســت و دارای مزایای سیاســی برای 

سیاستمداران و احزاب سیاسی است.
  به نظر شــما اهميت نامه رهبر 
معظــم انقالب اســالمی حضرت 
آيت اهلل خامنــه اي در مقطع زمانی 

كنونی چيست؟
این موضــوع خیلی مهم اســت کــه باید با 
اسالم هراسی مقابله شود؛ صرف نظر از این که 

از کجا نشأت گرفته است. 
گفت وگوهای میــان دینی و میــان مذاهب 
مختلف نیاز فــوری عصر حاضر اســت. این 
گفت وگوها امروزه در مقایسه با ۵۰ یا ۶۰ سال 
گذشته بیشــتر ضرورت دارد. رهبران دینی 
مسئولیت ویژه ای برای نزدیک کردن جوامع 

دینی به یکدیگر دارند. 
آن ها وظیفــه دارند تا نکاتی کــه باعث اتحاد 
جوامع انســانی از نژادهای مختلف می شود را 

برجسته سازند.

 نامه ای برای خنثی کردن
 نسخه اسالم هراسی 

انتشار دومين نامه مقام معظم رهبری خطاب به جوانان غرب در خصوص تروريسم 
و ريشه های آن بازتاب وسيعی در رسانه های مختلف جهان و در نزد انديشمندان 
و آزادی خواهان جهان داشته اســت. رهبر معظم انقالب اسالمی در دومين نامه 
 خود خطاب به جوانان غربی، تأكيــد كردند كه دين مبين اســالم دين مودت و
 مبرا از خشونت اســت. ايشــان در اين پيام كه پس از حوادث تروريستی پاريس 
انتشار يافت، بر لزوم شناخت منشاء خشــونت و دوری از آن تصريح و خاطرنشان 
كردند كه اين پديده مذموم از نگرانی های مشترک همه ما به شمار می آيد. ايشان 
در ادامه آالم قربانيان تروريســم در اقصی نقاط جهان اعم از پاريس، فلسطين، 
عراق لبنان و سوريه را علی السويه دردناک و مايه اندوه خواندند و جوانان را نقطه 
اميدی برای ساختن آينده ای روشــن از آنچه غرب مسبب آن است، دانستند. در 
گفت وگو با پروفسور »نادر انتصار« رئيس دانشكده علوم سياسی دانشگاه آالباما 
جنوبی آمريكا به بررسی ابعاد مختلف نامه رهبر انقالب پرداخته شده است كه در 

ادامه می آيد.

جواد حيران نيا

ديدگاه رئيس دانشكده علوم سياسی دانشگاه آالباما 
ظهور گروه های آمريكا درباره نامه حضرت آيت اهلل خامنه ای

خشن نظير 
القاعده و داعش 

در سال های 
اخير و اقدامات 

تروريستی 
آن ها به نام 

اسام باعث 
شده تا زمينه 

اسام هراسی 
برای پيش بردن 

پيامشان مهيا 
شود. متأسفانه 

اسام هراسی 
تنها محدود 
به گروه های 

افراطی در 
غرب نيست. 

در بيشتر 
کشورهای 

غربی گروه های 
ليبرال و افراد 

مختلف بر موج 
اسام هراسی 

سوار شده و از آن 
بهره می برند
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گفتار

مقام معظم رهبری بــه این دلیل 
جوانــان غــرب را مخاطــب قرار 
داده اند؛ چــون آن منطقــه و آن 
جمعیت در جهان مدعی داشــتن 
یک گفتمان جهانی هستند و این 
ویژگی در جغرافیای دیگر زمین، 
دیــده نمی شــود. همچنیــن به 

دلیل این که با سیاستمداران 
مباحــث  وارد  نمی شــود 
عقالیی، منطقی و فکری شد، 
معظم له قشــر جوان غرب را 
مورد خطاب نامــه خود قرار 
داده اند. سیاستمداران غرب، 
منافعی در نظر دارند و از آن جا 
که در غرب، اصــل مهم همان 

منافع استـ  به علت این که اعتقاد 
ماتریالیستی و اعتقاد اومانیستی 
در غــرب موجــب می شــود که 
اصالــت فرد حزب بــه عنوان یک 
فرد اجتماع باشــدـ  تأمین آن به 
هر وسیله ای یک اصالت محسوب 
می شــود. این تفکر اومانیســتی 
و این تفکــر لیبرالیســتی باعث 
می شــود که صاحبان اصلی این 
تفکر، بزرگان، سیاســتمداران و 
حکومت مــداران غرب باشــند و 
نمی توان بــا آن ها بحــث علمی، 
منطقی، عقالیی و فطــری زد. بر 
این اســاس مخاطب نامــه مقام 
معظــم رهبری، سیاســتمداران 
حکومــت و قدرت هــای بــزرگ 
اقتصادی نیســتند. بلکه جوانانی 
مخاطب هســتند کــه می توانند 
به فطرت خــود مراجعــه کنند. 
همچنین بــه راحتی جوانان غرب 
می تواننــد متــن این نامــه را به 
دســت آورند؛ چون نامه، یک نامه 

سیاسی و یا نامه ای برای پرداختن 
به مســایل ایران نیســت و در آن 
اشاره ای به موضوع هسته ای نشده 
است. موضوع نامه ها جهانی است. 
در این نامه ها اهتمام مقام معظم 
رهبری این هســت که از اســالم 
دفاع شود. پس در آن خیلی بحث 
فــرد و بحث یــک مجموعه 
سیاســی و حزبی نیســت. 
حتی بحث ایران هم نیســت. 
تکیه روی دفاع از اسالم است. 
ارجاع دادن به فهــم دقیق و 
منطقی اسالم هســت. نامه 
یک نامه آموزشــی و یک نامه 
تربیتی بــا مبنــای اعتقادی 
و دفــاع از اســالم اســت. یکی از 
پیش فرض هایــی کــه در این دو 
نامه می بایست به آن توجه شود؛ 
این اســت که رهبر معظم انقالب 
با نوشــتن این نامه ها می خواهند 
نشــان دهند که ما اهل گفت وگو 
هستیم و باب گفت وگو و مذاکره 
و تعامل از راه بیان عقاید و مواضع 
و نگاه ها، همیشــه باز است و البته 
که ایشان برای گفت وگو و ارتباط 
فکری و همچنین ارتباط عقالیی 
بین اســالم و مجموعه نیروهای 
جوان در غــرب، اهمیــت قایل 
هستند. نکته مهم دیگر این است 
که مقام معظم رهبری به جوانان 
در غرب، رســمیت می بخشــد و 
ارزش قایل می شود. ایشان ظاهراً 
می خواهند نشــان دهند که این 
قشر، مجموعه ای ارزشمند و قابل 
سرمایه گذاری هســتند. جوانان 
را مخاطب قــرار دادن فکر بدیعی 

است.

شرایط این روزها در اروپا به لحاظ 
برخی از حــوادث و وقایع چندان 
مناسب نیســت، بلکه در بعضی از 
کشــورها بحرانی است؛ زیرا مردم 
و طبعاً جوانان از یک ســو با سیل 
پناه جویانــی که از کشــورهای 
سوریه، عراق، افغانســتان، یمن 

و برخــی نقاط دیگر بــه اروپا 
و به ویژه آلمان ســرازیر شده 
مواجه اند و از نزدیک شــاهد 
برخی از رنج ها و مصائب آنانند 
و از ســوی دیگر عملّیات های 
تروریســیتی و نــا امنی های 
ســازمان دهی  و  گســترده 
شده ای را از ســوی گروه های 

افراطــی مشــاهده می کننــد و 
این غیــر از کشــف عملیات های 
ناموفق تروریســت ها اســت که 
توسط دســتگاه های اطالعاتی و 
امنیتی شناســایی می شود. شاید 
بســیاری از جوانــان ایــن روزها 
به طــور ناخودآگاه بــا دیدن این 
صحنه ها پرسش هایی در ذهنشان 
پدید آمده که بــرای آن به دنبال 
پاســخ های صادقانه و روشن، آن 
هم به دور از غوغاهای رســانه  ای 
هستند. طبیعتاً در چنین شرایطی 
زمینه روحی و ذهنی برای جوانان 
فراهم اســت، چون هــم منتظر 
دریافت تحلیل هــای قانع کننده 
و خردپســند برای وقایع اتفاقیه 
هستند و هم به عالجی برای آینده 
فکر می کنند. این در حالی اســت 
که در میان خیل انبوه رسانه های 
دیداری، شــنیداری و نوشتاری 
کمتــر می توانند به یــک تحلیل 
درســت و جامع با راه حل مناسب 

دســت پیدا کنند و بیشتر مطالب 
صرفاً هیجانی، احساســی و حتی 
کهنه و خالی از ســخن تازه است. 
بنابراین، پاســخ این پرســش که 
»آیا جوانان غربی مستعد دریافت 
نامه جدید بودند؟« به نظر مثبت 
اســت؛ چرا که جوانــان غرب با 
مطالعه این نامه می توانند از 
علل و ریشــه های بسیاری از 
مســائل به صورت شفاف سر 

در آوردند.
زوایای هر دو نامه که از طرف 
یک مصلح بزرگ برای جوانان 
اروپائــی و آمریــکا نوشــته 
شده، بسیار گســترده است. 
هــر دو نامه منطقــی، منصفانه و 
در عین حال مســتقیم، صمیمانه 
و واقع گرایانه اســت. نویســنده 
نامه تالش دارد بــا تواضع خاصی 
که هنر مردان خداســت، پیام ها 
را بــر اســاس مکانیــزم تولید و 
دریافت ادراکات فطری منّظم به 
مخاطب منتقل سازد. هر دو نامه 
از بدیهیات، مشاهدات و تجربیات 
روزمــّره جدید شــروع شــده و 
ســپس پرســش های موجود در 
اذهان عمومی جوانان را برجسته 
ســاخته، تا فکر و دل آنان را به کار 
بیندازد. از این رو مقایســه هایی 
بین نمونه های یکسان در غرب و 
شرق صورت گرفته تا داوری های 
دوگانه برخی دول غربی را نشــان 
دهــد و نیز تحلیل هــای تاریخی 
و عقالنی در این نامه ارائه شــده 
و جوانان را به تأمل بیشــتر برای 
فردایی بهتر و ایمن تر فرا خوانده 

است.

مستعد دریافت نامه بودند؟احترام به جوانان غربی
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قلب امام خامنه ای با اســالم و امنیــت و صلح اســت و از این رو تالش می کنــد فرصت های 
گفت وگوی حقیقی ایجاد کند نه گفت وگوهایی که بر اســاس واکنش های گذرا باشد؛ چرا که 
آن نوع گفتگوها حقیقی نخواهد بود. ایشان دوست دارد تمام بشریت به گفت وگو روی بیاورند و 
ادیان و نژادها و تجمع ها و کشورها با هم گفت وگو کنند تا زمینه گفت وگوی حقیقی میان آن ها 
فراهم شود. مسئله دوم این است که رهبر انقالب نســبت به تخریب چهره اسالم نگران است، 
چون این حمالت تروریستی موجب تخریب چهره اسالم در غرب و سایر نقاط جهان می شود. 
مسئله دیگر این است که ایشان در پی ایجاد جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است؛ جبهه ای که 
یک جبهه واقعی و غیر صوری باشــد. به نظر من اهمیت این نامه از دو جهت است: اول این که از 

جانب یک رهبر سیاسی و مرجع دینی همچون امام خامنه ای صادر شده و دیگر اینکه این نامه با 
تحوالت بزرگ و کالن منطقه و حمله تروریست ها به غرب همراه شده و تمام این امور باعث شده 
ایشان این نامه را کمتر از یک ســال پس از نامه اول بنویسد و طبیعی است که این نامه مفاهیم 
عمیقی را در بر داشته باشد. ایشان تأکید کرده که جهان اسالم خود از قربانیان تروریسم است 
و برخوردهای دوگانه غرب با تروریسم باید متوقف شود، زیرا ما تروریسم خوب و بد نداریم و هر 
تروریسمی بد اســت و نباید برخی کشورها تروریسم اســرائیلی را خوب تصور کنند. این نامه 
همچنین شامل افکار و ارزش های بلندی اســت و در آن به جنگ فرهنگی غرب و حمله آن ها 
به فکر مســلمانان و جهان اسالم اشاره شــده و من بر این باورم که این نامه باید در همایش ها و 
کنفرانس ها مطرح شود.به نظر من ایشان به صورت مستقیم بر اندیشه تکفیری وهابی تمرکز 
کرده که عامل اصلی شــکل گیری چنین افکار کشنده و مخربی اســت چون فتاوای تکفیر و 
فتنه انگیز از مهم ترین عوامل حامی تروریسم به شمار می رود. تمام این امور باعث شده که این 

نامه فراگیر باشد و به نظر بنده این نامه باید نقشه راه جوانان غرب و شرق باشد.

نامه نخســت معظم له پس از گذشــت حدود بیش از ده ماه تاثیر بســزایی را در فضای 
بین الملل از خود باقی گذاشته است. ما در زمانی شــاهد صدور دومین نامه مقام معظم 
رهبری هستیم که تمام غرب و استکبار به دنبال تحریف حقایق اسالم هستند. جوانان 
غربی با توجه به ایجاد داعش توسط سرسپردگان غرب و حمایت اقتصادی و تسلیحاتی 
از تکفیری ها و وهابیت، در ارتباط با مبانی و فرهنگ اسالم دچار تناقض شده بودند. مقام 
معظم رهبری در نامه نخســت خود این موضوع را متذکر شــدند که جوانان به مطالعه 

مستقیم اســالم بپردازند تا براساس تبلیغات سوء رسانه های اســتکباری و استعماری 
دچار تناقض و اشتباه نشــوند. با توجه به شوکی که تروریســت های داعشی و تکفیری 
به جهان غرب وارد کردنــد، باید ذهن جوانــان غرب به این نکته معطوف می شــد که 
اسالم و پیامبرش، پیام آوران رحمت هســتند و آنچه امروز از سوی تروریسم و داعش به 
عنوان محصول خشونت غرب بر سر کشورهای اسالمی و جهان می آید، محصول اسالم 
آمریکایی است و با اسالم ناب متمایز اســت. نامه دوم مقام معظم رهبری بر تمایز اسالم 
ناب از اسالم آمریکایی تأکید دارد، معظم له در این نامه متذکر شدند دینی که برخاسته 
از اسالم ناب، قرآن و فرهنگ غنی اهل بیت)ع( می باشد با تفکر و دینی که داعش تبیین 

می  کند و بر اساس آن به خشونت های زشت و پلید می پردازد، متمایز است.

آئین گفت و گو

 تمایز اسالم ناب از اسالم آمریکایی

دكتر علی االوسی
 پژوهشگر و استاد علوم اسالمی در لندن

حجت االسالم والمسلمين فرخ فال
 رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین

توضیح »نایکسان نگری« و »نایکســان رفتاری« غربیان در قبال حوادث مختلف تروریستی و 
تاثیر این مواجهه تبعیض آمیز در زمینه سازی و رواج بخشی به تروریسم از دیگر داللت های مهم 
نامه رهبر معظم انقالب به جوانان غربی را تشــکیل می دهد. از آن سو تغییر دهنده بودن جوانان 
به عنوان نیروی انسانی پیشــرفته، برخورداری آنان از توانایی بر تحلیل نسبت به حوادث سخت، 

بهره مندی جوانان از فرصت و توان کافی بــرای تحول یابی معرفتی نیرومنــد و مؤثر، و توانایی 
آنان بر مسدود ساختن و به پایان آوردن اشتباهات گذشته )که فعالیت های تروریستی را مجال 
داده اســت( دالیل این توجه به جوانان بوده است. به همین ســبب، رهبر معظم انقالب اسالمی 
خطاب خود را به جای آن که به »نســل در حال پایان« متوجه کند، به »نســل در حال شروع« 
متوجه کرده است. نامه رهبری باب گفت وگوی اندیشــه ای را با نسل های نوخاسته و با تمرکز بر 
»تحلیل محتوایی حوادث جهانی با نگاهی انسانی و دینی« گشوده است و گشودن این باب با این 

مختصات، الگوی خوبی برای عالمان، شخصیت ها، سیاستمداران و مراکز اسالمی است.

سرآغاز یک راه

دكتر احمد مبلغی
رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی
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بازتاب

  بازتاب گســترده پيام رهبر انقالب به 
جوانان اروپايی 

در اول بهمن ســال ۹۳ در پی حوادثی در کشور 
فرانسه و انتشــار تصاویر توهین آمیز به مقدسات 
اسالمی در یک نشــریه فرانسوی و تشدید جریان 
ضد اســالمی و اسالم هراســی از ســوی مقامات 
و رســانه های غربی، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی، نامه مهمی خطاب 

به جوانــان در اروپــا و آمریکای شــمالی مرقوم 
کردند. این پیام همزمان در ۳۳ شــبکه رادیویی 
به زبان هــای مختلــف و ۶ شــبکه تلویزیونی و 
خبری برون مرزی صدا وســیما انتشار یافت و در 
شــبکه های بین المللی نیز بازتاب وســیعی پیدا 
کرد. مخاطبان زیادی در چهار گوشــه جهان به 
خصوص اروپا و آمریکای شــمالی در کامنت ها و 
پیام های ارسالی خود به رســانه های برون مرزی 

ضمن تشــکر، نقطه نظرات خود را اظهار کردند. 
حجم کامنت های قرار داده شده در وب سایت های 
رســانه های برون مرزی و پیام هــای مخاطبان، 
نشــان دهنده توجه ویژه مخاطبان کشــورهای 
اروپایــی و آمریکایی بــه پیام اخیــر مقام معظم 

رهبری است.
در روزهای آغازین مخابره خبر توسط رسانه های 
برون مرزی در ســایت ها و صفحــات اجتماعی 
متنوع این رادیــو و تلویزیون ها آمــار فزاینده ای 
از بازدید مخاطبان مشــاهده شــد، به طور مثال 
تعداد بازدیدکننده از سایت و صفحات اجتماعی 
مجموعــاً ۳،۰۶۰،4۰۳ نفــر و تعــداد کامنت و 
اشــتراک گذاری ها در خصــوص موضــوع فوق 
۱24،2۹4مورد و تعداد الیک های موافق موضوع 

۷2۹،2۱۱ مورد بود.

   واكنش رسانه ها به نامه اول
این پیام مهم در بسیاری از رســانه های مستقل 
جهان و نیز نشــریات و خبرگزاری ها و سایت های 
جهان اســالم نیز بازتاب فراوانی داشت؛ از جمله 
می توان به تایمــز، نیویورک تایمــز، یاهو نیوز، 
ایز وســتیا، بی بی ســی، نیویــورک مگزینگز، 
خبرگزاری های راشــا تودی، اینتر فاکــس و ... 
اشــاره کرد. اما تعدادی از رسانه های غربی برخی 
جمالت مهــم این پیــام را سانســور کردند. این 
رسانه ها از انتشار قسمت هایی از پیام که به سابقه 
سیاه استعماری غرب اشاره دارد، خودداری کرده و 
تنها گزیده هایی از آن را منتشر کردند. بی بی سی 
فارسی با انتشار این پیام به عنوان تیتر یک سایت 
خود نوشــت: آیت اهلل خامنه ای جوانان غربی را به 
مراجعه به قرآن و زندگی پیغمبر اســالم دعوت 

کرد.
پایگاه آمریکایی »فارین پالیســی« ضمن انتشار 
بخش هایی از پیام رهبر انقــالب به جوانان غرب، 
آن  را »بسیار غیرمنتظره« توصیف کرد و استقبال 
کاربران شــبکه های اجتماعی از آن را مورد اشاره 
قرار داد. خبرگزاری فرانســه در گزارشی با عنوان 
»آیت اهلل خامنه ای بر اهمیت بررســی اســالم به 
جوانان غربی تأکیــد کرد« نوشــت: رهبر عالی 
ایران تأکید کرد جوانان غربــی به جای »بلعیدن 
دیدگاه های متعصبانه«، خود به بررســی اسالم 
بپردازنــد. پایــگاه آمریکایی »وترنــز تودی« در 
گزارشــی با این عنوان که »رهبر عالــی ایران به 
جوانان غربی گفت فکری مستقل داشته باشید«، 

تلنگر به وجدان های بیدار

تقريبًا در سالگرد نامه حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به جوانان اروپا و آمريكای 
شمالی، كه در ابتدای بهمن ماه سال 93 منتشر شده بود، بار ديگر در پی حوادث اخير تروريستی در فرانسه، 
معظم له نامه مهم ديگری را خطاب به عموم جوانان كشــورهای غربی منتشــر كردنــد. در گزارش پيش رو 

بازخورد نامه ها در رسانه های غربی و پاسخ جوانان مورد توجه قرار گرفته است. 

رضا سليمی نبی

بازتاب رسانه ای دو نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی 

نامه ای با استقبال فراوان کاربران
پايگاه آمريکايی »فارين پاليســی« ضمن انتشار بخش هايی از پيام رهبر 
انقاب به جوانان غرب، آن  را »بسيار غيرمنتظره« توصيف کرد و استقبال 

کاربران شبکه های اجتماعی از آن را مورد اشاره قرار داد.
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خامنه ای اســتانداردهای دوگانه غرب را در نامه 
خود محکوم کرد. وی در نامه خود آورده است: هر 
آن کس که از محبت و انســانیت بهره برده باشد، 
از دیدن این صحنه ها متأثر و متالم می شــود، چه 
در فرانســه رخ دهد، چه در فلســطین و عراق و 
چه در لبنان و ســوریه. رهبر ایران ضمن انتقاد از 
سیاســت های دوگانه آمریکا در ایجاد، تقویت و 
مسلح کردن القاعده، طالبان و نمایندگان منحوس 
آن ها تأکید کرد : امروز تروریسم درد مشترک همه 
ماســت. وی در ادامه، مداخله نظامــی در جهان 
اسالم را در سال های اخیر نمونه ای دیگر از منطق 
دوگانه غرب دانســت که قربانیان بی شــماری به 

جای گذاشته است.

   محكوم كردن معيارهای دوگانه غرب 
شبکه خبری العربیه هم نوشت: رهبری ایران در 
نامه ای خطاب به جوانان غربــی با محکوم کردن 
اســتانداردهای دوگانه غرب تأکید کرد:  تا زمانی 
که ایــن معیارهای دو گانه سیاســت های غرب را 
احاطه کرده و تا وقتی که تروریسم در نگاه  حامیان 
قدرتمندش به انواع خوب و بد تقســیم شود و تا 
زمانی که منافــع دولت ها بر ارزش های انســانی 
ترجیح داده شــود، نباید ریشه های خشونت را در 
جای دیگر جستجو کرد. همچنین پایگاه خبری 
هرالــد تریبون، شــبکه های المیادیــن و المنار، 
پایگاه خبری العهد لبنان، فلســطین الیوم، الیوم 
السابع، ایالف عربســتان، روزنامه الوسط بحرین 
و شــمار زیاد دیگری از رسانه های خارجی بازتاب 
گســترده ای از این نامه ارائه دادند. شبکه خبری 
المیادین با انتشار بخش هایی از این نامه به  نقل از 
امام خامنه ای نوشــت که همه از حوادث دردناک 
فرانسه، فلســطین، عراق، لبنان و سوریه متأثرند. 
پایگاه خبری العهد لبنان به نقــل از رهبر معظم 
انقالب نوشت که تروریســم کور در فرانسه منجر 
شده که بار دیگر ایشــان جوانان غربی را خطاب 
قرار دهند. شــبکه خبری المنار نیز با پوشــش 
بخش هایی از نامه امام خامنه ای به جوانان غربی 
نوشت که مسائل دردناک اگر زمینه چاره اندیشی 
به راه حل ها و فرصت تبادل افــکار را فراهم نکند، 

خسارتی دوچندان به همراه خواهد داشت. 
شــبکه ال بی ســی لبنان به نقــل از مقام معظم 
رهبری اعالم کرد: تهاجم نظامی که جهان اسالم 
در ســال های اخیر با آن مواجه بــود و در پی آن 
بســیاری قربانی شــدند، نمونه ای دیگر از منطق 

به انتشــار کامل متن پیام رهبــر معظم انقالب 
پرداخت و از مخاطبان خود خواســت که این پیام 
را به جوانانی که می شناســند منتقل کنند. مجله 
انگلیســیThe week  هم در این باره نوشــت: 
رهبر عالی ایران نامه ای سرگشــاده بــه جوانان 
غربی نوشــت. آیت الهی خامنه ای بعد از حمالت 
تروریســت ها در پاریس، برای نگاشتن یک نامه 
سرگشاده اقدام کرد. مجله آمریکایی »نیویورک« 
در گزارش خــود با عنــوان رهبر ایــران نامه ای 
سرگشــاده به جوانان غربی توئیت کرد، به انتشار 
تمامی توئیترهای منتشرشده از سوی دفتر معظم 

رهبری پرداخت.
روزنامه بین المللی چندزبانه »اپکو تایمز« آمریکا 
هم نوشــت: آیت اهلل خامنــه ای از جوانان غربی 
خواست اســالم متعصبانه را رد کنند. رهبر عالی 
ایران تأکید کرد که جوانــان اروپایی و آمریکایی 
برای مبــارزه با مــوج تعصبی که بعــد از حمله 
تندروها در فرانسه به راه افتاد، به مطالعه و بررسی 
اسالم بپردازند. شبکه »تله ســور« ونزوئال نیز در 
گزارشی یادآور شــد: رهبر ایران تصویر ارائه شده 

از اسالم توسط رسانه ها را رد کرد.

   نامه دوم رهبر انقالب 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای در پی حــوادث اخیر 
تروریســتی در فرانســه، بار دیگر نامه مهمی را 
خطاب به عموم جوانان کشــورهای غربی منتشر 
کردند. این بــار هم حجــم بازتاب رســانه ای و 

تحلیل های مختلف درباره نامه باال بود.

   بازتاب نامه دوم
خبرگزاری آسوشــیتدپرس نوشت: رهبری ایران 
در دومیــن نامه خــود خطاب به جوانــان غربی 
حمالت اخیر در پاریس را تروریســم کور خواند. 
دولت ایران نیــز پیش از این حادثه تروریســتی 
پاریس را محکوم کرده بــود. وی در ادامه این نامه 
با اشاره به اشغال فلسطین توســط اسرائیل، این 
اقدامات اســرائیلی ها را وحشــیانه توصیف کرد 
و گفت کــه از خونریزی ها در فلســطین، لبنان، 
سوریه و عراق متأثر می شــود. آیت اهلل خامنه ای 
که اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد در نامه خود 
تأکید کرد که حوادث تلخ تروریســتی در پاریس 
وی را بر آن داشــته اســت تا بار دیگر بــا جوانان 

گفت وگو کند.
خبرگزاری فرانسه این طور گزارش داد که آیت اهلل 

انتشار پیام روشــنگرانه و الهام بخش رهبر معظم انقالب خطاب به 
جوانان اروپا و آمریکای شــمالی؛ نامه ای که امپراتوری رســانه ای 
غرب نیز در برابر آن زانو  زد و در صدر اخبــار قرار گرفت، به راحتی راه 
خود را بازکرد و بین جوانان غربی دست به دســت و با بازخوردهای 
متفاوت و عمیق ایــن نامه از طرف جوانان اروپا و آمریکای شــمالی 
همراه شــد که در ادامه به دو نمونه از آن ها اشاره می کنیم. جمعی از 
جوانان منطقه بالکان، در نامه ای به حضرت آیت اهلل خامنه ای، نامه 
ایشــان را پاســخ دادند. در بخش هایی از نامه آن ها آمده: در دنیایی 
که حاکمیت یک طرفه نئولیبرالیســم به افزایش شکاف بین فقیر 
و غنی منجر شده است و غول های بزرگ رســانه ای گوش به فرمان 
سیاستمداران تمامیت خواه و استعمارگران دیروز، به دنبال تسخیر 
مغزها و قلب های جوانان هســتند، بهترین راه، ایجاد خودباوری و 
شناخت درست منطبق بر زمان و زمانه از ادیان الهی به خصوص دین 
مبین اسالم اســت که امروز از دو طرف تحت فشار و هجمه ناروا قرار 
گرفته اســت؛ از یک طرف توطئه اسالم هراسی و از طرف دیگر فتنه 
افراط گری و تکفیر. در چنین فضایی، پرواضح اســت که دیپلماسی 
معنوی رهبران دینــی جوامع از طرق مختلف به خصوص انتشــار 
پیام ها و نامه های سرگشاده با هدف آگاه سازی ملت ها و بیدارسازی 
وجدان اخالقی سیاســیون در این خصوص می تواند نقشی بسیار 
بسزا و مؤثر ایفا کند که نامه تاریخی اخیر شــما به جوانان اروپایی و 
آمریکای شمالی درســت در همین راستا تلقی می شــود؛ نامه ای 
که پژواک صادقانه دردها، مشــکالت و نیازهای کنونی ماســت. ما 
معتقدیم همزیستی فرهنگی و تمدنی اسالم و غرب در پناه رواداری و 
احترام به ارزش های اخالقی و انسانی امکان پذیر است و بدون چنین 
همزیستی مسالمت آمیزی نمی توان از صلح و امنیت جهانی سخن 
به میــان آورد. از این رو ما از مقام های دولتــی و نهادهای غیردولتی 
می خواهیم تا فضا و عرصه اندیشــه ورزی را برای شکوفایی اندیشه و 
خرد، عشق و برابری و عزت و احترام به کرامت انسانی، حقوق فردی 
و جمعی باز کننــد. در نهایت این که به شــما اطمینان می دهیم در 
واکنش به سیل پیش داوری ها و تبلیغات منفی شناختی مستقیم 
و بی واســطه از این دین به دســت آوریم و اســالم را از طریق منابع 
اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسیم و بشناسانیم و در این راه اجازه 
نخواهیم داد دســت های آلوده پیدا و پنهان بــا چهره پردازی های 
موهن و ســخیف، بین ما و واقعیت، ســد عاطفی و احساسی ایجاد 
کنند و امکان داوری بی طرفانه را از ما ســلب کنند.جوانان ایتالیایی 
هم به نامه حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم انقالب، خطاب 
به جوانان در کشــورهای غربی پاســخ دادند. در این نامه آمده بود 
چگونه سیاست های کشورهای غربی و حمایت آن ها از افراط گرایی 
و خشونت تا حد زیادی به اقدامات تروریستی در سراسر جهان کمک 

کرده است.

پاسخ جوانان غربی

نکته
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متناقض غرب است.  روزنامه مصری الیوم السابع 
با پوشــش ســخنان امام خامنه ای تیتر خود را 
این گونه انتخاب کرد: رهبری عالی ایران دوگانگی 

معیارهای غربی را محکوم کرد. 

   بازتاب در رسانه رژيم صهيونيستی
نشریه تایمز اسرائیل در خبری به بازتاب نامه مقام 
معظم رهبری خطاب به جوانان غرب پرداخت. با 
توجه به اشــاره رهبر انقالب به موضوع فلسطین 
و رژیــم صهیونیســتی بازتاب این نامه توســط 
نشــریه مذکور از اهمیت زیادی برخوردار است. 
سایت شــبکه خبری العربیه وابسته به عربستان 
ســعودی این طور عنوان کرد: آیت اهلل خامنه ای 
معیارهــای دوگانه غربی را محکوم کرد. ســایت 
ایالف عربستان نیز نوشــت که آیت اهلل خامنه ای 
معیارهای دوگانــه غرب را محکوم کرد. ســایت 
اینترنتی رام اهلل فلســطین با تیتر »دنیای اسالم 
قربانی معیارهای دوگانه غرب اســت« محتوای 
نامه دوم امام خامنه ای به جوانان غربی را پوشش 
داد. روزنامه الدســتور نیز رهبری را پوشش داد و 
معیارهای دوگانه غرب را به عنوان بخش برجسته 
ســخنان ایشــان انتخاب کرد. روزنامه الوســط 
بحرین با پوشــش نامه امام خامنه ای نوشــت که 

رهبر ایران در نامه ای بــه جوانان غربی معیارهای 
دوگانه غرب را محکوم کــرد. پایگاه امریکن هرالد 
تریبیون یکی از سایت هایی اســت که به بازتاب 
نامه دوم مقام معظــم رهبری بــه جوانان غرب 
پرداخت. این سایت متن نامه مقام معظم رهبری 
خطاب به جوانان غــرب را که در آن به موضوعاتی 
چــون انتقاد از سیاســت های دوگانــه نهادهای 
بین الملل در قبال تروریسم، ابراز ناراحتی نسبت 
به حوادث تروریســتی پاریس و همچنین انتقاد 
از سیاســت های رژیم صهیونیســتی علیه مردم 

فلسطین اشاره شده را منتشر کرد.

   آسوشيتدپرس چه نوشت؟
آسوشیتدپرس هم این طورنوشــت: رهبر ایران 
اعالم کــرد که تروریســم کور حــوادث بدی در 
فرانســه را رقم زد و همین موضــوع وی را برای 
نوشتن این نامه ترغیب کرد. او گفت که به واسطه 
خونریزی میان اسرائیل و فلسطینیان و همچنین 
خشــونت داعش در عراق، ســوریه و لبنان آزرده 

خاطر شده است.
خبرگزاری »ایتارتاس« روسیه این گونه تیتر زد: 
»رهبر معنوی ایران به جوانان غربی خطاب کرد، 

اسالم را دشمن تلقی نکنند«. 

خبرگزاری »ریگنوم« قزاقســتان، ضمن بازتاب 
پیام رهبر انقالب اســالمی ایران به جوانان اروپا و 
آمریکای شمالی، فرازهایی از نامه ایشان رامنتشر 
کرد. »ریگنــوم« در ادامه نوشــت: رهبر انقالب 
اســالمی ایران جوانان غربی را به ســعی برای به 
دســت آوردن دانش در مورد دین اسالم به طور 

مستقیم و بی واسطه فراخواند. 
پایگاه خبــری روس زبــان »اخبار جهــان«  نیز 
ضمن انعکاس پیــام رهبری خطاب بــه جوانان 
اروپا و آمریکای شــمالی، به نقل از ایشان به عدم 
صداقت سیاســتمداران غربی نسبت به این دین 
الهی اشاره می کند و می آورد: رهبری ایران بر این 
باور است که جوانان غربی به شدت احساس نیاز به 

جستجوی حقیقت دارند.
پایگاه خبــری »مســاوات« آذربایجان نیز ضمن 
بازتاب پیام اخیر مقام معظم رهبــری به جوانان 
غربی، عنوان می کند: آیت  اهلل خامنه ای از جوانان 
خواســت به قربانیان »کمپیــن دروغ پراکنی« 
رســانه ها و مقامات غربی تبدیل نشــوند و برای 
بدست آوردن دانش در مورد اسالم از منابع اصلی 

آن به ویژه از طریق قرآن، تالش کنند.

   و ديگر رسانه ها
پایگاه خبری »اسالم رو« با انعکاس بخش هایی از 
پیام مقام معظم رهبری به جوانان، آورده اســت: 
آیت اهلل خامنه ای با ارســال نامه ای سرگشاده به 
جوانان اروپا و آمریکا، آنان را تشویق می کند برای 
بدســت آوردن شــناخت حقیقت تحریف نشده 
اسالم تالش کنند. پایگاه اینترنتی »اخبار قفقاز« 
نیز ضمن آوردن بخش هایــی از متن پیام رهبری 
به جوانان غربی، به نقل از ایشــان ذکر می کند که 
»غرب در تالش است تا تنفر از اسالم و مسلمانان 

را در بین جوامع گسترش دهد.«
روزنامــه اینترنتی »صبح روســیه« نیــز با درج 
قســمت های از پیام اخیر رهبری ایران به جوانان 
غربی، نوشــت: رهبر ایران جوانان را به شــناخت 
مســتقیم از اسالم و هوشــیاری در برابر تبلیغات 
دروغ  پراکنانه غــرب در مورد این دیــن الهی فرا 
خوانــد. پایگاه خبــری »زاکان« قزاقســتان نیز 
در مطالب خود به پوشــش پیــام رهبری انقالب 
اســالمی ایران به جوانان غربی پرداخت و عنوان 
کرد: آیت اهلل خامنــه ای در مورد تالش غرب برای 
گســترش نفرت از اسالم و مســلمانان به جوانان 

غربی گوشزد می کند.

بازتاب
  بازتاب در رسانه رژیم صهیونیستی

نشريه تايمز رژيم صهيونيستی در خبری به بازتاب نامه مقام معظم رهبری 
خطاب به جوانان غرب پرداخت. با توجه به اشــاره رهبــر انقاب به موضوع 
فلسطين و رژيم صهيونيستی بازتاب اين نامه از اهميت زيادی برخوردار است.
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دیدگاه

 تقريب بين مذاهب اســالمي تنها راه 
اتحاد مسلمانان در جهان معاصر

   نكته اول: از اوایل قرن شانزدهم میالدي، تمدن 
اروپایي از دیگر تمدن ها پیشــي گرفت و براي تمام 
جوامع بشــري سلســله مراتبي از جوامع ابتدایي تا 
جوامع متمدن مترقي قایل شد و در این فرایند خود 
را از دیگر تمدن ها برتر مي دید. با گذشت زمان تمدن 
غربي با ویژگي لیبرالـ  دموکراسي نه تنها دیگران را 
تحقیر مي کرد، بلکه براي انســجام دروني خویش 
به بیگانه اي نیاز داشــت تا با تقابل وي تفوق خود را 
تحقق بخشــد. از این رو، پس از پایان جنگ جهاني 
دوم، جنگ ســرد میان بلوک غرب و شرق درگرفت 
ولي در دهه پایاني قرن بیســتم با فروپاشي شوروي 
این تقابل از میان رفت و این درگیــري پایان یافت. 
اما تمدن غرب یا بهتر بگوییم نظام سلطه، همچنان 
براي حفظ هویت و انســجام دروني خویش و تحقق 
حاکمیت جهاني به عنوان یــک نظام تک قطبي به 
تقابل با یک بیگانه و دشمن فرضي نیاز داشت تا او را 
به عنوان تهدید براي خویش مطرح سازد و با اعمال 
سیاست هاي طراحي شــده بتواند بر جهان مسلط 

شود.
از این رو، بر اســاس ایــن فرضیــه، نظریه »جنگ 
تمدن ها« در قرن بیست و یکم را طراحي و پي ریزي 
کرد. پس از فروپاشي شــوروي، صدراعظم آلمان، 
نخست وزیر فرانســه و دبیر کل ناتو در سال ۱۹۹۵ 
متفق بودند که در حال حاضر »بنیادگرایي اسالمي« 
حداقل به همان اندازه کمونیســم، غــرب را تهدید 
مي کند. و همچنین رئیس جمهور پیشین آمریکا در 
برابر کنگره آمریکا رسماً اعالم کرد که قدرت نظامي 
ما باید به جاي مهار ابرقدرتي چون شوروي سابق، به 

مقابله با تهدید »بنیادگرایي اسالمي« بپردازد.
غرب براي تحقق این نظریه، نیازمند آن بود که افکار 
عمومي جهان، به ویژه غربیــان را قانع کند که امروز 
اسالم، نه تنها تهدید بزرگ براي غرب است که براي 

بشریت نیز خطري جدي به شمار مي رود.
بر کســي پوشــیده نیســت کــه نیرومندترین و 
بزرگ ترین رسانه هاي گروهي شامل خبرگزاري ها، 
تلویزیون ها، روزنامه، مجله ها، حتي تولید فیلم هاي 
سینمایي و صنعت سرگرمي ســازي و ... در اختیار 
قدرت هاي غربي است، از این رو پس از تصمیم غرب 
براي آن که به جهانیــان به ویژه غربیان ثابت کند که 
خطر سرخـ  کمونیسمـ  رفت ولي خطر سبزـ  اسالم 
ـ آمده است، با یورش گســترده اي در این زمینه به 

تبلیغات پرداخت.
رســانه هاي گروهي غربي با هدف یادشــده، چهرة 
اسالم را به عنوان یک دین خشــونت بار، تروریست 
و خون آشام به تصویر کشــیدند و در این راه تا حدود 
زیادي توانســتند به افکار عمومي بقبوالنند که پس 
از کمونیسم، اسالم براي تهدید غرب تهدید و خطر 

بزرگي به شمار مي رود.
   نكته دوم: سیاســتمداران حاکم بر غرب براي 
آن که نظریه »اســالم، تهدید غرب« را اثبات کنند، 
سیاست دیگري را پي گرفتند؛ و آن تفرقه افکني در 
میان مسلمانان، با بزرگ نمایي اختالف هاي کالمي، 
فقهي و تاریخي میان ایشان و برانگیختن احساسات 
مذهبي و دیني  آن هــا علیه یکدیگر اســت. آنان از 
سیاســت تفرقه افکني اهداف گوناگونــي را دنبال 

مي کنند که عمده ترین آن ها سه هدف است:
۱- آن که بــا درگیري هاي مذهبي و ریخته شــدن 
خون بي گناهان، به غربیان ثابت کنند که مسلمانان 

با داشــتن تعصب هاي کــور و جاهالنــه، مردمي 
غیرمنطقي هستند و جز خشــونت منطق دیگري 

ندارند و منطق دیگري را نمي پذیرند!
2- به غربیان بنمایانند، مســلماناني که با خویش 

چنین مي کنند با بیگانگان چه خواهند کرد!
۳- آن که، با درگیري هاي فرقــه اي و مذهبي موج 
بیداري که جهان اسالم را فراگرفته خاموش سازند 
و مسلمانان را از هدف احیاء دوباره اسالم و بازگشت به 

هویت اسالمي خویش بازدارند.

 تقريب ميان مذاهب اســالمي تنها راه 
احياء اسالم

اکنون پس از این مقدمه باید پرسید که آیا هنگام آن 
نرسیده که اندیشمندان و متفکران و صاحب نظران 
جهان اســالم، چه شیعه و چه ســني با یک حرکت 
منســجم به ســوي تقریب و نزدیک کردن دل ها و 
اندیشه هاي مسلمانان حرکت کنند، و با بهره گیري 
از سرمایه هاي اندوخته شده از معارف زندگي آفرین 
اسالم و قرآن و ســنت پیامبراکرم)ص( به جهانیان 
به ویژه غربیان اثبات کنند که اســالم دین عدالت، 
صلح، برادري، برابري و کرامت انســان ها اســت و 
پیامبرش، پیامبر رحمت و رأفت، و بالمآل اســالم 
نه تنها دین جنگ و خشونت نیست، که بزرگ ترین 

مخالف تروریسم و خشونت است.
آیا وقت آن نرسیده که با تقریب و همدلي و همفکري 
نظر دانشمند فرانســوي بوالین ویلرس را به گوش 
جهانیان برسانیم و آن را اثبات کنیم که گفته: »دین 
محمد)ص( چنان خردمندانه است که براي رساندن 
پیامش هیچ نیازي به قهر و جبر نیست، کافي است 
که اصول آن را به مردم فهماند تا همه به آن بگرایند. 
اصول دین محمد)ص( چنان با عقل و منطق سازگار 
اســت که در مدتي کمتر از ۵۰ ســال اسالم در قلب 

نیمي از مردم روي زمین جاي گرفت.«
آیا وقت آن نرسیده که با تقریب و همدلي و همفکري 
اثبات کنیم که اســالم نه تنها براي غرب بلکه براي 
هیچ کجاي جهان تهدید نیست. و اسالم سر جنگ 
با هیچ کس ندارد و در اندیشه کشورگشایي نیست. 
و پیام اســالم را که پیــام صلح و عدالــت و کرامت 

انسان هاست؛ به جهانیان برسانیم.
آیا وقــت آن نرســیده که بــا تقریــب و همفکري 
چاره اي بیندیشــیم و از درگیري هــاي فرقه اي و 
مذهبي اي که به وســیله مأموران پنهان بیگانگان و 
یا کســاني که ناآگاهانه در خدمت بیگانگان هستند 
انجام مي گیرد و هر روز خون مسلمانان بي گناهي را 

تقریب ِ نجات بخش

از سال 1386 )2007 ميالدي( تاكنون هر ســال كنفرانس بين المللي تقريب مذاهب اسالمي در مركز اسالمي انگليس 
)لندن( با حضور انديشمندان مسلمان از كشــورهاي عربي، اروپايي و ايران برگزار مي شود. مقاله اي كه مي خوانيد 

سخنراني افتتاحيه نخستين كنفرانس است كه به مناسبت هفته وحدت تقديم خوانندگان گرامي مي شود.

 فراهم آوردن زمينه ها و بسترسازي هاي مساعد اولين نياز
 و ضرورت براي رسيدن به آرمان تقريب است

نقشه شوم
سياستمداران غربی براي آن که نظريه »اسام، تهديد غرب« را اثبات کنند، سياستی 
را پي گرفتند و آن تفرقه افکني در ميان مسلمانان، با بزرگ نمايي اختاف هاي کامي، 

فقهي و تاريخي ميان ايشان و برانگيختن احساسات مذهبي  آن ها عليه يکديگر است.

حجت االسالم  و المسلمين عبدالحسين معزی
نماينده ولي فقيه در جمعيت هالل احمر
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جهانیان را به شگفتي واداشت.
بي شــک وحدت کلمــه مســلمانان از مهم ترین و 
بزرگ ترین اهداف اسالم به شمار مي رود، لذا پس از 
پیامبر اکرم)ص( همواره اولیــاء دین و بزرگ مردان 
صالح و اندیشمند مسلمان بر اتحاد و وحدت اسالمي 
پاي فشرده و مسلمانان را از تفرقه و جدایي بازداشته 

و پیامدهاي شوم تفرقه و جدایي را یادآور شده اند.

 تقريب از زمان پيامبر)ص( آغاز شــده 
است

دعوت به تقریب و وحدت اسالمي و پرهیز از جدایي 
و تفرقه، گفتماني نیست که تنها بزرگاني همچون: 
شــیخ المراغي، شــیخ مصطفي عبدالرزاق، شیخ 
عبدالمجید ســلیم، شیخ محمود شــلتوت، شیخ 
طنطاوي، آیت اهلل بروجردي، شــیخ محمدحسین 
کاشف الغطاء، سیدعبدالحســین شرف الدین، امام 
خمیني، امام خامنه اي و دیگر متفکــران و عالمان 
ســني و شــیعه، که بردن نام آن ها فرصــت فراوان 
مي خواهد، آن را پدید آورده باشــند؛ بلکه گفتمان 
تقریب و وحدت اسالمي از زماني آغاز شد که خداوند 
متعال بر قلب پیامبرش، کالم خــود را نازل کرد که: 
»ان هذه امتکم امة واحدة و انــا ربکم فاعبدون؛ این 
)پیامبران بزرگ و پیروانشــان( همــه اّمت واحدی 
بودند )و پیــرو یک هــدف(؛ و من پروردگار شــما 
هســتم؛ پس مرا پرســتش کنید!« )انبیــاء/۹2(، 
»انما المؤمنون اخوة؛ مؤمنان بــرادر یکدیگرند...« 
)حجــرات/۱۰(، »واعتصموا بحبــل اهلل جمیعا و ال 
تفرقوا؛ و همگی به ریســمان خدا ]= قرآن و اسالم، و 
هرگونه وســیله وحدت [، چنگ زنیــد، و پراکنده 
نشــوید!...« )آل عمران/۱۰۳(، »و ال تکونوا کالذین 
تفرقوا و اختلفوا؛ و مانند کسانی نباشید که پراکنده 
شــدند و اختالف کردند...« )آل عمران/۱۰۵(، »و ال 
تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا 
شیعا؛ و از مشرکان نباشید... و از کساني که دین خود 
را پراکنده ساختند و به دســته ها و گروه ها تقسیم 
شــدند!...« )روم/۳2-۳۱(، »و ال تنازعوا فتفشلوا و 
تذهب ریحکم؛ ... و نزاع )و کشمکش( نکنید، تا سست 
نشــوید، و قدرت )و شوکت( شــما از میان نرود! ...« 
)انفال/4۶( آري! بنیاد تقریب از آن زمان پایه گذاري 
شــد و بر اســاس »کلمه توحید« و »توحید کلمه« 

بنیان گرفت.
ولي از آغاز قرن بیســتم تاکنون، آن گاه که رهبران 
دیني و اندیشــمندان مصلح و عالمان آگاه به زمان، 
مشــاهده کردند که تفرقه و جدایي امت اســالمي، 

بر اثر ناآگاهــي عامه مردم و خودخــواه و دنیاطلبي 
سیاستمداران حاکم بر بســیاري از سرزمین هاي 
اسالمي، مسلمانان عزت، مجد و عظمت گذشته خود 
را از دست داده اند و حرث، نســل، فرهنگ، عقیده و 
هویت اسالمي مسلمانان به دست دشمنان اسالم و 
استعمارگران به یغما رفته اســت. آن بزرگمردان به 
بهره گیري از دستور هویت ساز و تمدن آفرین قرآني 
و ســنت پیامبر اکرم)ص( به دعــوت »تقریب بین 
مذاهب اســالمي« پرداخته، تا از این راه مسلمانان 
سراسر جهان را بیدار ســازند و غفلت هاي گذشته 
را جبران نمایند و بار دیگر در قالــب »امت واحده« 
اسالمي به عظمت گذشته خویش بازگردند. آنان بر 
این باور بودندـ  که باوري درســت و بــه حق بودـ  که 
اختالف آراء و نظریه هاي گوناگون کالمي، فقهي، و 
تاریخي مسلمانان، اختالف ذاتي و جوهري نیست 
تا مســلمانان را از نزدیک شدن اندیشــه ها، دل ها و 
آرمان هایشــان باز دارد. بلکه عوارضي هستند که بر 
گوهش ذاتي اسالم عارض شده است؛  و مي توان با از 
میان برداشتن جمود فکري و تقلیدهاي کورکورانه 
و تعصب هــاي جاهالنه همراه با بحــث و گفت وگو 
و نوشــتن و گفتن و آگاه کردن یکدیگر از حقایق به 
تقریب اندیشه و دل، دســت یافت و بر اساس تقواي 
الهي و با تعاون و همکاري و با نیکي و احســان، امت 
اســالمي را به ســوي امت واحده براي برپایي امت 

واحده رهنمون ساخت.
آنان بر این باور بودند که کســاني که اختالفشــان و 
جدایي شــان از یکدیگر جوهري و ذاتي است، مانند 
مسیحیت )کاتولیک ها، پروتستان ها و ارتدکس ها( 
نه تنها به یکدیگر نزدیک شده اند، بلکه مي روند تا به 
وحدت و یکي شدن دســت یابند، ولي مسمانان که 
ایشان داراي وحدت جوهري است و همگان یک خدا 
را مي پرســتند و از یک پیامبر پیروي مي کنند و یک 
قرآن را تالوت مي کنند و به یک قبله نماز مي گزارند 
و یک خانه را طواف مي کننــد، چگونه نمي توانند به 
تقریب و وحدت دســت یابند و از جدایي و دشمني 

بپرهیزند!
بر این باوریم که تا اندیشمندان و صاحب نظران جهان 
اسالم به عنون نخبگان امت اسالمي گرد هم نیایند 
و بر هموار کردن مســیر تقریب و وحدت به بحث و 
گفت وگو نپردازند، هدف غایي تقریب که تشــکیل 
»امت واحده« است، محقق نخواهد شــد. از این رو 
فراهم آوردن زمینه ها و بسترسازي هاي مساعد براي 
گفت و گو و تقریب، اولیه ترین نیــاز و ضرورت براي 

رسیدن به چنین آرماني خواهد بود.

مي ریزند جلوگیري کنیم؟ آیا وقت آن نرســیده که 
با تقریب و همدلي و همفکري، نسل جدید اسالم از 
دختران و پســراني ار که در دنیاي کنوني، که دنیاي 
انفجار اطالعات اســت زندگي مي کنند و همواره با 
صدها برنامه تلویزیوني و پایگاه هاي اینترنتي روبه رو 
هستند و هر روز صدها شبهه و اشکال و خرده گیري 
نسبت به اسالم را دریافت مي کنند؛ با دقت و منطق 
متناسب با شرایط زمان، پاسخ داده و آنان را از افتادن 
به وادي حیرت و سرگشــتگي و خداي ناخواسته به 

گمراهي و ضاللت نجات دهیم.
بي شک نه تنها عالمان مخلص، روشن اندیش و آگاه به 
زمانـ  که بار مسئولیت هاي اسالمي را به دوش دارند 
ـ به پرسش هاي مطرح شــده با تأکید،  پاسخ مثبت 
مي دهند بلکه پاسخ هر مســلمان آگاه و درد آشنا به 

این پرسش ها آري خواهد بود.

 »كلمه توحيــد« و »توحيــد كلمه« 
اساسي ترين محور گفتمان تقريب

اما پرسشي که هرگاه بحث تقریب مذاهب اسالمي 
مطرح مي شــود، رخ مي نماید، آن کــه: چگونه و با 
کدامین گفتمان مي توان، اندیشمندان و متفکران 
اسالمي و نیز مسلماناني را که پیرو مذاهب گوناگون 
شیعه و سني هستند، به تقریب دعوت کرد و آنان را به 
همدلي و همفکري فراخواند. در یک جمله کوتاه باید 
گفت: محوري ترین اصل، در گفتمان تقریب »کلمه 
توحید« و »توحید کلمه« است. چه آن که: اسالم دین 
»توحید« و »توحید« روح اســالم است. »توحید« 
تنها اصلي از اصول اعتقادي نیســت، که »توحید« 
عصارة همة معتقدات،  آموزه ها و برنامه هاي فردي و 
اجتماعي اسالم است. و از آن جا که »توحید« محور 
بنیادین دین اسالم به شمار مي رود و ریشه در فطرت 
و نهاد همه انسان ها دارد، مي تواند مسلمانان را فارغ 
از نژاد، زبان، ملیت و جنسیت و تنها به تقریب بلکه به 
وحدت کلمه برســاند. از این رو اسالم با تأکید فراوان 
از مسلمانان خواســته، که بر محور »کلمه توحید«، 
»امت و احده« را تشکیل دهند تا در پرتو درخشان آن 
بتوانند به رشد و تکامل همه جانبة مادي و معنوي که 

خواست خداوند متعال است دست یابند.
آري، پیامبر اکــرم)ص( در تمام دوران پرمشــقت 
پیامبري، تمام تــوش و توان خود را براي تشــکیل 
»امت واحــده« و اتحاد و برادري مســلمانان به کار 
گرفت و با کوشــش هر چه تمام تر آنــان را از تفرقه و 
جدایي بازداشــت و با تفرقه طلبان به شدت مبارزه 
کرد. و از مســلمانان امــت واحده اي ســاخت که 

امت واحده
پيامبر اکرم)ص( در تمام دوران پرمشــقت پيامبري، تمام توش و تــوان خود را براي 
تشــکيل »امت واحده« و اتحاد و برادري مســلمانان به کار گرفت و با کوشش هر چه 

تمام تر آنان را از تفرقه و جدايي بازداشت و با تفرقه طلبان به شدت مبارزه کرد.

پرسشي که هرگاه 
بحث تقريب 

مذاهب اسامي 
مطرح مي شود، رخ 

مي نمايد، آن که: 
چگونه و با کدامين 

گفتمان مي توان، 
انديشمندان و 

متفکران اسامي و 
نيز مسلماناني را که 

پيرو مذاهب گوناگون 
شيعه و سني 

هستند، به تقريب 
دعوت کرد و آنان را به 

همدلي و همفکري 
فراخواند. در يک 
جمله کوتاه بايد 

گفت: محوري ترين 
اصل، در گفتمان 

تقريب »کلمه 
توحيد« و »توحيد 

کلمه« است
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یادداشت

   قرآن يا معجزه جاودان 
تاریخ قطعي گواهي مي دهد که پیامبر اسالم)ص( 
دعوت خود را با معجزات گوناگون مطرح ساخته و 
میان این معجزات، حضرت روي یکي از آن هاـ  که 
در حقیقت معجزه جاودان اوســتـ  تأکید اساسي 

داشت:  قرآن کریم . 
پیامبر اســالم نبوت خویش را با آوردن این کتاب 
آســماني اعالن و جهانیان را به مقابله با آن دعوت 

کرد. به رغم تحدي آشکار و قاطع قرآن، هیچ کس 
نتوانست در عصر بعثت مانند آن را بیاورد. امروز نیز 
پس از گذشت قرن ها، قرآن همچنان تحدي خود 
را اعالن کرده و مي گوید: ››لئــن اجتمعت االنس 
والجن علي ان یاتوا بمثل هذا القرآن ال یاتون بمثله 
و لو کان بعضهــم لبعض ظهیرا )اســراء/۸۸(؛بگو 
اگر انس و جن گرد هم آیند کــه کتابي مانند  قرآن 
بیاورنــد، نمي توانند نظیــر آن را بیاورند، هرچند 

برخي از آنان به برخي دیگر یاري رسانند«. قرآن در 
این جا در مقام تحدي مي گوید:اي پیامبر، بگو اگر 
مي توانند کتابي مثل این قــرآن بیاورند، و در جاي 
دیگر به کمتر از این حد نیز تنزل فرموده و مي گوید: 
بگو اگر مي توانند، مانند ده سوره و حتي یک سوره 

از سوره هاي قرآن را بیاورند. 
››قل فاتوا بعشرسور مثله مفتریات‹‹ )هود/۱۳(. 

››قل فاتوا بسورة من مثله‹‹ )بقره/2۳(. 
 دشــمنان اســالم در طول ۱۵ قرن که از پیدایش 
این دین مي گذرد، براي ضربــه زدن به آن از هیچ 
تالشي فروگذار نکردند، حتي از اتهام پیامبر اسالم 
به سحر و جنون و مانند آن باز ننشستند، ولي هرگز 
نتوانســتند از پس مقابله با قرآن برآیند. امروز نیز 
همه نوع فکر و اندیشــه و ادوات را در اختیار دارند، 
ولي توان پاســخگویي به این تحدي قاطع و آشکار 
قرآن را ندارند، و این خود گواه آن اســت که قرآن، 

چیزي فوق سخن انسان است.
پیامبــر گرامي معجــزات گوناگوني داشــت، که 
شــرح آن در کتب تاریــخ و حدیث ضبط شــده 
است،مانندشق القمر، معراج و مباهله با اهل کتاب 
اما در آن میــان، معجزه جاویــدان او که در تمامي 
ادوار مي درخشــد، قرآن کریم اســت . راز این که 
رســول گرامي اســالم با چنین معجزه اي از دیگر 
پیامبران امتیاز یافته، این اســت که آیین او، آییني 
خاتم و جاودانه است. آیین جاودانه نیاز به معجزه اي 
جاودان دارد تــا در هر عصر و نســلي برهان قاطع 
نبوت باشد و افراد بشر در طول قرون بتوانند بدون 
مراجعه به اقوال دیگران، مســتقیماً به آن مراجعه 

کنند. 
قرآن از جهات مختلفي جنبه اعجاز دارد، که بحث 
گســترده درباره یکایک آن از  گنجایش این مقاله 

بیرون است و به طور فشرده آن را یادآور مي شویم: 
 در روز نزول قرآن، نخستین چیزي که چشم جهان 
عرب و استادان ســخن و بالغت را گرفت، زیبایي 
کلمات، شــگفتي و تازگي ترکیب، و برتري معاني 
قرآن بود که از مجموع آن به فصاحت و بالغت تعبیر 
مي آورند. این ویژگي بر عرب آن روز )و امروز( کاماًل 
مشــهود بوده و از همین رو پیامبر گرامي با تالوت 
پي درپــي آیات قــرآن و دعوت مکرر بــه تحدي، 
قهرمانان عرصه سخن و استادان بالغت را به خضوع 
و خشوع وا مي داشت و وادارشــان مي کرد در برابر 
عظمت کالم او انگشت  حیرت به دندان بگیرند و به 

فوق بشري بودن آن اذعان کنند. 
ولید بن مغیره، استاد ســخن و شعر قریش، پس از 

محمد رسول اهلل )ص(
دكتر عليرضا سعيدی

كارشناس  وپژوهشگر دينی

نبوت پيامبران به صورت عام )نبوت عامه( از سه طريق قابل اثبات اســت: الف ( معجزه اي كه همراه با دعوي 
نبوت آورده مي شود. ب ( گردآوري قرائن و شواهد، كه به صدق دعوي او گواهي مي دهند. ج ( تصديق پيامبر 
پيشين.نبوت پيامبر اسالم )نبوت خاصه(را مي توان از هر سه راه فوق اثبات كرد، كه به صورت فشرده آن ها را 

مرور مي كنيم.

اثبات نبوت پيامبر اسالم بر اساس معيارهای نبوت پيامبران پيشين 
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بودند. او از رباخواري و انباشــت ثــروت نهي نمود. 
میگســاري و قمار رایج  بــود، او این امــور را کردار 

شیطاني نامید و اجتناب از آن را واجب دانست. 
د( ابزار دعوت: وســایل و ابزاري که پیامبر براي 
نشــر دعوت خود از آن کمک گرفت، کاماًل انساني 
و اخالقي بــود. حضرتش هرگــز از روش هاي ضد 
انســاني همچون بســتن آب بر دشــمن و آلوده 
کردن آن، بریــدن درختان  کمــک نگرفت. بلکه 
توصیه مي کرد به زنان و کــودکان و پیرمردان آزار 
نرســانند. درختان را قطع نســازند.پیش از اتمام 
حجت  به دشمن، جنگ را شــروع نکنند. از منطق  
ماکیاولیستي »هدف، کاربرد هرگونه وسیله را مجاز 
مي سازد« بیزار بود .در جنگ خیبر، پیشنهاد یکي 
از یهودیان را بــراي به زانو درآوردن دشــمن از راه 
مســموم کردن آب آن ها نپذیرفت.تاریخ زندگاني 
وي، سرشــار از برخوردهاي کریمانه با دشــمنان 

است. 
هـ( شــخصيت و خصال گروندگان: مالحظه 
روحیات، افکار و رفتار کســاني که به پیامبر ایمان 
آورده اند، مي تواند پایه صدق گفتار او را روشن سازد. 
بدیهي اســت هرگاه دعوت کســي در انسان هاي 
ممتاز جامعه مؤثر افتد، نشــانه صــدق و حقانیت 
دعوت اوســت، ولي هرگاه افراد دنیاپرست دور وي 
را بگیرند، نشانه ضعف ادعاي او خواهد بود. در میان 
گروندگان راســتین به پیامبر اســالم انسان هاي 
واالیي مانند امیر مؤمنان علي علیه الســالم، جعفر 
بن ابي طالب، ســلمان، ابوذر، بــالل، مصعب، ابن 
مســعود، مقداد و عمــار را مي بینیم کــه تاریخ به 
خصایل انساني و زهد و تقوي و جهاد و ایثار و پاکي و 

درستي آنان اعتراف دارد. 
و( تأثير مثبت در محيــط، و پي ريزي يک 
تمدن عظيم و باشكوه: پیامبر  در مدت بیست 
و سه ســال، وضع جزیره العرب را دگرگون ساخت.  
حضرت از انســان هاي یغماگر افــرادي امین، و از 
افراد بت پرست موحداني فرهیخته و پا برجا تربیت 
کرد که نه تنها تمدني با شکوه را در محیط سکونت  
خود برپا ســاختند، بلکه تمدن بي نظیر اسالمي را 
به مناطق دیگر نیز گســترش دادند. جعفر بن ابي 
طالب علیه الســالم، از مســلمانان صدر اســالم، 
بر همین نکته مهــر تأیید نهاد و در جواب ســؤال 

فرمانرواي حبشه  گفت: 
»اي فرمانــروا، خــدا در میــان مــا پیامبــري را 
برانگیخت که ما را از بت پرســتي و قمار باز داشت. 
به نماز و زکات، دادگري و نیکــوکاري، و کمک به 

خویشاوندان امر فرمود . از فحشا و منکر و ستم نهي 
کرد«. )۳( 

این قرائن و نظایر آن ها مي تواند ما را به صدق گفتار 
پیامبر اســالم و حقانیت مرام وي رهنمون گردد. 
قطعاً فردي با این خصوصیــات، در ادعاي نبوت و 
ارتباط با جهان غیب، صادق بوده ، چنان که قرائن 

دیگر نیز دقیقاً مؤید این مطلب است.

  تصديق پيامبر پيشين 
یکي از راه هــاي  اثبــات دعوي نبــوت، تصدیق 
پیامبر پیشین اســت. زیرا فرض این است که نبوت 
پیامبر پیشــین با دالیل قطعي ثابت  شده، گفتار او 
مي تواند ســندي قاطع بر اســتواري نبوت بعدي 
قلمداد شــود. از برخي آیات قرآن استفاده مي شود 
که اهل کتاب، پیامبر اســالم را همچون فرزندان 
خود مي شناختند، یعني نشــانه هاي نبوت وي در 
کتب آسماني آنان بیان شده اســت.پیامبر اسالم 
مدعي این معنا شد و کســي نیز او را تکذیب نکرد: 
››الذیــن آتیناهم الکتــاب یعرفونه کمــا یعرفون 
ابناءهــم وان فریقا منهــم لیکتمــون الحق وهم 
یعلمون‹‹ )بقره/۱4۶(؛ کســاني که به آنان کتاب 
داده ایم )یهود و نصاري( پیامبر را بســان فرزندان 
خود نیک مي شناســند. گروهي از آنــان، با آن که 
حقیقت را مي داننــد، آن را پنهان مي کنند.  پیامبر 
اسالم مدعي شد که عیســي علیه السالم درباره او 
بشارت داده و گفته : شــما را به آمدن پیامبري پس 
از خود نوید مي دهم که احمد نام دارد:››و مبشــرا 
برسول یاتي من بعدي اسمه احمد‹‹ )صف/۶(  اهل 
کتاب این ادعــا را انکار نکردند، هرچنــد از اظهار 

حقیقت  سرباز مي زدند.
 در انجیل یوحنا )فصل هاي ۱4، ۱۶،۱۵( پیش بیني 
مسیح از آمدن شخصي به نام »فارقلیطا« ) ستوده، 
محمد( وجود دارد که پژوهندگان مي توانند به آن 

مراجعه کنند. )4( 
البته گفته پیامبران پیشین باید چنان صریح باشد 
که مورد سوء استفاده قرار نگیرد. عمده دلیل نبوت 

پیامبر اسالم ،معجزه وقرائن است .
پي نوشت ها: 

1    مجمع البیان،ج ۵،ص۳۸۷. 

2  سیره ابن هشام، ج۱،ص2۰۹. 

3  همان ،ص ۳۵۹و ۳۶۰. 

4  در این باره به کتاب هایي که بشــارات عهدین 

درباره پیامبر اکرم را گرد آورده اند، مراجعه شــود، 
مانند کتاب انیس االعالم .  

شنیدن آیاتي چند از پیامبر اکرم درباره آن چنین 
داوري کرد:

»به خدا سوگند،  اکنون از محمد سخني شنیدم که 
نه به سخن انسان ها، و نه به سخن جنیان مي ماند. 
ســخني اســت داراي شــیریني و زیبایي خاص. 
شاخه هاي کالم وي پربار، و ریشه آن پربرکت است، 
سخني اســت واال که هیچ سخني برجسته تر از آن 

نیست، یعني هرگز قابل رقابت نمي باشد«. )۱( 
آورنده قرآن، یک فرد امي و درس ناخوانده اســت؛ 
نه مدرســه اي رفته، نه در برابر استادي زانو زده،  نه 
کتابي خوانده اســت: ››ماکنت تتلــوا من قبله من 
کتاب و ال تخطــه بیمینک اذا الرتــاب المبطلون 
)عنکبوت/۱۰۸(؛  پیش از این نه کتابي مي خواندي 
و نه با دست چیزي مي نوشــتي، که اگر غیر از این 
بود باطــل گرایان ]در حقانیت رســالت تو[ تردید 

مي کردند.

  گردآوري قرائن و شواهد
 گردآوري قرائن و شواهد  از اموري است که مي تواند 
صدق دعوي پامبران را اثبات کند.در ادامه به قرائني 
که بیانگر صحت دعوي پیامبر اســالم است اشاره 

می کنیم. این قرائن عبارتند از: 
الف(سوابق زندگي پيامبر : مردم قریش پیامبر 
اسالم را پیش از مبعوث شــدن به رسالت، محمد 
»امین « خوانده و اشــیاي گرانبها را نزد او به امانت 
مي گذاشتند. زماني که در تجدید بناي کعبه براي 
نصب حجراالسود میان چهار قبیله اختالف رخ داد، 
همگان پذیرفتند که ایــن کار را عزیز قریش، یعني 
پیامبر انجــام دهد. زیرا او مــردي امین و پاکدامن 

است. )2( 
ب( وارستگي از آلودگي هاي محيط: پیامبر 
اســالم در محیطي پرورش یافته بود که در آن جز 
بت پرستي، قماربازي، زنده به گور کردن دختران، 
خوردن مردار و خون، ستم و یغماگري حاکم نبود.  
در چنین محیطي او انساني واال بود که به هیچ وجه 

آلوده به این گونه رذایل عقیدتي واخالقي نشد. 
ج( محتواي دعوت: وقتي بــه محتواي دعوت 
پیامبر مي نگریــم، مي بینیم وي مردم را درســت 
 بر ضــد آنچه کــه در محیــط وي رواج داشــت، 
فرامي خواند. آن ها بت پرســت بودند، او به توحید 
دعوت کرد. معاد را انکار مي کردند، او ایمان به معاد 
را شرط اسالم شمرد. دختران را زنده به گور کرده و 
براي زن کم ترین ارزشي قائل نبودند، اما او کرامت 
انســاني را به زن بازگرداند. ربا خــوار و ثروت اندوز 

پيامبر  در مدت 
بيست و سه سال، 

وضع جزيره العرب 
را دگرگون ساخت.  

آن حضرت از 
انسا هاي يغماگر 

افرادي امين، 
و از افراد بت 

پرست موحداني 
فرهيخته و پا برجا 

تربيت کرد که 
نه تنها تمدني با 

شکوه را در محيط 
سکونت  خود برپا 

ساختند، بلکه 
تمدن بي نظير 
اسامي را به 

مناطق ديگر نيز 
گسترش دادند

 تصدیق پیامبر پیشین 
 يکي از راه هاي  اثبات دعوي نبوت، تصديق پيامبر پيشين است. از برخي آيات قرآن 
استفاده مي شود که اهل کتاب، پيامبر اسام را همچون فرزندان خود، مي شناختند، 

يعني نشانه هاي نبوت وي در کتب آسماني آنان بيان شده است.
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گفت وگو

   آيا رســالت پيامبر اســالم)ص( با 
رسالت ديگر انبياء)ع( تفاوت هايی دارد 

يا نه؟

شاید بتوان سنگینی رســالت را از متن آیات قرآن به 
َّا َسُنلِْقي  دست آورد. قرآن کریم اشاره می کند که »إِن
َعلَْیَک َقْواًل ثَِقیاًل)آیه ۵ ســوره مزمــل(: در حقیقت 

ما به زودی بر تو گفتاری گرانبــار القا می کنیم.« این 
گفتاری معمولی نیست. آنچه بر تو، ای پیغمبر! نازل 
می کنیم، گفتاری ثقیل و سنگین است که تحمل آن 
برای هر کس میسر نیســت. بنابراین به طور طبیعی 
قبل از اعطای رسالت می بایســت آگاهی های الزم 
متناسب با این رسالت تحقق یافته باشد. پیامبری که 
رسالتش جهانی و جاودانی است و دو خصیصه جهان 
شــمولی و جاودانگی را با خود دارد، با دیگر پیامبران 
الهی متفاوت است. چنین شخصیتی به طور طبیعی 
از شئون و ابعاد شــخصیتی متعددی برخوردار بوده 
است. از جمله این شــئون، مقامات آن حضرت است. 
از این منظر نیز پیامبر بر دیگر رسوالن الهی برتری دارد 

و سرآمد است. 
   برخی شــأن پيغمبر)ص( را تنها در 
مقامات روحانی منحصــر كرده اند كه 
صد البته در برخــورداری آن حضرت 
از اين مقامات هيچ ترديدی نيســت و 
ايشان با شايستگی تمام چنين شأنی را 
دارا هستند اما مسلماً مقامات سياسی 
و اجتماعی هم دارد. پاســخ شما به اين 

گروه چيست؟
یکی از غفلت ها مراجعه بــه ظواهر برخی آیات قرآن 
است.مثاًل آیه 2 سوره جمعه پیامبر)ص( را به عنوان 

والیت معنوی و سیاسی 
پیامبر اسالم )ص(

نسيم اسدپور

برخی نتوانســته اند جايگاه و موقعيت با عظمت پيامبر)ص( را با حضور و ظهور ايشــان در همه عرصه های 
زندگی دنيايی ) از جمله فعاليت های سياسی و اجتماعی( يک جا ببينند و اين دو را به هم پيوند بزنند. آن ها 
معتقدند اساس شأن رسالت و نبوت صرفًا معنوی و روحانی است. در حالی كه بر اساس آيات قرآن ، خداوند 
وظايف سياســی و اجتماعی فراوانی برای پيامبر اكرم )ص( تعيين كرده است در گفت وگو با حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حسين جوان آراسته عضو هيئت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به بررسی اين موضوع 

پرداخته ايم.

 با دكتر حسين جوان آراسته درباره اين مسئله كه جايگاه معنوی 
حضرت محمد)ص( جدا از شئون سياسی و اجتماعی ايشان نيست
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پاسخ مثبت می دهند. آن ها نیز به این مطلب اذعان 
دارند که زمانی کــه پیامبر)ص( بــه مدینه آمدند، 
تشــکیل حکومت دادند و تاریخ اسالم نیز این اتفاق 
را به روشنی بیان کرده اســت و امری واضح است و به 
گونه ای که برای هیچ کس قابل انکار نیســت، ولی 
بی درنگ در مقابل این اذعان، ایــن مطلب را یادآور 
می شوند که تشکیل حکومت آن حضرت در مدینه 
در راستای شأنی از شئون پیامبری او نبوده و ربطی به 

رسالت پیامبر نداشته است. 
خداوند بــرای رســول اکــرم)ص( از آن جهت که 
پیغمبر)ص( است دسته ای از وظایف را تعیین کرده 
اســت که هیچ یک از آن ها تشکیل حکومت نیست. 
هرچنــد پیغمبر افــزون بر نقش هایــی که خدای 
متعال برای ایشان تعیین کرده است، نقش دیگری 
نیز برعهده گرفته    یا لباس دیگــری افزون بر لباس 
رسالت بر اندام خود پوشانده اســت که همانا لباس 
حکومت بوده اســت؛ بدین معنی که شأن حکومت 
را خدا به پیغمبر )ص( نداده است، بلکه مردم آن را به 

پیغمبر)ص( دادند. 
   همان طور كه گفتيد وقتی از اين عده 
بپرسيم كه آيا پيامبر در مدينه تشكيل 
حكومت داد يا نــداد؟ می گويند: بله! 
پس ادعايشــان در چه راستايی است، 

توجيه شان چيست؟
آنان می گوینــد : پیغمبر)ص( حاکم نیــز بود، ولی 
حکومت ایشان هیچ ربطی به رسالت ایشان نداشت؛ 
چرا که حکومت را مردم به او دادند، در حالی که نبوت 
را خدا به او داد. طبعاً مردم نسبت به داشتن حاکم در 
مدینه احساس نیاز کردند و چه کسی شایسته تر از 
پیامبر؟ او که عاقل تر، زیرک تر و امین تر از همه است، 

به این دلیل مردم حکومت خود را به او سپردند. 
این نقطه اصلی اشکال کســانی است که شأن و مقام 
سیاســی و اجتماعی را از پیامبر)ص( نفی می کنند 
و آن را در شئون و مقامات معنوی، علمی، روحانی و 
مرجعیت دینی آن حضرت منحصر می سازند. این 
اشکال اختصاص به اهل سنت نیز ندارد. اولین کسی 
که به طور گسترده این ادعا را مطرح کرد، شخصی به 
نام علی عبدالرزاق بود کــه در همان وقتی که مطرح 
شــد، عالمان اهل ســنت به او اعتــراض کردند. در 
میان متفکران شیعی نیز کسانی بوده اند که همین 
اعتقاد را داشــته و در کتاب های خود نوشته اند که 
پیغمبر)ص( والیت سیاسی و اجتماعی ندارد و فقط 
از والیت معنوی برخوردار است. اینان والیت سیاسی 
و اجتماعی را از شــئون رســالت و نبوت ندانسته و 

صریحاً آن را مورد انکار قرار داده انــد. آنان افزون بر 
این قائل شده اند که اساســاً شأن حکومت یک شأن 

دنیایی محض است.
   اگر بخواهيد اين مطلب را با استفاده 
از قرآن پاسخ دهيد، چه خواهيد گفت؟ 

پاسخ اين اشكال چيست؟
ما در پاسخ به این اشکال پیش از هر چیز می گوییم: 
در مقابل این فهرست طوالنی از آیات مذکور فهرست 
بســیار طوالنی تری از آیات وجود دارد که به لحاظ 
فراوانی قابل مقایسه با آیات مورد استناد آنان نیست. 
آیاتی که در آن ها وظایف سیاسی و اجتماعی فراوانی 
برای پیامبر اکرم شمرده است. به هیچ وجه وظایف و 
رسالت حضرت منحصر به بشارت دادن، انذار کردن، 
تعلیم و تزکیه نبوده است. پیامبری که خدای متعال 
در خطاب با پیامبر می فرماید: »یَا أَیَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض 
الُْمْؤِمِنیَن َعلَی الِْقَتاِل«)آیه ۶۵ سوره انفال( آنان که 
می گویند وظیفه پیغمبر فقط و فقط معلمی محض 
بوده است و می بایست فقط بشــارت می داده و انذار 
می کرده، باید پاسخ دهند که این آیه که شأن نبوی 
پیامبــر را مورد خطاب قــرار داده و او را به تشــویق 
مؤمنان به جنگ و درگیری فراخوانده اســت، برای 

چیست؟
اَر َوالُْمَنافِِقیــَن َواْغُلْظ  »یَا أَیَُّهــا النَِّبيُّ َجاِهــِد الُْکفَّ
َعلَْیِهْم)آیه ۹۹ ســوره تحریم(: هــان ای پیامبر! به 
جهاد با کافران و منافقان برخیز!« پیامبر در این آیه 
نیز با شــأن پیامبری خود مورد خطاب قرار گرفته 
است. پیامبر وســط میدان مبارزه و جنگ است؛ در 
حالی که صاحبان دیدگاه مذکــور پیامبر را در انزوا 
و حاشیه حوادث سیاســی و اجتماعی می نشانند! 
پیامبری که کاری به امور اجتماعی  و سیاسی مردم 
ندارد و رابطه اش منحصر به رابطه بین او و خداست! 
آیا چنین دیدگاهی با وجود آن همه آیات صریح که 
شأن پیامبری ایشان را مورد خطاب قرار داده و ایشان 
را به انجام وظایف اجتماعی و سیاســی فراخوانده 
است، ظلم به قرآن و پیامبر نیست؟! آیا این ادعا نوعی 
تحریف معنوی قرآن کریم نیســت؟ این همه آیات 
جهاد در قرآن که فراوانی آن، گردآوری را با مشــکل 
مواجه می کند، جایی برای این اندیشه می گذارد که 
ادعا کنیم شأن پیغمبر تنها و تنها یک شأن معنوی 
بوده است؟ البته بی تردید پیامبر اکرم)ص( باالترین 
و واالترین شئون معنوی را داشته است؛ ولی به هیچ 
وجه نمی تــوان مقامات و شــئون آن حضرت را در 
شــئون معنوی جدای از شئون سیاسی و اجتماعی 

منحصر ساخت.   

َِّذي بََعَث فِي  مربی و معلم معرفی فرموده است: »ُهَو ال
اْلُمِّيِّيَن َرُسوًل مِّْنُهْم يَْتُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم 
الِْكتَاَب َوالِْحْكَمَة َوإِن َكانُوا ِمن قَْبُل لَِفي َضَلٍل مُّبِيٍن« 
برخی می گویند پیامبر)ص( نقشــی باالتر از معلم 
نداشــته و باالترین نقش معلم هم درس دادن است 
و بس و کاری به سیاســت ندارد، حتی به این آیه ای 
که ذکر شده اســتناد کرده اند که خدای متعال برای 
پیامبر)ص( مقام شــهادت قرار داده اســت: »يَا أَيَُّها 
ا َونَِذيًرا«)آیه 4۵  ــرً َّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمبَشِّ النَّبِيُّ إِن
سوره احزاب( ای پیغمبر! ما تو را گواه بر مردم، بشارت 
دهنده و ترساننده و دعوت کننده مردم به سوی خدا 
به اذن خدا، و چراغی نورافشان فراراه بشریت قرارداده 
و به سوی آنان فرستادیم.« آنان با استناد به آیه مدعی 
شــده اند که قرآن کریم هیچ گاه آن حضرت را دارای 
شأن سیاسی ندانسته است، بلکه ایشان تنها دارای 
شــئون معنوی اند مانند آنچه در این آیه و نظایر آن 
ــًرا َونَِذیًرا«)آیه  آمده اســت: »َوَما أَْرَسلَْناَک إاِلَّ ُمَبشِّ
۱۰۵ سوره اسراء( تو فقط و فقط می ترسانی و بشارت 
می دهــی؛ » إِْن أَنَت إاِلَّ نَِذیٌر«)آیه 2۳ ســوره فاطر( 
ََّما َعلَْیَک الَْبــاَلُغ َوَعلَْیَنا  تو فقط ترســاننده ای؛»َفإِن
الِْحَساُب« )آیه 4۰ ســوره رعد( وظیفه تو ابالغ پیام 
ََّما أَنَت  ْر إِن است و رسیدگی به حساب بر ماست؛»َفَذکِّ
َّْســتَ َعلَْیِهم بُِمَصْیِطٍر«)آیه 2۱ و 22 سوره  ٌر* ل ُمَذکِّ
غاشــیه(: پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده ای. بر 

آنان تسلطی نداری.«
به این ترتیب فهرستی از آیات قرآن کریم که در آن ها 
شئون و وظایفی به عنوان وظایف نبوت پیغمبر ذکر 
شده است، مورد اســتدالل این دسته قرار می گیرد 
که ظاهر آن حصر در وظایف رسالت است. آنان ادعا 
می کنند هیچ یک از آیات بر این مسئله داللت ندارد 
که آن حضرت وظایف سیاســی و اجتماعی داشته 
اســت. بنابراین آن حضرت هیچ شــأن سیاسی و 

اجتماعی نداشته است. 
   آيا اين امكان وجود ندارد كه پيامبر 
اكرم)ص( افزون بــر مقامات معنوی، 
از مقامــات سياســی و اجتماعی نيز 

برخوردار باشد؟
کســانی که قائل به جدایی دین از سیاست یا جدایی 
وظایف دینی پیامبر)ص( از وظایف سیاسی ایشان 
هستند، با اســتناد به برخی آیات از جمله آیاتی که 
یادآوری شد، سیاست را از شئون پیامبر نمی دانند. 
نکته قابل توجه این اســت که اگر شــما از این گروه 
بپرسید: آیا وقتی پیامبر اکرم)ص( به مدینه هجرت 
فرمودند، به تشکیل حکومت پرداختند یا نه؟ به شما 

اين همه آيات 
جهاد در قرآن 
که فراوانی آن، 
گردآوری را با 

مشکل مواجه 
می کند، جايی 

برای اين انديشه 
می گذارد که ادعا 

کنيم شأن پيغمبر 
تنها و تنها يک 

شأن معنوی 
بوده است؟ البته 
بی ترديد پيامبر 

اکرم)ص( باالترين 
و واالترين شئون 
معنوی را داشته 

است؛ ولی به 
هيچ وجه نمی 
توان مقامات و 

شئون آن حضرت 
را در شئون 

معنوی جدای از 
شئون سياسی 

و اجتماعی 
منحصر ساخت

شأن معنوی و سیاسی پیامبر اکرم)ص(
بی ترديد پيامبر اکرم)ص( باالترين و واالترين شــئون معنوی را داشــته است؛ ولی به 
هيچ وجه نمی توان مقامات و شــئون آن حضرت را در شئون معنوی جدای از شئون 

سياسی و اجتماعی منحصر ساخت.
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نکته

این ابهام تا جایي بوده که در بســیاري از موارد بعد 
از انتخاب انبیاء از جانب خداونــد توده افراد جامعه 
نســبت به این امر اظهار تعجب مي کردند و افرادي 
دیگر را مناسب تر براي این امر مي پنداشتند و حتي 
نسبت به انتخاب پیامبران اعتراضات تند و شدیدي 
مي کردنــد ، همان گونه که دربــاره انتخاب پیامبر 
َل هَذا الُْقْرآُن  اسالم به صراحت گفتند: »َو قالُوا لَْو ال نُزِّ
َعلي  َرُجٍل ِمَن الَْقْریََتْیــِن َعظیم  )2( و گفتند: »چرا 
این قرآن بر مرد بزرگ )و ثروتمندي( از این دو شهر 

)مکه و طائف( ناز ل نشده است؟!«.
اما چنان که ذکر شــد معیار و مبناي انتخاب برخي 
افراد براي احراز مســئولیت رســالت الهي و انتقال 
معارف وحیاني اموري خاص و باطني است که تنها 
خداوند از آن آگاه اســت و به طور مختصر مي توان 
دریافت که ماهیــت اصلي این لیاقت بخشــي به 
سزاواري هاي فردي و شخصي اعم از سالمت جسم 
و روان و اخالق و  درســتکاري خود فرد  و رفتار  وی 
بر مي گردد و بخشي نیز به ســوابق و پیشینه نسل  
او، خاندان  والدین فرد و بخش مهم دیگر به عظمت 
روحي و قابلیت هاي فطري فرد براي توانایي ارتباط 
با عالم غیب و توان به دوش کشــیدن بار ســنگین 
رســالت که درک همه ایــن شــاخصه ها تنها به 
دســت خداوند متعال که عالم بر ظاهر و باطن همه  
انسان هاست مي باشد. در هر حال آنچه مسلم است 
این شاخصه ها در طول تاریخ تنها در بخش معدودي 
از افراد متجلي شــد و این افراد چه بسا در ظاهر و به 
حســب معادالت متعارف و مناســبات اجتماعي 

جایگاه درخوري نداشتند .اما لیاقت احراز مسئولیت 
خطیر نبوت و رسالت در ایشــان بود و بدین جهت 

خداوند آن ها را براي این امر برگزید .

 كمــاالت روحــي و جســمي پيامبر 
اسالم)ص(

 در خصوص پیامبر اســالم)ص( نیز این ویژگي ها 
به طور تمام و کمال وجود داشــت و ایشــان از نظر 
کماالت روحي و جسمي و فضائل اخالقي و رفتاري 
در باالترین حد بودند . به عالوه خاندان ایشــان نیز 
از نســل هاي پاک و به دور از انحرافــات عقیدتي و 
رفتاري به حســاب مي آمدند . باالتر از همه این ها، 
قابلیت هاي فطــري و دروني آن بزرگــوار به طور 
ذاتي و اکتسابي به حدي رسیده بود که امکان احراز 
مســئولیت نبوت و رســالت پایاني خداوند را براي 

ایشان به ارمغان آورده بود.

 راز امی بودن 
اما در کنار همه این ها برخي شــرایط و ویژگي هاي 
خاص براي هر پیامبر در نظر گرفته مي شــد که در 
موفقیت او در مسیر رسالتش به کار بیاید . امي بودن 
حضرت یعني نداشتن سواد خواندن و نوشتن ایشان 
نیز از همین ویژگی ها بود . در واقع از آن جا که معجزه  
ـ که نوعي اعجاز  اصلي آن حضرت آیات قــرآن بودـ 
ـ عدم اگاهي پیشین  لفظي و بیاني به حساب مي آیدـ 
حضرت از ســواد خواندن و نوشتن تاثیر بسزایي در 
قبول و پذیرش آســماني بودن ایــن کتاب بزرگ 

براي توده جامعه داشــت ؛ حقیقتي که در قرآن نیز 
بدان اشاره شده است: »َو ما ُکْنَت تَْتُلوا ِمْن َقْبلِِه ِمْن 
ُه بَِیمیِنَک إِذاً الَْرتاَب الُْمْبِطُلون  )۳(  ِکتاٍب َو ال تَُخطُّ
تو هرگز پیش از این کتابي نمي خواندي، و با دست 
خود چیزي نمي نوشــتي، مبادا کساني که در صدد 
)تکذیب و( ابطال سخنان تو هستند، شک و تردید 
کنند!« در نتیجه بي سواد بودن حضرت خود یکي 
از نکات الزم و مثبت در مسیر رسالت آن بزرگوار بود، 
در کنار آن نباید از یاد ببریم ماهیت نبوت و رسالت و 
انتقال وحي و اعجاز همه و همه از امور خاص و ویژه و 
برخالف روال طبیعي هستند و بر این اساس پیامبر 
شــدن فردي به ظاهر بي ســواد و ارائه کامل ترین 
مجموعه بیاني و زیباتریــن کتاب ممکن از جانب او 

امري عجیب به حساب نمي آید .
البته نبایــد فراموش کنیــد که پیامبــري امري 
مربوط به کشور خاص نیســت و انبیاء الهي بسته به 
ظرفیت هایشان و نیاز زمانه مســئولیت ارشاد یک 
خانواده، قوم ،منطقه و یا کل جهان را بر عهده داشتند 

و پیامبر اسالم نیز داراي رسالت جهاني  بود.
يک اختالف عقيده:

 در ضمن بد نیست بدانید که اندیشمندان اسالمي 
در خصوص بي سواد و یا با ســواد بودن پیامبر )ص( 
بعد از رســالت اختالف نظر دارند. بعضي باور دارند 
که حضرت در دوران رســالت هــم مي خواند و هم 
مي نوشت. برخي مانند شهید مطهری از طرفداران 
این نظریه اســت. )4( طرفــداران ایــن رویکرد با 
بهره گیري از آیات و روایات گفته اند چگونه ممکن 
اســت پیامبر  که همــه چیز را مي آموخته اســت  

خواندن و نوشتن را نیاموخته باشد؟! )۵(
برخي دیگر عقیده دارند که پیامبر بعد از رسالت مي 
خواند، ولي نمي نوشت. )۶( بعضي احتمال داده اند 
حضرت بعد از رســالت نه مي خواند و نه مي نوشت. 
در هــر حال وضعیــت ان حضرت به گونــه اي بود 
که کیفیت خواندن و نوشــتن ایشــان لطمه اي بر 

مدیریت و حکومت ایشان نمي زد .
 پي نوشت ها:

1   انعام )۶( آیه 24.

2   زخرف )4۳( آیه ۳۱.

3   عنکبوت )2۹( آیه4۸ .

4   عالمــه مجلســي ، بحاراالنــوار، دارالکتــب 

االسالمیه، تهران ، بي تا ، ج ۱۶، ص ۱۳۵
5   مرتضي مطهري، مجموعه آثار، انتشارات صدرا ، 

تهران ، ۱۳۷4ش ، ج ۳، ص 2۱2
6   بحاراالنوار همان، ج ۱۶، ص ۱۳۳.

 کنکاش در یک قانون ُپر رمز و راز

دكتر حجت اهلل صابری
كارشناس امور دينی

مقوله  پيامبري و ارسال رسوالن از جانب خداوند براي بشر يكي از سنت هاي مهم الهي در طول زندگي بشر 
بوده كه از آغاز خلقت نسل انسان ها شروع شــده و در طول قرن هاي متمادي به شدت و كثرت ادامه داشته 
است و هيچ گاه و در هيچ دوره اي انسان ها بدون فرستاده الهي نزيسته اند.ماهيت انتخاب انسان هايي خاص 
از بين مجموعه افراد بشر براي احراز مســئوليت پيامبري خود يكي از پر رمز و رازترين قوانبن عالم است و 
ُ أَْعَلُم  تنها خداوند خود از ماهيت حقيقي اين انتخاب آگاه اســت؛ چنان كه خود در قرآن مجيد فرمود : »اهللَّ

َحْيُث يَْجَعُل ِرسالََته؛  )1( خداوند آگاه تر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد«.

خداوند برچه اساسی از بين بندگان خود، يكی را به عنوان پيامبر 
انتخاب می كند؟

کماالت روحي و جسمي پیامبر اسالم)ص(
 پيامبر اسام)ص( از نظر کماالت روحي و جسمي و فضائل اخاقي و رفتاري در باالترين 
حد بودند. به عاوه خاندان ايشان نيز از نسل هاي پاک و به دور از انحرافات عقيدتي و 

رفتاري به حساب مي آمدند .
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اگر چه  به اعتقاد ما کتاب هاي مقدس موجود در دست یهودیان 
و مسیحیان تحریف شده و  بســیاري از  بشارت ها که صریحاً نام 
حضرت را ذکر مي کند ،حذف شده است  اما در عین حال بخشي 

از  بشارت ها در  تورات و انجیل کنوني موجود است:
1 » نبي اي مي آید؛ در انجیل یوحنا به روشــني بیان شده است 

که علماي یهود در انتظار ظهور پیامبري به غیر از مسیح بودند.« 
)۱( و این است شــهادت یحیي در وقتي که یهودیان از اورشلیم 
کاهنان و الویان را فرستادند تا از او سؤال کنند که تو کیستي؟ که 
معترف شد و انکار نکرد؛ بلکه اقرار کرد که من مسیح نیستم. آن گاه 
از او سؤال کردند پس آیا تو الیاس هستي؟ گفت: نیستم . آیا تو نبّي 
هستي؟ جواب داد که ني. آن گاه بدو گفتند: پس کیستي تا به آن 
کساني که ما را فرستادند، جواب بَریم؟ در باره خود چه مي گوئي؟  
گفت : من صداي نداکننده در بیابانم که: راه خداوند را راست کنید؛ 
چنان که اشعیاء نبّي گفت و فرستادگان از فریسیان بودند؛ پس از 
او سؤال کرده گفتند: اگر تو مسیح و الیاس و آن نبّي نیستي، پس 
براي چه تعمید مي دهي؟  نیز وقتي مســیح در جلیلي ندا کرد  به 
مردم که ایمان بیاورید ،مردم اختالف کردند که او کیســت . )2( 
گفت: در باره روح که هر که بــه او ایمــان آرد، او را خواهد یافت، 
زیرا که روح القدس هنوز عطا نشده بود؛ چون که عیسي تا به حال 
جالل نیافته بود. )۳( آن گاه بســیاري از آن گروه چون این کالم 
را شنیدند، گفتند: در حقیقت این شخص همان نبّي است)4( و 
بعضي گفتند: او مسیح است.  این متن ها به وضوح نشان مي دهد 
که یهودیان زمان ظهور مســیح منتظر دو شخصیت بودند: یکي 
مسیح و دیگري آن نبي. آنچه گذشت، برخي از بشارتهاي موجود 

در کتاب مقدس بر ظهور پیامبر اکرم)ص( بود.
 2 پراکلیتوس )ســتوده و حمد شــده( مي آید. از مهم ترین 
بشارت هاي مطرح شده در انجیل به پیامبر اسالم سخناني است 
که حضرت عیسي در آخرین روزهاي خود خطاب به حواریون 
فرمود:» اگر مرا دوســت دارید، احکام مرا نگاه دارید و من از پدر 

سؤال مي کنم و تسلي دهنده دیگر به شما عطا خواهد کرد تا 
همیشه با شما بماند، یعني روح راســتي که جهان نمي تواند 
او را قبول کند؛ چون او را نمي بیند و نمي شناســد؛ اما شما او را 
مي بینید و مي شناسید؛ زیرا که با شما مي ماند و در شما خواهد 
بود«. )۵( در چند مورد همین بشــارت به ظهور تسلي دهنده 
در کالم حضرت عیســي )ع( تکرار شده است.البته مفسرین 
مسیحي این بشارت را همان تجلي روح القدس بر حواریون در 
روز پنطیکاست دانسته اند؛ اما براي واضح شدن این مطلب  به 
نکته اي اشاره کنیم: مي دانیم که حضرت عیسي به زبان عبري 
صحبت مي کرده است. انجیل یوحنا هم به زبان یوناني نوشته 
شده است؛ پس بدون شک آنچه را که امروز در انجیل یوحنا مي 
بینیم، ترجمه کلمات حضرت از زبان عبري به زبان یوناني است 
و ما دقیقاً نمي دانیم  حضرت چه کلمه اي را به زبان آورده است.  
با توجه به این مطلب مي گوییم:  کلمه موجود در انجیل یوحنا 
کلمه: پاراقلیط paraclete است که عموم مفسرین آن را به 
تسلي دهنده ترجمه کرده اند.  مسلمانان نیز در مقابل معتقدند 
که کلمه پاراقلیط یا پاراقلیطــوس در اصل پریقلیطوس بوده 
که پریقلیطوس به معني احمد و محمد در زبان عربي اســت.  
قرآن نیز به این مطلب پافشــاري مي کند که حضرت عیسي 
به ظهور پیامبري با نام احمد بشــارت داده است . این احتمال 
زماني قوت مي یابد که با مراجعه به نســخه هاي زبان آرامي 
مي بینیم که از کلمات َمحِمَده و َحمیَده استفاده شده که عیناً 
معادل احمد و محمد در زبان عربــي و واژه پریقلیط در زبان 
یوناني است. صرف نظر از آنچه گفته شد، تطبیق پاراقلیطوس 
بر روح القدس صحیح نیست و فقراتي از همین انجیل و آیات 

مربوطه به فارقلیط با روح القدس همخواني ندارد :
1  در این آیات خبر از آمدن کسي مي دهد که رفتن مسیح در 

مقابل آمدن او ســودمند و مفید است؛ آیا به اعتقاد مسیحیان 
روح القدس چنان داراي اهمیت است و آن قدر مفید است که 

آمدن او از فقدان مسیح سودمندتر است؟
2  در مورد فارقلیط آمده است که:  وي جهانیان را به دوري از گناه 

و انجام صدق و انصاف، ملزم خواهد ســاخت. آیا روح القدس به 
عقیده خود مسیحیان چنین کاري انجام مي دهد ؟ روح القدس 

که ظهور و تجلي او فقط براي گروهي خاص اتفاق افتاده است؟
3   همچنین آمده اســت که:  وي درباره مسیح شهادت داده ،او 

را تصدیق خواهد نمود،  حال آن که چنیــن چیزي در مورد روح 
القدس گزارش نشده اســت . اصاًل حواریون نیاز به شهادت روح 
القدس نداشته اند؛ آیا مي توان باور  کرد که حواریون در حقانیت 

حضرت مسیح شک داشته اند؟
4  در این آیات، آمدن فارقلیط را مشروط به رفتن مسیح کرده و 

حال آن که روح القدس همواره همراه حضرت عیسي )ع( بوده و 
آمدن او متوقف بر رفتن حضرت مسیح نبوده.

البته برخي گفته اند:  منظور تجلي خاص روح القدس بر حواریون 
است که این تجلي متوقف بر حضرت مســیح بوده است؛ اما این 
مطلب هم با کالم حضرت عیسي ســازگاري ندارد؛ حضرت مي 
فرماید: تا من نروم، او نمي آید و حال آن که باید مي فرمود : تا من 

نروم، او بر شما متجلي نخواهد شد. 
در مورد کلمه فارقلیط آمده است که:  او آنچه را شما از یاد برده اید، 
به خاطرتان خواهد آورد . کسي نمي تواند ادعا کند که حواریون 
در طي این چند روز تعالیم حضرت عیسي را فراموش کرده باشند 
. در هیچ یک از کتب عهد جدید هم ذکر نشده است که ما مطلبي 

را فراموش کردیم و روح القدس آن را یاد آوري کرد.
5  حضرت عیســي مي فرماید: من همه چیز را از پیش به شما 

گفتم تا وقتي واقع مي شــود ، به آن ایمان بیاورید؛ آیا نزول روح 
القدس در روز پنطیکاست مســئله اي بود که امکان انکار آن مي 

رفت و حضرت مسیح حواریون را از آن نهي کرده است؟
6  حضرت عیســي در مورد فارقلیط فرموده کــه:  او عالمیان را 

توبیخ مي کند)۶( که این بهترین گواه بر ادعاي ماســت. بدون 
شــک روح القدس هیچ گاه و به اعتقاد هیچ کس مردم را توبیخ 
نکرده اســت؛ بر خالف پیامبر اســالم )ص( که یهودیــان را به 
خاطر ایمان نیاوردن به عیســي توبیخ و ســرزنش  کرد. از آنچه  
گفتیم ،به روشــني مي توان دریافت که:  فارقلیط را نمي توان با 
روح القدس تطبیق داد .  وجود کساني که ادعا کرده اند فارقلیط 
موعود هســتند، همچون منتس و ... تبعیت برخي از مسیحیان 
از این مدعیان، خود بهترین شاهد بر این نکته است که مسیحیان 

منتظر ظهور فارقلیط بوده اند.
 پي نوشت ها:

1    انجیل یوحنا، نشر اساطیر  ، تهران ۱۳۷۷ ش، 2۵-۱۹:۱.

2   همان، 4۰/۷.

3   همان ۳۹/۷.

4   همان 4۰/۷.

5   همان ۱۵-۱۵:۱4.

6   همان ۸:۱۶. 

بشارت منجی

 محمد صالحی

اثبات حقانيت پيامبر اسالم)ص( تنها از مسير اعجاز قرآن نيست، بلكه راه هاي متعدد ديگري نيز بر صحت اين 
ادعاتأكيد مي كند، مثل بشارتهايي كه در ساير كتب آسماني مثل تورات و انجيل به آمدن حضرت داده شده 
است .البته اگر چه ممكن است به تاريخ اعتمادي ندشــته ،ولي جالب توجه است كه  بشارتها در كتب مقدس 
ساير اديان ذكر شده، ادياني كه تمام تالش پيروان فعلي آن ها انكار حقانيت پيامبر ماست. در عين بي اعتمادي 

به تاريخ،  توجه به چنين نشانه هائي در كتب مخالفان براي كشف حقيقت جالب است.

حقانيت و نبوت پيامبر اسالم)ص( در اديان قبل از اسالم چگونه 
معرفی و پيش بينی شده است؟

حضرت عیسی )ع(  و بشارت  آخرین پیامبر)ص(
مســلمانان معتقدند که کلمه پاراقليط يا پاراقليطــوس در اصل پريقليطوس بوده 
که پريقليطوس به معني احمد و محمد در زبان عربي اســت.  قرآن نيز به اين مطلب 

پافشاري مي کند که حضرت عيسي به ظهور پيامبري با نام احمد بشارت داده است .
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یادداشت

  كتاب های پيامبران پيشين 
»کتاب مقــدس« دو بخش کلی بــه نام های عهد 
قدیم و عهــد جدیــد دارد. عهد عتیــق مربوط به 
پیامبران پیش از عیسی)ع(  و مشتمل بر ۳۹ کتاب 
است. این کتاب ها به ســه بخش »تورات«، »انبیا«  
و »مکتوبات«  تقسیم شده اند.  عهد جدید مشتمل 
بر بیست و هفت کتاب منسوب به عیسی)ع( و یاران 
اوســت. این کتاب ها از نظر موضوع به چهار بخش 

تقســیم شــده اند  که عبارتند از: انجیل ها، اعمال 
رسوالن، نامه رسوالن و مکاشفه.

 تورات و بشــارت به نبــوت حضرت 
محمد)ص(

تــورات موجــود مهم ترین کتاب یهودیان اســت 
که شــامل کتاب های موســی)ع( یعنی سفرهای 
پیدایش، خروج، الویان و اعداد و تثنیه است. برخی 

از عبارت های این کتاب به بشارت نسبت به حضرت 
محمد)ص( اشاره دارد. مانند: یهوه، خدایت، نبی ای 
را از میان تــو از برادرانت مثل من بــرای تو مبعوث 
خواهد گردانید او را بشــنوید« )تثنیــه، ۱۸:۱۵( و 
نیز خطاب به حضرت موسی)ع( آمده است: انبیا را 
از برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث 
خواهم کرد و کالم خود را در دهانش خواهم گذاشت 
و هر آنچه به او امر فرمایم به ایشــان خواهد گفت و 
هر کسی که سخنان مرا، که او به اسم من می گوید، 
نشــنود من از او مطالبه خواهم کرد. )ســفر تثنیه، 
۱۸:۱۸- ۱۹(برخالف نظر مســیحیان که مصداق 
این بشــارت ها را حضــرت عیســی)ع( می دانند؛  
ویژگی های یاد شــده برای »پیامبر موعود« در آن  
عبارت ها، تنها با حضرت محمد قابل تطبیق است. 
به همین دلیلـ  چنان که در بحث از بشارت انجیل 
خواهد آمدـ  یهودیان بعد از آمدن عیســی)ع( نیز 

پیامبری غیر از او را انتظار می کشیدند.

    انجيل و بشــارت به نبــوت حضرت 
محمد)ص(

اناجیل ، شــامل انجیِل متی، مرقــس، لوقا و یوحنا 
هســتند؛ در مورد بشــارت به نام حضرت اختالف 
است؛ کسانی تالش می کنند ثابت کنند که چنین 
است.  از انجیل موجود دانشمندان مسلمان استفاده 
می کنند که اوالً، مردم منتظر آمدن پیامبری غیر از 
عیسی)ع( بودند؛ ثانیاً، حضرت عیسی)ع( به آمدن 

حضرت محمد)ص( بشارت داده بود.
الف( انتظار آمدن پيامبــری غير از يحيی و 

عيسی)ع(
1     وقتی حضــرت یحیی)ع( خــود را پیامبر خدا 

معرفی کرد، هیئتی از یهود مأمور شــدند تفحص 
کنند که او کیســت. وقتی گفت: مســیح و الیاس  
نیستم، از او پرسیدند: آیا تو »آن نبی« هستی؟ جواب 
داد که نی... او آن است که بعد از من می آید... من الیق 
نیستم بند نعلینش را باز کنم.    مرادشان پیامبری بود 
که موسی)ع( و انبیای دیگر به ظهور او بشارت داده 
بودند. با توجه به این که حضــرت یحیی و حضرت 
عیســی)ع( هم عصر بودند،  بدیهی است که اگر آن 
پیامبرـ  با چنین مشــخصاتـ  حضرت عیسی)ع( 
بود؛ حضرت یحیی)ع( می بایست، دنباله رو ایشان 
می بود، حال آن که چنین نکــرد و خود جداگانه به 

هدایت مردم پرداخت. 
2   در مورد برخورد مردم هنگام شــنیدن موعظه 

حضرت عیسی)ع( آمده است: آن گاه بسیاری از آن 

فارقلیطا کیست؟
حجت االسالم والمسلمين دكتر مصطفی كريمی

استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(

يكی از راه های شناخت پيامبران الهی بشــارت پيامبر يا پيامبران پيشين اســت. طبق بيان قرآن كريم، خداوند از 
پيامبران خويش پيمان گرفته اســت كه پيامبر بعد از خود را ياری كنند، اين موضوع در آيه 81 سوره آل عمران آمده 
است. اين آيه شــريفه پيمان نســبت به هر نوع ياری پيامبر بعدی را مطرح می كند كه يقيناً يكی از مصاديق و شايد 
كارآمدترين آن ها بشارت به آمدن اوست كه زمينه پذيرش نبوت وی را بين مردم فراهم می سازد. از قرآن كريم، روايات 
و برخی كتاب های آسمانی مانند تورات و انجيل و گواهی تاريخ اســتفاده می شود كه حضرت موسی و عيسی)ع( به 

آمدن حضرت محمد)ص( بشارت داده بودند و در نتيجه يهوديان و مسيحيان به ويژگی های حضرت كاماًل آگاه بودند.

كنكاشی در مسئله بشارت به نبوت حضرت محمد)ص( در عهدين
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است( بشارت داده است و نویســنده انجیل یوحنا 
آن را به »periclytos« )پریکلیتــوس( در زبان 
یونانــی ترجمه کرد که به معنای بســیار ســتوده 
اســت و عربی آن »احمد« یا »محمد« می باشد که 
مصداق آن یقیناً حضرت محمد)ص( اســت؛ ولی 
در انجیل های نگارش یافته  بعد از اسالم، این واژه از 
ریشــه »paraclytos« )پاراکلیتوس(  به معنای 
تســلی دهنده گرفته شــده اســت و مصداق آن را 
»روح القدس«  پنداشــته اند که مدت اندکی بعد از 
حضرت عیسی برای تســلی حواریون نزد آنان آمد. 
بر این اساس، معادل آن را در ترجمه های انگلیسی 
واژه »Advocate« و در ترجمه هــای فارســی 
»تســلی دهنده« آورده اند. مورس بــوکای یکی از 
دانشــمندان غربی در این باره گوید: بسیار محتمل 
است که معنی ابتدایی عبارتی که ظهور پبامبری را 
پس از عیسی را اعالم می کند دستخوش دگرگونی 
و الحاق تعمدی شــده اســت، چه، این امر با تعلیم 
کلیسای نوپای مسیحی که مایل اند عیسی آخرین 

پیامبر باشد، منافات دارد. 
قرائن و شــواهد متعددی بر صحت اعتقاد علمای 
مســلمان در این باره داللت دارد،  که برخی از آن ها 

عبارتند از:
1   تصريح به نام پيامبر اسالم)ص( در انجيل 

برنابا
بنا به نقل انجیل برنابا حضرت عیسی)ع( مکرر به اسم 
شریف حضرت محمد)ص( تصریح کرده است.  و نیز 
برخی کتب مســیحی به جای مانده از زمان قبل از 
بعثت حضرت محمد)ص( نشان می دهد، در نسخه 
اصلی انجیل یوحنــا، واژه دال بــر موعود حضرت 
عیســی)ع( »periclytos « )پریکلیتوس( بوده 
است و علمای مسیحی در این اختالف نداشتند که 

معنای آن احمد و محمد است.  
2   غير قابــل تطبيق بودن بشــارت ها به 

روح  القدس
در متن بشارت ها عباراتی آمده و ویژگی هایی برای 
موعود )فارقلیطا( بیان شده اســت که آن را فقط به 
حضرت محمد)ص( قابل تطبیــق می کند و مانع از 

تطبیق آن به روح القدس می شود. مانند:
الف( »اگر مرا دوســت دارید، احکام مرا نگاه دارید.« 
این که حضرت عیســی)ع( قبل از بشــارت و موارد 
دیگر به پذیرش وصیت خود تأکید کرده و نیز فرمود: 
»و اآلن قبل از وقوع به شــما گفتم تا وقتی که واقع 
گردد، ایمان آورید«،  حاکی از نگرانی ایشان نسبت به 
پذیرش موعود از طرف مسیحیان است و این نگرانی 

درباره روح القدس مورد ندارد. 
ب( »او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد.« این عبارت 
داللــت دارد، از وظایف اصلی موعــود همانند انبیاء)ع( 

تعلیم است نه تسلی دادن.
ج( آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد.« با توجه به 
این که روح القدس پنجاه روز بعد از حضرت عیســی)ع( 
نزد حواریون آمد،  بعید اســت که آنان در این مدت کوتاه 
تمام آنچه آن حضرت آورده بود فراموش کرده باشــند، 
تا روح  القدس یادآوری کند. به عــالوه دربحث از قلمرو 
رســالت انبیا یکی از وظایــف انبیــاء از جمله حضرت 
محمد)ص( یــاد آوری احکام و معارف فراموش شــده 

پیامبران پیشین به ویژه حضرت عیسی)ع( بود. 
د( »او بر من شــهادت خواهد داد.« ادعا نشــده که روح 
القدس به حضرت عیسی)ع( شــهادت داد؛ ولی پیامبر 
اکــرم)ص( عالوه بر تکریــم آن حضــرت و پاک کردن 
دامن مادرش مریم)س( از تهمت ناروا، بر نبوت ایشــان 
شهادت داده او را تصدیق کرد. قرآن خطاب به اهل کتاب 
َِّما َمَعُکْم لَُتْؤِمُننَّ بِِه  ٌق ل می فرماید: ثُمَّ َجاَءُکْم َرُسوٌل مَُّصدِّ

َُّه ؛ )آل عمران،۸۱(. َولََتنُصُرن
هـ( »اما اآلن عذری بر گناه خود ندارند.« این بیان، اتمام 
حجت حضرت عیسی)ع( با پیروان خود است. چنان که 
گذشت، حضرت موســی)ع( نیز با پیروان خود در مورد 
پیامبر موعود اتمــام حجت کرد. این مســئله در مورد 

روح القدس مطرح نیست؛ زیرا کسی آن را انکار نکرد. 
و( »رفتن من برای شــما مفید اســت؛ زیــرا اگر نروم 
تســلی دهنده نزد شــما نخواهد آمــد.« آن حضرت 
آمدن موعود را منوط به رفتن خود کــرد. اگر مراد از آن 
روح القدس باشد، الزم نبود ایشــان برود تا او بیاید؛ زیرا 
روح القدس در زمان حضور ایشان نیز می آمد  و همراه آن 
حضرت بود: پس یحیی شهادت داده، گفت: روح را دیدم 

که مثل کبوتری از آسمان نازل شده، بر او قرار گرفت. 
ز( »او از خود تکلم نمی کند، بلکه به آنچه شــنیده است، 
سخن خواهد گفت.« مانند این سخن در بشارت حضرت 
موســی)ع( نیز آمده بود که ثابت کردیــم مصداق آن 

حضرت محمد)ص( است.
ح( از امور آینده به شــما خبر خواهد داد.« بدون تردید 
یکی از وجوه اعجاز قرآن خبر از آینده است. نمونه روشن 
و قابل درک برای مسیحیان، خبر شکست روم و پیروزی 

مجدد آن هاست.  
ط( »تسلیت دهنده دیگری به شــما عطا خواهد کرد تا 
همیشه با شما بماند.«  از قید »دیگر« استفاده می شود که 
حضرت عیسی)ع( به پیامبر دیگری همانند خود بشارت 
داده است و مراد از همیشــه با آنان ماندن، جاودانه بودن 

رسالت اوست.

گروه چون این کالم را شنیدند، گفتند: در حقیقت، 
این شخص همان نبی است و بعضی گفتند: او مسیح 
است.  از این عبارت استفاده می شود، مردم پیامبری 
غیر از حضرت عیســی)ع( را انتظار می کشیدند و 
مصداق این پیامبر مورد انتظار حضرت محمد)ص( 
است؛ چون بعد از حضرت عیسی)ع( پیامبری غیر از 

آن حضرت از طرف خدا برانگیخته نشده است. 
3   هنگامی که حضرت عیسی)ع( پنج هزار نفر را که 

به استقبال او رفته بودند با پنج قرص نان و پنج عدد 
ماهی سیر کرد؛ مردم با دیدن این معجزه از ایشان، 
تصور کردند او همان پیامبر موعود اســت.از این که 
حضرت عیسی)ع( درخواســت مردم را نپذیرفت، 
استفاده می شود ایشان همان پیامبر موعود نیست 
و با این رفتار خواســت به مردم بفهماند که باید در 

انتظار پیامبر دیگری باشند.
ب( بشارت عيسی)ع( به آمدن احمد و محمد 

)= فارقليطا( 
انجیل کنونــی در موارد متعدد، بشــارت حضرت 
عیســی)ع( به آمدن موعودی را نقــل می کند که 
با حضرت محمد)ص( قابل تطبیق اســت. برخی 
از آن ها عبارتند از: اگر مرا دوســت دارید، احکام مرا 
نگاه دارید و من از پدر سؤال می کنم و او تسلی دهنده 
]فارقلیطا[ دیگر به شما اعطا خواهد کرد تا همیشه 
با شما بماند، یعنی روح راستی که جهان نمی تواند 
او را قبول کند...«  این ســخن را به شما گفتم وقتی 
که با شما بودم؛ لکن تسلی دهنده یعنی روح القدس 
که پدر او را به اسم من می فرســتد او همه چیز رابه 
شــما تعلیم خواهد داد و آنچه به شــما گفتم به یاد 
شــما خواهد آورد.  اگر نیامده و با ایشان تکلم نکرده 
بودم گناه نمی داشتند و اما اآلن عذری بر گناه خود 
ندارند.  لکن چون تسلی دهنده ]فارقلیطا[ که او را از 
جانب پدر نزد شما می فرستم، آید...  او بر من شهادت 

خواهد داد.  
و من به شما راست می گویم که رفتن من برای شما 
مفید است؛ زیرا اگر نروم تسلی دهنده ]فارقلیطا[ نزد 
شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما می فرستم 
و بسیار چیزهای دیگر دارم به شما بگویم؛ لکن اآلن 
طاقت تحمل آن ها را ندارید. ولکن چون او یعنی روح 
راستی آید شــما را به جمیع راستی هدایت خواهد 
کرد؛ زیرا که او از خود تکلــم نمی کند، بلکه به آنچه 
شنیده اســت، ســخن خواهد گفت و از امور آینده 
به شــما خبر خواهد داد.  اندیشــمندان مسلمان 
معتقدند، حضرت عیســی  به آمــدن »پارقلیطا« 
)که به زبان ســریانی بوده و معــرب آن »فارقلیط« 

هنگامی که 
حضرت 

عيسی)ع( پنج 
هزار نفر را که به 
استقبال او رفته 

بودند با پنج قرص 
نان و پنج عدد 

ماهی سير کرد؛ 
مردم با ديدن اين 
معجزه از ايشان، 

تصور کردند 
او همان پيامبر 
موعود است.از 
اين که حضرت 

عيسی)ع( 
درخواست مردم را 
نپذيرفت، استفاده 

می شود ايشان 
همان پيامبر 

موعود نيست و با 
اين رفتار خواست 

به مردم بفهماند 
که بايد در انتظار 

پيامبر ديگری 
باشند

تصریح به نام پیامبر اسالم)ص( در انجیل برنابا
برخی کتب مسيحی به جای مانده از زمان قبل از بعثت حضرت محمد)ص( نشان می دهد، 
  » periclytos« )در نسخه اصلی انجيل يوحنا، واژه ای دال بر موعود حضرت عيسی)ع

بوده است و علمای مسيحی در اين اختاف نداشتند که معنای آن احمد و محمد است.  
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مقاله

 اهميت تربيــت در چارچوب دعوت 
پيامبر اعظم)ص(

شکی نیست که پیامبر بزرگ اســالم مانند همه 
پیامبران و اولیاء و مصلحان، هدفی جز ســاختن 
فرد و جامعه ندارد و این انسان سازی و جامعه سازی 
بر پایه مبانی و زیرســاخت هایی استوار است که از 
متن وحی الهی و بطن آموزه های ربانی سرچشمه 
گرفته اند. بر همین اساس است که ایشان رسالت 
خود را تتمیم و تکمیل مکارم اخالقی می شمارد 
و این که انســان را به مراتب کمال و ســعادت نائل 
َم َمــَکارَِم الْْخاَلِق«: من  گرداند: »إِنََّما بُِعْثُت ِلُتَِمّ
همانا برای تکمیل و اعتالی فضیلت های اخالقی 
انسان ها مبعوث شــده ام. و در جای دیگر فرموده 
اســت »إِنََّما بُِعْثــُت ُمَعلًِّما«: مــن معلم مبعوث 
شده ام. این دوـ  یعنی متمم مکارم اخالقی و معلم 

آموزه های ربانیـ  هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند.
می توان براســاس نگرش پیامبــر)ص( به خدا، 
جهان و انســان و رســالت وظیفه او در قبال آنچه 
پیرامونش می گذرد، تعریف زیــر را  از تربیت ارائه 

کرد: 
تربیت، شکوفا کردن استعدادها و کماالت بالقوه 
انســانی بر مبنای فطرت خداجو، حقیقت طلب و 
خیرخواه وی و حرکت دادن او در مسیری است که 

آیات وحی و رهنمودهای نبوی به آن اشارت دارد.
هرچند اصل اصیل و اُسِّ اساس همه تعالیم قرآنی 
و حدیثی ما همان توحید یا محوریت خدای واحد 
در همه امور اســت، لکن برای تربیــت از دیدگاه 
رســول گرامی می توان بر مبنای این ُرکن َرکین، 
پایه هایی اســتوار کرد و روش های تربیتی را بر آن 
اســتوار نمود. مهم ترین مبانی که می توان از اصل 
خدامحوری و معادباوری برای تبیین مقوله تربیت 
اســتخراج و ارائه نمود، عبارتند از: فطرت مداری، 

عقل محوری، کرامت انسانی، محبت و رحمت و ... .

    مبنای اول: فطرت مداری
شکی نیســت که در منظومه فکری و نظام ارزشی 
قرآن فطرت به عنــوان عمود خیمه شــناخت و 
اخالق انسان خودنمایی می کند و فطرت، سنگ 
بنای همه ابعاد وجودی انسان محسوب می شود. 
منظور از فطرت، شاکله وجودی اولیه انسان است 
که خداوند آفرینش ما را بر آن بنا نهاده و مهم ترین 
ِ الَِّتي  رنگی است که به هستی ما زده است: »ِفْطَرَة اللَّ

ِ«)روم/۳۰( َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َل َتْبِديَل لَِخْلِق اللَّ
به قول امام محمد باقر)ع( هر مولودی بر اســاس 

اسوه  انسان ساز

دكتر مصطفی عباسی مقدم
مشاور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و استاد دانشگاه كاشان 

پيامبر اكرم)ص( آخرين برگزيده الهی برای هدايت بشر است كه عالوه بر تجسم برترين ارزش های 
انسانی و اخالقی، توانسته درخشان ترين منظومه تربيت و انسان سازی را نيز به بشريت دورافتاده 
از فطرت و ربوبيت هديه كند. پيامبر)ص( از يک ســو رحمة للعالمين است »َوَما َأْرَســْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة 
ْلَعالَِميَن« )انبياء/107( و از سويی تجسم عينی قرآن »كان ُخلُقه القرآن«. از سويی هدايتگر مردمان  لِّ
ََّک لََتْدُعوُهْم إِلَی ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم«  از ظلمت گمراهی و شرک به روشنايی هدايت و ايمان اســت»َوإِن
)آيه 73 سوره مؤمنون( و از ديگر سو بارهای جهل و خرافه را از دوش آنان بر می دارد. »َويََضُع َعْنُهْم 
َِّتي َكانَْت َعَلْيِهْم« )آيه 157 ســوره اعراف( از سويی مبلغ همه ارزش های اصيل  إِْصَرُهْم َواألَْغاَلَل ال
فطری و ارشادات جان بخش الهی و از طرف ديگر تربيت كننده همه قشرها و نسل ها و شكوفاكننده 
همه استعدادها و ظرفيت هاست »و انبيائش را پيوسته فرستاد تا ميثاق فطری الهی را يادآور شوند و 
نعمت های فراموش شده را تذكر دهند و گنجينه های پنهان عقل بشر را برانگيزانند.« )نهج البالغه/

خطبه 1(

گذری بر مبانی و روش های تربيتی رسول اعظم)ص(
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بدهی!«
2- بیان قصه ها و سرگذشت پیشینیان: چنان که 
نزد همه مربیان مرسوم است قصه و سرگذشت ها 
می تواند اثربخشــی بیشــتری در مقایسه با بیان 
مجرد ارزش ها و اخالقیات داشــته باشــد و این 
چنین اســت که در همه فرهنگ ها قصه و داستان 
با تکنیک هــای گوناگون همواره مطــرح و مورد 
استفاده بوده است. اما قصه پیامبر که از منبع متعال 
وحی نشئت می گیرد نوعی دیگر است، چرا که نه 
خرافه و جهل را بدان راه اســت و نه از بزرگ نمایی 
و اغراق در آن خبری اســت. »إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْقَصُص 
«)قصص/۶2( همه قصه های پیامبر و قرآن  الَْحقُّ
عین حقیقت و بازتاب حیات واقعی انســان های 
برگزیده خداســت: »لََقْد َكاَن ِفــي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة 
ُْولِي اأَللَْباِب« )یوسف/۱۱۱( و مهم این که قصه  ألِّ
بیشــترین مخاطب را میان اقشار مردم دارد چون 
فهم آن آســان تر بوده و بر دل ها بهتر می نشیند. 
هدف آن هم عبرت آمــوزی و انتقال تجربه و تذکر 

است.
۳- یــادآوری نعمت های الهی: از آن جا که بشــر 
همواره در معرض آفت غفلت و بیماری فراموشی 
است، ذکر نعمت های ریز و درشت و آشکار و پنهان 
خدا برای هر مربی فهیم و کاردان، روشــی موفق 
به حســاب می آید. پیامبر، گاه با راهنمایی قرآن و 
ذکر آیات قرآنی نشانه های آفرینش را به مردمان 
گوشــزد می کند و با تعابیری چون » َوِمْن آیَاتِِه أَْن 
َخلََق لَُکم مِّْن أَنُفِســُکْم أَْزَواًجا« )یوســف/2۱(، 
ِمْن آیَاتِِه َمَناُمُکم بِاللَّْیِل َوالنََّهــارِ َوابِْتَغاُؤُکم مِّن  َ «
َفْضلِــِه« )روم/2۳(، » َوِمْن آیَاتِــِه أَْن َخلََقُکم مِّن 
تُــَراٍب«)روم/2۰( و تعبیر الم تر و اولــم یروا و افال 
ینظرون در آیه » أََفــاَل یَنُظُروَن إِلَــی اْلِبِِل َکْیَف 
ــَماء َکْیَف ُرفَِعْت* َوإِلَی الِْجَباِل  ُخلَِقْت* َوإِلَی السَّ
َکْیَف نُِصَبْت*َوإِلَی الْْرِض َکْیَف ُسِطَحْت« )آیات 
۱۷ تا 2۰ سوره غاشــیه« و با تعبیر »اْذُکُرواْ نِْعَمَت 
اهللِّ َعلَْیُکْم«)مائده/۱۱(، »َواْذُکُرواْ نِْعَمَت اهللِّ َعلَْیُکْم 
إِْذ ُکنُتْم أَْعَداء« )آل عمران/۱۰۳(، »َفانُظْر إِلَی آثَاِر 
ِ«)روم/۵۰( و بســیاری تعابیر دیگر،  َرْحَمــِت اهللَّ
عظمت خدای متعال را برای انسان ها تبیین کرده 
و گاهی نیز از زبان خویش نعمت های موجود را به 
آن ها یادآور می شود تا راهی به سوی خدا یابند و از 

عظمت وجود او غافل نمانند.
4- تأکید بر عبــادت، نماز و دعــا: پیامبر)ص( در 
گفتار و عمل همواره مردم را به دعا و ارتباط با خدا 
و انجام همه عبادات واجب تشــویق می کرد، چرا 

که این عادت می تواند فطرت انســانی را شکوفا و 
عبودیت بشر را تا سرمنزل اتصال به ربوبیت و کمال 
مطلق رهنما باشد. می فرمود: »ُأّحُب العمال الی 
الل الصالة لوقتها: محبوب ترین کارها نزد خداوند 
نماز اول وقت اســت و باز می فرمود: از دنیای شما 
چیزهایی را دوســت دارم اما  نور چشم من  در نماز 

است.

    مبنای دوم: عقل محوری
قوه اندیشــه و تعقل از برجســته ترین قوا و ابعاد 
وجودی انسان اســت که میزان رفعت مقام انسان 
قطعاً با آن سنجیده می شــود و سایر قوای انسانی 
نیز به نوعی تحت تأثیر آن محســوب می شوند. از 
منظر تعالیم اسالمی، عقل رسول باطنی انسان و 
پیامبر رسول ظاهری اوست و این دو به یک غایت و 
نهایت، انسان را می رانند و راه می نمایند. بر اصالت 
و اهمیت عقل هم در سیره پیامبر)ص( تأکید شده 
است: درک خیر و راستی تنها با عقل است و کسی 
که عقل ندارد دین نخواهد داشت. )تحف العقول، 

ابن شعبه حرانی، ص ۵۳(
بر این اساس، سیره تربیتی پیامبر)ص( مشحون 
از ترویج رویه عقالنیت و سفارش به تفکر به عنوان 
نماد عقالنیت بوده اســت. رهنمودها و آموزه های 
وی نیز غالباً با رویکرد عقلــی و موافق حکم عقل 
ســلیم بود و کمتر به گونه ای بوده است که تنها با 
تعبد محض بتوان آن را گردن نهاد. تعامل عقالنی 
پیامبر با مؤمنان، مشرکان، کافران و حتی دشمنان 
جانی، نشــان می دهد که ایشــان همواره تکیه بر 
منطق عقالیی در برخوردها و گفتارهای خویش 
را در اولویت می دانسته اند. مثاًل این جمله را بنگرید 
که در نهایت تعقل بیان شــده: »ال سرف فی الخیر 
و ال خیر فی الســرف« در نیکی اسرافی نیست و در 
اسراف هیچ خیری نیست. چنین منطقی آنچنان 
نافذ و اثرگذار اســت که نیازی به تســلیم نمودن 
انسان ها از طریق تعبد به فرمان حق ندارد، هرچند 
در جــای خود از جملــه در عبــادات و در ترجیح 
خواست خدا و رسول در مسائل مختلف اجتماعی 
و سیاسی، اطاعت محض و تسلیم در برابر مشیت 

الهی را مورد تأکید قرار می دهد.
روش های تربيتی مأخوذ از اين مبنا عبارتند 

از: 
۱- ســفارش به تفکر و تعقل و اندیشه: از آن جا که 
مسیر اندیشــه از تفکر آغاز و به تعقل می انجامد و 
انســان راه خوب و بد را در مرحله تعقل تشخیص 

فطرت الهی خلق می شود که همان معرفت خدای 
تعالی است )کافی، کلینی،ج 2، ص ۱2( بر اساس 
این فطرت الهی، انســان دانش ها، هوشیاری ها و 
گرایش هایی به فضائــل و حقایق دارد که هیچ گاه 
از او جدا نمی شــوند. به عبارتی فطرت ریسمانی 
است متصل از اوج آســمان ربوبیت به خاک زمین 
حیوانیت ما و در اثر این اتصــال و ارتباط، آدمی از 
حیوانیت جدا و به درگاه انســانیت پــا می نهد. بر 
اساس این مبنای مهم و غیرقابل انکار، روش های 
تربیتی چندی از ســوی پیامبر و اهــل بیت برای 
سعادت بخشــی بــه بنــدگان و شــکوفا کردن 
استعدادهایشان اتخاذ شده است که در پی می آید:

۱- پند و اندرز و تذکر:  بــر مبنای فطرت محوری، 
همه انسان ها نســبت به اصول اخالق و معرفت، 
آگاهی نخســتین دارند و اگر عوامــل غفلت زا و 
فراموشی های مقطعی کنار زده شوند، هوشیاری 
دائم در کنارشــان خواهــد بود و باعــث حالتی 
خواهد شد که به آن تذکر می گویند. در عین حال 
پیامبران و داعیان الــی اهلل با توجه به فعالیت های 
منحرف کننده و وسوسه انگیز شیاطین جن و انس 
مأمورند که همواره جان انســاِن در معرض نسیان 
و غفلت را به هوش آورند و از ســرگرمی در دنیای 
ََّما أَنَت  ــْر إِن لهو و لعب و غرور خارج ســازند. »َفَذکِّ
َّْسَت َعلَْیِهم بُِمَصْیِطٍر«: پس یادآوری کن  ٌر* ل ُمَذکِّ
که یادآوری کننده ای و بر آن ها مسلط نیستی ای 
پیامبر )غاشیه/2۱،22( پیامبر)ص( وقتی معاذ بن 
جبل را برای دعوت مردم به اسالم به یمن فرستاد. 
فرمود: »و یادآوری کن به آنان خدا و  روز قیامت را« 

)بحاراالنوار، مجلسی، ج ۷4، ص ۱2۷(
موعظه و پند و اندرز نیز مأموریت و شــیوه رسول 
است برای تحریک وجدان خداجوی مردم و باقی 
نماندن در گرداب غفلت یا وسوســه یا هوای نفس 
و پیامبر در هر خطابه و مکالمه با مؤمن و مشــرک 
همواره درصدد وعظ و پنــد و اندرز آنان بود و چون 
او دلسوزترین انسان ها بود، موعظه اش بر جان ها 
می نشست و دل های مرده و اندیشه های خشکیده 
را سیراب و شاداب می ســاخت و زالل هدایت را بر 
بستر زندگی آن ها جاری می نمود و آن قدر بر این 
دلسوزی و اندرز پیوسته پافشاری می کرد و اهتمام 
داشت که قرآن او را حریص قلمداد کرد »َحِریٌص 
َعلَْیُکم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَِّحیٌم«)توبه/۱2۸( و بر 
َّْفَسَک َعلَی  حفظ جانش هشدار داد »َفلََعلََّک بَاِخٌع ن
آثَارِِهْم«)کهف/۶(: نزدیک است که جان خود را در 
اثر حرصی که بر هدایت آن ها می خوری از دســت 

يکی از 
مهم ترين مبانی 

انسان شناختی و 
تربيتی قرآن کريم، 
اصل کرامت ذاتی 

و خداداد انسان 
است که هيچ 

اصل و آموزه ای 
نمی تواند با آن 

رقابت يا مخالفت 
کند. بزرگواری 

خداداد انسان از 
آن روست که وی 

اشرف مخلوقات و 
سرآمد کائنات است 
و به او ويژگی هايی 

در ساختار آفرينش 
و عناصر وجودی 
بخشيده شده که 
ديگر موجودات از 

آن ها بي بهره اند. 
از جمله اين 

نعمت های خداداد، 
اختيار و عقل، حمل 

امانت ويژه الهی 
و توان اتصاف به 
کماالتی همچون 

تقوا و صبر را 
می توان نام برد

محبت و جاذبه
پيامبر)ص( تأکيــد ويژه ای بر زيبايی ها، لطافت ها و مهرورزی ها داشــت. انســان ذاتاً 
زيبايی و لطف را و به تبع آن موجود زيبا و لطيف را می طلبد و خواهان اتصال به اوست 

همان گونه که مشتاق نيل به کمال و فضيلت است. 
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مقاله

گناهان در مسافرتی از هر یک از اصحاب خواست 
هیزمی آورد و چون آوردند حضرت فرمود: گناهان 
نیز این چنین جمع شده و بسیار شوند هرچند در 

ابتدا اندک به نظر رسند. )کافی، ج 2، ص 2۱۸(
مبارزه با خرافات و تشــویق به علم آموزی و تعلم 
به ویژه یادگیری قرآن و ســفارش بــه انتظام در 
امور نیــز از جمله روش هــای مؤثر در راســتای 

اندیشه ورزی است. 

    مبنای سوم: كرامت انسان
یکی از مهم ترین مبانی انسان شناختی و تربیتی 
قرآن کریم، اصل کرامت ذاتی و خداداد انسان است 
که هیچ اصل و آموزه ای نمی تواند بــا آن رقابت یا 
مخالفت کند. بزرگواری خداداد انسان از آن روست 
که وی اشــرف مخلوقات و ســرآمد کائنات است 
و به او ویژگی هایی در ســاختار آفرینش و عناصر 
وجودی بخشیده شده که دیگر موجودات از آن ها 
بي بهره اند. بی شک از جمله این نعمت های خداداد، 
اختیار و عقل، حمل امانت ویژه الهی و توان اتصاف 
به کماالتی همچون تقوا و صبر را می توان نام برد. 
ُة  ِ الِْعزَّ این کرامت انسانی هرگاه با عزت ایمانی »َولِلَّ
َولَِرُســولِِه َولِْلُمْؤِمِنيَن« )منافقون/۸( جمع شود، 
هیچ قدرتی را یــارای مقابله با آن نیســت و هیچ 

رفعت و منزلتی به پای آن نتواند رسید.
پیامبر)ص( فرمود: »اطلبوا الحوائج بعزة األنفس«: 
یعنی خواسته ها و نیازهای خود را نیز با عزت نفس 
از دیگران بخواهید، البته عــزت نفس هیچ گاه به 
مفهوم غرور و تکبر و گردن فرازی در برابر دیگران 
به ویژه اهل ایمان نیســت چرا که آن ها نسبت به 
اء َعلَی  َِّذیَن َمَعُه أَِشدَّ یکدیگر بسیار مهربانند. »َوال
ارِ ُرَحَماء بَْیَنُهْم« )فتح/2۹( در رعایت کرامت  الُْکفَّ
انسانی از سوی پیامبر)ص( نقل کرده اند که هرگز 
پای خود را در برابر کســی حتی در خانه خویش 
دراز نکرد. همیشــه مبتدی به سالم بود و حتی به 
کودکان هم ســالم می کرد و دیگران را نیز به این 
کار دعوت می فرمود. )ســنن النبی، طباطبایی( 
و نگاه های خود را به یارانش علی الســویه تقسیم 
می کــرد و در برابر هیــچ درخواســتی )که برای 
کمک از او شــده بود( نه نمی گفت و شرط عزت را 
اطاعت از خدای عزیز می دانســت. )متقی هندی، 

کنزالعمال، ج ۱۵، ص ۷۸4(
برخی از روش های مأخوذ از اين مبنا عبارتند از: 
۱- اعتماد به مؤمنــان و باور آن هــا: پیامبر)ص( 
آن چنان بــه لحاظ روحــی و عاطفی بــا یکایک 

مؤمنان جامعــه خویش متحــد و یکرنگ بود که 
هرگز بدخواهی و دروغگویی آن ها را باور نمی کرد 
و بــه همیــن ســبب او را اُُذن می خواندند، یعنی 
ساده لوح و زودباور، اما او به این زودباوری که حاکی 
از اعتماد عمیق به مؤمنان اســت می بالد و قرآن بر 
آن صحه می گذارد: »و از جمله منافقان کســانی 
هســتند که پیامبر را آزار می دهنــد و می گویند: 
او ]سراپا[گوش اســت. بگو: او گوش خوبی برای 
شماســت؛ به خدا ایمان دارد، و مؤمنان را تصدیق 
می کند، و رحمتی است برای کســانی از شما که 
ایمان آورده اند. و کســانی که رسول خدا را آزار می 

دهند عذابی دردآور خواهند داشت.«)توبه/۶۱( 
2- عفو و گذشت و احترام و عطوفت: عفو زن یهودی 
که هر روز خاکستر بر سر پیامبر)ص( می ریخت، 
عفو عمومی مشرکان مکه پس از فتح این شهر و سر 
دادن ندای »اليوم يوم المرحمة«: امروز روز عطوفت 
است. بخشش بسیاری از دشمنان خونی ازجمله 
مصادیق این روش در سیره پیامبر به شمار می رود. 

۳- ساده زیســتی و قناعت و اهمیــت دادن به کار 
تالشگری: پیامبر همواره در حال تالش و زندگی 
معناداری بود که از آیــات و فرمان وحی می گرفت 
و مردم را در آن شــریک می فرمود: هیچ گاه از کار و 
تالش باز نمی ایستاد. نعلین خود را می بافت، شیر از 
بز می دوشید و بر تکه ای از حصیر خشن می خوابید. 
بر قناعت تأکید می ورزید و خود عامل بود: »علیکم 
بالقناعه فإّن القناعه مال ال ینفد: بر شما باد قناعت 

که ثروتی است پایان ناپذیر«.

    مبنای چهارم: محبت و جاذبه
پیامبر)ص( تأکید ویژه ای بر زیبایی ها، لطافت ها 
و مهرورزی ها داشت. انسان ذاتاً زیبایی و لطف را و 
به تبع آن موجود زیبا و لطیف را می طلبد و خواهان 
اتصال به اوست همان گونه که مشتاق نیل به کمال 
و فضیلت اســت. پیامبر)ص( می فرمود: »ِإَنّ الّل 
خاَء،  َتعالی َجميٌل ُيِحُبّ الَجماَل، َســخٌیّ ُيِحُبّ الَسّ
نَظيٌف ُيِحُبّ الَنّظاَفةَ: خدا زیباست و زیبایی را دوست 
دارد، بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد و 

پاکیزه است و پاکیزگی را دوست می دارد.
روش های مبتنی بر اين اصــل را می توان 

چنين برشمرد: 
۱- آراســتگی و بوی خوش: پیامبر)ص( بســیار 
جذاب و آراســته زندگــی و عمر خود را ســپری 
می کرد، به طوری که برای هر کســی در پیرامون 
زندگی اش آشکار و شــاخص بود. آراستگی او به 

می دهد،  هر دو مقوله مورد ســفارش آیات وحی 
به عنوان دســتمایه اصلی پیامبر)ص( در تربیت 
انسان هاســت. چرا که هر دو از عملکرد قوه عاقله 
انسان حکایت می کنند و فعالیت این قوه در منطق 
وحی مورد تأکید است. از او نقل شده است که اول ما 
خلق اهلل العقل: نخستین چیزی که خلق شده، عقل 
انسان است و فرمود: اصل انسان عقل و لُّب اوست. 

)بحاراالنوار، مجلسی، ج ۱، ص ۹۷(
2- تشــویق به پرســش و پاســخ و گفت وگوی 
هوشــمندانه:در راســتای احیای اندیشه و تفکر 
انســان ها، پیامبر)ص( آن ها را بــه توجه به باطن 
امور دعــوت می کرد. از نظر او شــجاع ترین مردم 
زورمندترین آن ها نبود، آن کسی بود که بر هوای 
خود چیره شود و این را از راه پرسش و پاسخ تحکیم 
نمود. یا این که پرســید: ُمفلِس کیست؟ گفتند: 
کســی که پول و کاالیی نداشــته باشــد. رسول 
خدا)ص( فرمود: بلکه کســی است که وارد قیامت 
شــود در حالی که نامه عملش پر از نمــاز و روزه و 
زکات است، ولی به مردمان دشــنام داده و تهمت 
زده و مالی را غصب کرده یا کســی را مورد آزار قرار 
داده و ناچار شــده پاداش عباداتــش را به افرادی 
بدهد که به آن ها ستم کرده اســت. )بحاراالنوار، 

مجلسی، ج ۷2، ص ۶(
آن حضرت همچنیــن از مناظــره و گفت وگوی 
عقالیی و هدفدار اســتقبال می کرد، چرا که از لغو 
و ســرگرمی های بیهوده گریزان بود. مناظراتش 
در بازارهای موسمی با سران قبایل در کتب تاریخ 
ذکر شــده و مناظــره اش با اهل کتــاب و علمای 
نجران)در جریان مباهلــه( و آنچه در طایف، قبل 
از علنی شــدن دعوتش گذشت مشــهور است. 
روش او در این گفت وگوها جز جدال احســن نبود 
که بر مبنای حســن خلق و احترام طرف مقابل و با 
استفاده از اعتقادات مشرکان برای اثبات نادرستی 

سخنانشان انجام مي گرفت.
۳- تمثیل و تشبیه: همان گونه که آیات و سوره های 
کالم اهلل مملو از تمثیل و قطعه ها و نمونه های بارز 
ادبی اســت که محتوای خود را به سادگی بر جان و 
روان مخاطب حک می کند، کالم نبوی نیز سرشار 
از این گونه بیانات نافذ و جذاب و ارزشــمند بود که 
سید رضی در کتاب گرانســنگ خود »المجازات 
النبویه« آن ها را نقل کرده است. در واقع به عنوان 
قرینه نهــج البالغه علــوی، کتاب فــوق را برای 
انعکاس بالغت پیامبر)ص( پیشــکش اهالی ادب 
و بالغت کرده است. مشهود اســت که در تمثیل 

پيامبر)ص( در گفتار 
و عمل همواره مردم 
را به دعا و ارتباط با 
خدا و انجام يکايک 
عبادات واجب 
تشويق می کرد، 
چرا که اين عادت 
می تواند فطرت 
انسانی را شکوفا و 
عبوديت بشر را تا 
سرمنزل اتصال 
به ربوبيت و کمال 
مطلق رهنما باشد. 
می فرمود: »أُّحُب 
االعمال الی اهلل 
الصاة لوقتها: 
محبوب ترين کارها 
نزد خداوند نماز 
اول وقت است 
و باز می فرمود: 
از دنيای شما 
چيزهايی را دوست 
دارم اما نور چشم 
من در نماز است
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ج ۶۷، ص ۳۱۰( مشــرکان و اهــل کتاب از 
پیامبر)ص( جز مدارا و تحمــل، منطق نرم و 
استدالل آگاهانه و ســلیم ندیدند و از همین 
رو بود که دوســت و دشــمن روش و منش او 
را در برخــورد و تعامل می ســتودند، هر چند 
بر دینش به خاطر تعلقات و منافعشــان صحه 

نمی گذاشتند. 
4- آســان گیری و تدریج در اطعــام و اخالق: 
در همه امــور جاری و حتی احــکام دینی برای 
تســهیل گرایش و التــزام مؤمنان بــه تکالیف 
و ارزش ها، رویه پیامبر آســان گیری بود. نرمی 
سخن و آســان گیری رویه ای است که در عمل 
و اخالق کارســاز بوده و همگان را بــه تمرین و 
عمل بیشــتر تشــویق می نماید و البته در امور 
عقیدتی جایی نــدارد، زیرا به ســهل انگاری و 
تســاهل می انجامد و نمی تواند مطلوب باشــد. 
بین حــق و باطل )کــه عقیده به یکــی از آن ها 
موصوف می شود( حد وســطی وجود ندارد ولی 
در عمل و اخالق، گاهی برخی رفتارها نســبیت 
پیدا می کند، مانند برخی ســنت ها که در جایی 
مذموم و ناپسند و در جایی و زمانی دیگر محبوب 

و مطلوب می گردد.
روش همیشگی پیامبر آسان گیری بر مردمانی 

بود که به تازگی از مرداب جهل و منجالب فساد 
به زالل اندیشــه و دریای پاکی و ایمان هجرت 
کرده بودند. پس بایســتی به نرمی آنان را در این 
مســیر همراهی و راهنمایی کرد. آن حضرت به 
معاذ توصیه فرمود که چون به یمن می روی بین 
مردم؛ بشارت ده و نفرت ایجاد نکن، آسان بگیر و 

سخت گیر نباش.»بّشر و ال تنفر، سّر و ال تعّسر«
بر اســاس همین آســان گیری برخی از احکام 
چون قطعی اند بایســتی به تدریج در همه ابعاد 
زندگی فردی و جمعــی جاری شــوند، این به 
معنای اتخاذ روش تدریجی اســت.چنان که در 
باب حرمت شــرابخواری و زدودن برده داری به 
تدریج در جامعه نبوی عمل شد و پس از چندی 
این مظاهــر خودخواهــی و تباهــی از جامعه 

اسالمی رخت بربست.
۵- مشــورت خواهی از مؤمنــان: پیامبر)ص( 
در نصیحت خــود به علــی)ع( می فرماید: هیچ 
پشــتیبانی بهتر از مشــاوره و رایزنی نیســت. 
)تحف العقــول، ص ۷( در ســیره پیامبر)ص( 
براساس دســتور وحی، ابتدا مشــورت است و 
ســپس عزم و تصمیم و در نهایــت توکل بر خدا 
ْل  و اقوام. »َوَشــاِوْرُهْم فِي الَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوکَّ

«.)آل عمران/۵۹(    َعلَی اهللِّ

ظاهر و لباس وی منحصر نمی شــد، بلکه شامل 
زبان و شکل رفتار و طیب و بوی خوش، لباس، نحوه 
معاشرت، مصافحه، سالم و احوالپرسی اش نیز بود. 
به مســواک زدن و به کار بردن بوی خوش و لباس 
نیکو ســفارش می کرد و حتی صوت و شعر نیکو را 
می ستود؛  از جمله زیباترین زیبایی ها شعر نیکو و 
نغمه و آواز خوش اســت. )کافی، کلینی، ج 2، ص 
۶۱۵( و می فرمود: »جمال المرء فصاحة اللســان: 
زیبایی مرد در شیوایی سخن اوست. )همان، ج ۳، 

ص۳4۰(
2- نیکی و محبت به همگان به ویژه ضعفا و کودکان 
و دختران: او به همه نیکی می کرد و مهر می ورزید. 
به مؤمن تا ایمانش فزون شــود و به مشــرک تا راه 
زندگی خویش به صالح آورد و به کافر، تا او را از کفر 
و ناسپاسی اندکی دور گرداند. او مصداق این جمله 
قرآن بود که »ُقولُواْ لِلنَّاِس ُحْسًنا: و با همه مردم به 
نیکی ســخن گویید و مصداق این ندای سبحان 
که »َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اهللِّ لِنَت لَُهْم« پس به واســطه 
رحمتی از جانب خدا بر آنان نرم گشته ای و این پیام 
ََّک لََعلی ُخُلٍق َعِظیٍم: و به راستی  تو بر  یزدان که »َوإِن

اخالق سترگی هستی!« )قلم/4(
در این میان، آنان که بیشــتر مورد ستم جامعه 
ظلم پیشــه جاهلی بودنــد از جملــه غالمان، 
کــودکان، دختــران، بردگان، مــورد عطوفت 
بیشتری از جانب این رســول عظیم الشأن قرار 
می گرفتند و اتفاقاً همین ها بودند که بیشترین 
پیوند و میل را به رســالت او نشــان دادند. رفتار 
مهربانانه و اظهار محبت نســبت بــه کودکان و 
همچنین پرهیــز از خشــونت های رایج در آن 
جامعه، عادت به هدایه دادن و به عیادت مریض 
رفتن، از جمله دیگر روش های تربیتی مأخوذ از 
اصل محبت و جاذبه اســت که همواره پیامبر به 

آن ها مقید و ملتزم بود.
۳- مدارا با مخالفان و متخلفان: درست است 
که با علم و آگاهی و اشــرافی کــه پیامبر دارد 
می تواند همه مخالفان را با منطق کوبنده و یا 
با کمک امداد الهی، با قوه قاهره و امداد غیبی 
ســرکوب نموده و راه را بــرای ایمان مؤمنان 
بگشــاید، اما روش و ســیره پیامبر رحمت، 
مدارا با همه آن هایی اســت که افق نگاهشان 
به ســویی دیگر و روش و سلوکشــان به طرز 
دیگری اســت. همان گونه که خــود در بیان 
صفات مؤمن فرمود: مؤمن از همه مردم سعه 
صدر بیشــتری دارد.« )بحاراالنوار، مجلسی، 

عقل محوری سیره پیامبر )ص(
سيره تربيتی پيامبر)ص( مشــحون از ترويج رويه عقانيت و سفارش به تفکر بوده 
است. رهنمودها و آموزه های وی نيز غالباً با رويکرد عقلی و موافق حکم عقل سليم 

بود و کمتر به گونه ای بوده است که تنها با تعبد محض بتوان آن را گردن نهاد.
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مقاله

درباره تعداد همسران پيامبر)ص( شبهات زيادی  1
مطرح است، در اين مورد توضيح می دهيد؟

 اّول: نگاهي كوتاه به فرهنگ ازدواج در جزيره العرب در 
زمان پيامبر بيندازيم:

 1  عرب هاي جاهلي نســبت به دختر، بلكه جنس زن 
بي عالقه بودند، چون در محيطي كــه دائم مردم با هم 
به جنگ و خونريزي مشــغول بودند و هر كس هر قدر 
كه مي توانســت به ديگران ظلم روا مي داشت، خوف 
داشتند كه در جنگ، دختران اسير شوند و باعث ننگ 
آن طايفه گردند. همچنيــن به خاطر وضع بد اقتصادي 
و اين كه دختران به فحشــا رو آورند و ... به دختر عالقه 
اي نداشــتند، بلكه دختر داري را ضد ارزش شمرده و 

دختران را زنده به گور می كردند.
 2  چون جنــگ و خونريــزي در آن محيــط، امري 
متداول بود، و عرب جاهلي با اندک بهانه اي يكديگر را 
مي كشتند، حاصل اين كارزارهای فراوان به هم خوردن 
تعادل جمعيتي بود و نســبت زنان به مردان افزايش 
چشــمگيري پيدا مي كرد )چون مردان به جنگ اقدام 
مي كردند، نه زنان و كشته ها از مردان بود(.بنابراين آن ها 
گزينه »چند زن داشتن« را براي رهايي از مشكل عدم 
تعادل جمعيتي پذيرفتند. اين مشكل در اكثر نقاط از 
جمله در ايران هم وجود داشــت، ليكن در عربستان 

بيشتر بود. 
 3  در آن وضع ناگوار اقتصادي، زن گرفتن از يک خانواده 
و قبيله نوعي كمک به آنان محسوب مي شد، به همين 
خاطر مشــركان قريش به دامادهاي پيامبر فشار وارد 

مي كردند كه دختران پيامبر را طالق دهند.)1(
 4  در محيطي كه ناامني و جنگ و خونريزي آسايش را از 
همگان ربوده بود، ازدواج از مهم ترين عوامل بازدارنده 

از جنگ به شمار مي آمد.
 5   در آن وضع زن بيوه اگر شــوهر نمي كرد، خوشايند 
نبود، بلكه زشت شمرده مي شد. به مجرد آن كه شوهر 
مي مرد يا از وي طالق مي گرفت و عــّده وفات يا طالق 
سپري مي شد، شــوهري ديگر گزينش مي شد، مانند 
»اسماء بنت عميس« كه اّول همسر جعفر بن ابي طالب 
شــد، بعد از شــهادتش به عقد ابوبكر در آمد و بعد از 
درگذشت ابوبكر همسر امام علي)ع( شد. اين شيوه در 

آن فرهنگ متداول بود. )2(
نكته دوم: نگاهي گذرا به ازدواج پيامبر.

 1  پيامبر در 25 سالگي با حضرت خديجه كه چهل ساله 
بود و با مرگ شوهر بيوه شده بود، ازدواج كرد و به مدت 
بيست و پنج يا بيست و هشت سال با وي زندگي كرد و 

همسر ديگري نگرفت.) 3(

 2  همه همسران پيامبر)جز عايشه( بيوه بودند. آنان 
پيش از آن كه به همســري پيامبر در آيند، يک يا دو بار 
شوهر كرده بودند و بعد از درگذشت و يا شهادت شوهر 

و انقضاي عّده به عقد پيامبر در آمدند.
 3  عمده ازدواج هاي پيامبر در شرايط سخت و دشوار 
جنگي صورت گرفته بود، مانند شكست مسلمانان در 
جنگ اُحد كه وضع مسلمانان بسيار ناراحت كننده 

بود. 
 4  پيامبر از قبايل مهم عرب مانند تيم، عدي، بني اميه، 

نيز يهوديان مدينه همســر انتخاب كرد، ولي از قبايل 
انصار زن نگرفت.

دقت در اين امور به ما مي فهماند كه ازدواج هاي پيامبر 
نه در پي ارضاي خواهش هاي نفســاني، بلكه با اهداف 

عالي بود:
اّوالً: اگر چنين بود، مي بايست در سنين جواني به اين امر 
مبادرت مي كرد، نه در سنين پيري و آن هم در شرايط 

سخت و دشوار. 
دوم: اگر خوشگذراني انگيزه حضرت بود، مي بايست 
جهت گيري هايش در گزينش همسر، اين ادعا را اثبات 
كند. حضــرت دنبال زنان زيبا و جــّذاب از جهت امور 
جنسي و جواني نبود، حتي به خواستگاري »ام سلمه« 
رفت. او تعجب نمود در اين ســن و سال كه كسي حاضر 
نمي شود با او ازدواج كند، چرا پيامبر دنبال زنان جوان 

نمي رود و  كسی رابه خواستگاري او فرستاده است.
سوم: آناني كه با انگيزه كاميابي جنسي به ازدواج هاي 
متعدد رو مي آورند، ماهيــت زندگي آنان به گونه اي 
ديگر است. آنان به زرق و برق ظاهري زندگي، لباس و 
زينت زنان و رفاه و خوشگذراني رو مي آورند؛ درحالي 
كه سيره و زندگي پيامبر خالف اين را نشان مي دهد. 
پيامبر در برابر خواست همسران خويش در مورد زرق 
و برق زندگي، آنان را مخّير كرد كه يا ساده زيستي را 
برگزينند و به عنوان همسر پيامبر باقي بمانند و يا از 

حضرت طالق بگيرند و بروند دنبال زرق و برق زندگي.
عالمه طباطبايي در اين باره مي نويسد: داستان تعّدد 
زوجات پيامبر را نمي توان بر زن دوســتي و شيفتگي 
حضرت نســبت به جنس زن حمل نمــود، چه آن كه 
حضرت در آغاز زندگي كه تنها به خديجه اكتفا نمود و 
همچنين در پايان زندگي كه اصوالً ازدواج بر او حرام شد، 

منافات با بهتان زن دوستي حضرت دارد. )4(
چهارم: دو تن از زنان پيامبر كنيز بودند. اگر هدف پيامبر 
از ازدواج لذت بردن از آنان بود، اين دو چون كنيز بودند، 
بدون ازدواج، پيامبر مي توانست از آنان بهره مند شود. 
با اين تحليل ازدواج بي فايده بــود. بنابراين اهداف و 

ي  حكمت ها
ازدواج پيامبــر را مي 

بايســت در اهــداف بلند و 
ارزشي ای جســتجو كرد كه 
مهم ترين آن بدين شرح است:

 1    هدف سياسيـ  تبليغي:
يكي از اهــداف ازدواج هاي پيامبر 

سياســي - تبليغي بود؛ يعني بــا ازدواج 
موقعيتش در بين قبايل مســتحكم گردد و بر نفوذ 

سياسي و اجتماعيش افزوده شود و از اين راه براي رشد و 
گسترش اسالم استفاده كند.

حضرت به خاطر دســت يابي بر موقعيــت هاي بهتر 
اجتماعي و سياسي، در تبليغ دين خدا و استحكام آن و 
پيوند با قبايل بزرگ عرب و جلوگيري از كارشكني هاي 
آنان و حفظ سياست داخلي و ايجاد زمينه مساعد براي 

مسلمان شدن قبايل عرب، به برخي ازدواج ها رو آورد.
در راســتاي اين اهداف پيامبر با عايشه دختر ابوبكر 
از قبيله بــزرِگ »تيم«، با حفصه دختــر عمر از قبيله 
بزرگ »عدي«، با ام حبيبه دختر ابوســفيان از قبيله 
نامدار بنياميه، ام ســلمه از بني مخزوم، سوده از بني 
اسد، ميمونه از بني هالل و صفيه از بني اسرائيل پيوند 
زناشويي برقرار نمود. ازدواج مهم ترين پيوند و ميثاق 
اجتماعي است، به ويژه در آن فرهنگ تأثير بسياري از 

خود به جا مي گذارد.
در آن محيطي كه جنگ و خونريــزي و غارتگري رواج 
داشت، بلكه به تعبير »ابن خلدون« جنگ و خونريزي و 
غارتگري جزو خصلت ثانوي آنان شده بود،)5( بهترين 
عامل بازدارنده از جنگ ها و عامل وحدت و اُلفت، پيوند 
زناشــويي بود. به همين جهت پيامبر با قبايل بزرگ 

پرسش و پاسخ های زیر از مرکز 
پاسخگویی به سؤاالت دینی حوزه 
علمیه قم اختصاصاً دراختیار مهر و 

ماه قرار گرفته است.
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به  قريش، 
ويژه با قبايلي كه بيش 
از ديگران با پيامبر دشمن 
بودند، مانند بني اميه و بني 
اســرائيل،ازدواج نمود. اّما با 
قبايل انصار كه از سوي آنان هيچ 
خطري احساس نمي شد و نسبت به 

پيامبر دشمني نداشتند، ازدواج نكرد.
»گيورگيو« نويسنده مسيحي مي نويسد: محمد  ام 
حبيبه را به ازدواج خود در آورد تا بدين ترتيب داماد 
ابوسفيان شود و از دشمني قريش نسبت به خود بكاهد. 
در نتيجه پيامبر با خاندان بني اميه و هند زن ابوسفيان 
و ساير دشمنان خونين خود خويشاوند شد. ام حبيبه 
عامل بسيار مؤثري براي تبليغ اسالم در خانواده هاي 

مكه شد.)6(
 2   هدف تربيتي:

 پيامبر حمايت از محرومــان و واماندگان را جزء آيين 
نجات بخش خويش قرار داد. قرآن مردم را به حمايت 
ازدر ماندگان و محرومان و ايتام فرا مي خواند. پيامبر در 
مناسبت هاي مختلف مردم را به اين كار خداپسندانه 
تشويق نمود. در عمل براي مردان بيچاره ودر مانده در 
كنار مسجد »صفه« را بنا نهاد. حدود هشتاد نفر از آنان 

را در آن جا سكني داد.
حمايت عملي و صفه نشيني مربوط به مردان بود، 
اما درباره     زنان با توجــه به موقعيت آنان، اين گونه 
راه حل براي رهايي آنان از مشــكالت پسنديده 
نبود، بلكه رسول خدا براي زنان راه حل ديگري را 
در نظر گرفت. حضرت از فرهنــگ مردم و راه حل 
چند همسرداري كه بازتاب شرايط اجتماعي بود، 

بهره جست. مردان مســلمان را تشويق نمود كه 
زنان بي سرپرست و يتيم دار را به تناسب حالشان، 
با پيوند زناشويي به خانه هاي خويش راه بدهند، تا 
آنان و يتيمانشان از رنج بي سرپرستي و تنهايي و 
فقر مالي و عقده هاي رواني رهايي يابند؛ خود نيز 
در عمل به اين كار تن داد تا مســلمانان در عمل 
تشويق شوند و در مسير رفع محروميت درماند 
گان قــدم بردارند. پيامبر با زنــان بيوه ازدواج 
نمود. آنان را به همراه فرزندان يتيمشان به خانه 
خويش راه داد، تا هم خودش به قدر توان در زدودن 
مشكالت گام برداشته باشد و هم الگوي خوبي براي 

مردم در اين امر باشد.
 3  هدف رهايي كنيزان: 

اسالم با برنامه ريزي دقيق و مرحله به مرحله در جهت 
آزادي اسيران گام برداشت. رسول خدا از شيوه هاي 
خوب و متعدد براي آزادي اســيران بهره جست كه 
ازدواج از جمله آن هاست. جويريه و صفيه كنيز بودند. 
پيامبر اين دو را آزاد كرد و سپس با آن دو ازدواج نمود، تا 
بدين وسيله به مسلمانان بياموزد كه مي شود با كنيز 
ازدواج نمود. اّول او را آزاد نمود و سپس شريک زندگي 
قرار داد. در ازدواج پيامبر با جويريه بسياري از كنيزان 

آزاد شدند. 
توضيح: جويريه در غزوه بني مصطلق اسير شده بود 
و در سهم غنيمتي رسول خدا قرار گرفت. حضرت 
وي را آزاد كرد و سپس با وي ازدواج نمود. كار حضرت 
براي يارانش الگوي خوبي شد. تمامي اسيران غزوه 
بني مصطلق كه حدود دويســت تــن بودند، آزاد 

شدند.
»گيورگيو« دانشمند مســيحي مي نويسد: محمد با 
جويريه ازدواج كرد. يارانش اين عمل را نپسنديدند 
و آن را با تعجب مي نگريستند. فرداي آن روز كم كم 
اســيران خود را آزاد كردند، چون كه نمي توانستند 
بپذيرند كه بستگان همسر پيامبر برده آنان باشند.

)7(
 4  نجــات زن و جلوگيري از غلتيــدن وي در دامن 

بستگان مشرک و كافر:
برخي از زناني كه مسلمان شده بودند و به جهت مرگ، 
شهادت و يا ارتداد شــوهر، بي سرپرست مي شدند 
و زندگي بر آنان بسيار مشــكل بود و در وضع بسيار 
آشفته اي به ســر مي بردند، همانند ام حبيبه، دختر 
ابوسفيان كه همراه شوهرش به حبشه هجرت كرد و در 
آن جا بي سرپرست شد. نه مي توانست در آن جا بماند 

و نه به مكه نزد پدرش برگردد.
پيامبر وقتي كه از مشــكل وي با خبر شد، پيكي براي 

نجاشي پادشاه حبشه فرســتاد و از او خواست تا ام 
حبيبه را به عقد پيامبر در آورد. اين ازدواج باعث شد كه 
وي از بي سرپرستي نجات پيدا كند و به دامن بستگان 

مشرک خويش نغلتد. 
 5  طرد سنت غلط و جاهلي:

در اسالم »پسرخوانده« حكم پســر واقعي را ندارد 
و زن پسر خوانده بر مرد َمْحَرم نيست. در حالي كه در 
جاهليت احكام پسر واقعي را بر پسر خوانده سرايت 
مي دادند، از آن جمله زن پســر خوانده بر پدر خوانده 
محرم بود. اسالم اين حكم را باطل كرد.)8( پيامبر به 
دســتور خدا با »زينب بنت جحش« كه همسر مطلقه 
زيد بن حارثه، پسرخوانده پيامبر بود، ازدواج نمود تا 
حكم جاهلي را در عمل باطل كند و مردم پذيراي نقض 

حكم جاهلي باشند.)9(
اگر اين ازدواج صورت نمــي گرفت، ممكن بود زيد بن 
حارثه يا پسرش اسامه بن زيد، بعد از رحلت پيامبر به 
عنوان پسر و وارث پيامبر مطرح مي شد و مسير امامت 
و وراثت خاندان پيامبر دگرگون مي شد. افزون بر اين 
امور، ازدواج هاي پيامبر از اهداف و حكمت هاي ديگري 
برخوردار بود كه به جهت رعايت اختصار از ذكر آن ها 

خودداري مي شود. 
عالقه مندان اگر خواستار مطالب بيشتري در زمينه 
ازدواج هاي پيامبر هستند، به كتاب »همسران پيامبر، 
پرســش ها و پاسخ ها«، حسن عاشــوري لنگرودي 

مراجعه كنند.
 پي نوشت ها:

 1   ذخائر العقبي، احمد بن عبــد اهلل الطبري، مكتبة 
القدسي، القاهرة، بيتا، ص 162.

 2  المحبر، محمد بن حبيب بغدادي،  مطبعة الدائرة.، 
1361ق، ص442.

 3  ابن األثير، اسد الغابه، دار الكتاب العربي - بيروت - 
بيتا ، ج5، ص72.

و شــيخ صدوق، معاني االخبار، تصحيح و تعليق علي 
أكبر الغفاري،  مؤسسة نشر اسالمي، قم، ص79.

 4 سيد محمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسالم، 
موسسه نشر اسالمي جامعه مدرسين قم، ص 174.

 5  مقدمه ابن خلدون)ترجمه( ،مركز انتشارات علمي 
وفرهنگي تهران ، 1362ش. ج 1، ص 286.

 6 گيور گيــو، محمــد پيامبــري كه از نــو بايد 
شــناخت،)ترجمه ذبح اهلل منصوري (، بيجا، بي تا، ص 
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 7  همان، ص 181.

 8  احزاب )33( آيه 4.
 9  همان، آيه 37.
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پرسش و پاسخ

با دليل عقلي مي توان لزوم وجود انبياء و مبعوث  2
شدن پيامبر)ص( را ثابت كرد؟

اثبات نبوت پيامبر اعظم)ص( يا نبوت خاصه امري نيست 
كه بتوان آن را با ادله عقلي صرف تبيين و اثبات كرد؛ زيرا در 
متن اين مسئله يک مدعاي تاريخي وجود دارد و آن ظهور و 
وجود فردي در 14 قرن پيش در سرزمين حجاز به نام محمد 
بن عبداهلل اســت كه خود را پيامبر الهي خواند . معجزات و 
نشــانه هاي صدق اين ادعا را نيز ارائه كرد .عدة كثيري از 
افراد جامعه عرب و ساير جوامع مرتبط را جذب دين و آيين 
خويش نمود . تحول عظيم فكري و فرهنگي و اجتماعي را 
باعث گشت. اين امور از مسلمات تاريخ است كه با قرائن و 
شواهد گوناگون تاريخي مي توان آن را اثبات كرد . صد البته 
در برابر تشكيک و انكار اين ادعاي تاريخي، پاسخي عقلي 
نمي توان ارائه داد، چنان كه تشكيک و ترديد در خصوص 
نبوت ساير انبيا هم ممكن است، با اين تفاوت كه شواهد و 
قرائن  بيانگر وجود پيغمبر اسالم به واسطه فاصله كم زماني 
و وجود تاريخ هاي مكتوب بسيار از افراد معتبر و شناخته 

شده ، از همه اديان ديگر معتبرتر و متعددتر است.
با توجه به اين نكته حال برمي گرديم به دليل اثبات نبوت 
هر نبي الهي؛ از ديدگاه علم كالم اثبات نبوت هر پيامبري 

نيازمند دو شرط است:
1ـ ادعاي نبوت.2ـ اثبات اين ادعا از طريق آوردن معجزه، 

يعني امر خارق العاده مطابق با مدعي.
بر اساس همان امر مســلم تاريخي مي دانيم پيامبر اسالم 
پس از بعثت، ادعاي نبوت در رســالت خود را به شكل هاي 
گوناگون مطرح نمود . مطابق بــا آن معجزات مختلفي نيز 

آورد . در نتيجه  افراد بسياري به او ايمان آوردند.
 پيامبر اسالم بر خالف همه انبيا معجزه اي فرا تاريخي نيز 

براي اثبات مدعاي خويش ارائه نمود كه » قرآن« است.
بنابر اين اگر قرآن را به واسطه دالئل متعددي كه براي اثبات 
معجزه بودنش ذكر مي شود ،به عنوان يک پديده خارق العاده 
- كه 14 قرن اســت مبارز طلبيده و خواستار هماورد شده، 
ولي به رغم تالش علماي ساير اديان پاسخي درخور دريافت 

ننموده- بپذيريم ،برهان محكم منطقي شكل مي گيرد:
الف( در 14 قرن پيش فردي به نام محمد بن عبداهلل ادعاي 

نبوت كرد.
ب( مقارن با اين ادعا معجزه اي به نام قرآن را ارائه كرد.

ج( پس ادعاي او صادق و او پيامبر الهي است.
اين مســتدل ترين و ســاده ترين شــكل اثبات نبوت 

پيامبر)ص( است.
اما راه هاي ديگري نيز در منظر كالمي ذكر مي شود، مانند 
تفكر و تأمل در محتواي پيغام و آنچــه او به عنوان دين و 
شــريعت خود ارائه كرده ،حتي مطالعه در معارف قرآن كه 
بخش عمده گروندگان به دين اســالم از همين طريق به 
حقيقت مي رســند. با مطالعه در متون دين اسالم و آنچه 
پيامبر خاتم به عنوان معارف دين و شــريعت  ارائه كرده، 
مي توان آسماني و فرا زميني بودن اين تعاليم را دريافت، 
يعني از طريق برهان »اِنّي« به الهي بودن دين اسالم منتقل 
شد؛ يا به الزمه اين امر يعني صدق ادعاي رسول خدا پي برد 
كه برهان »شــبه لم« ناميده مي شود كه انتقال از يک الزم 
به الزم ديگر يک ملزوم اســت ؛ زيرا الزمه فرا زميني بودن 
معارف اسالمي پذيرش آســماني بودن آن يا صدق ادعاي 

نبوت آورنده آن است. راه ديگر مورد اشاره در كتب كالمي 
تأثيرات اجتماعي كوتاه مدت  رسول خدا است كه امكان 
همخواني با هيچ گزينه ديگري جز پيامبري و فرستاده خدا 
بودن را ندارد . نمي توان پذيرفت يک انسان صرفاً فوق العاده 
از جهات كماالت انساني بتواند چنين تحول شگرف فكري، 
فرهنگي و اجتماعي را آن هم به شكل پايدار به وجود بياورد! 
يا با شناخت كســاني كه دور آن حضرت جمع شده و به او 
ايمان مي آوردند و فداكاري و از خود گذشتگي و صداقت و 
پارسايي و درستكاري آنان ، در جامعه اي كه روحيات مردم 
آن سرزمين با اين اوصاف چندان آشنايي نداشت. اين ها 

شواهد صدق حضرت است.
)هرچند اين دليل تا حدي اقناعي است و قابل اثبات عقلي 
نيست(. آخرين نكته كه مي توان در اين مجال به آن اشاره 
كرد، ادله درون ديني بر اثبات نبوت پيامبر اكرم)ص( است، 

البته از حيث اديان ديگر آسماني! 
معتقديم كه شواهد و قرائني در متون و منابع ساير اديان 
وجود داشــته و  دارد كه مي تواند اثبات گر صحت ادعاي 

نبوت پيامبر اسالم باشد.
البته تحقيق و تأمــل در اين عرصــه را در يک نامه 
نمي توان به آن پرداخت، اما بهترين شــواهد بر اين 
ادعا گرويدن بزرگ ترين علما از اديان مختلف در طول 
تاريخ به دين اسالم بوده؛ كساني كه نه از روي توهمات 
يا ترس و واهمه و يا طمع مال و مقام ،بلكه فقط از روي 
حقيقت جويي و از روي علم و آگاهي به دين اســالم 
گرويدنــد! نمونه هاي اين عده از زمان صدر اســالم 

تاكنون در تاريخ ثبت شده است.

آيا مي توان با داليل نقلي عصمت پيامبر را اثبات  3
كرد؟ آيا اجماع مي تواند ثابــت كند كه پيامبر 

معصوم است؟ 
اگر منظور عصمت پيامبري خاص باشــد، اين امر از طريق 
نقلي كه از جانب پيامبر قبلي رسيده، قابل اثبات است. مثاًل 
پيامبر پيشين كه اصل پيامبري و عصمت او يا الاقل صدق 
كالم او براي ما قطعي اســت، به ما اطالع دهد كه فالن فرد 
معين هم پيامبر اســت و داراي خصوصيت عصمت مطلق 
است.  اما اگر منظور اصل عصمت همه انبيا  به طور عام و يا 
عصمت يک پيامبر از طريق نقلي كه براي ما مي آورد باشد ، 
به نظر مي رسد باز مي توان اين امر را اثبات كرد، زيرا عصمت 
پيامبران حقيقتي غير از اصل نبوت ايشــان است كه بر 

اساس برهان معجزه ثابت مي شود. در نتيجه اگر با اعجاز، 
ارتباط يک فرد با عالم غيب ثابت و معلوم شود كه در اصل 
ادعاي پيامبري صادق است و از جانب خداوند آمده است، 
دليل معتبر نقلي مي تواند اثبات كننــده ويژگي هاي او از 

جمله عصمت باشد.
دليل معتبري كه در اين خصوص مطرح اســت، چگونه به 
دســت مي آيد و چگونه دليل نقلي مــي تواند معصومانه 

محسوب شود و به اعتبار صدق برسد؟
 اگر اصل اعجاز  پيامبر  كالم نقلي باشــد - همانند پيامبر 
اسالم كه قرآن به عنوان يک نقل، معجزه ايشان محسوب 
مي شــود - امكان اثبات اين امر وجود دارد . نقل اعجازي 

مي تواند مثبت عصمت پيامبر باشد.

البته اين امر مشروط اســت كه در اثبات اعجاز   نقل كوتاه 
مثبت عصمت معجزه محسوب گردد، نه آن كه اعجاز اصل 
آوردن يک كتاب مستقل و كامل و داراي ويژگي هاي خاص 
باشد كه اثبات اين امر چه بســا به آساني ممكن نباشد، در 
نتيجه  قيود و شروط، به نظر مي رسد ادله عقلي بيش ترين 

كارايي در اثبات عصمت را دارند .
 اجماع در اين خصوص جايگاهي نــدارد، زيرا اجماع در 
حقيقت راهكاري براي رسيدن به گفتار يا رفتار معصومانه 
است . متفرع بر اثبات عصمت فرد است. در نتيجه با اجماع 
نمي توان عصمت يک پيامبر را ثابت نمود ،مگر از اجماع  نقل 
معصومانه پيامبر يا معصوم قبلي را  اثبات نمايد تا اين نقل 

معتبر در مسير اثبات عصمت پيامبر بعدي به كار بيايد .
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 قرآن کریم در وصف کســانی که به فطرت خود پشت 
پا زده اند و به وادی حیوانیت رفته انــد، می گوید: »أَْم 
تَْحَســُب أَنَّ أَْکَثَرُهْم یَْســَمُعوَن أَْو یَْعِقُلــوَن إِْن ُهْم إاِلَّ 
َکالْنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبیاًل«)آیه 44 سوره فرقان( آنها 
همچون حیوانات، بلکه پس تر از حیوان هســتند زیرا 
انسانی که از خدا فاصله بگیرد و فریب شیطان را بخورد، 
چه بسا دنیا را نیز به فساد می کشد. خداوند برای آگاهی 
دادن انســان و هدایت ایشــان، پیغمبران را فرستاد تا 
حجت را بر انسان ها تکمیل کنند و راه سعادت و تکامل 

را به آنها یاد دهند.
دین اسالم شامل سه بخش است: اصول و عقاید، فروع 
و احکام، اخالق و آداب، شــیوه پیغمبر خدا )ص( و ائمه 
طاهرین)ع( در کنار بیان اصــول و احکام، بیان اخالق 
اسالمی بوده اســت . پس در مواقع مختلف به نصیحت 
و موعظه مــردم می پرداختند که ایــن نصایح در کتب 
مختلفی همچون نهج الفصاحه و نهــج البالغه و کتب 
روایی دیگر همانند خصــال و کافــی و ...  جمع آوری 

شده است.

  اسوه حسنه
ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة:  در قرآن آمده: »لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُســوِل اللَّ
قطعاً برای شــما در ]اقتدا به[ رســول خدا سرمشقی 
نیکوست.«)احزاب/2۱( یکی از موضوعاتی که انسان 
همواره  بر اســاس فطرت الهی خویش به آن عالقه مند 
بوده و خود را به ســوی آن ســوق داده، مسئله اخالق 
است. هر چند انســان در این رهگذر با موانع متعددی 
روبرو اســت، ولی نمی توان انکار کرد کــه هر کس به 
قدر توان خویــش از مباحث اخالقی لــذت می برد و 
تالش می کند از الگوهای مختلف نسخه برداری کرده 

و به کســانی که در راه تزکیه نفــس قدم های مثبتی 
برداشته اند تأسی جوید.

بدیهی است ترک رذائل نفســانی و خودپسندی ها به 
راحتی میسر نیســت و باید برای دوری جستن از آن ها 
کوشش فراوان کرد؛ زیرا انســان همان گونه که دارای 
فطرت خدایی اســت تمایلش به مادیات بیشتر است، 
در نتیجــه محیط اجتماع و شــیاطین درونی و بیرونی 
و غرایز پست حیوانی مانع رســیدن او به مقام ملکوتی 
می شــود. بنابراین کســی که می خواهد خود را مزین 
به اخالق الهی و متخلق به اخالق انبیــای عظام و ائمه 
کرام)ع( و علما صاحب مرام کند، الزم است از مکتبی که 
اخالق نیک را نشانه ایمان کامل تر می داند درس بگیرد. 
در این زمینه امام محمد باقر)ع( فرمودنــد: »اَِنّ اَْکَمَل 
الُمْؤِمنیَن ایمانا اَْحَسُنُهْم ُخُلقا« )اصول کافی، ج ۳، ص 
2۵۹؛ وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۵۳( و پیامبر عظیم الشأن 
اســالم حضرت محمد)ص( نیز هدف از رسالت خود را 
َم  تکمیل اخالق نیکو اعالم و فرمودند: »إِنََّما بُِعْثُت ِلُتَِمّ

َمَکاِرَم الْْخاَلِق«)کنزالعمال، ج۳، ص ۱۶(

 چهار ويژگی مؤمن
برای تکمیل بحث ،به نصیحت حضرت رسول)ص(  به 
ابوذر غفاری اشــاره می کنیم. آیت اهلل العظمی علوی 
گرگانی در شرح روایت چنین می گوید: ای اباذر! چهار 
چیز است که اصابت نمی کند مگر به شخص مؤمن، اول 
سکوت که نخســتین عبادت است.باید هنگام شنیدن 
موعظه و ســخن نیک به گوینده آن گوش فرا داد. امام 
صادق)ع( فرمودند: هر کــس به گوینده ای که صحبت 

می کند، گوش دهد، مشغول عبادت اوست. 
دوم ؛ تواضع. حضرت فرمودند: مؤمن برای خدا تواضع 

دارد و خودش را کوچک می داند. ما باید از روح تواضعی 
که در ائمه)ع( بوده اســت الگو بگیریم. امام معصوم که 
مرکز قطب عالم امکان اســت، اولی به نفس ماست و با 
والیت عامه تامه مطلقه ای که دارد به خانه ضعفا می رود 
و از آن ها احوالپرسی می کند. روزی دختر حاتم طائی، 
نزد برادرش عدی بــن حاتم رفت و از اخــالق و رفتار 
نیک و الهــی پیامبر)ص( برای او صحبــت کرد. عدی 
بن حاتم تعجب کرد و تصمیــم گرفت خدمت حضرت 
رسول)ص( مشرف شــود. وقتی خدمت ایشان رسید 
برای آنکــه آن حضرت به این جوان شــخصیت بدهد، 
عبای مبارکشان را زیر پای او انداختند و عدی مسلمان 
شــد و آخر هم به مقامی واال رسید. او ســه فرزندش را 
در جنگ صفین در راه خــدا داد. روزی معاویه با عدی 
برخورد کرد و گفت: پســرهایت چه شدند؟، گفت: در 
رکاب مولی الموالی امیرالمؤمنین)ع( حضرت علی)ع( 
به شــهادت رســیدند. معاویه گفت: علی با تو انصاف 
نکرده، بچه های خودش زنده هســتند و بچه های تو را 
به کشتن داده اســت. عدی چنان جوابی داد که معاویه 
متحیر ماند، او گفت: من به آقا انصاف ندادم، چرا باید او 
کشته شــود و من زنده بمانم؟! بنابراین داشتن تواضع 
هم برای خود انسان مؤثر اســت و هم نسبت به دیگران 
اثر دارد. اگر خاندان عصمــت و طهارت در قلب ها جای 
می گیرند بــه خاطر تواضع و افتادگــی آن ها در مقابل 

مردم، اعم از جاهل و دانا و فقیر و ثروتمند است.
ســوم این که در تمام حاالت به یاد خدا باشید. گرفتن 
تســبیح به دســت و ســبحان اهلل گفتن خوب است، 
ولی اگر دل غافل باشــد، چه فایده دارد؟ حضرت امام 
صادق)ع( فرمودند: »یاد خدا بودن به این نیســت که 
ســبحان اهلل والحمد هلل وال الــه اال اهلل واهلل اکبر بگوید، 
بلکه ذکر اهلل به این اســت که یاد خدا باشــید در همه 
حال به این که فرمان خدا را انجــام دهی و از آنچه نهی 

فرموده، خدا را باز داری.«
چهارمین ویژگی مؤمن کمی مال اســت. مؤمنین نوعاً 
کم مال دارند و خدا نمی گذارد مال زیاد به دســت شان 
بیاید؛ زیرا نمی خواهد آلوده شــوند. حضرت فرمود: ای 
ابوذر! همتت را برای انجام کارهــای نیک بگمار و نیت 
کار نیک کن اگرچه آن را انجام ندهــی؛ تا جزو غافلین 
قرار نگیری. مؤمن باید همیشه زیرک و زرنگ باشد و از 
هر راهی که می تواند برای خود حســنات کسب و ثواب 

جمع آوری کند . 

سرمشق نیکو

آيت اهلل سيد احمد قاضوی

خداوند متعال از ابتدای آفرينش بشر دو قوه و نيرو در وجود او قرار داده است: يكی غريزه حيوانی و شهوانی 
و ديگری نيروی روحانی و فطرت الهی . در عين حال به بشر هشدار داده است كه هر گاه از اين دو به درستی 

استفاده نشود او را به ورطه هالكت می افكند .

خداوند پيامبران را برای هدايت انسان ها فرستاد تا راه سعادت و 
تكامل را به آن ها ياد دهد  

برگی از زندگی آیت اهلل قاضوی
آيت اهلل سيد احمد قاضوی در  دوازده ســالگی به قم عزيمت کرد. فقه واصول را از محضر 
آيات عظام   فاضل لنکرانی و نوری همدانی و اعتمادی گذراند  و در سال ۱۳۴۳ به درس خارج 

حضرات آيات عظام گلپايگانی و نجفی مرعشی شرکت کرد تا به درجه اجتهاد نائل آمد. 
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درنگ

در کتاب دعــوات راوندي آمده اســت »اّن اهلل 
تعالي قال لموسي)ع( هل عملت لي عماًل قّط؟«

خداوند به موســي)ع( فرمود: آیــا کاري ویژه و 
مخصوص براي من انجــام داده اي؟  قال صلّیت 
لک، و صمت و تصّدقت و ذکرت لک.« عرض کرد 
خداوندا براي تو نماز خوانــده ام، روزه گرفته ام، 

صدقه و زکات داده ام و ذکر تو را گفته ام.
قال اهلل تعالي »اما الصلوة فلــك برهان، و الّصم 
ُجّنة، و الّصدقه ظّل، و زكوة نور فأي عمل عملت 
لــي؟« خداوند فرمــود: نماز خوانــده اي چون 
بنــده اي و نماز دلیل بندگي توســت. و روزه هم 
سپر آتش اســت و در هنگامة قیامت چون سّدي 
نگهبان و نگهدار و حافظ از آتش اســت. و صدقه 
سایباني است که در گرماي قیامت محافظ انسان 
خواهد بود. و زکات هم نوري است که در تاریکي 
قیامت روشنگر راهت خواهد بود. در واقع امر همه 
این کارها براي خودت سود دارد، و براي منفعت 
خویش انجــام مي دهي. آنچه بــراي من انجام 

مي دهي چیست؟
»قال موسي دلّني علي العمل الذي هو لک«

موسي عرضه داشــت خداوندا راهنمایي ام کن 
 به آن عملي که بــراي توســت. خداوند فرمود 
»يا موســي هل واليت لي ولّيًا؟ و هل عاديت لي 
عدّواً قّط؟« اي موســي آیا دوستي از دوستانم را 
به خاطر من دوست داشــته اي؟ یا با دشمني از 

دشمنان براي من دشمني ورزیده اي؟
فعلم موســي أّن افضل االعمال، الحّب في اهلل و 
البغض في اهلل. )مســتدرک الوســائل، ج 2، ص 

)۳۶۶
موسي دریافت که بهترین اعمال دوست داشتن 

براي خدا و دشمن داشتن براي خداست.
گفت موسي را خداي انس و جان

از تمام آنچه کردي سال ها
گفت یارب اي کریم بي نیاز
روزها بسیار در صوم و صلوه

گفت یا رب اي کریم ذوالمنن
یا قبول درگه خالق نبود

گفتش اي موسي امین ما تویي
سوي خلق ما تو مي باشي رسول

لیک هر فعلت براي مقصدي است
این نمازت خود نشان بندگي است

روز محشر ُجّنة الّنار است صوم
این همه نیک است اما نیک تر

گفت موسي من ندانم چیست آن
گفتش آن حب است از بهر خدا
بنده اي را چون نوازش مي کني
بنده سبحان عیال خالق است

کرد موسي شکر حّي دادگر
سعي خواهم کرد تا آن سان کنم

اي کلیم اي رهنماي مردمان
داري آیا یک عمل بهر خدا؟

در حضورت خوانده ام عمري نماز
بخشش و انعام و احسان و زکوه
نیست آیا این عبادت ها ز من؟
در حضور حضرتت الیق نبود

رهنماي اهل دین ما تویي
جمله صوم و صلوة از تو قبول
یا به امید لقاي مقصدي است

هم زکاتت جلوه تابندگي است
کار عبد نیک کردار است صوم

آنچه باشد خاص حّي دادگر
با عنایت رهنمایم شو بدان

دوستي با بندگان کبریا
خالق او را ستایش مي کني

خدمت او خاص خاص خالق است
گفت گشتي  هادیم بار دگر

آنچه مي خواهد خدایم آن کنم
خدمت به مسلمانان اجري عظیم و ثوابي بسیار 
دارد. شــخصي به نام معتمز مي گویــد از موال 
امیرالمؤمنین)ع( شــنیدم که فرمود »رســول 
خدا)ص(« فرموده اســت:  بر مســلماني که به 
جمعي از مسلمین خدمتگزاري کند خداوند به 
شماره آن ها در بهشت به او خدمتگزار اعطا کند. 

)اصول کافي، ج ۳، ص 2۹۶(
وجود مقدس صــادق آل محمــد)ع( مي فرماید: 
» بدانید محبوب ترین مؤمن در پیشــگاه خداوند 
کسي اســت که مؤمن تهیدســتي را کمک کند و 
در تأمین معاش زندگي اش به او یاري رســاندو به 
مؤمنین نفعي رســاند و گرفتاري آنــان را مرتفع 
ســازد.« )بحار، ج ۷۵، ص 2۶۰( و پیامبر رحمت و 
مهرباني)ص( مي فرماید: هر آن کس از شما که خدا 
را بیشــتر دوســت بدارد مردم را نیز بیشتر دوست 
خواهد داشــت. )جامع احادیث الشیعه، ج ۱۳، ص 

)۵۳۷
ابي بصیر مي گوید از امام صادق)ع( شــنیدم که 
فرمودند: کســاني که در راه خداوند همدیگر را 
دوســت دارند. روز قیامت بــر منبرهایي نوراني 
خواهند بود که نور بدن هاي آنان و نور منبرهاي 
آنان همه چیز را روشــن و نورانــي مي کند، به 
گونه اي که همه اهل محشــر آنــان را خواهند 
شناخت، مي پرسند این ها چه کساني هستند؟ 
به آن ها گوینــد: این ها کســاني هســتند که 

همدیگر را در راه خدا دوست مي داشته اند.
دوست داشــتن موهبتي بزرگ و نعمتي عظیم 
اســت  و در فرهنگ دیني ما بــه آن توصیه اکید 
شده است؛ در همه ابعاد و گسترة وسیع از محبت 
اعضا خانواده با همدیگر پدر و مــادر با فرزندان، 
فرزندان بــا پدر و مــادر، بــرادران و خواهران با 
همدیگر،  زن و شوهر، خویشاوندان و همسایگان 
دوســتان  و آشــنایان و همکاران، و همشهریان 
و هموطنان بــا همدیگر.  هرکــدام از این موارد 
گســترة بحثي خاص خود دارنــد، و ابعاد و کم و 
کیف متناســب به خود و هر کدام داراي اهمیت 
و ارزشي ویژه، که باید به آن پرداخت و در جامعه 

خدا چه کسانی را دوست دارد ؟

محبت به بندگان خداوند و نيكوكاري در راه او محبوب خداوند اســت.نبي مكــرم)ص( مي فرمايد »اّن احّب االعمال 
الي اهلل الصلوة و البّر و الجهاد.« محبوب ترين كارها در پيشــگاه خداوند، نماز است و نيكوكاري و جهاد در راه خداوند. 
)خصال باب الثالثه(خداوند كريم دوست داشتن مخلوقات و بندگانش را خالصانه براي خود مي داند و حّب و بغض براي 

خدا عملي است كه خداوند او را ويژه و خاص مي داند و براي او ارزش وااليي قائل است.

بررسی مفهوم و مصداق محبت در قرآن

محبت ؛ نیاز واقعی جهان امروز
الزم است بشــر امروز به جاي ترور و تهديد و ترس و خشــونت، جنگ و خونريزي و 
انباشتن زراد خانه هاي عظيم تسليحاتي به محبت روي آورد و جان تشنة خويش را 

سيراب کند.

 محمد صالح احمدوند
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چه عظمتي مي تواند برتر از آن باشد که این انسان 
ناچیز محبوب ترین در نــزد ذات اقدس احدیت 
باشــد و در خلوت انس خداوندي راه یابد و محّب 
محبوب گردد و مخلوق در چشم خالق عزیز این 
موهبتي است که هیچ عقلي تصور آن نتواند کرد .

میان او که خدا آفـریده است از هیـچ
دقیقه اي است که هیچ آفریده نگشاید »حافظ«

 خداوند چه كسانی را دوست دارد 
خداوند علّي اعلي همــه آفریده هاي خویش را 
دوســت دارد. لکن در کتاب کریم به محبتش به 
عده اي خاص تصریح فرموده اســت، حتماً این 
محبت، محبتي ویژه است که افرادي خاص بدان 

اختصاص یافته اند.
۱- محسنین

 »اّن اهلل یحّب المحسنین« )بقره/۱۹۵(
در این آیه شریفه پس از ســخن درباره انفاق می 
فرماید : »و أحســنوا اّن اهلل یحّب المحسنین« و 
نیکوکار باشــید که خداوند نیکوکاران را دوست 

دارد.
احســان همان محبت اســت. امــام علي)ع( 
فرمودند: احســان همان محبت است، و نتیجه 

محبت احسان است. 
 2- تّوابین 

 »اّن اهلل یحّب الّتوابین« )بقره/222(
خداوند توبــه کاران را دوســت دارد. توبه یعني 
بازگشت ازکردار ناشایســت و پشیمان شدن از 

آن. 
از مــوالي مؤمنین علي)ع( ســؤال کردند: توبه 
پاکیزه چیست؟فرمودند:  با دل پشیمان شدن از 
گناه و با زبان آمرزش خواستن، و تصمیم بر ترک 

گناه گرفتن. )تحف العقول، ص 2۳2(
اینچنین کســي »تائب« اســت و در پیشــگاه 

خداوند بسیار عزیز.
۳- مّتقین

 »اّن اهلل یحّب المتقین« )توبه/ 4(
خداوند باتقوایان را دوست دارد. 

در قرآن کریم و فرهنگ دیني مــا تقوا فضیلتي 
بزرگ و با ارزش اســت و انســان باتقــوا در نزد 

خداوند بسیار عزیز و گرامي است 
و پیشــواي متقیــان مي فرماید: بهشــت خانه 
پرهیزکاران است. )آثارالصادقین، ج 2۷، ص ۹۵(

4- صابران
 »و اهلل یحّب الصابرین« )آل عمران/۱4۶( 

خداونــد صابــران را دوســت دارد. و آنان بدون 

حســاب وارد بهشــت مي شــوند. امام باقر)ع( 
مي فرماید: »ان اهل الّصبــر یدخلون الجّنه بغیر 

حساب.« )سفینه البحار، ج 2، ص ۵(. 
و خداوند با صابران اســت. »واصبــروا اّن اهلل مع 
الّصابرین« )انفال/ 4۶(. صبر پیشــه ســازید که 

خداوند با صابران است.
۵- متوّکلین

 »... فــإذا عزمت فتــوّکل علــي اهلل اّن اهلل یحّب 
المتوّکلین« )آل عمران/۱۵۹(

در این آیه شریفه خداوند رحمت واسعة خویش 
و مهرباني پیامبر رحمت را متذّکر مي شود.

و هنگامي که تصمیم گرفتي بــر خداوند توکل 
نما، زیرا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.

۶- مقسطین
»اّن اهلل یحــبّ المقســطین« )مائــده/ 42، 

حجرات/۹، ممتحنه/۸(
خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد.

۷-  مّتقین
 »اّن اهلل یحب المّتقین« )آل عمــران/۷۹، توبه 

)۷-4
خداوند باتقوایان را دوست دارد.

گرامي ترین شما در پیشگاه خداوند باتقواترین 
شماست. )حجرات/ ۱۳(

۸- مطّهرین
۹-  »اّن اهلل یحب المطّهرین« )توبه/۱۰۸(

خداوند پاکدامنان را دوست دارد. 
۱۰- مجاهدان في سبیل اهلل

۱۱-  »اّن اهلل یحّب الذین یقاتلون في سبیله صفاً 
کأنهم بنیان مرصوص« )صف/۶4(

خداوند دوست دارد آناني را که پیکار مي کنند در 
راه خداوند در صف هایي محکم و استوار.

خداوند رحیم و رحمــان در کتاب کریمش این 
عده را به عنوان دوستان خویش مطرح مي کند.

در روایات شــریف نیز عده اي به عنوان دوســتان 
خداوند مطرح شــده اند. به عنوان نمونه تنها به یک 
حدیث بسنده مي کنیم: رسول خدا مي فرماید:   سه 
عده اند که خداوند علّي اعلي آن ها را دوســت دارد: 
۱- کسي که در شب برپا خیزد و آیات الهي را تالوت 
کند. 2- کســي که صدقه دهد مخفیانه به گونه اي 
که دست چپش از دست راستش باخبر نباشد. ۳- 
کسي که در میان نبرد با دشــمنان روبه رو گردد و 
همه همرزمانش بگریزند و او بــه تنهایي مقاومت 

کند. )میزان الحکمه، ج 2، ص 2۱۷(
* اشعار از نويسنده مقاله است .

امروز بشــري نیاز مبرم بشریت اســت به ویژه با 
توجه به گسترش خشــونت و سبعیت در جهان 
امروز که در همه جا امنیت و آرامش انســان ها را 

تهدید مي کند.
الزم اســت بشــر امروز به جاي تــرور و تهدید و 
ترس و خشــونت، جنگ و خونریزي و انباشتن 
زراد خانه هاي عظیم تســلیحاتي به محبت روي 

آورد و جان تشنة خویش را سیراب کند.
فضیل بن یسار مي گوید از امام صادق)ع( سؤال 
کردم آیا حــب و بغض از ایمان اســت؟ حضرت 
فرمودند آیا ایمان جز حب و بغض است؟)میزان 
الحکمه، ج2، ص 2۱4(یعني ایمان به خداوند و 
معاد و بقیه اصول دین،  انسان را دعوت به دوست 

داشتن مي کند.
دوســتي خداوند،  دوستي رســول خدا)ص( و 
دوســتي اهل بیت آن حضرت، دوست داشتن 
مؤمنان و دوســت داشتن همه انســان ها بلکه 
همه موجودات اســت. چون همــه موجودات 
آفریده هــاي خداینــد و خداونــد آفریده هاي 
خویــش را دوســت دارد، و دوســت دارد کــه 

بندگانش چنین باشند.
وجود مقدس حضرت باقرالعلوم)ع( مي فرماید: 
دین همان دوست داشتن است، و دوست داشتن 
همان دین است.و ذات مقدس خداوند آن کس 
را که مهربان ترین باشــد به مخلوقاتش، بیشتر 
دوست خواهد داشت. امام صادق)ع( مي فرماید: 
خداوند عّزوجل فرموده اســت: آفریده هاي من 
»چونان« خانواده منند و »روزي خوار من« و آن 
کس که به آنــان مهربان تر باشــد و در برآوردن 
نیازشــان بیشــتر تالش کند در پیشــگاه من 

محبوب تر است. )بحار، ج ۷4، ص ۳۳۶(
در این حدیث شــریف روي سخن تنها مسلمین 
و مؤمنین نیســتند، بلکــه خلــق خداوندند و 
آفریده هاي حضــرت حق حتي فراتر از انســان 

همه مخلوقات را شامل مي شود.
و آن کس که بر رفع نیاز آفریده هاي خداوند همت 
گمارد، در پیشگاه خداوند محبوب ترین است و 
کسي که به این مقام نائل شود و محبوب ترین در 
نزد خداوند باشد چه عظمت و قدرت و جایگاهي 

خواهد داشت. 
عقل اگر داند که دل در بنــد زلفش چون خوش 

است
عـاقـالن دیـوانـه گـردنـد از پـي زنـجـیـر مـا 

»حافظ«

محبوب ترین در پیشگاه خداوند
آن کس که بر رفع نياز آفريده هاي خداوند همت گمارد، در پيشگاه خداوند محبوب ترين 
است و کسي که به اين مقام نائل شود و محبوب ترين در نزد خداوند باشد چه عظمت 

و قدرت و جايگاهي خواهد داشت.

دوستي خداوند،  
دوستي رسول 

خدا)ص( و دوستي 
اهل بيت آن 

حضرت، دوست 
داشتن مؤمنان 

و دوست داشتن 
همه انسان ها بلکه 

همه موجودات 
است. چون 

همه موجودات 
آفريده هاي 

خدايند و خداوند 
آفريده هاي 

خويش را دوست 
دارد، و دوست دارد 
که بندگانش چنين 

باشند
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زمان امام صادق)ع(، زمان تزلزل حکومت بنی امیه 
و فزونی قدرت بنی عباس بود و ایــن دو گروه مدتی 
درحال کشــمکش و مبارزه با یکدیگر بودند. از زمان 
هشــام بن عبدالملک، تبلیغات و مبارزات سیاسی 

عباسیان آغاز شد و در سال ۱2۹ وارد مرحله مبارزه 
مسلحانه و عملیات نظامی گردید و سرانجام در سال 
۱۳2 به پیروزی رسید. بنی امیه در این مدت، گرفتار 
مشکالت سیاســی فراوانی بودند، لذا فرصت فشار و 

اختناق نسبت به شیعیان را نداشتند. عباسیان نیز 
چون از دستیابی به قدرت در پوشش شعار طرفداری 
از خاندان پیامبــر)ص( و گرفتن انتقــام خون آنان 
عمل می کردند، فشاری از طرف آنان مطرح نبود. از 
این رو این دوران، دوران آرامش و آزادی نســبی امام 
صادق)ع( و شــیعیان بود و آن حضرت از این فرصت 

استفاده کرده و تالش فرهنگی وسیعی را آغاز کرد.

  دفــاع از حقيقت اســالم در ظلمت 
بحران ها و آشوب ها

 پیشوای ششــم در چنین دورانی به فکر نجات افکار 
توده مســلمان ازالحــاد و بدبینی و کفــر و نیز مانع 
انحراف اصول و معارف اســالمی از مســیر راستین 
بــود و از توجیهات غلط و وارونه دســتورات دین که 
به وسیله خلفای وقت صورت می گرفت جلوگیری 
می کرد. این جا بود که امام)ع( دشــواری فراوان در 
پیش و مسئولیت عظیم بر دوش داشت. امام صادق 
)ع( در ظلمت بحران ها و آشــوب ها، دنیای شــیعه 
را به فروغ تعالیم خویش روشنی بخشید و حقیقت 
اســالم را از آالیش انحرافات وگزند فریبکاران حفظ 
کرد. او آن قدر فقه و دانش اهل بیت را گســترش داد 
و زمینه ترویج احکام و بســط کالم شیعی را فراهم 
ساخت که مذهب شــیعه به نام او به عنوان مذهب 
جعفری شــهرت یافت. آن اندازه که دانشــمندان و 
راویان از دانش امام بهره مند برده و از ایشــان حرف و 
حدیث نقل کرده اند از هیچ یک از دیگر ائمه)ع( نقل 
نکرده اند لیکن طولی نکشــید که بنی عباس پس از 
تحکیم پایه های حکومت و نفوذ خود همان شــیوه 
ستم و فشــار بنی امیه را پیش گرفتند و حتی از آنان 
هم گوی ســبقت را ربودند. وضع به حدی ناگوار شد 
که همگی یاران امــام)ع( در معرض خطر مرگ قرار 
گرفتند. امام صادق)ع( که همواره مبارزی نســتوه و 
خســتگی ناپذیر و مرد میدان فکر و عمل بودـ  کاری 
که امام حسین)ع( به صورت قیام خونین انجام دادـ  
قیام خود را در لباس تدریس و تأسیس مکتب و انسان 

سازی قرار داد و جهادی راستین آغاز کرد. 

 عصر جنبش فرهنگی و فكری
عصر آن حضرت همچنین عصــر جنبش فرهنگی 
و فکری و برخورد فرق و مذاهــب گوناگون بود. پس 
از زمان رســول خدا)ص( دیگر چنین فرصتی پیش 
نیامده بود تا معارف اصیل اســالمی ترویج گردد، به 
خصوص که قانون منع حدیث و فشــار ُحّکام اموی 
باعث تشدید این وضع شــده بود لذا خأل بزرگی در 

 دفاع از حقیقت اسالم
 در ظلمت بحران ها

دكتر پريش كوششی
استاد دانشگاه آزاد اسالمی

عصر امام صادق)ع( يكی از طوفانی ترين ادوارتاريخ اسالم است كه از يک سو اغتشاش ها و انقالب های پياپی 
گروه های مختلف، به ويژه از طرف خون خواهان امام حســين)ع( رخ می داد، كه انقالب ابوســلمه در كوفه و 
ابومسلم در خراسان و ايران از مهم ترين آن ها بوده است و از ديگر سو عصر برخورد مكتب ها و ايدئولوژی ها و 
عصر تضاد افكار فلسفی و كالمی مختلف بود كه از برخورد امت اسالم با مردم كشورهای فتح شده و نيز روابط 
مراكز اسالمی با دنيای خارج، به وجود آمده و در مســلمانان نيز شور و هيجانی برای فهميدن و پژوهش پديد 
آورده بود. عصری كه كوچک ترين كم كاری يا عدم بيداری و تحرک پاســدار راستين اسالم يعنی امام)ع(، 

موجب نابودی دين و پوسيدگی تعليمات حيات بخش اسالم، هم از درون و هم از بيرون می شد. 

امام صادق )ع( برتری بينش تشيع را ثابت كرده است

مناظره برای اثبات برتری اسالم
امام صادق )ع( با تمام جريان های فکری آن روز برخورد و برتری بينش اسام تشيعی 
را ثابت کرده است. مناظرات وی با اربابان دانش های گوناگون چون پزشکان، فقيهان، 

منجمان، متکلمان، صوفيان و... در منابع شيعه و سنی ثبت است.
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نباید تصور کرد که امام به کلی خــود را از جریانات و 
امور سیاسی دور نگه داشت، بلکه همواره از وقت های 
مناســب برای ترویج حقانیت خود و بطالن هیئت 
حاکمه بهره می برد و بدین منظــور نمایندگانی را 
نیز به مناطق مختلف بالد اســالمی می فرســتاد. 
عباسیان برای کسب قدرت و محبوبیت در دل های 
مردم از وجهه اهل بیت پیامبر اســتفاده می کردند و 
حتی شعارشــان »الرضا فی آل محمــد)ص(« بود. 
آنان به دنبال اشخاصی با وجهه مردمی بودند که هم 
از بستگان پیامبر)ص( باشــند و هم در میان مردم 
محبوبیت داشته باشــند لذا بهترین شخص در نظر 
عباسیان، امام صادق)ع( بود. امام صادق)ع( پیشنهاد 
آنان را رد کردند و فرمودند: نه شما از یاران من هستید 
نه زمانه، زمانه من اســت حتی برخی از بستگان آن 
حضرت نزدیک بود با این پیشنهادها فریب به خورند، 
اما امام با روشنگری خاص خود به آنان فهماندند که 
به ظاهر توجه نکنند. امام می دانســت که عباسیان 
نیز هدفی جز رســیدن به قدرت ندارند و اگر شــعار 
طرفداری از اهل بیت)ع( را مطرح می کنند، صرفاً به 
خاطر جلب حمایت توده های شــیفته اهل بیت)ع( 
اســت. امام می دید که ســران سیاســی و نظامی 
عباسیان در خط مســتقیم اســالم و اهل بیت)ع( 
نیســتند و لذا حاضر نبود با آنان همکاری کرده و به 

اقداماتشان مشروعیت بخشد. 
دوران امامت امام را از نظرسیاســی در ســه بخش 

می توان طبقه بندی کرد:
 1  دوره نهضت ضد اموی یا دوره ســقوط بنی امیه 
که این خود حدود ۱۸ســال به طول انجامید و در آن 
اضطراب و آشوب در سراسرکشور اسالمی به چشم 

می خورد.
 2  دوره حکومت ابوالعباس سفاح که حدود 4 سال 
به طول انجامید و او نمی توانست کینه و عقده خود را 
آن چنان که بود بروز دهــد ولی در عین حال مترصد 

فرصتی برای براندازی امام صادق)ع( بود. 
 3  دوران حکومت منصور که امام از ســال )۱۳۶-

۱4۸( یعنی به مدت ۱2سال که دوره ای بس سخت 
و دشوار بود، زیرا منصور بارها و بارها قصد قتل امام را 

کرد ولی بدان موفق نشد.
در کل، امام صادق)ع( نســبت به دیگرامامان قبل و 
بعد، دوره امامت نسبتاً طوالنی را طی کردند که این 
خود رمز موفقیت امام درامر ارشــاد و هدایت جامعه 
و احیای تشیع بود. امام فرصت خوبی را در استخدام 
گرفت تا در ســایه آن بتواند خط فکری شیعه راکه 
همان اسالم راستین بود عرضه دارد و حقایق و اسرار 

آن را بــرای جامعه بیان کند. آن چنــان که دروس و 
نظرات و بیانات ایشان سازنده و جهت دهنده و برای 
دنیای بعد جزو ذخایرقرار گرفته اســت. امام جعفر 
صادق)ع( در دوران اضطراب و در جوی آشفته و پر از 
آشوب زندگی را سر کردند و بیشتر عمر شریفشان را 
در معارضه ها و مباحثه ها و رفع اجحاف از مظلومان و 
محرومان یعنی کسانی که پناهی نداشتند و در آتش 

فتنه حکام می سوختند سپری کردند. 
امام در دوران امامت خود با دو گروه عمده مواجه بود: 

۱- سیاســتمداران و زمامداران که وجود علمی او را 
تحمل نمی کردند.

2- گمراهان و منحرفان که برای نظرات خود دالیلی 
بی محتوا  داشــتند و بحث با آنان و اقناع آنان و جهت 

دادن شان به سوی حق بس دشواربود.

 امام صادق)ع( دريای بيكران علم
در دوره امامت امام صادق)ع( مسلمانان بیش از پیش 
به علم و دانش روی آوردند و در بیشتر شهرهای قلمرو 
اسالم به ویژه در مدینه، مکه، کوفه، بصره و ... مجالس 
درس و مناظره های علمی دایر و این شهرها از رونق 
خاصی برخــوردار شــد. در این زمان با اســتفاده از 
فرصت به دست آمده امام صادق)ع( توانست نهضت 
علمی فرهنگی پدرش امام باقر)ع( را ادامه داده و علوم 
و معارف اهل بیت)ع( را بیان کرده در همه جا منتشر 
کند. ســفرهای اجباری و اختیاری امام به عراق و به 
شهرهای حیره، هاشــمیه و کوفه و برخورد با اربابان 
دیگر مذاهب فقهی و کالمی نقش بسزایی در معرفی 
علوم اهل بیت)ع( و گســترش آن در جامعه داشت. 
در این شــهرها گروه های مختلف بــرای فراگیری 
دانش نزد آن حضرت می آمدنــد و از دریای دانش او 
بهره می بردند. برخورد وی با گروه های مختلف مردم 
سبب شد که آوازه شــهرت در دانش و بینش دینی، 
علم و تقوی، ســخاوت و جود و کرم و ســایر فضایل 
اخالقی ایشان در تمام قلمرو اسالم طنین انداز شود 
و مردم از هر سو برای استفاده از دانش بیکران وی رو 
سوی کنند. در این دوره علوم و فلسفه ایرانی، هندی 
و یونانی به حوزه اسالمی راه یافت و بازار ترجمه علوم 
گوناگــون از زبان های مختلف به زبــان عربی گرم و 
پررونق شد. همچنین مکتب های کالمی و فرقه های 

مذهبی و فقهی در این عصر پایه گذاری شد.
امام صادق )ع( با تمام جریان های فکری و عقیدتی آن 
روز برخورد کرده و موضوع اسالم و تشــیع را در برابر 
آن ها روشن ســاخته و برتری بینش اسالم تشیعی را 
ثابت کرده اســت. مناظرات امام صادق )ع( با اربابان 

جامعه آن روز که تشنه هرگونه علم و دانش و معرفت 
بود، به چشــم می خورد. امام صــادق)ع( با توجه به 
فرصت مناسب سیاســی و نیاز شدید جامعه، دنباله 
نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وسیع 
علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته های 
مختلف علمی و نقلی شــاگردان بزرگی تربیت کرد. 
شــاگردانی چون: هشــام بن حکم، مفضل بن عمر 
کوفی جعفی، محمد بن مسلم ثقفی، ابان بن تغلب، 
هشام بن سالم، مؤمن طاق، جابر بن حیان و .... تعداد 

شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند.
ابوحنیفه رئیس یکی از چهار فرقه اهل سنت مدتی 
شاگرد ایشان بود و خودش به این موضوع افتخار کرده 
است. امام از فرصت های گوناگونی برای دفاع از دین 
و حقانیت تشیع و نشر معارف صحیح اسالم استفاده 
می برد. مناظره های زیادی نیز در همین موضوعات 
میان ایشان و سران فرقه های گوناگون انجام پذیرفت 
که طی آن ها با استدالل های متین و استوار، پوچی 
عقاید آن ها و برتری اســالم ثابت می شد. همچنین 
در حوزه فقه و احکام نیز توسط ایشان فعالیت زیادی 
صورت گرفت، به صورتی که شاهراه های جدیدی در 
این بستر گشوده شد که تاکنون نیز به راه خود ادامه 
داده است. بدین ترتیب، شرایطی مناسب پیش آمد 
و معارف اسالمی بیش از هر وقت دیگر از طریق الهی 
خود منتشر گشت، به صورتی که بیشترین احادیث 
شیعه در تمام زمینه ها از امام صادق)ع( نقل گردیده 
و مذهب تشیع بنام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام 

فقه جعفری خوانده می شود. 

 دوران امامت
امام صادق)ع( در ســال ۱۱4 هجری قمری پس از 
شهادت پدربزرگوارشان در سن ۳۱ سالگی به امامت 
رســید. دوران امام جعفر صــادق)ع( در میان دیگر 
دوران های ائمه اطهار، دورانــی منحصر به فرد بود و 
شرایط اجتماعی و فرهنگی عصر آن حضرت در زمان 
هیچ یک از امامان وجود نداشــته است و این به دلیل 
ضعف بنی امیه و قدرت گرفتــن بنی عباس بود. این 
دو سلسله مدت ها در حال مبارزه با یکدیگر بودند که 
این مبارزه در سال ۱2۹ هجری وارد مبارزه مسلحانه 
و عملیات نظامی گردید. این کشمکش ها و مشکالت 
سبب شــد که توجه بنی امیه و بنی عباس کمتر به 
امامان و فعالیتشان باشد، از این رو این دوران، دوران 
آرامش نســبی امام صادق)ع( و شــیعیان و فرصت 
بســیار خوبی برای فعالیت علمی و فرهنگی آنان به 

شمار می رفت.

خط بطالن بر نقشه دشمن
امام می ديد که ســران سياســی و نظامی عباســيان در خط مســتقيم 
اســام و اهل بيت)ع( نيســتند و لذا حاضر نبود با آنان همکاری کرده و به 

اقداماتشان مشروعيت بخشد.

امام صادق)ع( در 
آخرين لحظات 

حيات که شهادت را 
نزديک ديد، دستور 
داد که تمام خانواده 
و خويشان نزديکش 
بر سر بالينش جمع 
گردند. فرمود: »ان 

شفاعتنا لتنال مستخفًا 
بالصلوة«. اين وصيت 

امام، دليل آن است 
که در آيين اسام، 

نماز جايگاهی 
مهم دارد، طوری 
که امام در آخرين 

لحظه های زندگی از 
ميان هزاران مسئله 
فقط نماز را سفارش 
می کند و اين نيست 
جز برای اين که امام 

صادق)ع(، هادی 
امت و پاسدار دين 
است و نماز از اين 
ديدگاه از اهميت 

فراوانی برخوردار 
است
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حضرت با رفتــار کریمانه و خلق و خــوی الهی خود 
بســیاری از افراد را به راه صحیح هدایــت فرمود، به 
گونه ای که پیروان دیگر مکاتــب و ادیان نیز زبان به 
مدح آن حضرت گشــوده اند. ابــن طلحه می گوید: 
»وی از بزرگان و ســادات اهل بیت)ع(، صاحب علوم 
کثیر، عبادت فراوان، زهد آشکار و تالوت بسیار است. 
معانی قرآن کریــم را به دقت بررســی و از اقیانوس 
قرآن، گوهرهای ارزنده را اســتخراج می کرد و نتایج 
شــگفتی به دســت می آورد و اوقاتش را بــه انجام 
طاعات گوناگون تقســیم می کرد بــه گونه ای که از 
خود در آن باره حســاب می کشــید. دیدنش انسان 
را به یــاد آخرت می انداخت و شــنیدن ســخنش 
باعث پارســایی در دنیا می شــد. نتیجــه پیروی از 
رهنمودهایش بهشــت بود، نــور جمالش گواهی 
می داد که او از سالله نبوت است و پاکیزگی اعمالش 
روشن می ســاخت که او از دودمان رسالت است«. 
مناقب و صفات آن حضرت بیش از حد شمار است و 
عقل و فهم شخص آگاه و بصیر درباره انواع مناقبش 
حیران اســت تا آن جا که علوم سرشاری که به خاطر 
تقوای زیاد بر قلبش جاری بــود، همه احکامی را که 
علل آن ها برای کســی قابل درک نیست و علومی را 
که عقول از احاطه به حکم آن ها قاصر اســت به امام 
نسبت داده و از وی روایت کرده اند.  مالک بن انس )۹۷ 
ـ ۱۷۹ ه.ق( یکی از پیشوایان چهارگانه اهل سنت و 
جماعت و رئیس فرقه مالکی است که مدتی افتخار 
شــاگردی امام صادق)ع( نصیب وی شــد. او درباره 
عظمت و شــخصیت علمی و اخالقی امام صادق)ع( 
چنین می گوید: »مدتی به حضور جعفر بن محمد)ع( 
می رســیدم. آن حضرت اهــل مزاح بــود. همواره 
تبســم مالیمی برلب هایش نمایان بــود. هنگامی 
که در محضرآن حضرت نام مبارک رســول گرامی 
اسالم)ص( به میان می آمد، رنگ رخساره جعفر بن 
محمد)ع( به سبزی و سپس به زردی می گرایید. در 
طول مدتی که به خانه آن حضرت آمد و شد داشتم، 
او را ندیدم جــز این که در یکی از این ســه خصلت و 
سه حالت به ســر می برد؛ یا او را در حال نماز خواندن 
می دیدم و یا در حالت روزه داری و یا در حالت قرائت 
قرآن. من ندیدم که جعفــر بن محمد)ع( بدون وضو 
و طهارت از رســول خد)ص( حدیثی نقل کند. من 
ندیدم که آن حضرت سخنی بی فایده و گزاف بگوید. 
او از عالمان زاهدی بود که از خدا خوف داشت. ترس از 
خدا سراسر وجودش را فراگرفته بود. هرگز نشد که 
به محضرش شرفیاب شوم جز این که زیراندازی که 
زیر پای آن حضرت گسترده شــده بود را از زیرپایش 

برمی داشت و زیر پای من می گستراند«. 
امام صادق)ع( در آخرین لحظات حیات که شهادت 
را نزدیک دید، دستور داد که تمام خانواده و خویشان 
نزدیکش بر ســر بالینش جمع گردند و پس از آن که 
همه آنان در کنار امام حاضر شــدند، چشم بگشود و 
به صورت یکایک آن هــا نظر افکنــد و فرمود: »ان 
شفاعتنا التنال مستخفاً بالصلوة«. این وصیت امام، 
دلیل آن است که در آیین اسالم، نماز جایگاهی مهم 
دارد، طوری که امام در آخریــن لحظه های زندگی 
از میان هزاران مســئله فقط نماز را سفارش می کند 
و این نیســت جز برای این که امام صادق)ع(، هادی 
امت و پاسدار دین است و نماز از این دیدگاه از اهمیت 
فراوانی برخوردار است. راز این که امام خویشاوندان 
نزدیکش را به نماز سفارش می کند، آن است که مردم 
از آنان انتظار ارشــاد و راهنمایی دارند، پس تبلیغ و 
توصیه ایــن فریضه از زبان آنان مؤثرتر اســت. نکته 
دوم آن که نزدیکان امام و منســوبان عترت نپندارند 
که به علت قرابت و داشتن نســبت با پیامبر)ص( از 
شفاعت او و اوصیای گرامی اش بهره مند خواهند بود، 
اگرچه در عمل به برخی از احکام ســهل انگار باشند. 
امام صادق)ع( بدین وسیله خواستند بیان کنند که 
خویشــاوندی با پیامبر)ص( اگر توأم با انجام فرائض 
و تکالیف دینی نباشــد، ســودی برای آنان نخواهد 
داشت، بلکه این نسبت مسئولیت ایشان را سنگین تر 
خواهد کرد. ام حمیده مادر امام موسی کاظم و همسر 
امام صــادق)ع( از این حال امام در شــگفت بوده که 
چگونه امام به هنگام وفات نیــز از این فریضه بزرگ 
غفلت نداشــته اســت و هرگاه این حال امام را به یاد 

می آورده می گریسته است.
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دانش های گوناگون چون پزشکان، فقیهان، منجمان، 
متکلمان، صوفیان و... به ویژه مناظرات وی با ابوحنیفه 
مشهور در منابع شیعه و ســنی ثبت است. شاگردان 
امام باقر)ع( پس از درگذشت آن حضرت به گرد شمع 
وجود امام صادق)ع( حلقه زدند. امام)ع( نیز با جذب 
شاگردان جدید به تأسیس یک نهضت عظیم فکری 
و فرهنگی و بالنده مبادرات ورزید، به گونه ای که طولی 
نکشید مسجد نبوی در مدینه منوره و مسجد کوفه در 
شهر کوفه به دانشــگاهی عظیم تبدیل شد. درگیری 
شــدید بین بنی عباس و بنی امیه، آنان را آن چنان به 
خود مشــغول کرده بود، که فرصتی طالیی برای امام 
صادق)ع( و یارانش به دست آمد. آن حضرت با استفاده 
از این فرصت به بازسازی و نوسازی فرهنگ ناب اسالم 
پرداخت و شــیفتگان مکتب حق از اطراف و اکناف، از 
بصره، کوفه، واسط، یمن و نقاط مختلف حجاز به مرکز 
اسالم؛ یعنی مدینه، سرازیر شــدند و چون پروانه ای 
دلباخته به گرد شــمع وجود امام صــادق)ع( تجمع 
کردند. امام صادق)ع( هر یک از شــاگردان خود را در 
رشته ای که با ذوق و قریحه او ســازگار بود، تشویق و 
تعلیم می فرمود و در نتیجه، هر کــدام از آن ها در یک 
یا دو رشــته از علوم مانند: حدیث، تفسیر، فقه و کالم، 
تخصص پیدا می کردند. در دانشگاهی که امام به وجود 
آورده بود شاگردان بزرگ و برجسته ای همچون هشام 
بن حکم، محمد بن مســلم، ابان بن تغلب، هشام بن 
سالم، مومن الطاق، مفصل بن عمر، جابر بن حیان و... 
تربیت کرد که هر یک از آن ها شــخصیت های بزرگ 
علمی و چهره های درخشــانی بودنــد که خدمات 
شــایانی انجام دادند. به عنوان نمونه هشام بن حکم 
۳۱ جلد کتاب و جابر بن حیان بیــش از 2۰۰ جلد در 
زمینه علوم گوناگون به خصوص رشــته های عقلی 
طبیعی و شیمی کتاب نوشته اند و جابر به عنوان پدر 
علم شیمی مشهور است. دانشــمندان علم حدیث 
شــمار کســانی را که مورد اعتماد بوده انــدـ  راویان 
ثقهـ  و از آن حضرت نقل کرده اند تــا چهار هزار نفر را 
نوشته اند. شاگردان دانشگاه امام منحصر به شیعیان 
نبوده، بلکه پیروان اهل تسنن نیز از مکتب آن حضرت 
برخوردار می شدند. بزرگان اهل سنت چون مالی بن 
انس، ابوحنیفه، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابن 
جریح، روح ابن قاسم و... ریزه خوار خوان دانش بیکران 

امام)ع( بودند. 

 فضايل اخالقی امام صادق)ع(
در زمینه فضایل و مکارم اخالقی حضرت صادق)ع( 
روایات و وقایع بســیار زیادی نقل شــده است. آن 

امام صادق)ع( با 
توجه به فرصت 
مناسب سياسی و 
نياز شديد جامعه، 
دنباله نهضت 
علمی و فرهنگی 
پدرش را گرفت و 
حوزه وسيع علمی 
و دانشگاه بزرگی 
به وجود آورد 
و در رشته های 
مختلف علمی 
و نقلی شاگردان 
بزرگی تربيت کرد. 
شاگردانی چون: 
هشام بن حکم، 
مفضل بن عمر 
کوفی جعفی، 
محمد بن مسلم 
ثقفی، ابان بن 
تغلب، هشام بن 
سالم، مؤمن طاق، 
جابر بن حيان و 
.... تعداد شاگردان 
امام را تا چهار 
هزار نفر نوشته اند

شاگردان شیعه و سنی
شاگردان دانشگاه امام منحصر به شيعيان نبوده، بلکه پيروان اهل تسنن نيز از مکتب 
آن حضرت برخوردار می شــدند. بزرگان اهل ســنت چون مالی بن انس، ابوحنيفه، 

سفيان ثوری، سفيان بن عيينه و... ريزه خوار خوان دانش بيکران امام)ع( بودند.
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یادداشت

 شرح زندگانی رسول خدا)ص( 
تا ازدواج با  حضرت خديجه )س(

نور عالمتاب 
هستی

روایت

هفت داستان از دوران كودكی 
پيامبر)ص( كه كمتر شنيده ايد

 آنک آن یتیم
 نظر کرده

سیره

سيری كوتاه  بر زندگی خاتم 
االنبياء)ص( ؛ از تولد تا بعثت 

 نور وحی
 و رسالت

 زمانی كه جاهليت سراسر عربستان
 را فراگرفته بود حضرت محمد)ص( متولد شد

ستاره ای 
بدرخشید

می
هي

برا
ان ا

مبر
 پيا

مع
ر ج

د د
حم

ت م
ضر

. ح
ص(

( مبر
 پيا

راج
 مع

ور
يات

مين
   

پرونده ویژه
میالد پیامبر)ص(
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سیره

  كودكی و نوجوانی
عبدالمطلــب از میان اصیــل ترین خانــواده ها، 
سعادتمندترین بانوی جهان، آمنه را برای فرزندش 
عبداهلل برگزید. دیده به جهان گشــودن پیشوای 
انسان ها در ســپیده دم هفدهمین  روز ربیع االول 
ســال ۵۷۰ میالدی، )عام الفیل( به اتفاق مورخان 
با حوادثی شــگرف همراه بود. سپری شدن روزگار 
جاهلیــت و آغاز  عصــر بینش، دانــش، بیداری و 
عدالت، پیام واقعی آن حوادث شــمرده می شود. 
عبدالمطلب با آن که از ناتوانــی مالی در رنج بود، به 
بخشندگی و نیکوکاری و دســتگیری از افتادگان 

شهرت داشت، یادگار عبداهلل را شاید به علت ناکافی 
بودن شــیر آمنه و یا به رســم بزرگان عرب همراه 
حلیمه ســعدیهـ  از قبیله بنی سعد که به شجاعت 
و فصاحت معروف بودندـ  به روستای بادیه فرستاد 
تا در بیرون مکه در محیط پاک و هوای سالم بزرگ 
شود، سخن گفتن به لهجه فصیح عربی را ـ  که در آن 
زمان اصیل ترین جلوه آن در روســتا و صحرا یافت 
می شــدـ فراگیرد و از بیماری احتمالی وبای شهر 

که خطر آن برای نوزادان بیشتر بود مصون بماند. 
حلیمه در مدت چهار ســال، گاه کودک را به مکه 
می آورد و به مادر و نیای بزرگوارش نشــان می داد. 

گویا برای شکل گرفتن شخصیت انسان های بزرگ، 
تحمل ناگواری هــا و غم های جانــکاه و آموختن 
درس بردباری اجتناب ناپذیر اســت. محمد)ص( 
پیش از تولد، پدر ارجمندش را از دست داد. چون به 
شش سالگی گام نهاد مادر مهربانش دیده از جهان 
فروبست و در حدود هشت سالگی نیای گرانقدرش، 
عبدالمطلب، به ســرای دیگر شــتافت.  مشکالت 
سال های یتیمی محمد)ص( چنان بود که خداوند 
در آغاز دشواری های گســترده ی بعثت، از آن یاد 
می کند و پیامبــر)ص( را به مهربانی بــا یتیمان و 
فراموش نکردن آن زمــان فرامی خواند.  از این پس 
ابوطالب که تنگ دســتی و بزرگواری را با یکدیگر 
جمع کرده بود حامی محمد)ص( شــد. فقر خانه 
ابوطالب، محمد)ص( را با گرســنگی آشنا ساخت، 
فقر را فخرش قــرار داد و زمینــه معرفتی معقول 
گردید تا در پرتو آن فقر را بشناســند، درد فقیران 
را درک و راه نجاتشان را جست وجو کند.  ابوطالب و 
همسرش فاطمه بنت اسد، هر دو چون عبدالمطلب 
پیرو مذهب ابراهیم خلیل بودنــد و در نگهداری از 
محمد)ص( بسیار کوشیدند. محمد)ص( براساس 
سنت جوامع قدیم که کودکان را از آغاز سن رشد به 
فعالیت و مشارکت در اقتصاد خانه وامی داشتند  و به 
سبب کافی نبودن درآمد ابوطالب، تصمیم گرفت 
مانند بســیاری از پیامبران، شبانی پیشه کند. این 
پیشینه نوعی تمرین شــکیبایی و برای رویارویی 
با پیروان باورهای خرافی و رســوم نادرست دوران 
جاهلیت تجربه ای مناســب بود. افزون بر این تهی 
بودن صحــرا از ســروصدا و جدال های شــهری، 
برای پــرورش نهــال فضائل باطنی و اندیشــه در 
شــگفتی های کتاب هســتی، فرصتی مناسب به 

شمار می آمد. 

 جوانی
دوران جوانی، زمان شکوفایی غرایز و گاه انحراف ها 
و آلودگی های انسان اســت؛ به ویژه در فضای تیره 
جامعه حجاز که حتی کهنساالن به گونه ای شرم آور 
در آلودگی به سرمی بردند و پرچم سیاه به عالمت 
جاهلیت بر فراز برخی از خانه ها نصب شده بود. در 
این موقعیت، محمد جوان هرگــز تحت تأثیر قرار 
نگرفت و چنان در درســتی و صداقت شــهره شد 
که حتی بعدها دشــمنانش او را امین می خواندند. 
در 2۰ ســالگی با شــرکت در پیمان جوانمردان 
و نیکوکاری)حلــف الفضــول( بــه دادخواهــی 
ســتمدیدگان برخاســت. گویا در 2۵ سالگی و در 

نور وحی و رسالت
محمد نصيری)رضی(

استاد دانشگاه اديان و مذاهب قم
در سپيده دم هفدهمين روز ربيع االول ســال عام الفيل بزرگمرد تاريخ خاتم االنبياء محمد مصطفی)ص( ديده به 

جهان گشود. در اين نوشتار به شكل اجمالی تولد تا بعثت حضرت ختمی مرتبت)ص( مرور شده است.

سيری كوتاه  بر زندگی خاتم االنبياء)ص( ؛ از تولد تا بعثت 
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استشمام بوی نبوت در کوه حرا
حضرت علی)ع(  يــار تنهايی و خلــوت  حضرت محمــد )ص( مــی فرمايد: حضرت 
محمد)ص( هر سال در کوه حرا اقامت می گزيد،من او را می ديدم و جز من کسی ايشان 

را نمی ديد. نور وحی و رسالت را می ديدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. 

که دوشــیزگان عــرب در آرزوی ازدواج با وی به 
سر می بردند. در 2۵ ســالگی با خدیجه پاک نهاد 
که حدود 4۰ سال داشــت ازدواج کرد و بیش از 2۵ 
ســال از عمر خود را که در واقع تمام دوران جوانی 
اش به شــمار می آمد با او گذراند. خدیجه)س( که 
ملکه قریش بوداز این پس خود را کنیز محمد)ص( 
خواند؛ رفتار محمد)ص( در جلب رضایت خدیجه 
و بخشــیدن اموالش به تهی دســتان، بی توجهی 
به ثروت اندوزی، آزاد کردن زید بــن حارثه از قید 
بردگی و ارج نهادن به او مشــعلی بود که به زودی 
خدیجه)س( را از دهلیز وجــود محمد)ص( عبور 
داد و به روشنایی خیره کننده قلبش رساند. از این 
پس او تنهــا بانوی خانه محمد نبــود، بلکه همراز، 
همدم، همدل و رفیق راهش به شــمار می آمد. با 
محمد)ص(، خــدای محمد)ص( را مــی یافت و با 
رنج، صداقت و پاکدلــی اش را و در قالب این رنج ها 
بود که مقامی باالتر از مریم)س( و زنان برجســته 

ابراهیمی یافت.
از این پس گرایش به خلــوت و انزوا در محمد)ص( 
فزونی یافت. اندیشه های عمیق درونی، ناسازگاری 
محیط و فاصلــه روحی اش بــا مــردم روز به روز 
بیشتر شد و خلوت و اندیشــه به شکلی اسرارآمیز 
زندگــی اش را فراگرفت. گویا مکــه و اجتماع آن، 

روحش را می آزرد. در طول ســال بارها به کوه های 
اطراف مکه و غار حرا می شــتافت و ایــن امر در ماه 
رمضان به اوج می رســید. تاریخ درباره موضوعات و 
کیفیت اندیشه آن حضرت خاموش است؛ اما شاید 
بتوان گفــت پیامبر)ص( در خلوت حــرا به روزی 
می اندیشید که الت، منات، عزی، هبل و اشرافیت 
مدافع این بت ها را از مســند قدرت به زیر کشــد و 
محبت خدای یکتا را در قلــب محرومان جایگزین 
ســازد، اما از جامعه ای که بت پرستی و شهوترانی، 
زراندوزی و ستمگری بر آن حاکم بود چگونه می شد 
انتظار حرکتی داشــت؟ به یقین نجــات جامعه از 
اسارت شــرک، آرمان محمد و گرمابخش وجود او 
در ایام تحّنث بود، اما آیا بــدون پایگاه اجتماعی و 
بدون یاور و هم فکر چگونه و با چه پیامی می توانست 
با جامعه سخن گوید و بیدارشان کند؟  یار تنهایی 
و خلوتش علی)ع( می فرماید: هر ســال در کوه حرا 
اقامت می گزید،من او را می دیدم و جز من کســی 
ایشــان را نمی دید. نور وحی و رسالت را می دیدم و 

بوی نبوت را استشمام می کردم. 

 آغاز رسالت
2۷ رجــب، در حالی که محمــد)ص( عالی ترین 
مراحل کمال انســانی و عقالنی را در 4۰ سالگی 
پشــت سرگذاشــت، در همان حال کــه امید و 
انتظاری بر بعثت نداشــت،  فرمان رســالت وی از 
سوی حضرت احدیت صادر و با امر به خواند، به آن 
حضرت ابالغ شد. فرشته وحی که تاکنون چند بار 
در خواب و بیداری بشارت ها به حضرت داده بود، 
این بار در غار حرا، آیات الهی را بر رسول خدا)ص( 
فرود آورد و گفت: بخوان، حضــرت محمد)ص( 
که در حالتی عجیب فرو رفته بود، گفت: خواندن 
نمی دانم. صــدای جبرئیــل دوبــاره در جانش 
پیچید که آشــکارا گفت: بخوان، ای محمد)ص(! 
محمد)ص( پرســید چه بخوانم؟! جبرئیل پاسخ 
داد: بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از 
خون بسته آفرید.  بخوان و پروردگار تو کریم ترین 
کریمان است. آن خدایی که بشر را علم نوشتن به 
قلم آموخت. با دریافــت وحی، هیجان همه وجود 
پیامبــر)ص( را فراگرفت؛ زیرا با دنیــای بزرگ و 
عالی تر پیوند یافته بود. آرامش ارتباط با فرشتگان 
با اضطراب ســنگینی با رســالت درآمیخت و او 
را با تجربه ای نوین رو به رو ســاخت. بدین ترتیب 
بزرگ ترین انقالب جهان آغاز شد، انقالبی الهی و 

بر پایه بینش توحیدی.  

جریان تعمیــر کعبه در میان مردمــی متعصب، با 
خردمندی و فرزانگی داوری کرد و ضمن احترام به 
همه گروه ها و شرکت دادن نمایندگان همه قبایل، 

حجراالسود را به جای خویش بازگرداند. 

 ازدواج 
خدیجه بانوی فهمیم و ثروتمنــد مکه، از زنان نادر 
جزیره العرب به شــمار می آمد. با آن که دو شوهر 
پیشــینش بدرود زندگی گفته بودند، شــادابی و 
جوانی خود را حفظ کرده، همچنان دســت رد به 
سینه بزرگان و اشــراف می زد و خواستگارانش را 
نومید می ساخت، او که تبار با فضیلت امین قریش 
را نیک می شــناخت، گویا از راز نهفته در وجود این 

جوان پاکدامن آگاه بود. 
اخبار معنوی دل انگیز ســفر تجارتــی مضاربه ای 
محمد)ص( به شــام که خود مقدماتــش را فراهم 
آورده بــود شــوق وی را فزونی بخشــید. درایت و 
هوشیاری این زن روشــن بین، زمینه خواستگاری 
را فراهم آورد.  خدیجه مشــکل فقدان دست مایه 
زندگی و مقدمــات ازدواج محمد را که از اســباب 
تأخیر ازدواج او شــمرده می شــد، با هوشمندی 
حل کرد و تصمیم گرفت مهریه و هزینه عروســی 
را بپردازد. بدین ترتیــب نجیب ترین جوان قریش 

دوران جوانی، زمان 
شکوفايی غرايز 

و گاه انحرافها 
و آلودگی های 

انسان است؛ به 
ويژه در فضای 

تيره جامعه حجاز 
که حتی کهنساالن 

به گونه ای 
شرم آور در آلودگی 

به سرمی بردند 
و پرچم سياه به 

عامت جاهليت 
بر فراز برخی از 
خانه ها نصب 

شده بود. در اين 
موقعيت، محمد 

جوان هرگز تحت 
تأثير قرار نگرفت 

و چنان در درستی 
و صداقت شهره 

شد که حتی بعدها 
دشمنانش او را 

امين می خواندند

نکته

معجزه های واليت پيامبر اكرم)ص(
امام صادق)ع( معجزاتــی را که هنــگام والدت پیامبر اکرم)ص( آشــکار شــد، چنین 

برمی شمارد:
1    ابلیس از ورود به آسمان های هفت گانه محروم شد.

2    شیاطین دور شدند. 

3    تمامی بت ها در بتکده به صورت بر زمین افتادند. 

4    ایوان کسری شکست و چهارده کنگره  آن سقوط کرد. 

5    آب دریاچه ساوه خشک شد.

6    سرزمین خشک سماوه، آب پیدا کرد.

7    آتشکده فارس پس از هزار سال خاموش شد. 

8    نوری از سرزمین حجاز برآمد تا به مشرق رسید.

9    کاهنان عرب علوم خود را فراموش کردند.

10    سحر ساحران باطل شد.

11  استحیائیل)یکی از فرشــتگان بزرگ خدا( در شــب تولد حضرت محمد)ص( بر کوه 

ابوقبیس ایســتاد و با صدایی بلند گفت:»ای مردم مکه! به خدا و فرستاده او و نوری که با او 
فروفرستاده ایم ایمان بیاورید.« )بحاراالنوار، ج۱۵، ص2۵۷ امالی صدوق(.
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نور نبوت

چند سالی گذشت و شمار فرزندان عبدالمطلب به 
۱۰ رسید و هنگام وفای به عهد شد. اجرای چنین 
نذری برای او بســیار دشــوار بود، اما از طرفی هم 
نمی خواست در زمره پیمان شکنان قرار گیرد. از 
این رو موضوع را با فرزندان خود در میان گذاشت؛ 
آن ها نیز با جان و دل اجــرای نذر پدر را پذیرفتند. 
مراسم قرعه کشی آغاز شــد. قرعه به نام کدامیک 
می افتد؛ حارث یا عباس، حمزه، عبداهلل، ابوطالب، 
زبیر، حجل، مقوم، ضرار و یا ابولهب؟ سرانجام بعد 

از دلهره های فراوان قرعه به نام عبداهلل افتاد.
عبدالمطلب بالفاصله دســت پسر بیست و چهار 
ســاله خود را گرفت و ابراهیم وار، اسماعیل خود 
را به قربانگاه برد! وقتی کــه زنان و مردان قریش از 
جریان نذر و قرعه کشی آگاه شدند، سیل اشک از 
رخسار جوانان سرازیر شد. یکی می گفت: ای کاش 
به جای عبداهلل، مرا ذبح می کردند. ســران قریش 
می گفتند: ما حاضریم از سرمایه  خود خون بهای 
او را بپردازیم. عبدالمطلب در برابر امواج خروشان 
احساسات عمومی، متحیر بود که چه کند و با خود 
می اندیشید که مبادا پیمان خود را بشکند، با این 
همه به دنبال چاره ای نیز می گشــت. یکی گفت: 
پیش یکی از دانایان عرب برویم، شاید این مشکل 
را حل کند. همگی پذیرفتند و به ســوی یثرب که 
اقامت گاه مرد دانایی بود، رفتند. کاهن برای پاسخ 
یک روز مهلت خواســت. روز دوم که به حضور او 
رسیدند، کاهن چنین گفت: خون بهای یک انسان 
پیش شما چقدر اســت؟ گفتند: ۱۰ شتر. کاهن 
گفت: شــما باید بین ۱۰ شتر و آن کســی که او را 
برای قربانی کردن انتخاب کرده اید، قرعه بزنید و 
اگر قرعه به نام او درآمد، شماره شتران را به دو برابر 

طلوع خورشید 

عليرضا رجالی تهرانی
استاد حوزه و دانشگاه

عبدالمطلب، وقتــی تصميم گرفت چاه 
زمزم را برای بار ديگر حفر كند، فقط يک 
فرزند پسر به نام »حارث« داشت كه می 
توانســت در اين كار به او كمک كند. در 
آن موقع احساس كرد به خاطر نداشتن 
فرزند بيشــتر، در ميان قريش ضعيف 
است؛ از اين رو نذر كرد اگر 10 پسر داشته 
باشــد، يكی از آن ها را در پيشگاه كعبه 

قربانی كند. 

زمانی كه ابرهای تيره و تار جاهليت سراسر شبه جزيره عربستان را 
فراگرفته بود حضرت محمد)ص( متولد شد
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زشت، کارزارهای خونین، غارتگری، فرزندکشی 
و هرگونه اعمال غیرانســانی، کار روزمره جامعه 
عرب بود، خورشید حقیقت حضرت محمد)ص( 
طلوع کرد و ستاره صبح سعادت از مکه دمید. همه 
سیره نویســان، تولد پیامبر اکرم)ص( را در سال 
۵۷۰ میالدیـ  عام الفیلـ  ذکر کرده اند و نیز اتفاق 
نظر دارند که آن مولود مســعود در ماه ربیع االول 
پا به عرصه وجود گذاشــت، اما در روز تولد ایشان 
اختالف دارند؛ به قول معروف شــیعه، آن حضرت 
در روز جمعه هفدهم ربیع االول، پس از طلوع فجر 
چشم به جهان گشود و به قول علمای اهل تسنن 
والدت آن حضرت در روز دوشنبه دوازدهم همان 

ماه اتفاق افتاده است. 
پیامبر اســالم)ص( در مکه و در خانه ای در شعب 
ابی طالب که بعدها رسول خدا)ص( آن را به عقیل 
ابن ابی طالب بخشید، به دنیا آمد. حضرت آمنه می 
گفت: وقتی که به محمد حامله شــدم، هیچ اثری 
از حمل در خود مشــاهده نکردم و عوارض دوران 
بارداری را نداشتم. شب در خواب دیدم که شخصی 
می گفت: آمنه! به بهترین مردمان حامله شده ای. 
همچنین گوید: قبل از والدت محمد)ص( وحشت 
و اضطرابی تمام وجــودم را گرفت. نــاگاه کبوتر 
سفیدی را دیدم که بال خود را بر شکم من کشید 
و بدین ترتیب ترس و اضطــراب از وجودم بیرون 
رفت. ســپس زنان بلندقدی)حوریان بهشتی( را 
دیدم که بوی مشک و عنبر می دادند و لباس های 
رنگارنگ بهشتی به تن داشــتند و به لحن خاصی 
سخن می گفتند. در دست هایشان جام بلورین پر از 
شربت های بهشتی بود. گفتند: ای آمنه! بیاشام که 
تو را به بهترین انسان، محمد مصطفی)ص( بشارت 
می دهیم. وقتی از آن شــربت ها نوشــیدم، نوری 
که در صورتم بود، ســرتا پای وجودم را فراگرفت 
... ناگهان صدای هاتفی را شــنیدم که می گفت: 
عزیزترین مردم را بگیرید!... چون متولد شــد، به 
سوی کعبه به سجده افتاد، دست هایش را به سوی 
آسمان بلند کرد و با خدای خویش مناجات فرمود. 
سپس ابر سفیدی از آسمان فرود آمد و حضرت را 
به باال برد و در همان وقــت هاتفی ندا کرد: محمد 
را به شــرق و غرب زمین و دریاها بگردانید تا همه 
موجودات او را به نام و صفت و صورت بشناسند. بعد 
از برطرف شدن ابر، دیدم که آن جناب را در لباسی 
سفیدتر از شــیر پیچیده و در زیر او حریر سبزی 
گسترده اند و سه کلید از مروارید در دست داشت. 
شنیدم که کسی می گفت: محمد)ص( کلیدهای 

پیروزی و نصرت و پیامبری را گرفت ...«.  
حضرت آمنه می گوید: بعــد از تولد فرزندم، نوری 
از من تابیدن گرفت که در آن نور شــنیدم گوینده 
ای می گفت: تو سید و ساالر مردم را به دنیا آوردی، 
پس بگو که او را از شــر هر حسودی به خدای یکتا 
می ســپارم و نامش را محمد بگذار.  در روز هفتم 
عبدالمطلب برای عرض تشــکر و سپاسگزاری به 
درگاه الهی گوسفندی کشــت و عده ای را دعوت 
کرد و در حضور مردم نام نوه خود را محمد گذاشت 

چون خواست که در آسمان و زمین ستوده باشد.

   نام ها و القاب پيامبر اسالم )ص( 
در قرآن کریم، روایــات و کتاب های تاریخ و ادیان 
گذشته به غیر از دو نام معروف »محمد« و »احمد« 
نام ها و القاب بسیاری برای حضرت  ذکر شده است. 
برخی از نام های ایشان عبارتند از: محمود، امین، 
طه، خاتم، فاتح، منذر، شاهد، ساجد، طاهر، نذیر، 
ماحی،  حبیب، مصطفــی، مرتضی، مجتبی، أمی 

و ...  .

   اخالق و فضائل نبوی
آن حضرت با تأنی راه می رفت. با گوشــه چشم 
نگاه نمی کرد و کسی را حقیر نمی شمرد. درشتی 
نمی کرد، نه نعمتــی را مذمت و نــه خوردنی و 
آشامیدنی ای را بســیار مدح می کرد. قبل از غذا 
بسم اهلل و بعد از غذا الحمداهلل می گفت. برای دنیا 
خشمگین نمی شــد اما برای دین و خدا سخت 
خشمناک می گشــت. از احوال مردم غافل نبود. 
در همه مجالس به یاد خدا بود. خواسته سائالن 
را برآورده می کرد و اگر نمی توانســت با اخالق 
بسیار خوشی آن ها را بر می گرداند. بیشتر اوقات 
لبخند مــی زد و کمتر اتفاق مــی افتاد از چیزی 
آن قدر بخندد که همه دندان هایش معلوم شود. 
هرگز قهقهه نمی زد. همیشه به سمت راست یا به 
پشــت می خوابید. معمواًل اول شب می خوابید، 
نیمه دوم شب از خواب بر می خاست و نماز شب 
می خواند و دوباره به بستر می رفت و چندین بار 
این کار را در شــب تکرار می نمود و چون صدای 
اذان را می شنید، از جا می جست. بسیار بردبار و 
شکیبا بود و هرگز شــبی را صبح نمی کرد که در 
خانه اش حتی یک دینار و یا یک درهم باشد و اگر 
روزی چیزی اضافه می ماند و شــب فرامی رسید 
تا شبانه آن را به مســتحقان نمی رساند، به خانه 

برنمی گشت.  

افزایش دهید. باز میان آن دو، قرعه بکشــید و اگر 
باز هم قرعه به نام وی اصابت کرد، شــماره شتران 
را به سه برابر برسانید و باز قرعه اندازید و به همین 
ترتیب عمل کنید تا وقتی که قرعه به نام شــتران 
افتد. عبدالمطلب و ســران قریش با خوشحالی، 
پیشنهاد کاهن را پذیرفتند. پس از بازگشت به مکه 
یک روز در مجمع عمومی مراسم قرعه کشی آغاز 
شد و در دهمین بار که تعداد شتران به صد رسیده 
بود، قرعه به نام آن ها درآمد. نجات و رهایی عبداهلل، 
شور عجیبی برپا کرد، ولی عبدالمطلب گفت: باید 
قرعه را تجدید کنم تا مطمئن شوم خدای من به این 
کار راضی است، لذا سه بار قرعه را تکرار کرد و در هر 
سه بار به نام صد شتر درآمد. بدین ترتیب به رضایت 
و خشــنودی خدا اطمینان حاصل کرد. دســتور 
داد که صد شتر از شــتران خود را در همان روز در 
پیشگاه کعبه ذبح کنند و هیچ انسانی و حیوانی را از 
خوردن آن منع نکنند. به این خاطر است که پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: »أنا ابن الذبیحین« من فرزند دو 
محکوم به ذبح هستم که مراد حضرت اسماعیل و 

حضرت عبداهلل است. 

   ازدواج عبداهلل با آمنه
برخی گفته اند که عبدالمطلب بعد از مراجعت از 
قربانگاه در حالی که دست فرزند خود را گرفته بود، 
به ســوی خانه وهب بن عبد مناف بن زهره رفت و 
دخترش آمنه را که به پاکی و عفت معروف بود، به 
عقد عبداهلل درآورد. عبداهلل بعــد از ازدواج با آمنه، 
برای تجارت با کاروان قریش رهســپار شــام شد 
و در بازگشت از شــام در اثر بیماری، در یثرب نزد 
دایی های پدرشـ  طایفه بنی النجارـ  در خانه ای 
معروف به دارالنابغه در بیست و پنج سالگی از دنیا 
رفت. و اما در مورد این که حضرت آمنه مادر گرامی 
پیامبر اسالم)ص( چه وقتی از دنیا رفت، نقل های 
گوناگونی وجــود دارد، ولی آنچه صحیح تر به نظر 
می رسد، این است که حضرت رسول )ص( شش 
سال و سه ماه داشــت که با فراق مادر رو به رو شد. 
آمنه که برای دیدار خویشان خود، از مکه به مدینه 
رفته بود، هنگام بازگشت در روستای ابواءـ  جایی 
بین مکه و مدینهـ  از دنیا رفــت و در همان جا نیز 

دفن شد. 

   تولد محمد)ص(
زمانی که ابرهای تیره و تار جاهلیت، سراسر شبه 
جزیره عربســتان را فراگرفته بــود و کردارهای 

حضرت آمنه 
می گويد: بعد 

از تولد فرزندم، 
نوری از من تابيدن 
گرفت که در آن نور 
شنيدم گوينده ای 
می گفت: تو سيد 
و ساالر مردم را به 
دنيا آوردی، پس 
بگو که او را از شر 
هر حسودی به 
خدای يکتا می 

سپارم و نامش را 
محمد بگذار

نام ها و القاب پیامبر اسالم )ص( 
در قرآن کريم، روايات و کتابهای تاريخ و اديان گذشته به غير از دو نام معروف »محمد« 
و »احمد« نامها و القاب بسياری برای حضرت  ذکر شده است. برخی از نامهای ايشان 

عبارتند از: محمود، امين، طه، خاتم، فاتح، منذر، شاهد، ساجد و ...  .
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روایت

بازگشت به صحرا شدند و تنها من بودم که دسترسی 
به کسی پیدا نکردم و از پذیرفتن کودک آمنه هم روی 

همان جهت که یتیم بود خودداری می کردم.
اما وقتی دیدم زنان بنی ســعد می خواهند حرکت 
کنند به شــوهرم گفتم: خوش ندارم کــه در میان 
تمام این زنان تنها من بدون آن که بچه ای را پذیرفته 
باشمـ  دست خالیـ  به میان قبیله بازگردم و به خدا 
هم اکنون می روم و همــان بچه یتیم را گرفته با خود 

می آورم.
شوهرم نیز وقتی سخن مرا شــنید این پیشنهاد را 
پذیرفته و موافقت کرد و به دنبال آن اظهار داشــت: 
امید اســت خداوند در این فرزند برکتی برای ما قرار 
دهد. حلیمه گوید: ســپس به نزد عبدالمطلب رفته 
و آن حضرت را گرفتم و با خــود آوردم، و تنها چیزی 
که مرا به پذیرفتن وی واداشــت همان بود که جز او 
کودکی نیافتم و چون برای نخســتین بار آن طفل را 
در دامان خود گذارده تا شیرش دهم مشاهده کردم 
که هر دو پستانم از شیر پر شد، به حدی که او خورده 
و سیر گردید و ســپس فرزند خود عبد اهلل را نیز شیر 

دادم و او نیز سیر شد و هر دو به خواب رفتند.
شوهرم نیز برخاست به نزد شتر رفت و مشاهده کرد 
پستان های شــتر نیز بر خالف انتظار از شیر پر شده 
اســت و مقداری که مورد احتیاج بود دوشــید و هر 
دو خورده سیر شدیم و آن شــب را با کمال راحتی و 
آسودگی به ســر بردیم. صبح که شد شوهرم گفت: 
ای حلیمه به خدا سوگند کودک با برکتی نصیب تو 
گردیده! گفتم: آری من نیــز چنین خیال می کنم.  
زنان بنی ســعد با همراهان خود به قصد بازگشــت 
حرکت کردند و ما نیز با آن ها به راه افتادیم و با کمال 
تعجب مشاهده کردیم همان االغی که به زحمت راه 
می رفت چنان تند به راه افتاد که هیچ یک از االغ های 
دیگر به تندی او راه نمی رفت تــا جایی که زنان بنی 
سعد گفتند: ای دختر أبی ذؤیب آهسته تر بران مگر 
این همان االغ وامانده ای نبود که هنگام آمدن بر آن 
سوار بودی؟ گفتم: چرا همان اســت. زنان با تعجب 

گفتند: به خدا اتفاق تازه ای برایش افتاده!
و چون به ســرزمین بنی ســعد و خانــه و دیار خود 
رسیدیم در آن سرزمینی که من جایی را مانند آن جا 
بی آب و علف سراغ نداشتم از آن روز به بعد هنگامی 
که گوسفندان ما از چراگاه باز می گشتند شکمشان 
سیر و پستانشان پر از شیر بود و این موضوع اختصاص 
به گوسفندان ما داشت و سایر گوسفندان بدین گونه 
نبودند. باری روز به روز خیــر و برکت در خانه ما رو به 
ازدیاد بود تا آن حضرت دو ســاله شد و من او را از شیر 

حیوان، قافله بنی ســعد را خسته کرد. به هر ترتیبی 
بود خود را به شهر مکه رساندیم و به دنبال بچه های 
شیرخوار قریش رفتیم، زنان بنی سعد در کوچه های 
مکه به راه افتادند و مردان قریش نیز از آمدن ما با خبر 
گشتند و هر کس نوزادی داشــت به نزد ما می آمد و 
برای سپردن بچه خود با ما به گفت وگو می پرداخت. با 
هر یک از زنان بنی سعد درباره شیر دادن و پرستاری 
رســول خدا)ص(گفت وگو می کردنــد همین که 
می فهمیــد آن کودک یتیم اســت از نگهــداری و 
پذیرفتن او خودداری می کرد و می گفت: کودکی که 
پدرش مرده و تحت کفالت مــادر و جد خود زندگی 
می کند چه امید سود و بهره ای از او می توان داشت؟ 

و آیا این مادر و جد درباره او چه می خواهند بکنند؟
هر یک از زنان بنی ســعد کودکی پیدا کرده و آماده 

 داستان نخست: كودک با بركت
ابن هشام مورخ مشهور در ســیره خود از زبان خود 
حلیمه چنین نقل می کند که گفت: ســالی که ما به 
قحطی و خشکسالی دچار شده بودیم به همراه شوهر 
و کودک شیرخوار خود با زنان بنی سعد به شهر مکه 
رفتیم تا هر کدام کودکی از قریش گرفته و برای شیر 
دادن و بزرگ کردن به میان قبیله آوریم. مرکب ما االغ 
خاکستری رنگی بود و شتر پیری نیز همراه داشتیم 

که به خدا قسم قطره ای شیر نداشت.
شبی را که در راه مکه بودیم از بس کودک گرسنه ما 
گریه کرد، خواب نرفتیم. نه در سینه من شیری بود 
که او را سیر کند و نه در پســتان های شتر. تنها امید 
به آینده بود که ما را به ســوی مکه پیش می برد، االغ 
ما به قدری الغر و وامانده بــود که کندِی راه رفتن آن 

آنک آن یتیم نظر کرده
هفت داستان از دوران كودكی پيامبر)ص( كه كمتر شنيده ايد

گردآوری: صادق ميرزايی
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  داستان چهارم: باران رحمت
و از جملــه آن که چند ســال در مکه خشکســالی 
شــد و مردم به تنگ آمدند و برای چاره جویی به نزد 
عبدالمطلب که بزرگ قریش بود رفتند. عبدالمطلب 
که می دانست فرزندش در پیشگاه خدای تعالی ارج 
و مقامی دارد او را به همراه خود برداشــت و به کوه ابو 
قبیس رفــت و آن حضرت را روی دســت خود بلند 
کرده و برای آمدن باران به درگاه خدا دعا کرد و باران 
بســیاری آمد که مردم مکه و اطراف آن را ســیراب 

نمود.

 داستان پنجم: پس از پدربزرگ
أوزاعی که یکــی از اهل حدیث و مورخین اســت 
داستان مرگ عبدالمطلب و سفارش او را به فرزندان 
خود این گونه نقل کرده و می گوید: پیغمبر خدا در 
دامان عبدالمطلب عمر خود را می گذرانید تا وقتی 
که یک صد و دو ســال از عمر عبد المطلب گذشت 
و رسول خدا هشت ســاله بود. عبدالمطلب پسران 
خود را گرد آورد و بدان ها گفت: محمد یتیم اســت 
از او نگهداری کنید و سفارش مرا درباره او بپذیرید! 
ابو لهب گفت: من حفاظــت او را به عهده می گیرم. 
عبدالمطلب گفت: شــر خود را از وی باز دار و با این 
گفتار عدم شایســتگی او را برای این کار اعالم کرد. 
عباس گفت: من کفالت او را به عهده می گیرم، عبد 
المطلب گفت: تو مردی تندخو و غضبناک هستی و 
ترس آن را دارم که او را بیازاری. ابوطالب پیش آمده 
گفت: من از او نگهداری می کنم، عبدالمطلب گفت: 
تو شایسته این کار هســتی. آن گاه رو به آن حضرت 
کرده گفــت: ای محمد! از وی فرمانبــرداری کن، 
رســول خدا با لحن کودکانه خود فرمود: پدر جان! 
محزون مباش که مرا پروردگاری اســت و او به حال 

خویش واگذارم نخواهد کرد.

 داستان ششم: باران
قاضی دحالن در کتاب ســیره خود از ابن عســاکر 
به ســند خود از مردی به نام جلهمة بن عرفطه نقل 
می کند که در سال قحطی و خشکسالی به مکه رفتم 
و مردم مکه را که در کمال ســختی به سر می بردند 
مشاهده کردم که درصدد چاره برآمده و می خواهند 
برای طلب باران دعا کنند. یکی گفــت: به نزد الت و 
عزی بروید و دیگری گفت: به مناة متوسل شوید در 
این میان پیری ســالمند و خوش صورت را دیدم که 
به مــردم می گفت: چرا بی راهــه می روید؟با این که 
یادگار ابراهیم خلیل و نژاد حضرت اسماعیل در میان 

شماســت! بدو گفتند: گویا ابوطالــب را می گویی؟ 
گفت: آری منظورم اوست.

مردم همگی برخاســته و من نیز همراه آن ها آمدم و 
در خانه ابوطالب اجتماع کرده در را زدند و همین که 
ابوطالب بیرون آمد مردم به سوی او هجوم برده و او را 

در میان گرفته و بدو گفتند:
ای ابوطالب تو به خوبی از قحطسالی و خشکی بیابان 
و گرسنگی و تنگدستی مردمان باخبری اینک وقت 
آن است که بیرون آیی و برای مردم از درگاه خدا باران 

طلب کنی.
گوید: ابو طالب که این ســخن را شنید از خانه بیرون 
آمد و پســری همراه او بود که همچون خورشــید 
می درخشید و در حالی که اطراف او را جوانان دیگری 
گرفته بودند، همچنان بیامد تا بــه کنار خانه کعبه 
رسید سپس آن پســر زیبا روی را بر گرفت و پشت او 
را به کعبه چسبانید و با انگشتان خود به سوی آسمان 
اشاره کرد و با زبانی تضرع آمیز به درگاه خدا دعا کرد و 
طولی نکشید که پاره های ابر از اطراف گرد آمده باران 

بسیاری بارید و مردم را از خشکسالی نجات داد

 داستان هفتم: مادر ديگر
روزی که ابوطالب رسول خدا)ص( را از عبدالمطلب 
باز گرفت و به خانه آورد به همسرشـ  فاطمه بنت اسد 
ـ گفت: بدان که این فرزند برادر من است که در پیش 
من از جــان و مالم عزیزتر اســت و مراقب باش مبادا 
احدی جلوی او را از آنچه می خواهد بگیرد. فاطمه که 

این سخن را شنید تبسمی کرده گفت: 
آیا سفارش فرزندم محمد را به من می کنی در صورتی 
که او از جــان و فرزندانم نزد من عزیزتر می باشــد! و 
راســتی هم که فاطمه او را بسیار دوست می داشت و 
کمال مراقبت را از وی می کرد و هر چه می خواســت 
برای آن حضرت فراهم می نمود و از مادر به وی بیشتر 

مهربانی و محبت می کرد. 
چون فاطمه بنت اسد از دنیا رفت و علی)ع( به رسول 
خدا خبر مرگ او را داده و گفت: مادرم مرده! رســول 
خدا بدو فرمود: به خدا مادر من هم بود، و ســپس در 
مراسم کفن و دفن او حاضر شد و پیراهن مخصوص 
خود را داد تا او را در آن پیراهن کفن کنند و ســپس 
هنگام دفن نزدیک آمده و جنازه را به دوش گرفت و 
همچنان زیر جنازه تا کنار قبر رفت و چون سبب آن 
کارها را پرسیدند فرمود: امروز نیکي های ابوطالب را 
از دست دادم، فاطمه به اندازه ای به من عالقه داشت 
که بسا چیزی در خانه اندوخته داشت و مرا بر خود و 

فرزندانش مقدم می داشت. 

گرفتم و رشــد آن کودک با دیگران تفاوت داشــت 
بدانسان که در سن دو سالگی کودکی درشت اندام و 
نیرومند گشته بود. و پس از این که دو سال از عمرش 
گذشــت او را به نزد مادرش آمنه بازگرداندیم، اما به 
واســطه خیر و برکتی که در مدت توقف او در زندگی 
خود دیده بودیم مایل بودم به هر ترتیبی شده دوباره 
او را از مادرش باز گرفته به  خوب است این فرزند را نزد 
ما بگذاری تا بزرگ شــود زیرا من از وبای شهر مکه )و 
هوای ناسازگار این شهر( بر او بیمناکم، و در این باره 
اصرار ورزیده، تا ســرانجام آمنه راضی شد و او را به ما 

بازگرداند.

 داستان دوم: جايگاه ويژه
گویند: برای عبدالمطلب که بــزرگ قریش بود در 
سایه خانه کعبه فرشی می گســترانیدند تا روی آن 
بنشیند و فرزندان عبدالمطلب به احترام پدر اطراف 
آن می نشستند، گاهگاهی رسول خدا، که در آن وقت 
سنین کودکی را پشت سر می گذارد و شش یا هفت 
سال بیش نداشت به کنار خانه می آمد و روی آن فرش 
می نشست. فرزندان عبدالمطلبـ  که عموهای آن 
حضرت بودندـ  او را می گرفتند تــا از روی فرش دور 
کنند ولی عبدالمطلب آنان را از این کار باز می داشت و 
بدان ها می گفت: فرزندم را به حال خود بگذارید که به 
خدا سوگند مقامی بس ارجمند و آینده ای درخشان 
دارد و من روزی را می بینم که بر شــما سیادت کند 
و مــردم را به فرمان خویــش درآورد و ســپس او را 
می گرفت و در کنار خویش روی فرش می نشــانید و 

دست بر شانه اش می کشید و گونه اش را می بوسید.

 داستان سوم: چشم درد
آن حضرت به چشــم درد ســختی مبتال گردید که 
در مکه نتوانســتند او را معالجه کنند و عبدالمطلب 
ناچار شــد آن حضرت را به نزد راهبــی که در عکاظ 
ـ و به قولی در جحفهـ  ســکونت داشت و در معالجه 
چشم مهارتی داشت ببرد. عبدالمطلب آن حضرت 
را به نزد راهب برد و به پشــت دیر او رفته او را صدا زد 
ولی راهب پاســخی نداد، ناگهان دید لرزه ای در دیر 
افتاد و راهب وحشت زده بیرون آمد و گفت: کیست؟ 
و چون از جریان مطلع شد و چهره رسول خدا را دید رو 
به عبدالمطلب کرده گفت:بدان که این فرزند پیغمبر 
این امت خواهد بود و درد چشم وی به زودی برطرف 
خواهد شد و ترســی از این ناحیه بر او متوجه نیست، 
او را به دیار خود بازگردان و از اهل کتاب او را نگهبانی 

کن که او را نربایند. 

آن حضرت به چشم 
درد سختی مبتا گرديد 

که در مکه نتوانستند 
او را معالجه کنند و 

عبدالمطلب ناچار شد 
آن حضرت را به نزد 

راهبی که در معالجه 
چشم مهارتی داشت 
ببرد. عبدالمطلب  او 
را صدا زد ولی راهب 

پاسخی نداد، ناگهان 
ديد لرزه ای در دير افتاد 

و راهب وحشت زده 
بيرون آمد و گفت: 
کيست؟ و چون از 

جريان مطلع شد و 
چهره رسول خدا را 

ديد رو به عبدالمطلب 
کرده گفت:بدان که اين 
فرزند، پيغمبر اين امت 
خواهد بود و درد چشم 

وی به زودی برطرف 
خواهد شد و ترسی از 

اين ناحيه بر او متوجه 
نيست، او را به ديار خود 

بازگردان و از اهل کتاب 
او را نگهبانی کن که او را 

نربايند

باران رحمت
عبدالمطلب که می دانست فرزندش در پيشگاه خدای تعالی ارج و مقامی دارد او را به 
همراه خود برداشت و به کوه ابو قبيس رفت و آن حضرت را روی دست خود بلند کرده 

و برای آمدن باران به درگاه خدا دعا کرد و باران بسياری آمد .
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یادداشت

به خانه آمنه رسانید. عبدالمطلب که میان فرزندانش 
عبداهلل را بیش از دیگران دوســت می داشت و با مرگ 
او دچار اندوه فراوانی گردیده بود با دیدن فرزند عبداهلل 
چهره اش باز و دیدگانش روشن گردید و فروغ تازه ای 
در چشمان وی پدیدار گشت. آمنه داستان والدت نوزاد 
و شــگفتي هایی را که در وقت تولد مشاهده کرده بود 
برای عبدالمطلب نقل کرد. با شــنیدن سخنان آمنه 
ساعت به ساعت چهره عبدالمطلب بازتر و خوشحال تر 
می گردید. به هر صورت عبدالمطلــب از والدت نوزاد 
جدید بسیار خرسند شد و او را برداشته به درون کعبه 
آورد و مراسم شکرگزاری را بجای آورد و سپس درصدد 
برآمد تا دایه ای برای شــیر دادن وی پیدا کند، و بدین 
منظور چندی آن حضرت را به ثویبــهـ  که آزاد کرده 
ابولهب بودـ  سپردند و او نیز نوزادی به نام مسروح داشت 
که رسول خدا)ص(را از شیر وی شیر داد و پیش از آن نیز 
حمزه عموی رسول خدا را شیر داده بود و از این رو حمزه 
برادر رضاعی آن حضرت نیز محسوب می شد. ثویبه، 
ابا سلمه شوهر ام حبیبه را نیز شیر داده بود و او نیز برادر 
رضاعی حضرت محسوب می شد و رسول خدا)ص( تا 
این زن زنده بود احترام او را رعایــت و از او به نیکی یاد 
مي کرد و با این که چند روزی بیشتر آن حضرت را شیر 

نداده بود، 
 حليمه سعديه

بزرگان قریش و اشــراف مکه معموالً بچه های نوزاد 
خود را برای شــیر دادن و بزرگ کــردن به زنان قبایل 
بادیه نشین می ســپردند، و برای این عمل آن ها علل و 
جهاتی ذکر کرده اند و از آن جمله این بود که: ۱. هوای 
آزاد و محیط بی ســر و صدای صحــرا موجب محکم 
شدن استخوان و رشد و تربیت سالم جسم و جان بچه 
می شد و افرادی که در آن هوای آزاد تربیت می شدند، 
روحشــان نیز همانند هــوای آزاد بیابــان پرورش 
می یافت. 2. زنانی که بچه های خــود را به صحرا برده و 
به زنان بادیه نشین می سپردند، فرصت بیشتر و بهتری 
برای خانه داری و جلب رضایت شوهر پیدا می کردند و 
این مسئله در زندگی داخلی و محیط خانه آنان بسیار 
مؤثر بود. ۳. اعراب صحرا عموماً زبانشــان فصیحتر از 
شهرنشینان بود و این یا به خاطر آن بود که زبان مردم 
شــهر در اثر رفت و آمد کاروانیان مختلف و اختالط و 
آمیزش با افراد گوناگون اصالت خود را از دست می داد 
و لهجه صحرانشینان که آمیزشی با کسی نداشتند به 
اصالت و فصاحت خود باقی بود، یا هوای آزاد بیابان در 
این جریان مؤثر بود و شاید جهات دیگری نیز بوده که 
در این فصاحت لهجه تأثیر داشته است. اتفاقا قبیله بنی 
از قبایلی بوده که  سعد در میان قبایل اطراف شهر مکهـ 

حضرت را خانه ای که معروف به خانه محمد بن یوسف 
ثقفی بود دانسته اند و گویند: خانه مزبور همان خانه ای 
است که بعداً حضرت فاطمه)س( در آن به دنیا آمد و به 

»زادگاه فاطمه« مشهور گردید. 
  دوران شيرخوارگی

بدیــن ترتیب رســول خــدا)ص( متولــد گردید و 
بزرگ تریِن پیامبــران الهی پا به عرصــه وجود نهاد. 
خبر والدت این نوزاد مبــارک به گوش جد بزرگوارش 
عبدالمطلب رسید و او خود را برای دیدار مولود جدید 

این اختالف همچنان در تواریخ و روایات دیده می شود 
و قول قطعی  و مســلمی در این باره ذکر نشدهو البته 
مشهور میان علمای شیعه رضوان اهلل علیهم آن است 
که آن حضرت در شب جمعه هفدهم ربیع االول به دنیا 

آمده  است.
   محل والدت

مسلم است که رســول خدا)ص( در شهر مکه به دنیا 
آمده، اما در محل والدت آن حضرت اختالفی در تواریخ 
به چشم می خورد، مانند آن که برخی محل والدت آن 

نور عالمتاب هستی
آيت اهلل هاشم رسولی محالتی

در كتاب های سيره و تاريخ و همچنين احاديثی كه از امامان بزرگوار روايت شده، اختالف زيادی در روز و ماه والدت 
رسول خدا ديده می شــود كه جمعی آن را روز جمعه هفدهم ربيع االول و برخی روز دوشنبه دوازدهم و قولی روز 
هشتم و قول ديگر روز دهم آن ماه نوشته اند، و اقوال ديگری نيز هست كه آن حضرت در ماه صفر يا محرم و يا رمضان 
به دنيا آمده ولی مشهور نيست، و در سال والدت نيز اختالف كرده اند كه برخی سال 580 ميالدی و گروهی سال 573 
را ذكر كرده اند و در بسياری از تواريخ والدت آن حضرت را در عام الفيلـ  يعنی همان سالی كه ابرهه با پيالن جنگی 

برای ويران ساختن شهر مكه آمدـ  نقل كرده اند كه تازه سؤال می شود عامل الفيل چه سالی بوده؟

والدت رسول خدا)ص( و شرح زندگانی آن حضرت تا ازدواج با  حضرت خديجه )س(
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همان تصمیم به مدینه آمد و پس از چندی که در مدینه 
ماند به سوی مکه مراجعت کرد. آمنه در مراجعت به مکه 
در جایی به نام »ابواء«بیمار شد و همان جا از دنیا رفت و 

به خاک سپرده شد.
  وفات عبدالمطلب

عبدالمطلب در هنگام مرگ به اختالف گفتار مورخان، 
هشتاد و دو سال و یا صد و بیست سال و به گفته جمعی 
یک صد و چهل سال از عمرش گذشــته بود. او نگران 
وضع محمد)ص( و آینده وی بود و شــاید جز آن اندوه 
مهم دیگری نداشت، زیرا از بسیاری از نعمت های بزرگ 
الهی چون فرزندان بســیار و ریاست مادی و معنوی بر 
مردم شهر خود و عمر طوالنی و سایر نعمت های الهی 
در دوران زندگی به خوبی بهره مند گشــته بود، و شاید 
تنها همین موضوع بود که او را سخت اندوهگین کرده 
و رنج می داد و در فکر بود تا سرپرستی دلسوز و با ایمان 
برای آینده زندگی این فرزند دلبند و عزیز خود که جای 
زیادی در روح و جان عبدالمطلب باز کرده بود پیدا کند 

و او را به وی بسپارد. 
  كفالت ابوطالب از رسول خدا)ص(

ابوطالب با عبداهلل پدر رســول خدا)ص( هر دو از یک 
مادر بودند و از این رو بیش از عموهــای دیگر به یتیم 
برادر عالقه داشت و همین سبب شد که عبدالمطلب 
نیز سرپرســتی آن حضرت را به ابوطالب واگذار کند 
و در پاره ای از تواریخ آمــده که ابوطالب در زمان حیات 
عبدالمطلب نیــز در کفالت و سرپرســتی یتیم برادر 
با جدش مشــارکت داشــت و او نیــز همانند پدرش 
عبدالمطلب از رسول خدا کفالت می کرد. دوران کفالت 
ابوطالب از رسول خدا دورانی طوالنی و پر ماجرا و شاهد 
برخوردهای سختی با دشمنان آن حضرت و مشرکین 
بود زیرا این دوران تا یازده سال پس از بعثت رسول خدا 
طول کشــید و در سال های ســخت آغاز بعثت و نشر 
تعالیم عالیه اسالم و شدت آزار مشرکان و پی آمدهای 
آن، دفاع و حمایت ابوطالــب از آن بزرگوار با موقعیتی 
که از نظر اجتماعی و خانوادگی در میان بیست و هفت 
خانواده قریش داشت در برابر دشمنان مهم ترین عامل 
پیشرفت اســالم و هدف مقدس رسول خدا)ص( بود، 
زیرا ابوطالب گر چه بزرگ ترین و ثروتمندترین فرزندان 
عبدالمطلب نبود، ولی از نظر شرافت و بزرگواری از همه 
آن ها برتر بود و به خاطر حفظ میراث روحانی خاندان 
ابراهیم و ســخاوت و کرمی که داشت ریاست خاندان 
بنی هاشم پس از عبدالمطلب بدو واگذار شد و با این که 
از نظر مالی در مضیقه و فشار به سر می برد ولی موقعیت 
و شخصیت او برادران دیگر را تحت الشعاع قرار داد، و در 
سرتاسر عربستان با دیده عظمت به او نگریسته و به وی 

احترام می گذاشتند.
  نخستين سفر رسول خدا)ص( به شام

در نزدیکی شــهر بصری صومعه و کلیســایی وجود 
داشت و مردی دیرنشین، ترســا و گوشه گیري به نام 
»بحیرا« در آن کلیســا زندگی می کرد و مســیحیان 
معتقد بودند که کتاب ها و همچنین علومی که در نزد 
دانشمندان گذشــته آنان بوده دست به دست و سینه 
به سینه به بحیرا منتقل گشته است. بحیرا نزد پیامبر 
آمد و شروع کرد از حاالت و زندگانی خصوصی و حتی 
خواب و بیداری آن حضرت ســؤاالتی کرد و حضرت 
جواب می داد، بحیرا پاسخ هایی را که می شنید با آنچه 
در کتاب ها درباره پیغمبر اســالم دیــده و خوانده بود 
تطبیق می کرد و مطابق می دید، آن گاه میان دیدگان 
آن حضرت را با دقت نگاه کرد، سپس برخاسته و میان 
شانه های آن حضرت را تماشا کرد و مهر نبوت را دید و 
بی اختیار آن جا را بوسه زد. بحیرا به ابوطالب گفت: او را 
به شــهر و دیار خود بازگردان و از یهودیان محافظتش 
کن و مواظب باش تــا آن ها او را نشناســند که به خدا 
ســوگند اگر آنچه من در مورد این نوجــوان می دانم، 
آن ها بدان آگاه شوند نابودش می کنند. و سپس ادامه 
داده گفت: ای ابوطالب بدان کــه کار این برادر زاده ات 
بزرگ و عظیم خواهد شــد و بنابراین هر چه زودتر او را 
به شهر خود بازگردان. و در پایان سخنانش گفت: من 
آنچه الزم بود به تو گفتــم و مواظب بودم این نصیحت 
را به تو اطــالع دهم.مورخین نوشــته اند: ابوطالب از 
آن پس دیگر سفر تجارتی نکرد و بیشتر به حفاظت و 
تربیت رسول خدا)ص( همت می گماشت، و در محافل 
بزرگان قریش و کارهای اجتماعی او را با خود می برد، 
در اجتماعات او را شــرکت می داد و احیاناً با او در کارها 
مشورت می کرد و حتی نقل شده که در جنگ هایی که 
گاه گاه اتفاق می افتاد و به عنوانی پای قریش به جنگ 
کشیده می شد، آن حضرت را با خود می برد. و چنان که 
از خود آن حضرت نقل شــده و مورخین نیز نوشته اند: 
در این خالل چند سالی هم چوپانی کرد و گوسفندانی 
را که از پــدر و مادرش بدو رســیده بود و یا از کســان 
نزدیکش بود به دره های مکه می برد و می چرانید و این 
خود وسیله دیگری برای پرورش روح و اجتماع قوای 
فکری و آماده ساختن خود برای هدایت و رهبری مردم 
در آینده بود. حســن اخالق و امانت و صداقت رسول 
خدا)ص( تدریجاً زبانزد خاص و عام و نقل مجلس مردم 
در هر کوی و برزن گردید و آن حضرت را محبوب مردم 
مکه گردانید، و همین جریان ســبب باز شدن صفحه 
جدیدی در زندگی آن بزرگوار شد و یکی از اسباب و علل 

ازدواج آن حضرت با خدیجه بود. 

به فصاحت لهجه مشهور و معروف بودند. زنان و مردان 
بنی سعد نیز بیش از سایر قبایل برای گرفتن بچه های 
قریش و تربیت آن ها در میــان خود به مکه می آمدند و 
شاید در هر سال چند بار به طور دسته جمعی به همین 
منظور به مکه می آمدند و ســپردن رسول خدا)ص( 
نیز بــه حلیمه ســعدیه در یکی از همین ســفرهای 
دسته جمعی که قبیله بنی سعد به مکه آمدند صورت 
گرفت. حلیمه شوهری داشــت به نام حارث بن عبد 
العزی که نسب به بکر بن هوازن می رساند و از این شوهر 
دو دختر به نام های انیســه و حذافه پیدا کرد و حذافه 
نام دیگری هم داشت که »شــیماء«بود. و پسری هم 
خداوند از این شوهر بدو عنایت کرد که نامش را عبداهلل 
گذاردند. و در هنگام شیرخوارگی همین عبداهلل بود که 
حلیمه به مکه آمد و رسول خدا)ص( را بدو سپردند و او 
از شیر فرزندش عبداهلل،آن حضرت را شیر داد. مورخین 
عموماً نوشته اند که رســول خدا تا سن پنج سالگی در 
میان قبیله بنی ســعد زندگی کرد و سپس حلیمه آن 
حضرت را به نزد مادرش آمنه بازگرداند و به وی سپرد 
و رســول خدا)ص( تا پایان عمر گاهــی از آن زمان یاد 

می کرد، و از حلیمه و فرزندانش قدردانی می نمود.
 كفالت عبدالمطلب

بدین ترتیب پیامبر گرامی اسالم پس از سپری کردن 
پنج سال از عمر خویش در میان بادیه به مکه بازگشت 
و تحت سرپرستی و کفالت جدش عبدالمطلب درآمد. 
عبدالمطلب به این فرزند خیلی عالقه داشت و محبت 
می ورزید، و سببش نیز یکی یتیمی آن بزرگوار بود که 
عبدالمطلب بدین وسیله می خواست جبران فقدان 
پدر را برای نوه خود بنماید، دیگر مکارم اخالق و تربیت 
و نبوغ و ادب این فرزند، جد بزرگوارش را شــیفته خود 
ســاخته بود و از همه این ها مهم تــر اطالعاتی بود که 
عبدالمطلب از روی تواریخ گذشــته و گفتار کاهنان و 
دانشمندان درباره آینده درخشان و پرشکوه این فرزند 
به دســت آورده بود و او را در نظر عبدالمطلب فرزندی 

بزرگ و پراهمیت جلوه می داد.
  وفات آمنه

مادر عبدالمطلب زنی بود به نام ســلمی اهل »یثرب« 
)که بعداً به مدینه موسوم گردید( و هاشم در سفری که 
به آن شهر کرد او را به ازدواج خویش درآورد و به همین 
جهت عبدالمطلــب نیز ســنین کودکی را در مدینه 
گذراند تا وقتی که مطلب عمــوی وی به مدینه رفت و 
او را با خود به مکه آورد. ســلمی که از قبیله بنی النجار 
بود برادرانی در مدینه داشت که دایي های پدری رسول 
خدا)ص( بودند،از این رو مادرش آمنه تصمیم گرفت 
فرزند خود را برای دیدار آن ها به مدینه ببرد و به دنبال 

در اين که مراسم 
نامگذاری آن 

حضرت و همچنين 
انتخاب نام »محمد« 

برای آن بزرگوار 
را چگونه و چه 

کسی انجام داد، 
در تواريخ اختاف 

است و بيشتر 
گويند: اين نام را 

خود عبدالمطلب 
برای او انتخاب 

نمود و چون از وی 
پرسيدند: چرا اين 
نام را برای مولود 

خود انتخاب کردی 
با اين که چنين نامی 

در ميان اسامی 
پدرانت سابقه 

نداشته؟ در جواب 
گفت: می خواستم 

در آسمان پيش 
خداوند و در زمين 

نزد مردم محمود و 
ستوده باشد

تاریخ والدت
 اختاف زيادی در روز و ماه والدت رسول خدا ديده می شود که جمعی آن را روز جمعه 
هفدهم ربيع االول و برخی روز دوشنبه دوازدهم و قولی روز هشتم و قول ديگر روز دهم 

آن ماه نوشته اند، و اقوال ديگری نيز هست.
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یادداشت
همه بت ها فرو ریخت

همه بت ها در صبح آن شــب به رو درافتاد و هيچ بتی در آن روز بر ســر پــا نبود، ايوان 
کسری در آن شب شــکافت و چهارده کنگره آن فرو ريخت، درياچه ساوه خشک شد 

و وادی سماوه پر از آب شد.

اظهار داشتند: ما که اتفاق تازه ای ندیدیم. ابلیس گفت: 
این کار شخص من اســت آن گاه در دنیا به جستجو 
پرداخت تا به حرم مکه رسید، و مشاهده کرد فرشتگان 
اطراف آن را گرفته اند، خواســت وارد حرم شــود که 
فرشتگان بر او بانگ زده مانع ورود او شدند، به سمت غار 
حراء رفت و چون گنجشگی گردید و خواست درآید 
که جبرئیل به او نهیب زد: برو ای دورشــده از رحمت 
حق! ابلیس گفت: ای جبرئیل از تو سؤالی دارم؟ گفت: 
بگو، پرسید: از دیشب تاکنون چه اتفاق تازه ای در زمین 
رخ داده؟ پاسخ داد: محمد)ص( به دنیا آمده. شیطان 
پرســید: مرا در او بهره ای هست؟ گفت: نه. پرسید: در 
امت او چطور؟ گفت: آری. ابلیس که این سخن را شنید 
گفت: خوشــنود و راضیم. و در حدیث دیگری که در 
کتاب کمال الدین نقل کرده چنین اســت که در شهر 
مکه شخصی یهودی سکونت داشت و نامش یوسف 
بود. وی هنگامی که ســتارگان را در حرکت و جنبش 
مشــاهده کرد با خود گفت: این تحوالت آسمانی به 
خاطر والدت  همان پیغمبری است که در کتاب های 
ما ذکر شده که چون به دنیا آید شیاطین رانده شوند و 
از رفتن به آسمان ها ممنوع گردند. و چون صبح شد به 
مجلسی که چند تن از قریش در آن بودند آمد و بدان ها 
گفت: آیا دوش در میان شــما مولودی به دنیا آمده؟ 
گفتند: نه. گفت: سوگند به تورات که وی به دنیا آمده 
و آخرین پیمبران است و اگر این جا متولد نشده حتماً 
در فلسطین متولد گشته است. این گفت وگو گذشت و 
چون قریشیان متفرق شدند و به خانه های خود رفتند 
داســتان گفت وگوی با آن یهودی را با زنان و خاندان 
خود بازگو کردند و آن ها گفتند: آری دیشب در خانه 
عبداهلل بن عبد المطلب پسری متولد شده است. این 
خبر را به گوش یوسف یهودی رساندند، وی پرسید: آیا 
این مولود پیش از آن که من از شما پرسش کنم به دنیا 
آمده یا بعد از آن؟ گفتند: پیش از آن! گفت: آن مولود 
را به من نشان دهید. قریشــیان او را به درب خانه آمنه 
آوردند و بدو گفتند: فرزند خــود را بیاور تا این یهودی 
او را ببیند، و چون مولود را آوردند و یوســف یهودی او 
را دیدار کرد، جامه از شــانه مولود کنار زد و چشمش 
به خال سیاه و درشتی که روی شانه وی بود بیفتاد در 
این وقت قریشیان مشــاهده کردند که حال غش بر 
آن مرد یهودی عارض شــد و به زمین افتاد، قریشیان 
تعجب کرده و خندیدند. یهودی برخاســت و گفت: 
آیا می خندید؟ باید بدانید که ایــن پیغمبر، پیغمبر 

شمشیر است که شمشیر در میان شما می نهد...
قریشیان متفرق شده و گفتار یهودی را برای یکدیگر 

تعریف می کردند.  

و مؤبــدان فارس در خواب دیدند شــترانی ســخت 
اسبان عربی را یدک می کشــند و از دجله عبور کرده 
و در بالد آن ها پراکنده شــدند، و طاق کسری از وسط 
شکافت و رود دجله در آن وارد شد. و در آن شب نوری 
از سمت حجاز برآمد و همچنان به سمت مشرق رفت 
تا بدان جا رسید، فردای آن شــب تخت هر پادشاهی 
ســرنگون گردید و خود آن ها گنگ گشــتند که در 
آن روز ســخن نمی کردند. دانش کاهنان ربوده شد و 
ســحر جادوگران باطل گردید، و هر کاهنی از تماس 
با همزاد شــیطانی خود ممنوع گردیــد و میان آن ها 
جدایی افتاد. و آمنه گفــت: به خدا فرزندم که بر زمین 
قرار گرفت دســت های خود را بر زمین گذارد و سر به 
سوی آسمان بلند کرد و بدان نگریست، و نوری از من 
تابید و در آن نور شنیدم گوینده ای می گفت: تو آقای 
مردم را زادی او را محمد نام بگــذار.  آن گاه او را به نزد 
عبدالمطلب بردند و آنچه را مادرش آمنه گفته بود به 
عبدالمطلب گزارش دادند، عبد المطلب او را در دامن 
گذارده گفت: الحمد هلل الذی اعطانی هذا الغالم الطیب 
االردان قد سادفی المهد علی الغلمان  ]ستایش خدایی 
را که به من عطا فرمود این فرزند پاک و خوشــبو را که 
در گهواره بر همه پسران آقاست[. آن گاه او را به ارکان 
کعبه تعویذ کرد.)2( و درباره او اشعاری سرود.  و ابلیس 
در آن شب شیطان و یاران خود را فریاد زد )و آن ها را به 
یاری طلبید( و چون اطرافش جمع شدند بدو گفتند: 
ای ســرور ما چه چیز تو را به هراس و وحشت افکنده؟ 
گفت: وای بر شما از سر شب تا به حال اوضاع آسمان و 
زمین را دگرگون می بینم و به طور قطع در روی زمین 
اتفاق تازه و بزرگی رخ داده که از زمان والدت عیســی 
بن مریم تاکنون سابقه نداشته، اینک بگردید و ببینید 
این اتفاق چیست؟ آن ها پراکنده شدند و برگشتند و 

 در ســیره حلبیه و تواریخ دیگر از آمنه روایت کرده اند 
که گوید: چون فرزندم به دنیا آمد نور خیره کننده ای 
آشکار شد که شرق و غرب را روشــن کرد و من در آن 
روشــنایی قصرهای شــام و بصری را دیدم. و نیز نقل 
کرده اند که در آن شــب ایوان کســریـ که با سنگ 
و گچ ساخته شــده بود و ســال ها روی ساختمان آن 
زحمت کشــیده بودند و هیچ کلنگــی در آن کارگر 
نبودـ شــکافت، و چهارده کنگره آن فرو ریخت. شیخ 
صدوق)ره( در کتــاب امالی حدیث جامعــی از امام 
صادق)ع( روایت کرده است که، در این حدیث بیشتر 
اتفاقات آن شــب ذکر شده اســت. متن آن حدیث 
شریف این گونه است که آن حضرت فرمود: ابلیس به 
آســمان ها باال می رفت و چون حضرت عیسی)ع( به 
دنیا آمد از سه آسمان ممنوع شد و تا چهار آسمان باال 
می رفت، و هنگامی که رســول خدا)ص( به دنیا آمد 
از همه آسمان های هفت گانه ممنوع شد و شیاطین 
به وسیله پرتاب شدن ســتارگان ممنوع گردیدند و 
قریش که چنان دیدند گفتند: قیامتی که اهل کتاب 
می گفتند بر پا شده! عمرو بن امیه که از همه مردم آن 
زمان به علم کهانت و ستاره شناسی داناتر بود بدان ها 
گفت: بنگرید اگر آن ستارگانی است که مردم به وسیله 
آن ها راهنمایی می شوند و تابستان و زمستان از روی 
آن ها معلوم گردد، پس بدانید که قیامت بر پا شــده و 
مقدمه نابودی هر چیز است و اگر غیر از آن هاست امر 
تازه ای اتفاق افتاده است.و همه بت ها در صبح آن شب 
به رو درافتاد و هیچ بتی در آن روز بر ســر پا نبود، ایوان 
کسری در آن شب شــکافت و چهارده کنگره آن فرو 
ریخت، دریاچه ساوه خشک شــد و وادی سماوه پر از 
آب شد. آتشکده های فارس که هزار سال بود خاموش 

نشده بود در آن شب خاموش گردید.

نشانه های والدت در شب ظلمت
حوادث شب ميالد پيامبر)ص(

مريم زنديه
پژوهشگر تاريخ اسالم

در شب والدت رسول خدا)ص( طبق روايات، حوادث شــگفت انگيز و عجيبی اتفاق افتاده كه در تواريخ به اجمال و 
تفصيل نقل شده. از آن جمله ابن هشام از حسان بن ثابتـ  شاعر معروف اسالمـ  نقل می كند كه وی گفته: به خدا 
سوگند من پسری نورس در سن هفت يا هشت سالگی بودم و آنچه می شنيدم به خوبی درک می كردم كه ديدم مردی 
از يهود باالی قلعه ای از قلعه های مدينه فرياد می زد:ای يهوديان! و چون يهوديان پای ديوار قلعه جمع شدند و از او 

پرسيدند:چه می گويی؟ گفت: بدانيد آن ستاره ای كه با طلوع آن احمد به دنيا خواهد آمد، ديشب طلوع كرد!
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گفت و گو

با علی اكبر ذاكری درباره نبوت 
حضرت عيسی)ع(

این است عیسی، 
پسر مریم 

مصاحبه

با احمدرضا مفتاح درباره شبهات 
پيرامون حضرت عيسی)ع( 

سیمای واقعی 
پیامبر منجی

یادداشت

كنكاشي  در  رجعت حضرت 
عيسي ابن مريم )ع(

 وارثان حقیقی  
زمین  

 كنكاشي  در  رجعت حضرت 
عيسي ابن مريم )ع(

 پیامبری
 در کنار منجی
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گفت و گو

   شــخصيت حضرت مسيح)ع( در 
اســالم و قرآن چگونه توصيف شده 

است؟ 
قرآن حضرت عیســی)ع( را به عنوان رســول و 

فرستاده به سوی بنی اســرائیل، معرفی و برای او 
معجزاتی چون زنده کردن مردگان، شفا دادن کور 
مادرزاد و مبتالیان به بیماری برص )پیسی( ذکر 
می کند. همچنین از قول حضرت عیسی)ع( نقل 

می کند: به مردم گفتم: خداوندی را بپرســتید که 
پروردگار من و شماســت. قرآن آفرینش عیسی 
را که بدون پدر به دنیا آمــد، همانند آفرینش آدم 
می داند و والدت او، بدون پدر را دلیل بر خدا بودن 

وی نمی داند.
   چرا مســيحيان معتقدند حضرت 
عيســی)ع( به خاطر نجات بشــر به 

صليب كشيده شد؟
بر اســاس نص صریح قرآن، حضرت عیســی)ع( 
به صلیب آویخته نشــده: »آنان هرگز مســیح را 
نکشــتند و نه به دار آویختند،  بلکه دیگری را که 
شباهت به او داشت، به اشــتباه به دار آویختند.« 
قرآن برای تأکید می فرماید: »قطعاً او را نکشتند، 
بلکه خداوند او را به ســوی خود برد و خداوند قادر 

و حکیم است.« 
مســیحیان معتقدند هدف اصلی آمدن حضرت 
عیســی به دنیا فدا شــدن و بازخرید گناهان بشر 
بوده اســت، می گویند: او آمد تا قربانی گناهان ما 

این است عیسی، پسر مریم 
آمنه مستقيمی

خداوند رسوالنی را فرستاد تا بشر گمراه كه در مســيرهايی غير از سعادت دنيا و آخرت قدم می گذاشت را به 
راه درست بازگرداند. نبوت حضرت عيسی)ع( در ميان انبيای الهی از ويژگی خاصی برخوردار است، به عقيده 
مسلمان ها حضرت عيســی)ع( در آخرالزمان همراه حضرت مهدی موعود)عج( ظهور می كند. در گفت وگو 
با حجت االسالم والمســلمين علی اكبر ذاكری، عضو هيئت علمی پژوهشــكده تاريخ و سيره اهل بيت)ع( 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به بررسی اين موضوع پرداختيم.

با علی اكبر ذاكری درباره نبوت حضرت عيسی)ع(

پاسخ قرآن
شايد برخی به تولد حضرت عيسی)ع( از مريم باکره تمسک کرده باشند و او را خدا يا پسر 
خدا لقب داده اند. در اين باره قرآن می فرمايد: اين تمسک درست نيست، چرا که اگر بدون 

پدر بودن دليل بر خدايی کسی باشد، می بايست آدم ابوالبشر را نيز خدا بدانيد.
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ســختی ها و تنش ها و دشــواری ها بود و طبیعی 
است پیامبری با چنین وضعیتیـ  که غالباً مشغول 
مسافرت از این شهر به آن شهر بودـ  ازدواج نکند 

و فرصت ازدواج برای او پیش نیاید. 
   به اعتقاد ما حضرت عيســی)ع( 
در زمان ظهور حضــرت مهدی)عج( 
كنار ايشان است. اين اتفاق چگونه رخ 

می دهد؟
طبــق روایــات وارده پــس از ظهــور حضرت 
حجت)عج( حضرت عیســی)ع( بــه اذن خداوند 
به زمین نزول خواهد کــرد و در حضور همگان به 
عنوان یکی از یاران حضرت قائم)عج( پشــت سر 
او به نماز خواهد ایســتاد. چنان کــه در روایتی از 
پیامبر اکرم)ص( آمده اســت: سوگند به آن کسی 
که مرا مژده آور راستین قرار داد، اگر از عمر جهان، 
جز یک روز مانده باشــد، خداوند همان یک روز را 
آن قدر طوالنی می کند، تــا فرزندم مهدی خروج 
کند. پس از خروج او، عیسای روح اهلل فرود می آید 
و در پشت ســر وی نماز می گزارد، آن گاه زمین با 
فروغ پروردگار خویش روشن می شود و حکومت 

مهدی به شرق و غرب گیتی می رسد.
از آن جا که در ایــن دوران عده بســیار زیادی از 
مردم را پیــروان حضرت عیســی)ع( تشــکیل 
می دهند و ایشــان، آن حضرت را به عنوان منجی 
و مصلح جهانی می دانند بــا دیدن این صحنه و به 
پیروی از پیامبــر خود به حضــرت مهدی)عج( 
عالقه مند شــده و به حضرتش گرایــش و ایمان 
می آورند و این مطلب، خود یکی از اسباب پیروزی 
آن حضرت، در این حرکت و قیــام عظیم جهانی 

است. 
   هنــگام ظهور امــام زمان)عج( 
اقتدا  ايشــان  عيسی)ع(به  حضرت 
می كند. آيا حضرت مســيح مسلمان 

می شود؟
از نظر قرآن کریم، دین خــدا از آدم تا خاتم یکی 
است و اختالف در دین وجود ندارد. همه پیامبران 
به یک مکتب دعوت  کرده اند. اصول مکتب انبیاء 
که دین نامیده می شــود، یکی بوده است. تفاوت 
شرایع آســمانی در مســائل فرعی اســت که به 
حســب مقتضیات زمان و خصوصیــات محیط 
و ویژگی هــای مردمی کــه دعوت شــده اند، به 
وجود آمده و همه شــکل های متفاوت و اندام های 
مختلــف، یک حقیقت و به ســوی یــک هدف و 
مقصود بوده است. تفاوت دیگر در سطح تعلیمات 

شود. او را به دار آویختند و کشــته شد تا گناهان 
بشــر را بشــوید و جهانیان را نجات دهــد. آنان 
می گوینــد چون حضــرت آدم گناه کــرد، همه 
فرزندان او با آن گناه متولد می شــوند، اما این دو 
مطلب غیرمنطقی است و نمی توان آن را پذیرفت، 
چون بر اســاس عقل و خرد، هر کس در گرو عمل 
خویش اســت و راه نجات تنها ایمان و عمل صالح 
اســت. به عالوه عقیده به »فدا« گناهــکار پرور و 

تشویق کننده به فساد و تباهی و آلودگی است. 
   چرا حضرت عيســی )ع(ازدواج 
نكرد؟ بعضی از مسيحی ها اين را بهانه 
قرار داده و برخی، خود و زندگی شان 
را وقف كليســا می كننــد وازدواج 

نمی كنند؟!
علت ازدواج نکردن حضرت عیســی)ع( در جایی 
بیان نشــده و زندگی او همراه با ابهاماتی اســت. 
کیفیت حمل حضرت مریــم)س( و زمان والدت 
حضرت عیســی)ع( و مدت عمر و سایر حاالت آن 
حضرت ابهاماتی دارد؛ حتــی تاریخ تولد حضرت 
عیســی)ع(ـ  که مبدأ تاریخ میالدی استـ  مبهم 
اســت و تعیین تاریخ میــالدی در قرن ششــم 
میالدی بوده و طبق حسابی است که تخمین زده 

شده است. 
از زندگانــی حضرت عیســی)ع( تا قبل از ســی 
سالگی اطالعی در دست نیست . وی در سن سی 
 سالگی به پیامبری مبعوث شد. پس از آن چندی 
در بیابان هــا عزلــت گزید و پــس از آن که تعداد 
پیروانش افزایش یافت. در مأل عام بر تپه ها یا کنار 
دریای جلیل، مردم را تعلیم می داد. ظاهراً دو بار از 
فلسطین خارج شد و به سمت شمال حرکت کرد. 
به ســبب اصرار در اطاعت خالصانه خدا و روشن 
ساختن مسائل اخالقی با مثال ها و شفای بیماران 
و معجــزات دیگر جمع کثیری بــه وی گرویدند. 
مهم ترین پیروانش )حواریــون( دوازده نفر بودند 
که همواره همراه او بودند. حضرت، فســاد اولیای 
یهود را مورد حمله قرار مــی داد و به مردم محروم 
و مطرود محبت می کرد و آنان را دور خویش گرد 
می آورد. پس از سه سال تبلیغ همراه شاگردانش 
عازم اورشلیم شــد و در آن جا در مراسم عید فصح 
شرکت کرد. در آن مراســم که یهودیان از اطراف 
و اکناف در اورشــلیم جمع شــده بودنــد؛ ورود 
عیسی)ع(، ســران یهودی را به وحشت انداخت و 
نقشه قتل و دار زدن او را کشیدند. مدت پیامبری 
حضرت عیســی)ع(ـ  که سه ســال بودـ  همراه با 

نماز با حضرت مهدی )عج(
طبق روايات وارده پس از ظهور حضرت حجت)عج( حضرت عيسی)ع( به اذن خداوند به 
زمين نزول خواهد کرد و در حضور همگان به عنوان يکی از ياران حضرت قائم)عج( پشت 

سر او به نماز خواهد ايستاد.

  چرا در دين مســيحيت حضرت عيســی)ع( را به 
عنوان خدا و پسر خدا می دانند؟

 اعتقاد به الوهیت حضرت عیســی)ع(، تحریف و انحرافی است 
که توسط پولِس رسول در دین مسیحیت رخ داده است. پولس 
یکــی از یهودیان و از مخالفان سرســخت مســیحیان بود. در 
ابتدا به شکنجه و قتل مســیحیان مبادرت ورزید، بعداً به دین 
حضرت مسیح گروید و از مبلغان و مروجان پرقدرت و زبردست 
مسیحیت شد. او با تأثیرپذیری از عقاید رومیان مبنی بر فرزند 
داشــتن خدا و همچنین با تأثیرپذیری از افکار مشرکان مبنی 
بر دختر داشــتن خدا و با تقلید از آنان مدعی شــد که حضرت 
عیسی پسر خدا اســت! او می گوید: عیســای مسیح موجودی 
آسمانی اســت که از طبیعت الهی بهره مند اســت، ولی خود را 
تنزل داد و لباس بشری پوشید و ســپس به آسمان رفت. نظر او 
با پطرس )وصی حضرت عیســی( اختالف داشت و این اختالف 
باعث بروز دو عقیده در مورد حضرت عیسی)ع( شد: یک عقیده 
که حضرت عیسی از ماهیت بشری بهره مند است و عقیده دیگر 
که او بشر نیست، بلکه خداســت. از عقیده اول پطرس حمایت 
می کرد، ولی عقیــده دوم را رقیــب او )پولس( ابراز داشــت، 
اختالفات بین این دو روز به روز بیشتر می شد تا این که در سال 
4۹ میالدی برای رفع اختالف جلسه ای تشکیل شد و طرفداران 
پولس ادعا کردند که روح القدس نظر پولس را تأیید کرده است! 
با این بهانه توانســتند، افکار انحرافی خود را در دین مسیح جا 
بدهند. در هر حــال رفته رفته در دعواها و شــوراهایی که برای 
رفع دعواها تشکیل می شد، اعتقادات پولس غالب می شد که تا 
امروز این دعوا بین عالمان مســیحی وجود دارد. آنان از یک سو 
خود را موحد می دانند و از سوی دیگر به تثلیث و الوهیت عیسی 
معتقدند. این مشکل و ناهمگونی در اعتقادات مسیحی همواره 
باعث چالش شده است تا جایی که ابراز داشته اند: این سخن از 
جنبه عقالنی و منطقی بی بهره اســت و تنها از جنبه تعبدی آن 

را پذیرفته اند.
شــاید برخی به تولد حضرت عیســی)ع( از مریم باکره تمسک 
کرده باشــند و از این جهت او را خدا یا پســر خدا لقب داده اند. 
در این باره قرآن می فرماید: این تمســک درست نیست، چرا که 
اگر بدون پدر بودن دلیل بر خدایی کسی باشد، می بایست آدم 
ابوالبشر را نیز خدا بدانید. قرآن می فرماید: »إِنَّ َمَثَل ِعیَسی ِعنَد 
اهللِّ َکَمَثِل آَدَم َخلََقُه ِمن تَُراٍب: همانا خلقت عیسی نزد خدا مانند 

خلقت آدم است که او را از خاک آفرید.)آل عمران/۵۹(«

واکاوی يک تحريف

برش گفت وگو
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گفت و گو

یا می گوید: »ابراهیم نه یهود و نــه نصرانی، بلکه 
حق جو و مســلمان بود.« )آل عمران/۶۷( ) پس 
دین خدا که از طرف پیامبران الهی عرضه شــده، 
یکی بوده اســت، با آن خصوصیتی که گفته شد و 
مردم در دوران گوناگون موظف بوده اند از شریعت 
پیامبر زمان خود پیروی کنند، بــه خاطر این که 
در آن زمان دین به شکل کامل تر از زمان گذشته 
عرضه می شود، تا برسد به دوران خاتمیت که همه 
مردم پس از بعثت رسول اکرم)ص( باید از دین او 

که دین اسالم است تبعیت کنند.
بر این اســاس حضرت عیســی)ع( که به عقیده 
مســلمانان زنده اســت و با ظهور امام زمان)عج( 
ظاهر خواهد شد، از آغاز مســلمان بوده است، نه 
این که بعد از ظهور امام زمان)عج(اســالم آورد؛ 
زیرا وی مانند همه پیامبران الهــی به دین کامل 
و واحد الهی ایمان داشــت و این دین کامل الهی 

اسالم است. 
افزون بر آن در زمان ظهور، دین اسالم همه جهان 
را فراگرفته و اسالم دینی اســت که همگان بدان 
روی می آورند: »ُهَو الَّذي أَرَسَل َرســولَُه بِالُهدی 
ـِه َولَو َکِرَه  َودیِن الَحــقِّ لُِیظِهَرُه َعلَــی الّدیِن ُکلِـّ

الُمشِرکوَن)توبه/۳۳ (
او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق 
فرســتاد، تا آن را بر همه آیین ها غالب گرداند، هر 

چند مشرکان کراهت داشته باشند!«
  حضــرت عیســی )ع( کــه یکــی از یــاران
  امام زمان)عج( اســت نیــز به عنوان مســلمان

 امام زمان)عج( را همراهی می کند. 
   آيا امــام زمان)عــج( با حضرت 
عيسی)ع( در يک زمان ظهور می كنند 

يا در زمان های مختلف؟
از روایات وارد شــده در باب ظهــور برمی آید که 
منجی حقیقی و اصلی، امام زمان)عج( اســت که 
ظهور می فرمایند و حضرت عیســی)ع( در همان 
زمان در کنــار او و از یاران ایشــان خواهد بود. در 
معارف اســالم دو منجــی به نام هــای حضرت 
عیســی)ع( و امام زمان)عج( بیان نشــده است، 
بلکه یک منجــی وجود دارد که امــام زمان)عج( 
اســت. حضرت عیســی)ع( در هنگام ظهور امام 
زمان)عج( نزول کرده و در کنــار امام قرار گرفته 
و با او نمــاز خوانده و با ایشــان بیعــت می کند. 
همچنین در راســتای هدف عالی امام زمان)عج( 
که تشــکیل جامعه آرمانی اســت، بوده و از یاران 
حضرت است. در برخی روایات تصریح شده است 
که حضرت عیســی)ع( یکــی از فرماندهان امام 
زمان)عج( بوده و حضرت را در تشــکیل حکومت 
و ســرکوبی مخالفان یاری می کند. امام علی)ع( 
فرمود: »... آنگاه مهدی)عج( حضرت عیسی را به 
جانشــینی خود در عملیات تهاجمی علیه دجال 
بر می گزیند. عیســی)ع( برای یافتن و سرکوبی 
دّجال حرکــت می کند... دّجال به ســوی حجاز 
حرکت می کند و عیســی)ع( در گردنه »هرشا« 
به او می رســد و فریــاد هولناک بر او می کشــد 
و ضربه ای ســخت بر او فــرود مــی آورد و او را در 
شــعله های آتش ذوب می کند، آن سان که سرب 

در آتش ذوب می شود.
بنابراین اوالً: در روایات، ظهور حضرت عیسی)ع( 
نیامده، بلکه از نزول و فرود آمدن حضرت عیسی 
)ع( در کنار حضــرت مهدی)عج( ســخن رفته 
اســت. ثانیاً: آن ها در یک زمان خواهند بود، نه در 

زمان های مختلف.
 تيتر برگرفته از اين آيه شريف است: َذلَِک ِعيَسی 
َِّذی ِفيــهِ يَْمَتُروَن  )مريم،  ابُْن َمْريََم َقْوَل الَْحقِّ ال
34( اين است عيسی، پسر مريم؛ )همان( گفتار 

درستی كه )ديگران( در آن شک می كنند.

بوده که پیامبــران بعدی به موازات تکامل بشــر 
در ســطح باالتری تعلیمات خویش را که همه در 
یک زمینه بوده القا کرده اند. مثاًل تعلیمات اسالم 
در مورد مبدأ و معاد و جهان و معــارف پیامبران 
پیشین از نظر سطح مسایل تفاوت دارد. به تعبیر 
دیگر بشر در تعلیمات انبیاء مانند یک دانش آموز 
بوده کــه او را از کالس اول تــا آخرین کالس باال 
برده اند. مکتب پیامبران تدریجاً بر حسب استعداد 
جامعه انسانی عرضه شده تا بشریت رسیده است 
به حدی کــه آن مکتب به صــورت کامل و جامع 

توسط حضرت محمد)ص( عرضه شد. 
از نظر قــرآن آنچه وجود داشــته و همه پیامبران 
عرضه کرده اند، دین بوده اســت، نه ادیان، قرآن 
دین خــدا را از آدم تا خاتم یک جریان پیوســته 
معرفــی می کند، نه چنــد تا، و یک نــام روی آن 
می گذارد و آن اسالم است البته مقصود این نیست 
که در همه دوره هــا دین خدا با این نــام خوانده 
شــده، بلکه مقصود این اســت که حقیقت دین 
دارای ماهیتی اســت که بهتریــن معرف آن لفظ 
یَن ِعنَد اهللِّ  اسالم است. از این رو می گوید: »إِنَّ الدِّ
الِْساَلُم: دین نزد خدا اسالم است.)آل عمران/۱۹( 

در روايت آمده است 
که در مناظرات بين 
حضرت رضا)ع( با 
جاثليق)عالم بزرگ 
مسيحی( امام 
هشتم )ع( از روی 
جدال احسن ابراز 
داشت: عيسی)ع( 
همه چيزش خوب 
بود، تنها يک عيب 
داشت و آن اين است 
که عبادت چندانی 
نداشت. مرد 
مسيحی برآشفت 
و به امام گفت: 
اتفاقاً او از عابدترين 
مردم بود، امام فوراً 
فرمود: او چه کسی 
را عبادت می کرد؟ 
آيا کسی جز خدا 
را می پرستيد؟ 
بنابراين به اعتراف 
خودت مسيح 
بنده و مخلوق و 
عبادت کننده خدا 
بود، نه معبود و 
خدا! مرد مسيحی 
خاموش شد و 
پاسخی نداشت

تعریف دین  در قرآن
از نظر قرآن آنچه وجود داشــته و همه پيامبران عرضه کرده اند، دين بوده 
اســت، نه اديان، قرآن دين خدا را از آدم تا خاتم يک جريان پيوسته معرفی 

می کند و يک نام روی آن می گذارد و آن اسام است.

نکته

بشارت نبوت پيامبر اسالم)ص(
یکی از ویژگی های انبیاء الهی این اســت که پیامبران قبلی به نبوت انبیاء بعدی بشــارت 
می دادند. از علی اکبر ذاکری پرســیدیم حضرت عیســی)ع( و حضرت موسی)ع( درباره 
نبوت پیامبر اسالم)ص( چه ســفارش هایی به یهود و نصارا داشتند؟ پاسخ داد: »با این که 
در طول تاریخ تحریفاتی در کتب آسمانی پیشــین انجام گرفته، هنوز نشانه های فراوانی 
در این زمینه در همین کتبي که امروز در دســت ماست به چشــم می خورد. قرائن نشان 
می دهد این نشانه ها و اشــاره ها در آغاز ظهور اسالم بیشــتر از امروز در دسترس بوده به 
طوری که قرآن مجید کراراً بر آن ها تکیه کرده است. آمدن گروهی از یهودیان به سرزمین 
مدینه به خاطر بشــارت هایی بود که در کتب خود درباره ظهور پیامبر اسالم)ص( خوانده 
بودند و عشق و آرزوی درک حضور حضرت، آنان را به هجرتی به اطراف مدینه کشانده بود 
و گرنه محیط حجاز و مدینه جاذبه چندانی برای زندگی مادی نداشت که به خاطر تجارت 
یا زراعت و دامداری آن جا را به عنوان وطن خود انتخاب کنند. ولی بعد از ظهور اســالم به 
خاطر به خطر افتادن منافع نامشــروع، گروهی از آنان مســئله را تغییر دادند و به مقابله با 
پیامبر اسالم)ص( برخاســتند. قرآن این حقایق را بیان فرموده اســت. به عنوان نمونه در 
 ِ ِّي َرُسوُل اللَّ آیه ششم ســوره صف می خوانیم: »وَإِْذ قَاَل ِعيَسى ابُْن َمْريََم يَا بَنِي إِْســَرائِيَل إِن
ًرا بَِرُســوٍل يَْأتِي ِمن بَْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد«هنگامی  َِّما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَشِّ قًا ل إِلَْيُكم مَُّصدِّ
که عیسی بن مریم به بنی اسرائیل فرمود: ای بنی اســرائیل من فرستاده خدا به سوی شما 

هستم ... و بشارت می دهم که رسولی بعد از من خواهد آمد که اسم او احمد است. 
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مســلمانان بقبوالنند که قرآن نیز عیســي)ع( 
را مخلــوق خداونــد نمي دانــد، بلکه پســر 

پروردگارش مي پندارد. 
بایــد بدانیم که ایــن موضوع از دیربــاز وجود 
داشته و پیشــوایان معصوم ما نیز پاسخ مناسب 
به چنین ابهاماتــي را در اختیار پیروان خویش 

قرار مي دادند. به دو نمونه ذیل توجه فرمایید: 
1   حمــران از امام صــادق)ع( در ارتباط با آیه 

َو ُروٌح ِمْنه خواســتار توضیحاتي مي شود. امام 
در پاســخ مي فرمایند: مراد از این روح، آفریده 
و مخلوقي اســت که خداوند، آن را در نهاد آدم 
و عیسي قرار داده اســت.)۹( بدین ترتیب، امام 
این شبهه را برطرف مي کند که اگر روح خدا در 
فردي باشد، حتماً او نیز همانند خدایش، ازلي و 

ابدي خواهد بود. 
2   امام ششــم)ع( بار دیگر در پاسخ به محمد 

بن مســلم در این زمینه، چنین مي فرماید که: 
همان گونه که پروردگار، خانــه اي را )کعبه( از 
میان دیگــر خانه ها برگزیــده و گفته که آن جا 
خانه من اســت، پیامبري را )ابراهیم( از میان 
دیگــر پیامبران انتخــاب و اعالم کــرده که او 
دوست و خلیل من است و نیز مانند دیگر موارد 
مشابه، عیسي)ع( را بدین دلیل روح خود بیان 
کرده که او را از میان دیگر ارواح برگزیده اســت 
و این موضوع خدشــه اي به آفریده بودنش وارد 

نمی کند و او )چون دیگر انبیاء( مخلوق خداوند 
بوده و با تدبیرات او ایفاي نقش مي کند.)۱۰( 

اولین سخن عیسي)ع( در گهواره این بود که من 
بنده پروردگارم!)۱۱( و در دوره پایاني رسالتش 
نیز به خداوند فرمود که به پیروانم گفتم خدایي 
را که پروردگار من و شماست را بپرستید.)۱2( 
از درون من خبر داري و من نمي توانم به دانش 
تو دســت یابم)۱۳( ... و بدیــن ترتیب مجدداً 

مراتب عبودیت خود را اعالم کرد.
این پیامبر الهي، بدون پدر آفریده شد، چنانچه 
آدم، بدون پدر و مادر به وجود آمد. بر این اساس، 
با این که پیدایش یکایک افراد بشــر، اعجازي از 
جانب خداوند اســت، اما این معجزه در ارتباط 
با این دو پیامبر، برجســته تر بــوده و بر همین 
اساس، خداوند مشخصاً از میان پیامبران، آن دو 
را برجسته کرده و به روح خود نسبت داده است، 
گرچه واقعیت آن اســت که خداوند روح خود را 

بر هر بنده اي که بخواهد، القا می کند.)۱4(

پي نوشت ها: 
۱. نساء، ۱۷۱. 

وُح ِمْن أَْمِر  وِح ُقِل الرُّ 2. اسراء، ۸۵،  َو یَْســَئُلونََک َعِن الرُّ
َربِّي َو ما أُوتیُتْم ِمَن الِْعلِْم إاِلَّ َقلیال. 

۳. نحل، ۱۰2؛ مریم، ۱۷؛ شعراء، ۱۹۳و. . . 
4. شوري، ۵2. 

۵. مجادله، 22؛ بقره، ۸۷. 
۶. نساء، ۱۷۱، َو ُروٌح ِمْنه . 

۷. بقره، ۸۷ و 2۵۳، َو آتَْینا عیَســي ابَْن َمْریََم الَْبیِّناِت َو 
أَیَّْدناُه بُِروِح الُْقُدس . 

۸. البته برخي از متکلمان مســیحي، خود را سه گانه 
پرست ندانسته و با توجیهات و تأویالتي، در صدد اثبات 
موحد و یکتاپرست بودن خود هستند و باید بدانیم که 
مسیحیان واقعي، خداپرست بوده و این واقعیت در آیه 

۶4 سوره آل عمران منعکس شده است. 
۹. کلیني، محمد بن یعقوب، کافي، ج ۱، ص ۱۳۳، ح 2، 

دار الکتب االسالمیة، تهران، ۱۳۶۵ ه ش. 
۱۰. همان، ح ۳. 

ِّي َعْبُد اهللَّ .  ۱۱. مریم، ۳۰، قاَل إِن
۱2. مائده، ۱۱۷، ما ُقلُْت لَُهْم إاِلَّ ما أََمْرتَني  بِِه أَِن اْعُبُدوا 

َُّکم .  َ َربِّي َو َرب اهللَّ
۱۳. مائده، ۱۱۶، تَْعلَــُم ما في  نَْفســي  َو ال أَْعلَُم ما في  

نَْفِسک . 
وَح ِمْن أَْمِرهِ َعلي  َمْن یَشــاُء ِمْن  ۱4. غافر، ۱۵،  ِ یُلِْقي الرُّ

ِعباِدهِ .

روح از موضوعاتي اســت که بــه تصریح قرآن 
کریم، نمي توان با دانش اندک بشــري، به تمام 
جوانب آن دست یافت،)2( اما با این وجود، آیات 
بسیاري را در قرآن مشاهده مي  کنیم که معاني 
متعــددي را از واژه روح ارائــه مي کنند که چه 
بسا وجه مشترکي هم میان آن ها وجود داشته 
باشد. نمونه هایي از معاني روح در قرآن عبارتند 

از: 
1   فرشــته مقرب پروردگار که پیام خدا را به 

پیامبران مي رسانده است.)۳(
2   کتاب آسماني.)4(

3   امدادي غیبي از جانب خداوند براي بندگان 

خود.)۵(
4   خصوصیتي از عیساي پیامبر)ع(. 

در مورد اخیر مشــاهده مي کنیم که یک بار در 
قرآن، عیسي)ع(، روحي از خدا نامیده شده)۶( 
و بار دیگر عنوان شــده که روح القدس ایشان را 
مورد حمایت و پشــتیباني قرار داده است.)۷( 
این اختــالف در تعبیــر هم مي توانــد ناظر به 
جنبه هاي مختلف روح باشــد که چند و چون 
آن براي ما دقیقاً روشــن نیست. شــاید تمام 
آنچه بیان شــد، به تنهایي موردي را براي ابهام 
و پرســش ایجاد نمي کرد، اما اعتقادات خاص 
مسیحیان، به ویژه سه گانه پرستي،)۸( موجب 
آن شــد تا بخواهند با اســتفاده از این آیات به 

 چرا حضرت عیسي)ع( 
را روح اهلل نامیده اند؟

محمد صمدی
كارشناس امور دينی

ََّما  در قرآن كريم، آيه اي وجــود دارد كه در معرفي حضرت عيســي)ع( می فرمايد: إِن
ِ َو َكِلَمُتُه أَلْقاها إِلي  َمْريََم َو ُروٌح ِمْنه)1( )همانا مسيح،  الَْمسيُح عيَسي ابُْن َمْريََم َرُسوُل اهللَّ
عيسي بن مريم فرستاده پروردگار و كلمه و روح اوست كه در مريم دميده شده است.( 
با استناد به اين آيه است كه از واژه روح اهلل به عنوان يكي از اسامي عيسي)ع( در متون 

اسالمي استفاده شده است. 

بررسی وجه تسميه شبه برانگيز حضرت عيسي)ع( بر 
اساس متون اسالمي

حمران از امام 
صادق)ع( در 

ارتباط با آيه َو 
ُروٌح ِمْنه خواستار 

توضيحاتي 
مي شود. امام در 

پاسخ مي فرمايند: 
مراد از اين روح، 

آفريده و مخلوقي 
است که خداوند، 
آن را در نهاد آدم و 
عيسي قرار داده 

است. بدين ترتيب، 
امام اين شبهه را 
برطرف مي کند 
که اگر روح خدا 
در فردي باشد، 

حتماً او نيز همانند 
خدايش، ازلي و 
ابدي خواهد بود
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گفت وگو

   حضــرت عيســی )ع( كه روح 
القدس اســت، چرا خداونــد را پدر 
خطاب می كند؟ شــايد همين خطاب 

باعث اشتباه مسيحيان شده است؟!
اوالً حضرت عیســی)ع( روح القدس نیســت. نه 
مســلمانان چنیــن می گویند و نه مســیحیان. 
مسیحیان حضرت عیســی را یکی از ثالوث )اب، 
ابن و روح القدس( می دانند. آنــان می گویند به 
سه اقنوم و ســه خدای ازلی معتقدیم و در عین 

حال قائــل به توحید هســتیم. ثانیــاً، گفته اید: 
چرا حضرت عیســی)ع( خداونــد را پدر خطاب 
می کند؟ به عقیده مسلمانان این نسبت واقعیت 
ندارد، بلکه در زمره تحریفــات در دین حضرت 
مسیح قرار دارد. بله در انجیل چنین نسبتی داده 
شده، مثاًل در انجیل متی آمده است که حضرت 
عیسی به شاگردان خود یاد داد که در دعا خدا را 

پدر آسمانی بخوانند.
نیز در انجیل یوحنا آمده اســت که عیسی گفت: 

نزد پدر خود و پدر شــما و خــدای خود و خدای 
شما می روم.

برخی از عالمان مســیحی، اطالق لفظ »پدر« به 
خداوند جهــان را توجیه می کننــد و می گویند: 
مســیحیان خدا را پدر می خواننــد و این عنوان 
را از یهود گرفته اند. یهود خــدا را پدر خود و قوم 
خود را پسر خدای می نامند. عیسی به این عنوان 
رنگ عاطفی و خانوادگی خاصی بخشــیده، و به 

شاگردان خود گفته است: او را اَبا )پدر( بنامند.
  يكی از شــبهاتی كــه در مورد 
زندگی حضرت عيسی)ع( وجود دارد 
اين است كه چرا حضرت عيسی)ع( و 

يحيی)ع( ازدواج نكرده اند؟
حضرت عیســی)ع( چــون در زمانی بــود که 
یهودی ها بیش از اندازه اهل دنیا و دنیا پرســتی 
شــده بودند، حضرت عیســی برای مبــارزه با 
افزون طلبی ها و دنیا زدگی ها، به سیر و سیاحت و 
هدایت مردم پرداخت و فرصت پیدا نکرد ازدواج 
کند. حضرت یحیی حالت عرفانی خاصی داشت 
و دارای مقام قدس و تقوا بــود و مردم را به خدا و 
حقیقت و فضائل نفســانی تربیت می کرد و آنان 
را به یک فضای وســیع تر و روشــن تر می خواند 
و همواره از خوف خداگریان بــود و در عبادت به 

سیمای واقعی پیامبر منجی

فاطمه زارعی

درباره آفرينش، به صليب كشيده شــدن و عروج حضرت عيســی)ع( و همچنين ظهور در آخرالزمان و ... 
ســؤاالت و شــبهات زيادی وجود دارد. در گفت وگو با احمدرضا مفتاح عضو هيئت علمی دانشگاه اديان و 

مذاهب قم مورد اين مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.

گفت وگو با احمدرضا مفتاح درباره شبهات پيرامون حضرت 
عيسی)ع( و نيز خدا يا بشر بودن ايشان 
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به بزرگی وعظمت یاد کرده اســت؛ از آن جمله 
می فرماید: »متولیان و خدمتکاران بیت المقدس 
برای سرپرستی و کفالت حضرت مریم با یکدیگر 
کشــمکش داشــتند. هر کدام می خواســتند 
پذیرای شــئون مریم باشــند و بر تربیت او قیام 
کنند، زیرا مریم دختر پیشــوای آنــان بود و در 
زمان حیات خود در معبــد بیت المقدس مقامی 
واال داشــت. نزاع آنان باال گرفت و ســرانجام به 
قرعه رضایت دادند؛ پس از اصابــت قرعه به نام 
زکریا، دیگران تسلیم شــدند و کفالت مریم را به 
او سپردند. هر زمان که زکریا وارد محراب مریم 
می شد، غذایی در آن جا می دید. از او می پرسید: 
این ها از کجا می رســد؟ مریم می گفت: از ناحیه 
خداســت، هر کس را که بخواهد، بی حســاب 

روزی می دهد. 
حضــرت مریم بــا عنایــات خداونــدی و تحت 
سرپرستی حضرت زکریا به مقامی واال دست یافت 
تا جایی که به فرموده قرآن فرشتگان بدو بشارت 
دادند: »ای مریم، خــدا تو را برگزیــده و پاکیزه 
ســاخته و بر زنان جهان برتری داد. ای مریم ]به 
شکرانه این نعمت خداوندی[ در برابر پروردگارت 

خضوع کن و سجده و رکوع به جای آور.«
همچنین فرشتگان بشــارت دادند: »خداوند تو 
را به کلمه ای از خود بشــارت می دهد که نامش 
مسیح، عیسی بن مریم است، در حالی که در این 
جهان و جهان دیگر صاحب شــخصیت خواهد 
بود و از مقربان است. حضرت مریم)ع( در مسیر 
اطاعت و بندگی خدا از خانوادة خود جدا شد و در 
منطقه شــرقی بیت المقدس قرار گرفت و میان 
خود و دیگران حجابی انداخت. خدا می فرماید: 
»در این هنگام روح خود را به سوی او فرستادیم. 
او در شــکل انســانی کامل و بی عیب و نقص بر 
مریم ظاهر شــد. مریمی که همــواره پاکدامن 
زیســته و در دامان پاکان پرورش یافته و میان 
مردم نمونه ای از عفت و تقوا بود،  با دیدن مردی 
بیگانه و زیبا که به خلــوت گاه او راه یافته بود، به 
وحشت افتاد و اظهار داشــت: من از تو به خدای 

رحمان پناه می برم، اگر پرهیزکاری.
مرد ناشناس زبان به سخن گشــود و مأموریت 
خویــش را چنیــن بیان کــرد: من فرســتادة 
پــروردگار توام و آمده ام پســری پاکیــزه به تو 
ببخشــم. مریم با نگرانی گفــت: چگونه ممکن 
اســت من صاحب پسری شــوم، در حالی که تا 
کنون انسانی با من تماس نگرفته و زن آلوده ای 

نبوده ام؟!
روح خدا در پاســخ گفت: واقعیت همین است. 
خدا فرمــوده: این کار بر من آســان اســت؛ ما 
می خواهیم او را نشــانه ای برای مردم قرار داده 
و رحمتی از سوی ما باشــد و در هر صورت این 

کاری تمام شده است و جای گفت وگو ندارد.
گرچه آیات قــرآن در موضوع پاکدامنی حضرت 
مریم و تولّد فرزندش حضرت عیســی)ع( ادامه 
دارد، ولی با توجه به روشــن شــدن مطالب زیر 

بحث را به پایان می بریم:
1  امکان تولــد فرزند بدون پدر، با خواســت و 

اراده خداوند، چنان که حضرت آدم)ع( و حوا را 
بدون پدر و حتی مادر آفرید.

2  پاکدامنی حضرت مریم)س(.

3  ازدواج نکــردن آن حضرت و بــه دنیا آمدن 

عیسی)ع(.
  حضرت عيسی)ع( هم اكنون در 

كجاست؟
از بررسی آیات و تفاســیر آن ها به دست می آید 
که خدا حضرت عیســی)ع( را به آسمان ها برده 
است. در ســوره نســاء به این مطلب اشاره شده 
است: و گفتارشان که ما مســیح عیسی بن مریم 
پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند 
و نه به دار آویختند، لکن أمر بر آن ها مشتبه شد و 
کسانی که در مورد )قتل( او اختالف کردند، از آن 
در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان 
پیروی می کنند و قطعاً او را نکشــتند بلکه خدا او 

را به سوی خود برد و خداوند توانا و حکیم است.
در ســوره آل عمران می فرماید: )به یاد بیاورید( 
هنگامی که خدا به عیســی)ع( فرمــود: تو را بر 
می گیرم و به ســوی خود می برم، و از کسانی که 
کافر شدند، پاک می سازم، و کســانی را که از تو 
پیروی کردند، تا روز رستاخیر برتر از کسانی که 
کافر شــدند، قرار می دهم، سپس بازگشت شما 

به سوی من است...
عالمه طباطبایــی می گوید: در قرآن شــریف 
»توفی« به معنــای »موت« نیســت و در تمام 
جاهایی که استعمال شده، روی عنایت »گرفتن 
و نگهداشتن« اطالق شده اســت. توفی، أخذ و 
گرفتن حضرت عیس)ع( از بیــن یهودیان می 

باشد. 
خالصه آن کــه از ظاهــر آیات بــر می آید که 
حضرت عیسی)ع( نزد خدا زنده است و نخواهد 

ُمرد تا تمام اهل کتاب به او ایمان آورند.  

ســر می برد لذا فرصتی برای ازدواج پیدا نکرد و 
جبــاران و گردن کشــان شــهوت ران، حضرت 
یحیی را ســر بریدند و ســر بریده او را در میان 

طشتی گذاردند و برای مردی فاسد بردند.
   آيا طبق نظر مسيحی ها حضرت 
عيسی)ع( زنده اســت و در غيبت به 

سر می برد و روزی ظهور خواهد كرد؟
در اناجیل چهارگانه )یوحنا، مرقس، متی و لوقا( 
آمده است که عیســی به صلیب آویخته و کشته 
و سپس زنده شــده اســت. یهودیان معتقدند و 
افتخار می کنند که ما عیسی را کشتیم ولی قرآن 
کریم می فرمایــد: و ما قتلوه و مــا صلبوه و لکن 
شّبه لهم؛ آنان نه مسیح را کشتند و نه او را به دار 

آویختند لیکن واقعیت امر بر آن ها مشتبه شد.
یهودی هــا فــرد دیگریـ  بــه احتمــال قوی 
شــخصی به نام که شــباهت خیلی زیــادی به 
حضرت عیســی)ع( داشت و از شــاگردان او بود 
و با جاسوســی خود به آن حضرت خیانت کرده 
بودـ  به جای حضرت مسیح دســتگیر کردند و 
او را به صلیب کشیدند و کشــتند و او که فردی 
ضعیف النفــس بود بــه علت تــرس و اضطرابی 
که پیدا کرده بود نتوانســت از خــود دفاع کند. 
وقتی که یهودی ها درصدد دســتگیری و کشتن 
حضرت عیســی برآمدنــد خداونــد جریان امر 
را به او خبــر داد و فرمود:اذ قال اهلّل یا عســی انّی 
متوّفیک و رافعک الیّ ...: به یاد آورید هنگامی را 
که خدا به عیسی فرمود من تو را برمی گیرم و به 

سوی خود باال می برم ... .
بر اساس مضمون بسیاری از روایات عیسی زنده 
اســت و هنگام ظهور امام زمان)ع( از آســمان 
نازل می شــود و جزء اصحاب خاص آن حضرت 
قرار می گیرد. امــام زمان)عج( هنگام اقامه نماز، 
امامت جماعــت را به او پیشــنهاد می کند ولی 
حضرت عیســی قبول نمی کند و می گوید امیر 
و امام غیر از من اســتـ  اراده خــدا بر این تعلق 
گرفته که امیر و امام شما باشیدـ  سپس نماز به 
امامت امام زمان)عــج( اقامه می گردد و حضرت 

مسیح نیز به او اقتدا می کند.
   تولــد موجودات بــه خصوص 
انســان ها بايد از طريق پدر و مادر 
باشــد، بر اين مبنا چطور می شــود 
فرزندی همچون عيســی بدون پدر 

متولد شود؟
قرآن کریــم در چند آیه از حضــرت مریم)س( 

چرا حضرت عیسی )ع( ازدواج نکرد
حضرت عيســی)ع( چون در زمانی بود کــه يهودی ها بيش از انــدازه اهل دنيا و 
دنيا پرستی شــده بودند، برای مبارزه با افزون طلبی ها و دنيا زدگی ها، به سير و 

سياحت و هدايت مردم پرداخت و فرصت پيدا نکرد ازدواج کند. 

عامه طباطبايی 
می گويد: در 
قرآن شريف 

»توفی« به معنای 
»موت« نيست و 
در تمام جاهايی 

که استعمال 
شده، روی 

عنايت »گرفتن و 
نگهداشتن« اطاق 
شده است. توفی، 

أخذ و گرفتن 
حضرت عيس)ع( 

از بين يهوديان  
است
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یادداشت

 باور يهوديان به رجعت عيسی)ع(
یهودیان به آمدن  منجــی در آخرالزمان اعتقاد 
دارند. در تورات و کتب مختلف آن بشــارت های 
فراوانی از ظهور منجی و شــرایط دنیــا در قبل و 
بعد از آن آمده اســت. در زبور حضرت داوود)ع( 
نویدهایی بــه بیان های گوناگــون درباره ظهور 
منجی آمده است. جالب این که مطالبی که قرآن 
کریم درباره ظهور حضــرت مهدی)عج( از زبور 
نقل کرده اســت، عیناً در زبور فعلی موجود است 
و از دســتبرد تحریف و تفسیر مصون مانده است. 
در زبور آمده اســت: »... زیرا که شریران منقطع 
می شــوند اما متوکالن به خداونــد، وارث زمین 
خواهند شد. در کتاب »حجی نبی« چنین آمده 
است: »یهوه صبایوت چنین می گوید: یک دفعه 
دیگر آسمان ها و زمین و دریا و خشکی را متزلزل 
خواهم ساخت و تمامی امت ها را متزلزل خواهم 
ســاخت و فضیلت جمیع امت هــا خواهد آمد... 
این خانه را از جالل خود پر خواهم کرد. در کتاب 
دانیال نبی)ع( نیز آمده است: »... امیر عظیمی که 
برای قوم تو ایستاده قائم است، خواهد برخاست. 
بســیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیده اند، 
بیدار خواهند شــد.« در کتاب های زکریای نبی، 
عاموس نبــی و حزقیال نبی، نیز بشــارت هایی 
آمده اســت. پس یهودیان به آمــدن یک منجی 
اعتقاد دارنــد، حتی امروزه قبول تشــکیل یک 
حکومت یهودی به نام اسرائیل توسط یهودیان، 
با سوءاســتفاده از همین آرمــان یهودیان بوده 
اســت.البته عده ای از یهودیان با توجه به عقاید 
گذشته شــان، تشــکیل دولت صیهونیســتی 
را مخالف آرمان مســیحایی یهــود می دانند و 

می گویند باید به سنت انتظار ادامه داد.  

 مسيحای مورد انتظار يهوديان 
یهودیان و مســیحیان هر دو معتقدند که موعود 
آخرالزمان از ذریه اسحاق است. مسیحیان قائل اند 
که وی مسیح بن مریم است که به دست یهود کشته 
شد، خدای متعال او را زنده کرد و به آسمان برد و در 
آخر دنیا وی را می فرســتد تا توسط وی وعده اش 
را تحقق بخشد. اما یهودیان می گویند: وی )رهبر 
موعود( هنوز زاده نشده است. از برخی از نوشته ها 
چنین برمی آید که گویا یهودیان در انتظار مسیح 
هستند و همانند مســیحیان، منجی آخرالزمان 
خود را مســیح می پندارند اگرچه تا قبل از ظهور 
حضرت عیسی)ع( این فرضیه بود، اما باید بدانیم 
که چنین تصوری دربــاره منجی آخرالزمان غلط 
است؛ زیرا موعود مورد انتظار یهودیان »ماشیح« 
)مسیح، مسح شــده( خوانده می شــود، ماشیح 
لقب پادشــاهان قدیم بنی اسرائیل بود، ولی چون 
لفظ مســیح به حضرت عیســی اطالق می شود، 
دانشــمندان برای اشــاره به موعود یهود، از واژه 
مســیحا که با توجه به تلفظ التینــی از روی واژه 
عبری »ماشــیح«، ساخته شده اســت، استفاده 

می کنند. 

 مراد از »كلمه« در سوره آل عمران
آیه چهل و پنج ســوره آل عمران اشــاره شده به 
»کلمه« اشاره شــده:»اْذ قَالَِت الَْمآلئَِكُة يَا َمْريَُم إِنَّ 
ُرِك بَِكلَِمٍة مِّْنُه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَسى ابُْن َمْريََم  اللَّ يُبَشِّ
بِيَن« ]یاد کن[  نْيَا َواآلِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ َوِجيًها فِي الدُّ
هنگامی ]را[ که فرشتگان گفتند ای مریم خداوند 
تو را به کلمــه ای از جانب خود که نامش مســیح 
عیسی بن مریم اســت مژده می دهد در حالی که 
]او[ در دنیــا و آخرت آبرومنــد و از مقربان ]درگاه 

خدا[ است.  »کلمه« اســم جنس و مفرد است. به 
َحَســب لغت »کلمه« بر لفظ واحدی که داللت بر 
معنا کند، همچنین بر جلمــهـ  اعم از جمله ای که 
تمام باشد یا نباشدـ  اطالق می شود اما در اصطالح 
قرآنـ  کلمه ای که منســوب به خدا استـ  عبارت 
از چیزی اســت که اراده الهی با آن ظاهر می شود، 
ماننــد »کلمة ایجــاد« و »کلمة وحــی و الهام«. 
بعضی گفته اند که مــراد از »کلمه« مذکور  در این 
آیه، مسیح اســت، از جهت آن که انبیای گذشته، 
یا خصوص انبیای بنی اسرائیل، بشارت به او داده، 
و او را به عنوان منجی بنی اسرائیل معرفی کرده اند. 
این تعبیر یا گفته های کتب عهد جدید مساعدت 
داشته و در آن دیده می شود. بعضی دیگر گفته اند: 
مراد از کلمه عیسی)ع( اســت، زیرا مراد تورات را 
روشــن کرده، تحریفات یهودیان را بیان داشــته 
است. بعضی از مفســران دیگر گفته اند: مراد از آن 
خود بشارت اســت، و آن اخباری است که به حمل 
عیسی)ع( و والدت او داده شده است. بعضی دیگر 
گفته اند: مقصود خود عیســی)ع( اســت، لکن از 
آن جهت که عیســی)ع( کلمه ایجاد  است و این 
که تنها عیســی)ع( را به کلمة ایجــاد اختصاص 
داده، با این که هر انســان بلکه هر شــیئی در عالَم 
کلمة ایجاد در حقش صادق اســت، برای آن است 
که سایر افراد انسانی والدتشان روی اسباب عادیه 
صورت می گیرد و آن عبارت اســت از وارد شــدن 
منی مرد در رحم زن و اختالط با نطفه زن و ســایر 
عوامــل مقاربه. لکن چون در عیســی)ع(، بعضی 
اســباب عادی تدریجی، مفقود بــوده و وجودش 
به وسیله کلمة تکوین صورت گرفته، نفس کلمه 
تکوین شده اســت چنان که آیه ۱۷۱ سوره اعراف 
آن را تأیید می کند، » و کلمته ألقاها إلی مریم و روح 
منه، عیسی کلمة الهی و روحی از عالم الوهیت است 
که به مریم)س( القا شــده«. در آخر آیات مربوط 
به عیســی)ع( هم فرمــوده اســت: »مثل خلقت 
عیسی)ع( نزد خدا مثل خلقت آدم است که او را از 
خاک ساخت، سپس به آن خاک گفت: بشری به حّد 
کمال باش، همان دم چنان گردید.« مرحوم عالمه 
طباطبایی در تفســیر المیزان، این وجه را بهترین 
وجوه دانســت که کلمه خود عیســی)ع( است. 
عیسی)ع( اصلش یشــوع است که به منجی یعنی 
شخصی نجات دهنده تفسیر شده است. در بعضی 
اخبار عیســی را به معنای یعیــش، یعنی زندگی 
می کند، تفسیر کرده است. ظاهراً تفسیر دومی که 

برای لفظ عیسی شده، مناسب تر است. 

 وارثان حقیقی  زمین  
   حجت االسالم والمسلمين محمدجواد مروجی طبسی

 محقق و نويسنده   
حضرت عيســی)ع( از بزرگ ترين پيامبران الهی اســت. خداوند او را از مادرش حضرت مريم)س(، بدون آن كه 
شوهری داشــته باشــد، به دنيا آورد؛ چون اين اتفاق برای مردم عجيب بود و برايشــان قابل تصور نبود كه كسی 
بدون پدر متولد شود، به مريم تهمت زدند. خداوند حضرت عيسی)ع( را در همان روزهای اول تولد به سخن گفتن 

واداشت تا مادر خود را از هر خطا تبرئه كند. او خود را بنده و پيامبر خدا معرفی كرد.

كنكاشي  در  رجعت حضرت عيسي ابن مريم )ع(

مسیحا و ماشیح
ماشــيح لقب پادشــاهان قديم بنی اســرائيل بود، ولی چون لفظ مسيح به 
حضرت عيسی اطاق می شود، دانشمندان برای اشــاره به موعود يهود، از 
واژه مسيحا که  از روی واژه عبری »ماشيح«، ساخته شده، استفاده می کنند. 

يهوديان و 
مسيحيان هر دو 
معتقدند که موعود 
آخرالزمان از ذريه 
اسحاق است. 
مسيحيان قائل اند 
که وی مسيح بن 
مريم است که به 
دست يهود کشته 
شد، خدای متعال 
او را زنده کرد و به 
آسمان برد و در آخر 
دنيا وی را می فرستد 
تا توسط وی 
وعده اش را تحقق 
بخشد. اما يهوديان 
می گويند: وی )رهبر 
موعود( هنوز زاده 
نشده است
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یاد

  نويسنده مسيحی كه شيفته 
حضرت علی)ع( بود

 به یاد
 جرج جرداق

مصاحبه

گفت و گو با سيد حميدرضا برقعی
 درباره شعر آيينی

در  پس کوچه های
صور خیال

گفت و گو

با حجت االسالم علوی درباره 
سينمايی كردن زندگی بزرگان دين

به سینما  می توان 
اعتماد کرد؟

شکوه هنر

ادب و هـنر
دی

جي
د م

حي
ه م

خت
 سا

ص( |
( هلل

ول ا
رس

مد 
مح

لم 
ز في

ی ا
ماي

   ن

فيلم محمد رسول اهلل)ص( با تمجيد 
منتقدان و رسانه های جهان روبرو شد
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ترجمه

 از لهيــب صحرای ســوزان فروغی در 
چشمانش!  

و از گســترش ریگ  هــای عریــان، در برابر تابش 
خورشید،  صراحتی بر زبانش! 

و از باغ  های »یثرب« و »طائف« و از واحه  های شناگر 
حجاز که هم چون جزایر پراکنــده در دل دریایی از 
ریگ در زیر پرتو مــاه خودنمایی می نمودند، نرمی و 

مهری در قلب او و گرمی و سازشی در خون اوست! 

و از وزش گردباد های تند صحــرا، انقالبی در خیال 
اوست!

و از بیان شعر و نور آسمان، افسون و سحری در زبان و 
شعله ای فروزان در روح اوست! 

و از راســتی تصمیم و درستی اندیشــه، برشی در 
شمشیر و پیام و رسالتی در دست اوست، این همان 
محمد بن عبداهلل، پیامبر عرب، بت شــکن تاریخ و 
کوبنده ی راه و رسم بت پرستی  هایی است که در زیر 

نام های: پرستش ثروت و سرمایه، پرستش عادات و 
رسوم کهنه، پرستش احمقانه ی نژاد و خون، انسان را 

از برادر انسانش دور می کرد.

فرزندان »قریــش« دنیا و زندگــی را تنها در ربودن 
درهم  های ناچیز عرب بادیه نشــین و انباشتن آن  ها 
برای خود می دیدند. آن  ها ارزش  های زندگی انسان 
را تا حد یک تجارت پرسود و سوداگری و بهره گیری 
روزافزون، و کاروانی از کاال ها که پســتی و بلندی  ها 
را ســیر کرده و بیابان  های پر پیچ و خم را با نوای نی 
و خوانندگی برای شــتر ها به خاطر سوداگری پایین 
آورده بودند و سایبانی جز سایه درختان یک فرشی 
و پناهگاهی جز مکه، شهر بت  ها و بت پرستی  ها که 
در آن فقط درهم و دینار، پول و ثروت ارج داشــت و 

حکومت می کرد، نداشتند! 
ناگهان در گــوش آنان صدایی طنیــن انداخت که 
وجودشان را لرزاند و رشته شــهوت  ها و هوس  های 
آنان را از هم پاشــید و دنیا را بر سر آن  ها فروریخت. 
آن صدا می گفت: انسان ارزشی دارد، برتر از آنچه شما 
می شناسید، و عرب بیابا ن گرد و سرگردان، رسالتی 

دارد غیر از آنچه شما می پندارید. 
این صدا، صدای محمد بود. 

دو قبیله »بنی اسد« و »بنی تمیم« در مسیر جاهالنه 
زندگی خود، با گمراهی و ضاللت، به ســرعت پیش 
می رفتنــد و دختران خود را هم چنــان زنده به گور 
می ساختند و در این کار جز پیروی از عادات و رسوم 
غلط و تبعیت از آنچه انســان جاهل گذشــته انجام 
می داد، هدفــی تعقیب نمی کردنــد و جز زهرخند 
بر آراســتگی خلقت و زیبایی طبیعت و شورانگیزی 
هستی، انگیزه ی دیگری نداشــتند. به گوش آن  ها 
صدایی مالیم و سرشــار از نســیم مهر و شوریدگی 

عشق و زندگی خورد که می گفت:
ای بندگان خــدا! از زنده به گور ســاختن دختران 
بپرهیزید! برای زنان نیز مانند مردان حقوقی است و 
کسی صاحب اختیار مرگ و زندگی دیگران نیست، 

زندگی و مرگ تنها به دست خداست. 
این صدا، صدای محمد بود. 

اعراب، همیشــه در جنگ و ســتیز با شمشیر های 
آخته بودند و با زبان  هایی که گویی تازیانه  های دوزخ 
است،  با یکدیگر سخن می گفتند و در سایه ی نیزه  ها 
و شمشیر ها به دختران می رســیدند و بر لبان آن  ها 

بوسه می زدند! 

صدای محمد)ص(

نويسنده:جورج جرداق
ترجمه: آيت اهلل سيدهادی خسروشاهی

متن زير توســط جورج جرداق پژوهشگر، انديشــمند و مورخ مسيحی نگاشته شــده و توسط آيت اهلل 
سيدهادی خسروشاهی به فارســی ترجمه شده اســت. جورج جرداق صاحب كتاب هايی از جمله دايرة 
المعارف »علی؛ ندای عدالت انسانی«، »علی و حقوق بشر«، »علی و انقالب فرانسه«، »علی و سقراط«، »علی 

و ناسيوناليسم عربی« و عناوين ديگری در اين زمينه است.

بشارت به زجرديده  ها و ستم كشيده  های روی زمين كه وقت رهايی 
رسيده است
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او خواند. درحالی که آنان، مردمان بی خرد و کودکان 
نادان را تحریک کردند که پیامبر را سنگباران نموده و 

او را مسخره نمایند. 
اما دل  های این ستم دیدگان و آوارگان و بردگان که 
»بالل« مؤذن پیامبر- و نخستین مؤذن در اسالم  هم 
جزو آنان بود، با صدایی که ژرف تر از سرود صبحگاهی 
و نشاط  انگیزتر از سایه بی دریغ شب و نافذتر از همه 
بانگ  ها بود، آرامش یافت و روشن گردید: »مردم همه 
روزی خوار و خانــدان خداوندند و محبوب ترین فرد 

نزد او، کسی است که برای خاندان او مفیدتر باشد.«
این صدا، صدای محمد بود. 

اما دشمنانش و آن  هایی که او را آماج سنگ  ها کرده 
و مســخره می نمودند، این صــدای زندگی بخش 
را از او شــنیدند: »َولَْو کنَت َفظا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَفضواْ 
ِمْن َحْولِک َفاْعُف َعْنُهْم َواْســَتْغِفْر لَُهْم َوَشــاوِْرُهْم 
فِی الَْمِر َفــإَِذا َعَزْمَت َفَتَوکْل َعلَــی اهللِ آن اهللَ یِحب 
الُْمَتَوکلِیَن«)۱( اگر تو درشــت خوی و سنگین دل 
بودی از گرد تو پراکنده می شــدند، از آن  ها درگذر و 
عفو کن و برای آنان طلب آمرزش بنما و در کار با آن  ها 
به مشــورت بپرداز و چون تصمیم گرفتی بر خدای 

توکل کن که خداوند متوکالن را دوست دارد. 
این صدا، صدای محمد بود. 

اما رزمندگان... 
و کسانی که در راه زندگی بهتر می جنگیدند... کسانی 
که یاران او برضد شر و فســاد عمل می کردند. اگر به 
هنگام جهاد و دفاع از بنیاد انقالب جدید وسوسه ای 
برای پایمال کردند حقوق و کرامت  های دیگران در 
دل آ ن ها راه می یافت، پژواک این کلمات دل نشین 
در دل و جانشــان طنین می افکند: »حیله و نیرنگ 
به کار نبرید، مردم را به زنجیر نکشید. کودکان و زنان 
و پیرمردان و صومعه نشــینان گوشه گیر را از پای در 
نیاورید، درخت  های خرما را آتش نزنید، و هرگز گیاه 
و درختی را قطع نکنید و هیــچ خانه و بنایی را ویران 

نسازید! «
این صدا، صدای محمد بود. 

عرب این بانگ آســمانی را از فرزند عبداهلل فراگرفت 
و آن را شعار خود ســاخت و همه جا گسترش داد تا 
آنجا که هر تاجــدار و زورمنــدی را در آن فرو برد. و 
بدین وسیله توانســت پیوند انسان  های را با یکدیگر 
محکم تر ســازد و از همه باالتر، رابطه بین انســان و 
روح کائنات را  که پیامبر صحــرا آن را »خدای واحد 

و بی شریک«می خواند، اســتوارتر و ناگسستنی تر 
نماید. سایه ی محمد بن عبداهلل وسیع تر شد و تا آنجا 
گسترش یافت که سراســر عالم قدیم را فرا گرفت و 
از مشــرق تا مغرب، از خاور تا باختر نیکی و معرفت و 
صلح باور گشت. پیامبر صحرا دســت خود را بر فراز 
جهان برافراشت، تا بذر برادری و دوستی و محبت را 

در زمین بی افشاند. 
و از آن پس، پرچم اسالمی از هند تا اندلس برافراشته 

شد. 
و بر جبین خورشــید، تاج ملتی بزرگ درخشیدن 

گرفت! 

هدف نهایی این صدای آســمانی این بــود: دعوت 
جهانی به برادری انســانی، کوتاهی دست طبقه ی  
حاکم ســتمگر از ملت و دارایی و ثمره ی کوشــش 
مردم، برابری همگانی اعم از کوچک و بزرگ، محکوم 
و حاکم، عرب و عجم    در حقوق زیــرا که همه مردم 
برادرانی هستند که با هم برابرند. و از اهداف نهایی این 
صدا بود: دعوت به ر هایی زن از ظلم و ستم مرد، آزادی 
کارگر از ســتم کارفرما، آزادی بــردگان و نوکران از 
بندگی و ذلت تا آنجا که شرایط زمان و امکانات محیط 

به آن اجازه می داد. 
این صدا می خواســت درســت بر خالف نظریه ی 
آن عده از فالسفه پیشــین که می گفتند: کارگران 
و پیشــه وران و بردگان باید به جــرم انحطاط وکار 
و پیشــه ای که دارند از حقوق مدنی محروم شوند و 
دنیا را در حقوق و مشاغل به طبقات گوناگونی تقسیم 
کرده بودند)2(، همه افراد مــردم در کار حکومت و 
سرنوشــت خویش دخالت کنند و این بدون تردید 
بزرگ تریــن خیرخواهی و بشردوســتی ممکن در 

شرایط آن زمان بود! 
ربا و استثمار انسان از انسان تحریم گردید. 

و این صدا، پس از محمد، صــدای علی  بن ابی طالب 
بود. 

آن انقالبی بود بر ضد  اجتماعی کــه بنیاد آن بر پایه 
ظلم و ستم استوار گشته بود! 

پی نوشت:
 1  آل عمران، آیه ۱۵۹

2  فالسفه یونان و از جمله افالطون، چنین نظریه ای 

داده و حتی معتقد بودند که گروهی ذاتاً برده به دنیا 
می آیند و باید بردگی کنند!  

* فصــل نخســتین فرهنگ نامــه امام علــی )ع( 
تألیف جرج جــرداق، ترجمه: آیت اهلل ســیدهادی 

خسروشاهی

جامعه آن ها، مرکب از سوارانی فخرفروش، مردانی 
در میدان کارزار و کودکانی نــاالن بود که برای خود 
پناهگاهی می جوینــد و با کینه تــوزی و نابرادری، 
پــرورش می یابند و بــزرگ می شــوند! ناگهان در 
خیمه های شــان بانگــی پیچید ســهمگین تر از 
خروش رعد و برق و هولناک تــر از صفیر طوفان که 
می گفت:این چه کاری است که می کنید؟ آیا سزاوار 
است همدیگر را بکشــید درحالی که شما در سایه 
آفریدگار آســمان و زمین برادر یکدیگرید! جنگ و 
کشتار، از کار های اهریمن است و آشتی و صلح برای 
شما زیبنده تر است و در ســایه ی آن، زندگی بهتر و 

نعمت  های دلخواه شما فراهم تر. 
این صدا، صدای محمد بود. 

هیچ قوم و ملتی مانند مردم عــرب، در خودخواهی 
و خودبینی فرو نرفته بود. آن  هــا آن چنان تحقیر و 
خواری بر مردم غیر عرب روا داشتند که فقط خواسته 
اخالق فرعونی، خودپسندی احمقانه، اخالق زشت 
و تلخ بود و در نتیجه، مردم غیر عــرب در نزد آنان به 
قدری پست شمرده شــدند که شرافت انسانی آن  ها 
مورد تهدید قرار گرفت و این امر به پرچم دار رسالت 
جهانی ســخت گران آمد و خودخواهان فخر فروش 
را با صدایی بلند به خــود آورد که می گفت: »عرب را 
بر عجم برتری و فضیلتی جز با پرهیزگاری نیست و 

انسان، خواه ناخواه برادر انسان است.«
این صدا، صدای محمد بود. 

اما زجردیده  ها و ستم کشیده  های روی زمین! ... 
امــا طــرد شــدگان و آوارگانی کــه بــاد صحرا 
چهره های شان را ســوزانده بود و اجتماع مزدور نیز 
آن  ها را از خــود می راند و زندگی چنــان بر آنان تلخ 
و تنگ گشــته بود که آن  ها کم ارزش تر و پست تر از 
ریگ  های بیابان به حســاب آمده و روزگار سیاهی را 
می گذراندند. .... این  ها رفقا و یاران صاحب رســالت؛ 
پیامبر جدید به شــمار می رفتند، چنان که دوستان 
مسیح نیز بینوایان و مطرودین اجتماع بودند و پیامبر 
به خاطر نجات آنها، حکومت را به دست شورا سپرد. 
بندگی و برده گیری و بهره برداری انســان از انسان را 
تحریم کرد، بیت المال و کوشــش  های مردم را ملی 
و عمومی ســاخت تا همه با هم، از زندگی بهره مند 
شوند و پشت و شانه  های بســتگان قریشی خود را با 
تازیانه  های خیرخواهی ملتهب ساخت و با تمام نیرو 
و وجود خویش برای وحدت جهانی، کوشــش نمود 
و ســمبل آن را خدای واحد قرار داد و همه را به سوی 

دل  های 
ستم ديدگان و 

آوارگان و بردگان 
که »بال« مؤذن 

پيامبر- و نخستين 
مؤذن در اسام  هم 

جزو آنان بود، با 
صدايی که ژرف تر از 

سرود صبحگاهی 
و نشاط  انگيزتر از 

سايه بی دريغ شب 
و نافذتر از همه 

بانگ  ها بود، آرامش 
يافت و روشن 
گرديد: »مردم 

همه روزی خوار و 
خاندان خداوندند و 
محبوب ترين فرد 
نزد او، کسی است 
که برای خاندان او 

مفيدتر باشد.«
اين صدا، صدای 

محمد بود

برای زنان نیز مانند مردان حقوقی است
ای بندگان خدا! از زنده به گور ســاختن دختران بپرهيزيد! برای زنان نيز مانند مردان 
حقوقی است و کسی صاحب اختيار مرگ و زندگی ديگران نيست، زندگی و مرگ تنها 

به دست خداست. 
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یاد

ما کرد؛ چنان  که در اواخر عمر گفته بود: »من پس از 
علی)ع( کسی را شایســته نوشتن ندیدم و تصمیم 

گرفتم که جز در مورد علی)ع( ننویسم...«.
اما بدون تردید، در میان همه نوشته ها و گفتارهای 
وی، باید برای »االمام علی؛ صوت العدالة االنسانیه« 
حسابی دیگر باز کرد. او این کتاب را هنگامی منتشر 
کرد که تنها 2۸ سال داشت؛ در سال ۱۳۳۵ یا همان 
۱۹۵۶ میالدی(. با این حال این کتاب که ســخنی 
برآمــده از دل بود، بی درنگ بر دل ها نشســت و به 
سرعت مورد استقبال جهانیان و ازجمله مسلمانان 
قرار گرفت. خود او این کتاب را با نامه هایی مودبانه 
و متواضعانه برای تعدادی از بزرگان فرستاد. جرداق 
در نامه اش به آیت اهلل العظمی بروجردی نوشته بود: 
»تصدیق می فرمایید که انــی انصفت االمام بعض 
االنصاف؛ یعنی فقط تا حدی حــق مطلب را درباره 

امام علی رعایت کرده ام.«
آن مرجع کم نظیر و هوشمند نیز این کتاب را »عادم 
النظیر« نامید و دستور داد تا به زبان فارسی ترجمه 
گردد. علی و حقوق بشر، علی و انقالب فرانسه، علی 
و ســقراط، علی و دوران زندگانی اش و ســرانجام، 
علی و قومیت عربی، نام هایی است که بر جلدهای 

پنج گانه این کتاب نقش بسته است.
تأثیر شگفت انتشار این کتاب در آن زمان برای نسل 
من از یاد نخواهد رفت؛ خصوصاً جمله معروف وی 
که دهان به دهان نقل و در منابــر و خطابه ها تکرار 
می شد؛ »ای آسمان و ای زمین! چه می شد اگر تمام 
قدرت و ابتکار خود را به کار می بستید تا یک بار دیگر 
موجودیتی همچون علــی)ع( بیافرینید و یک بار 

دیگر جهان طعم عدالت و انسانیت را بچشد«.
او اخیراً و۵۰ سال پس از انتشار کتابش تأکید کرده 
بود که: »در این روزگار نیاز به امام علی)ع( و باورها 
و مواضع و نقش انسانی و بزرگ و عظیم او و امثال او، 
از بزرگان حقیقت و توجه به انســان بیش از نیاز هر 
زمان و دوران دیگری به علی)ع( و امثال اوست. این 
موضوع را هر انسانی که وجدان بیدار و درک درستی 
داشته باشد و به امور خواص و عوام به نیکی نظر کند 
درمی یابد، فرق نمی کند که این فرد به جهت عقاید 
و عاداتش از کدام گروه از انســان ها باشد و از کدام 

ملیت باشد و در کجا زندگی کند.«
این نوشته ادای دینی است به او، که یک سال از کوچ 
او به سرای دیگر گذشته اســت. شامگاه چهاردهم 
آبان ماه ۱۳۹۳)۵ نوامبر 2۰۱4( بود که خبر از سفر 
ابدی وی داده شد. آرزو می کنم از خوان سخاء و آثار 

محبت موالی کریمان بهره مند باشد.

است: »مخالفت و دشمنی وی با علی)ع( چنان بود 
که پدر خویش را لعن می کرد و چون سبب پرسیدند 
که چرا او را در خور لعــن می داند، گفت: برای آن که 
مرا علی نامیده اســت«. مسعودی می گوید: »یکی 
از اخباریان نقل کرده که به یکی از مردم شــام که 
به صف بزرگان و خردمندان و صاحب نظران آن ها 
بود، گفته بود این ابوتراب کیست که امام او را بر منبر 
لعن مي کند؟ گفت: گمان مي کنــم یکی از دزدان 

ایام فتنه بوده است!«
آیا با این حال نباید شــگفت  زده شــد که چگونه، 
علی)ع( محبوب ترین شخصیت  تاریخ باقی مانده 

است؟! 
اگر امیرمؤمنان)ع( دشمنانی دارد که نتوانسته اند 
چشــم بر بزرگی و بزرگواری هــای او ببندند، چه 
جای تعجب اســت که نه در میان دشــمنان، بلکه 
نامسلمان های منصفی که نور هدایت بر دل آن ها 
تابیده و فطرت عدالت طلب آن ها دســت نخورده 
باقی مانده اســت، شیفتگان بی شــماری داشته 

باشد؟!
یکی از برجســته ترین نمونه های این گونه هدایت 
یافتگان، »جرج ســمعان جرداق« است که سال 
پیش چشم از جهان فروبســت. این استاد ادبیات و 
فلسفه دانشگاه بیروت، اصالتاً مسیحی و اهل لبنان 
بود، اما از کودکی با محبت امام علی)ع( بزرگ شده 
بود؛ چنان که بر تارک خانه پدرش نیز این ســنگ 
، ال َسیَف  نوشــته نصب گردیده بود:»ال َفتی ااِّل علیٌّ

ااِّل ذوالَفقار«!
او عاشــق نهج البالغه بود، از ســیزده سالگی با این 
کتاب آشنا شــد، و آن را »قانون اساسی انسانیت« 
می نامید. شاید اغراق آمیز نباشد که بگوییم او تمام 
عمر خویش را صرف شناخت و معرفی امام نخست 

در این باره، جمله ای بسیار زیبا و حکیمانه از »خلیل 
بن احمد« نقل شــده اســت. از او که مشهورترین 
اســتادان ادبیات عرب بوده و او را بــه عقل و علم و 
زهد و صالح و حلم و وقار ســتوده اند، خواستند که 
فضیلتی از علی)علیه السالم( بگوید. وی پاسخ داد: 
»چه بگویم در حق کسی که دوســتان او مخفی و 
کتمان کردند فضائل او را بــه جهت ترس از اعداء، و 
دشمنانش سعی کردند در اخفای فضائل او از روی 
حسد و بغض و با این که دوست و دشمن فضائل او را 
پنهان کردند، باز هم چندان از فضائل او ظاهر گشت 

که مشرق و مغرب را پر کرد!«
محدث قمــی)ره( در کتاب »تتمــه المنتهی« به 
نمونه هایــی از تمجید هــا و مدیحه ســرایی های 
دشــمنان اشــاره و این بیت معــروف را یادآوری 
می کند که می گوید: همه بشریت، حتی دشمنان 
نیز به فضیلت های وی اعتــراف کرده اند و فضیلت 
هم همین است که دشمنان به آن اقرار کنند.»َشِهَد 
الَناُم بَفضلِِه حتــی الُعدی و الفضُل ما َشــِهَدت بِِه 

الَعداُء«
حق با ایشــان اســت. هنگامی که انســان حجم 
تبلیغات منفی علیه چهــره تابناک علوی را در نظر 
می گیرد، انصافاً هم نورافشانی آن یگانه تاریخ را باید 

معجزه ای آشکار نامید.
مورخ نامدار، علی  بن حســین مسعودی، در کتاب 
»مروج الذهب و معادن الجوهر« به عنوان نمونه ای 
از این گونه تالش ها می نویســد: »مردم حّران که 
خدایشان بکشد، وقتی ناسزای ابوتراب یعنی علی 
بن ابیطالب )رضــی اهلل عنه( که بــه روز جمعه بر 
منبرها باب بود برداشته شد، از ترک آن دریغ کردند 

و گفتند: نماز بی لعنت ابوتراب باطل است.«
او از شــخصی به نام علی بن جهم، چنین یاد کرده 

به یاد جرج جرداق

دكتر محسن اسماعيلی
عضو شورای نگهبان و استاد دانشگاه

يكی از ويژگی های اميرمؤمنان، علی)ع( كه نظير هم ندارد، شدت جذابيت و گستره محبوبيت وی نزد همگان 
و ازجمله بيگانگان و حتی دشمنان او است. اين، به رغم آن است كه سنگين ترين تالش های تبليغاتی در طول 

تاريخ، عليه وی صورت گرفته است.

 نويسنده مسيحی كه شيفته حضرت علی)ع( بود

بزرگ شده با محبت امام علی)ع(
يکی از برجسته ترين نمونه های  هدايت يافتگان، »جرج جرداق« است که سال پيش 
چشم از جهان فروبست. اين استاد ادبيات و فلسفه دانشگاه بيروت، اصالتاً مسيحی 

و اهل لبنان بود، اما از کودکی با محبت امام علی)ع( بزرگ شده بود.



    69مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره ششم   |       دی 1394

ایرانی ها هــم از ۳2۵ میــالدی با همســایه های 
جنوبی شــان آشنا شــدند. شــاپور دوم گروهی از 
اعراب را به عراق آورد تا سیاســتی مشابه رومی ها 
اتخاذ کند. این گروه از اعراب به »لخمی ها« معروف 
هستند. لخمی ها در شهر حیره )جایی نز دیک کوفه 
امروزی( ساکن می شوند و در همین جاست که دو 
نعمان، به شهرتی تاریخی می رسند. اولین نعمان،   
همان اســت که کاخ خورنق را می ســازد )که قصه 
معمارش، سنّمار، بین عرب ها که تا آن روز کاخ ندیده 
بو دند، شهرتی افســانه ای پیدا کرد( و به بهرام گور 
در رسیدن به شــاهی کمک می کند. دومین نعمان 
۱۵۰سال بعد در زمان خسروپرویز به حکومت حیره 
می رسد. دلیل شــهرت این نعمان هم، یکی خشم 
بی جای خسروپرویز بر اوست که به بهان های واهی 
دســتور داد او را زیر پای فیل بیندازنــد، و یکی هم 
این که جنگ چهارم فجار به خاطر حمله به کاروان 
او در مکه انجام شــد )در این جنگ عموهای پیامبر 

ما)ص( شرکت داشتند.( 
جنگ های فجار، تنها آگاهی تاریخی از ســرزمین 
حجاز، پیش از ظهور اسالم است. اعراب 4 ماه سال را 
»ماه حرام« می دانستند و در آن جنگ نمی کردند. 
اما در 4 جنگ، همین تنها قانونشان را هم شکستند. 
دالیل به راه افتادن این جنگ هــا، از خنده دار ترین 
حکایات تاریخ است؛ مثاًل اولین جنگ که 4۰ سال 
هم به طول انجامید، تنها به این دلیل شروع شد که 
رئیس یک قبیله از زنش پرسیده بود »در میان عرب، 
بهتر از من سراغ داری؟« و زن جواب داده بود »بله، 
برادر هایم!« آن رئیس هم برادر زن هایش را کشــته 
بود و این طــوری دو قبیله وارد جنگ شــده بودند. 
نیم قرنی بعد، امام علی)ع( خطاب به عرب ها چنین 
گفت: »آبی گندیده بودید، بــه برکت پیامبر)ص( 

عزتی پیدا کردید.« 
تاریخ را که نگاه کنید، در میان انبوهی از جنگ های 
طوالنی و کشــدار، یکباره انگار که انقالبی رخ داده 
باشــد، در گوشــه ای ناشــناخته از جهان، یکباره 
حوادثی تند و پرشــتاب اتفاق می افتند. یک دین از 
یک شهر بسیار کوچک در میانه سرزمینی بیابانی 
سر بر می آورد و امپراتوری های کهن را مغلوب خود 
می کند. تنها ۳۰ ســال بعد از رحلت پیامبر )ص(، 
اسالم با سرعتی بیشتر از سرعت گسترش تمام ادیان 
دیگر، از هند تا اندلس )اسپانیای امروزی( گسترده 
شده بود و جز روم، اهالی تمام سرزمین هایی که در 
کتاب های مقدس از آن ها اسم برده شده، مسلمان 

شده بودند.

رسالت مبعوث شد. ۱2 قرن از ماجرای شاهزاده ای 
که قدرت و ثروت را   رها کرد تا به بیداری برسد و بودا 
شد گذشته. پیامبر آریایی ها، زرتشت، نیز بیشتر از 
۱۰ قرن است که درگذشته و از بشارت های عیسی 
که صدا می زد »ملکوت خد ا نزدیک اســت« ۶  قرن 
می گذرد. به طرز عجیبی تجدیــد روح و معنویت 
جهان، از یکی از ناشــناخته ترین سرزمین ها صادر 

می شود.
عربســتان بــا آن کــه در نزدیکــی قدیمی ترین 
تمدن های بشــری قرار دارد اما بسیار دیر تر از نقاط 
دیگر خاورمیانه پــا به عرصه تاریخ گذاشــت. بجز 
یمن که تمدن و شهرنشــینی قدیمی دارد، از اقوام 
ساکن در شمال شــبه جزیره، تا سال 22۰ میالدی 
هیچ خبری در تاریخ نیســت. تازه در این سال است 
که ســپاهیان روم، اقوام بیابانگرد را از شــمال شبه 
جزیره به حوالی سوریه امروزی می آورند تا از آن ها به 
عنوان سپر انسانی در برابر لشکر ایران استفاده کنند. 
از میان این اقوام که در تاریخ به »غسانی ها« معروف 
هســتند، برده ای هســت که اربابش امپراتور روم 
می شــود. این ارباب چون غالمش را بسیار دوست 
داشــته، او را وارث خودش می کند؛ »فیلیپ عرب« 
از 244 تا 24۹ میالدی بــر امپراتوری روم حکومت 
و با ایران هم صلح می کند. این، اولین چهره معروف 
عرب در تاریخ اســت )پیامبر اسالم )ص( هم که در 
جوانی با کاروان های تجاری به ســوریه می رفت، با 

همین غسانی ها تجارت می کرد(.

از تصورات و ترس ها و امید هایشان کمک گرفت و در 
حدود فهمشان با آن ها سخن گفت. وقتی او دعوت 
خویش را آغاز کرد، اعراب، قبایل بت پرستی بودند 
که به طور متفرق در صحرای خشــک عربســتان 
سکونت داشــتند؛ ولی به هنگام مرگ او ملتی شده 
بودند. وی خرافات و تعصبات را محدود کرد و به جای 
یهودیت، مسیحیت، آیین زردشــتی، و دین قدیم 
عربستان، دینی پدید آورد ساده و روشن و نیرومند، 
با معنویاتی که اساس شجاعت و مناعت قومی بود. 
او طی یک نســل در یک صد معرکه پیروز شد، و در 
مدت یک قرن امپراتوری عظیمی به وجود آورد که 
اینک هم در روزگار ما، نیروی معتبری اســت که بر 

یک نیمة جهان نفوذ دارد.«
بخش بزرگی از »عصر ایمــان« )جلد چهارم تاریخ 
تمدن ویل دورانت( دربارة »ظهور اسالم و گسترش 
آن« و »شخصیت حضرت محمد)ص(« است. چند 
خطی که خواندید بند پایانی است که ویل دورانت بر 
این بخش نوشته است. کافی است کمی از شرایط و 
اوضاع تاریخ در زمانه بعثت بدانیم تا به صحت داوری 

آقای دورانت پی ببریم. 
پیامبر اسالم)ص( در زمانه ای به رسالت مبعوث شد 
که نه فقط در حجاز و عربستان که در اکثر نقاط دنیا، 
جنگ و خونریزی حاکم بود. جنگ های بزرگ ایران 
و روم، فساد دستگاه ساسانی، شــلتاق اقوام بربر در 
اروپا، سقوط امپراتوری روم و جنگ های داخلی در 
چین، تصویر زمانه ای است که پیامبر)ص( در آن به 

باال، باال، باالتر

علی رضايی

ويل دورانت می گويد:»اگر بزرگی را به ميزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجيم، بايد 
بگوييم محمد)ص( از بزرگ ترين بزرگان تاريخ اســت. او درصدد بود سطح معنويات و 
اخالق قومی را كه از گرمای هوا و خشــكی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج 
دهد، و در اين زمينه توفيقی يافت كه از همة مصلحان ديگر بيشتر بود. كمتر می توان 
كسی را جز او يافت كه همة آرزوهای خود را تحقق بخشيده باشد. او مقصود خود را از 
راه دين انجام داد، زيرا به دين اعتقاد داشت؛ به عالوه، در آن روزگار، نيروی ديگری در 

اعراب مؤثر نبود.

حضرت محمد )ص( نوری است كه در عصر جهالت ظهور 
كرد و انسان ها را رهايی بخشيد

شخصیت حضرت محمد)ص(
ويــل دورانت: وقتی حضــرت محمد)ص( دعــوت خويــش را آغاز کرد، اعــراب، قبايل 
بت پرستی بودند . وی خرافات و تعصبات را محدود کرد ودينی پديد آورد ساده و روشن 

و نيرومند، با معنوياتی که اساس شجاعت و مناعت قومی بود. 

تاريخ را که نگاه کنيد، 
در ميان انبوهی از 

جنگ های طوالنی و 
کشدار، يکباره انگار 
که انقابی رخ داده 
باشد، در گوشه ای 

ناشناخته از جهان، 
يکباره حوادثی تند 

و پرشتاب اتفاق 
می افتند. يک دين 
از يک شهر بسيار 

کوچک در ميانه 
سرزمينی بيابانی 

سر بر می آورد و 
امپراتوری های 

کهن را مغلوب خود 
می کند. تنها ۳۰ 

سال بعد از رحلت 
پيامبر )ص(، اسام 

با سرعتی بيشتر 
از سرعت گسترش 

تمام اديان ديگر، 
از هند تا اندلس 

)اسپانيای امروزی( 
گسترده شده بود و 
جز روم، اهالی تمام 

سرزمين هايی که در 
کتاب های مقدس از 
آن ها اسم برده شده، 
مسلمان شده بودند
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کتاب

نســخه را با جاهایی که به نظر خودش نیاز به اصالح 
داشــته آماده کرده و بعد، در پاورقی همان اصالحات 
را تذکر داده. برای همین، معمــوالً کتاب های متون 
کالسیک ما، چیزهایی هستند با نصف صفحه پاورقی 
و کلی مقدمــه و تعلیقات در ابتــدا و انتهای متن که 
معموالً خواننده غیرمتخصص را می ترساند. این همه 
کتاب گزیده متون کهن که در بازار کتاب ما هســت، 
دقیقاً به همین شکل است. سال ۱۳۷2 بود که جعفر 
مدرس صادقی، داســتان نویس خوبمــان، یک ایده 
جدید ارایه کرد: بازخوانی متــون. او گفت که به جای 
نصفه و نیمه خواندن متن های کهن، خوب است برویم 
اصلشــان را بخوانیم، اما نه آن اصل با چاپ فاضالنه و 
عالمانه را که فقط به کار متخصصان ادبیات فارســی 
می آید. ایده او این بود که مثــل همان کار که در همه 
جای دنیا معمول و مرسوم اســت، متون کهن را باید 
از نو فصل بندی کرد، پاراگراف بندی شــان را امروزی 
کرد و عالیم ســجاوندی را که در متون کهن کاربرد 
نداشته و یکی از مشکالت خواندن آن هاست، به متن 
اضافه کرد. آن ها را با یک رســم الخط واحد و امروزی، 
حذف مکررات و شاخ و برگ های بی ارتباط با موضوع 
اصلی کتــاب و اضافه کردن یــک واژه نامه کاربردی 
به انتهای کتاب، در دســترس جوان ها و عالقمندان 
قرار داد. مــدرس صادقی خودش با همیــن ایده، در 
فاصله ۸ ســال، ۹ کتاب را بازخوانی کرد: کتاب های 
»قصه های ترجمه تفسیر طبری«، »مقاالت موالنا«، 
»مقاالت شــمس«، »تاریخ سیســتان«، »سیرت 
رسول اهلل)ص(«، »عجایب نامه« همدانی، »قصه های 
شیخ اشــراق«، »تاریخ بیهقی« و »قصه های تفسیر 
سورآبادی«. استقبال بســیار خوبی که از این سری 
انجام شــد، نشــان داد که تجربــه بازخوانی متون، 
می تواند روش مناســبی برای پر کــردن خأل ارتباط 
نسل جدید با متون کهن باشد. بعد از تجربه های موفق 
جعفر مدرس صادقی، چند نفر دســت به بازخوانی 
متون دیگر زدند که هیچ کدامشان تجربه های موفقی 
از آب درنیامد. تا این که یاسین حجازی در سال ۱۳۸۷ 
»کتاب آه« را منتشر کرد. این کتاب، بازخوانی یکی از 
مقتل های معتبر امام حسین)ع( بود. )مقتل، بر وزن 
مشهد، به کتاب هایی گفته می شــود که گزارش به 
شهادت رسیدن یک فرد را شــامل باشد.( کتابی که 
حجازی مورد بازخوانی قرار داده بود، »دمع السجوم« 
نوشته عالمه ابوالحسن شعرانی بود. این کتاب، البته 
متن کهنی نیست و فاصله چندانی تا روزگار ما ندارد، 
اما به خاطر تسلط نویسنده اش بر زبان فارسی و قوت 
قلم و شیوایی بیانش، متنی بسیار ارزشمند به حساب 

چنین قاعده ای برقرار نیست. شاید جز دیوان حافظ 
که به طور سنتی در طاقچه هر خانه ای جا دارد، بقیه 
متون کالسیک یکی دوتا چاپ بیشتر ندارند. در میان 
چاپ ها، مصحح فاضل و ادیبی آمده است و از بین چند 
نســخه خطی کتاب، یکی را اصــل گرفته و اختالف 
نسخه ها را هم در پایین صفحه یادداشت کرده است. 
یا اگر از آن کتاب فقط یک نســخه بوده، متن آن یک 

در دنیا رســم اســت که کتاب های کالسیکشان را 
در چند مدل عرضه و ارایه کنند. مثاًل شکســپیر هم 
چاپ هایی دارد که متن اصلی را به دســت می دهد، 
هم نسخه های ساده شده برای عموم، هم نسخه های 
مناسب برای ســنین نوجوانی و تین ایجری. آن هم 
در انواع و اقســام چاپ ها و قطع ها و ســر و شکل های 
هیجان انگیــز. اما معموالً برای متون کهن فارســی، 

آن کوه دست نیافتنی

احسان رضايی

معمولش اين اســت كه بايد اول كتاب يا داستانی ديده شــود و مورد مطالعه قرار گيرد، بعداً درباره اش حرف 
زده بشــود و مصاحبه و نقد و تحليل و باقی ماجراها. اين موضوع، يک استثنا دارد، آن هم ادبيات كهن فارسی 
است. كتاب های كالسيک ادب فارسی، معموالً بيشتر از آن كه خوانده بشوند، موضوع گفت وگوهای عالمانه 
و فاضالنه هستند. شايد يک دليل مهم اين اتفاق، بجز تنبلی خوانندگان، دشواری مواجهه با اين متون باشد. 

می پرسيد يعنی چی؟ عرض می كنم.

قاف، كتابی است كه به بازخوانی سه كتاب كهن با محور يک موضوع 
می پردازد: داستان زندگی پيامبر اسالم)ص(
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هوشمندانه، با هم پیش می روند. از این حیث، می شود 
گفت کتاب ساختاری ســینمایی دارد. چنان که در 
شروع، چند سکانس سریع می بینیم از بشارت هایی 
درباره آخرین پیامبر)ص( در داســتان های یوسف 
و برادران، موسی و شــکافتن نیل، داوود و سلیمان و 
باالخره داســتان کســی که تعریف می کند چون در 
قبیله آن ها شــنیده بودند پیامبری محمدنام ظهور 
می کند، پدر او و دیگران، اســم پسرشــان را محمد 
گذاشته اند. پایان کتاب هم با همین تکنیک و با نقل 
چند خواب تمام می شود، خواب هایی که هر کدام از 
صحابه دیده اند و در آن ها پیامبــر)ص( را دیده اند، تا 
می رســد به خواب ابن عباس که پیامبر)ص( را با سر 
و رویی آشــفته می بیند در خواب که شیشه ای پر از 
خون در دست دارد، می پرسد »چیست این شیشه؟« 
و رسول خدا)ص( جواب می دهد: »خون حسین بن 
علی اســت. من از زمین برچیده ام« و بعداً ابن عباس 
می فهمد که فردای خوابش، امام حسین)ع( در کربال 
به شهادت رسیده است. این طوری، »قاف« به »کتاب 

آه« وصل می شود.

بهترینش را انتخاب کرده است. مثاًل در میانه داستان 
هجرت، میان پرده ای است که پیامبر)ص( سر راه به 
خانه زنی به نام »ام معبد« وارد می شود. این داستان 
را در »قاف« به ترتیب )در صفحــات ۳۹۸ تا 4۰۰( از 
»تفسیر سورآبادی«، »شرف النبی« و دوباره »تفسیر 
ســورآبادی« می خوانیم. به این قطعــات انتخابی، 
ســجاوندی و پاراگراف بندی اضافه شــده اســت، 
مقدمه ای مفصل درباره کتاب هــای انتخابی و ارزش 
داســتانی هر کدام در ابتدا و واژه نامــه ای در انتهای 
کتاب اضافه شده است و به این شــکل، کتابی تازه از 

متن های کهن در دست داریم. 
در تدوین کتاب، شــیوه های داستان نویسی مدرن 
رعایت شــده اســت. مثاًل در ابتدای کتاب، دو خط 
موازی داستان عبداهلل، پســر عبدالمطلب و داستان 
ابرهه به موازات هم نقل می شــوند تا در واقعه حمله 
لشــگر فیل ســوار ابرهه به خانه خدا، این دو خط به 
هم می رســند. یا بعد از رحلت پیامبر)ص(، سه واقعه 
سوگواری و تدفین رسول)ص(، ماجراهای خالفت، 
و مدعیان دروغین پیامبری )ســجاح و مســیلمه(، 

می آید. کاری که حجازی در بازخوانی آن کتاب انجام 
داده بود، عالوه بر پاراگراف بندی و سجاوندی و پس و 
پیش کردنی جزئی در اصل متن، بیرون کشیدن ماده 
داستانی آن و پررنگ کردن خط روایت بود. کاری که 
در فرم صفحه آرایی کتاب هم رعایت شده بود و متن 
کاًل به شکل مجموعه ای از داستانک های مینی مال به 
هم پیوسته درآمده بود. تجربه »کتاب آه« با استقبال 
بســیار خوبی مواجه شــد و همین، یاسین حجازی 
را به ســمت دومین کارش در زمینه بازخوانی متون 
مذهبی پیش برد. این بار، تجربه ای جدید: بازخوانی 
سه متن کهن با یک خط داســتانی. در کتاب »قاف« 
یاسین حجازی، سه متن »ســیرت رسول اهلل)ص(« 
ترجمه شده به فارسی در ســال ۶۱2 قمری، »شرف 
النبی« ترجمه شــده به فارسی در حدود ۵۸۰ قمری 
و »تفسیر ســورآبادی« نوشته شــده در حدود 4۷۰ 
قمری را برای کار انتخاب کرده اســت. مواد داستانی 
مربوط به زندگی پیامبر اسالم)ص( را از آن ها بیرون 
کشیده اســت و بعد آن ها را تکه تکه بریده، دوباه کنار 
هم چســبانده، جاهایی را که در چند منبع بوده فقط 

رفته بود و هرچه از آن شخصیت های مشهور رفته بود از رفتار و 
افکار و فرجام خود آن ها بود. به همین ســبب مثاًل آنچه را که در 
طی هجرت گروهی از مســلمانان به حبش رخ داد کالً نیاوردم 
و همین طور حکایت اصحــاب کهف و ذوالقرنین را از ســیرت 
رسول اهلّل)ص( و قصه های دیگر پیامبران را از تفسیر سورآبادی 
و فضائل صحابه را از شرف النبی. اصل دوم این بود که از تمام متن 
سه کتاب فقط عناصر دراماتیک را جدا کنم. عناصِر دراماتیک 
یعنی ایماژها و دیالوگ ها. ایماژ مثل آنچه در تفسیر سورآبادی 
ذیل سوره بنی اسرائیل، در »حدیث و قصه معراج رسول« است 
که رسول دو مرد دید یکی نشسته و یکی ایستاده و مرد ایستاده 
چنگکی را گوشه دهان مرد نشســته انداخت و چنگکی دیگر را 
آن گوشه دهانش و از دو طرف کشید و مرد نشسته، نشسته بود 

همچنان و رسول می دیدشان. 

نشناختم. »تفسیر سورآبادی« هم با این که کتاب تفسیر قرآن 
است، ذکر پیامبر)ص( و وقایع و حاالت زندگی وی انگاری مثل 
رشته نخی اوراقش را به هم دوخته و حداقل نیم قصه های آن را 
انباشته. این تفاوت آشکار تفسیر سورآبادی با دو تفسیر معظم 
دیگر پیش از آن است تا جایی که می توان از دلش کتابی مستقل 
درباره پیامبر اسالم)ص( درآورد. در ثانی، این سه کتاب مربوط 
به یک دوره نثر فارسی است و اختصاصات و اشتراکات فراوانی با 
هم دارند. به همین دلیل من این سه را با هم بازخواندم و »قاف« 
پدید آمد.مثل پاره سنگی که از کوه ناکجایی سویم پرت کنند، 
ایده »قاف« بیش از 4 ســال پیش ناگهان به ذهنم خورد و قدح 
سرم را شکست و فرورفت و فرونشســت در خاک جمجمه ام و 
یک سال طول کشید تا یکی تاک شد و حّبه حّبه برآمد و ۳ سال 
طول کشید تا قطره قطره روی کاغذ افشاندمش.یعنی مشخصاً 

از اسفندماه ۹۰ تا زمستان ۹۳ طول کشید »قاف« نوردی ام!
  بسیار شد که از شخصیت های مشــهور تاریخ کمتر  از مثاًل 
دو اعرابی بی ســایه آوردم تنها به این دلیل که در خطوط کوتاه 
دیالوگ آن دو صحراگرد گمنام، ســخن از پیامبر اسالم)ص( 

   می دانید که پیامبر خاتم)ص( بین ســال های ۵۶۹ تا ۵۷۰ 
میالدی در مکه به دنیا آمد و کتاب »قاف« یک سر 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 

۶۸۰ میالدی تمام می شود.
  من با همان قواره »کتــاب آه« »قاف« را بریــدم. )کتاب آه: 
بازخوانِی مقتِل حسین بن علی علیه الّسالم( 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 کوچکی از یک روز نگذشتم 

چون پیامبر لحظاتی در آن از پس تصویر رد می شد.
  در آثار منثور زبان فارســی تا قرن هفتم هجری، جز »سیرت 
رسول اهلل« و »شرف النبی« اثِر دیگری نداریم که مستقاًل و با این 
حجم و انبوهی درباره پیامبر)ص( باشد. دست کم من ندیدم و 

»قاف« چطور شکل گرفت
روايت ياسين حجازی از تاليف كتاب
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چشم وا می کند و خود را شاعر می بیند. یعنی در 
مجلس امام حسین )ع( همه چیز دست به دست 

هم داده است تا ما شاعر شویم. 
  بــه عنــوان يک شــاعر آييني 
شناخته شده ايد؛ تفاوت شعر آييني با 

حوزه های ديگر چيست؟
شــعر آییني محدود به مدح و مرثیــه اهل بیت 
علیهم اسالم نمی شــود، بلکه دایره گسترده تری 
است که بســیاری از مســایل مختلف در انتقال 
مفاهیــم دینــی، بیان ســبک زندگی و ســیره 
اهل بیــت، ســتایش و نیایش پــرورگار، و حتی 
به نوعی حکمت و عرفان را نیــز در بر می گیرد و 
رســالت آن تاباندن نور حقیقــت و زالل معرفت 
در دل ها است. شــاعر باید درون خود را جستجو 
کند. نه فقط در شــعر، َخلق خیلــي از آثار هنري 
نیز تابع همین نگاه اســت که با توجه به شرایطي 
که ایجاد شده و موقعیت هایي که براي هنرمند به 
وجود آمده، متولد مي شوند. دلیلش چیست که اثر 
جاودانه عصر عاشوراي فرشچیان در محرم شکل 
مي گیرد و یا محتشم کاشاني بعد از فوت برادرش 

وجود می آورد. 
  از چه زمانی به ايــن جهان بينی 
رسيديد و شعر گفتن را به شكل جدی 

شروع كرديد؟
شــروع شــعرم از هیئت بود. براي نوحه و سرود 
مداح ها شــعر مي گفتم. به همیــن دلیل بود که 
بیشتر به شعر پرداختم. مطالعه ام بیشتر شد و در 
جلسات شعر متعددي شــرکت کردم. چون شعر 
ارتباط مستقیم با احســاس و عاطفه و اشک دارد 
و هیچ جایی در عالم به اندازه هیئت ها و حسینه ها 
لبریز از این زیبایی ها نیســت. مســتمع ناگهان 

   مهم ترين دليل برای شاعر شدن؟
یکی از هنرهای بی شمار خداوند، آفریدن انسان ها 
با چهر ه های متفاوت، اخالق های متفاوت و حتی 
اثر انگشت های متفاوت است. احساس مِن شاعر 
می گوید که خدا هم می خواهد اشرف مخلوقاتش 
را در هیئت هــای متنوع ببیند، پــس به هرکدام 
عالوه بر صورتــی متفاوت، نگاهــی دیگرگون از 
دیگــری هدیه کرده اســت، بــا جهان بینی های 
بی شمار و زمانی که این جهان بینی های گوناگون 
ـ  که عنصر اصلی آن تخیل  با دنیایی به نام شــعرـ 
ـ می آمیزد مقوله ای غیرقابل تعریف را به  اســتـ 

زهرا فرآورده

نخستين شعرهايش را در سن پانزدهـ  شانزده سالگی ســرود، ولي به قول خودش آن طور كه بايد در اين كار جدي 
نبود. پدربزرگش شاعر بوده و اين خود نشانه اي بود براي ســيد حميدرضا برقعی تا بيشتر به شعر بپردازد. اولين بار 
وقتي كتاب هاي سهراب سپهري و فروغ فرخزاد را دســت خواهرش ديد، كنجكاو شد آن ها را بخواند؛ اما می گويد 
قيصر امين پور را هميشه دوست داشــته اســت. كتاب های »طوفان واژه ها«، »قبله مايل به تو«، »رقعه« حاصل 

تالش های او و همه از پرفروش ترين كتاب های شعر آييني اند.

زمینه       سرودن
 آغاز شعر من از »هيئت« بود. براي نوحه و سرودهای مداح ها شعر مي گفتم. مطالعه ام 
بيشتر شد و در جلســات شــعرخوانی های متعددي شرکت کردم. شــعر ارتباط 

مستقيم با احساس دارد و هيچ مکانی به اندازه هيئت ها لبريز از اين شور حال نيست.

با شاعر در کوچه
 پس کوچه های

 »صور خیال«
گفت و گو با سيد حميدرضا برقعی

 درباره شعر آيينی

سی
عبا

اد 
رش

س: ف
 عک

   

شعر



    73مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره ششم   |       دی 1394

را به ذوق مي آورد. صرفاً اشــاره کردن به مصائب 
نمي تواند کمکي به فضــاي یک مجلس کند، چه 
بسا بعضي از شاعران همان موضوعي که در مقتل 
نوشته شــده را به صورت نظم درمي آورند و اجرا 
مي کنند که شــاید بعضي مواقع جواب دهد، ولي 
در مجموع این نوع آثار از شعر و شاعرانگي به دور 
بوده و صرف وزن و قافیه هم دلیل بر شــعر بودن 
اثر نمي شود. زیبایي شعر هیئت آن جایي صورت 
مي پذیرد که از صنایع ادبي مثل ایهام اســتفاده و 
یا به صورت کنایه مطالب بازگو شــود تا این که به 

صورت مستقیم و فاش بیان شود.
یکی از ســرآمدان این عرصه بی شک نّیر تبریزی 
اســت. شــاعری که به لحاظ قوت و بار مضموني 
شعر کم نظیر است و اشــعارش از قدرت و ساختار 
مستحکمی برخوردار است و شاید به خاطر این که 
خــود، روحانی و اهل علم بوده اســت، توانســته 
ســخنش را از هر لحاظ گزیده و زیباتر بیان کند. 
ترکیب بند عاشورایی اش پر است از تصاویر بکر و 
بدیع که از لحاظ زبانی و استفاده از موسیقی های 

کالمی بسیار ماهرانه اند. 

و احســاس این داغ کــه برایش عظیــم بود، آن 
ترکیب بند استثنایي را خلق مي کند که در تاریخ 

شعر آییني ماندگار مي شود؟!
  اشــعاری كه در هيئت ها خوانده 

می شود، شعرهای آييني است؟ 
شعر هیئت ها ویژگي ها و مختصات خاص خود را 
دارد. شــاید اگر بخواهیم به اصلي ترین بخش در 
شعر هیئت اشاره کنیم، باید از مرثیه نام ببریم که 
انصافاً سرودن آن آسان نیست. برخي از دوستان 
شاعر بارها به این موضوع اشاره کرده اند که چون 
شعر حماسي و مرثیه ســرودن کار سختي است، 
دســت به این کار نمي زنیــم! نمي خواهم بگویم 
که شعر هیئت کار هر کسي نیســت، ولي به این 
معتقدم که شعر هیئتي را شاعر هیئتي مي گوید؛ 
یعني این که باید هیئتي باشــي تا شــعر هیئتي 
بگویي. باید با فضاي هیئت آشــنا باشــد و تجربه 
هم نفس شــدن با مخاطــب زنــده را حس کند. 
روانشاسي هیئت مســئله مهمي است که شاعر 
هیئتي باید به درک صحیحي از آن رسیده باشد. 
نقاط حســاس و عاطفي وجود دارد که مســتمع 

نکته

»شعر آييني« تبلور جوهره ايمان شاعر است 
شــاید مهم تر از الفاظ، صنایع و قالب های شعری یا آرمان شاعر مهم  باشــد. آنچه که واقعاً موجب 
تفاوت بین شعرها می شــود، همین موضوع شعر و نگاه شاعر به آن اســت. معشوق ها، محبوب ها، 
مطلوب ها، ســتوده ها، ایده آل ها و آرمان ها در عموم ســبک های ادبی جهان، یا کاماًل زمینی اند و 
یا حداکثر ترکیبی از زمین و آســمان، مادیات و معنویت، جســم و روح، طبیعت و ماوراء طبیعت 
هستند. اما گونه ای از شعر وجود دارد که در آن، موضوع، ســتایش نور است. حقیقتی ثابت، مجرد 
و یگانه. آنچه که در قاموس متأخرین با عنوان شــعر و ادب آییني از آن نام برده شده است. در ادب 
آییني، شعر، نه مجال خاک بازی شــاعر با الفاظ و صنایع، که فرصت افالک نوردی او با بال عاشقی 
است، عاشقی به درگاه آســمانی ترین ها. موضوع، منشــأ و مبدأ این گونة ادبی از خدا آغاز می شود، 
آن جا که خود، مرثیه امام حســین)ع( را برای حضــرت آدم)ع( می خواند و با امام حســین)ع( در 
کربال در کنار پیکر حضرت ابوالفضل العباس)ع( به اوج می رســد و بــا خواهر بی نظیرش، حضرت 
زینب کبری)س( با دیدن ســر بریده برادر بر نیزه ادامــه می یابد و با حضرت بقیــه اهلل بر قله فتح 
می نشیند و با سالم خدا به اهل بهشت )ســالم قوالً رب الرحیم( و سالم اهل بهشت بر حسین)ع( )و 
تحیتهم فیها سالم( جاودانه می شود. به جرئت می توان گفت که شــعر و ادب آییني، برترین گونه 
ادبی در عالم است زیرا آســمانی ترین، عاطفی ترین، صمیمی ترین، خالصانه ترین و عزت مندترین 
شعر بوده است. همچنین، شعر آییني، شــجاعانه ترین گونه ادبی بوده و صرف سخن گفتن درباره 
امامان شیعه و نام بردن از آن بزرگواران، جرئت می خواســته، زیرا امامان، رقبای نابرابر حکام وقت 
محسوب می شدند و اگر مردم به برتری های الهی و ذاتی آنان پی می بردند، هرگز هیچ حاکمیتی را 
نمی پذیرفته و تن به سلطه جابران و ستمگران و ظالمان نمی دادند. در مقاطعی از زمان، کسی که پا 
به وادی شعر آییني می گذاشته، امنیت جان و مال و خانواده خویش را به خطر می انداخته، لذا جای 

شاعر شیعی در مخفیگاه ها، زندان ها و در نهایت بر سر دارها بوده است.

...ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان
مثل تیری که رها می شود از دست کمان

خسته از ماندن و آماده رفتن شده بود
بعد یک عمر رها از قفس تن شده بود

مست از کام پدر بود و لبش سوخته بود
»مست می آمد و رخساره برافروخته بود«

روح او از همه دل کنده، به او دل بسته
بر تنش دست یداهلل حمایل بسته

آن طرف محو تماشای علی حضرت ماه
گفت: الحول و ال قوه االباهلل

مست از کام پدر، زاده لیال، مجنون
به تماشای جنونش همه دنیا مجنون

مست از کام پدر زاده لیال سرمست
»پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست« 

آه در مثنوی ام آینه حیرت زده است
بیت در بیت خدا واژه به وجد آمده است

رفتی از خویش، که از خویش به وحدت برسی
پسرم! چند قدم مانده به بعثت برسی

نفس نیزه و شمشیر و سپر بند آمد
به تماشای نبرد تو خداوند آمد

با همان حکم که قرآن خدا جان من است
آیه در آیه رجزهای تو قرآن من است
ناگهان گرد و غبار خطر آرام نشست

»دیدمت خرم و خندان قدح باده به دست«
آه آیینه در آیینه عجب تصویری

داری از دست خودت جام بال می گیری
زخم ها با تو چه کردند؟جوان تر شده ای

به خدا بیشتر از پیش پیمبر شده ای
کربال کوچه ندارد همه جایش دشت است
یاس در یاس مگر مادر من برگشته است؟!

مثل آیینه در خاک مکدر شده ای
چشم من تار شده؟یا تو مکرر شده ای؟!

من تو را در همه کرب و بال می بینم
هر کجا می نگرم جسم تو را می بینم

ارباً اربا شده چون برگ خزان می ریزی
کاش می شد که تو با معجزه ای برخیزی

مانده ام خیره به جسمت که چه راهی دارم
باید انگار تو را بین عبا بگذارم
باید انگار تو را بین عبایم ببرم

تا که شش گوشه شود با تو ضریحم پسرم...

قتل اهلل قومًا قتلوک 

شعری  از سید حمیدرضا برقعی
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سینما

به ماهیت رســالت پیامبران است. رسالت اصلی 
پیامبران گرفتن دست انســان ها و هدایت آن ها 
از زمین به سمت آســمان بوده  است. حاال سؤال 
این جاســت که آیا انواع هنــر می تواند کمکی به 
این رسالت داشته باشد؟ مثاًل موسیقی، نقاشی و 
پیکره تراشی. در مورد نقاشی نمونه های بسیاری 
در این زمینه وجود دارد. از آثار میکل آنژ و لئوناردو 
داوینچی گرفته تا معاصرین. چه کسی می تواند 
کتمان کند آثار میکل آنژ از مسیح)ع( و حضرت 
مریم)س( در نوع خود توانسته  است نگاه مردمان 
را تا اندازه زیادی به سوی آســمان جلب کند. در 
هنر اسالمی هم شــاهد نمونه هایی از این دست 
بوده ایم. آثارمینیاتور به یادگار مانده از دوره صفویه 
از هنرمندان بنامی همچــون مرحوم بهزاد و رضا 
عباســی هم چنین کارکردی داشته است. پس 
هنرهای مختلف توانسته اند در این حوزه تأثیراتی 
بر مؤمنان داشــته باشــند. در این میان داستان 
ســینما اندکی متفاوت اســت، چراکه در ظاهر، 
پلشتی های سینما بیش از سایر هنرها بوده است. 
سنگ بنای ســینما از نگاه دینی و اسالمی برای 

فساد بوده است...
   يعنی نفسانيات و انسان محوری 

در اين هنر پررنگ تر است؟
بله و به همین دلیل هم پرداختن به مفاهیم متعالی 
در سینما و ورود مصادیق قدسی و نمایش چهره 
پیامبران و معصومان در قالب این هنر، اشکاالتی را 

در اذهان مؤمنان به وجود آورده است.
   اگر بخواهيــم از معبر مصاديق 
درباره ســينما هم قضاوتی داشته 
باشيم آيا می توان مانند هنر نقاشی، 
شاهد مثالی از تاريخ سينما آورد كه 

كاركرد دينی داشته باشد؟
چهره پردازی پیامبران در هالیــوود از دهه اول یا 
دوم قرن بیستم آغاز شــد اما اوج گیری آن در دهه 
۵۰ و نیمه قرن بیســتم بود که سیسیل  بی دمیل 
»ده فرمان« را ســاخت. می دانید که بی دمیل از 
نظریه پردازان مطرح تاریخ سینما است که معتقد 
بود سینما باید سه ضلع خشونت، جنسیت و انجیل 
را در بر بگیرد تــا قاطبه  مردم را بــر روی صندلی 
سینما بنشاند. به نوعی گویی در این نگاه انجیل در 
نقطه اوج قرار دارد و با همین نگاه هم او داســتان 
حضرت موســی)ع( را در »ده فرمــان« به تصویر 
درآورد که اثری تأثیرگذار بود. شاهد مثال جدید تر 
هم همین آخرین فیلم ساخته شده درباره حضرت 

درباره اين تناقض را بدانم.
نکته ای که به آن اشــاره می کنید نکته ای بسیار 
درست و این تناقض هم بســیار جدی است، اما 
سؤال اساسی این اســت که ما در برابر این تناقض 
چه باید بکنیــم؟ یک رویکرد این اســت که کاًل 
مفاهیم دینی و قدســی را رها کنیم و اجازه دهیم 
ســینما به راه خودش بــرود و به طــور کامل از 
مفاهیم آســمانی خالی بماند. رویکرد دوم ناظر 

   صحبت دربــاره بازنمايی چهره 
پيامبران)ع( در سينما همواره با اين 
تناقض عجين است كه امور قدسی با 
ذات سينما تضاد ماهوی دارد و از اين 
منظر برای استفاده از ابزار سينما برای 
بيان داستان ها و مفاهيم الهی ناگزير از 
عقب نشينی از ايده آل ها هستيم. برای 
شروع بحث عالقه مندم ديدگاه شما 

به سینما  می توان اعتماد کرد؟

اميد صبوری 

سينما را به طور كاماًل حرفه ای دنبال می كند و تا همين جا هم به عنوان نخستين روحانی كارگردان سينما در 
رسانه ها شناخته می شود. حجت االسالم سيدكاظم علوی اشراف كاملی بر تاريخ سينما و فن سينما دارد و از 
اين منظر گفت وگو با او همواره حائز نكاتی قابل تأمل است. آنچه می خوانيد حاصل گفت وگو با اين كارشناس 

سينمای دينی پيرامون الزامات تصويرگری از سيمای پيامبران الهی بر پرده سينما است.

با حجت االسالم سيدكاظم علوی درباره چگونگی 
سينمايی كردن زندگی بزرگان دين

یک نکته
بازيگری که قرار است در قامت يک شخصيت بزرگوار ظاهر شود، گذشته  و آينده ای 
دارد و چه تضمينی هســت که اين گذشــته و آينده، شــأنيت شــخصيت دينی را 

تحت الشعاع خود قرار ندهد و مخدوش نکند؟
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در تمام اين ســال ها به صورت كاماًل 
پيامبران  داســتان  سراغ  هدفمند 
رفته اند و اين گونه نبوده اســت كه 
صرف بازنمايی داســتانی دينی اين 
آثار را توليد كرده باشند. چقدر با اين 

برداشت و تحليل هم نظر هستيد؟
اساساً ساده انگاری اســت اگر گمان  کنیم وقتی 
هالیوود فیلمی را می سازد تنها هدفش همان است 
که بر پرده سینماست. قطعاً تولیدات هالیوود عقبه 
فکری جدی ای دارد و برای این مسئله هم شاهد 
مثال هاي فراوانی را می توان نــام برد. فیلم های 
بسیاری در ســینمای هالیوود تولید شده  است 
که کارکرد اصلی آن ها آماده ســازی ذهن جوامع 
مختلف برای وقوع حادثه و یا اقدامی در آینده بوده 
است. این جزئی از پازل سیطره فکری و فرهنگی 
هالیوود است. درباره انتخاب و شیوه روایت زندگی 
پیامبــران در هالیوود هم شــاهد همین رویکرد 
هســتیم. قطعاً تأثیر جدی صهیونیســت ها بر 
هالیوود در این زمینه بی تأثیر نبوده و نیست. خیلی 
از فیلمسازان بنام هالیوود صهیونیست هستند. 
همین سیســیل بی دومیل یکی از ســردمداران 
فرهنگی صهیونسیم در سینما است. حتی خاطرم 
هســت در تیزر فیلم »ده فرمان« صراحتاً اعالم 
می شــد که فیلم برای کمک به تحقق سرزمین 
موعود تولید شده اســت. خود بی دومیل در تیزر 

ظاهر می شد و این نکته را یادآوری می کرد.
   با اين تعبير تأثيــر معنوی ای كه 
اشــاره كرديد فيلم هايی مانند »ده 
فرمان« داشــته اند الزامــاً تأثيرات 

مثبتی نبوده است.
آن تأثیرگذاری معنوی به واسطه داستان حضرت 
موســی)ع( تأثیرگذاری مثبت اســت، اما نکته 
این جاســت که ورای این تأثیرگــذاری اهداف 
دیگری دنبال می شــود. یادم هســت در قضیه 
جنگ های شــش روزه اعراب و اسرائیل در زمانی 
که هنوز کشور ما تحت سلطه شاه بود، قبل از وقوع 
این جنگ ها در اکثر سینماها و حتی در تلویزیون 
فیلم های مرتبط با یهودی کشی هیتلر به نمایش 
درمی آمد. فیلم هایی پخش می شد تا ذهن مردم 
آماده یک اتفاق شود و این در همه کشورهای تحت 
سلطه آمریکا اتفاق می افتاد. به همین دلیل بازهم 
تأکید می کنــم؛ نمی توان تصور کــرد فیلمی در 
سینمای هالیوود تولید شود و ورای داستان هدف 

دیگری را مدنظر نداشته باشد.

   می خواهم بدانــم يک مؤمن بايد 
چنين حساسيتی نســبت به روايت 
يک فيلم سينمايی داشــته باشد يا 

خير؟
البته به این نکته توجه داشــته باشــیم که گارد 
مؤمنان و به خصوص علما نسبت به این قبیل آثار 
به خصوص در ایران صرفــاً ناظر به نمایش چهره 
نیست. این فرآیند آفات دیگری هم به دنبال دارد 
که علما بیشتر نگران این آفات هستند. بازیگری 
که قرار است در قامت یک شخصیت بزرگوار ظاهر 
شود، گذشته  و آینده ای دارد و چه تضمینی هست 
که این گذشــته و آینده، شأنیت شخصیت دینی 
را تحت الشعاع خود قرار ندهد و مخدوش نکند؟ 
زمانی که فیلم محمد رسول اهلل)ص( به کارگردانی 
مصطفی عقاد پخش می شد، مثلی شایع بود که 
استادی به شاگردش گفت: عموی پیامبر کیست؟ 
و شــاگرد پاســخ داد: آنتونی کویین! این مطلب 
اگرچه مایه هایی از طنز دارد امــا واقعیت مهم و 

تکان دهنده ای هم در آن نهفته است...
   كما اين كه امــروز در ذهن خود ما 
هم تصوير حضرت حمزه با ســيمای 

آنتونی كويين عجين شده است.
دقیقاً همین طور اســت. این که واقعاً این فرآیند 
چه آفت هایی می تواند به دنبال داشــته باشــد، 
بحث های جدی  و کارشناسی می طلبد. این نکته 
هم که برخی این مسئله را با تعزیه و شبیه خوانی 
قیاس می کنند درست نیســت، چراکه در تعزیه 
درست است یک بقال یا کارگر نقش شبیه خوان 
را دارد امــا فاصله گذاری آن قدر جدی اســت که 
مخاطب به خوبی می داند در حال مشــاهده بقال 
محل اســت. این همان چیزی اســت که برشت 
تحت عنــوان فاصله گــذاری آن را مطرح کرده 
است. این فاصله گذاری در ذات تعزیه هست اما در 
سینما این گونه نیست. همذات پنداری مخاطب 
با کاراکتر قهرمــان، جزء ضرورت ها در ســینما 
و تلویزیون اســت. اگر همذات پنــداری صورت 
نگیرد، ما به کاتارســیس نمی رسیم و فیلمی که 
به کاتارسیس نرسد، فیلم بی تأثیری خواهد بود. 
پس فاصله گذاری جایی در ســینما نــدارد و این 
همان مرحله ای است که آنتونی کویین تبدیل به 
حضرت حمزه می شود. جبهه ای که علما در برابر 
این جنس تصویرگری سینمایی معصومین دارند 

هم متأثر از همین نگرانی ها است.
   برخی معتقدند سينمای هاليوود 

عیسی)ع( یعنی »مصائب مسیح« به کارگردانی 
مل گیبســون اســت. این آثار قطعاً تأثیرگذاری 
فوق العاده ای بر مخاطبان خود داشته است. نشانه 
این تأثیرگذاری هــم بازتاب این آثــار در فضای 
عمومی و رســانه ای و تبدیل شدنشان به موضوع 

بحث صاحب نظران دینی و سینمایی است.
   اما كيفيت و سوگيری اين بازتاب ها 
هم مهم اســت. مثاًل دربــاره فيلم 
»آخرين وسوسه مسيح« عماًل شاهد 
واكنش تند گروه های مذهبی نسبت 
به هتک حرمت حضرت عيســی)ع( 
بوديم. اين جنس واكنش های سلبی 
از سوی مؤمنان را چگونه بايد ديد؟ آيا 
بايد با آن همراه شد يا سعی در مجاب 

كردن اين گروه ها داشت؟
گاهی ما رمانی را می خوانیم و بعد نسخه سینمایی 
آن را می بینیم. در مــواردی هم برعکس ابتدا فیلم 
را می بینیم و بعد رمان را می خوانیم. مثاًل داســتان 
»بینوایان« ویکتور هوگو تاکنــون بارها تبدیل به 
نسخه سینمایی شــده است. شــما وقتی رمان را 
می خوانید، تصویری از ژان والژان در ذهنتان شکل 
می گیرد که در تماشــای فیلم سینمایِی همان اثر، 
تصویر قهرمان آن فیلم ســینمایی به راحتی بر آن 
منطبق نمی شــود. برعکس اگر ابتدا فیلم را دیده 
باشــید با خواندن کتاب تصویری که از قهرمان در 
فیلم دیده اید برای تان تداعی می شود. گمان بنده 
این است که این ذهنیت ها در واکنش نسبت به آثار 
مرتبط با پیامبران بسیار مهم است. مثاًل ما امروز به 
واسطه متون مذهبی تصویری از پیامبر اسالم)ص( 
در ذهن داریم که تصویر هیچ فیلمی نمی تواند در 
قد و قواره آن ظاهر شــود. هیچ یک از این پیامبران 
فیلم  های ســینمایی نمی تواند جای پیامبر نقش 
بســته در ذهن ما را بگیرد. عالمان دینی هم به طور 
اولی تصویری بسیار ارجمند و بلندمرتبه از بزرگان 
دین در ذهن خود دارند که قابل قیاس با آنچه در یک 
فیلم به تصویر درمی آید نیست. مثاًل تصویر حضرت 
عباس)ع( که در ذهن بســیاری از مؤمنان است به 
واســطه تبدیل به یک نمای سینمایی قطعاً در هم 
فرومی ریزد و دیگر آنچه مثاًل یک عالم دینی بر روی 

منبر تصویر کرده است نیست. 
   چقدر به اين جنس حساسيت  ها 

بايد بها داد؟
نمی دانم در این مورد می تــوان حکم کلی صادر 

کرد یا خیر...

درباره کيفيت ورود 
سينمای ايران 

به  ساخت زندگی 
پيامبران نظر  بنده 

اين است، يکی 
فاصله گذاری 
و بهره گيری از 

نظريه برشت در 
عالم سينما است 
و ديگری اقتباس 
از واقعه با تغيير 
بازه زمانی وقوع 
داستان با حفظ 
چارچوب های 

اصلی روايت است. 
با اين دو رويکرد به 

نظر من سينماگران 
مسلمان به خوبی 

می توانند به ميدان 
فيلمسازی درباره 

بزرگان دين و 
پيامبران الهی ورود 
داشته باشند و آثار 
موفقی را هم توليد 

کنند

هالیوود و ساخت فیلم پیامبران
سيسيل بی دوميل يکی از سردمداران فرهنگی صهيونسيم در سينما است. حتی 
خاطرم هست در تيزر فيلم »ده فرمان« صراحتاً اعام می شد که فيلم برای کمک 

به تحقق سرزمين موعود توليد شده است. 
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بازتاب
آغاز با شکوه

»فيلم محمد رسول اهلل)ص( تصوير خشن ارايه شده از اســام را تغيير می دهد« اين 
تيتر اصلی سايت خبری »ياهو« تنها يک روز پس از رونمايی فيلم مجيد مجيدی در 

جشنواره مونترال بود.

اســالم با هدف ارایه چهره های خشونت طلب، ارایه 
می شود و ما باور داریم که این ها اصاًل صحت ندارند.« 
یاهو در بخش دیگــری از این گزارش اشــاره ای به 
مخالفت برخی تندروها با فیلم مجیدی هم داشــت 
و نوشت: »مجیدی برای اجتناب از انتقادهای مشابه 
راه دیگری بــرای تصویر کردن چهــره پیامبر پیدا 
کرده و تصویر چهره پیامبر را کنار گذاشــته و گفته 
است نمایش قهرمان در یک فیلم بدون نشان دادن 
چهره اش چالش بزرگی اســت. مــا از هاله نوری که 
پوشاننده است استفاده کردیم و در بیشتر صحنه ها 
نیز از زاویه دید ایشان فیلمبرداری ها را انجام دادیم. 
او گفته اســت: در حالی که همه کنجکاو هستند تا 
چهره ایشان را در فیلم ببییند اما در هیچ سکانسی این 

اتفاق نمی افتد.« 

   فيلمی كه مخاطب را جذب می كند
»ماالیــا آنالین« دیگر ســایت خبری بــود که در 
گزارشــی از اکران فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« در 
جشنواره مونترال نوشت:  »مجیدی در این نشست 
خبری فیلمش گفت هدف از ســاخت این فیلم که 
اولین قسمت از یک سه گانه است، ارایه چهره واقعی 
اسالم اســت که او معتقد است به شدت آسیب دیده 
است. مجیدی گفت: متأسفانه در این مقطع زمانی 
ارایه نســخه رادیکال، متعصب و خشــن، واقعیت 
اسالم را خدشه دار کرده است. وی گفت: رفتارهای 
بربرانه ای که گروهی تروریســت به نام اسالم انجام 
می دهند، اسالم واقعی نیســت. او با اشاره به ویران 
کردن گنجینه های فرهنگی ســوریه و عراق توسط 
داعش این ســخنان را به زبان آورد و افزود: اســالم 
دین صلح اســت، دین دوستی و عشــق است و من 
تالشــم این بود تا همین را در فیلمم نشان دهم.« در 
همین حال لیبراسیون فرانسه نوشت: »فیلم محمد 
رســول اهلل)ص( با تصاویر زیبایش، حواشی بسیار و 

بازیگری حرفه ای اش مخاطب را جذب می کند.«

 مناظر خيره  كننده 
سایت لدووا نوشت: »فیلم بیشــتر شبیه فیلم های 
هالیوودی مذهبــی مثل »۱۰ فرمان« سیســیل 
ب.دومیل اســت و از نظر خلوص و صفا و با باالترین 
حد از جلوه های ویژه ســاخته شده اســت. مناظر 
خیره  کننده ای که در تهران فیلمبرداری شــده به 
خوبی یادآور مکه است که با بازســازی این شهر در 
شهرک سینمایی شــکل گرفته و در میان همه این 
تصاویر زیبا که فیلمبردار ایتالیایی فیلم هایی چون 

دهد.« گزارش نویس این ســایت خبری در توضیح 
مختصات تولید این پروژه هم نوشــت: »این تولید 
بزرگ درباره کودکی رسول اسالم است و با بودجه 4۰ 
میلیون دالری ساخته شده و هفت سال برای ساخته 
شدنش زمان صرف شده است.« این گزارش در ادامه 
اشاره ای به گفت وگوی مجیدی با خبرگزاری فرانسه 
هم می کند که در آن با اشــاره به این که »تندروها و 
جهادیونی چون داعش نام اسالم را مصادره کرده     اند« 
گفته بود: »در جهان غرب نیز تفســیری نادرست از 

»فیلم محمد رسول اهلل)ص( تصویر خشن ارایه شده 
از اســالم را تغییر می دهد« این تیتر اصلی ســایت 
خبری »یاهــو« تنها یک روز پــس از رونمایی فیلم 
مجید مجیدی در جشــنواره مونترال بود. گزارشی 
از بازتاب های جهانی یک فیلم ایرانی. ســایت یاهو 
نوشت: »مجید مجیدی کارگردان ایرانی که جوایز 
متعدد ســینمایی را در کارنامه اش دارد، با ساختن 
پرهزینه ترین فیلم سینمایی ایران، قصد دارد تصویر 
دگرگون شــده ای را که از اسالم ارایه می شود، تغییر 

اسالم واقعی با زبان سینمایی 
علی صابری 

فيلم سينمايی »محمدرسول اهلل)ص(« به كارگردانی مجيد مجيدی و همراهی چهره های سرشناس سينمای جهان 
از جمله ويتوريو اســتراوو ايتاليايی در مقام مدير فيلمبرداری، ميلژن كركا كلژاكويچ فرانســوی به عنوان طراح 
صحنه و لباس و نيز با نوای موسيقی اله رحمان راكا هندی نه تنها با استقبال مخاطبان ايرانی روبه رو شد كه تحسين 
منتقدان و رســانه های خارجی را به همراه داشــت. جدای از اين بازتاب در ميان مخاطبان و رسانه هاي داخلی، اما 
رونمايی فيلم در جشنواره مونترال كانادا مقدمه ای بود برای اظهار نظر و واكنش منتقدان و مخاطبان جهانی نسبت 

به فيلم. فيلمی كه به گزارش برخی رسانه ها رونمايی از آن به عنوان فيلم افتتاحيه، جشنواره مونترال را تكان داد! 

منتقدان و رسانه های جهان درباره فيلم »محمدرسول اهلل)ص(« چه  گفتند؟ 
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تحلیل منتقد گاردین
 منتقد روزنامه گاردين ضمن اعطای چهار ستاره به فيلم به تجليل از عوامل آن پرداخت. 
او نوشت: »شــيوه فيلمســازی مجيدی با گرفتن نماهای فاخر و دقيق برای ساخت 

فيلمی با موضوع مذهبی با نوعی از شکوهمندی سينمايی همراه شده است.«

ویژه در ســکانس های دیگر خیلی درخشان ظاهر 
نشده  است.«

 فيلمی  متفاوت از روايت تروريست ها
فیل هــواد منتقد روزنامه گاردین هــم دیگر منتقد 
ســینمایی بود که ضمن اعطای چهار ستاره به فیلم 
ســینمایی »محمد رســول اهلل)ص(« به تجلیل از 
عوامــل آن پرداخت. نویســنده این متــن هرچند 
اصرار داشــته بیشــتر امتیازات فیلم را حاصل کار 
عوامل خارجی توصیف کند، امــا با این حال معترف 
است: »به نظر می رسد شــیوه فیلمسازی مجیدی با 
گرفتن نماهای فاخر و دقیق برای ســاخت فیلمی با 
موضوع مذهبی بهتر باشد که با نوعی از شکوهمندی 
سینمایی همراه شــده اســت.« این منتقد در آغاز 
مطلب خود نوشت: »این اولین بار نیست که فیلمی 
از زندگی پیامبر مسلمانان ساخته می شود، اما فیلم 
مصطفی عقــاد کارگردان مصری به نــام پیام آور در 
ســال ۱۹۷۷ بر تاریخ قرآنی از دیدگاه محمد متکی 
بود و فیلم مجید مجیدی از دیگر ســو بیشتر نمادین 
است.« او معتقد اســت: »در فیلم 4۰ میلیون دالری 
مجیدی مجموعــه ای از نماهای عالی گرفته شــده 
توسط ویتوریو استورارو مدیر فیلمبرداری این فیلم 
و فیلمبردار برجســته ایتالیایی بینندگان را ابتدا با 
تصاویری از حضرت محمد)ص( در بزرگسالی روبرو 
می کند که وی را از پشت سر نشان می دهد در حالی 
که لباس سراسر سفید پوشــیده است.« وی در ادامه 
می افزاید: »فیلم با مجموعه ای از حوادث خارق العاده 
مانند حمله حبشی های فیل ســوار به کعبه و پرواز 
پرنده ها باالی ســر آن ها برای جلوگیری از تخریب 
خانه کعبه در ســال تولد پیامبر، نشان می دهد که او 
پسری آرام و صبور است که می  تواند یک منجی باشد. 
مجیدی این حوادث را با شــماری تصاویر حماسی 
واقعی آغــاز می کنــد. درک شــخصی و آزاد وی از 
حوادث بیشتر برگرفته از قرآن است و می تواند همه 
افرادی را که تاریخ اسالم را نمی شناسند به خود جلب 
کند.« منتقــد گاردین در پایان بــه این جمع بندی 
می رســد: »شــاید از بعضی جهات مهم ترین پیام 
فیلم در بازســازی دقیق و غنی از حجاز در قرن هفتم 
میالدی باشــد. حجاز آن روزگار دنیایی مشوش اما 
بهشت گونه، بازار مکاره ای پر از بت پرستی و دلبری ها 
و جذابیت های ظاهری اســت. برداشت مجیدی از 
کفر و نفاقی که اسالم در بستر آن متولد شد به کلی با 
روایت تروریست های داعش که می خواهند آن را به 

کلی از تاریخ تهی کنند متفاوت است.« 

»آخرین امپراتــور« و »اینــک آخرالزمان« خالق 
آن هاست، با جلوه های ویژه از سونامی گرفته تا حمله 
گروه پرندگان، غارهایی که دهــان باز می کنند، راه 
شیری و نورهای خاص آسمانی، تصویر شده است.« 
نکته جالب این که از نگاه این رســانه خارجی: »فیلم 
مجیدی در عین حــال ادای احترامی به ادیان دیگر 
از مسیحیت و یهودی اســت که همه در خاورمیانه 

به عنوان مکان ظهور پیامبران ظهور کردند« است.

  فيلمی با شكوه 
در میان رســانه های خبری اما ســایت آمریکایی 
هافینگتون پســت یکی از نخســتین رسانه هایی 
بود که به قلم یک منتقد سینمایی به تجلیل از فیلم 
مجیدی پرداخت. منتقد هافینگتون پست در مطلب 
خود نوشــت: »فیلمی که ســی و نهمین جشنواره 
فیلــم مونترال را افتتــاح کرد، فیلمــی رمانتیکـ  
تاریخی است که چون یک نقاشــِی دیوارِی باشکوه 
بر کودکی حضرت محمد)ص( تمرکــز دارد.« وی 
سپس می نویسد: »این محصول سه ساعته، یادآور 
فیلم های اســطوره ای مذهبی دهه ۱۹۵۰ اســت 
که همه احساســات خوب را منعکس می کردند.« 
این منتقد در ادامه با اشــاره به رویکرد تبلیغی فیلم 
مجیدی نوشــت: »سرژ لوســیک مدیر و بنیانگذار 
جشــنواره مونتــرال توضیح می دهد کــه رویکرد 
این جشــنواره نمایش فیلم هایی اســت که نظری 
ترویجی نداشته باشند و در ورای همه نقطه نظرات 
از انسانیت و دیدگاه هنری فیلمســاز دفاع کنند. از 
همین زاویه مجید مجیدی از زمانی که ســه جایزه 
بزرگ از آمریکا گرفت، به عنوان چهره ای شــناخته 
شده برای جشــنواره فیلم مونترال درآمده است.« 
منتقد هافینگتون پســت در ادامه انتقاداتی را هم بر 
فیلم مجیدی وارد کرد و نوشت: »مخاطبان از درک 
بســیاری از نکات فیلم که تلفیقی از فرهنگ عربی و 
فارسی است و ســه ساعت طول می کشــد، ناتوان 
هســتند. این فیلم پرهزینه 4۰ میلیون دالری که 
گران ترین محصول سینمای ایران است، بر کودکی 
زندگی حضرت محمد )ص( تمرکز دارد که اطالعات 
کمی برای تاریخ نگاران درباره این بخش وجود دارد و 
تنها منابع موجود، منابع مذهبی است.« این منتقد 
معتقد است: »فیلم توالی سکانس هایی است که در 
عین بیان جنبه های وجدآور، بر شخصیت های کم 
تحرکی تأکید دارد که به ویــژه از نظر لباس و چهره 
نتوانسته اند در ســطح حرفه ای فیلم حرکت کنند و 
بجز تصویر مکه شــهر مقدس مسلمانان، جلوه های 
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مرور

 يوسف پيامبر/ 1390/ فرج اهلل سلحشور
یکــی از مشــهورترین و موفق تریــن روایت های 
تصویری ســینما و تلویزیونی ایران از پیامبران الهی 
است که در قیاس با نمونه های مشابه و البته تا پیش 
از رونمایی و اکران عمومی تازه ترین ســاخته مجید 
مجیدی، توانست دامنه گســترده ای از مخاطبان 
داخلی و خارجی را با خــود همراه کند. این موقعیت 
باعث شده است که روایت فرج اهلل سلحشور از یوسف 
پیامبر)ع( یکی از دیده شده ترین تولیدات سینما و 
تلویزیون ایران پیرامون پیامبران الهی باشد. این اثر 
ابتدا در قالب سریال الف  ویژه در گروه فیلم و سریال 
شبکه اول سیما تولید شد و یک ســال پس از پایان 
پخش تلویزیونی با تصمیم مدیران سینمایی وقت و 
عوامل اصلی تولید، نسخه ســینمایی آن نیز آماده و 
روانه پرده سینماها شــد. فیلمی که به عنوان اکران 
مناسبتی در ماه رمضان ســال ۹۰ روی پرده رفت و 
همان طور که قابل پیش بینی هم بود چندان فروش 
موفقی نداشــت. درباره پخش جهانی این مجموعه 
آمار و ارقام متناقضی وجود دارد اما آنچه مسلم است 
این مجموعه با استقبال ویژه ای در برخی کشورهای 

منطقه مواجه و مورد اقبال قرار گرفته است.

محمد رسول اهلل)ص(/ 1393/ مجيدمجيدی
نیاز به اســتدالل نیســت کــه بگوییــم الاقل تا 
این جا به صراحــت می توان فیلــم عظیم »محمد 
رسول اهلل)ص(« را نقطه اوج تجربیات سینمای ایران 
در حوزه ثبت تصویر پیامبران الهی بر پرده ســینما 
اســت. به خصوص که این فیلم بــا محوریت پیامبر 
اســالم)ص( و در مختصاتی بین المللی به سرانجام 
رسیده و در تاریخ ســینمای جهان هم پس از فیلم 
سینمایی »الرســاله« به کارگردانی مصطفی عقاد، 
دومین پروژه جدی ســینمای جهان درباره پیامبر 
اسالم)ص( محسوب می شود. نکته قابل توجه درباره 
این پروژه حضور پررنگ چهره های حرفه ای سینمای 
جهان در ترکیب عوامل اصلی اســت که از این منظر 
کیفیت ســاختاری فیلم را فراتر از اســتانداردهای 
معمول ســینمای ایران و در ترازی بین المللی قرار 
داده اســت. مجیدی در انتخاب داســتان و رویکرد 
محتوایی فیلم هم با گزینش مقطع کودکی حضرت 
رسول)ص( سعی در رسیدن به روایتی مورد اجماع 
در جهان اسالم داشته اســت تا فیلم از این منظر نیز 
ماهیتی وحدت بخش داشته باشد. رونمایی فیلم در 
جشنواره مونترال و بازتاب های مثبت آن در محافل 

سینمایی جهان بسیار امیدوارکننده است.

توصیف کــرد. با این همــه اما ورزی که بیشــتر در 
حوزه سریال ســازی تحصص و تجربــه دارد، در به 
ســرانجام رســیدن این پروژه هم چندان نتوانست 
از این تجربیــات فاصله بگیرد و ناگزیر سروشــکل 
محصول نهایی بیــش از یک اثر ســینمایی رنگ و 
بوی تلویزیونی داشت. بازی محمد صادقی در نقش 
»حضرت ابراهیم)ع(« از امتیازات فیلم بود که اوج آن 
را می توانید در ســکانس مربوط به ذبح اسماعیل )با 
بازی حسام نواب صفوی( که از سکانس های به نسبت 
خوب فیلم هم بود به یــاد بیاورید. از دیگر نکات قابل 
تأمل درباره این فیلم هم این که مانند اغلب تولیدات 
مرتبط با تاریخ ادیان و پیامبران در ســینمای ایران، 
این فیلم هم محصول صداوســیما بود و با حمایت 

گروه فیلم سریال شبکه دوم به سرانجام رسید. 

 ملک سليمان/ 1387/ شهريار بحرانی
شاید بیراه نباشــد که از منظر تجربه تولید، فیلم 
سینمایی »ملک سلیمان« را نسخه ای مقدماتی و 
گامی اولیه در راستای تحقق پروژه ای در مختصات 
فیلم تازه مجید مجیدی توصیــف کنیم. فیلمی 
که شهریار بحرانی برای ســاخت آن از بسیاری از 
استانداردهای ســینمای ایران پارا فراتر گذاشت 
و ســعی کرد الاقل از منظر بصری ذایقه مخاطبان 
سینمای ایران را با طعمی تازه تر آشنا کند. این فیلم 
اگرچه به عنوان قسمت نخست پروژه ای سه گانه 
کلید خــورد و از ابتدا قرار بود قســمت های بعدی 
آن هم تولید شود، اما برخی اتفاقات فرامتنی مانند 
اکران نه چندان موفق فیلم سبب شد که در همان 
گام نخست فیلم متوقف بماند و تولید قسمت های 

بعد به محاق برود. 

  ايوب پيامبر/ 1372/ فرج اهلل سلحشور
فرج اهلل سلحشــور نه فقط در تلویزیــون که در مدیوم 
ســینما هم پرچم دار فیلمســازی پیرامون بزرگان 
مذهبی در ایران است. فیلم »ایوب پیامبر« را می توان 
گام های نخست این فیلمســاز در مسیری دانست که 
بعدها با »مردان آنجلس« و »یوســف پیامبر« به اوج 
خود رسید. سلحشور در فیلم »ایوب پیامبر« عالوه  بر 
نویسندگی و کارگردانی، بازیگری را هم برعهده داشت. 

  بشارت منجی/ 1383/ نادرطالب زاده
احمد ســلیمان نیا و شــباهت عجیب و غریبش به 
سیمای ثبت شده از عیسی مسیح)ع( در آثار هنری، 
جدی ترین اتفاق خبرســازی بود که تالش یکی از 
سرشناس ترین منتقدان رویکرد مذهبی سینمای 
غرب یعنی نــادر طالب زاده را برای ثبت نخســتین 
ـ  ـ در همان مرحله پیش تولیدـ  تجربه کارگردانیـ 
رسانه ای کرد. فیلمی که بعدها در قالب یک مجموعه 
تلویزیونی هم روی آنتن تلویزیون رفت تا به نسبت 
نسخه سینمایی ارتباط موفق تری با مخاطب داشته 
باشــد. طالب زاده در این تجربه ســینمایی چندان 
موفق نبــود و به همیــن دلیل »بشــارت منجی« 
امروز بیش از یک اثر ســینمایی به عنوان مجموعه 

تلویزیونی در یادها مانده است. 

 ابراهيم خليل اهلل/ 1384/ محمدرضا ورزی
در میان پیامبران الهی، حضرت ابراهیم)ع( نه فقط 
در سینما که در ادبیات داستانی هم کمتر مورد ارجاع 
و توجه بوده اســت و از این لحــاظ می توان دورخیز 
محمدرضا ورزی بــرای ثبت روایتــی تصویری از 
این پیامبر الهی بر پرده سینما را فی نفسه ارزشمند 

گام های بلند و تجربه های گران
مرجان آدابی 

كارنامه ســينمای ايران در حوزه آثار تاريخی و مذهبی چندان پربار نيســت و اگر بخواهيم از ميان اين تعداد 
اندک، غربال گری كنيم و تنها آثاری را كه مســتقيمًا به يكی از پيامبران الهی پرداخته اند فهرســت كنيم تنها 
به 4 فيلم می رسيم. فيلم هايی كه طی دو دهه گذشته توليد شــده اند و وجه مشترک آن ها تجربه ای است كه به 
انبان تجربيات سينمای ايران افزوده اند. تجربه هايی كه اگرچه اندک هستند اما امروز با استناد به تازه ترين فيلم 

سينمای ايران در اين حوزه می توان با اطمينان گفت كه بسيار پربركت و راهگشا بوده اند. باشد كه مكرر شوند.

مروری بر تصويرگری پيامبران در سينمای ايران
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یادبود

همزمان با سالگرد عالم ربانی آيت اهلل 
سيدعلی غيوری)ره( دو مراسم يادبود 

برای ايشان برگزار شد

آیینه دار
 مهر

معرفی دفتر

با حجت االسالم عالمه مهری، 
نماينده ولي فقيه در جمعيت 

هالل احمر استان قم

ظرفیت های فراوان 
یک شهر مذهبی

گزارش ویژه

خوزستان ميزبان پنجمين سفر 
 نماينده ولی فقيه در جمعيت
 هالل احمر بود

دیار 
مهربانی

جمعيت هالل احمر حضورپررنگی 
درمسير پياده روی كربالد داشت

 همراه با
 زائران اربعین

هـالل
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یادبود

برجســته ترین ویژگــی   عنوان کــرد و گفت: 
»آیت اهلل غیوری در تمام عمر خود در خدمت به 
مردم پیشقدم بود. این عالم ربانی از هیچ کمکی 
به نیازمندان و محرومان دریغ نمی کرد.« رئیس 
ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به اهمیت الگوبــرداری از ســیر زندگی آیت اهلل 
غیوری در میــان جوانان هالل احمــر ادامه داد:  
»خصلت هــای اخالقی آیت اهلل غیــوری میراث 
ماندگار این عالم ربانــی در جمعیت هالل احمر 
اســت که باید به عنوان الگو در میــان جوانان و 

داوطلبان ترویج شود.«

   شخصيت برجسته انقالب
معــاون فرهنگــی و امــور اســتان های حوزه 
نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
نیز وفــاداری به انقــالب و خدمت بــه مردم را 
دو ویژگــی اخالقی برجســته آیــت اهلل غیوری 
دانســت. حجت االســالم  و المســلمین زاهدی 
گفت: »حضرت آیت اهلل غیــوری از علمایی بود 
که مورد وثــوق حضرت امام بــود.« او ادامه داد: 
»این بزرگــوار هم قبل از پیــروزی انقالب نقش 
برجســته ای در مبارزات علیه طاغوت داشــتند 
و هــم در دوران انقالب شــخصیت خدمتگزار و 
تاثیرگــذاری بودند.« او دیگر ویژگی برجســته 
آیــت اهلل غیــوری را خدمت به مردم دانســت و 
گفت: »همه دوران حیات آیت اهلل غیوری آیینه 
مهــرورزی و اکرام بــه مردم محــروم و نیازمند 
اســت.« معاون فرهنگی و امور استان های حوزه 

ری، احمد صادقی، رئیس ســازمان پیشگیری و 
مدیریت بحران شــهر تهران، علیرضا محجوب، 
نماینده مجلس، ســعید مهــدوی کنی، رئیس 
دانشــگاه امام صادق)ع(، دکتر مسعود حبیبی، 
رئیس ســازمان جوانان جمعیــت هالل احمر، 
حجت االســالم  والمســلمین زاهــدی، معاون 
فرهنگی و امور اســتان های حــوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر، محســن 
رفیق دوســت، هدایــت اهلل جمالی پــور، معاون 
استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری و بسیاری 

از دوستداران این عالم خدوم حضور داشتند.

   ميراث آيينه دار مهر
دکتر مســعود حبیبی، رئیس ســازمان جوانان 
جمعیــت هالل احمر بخشــندگی و اکــرام را 

مراسم اول در شــهر ری برگزار شــد و تعدادی 
از نماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبــری، 
جمعی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
مدیران حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت 
هالل احمر، روحانیون و اساتید حوزه علمیه قم، 
امدادگران و داوطلبان جمعیــت هالل احمر در 
مسجد امام حسن عسکری)ع( شهر ری در محله 
صفاییه شهر ری، دانش آموزان مجتمع فرهنگی 
ـ آموزشی شهید سید حسن غیوری، روحانیون، 
بازاری ها و ... حضور داشتند.  به گزارش شهروند، 
در این مراسم حجت االسالم  والمسلمین معزی، 
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر، 
آیــت اهلل محمدی ری شــهری، تولیت آســتان 
حضرت عبدالعظیم حســنی)ع(، حجت االسالم  
والمسلمین شــاهچراغی، امام جمعه موقت شهر 

آیینه دار مهر

آيت اهلل سيدعلی غيوری نماينده سابق ولی فقيه در جمعيت هالل احمر، 27 آذرماه  سال گذشته در 84 سالگی 
بر اثر ايست قلبی دعوت حق را لبيک گفت. پيكر اين عالم خدمتگزار پس از تشييع باشكوه با حضور مسئوالن 
كشوری و لشــكری در حرم مطهر حضرت عبدالعظيم الحسنی)ع( به خاک ســپرده شد. به اين مناسبت دو 

مراسم برای ايشان برپاشد.

همزمان با سالگرد عالم ربانی آيت اهلل سيدعلی غيوری)ره( دو مراسم 
يادبود برای ايشان برگزار شد؛ يكی در شهر ری و ديگری در سالن 

اجتماعات معاونت توانبخشی هالل احمر 
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نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
ادامه داد: »در حــال حاضر می تــوان گفت هر 
اثــر و فعالیتی کــه در معاونت فرهنگــی و امور 
استان های حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر صورت می گیــرد، باقیات الصالحات 

فعالیت های آیت اهلل غیوری است.«  

   رضايت خداوند از انسان
در این مراسم حجت االسالم  والمسلمین محمد 
عبدوسـ  واعظ و اســتاد برجســته حوزهـ  به 
ســخنرانی درخصوص فضایل اخالقی آیت اهلل 
غیوری و تأثیرات عمل صالح در زندگی پرداخت. 
حجت االسالم  والمسلمین محمد عبدوس اظهار 
داشت: »یکی از ســؤاالتی که برای همه مطرح 
مي شــود این اســت که بهتریــن زندگی کدام 
زندگی اســت؟ به گونه ای دیگر، همه موجودات 
زندگــی می کنند، امــا بهترین زندگــی کدام 
است؟« او با اشاره به این که خداوند متعال در 4 
آیه پایانی سوره مبارکه فجر، مؤلفه های بهترین 
زندگی را معرفی کرده است، ادامه داد: »خداوند 
متعال در این آیــات می فرماینــد بهترین نوع 
زندگی آن اســت که در پایان، خداوند از انسان 
و انســان از خداوند راضی باشــد.« او ادامه داد: 
»مهم نیست که انسان چند سال عمر کند، بلکه 
رضایت خداوند از انســان در پایان زندگی حایز 

اهمیت است.« 

   آيت اهلل غيوری پرچمدار انقالب بود
حجت االســالم  والمســلمین عبــدوس ادامه 
داد: »کســی که به دنبال کســب رضایت الهی 
باشــد، خداوند نام نیک او را در جامعه ماندگار 
می کند و هر کس که نام او را بشــنود،  به خوبی 
از او یــاد می کند. ذکر خیر و نــام نیک هیچ گاه 
از بین نمی رود.« او در تشــریح اثرات نام نیک 
برای افــراد عنوان کرد: »نام نیک ســه اثر مهم 
برای افراد دارد؛ نخســت این کــه دیگران برای 
او طلب مغفــرت می کننــد، دوم این که برای 
دیگران الگوی خوبی می شــود و ســوم این که 
برای فرزندان هم موجب ســرافرازی می شود.« 
حجت االسالم  والمســلمین عبدوس ادامه داد: 
»نام آیت اهلل غیــوری با آثار متعــدد فرهنگی، 
خدماتی و انقالبی در تاریخ ماندگار خواهد بود.« 
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این که آیت اهلل 
غیوری در زمان انقالب پرچمــدار انقالب بود، 

خاطرنشان کرد: »آیت اهلل غیوری تا پایان عمر، 
فکر و خطش عوض نشــد و ثابت قدم و همیشه 
پشتیبان والیت فقیه بود و عمر بسیار پربرکتی 
داشــت.« او تواضع، صداقت، خدمت به مردم و 
والیتمداری را از ویژگی های برجســته آیت اهلل 
غیوری عنوان کرد و گفــت: »آیت اهلل غیوری تا 
پایان عمر گرانبهای خود از خط مستقیم والیت 
خارج نشــد.« او در پایان تصریح کرد: »خداوند 
یکی از افتخاراتی را که به آیــت اهلل غیوری داد 
این بود که ایشــان یکی از پســرانش را فدای 

اسالم و انقالب کرد.« 

   از چهره های نادر زمان 
در دومیــن مراســم ســالگرد رحلــت آیت اهلل 
ســیدعلی غیــوری کــه در ســالن اجتماعات 
معاونــت توانبخشــی هالل احمر برگزار شــد، 
حجت االســالم  والمســلمین معــزی، نماینده 
ولی فقیــه در هالل احمر، دکتــر ضیایی رئیس 
جمعیت هالل احمر، نمایندگانــی از دفتر مقام 
معظم رهبــری و جمعی از مســئوالن و طالب 
حضور داشــتند. ابتدا حجت االسالم  والمسلمین 
محســن کازرونی، ضمن گرامیداشــت سالگرد 
آیت اهلل غیوری به ســخنرانی درخصوص ایشان 
پرداخت. او با بیان این که از نزدیک با آن مرحوم 
توفیق آشنایی داشــته، اظهار داشت: »آشنایی 
من با مرحوم غیوری از زمان ورودم به شــورای 
مرکزی جامعــه روحانیت مبارز آغاز شــد که با 
ایشــان و دیگر بزرگان در ایــن مجموعه افتخار 
همراهی داشتم.« او با بیان این که همت این عالم 
ربانی ستودنی است، گفت: »آن مرحوم با وجود 
کسالت و مشکالت جسمی بسیاری که داشتند، 
با پشــتکار فراوان در همه جلســات به واسطه 
مسئولیتشان شــرکت می کردند.« رئیس هیئت 
امناي کمیته امــداد امام خمینی)ره( اضافه کرد: 
»اگر نگوییم وجودش اعجــاز بود، می توان گفت 
مجموعه ای از کرامات بود، همه ویژگی های خیر 
و نیکی همچون مرجعیت و دیگر نشانه هایی که 
کمتر به طور کامل در یک فرد دیده می شود، در 

وجودش جمع شده بود.«

   اثر وجودی اش تعليم و تربيت بود
آیت اهلل کازرونی با بیان این کــه یکی از بهترین 
ویژگی های ایشــان تعلیم و تربیــت بود، گفت: 
»برخی افراد در جامعه حیثیت اجتماعی باالیی 

داشــته و اهل نیکوکاری هســتند، اما تخصص 
علمی ندارنــد؛ به همین منظــور می توان گفت 
مرحوم غیــوری با عنایِت حضــرت حق و تالش 
خود، از چهره های نادر زمــان بودند و به عبارتی 
جامعیتی بــا همه اوصاف خیر بودنــد.« او ادامه 
داد: »آیت اهلل غیوری در مجاهــدت در حد اعال 
بــود و در علم و خدمت اجتماعــی درجه واالیی 

داشتند.«

   يک عالم به تمام معنا بود
امــداد  کمیتــه  هیئــت  امنــای  رئیــس 
امام خمینی)ره( ادامــه داد: »از حیث اول او یک 
عالم به تمــام معنا بود، چراکه نــزد امام راحل و 
آیت اهلل بروجردی دروس خــود را در حد اجتهاد 
فراگرفته بود و در حقیقت علم وجودی این عالم، 
او را به عرش می رســاند.« کازرونی اضافه کرد: 
»حیث دوم دستگیری از مردم و خدمت به خلق 
خداســت، درکنار ایمان به خــدا و علم، چیزی 
باالتر از خدمت به مردم نیســت. بــه بیان دیگر 
قرارگرفتن در برخی مســئولیت ها دست وپازدن 
می خواهد و به همین دلیــل هالل احمری بودن 

توفیق می خواهد.«

   يک شخصيت جامع داشتند
این عضو مجلس خبرگان بیان کــرد: »آنچه در 
وجود او موج مــی زد، فهرســت فعالیت هایش 
بود که انسان را به شــگفتی وامی دارد، چه زمان 
پیش از انقالب و چه پــس از آن، فعالیت هایش 
در هالل احمــر و جــز آن، از او یک شــخصیت 
جامع االطراف ساخت که به عنوان معتمد مراجع 
و مردم معرفی شــد.« او افــزود: »این جامعیت 
ویژگی مرحوم غیوری و دیگر اولیای الهی است، 
چراکه این نوع شــخصیت ها دغدغه حل مشکل 
جامعه را دارند و انســان ها را به سمت علم و نور 
هدایــت می کنند.« آیــت اهلل کازرونــی تأکید 
کــرد: »طیف گســترده فعالیت های ایشــان به 
همراه ایمان و شــجاعتش، از او شخصیتی ممتاز 
ساخت که در کمتر کســی وجود دارد و حاال هم 
خیرات و برکاتش بر همگان بارز اســت.« رئیس 
هیئت  امناي کمیته امداد امام خمینی)ره( ادامه 
داد: »بی توجهــی به مفهوم خدمت بــه مردم از 
غفلت های بزرگ زندگی است؛ اگر سازمان هایی 
همچون هالل احمر وجود نداشت، نمی توانستیم 

یک لحظه آرام و راحت سر بر بالین بگذاریم.«  

شخصیت جامع االطراف
آيت اهلل کازرونــی: »آنچه در وجودآيت اهلل غيوری موج مــی زد، فعاليت هايش بود که 
انسان را به شگفتی وامی دارد، چه زمان پيش از انقاب و چه پس از آن، فعاليت هايش از 

او يک شخصيت جامع االطراف ساخت که به عنوان معتمد مراجع و مردم معرفی شد.«

دکتر مسعود 
حبيبی، رئيس 

سازمان جوانان 
جمعيت 

هال احمر 
بخشندگی و اکرام 

را برجسته ترين 
ويژگی آيت اهلل 

غيوری   عنوان کرد 
و گفت: ايشان در 
تمام عمر خود در 

خدمت به مردم 
پيشقدم بود. 

اين عالم ربانی 
از هيچ کمکی 
به نيازمندان و 

محرومان دريغ 
نمی کرد
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معرفی دفتر

فرهنگی زیادی انجام می دهیم. 
  برای آشــنايی و جــذب نيرو در 

هالل احمر چه اقداماتی انجام می شود؟
عالوه بر برنامه های روزانه که اعضا در آن شــرکت 
می کنند، برنامه هایی را داریم که منجر به آشــنایی 
بیشتر با جمعیت هالل احمر می شود. برای نمونه روز 
هشتم ماه محرم همه نیروها با لباس فرم از ساختمان 
هالل احمر سمت حرم می روند؛ قباًل این برنامه در 
هر ســازمانی )داوطلبان، جوانان و...( به شکل مجزا 
برگزار می شــد که ما همــه را یکی کردیــم. بعد از 
برگزاری مراسم برنامه نماز جماعت برپا می شود و 
در آخر هم از مهمانان پذیرایی می شود. به این ترتیب 
یک کار فرهنگی مفید و اثر گذار انجام می شــود که 
در شناساندن و معرفی جمعیت هالل احمر و ایجاد 
همبســتگی در بین خانواده هالل احمر نقش دارد. 
در واقع فعالیت های اینچنینی همبستگی درونی و 

تبلیغ بیرونی را به دنبال دارد. 
  تعامل دفتر شما با ساير استان ها به 

چه شكل است؟ 
یک ســری کارها عمومی اســت که از تهران ابالغ 
می شــود و همه در انجام آن شریک هســتند. اما 

امكان و پتانسيل گرانسنگی است.
بله؛ همجواری با حرم حضرت معصومه)س( امکان 
اســتفاده از این فضا را در مناســبت هاي مختلف، 
به ویژه مناسبت های مذهبی فراهم می کند. به طور 
مثال در دهه کرامت به اندازه ای در قم برنامه داریم 
که در سایر اســتان ها به این حجم نیست، حتی در 
مشهد هم به این شکل برنامه نداریم؛ چون در این ایام 
در هر دو جا بوده ام این را می گویم. و یا در نیمه شعبان 
که حال و هوای قم با همه جا فرق می کندو جمعیت 
زیادی در این ایام به قم می آیند، زمینه خوبی برای 

فعالیت های فرهنگی وجود دارد.
مورد دیگر ایام فاطمیه اســت که در قم به شــکل 
ویژه برنامه های فراوانی برگزار می شــود؛ مراســم 
راهپیمایــی مراجع را داریم و با همکاری ســازمان 
داوطلبــان، جوانــان و دیگر نهادهــا فعالیت های 

  برای شــروع گفت وگو، بفرماييد 
مهم ترين دستاورد دفتر قم در يک سال 
اخير كه مســئوليت آن به شما واگذار 

شده چيست؟
در طول یک ســالی که این جا هســتم سعی شده 
تالش هایی برای معرفی دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان قم صورت بگیرد؛ با توجه 
به این که ســابقه راه اندازی دفتر قم چندان طوالنی 
نیست و هنوز خودش را در جمعیت هالل احمر پیدا 
نکرده در برنامه هایی که داریم، برای معرفی کارهای 
تبلیغاتی انجام می دهیم؛ ســال پیــش همزمان با 
میالد حضــرت معصومــه)س( از خانواده ها برای 

معرفی دفتر قم دعوت کردیم و مراسم داشتیم. 
  با اين حســاب همجواری با حرم 
حضرت معصومه)س( بــرای دفتر قم 

ظرفیت های فراوان یک شهر مذهبی

زهرا فرآورده

زمان زيادی از راه انــدازی دفتر نمايندگی ولی فقيه در جمعيت هالل احمر اســتان قــم نمی گذرد. ابتدای 
راه اندازی حجت االســالم عامری نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر اســتان كرمان به طور همزمان 
سرپرستی دفتر استان قم را بر عهده داشت؛ بعد از گذشت يک سال، حجت االسالم عالمه مهری به اين سمت 

منصوب شد. سراغ او رفتيم تا با فعاليت های دفتر قم آشنا شويم.

با حجت االسالم عالمه مهری، نماينده ولي فقيه در جمعيت هالل احمر استان قم

   خطبه خوانی حرم مطهر   اهدای ۱۴ جهيزيه به نوعروسان در دهه کرامت   ديدار با علما و مراجع عظام تقليد و دريافت رهنمود ها و ارشادات ايشان
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هيچ اردوگاهی 
برای نيروهای 

داوطلب نداريم. 
همه معترف اند 

که قم نيار به 
اردوگاهی دارد 

که برای همه 
استان ها قابل 

استفاده باشد. در 
صورت وجود يک 
اردوگاه مناسب، 

فعاليت های 
بيشتری انجام 

می شود

جدای از این برنامه های مشــترک، با سایر استان ها 
هم در ارتباط هســتیم و برای برنامه های مختلف 
نظر می دهیم. اســتان ها معموالً در قم اردو برگزار 
می کنند که مــا در فراهم کردن امکانــات به آن ها 
کمک می کنیم. از برنامه هایی که کشوری بوده و با 
مرکزیت قم برگزار شده جشنواره قرآنی، عبرت های 

عاشورا و ... را می توان نام برد.
  قم به عنوان يک شــهر مذهبی چه 
اندازه در پيشــبرد اهداف هالل احمر 

موفق بوده؟
در بازدیدی که حجت االسالم معزی و دکتر ضیایی 

از قم داشــتند گفتیم که قم نیاز بــه اردوگاه مجهز 
دارد تا اســتان هایی که برای برگزاری اردو به این جا 
می آیند، محلی برای برگزاری اردو داشته باشند. قم 
چند مزیت دارد؛ هم به حرم حضرت معصومه)س( 
نزدیک اســت، مراجع در این جا حضور دارند و هم 

این که حوزه در این جا واقع است. 
هیچ اردوگاهی برای نیروهای داوطلب نداریم. همه 
معترف اند که قــم نیار به اردوگاهــی دارد که برای 
همه استان ها قابل اســتفاده باشد. در صورت وجود 
یک اردوگاه مناســب، فعالیت های بیشتری انجام 
می شــود؛ برای برگزاری برنامه های مختلف استاد 

در اختیار می گذاریم و با نیروهایــی که داریم برای 
بهتر برگزار شدن اردوها همکاری می کنیم. در حال 
حاضر خودمان هم برای برگزاری برنامه ها باید جایی 
را اجاره کنیم؛ در واقع امکانات ما در حد اســتان قم 
خیلی ضعیف است و ساختمان خیلی کوچکی در 
اختیار داریم در حالی که در ســایر استان ها به این 
شکل نیســت. ما حتی ســالن اجتماعات نداریم و 
این ها همه محدودیت اســت و فعالیت هــای ما را 
تحت الشعاع قرار می دهد. اما با این حال برنامه های 

کشوری مثل مسابقات قرآنی برگزار می کنیم. 
  يعنــی معتقديد ظرفيــت انجام 

كارهای ويژه و گسترده تر وجود دارد؟
بله. ببینید قم بیشــتر از یک میلیون جمعیت دارد و 
با وجود جمعیت زیــاد امکانات دفتر ما کم اســت. 
امیــدوارم نظر ویــژه ای به قم شــود. در حال حاضر 
می خواهیــم فعالیــت تحقیقاتی انجــام دهیم اما 
مشــکل داریم؛ ما باید به برنامه های بین المللی فکر 
کنیم نه فقط کشوری... . دســت یاری به سوی همه 
بلند می کنیم و همه پیشنهادها را می پذیریم. اگر در 
جایی کاری از دســتمان بربیاید انجام می دهیم؛ قم 
پتانســیل خوبی دارد، کانون طالب نیروهای خوبی 
دارد که می توانیم به استان ها معرفی کنیم. ان شاءاهلل 
مسئولین به قم دید ویژه ای داشته باشند تا این استان 
مرکز فعالیت های فرهنگی و پژوهشــی شود که به 
سایر استان ها خوراک می دهد. نکته پایانی این که مهر 
و ماه نشریه خوبی است که جایش خالی بود، ان شاءاهلل 
روز به روز پر بارتر و جذاب تر شود، در نظرسنجی هم 

دوستان زیادی از عملکرد این نشریه راضی بودند. 

نکته

آشنايی باحجت االسالم عالمه مهری
سیدمصطفی عالمه مهری متولد۱۳4۱ در شهرستان ُمهر فارس است. دوره ابتدایی و راهنمایی را در 
آن شهر گذرانده و درســال ۱۳۵۸ برای ادامه تحصیل راهی شهر مقدس قم شده است. دوره متوسطه 
را در دبیرستان امام صادق علیه السالم )حکیم نظامی ( گذراند و در سال ۱۳۶2 با گرفتن دیپلم تجربی 
وارد حوزه علمیه قم شد. بعد از هشت سال دروس سطوح مقدماتی و عالی را به پایان رساند و وارد درس 
خارج شد؛ به مدت 2۰ سال از محضر اســاتید بزرگواری همچون آیات عظام وحید خراسانی، مکارم 
شیرازی، سبحانی، میرزا جواد تبریزی، جوادی آملی و... اســتفاده کرد. همچنین دوره دکتری را در 
رشته تاریخ تشیع دردانشگاه ادیان و مذاهب قم گذرانده و همزمان با تحصیل، به تدریس در دانشگاه نیز 
مشغول بوده و چندین سال در دانشگاه های اراک، آزاد اسالمی اراک و علمی کاربردی هالل احمر قم 
تدریس داشته. عالوه بر تحصیل و تدریس به نوشتن نیز پرداخته و از اولین نویسندگان فرهنگ کوثر و 
ستارگان حرم است. زندگی آیت اهلل مهری، آیت اهلل مکی، عالمه بحرانی آیینه ابرار، عالمه بحرانی نابغه 
حدیث، آذرخشی در تاریکی، نبرد حق و باطل در سپیده دم تاریخ )زندگی حضرت نوح علیه السالم(، به 
قلم وی نگارش شده و مقاالت الگوهایی برای چگونه بودن، مهدی موعود یارانی این گونه دارد، آیت اهلل 

مهری و... را نیز به رشته تحریر درآورده است.

   مراسم ختم قرآن مجيد)طرح صفحه نور(   ديدار با خانواده شهدای امدادگر استان قم   خطبه خوانی حرم مطهر

ُحسن همجواری با حرم حضرت معصومه)س(
 همجواری با حرم حضرت معصومه)س( امکان استفاده از اين فضا را در مناسبت هاي 
مختلف به ويژه مناسبت های مذهبی فراهم   می کند. به طور مثال در دهه کرامت در قم 

برنامه های متنوعی اجرا می شود که در ساير استان ها به اين شکل نيست.
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دیدار

این دیدار  مقرر شــد به منظور برقراری ارتباط 
بیشتر میان صلیب ســرخ انگلستان و جمعیت 
هالل احمر ایران، به ارتقای ســطح همکاری ها 
پرداخته شــود. همچنین انجــام فعالیت های 
مشــترک در حــوادث منطقــه ایـ  به ویژه در 
عراق و ســوریهـ  از درخواست های صلیب سرخ 

انگلیس از جمعیت هالل احمر کشورمان است.

 اســتفاده از تجارب صليب ســرخ 
بلژيک 

در ادامه دکتــر ضیایی بــا ادوارد کروفه، رئیس 
صلیب ســرخ بلژیک دیدار و گفت وگو کرد. او با 
تأکید بر این که با توجه بــه وجود دانش فنی در 
میان دوجمعیت و پتانسیل های موجود می توان 
روابط را گسترش داد و به تبادل تجارب و دانش 
فنی پرداخت، تصریح کرد: »می توانیم از تجارب 
صلیب ســرخ بلژیک به ویژه درحــوزه فناوری 
اطالعات استفاده کرده و همکاری های دوجانبه 
را درچارچوب فدراســیون بســط و گسترش 
دهیــم.« ادوارد کروفــه، رئیس صلیب ســرخ 
بلژیک نیز با اشــاره به این کــه جامعه بلژیک به 
دو بخش فرانســوی زبان و هلندی زبان تقسیم 
می شود، یادآور شــد: »قاعدتاً دو جمعیت در دو 
بخش کشــور وجود دارد؛ اما در مجمع عمومی 
و هیئت مدیره یــک رئیس جمعیــت انتخاب 
می شود که نماینده صلیب سرخ بلژیک به شمار 
می رود.« در این دیــدار، طرفین توافق کردند تا 
سطح همکاری های مشترک میان دوجمعیت 
را در قالــب گفت وگوهای موثــر افزایش داده و 
تالش ها برای ارتقــای روابط ادامــه پیدا کند. 
دکتر ضیایی از همتای بلژیکی خود خواســت با 
توجه به فعالیت های جمعیت هالل احمر ایران 
در راه اندازی بیمارســتان هوایی، صلیب سرخ 
بلژیک بــه منظور تجهیــز و آماده ســازی این 
بیمارستان به جمعیت هالل احمر ایران کمک 
کند.دکتر سیدامیرمحسن ضیایی همچنین در 
ادامه مالقات های دو جانبه با چنگیز چاکب اوف، 
رئیس جمعیت هالل احمر قرقیزســتان و مراد 
کاچکینبکوف، دبیرکل هالل احمر قرقیزستان 

دیدار و گفت و گو کرد. 

 خواهرخوانــده جمعيت هالل احمر 
ايران

کولی بالی، رئیس صلیب ســرخ ســاحل عاج 

اجرایی شدن هرچه ســریع تر یادداشت تفاهم 
میان دو جمعیــت ملی افزود: »صلیب ســرخ 
ژاپن به ویژه در زمینه مدیریت سوانح، مدیریت 
بیمارســتان ها و حوادث هســته ای تمایل به 

همکاری با هالل احمر ایران دارد.«

 آمادگی بــرای گســترش روابط با 
صليب سرخ انگليس

رئیس جمعیت هالل احمر همچنین با دبیرکل 
صلیب سرخ انگلستان دیدار و گفت وگو کرد.  در  

یکی از دیدارهای دکتر ضیایی رئیس جمعیت 
هالل احمــر کشــورمان بــا تاداتــرو کونوئه، 
رئیس جمعیت صلیب ســرخ ژاپن بــود. دکتر 
ضیایی در این دیدار با تأکید بر اهمیت مســئله 
تاب آوری گفت: »با توجه بــه این که هم اکنون 
مســئله تاب آوری در برابر حوادث از موضوعات 
با اهمیــت در میان جمعیت های ملی اســت و 
ژاپن نیز تجارب خوبی در ایــن زمینه دارد، لذا 
خواســتار انتقال این تجارب به ایران هستیم.« 
تاداتــرو کونوئه نیز در ایــن دیدار بــا تأکید بر 

دستاوردهای یک سفر 

اختتاميه سی و دومين كنفرانس بين المللی جمعيت های ملی صليب ســرخ و هالل احمر در ژنو با انتخاب 
اعضای كميســيون دائمی نهضت بين المللی جمعيت های ملی صليب ســرخ و هالل احمر شامگاه 19 آذر 
برگزار شد. دكتر سيداميرمحسن ضيايی درحاشيه اين كنفرانس طی ديدارهايی بر گسترش همكاری های 
سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ايران با ديگر كشورها تأكيد كرد. در اين گزارش مروری داريم بر اين 

ديدارها؛ به نقل از روزنامه شهروند. 

آنچه در ديدارهای دكتر ضيايی با همتايان بين المللی در حاشيه 
سی  ودومين كنفرانس بين المللی جمعيت های ملی صليب سرخ و 

هالل احمر گذشت
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هماهنگی های الزم برای افتتاح این مرکز انجام 
شود.« او ادامه داد: »ضروری است صلیب سرخ 
کنگــو هماهنگی هــای الزم را به منظــور آغاز 
فعالیــت ایــن مرکز انجــام دهد تــا جمعیت 
هالل احمر ایران بتواند هرچه سریع تر نسبت به 

فعال سازی این مرکز اقدام کند.« 

 گسترش همكاری ها با صليب سرخ 
نيجريه

دکتــر ضیایــی در آخریــن روز از برگــزاری 
کنفرانــس بین المللــی جمعیت هــای ملی 
صلیب ســرخ و هالل احمر در ژنو، بــا بوالجی 
آنانــی، رئیس صلیب ســرخ نیجریــه دیدار و 
گفت وگو کرد. در این دیدار آنانی گفت: »برنامه 
استراتژیک صلیب ســرخ نیجریه تنظیم شده و 
تمام برنامه مطابق با برنامه اســتراتژیک لحاظ 
شــده اســت و امیدواریم بتوانیم در چارچوب 
برنامه های این استراتژی با جمعیت هالل احمر 
ایران همکاری داشــته باشــیم.« دکتر ضیایی 
نیز اظهــار امیدواری کرد کــه بتوانیم در آینده 
نزدیــک همکاری های خود را با صلیب ســرخ 

نیجریه گسترش دهیم.

 دعوت از رئيس صليب ســرخ كره 
 جنوبی 

در آخرین دیــدار دو جانبــه دکتــر ضیایی با 
ســونگ جو کیم، رئیس جمعیت صلیب سرخ 
کره جنوبی؛ کیم با اشــاره به اتحاد منطقه ای در 
شرق آسیا که شــامل کره جنوبی، کره شمالی، 
چین، مغولســتان و ژاپن اســت، اظهار داشت: 
»با هماهنگی صلیب ســرخ آمریکا، دانشــگاه 
منطقــه ای راه انــدازی کرده ایم تــا مطالعات 
تحقیقــی در حــوزه مدیریــت ســوانح انجام 
شــود.« دکتر ضیایی نیز با اشاره به فعالیت های 
دانشــکده هالل اظهــار عالقه کرد کــه در این 
دانشــگاه بتوانند با یکدیگر دیدار داشته باشند. 
دکتــر ضیایی همچنین از رئیس صلیب ســرخ 
کره  جنوبی برای بازدیــد از جمعیت هالل احمر 
ایــران دعوت به عمــل آورد.دکتــر ضیایی در 
نشســت تخصصی مبــارزه و تــاب آوری علیه 
گرســنگی به عنوان یکی از سخنرانان تخصصی 
حضور یافت. این نشســت به ابتکار فدراسیون 
بین المللــی جمعیت های ملی صلیب ســرخ و 
هالل احمر و با حضور نمایندگانی از بیش از ۵۰ 

جمعیت و نمایندگان دولت برگزار شــد. در این 
نشســت تخصصی، رئیس جمعیت هالل احمر 
ایران، عباس گولت، دبیرکل صلیب سرخ کنیا؛ 
جرگر، رئیس اداره ژنو  WFP؛ لهار، رئیس امور 
بین الملل صلیب سرخ؛ ماری مسیر، مدیر روابط 
عمومی شرکت نســتله به عنوان ســخنرانان 

تخصصی حضور داشتند. 

 اســتفاده از كمک هــای فنــی در 
راه اندازی بيمارستان هوايی

رئیس جمعیت هالل احمر کشورمان  با روسای 
جمعیت های ملی کانادا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان 
و مالدیو نیز دیدار کرد. دکتــر ضیایی در دیدار 
با دکتر شون، رئیس صلیب سرخ آلمان با اشاره 
به فعالیت های هالل احمر ایران به یادداشــت 
تفاهم همکاری امضا شــده با صلیب سرخ آلمان 
اشــاره و اظهار امیدواری کرد کــه این جمعیت 
بتواند اقدامات اجرایی را بــرای عملیاتی کردن 

یادداشت تفاهم امضا شده، به انجام برساند. 

 رضايت مردم كره  شمالی
یونــگ هــو پــک، نایب   رئیس صلیب ســرخ 
کره  شــمالی نیــز در دیــدار با دکتــر ضیایی 
با اشاره به سفر  ســال گذشــته خود به ایران و 
بازدیــد از جمعیــت هالل احمر کشــورمان 
گفــت: »هالل احمر ایران یکــی از بزرگ ترین 
جمعیت های منطقه اســت.« او بــا قدردانی از 
ارسال کمک های انسان دوســتانه هالل احمر 
ایران به کره شــمالی به ویژه مواد غذایی، چادر 
و پتو افزود: »شخصاً در زمان توزیع کمک های 
امدادی هالل احمر ایران در مناطق ســیل زده 
کره  شمالی حضور داشته ام و مردم کره  شمالی 
از این کمک ها بسیار رضایت داشتند.« او تأکید 
کرد: »صلیب سرخ کره  شمالی عالقه مند است 
تا به هالل احمــر ایران در قالب پــروژه کاهش 
خطرپذیری در سوانح به این کشور کمک کند.« 
دکتر ضیایی نیز در این دیدار گفت: »مردم ایران 
و کره  شــمالی هر دو از تحریم های بین المللی 
متأثر شــده اند و در این زمینه هالل احمر ایران 
نیز شرایط حاکم بر کره  شمالی را درک می کند 
و لذا همواره همــه تالش خود را برای ارســال 
کمک های بشردوســتانه به کار بسته است.« او 
افزود: »به عالوه هالل احمر ایــران آماده ارایه 

کمک های فنی به کره  شمالی است.« 

نیز در دیــدار با دکتــر ضیایی ضمن تشــکر 
از فعالیت هــا و پروژه هایی که ایران در کشــور 
ساحل عاج انجام داده، گفت: »دوره توانبخشی 
نیمه کاره مانده که درخواســت ما این است که 
این پروژه مجــدداً راه اندازی شــود.« او ادامه 
داد: »در ســاحل عاج صلیب ســرخ این کشور 
خواهر هالل احمر ایران محسوب می شود.« در 
ادامه این دیدار دکتــر ضیایی، رئیس جمعیت 
هالل احمر ایــران نیز انتخاب شایســته کولی 
بالی به عنوان رئیس صلیب ســرخ ساحل عاج 
را تبریک گفــت و اظهار داشــت: »امیدواریم 
بتوانیم خدمات بیشــتر و ارزشــمندتری را به 

مردم ساحل عاج ارایه کنیم.« 

 ضرورت امضای توافقنامه همكاری 
دکتــر  دوجانبــه،  مذاکــرات  ادامــه  در 
سیدامیرمحســن ضیایی با دکتر کمال مومنه، 
دبیــرکل جمعیــت هالل احمر مصــر دیدار و 
گفت وگو کرد. دبیرکل جمعیت هالل احمر مصر 
با بیان این که با توجه به ســوابق همکاری های 
میــان دو جمعیــت در گذشــته و همچنیــن 
اشــتراکات فرهنگی ضروری است، پروژه هایی 
دو جانبــه تعریف و اجرا شــود، تصریــح کرد: 
»بر این اســاس می توان مطابق بــا پروژه های 
تعریف شــده همکاری های میــان دو جمعیت 
را گســترش داد.« دکتــر ضیایی نیــز در این 
دیدار با اشــاره به این که هــر دو جمعیت دارای 
توانمندی هــای بالقــوه در ســطح منطقه ای 
هستند، گفت: »زمان آن رســیده تا بتوانیم به 
صورت گســترده تر و نزدیک تر در منطقه فعال 
باشــیم، بنابراین ضروری اســت که توافقنامه 
همکاری بین دوجمعیت نیز امضا شود.«رئیس 
جمعیت هالل احمر ایــران همچنین با این که 
براگمان، رئیس جمعیت صلیب ســرخ هلند و 
گیجز، دبیــرکل صلیب ســرخ هلنــد دیدار و 

گفت وگو کرد. 

 بهره برداری از مركز توانبخشــی در 
كنگو

دکتــر ضیایــی با رئیــس صلیب ســرخ کنگو 
نیز دیدار و گفت وگــو کرد. او در ایــن دیدار در 
خصوص بهره برداری از مرکز توانبخشــی کنگو 
گفت: »با توجه به این که مرکز توانبخشــی در 
کنگو آماده بهره برداری است، بنابراین بایستی 

دورخیز برای همکاری
رئيس صليب سرخ نيجريه:برنامه اســتراتژيک صليب سرخ نيجريه تنظيم شده 
و تمام برنامه مطابق با برنامه استراتژيک لحاظ شــده است و اميدواريم بتوانيم در 

چارچوب اين برنامه ها با جمعيت هال احمر ايران همکاری داشته باشيم.

رئيس جمعيت 
هال احمر 
با دبيرکل 

صليب سرخ 
انگلستان ديدار و 
گفت وگو کرد.  در  

اين ديدار  مقرر شد 
به منظور برقراری 

ارتباط بيشتر 
ميان صليب سرخ 

انگلستان 
و جمعيت 

هال احمر ايران، 
به ارتقای سطح 

همکاری ها 
پرداخته شود
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جمعيت هالل احمر به واســطه ماموريت ذاتی خود كه امدادرسانی و خدمات 
رسانی به مردم اســت، حضورپررنگی درمســير پياده روی كربالد داشت. در 
تصوير دكتر ضيائی دبيركل جمعيت هالل احمر به همراه جمعی از مديران ارشد 
را می بينيد كه برای بررسی روند آمادگی استان های مرزی همزمان با فرارسيدن 
اربعين حسينی و خروج زائران از مرزها عازم استان های ايالم و خوزستان شدند. 

     ا رسال  85 تن اقالم دارويی و تجهيزات مورد نياز به كربال.ارائه رايگان تمام 
خدمات دارويی و پزشكی ايام اربعين به زوار حسينی ايرانی و غير ايرانی.

     رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر از امدادرسانی به 32 هزار و 
57 نفر از زائران كربال از ابتدای آذرماه امسال تااربعين آذر خبر داد.

با حضور دبيركل جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران و رئيس سازمان جوانان اين جمعيت در 
مدرسه پروين اعتصامی شهرستان اروميه از آرم، پرچم و سرود دانش آموزی سازمان جوانان هالل 

احمر ررونمايی شد.

جست و جو برای يافتن پيكر حادثه ديدگان سقوط مينی بوس در هراز.

در اصفهان؛ سرمربی و 
مديرعامل باشگاه فوالد 
مباركه سپاهان داوطلب 
هالل احمر شدند.

زلزله در  مانــور  برگزاری 
6 استان، به همت سازمان 

جوانان جمعيت هالل احمر.
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عکـس خـبر
 خدمت رسانی به زائران امام رضا)ع(

در مسير پياده روی تا خراسان رضوی

هماهنگ كننده مقيم سازمان ملل در ايران در ديدار با رئيس جمعيت هالل احمر كشورمان از هالل 
احمر ايران برای پيوستن به سيستم اينسارک )سيستم مديريت و پاسخگويی به سوانح در سازمان 

ملل متحد( دعوت كرد.

امدادرسانی به هموطنان در حوادث جاده 
ای و مناطق برفگير كشور

كارگاه حمايت از كودكان در باليا با مشــاركت دفتر نمايندگی يونيسف در ايران با حضور نماينده 
يونيسف در ايران، تسهيل گر و مربی حمايت از كودک در شــرايط بحران از كانادا، رئيس سازمان 

جوانان جمعيت هالل احمر كشور و رئيس جمعيت هالل احمر كيش برگزار شد.
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اجتماعی، نیز یاد می شــود را می توان در ســخنان 
رسول اکرم)ص( یافت. ایشــان در حدیثی جامعه 
اســالمی را به پیکر واحد تشــبیه کرده است. قرآن 
کریم در آیات متعددی بر تعاون و تکافل اجتماعی به 
منظور رسیدن به رفاه اجتماعی، تأکید کرده است از 
جمله در آیه  دو سوره مائده می فرماید: در نیکوکاری 
و پرهیزگاری بــا یکدیگر همکاری کنیــد. در نگاه 
دینی رسیدگی به نیازمندان وظیفه و واجب شرعی 
شــمرده می شــود که نمونه آن در وجوب زکات و 
خمس و زکات فطره است. پیامبر اکرم)ص( در اولین 
ماه هاي استقرار در مدینه اساسنامة امت اسالمي را 
تدوین کردند که در یکي از بندهاي آن آمده  اســت: 
»وأّن المؤمنین الیَتُرکون َمفرحاً بَینهم «. »مفرح« 
به معنی بدهکاري، عیالمندي و ورشکستگي است و 
در صورت بروز چنین مواردي، سایر مؤمنان نباید او را 
در تحمل بار این مشکالت تنها بگذارند. این درحالی 
است که در کشورهای غربی علی رغم گذشت قرن ها 
از سرمایه داری و دهه ها از تشکیل دولت رفاه وحضور 
ده ها مؤسســه خیریه، هنوز بخش عظیمی از مردم 
در فقر به سر می برند. به عنوان مثال ۱۵میلیون فقیر 
دائمی و افرادی که در آســتانه فقر قرارگرفته اند در 
آمریکا وجود دارند که در خسارت وارده ناشی از رکود 

بزرگ نقشی نداشته اند. 

  شيوه اداره سازمان های جديدالتاسيس
ســازمان های جدیدالتاســیس در ایران با دو شیوه 
وقفی و غیر وقفی اداره می شدند. سازمان های وقفی، 
موارد زیادی را از جمله در راه ماندگان، مدارس، نشر 
احکام و بیمارستان ها و.. را پوشش می داده است. پس 
از ایجاد این تشکیالت، نیکوکاری به شکلی سازمانی 
درآمده و قالبی بدن مــرز یافته بود. موضوعات مورد 
نظر مؤسسات خیریه رفاهی در قالب جدید عبارت 
بودند از پرورشــگاه و شــیرخوارگاه، دارالمساکین 
و دارالعجزه و انجمن های خیریه کــه عموماً تحت 
مدیریت دو مرکز جدیدالتاســیس بنــام »بلدیه« 
و»جمعیت شیر خورشــید« پیگیری می شدند. در 
کنار این مؤسسات رسمی، ده ها مرکز غیررسمی نیز 
وجود داشت که از طرف تجار یا روحانیون مدیریت 
می شدند. روحانیون همیشه در انجام امور خیریه و 
دستگیري از مســتمندان در صف اول قرار داشته و 
مورد اعتماد تجار و مــردم بوده اند. به موجب احکام 
شرع رسیدگي به فقرا و مستمندان بخشي از وظایف 
شرعي روحانیت و مراجع تقلید محسوب مي شود و 
روحانیون ضمن تقســیم خمس، زکات، سهم امام 
و سهم ســادات در مصارف دیني، بخشــي از آن را با 
کســب مجوز از مجتهدین اعلم زمــان، صرف امور 
خیریه مي کنند. از آن جایي که امور خیریه به لحاظ 
داشتن خاســتگاه دیني و تأیید و سفارش مذهب به 

داشت و این حس موجب آن شده بود که مردم خود به 
یاري یکدیگر بشتابند، اما در دوران جدید تشکیالتی 
سازماندهی شد تا این مسئله مهم را پوشش دهند. 
درحالی که در گذشــته خیرات ناشــی از یک حکم 
وجدانی بود اینک در برخی موارد به انگیزه حب جاه و 
معروفیت اجتماعی و مقبولیت در دستگاه حکومتی 

و تبلیغات درجامعه و نظایر آن انجام می شد. 

  يک درنگ 
گرچه مفهــوم تأمیــن اجتماعی و یا شــهروندی 
مفاهیم ویژه دوران مدرن اســت اما اقدام در راستای 
ارائه خدمات به فقرا ونیازمندان مســئله ای جدید 
نیست. الگوی موفقی از خدمات اجتماعی که تحت 
عناوین مختلفی همچــون تأمین اجتماعی، تکافل 

ایجاد مؤسســات خیریه در ایران توسط برخی افراد 
دلسوز و یا گاهی شــهرت طلب در دوره پهلوی دوم 
تداوم داشت. ایشان تالش داشــتند تا مؤسساتی را 
به وجود بیاورند که به طور مســتقل عهده دار کمک 
به بینوایان شوند و وســایل رفاه عموم را مهیا سازند. 
شــیوه های انفرادی نیکــوکاری که پیــش از این 
مورد اســتفاده بوده است دارای اشــکاالتی بود که 
نمی توانســت همه نیازمندان را پوشش دهد.  بر این 
اساس مؤسسات مستقلی به وجود آمدند و »سازمان 
محوری« به جای کمک های فردی نشست. تشکیل 
این مؤسســات در عمل بــه وظایف شــهروندی و 
همچنین وظایف دولت در برابر شهروندان بوده است. 
در دوره قاجار حس تعاون و همدردي و دســتگیري 
از بینوایــان در میان توده مردم بــه حد کمال وجود 

عمل خیر در مسیر انحرافی 

در سلســله مقاالتی با عنوان تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران تالش می شــود با بهره گيری از نگاه 
ـ اعم از دولتی و  تاريخی و استفاده از اســناد و مدارک موجود به تبارشناسی مؤسســات خيريه ايرانـ 
ـ تاريخی، عوامل تأثيرگذار بر شــكل گيری و تكوين انواع  ـ پرداخته و ضمن تحليــل اجتماعی  مردمیـ 
مؤسسات خيريه در ايران بررسی شود. در شماره پيشين از اهميت موضوع رفاه اجتماعی وتأكيدات دين 
اســالم بر لزوم آبادانی دنيا و بهره مندی همگانی از نعمت های الهی سخن رفت. درنوشتار حاضر سازمانی 

شدن ارائه خدمات رفاهی، و زمينه های ايجاد چنين سازمان هايی مورد بررسی تاريخی قرار گرفته است.

حسين حاج محمدی

تبارشناسی مؤسسات خيريه در ايران ) پهلوی دوم(
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تاریخچه وقف )6(

گونه اي است که تحصیل رضا و ثواب الهي به شکلي 
کامالً  نهادینه شده مدنظر مرتبطین با آن مي باشد، اثر 

بخشي کامالً  گسترده تري دارد.

  هدف تأمين رفاه اجتماعی
هدف تمامی این مؤسسات تامین رفاه اجتماعی در 
معنای خاص آن بود. مراد از تأمیــن رفاه اجتماعی 
در معنای خاص، توجه بــه گروه های ویژه اجتماعی 
است مثل: سالمندان، بی سرپرستان، خانواده های 
کم درآمد پرجمعیت، فقرا، نیازمنــدان، کودکان و 
نوجوانان آســیب پذیر، معلوالن جسمی و یا روانی، 
بیماران، افراد و خانواده های آســیب دیده از حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی، مهاجران، مادران نیازمند به 

حمایت در دوران بارداری، پناهند گان و امثال آنان.

  بلديه و اداره خيريه
بلدیه ادراه ای بود که امروزه آن را شهرداری می نامیم. 
پیش از بلدیه اداره ای به نام احتســابیه وجود داشت 
که دارای دو شعبه احتســاب و تنظیف بود و هرکدام 
عده ای نایب و فراش و ســپور در اختیار داشــتند. 
تصویب قانون بلدیه به ســال ۱2۸۶شمسی اتفاق 
افتاد و هدف آن تأمین منافع شــهرها و رفع نیازهای 
شهرنشینان اعالم شده بود. گرچه پیشینه بلدیه به 
دوران قاجار باز می گردد، اما پس ازکودتای رضاخان، 
فردی به نام ایپکیان کفیل بلدیه شــد و با جدا کردن 
بلدیه از نظمیه تحولي جدیــد در آن پدید آورد. وي 
قوانیني وضع کرد که کم از حکومت نظامي نداشت. 
ایپکیان براي نظم امور شــهرداري سعي در متمرکز 
کردن کار بلدیــه طهران داشــت. مراحــل اولیه 
ساختمان بلدیه در قسمت شمالي میدان توپخانه بر 
روي خرابه هاي غرفه هاي توپخانه ساخته شد. سید 
ضیاء با این اقدام، بلدیه را که مســتقل بود به دولت 

وابسته کرد.
»اداره خیریه«، مرکزی بود که درون بلدیه تأسیس 
شده و دارای ســه زیر مجموعه به نام های دارالیتام، 
دارالمســاکین و کارخانه های بلدی بود.  بقای این 
مراکز وابسته به وزارت جنگ و ارتش بود زیرا ارتش 
نقش اصلی اجرایی این وظایف را عهده دار بود.  بلدیه 
اولین یتیم خانه را تأســیس کرد و البته با زیاد شدن 
ایتام، نام یتیم خانه را از آن برداشته و بنگاه کارآموزی 
نام نهاد. عالوه بر تهران در شهرســتان ها نیز به دلیل 
قحطي، نیکوکاران و سرمایه داران دور هم جمع شده 
و با جمع آوري اعانه، در اوایل محرم ســال ۱۳۳۵ق 
دارالعجزه را تأسیس کردند و اساسنامه اي در هشت 
ماده براي آن تنظیم کردند. و مؤسســات بســیاری 
پایه گذاری شــد که از جمله در تبریــز می توان به 
انجمن محلي و خیریه لیل آباد در سال ۱۳۰۸، جمع 

خیریه تبریزدر ۱۳22ش، جمعیت خیریه راســته 
کوچــه در ۱۳2۶ش و جمعیت خیریه محله نوبر که 

در سال ۱۳2۶ش تأسیس شد، اشاره کرد.

  الگوگيری از اروپايی ها
یکی از مشــکالت این ســازمان های تازه تاسیس، 
الگوگیری از اروپایی ها بود که در برخی موارد موجب 
تزاحم با اعتقادات و فرهنگ مردم می شــد. ناگفته 
نماند که در بســیاری موارد کالس هــای دختران و 
پســران از هم جدا بوده است و در کالس ها تعلیمات 
یدی آمــوزش می داده انــد.  در نگاه جدیــد به فقرا 
واطفال یتیم، فقــرا مایه خجالت تلقی می شــدند 
که جمع آوری آن ها برای نظافت شــهر الزم است.  
درهمین اثنا شهرداری به نام کمک به زنان، نسبت به 
تهیه لباس های مطابق پوشش مورد قبول حکومت 

اقدام کرد. 

  زمينــه اجتماعی  ـ  اقتصــادی ايجاد 
مؤسسات خيريه

نکته ای که نباید از آن غفلت کرد ســاختار و زمینه 
اجتماعی-اقتصادی ایجاد مؤسسات خیریه است. 
می توان وجود این مراکز، تعــداد و موضوع فعالیت 
آن ها را محک و معیاري براي ثبــوت یا نفي عدالت 
اجتماعي در جامعه تلقی کرد. ایــن مراکز، زماني پا 
به عرصه فعالیت مي گذارند کــه عدالت در اجتماع 
با عملکــرد ناقص و برنامه هاي ضعیــف، کم رنگ یا 
مخدوش شده باشــد و دولت نتواند به وظیفه خود 
در برابر یکایک افــراد جامعه به ویژه قشــر ضعیف 
عمل کنــد. در این مقطع زماني اســت که عده اي از 
نوع دوســتان خیر جامعه به منظور ارائه خدمات به 
همنوعان خود، تشــکیالتي را بدیــن منظور پدید 
مي آورند تا راهگشایي براي خدمت باشند.  بنابراین 
موضوع مؤسســات خیریه را نمی توان فارغ از فضای 
کالن اقتصــادی فهم کــرد، زیرا احســاس نیاز به 
مؤسسات خیریه، تشکیل مؤسسات خیریه و بودجه 
و مدیریت آن ها همگی متأثر از شــرایط اقتصادی 

کشور است.

  فقر در برابر استبداد
فقر و نیازمندی بسیاری مردم به اعانه های مؤسسات 
خیریه در دوران پهلوی در شرایطی بود که استبداد، 
شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت 
منافع شخصی و گســترش رانت اقتصادی در میان 
درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه ها و امتیازات 
اقتصادی، هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از 
بین می برد، زیرا خاندان پهلوی عقده  و حرص و ولع 
سیرناشدنی در جمع ثروت داشتند. رضاخان با زور 

و قلدری امالک مردم را در مقابل بهای اندکی تملک 
می کرد که گفته می شود وسعت زمین های غصبی 
وی به مساحت کشور بلژیک بوده است. محمدرضا 
شــاه نیز دســت کمی از پدر نداشــت و مطبوعات 
آمریکایی اموال و دارایی شــاه را تا ۳۵ میلیارد دالر 
برآورد کرده اند. اشرف پهلوی نیز توانست از راه های 
غیرقانونی و ســوء اســتفاده از موقعیتــش یکی از 
ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه داران 
بزرگ جهان شود و اکنون نیز در نیویورک، پاریس، 
رم، مونت کارلو و چند نقطه مصفای دیگر جهان هم 
اقامتگاه های مجلل و باشــکوه دارد. مسافرت های 
پرخرج و جشــن های عظیم با ولخرجی ها و اتالف 
بی حد و حصر درحالی از ســرمایه ملی کشــورمان 
انجام می شــد که متجاوز از نیمی از جمعیت کشور 
در روستاها و حومه شهرهای بزرگ در فقر و فالکت 
و تنگدســتی به ســر می بردند و در اکثر شــهرها و 
روستاهای کشور، اثری از وسایل اولیه و مقدماتی رفاه 
عمومی و حداقل امتیازات زندگی ســاده برای عامه 
مردم وجود نداشت. به اعتراف خود ثریا همسر شاه، 
»محالت جنوب شــهر تهران با جوی های سر باز که 
آب کثیف آن پس از عبور رختشــوی خانه ها و آلوده 
شدن به کثافات ولگردان و سگ ها به مصرف خوراک 
مردم می رســد، بچه های مفلوج، زنان و پیرمردان 
گرســنه، گل و الی کوچه هــا که خانه هایشــان 
شباهتی به خانه ندارد، محالتی که فقر کامل بر آن ها 

حکمفرماست و توان شکایت نیز ندارند.«
در گذشــته قیمت ها پایین بوده ولــی قدرت خرید 
مردم بسیار پایین تر از آن بوده اســت. به طور مثال 
درآمد کارمند عادی ماهانه ۵۰۰ تــا ۱2۰۰ تومان 
بود )البته حقوق ۱۰۰۰ تومانی در ســال های حدود 
۱۳4۸ برای افراد بســیار کمی بــود( و قیمت یک 
ماشین پیکان در آن زمان حدود 2۸۰۰۰ تومان بود 

یعنی حقوق بیش از 2۸ ماه یک کارمند. 

  ايجاد مؤسسات خيريه برای سرپوش بر 
ولخرجی های دربار

با توجه به چنین شــرایط اقتصادی و سیاســی ای 
می توان تصور کــرد که ایجاد مؤسســات خیریه از 
طرف دولت نیز دارای اهداف خاص خود بوده باشد. 
همچنان که به عنوان مثال بــرای زنان آذربایجانی 
که در سرمای شــدیدی بودند، از محل وجوه اوقاف 
تعدادی کاله تهیه و به اشخاص بی بضاعت داده شد!  
به نظر می رسد سازوکارهاي اجرایي حمایت  از مردم، 
از طریق ســه راهبرد اصلي پي ریزي اقتصاد سالم و 
ایجاد زمینه خوداتکایي افراد، بسیج مشارکت هاي 
مردمي)تکافل عمومي( و تشریع نهادهاي قانوني به 

وجود می آید. 

فقر و نيازمندی 
بسياری مردم 

به اعانه های 
مؤسسات 

خيريه در دوران 
پهلوی در 

شرايطی بود که 
استبداد، شيوع 

فساد مالی و 
استفاده از اموال 
عمومی در جهت 
منافع شخصی 
و گسترش رانت 

اقتصادی در 
ميان درباريان و 

اعطای مناصب 
اداری و پروژه ها 

و امتيازات 
اقتصادی، 

هرگونه مجالی 
را برای توسعه 
و نوآوری از بين 

می برد، زيرا 
خاندان پهلوی 
عقده  و حرص و 

ولع سيرناشدنی 
در جمع ثروت 

داشتند
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عرصه های گوناگون جنگ دفــاع کردند، امروز از 
حرم اهل بیت)ع( دفاع می کنند و با آن که سنشان 
باال رفته، از پا نیفتاده اند. امیداریم از شــفاعت این 
شهیدان برخوردار شویم و بتوانیم کاری کنیم که 
روز قیامت در کنار این ها قرار بگیریم و شرمســار 
وجودشان نباشــیم و خادم این مملکت انقالبی و 
اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری که همواره 
درس مقاومت و ایســتادگی را به مــا می آموزند 

باشیم.«

 پيشتازی هالل احمر در امور خيريه  
دومین دیدار حجت االســالم معزی بــا آیت اهلل 
جزایری نماینده ولی فقیه در اســتان خوزستان 
بود. در این دیدار صمیمانــه، نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اظهار کرد: »مردم خوزستان 
در هشــت ســال دفاع مقدس با مقاومــت و ایثار 
ایســتادگی کردند و برای دفاع از کشــور زحمات 
زیادی کشــیدند.« او افزود: »خوزســتان مدخل 
کربالست و برای بازدید از این مناطق به خوزستان 
سفر کردم و هالل احمر، سازمانی خیریه و وظیفه 
آن خدمت به مردم برای نجــات جان و جلوگیری 
از حادثه های مختلف اســت.« حجت االســالم 
والمســلمین معزی با بیان این که خوزســتان با 
وجود 2۳ هزار شــهید، کربالی ایران  است، اضافه 
کرد: »خوزســتان یک اســتان کم نظیر از برخی 
جهات است که مردم آن عشق و عالقه خود را بعد 
از پیروزی انقالب و هم در طول ۸ سال دفاع مقدس 

و خون خود از دین، انقالب و ملــت ایران و مرزها 
دفاع کردند و به همین دلیــل، در ذهن ها جاودان 
خواهند ماند. البتــه همان طور که قــرآن کریم 
می فرماید شــهدا نمرده اند و زنده هستند و ما به 
دیدار زندگان آمدیــم که به مــا درس مقاومت، 
ایســتادگی و فداکاری می دهند و جداً خوزستان 
سرزمین مقاومت اســت و این گلزار شهدا حال و 
عطر خاصــی دارد.« وی با بیان این که شــهیدان 
این سرزمین اســوه و الگوی مقاومت هستند و در 
عرصه های گوناگون از آغاز جنگ حضور داشتند، 
گفــت: »می بینیم همیــن مردان دیــروز که در 

   پيوند با شهدا، هميشه و همه جا
ســفر نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
به اســتان خوزســتان به عنوان پنجمین ســفر، 
ویژگی های منحصربه فردی داشــت. این سفر از 
پیوند با شــهدا آغاز شد و با یاد شــهدا به سرانجام 
رسید. نخستین برنامه حجت االسالم والمسلمین 
معزی حضور در بهشــت شــهدای اهواز و زیارت 
قبور مطهر شــهیدان واالمقام انقالب اســالمی، 
دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم بود. او در جمع 
خبرنگاران گفت: »امروز در گلزار شــهدا هستیم 
و کســانی را زیارت می کنیم که با پوست و گوشت 

دیار مهربانی

خوزستان هنوز هم محروم اســت ولی از دل پرخونش بانگ بلند انسان هايی را می شنوی كه صافی و صداقت از 
جمله صفات نابشان اســت كه در كوران تمام حوادث، همچون مردان مرد، قامت قيامت كرده اند و ايستاده اند. 
حجت االسالم والمسلمين معزی در سفری به اين استان عالوه بر شركت و ســخنرانی در همايش بزرگداشت 

آيت اهلل بهبهانی از بخش های مختلف جمعيت هالل احمر خوزستان بازديد كرد. 

خوزستان ميزبان پنجمين سفر نماينده ولی فقيه در جمعيت 
هالل احمر بود

مجتبی طحان
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نداریم بلکه هدف ما نجات جان یک انسان است.« 
حجت االسالم  والمســلمین معزی هدف از سفر 
خود را یافتــن ظرفیت ها و ســنجش واقعیت ها 
و نظارت بــر امــور و ارتقای فرهنگــی جمعیت 
هالل احمر دانســت و گفت: »هر کدام از سفرهای 
قبلی، واقعیتــی را در ذهن من ترســیم می کند. 
خوزســتان نیز اســتان مقاومت و پایداری و نماد 
ایســتادگی ملت ایران و ســرزمین جوانمردان 
است، جوانمردانی که هیچ گاه تاریخ ایران و تاریخ 

تشیع و خوزستان آن ها را فراموش نخواهد کرد.«

 هالل احمــر، پلی بيــن توانمندان و 
نيازمندان

حجت االسالم  والمسلمین معزی در جمع شورای 
مدیران جمعیت هالل احمر خوزستان هم شرکت 
کرد. او گفت: »مردم ایران نسبت به انجام کارهای 
خیریه ناتوان نیستند و ســرمایه دارانی داریم که 
دوست دارند به این مؤسســه خیریه کمک کنند 
و واقعیت این است که باید مشــارکت مردمی به 
وجود بیاید.« وی تصریح کرد: »سازمان داوطلبان 
باید پلی بین توانمندان و نیازمندان باشد و فعاالنه 
در جذب داوطلبان مشــارکت کند که در سازمان 
داوطلبان برای مشــارکت مردمــی تالش هایی 
صــورت گرفتــه و مــا نیازمند تالش بیشــتری 

هستیم.«
حجت االســالم  والمســلمین معزی اضافه کرد: 
»باید از امکانات خیریه استفاده کنیم. هالل احمر 
سومین موقوفه دار کشور است و اکثر موقوفه ها به 
قبل از انقالب برمی گــردد.« نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر کشور ادامه داد: »هالل احمر 
باید فرهنگ ارتباط با مــردم را از طریق داوطلبان 
فعال کند قبل از این که مــردم با داوطلبان ارتباط 
برقــرار کنند.« نماینــده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر کشور عنوان کرد: »بیشترین تأکید من 
بر مشارکت های مردمی است تا بتوانیم مشارکت 
حداکثــری مردم را بــا تبلیغات صحیــح و جلب 

اعتماد مردم به وجود آوریم.« 

 تكريم خانواده شهدا
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر همچنین 
با خانواده شهدای جمعیت هالل احمر خوزستان 
دیدار و گفت وگو کرد. او گفت: »هالل احمر با تمام 
وجود به تمامی شهدا به ویژه شــهدای امدادگر و 
خانواده هایشــان احترام می گذارد و تکریم آن ها 

را وظیفه خود می داند.« معزی با اشــاره به دیدار 
با خانواده معزز شــهدا به  عنوان یکی از برنامه های 
اصلی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر، گفت: »خوزســتانی ها با تمام وجود 
جنگ را لمــس کردنــد و ِدین خود را بیشــتر از 
جاهای دیگر به اســالم ادا کردند. خوزســتانی ها 
از امتحان الهی ســربلند بیرون آمدند و نامشان تا 

همیشه در تاریخ جاودانه خواهد ماند.«

 برنامه ريــزی برای ارايــه خدمات به 
زائران

حجت االسالم  والمسلمین معزی در گفت وگوی 
ویژه خبری صدا و ســیمای مرکز خوزســتان هم 
حضور یافت. وی با ابراز خرســندی از سفر به این 
اســتان، اظهار کرد: »هالل احمــر در عرصه های 
مختلف فعالیت هــای متعددی دارد که بســیار 
قابــل  توجــه و درخور تقدیــر اســت.« او افزود: 
»هالل احمر خوزســتان برنامه های متعددی در 
زمینه هــای درمانی، تخصصــی و فوق تخصصی 
دارد که در صورت به بار نشســتن می تواند مفید 
باشد.« حجت االســالم   و المسلمین معزی گفت: 
»هالل احمر یک ســازمان خیریه بــه تمام معنا 
و پیشتاز در امور خیریه اســت و خدمت رسانی به 
مردم و نجات جان آن هــا را وظیفه خود مي داند.« 
نماینده ولی  فقیه در جمعیت هالل احمر با اشــاره 
به مســئولیت مهم هالل احمــر در ارایه خدمات 
مطلوب به زائران اربعین حسینی)ع( بیان کرد: »به  
دلیل این که خوزســتان اقلیم خاصی دارد و محل 
ورود زائران به عراق است، مسئولیت های زیادی را 
برای هالل احمر به وجود می آورد و باید برای ایفای 
این مسئولیت ها برنامه ریزی همه جانبه ای صورت 
گیرد که البته جمعیــت هالل احمر در این زمینه 

بسیار خوب عمل کرده است.«

 افزايش دانش و مهارت های امدادی
مالقات با امدادگــران، بخش دیگــری از برنامه 
ســفر حجت االســالم  والمســلمین معزی بود. 
او اظهار کرد: »در هالل احمــر اول باید آرامش را 
به ســانحه دیدگان تزریق کنیم و با دید انسانی و 
اخالق مدارانه به ایشــان نگاه کنیــم و فکر نکنیم 
که نیازمند ما هســتند، بلکه باید مــورد تکریم و 
احترام قرار گیرند.« او افزود: »وظیفه شــما کمک 
به دیگــران و نجات جان آن هاســت بنابراین باید 
ســعی کنید به دانش و مهارت های امدادی خود 

اثبات کردنــد.« او بیان کــرد: »هالل احمر یک 
سازمان خیریه به تمام معنا و پیشتاز در امور خیریه 
است و خدمت رســانی به مردم و نجات جان آن ها 
را انجام می دهد.« نماینــده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر با اشــاره به نقش نماینده ولی فقیه در 
اســتان گفت: »وجود حضرت آیت اهلل موســوی 
جزایری در خوزســتان مأمن و پناهگاه و تکیه گاه 
مردم است و امیدواریم هالل احمر از حمایت های 

بی دریغ ایشان همانند گذشته برخوردار شود.«

 هالل احمر، مظهر حقيقی احســان به 
بشر

حجت االسالم  والمسلمین معزی، در ادامه سفر به 
خوزستان در نشست هم اندیشی اعضای شورای 
فرهنگی و ائمــه جماعات جمعیــت هالل احمر 
خوزســتان حضور یافت. نماینــده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر در این نشســت، هالل احمر 
را مکان خیــر و نیکی و مظهر حقیقی احســان به 
بشــر دانســت و گفت: »هرکدام از ایــن واژه ها 
مملــو از مفاهیم عمیق اســت و معنایی عظیم در 
خود دارد کــه همه این مفاهیم بشردوســتانه در 
هالل احمر جمع شــده اســت.« حجت االسالم  
والمســلمین معزی با بیان این که هیچ دینی مثل 
اسالم به حفظ جان انســان ها اهمیت نمی دهد، 
افــزود: »تمامی ارزش های انســانی و اســالمی 
در هالل احمــر جمع شــده و زمینــه فعالیت در 
هالل احمر را فراهم می کنــد.« نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر با بیان این که سرمایه های 
اجتماعی و مردمــی هالل احمر اســت که به آن 
هویت می بخشد، گفت: »سرمایه های اجتماعی 
که هالل احمر دارد در هیچ سازمانی وجود ندارد. 
اعتماد مردم به هالل احمــر و حضور یک  میلیون 
جوان در هالل احمر سرمایه عظیم اجتماعی است 
که باید در نگهداشت این سرمایه بزرگ کوشش و 

تالش بیشتری به عمل آید.«

 ضرورت كمک به انسان های نيازمند
نماینده ولی  فقیه در جمعیت هالل احمر همچنین 
با اشاره به منطق اســالم در کمک به انسان ها در 
زمان وقوع حادثه و عدم توجــه به ملیت و مذهب 
آن ها، اظهار کرد: »منطق اســالم می گوید برای 
امدادگری و کمک بــه دیگــران، کاری به ملیت 
آن ها نداشــته باشــیم؛ هر کس می خواهد باشد، 
مسلمان باشــد یا نباشــد، کاری به این حرف ها 

خوزستان مدخل کربال است
معزی :خوزستان مدخل کرباســت و برای بازديد از اين مناطق به خوزستان سفر 
کردم و هال احمر ســازمانی خيريه و وظيفه آن خدمت به مردم برای نجات جان و 

جلوگيری از حادثه های مختلف است.

ماقات با 
امدادگران، 

بخش ديگری 
از برنامه سفر 

حجت االسام  
والمسلمين معزی 

بود. او اظهار کرد: 
»در هال احمر اول 

بايد آرامش را به 
سانحه ديدگان 
تزريق کنيم و با 

ديد انسانی و 
اخاق مدارانه به 
ايشان نگاه کنيم 

و فکر نکنيم که 
نيازمند ما هستند، 

بلکه بايد مورد 
تکريم و احترام 

قرار گيرند
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گزارش ویژه

مشاهده انســان نیازمند، با اعتقاد به این که جان 
انســانی را نجات می دهند، وارد کار می شــوند، 
بنابراین اخــالق امدادگری از نفــس امدادگری 

مهم تر است.«

 بازديد از پايگاه امداد و نجات دارخوين
حجت االسالم  والمســلمین معزی در ادامه سفر 
به خوزســتان از پایــگاه امداد و نجــات جاده ای 
امام حســن مجتبی)ع( دارخوین دیدار کرد و به 
گفت وگوی صمیمانه با امدادگران مستقر در این 
پایگاه پرداخــت و در جریان فعالیت های امدادی 
آنان قرار گرفت. نماینــده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر همچنین با حضــور در حرم حضرت 
علی بن مهزیار اهوازی به شــهید محمد ظهیری، 
از شــهدای مدافع حرم خوزســتان ادای احترام 
کرد. در این آیین همچنین، نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر بر مزار ۸ شهید گمنام دوران 
دفاع مقدس آرمیــده در حرم حضــرت علی بن 
مهزیار اهوازی حضور یافت و ضمن قرائت فاتحه 

یاد و خاطره این شهدای واالمقام را گرامی داشت.

 رونمايی از كتاب
شرکت در کنگره بزرگداشــت چهلمین سالگرد 
آیت اهلل  العظمی بهبهانــی در اهواز بخش دیگری 
از برنامه های ســفر حجت االســالم  والمسلمین 

معزی بود. او در ایــن کنگره گفــت: »احترام به 
عالم، احتــرام به خداســت و تا روزگار هســت 
عالمــان زنده اند و آیــت اهلل بهبهانی بــه  عنوان 
یکــی از مراجع بــزرگ و فقهای واالمقــام زنده 
اســت.« او افزود: »مرجع، محل رجوع و تکیه گاه 
مردم اســت. در کنار مــردم بــودن بزرگ ترین 
امتیاز عالمان اسالم اســت و این افتخار عظیمی 
است که در کنار مردم و به ویژه مظلومان باشیم.« 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تصریح 
کرد: »یکی از افتخارات جهان اسالم آن است که 
با وجــود عالمان دینی که حقایــق و معارف دین 
را اســتنباط و اســتخراج می کنند، بعد از رحلت 
امامان و غیبت امام عصر)عج( مردم دچار حیرت 
و گمراهی نخواهند شد.« او با اشاره به مقام شامخ 
آیــت اهلل  العظمی بهبهانی بیان کرد: »براســاس 
ســخن حضرت علــی)ع( تکریــم و تجلیل این 
مرد بــزرگ، تکریم و تجلیل خدا و نشــان دهنده 
جایگاه برجسته عالمان اســت.« حجت االسالم  
والمســلمین معزی بیــان کــرد: »عقالنیت و 
خردورزی در مکتب اســالم در دنیای امروز جداً 
باعث افتخار است که منش اســالم این است که 
با خرد عقلی تالش می کند و بــا گفتار منطقی با 
انســان برخورد می نماید.« در پایان این مراسم، 
با حضور حجت االســالم  والمســلمین معزی و 
علمای دیگر استان خوزستان، از کتاب »آیت اهلل 
میرسیدعلی بهبهانی به روایت اســناد و تاریخ« 

رونمایی شد.

 مديريت و برنامه ريزی برای اربعين
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر 
همچنین در دیــدار با امام جمعه آبــادان در این 
شهر با اشاره به ســابقه برپایی موکب، اظهار کرد: 
»در قدیم پذیرایی از علمای اسالم توسط عشایر 
و شــیوخ عرب در مضیف انجام می شد، اما اکنون 
موکب پیاده هم وجــود دارد.« او افزود: »ظرفیت 
مرزهای جنوب ایــران برای خــروج جمعیت و 
ظرفیت گمرکی عراق هم محدود اســت و امسال 
که قرار شد کســی بدون ویزا از مرز خارج نشود، 
دولت عراق قول مساعد داد که ویزای اربعین را به 
سرعت صادر کند.« نماینده ولی فقیه درجمعیت 
هالل احمر کشــور بیان کرد: »عده بسیاری فکر 
می کنند که در روزهای آخر بدون ویزا امکان عبور 
از مرز وجود دارد و امیدواریم در اربعین امســال 

حادثه ای رخ ندهد.«

بیفزایید.« حجت االسالم  والمسلمین معزی ادامه 
داد: »امدادگران باید بانشــاط، پرامید، ســرحال 
و سریع باشــند و هنگام عملیات امداد و نجات به 
اصل تقســیم کار توجه جدی کنند، زیرا عملیات 
امداد و نجات، کاری جمعی اســت. در این دیدار، 
نمایندگان امدادگران و نجاتگران با ابراز خرسندی 
از ســفر نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
به خوزســتان، دیدگاه های خود را در یک فضای 
صمیمانه با حجت االســالم  والمسلمین معزی در 

میان گذاشتند.«

 اخــالق امدادگری، مهم تــر از نفس 
امدادگری

حجت االســالم  والمســلمین معزی در حاشیه 
سفر به خوزســتان از مجتمع پشتیبانی عملیات 
امداد و نجات جنوب غرب کشــور و مرکز کنترل 
و هماهنگی عملیــات هالل احمر خوزســتان و 
پایگاه امداد و نجات هوایی خوزســتان نیز بازدید 
کــرد. او در گفت وگو بــا امدادگــران حاضر در 
مجتمع پشتیبانی عملیات امداد و نجات جنوب 
غرب کشــور گفت: »کار امدادگران تسکین آالم 
حادثه دیدگان اســت و مهم ترین مسئله در کار 
امداد و نجات پس از کسب مهارت و تجربه داشتن 
اخالق و روحیه امدادگری است.« حجت االسالم  
والمســلمین معزی افزود: »امدادگــران هنگام 

پاسداشت مقام آيت اهلل  العظمی بهبهانی
معزی در کنگــره بزرگداشــت چهلمين ســالگرد آيت اهلل  العظمــی بهبهانی  
گفت:احترام به عالم احترام به خداست و تا روزگار هست عالمان زنده اند و آيت اهلل 

بهبهانی به  عنوان يکی از مراجع بزرگ و فقهای واالمقام زنده است.
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رفتار شناسی

پای صحبت دكتر منصوره 
ابوالحسنی، كارشناس ارشد 

روان شناس تربيتی

 وظيفه پدر و مادر
 در برابر دوران بلوغ دختران 

چيست؟

زندگی 
مسالمت آمیز

عبور از مرحله گزارش
سخت و پرتنش

زیبایی

ديدگاه دكتر فروغ نيلچی زاده 
 درباره حجاب و 
تعريف درست آن

چرا چادر پوشش 
برتر است؟

مهم ترين نهاد اجتماعي چه جايگاهي 
در مكتب حضرت امام رضا)ع( دارد؟

آداب خوشبختی

خانـواده
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سیره

بماند. )فقیه اســفندیاری، ۱۳۹2ش، ج۱، ص 
)2۵۳

گام مهم دیگــر در تربیت بعــد از تولد، انتخاب 
نام نیکو و پســندیده برای فرزند است. نام نیکو 
در روابط متقابل موجب سربلندی و عزتمندی 
فرزند در میان همساالن خواهد بود. در روایتی از 
حضرت امام رضا)ع( اهمیت نامگذای ذکر شده 
اســت. فردی از امام رضا)ع( سؤال می کند: چرا 
اعراب، فرزندانشان را به نام های سگ و یوزپلنگ 
و امثال آن نامگذاری می کردنــد؟ امام رضا)ع( 
فرمودند: عرب ها مردان جنــگ و کارزار بودند، 
این نام ها را بر فرزندانشــان می نهادند تا هنگام 
صدا زدن در دل دشمنانشــان تــرس و دلهره 
بیندازنــد. )حرعاملــی، ۱4۱4ق، ج 2۱، ص 
۳۹۰( بنابراین میان اسم و مسمی ارتباط برقرار 
می شــود و اثر روانی می نهد، افزون بر این، نام ها 
در مخاطبان هم اثر ســلبی یــا ایجابی به وجود 
مي آورد. )فقیه اســفندیاری، ۱۳۹2ش، ج ۱، 

ص 2۵4(

در گوش چپــش اقامه )ابن بابویــه، ۱4۱۱ق، 
فقــه الرضــا، ص 2۳۹(. گفتــن اذان و اقامه در 
گوش های نوزاد در آغاز تولد، هماهنگی فطرت 
پاک و الهی انسان را با شریعت می رساند، فطرتی 
که بایــد از آغاز ورود به حیــات دنیوی محفوظ 

    توصيه های حضــرت امام رضا)ع( 
براي تربيت كودک

مطابق آنچه در کتاب فقه الرضا)ع( آمده است، 
امام رضــا)ع( فرمودند: هنگامــی که صاحب 
فرزندی شــدی، در گوش راســتش اذان بگو و 

خانواده ای که امام رضا)ع( می پسندد

دكتر عباس مصاليی پوريزدی
استاد دانشگاه امام صادق)ع(

نوشتار پيش رو با الهام از آيات نورانی قرآن كريم و اســتفاده از رهنمودهای حضرت امام رضا)ع(، درصدد بررسی 
منزلت و موقعيت نهاد خانواده است. خانواده در اســالم به عنوان كانون پديدآورنده آرامش و مهربانی، از اهميت 
بسزايی برخوردار است. قرآن كريم، ضمن يادآوری رنج مادر، لزوم حق شناسی او را متذكر شده، حتی در بحث انفاق 
و كمک به ديگران، كمک به پدر و مادر را در صدر قرار داده است. از آن سو، مدارا با اهل خانه، شكرگزاری در خانواده، 
تخلق به مكارم اخالق، رعايت اقتصاد و ميانه روی در هزينه، از مهم ترين سفارش های حضرت رضا)ع( برای صيانت از 

نظام مقدس خانواده است.

مهم ترين نهاد اجتماعي چه جايگاهي در مكتب حضرت امام رضا)ع( دارد؟
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است.« )ابن بابویه، ۱4۰4 ق، عیون، ج 2، ص 2۷(
نیز از امام رضا)ع( روایت اســت که إن اهلل عّزوجل 
أمر بثالثه مقــرون بها ثالثه اخری، أمــر بالصلوة و 
الزکوة، فمن صلی و لم یزک لــم یقبل منه صلوته 
و أمر بالشــکر له و للوالدین، فمن لم یشکر والدیه 
لم یشــکر اهلل و أمر باتقاء اهلل و صله الرحم، فمن لم 
یصل رحمة لم یتق اهلل عز وجل. )ابن بابویه، ۱4۰4 
ق، عیون، ج 2، ص 2۳4( خداوند ســه چیز را قرین 
یکدیگر ذکر کرده است؛ نماز و زکات، شکر از خدا و 
شکر از والدین، تقوا و صله رحم. در نتیجه نماز بدون 
زکات، شــکر خدا بدون شــکر از والدین و تقوای 

بی صله رحم پذیرفته نمی شوند.
تأکید بــر احترام به والدیــن در آموزه های رضوی 
آن چنــان از اهمیت برخوردار اســت کــه راوی 
می گویــد: به امــام رضــا)ع( گفتم: بــرای پدر و 
مادرم دعا کنــم با این که حق امامــان و آل پیامبر 
را نشــناختند. امام فرمود: برای آن هــا دعا کن و 
صدقه بــده و اگــر در قید حیات هســتند و حق را 
نمی شناســند بــا آن ها مــدارا کن، زیرا رســول 
خدا)ص( فرمــود: خداوند مرا بــا رحمت مبعوث 
نمود، نه با درشتی و نامهربانی. )ابن شعبه حرانی، 

۱۳۶۶ش، ص 42۶(
حضرت امام رضا)ع( همچنیــن می فرمایند: »بّر 
الوالدین واجب و ان کانا مشــرکین و ال طاعه لهما 
فی معصیه الخالق« )مجلســی، ۱4۰۳ق، ج ۷۱، 
ص ۷۱( بّر و نیکی به پدر و مادر در هر صورت الزم 
و واجب است، حتی اگر مشــرک باشند و اطاعتی 
از آن هــا در معصیت خالق نیســت. نتیجه گفتار 
حضرت امام رضا)ع(، کالم قرآن اســت که »َوإِن 
َجاَهَداَک َعلی أَن تُْشِرَک بِي َما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم َفاَل 
تُِطْعُهَما...: )عنکبوت/۸( و اگر در حق تو بکوشــند 
که چیزی را که به )الوهیت و ربوبیت و قداســت( 
آن علم نداری شریک من قرار دهی هرگز از آن ها 
اطاعت مکن ...(. بر این اساس، قرآن کریم با همه 
تأییدی که بر احترام پدر و مــادر دارد، اطاعت از 
آن ها را به عدم عصیان خدا مشــروط کرده است، 
زیرا اطاعت مخلوق همــراه با معصیت خالق جایز 
نیســت، هرچند که نیکــی به پدر و مــادر در هر 
صورت الزم است. )جوادی آملی، ۱۳۸۸ش، ادب 
فنای مقربان، ج ۳، ص ۶۱(. به عبارتی دیگر، ذات 
خالق الهــی که خالق نظام هســتی و حاکم بر آن 
است، مطاع مطلق است، اما دیگران زمانی مطاع 
خواهند بود که از ســوی او اطاعتشان تجویز شده 
باشــد. اطاعت از انبیا و اولیای الهــی، پدر و مادر، 

حاکمان عادل و ... همه از این دست است. اساس 
مالک خیر بــودن هر کاری، اطاعت خداســت و 
ـ هر چند واجب  در جایی که اطاعت از دیگــرانـ 
ـ موجب عصیان خــدا یا ترک  االطاعه باشــندـ 
اطاعت او شــود، باید اطاعت خدا را مقدم داشت. 
)جوادی آملــی، ۱۳۸۸ ش، ادب فنــای مقربان، 

ج ۳، ص ۳۳۶(

   اخالق پسنديده
تزکیه و تهذیب نفس و کســب فضایــل و دوری از 
رذایل اخالقی تنها راه رســیدن انسان به سعادت 
و رســتگاری و به تعبیر قرآن کریم، فالح اســت. 
در ســوره مبارکه شــمس، ذات باری تعالی پس 
اَها:  از یازده ســوگند می فرماید: »َقْد أَْفلَــَح َمن َزکَّ
هر کس آن را پاک گردانید، قطعا رســتگار شد.« 
)الشمس/۹(. بر اســاس روایات، فلسفه و هدف از 
بعثت رســول مکرم اســالم)ص( تتمیم و تکمیل 
اصول و کرامت هــای اخالقی اســت. »انما بعثت 
التمم مکارم االخالق: همانا من برانگیخته شــدم 
تا مــکارم اخالق را به کمال رســانده و تمام کنم.« 
)طبرســی، ۱۳۷2ش، ج ۱۰، ص ۵۰۰؛ مجلسی، 

۱4۰۳ ق، ج ۱۶، ص 2۱۰( 
تخلــق به اخــالق پســندیده و مــکارم اخالق از 
ســفارش های حضرت امام)ع( بــرای صیانت از 
قداســت نظام خانواده اســت. امام رضا)ع( به نقل 
از رســول خدا)ص( می فرمایند که شخص مؤمن 
آرام، نرم، دارای وســعت نظــر و صاحب خو و طبع 
نیکو است، ولی کافر خشن و بدخوست و برخورد او 

غلیظ است. )طوسی، ۱4۱4 ق، ص ۳۶۶(.

  رعايت اقتصاد و ميانه روی در هزينه
عیاشی روایت می کند، از امام رضا)ع( درباره هزینه 
خانواده کســب اجازه کردم که چگونه باید باشد؟ 
فرمود: میان دو مکروه )ناپسند(. گفتم: فدایت شوم، 
به خدا نمی دانم آن دو مکروه کدامند. فرمود: خدایت 
رحمت کند. آیا نمی دانی که خدای تعالی اســراف و 
َِّذیَن إَِذا  خست را نمی پسندد و فرموده اســت: »َوال
أَنَفُقوا لَْم یُْســِرُفوا َولَْم یَْقُتُروا َوَکاَن بَْیــَن َذلَِک َقَواًما  
)فرقان/۶۷(: و آنان که چون انفاق نمایند نه اسراف 
و تجاوز از حد کنند و نه سخت گیری نموده و پایین تر 
از حد روند و انفاقشــان میان این دو روش، حد وسط 
و عادالنه اســت، بلکه میــان ایــن دو، راه اعتدال را 
می گیرند.« )ابن بابویــه، ۱4۰۳ق، صص ۵4ـ ۵۵؛ 

مجلسی، ۱4۰۳ ق، ج ۶۸، ص ۳4۷(. 

   حفظ اسرار خانواده، مدارا با اهل خانه 
و صبر

از امام رضا)ع( رســیده اســت که ایمــان مؤمن 
هنگامی کامل می شود که سنت خدا،  سنت رسول 
خدا)ص( و ســنت ولی خدا را در خویش احیا کند. 
حضرت فرمودند: »الیکون المؤمــن مؤمنا حتی 
یکون فیه ثالث خصال. ســنه من ربه و ســنه من 
ولیه فالصبر فــی البأســا و الضراء« )ابــن بابویه، 
۱4۱۷ ق، المالــی، ص 4۰۸؛ ابن بابویه،۱4۰۳ق، 
الخصال، ص۸2( مؤمن، مؤمن نیســت جز این که 
ســه خصلت در او باشد. ســنتی از خداوندگارش، 
ســنتی از پیامبر خدا)ص( و سنتی از ولی خدا)ع(. 
سنت خداوندگارش همان کتمان سّر است، سنت 
پیامبر)ص( او مدارا کردن با مردم و ســنت ولی او، 

صبر کردن در مشکالت و تنگناهاست.

  شكر از والدين و رعايت تقوای الهی
در قرآن کریم، سپاســگزاری و قدردانی نسبت به 
پدر و مادر در ردیف شــکر خالق یکتا در نظر گرفته 
ُه  ْیَنا اْلِنَســاَن بَِوالَِدیِْه َحَملَْتُه أُمُّ شده است. »َو َوصَّ
َوْهًنا َعلَی َوْهــٍن َوفَِصالُُه فِي َعاَمْیِن أَِن اْشــُکْر لِي 
َولَِوالَِدیَْک إِلَيَّ الَْمِصیُر: و ما انســان را درباره پدر و 
مادرش ســفارش کردیم، در حالی که مادرش او را 
در )در شــکم خود در ایام بارداری( در حال ضعف 
روی ضعف حمل کرد و )شــیر دادن و( از شیر جدا 
کردنش در دو ســال بود، )گفتیم( کــه مرا و پدر و 
مادرت را سپاس گزار که بازگشت )همه( به سوی 
من است.« )آیه ۱4 ســوره لقمان( حق شناسی از 
پدر و مادر که مجــرای نعمت خــدا و فیض الهی 
هستند، شرک نیســت و امتثال خدای سبحان در 
شــکرگزاری از پدر و مادر، شــکر خداوند به شمار 
می آید. )جوادی آملی، ۱۳۸۸ش، تســنیم، ج ۷، 

ص ۵۵۰(
دربــاره اهمیت موضوع تشــکر و قدردانی در برابر 
غیر خدا، اخبار گوناگونی به طــرق مختلف از اهل 
بیت)ع(، با این مضمون که خدای متعال ســپاس 
و شــکر بنده اش را زمانی اجابت می کند که نسبت 
به احسان بندگانش شاکر باشــد، نقل شده است. 
حضرت محمد)ص( می فرمایند: الیشــکر اهلل من 
الیشــکر الناس )حرعاملــی،۱4۱4ق، ج ۱۶، ص 
۳۱۳(. امام رضا)ع( در حدیثی چنین می فرمایند: 
»من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل 
عزوجل: کســی که در برابر احســان بندگان خدا 
سپاسگزار نباشــد، شــکر الهی را به جای نیاورده 

اخالق  نیکو
اخاق پسنديده از سفارش های امام رضا)ع( برای صيانت از خانواده است. امام رضا)ع( به 
نقل از رسول خدا)ص( می فرمايند که شخص مؤمن آرام، نرم، دارای وسعت نظر و صاحب 

خو و طبع نيکو است، ولی کافر خشن و بدخوست و برخورد او غليظ است.

تأکيد بر احترام 
به والدين در 

آموزه های رضوی 
آن چنان از اهميت 

برخوردار است 
که راوی می گويد: 

به امام رضا)ع( 
گفتم: برای پدر و 
مادرم دعا کنم با 

اين که حق امامان 
و آل پيامبر را 

نشناختند. امام 
فرمود: برای 

آن ها دعا کن و 
صدقه بده و اگر 

در قيد حيات 
هستند و حق را 
نمی شناسند با 

آن ها مدارا کن، زيرا 
رسول خدا)ص( 

فرمود: خداوند مرا 
با رحمت مبعوث 

نمود نه با درشتی 
و نامهربانی
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رفتار شناسی

هم تأثیر دارند. همین شــاید کار را کمی سخت 
می کند. البته هــر کدام از طرفیــن باید به فکر 
کارها و رفتار خود باشــند و اگر بخواهند به این 
فکر کنند که دیگری باید چنین کند تا من چنان 
کنم، ممکن اســت نتوانند به یک رابطه خوب و 
اصولی برسند. بهتر است هر کدام به فکر عمل به 
وظایف از جانب خود باشند و همین کار می تواند 

رفتار طرف دیگر را هم اصالح کند.
   كليدی ترين نكته ای كه می تواند 
روابط مرد يا زن را با خانواده همســر 

خود بهبود بخشد، چيست؟
در روابط همه انســان ها مخصوصاً مادر شــوهر 
و عروس باید این اصل حکمفرما باشــد که »بر 
مردم بپســند آنچه را بر خود می پسندی«؛ این 
حرف یکی از آموزه های بزرگ دینی ماست. یعنی 
عروس باید نسبت به مادر شوهرش همان رفتاری 
را انجام دهد که دوست دارد در آینده اگر عروسی 
گرفت، عروسش با او داشــته باشد و همین طور 
مادر شوهر؛ همان گونه با عروسش رفتار کندکه 
در دورانی که عــروس خانواده ای بود، دوســت 

می داشت مادر شوهرش با او انجام دهد.
  بسياری از عروس خانم ها از اين 
مسئله ناراحتند كه مادرشوهرشان از 
آن ها توقع كمک و انجام برخی كارها 
را دارد، به نظر شما آيا وظيفه عروس 
يا داماد اســت كه به خانواده همسر 

خود كمک كنند، يا خير؟
بســتگی دارد چطور به این موضوع نگاه کنید. 
هیچ قانونــی نمی گوید که عــروس باید وقتی 
مادر شــوهر مهمان دارد، به او کمک کند اما از 
منظر اخالقی در دین ما همه انســان ها نسبت 
به یکدیگر وظیفه دارند که خیرخواه هم باشند، 
به هم کمک کنند و اســاس و معیار روابط آنان 
بر اصل محبت و تعاون و همکاری باشد. دین ما 
می گوید اگر کاری از دستمان بر می آید، نسبت 

به همه انسان ها دریغ نکنیم.
در حدیثــی از امام صادق)ع( آمده اســت: »َمِن 
اْحَتاَج ِإلَْيِه َأُخوُه الُْمْســِلُم ِفی َقــْرٍض َو ُهَو َيْقِدُر 
ُ َعَلْيِه ِريَح الَْجنَّةِ«؛ کســی  َم اللَّ َعَلْيِه َفَلْم َيْفَعْل َحرَّ
که برادر مســلمانش به او نیاز داشــته باشد و او 
بر رفع حاجتش نیز قادر باشــد، اما در عین حال 
اقدامی در این امر نکند، خداوند بوی بهشــت را 
بر چنین شــخصی حرام می گرداند. این حدیث 
می تواند جواب بسیاری از تردیدهای انسان امروز 

در نظر بگیریم. یعنی نمی شود فقط نسخه برای 
عروس خانم پیچید و از مادر شوهر غافل شد و یا 
برعکس. ارتباط یک رفتار دو سویه است و وقتی 
بحث ارتباط یک خانــواده جدید با خانواده های 
طرفین می شود در حقیقت وارد یک فضای چند 
بعدی می شویم که عمل و عکس العمل ها بر روی 

    به نظر شــما كداميک از طرفين 
بايد آداب ارتباط صحيح را بياموزند 
تا كمتر شاهد اختالف بين عروس يا 

داماد با خانواده طرف مقابل باشيم؟
وقتی می خواهیم در مورد ارتباط صحیح صحبت 
کنیم، باید این را به عنوان یک موضوع دو طرفه 

 بر مردم بپسند آنچه را 
بر خود می پسندی

ندا داودی  

وقتی زن و شوهری زندگی مشتركشــان را شروع می كنند، قرار نيســت فقط زير يک سقف بروند بلكه راز 
موفقيت يک زندگی زناشــويی به مديريت صحيح همه ارتباط های درون و بيرون از خانواده است. با توجه به 
فرهنگ ما و اين كه خانواده نوپا همچنان ارتباطش را با خانواده قبلی خود حفظ می كند و بسياری از والدين تا 
آخر عمر، وظيفه خود می دانند كه بايد از فرزند محافظت كنند و مراقبش باشند، مديريت اين ارتباط اهميت 
زيادی دارد. در همين زمينه گفت وگويی با دكتر منصوره ابوالحســنی، كارشناس ارشد روان شناس تربيتی و 

مشاور خانواده داشته ايم.

پای صحبت دكتر منصوره ابوالحسنی، كارشناس ارشد روان شناس تربيتی 
درباره آداب زندگی مسالمت آميز خانوادگی
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می شــوند و نه اگر ایراد و انتقادی مطرح شود، 
کدورتی در قلبشــان ایجاد خواهد شد. حدیث 
امام صادق)ع( در مورد مادرشــوهر به عروس و 
والدین دختر نسبت به داماد هم صدق می کند، 
اگر عروست بیمار است و می توانی برای او غذایی 
بفرســتی، نباید دریغ کنی. اگر دامادت مشکل 
کاری دارد و می توانی کمــک مالی کنی، نباید 
دریغ کنی. ما موظف هستیم حاجت دیگران را تا 

آن جایی که در توان داریم، بر طرف کنیم.
  اگــر بخواهيد در يک نســخه 
بگوييد چگونه می شــود مادر شوهر 
يا مادر زن خوب و يــا داماد و عروس 

خوبی بود، چه خواهيد گفت؟
ســعی کنند با هم زیبا حرف بزننــد. باعروس 
یا دامادشــان زیبــا صحبت کنند. افــرادی که 
می توانند زیبــا حرف بزنند، خیلــی زود در دل 

اطرافیان جا بــاز می کنند، آن هــا را بااحترام و 
الفاظی مثل دخترم، پسرم، عزیزم خطاب کنند. 
جوان تر ها هم والدین همسرشان را با احترام صدا 

بزنند و محبتشان را ابراز کنند.
امام صادق)ع( می فرمایند: »اَلَقوُل الَحَسُن یُثِری 
زَق وَ یُنِســُئ فِی الََجِل َو یَُحبُِّب  الماَل وَ یُنِمی الرِّ
إلَی االهِل َو یُدِخــُل الَجنََّة«؛گفتار نیک، ثروت را 
زیاد و روزی را فراوان می  کنــد، مرگ را به تأخیر 
می اندازد، )انسان را( محبوب خانواده می  کند و به 
بهشت وارد می  نماید. وقتی مادر شوهری باعروس 
خود زیبا حــرف بزند، کم کم در قلب عروســش 
جایگاه ویژه ای پیدا می  کند. وقتی دامادی به مادر 
زن خود بگوید: مادر، محبتــی در قلب مادر زنش 
ایجاد می شود که رابطه شان را گرم می کند. انسان 
به محبت زنده اســت و راحت ترین راه ابراز آن از 

طریق گفتار زیباست. 

باشد. البته این وظیفه در مورد سؤال فوق دو صد 
چندان می شــود؛ زیرا شکی نیســت که ارتباط 
مادر شوهر و عروس همسان با روابط مردم عادی 
نیست و این دو به خاطر خویشاوندی سببی باید 
نسبت به یکدیگر محبت بیشــتری را روا دارند. 
عالوه بر این که گاهی نبود یک رابطه محبت آمیز 
و عاطفی بین این دو به آزار و اذیت شوهر یا اذیت 
شوهر نسبت به مادرش منجر می شود که این ها 

مورد نهی خداوند است. 
بر عکس این موضوع هم صادق است وقتی داماد 
خانواده ای می توانــد کاری را برای مادرزن و پدر 
زن خود انجام دهد نباید دریغ کند. همه این ها 
ناشی از نگرش اشــتباه زوج ها نسبت به والدین 
طرف مقابل است. اگر از همان ابتدا اصل را بر این 
بگذارند که پدر و مادر همســر مانند پدر و مادر 
خودشان است، دیگر نه از امر و نهی آن ها ناراحت 

محـمد صـالحی
 کـارشناس خـانواده

نقش مـرد در تعـادل زنـدگی

در جنگ بین مادر شــوهر و عروس، متهــم ردیف اول 
آقاپســر دیروز و همسر امروز اســت که نمی تواند بین 
این دو زن، مدیریت احساســات کند و کاری انجام دهد 
که آن ها برای تصاحب او مجبور بــه جنگ برای حذف 
یکدیگر نشــوند. البته این حکمی قطعی نیســت، ولی 
موارد زیادی را دربرمی گیرد. پس اگر آقا داماد در میان 
نبود ، این دو خانم بزرگوار هیــچ دلیلی برای اختالف با 
هم نداشتند و چه بسا دوستان خوبی هم بودند. اما زمانی 
به دو رقیب تبدیل می شــوند که هر کدام می خواهند 
سهم بیشتری از قلب، وقت و توجه یک مرد را به دست 
بیاورند. پــس یک آقا می تواند رابطــه معروف عروس و 

مادر شوهر را تبدیل به رابطه خوب کند.

 فوت و فن مادر داری بعد از ازدواج
در زندگی هر انسان یک زن وجود دارد که تکرار نشدنی 
است؛ زنی که او را به دنیا می آورد ، حرف زدن ، راه رفتن، 
عشق ورزیدن و رسم زندگی را به او می آموزد و جایگاه 
ویژه ای دارد. برای همیشه و نمی توان منکر این موضوع 

شد که مادر همان زنی است که با هیچ چیز و هیچ کس 
برابری نمی کند. شــما وظیفه دارید تالش ها و زحمات 
او را تا جایی که می توانید جبران کنید. مادر شــما باید 
بداند که چقدر قدردان تمام خوشی هایی هستید که به 
خاطر شما نادیده گرفته است و تا چه اندازه برای موهای 
سپید شــده اش در روزگار، حرمت قائلید.  اصوالً زمانی 
که پســری ازدواج می کند، این ترس در برخی مادران 
ایجاد می شود که در قلب فرزندش کم رنگ شده و زنی 
که به زندگی او آمده، جای او را اشــغال کرده است. مگر 
می شود یک اشغالگر را دوست داشت؟ این کار شماست 
که به مادرتان نشان دهید با تمام عشقی که به همسرتان 
دارید، قلبتان برای او نیز به انــدازه کافی جا دارد. او باید 
توجه شــما را مانند قبل دریافت کند و ایــن را به زبان 
بیاورید که ملکه زندگی تان بوده، هســت و تا همیشــه 

می ماند.

 چم و خم زن داری بدون حاشيه
همســر شــما وقتی »بله« گفت، در حقیقت زندگی، 
آینده و تمام قلبش را به شما ســپرده است به این امید 
که امانت دار خوبی باشید. شما مرد زندگی او هستید و 
این مرد بودن، با خود بار زیادی به همراه دارد و مهم ترین 

آن، احساسی اســت که به همسرتان منتقل می کنید و 
او را از تصاحب قلبتان مطمئن می ســازید. جنگ زن ها 
بر خالف جنگ های مردانه بر سر کشورگشایی نیست، 
بلکه بیشتر بر سر تصاحب عشــق و عالقه مردی است 
که دوستش دارند. قلب انســان هر قدر هم که کوچک 
باشد توانایی دارد که عشــق های پاک را در خود جای 
دهد و می تواند به کائنات عشــق بورزد. این طور نیست 
که یک عالقه جای دیگری را تنگ کند و این مهم ترین 
چیزی است که شما به عنوان یک مرد باید به همسرتان 
منتقل کنید. او باید همان ابتدا متوجه جایگاه مادرتان 
بشــود، اما بداند می توانید به همان عمق و عظمت او را 
هم دوست داشته باشید. زمانی محبت شما به مادرتان 
می توانــد ایجاد حســادت کند کــه در محبت کردن 
به همســرتان کم بگذاریــد. اگر می گوییــد که من به 
همسرم محبت می کنم، حال بگویید کجا؟ آیا فقط در 
خلوتتان؟ اگر دستان مادرتان را در جمع می بوسید و به 
او احترام می گذارید، محبت به همسرتان را چگونه نشان 
می دهید؟ باید راه هایی هم برای نشان دادن این محبت 
در جمع پیدا کنید عاله بر این که در خلوتتان این کار را 
به خوبی انجام می دهید.  بیــن دو زن عزیز زندگی تان با 
مدیریت شما و تقســیم عادالنه وقت و احساسات، یک 
صلح همیشگی ایجاد می شود و آن ها هم می توانند مانند 
مادر و دختر با هم در ارتباط باشــند. سیاســت مردانه 

داشته باشید تا با آرامش زندگی کنید.

رفتار دوسویه
ارتباط يک رفتار دو ســويه اســت و وقتی بحث ارتباط يک خانــواده جديد با 
خانواده های طرفين می شود در حقيقت وارد يک فضای چند بعدی می شويم 

که عمل و عکس العمل ها بر روی هم تأثير دارند.
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مشـاوره

 من و همسرم بعد از دو ســال زندگی مشــترک، هنوز نتواسته ايم 
خيلی خوب نسبت به هم ابراز عالقه كنيم، گويی از يكديگر خجالت 

می كشيم، می ترسم به خاطر اين رفتار، دچار مشكل شويم. 
ناتوانی در ابراز عشق و عاطفه یکی از مشکالتی اســت که برخی از زوجین ایرانی با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، در حالی که اظهار محبت به همسر هیچ جای خجالت ندارد 
و حتی در احادیث دینی ما نیز به انجام این امر توصیه اکید شده است. برای مواجهه با این 

مشکل بهتر است به نکات زیر توجه کنید:
      علت را جستجو كنيد: به دنبال پاسخ سؤاالت زیر باشــید: چرا من نمی توانم به 
همسرم ابراز عالقه کنم؟ چه چیز مانع این عمل می شود؟ هنگام ابراز عالقه چه چیزی به 
ذهنم خطور می کند؟ توجه به این  افکار و احساسات، تا به چه حد مانع از انجام این عمل 
می شوند؟ ابراز محبت من به همســرم چه پیامدهای مثبت و منفی دارد؟ آیا من مانع 
انجام این عمل می شوم و یا همسرم؟ نقش و سهم هر یک از ما در عدم انجام این کار چقدر 
است و علت آن چیســت؟ و ... بی شک اگر به خودآگاهی برســید، می توانید نسبت به 
مشکلتان نیز شناخت بیشتری پیدا کرده و با کشف علت، تا نیمه راه درمان پیش بروید. 

      به دنبال سرنخ های عاطفی باشيد:سرنخ های عاطفی به عنوان عاملی مهم باید 
در رابطه بین همسران موجودیت داشته باشد؛  اگر شما نتوانید و یا متمایل به ابراز عالقه 
به همسرتان نباشید، او را تحسین و تمجید نکنید، بی گمان ایشان در عکس العمل نشان 
دادن صحیح به شما دچار مشکل می شوند، در حقیقت چون همسرتان سرنخ مشخصی 
از شما دریافت نمی کند، پس نمی تواند پیام مثبتی نیز با شما مبادله کند، که این خود 
می تواند منجر به دوری عاطفی و دلســردی تان شــود. لذا، بهتر است از کوچک ترین 

نشانه های عاطفی نیز برای اظهار عالقه به همسرتان نهایت را استفاده ببرید.
      پنج ساعت معجزه آسا را پاس بداريد:روان شناسان معتقدند اگر همسران از 
تمام ساعات هفته، فقط پنج ساعت را برای یکدیگر اختصاص دهند، همواره زندگی شاد 
و پرنشاطی خواهند داشت و رضایت زناشویی شان هم افزایش خواهد یافت. مثاًل، هنگام 
حضور همسرتان در منزل درباره چگونگی گذشــت روز در محل کار یا خانه بپرسید، 
مواقعی را به تعریف و تمجید از همسرتان اختصاص دهید، ساعاتی را برای بیرون رفتن 
و قدم زدن با هم در نظر بگیرید، از زیبایی های همســرتان ســخن بگویید، کالمتان را 

شیرین کنید و ...
      نامه عاشقانه بنويسيد:دل به دریا بزنید و بی خیال همه چیز شوید، با مشکلتان 
به طور مستقیم مواجه شــوید، اگر چه ممکن است برایتان ســخت باشد، لذا توصیه 
می کنیم اندک اندک در مسیر ابراز محبت گام بردارید بهتر است دست به قلم شوید و 

نامه ای عاشقانه برای همسرتان بنویسید.
      از متخصصان روان شناس كمک بگيريد:ممکن است خجالت از ابراز عواطف 
به همسر، ناشی از مشــکل عزت نفس و یا کمرویی باشــد، بنابراین الزم است به شکل 

جدی تری به فکر چاره آن باشید تا از کمک های تخصصی بهره مند شوید.  

 من و همسرم ابراز عالقه را1
 بلد نیستیم!

نسرين صفری
 روان شناس بالینی و مدرس دانشگاه 

در زمستان پوست بدنم خيلی خشک می شود، گاهی دست هايم 
از شدت خشكی پوسته پوسته می شــوند، چگونه اين مشكل را 

برطرف كنم؟
در فصول سرد ســال پوســت بدن )به ویژه صورت و دســت ها( دچار خشکی 
می شــوند که این اتفاق به چند علــت رخ می دهد. برخی از آن هــا عبارتند از: 
کاهش رطوبت هوا، انقباض عروق سطحی پوست و کاهش ترشحات غدد عرق 
و چربی پوست. هرچه دمای هوا سردتر شــود، خشکی پوست تشدید می شود. 
ضمن این که در شهرهای بزرگ که آلودگی هوا باالست، خشکی بیشتر خواهد 

بود.
برای رفع خشکی در زمستان و ماه های سرد می توانید نکات زیر را عملی کنید:

1   هنگام شستشوی پوست از شــوینده های با ph خنثی استفاده کنید مانند 
پن ها.

2   حتماً از آب ولرم استفاده کنید و آب داغ را ممنوع کنید.
3   با مصرف مرطوب کننده های پوست، موجب آبرسانی به آن شوید. بهترین 
زمان اســتفاده از مرطوب کننده بعد از شستشــوی آن اســت یعنی زمانی که 
رطوبت آن هنوز خشک نشده. افرادی که پوســت چربی دارند و مستعد جوش 

زدن هستند حتماً مراقب باشند که از کرم های فاقد چربی استفاده کنند.
4   حتی االمکان در محیط کار یا زندگی از بخور گرم یا ســرد اســتفاده شود تا 

خشکی هوا کاهش یابد.
5  در هواي سرد، لباس مناسب پوشیده شود و براي دست ها حتماً از دستکش 

استفاده کنید، چون سرما یکي از عوامل خشکي پوست دست به شمار مي آید.

 خشکی پوست 2
در فصل سرد سال

دكتر رامين عليزاده
 پزشک عمومی
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 من و همسرم به دليل وجود مشــكل ناباروری مايل به 
پذيرش فرزندی به عنوان فرزندخوانده هستيم. چگونه 

می توانيم در اين باره اقدام كنيم؟
در کشور ما امور مربوط به سرپرستي کودکان و نوجوانان بي سرپرست، 
با سازمان بهزیستي کشور است. کلیه اتباع ایران در صورت دارا بودن 
یکی از شــرایط ذیل می توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول 

این قانون را از سازمان درخواست کنند:
الف( زن و شوهري که پنج ســال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از 
این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به این که حداقل یکي از 

آنان بیش از سي سال سن داشته باشد.
ب( زن و شــوهر داراي فرزند، مشــروط بر این که حداقل یکي از آنان 

بیش از سي سال سن داشته باشد.
ج( دختران و زنان بدون شــوهر، درصورتي که حداقل سي ســال سن 

داشته باشند، منحصراً حق سرپرستي اناث را خواهند داشت.
البته چنانچه به تشــخیص ســازمان پزشــکي قانوني امکان بچه دار 
شــدن زوجین وجود نداشته باشــد، درخواســت کنندگان از شرط 
مدت پنج  ســال فوق الذکر مســتثني هســتند. در مواردي که زن و 
شوهر درخواست کننده سرپرســتي باشند، درخواســت باید به طور 
مشــترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد. برای پذیرش درخواست، 

درخواست کنندگان سرپرستي باید داراي شرایط زیر باشند: 
الف( تقّید به انجام واجبات و ترک محرمات 

ب( عدم محکومیت جزائي مؤثر با رعایت موارد مقرر در قانون مجازات 
اســالمي )برخی محکومیت ها از نوع غیر محسوب شــده و بالاشکال 

است(
ج( تمکن مالي 

د( عدم حجر )یعنی مجنون، غیر رشید و صغیر نباشند(
هـ( ســالمت جســمي و رواني الزم و توانایي عملي براي نگهداري و 

تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستي 
و( نداشتن اعتیاد به مواد مخدر، مواد روانگردان و الکل 

ز( صالحیت اخالقي 
ح( عدم ابتالء به بیماري هاي واگیر و یا صعب العالج 

ط( اعتقاد به یکي از ادیان مصرح در قانون اساســي جمهوري اسالمي 
ایران

در صورت دارا بودن شــرایط برای تشکیل پرونده به معاونت اجتماعی 
بهزیستی محل سکونت خود می روید، پس از تکمیل فرم های مربوطه 
طرح تقاضا از جانب بهزیستی به دادگاه خانواده اعالم می شود. دادگاه 
با احراز شــرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه ســازمان، نسبت 
به صدور قرار سرپرســتِي آزمایشِي شــش ماهه اقدام مي نماید. قرار 
صادره به دادســتان، متقاضي و ســازمان ابالغ مي گردد. پس از پایان 
دوره سرپرستي آزمایشي، دادگاه با لحاظ نظر سازمان اقدام به صدور 
حکم سرپرستي و ابالغ آن مي نماید. البته الزم است درخواست کننده 
سرپرستي بخشـــي از اموال یا حقوق خـــود را به کودک یا نوجـوان 
تحت سرپرســتي تملیک کند. تشــخیص نوع و میزان مال یا حقوق 

مزبور با دادگاه است.
 در مــواردي کــه دادگاه تشــخیص دهد اخــذ تضمیــن عیني از 
درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیســت و سرپرستي کودک یا 
نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبي به تملیک بخشي 
از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواســت کننده و 
انجام دستور، حکم سرپرستي صادر مي کند و یا در صورتي که دادگاه 
تشخیص دهد اعطاي سرپرســتي بدون اجراي این شرط به مصلحت 
کودک یا نوجوان مي باشــد، به صدور حکم سرپرستي اقدام مي نماید. 
همچنین درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستي 
باید متعهد گردند که تمامي هزینه هاي مربوط به نگهداري و تربیت و 

تحصیل افراد تحت سرپرستي را تأمین نمایند.
 این حکم حتي پس از فوت سرپرســت منحصر یا سرپرســتان نیز تا 
تعیین سرپرســت جدید، براي کودک یا نوجوان جاري اســت. بدین 
منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را 
نزد یکي از شرکت هاي بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستي 
بیمه عمــر کنند. در این صــورت نیز چنانچه دادگاه تشــخیص دهد 
اعطاي سرپرستي بدون اجراي این شرط به مصلحت کودک یا نوجوان 
است، به صدور حکم سرپرســتي اقدام مي کند. برای اطالع از جزئیات 
بیشــتر می توانید به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست 
و بدسرپرســت مصوب ۱۳۹2 و آیین نامه آن مصــوب ۱۳۹4 مراجعه 

فرمایید.

راه پرپیچ و خم 3
فرزندخواندگی

دكتر شاهين شامی اقدم
 وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
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گزارش

و فیزیولوژیکی در بدن گفته می شــود که بر 
اثر ترشح هورمون های گوناگون، بدن کودک 
تبدیل به بدن بزرگسال می شــود. به عبارت 
دیگر یک ســری تغییرات جسمی  و روانی که 
سلسله وار به دنبال هم اتفاق می افتد و نهایتاً 
در پایان این دوره، »دختران نوجوان« زمینه 
و آگاهی کافی جســمی  و روانی را برای »زن 
شــدن« پیدا می کنند. عالمت های جســمی 
 بلوغ به دنبال تغییــرات هورمونی بدن که از 
طریق مغز )سیستم هیپوفیز و هیپوتاالموس( 
کنتــرل می شــود و ارتبــاط مســتقیمی  با 
تخمدان )در دختران( دارد، ظاهر می شــود. 
ســن بروز تغییرات بدنی در دوره بلوغ بسیار 

متغیر است.

 ويژگی ها ی روانی و رفتاری بلوغ در 
دختران

اما فقط جســم دختران نیســت که با پدیده 
نوجوانی درگیر می شود، بلکه روح و روان و به 
تبع آن رفتارشان هم در این سنین تحت تأثیر 
بلوغ است: میل به گوشــه گیری، حساسیت 
بســیار نســبت به انتقاد دیگران، بی قراری، 
بی ثباتی، تحریک پذیری، نوسان در خلق و خو، 
مخالفت با خانواده و دوســتان و به طور کلی 
جامعه، در رؤیا فرورفتن، شرم و حیای مربوط 
به تغییرات ناشــی از بلوغ جنســی، تنبلی و 
سســتی، نافرمانی از بزرگ ترها، خیره سری و 
خودرأیی، نداشتن احســاس امنیت و اعتماد 
به نفس، مقاومت در برابر پند و اندرز والدین، 
تمایل شــدید به ارتباط نزدیک با دوســتان 
و گفتگوهــای پنهانــی و طوالنی بــا آن ها، 
حساسیت نسبت به آراســتگی ظاهر خود و 

صرف وقت جلوی آینه. 
البته همه این عالیم را فرزند شــما یک جا و 
باهم تجربه نمی کند، تفاوت هــای فردی در 
شــدت دریافت این ویژگی ها مؤثر است، اما 
کم و بیش همه ایــن اتفاقات در درون و بیرون 

هر دختری خواهد افتاد.

 مادران و بلوغ های دخترانه
خانواده بهترین مرجع دریافت اطالعات است 
و به دلیل شــرم و حیایی که هــر فرزندی در 
برخورد با والد غیرهمجنــس خود دارد، بهتر 
اســت دختران بتوانند خیلی راحت سؤاالت 

گرمسیری یا سردسیری بودن منطقه زندگی 
نیز تأثیر بســزایی در بلوغ زودرس یا دیررس 

خواهد داشت.

  بلوغ جسمانی در دختران
بلوغ جســمانی به مجموعه تغییرات فیزیکی 

بلوغ در دختران به معنی توانایی ایفای نقش 
مادری است. فردی که دوران بلوغ را پشت سر 
گذاشته باشــد بالغ نامیده می شود، اما پدیده 
بلوغ به این سادگی ها  نیست. به طور کلی در 
شــرایط طبیعی بلوغ دختران در سنین ۱۱تا 
۱۳ سالگی اســت. البته شــرایط آب و هوا، 

عبور از مرحله سخت و پرتنش

متين سيفی

دوران بلوغ يكی از پرتنش ترين مراحل زندگی هر انسان است. بسياری از والدين بلوغ را در پسران مهم تر و 
حساس تر می دانند در حالی كه چنين نيست. ممكن است پرخاشگری دختران در روزهای نوجوانی چندان 
زياد نباشد، يا تغييرات رفتاری شان به اندازه پسران ملموس نباشــد، اما برای آن كه يک دختر كوچک به 

خانمی موجه تبديل شود، بايد از راه سختی عبور كند كه به تنهايی ممكن نيست.

وظيفه پدر و مادر در برابر دوران بلوغ دختران چيست؟
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تجربه همه مراحل بلوغ و ظهور آن در جســم 
و روان خود آگاه و آماده باشــند و بدانند که 
چطور بایــد با آن روبه رو شــوند یا معنای آن 

رخدادها در بلوغ برای آن ها چیست؟
والدین نه تنهــا ناگزیر از انطباق با شــرایط 
جســمانی تازه نوجوانشان هســتند، بلکه در 
عین حال الزم اســت از تغییرات روانی دنیای 
نوجوانان نیز آگاهی داشته باشند. اگر مادری 
به فرزند خود اعتماد کنــد و این اعتماد و باور 
خود را با عشق و محبت به گوش نوجوان خود 
برساند و به او بگوید که توافق نداشتن آن ها به 
دشــمنی و دوری از همدیگر منجر نمی شود، 
در این صورت مــادران و دختران به فکر حل 
اختالفاتشــان می افتنــد و گفت وگوی آن ها 
قطع نخواهد شــد. مادران باید در این دوران 
بیشــتر به حرف های دختران نوجوان گوش 
دهند، نه این که برایشــان ســخنرانی کنند و 
مطمئن باشند، خود این گوش کردن بهتر از 
هر روش دیگری او را به تفکــر وادار می کند، 
نظــرات او را اصــالح و او را بــا واقعیت های 

زندگی آشنا می سازد.
مــادران بایــد در دوران بلوغ بــه دختران 
خود توضیح دهند که ممکن اســت در این 
سن مشــکالت و خطراتی در دوستی های 
ناســالم و بــه دور از اطالع خانــواده اتفاق 
افتــد. اهمیت ایــن نکته زمانی مشــخص 
می شــود کــه دخترها مشــکالت کوچک 
را از تــرس برخوردهای خشــن از خانواده 
مخفی می کننــد و خود ایــن پنهان کاری، 
باعث سوء اســتفاده از جانب دیگران و بروز 

مشکالت شدیدتر می شود.
نکتــه دیگــر این اســت کــه مــادران در 
گفت وگوهای این دوران با دختران خود نباید 
زیــاد از عبارت های» باید و نباید« اســتفاده 
کنند چرا که در این مرحله هدف، آگاه شدن 
دختر از عقاید مادر اســت. بهتر است مادران 
هر چند وقت یک بار وقتی را برای دخترشان 
در نظر بگیرند؛ مثاًل یک ســاعت در ماه و در 
این زمان بــا او به صورت دو نفــری به پارک 
بروند و طی پیاده روی از حال و روزش با خبر 

شوند.

 پدران و بلوغ های دخترانه
در میــان نیازهــای متنوع ایــن دوره نیاز به 

محبــت و توجه جنس مقابل جایــگاه ویژه و 
منحصربه فــردی دارد. این نیــاز به طور کلی 
مقارن با بیداری غرایز جنسی و بیداری صفات 
ثانویه و رشد ســریع ابعاد بدنی آغاز می شود 
و ابتــدا به صــورت کشــش های عاطفی )به 
خصوص در دختران( و ســپس به صورت یک 
ـ جنســی در برابر جنس مقابل  نیاز عاطفیـ 
خودنمایــی می کند. پدیــده تمایل به جنس 
مقابل تابع قوانین رشــد و تکامل بشری بوده، 
اساس انگیزه تشکیل خانواده و تکامل و بقای 
نوع انســان نیز مرهون درک چنین نیازی از 

جانب انسان هاست.
مواجهه صحیح والدیــن و نوجوانان و جوانان 
با این نیاز نیرومنــد در فاصله زمانی بین بلوغ 
و ازدواج، نقــش بســزایی در نهادینه کردن 
بهداشت روانیـ  اخالقی در افراد، خانواده ها و 
نهایتاً جامعه دارد و به عکس بی توجهی، سوء 
تدابیر تربیتی و گاهی نیــز موضع گیری های 
به اصطالح روشــنفکرانه گروهــی از والدین 
موجب می شــود کــه عــده ای از دختران و 
پسران در تأمین چنین نیازی به بیراهه رفته، 
تسلیم هیجانات عاطفی خود شوند. این گروه 
دختران و پســران با ایجاد ارتبــاط پنهان و 
آشکار با یکدیگر به استقبال سرنوشت شومی 
می روند کــه گاهــی حتی سرتاســر فضای 
زندگی آینده آن ها را تحت تأثیرات شوم خود 
قرار می دهــد. لغزش دختــران از معیارهای 
اخالقی معمــول، معلول عوامل بی شــماری 
است که یکی از مهم ترین این عوامل ناآگاهی 
بعضی از پدران از لطایــف و وظایف مربوط به 
شــناخت و تأمین نیازهای عاطفی ـ عقالنی 

دختران است.
شــما باید به عنوان یک پدر با توجه به رشد 
دخترتان درباره مسایل مربوط به دوستی بین 
دختر و پسر در این سن و مشکالت و خطرات 
این دوستی های ناسالم برایش توضیح دهید. 
این توضیحــات باعــث می شــود دخترتان 
متوجه شود که شــما در مورد او و تغییراتی 
که برایش رخ داده، بی اطالع نیستید. در مورد 
تمایل دخترتان به خودآرایی بهتر است قبل 
از این که اختــالف و یا مشــکلی پیش بیاید، 
محدودیت های خانــواده را برایــش توضیح 
دهید. محدودیت هایی که شما و همسرتان از 

او انتظار دارید رعایت کند.

خود را از مادرشان بپرســند. تغییرات دوران 
بلوغ هم بــرای دختران و هم برای پســران، 
اهمیت دارد اما مســائل دختــران به خاطر 
شــرایط خاص عاطفی، جســمی و فرهنگی 
اهمیت ویژه ای پیــدا می کند و مادر به عنوان 
نزدیک ترین فرد از نظــر عاطفی به دخترش 
می تواند گذر از این دوران را برای او آســان تر 

کند.
کم اطالعی درباره مســائل دوران بلوغ ممکن 
است باعث شــود دختر نوجوان احساس کند 
این تغییرات نوعی بیماری اســت، به ویژه در 
این دوران دســتخوش اختالالتــي از قبیل 
بی حوصلگی و گوشــه گیری شــده و عصبی، 

بهانه جو و پرخاشگر می شوند.
بسیاری از مادران به خاطر شرم و حیا و گاهی 
بی اطالعی، مســئله بلوغ را در دخترانشــان 
مسکوت می گذارند و آن را مشمول مرور زمان 
می کنند. بــه این ترتیب دختــران نوجوان یا 
باید خودشــان به تنهایی با این مسئله مواجه 
شوند یا اطالعات مورد نیازشان را از گروه های 
هم سال بگیرند که آن ها هم از این نظر چندان 

قابل اعتماد نیستند.
از طرفی ســکوت مادر در ایــن زمینه ممکن 
اســت دختــر نوجــوان را دچار احســاس 
بی اعتمادی نســبت به او کند، از این رو بهتر 
است والدین و به ویژه مادران، درباره تغییرات 
جسمانی دوران بلوغ با دختران خود صحبت و 
به آن ها کمک کنند خود را باور داشته باشند. 
در این دوره که فرزندان نیاز به توجه بیشتری 
دارند و بنابراین باید روابط عاطفی عمیق تری 
با آن ها برقرار کرد، والدین شــاغل حتماً باید 
زمانی از روز را به صحبت کــردن یا فرزندان 
خود اختصاص دهند و درباره اتفاقاتی که در 
طول روز افتاده و مشکالتی که با آن ها درگیر 

هستند، صحبت کنند.
در آستانه بلوغ، مادر به عنوان فردی که هنوز 
کودک به شدت به او وابســته است، می تواند 
نقش مهمی را مثــل یک دوســت ایفا کند. 
باز هم تکرار می کنیم که بهتر اســت مادر با 
نوجوان درباره دوران بلوغ صحبت کند، چون 
ناآگاهی از پدیده بلوغ، ممکن اســت او را در 
روبه رو شدن با این موقعیت ها دچار اضطراب 
و نگرانــی کند و عواقــب روانی بــدی به جا 
بگذارد. دختران نوجوان نیــاز دارند که برای 

مادران بايد در 
دوران بلوغ به 
دختران خود 

توضيح دهند که 
ممکن است در 

اين سن مشکات 
و خطراتی در 
دوستی های 

ناسالم و به دور 
از اطاع خانواده 

اتفاق افتد. 
اهميت اين نکته 
زمانی مشخص 

می شود که 
دخترها مشکات 
کوچک را از ترس 

برخوردهای 
خشن از خانواده 
مخفی می کنند 

و خود اين 
پنهان کاری، باعث 

سوء استفاده از 
جانب ديگران و 
بروز مشکات 

شديدتر می شود

یک هشدار
کم اطاعی درباره مسائل دوران بلوغ ممکن است، باعث شود دختر نوجوان احساس 
کند اين تغييرات نوعی بيماری اســت، به ويژه در اين دوران دستخوش اختاالتي از 

قبيل بی حوصلگی و گوشه گيری شده و عصبی، بهانه جو و پرخاشگر می شوند.
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یادداشت

به هیچ وجه راهکار مناسبی نیست و نتیجه عکس 
به همراه خواهد داشت. به نظر می رسد آنچه که 
به ما کمک می کند تا این مصرف سرســام آور را 
کنترل و یا با فعالیت دیگــری جایگزین کنیم، 
فهمیدن این اســت که چرا این بازی برای اقشار 
مختلف مردم در ســنین مختلف جذاب است. 
در مــورد جذابیت بازی هــای آنالین متفکرین 
نظرات مختلفي داده اند که با نگاه به آن ها سعی 

می کنیم به این سؤال پاسخ دهیم.
نظرات متفکران ایــن حوزه را می تــوان در دو 
دســته جذابیت های خوِد بازی و جذابیت های 
اجتماعی تقســیم کرد. در خود بــازی، این که 
بازیکنان فکر می کنند، نقشــه می کشند و برای 
اَتَک زدن حســاب و کتاب و شکست هایشان را 
تحلیل می کنند، برایشــان لذت آور است و اگر 
این نقشه به ســه ستاره شــدن نیز ختم شود، 
شیرینی آن را فقط کســانی درک می کنند که 
تجربه اش کرده اند؛ این نــوع از درگیری و لذت 
را درگیری تاکتیکی می نامنــد. عامل جذابیت 
بعدی، درگیری های اجرایی  است؛ یعنی تالش 
برای به ثمر نشســتن همان نقشه ای که بازیکن 
قبل از اتک، وار یا حتی نــوع چینش تجهیزات 
دفاعی کشیده است و یا این که سرمایه های خود 
)طال، اکسیر و جم( را کجا صرف کند. پیشرفت، 
عامل جذابیت بعدی ا ست؛ در این بازی و البته در 
اکثر این دست بازی ها، بازیکن با آپگرید کردن 
ســربازان و تجهیزات خود پیشــرفت را کاماًل 
ملموس، حس می کند. انباشت نمادهای ثروت 
نیز از عوامل مهمی  است که حس رضایت را در 
دل بازیکن می نشــاند. در واقع داشتن و تجمع 
طال و اکســیر، حس داشــتن ثروت واقعی را به 
بازیکن القاء می کند کــه این درگیری عاطفی او 
را وادار به ادامه بازی می کند. البته این احساسات 
تنها احساســات لذت بخش در بازی نیستند. در 
هر بازی، بازیکنان حاالت عاطفی مختلفی را از 
شکست خوردن، شکســت دادن، زرنگی کردن 
و... تجربه می کنند و ایــن درگیری های عاطفی 
در تمام بازی با آن هاســت. اگر در بین اطرافیان 
خود نوجوان یا جوان فعالی در این بازی داشــته 
باشــید، حتماً دیده اید که برخی اوقات با تمام 
قوا خواهان شکســت دادن فرد خاصی است. در 
واقع حس رقابت و حس چالش بــا دیگران نیز 
از دیگر عواملی  اســت که جذابیت بازی را برای 
بازیکن حفظ می کنــد. رده بندی لیگ ها و دیگر 

 بنیان آن اســت کــه در این میدان هر کســی
 تالش می کند تحلیل و راهــکاری ارائه دهد که 
 غالباً با رویکــرد قهری و با شــدت عمل همراه

 است. 
   چرا بازی جذاب است؟

نکته این جاست که در دنیای امروز، منع و طرد 

میزان وقــت و هزینــه ای که بازیکنــان برای 
کلش صرف می کنند، نگرانی هــا را در نهادهای 
آموزشــی و فرهنگی افزایش داده است. امروزه 
کمتر خانواده ای در کشــور هست که از مضرات 

آن در امان مانده باشد. 
به هر حــال کلش در حــال نابــودی خانواده و 

»ِکلش« خانمانسوز است
محسن رزاقی

كارشناس علوم اجتماعی دانشگاه تهران
شايد روزی كه تلفن های هوشمند به بازار آمدند هيچ كس فكر نمی كرد اين قدر سريع فراگير شوند و شايد هيچ كس 
فكر نمی كرد بازی های آنالين كه قباًل بر روی رايانه ها تجربه شده بودند، اين بار موفقيت چشم گيری داشته باشند و 
چنان جذاب شود كه برای آن هزينه های ميليونی صرف شود! همه، بازی جنگ قبايل يا همان كلش را می شناسيم، 
شهرت اين بازی آن قدر هست كه نيازی نباشــد برای آن مســتنداتی ارائه كنيم؛ اگر هم كسی خواست در مورد 

فراگيری اين بازی مطمئن شود، كافی ا ست نگاهی به تعداد دانلود اين بازی در مراجع تهيه  نرم افزار بياندازد. 

بازی جنگ قبايل بنيان خانواده ها را تهديد می كند
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دنیای واقعی شــکل می گیرند و احتمال این که 
افراد به کلن های افراد ناآشــنا رونــد در اوایل 
بازی کم اســت و این اتفــاق در مراحل بعدی و 
پیشرفت بازیکن می افتد. سهولت ارتباطات در 
این بازی باعث شــده اســت که اکثر چت ها در 
تاالر گفت وگوی کلن انجام شــود و استفاده از 
شبکه های پیام رســان برای دیگر امکانات آنان 
باشــد. همچنین ارتباط گیری در این فضاها به 
راحتی صورت می گیرد، چرا که نیازی به مکان 
خاصی برای ارتباط گیری نیســت و همچنین 
عامل زمان کم اثر و چه بسا بی اثر باشد. به عالوه، 
در یک اجتماع مجازی آنالین، روابط میان آدم ها 
مســتقل از منزلت های اجتماعی، سن یا سایر 
ویژگی هاســت که برای رابطه های اجتماعی در 
جهان واقعی مهم اند و این امر به خاطر ناشناس 
ماندن در این بازی اتفــاق می افتد. در این بازی 
جز یک اســم که هر چیــزی می تواند باشــد، 

اطالعات دیگری الزم نیست.

 كسب منزلت اجتماعی!
عالقه داشتن به گپ زدن با سایر بازیکنان، ایجاد 
ارتباط عمیق طوالني مدت با دیگران و به دست 
آوردن رضایــت از این که بخشــی از یک تالش 
گروهی هســتند هم از دیگر ابعاد اجتماعی این 
بازی ســت. این حس لذت بخش تعلق به گروه و 
همراهی هدف دار یک اجتمــاع، از عوامل بازی 
کردن زیاد است. احتماالً کسانی را دیده اید که 
از لول ســربازان، خانه ها یا حساب خود صحبت 
می کنند یا عکس بازی خود را روی شــبکه های 
اجتماعی به اشــتراک می گذارند؛ در واقع آنان 
داشته هایشان را که منزلتشــان را می سازد به 
رخ هم می کشند. کسب منزلت اجتماعی نیز از 
ابعاد مهم اجتماعی این بازی  اســت. این منزلت 

اجتماعــی کــه می تواند با 
کســب هر پیشــرفت 

یا قدرتی به دســت آید، نه تنها در محیط بازی، 
بلکه به خاطر ارتباط با دنیای واقعی و فراگیری 
آن در دنیای واقعی منزلت آور است. تالش برای 
کسب لول باالتر یا در واقع منزلت بیشتر، باعث 
صرف بیشتر وقت و هزینه می شود. در این بازی 
بستری برای بهبود مهارت های اجتماعی نظیر 
مدیریت یک گروه، هماهنگــی کارها و ارتباط 
با دیگران نیز فراهم اســت. از ویژگی های بازی 
کلش کمک کردن به دیگران یا دونیت است که 
عالوه  بر امتیازآوری، حس رضایت بخشش را در 
بازیکن ارضا می کند. برخــی از بازیکنان نیز به 

خاطر گریزجویی به بازی روی می آورند. 
گریزجویــی در واقع مجموعه کارهایی  اســت 
که افراد برای آرامش و گریــز از زندگی واقعی و 
مشکالت آن، مانند بیکاری، مشکالت خانوادگی 
و ... انجام می دهند، است. این انگیزه، بیشتر در 
سنین باال دیده می شــود. انگیزه  دیگری که به 
وضوح دیده می شــود، انگیزه  اقتصادی  اســت. 
کافی ا ست در اینترنت جستجو کنید یا گذری 
در بازارهای موبایل داشــته باشــید، تا با خیل 

عظیم فروشندگان حساب یا جم روبه رو شوید.

 بازی را هدايت كنيم
متأســفانه عدم شــناخت درست مســئولین، 
خانواده ها و حتی اندیشــمندان علوم اجتماعی 
از بازی هــا و کاربری هــای آنالیــن تلفن های 
هوشمند، باعث شده است که رفتار درستی در 
برابر آن اتخاذ نکنند و این رفتارهای نادرســت 
منجر به نتایــج معکوس و یا اتفاقــات بد دیگر 
می شود. بررســی راهکار درست نیازمند مجال 
بهتری  اســت، اما همراهــی و درک بازیکنان و 
تالش برای هدایت مســالمت آمیز این هزینه و 
انرژی به چیزهای دیگری که تا حدودی جذابیت 
این بازی را داشته باشــند، تنها اشاره ای  
اســت که در این فرصت مختصر 

می توان کرد.

رتبه بندی ها نیز ابزارهایی هستند که بازی ساز 
برای تشــدید این حس رقابت به کار برده است. 
جذابیت های بصری و گرافیکی نیز از نقاط قوت 
هر بازی ا ســت که در این زمینه، کلش، انقالبی 
در بازی های ســبک خود بوده و به خوبی از این 
آزمون ســربلند بیرون آمده است. عامل جذاب 
بعدی، سفارشــی کــردن بازی یا بــه اصطالح 
شخصی سازی آن اســت. به طور کلی بازی های 
استراتژیک به مراتب بیشتر از سایر بازی ها توان 

شخصی سازی دارند.
مراحل مختلــف این بازی را می توان به شــکل 
دلخواه تغییر داد؛ از نــام دهکده تا نحوه  چینش 
ساختمان ها در نقشه  بازی و حتی پرچم و شعار 
در قبیله  هایــی که می ســازیم. حتــی به مرور 
زمان اســتراتژی ها و نیروهای خاصی که در به 
کار بردن آن هــا مهــارت منحصربه فردی پیدا 

می کنیم نیز در این دسته جا می گیرند.
  پيشــی گرفتن ابعــاد اجتماعی از 

جذابيت بازی
جذابیت های خود بازی هرچقــدر هم که زیاد 
و گســترده باشــد، به مرور برای بازیکن عادی 
می شود. این جذابیت ها بیشــتر باعث گرایش 
به بازی می شــود، ولی برای مانــدگاری در این 
بازی ها و صرف پول و وقت دالیل بیشــتری نیاز 
است. مطالعات نشــان می دهد ابعاد اجتماعی 
ایــن بازی ها به مراتــب عمیق تــر و ماندگارتر 
از جذابیت های خود بازی هســتند. ســرمایه  
اجتماعــی مهم ترین عامــل فعالیــت در این 
بازی هاســت. بازی کردن در این بــازی و دیگر 
بازی های آنالیــن جدید به خاطــر ارتباطات 
مجــازی، یــک فعالیــت اجتماعی اســت که 
ضمن آن، وابســتگی متقابل و روابط مبتنی بر 
همکاری میان بازیکنان، آنان را قادر می ســازد 
تا پیوندهــای اجتماعی جدید شــکل دهند و 
از دیگر ســو پیوندهای اجتماعی موجود را نیز 
تقویت می نماید. اکثر کلن ها 
بر اساس ارتباطات در 

جذابيت های خود 
بازی هرچقدر هم 
که زياد و گسترده 

باشد، به مرور 
برای بازيکن عادی 

می شود. اين 
جذابيت ها بيشتر 

باعث گرايش به 
بازی می شود، 

ولی برای 
ماندگاری در اين 
بازی ها و صرف 

پول و وقت داليل 
بيشتری نياز 

است. مطالعات 
نشان می دهد 

ابعاد اجتماعی 
اين بازی ها به 

مراتب عميق تر 
و ماندگارتر از 

جذابيت های خود 
بازی هستند

لزوم شناخت و رفتار صحیح
متأسفانه عدم شناخت درست از بازی ها و کاربری های آناين تلفن های هوشمند، 
باعث شده است که رفتار درستی در برابر آن اتخاذ  نشــود و اين رفتارهای نادرست 

منجر به نتايج معکوس و يا اتفاقات بد ديگر می شود.
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زیبایی

   حجاِب مورد نظر خدا مالک است
حجاب باید آن گونه فهمیده شود که خدا فرموده نه 
مطابق با مالک هاي ما؛ اگر ما حجاب را همان گونه 
که خداوند فرموده اســت طرح کنیــم، زیبایي آن 
براي جامعه مشخص خواهد شــد، در حالي که ما 
گاهي از جانب خود چیزهایي را به آموزه هاي دیني 
مي افزاییم یا از آن مي کاهیم. حجابي که خداوند در 
خصوص نامحرم مطرح کرده  به صورت مطلق است، 
اما اکثر ما میان نامحرم غریبه و نامحرم آشنا تفکیک 
قائل مي شویم؛ میان چشــم پاک و غیر آن تفاوت 
خودســاخته اي قرار داده ایم، نامحرم را فقط غریبه 
ناپاک متجاوز معرفي مي کنیــم، در حالي که حیا و 
حجاب در مقابل نامحرم هر چند چشم پاک آشنا و 

فامیل باشد ضرورت دارد. 
   لزوم درک زيبايي حجاب

راه اصالح وضعیت حجاب آن است که جامعه زیبایي 
و دل نشیني حجاب را درک کند، اما زیبایي حجاب با 
دست کاري حجاب و طراحي مدهاي محجبه مطابق 
شاخص هاي غربي درک نمي شود. زن ذاتاً بیشتر از 
مرد به زیبایي عالقه دارد؛ چرا که جســم و روحش 
نسبت به مرد بسیار لطیف تر و ظریف تر است. حجاب 
میوه وجود زن مؤمن اســت که ریشه آن حیا است. 
وقتي ریشه خوب آبیاري شود شاخه و برگ آن رشد 
کرده و سبز مي شود. اگر قرار است وضعیت حجاب 
در جامعه  ما اصالح شود، باید حیاي زن تقویت شود 
و تقویت حیاي زن در گرو آن است که ارزش گذاري 
با مالک هاي غریزي جاي خود را به ارزش گذاري با 

مالک هاي واقعي بدهد.
   بايد به امانت های رســول اكرم)ص( 

مراجعه كنيم
برای دســتورات زندگی و برای رســیدن به قوانین 
صحیح زندگی باید به امانت های رسول اکرم)ص( 
مراجعه کنیم. امانت هایی کــه پیامبر برای امتش 
گذاشــت، یکی کتاب خدا و دیگری عترت است. به 
عبارت بهتر، کتاب ناطــق و کتاب صامت. باید تمام 
آیات قرآن را، نــه فقط آیات مربوط بــه حجاب را، 
مطالعه کنیم و در رفتار و گفتار ائمه تأمل کنیم. قرآن 
و ائمه راهکارهای الزم برای رسیدن به حجاب واقعی 
را ترسیم کرده اند؛ از منظر ایشان به حجاب به عنوان 
کاور زن مسلمان نگاه نشــده است. حجاب منش و 
هویت زن مسلمان است. برای ما حجاب کاور نیست 

بلکه یک هویت است، یک فرهنگ است.
   دو نوع حجاب

معتقدم دو نوع حجــاب در دســتورات دینی مان 

آدمیت دست یابند. زماني که آدم و حوا از میوه آن 
درخت چشیدند، نعمت پوشیده بودن از آنان سلب 
شد و زشتي هایشان نمایان شــد. آنان که از وضع 
جدید خود شرمنده شــده بودند، براي پوشاندن 
خود به برگ درختــان پناه بردند؛ ایــن ماجرا را 
مي توان آغاز موضــوع حجاب دانســت. برهنه 
ماندن، اولین مجازاتي بود که خداوند براي اولین 
انسان جاري ســاخت؛ یعنی پوشیدگي نعمت و 

برهنگي نقمت است.

  پوشيدگي نعمت و برهنگي نقمت
کتاب آســماني ما سراســر قصه هاي پندآموزي 
است که همه انسان ها با هر سن و جنسي بتوانند با 
شخصیت هاي آن همزادپنداري کنند و نقشه راه 
زندگي خود را پیدا کنند. زماني که خدا آدم و حوا 
را آفرید و آن ها را در بهشت ســکني داد؛ در میان 
نعمت هاي بي شمار بهشتي یک درخت ممنوعه 
قرار داد. درختي که براي دسترســي به میوه آن 
هیچ مانعي جز اراده  آن ها در میان نبود، تا به گنج 

چرا چادر پوشش برتر است؟

دكتر فروغ نيلچی زاده 
كارشناس امور دينی 

متن زير گفتاری است از دكتر فروغ نيلچی زاده درباره پوشش برتر. نيلچی زاده دارای مقاله های متعددی درباره 
حجاب است كه در فصلنامه های تخصصی منتشر شده اند. او همچنين در برنامه های خانوادگی و دينی تلويزيون 
حضوری پررنگ دارد. از جمله مســئوليت های اجرايی نيلچی زاده می توان به اين موارد اشــاره كرد: مشاور 

سازمان ملی جوانان در امور دختران، زنان و خانواده، عضو هيئت مؤسس نهاد رهبری در دانشگاه های مختلف.

اگر به جای مالک های فردی، حجاب را همان گونه كه خداوند فرموده است 
تشريح كنيم، زيبايي آن به شكل كامل عيان می شود 



    105مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره ششم   |       دی 1394

وارد فرایند اسالمی سازی اش می شود، مکمل های 
قرآنی را اضافه کن که دارای مهر اســتاندارد قرآنی 
شــود. حجاب قرآنی: گردی صورت آن قدر که وضو 
می گیری و دستان تا مچ البته بدون زینت. مابقی اش 
طوری باشــد که مشــخص نشــود تو زنی یا مرد. 

زیبایی ها و جلوه های زنانه ات نشان داده نشود.
   قصر حجاب

حجاب باید قابلیــت اجرا در مکان هــا و زمان های 
مختلف را داشته باشــد. حجاب قصری است که ۵ 
در دارد. محور اول: محوری که سریع دیده می شود 
حجاب بدنی است که برخی متأســفانه حجاب را 
منحصر به آن می دانند. مخاطب این مرحله بیشتر 
زنان هســتند چون جاذبه های زنانه در بیولوژیک 
آن ها دیده می شود. محور دوم: حجاب در نگاه است 
که بیشتر به مردان اشاره می کند چون محرک های 
ویژه مردان در نگاه است. محور سوم: حجاب در گفتار 
است که باز تأکید بیشــتر به زنان است زیرا زیبایی 
گفتاری در زنان اســت برای همیــن الالیی گو ها و 
پیجرها زنان هســتند. محور چهارم: حجاب فکر و 
خیال است من در خیال خودم و در احساس خودم 
حق ندارم به نامحرم بپردازم. برخی در ظاهرشــان 
حجــاب را رعایت می کننــد اما در خیالشــان نه. 
مصونیت حقیقی این است که در درون خودم، خود 
را مدیریت کنم. محور پنجم: حجاب در رفتار است 
به قول شــهید مطهری)ره( در رفتارت نشانه دار و 

زبان دار نباش! که نامحرم را به خود جلب کنی.

داریم: حجــاب حداکثری و حداقلــی، همان طور 
که در تمام دســتورات دینی مان است. هر واجبی 
در کنارش یک سری مســتحبات دارد. نماز واجب 
است و بیشتر بیشتر از واجب مستحباتش را به ما یاد 
می دهند. می گویند بهتر است این گونه عمل کنی. 
اگر نکنی ضرر نخواهی کرد اما یــک چیزهایی را از 

دست می دهی.
   حجاب در فرهنگ دينی و اسالمی

حجاب یعنی کنترل و مهار جاذبه های زنان در مقابل 
نامحرم در تمام حیطه های وجودی اش. این کنترل 
و مهار، سبک دارد. بخشی ســبک خاص و بخشی 
سبک عمومی. سبک و مدل عام یعنی این که دختر 
و زن مســلمان برای حفظ حدود شرعی نباید الزاماً 
مثل زن عرب لباس بپوشــد. دین اسالم دین خاتم 
اســت. کامل ترین دین اســت پس باید برای تمام 
زمان ها و تمام مکان ها کاربرد داشــته باشد تا تمام 
کماالت بشری را به روز برساند. موطنش عربستان 
است اما نسخه اش عربی نیست. آیا اگر زنی در فرانسه 
مسلمان شود باید مثل عرب ها لباس بپوشد؟ نه! در 
مدل حداقلی، اسالم می گوید: ای زن مسلمان در هر 
جای دنیا که زندگی می کنی به زنان امتت نگاه کن اما 
به زنان پاکدامن جامعه خود. در هر جامعه ای عفاف 
بخشــی از هویت پاک فطری انسان هاســت. تو هم 
همان لباس را می توانی بپوشــی و به آن مکمل های 
قرآنی را اضافه کن. مرحله یک به زنان پاکدامن نگاه 
کن، مرحله دو مانند آن ها لباس بپوش، مرحله سه که 

لزوم درک زیبایي حجاب
راه اصاح وضعيت حجاب آن اســت که جامعه زيبايي و دل نشــيني حجاب را درک 
کند، اما زيبايــي حجاب با دســت کاري حجاب و طراحي مدهــاي محجبه مطابق 

شاخص هاي غربي درک نمي شود.

 به طور معمول تعریف کامل و درستی از عفاف و حجاب در 
اختیار افراد قرار نمی گیرد، برای این که فرد، حجاب و عفاف 
را با جان و دل بپذیرد، باید درک درستی از آن داشته باشد 
و بداند بطور دقیق و ریشه ای حجابی که به آن امر می شود 
چیست و منظور از آن چه چیزی است. برای تعریف حجاب 
باید اول از همه به تعریف حیا بپردازیم که یک حالت درونی 
اســت و همه انســان ها اعم از زن و مرد در درون خود این 
حالت را دارند و اگر ایــن حیایی که در همــه وجود دارد، 
پرورش دهیم، فرد می تواند به وســیله آن به عفاف دســت 
پیدا کند که آن عفاف باعث می شــود اندام و ظاهر خود را 

وسیله جلب توجه دیگران قرار ندهد.
عفت انواع و اقسام دارد، عفت چشم و گوش و... که اگر این 
عفت را هم در فرد پرورش دهیم بــه مرحله صیانت نفس 
می رســد و صیانت نفس هم در صورت تربیت شــدن، فرد 
را به مرحله قناعت می رســاند؛ در این مرحله است که فرد 
به آن چیزی که خداوند برای او حالل قرار داده اســت قانع 
می شــود؛ وقتی انســان به آن چیزی که به او داده اند قانع 

شدتازه به مرحله حجاب می رسد.
حجاب هم شــامل دو نــوع حجاب درونی و برونی اســت، 
حجاب درونی هم برای زنان اســت و هم بــرای مردان، اما 
چون خداوند یک ســری موهبت های عالــی را به خانم ها 
بخشــیده اســت و امر به پوشــاندن این موهبت ها از دید 
نامحرمان کرده، حجاب برونی بیشــتر برای خانم ها مطرح 

شده است.
حجاب هم مانند بســیاری از مســائل که بدون استدالل و 
برهان از سوی خیلی ها قابل قبول نیست، باید با حکمت و 
استدالل برای افراد توضیح داده شود تا کامال قابل پذیرش 

و عملی باشد.

تعريف کامل حجاب

مرور

نکته

نقش اصلی حجاب
سعیده محمدی

روان شناس و کارشناس حوزه زنان و خانواده  
ابتدا پوشش به عنوان ابزاری برای حفاظت فرد از ســرما و گرما استفاده می شد، اما نقش اصلی در 

آن حفاظت فرد از نگاه های آسیب زننده و ایجاد رابطه ای ســالم بویژه در روابط بین فردی و ایجاد 
احساس آرامش و امنیت در فرد می شود، است. در کنار این احســاس امنیت، حجاب فرد موجب 
جلب اعتماد افراد بویژه در خانواده و همین طور موجب ایجاد استحکام، استواری و پابرجایی خانواده 
می گردد؛ پوشش مناســب از حریم خانوادگی دفاع کرده و موجب از بین رفتن سوءظن بین افراد 
خانواده می شــود و همچنین از روابط آزاد و بدون قید و بند فرد که خود آســیب جدی برای فرد، 
خانواده و جامعه به دنبال دارد، جلوگیری می کند.حجاب در ایجاد حریــم بین فرد و افراد جامعه 
می تواند موثر واقع شود و به عنوان یک امر تربیتی در آموزش حدود حریم های مختلف به کودکان 
مورد اســتفاده قرار گیرد، این امر همچنین موجب افزایش پایبندی به ارزش های اخالقی و عدم 
تحریک و تهییج جنسی و مانعی برای روابط بدون حد و مرز شده که خود موجب ایجاد امنیت روانی 

در فرد و خانواده می گردد و از انزوا و گوشه گیری فرد جلوگیری می کند.

دكتر فرشته خوشدست
 دكترای علوم قرآنی و كارشناس حوزه زنان و خانواده



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره ششم   |       دی 1394 106    

این پیشــنهاد مناســب آن هایي اســت که نســخه پي دي اف کتاب ها را بر 
نســخه هاي کاغذي ترجیح مي دهند. چندي پیش پژوهشکده حج و زیارت 
وابســته به حوزه نمایندگی ولی فقیــه 2۰ عنوان کتاب بــا محوریت پیامبر 
اکرم)ص( را منتشر و امکان دانلود این کتاب ها را برای عموم فراهم کرد. براي 
دانلود آن ها مي توانید به سایت پژوهشــکده حج و زیارت مراجعه کنید. با این 

حال خبرگزاري ایکنا هم فرصت دانلود آن را به این نشاني فراهم کرده: 
 http://www.iqna.ir/fa/News/2829236

آثار مذکور عبارتند از:
۱. آشنایی با سیره اخالقی پیامبر اعظم)ص( به قلم جواد محدثی که در یازده 
بخش اخالق و سیره پیامبر گرامی اسالم )ص( را در ابعاد مختلف بررسی کرده 

است. 
2. جرعه های رسالت به قلم سیدحسین اســحاقی که سخنان گهربار پیامبر 

اکرم اسالم)ص( را درباره آداب و سنن الهی به صورت الفبایی و جامع در بردارد.
۳. صفوة الصحیح من ســیرة الّنبی االعظم به قلم جعفــر مرتضی عاملی که 
پژوهشی گسترده، جامع و تحلیلی درباره جزئیات و کلیات تاریخ صدر اسالم 

و شناسایی ابعاد سیره، کردار و رفتار و گفتار پیامبر اکرم)ص( به شمار می رود.
4. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم )ص( به قلم جعفر سبحانی که دوره ای کامل 
و گویا درباره زندگی ایشان است که با استناد به معتبر ترین مدارک تاریخی با 

قلمی روان و شیوا فراهم آمده است. 
۵. تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی در طول تاریخ ترجمه عبدالمحمد آیتی 
است و به بررسی تفصیلی تاریخ تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی و اجزای آن 

در گذر ادوار اسالمی می پردازد. 
۶. مسجد شریف نبوی، تلخیصی از کتاب تعمیر و توسعه مسجد شریف نبوی 

در طول تاریخ است. 
۷. ساختمان حرم نبوی، مدینه منوره توسط سلمی سمر دملوجی نوشته شده 

و به معرفی ابعاد ساختمان حرم و مسجد نبوی در مدینه می پردازد. 
۸. آثار پیامبر)ص( و زیارتگاه های اهل بیت)ع( در سوریه نوشته احمد خامه یار، 

حاصل بخشی از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای نویسنده درباره زیارتگاه های 
سوریه است. 

۹. مسجد النبی)ص( به بررسی ابعاد مسجد النبی شریف ترین مسجد پس از 
مسجد الحرام می پردازد.

۱۰. مسیر هجرت رسول خدا از آثار مهم عاتق بن غیث و برآمده از مشاهدات و 
تحقیقات وی درباره مسیر هجرت رسول خدا)ص( از مکه به مدینه است. 

۱۱. الخاتمية فی الکتاب والسّنة والعقل الصریح به قلم جعفر سبحانی به شبهات 
خاورشناسان با استناد به کتاب و سّنت و عقل، پاسخ می گوید.

۱2. دفع الشبهة عن الرسول)ص( والرســالة. مؤلّف با دالیلی مّتکی بر قرآن و 
سّنت، به نقد نظرهای گمراه کننده ابن تیمیه پرداخته است.

۱۳. زیارت پیامبر)ص( بدعت یا عبادت به قلم محمد بن علوی مالکی، ترجمه 
مرکز تخصصی ترجمان دینی، نوشته شده است.

۱4. زیارت پیامبر و اولیا به قلم علی اصغر رضوانی نوشته شده که به طرح نظریه 
پیروان وهابیت درباره زیارت پیامبر)ص( و اولیا، و رد این عقاید پرداخته است.

۱۵. شفاءالســقام فی زيارة خيرالنام به نقد و بررسی عقاید ابن تیمیه با هدف 
پاسخ به شبهه عدم مشروعیت زیارت می پردازد.

۱۶. وضوء النبی )ص( من خالل مالبسات التشریع به قلم سید علی شهرستانی 
نوشته شده است و به موضوع وضوی پیامبر اعظم)ص( می پردازد.

۱۷. حجة الوداع ... توسط جعفر سبحانی تبریزی  نوشته شده و شامل گزارشی 
از خطبه ها و ارشادات پیامبر در سفر آخر ایشان به حج است.  

۱۸. الرسول االعظم یبشر بظهور االمام المهدی، احادیث متواتری را در بردارد 
که بر پایه آن ها، حضرت پیامبر اعظم )ص( به آمدن منجی آخرالزمان حضرت 

مهدی )عج( بشارت داده است.
۱۹. الظاهرة العاطفية النسانية فی سيرة الرسول به قلم محمدعلی تسخیری، به 

بررسی عطوفت و مهربانی به دیگران در سیره پیامبر)صلی( می پردازد. 
2۰. قبسات من حیاة النبی و اهل بیته، نوشته ای کوتاه درباره زندگی و حیات 

پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( و گوشه ای از فضائل و سخنان گهربار آنان است.

دانلود 20 کتاب درباره پیامبر اسالم)ص(

بازار موسیقي کم کم متنوع مي شــود. در این میان آلبوم موسیقی 
»خداوندان اســرار« با صداي همایون شجریان بیش از بقیه مورد 
توجه قرار گرفته. این آلبوم شامل دو بخش است که در بخش اول 
»ساز و آواز« بداهه در مقام اصفهان با اشعاری از 
مولوی و در بخش دوم روایتی بــا نام »رهایی« 
در ســه پرده »مهتاب، خداوندان اسرار، جانی و 
صد آه« بر روی اشعاری از خیام، مولوی و حافظ 

برای عالقه مندان عرضه شده است. 
رضا صادقی آلبوم »شــب بارونی« را این بار به 
صورت اینترنتی منتشر کرده. بنا بر اعالم این 
خواننده آلبوم »شب بارونی« پیش درآمد یک 
آلبوم دیگر است که به صورت سی دی منتشر 

می شود. 
آلبــوم »رام« پیمان یزدانیان و حســام اینانلو 

هم به تازگي منتشر شــد. این آلبوم برگزیده دو کنسرت پیمان 
یزدانیان به عنوان نوازنده پیانو و حســام اینانلو به عنوان نوازنده 
کمانچه اســت که تحت عنوان پروژه »دیالوگ« در تاالر وحدت 

تهران روی صحنه رفت.
»وداع« از تولیدات مرکز موسیقی حوزه هنری است که به تازگی 
بازنشر شــده. این اثر عاشــورایی به آهنگ ســازی سیدمحمد 
میرزمانی و با صدای حسام الدین سراج شــامل دو بخش است 
که هر بخش از هشــت قطعه تشکیل شده اســت. قطعات این 
آلبوم موسیقایی با شــعرهایی از غالمرضا کافی، علیرضا قزوه، 
ابراهیم درویش و عمان ســامانی تولید شده است.حوزه هنري 
آلبوم موسیقی»ماه و ماهی« را هم برای سومین بار منتشر کرد. 
این اثر به آهنگ سازی مشترک حجت اشرف زاده و امیر و آرش 
بیات و با صدای حجت اشرف زاده شامل هشت قطعه است که با 

شعرهایی از علیرضا بدیع تولید شده است.

خداوندان اسرار در بازار موسیقي

وب 
گردي

موسیقي



    107مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره ششم   |       دی 1394

پیشنهـاد

نغمه های محمدی

نمایش 
خانگی

»نغمه های محمدی« به كارگردانی مشــترک شهرام 
عليــدی، محمودرضا ثانــی، رضا عبيات و ســياوش 
ابراهيم زاده توســط مؤسسه رســانه های تصويری 
چندي است كه وارد بازار شده. فيلم روايت كلی است از 
نغمه ها، آهنگ ها و تصنيف هايی كه در خصوص حضرت 
محمد)ص( ســروده يا خوانده شده اســت. در اين اثر 
آيين ها و مناسک كشــورهای اسالمی همچون تركيه، 
پاكستان، هند، كنيا، ســودان، عراق و مصر در خصوص 
پيامبر مسلمانان جهان حضرت محمد)ص( تصوير شده 

است.
»نهنگ عنبر« ســامان مقدم دوميــن فيلم پرفروش 
ســينماي ايران در سال جاري اســت. فيلم پيشنهاد 
خوبي براي كساني است كه مي خواهند ساعتي سرگرم 
باشند و لبخندي بزنند. به ويژه آن كه رضا عطاران يكي 
از نقش هاي متفاوتش را در ايــن فيلم بازي كرده. مهناز 
افشار، ويشــكا آسايش، اميرحسين رســتمی و نادر 

سليمانی از ديگر بازيگران فيلم هستند.
»رخ ديوانه« ابوالحســن داوودی فيلمی كاماًل جوانانه 
اســت. ماجرا با يک قرار فيس بوكی شروع می شود و به 
بازی احمقانه و عجيبی می رسد كه همه را درگير می كند. 
فيلم سال گذشته در جشــنواره سی وسوم فجر، پنج 
سيمرغ گرفت. طناز طباطبايی، صابر ابر، ساعد سهيلی 

و نازنين بياتی هم در آن بازي كرده اند.
»جيب بُر خيابان جنوبی« نسبت به فيلم قبلي سياوش 
اســعدی يک گام جلوتر است. داســتان فيلم از جايی 
شــروع می شــود كه كاوه، جيب بری ماهر، بعد از تمام 
شدن دوره محكوميتش برمی گردد و تالش می كند كه 
دوباره زندگی اش را از اول بسازد اما در مسير پيدا كردن 
خواهرش، با دختری روبه رو می شود كه سعی دارد چيزی 
را از يک فروشگاه بدزدد و ... تنها ايرادی كه به فيلم گرفته 
شده، سقوط ناگهانی آن از يک سوم پايانی است. مصطفی 
زمانی، نورا هاشمی، امير جعفری، بهناز جعفری و هومن 

برق نورد از بازيگران فيلم هستند.

پیامبر مهرباني
كتاب هايی درباره حضرت محمد)ص(

پاسخ به ســیل عظیم شــبهاتی که در این زمانه 
پیرامون شــخصیت ملکوتی نبــّی اعظم)ص( 
مطرح شــده اســت، راهکاری عقلی و منطقی 
می طلبد که برای اولین بار این اثر با چنین هدفی 
تألیف شده است. مجموعه شبهاتی که پیرامون 
ایشان تا امروز مطرح شده است در کتاب »پاسخ 
به شــبهات کالمی: درباره پیامبــر اعظم)ص(« جمع آوری شــده و حدود 
یک صد شــبهه ذیل دو بخش کالمی و تاریخی بررســی و نقد شــده است. 
رویکرد عمده پاســخ هایی که تبیین می شــود، کالمیـ  فلسفی و کالميـ  
تاریخی است و برخی اوقات که نیاز اقتضا کرده، با رویکرد عرفانی نیز بحثی 
مطرح شده است. بخش اول به تحلیل شــبهات کالمی و اعتقادی پرداخته 
است و در بخش دوم تحت عنوان »شبهات تاریخی و اجتماعی« سه سرفصل 
کلی زندگی و اخالق فردی، اخالق جنسی و اجتماعی مورد کاوش و کنکاش 
قرار گرفته است. محمدحسن قدردان قراملکی مؤلف کتاب است که توسط 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شده.
مهدی مرادحاصل از آن دست نویسنده هایی است که کتاب هاي بسیاری در 
رابطه با ســیره ائمه اطهار و بزرگان دین نگاشته است که مخاطب همه آن ها 
کودکان و نوجوانان اســت. »آخرین پیامبر، حضرت محمد)ص(« توســط 
نشر منادی تربیت در 4۰ صفحه روانه بازار شده و تاکنون چندین نوبت چاپ 
شــده اســت. کتاب اختصاص به معرفی زندگانی آخرین فرستاده خداوند 
حضرت محمد)ص( دارد. مخاطب در این کتاب با زندگی سراســر نور سرور 
کائنات آشنا می گردد. والدت، کودکی حضرت رســول، نوجوانی و جوانی، 
جنگ ها، ازدواج، بعثت، صلح ها، آخرین حــج و رحلت حضرت محمد)ص( 

از موضوعاتی است که در کتاب با زبانی ساده مورد واکاوی قرار گرفته است. 
»قصه هایی از حضرت محمد)ص(« مجموعه ۱۰ 
جلــدی از محدرضــا سرشــار دربــاره پیامبر 
اکرم)ص( است که انتشارات قدیانی آن را منتشر 
کــرده. نویســنده در ایــن مجموعــه، در قالب 
داستان، مخاطبان خود که کودکان هستند را با 
زندگــی و اخالق پیامبر آشــنا می کند. »تولد«، 
نخستین جلد از این مجموعه ۱۰ جلدی اســت که از به دنیا آمدن تا مبعوث 
شدن پیامبر و دعوت همگان به اسالم را شامل می شود. »زندگی در صحرا«، 
عنوان دومین جلد از این مجموعه است. »یک سال با مادر« و »با پدر بزرگ« 
به کودکی حضرت محمد)ص( می پردازد.»ســفر به شام« عنوان پنجمین 
جلد از این مجموعه اســت که به روزگار جوانی پیامبر می پردازد. »ازدواج با 
خدیجه« و »محمد امین« از دیگر جلدهای این مجموعه است. »پیامبری« 
از زمانی می گوید که حضرت مبعوث شــده و رسالت مهمی را برعهده گرفته 
است. »دعوت خویشان« و »دعوت همگان به اسالم« عنوان جلد نهم و دهم 

این مجموعه است.

کتاب
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   والدت حضرت رســول اكرم )ص( به 
روایت اهل سنت )۵۳ سال قبل از هجرت(

   آغاز هفته وحدت

27

27 دی 1394 / 6 ربيع الثانی 1437 
  17 ژانويه 2016 

   شــهادت نواب صفوي، طهماسبي، 
برادران واحدي و ذوالقــدر از فداييان 

اسالم در سال 1334
گروه فداییان اســالم کار خود را از جلســات 
تفسیر قرآن و اســالم شناسی بر اساس مکتب 
تشیع آغاز کردند. سید عبدالحسین واحدی، 
ســید محمد واحدی، خلیل طهماسبی، سید 
حســین امامی و ســید علی محمد امامی به 
رهبری سید مجتبی نواب صفوی فعالیت خود 
را مبنی بر براندازی حاکمان غاصب و ســتمگر 
پهلوی و دفاع از حقوق مظلومان جهان  شروع 
کرد. ایشــان بعد از مبارزات طوالنی در مزمان 
با ســالروز شــهادت حضرت فاطمه )س( ، در 
میدان تیربار زندان عشرت آباد اعدام شدند و به 

شهادت رسیدند.

29

29 دی 1394 / 8 ربيع الثانی 1437 
 19 ژانويه 2016 

     والدت حضرت امام حســن عسكري 
)ع( در سال232 هـ ق 

   روز غزه
روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که 
فریاد مظلومیت و حق طلبی مردم مظلومش به 
گوش جهانیان برسد، بخاطر سرپوش گذاشتن 
رسانه های غربی بر جنایات رژیم صهیونیستی 
و از طرفی بخاطر حماسه آفرینی مردم مظلوم 
غزه در دفاع از سرزمینشان  2۹ دی ماه با نام روز 

ملی غزه نامگذاری شده است.

4

 4 دی 1394 / 13 ربيع االول 1437 
 25 دسامبر 2015 

    والدت حضرت عيسي مسيح )ع(

5

 5 دی 1394 / 14 ربيع االول 1437 
 26 دسامبر 2015 

 روز ايمني در برابـــر زلزله و كاهش 
اثرات باليـــاي طبيعي

 برآورد های ســـازمان ملل نشـــان می دهد 
، ســـاالنه بیش از یـــک میلیـــارد دالر در اثر 
ســـوانح طبیعی به ایران خســـارت مالی وارد 
می شـــود و به طور متوســـط حـــدود یک 
و نیم میلیـــون نفر در معرض خســـارت ها و 
آسیب های ناشـــی از مخاطرات طبیعی قرار 
می گیرند.در کشـــوری که ســـوانح طبیعی 
هر ســـال خســـارت ها و تلفـــات فراوانی 
به مـــردم و زیرســـاخت های کشـــور وارد 
می کند، مناســـبت های ملـــی و بین المللی 
فرصت هایی اســـت تـــا در آنهـــا اهمیت 
موضـــوع آمادگی بـــرای مقابله بـــا بالیای 
طبیعی در کشـــور بازبینی شـــده، در توسعه 
آموزش هـــای مربوطه در ســـطح ملی تالش 
شـــود و از همه مهم تـــر بـــه ارزیابی وضع 
بخش های مختلف کشـــور که بـــا مخاطرات 
طبیعی روبه رو هســـتند، توجه شـــود. وجه 
تســـمیه »روز ایمني در برابـــر زلزله و کاهش 
اثـــرات بالیاي طبیعـــي« ســـالروز حادثه 

دلخـــراش زلزله بم اســـت.

7

7 دی 1394 / 16 ربيع االول 1437 
 28 دسامبر 2015 

  سالروز تشـــکیل نهضت ســـواد آموزي به 
فرمان حضـــرت امام خمیني )ره( در ســـال 
۱۳۵۸    تشکیل نهضت ســـواد آموزی یادگار 
ماندگار حضـــرت امام خمیني )ره( اســـت. 
ایشـــان در بخشـــی از متن تاریخی این پیام 
چنین گفته بودنـــد: » ملت شـــریف ایران 
می دانید کـــه در رژیـــم گذشـــته آنچه بر 
ملت مبارز ایران ســـایه افکنده بـــود، عالوه 
بر دیکتاتـــوری و ظلم، تبلیغـــات بی محتوا 
و هیچ را همه چیـــز جلوه دادن بـــود... مایه 
بس خجلت اســـت که در کشـــوری که مهد 
علم و ادب بوده و در سایه اســـالم زندگی می 
کند که طلب علم را فریضه دانســـته اســـت، 
از نوشتن و خواندن محروم باشـــد. ما باید در 
برنامه درازمدت فرهنگ وابســـته کشورمان 
را به فرهنگ مســـتقل و خودکفا تبدیل کنیم 
و اکنون بدون از دســـت دادن وقـــت و بدون 
تشـــریفات خســـته کننده برای مبارزه با بی 
ســـوادی بطور ضربتی و بســـیج عمومی قیام 
کنیم تـــا ان شـــاء اهلل در آینـــده نزدیک هر 
کس نوشـــتن و خواندن ابتدایـــی را آموخته 

 » باشد.... 
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تقویم ماه
8

دی 1394 / 17 ربيع االول 1437 
 29 دسامبر 2015

   والدت حضــرت رســول اكرم )ص( 
)53 ســال قبل از هجرت( و روز اخالق و 

مهرورزي
   والدت حضرت امــام جعفر صادق )ع( 

مؤسس مذهب جعفري)83 هـ ق(

9

9 دی 1394 / 18 ربيع االول 1437
 30 دسامبر 2015

   روز بصيرت و ميثاق امت با واليت
 حماســه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم 
والیتمدار ایران اســالمی در راهپیمایی ۹ دی 
مــاه ۱۳۸۸ نقطه عطفــی در تاریــخ انقالب 
به حساب می آید . حماســه ۹ دی نماد عّزت، 
استقالل و بصیرت مردمی است که تا پای جان 
برای حفظ اصول اســالم و آرمان های انقالب 
ایستاده اند و با صدای رســا اعالم کردند که اگر 
دشمن در برابر دین آنها بایســتد در برابرتمام 

دنیای آنها خواهند ایستاد. 

22

22 دی 1394 / 1 ربيع الثانی 1437 
  12 ژانويه 2016 

    تشــكيل شــوراي انقالب به فرمان 
حضرت امام خميني )ره( در سال 1357 

26

26 دی 1394 / 5 ربيع الثانی 1437 
  16 ژانويه 2016 

    فرار شاه معدوم در سال1357  

19

 19 دی 1394 / 28 ربيع االول 1437 
  9 ژانويه 2016

   قيام خونين مردم قم در سال1356  
در اواســط دي ماه ۱۳۵۶، پیک دربــار، نامه 
ممهور به مهر دربــار را به داریــوش همایون، 
وزیر اطالعــات و جهانگــردي داد. او نیز نامه 
را به روزنامه اطالعات برای انتشــار ســپرد. در 
این مقاله که با امضاي مســتعار احمد رشیدي 
مطلق به چاپ رسید، بطور صریح، بي حجابي 
فضلیت و حجاب، کهنه پرستي و ارتجاع معرفي 
و به ســاحت مقدس امام خمینی، اهانت و قیام 
۱۵ خرداد ۱۳42، توطئه استعمار سرخ و سیاه 
معرفي شده بود. با انتشار این مطالب اهانت آمیز 
مدرسین حوزه علمیه قم دروس حوزه را در روز 
۱۸ دي تعطیل اعالم کردند و طالب با تشکیل 
اجتماع بزرگي تظاهرات خود را به سوي منازل 
مراجع آغاز کردنــد . بازاریان قــم  تصمیم به 
تعطیلي مغازه هاي خــود در ۱۹ دي گرفتند. 
اقشــار مختلف مردم با راهپیمایي به ســوي 
منازل بزرگان حوزه، رفته رفته خروشان تر مي 
شدند. در این روز عده زیادی از طالب و مردم قم 

به شهادت رسیده و یا مجروح شدند. 

20

20 دی 1394 / 29 ربيع االول 1437 
  10 ژانويه 2016

    قتل ميــرزا تقي خــان اميركبير در 
سال1230  

 امیرکبیر، وقتی در دوره ناصرالدین شاه قاجار 
به مقام صدر اعظمی رســید تــالش زیادی بر 
اصالحات کشــور کرد . برنامه هــای او اندکی 
پس از رســیدن به صدارت و با توجه به سن کم 
شاه )۱۶ سال( آغاز شد و تا پایان صدارت کوتاه 
مدتش )سه سال و سه ماه( ادامه یافت.دشمنی 
افرادی مانند آقاخان نــوری و مهدعلیا و نادانی 
ناصرالدین شاه باعث شــد تا در 2۰ محرم سال 
۱2۶۸ هجری قمــری، امیرکبیــر از صدارت 
معزول و در 2۵ محرم از امارت نظــام و از تمام 
مشاغل دولتی برکنار و چند روز بعد به کاشان 
تبعید شود.اما دشــمنان وجود او را بیش از این 
تحمل نکردند و سرانجام به فرمان ناصرالدین 
شاه در روز جمعه 2۰ دی سال ۱2۳۰ به دست 
ناالیقی چون حاج علیخــان مراغه ای معروف 
به حاجب الدوله در حمام فین کاشــان به قتل 

رسید.
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نیروهای حامی دولت بشار 
اسد، پس از پیروزی هایی که بر 
تروریست های داعش در نقاط 

مختلف کشور بدست آورده اند، 
به جشن و پایکوبی می پردازند

اینجا شمال انگلیس است و بارش باران های سیل آسا باعث آب گرفتگی معابر شده است. 
ماموران امنیتی برای عبور و مرور مجبور شده اند از قایق استفاده کنند

 پیاده  روی عاشقان حضرت
 علی ابن موسی الرضا )ع(

اینجا رام اهلل است و تصویر خانه ای را نشان می دهد که با حمله موشکی کودکان-فلسطینی
رژیم صهیونیستی کامال ویران شده است

دنیای ما
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استراحت کوهنوردان در 
چادرهای نصب شده در ارتفاع 

2۰۹ متری سطح زمین

وقتی توفان در بگیرد و همزمان کوه آتش فشان هوس فوران کند، چنین تصویر 
بدیعی خلق می شود. اینجا هاوایی است

تخریب قبرصدام درروستای عوجه تکریت عراق

مهاجران در سرمای مرز 
یونان-مقدونیه

دعای مسلمانان آمریکا مقابل کاخ سفیدبرای حرم حضرت عباس )ع( در روز اربعین
قـابدستیابی به صلح
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حکومت، داناترین و تواناترین شماســت.« در 
همین رابطه امام صادق)ع( نیــز می فرماید: 
»آن کــس که به واســطه امیال نفســانی به 
دنبال ریاست و پذیرش مسئولیت برود هالک 

خواهد شد«.
همچنین نقل اســت مردی خدمت حضرت 
رضا)ع( درباره شخصی که مدیریت را وسیله 
نیل به خودخواهی های خویش می دانســت 
ســخنی به میان آورد و عرض کرد: فالنی در 
مسند مدیریت ریاســت را دوست می دارد نه 

خدمت به مردم را.
امام رضا)ع( زیان چنین مدیــری را در قالب 
یک مثال ساده چنین بیان فرمودند:» چنین 
ریاســتی برای دیانــت و اعتقاد مســلمانان 
زیانمندتر از این اســت که گرگی گرسنه در 
میان گله گوسفندی بیفتد که چوپان نداشته 

باشد.«
در واقــع آنچــه از کالم حضــرت رضــا)ع( 
برمی آید آن اســت که مدیریت در حقیقت به 
منزله مســئولیت حفاظت و صیانت از منافع 
مردم و بیت المال است و بزرگ ترین فاجعه در 
یک جامعه زمانی روی خواهد داد که افرادی 
فاقد وجاهــت و ظرفیت عقالنــی، اخالقی و 
علمی مناصب حســاس مدیریت را در اختیار 

گیرند.

  مديريت در اســالم تكليف است
 نه حق

یکی از تمایزات بنیادیــن مقوله مدیریت بین 
نظام اسالمی و ســایر نظام های غیر اسالمی 
آن اســت که واگذاری و پذیرش مدیریت ها 
و مناصب اجتماعی و مســئولیت ها در نظام 
اســالمی که مدیران آن پرورش یافته مکتب 
تعالی بخش اســالم هســتند به منزله ادای 
تکلیف شــرعی اســت نــه وســیله ای برای 
ســودجویی و ارضای تمایالت نفســانی. لذا 
زمانی که امیرالمؤمنیــن)ع( مدیریت جامعه 
و مســئولیت حکومت اســالمی را عهده دار 
می شــوند می فرمایند: »ای مردم! سوگند به 
خدایی که انســان را آفرید اگر در فشار مردم 
نبــودم و حجت به داشــتن یــاور برایم تمام 
نشده بود، و اگر نبود که خداوند از علما پیمان 
گرفته اســت که بر ســیری ظالم و گرسنگی 

»امین بودن« فرد یک ضرورت بســیار مهم و 
راهبردی است.

حضرت علی)ع( در نامه ای که به فرماندارانش 
می نویســد می فرماید: »این مسئولیتی است 
که به تو واگذار شــده و طعمه ای نیســت که 
در اختیار تــو قرار گرفته باشــد، بلکه امانتی 
است که به تو سپرده شــده است«. همچنین 
نقل شده است که پیامبر اعظم)ص( در پاسخ 
به یکــی از یاران نزدیکش که عــرض کرد، یا 
رســول اهلل مرا به کاری نمی گمارید؟ فرمود: 
»تو ضعیفی و مســئولیت امور، امانتی بسیار 
ســنگین اســت و اگر نتوانی حق امانت را به 
درستی ادا کنی باعث سرافکندگی و پشیمانی 

در روز قیامت است«
همچنین یکــی از مواردی کــه در محتوای 
روایــات و احادیث متواتر بــه وضوح می توان 
یافــت آن اســت که اعطــای مســئولیت یا 
ســپردن مســند مدیریت به افراد باید تنها 
براساس شایسته ســاالری صورت پذیرد و نه 
چیزی دیگــر. چرا که اگر مدیریــت خارج از 
ضوابط شایسته ساالری به افراد فاقد وجاهت 
مدیریتی واگذار شــود آســیب های فراوانی 
متوجه جامعه خواهد شــد. چنانچه حضرت 
علــی)ع( دراین خصــوص می فرمایــد: »ای 
مردم، بدانید ســزاوارترین شــما به امارت و 

بر همیــن اســاس در نظام مدیریتــی متأثر 
از تعالیم اســالمی بر نقش کلیــدی مدیران 
به عنــوان رهبران ســازمان ها و سیســتم ها 
بسیار تأکید شده است. سیری در سیره ائمه 
معصومین و اساســاً نظام مدیریتی مبتنی بر 
اسالم نشــان می دهد که شخصیت مدیریتی 
تمامی کارگــزاران امامان و پیامبران اســالم 
به عنوان مدیران جامعــه زمان خویش دقیقا 
متأثر از تعالیم اســالمی و مفاهیم انسان ساز 
الهی بود و آن ها در فرآیند اســتفاده بهینه از 
منابع بسیار حســاس و دقیق عمل می کردند 
و در اصول مدیریتی آن ها اعتقاد قلبی به کار، 
صداقت، آگاهی و ســالمت و صحــت روابط 

انسانی نقش به سزایی داشته است.

  مديريت از ديدگاه اسالم
مســند مدیریت از دیدگاه دین مبین اسالم، 
به منزله امانتی است که به افراد واجد شرایط 
سپرده می شــود تا آن ها به مدد تعالیم نورانی 
اســالم و خالقیت ذاتی خویش و اســتفاده 
بهینه از تمامی امکانــات و منابع تالش کنند 
به اهداف تعریف شده دســت یابند. بنابراین 
مشــاهده می شــود که مدیریت و مسئولیت 
رهبری یــک مجموعه بــرای یــک مدیر به 
عنوان امانــت تلقی می شــود و در این میان 

جایگاه مدیریت در نظام اسالمي 

كوروش غفاری چراتی
روزنامه نگار و كارشناس روابط عمومی جمعيت هالل احمر مازندران

امروزه موضوع »مديريت« يكی از مباحث كليدی و اساســی جوامع در مقوله توسعه به شمار می رود. به عبارت 
ديگر ترديدی وجود ندارد كه سازمان ها و جوامع برای نيل به اهداف خود بيش از هر چيز ديگر به مديرانی كارآمد 
و متخصص نياز دارند. به اعتقاد كارشناسان، »مديريت« موتور محركه يک سيستم به شمار می رود كه چنانچه از 

كارآمدی مؤثر برخوردار باشد می تواند باعث پويايی و موفقيت آن سيستم در نيل به اهداف غايی باشد. 

مسند مديريت از ديدگاه دين مبين اسالم، به منزله امانتی است كه 
به افراد واجد شرايط سپرده می شود تا به مدد تعاليم اسالم و خالقيت 

ذاتی خويش به اهداف تعريف واال دست يابند
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باشـگاه مـهرومـاه

برنده های شماره4

اين بار هم مسابقه مهر و ماه با استقبال ويژه شما مواجه شد. 
پس ازحذف پيام های تكراری و اشتباه بين حدود 1000 شماره 
تلفن قرعه كشی  انجام شد.ضمن تبريک به 40  برنده شماره  
 سوم نشريه، جوايز ايشان توســط مسئوالن دفتر نمايندگی

 ولی فقيه در استان ها اهدا  می شود.

بحرانی به مدد مدیرانی شایســته و پرتالش 
و خردمند توانستند با ســازماندهی و بسیج 
نیروها از کم ترین امکانات به بهترین شــیوه 
اســتفاده کنند و افتخار بزرگ بیافرینند. که 
گویاترین و بهتریــن نمونه ایــن موضوع در 
دوران ما، مدیریت پیامبرگونه امام راحل)ره( 

و همچنین رهبر معظم انقالب بوده است.

   آفات مديريت
مدیریت در جامعــه اســالمی، ادای تکلیف 
به منظور ســاماندهی امور جامعــه از طریق 
روش های آگاهانه، هنرمندانه و عقالنی است. 
با این وجــود، در فرآیند تحقق مســئولیت 
سنگین و حســاس مدیریت، آفات و خطراتی 
در کمین مدیران اســت که پرهیــز از آن ها 

الزمه موفقیت است.
به طور کلــی، آفاتــی نظیر خودپســندی، 
احساس غرور کاذب، بد رفتاری با زیر دستان، 
افزون خواهی، اعمال زور، تملق و چاپلوســی، 
منت نهــادن، موقعیــت ناشناســی، جدایی 
و دوری از مــردم، تقــدم رابطه بــر ضابطه، 
و ســهل انگاری در امور از مهم تریــن آفاتی 
اســت که ممکن اســت یک مدیر در فرآیند 
مدیریت خــود گرفتار آن ها شــود. از این رو، 
دقت و هوشــمندی مدیران جامعه اســالمی 
به منظور گرفتار نشــدن در گــرداب چنین 
لغزش هایــی می تواند ضمن عــزت جامعه، 
ســرافرازی را برای آن ها در پی داشته باشد.

به هر تقدیر، مفروضات فوق ناظر بر فلســفه 
مدیریت در نظام اســالمی است که قطعاً نگاه 
راهبردی مقام معظم رهبری در ســطح کالن 
دقیقاً منطبق بر چنین سیاســت هایی است. 
با این وجود، به باور بســیاری از کارشناسان 
و منتقدان منصف یکی از اساســی ترین علت 
ناکارآمدی و رکــود در حوزه هــای مختلف 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی، به کارگیری 
و مکان گزینــی نه چندان مطلــوب مدیران 
دراین سازمان هاســت. مدیرانی کــه اگر در 
فرآیندی منصفانه، دقیق و با لحاظ قرار دادن 
مؤلفه های تصریح شــده در مدیریت اسالمی 
مورد ارزیابی عملکرد و ســنجش لیاقت قرار 
گیرنــد، یقیناً بایــد جای خود را بــه افرادی 

شایسته تر بدهند.

۸۶---۰۹۱2۷4  مهناز صفریـ  داوطلب هالل احمر   زنجان
۵4---۰۹۳۶۹2  اعظم عظیمي شیرخندـ    خراسان جنوبي

۹۹---۰۹۱۳۱۶  سید عباس مدنیـ    اصفهان، نطنز
۶۰---۰۹۱2۸۵  سید علی حسینی یزدیـ    قم واحد خزانه داری

۳۸---۰۹۱۷۱۸  نورسته سعادتـ  گراش
۱۵---۰۹۳۷4۶  مریم باغبانیـ  اصفهانـ  آران و بیدگل
۵۰---۰۹۱۳2۰  بهجت اشرفیـ  اصفهان توانبخشی 

۸۳---۰۹۱۱۷۰  مهدی جعفریـ  شهرستان ترکمن   گلستان
۷2---۰۹۱۷۳۳  علیرضا رضازادهـ    فارس شهرستان داراب

۷۱---۰۹۱۷۱۵  محمد حسین شمسـ  فارسـ  اقلید
44---۰۹۱۷۳۱  مسعود گل کاریـ    فارسـ  حوزه امداد ونحات

۳۷---۰۹۱۷۷۰  وحید محمودیـ    فارس
۶۰---۰۹۱۸۸۵  علی نجفیـ  کرمانشاه مرکز علمی کاربردی هالل احمر

۶۳---۰۹۱22۸  روح اله چگینیـ  ستاد جمعیت هالل احمر   قزوین
۳۳---۰۹۱۹2۸    فاطمه فتاحـ  کارمند دبیرخانه جمعیت هالل احمر   قزوین

۶۱---۰۹۱4۱۱  رحمان سلطانیـ  اداره منابع انسانی وتحول اداری تبریز
2۶---۰۹۱۷۷4    ساعد رحیمی دولت آبادـ    کهگیلویه و بویراحمد

۱۶---۰۹۱۵۳۶  محمد غالمعلی زادهـ  خراسان جنوبی شهرستان قاینات
۷۶---۰۹۱4۷۰  صبا ناظمیـ  داوطلب جمعیت هالل احمر   اردبیل

۷۵---۰۹۱۸۸۷  سهیال سامانیـ    کردستانـ  شهرستان سنندج
4۱---۰۹۱۳۱۸  امیرحسین سعادتـ  هالل احمر چهارمحال و بختیاری
۸2---۰۹۱۳۳۶  صدیقه جهانی نژادـ  اصفهان کاشان جمعیت هالل احمر

۷۹---۰۹۱۰۳۹  معصومه منصورزادهـ  اصفهان سمیرم
۳4---۰۹۳۶۵۹  محدثه صادقیانـ    مازندران ساری

۱۱---۰۹۱4۶4  علیرضا رحیم زادهـ  اذربایجان شرقیـ  مراغهـ  نجاتگر راننده
۰2---۰۹۱2۵4  حمیدرضافالحـ  ساختمان صلح اداره کل اعتبارات

۰4---۰۹۱4۳۱  صفر میرزایيـ  آذربایجان شرقيـ  توانبخشي
۸۰---۰۹۱22۱  ایرج صدیقیـ  سازمان امدادونجات تهران

۱۰---۰۹۳۵۸۹  اکبر حکیمیـ  گیالنـ  جمعیت هالل احمر آستانه اشرفیه
۸۸---۰۹۳۷۵۹  سیدیاسرراستگوـ    البرز

۵۳---۰۹۱۳۹۰  سیداحمدقریشیـ  معاونت امداد اصفهان
۱۶---۰۹۱۵۳۶  محمد غالمعلی زادهـ  خراسان جنوبیـ   قاینات

۹۷---۰۹2۱۷۵  حمید رضا مرشدین   قم اداري
2۰---۰۹۱۵۳۰  راضیه غالمی خراسان رضویـ  مشهد

۵۸---۰۹۱2۷۹  بهروز زرین ترازـ  ایالمـ  داروخانه هالل احمر
4۷---۰۹۱۸۳۶  محمد حسین مقدسیـ    مرکزیـ  اراک 

۳4---۰۹۱۱۷۷  هادی قاسمی   گلستان شهرستان بندرگز
۹۰---۰۹۱۷۷۱     محمودفریدفر ـ  فارس شهرستان سپیدان

۸4---۰۹۱4۹۵  شهناز خلیقـ    اردبیلـ  شهرستان نیر
۳۸---۰۹۱۱2۷  بهروز طبسیـ    گلستانـ   داروخانه هالل احمر گنبد کاووس

۵۷---۰۹۱۷۷۶  داود تابدارـ  هرمزگان بندرعباس

مظلوم صبر نکنند، هر آینــه زمام حکومت را 
رها می کردم، و شــما می دانید که دنیا پیش 

من از یک عطسه بز کمتر است«.
از این سخن حضرت علی)ع( می توان چنین 
نتیجه گرفت که پذیــرش مدیریت جامعه آن 
روز توسط ایشان صرفاً به عنوان انجام تکلیف 
و وظیفــه الهی صــورت پذیرفته اســت و نه 

چیزی دیگر.
همچنیــن از حضــرت امام صــادق)ع( نقل 
شده اســت که فرمود: »از رحمت خدا به دور 
است کسی که ریاســت طلبی کند و به دنبال 
ریاست باشد و آن را وسیله ای برای رسیدن به 

تمایالت شخصی خود قرار دهد.«
بنابراین با تدبیر و تعمق در احادیث و روایات 
اســالمی در خصــوص مقولــه مدیریت در 
می یابیم که در منطق و مکتب اسالم پذیرش 
مدیریت به منزله قبول تالشی گسترده برای 
ارائه خدمتی بیشــتر به مردم اســت و مدیر 
اسالمی هرگز مدیریت را برای استیفای منافع 
شخصی برنمی گزیند که اگر چنین اندیشه ای 
را در ذهن یک مدیر شکل گیرد او خائن است 
و نه خادم مردم و چنین فردی یقیناً از شــمار 

مدیران اسالمی خارج است.
در همین رابطه در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( 
آمده است: »نزدیک ترین شــما به من در روز 
قیامت کسانی هستند که در گفتار راستگوتر 
و در امانت داری اســتوارتر و در عهد و پیمان 
باوفاتر و در اخالق نیکوتر و نســبت به مردم 
نزدیک تر، خدمتگزارتر و مســئولیت پذیرتر 

باشد.«

  وظيفه و نقش مديريت
بررسی و مطالعه در تاریخ به ویژه در خصوص 
مدیریت نشــان می دهد که همیشه جوامعی 
بوده اند که از لحاظ امکانات مادی و داده های 
طبیعی و انســانی از شــرایط ویژه و ممتازی 
برخوردار بوده اند اما به لحاظ فقدان مدیرانی 
کارآمد، مردمی و هوشمند که بتواند در پرتو 
برنامه ریــزی هدفمنــد از نیروهــا و امکانات 
موجود اســتفاده بهینه کنند، در سراشــیبی 
ســقوط و شکســت قرار گرفته انــد و زوال و 
نابودی سرنوشــت محتوم آن ها بوده اســت، 
و در مقابــل جوامعی بوده اند که در شــرایط 
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مسابقه پیامکي مهروماه

عاقمندان  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 ۴ و در 

سوال ۳ گزينه شماره ۱ و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:2۴۱۰۰۰ 
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

چند تن اقالم دارویی و تجهیزات پزشکی توسط هالل احمر برای زائران کربال در ایام اربعین ارسال شد؟01

85 -4   80-3   70 -2   65 -1

 نبوت پیامبران از دیدگاه علم کالم با کدام شروط اثبات می شود؟02
4- عصمت و کتاب 3- اقبال مردم و عصمت   2- ادعای نبوت و معجزه   1-کتاب و معجزه 

فیلم محمد رسول اهلل )ص( در کدام جشنواره خارجی با استقبال و تمجید مواجه شد؟03
4- آسیا پاسفیک 3- سن سباستین  2-  مونترال   1- کن  

پیامبر و حضرت خدیجه چند سال با یکدیگر زندگی کردند؟04
 25 -4   10 -3   20 -2   15  -1

 حلیمه چند سال سرپرستی پیامبر را به عهده داشت ؟05
6  - 4    5  -3   4  -2    3  -1

پیامبر درباره کدام زن فرمودند: به خدا او مادر من هم بود.06
4- زینب 3- خدیجه   2- فاطمه بنت اسد   1- حلیمه  

نویسنده کتاب »جرعه های رسالت « کیست؟07
4- علی اصغر رضوانی 3- جعفر مرتضی عاملی   2- سید حسین اسحاقی   1 - یاسین حجازی 

امیرکبیر به دست چه کسی در حمام فین به قتل رسید؟08
3- آقاخان نوری  4- ناصرالدین شاه 1- مهد علیا   2 - حاجب الدوله 

پیامبر در نصیحت خود به حضرت علی)ع( می فرمایند هیچ پشتیبانی بهتر از ........... نیست.09
4- قرآن 3- مشورت    2- تقوا   1- توکل  

 کدامیک از شاگردان امام صادق )ع( به عنوان پدر علم شیمی مشهور است؟10
4- روح ابن قاسم  3- جابر بن حیان   2- سفیان ثوری  1- مالی بن انس 

 تا 25دی
ل پیام

زمان ارسا


