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کلمه نخست

انسان، اصل الهی خود را 
فراموش کرده

سيد حسين امامی| به تصریح قرآن کریم، انسان با وجود این که اشــرف مخلوقات خداونــد است، »فراموش کار« است.  
نســیان به معنای فراموشی اســت و در قرآن چندین بار به کار رفته اســت. فراموشــی در اصطالح قرآنی غالباً به معنای 
بی  اعتنایی به خدا و اوامر او اطالق می  شود. در قرآن کریم واژه نســیان ۴۵ بار با اشكال مختلف به کار رفته که ۳7 مورد آن 
درباره انسان بوده است. فراموشی انسان که از غفلت او ناشی می شــود، برای او نتایج و آثار بدی را رقم زده است. مهم ترین 
نتیجه غفلت و فراموشی بشر، این اســت که خالق و رب خود را فراموش کرده؛ به همین خاطر جایگاه خود را هم فراموش 
کرده است.  بشرـ  خصوصاً بشــر مدرنـ  همواره در طول تاریخ، جایگاه و اصل الهی خود را فراموش کرده و خود را حیوان 
می داند، )مشهورترین تعریف انسان از ارسطوست که می گوید: انسان حیوانی ناطق است. (  در صورتی که به تأکید آیت اهلل 
جوادی آملی، انســان باید خود را با فرشته مقایســه کند نه حیوان. انسان اشرف مخلوقات اســت و باید خود را با بهترین 
مخلوقات مقایسه کند نه دون مخلوقات. آیت اهلل جوادی آملی دوم شهریورماه در پیام تصویری به همایش گفتمان نخبگان 
علوم انسانی فرمودند: تمام انسان، تن نیست و تمام بهره های علمی را آزمایشــگاه موش جواب نمی دهد و همه بهره های 
علمی را آن همایش تشخیص بیماری های مشترك بین انســان و دام به عهده ندارد. یك سلسله همایش ها، نشست ها و 
گردهمایی هایی برای بررسی مشترکات بین انسان و فرشته الزم اســت. ... امام سجاد)ع( فرمود: عالمان دینی با فرشتگان 
مشــترکاتی دارند، خداوند نام عالمان دین را که در مدار توحید فكر می کنند با فرشــتگان بیان کرده است، کرامت، عقل، 
صفا، وفا، مهر، امانت، امنیت همه این ها مشترکات بین انسان و فرشته است. گفتمان مشترك بین انسان و فرشته، گفتمان 
کرامت است. از زمان هبوط انسان، بیشتر انسان ها اصل و جایگاه خود و هدف آفرینش و منصب الهی خویش و همین طور 
هدف از مستقر شــدن در زمین را فراموش کردند و سرگرم لهو و لعب و بازی های ســرگرم کننده و مشغول کننده شدند. 
خداوند برای بیدار کردن انسان ها، رسوالنی را فرســتاد و به تعبیر قرآن آن ها را »ُمَذکِّر«  نامید، چون انسان می دانست، اما 
فراموش کرد؛ اگر نمی دانست خداوند رســوالن خود را »ُمَذکِّر« نمی نامید. رسوالن در پی رسوالن آمدند، اما بشر با غفلت 
ََّما أَنَت ُمَذكٌِّر«: پس تذکر  بی حد و اندازه خود، راه درست را نپیمود و بیشتر انسان ها راه گمراهی را در پیش گرفتند. »فََذكِّْر إِن
ده که تو تنها تذکردهنده ای )آیه ۴ سوره غاشیه(. انســان، اصل خویش را فراموش کرد و چنان طغیان نمود که گویی خود 
رب و خالق اســت و در این دنیا تا ابد زندگی می کند و مرگ و معاد را به غفلت از خاطر بــرد و راه ضاللت و گمراهی را طی 
کرد. این فراموشی برای بشر در دوره مدرن که سرمست اکتشافات و علوم جدید است و تكنولوژی های مختلف را در اختیار 
دارد، بیشتر و بیشتر هم شده است. اگرچه برخی از انسان ها در طول تاریخ همواره بیدار بوده و سعی در زدودن تاریكی ها و 
دریدن پرده نادانی ها کردند و راه درســت را پیدا کرده و خود را به خدا وصل کردند، که تنها راه رستگاری و نجات از تنهایی 
و رنج ابدی است، اما بیشتر انســان ها خدا را فراموش کردند و خود را جای خدا نشاندند و ندای »أناَ َربُُّكْم األْعلی«سر دادند. 
انسان مدرن چنان فراموشكار شــده که حتی برای درمان درد تنهایی و رنج خود در دنیا، خود به دنبال راه حل است و عقل 
خود را برای پیدا کردن راه حل کافی و خود را بی نیاز از وحی می داند. بنابراین محتوم به شكست است و نسخه های درمان 
او، پناه بردن به جمادات و نباتات و حیوانات و به تعبیری غرق شــدن بیشتر در حیوانیت خود است. چنان سرمست در این 
دنیا زندگی می کند که گویی تا ابد در زمین زندگی می کند و مرگ او را تعقیب نمی کند. او که حتی از یك دقیقه آینده خود 
بی خبر است، برای سال های دور نقشه می کشد، اما هر نفس او چشنده مرگ است. اشاره به آیه 18۵ سوره آل عمران دارد که 
می فرماید: »ُکُلّ نَْفٍس َذآئَِقُة الَْمْوِت«: هر نْفسي چشنده مرگ است. انسان مدرن برای درمان درد تنهایی خود یه حیوانات 
خانگی روی آورده و عاشــق گل و گیاه شده است و جمادات و نباتات را می پرستد. عاشــق خدای زر شده و خود را غرق در 
تجمالت کرده است. اسیر تكنولوژی شده و زرق و برق دنیا او را به فراموشی برده است، حتی همنوع خود را فراموش کرده 
و خود را برتر از دیگران می پندارد. نه تنها همنوع خود را فراموش کرده، بلكه او را نردبان ترقی براي رسیدن به معنای مورد 
نظر خود می کند، در صورتی که خود را فریفته و نتیجه این کارها غرق شدن بیشتر در گمراهی و نادانی است و نتیجه ای جز 
َ َفأَنْساُهْم  فرو رفتن بیشتر در ظلمت و گمراهی ندارد. این مسأله اشاره به آیه 19 سوره حشر دارد »َو ال تَُكونُوا َکالَّذیَن نَُسوا اهللَّ
أَنُْفَسُهْم أُولِئَك ُهُم الْفاِسُقوَن«: مانند کسانی نباشــید که خدا را فراموش کردند و در نتیجه خدا هم آن ها را فراموش کرد 

)مورد لطف قرار نداد(، ایشان خودشان فاسق هستند. همچنین آیات 67 سوره توبه و 78 سوره یس.



راهبرد

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم  
دنا و نبّینا ابی القاسم  الحمدهلل رّب العالمین و الّصاة و الّســام علی ســیّ
بقّیةاهلل  ما  المنتجبین ســیّ المصطفی  محّمد و علی آله االطیبین االطهرین 

فی االرضین.
تبریک عرض می کنم روز مبعث را به شــما حّضار محتــرم، برادران و 
خواهران عزیز، مسئوالن محترم کشــور و به سفرای کشورهای اسالمی 
که در جلســه حضور دارند و به همه  ملّت ایران، به همه اّمت اسالمی 
و به همه بشریّت؛ که حقیقتاً امروز، بشــریّت از همیشه محتاج تر است 

برای فهم کردن معنای بعثت و حقیقت بعثت.
قرآن کریم این آیه  شریفه  »لََقد جآَءُکم َرســوٌل ِمن اَنُفِسُکم ِعزیٌز َعلَیِه 
ما َعِنتُّم َحریٌص َعلَیُکم« را خطاب به همه بشــریّت فرموده اســت که 
فِقره آخــر ]آن[ »بِالُمؤِمنیَن َرئوٌف َرحیم«1 اســت. اّما رنج بشــریّت، 
مشکالت زندگی انســان ها و جوامع بشری گران اســت بر جان مبارک 
پیغمبر اسالم که َحریٌص َعلَیُکم؛ مشتاق هدایت آن ها و مشتاق سعادت 
آن هاست. بعثت برای همه انسان هاســت. بعد هم در دنباله همین آیه 
ََّوا َفُقل َحسِبَی اهلُل آل  دلداری قرآن به پیامبر اکرم)ص( جالب است: َفاِن تََول
لُت َو ُهَو َربُّ الَعرِش الَعظیم؛2 خطاب به بشــریّت، در  اِلَه ااِّل ُهَو َعلَیِه تََوکَّ
راه صالح و اصالح بشــریّت گام بردار و به خدای واحِد احد توّکل کن؛ 
همه چیز دست اوست و ســّنت های الهی در خدمت این حرکت است. 
امروز ما به معنای بعثت احتیاج داریم؛ بشــریّت احتیاج دارد، بخصوص 

اّمت اسالمی.

رنج های 
همیشه  بشر

بیانات رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و 
سفرای کشورهای اسالمی به مناسبت سالروز 

بعثت پیامبر اکرم)ص(

همزمـان بـا سـالروز بعثـت پیامبر عظیم الشـأن 
اسـالم، حضـرت محمـد)ص(، صبـح پنج شـنبه 
)16 اردیبهشـت مـاه(، مسـئوالن نظام، سـفرای 
از  جمعـی  و  تهـران  در  اسـالمی  کشـورهای 
خانواده هـای شـهدا با حضرت آیـت اهلل خامنه ای، 

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی، دیـدار کردند. 
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راهبرد

عید مبعث، عیــد برانگیختگی برای زدودن 
رنج های بشــر اســت؛ بنابراین حقیقتاً عید 
است. رنج های عمده  بشر که در طول تاریخ 
ادامه داشــته اســت و امروز هم این رنج ها 
به شــکل های گوناگون ادامــه دارد، بندگی 
غیر خدا، اســتقرار ظلم و بی عدالتی، شکاف 
و  فرودســتان  رنج های  مردم،  طبقات  میان 
زورگویــی زورگویان اســت؛ این ها رنج های 
انگیزه های  با  این چیزها  است.  بشر  همیشه 
فاسد و مفســد قدرتمنداِن زورگو همواره بر 
بشر تحمیل شده اســت؛ بعثت برای زدودن 
روز  مبعث،  روز  واقــع  در  رنج هاســت.  این 
رجوع به فطرت الهی اســت؛ چون همه این 
رنج ها و دردهــا و نابســامانی ها، در فطرت 
الهی که در نهاد بشر به ودیعه گذاشته شده 
است، مردود اعالم شــده. فطرت الهی برای 
بشــر طرفداری از حق، طرفداری از عدل و 
طرفداری از مجاهدت در راه مظلومان است؛ 

این فطرت انسانی است.
پیامبران،  بعثت  علّــت  درباره   امیرالمؤمنین 
جملــه ای در نهج البالغــه  شــریف دارد که 
می فرماید:  کرد؛  تأّمل  آن  درباره  باید  خیلی 
انسان ها  پیامبران  فِطَرتِه؛  میثاَق  لَِیسَتأُدوُهم 
را وادار می کنند به این که آن معاهده  فطری 
که در نهاد بشــر نهاده شــده اســت عمل 
کنند، اعتراف کنند بــه آن معاهده؛ خدای 
متعال از بشر خواسته اســت که آزاد باشد، 
با عدالت زندگی کند، با صالح زندگی کند، 

میثاَق  لَِیسَتأُدوُهم  نکند.  را  غیر خدا  بندگی 
نعمت  نِعَمِته؛  َمنِســیََّ  روُهم  یَُذکِّ َو  فِطَرتِــِه 
فراموش شــده را به یاد انســان ها بیاورند؛ 
از نعمت وجود،  الهی. مــا  این نعمت هــای 
نعمت ســالمت، نعمت ِخرد، نعمت ُخلقّیات 
نیکویی که خدای متعال در نهاد انســان به 
بشر  می کنیم،  غفلت  اســت  گذاشته  ودیعه 
فراموش می کنــد، پیامبران ایــن را به یاد 
نِعَمِته  َمنِسیََّ  روُهم  یَُذکِّ َو  انسان ها می آورند. 
َو یَحَتّجوا َعلَیِهم بِالتََّبلیغ؛ حّجت را بر مردم 
تمام کنند، ســخن حق را بــه گوش آن ها 
برسانند، حقیقت را برای آن ها آشکار کنند؛ 
پیغمبران  وظیفه  مهم تریــن  بیان،  و  تبیین 
و  از جهل ها  پیغمبــران  اســت. دشــمنان 
پوشش  از  می کنند،  اســتفاده  پرده پوشی ها 
پوشش  پیغمبران  می کنند؛  اســتفاده  نفاق 
جهل و نفاق را می َدرند. َو یُثیُروا لَُهم َدفائَِن 
الُعقول؛ گنجینه ِخرد را برای بشر بازگشایی 
کنند؛ پیغمبران برای این آمدند که انسان ها 
را به تعّقل وادار کنند، به اندیشــیدن وادار 
ببینید چه  وادار کنند،  فکر کردن  به  کنند، 
بعثت  ]اهــداف [  اســت؛  بزرگی  هدف های 
دارد!  احتیاج  چقدر  بشــر  امروز  این هاست. 
ِخرد  بازگشــایی گنجینه هــای  بعد هم که 
در انســان ها انجام گرفــت، َو یُُروُهم ءایاِت 
الَمقــِدَرة؛3 عقل بشــر را هدایــت کنند به 
سمت توحید، به ســمت آیات الهی، و آیات 
قدرت پروردگار را در مقابل چشم آن ها قرار 

بدهند. عقِل هدایت نشــده، بــدون هدایت 
پیامبران نمی تواند حقیقــت را آن چنان که 
هست دریابد؛ پیامبران دست ِخرد انسانی را 
می گیرند، او را راهنمایی می کنند و با توانی 
که خدا در او قرار داده است، این راه دشوار 
برای  را  را ِطی می کند، حقایق عالم  زندگی 
انسان آشکار می کند. قدرت ِخرد، ِخردورزی 
اّما با هدایت الهی، با  در انسان مهم اســت 

دستگیری خدا. خب، این ها بعثت است.
جبهــه مقابل بعثت، جبهه جاهلّیت اســت. 
جاهلّیــت را یک امر مربوط بــه یک مقطع 
که  دانست  نباید  معّینی  و  مشّخص  تاریخِی 
بگوییم آن روز پیغمبــر در مقابل جاهلّیت 
قــرار داشــت و آن روز گذشــت؛ جاهلّیت 
مخصــوص آن روز نیســت؛ جاهلّیت ادامه 

دارد، همچنان که بعثت ادامه دارد.
رگ رگ است این آب شیرین و آب شور

بر خالیق می رود تا نفخ صور4 
این  این دو جبهه ای در میان بشــر هست؛ 
جاهلّیتــی کــه در مقابل بعثــت پیغمبران 
اســت، به معنای نداشــتن علم نیست؛ این 
جهل، جهــل در مقابل علم نیســت؛ گاهی 
علم در خدمــت جاهلّیت قرار می گیرد، کما 
دنیا،  امروز در  اســت.  این جور  امروز  این که 
دانش بشری پیشــرفته است، اّما در خدمت 
همان جاهلّیتی اســت که بعثــت پیامبران 
بــرای زدودن آن جاهلّیت بوده اســت. این 
جاهلّیــت نقطــه  مقابل عقل هدایت شــده 
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به وسیله پیامبران و پروردگار است. وقتی که 
بر زندگی بشــر ِخــرد حاکم بــود، آن  هم 
ِخردی که در زیر حمایت و در سایه هدایت 
پیامبران اســت، زندگی ســعادتمند خواهد 
شــد؛ باید دنبال این بود. آن  روزی که این 
نباشد، ِخرد بشــری حاکم نباشد، شهوت و 
حاکم  نفســانّیات  شد؛  خواهد  حاکم  غضب 
خواهد شد. آن وقت اســت که بشر در کوره 
گداختــه ای از بدبختی ها خواهد ســوخت؛ 
همچنان که در طــول تاریخ دیده ایم و امروز 

هم داریم مشاهده می کنیم.
انسان ها  رفتار  بر  وقتی که شــهوت و غضب 
حاکم شد، آن وقت شــما مالحظه می کنید 
میلیون ها  بین الملــل،  جنــگ  دو  در  کــه 
انسان  جان  می غلتند،  خاک وخون  به  انسان 
بی مقــدار می شــود، حرمت انســان از بین 
می رود. ایــن حاکمّیت شــهوت و غضب، یا 
در مقابــل، حاکمّیت ِخرد راهنمایی شــده 
به دســت انبیا، در همه ســطوح هست؛ در 
سطوح فردی هم هســت، در سطوح جامعه 
بین المللی هم هست.  هم هست، در سطوح 
اگر در سطح بین المللی، آنچه حاکم بر رفتار 
خداداد  ِخرد  اســت،  بین المللی  قدرتمندان 
باشــد و هدایت شــده باشــد، دنیا یک جور 
است؛ وقتی نفســانّیات بر آن ها حاکم باشد، 
باشد، مسئله  فتنه انگیزی  باشد،  قدرت طلبی 
این هاست.  جور دیگری است. گرفتاری بشر 
بعثت در مقابل این جریان جاهلی است که 
در همه  زمان ها ممکن اســت وجود داشته 

باشد و همه انسان ها در مقابل آن موّظفند.
استعمار و تحقیر، غارت منابع مالی و فاسد 
کردن منابع انســانی ملّت ها، ناشــی از آن 
وقتــی جاهلّیت  اســت.  حاکمّیت جاهلّیت 
بسیاری  ملّت های  می بینید  شما  شد،  حاکم 
لِه  در ســطح جهان در زیر چکمه استعمار 
می شــوند، منابع آن ها غارت می شود، خوِد 
آن ها تحقیر می شوند، سال ها عقب می افتند. 
ســال  ده ها  بعضی  اســتعمارزده،  ملّت های 

عقب افتادند، بعضی قرن ها عقب افتادند.
نِهرو5 در خاطرات خودش می گوید که قبل 
از آن که انگلیس ها بر هند تسلّط پیدا بکنند، 
هند یــک تمّدن پیشــرفته، نســبت به آن 
زمان داشــت؛ حّتی صنعت پیشرفته داشت، 
انگلیس ها  محصــوالت پیشــرفته داشــت، 

وقتی حرمت انسانی از بین می رود
وقتی که شــهوت و غضب بر رفتار انســان ها حاکم شــد، آن وقت شــما مالحظه 
می کنید که در دو جنگ بین الملل، میلیون ها انسان به خاک وخون می غلتند، جان 

انسان بی مقدار می شود، حرمت انسان از بین می رود.

ایران ســتیزی است و شیعه ســتیزی است؛ 
این  می کننــد.  دارند حرکــت  این جــوری 
ملّت ها  وقتی  آن هاســت.  قطعی  سیاســت 
وقتی  می رونــد؛  پیش  آن ها  باشــند،  غافل 
ملّت ها بیدار باشــند، در مقابــل آن ها مانع 
ایجاد می شــود؛ آن وقت عصبانی می شــوند 
و داد می کشــند کــه چرا شــما در منطقه 
نمی گذارید  چرا  دارید؟  حضور  آســیا  غرب 
دیروز،  بدهیــم؟  انجام  را  کار خودمــان  ما 
کردند  اعالم  آمریکایی  ســخنگویان  پریروز 
که مخالفت ایــران با سیاســت های آمریکا 
در منطقــه غرب آســیا ـ که آن هــا به آن 
که  موجب می شــود  ـ  می گویند خاورمیانه 
ایران  با  یــا  ایران را مثــاًل تحریم کنیم  ما 
ایران!  مقابله کنیم. یعنی چه؟ یعنــی ملّت 
شما که هشیارید، شما که بصیرید، شما که 
می فهمید در منطقه چه خبر اســت، عقب 
بکشــید و اجازه بدهید ما کارهای خودمان 
را انجــام بدهیم، هــر کار می خواهیم انجام 
این وضعّیت  ادامه شیطنت ها.  یعنی  بدهیم؛ 
جاهلّیت اســت و این جاهلّیت امروز وجود 

دارد.
وقتی که جاهلّیت شد، وقتی غلبه قدرت های 
شیطانی شد، آن وقت طغیان هست؛ طاغوت 
َّذیَن َءاَمُنوا یُقاتِلوَن فی َســبیِل  اَل یعنی این. 
اهللِ َو الَّذیــنَ َکَفــروا یُقاتِلــوَن فی َســبیِل 
که  قدمی  هر  اســت.  معیار  این،  الّطاُغوت.7 
در  بــردارد،  تقویــت طاغوت  برای  کســی 
جبهه طاغــوت قرار می گیــرد. کار طاغوت 
این است: افســاد کردن و فساد کردن. َو اِذا 
یُهلَِک  لِیُفِســَد فیها َو  تََولّی َسعی فِی ااَلرِض 
الَحرَث َوالنَّسَل َو اهللُ ال یُِحبُّ الَفساَد؛8 خداوند 
صالح بشــر را می خواهد، طاغوت فساد بشر 
با یک بمب صدها هزار نفر را  را می خواهد. 
در یکی دو شهر می ُکشند و از بین می برند، 
نیستند  متمادی هم حاضر  از سال های  بعد 
عذرخواهی کنند؛ می گویند شما عذرخواهی 
کنید به خاطر حادثه هیروشیما، می گوید نه، 
حاضر  هم  عذرخواهی  نمی کنم؛  عذرخواهی 
نیســتند بکنند. زیرســاخت های کشــوری 
مثل افغانســتان و مثل عــراق و مثل بقّیه 
کشــورهای این منطقه را، یا خودشان و یا 
عواملشــان نابود می کنند، به روی خود هم 
نمی آورند و راه را ادامه می دهند؛ این همین 

وارد شــدند، حاکمّیت آن کشــور بزرگ و 
پهناور را به دســت گرفتند و آن را به عقب 
برگرداندنــد، برای این که خودشــان رشــد 
کنند. دولت کوچک و دورافتاده  انگلیس، بر 
اثر غارت منابع یک کشور بزرگی مثل هند 
به قدرت رســید؛ آن کشور را به خاک سیاه 
نشاندند. این استعمار اســت، این حاکمّیت 

شهوت و غضب است.
دّوم،  و  اّول  بین الملــل  از جنگ های  بعد  از 
آن طوری که گفته و نوشــته می شود، َده ها 
جنگ محلّی بــه راه افتاده اســت؛ همه به 
دســت قدرتمندان. امروز شــما نگاه کنید، 
در همین منطقه غرب آسیا چه خبر است، 
در شــمال آفریقا چه خبر است! چه کسی 
این جنگ هــا را به راه انداخت؟ چه کســی 
به انســان های شریر و فاسد ســالح رساند، 
امکانــات داد، آن ها را تشــویق کــرد برای 
این کــه کشــورهایی را دچار فتنــه کنند، 
زیرســاخت های کشــورها را ویــران کنند، 
نابود کنند؟ شــیطان یعنی ایــن. َو َکذالَِک 
الِجنِ ّ  َو  ااِلنِس  ا شیاطیَن  َعُدوًّ نَبِیٍ ّ  لُِکلِ ّ  َجَعلنا 
یُوحی بَعُضُهم اِلی  بَعٍض ُزخُرَف الَقوِل ُغروًرا.6 
این جوری است؛ شیطان ها که دست به دست 
می آورند،  وجود  به  سیســتم  می دهند،  هم 
غالب  وقتی که  دنیــا  بر جریان هــای حاکم 
می شوند، وضع بشــریّت می شود این وضعی 

که امروز شما مشاهده می کنید.
راستین، دشمنِی جمهوری  مؤمنان  دشمنِی 
اسالمی با صهیونیســم، از این حقایق ناشی 
نداریم.  با کسی پدرکشــتگی  می شــود؛ ما 
وقتی که رژیم صهیونیســتی و شبکه وسیع 
دولت ها  بــر  صهیونیســت،  ســرمایه داران 
غلبه پیــدا می کنند، بر دولتــی مثل دولت 
ایاالت مّتحده آمریکا غلبــه پیدا می کنند ـ 
که پیشــرفت هر کســی، به قدرت رسیدن 
هر حزبی و هر شــخصی وابسته به حمایت 
امروز  این که  دنیا می شــود  ـ  آن ها می شود 
مشــاهده می کنید. ریشه های حرکت عظیم 
ملّت اســالم و ملّت ایران و بیداری اسالمی 
در دنیا این هاست. آن وقت آن ها عالج را در 
این می بینند که اسالم را بدنام کنند، ایران 

را بدنام کنند، شیعه را بدنام کنند.
امروز جزو سیاست های قطعی دولت آمریکا 
و دولت هــای همراه بــا او اسالم ســتیزي، 

رنج های عمده  
بشر که در طول 
تاریخ ادامه داشته 
است و امروز 
هم این رنج ها 
به شکل های 
گوناگون ادامه 
دارد، بندگی غیر 
خدا، استقرار 
ظلم و بی عدالتی، 
شکاف میان 
طبقات مردم، 
رنج های 
فرودستان 
و زورگویی 
زورگویان است؛ 
این ها رنج های 
همیشه بشر 
است. این چیزها 
با انگیزه های 
فاسد و مفسد 
قدرتمنداِن زورگو 
همواره بر بشر 
تحمیل شده 
است؛ بعثت 
برای زدودن این 
رنج هاست
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راهبرد

اســت: اِذا تََولّی  َســعی  فِی االَرِض لُِیفِســَد 
فیها َو یُهلَِک الَحرَث َوالنَّســل. این جریان و 
اســت. جاهلّیِت  این جبهه، جبهه جاهلّیت 
امروز، در روح و معنا، همان جاهلّیت دوران 
پیغمبر اســت؛ البّته با ابزارهــای جدید، با 
شاکله جدید، با تدابیر جدید. این ]وضعّیت [ 
یک وظیفه ای را بر عهده  همه  مسلمان ها و 
همه اّمت اسالمی مســلّم می کند و متحّتم9 

می کند؛ وظیفه، وظیفه مقابله است.
از آغــاز کار، هیــچ  جمهــوری اســالمی، 
جنگی را شــروع نکرده است و هیچ حرکت 
نظامــی ای علیه هیچ کشــوری انجام نداده 
اســت، اّما حرف خود را و شــعار خود را با 
صدای بلند اعالم کرده اســت. امام بزرگوار 
ما اســالم آمریکایی و اســالم متحّجر را در 
کنار هم قرار داد؛ هــر دوی این ها در مقابل 
اسالم ناب قرار می گیرند. آن ها از اسالم ناب 

می ترسند.
در  کــه  فاســِد مفســدی  ایــن گروه های 
کشورهای اســالمی دارند فســاد می کنند، 
اســالم را بدنام می کنند، به نام اسالم جگر 
انســان ها را از سینه شــان می کشند بیرون 
و با دنــدان جلوی چشــم مــردم و جلوی 
نام اسالم  به  دوربین ها قطعه قطعه می کنند؛ 
انســان ها را زنده زنده در مقابــل دوربین و 
انســان می سوزانند؛  در مقابل چند میلیارد 
توّجه  این ها مورد حمایــت و مورد  آن وقت 
تأیید و پشتیبانِی قدرت های مرموِز غربی  و 
قرار می گیرند. به ظاهــر، ائتالف ضّد داعش 
تشــکیل می شــود، اّما خبرهــا و اّطالعات 
صحیح نشــان می دهد که این ائتالف، یک 

ائتــالف واقعی نیســت و این مبــارزه یک 
مبارزه واقعی نیســت، ]بلکــه [ این یک کار 
تبلیغات  در  وقتــی  آن وقت  اســت.  صوری 
و  مفســد  گروه های  این  علیــه  می خواهند 
فاسد حرف بزنند، از آن ها تعبیر می کنند به 
دولت اسالمی؛ یعنی آن کسانی که با مردم 
آن جور رفتار می کنند، بّچه ها را آن جور نابود 
می کنند، کودکان را آن جور فریب می دهند 
و بــرای کارهــای انتحــاری وارد میــدان 
اسالم ستیزی  اســالمی اند!  دولت  می کنند، 

یعنی این.
امروز، وظیفه ما مســلمان ها آگاه شــدن و 
آگاه کــردن دنیــا از حقیقت بعثت اســت. 
بعثت یعنی برانگیختگی برای نجات انســان 
و برای نجات بشر؛ بعثت یعنی استقرار نظام 
صالح و ســداد در میان جامعه بشری؛ این 
خیرخواهی  یعنی  بعثت  است.  بعثت  معنای 
برای تمام آحاد بشــر؛ ما بــرای تمام آحاد 
بشر خیرخواهیم و حّتی برای همان رؤسای 
فاسِد مفسِد رژیم های طاغوتی دعا می کنیم 
که خدای متعــال آن ها را هدایــت کند؛ یا 
هدایتشــان کند و از راه غلــط برگرداند، یا 
عمرشان را کوتاه کند که بیشتر از این فساد 
نکنند، بیشــتر از این موجــب غضب الهی 
دعای خیر است. اسالم  این هم واقعاً  نشوند؛ 
پیغمبر  می خواهــد،  را  بشــریّت  همه   خیر 

می خواهد.
و این حرکت اّمت اسالمی، این حرکتی که 
اســالمی در دنیا  نظام جمهوری  با تشکیل 
آغاز شده اســت و هرچه هم تالش کرده اند 
نتوانســته اند آن را از بین ببرند و روزبه روز 

قوی تر شده اســت، روزبه روز عمیق تر شده 
پیروز خواهد شد؛  نهضت قطعاً  این  اســت، 
حرکت  این  نمی تواند  دشــمنان  دشــمنی 

عظیم را از بین ببرد.
این جا ما بایــد به توصیه و امِر آیه شــریفه 
»َفُقل  کنیم:  عمــل  کردم،  تالوت  که  قرآن 
َحســِبَی اهلل«؛ اگر دیــدی با تــو مخالفت 
اگر  اگر دیدی روگردانی می کنند،  می کنند، 
دیدی بــا ابزارهای گوناگــون از همه طرف 
اهلُل  را احاطــه می کنند، »َفُقل َحســِبَی  تو 
لــتُ َو ُهَو َربُّ الَعرِش  آل اِلَه ااِّل ُهَو َعلَیِه تََوکَّ
الَعظیم«. این توّکِل امــاِم بزرگواِر ما بود که 
راه را به ما نشان داد و ما را تا این جا رساند 
و ملّت ایران با همین توّکل انشــاءاهلل راه را 
ادامه خواهد داد و اّمت اســالمی با بیداری 
اســالمی این حقایــق را روزبه روز تجّســم 

بیشتری خواهد بخشید.
و نصرت اســالم و نصرت مسلمین در نهایت 
قطعی اســت، منتها ما وظیفه ای داریم؛ هم 
افراد وظیفه دارند، هم جماعات وظیفه دارند، 
هم نخبگان سیاسی کشــورها وظیفه دارند، 
دارند؛  وظیفه  اســالمی  دولت های  رؤســای 
هرکدام به وظیفه خودشــان عمــل کردند، 
پیش خدای متعال مأجورند، عمل هم نکنند 
یُِحبُّونَه«،10  َو  یُِحبُُّهم  بَِقوٍم  اهللُ  یَأتِی  »َفَسوَف 
بار خدا زمین نخواهد ماند، این راه ادامه پیدا 
خواهد کرد. امیدواریم انشاءاهلل ما جزو کسانی 

باشیم که این بار را هرگز بر زمین نگذاریم.

 والّسالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته

1. سوره توبه، آیه 128؛ »قطعاً برای شــما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار 
است شــما در رنج بیفتید؛ به ]هدایت [ شما حریص، و نســبت به مؤمنان دلسوز و 

مهربان است.«
2. ســوره توبه، آیه 129؛ »پس اگــر روی برتافتند، بگو: خدا مرا بس اســت؛ هیچ 

معبودی جز او نیست، بر او توّکل کردم و او پروردگار عرش بزرگ است.«
3. نهج البالغه، خطبه  1

4. مولوی. مثنوی معنوی؛ دفتر اّول 
5. جواهر لعل نِهرو؛ اّولین نخست وزیر هند پس از اســتقالل این کشور از استعمار 

انگلیس.
6. ســوره  انعام، بخشــی از آیه 112؛ »و بدین گونــه برای هر پیامبری دشــمنی 

از شــیطان های انس و جن برگماشــتیم. بعضــی از آن ها به بعضــی، برای فریب 
]یکدیگر[، سخنان آراسته القا می کنند...«

7. سوره  نساء، بخشــی از آیه  76؛ »کســانی که ایمان آورده اند، در راه خدا کارزار 
می کنند و کسانی که کافر شده اند، در راه طاغوت می جنگند...« 

8. ســوره  بقره، آیه 205؛ »و چون برگردد ]یا ریاســتی یابد[ کوشش می کند که 
در زمین فساد نماید و کشــت و نسل را نابود ســازد، و خداوند تباه کاری را دوست 

ندارد.«
9. حتمی 

10. سوره مائده، بخشــی از آیه 54؛ »... به زودی خدا گروهی ]دیگر[ را می آورد که 
آنان را دوست می دارد و آنان ]نیز[ او را دوست دارند...« 

پی نوشت  
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حجت االسالم والمسلمین دکتر علی ذوعلم، رئیس پژوهشکده 
فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اسالمی و معاون مؤسسه پژوهشی حفظ و نشر آثار مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( اســت. خبرنگار مجله مهــر و ماه  با او 
درباره وجود رنج های بشری و علت دوام و بقای آن گفتگو کرده 

است که حاصلش پیش روی شما است. 
     نزاع حق و باطل 

در تاریخ بشر، بعثت انبیا علیهم الســالم نقطه روشنی بخشی 
بوده که اگر مستکبران و کســانی که جامعه بشری را استثمار 
می کردند در برابر آن تسلیم می شدند، قطعاً یک نظام عادالنه 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه تحقق پیدا می کرد و 
بشریت می توانست به نقطه کمال خودش نزدیک بشود. منتها 
از آغاز بعثت انبیا، همیشــه یک صف مخالف در برابر ایشــان 
وجود داشته؛ نمرودها، فرعون ها و ابوسفیان ها در آن صف قرار 
می گرفتند و برای حفظ منافع خودشــان، استمرار بهره کشی 
از جامعه و حفظ جایگاه اجتماعی و سیاســی خودشان اجازه 
نمی دادند که تعالیم انبیا به ورطه عمل نزدیک شود، البته این 
تقابل موجب یک نزاع و مبــارزه دائمی بین جبهه حق و باطل 

است. 
     باطل هایی که منشأ رنج بوده  اند

اگر بخواهم توضیح بیشتری دراین خصوص بدهم باید بگویم 
که جبهه حق هیچ گاه پیش قدم در هجوم بــه دیگران نبوده، 
بلکه بر عکس؛ جبهه باطل درصدد محدود کردن پیام پیامبران 
و پیشگیری از پیشرفت بشریت بوده و این خودش منشأ رنج ها 
و دردهایی اســت که در طول تاریخ وجود داشته است. مقاطع 
رنج در هر دوره و زمان عوض می شــود، ولــی تاکنون از بین 
نرفته است. امروز هم بشــریت دچار یک نوع جامعیت مدرن 
هست که نظام استکباری با سوء اســتفاده از فناوری و دانش و 
با هزینه در نفاق و سردادن شعارهایی مثل حقوق بشر و آزادی 
و دموکراســی به دنبال تأمین همان منافع نامحدود خودش 
است که مهم ترین چالش امروز بشــر در واقع همین نزاع بین 
جبهه حق و باطل در قالب جدید اســت. البته پیروزی انقالب 
اسالمی نقطه عطفی بود که توانست جبهه حق را از یک پایگاه 
مســتحکم برخوردار کنــد و امروز، نظام جمهوری اســالمی 
در حقیقت پایگاه اصلی دعوت جامعه بشــری در جبهه حق و 
حقیقت و عدالت در برابر جبهه باطل اســت و به همین خاطر 
مورد تهمت، فشارهای تبلیغات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

قرار می گیرد. راهبرد اساســی که اســالم به ما ارائه می دهد، 
همچنان ایستادگی مقابل  جبهه باطل و مبارزه با آن است که 

نهایتاً به پیروزی حق بر باطل منتهی خواهد شد.
     پیامبران رحمت

هدف انبیا علیهم السالم، آزاد کردن انسان ها از غل و زنجیرهای 
فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و رساندن آن ها به عدالت 
اســت. قرآن شــریف صریحاً این مطلب را بیــان می کند که 
پیامبران آمدند تا مردم را به قسط و احســان وادارند و قوانین 
و احکامی که آوردند همه در راســتای همیــن عدالت بوده، 
چون زیرســاخت اساسی رهایی انســان ها و مقدمه الزم برای 
ایجاد امتناع از این بندها، اســتقرار عدالت است. اگر ما عدالت 
را در مفهوم عمیق و گســترده خود، در ابعاد مختلف سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه بشــری مســتقر 
کنیم، خود به خود آن رنج هــا و آالمـ  ظلم ها، زیاده طلبي ها و 

استثمارگري قدرتمندانـ  برطرف خواهد شد. 
     رنج های انسانی

انســان در این دنیا به هر حال باید با سختی ها و دشواری هایی 
دست و پنجه نرم کند، ولی همواره در مقابله با مسایل طبیعی 
از قبیل بیماری ها، راه مواجهه را بدســت می آورد و با پیشرفت 
علم و فناوری و با به کارگرفتن شناخت خودش از قواعد حاکم 
بر نظام هســتی می تواند آن ها را اصالح کنند؛ یعنی بخشی از 
رنج های بشر بالیای طبیعی اســت که اتفاق می افتد. ولی آنچه 
که امروزه با آن مواجه هســتیم یعنی قحطی های گســترده، 
گرسنگی، جهل و بی سوادی، اســتبداد، دیکتاتوری و ... ناشی 
از عملکرد خود انسان هاست. بنابراین استقرار نظام غیرعادالنه 
نیز باید برطرف شود. به عبارتی دیگر این رنج ها دو گونه اند: اول 
رنج های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی به وجود می آید مانند 
زلزله، سیل و ... که بشر با شناخت بیشتر طبیعت و به کارگیری 
فناوری های جدید می تواند آن ها را کاهش دهد. اما بخش اصلی 
رنج هایی که امروز بشر دچار آن اســت، رنج های تحمیل شده 
بر بشریت است که از ناحیه مســتکبران و استثمارگران ایجاد 
شده. آن بخش اعظم را قطعاً انسان ها با مبارزه علیه استثمار و 
ایستادگی در برابر زورگویی ابرقدرت ها می توانند کاماًل از بین 
ببرند. چون ما معتقدیم حد اعالی تحقق نظام عادالنه در سطح 
جهان، با حضور حضرت مهدی)عج( اتفاق می افتد، ولی قبل از 
آن ما مسئول هســتیم تا حد توان  خود با این ظلم ها و ستم ها و 

  .تبعیض ها در سطح جهانی مقابله کنیم

مژده ای دل ...
روایت حجت االسالم والمسلمین دکتر علی ذوعلم از رنج های بشری و پایان آن

محبوبه محمودخواه
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مصاحبه

دین به دنبال این اســت که با اجــرای تعالیم 
دینی، رنج های بشر را کاهش دهد. 

    دین برای نجات از رنج است
وی افزود: دین برای راحتی و آرامش و آسایش 
انسان است. اگر انسان ها دین را به طور صحیح 
و کامــل، آن طور کــه در منابع دینــی بیان 
شــده اجرا کنند، هم در زندگی دنیوی و هم 
اخروی شان به رستگاری می رســند و از رنج 
نجات پیدا می کنند؛ حتــی برخی از دین های 
بزرگ که دچار انحراف شــده اند و انحرافشان 
بر پایه تحمل همین رنج است، مثل رنجی که 
حضرت مسیح)ع(، زماني که به صلیب کشیده 
شد تحمل کرد تا رنج بشــر را بر دوش بکشد. 
البته شــکل انحرافی آن در اســالم نیز هست 
مانند این که حضرت مهدی)عج( رنج شیعیان 
را به دوش می کشــد. البته زمانی که بشــر از 
دین فاصله بگیرد، رنج هایش بیشتر می شود؛ 
هر چند که در ظاهر ممکن اســت فکر کنند 
بی دین بودن باعث این است که رنج کمتری را 
تحمل کنند. در طول تاریخ، هر وقت انسان ها 
در محور دین قرار گرفتند، رنج هایشان کمتر 
شده و هر زمان که از محور دین فاصله گرفتند 

رنج های آن ها هم بیشتر شده است.
  رسالت انبیا برای رهایی انسان ها از 

رنج
این محقق و نویســنده کشــورمان در پاسخ 
به این ســؤال که آیا هدف بعثت انبیا برطرف 
کردن همیــن رنج ها بوده اســت؟، بیان کرد: 
پیامبــران الهی، اولین مصادیــق و منبع دین 
هســتند که آن را برای مردم بیــان می کنند. 
آن ها واسطه هستند بین انســان ها و خداوند 
متعال که دین واقعی را به مردم بیان می کنند. 
انبیاي  الهی در طول تاریخ برای بشــر آمده اند 
تا انســان ها را از رنــج نجات دهنــد؛ چه رنج 
دنیوی و چه اخروی. حجت االســالم محمدی 
تصریح کرد: انســان ها در طول تاریخ همیشه 
دچار رنج هایی بوده اند و هــر وقت هم که در 
این رنج ها گرفتار شده اند انبیاي  الهی آمده اند 
و از این رنج ها نیز کاسته شــده و هر زمان که 
انســان ها از مســیر دین و انبیاي  الهی فاصله 
گرفته اند، رنج آن ها بیشــتر شــده. در دوران 
مدرن، بشــر یک بیگانگی از دیــن را تجربه 
می کنــد؛ یعنــی مدرنیته، کــه بنیان هایش 
در دوران رنســانس و جدایی دیــن از حیات 
انســان شــکل گرفته، در جایی که اومانیسم 

حجت االســالم والمســلمین دکتر محســن 
محمــدی، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
فرهنگیــان و معــاون علمی مؤسســه تاریخ 
تطبیقی است. سراغ او رفتیم تا درباره مسئله 
رنــج و تنهایی بشــر گفتگو کنیــم. او معتقد 
اســت راه حل تنهایی انســان ها پناه بردن به 
دین اســت؛ به ویژه آن که گرفتاری های انسان 
معاصر، با دوری از معنویات بیشــتر هم شده 

است.
از حجت االســالم والمســلمین دکتر محسن 
محمدی، ابتدا درباره رابطه رنج بشــر و نسبت 

دین با این مسئله پرســیدیم. او گفت: اساساً 
دیــن در نظام بشــری فقط بــرای بحث های 
فوق العاده نیســت، دین برای این است که ما 
را در تمام حیطه ها ارتقا دهــد؛ چه در روابط 
اجتماعی و چه اقتصــادی و حتی در ارتباط با 
طبیعــت. وی افزود: اســالم در همه حیطه ها 
نظــام ارتباطی خاصی دارد، بــه خاطر همین 
است که دین در کاهش رنج های انسان نقش 
بسزایی دارد که بخشــی از این رنج ها مربوط 
به زندگی فردی و بخشــی از این ها مربوط به 
زندگی اجتماعی است و در همه این حیطه ها 

دین برای آرامش و آسایش 
انسان است

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین دکتر محسن محمدی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه فرهنگیان و معاون علمی مؤسسه تاریخ تطبیقی

سید عیسی محمدی
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می آیــد فرهنگ مــدرن انســان گرایی را به 
جــای خداگرایی قــرار می گیرد و خــدا را از 
زندگــی خودش حــذف می کند و انســان را 
محور همه چیز قرار می دهــد. در این مرحله 
عقــل خودبنیــاد و عقلی که خــودش بدون 
کمک گرفتن از وحی و بــدون ارتباط با انبیا، 
همه امور زندگی خودش را به دســت گرفته، 
می خواهد همه امورش را ســامان دهد و این 

سرمنشأ همه رنج های بشر است.
    رنج بی خدایی

وی افزود: زمانی که بشــر خــدا را از زندگی 
خودش حذف کرد، دچــار رنج های جدیدی 
شد و تا زمانی هم که به دین برنگردد و خدا را 
در زندگی خودش قرار ندهد، این رنج ها پایان 
نخواهد یافت. زندگی بشر مدرن به علت حذف 
خدا و این کــه دین و انبیاي الهــی در قاموس 
زندگی اش جای ندارد، از ابتدا دچار رنج هایی 
بوده، تاکنون هم پابرجا مانده اســت و فقط در 
زمان حکومت عدل الهی و آن حکومت پایانی 
که همه چیز در متن حکومت دین و حکومت 
الهی و خدایی استقرار پیدا می کند این رنج ها 

کاهش می یابد.
محمدی تأکید کرد: دســتوری کــه خداوند 
متعال به همه انســان ها داده این است که در 
این دنیا باید بین خیر و شــر یکــی را انتخاب 
کنند و جهاد با نفس داشــته باشــند؛ از این 
جهت انسان همواره در ســختی است. آیات و 
روایات زیادی در این زمینــه داریم که جهاد 
انســان، یک جهاد شخصی اســت و برداشت 
از این آیات این اســت که انســان همواره در 
محدودیت های مادی ایــن دنیا قرار دارد. وی 
با اشــاره به این که دنیا مکانی است برای کار 
و تالش، افزود: دنیا مکانی اســت که انسان با 
کارکردن و تالش، دسترنج خود را جمع آوری 
می کند. برای ذخیره آخرت، انسان ها باید در 
این دنیــا دوران ســختی را بگذرانند؛ دورانی 
که باید توانایی های خودشــان را ارتقا دهند. 
در این دنیا باید به دنبال کار و تالش باشــند 
و در این کار و تالش، طبیعی است که سختی 

بکشند تا بتوانند آخرت خود را تکمیل کنند. 
    می توان از رنج و تنهایی رها شد؟

محمدی در مورد چگونگی رهایی بشــر از رنج 
و تنهایی گفت: در ابتدا باید تمام شــدن رنج 
انســان را معنا کنیم. نمي توانیم بگوییم هیچ 
سختی برای او نباشــد؛ به هر حال انسانی که 

دراین دنیا زندگی می کند و در مســیر تکلیف 
قــرار دارد، همواره مجبور اســت یک ســری 
ســختی هایی را تحمــل کند. البتــه افرادی 
هستند که در مسیر معنویت قرار می گیرند و 
یا حتی جلوتر از آن می روند، در نتیجه سختی 
و عداوت برای ایشان کم می شــود. ارتباط با 
خدا، سختی را از بین می برد. مادامی که انسان 
از خدا دور شود، ســختی های او پایان نخواهد 
یافت. هر چنــد بعضی ها بگویند کشــورهای 
توســعه یافته زندگی خوبی دارند و ممکن هم 
هست که سختی کمتری داشــته باشند و ما 
در کشورمان به مراتب ســختی های بیشتری 
نســبت به کشــورهای اروپایی یا آمریکایی 

داریم که دینی ندارند. 
معاون علمی مؤسســه تاریخ تطبیقی افزود: 
در این مورد باید بین دو چیــز فرق بگذاریم؛ 
بین دین و دیــن داران. گاهی اوقــات افرادی 
دیندار نیســتند، اما بخشــی از مسائل دین را 
رعایت می کننــد. البته دین همــه تعالیمش 
برای آخرت نیســت، بعضی از تعالیمش برای 
این دنیاســت و هرکس آن تعالیم را اجرا کند 
نتیجه می گیرد. امیرالمؤمنین)ع( در لحظات 
آخر عمر شریفشان، وقتی می خواهند وصیت 
کنند، فرزنــدان را به نظم توصیــه می کنند. 
حال این نظم می تواند نظــم اجتماعی یا نظم 
فردی، مربوط به خانواده یا آموزشــی باشــد. 
این طور بیان کنیم که نظم در نظام سیاســی 
و اجتماعی، بســیاری از مشــکالت را برطرف 

می کند. 
وی با اشــاره بــه این کــه بی نظمــی چه در 
نظام فــردی و چه اجتماعی مشــکالتی را به 
وجود مــی آورد؛ گفت: براي مثــال ما نظمی 
در کشــورهای غربی، اروپایی یــا آمریکایی 
می بینیم که نتیجه برنامه ریزی دقیق اســت و 
اجرای آن نظم، رفاهي است که در زندگي شان 
دارند. گاهی اوقات به اشتباه فکر می کنیم که 
دین فقــط مربوط به ارتباط فرد با خداســت، 
در حالی که برخــی از تعاریف دیــن مربوط 
به همیــن دنیاســت، در رابطه بــا ارتباطات 
اجتماعی، سیاســی، ارتباط هایی که در اسالم 
بــه آن جنبه عبــادت داده شــده ولی گاهی 
اوقات ما عبادت و دین را جزء مســائل عرشی 

و ملکوتی به حساب می آوریم.
    یک نکته

وی بیان کرد:کشــورهایی که متصف به اسالم 

هســتند، آیا واقعاً همه تعالیم اسالم را رعایت 
می کننــد؟! در این مورد باید بررســی شــود 
که آیا رنجی که آن ها دارند، به خاطر اســالم 
و مسلمان بودنشان اســت یا به خاطر نداشتن 
برنامه، قاعده و بي انضباطي است. به هر حال، 
بدون کار و تالش و کوشش، راحتی و آسایش 
به دست نمی آید. البته در مقابل پاسخ گروهی 
که می گویند کشــورهای اسالمی دچار رنجی 
هستند که کشورهای غربی آن را ندارند، باید 
گفت: شــاید آن ها زندگی و بنیاد دنیوی خود 
را سامان داده اند، ولی به همه نظام بشر پاسخ 
نگفته اند. بشــر غربی آیا واقعــاً رضایت کامل 
دارد؟ ما از دید خود به آن هــا نگاه می کنیم و 
داشــته های خودمان را کنار داشته های آن ها 
می گذاریــم، ولی به نداشــته های آن ها توجه 
نمی کنیم. بشــری که ارتباط با خدا و معنویت 
در زندگی ندارد، دچار پوچی می شــود، چون 
به همه ابعاد وجودی او پاســخ داده نمی شود. 
انســان فقط موجودی مادی نیست و صحیح 
نیســت که بگوییم انســان فقط یک حیوان 
پیشرفته یا حیوان مترقی است. حیوان غریزه 
دارد، خــوردن و خوابیــدن دارد، در حالی که 

انسان فقط به این موارد خالصه نمی شود.
عضو هیئت علمی دانشــگاه فرهنگیان تأکید 
کرد: حال اگر برای حل امــور زمینی و دنیوی 
زندگی مان، خــدای متعــال را از زندگی مان 
حذف کنیم و فکر کنیم که رنج ها و سختی ها 
تمام شده، البته ممکن اســت تا مدتی با این 
امور دنیوی که اصالح یافتــه آرامش و رضایت 
داشــته باشــیم، اما با گذشــت زمــان، نوع 
جدیدی از احســاس درونمان رخنه می کند 
و آن مســئله معنــوی اســت. معنویت های 
انحرافی کــه در غــرب ایجاد شــده، علتش 
همین است که بشــر غربی به دنبال معنویت 
اســت، اما معنویــت واقعی در دســترس او 
نیســت، لذا به معنویت های انحرافی کشیده 
می شود. یا همین که بخشــی از افراد اروپایی 
یــا آمریکایــی جــذب گروه هــای تکفیری 
می شــوند و علتش این اســت که آن ها دنبال 
یک معنای واقعــی در زندگی هســتند و در 
مصداق این مــورد حتماً اشــتباه می کنند و 
جذب مــوارد انحرافی می شــوند، چون آن ها 
به دنبــال معنا  ومعنویت در زندگی هســتند 
 که نظام مدرن غربی نتوانســته بــرای آن ها 

 .ایجاد کند

زمانی که 
بشر خدا را از 
زندگی خودش 
حذف کرد، 
دچار رنج های 
جدیدی شد 
و تا زمانی 
هم که به دین 
برنگردد و خدا 
را در زندگی 
خودش قرار 
ندهد، این 
رنج ها پایان 
نخواهد یافت



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد 1395    14

گپ

رنج هایی برای خودسازی
ماهیت رنج و تنهایی بشر در گفتگو با حسن معلمی

حجت االسالم والمسلمین حسن معلمی در سال 
1338 متولد شد. او پس از طی دروس مقدماتی 
و سطح، دروس خارج حوزوی و علوم عقلی را در 
محضر بزرگانی چون آیات عظام وحید خراسانی، 
فاضل لنکرانی، نوری همدانی، سبحانی، نجفی، 
مصباح یزدی، شهید بهشــتی، شهید مطهری، 
جوادی آملی و حســن زاده آملی گذراند. از دکتر 
حسن معلمی آثار علمی فراوانی به چاپ رسیده 
که به عنوان نمونه می توان به »درآمدی بر فلسفه 
اسالمی«، »تاریخ فلسفه اســالمی«، »نگاهی به 
معرفت شناسی در فلسفه اسالمی«، »نگاهی به 
معرفت شناسی در فلسفه غرب«، »مبانی اخالق«، 
»منطق و تفکر انتقادی« اشاره کرد. حجت االسالم 
والمســلمین معلمی، در کنار عضویت در هیئت 
مؤســس و دبیر مجمع عالی حکمت اســالمی، 
مدیریت گروه فلسفه را نیز برعهده دارد. خبرنگار 
مجله مهر و ماه با این استاد حوزه و دانشگاه درباره 
تداوم رنج های بشــری و علت دوام و بقای آن به 

گفتگو نشسته که در ادامه می خوانید.
     لطفا درباره رنج همیشگی بشر و علت 

ایجاد، دوام و بقای آن توضیح دهید؟
رنج های بشــر علل مختلفی دارد؛ بعضی از روی 
جهل است، بعضی پیروی از هوای نفسانی  است 
و بعضی ناشي از حوادث طبیعی و خارج از قدرت 
بشر است و بعضی دیگر به خاطر انسان های ظالم 
و جاهل و مستکبر اســت. پس می توانیم بگوییم 
رنج ها، یا بــه خاطر علل اختیاری اســت یا علل 
غیراختیاری، و اختیاری باز به دو گونه اســت: یا 
به اختیار خود انسان است یا توسط انسان ظالم و 
ستمگر علیه انسان دیگر. به همین دلیل همیشه 
رنج ها بــوده و مهْم نحوه برخورد بــا این رنج ها و 
برطرف کردن آن هاســت که بخشی از آن انقالب 
است که باید با ستمگر و ظالم مبارزه کنند و بخش 
دیگر این است که انســان علم پیدا کند. خیلی از 
مصیبت ها بر اثر جهل ماست که وقتی علم پیدا 
کنیم دیگر آن مصیبت اتفاق نمی افتد. بعضی از 
رنج ها ممکن است بر اثر پیروی از هوای نفس باشد 

که با تهذیب نفس برطرف می شود. امور طبیعی را 
هم نمی شود به گونه ای از بین برد، ولی یک سری 
تجهیزات را باید از قبل آماده کرد تا از شــدت آن 
کاست، لذا رنج ها در طول تاریخ همیشه بوده، چون 
علل و عواملش همیشــه بوده. ما باید بتوانیم آن 
رنج ها را تا جایی که امکان دارد کم کنیم و از قبل 
برای مقابله آماده باشیم تا آســیب و ضرر زیادی 

نبینیم. 
     آیا هدف بعثــت انبیای عظام برطرف 

کردن همین رنج ها بوده است؟
برطرف کردن رنج امــکان ندارد چون رنج چیزی 
نیســت که بتوان ریشــه آن را خشــکاند. مثاًل 
جلوی زلزله و سیل را چه کسی می تواند بگیرد؟! 
یا بیماری را چه کســی می تواند از بین ببرد؟! و یا 
انسان های ظالم و خودخواه در طول تاریخ بوده اند؛ 
در زمان پیغمبران و انبیا)ع( بودند و در زمان امام 
زمان)عج( هم خواهند بــود. پس جهالت، هوای 
نفس، ظلم، و ... همیشه هست مهم این است که ما 
انسان ها را به گونه ای تربیت کنیم که اوالً کمترین 
رنج را دچار شــوند، ثانیاً آن چنان به لحاظ روحی 
و جســمیـ  مخصوصاً تأکید می کنــم از لحاظ 
روحی، از لحاظ ایمان و توکلـ  قوی باشند که این 
رنج ها آن ها را لِه نکند. به تعبیر دیگر ما هیچ وقت 
نمی توانیم رنج را برداریم بلکه باید انســان ها را با 
عظمت و سعه صدر، با توکل و ایمان و با رضایت به 
قضای الهی بار بیاوریم که اگر رنج هایی را که دست 
خودشان نیست برایشان اتفاق افتاد از پا درنیایند. 
     پس جایگاه صبر در برابر رنج کجاست؟ 

بعضــی می گویند هــر بالیی بر ســرت می آید 
صبرکن، در حالی که این درســت نیست. ما باید 
با ظلم و جهل مبارزه کنیم، ولی رنج هایی اســت 
که ما همه تالشمان را می کنیم ولی در هر صورت 
گرفتارش شده ایم، آن ها را با ایمان به خدا و توکل 
به او و رضای به قضای الهی حل خواهیم کرد. به 
قول معروف این دنیا مزرعه آخرت است و ما در این 
دنیا باید با برخورد مناسب با همه شرایط، با روحی 
قوی و بزرگ و با ایمان و صفات اخالقی باال که در 

خودمان ایجاد مي کنیم، نگذاریم این رنج ها ما را 
شکست دهند، بلکه برعکس زمینه  توکل بیشتر 
و تقویت ایمان ما باشند. وقتی انسان به خدا توکل 
داشته باشد، در زمان رنج ها آرامش خاصی دارد؛ 

یعنی دیگر رنج ها او را عذاب نمی دهند.
فرق است بین این که رنج را برداریم یا این که عذاب 
و آسیب رنج را منتفی کنیم؛ به عنوان مثال: امام 
حسین)ع( در روز عاشورا رنج های فراوانی داشت، 
ولی آرامش روحی او بیشــتر بود، چون راضی بود 
به رضای الهی. پس انســان ها زمانی بر اثر رنج ها 
آسیب می بینند که از لحاظ توکل و ایمان ضعیف 
باشــند و هر قدر انســان به لحاظ ایمان و توکل 
قوی تر باشد، حوادث برایش کوچک تر می شود، 
لذا امیرالمومنین)ع( می فرمایــد: »چون خدا در 
درونشان بزرگ است هر چه رنج و گرفتاری داشته 

باشند در چشمشان کوچک است.«
     آیا به تصریح قرآن که خلقت بشــر 
همراه با ســختی بوده، ناظــر به همین 

رنج هاست؟
بله، یک سری رنج های طبیعی داریم که به ناچار 
باید آن ها را تحمل کنیم. مانند مادری که بچه اش 
را 9 ماه باید تحمل کند. نباید توقع داشت که انبیا 
یا خدا رنج را از بشر به طور کلی بردارند، بلکه توقع 
داشته باشیم با علم و ایمان و انتخاب صحیح و پیدا 
کردن صفات اخالقی در برابر رنج هایی که خودمان 
ایجاد نکرده ایم و ناخــودآگاه در زندگی مان وارد 
شده اند با آن ها درســت برخورد کنیم تا شکسته 
نشویم. مهم این است که مصیبت ها و رنج ها ما را 
خرد نکند، چون مي توانیم از شدت سختی آن کم 
کنیم، ولی نمی توانیم کامالً از بین ببریم. براي مثال 
رنج هایی که از جهل یا هوای نفس و یا ستمگری 
انسان هاست، شاید بتوان از بین برد، ولی رنجی که 
به طور طبیعی به زندگی ما وارد می شود، باید راه 
درست برخورد کردن با آن را بیاموزیم، تا آن رنج ها 

زمینه ای برای رشد روحانی ما باشند.
     آیا بشر از این رنج ها رهایی می یابد؟

نه! این رنج ها تمام شدنی نیســت، مگر بعد از روز 
قیامت؛ یعنی زمانی که انســان وارد بهشت شود. 
در آن جا دیگر هیچ رنج و عذاب یا حزن و اندوهی 
نیست، ولی تا قبل از این که انسان وارد بهشت شود 
این رنج ها وجود دارد. منتها همان طور که عرض 
کردم تا زمانی که در دنیا هستیم نمی توانیم رنج 
را به طــور کلي منتفي کنیم، بلکــه مي توانیم با 
آگاهي از شدت آن بکاهیم، زیرا بعضي از این رنج ها 

 .مقدمه اي براي خودسازي ماست

مریم علی بابایی

این رنج ها 
تمام شدنی 
نیست، مگر بعد 
از روز قیامت؛ 
یعنی زمانی 
که انسان وارد 
بهشت شود. 
در آن جا دیگر 
هیچ رنج و 
عذاب یا حزن و 
اندوهی نیست، 
ولی تا قبل از 
این که انسان 
وارد بهشت 
شود این رنج ها 
وجود دارد
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خودخواهی ها
 ظلم ها و بی عدالتی ها 

واکاوی رنج همیشگی بشر در گفتگو با سیدجعفر حق شناس
سیده معصومه محمدی| ریشه رنج های بشری 
چیست؟ چطور از بین می رود؟ کدام درد پذیرفته 
است و کدام نه؟ این ها سؤاالتی است که در گفتگو 
با حجت االسالم والمسلمین سیدجعفر حق شناس 
مطرح کردیم. او مدیر گروه مطالعات زن و خانواده 

پژوهشکده باقرالعلوم)ع( است.
    به نظر شما ریشــه رنج هایی که 

همیشه با انسان ها بوده چیست؟
اصوالً یک سری عوامل وجود دارد که بشر را همیشه 
رنج می دهد. این عوامل می تواند از درون باشد و یا از 
عوامل بیرونی نشأت بگیرد و هر کدام از آن ها طول 
و تفسیري طوالنی دارد که در بحث ما نمی گنجد؛ 
عوامل بیرونی که باعث رنج انسان می شود، مانند 
عوامل اجتماعــی، طبیعی یــا برنامه هایی که در 
جوامع طراحی می شــود و یا عملکرد انسان های 
دیگــر، باعث رنجش گــروه دیگری از انســان ها 
می شود و  عوامل درونی؛ یعنی اگر انسان از درون، 
خود را هدفمنــد نکند، هدف زندگی را درســت 
تعریف نکند و همچنین مسیری که برایش درنظر 
گرفته اند را درســت نشناسد، همیشــه در رنج و 
سرگشتگی به سر می برد. اگر مسیر را اشتباه برود، 
به دنبال چیزهایی می گردد که در آن مسیر یافت 
نمی شود و به هر ســمتی که رو می کند، به ساحل 
آرامش نمی رسد. شاید بتوانیم بگوییم بزرگ ترین 
عامل رنج بشر دوری او از خداست. خداوند در سوره 
طه آیه 121 می فرماید: »کسی که از فکر من فاصله 
بگیرد، معیشــت زندگی برای او سخت می شود.« 
در جــای دیگر می فرمایــد: »اال بذکر اهلل تطمئن 
القلوب« که اگر آدمی خدا را یاد کند و راه رسیدن 
به خدا را پیدا کند، همه رنج های او پایان می پذیرد. 
یکی از عوامل مهم رنج های بشر، دوری از تعلیمات 
انبیاء الهی و خداوند متعال است؛ اگر ما بتوانیم در 
این زمینه انسان ها را تربیت کنیم، آن ها راه درست 

را بهتر انتخاب خواهند کرد.
ما بعد از پیروزی انقالب اسالمی باید در این بخش 
بیشــتر کار می کردیم. آن قدر کــه در جامعه ما 
گرایش های سیاســی و اجتماعی عنوان می شود، 

گرایشات تربیتی، اخالقی و معنویت گرایی جایی 
ندارد و به همین دلیل اســت که ما شــاهدیم که 
گروهی از مردم برای حل مشکالت و رنج ها و حتی 
مسائل روحی و روانی شــان به امکان های نوظهور 
پناه می برند؛ چراکه در ســال های اخیر متأسفانه 
این امکان های نوظهور در کشور ما گسترش پیدا 
کرده و علت آن است که ما در معنویت گرایی، فقه 
اسالمی و تربیت اسالمی نقش خود را به خوبی ایفا 
نکرده ایم. بیشتر، گرایشــات اجتماعی و سیاسی 
رواج دارد که البته آن ها هم به جــای خود الزم و 
درست است، ولی وقتی گرایشات اخالقی، معنوی 
و تربیتی در جامعه کمرنگ  شود، طبعاً انسان ها در 
جامعه احساس عدم آرامش می کنند و چون به یک 
منبع احساسی نمی رسند، بنابراین احساس رنج 

می کنند.
    ائمه اطهــار)ع( چه تعریفی از رنج 

بشری داشته اند؟ 
از نظر انبیاي الهی، رنج کشــیدن و سختی دیدن 
فی النفســه عمل بــدی بــه حســاب نمی آید؛ 
مصداق شعر ســعدی که می گوید: تو کز محنت 
دیگران بی غمی / نشــاید که نامــت نهند آدمی. 
امیرالمؤمنین)ع( یکی از افتخاراتش این است که 
شب ها با رنج گرسنگان و درد محرومان می خوابید؛ 
این رنج، ارزشــمند اســت. این مفهوم در مکتب 
انبیاي  الهی، یعنی درد و رنج میلیون ها انســان را 
بداند و بشناســد، که در معارف عرفانی به آن اهل 
درد می گویند، که رنج بدی هم نیست، بلکه انسان 
را اوج می دهد. وقتی که ناراحت رنج و درد دیگران 
باشــیم و با آن ها احســاس همدردی کنیم، این 

احساس به ما آرامش خاصی می دهد.
اما رنــج منفی، این اســت که انســان در زندگی 
احساس کند که آرامش و رضایت ندارد و همیشه 
در درونــش موجی از اضطــراب و نگرانی از آینده 
باشــد. آنچه که انبیاي الهی می گویند این است 
که به وســیله آن آدمی را به آرامش درون برسانند 
و وقتی که آن آرامش حاصل شــد تمام رنج های 

بیرون برایشان قابل تحمل می شود. 

    آیا به تصریح قرآن که می فرماید: 
»لََقْد َخَلْقَنا اْلِنْســاَن فی  َکَبٍد« خلقت 
بشر همراه با سختی است، ناظر به همین 

رنج هاست؟
بله، اما منظور از رنج انســان ها در قــرآن، تربیت 
اوست. مانند بچه ای که می خواهد شنا یاد بگیرد. 
باید او را در سختی آب و مشــکالت شنا آموزش 
داد و تربیت کرد تا ســختی ها را بگذراند و شنا را 
بیاموزد. قرآن و اهل بیت)ع( ما می گویند که انسان 
بدون عبور از سختی ها و مشکالت عالم هستی، به 
کمال مطلوب نمی رسد. یعنی باید در میدان های 
مبارزه در عالم هستی وارد شود؛ مثل مبارزه با نفس 
و هواهای نفســانی، مبارزه با شیاطین، دشمنان 
بشریت، در مسایل زندگی و خانوادگی و غیره وارد 
بشود و در این عرصه ها انسان مانند تکه آهنی که در 
آتش قرار داده می شود و ناخالصی هایش می ریزد، 
آزموده و آبدیده و خالص  شــود؛ بدون عبور از این 
سختی ها و مشکالت، آن کمال مطلوب در انسان 
ظاهر نمی شود و رســیدن به خدا، گوشه نشینی 
نیست که بروی در جایی خودت را محبوس کنی 
که به خیال خود در عالم دیگر خداگونه شوی، بلکه 
از بطن مشکالت جامعه و تربیت خود در درد و رنج 
جامعه به وجود می آید، همان کاری که اولیاي الهی 

کردند.
    و آالم بشری با حکومت حضرت امام 

مهدی)عج( تمام می شود.
بله. در مورد رهایی از رنج ها باید بگویم که این بحث 
کمی پردامنه است. یک سری رنج هایی هست که 
بشر نباید داشته باشــد؛ مانند فقر، فالکت، گناه، 
معصیت، ظلم و بی عدالتــی. در واقع انبیا علیهم 
الســالم و اولیای خدا، همواره به دنبال این بودند 
که این گونه رنج ها را از بین ببرنــد. منتها برای از 
بین بردن این رنج ها عده ای باید تالش کنند و در 
همین راه دچار سختی ها و دردهایی شوند. به نظر 
من اوج برطرف شدن این رنج ها، با ظهور حضرت 
مهدی)عج( تحقق می یابد، و االّ بشر همیشه با این 
رنج ها دست و پنجه نرم خواهد کرد و همیشه هم 
این مشکالت خواهد بود و وظیفه ما در حال حاضر 
این اســت که با رنج های نامطلــوب مبارزه کنیم. 
پیامبر اکرم)ص( خود را بــه زحمت می انداخت و 
رنج می کشید برای هدایت مردم و امروزه این رنج ها 
دامن بشر را گرفته که همه به خاطر خودخواهی ها، 
ظلم ها و بی عدالتی هایی است که باید تالش کنیم 

 .تا آن ها را از بین ببریم

 اگر انسان از 
درون، خود را 
هدفمند نکند، 
هدف زندگی 
را درست 
تعریف نکند 
و همچنین 
مسیری که 
برایش درنظر 
گرفته اند 
را درست 
نشناسد، 
همیشه 
در رنج و 
سرگشتگی به 
سر می برد
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یاد امام

روحیه مبارزه و جهاد در راه خــدا ریـشـه در بینــش اعـتـقـادی و تربـیت و محیط خانـوادگی و شرایط 
سـیــاسی و اجــتماعی طــول دوران زندگی حضرت امام خمینی )ره( داشـتــه است. مـبارزات ایـشان 
از آغاز نـوجـوانــی آغــاز و سـیــر تکاملی آن به مــوازات تکـامـل ابـعاد روحی و عــلمی ایـشان از 
یکـســو و اوضاع و احــوال سیاسـی و اجتماعی ایـران و جــوامع اسـالمـی از سـوی دیگـر در اشکـال 

مخـتــلف ادامـه یـافـته است .

در ســـال 41و1340 ماجرای انجمـنهای ایالـتی 
و والیـتی فرصـتـــی پـدیـــد آورد تا ایـشان در 
رهبـري  قـیام و روحـانیـت ایـفای نقـش کنـد و 
بـدیـن تـرتـیـب قـیـام سراسری روحانیت و ملت 
ایـران در 15 خـــرداد سال 1342 با دو ویـژگـی 
برجستـه یعنی رهـــبری واحد امام خمـیـنی و 
اسالمـی بـودن انگـیـــزه ها و شعارها و هدفهـای 
قیام، سرآغـازی شـد بر فـصـل نـویـن مـبارزات 
مـلـت ایران که بـــعد ها تحت نام انقالب اسالمی 
در جهان شناخـتـه و معرفـی گردید. امام خمینـی 
که با دقـت شـرایط سیاسـی جامعه و وضعـیـت 
حـــوزه ها را زیر نظر داشت و اطـالعات خـویش 
را از طریق مطالـعه مـستمر کتب تاریخ معاصـر و 
مجالت و روزنـامـه های وقـت و رفـت و آمـد بـه 
تهـران و درک محضر بزرگانی همچون آیـت الـلـه 
مـدرس تکـــمیل می کرد دریافـته بـود که تـنها 
نقـطـه امـیـد بـه رهـایـی و نجات از شـرایط ذلت 
باری که پـس از شکست مشروطیت و بخصـوص 
پـس از روی کار آوردن رضا خان پدید آمده است، 
بیداری حوزه های عـلمـیـه و پیش از آن تضـمیـن 
حیات حوزه ها و ارتبـــاط معنـــوی مـــردم بـا 
روحـانیت است. امام خمینی در تعقیب هدفهای 
ارزشــمند خویش در ســال 1328 طرح اصالح 
اساس ساختار حـوزه علمیه را با هـمـکاری آیـت 
الـلـه مـرتضـی حایـری تهـیـــه کرد و بـه آیـت 
الـلـه بـروجردی پـیشـنهاد داد. ایـن طرح از سوی 
شاگردان امام و طالب روشـن ضمیر حـوزه مـورد 

اسـتقبال و حمایت قرار گرفت .
     امام و بیداری ملت 

نقـــش حضرت امام در روشـــن ساختـن اهداف 
واقعی رژیـم شـاه بـسیـار مـوثـــر وکارساز بـود. 
تلگرافـهـا و نامـه هـــای سرگـشـاده اعـتـراض 
آمـــیز علما به شاه و اسـد الـلـــه علـم مـوجی از 
حـمایـت را در اقـــشار مخـتلف مردم برانگیخت. 
لحـن تلگرافـهـای امام خمـیـنـی به شاه و نخست 
وزیر تند و هشـــدار دهنده بود. در یکـــی از ایـن 
تلگرافها آمده بـود :اینجانب مجددا به شما نصیحت 
می کنـم که بـه اطاعت خـداوند مـتعـال و قانـون 
اساسـی گردن نهید واز عواقب وخـیـمـه تخلف از 
قـرآن و احـــکام علمای ملت و زعمای مسلمیـن 
و تخـــلف از قانـون اساسی بـــترسید وعـمـدا و 
بـدون مـوجب مـمـلکت را به خطـر نـیـنـدازید 
و اال علمای اسالم درباره شمـــا از اظهار عقیـــده 

خـودداری نخـواهنـد کـرد .

سالها می گذرد حادثه ها می آید
بازخوانی رسالت تاریخی امام خمینی )ره( در سنگر مبارزه و قیام 
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شـاه در دی ماه 1341 اصـول ششگانه اصالحات 
خویـــش را بر شمرد و خـواستار رفـــراندوم شد. 
امام خمینی بار دیگـــر مراجع و عـلمـای قـم را 
بـــه نـشـــست و چاره جویی دوباره فراخواند .با 
پیشنهاد امام خمینی عـیـد باسـتانـی نـوروز سـال 
1342 در اعـــتراض به اقدامات رژیم تحریـم شد. 
امام در اجـــتماع مردم، بی پروا از شخـص شـاه به 
عنـوان عـــامل اصلـــی جنایات و هـم پـیـمان 
 بـا اسـرائـیـل یاد مـی کـــرد و مـردم را بـه قـیام 

فرا مـی خـوانـد. 
     تأثیر شگـفت پـیـام امام

 سال 1342 با تحریـم مراسـم عـیـد نوروز آغـاز و 
با خـون مظـلـومیـن فیضیه خـونرنگ شد. شـاه 
بر انجام اصـالحات مـورد نظـــر آمـریکـا اصـرار 
مـی ورزیـد و امام خـمـیـنی بر آگاه کردن مردم 
و قـیـام آنـان در بـرابـر دخـــالتهای آمـریکـا و 
خیـانـتهای شاه پـافـشـاری داشـت. در چهـارده 
فروردیـــن 1342 آیـه اهلل العظمـــی حکیـم از 
نجف طـی تلگـرافـهـایی بـه علما و مراجع ایران 
خـواستار آن شد کـه همگـــی به طـور دسـتـه 
جمـعی به نجف هجرت کنند. این پیشنهاد برای 
حفـظ جان عـلما و کیان حـوزه ها مطرح شده بود 
.حضرت امام بـدون اعـتـــنا بـه ایـن تهـدیـدها, 
پاسخ تلگـراف آیـــه الـلـه العـظـــمی حکیـم 
را ارسال نمـــوده و در آن تاکیـــد کرده بـود کـه 
هـجـرت دسـتـه جمـــعی علما و خالـی کـردن 
حـوزه علمیه قـم به مصلحت نیست .امام خمیـنـی 
در پیامـی به مناسـبـت چهـلـم فاجعـه فـیـضـیـه 
بـر همـراهـی عـلما و مـــلت ایران در رویارویـی 
سـران ممـالک اسالمـی و دول عربـی بـا اسـرائیل 
غاصب تـاکید ورزید وپیمانهای شـاه و اسـرائیل را 

محکـوم کرد .
     قیام 15 خرداد

امام خمینی در عـصـر عاشـورای 13 خرداد سال 
1342شمسی در مـدرسه فیضـیـه نطق تاریخـی 
خـویـــش را که آغازی بر قیام 15 خرداد بود ایراد 
کرد. نخست جمع زیادی از یاران امام در شـامگاه 
 14 خرداد دستگیـــر و ســاعت ســه نیمه شب 
)سحـرگاه پانزده خـــرداد 42 ( صـدها کماندوی 
اعـزامـــی از مرکز، منزل حضرت امـام را محاصره 
کردند و ایشان را در حالیکه مشغول نماز شب بـود 
دستگیـر و سـراسـیـمـه بـه تهـــران بـرده و در 
بازداشــتگاه باشگاه افـسـران زنـدانـی کـردنـد 
و غروب آن روز به زندان قـــصر مـنتقل نمـودنـد. 

 صـــبحگاه پـانـزده خـــرداد خبـــر دستگیری 
رهـبـر انقالب بـه تهـران، مـشهـد، شیـراز ودیگـر 
شهرها رسیـد و وضعیتـی مشـابه قـم پـدید آورد..

امام خمینـی، پـــس از 19 روز حبـس در زنـدان 
قـصـر بـه زنـدانـی در پـادگـان نظامـی عشـرت 
آبـاد منتقل شـــد.با دستگیری رهبـر نهـضـت 
و کـشتار وحشیانه مـــردم در روز 15 خـرداد 42، 
قیام ظاهرا سرکوب شد. امـام خمـینی در حبـس 
از پاسخ گفتـن بـه سئواالت بازجـویان، با شهـامت 
و اعالم ایـنکه هـیـئـــت حاکمه در ایـران و قـوه 
قضائیه آنرا غـیر قـانـونـی وفـاقـد صالحـیت مـی 
داند، اجتـناب ورزیـــد. در شامگاه 18 فـروردیـن 
سال 1343 بـدون اطالع قـبـلی، امام خمینی آزاد 
و به قـم منتقل مـی شـود. بـه محض اطالع مردم، 
شـادمـانی سراسر شهر را فرا مـی گیرد وجشنهای 
باشکـــوهی در مـدرسه فـیـضـیـــه و شهـر بـه 
مـدت چـنـد روز بـر پا مـی شـود. اولیـن سالگـرد 
قـیام 15خـــرداد در سال 1343 با صـدور بیانیه 
مـشتـرک امام خمـیـنـی و دیگر مراجع تقلید و 
بیانیه های جداگانه حـــوزه های علمـیه گرامـی 
داشـتـه شـــد و به عنـــوان روز عزای عمـومـی 

معرفـی شـد.
سحرگاه 13 آبان 1343 دوباره کماندوهای مـسلح 
اعـزامی از تـهـران، مـنزل امام خمـیـنی در قـم را 
محاصره کـردنـد. شگـفـت آنـکه وقـت باز داشت، 
هـمـاننـد سال قـبـل مصادف با نیایـش شبـانه 
امام خمینـــی بـــود.حضرت امام بازداشت و بـه 
هـمراه نیروهای امـنـیـتی مـستقیما بـه فرودگاه 
مهرآباد تهران اعـزام و بـا یک فـرونـد هـواپـیـمای 
نظامی کـه از قبل آماده شـده بـود، تحت الحـفـظ 
مامـوریـن امـنیـتی و نظامی بـه آنکارا پـرواز کـرد.

     تبعید امام )ره( از ترکیه به عراق
روز 13 مهرمــاه 1343 حضرت امام به هـمـــراه 
فرزنـــدشان آیت اهلل حاج آقا مصطفـی از ترکیه 
به تبعیدگاه دوم، کشـــور عراق اعزام شــدند. امام 
خمینی پس از ورود بـه بـغداد بـرای زیارت مرقـد 
ائـمه اطهار)ع( به شهــرهــای کاظمیـن، سامـرا 
و کـــربال شتـــافت ویک هـفـــته بعد بـه محل 
اصلـی اقـامت خـود یعنـــی نجف عزیمت کرد.

دوران اقامت 13 ساله امام خمـــینی در نجف در 
شرایطی آغاز شــد که هر چند در ظاهر فشارها و 
محدودیـتهای مستقیـم در حـد ایـران و تـرکیه 
وجـود نـداشت اما مخالفـــتها و کارشکـنـیها و 
زخـم زبانهـــا نـه از جـبـهـه دشمـــن رویاروی 

بـلکه از ناحیه روحانی نمایان و دنیا خـواهان مخفی 
شده در لباس دیـن آنچنان گـسترده و آزاردهنده 
بود که امام با هـمـه صـــبر و بـردباری معروفـش 
بارها از سخـــتی شرایط مبارزه در ایـن سالها بـه 
تلخی تمام یاد کرده است. ولی هـیچـیـک از ایـن 
مصـائب و دشـواریها نـتـوانـست او را از مـسیــری 
که آگـاهانه انتخاب کرده بود باز دارد.امام خمینی 
سلسله درسهای خارج فـقه خـویـــش را با همه 
مخالفتها و کارشــکنیهای عناصر مغرض در آبان 
1344 در مسجد شیخ انصاری )ره( نجف آغاز کرد 
که تا زمان هجـرت از عراق به پاریـس ادامه داشت. 
حوزه درسی ایشان به عنـوان یکی از برجسته تریـن 
حوزه های درسی نجف از لحـاظ کیفیت و کمیت 
شـاگـردان شنـاخته شـد.امام خمینـی از بدو ورود 
بـه نجف بـا ارسال نامـه ها و پیک هایی بـه ایران، 
ارتباط خویـش را بـــا مـبارزیـن حـفـظ نـموده 
و آنان را در هـــر منـاسبـتـی بـــه پـایـداری در 
پیگیـری اهـداف قـیام 15 خـرداد فـرا می خواند.

امام خمینی در تمام دوران پـس از تـبـعـید، علی 
رغـم دشواریهای پدید آمـــده، هیچگاه دست از 
مبارزه نـکـشیـــد، وبـا سخنـــرانیها و پیامهـای 
خـویـش امیـد به پیـروزی را در دلها زنـده نگـاه 

می داشت.
امام خمینی در گفتگـــویی با نمانیده ســازمان 
الفـتـح فـلسطیـن در 19 مهر 1347 دیـدگاههای 
خویش را درباره مســائل جهان اسالم و جهاد ملت 
فلسطین تشریح کرد و در همین مصاحبه بر وجوب 
اختصاص بخشی از وجـــوه شـــرعی زکات بـه 
مجـاهـدان فلسطینـی فتـوا داد.اوایل سال 1348 
اختالفات بـیـن رژیـم شاه و حزب بـعث عراق بـر 
سر مرز آبـی دو کشـــور شدت گرفت. رژیـم عراق 
جمع زیادی از ایـرانـیان مقیـــم این کشـور را در 
بـدتریـن شرایط اخراج کرد. حزب بـعث بـسـیار 
کوشید تا از دشمـنی امام خمـیـنی با رژیـم ایـران 
در آن شرایط بـهـــره گیرد.چهار سال تـدریس، 
تالش و روشنگری امام خمـیـنـی تـوانسته بـود 
تا حـدودی فضای حـوزه نجف را دگرگـون سازد. 
اینـــک در سال 1348 عالوه بر مبارزین بیـشمار 
داخل کشــور مخاطبین زیادی در عراق، لبـــنان 
و دیگر بـــالد اسالمـی بـودنـــد که نهـضت امام 

خمینی را الگـوی خویـش می دانستند.
     استمرار مبارزه )1356 – 1350(

نیمه دوم سال 1350 اختالفات رژیـم بعثـی عراق 
و شاه باال گـرفت و به اخراج و آواره شـدن بسیاری 

امـام خمـینـی 
در 4 آبـان 1343 
بـیانـیـه ای 
انقالبـی صادر کرد 
و درآن نـوشـت: 
دنـیا بـدانـد که 
هر گرفـتاری 
ای کـه ملـت 
ایـران و مـلـل 
مسلمـیـن دارنـد 
از اجـانب اسـت، 
از آمـریکاست، 
ملـل اسالم از 
اجـانب عمـومـا 
و از آمـریکـا 
خصـوصـا 
متنفــر است... 
آمـریکـاست 
که از اسـرائیل 
و هـواداران آن 
پشتیبـانـی 
مـی کنـد...



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد 1395    18

یاد امام

از ایرانیان مقیـم عراق انجامید. امام خمینی طـی 
تلگرافی به رئیـــس جمهور عراق شدیدا اقدامات 
ایـــن رژیـــم را محکـــوم نمود. حضرت امام در 
اعتراض به شرایط پیـش آمـده تصمیـم به خـروج 
از عراق گـرفت اما حکـام بـغداد بـــا آگـاهـی از 
پیـامـدهـای هجـرت امـام در آن شـرایط اجـازه 
خـــروج ندادند سال 1354 در ســالگرد قیام 15 
خـرداد، مـدرسه فیضیه قـم بار دیگر شاهـد قیام 
طالب انقالبـی بـــود. فریادهای درود بر خمینـی 
ومـرگ بر سلسله پهلـوی به مـــدت دو روز ادامه 
داشت پیـــش از ایـــن سازمانهـــای چـریکـی 
متالشـی شـــده وشخصیتهای مذهبی و سیاسی 

مبارز گرفـتار زندانهای رژیم بودند.
شــاه در ادامه سیاستهای مذهـــب ستیز خود در 
اسفنـد 1354 وقیحـــانه تاریخ رسمـی کشـور را 
از مـبدا هجرت پیامـبـــر اسالم بـه مبدا سلطنت 
شاهان هخامنشــی تغـــییر داد. امام خمینی در 
واکنشی سخت، فـــتوا به حرمت استفاده از تاریخ 
بـی پایـه شاهنشاهـــی داد. تحریـم اسـتفـاده از 
ایـن مبدا موهـوم تاریخی هـمانند تحریـم حزب 
رستاخیز از ســـوی مردم ایران اسـتقبال شـد و 
هر دو مـورد افـتـضاحـی برای رژیـم شاه شـده و 
رژیـم در سـال 1357 ناگزیـر از عقـب نشینـی و 

لغو تـاریخ شاهنشاهی شد.
     اوجگیری انقالب اسالمی 

امام خمینـی که بـه دقت تحـوالت جاری جهان 
و ایـران را زیـــر نظر داشت از فـــرصت به دست 
آمـده نهـایت بـهـره بـرداری را کـرد. او در مرداد 
1356 طـــی پیامی اعالم کرد : اکنون به واسطـه 
اوضاع داخلی و خارجی و انعـکاس جنایات رژیـم 
در مجامع و مطـبـوعات خارجی فرصتی است که 
باید مجامع علمی و فـرهـنگی و رجال وطـنـخـواه 
و دانشجویان خارج و داخل و انجمـنهای اسالمی 
در هر جایـی درنگ از آن استفاده کنند و بی پرده بپا 
خیزند. شهادت آیت اهلل حاج آقا مصطفی خمـینی 
در اول آبان 1356 و مراسم پر شکـوهـــی که در 
ایران برگزار شـد نقـطـه آغازی بـر خیزش دوباره 
حـوزه های علمیه و قیام جامعه مذهـبی ایران بـود. 
امام خمـــینی در همان زمان به گـونه ای شگفت 
ایـن واقعه را از الطـــاف خفـیـه الهی نامیده بـود. 
رژیـم شاه با درج مقاله ای تـوهـیـن آمـیـز عـلیـه 
امــام در روزنامه اطالعات انتقــام گرفت. اعتراض 
بـه ایـن مـقـــاله، بـه قـــیام 19 دی مـاه قـم در 
سـال 56 منجـر شد کـه طی آن جمعی از طالب 

انقالبـی به خـاک و خـون کشیـــده شـدند. شاه 
علیرغم دست زدن به کشتارهای جمعی نتـوانست 
شعله های افروخته شده را خاموش کند. او بسیج 
نطـامـی و جهاد مسلحـــانه عمـومـی را به عنوان 
تنها راه باقـیمانـده در شرایط دست زدن آمریکا بـه 

کـودتای نظامـی ارزیـابـی می کرد.
     هجرت امام )ره( از عراق به پاریس

در دیدار وزرای خارجه ایران و عراق در نـیـویـورک 
تصـمـیـــم به اخراج امام خمینـی از عراق گرفته 
شـد. روز دوم مـهـــر 1357 مـنزل امـام در نجف 
بـوسیله قـوای بعثـــی محاصره گردیـدانعکاس 
ایـن خبـر با خشـم گستـرده مسلمانان در ایران، 
عراق و دیگـر کشـورها مـــواجه شـد.روز 12 مهر 
،امام خمینی نجــف را به قصد مرز کـــویت ترک 
گـفـت. دولت کویـت با اشاره رژیـم ایـران از ورود 
امـام بـه ایـن کـشـــور جلوگـیـری کـرد. قـبـال 
صحـبـت از هجـرت امام بـه لبـنـان و یا سـوریه 
بـود امـا ایشان پـس از مشـــورت با فـرزنـدشان 
) حجه االسالم حاج سیـــد احمـــد خمینـی ( 
تصمیـم بـــه هجـرت به پاریـــس گرفت. در روز 
14 مهـــر ایشان وارد پاریس شــدند. و دو روز بعد 
 در منزل یکی از ایرانـیـــان در نوفـل لـوشـاتــو 
)حـومـه پاریـس ( مستقـــر شـدنـد. مامـوریـن 
کاخ الیزه نظر رئیـس جـمهـور فـرانسه را مبنـی بـر 
اجتناب از هرگـونه فـعـالـیـت سـیاسـی بـه امام 
ابالغ کـردنـد. ایـشـــان نیز در واکـنـشــی تنـد 
تصـریح کـرده بـود که ایـنگونـه محدودیتها خالف 
ادعای دمکراسی است و اگر او ناگزیر شـود تا از ایـن 
فرودگـاه بـه آن فـرودگـاه و از ایـن کـشـور بـه آن 
کـشـور بـرود بـاز دست از هـدفهایـش نخـواهـد 

کشیـد.
امام خمـیـــنی در دیـماه 57 شـــورای انقالب 
را تکشیل داد. شاه نیز پـــس از تشکیل شـــورای 
سلطـنـت و اخـذ رای اعـتـــماد بـرای کـابـینه 
بختیار در روز 26 دیـــماه از کشـــور فـرار کـرد. 
خـبـر در شـهـر تهران و سپـــس ایران پیچید و 

مردم در خیابانها به جشـن و پایکـوبی پرداختند.
     بازگشت به ایران پس از 14 سال تبعید

 اوایل بهمـــن 57 خبر تصمیم امام در بازگشــت 
بـــه کـــشور منتشر شد. هر کس که می شنید 
اشک شــوق فرو می ریخت. مردم 14 سال انتظار 
کشیده بـودنـد. اما در عیـن حال مردم و دوستان 
امام نگـران جان ایشان بـودند چرا که هنوز دولت 
دست نشانده شاه ســر پا و حکومت نظامی بر قرار 

بود. اما امام خمینی تصمیـــم خویـش را گرفته 
و طی پیامـهـــایی به مردم ایران گـفـــته بـود 
می خـــواهد در ایـــن روزها سرنـوشـت سـاز و 
خطیر در کنار مردمـــش باشد. دولت بخـتـیار با 
هماهنگی ژنرال هایزر فـرودگـــاههای کشـور را 
به روی پـروازهـــای خـارجی بست.دولت بختیار 
پـس از چنـــد روز تـاب مقـاومـــت نـیـاورد و 
ناگزیـر از پذیرفتـن خـواست ملت شـد. سرانجام 
امام خمینـی بامداد 12 بهمـــن 1357 پـس از 
14 سال دوری از وطـن وارد کشـور شـد. استقبال 
بـی سـابـقـــه مـردم ایـران چنـــان عـظـیـم و 
غـیـر قـابل انکـار بــود که خبرگزاریهای غربـی 
نیز ناگزیر از اعـتـراف شـده و مستـقـبـلیـن را 4 تا 

6 میلیون نفر برآورد کردند.
     رحلت امام خمینی )ره(

امام خمینی هـــدفها و آرمانها و هـر آنچه را 
که مـی بایــست ابـالغ کنـــد ، گفته بـود و 
در عمـل نیز تـمام هستی اش را بـرای تحقق 
هـمان هـــدفها بـکار گرفته بـــود. اینک در 
آستـانه نیمه خـــرداد ســـال 1368 خـود 
را آمــاده مالقات عزیــزی می کــرد که تمام 
عمرش را بــرای جلب رضــای او صرف کرده 
بـود و قامتش جز در بـرابـر او ، در مـقابل هیچ 
قدرتی خـم نشده ، و چشـــمانش جز برای او 
گریه نکرده بـود. سروده های عارفانه اش همه 
حاکی از درد فـراق و بیان عطـش لحظه وصال 
محبوب بـود. و اینک ایـن لحظه شکـوهمنـد 
بـــرای او ، و جانــــکاه و تحمل ناپذیر بـرای 
پیروانـــش ، فـــرا مـــی رسید. او خـود در 
وصیتنامه اش نـوشـــته اســت : با دلی آرام و 
قلبـی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار 
به فضل خــدا از خدمت خـــواهران و برادران 
مرخص و به ســـوی جایگاه ابــــدی ســفر 
می کنـــم و به دعای خیر شــما احتیاج مبرم 
دارم و از خدای رحمن و رحیـم می خـواهـم 
کــه عــذرم را در کوتاهی خدمت و قصـــور 
و تقصیر بپذیـــرد و از مـلت امـــیدوارم که 
عذرم را در کـــوتاهی ها و قصـور و تقصیـرها 
بـپذیـرنـــد و بـا قــــدرت و تصمیـم و اراده 
بــــه پیش بروند. شگفت آنکه امام خمینـی 
در یکـی از غزلیاتـش که چنـــد سال قبل از 

رحلت سروده است :
سالها می گذرد حادثه ها می آید 

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم     

امام خمینی 
هـدفها و آرمانها 
و هـر آنچه را که 
مـی بایــست 
ابـالغ کنـد ، گفته 
بـود و در عمـل نیز 
تـمام هستی اش 
را بـرای تحقق 
هـمان هـدفها 
بـکار گرفته بـود. 
اینك در آستـانه 
نیمه خـرداد سـال 
1368 خـود 
را آماده مالقات 
عزیزی می کرد 
که تمام عمرش را 
برای جلب رضای 
او صرف کرده 
بـود و قامتش 
جز در بـرابـر او 
، در مـقابل هیچ 
قدرتی خـم نشده، 
و چشـمانش 
جز برای او گریه 
نکرده بـود
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ماه خدا

یگانه هــدف متعالی از عبادات، پاک ســازی 
ضمیر، پرورش شایسته روح، تعدیل و تلطیف 
غرایز، بسط دیدگاه های انسان نسبت به جهان 
و آفریدگار، اقناع روح بی نهایت جوی بشــر و 
رهانیدن انســان از قید و بندهای محسوسات 
و ســیر دادن در ژرفای عالم معنی است. پس 
عمده ترین مقصود، تقویت جنبه های روحانی، 
روانی و رشد اندیشــه، هماهنگ با دیگر ابعاد 

مادی و معنوی انسان است.
شاهدیم انســان  متمدن کنونی در بُعد پرورش 
جســمانی با تغذیه مناســب و توجه به نکات 
بهداشــتی در ابعــاد مختلــف، ورزش و ... به 
ضعف های مشــهود ظاهری فائق آمــده و در 
بُعد عقالنی نیز بــا تحصیل علــوم و فنون در 
گرایش های گوناگون توانســته تفــوق خود را 
بر پهنه گیتی قوام بخشــد، امــا از نظر اخالقی 
و گرایش هــای متعالی منطبق بــر فطرت، از 
هــر عصــر و دوره ای نازل تر ظاهر شــده و در 
نابســامانی های بی شــمار غوطه ور است و این 
سقوط ارمغان شــوم گریز از مســیر فطرت و 
عدم تقید به اصول اخالقــی، مبانی اقتصادی و 
ارزش های معنوی اســت و نقش مهم عبادات 
در جهــت پــرورش، تلفیق و پیونــد منطقی 
میان این ابعاد انســانی خالصه می شــود، زیرا 
با پــرورش روح، درجه شــناخت، بینش ژرف، 
احساس عبودیت، کشــف مقاصد واالی حیات 
و هدف انجام جهان، ارتقا یافته و عقاید مبتنی 
بر فطرت های پــاک و ضمایر بی آالیش فروغی 
بی پایان مي پذیرد و به منبــع فیاض پرتو الهی 
متصل می گردد که »الي اهلل تصیر االمور« همه 

کارها به خداوند مربوط مي شود.)شوري 53(

     فلسفه عبادات در نظام توحید
از این رو فلسفه عبادات در نظام توحید، عالوه 
بر تأثیرات فراگیر اجتماعی در بُعد پاســخ به 
غریزه تدیّن بشر، که ریشه در اعماق سرشت او 
دارد، به طور شایسته تبلور یافته و عمیق ترین 
اثرات سازنده را بر افراد عامی و معتقد گذاشته 
اســت و با تحریض انســان بر پیــکار با نفس 
ســرکش، او را آماده پذیــرش و انعکاس نور و 
هدایت و رســتگاری ایزدی می سازد و درجه 
پَست پیروی هوای نفس را به شرافت بندگی، 

مقام خائف و تسلیم و رضا می رساند.
و این فلســفه عظیــم تربیتی روزه اســت که 
خداوند ســبحان در پایان آیه به مؤمنین نوید 
داده اســت که اگر شــما این مهــم را رعایت 
کنید، جزو مّتقین )گل های سرسبد آفرینش( 
خواهید شــد. اگر از روی اختیار بــه انقطاع 
اصیل ترین نیازهای جســمانی خود دســت 
یازید، گشایشــی به روی اندیشه  ها، تمایالت 
روحانی و خواســته های معنوی خــود ایجاد 
کرده اید. این تحول نخســت از قضایای سلبی 
و ایجابی روزه اســت و این دو کفــه مثبت و 
منفی روزه عبارت اســت از: 1- تخلیه نفس از 
آلودگی ها و نابایسته های اخالقی 2- تحلیه و 

آرایش آن به طیبات.
    معنای واقعی روزه

پس معنــای واقعی روزه این اســت که کاری 
برخــالف دســتورهای دین صــورت نگیرد، 
پیوند تقوی و فضایل معنوی گسســته نشود، 
روزه دار در فکر طغیان نباشد، مخالفت با خدا 
و رسولش نکند، در اندیشــه اخالل، تعدی و 
خیانت و جنایت نباشد، در قلبش حقد و حسد 
نپروراند، با متجــاوزان و ابلهان هم گام نگردد 
به مصالح جامعه اســالمی بیاندیشد، با دست 
و زبان خود موجب آزار دیگران نشود، راهنما 
به منکرات نباشد و از نیرنگ و تزویر مبرا باشد 

و ...
این جاست که پیامبر اســالم)ص( می فرماید: 
»کســی کــه از قــول زور )گفتــار و آهنگ 
نامشروع( و عمل به آن برحذر نباشد، خداوند 
را نیازی به امســاک از خوردن و آشامیدن او 

نیست.«
پس بندگی و پرستشی درخور تحسین است 
که انســان را با آفریننده حکیــم و دادگرش 
که شایســته تنزیــه و تقدیس اســت، پیوند 
ناگسســتنی دهد و او را منبــع همه کماالت 

حجت االسالم مهدی رستم نژاد 
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی)ص( العالمیه

با نگرشی به نظام عبادی در اسالم، به این حقیقت مي رســیم که هدف از تشریح امور تعبدی، این نیست که 
هر مسلمانی در موعد مقرر به شکل مرســوم اعمالی را از خود به نمایش گذارد، بلکه هدف نهایی پرارج تر از 

پرستش های متعارف و عبادت های رایج ظاهری است.

پلهپلهتامالقاتخدا
گذری بر کارکرد پرورشی و سازنده روزه 
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و منشــأ مواهب بداند و مطمــح نظرش فقط 
ذات اقدس حضرت دوست باشــد و از کثرت 
به وحدت و از محســوس به نهان و ورای آن و 
از ماده به عالم معنی رســد و ایــن فوز و فالح 
میســر نگردد جز با تقویت اراده، ریاضت یک 
ماه انقطاع از تمایــالت از روي میل و پرورش 
روح و روان، تمرین نظم، احساس برابری، ایثار 

و مجاهدت و ... .
    پیامدهای اجتماعی روزه

از این جهت مســلمانان در پایان تمرین یک 
ماهه خود در تهذیب اخالق و تزکیه و معرفت 
نفس، جشــن و ســرور خود را بعــد از توجه 
به محرومــان اجتمــاع و ادای زکات فطر و به 
طور عموم، خود و علقه هــا و عالقه ها، خانه و 
کاشانه و بلکه شــهر و دیار خود، دل کندن و 
نفی وابستگی  و جدا شدن از خویشتن خویش 
و به خدا رســیدن را با کنگره عظیم اقامه نماز 
عید )بزرگ ترین ذکر الهی( به جماعت تمرین 
می کننــد و با اعتصام به »حبــل اهلل المتین« 
تفرقه را، حتــی در انجــام فرایــض مطرود 
دانسته و شکوه و عظمت اسالمی را به نمایش 
می گذارند و در نظر حقیقت نگر هر ناظری روز 
رســتاخیز را تداعی می کنند که اینان بی نفخ 
صور خاسته اند و همه با هم نغمه های پر طنین 
توحید را مترنم می شــوند »اهلل اکبر اهلل اکبر« 
بلکه مقام کبریایی او در وصــف وهم و خیال 

نگنجد.  
آن گاه همه اله ها را نفی کرده و تنها پروردگار 
یکتا را اثبات می کنند: ال الــه اال اهلل و اهلل اکبر 
می گویند: حمد و ثنا خداوندی را سزاست که 
خدایی جز او نیســت و از همه چیز بزرگ تر و 
باعظمت تر اســت »و هلل الحمد«، حمد و ثنا بر 

خدایی که ما را به این امر رهنمون ساخت.
»والحمدهلل علی ما هدینا، و له الشــکر علی ما 
اولینا« و خدایا! تو را سپاس می گوییم به آنچه 
که به ما بخشیدی. آن گاه در صفوف مرصوص، 
بی قید حصار و در فضای بی کــران الهی، دل 
به درگاه بی نیاز احدیت ســپرده و از زبان امام 
جماعت خویش با حضور قلب، ســوره اعلی را 
به گوش جان می شنوند و دست تمنا به سوی 
خداوند ُمفِضل دراز نمــوده و عرضه می دارند: 
»خدایا! تــو اهل جود و جبروتــی، به حق این 
عید مســلمانان ســوگندت می دهیم پیامبر 
خاتم و آلش را در هر خیری قــرار دادی، ما را 
نیز در آن داخل گردان و از هر شری که ایشان 

را از آن خارج گردانیدی، ما را نیز از آن برهان! 
خدایا! ایــن بهترین چیزی اســت که بندگان 
شایسته ات آن را مســئلت دارند. اجابت فرما! 
که اســتجابت نیایش پــاکان را وعده دادی و 
کسی را سراغ از خلف وعده تو نیست. چرا که 

اصدق الحدیثی.«
     روایت معصومین از روزه

در مورد فضائل روزه، گوش جان به ســخنان 
فرهیختگان مکتــب وحی و اختران ســپهر 
عبودیــت و نیاز می ســپاریم؛ امــام علی)ع( 
نقل می فرماید: رســول اکــرم)ص( روزی در 
ضمن خطبــه پرشــور فرمودنــد: ای مردم! 
ماه پربرکــت و رحمــت و آمــرزش خداوند 
به شــما رو کرده اســت، ماهی که در نزد خدا 
از بهترین ماه هاســت و روزهای آن از بهترین 
روزهــا و ســاعات آن از بهتریــن ســاعات 
 اســت، ماهی که بــه میهمانی خــدا دعوت 

شده اید، 
نفس های شــما در آن تســبیح و خواب شما 
عبادت اســت، اعمــال شــما در آن مقبول و 
دعاهای شما در آن مســتجاب است. از درگاه 
خدا با اخالص مســئلت نمایید که شــما را به 
انجــام روزه و تــالوت کتابش)قــرآن( موفق 
بدارد، زیرا بدبخت ترین افراد کســی اســت 
 که در ایــن ماه آمرزیــده نشــود و از این ماه 

بهره ای نگیرد.
روایت اســت از علی ابن فضال از امام رضا)ع( 
که پیامبر اکرم)ص( فرمود: مــاه رمضان، ماه 
بزرگی است. خدا نیکی ها را چند برابر پاداش 
می دهد، بدی ها و گناهان را محو می ســازد و 
درجات را رفیع می گرداند. هر کســی در این 
ماه صدقه دهد، خدا او را می آمرزد. کســی که 
در این ماه به زیر دســتانش نیکی کند، اخالق 
خود را نیک ســازد، خشــمش را فرونشاند، با 
خویشــانش پیوند نماید، خدا او را می آمرزد. 
ســپس فرمود: وقتی که این ماه به شما روی 
می آورد، رحمت و برکت به ســوي شما اقبال 
می کند و زمانی که به شــما پشــت می کند با 

آمرزش گناهان پشت می کند و ... .
و در احادیث دیگر می خوانیــم: »الّصوم ُجّنٌة 
ِمن عذاِب اهلل: روزه ســپری است از برای آتش 
َيــاُم ُجَنٌّة َما لَــْم َيْخِرْقَها بِِكْذٍب  جهنم«، »الِصّ
أْو ِغيَبٍة: روزه ســپری اســت که جز با دروغ و 

غیبت، دریده نمی شود.«
»لكل شیٍء زکاة و زکاة الجسد الصوم: برای هر 

چیزی زکاتی است و زکات بدن ها روزه گرفتن 
است« و در حدیث قدســی داریم: »الصوم لی 
و أنا أجزی به: روزه برای من اســت )به خاطر 
پنهان بــودن از انظار اغیــار و اخالص جهت 
رضای الهی بدین گونه تعبیر شــده( و صبر و 
پاداش آن را من می دهم.« پــس اجر روزه را 

فقط خدا می داند تا به کجاست!
و در حدیث دیگــری امام محمــد باقر)ع( از 
قول پیامبــر اکــرم)ص( نقل نمــوده که آن 
حضرت رو به مــردم فرمودند: ای انســان ها 
وقتی که ماه رمضان فرا می رســد، شــیاطین 
به غــل و زنجیر بســته می شــوند. درب های 
آسمان و بهشــت و رحمت الهی باز می گردد 
و درب هــای دوزخ بســته می شــوند، دعاها 
مستجاب و ... منادیان هر شب صال می دهند: 
 آیا حاجت مندی هســت؟! آیا آمرزش خواهی 

هست؟! و ... 
امام صــادق)ع( نیز در طی حدیــث مفصلی 
ضمن بیان فلســفه روزه فرمودنــد: هنگامی 
که روزه گرفتید، زبان های خــود را از دروغ و 
چشــم های خود را از مناظر حرام نگه دارید. 
ســتیزه نکنید، خیانت نورزید، غیبت نکنید، 
به یکدیگر پرخاش ننموده و خشــم نگیرید، 
ناســزا ندهید و بدگویــی نکنید. بــه القاب 
ناپســند همدیگر را نســبت ندهید، دشمنی 
و ســتم ننماییــد، از یاد خــدا و نمــاز غافل 
نگردید. خاموشی، سکوت، حلم و استقامت و 
راستی را پیشه خود ســازید و از گفتار دروغ، 
نّمامی)ســخن چینی(  ســوء ظن،  تهمــت، 
بپرهیزید. متوجه آخرت باشــید و برای نائل 
 آمــدن به موهبت هــای الهی توشــه بردارید 

و...
اینک، نفس لوامــه را به داوری بکشــانید که 
روزه ما در کدامین درجات ســیر می کند. آیا 
روزه عام است و فقط از خوردن، آشامیدن و ... 
امساک ورزیده ایم و دیگر هیچ؟! یا تمام اعضا و 
جوارح ما نیز ممسک هستند و در حال روزه؟ 
یا روزه ما خاص اســت و عالوه بر موارد فوق، 
فکر و ذهــن ما نیز از همت های پســت و امور 
دنیوی و غیرخدایی آزاد است؟! از این رو امام 
صادق)ع( فرموده است: روزی که روزه ای، باید 
با روزی که مفطری فرق داشــته باشد. چه بسا 
افرادی به ظاهر مفطرند، ولی در عمل و باطن 
روزه اند و افــرادی به ظاهر روزه انــد، ولی در 

 .عمل مفطرند

کنگرهعظیماقامهنمازعیدفطر
مسلمانان در پایان تمرین یک ماهه خود در تهذیب اخالق و تزکیه و معرفت نفس، جشن و سرور خود را با کنگره 
عظیم اقامه نماز عید فطر برپا می کنند و با اعتصام به »حبل اهلل المتین« تفرقه را، حتی در انجام فرایض مطرود 

دانسته و شکوه و عظمت اسالمی را به نمایش می گذارند.

بندگی و پرستشی 
درخور تحسین 
است که انسان را 
با آفریننده حکیم 
و دادگرش که 
شایسته تنزیه 
و تقدیس است، 
پیوند ناگسستنی 
دهد و او را منبع 
همه کماالت و 
منشأ مواهب 
بداند و مطمح 
نظرش فقط ذات 
اقدس حضرت 
دوست باشد و از 
کثرت به وحدت 
و از محسوس به 
نهان و ورای آن و از 
ماده به عالم معنی 
رسد 
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ماه خدا

مؤمنان است: »أّن رحمت اهلل قریب من المحســنین«3 تحصیل این نوع 
رحمت، در ماه مبارک رمضان آسان است.

    ماه مبارک رمضان دو دستور دارد: 
عمومی: که انســان تمام ماه مبارک رمضان را به عنوان یک واحد بداند و 
برای آن نیت کند، یعنی در شب اول ماه مبارک رمضان می تواند قصد کند 

که تا آخر ماه روزه بگیرد.
خصوصی: که هر روز دارای تکالیف مســتقل و جدایی اســت. »و أیّامه 
أفضل األیام و لیالیه أفضل اللّیالی« تمام روزهای ماه مبارک رمضان از تمام 
ایام سال افضل است و تمام شــب های ماه مبارک رمضان، از تمام شب ها 
و لیالی سال برتر است. »و ساعاته أفضل الســاعات«ـ  ساعات یعنی چند 
لحظهـ  لحظات آن بهترین لحظه هاســت.  این جمله که فرمود: »شهراهلل 
به شما رو کرده«، مناسب با حدیث شریف »الّصوم لی« است. اگر روزه مال 
خداست، پس این ماه هم ماه خدا و شهراهلل اســت و به همان نسبت تنها 
»الصوم لی« نخواهد بود، دعاهای ســحر هم »هلِل« است، آن عبادت های 
دیگر هم »هلِل« اســت، چون این شهر، شــهر اهلل اســت. اگر این ماه، ماه 
خداســت، تمام آنچه که در این ماه انجام می گیرد، خواه دعاهای شــب و 

سحر، و خواه عبادت روز و روزه همه »هلِل« است. 
    ماه رمضان و تخلق به اخالق الهی

فرمود: »هو شــهٌر ُدعیتم فیه إلی ضیافة اهلل« در این ماه شما میهمان خدا 
هستید. میهمان باید شبیه صاحب خانه باشــد. روزه دار، میهمان خدایی 
اســت که »یُطِعُم و ال یُطَعم«4 اطعام می کند، ولی خود اطعام نمی شــود؛ 
پس او هم می تواند »یُطِعُم و ال یُطَعم« باشد. اگر خدای سبحان می بخشد 
و نمی گیرد، انســان هم بایســتی در این ماه خویی پیدا کند که ببخشد و 
نگیرد، چون هیچ دستی بهتر از دست بخشــنده و هیچ دستی هم بدتر از 
دست بگیر نیست. خوی گدامنشی را خداوند ناپسند دارد و خوی بخشش 
را می پذیرد. اگر کسی تالش و کوشش کرد که دیگران در کنار سفره او به 
بهشت بروند، دست او دست بخشنده اســت و اگر کسی تالش کرد که به 

برکت دیگران به بهشت برود، او دست گیرنده دارد.

ماهی برای 
تکریم بندگان 
بررسی اثرات روزه با نگاهی به کتاب 
»حکمت عبادات« استاد جوادی آملی 

حجت االسالم محمدرضا مصطفی پور 
استاد دانشگاه خوارزمی

آیت اهلل جوادی  آملی در کتاب »حکمت عبادت«، به حکمت، 
رمز و راز و اثرات بســیاری از عبادات می پــردازد. عبادت 
رودخانه جوشانی است که انسان را به مقصد می رساند. مسلمًا 
برخی از عبادات داری اثرات ویژه ای هستند. ابن اثیر تصریح 
می کند روزه، عبادت خاص خداوند اســت، چون عبادت های 
دیگر برای غیر خدا انجام شــده، اما برای غیر خداوند تاکنون 
روزه گرفته نشــده اســت. به هر حال اثراتی در روزه نهفته 
است که در عبادات دیگر نیست. در این نوشــتار با توجه به 
 کتاب »حکمت عبادات «اســتاد جوادی آملی اثراتی از روزه 

به اجمال بررسی شده است.

امام رضا)ع( از پدران گرامشان، از امام علی)ع( نقل فرموده که روزی رسول 
خدا)ص( خطبه ای ایراد کرده و فرمودند: »أیها الناس قد أقبل إلیکم شهر 
اهلل«1 ماه خدا به شــما روی کرد، چون در این ماه صوم اهلل مطرح اســت. 
روزه، مال خداست و این ماه، ماه روزه است. ماه مبارک رمضان را شهراهلل 
می نامند. چنان که ماه رجب، شــهر والیت و ماه شــعبان هم شهر نبوت و 
رسالت است. از این رو در دعاهای ماه رجب از خداوند متعال توفیق عبادت 
در ماه مبارک رمضان مســئلت می شــود، تا زمینه آن از ماه رجب مهیا و 
فراهم شــود و تا زماني که انســان مقدماتی را طی نکند، نمی تواند به ماه 

مبارک رمضان راه یابد. 
در روایتی فرموده اند: نگویید رمضان آمد، رمضان رفت، بگویید ماه رمضان 
آمد و ماه رمضان رفت؛ زیرا رمضان اسمی از اسمای مبارک خدای سبحان 
است.2 شهر رمضان در حقیقت شهراهلل است. اگر انسان در شهراهلل به لقاء 
اهلل نرســد، به باطن روزه نرســیده، بلکه روزه ای در سطح طبیعت گرفته 
است، پاداشی هم که به او می رســد در همان سطح خواهد بود. فرمود: ماه 
خدا همراه با برکت، رحمت و مغفرت به شــما روی کرده اســت، مواظب 
باشــید به اســتقبالش بروید و آماده باشید تا آن را درســت درک کنید. 
»برکت«، خیر مستدام و ماندنی اســت. این ماه همراه با برکت، رحمت و 
مغفرت است. رحمت و مغفرت تنها آمرزش از گناهان نیست، آن درجات 
عالیه را هم خدای سبحان رحمت می نامد، البته رحمت خاصه مخصوص 

شما در این ماه، 
کرامت بخواهید، 
زیرا خداوند 
آبروی انسان 
کریم را نمی ریزد 
و همیشه آن را 
حفظ می کند. 
کرامت، وصف 
خاص فرشتگان 
است. فرشتگان، 
بندگان مکرمند
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یکی از کلمات بلندی که قبل از رسول خدا)ص( 
کسی نگفته این اســت که »الید الُعلیا خیٌر من 
الید الُسفلی«،5 دست باالیی بهتر از دست زیرین 
است، زیرا انسانی که می بخشد دستش باالست، 

وقتی می گیرد دستش پایین است.
در ضمن دعاهای شب های ماه مبارک رمضان، 
داشــتن روحی چنین بلند را به انسان توصیه 
می کنند که به خدا عــرض کنید: »خدایا تو که 
دینت را حفظ می کنی و ممکن نیســت دست 
از آن برداری، توفیق بده تا دین تو به دست من 
زنده شــود«، نه این که دیگران دین تو را زنده 
کنند و من کنار سفره دین بنشینم. بگذار نماز 
و روزه به دســت من و با خون من زنده شود که 
دیگران میهمان من باشــند، نه این که دیگران 
بجنگند و خــون بدهند و دیــن را احیا کنند و 
من نماز بخوانم و روزه بگیرم. »واجعلنی مّمن 

تنتصر به لدینک و ال تستبدل بی غیری«6
خــدای ســبحان عــده ای را تهدیــد کرده، 
می فرماید: من از دینم حمایت می کنم و دست 
از آن بر نمی دارم، اگر شــما توفیق اجرای این 
فیض را نیافتی، به دست دیگری انجام خواهم 
داد: »إن تتولّوا یســتبدل قومــاً غیرکم ثّم ال 
یکونوا أمثالکم«7 چنین نیست که اگر دیگران 
در برابر اســالم صف بســتند خداوند دست از 
اسالم بکشد. به طور یقین خدا دینش را حفظ 
می کند. حال اگر حفظ دین با شما ممکن نشد 
و خلوص را از دســت دادید، شــما را می برد و 

دیگران را جای شما می آورد.
بر اســاس این تهدید و تعلیم قرآن کریم است 
که فرموده اند: در شب های ماه مبارک رمضان 
بگویید خدایا تو که دینت را حفظ می کنی، این 
توفیق را بده که دین تو به دســت من حفظ و 
زنده شود. این را دست بخشــنده و همت بلند 
می گویند. در دعاهای این ماه، صاحبخانه را به 
ما معرفی کرده اند که »و هــو یطعم و ال یطعم 
و یجیر و ال یجــار علیه«8 یا »یهلــک ملوکا و 
یستخلف آخرین«.9 ســپس به ما گفته اند که 

شما میهمان چنین خدایی هستید.
    ماه رمضان و کرامت طلبی

نیز فرمود: شــما در این ماه، کرامت بخواهید، 
زیرا خداوند آبروی انســان کریــم را نمی ریزد 
و همیشــه آن را حفظ می کند. کرامت، وصف 
خاص فرشــتگان اســت. فرشــتگان، بندگان 
مکرمند،10 شــما هــم در کنار ســفره کرامت 

دعوت شده اید، سعی کنید کریم بشوید. 
کرامت یعنی نزاهــت از پســتی و فرومایگی. 
همه دســتورات اسالم به انســان روح کرامت 
می بخشــد، چون از ناحیه خــدای کریم آمده 
است. علی)ع( می فرماید: »من وجد ماًء و تراباً 

ثم افتقر فأبعده اهلل«11
ملت یا فردی کــه آب و خاک به انــدازه کافی 
داشته باشد و محتاج دیگران شــود، خدا او را 
دور کند! این ســخن دعوت بــه تولید و پرهیز 
از بیکاری اســت، حضرت، فرد یا گــروه بیکار 
را نفرین می کند و بــه افــراد، روحیه کرامت 
می بخشــد. باز در نهج البالغه به طور منطقی 

استدالل می کند که:
آیا خــدا پیامبــرش را گرامی داشــته یا نه؟ 
عزیزترین بندگان نزد خدا پیامبر اســت و هیچ 
کرامت و عزت و حرمتی نبود، جز آن که خدای 

سبحان به پیامبرش عنایت کرد.
زندگی پیامبر بســیار ســاده بود و ایشان بارها 
گرسنه می خوابیدند، چه در شعب ابی طالب و 
چه در جای دیگر و اگر مالی از خدیجه رســید، 
در راه تقویت اســالم هزینه شد و خود حضرت 

مصرف شخصی نکردند.
اگر مال و ثروت داشــتن، کمال و شرافت باشد، 
پس باید گفت خدا پیامبرش را تحقیر کرده که 
به او ثروتی نبخشیده است و این صحیح نیست. 
پس بدانید خدا به کســی که با مال سرگرمش 
کند، اهانت کرده اســت، او را با مال ســرگرم 

می کند که دیگر سراغ معارف نیاید. 
حاصل آنچه در نهج البالغه آمده این است که: 
هر کس را خدا به مال سرگرم کند، تمام عمرش 
به صرافی می گذرد، او بدانــد که از عنایت خدا 
دور شده اســت. کرامت در محدوده اعتباریات 
دنیایی نیســت، هرچند طعم دنیــا می دهد، 
نه تنها مایه کرامت نیســت، بلکه موجب دنائت 
است. اگر انسان بیش از مقداری که برای حفظ 
آبرو نیاز اســت عمر خود را صــرف دنیا کند، 
ضررکرده و برای او وبال است. اسالم می فرماید: 
کریمانــه زندگی کــن، برای کرامــت جامعه 
اســالمی تولید داشــته باش و برای سربلندی 
خود و جامعه اســالمی تالش و کوشش کن و 

دیگران را نیز از دسترنج خود برخوردار ساز.
    روزه و باور قیامت

چون ماه مبــارک رمضــان از عظمت خاصی 
برخــوردار اســت، حضــرت در ماه شــعبان 

می فرماید: خودتــان را آماده کــرده و از خدا 
بخواهید تا ماه رمضان را بــا برکت و رحمت و 
مغفرتی که می آید، ادراک کنید: »فاســئلوا اهلل 
ربّکم بنّیاٍت صادقٍه و قلــوٍب طاهرٍة أن یَُوفَّقکم 
لصیامه و تالوة کتابــه. فأّن الشــقّی َمن حرم 
غفران اهلل عّز و جــلّ فی هذا الشــهر العظیم. 
واذکروا بجوعکم و َعَطشکم فیه جوَع یوم القیامة 
وعطشه«12 با نیت ها و دل هایی پاک از خداوند 
طلب توفیق بــرای روزه و تــالوت قرآن کنید. 
کســی که از مغفرت خداوند محروم بماند، در 
حقیقت شقاوتش کامل است. به یاد تشنگی و 

گرسنگی قیامت باشید.
در بعضی از روایات، فضیلت روزه آمده اســت: 
»روزه بگیرید تا گرسنه شوید و درد گرسنگان 
را بچشــید.«13 این، به زبان ما ســخن گفتن و 
از قدم های اولیه اســت و گرنه آیا باید بگذاریم 
کسی گرســنه باشــد و خودمان همیشه سیر 
باشیم؟ در قیامت عده ای واقعاً گرسنه هستند، 
غذا می خورند، ولی هرگز ســیر نمی شــوند؛ 
همان طور که در دنیا هرگز ســیر نمی شــدند، 
چون حس آز و طمع تمام شــدنی نیســت، در 
آخرت هم به صورت »َهــل ِمن مزید«14 ظهور 
می کند. فرمود: شما به فکر گرسنگی و تشنگی 
قیامت باشــید نه به فکر گرســنگی و تشنگی 
دیگران، آن را که باید در قدم های اولیه تأمین 
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فضیلت دعا

نیایش غذای روح است، چنان که نان و آب غذای 
جسم. همان طور که اگر غذا به بدن نرسد، بدن رو 
به ضعف و ناتوانی می گذارد، اگر غذای روح نیز به 
آن نرسد، روح فرســوده می شود. روشن است که 
روح اشرف از بدن است و انســانّیت انسان به روح 
اســت نه بدن. دعا در حقیقت تقاضاست و اجابت 
به منزله عرضه و اگر تقاضا نباشــد، عرضه محقق 

نمی شود؛ چه، عرضه فرع است و تقاضا اصل.
انسان به وســیله  دعا از خالق می گیرد آنچه را که 
اگر دعا نبود نصیب او نمی شــد. مؤید این مطلب 

زَق لَیَنزُل  حدیثی از رسول اکرم )ص( است:»اِنَّ الرِّ
ماِء اِلَی اأَلرِض بَِعَدِد قَطِر الَمَطِر الی ُکلِّ نَفٍس  ِمَن السَّ
بما قُِدَر لَها و لِکّن اهللَ فَُضوُل فَاسئَلوا اهلل ِمن فَضلِِه«1 
رســول اکرم )صلّــی اهلل علیه وآلــه( فرمودند: 
»روزی از آســمان بر زمین نازل می شود به عدد 
قطره های باران برای هر نَفسی از نُفوس بر حسب 
تقدیر الهــی و لکن برای خدا زیاد اســت از ارزاق 

پس خدا را بخوانید از فضل او.«
    دعا قضای الهی را دگرگون می سازد

گاهی اوقات دعا قضای الهی را دگرگون می سازد 

زیرا قضا بر دو قسم است: »قضای حتمی  و الزم« 
و »قضای غیرحتمــی  و غیرالزم«. قضای حتمی، 
قضایی اســت که تغییرپذیر نیســت؛ مانند اََجِل 
حتمی  که وقتی می رســد پس و پیش نمی شود 
و روزِی معّین شــده که هر طور باشــد به مخلوق 
ِّیَْقِضَي اهلّل أَْمراً َکاَن َمْفُعواًل2:  می رســد: »َولَـــِکن ل
آنچه خداوند مقرر کــرده در قضای حتمی  خود 
َُّهْم  ا قََضْینَــا َعَلْیِه الَْمْوَت َما َدل واقع می گردد.« »فََلمَّ
َُّة اأَلْرِض...3: چون حکم مرگ او را  َعَلی َمْوتِِه إاِلَّ َداب
بر او راندیم جز حشره ای از حشرات زمین مردم را 
بر مرگش آگاه نکرد.« قضای غیرحتمی، قضایی 
اســت که قابل تغییر و تبدیل است، چنان که در 
روایات آمده است که صدقه دفع بال می کند و ِصلِه  

َرِحم ُعمر را طوالنی می سازد. 
    خضوع و خشوع

دعا، خضوع و خشــوع در برابر پــروردگار همراه 
با تضرع و زاری اســت. خدا ناله  بنده  را دوســت 
 دارد و می خواهد کــه بندگان او، دســت تضرع 
به ســوی او دراز کنند و چه بســا که همین عمل 
باعث ایجاد محبت بین آفریدگار و آفریده شــود 
و به این وســیله بنده از طغیان و سرکشی به خود 
آمده، رضایت خدا را طلب کند، به ویژه اگر بر دعا 

پافشاری ورزد و این اثری نیکو دارد. 
نیایــش، برآوردن نیازهاســت؛ دنیوی باشــد یا 
اُخروی. دعا موجب برقــراری و حفظ روابط بین 
آفریده و آفریدگار اســت و اگر ایــن رابطه قطع 

شود، انسان در دنیا و آخرت نگون سار می گردد.
دعا موجب تزکیه  باطن و صفای روح اســت و این 
دو اصل، علــت نهایی آفرینش و جعــل احکام و 
شرایع آسمانی اســت و اگر دعا با شــرایط انجام 
گیرد، قلب می شــکند و چه بســا اشــک جاری 
می شــود و شکســتن دل موجب لطافت روح و 
صالح قلب اســت. بنا بر روایــات، خداونِد متعال 
دوســت  دارد تضرع بنــده را و این که بنــده از او 
بخواهد، پس نَفس دعا و خواســتن، مطلوب حّق 
اســت وگرنه خدا از قلب بنده و نیازهــای او آگاه 
است و نیازی به دعا نیست، ولی چه ثمره ای بهتر 

و برتر و باالتر از جلب خشنودی و رضایِت حق؟
    مغز پرستش

نیایش، رفتاری است مستقل و ذاتاً مطلوب و بلکه 
از گران بهاترین پرســتش ها که »مغز پرستش« 
لقب گرفته اســت. دعا وســیله  برقــراری پیوند 
معنوی با خدای متعال، نمایشــگاه حضور قلب و 
تعلق روح به ذات اقدس باری تعالی اســت. دعا، 

خوشابهنیمهشبىباخداصفاکردن

احمدعلی افتخاری 
استاد دانشگاه اصول الدین

دعا بهترین وسیله برای تقرب بنده به خداست؛ زیرا هرچه انسان بیشــتر دعا کند و خدا را بخواند، به مقام 
قرب او نزدیک تر می شود و هرچه کمتر، دورتر. در این نوشــتار به طور مختصر درباره فلسفه، شباهت ها و 

تفاوت های نیایش و دعا پرداخته ایم.

فلسفه  نیایش چیست؟
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بشر و مژده  اجرا شدن قوانین سعادت بخش الهی و 
تشکیل شهر نیکان و مدینه  فاضله است.

نیایــش، تمیــز و تشــخیص بیــن فضیلت ها و 
ناپاکی ها و پلیدی هاست؛ آداب معاشرت، چگونه 
زیســتن با آرام ترین روح در پرتو توّکل به هنگام 

اضطراب انگیزترین حادثه هاست. 
دعا، نوید رســتگاری از صفات زشــت و خوهای 
حیوانی اســت، بلکه پدیدآورنده  حالت های بیم 
و امید، زاینــده  مهر و عطوفت اســت. دعا، عامل 
پیدایــش دوســتی در دل ها نســبت بــه  خدا و 
دوستان خداســت، القای شجاعت و توان اعتراف 

و قدرت بیاِن تقصیر در پیشگاه دادگر تواناست. 
دعا، وسیله  رفع آسیب ها و سپر اســتوار در برابر 
نامالیمات و ســبب نزول و شــمول رحمت حق 
اســت. دعا، روح پناهندگی و کاوش راه هدف دار 
زندگی اســت. »پــس دعــا هرگــز در قاموس 
امیدواران،  وســیله تخدیر اذهان ملت ها و توجیه 
سستی و جانشین شدن کار و کوشش و دست آویز 

کوته نظران نیست.«
دعا، اجابت فرمان ایزدی اســت، فراموش نکردن 
»خود« و »خداســت«.4 »اُذُکرونــی اَذُکرکُم«؛ 
»خواهی که یادت کند، یــادش کن«. خواهی که 
پذیرایت گردد، بخوانش »اُدُعونی اَسَتِجب لَُکم«. 
دعا ذکر محبوب است و نشــان محّبت دوست«5 
و عارفان را باور این اســت که ســودای عشــق از 
زیَرکی جهان بهتر ارزد و عشــق بنــده را به خدا 
می رساند و از بهر این معنی فرض راه  آمده است و 
در پندی گران گفته انــد: »ای عزیز! ندانیم عقربه  
مغناطیس دیده ای که با شــمالش چه عشــقی 
است!؟ با خدایت عشق از او آموز که به هر طرفش 
بچرخانی باز روی آن ســوی کند و هر مانع پیش 
گذاری از نیــرو نماند. چه جز ایــن ره نداند«6 رو 
کردنی چنین در جهان عشق و یقین، در پرتو ذکر 

و نیایش دوست خواهد بود.
امید که از تبار نیایش گــران و آمرزش خواهان در 
ســحرها و بیداردالن حریم خلوت یار گردیم، دل 
بدو ســپاریم، جز کوی و حریــم او ره نپوییم، جز 
رضای او نگوییم و ننگاریم و همه کردار خویش به 
اخالق حضرتش بیاراییم، تا به جوار رضا و محّبت 

و رحمتش نایل آییم. 
    دعا از دیدگاه عقل

همه  پدیده هــا نیازمنــد به آفرینش گــر و ذات 
باری تعالی هســتند و نیاز از لــوازم ذات ممکن 
اســت، به طوری که در دنیا و آخرت از انسان جدا 

محورهایاصلی
دردعاهایقرآنی

الف    حمد و ستایش: در نگاه نخســت به همه  آیات یاد 
شده، ثنا و ستایش الهی را، با یادآوری نام های نیک و صفات 
جمال و جالل معبود در طلیعه نیایش، به روشنی می بینیم و 
چه بسا در پایان بخشــی از فرازها نیز این ویژگی به صورت 

امری پسندیده، به چشم می خورد. 
ب    توّسل: کردار نیک، رفتارهای شایسته و الگوهای 
پسندیده  رفتاری، بســان ایمان آوردن به  یگانگی خدای 
متعال، جهان نهان، ُکتب آسمانی و »ما انزل اهلل«، پیامبران 
و پیــروی از آن ها، اخــالص، اظهار ناتوانــی و... از جمله 

ویژگی های آشکار نیایش در قرآن است. 
ج    شــکایت و گالیه از بروز محنت ها: بالهای وارده و 
مشکالت روزگار، سلطه ستمگران، و درخواست گشایش و 
رهایی و نجات از چنگ زورمندان، کافران، فسادانگیزان و 
نی ِمَن الَقوِم الّظالِمین(، )َوانُصرنا َعَلی الَقوِم  منافقان و... )نَجِّ
ََّنا اکِشــف َعنَّا الَعذاب و... که ستم ستیزی،  الکاِفرین(، )َرب
نوع دوســتی، صلــح و هم زیســتی از آموزه هــای این 

نیایش هاست.
د    اعتراف: اقــرار به قصور و تقصیر بــر اثر غفلت و 
نادانی، پیروی از هواهای نفســانی، وسوسه های شیاطین 
اِنس و جّن، نافرمانی و بلکه ترک اولی اســت. )َربِّ َظَلمنا 

اَنُفَسنا(، )اِنّی ُکنُت ِمَن الّظالِمین(، )اِن نَسینا اَو اَخَطأنا...(
هـ    آمرزش خواهی: طلب عفو و بخشــایش و اغماض 
و نظر لطف و بخشــایش از دیگر آموزش های دعاهای قرآن 
اســت: )َفاغِفرلِی(، )َوارَحمنا(، )َواعُف َعّنــا َو تُب َعَلینا(، 

ِ)غِفرلی َو لِوالَِدیَّ و...(.
اینک با پیــروی از ادعیــه قرآنی و روش هــای معمول 
فرهیختگان مکتب اســالم و رعایت ایــن اصول متعالی، 
فرازهایی را که برگرفته از آیات کریمه، احادیث معصومین 
و دعاهای وارده )مأثوره( اســت، جهت ایجاد پیوند و رابطه 
پایدار قلبی با معبود اَزلی، به محضــر پُرقدر صاحب دالن 
و رهــروان طریق »اِلــی اهلل« و آروزمنــدان »لِقآء اهلل« و 
سخن دانان فارســی زبان، تقدیم می داریم و با همه نیاز و 
امید و توان و اخالص، به درگاه با عظمت و رحمت ربوبی اش 
یُع الَْعِلیُم«  ــمِ ََّک أَنَت السَّ ََّنا تََقبَّْل ِمنَّا إِن عرضه می داریم: »َرب
)بقره 127 ( ای پروردگار ما این انــدک را، از ما پذیرا باش، 

همانا تو شنوای هر دعا و دانای هر رازی.

عامل تقویت پیونــد با مبدأ ازلــی و دوام رابطه با 
مبدأ فیــض و کمال و قــدرت بی نهایت اســت. 
چه بســا نیایش، ســبب ارتقای بینــش و درجه  

شناخت و یقین بشر به جهان الهوت است. 
دعا، احساس سنگینی حضور حق در همه  شئون 
زندگی و پژواک »اَلَســت« ازلــی و انعکاس فروغ 
الهی در آینه  دل اســت که دیده  دل باز شــده و 
اوصــاف جمالش را عیــان می بینــد، بلکه آنچه 

نادیدنی است، آن می بیند.
    از درجه  »اماره« به »لّوامه« 

همراهــي روح و دل بــا جهان آفریــن و حصول 
ســکون و  آرامش، برای نفس اســت تــا از درجه  
»اماره« به »لّوامه« و پس از آن به »مطمئّنه« رسد 
و »اِرِجعــی« آفریدگار خویــش را لّبیک نصوحاً 

گوید. 
دعا، بیان راز دل به دوستی مهربان است. نیازها را 
به او عرضه می داری، در انجامش یاری می طلبی 

و از دیدارش خرسندی.
دعا، غبار غفلت و زنگارهای خودپسندی و غرور را 
از صفحه دل و جان می زداید، حجاب های متعدد 
»من و ما« را کنار می زنــد، دیده  حق بین دل را به 
سیمای محبوب می دوزد، روح نشاط و امید را در 

کالبد پویندگان کوی دوست می دمد. 
دعــا، تأثیرات عمیــق و پایدار خــود را در روح و 
روان انســان بر جای می گذارد و سبب پشیمانی 
از نافرمانی ها می گردد؛ چراکه شرمساری و اظهار 
ناتوانی و اقرار به تقصیــر، در درون نیایش نهفته 
است و هرچه دعا بیشتر و حضور قلب بهتر باشد، 
پشیمانی افزون تر خواهد بود و نتیجه  این حالت، 

حقیقت توبه است.
دعا، اخــالص و بریــدن از غیر و توجــه کامل به 
ذات باری تعالی اســت و مصداق بــارزش، تلقین 
اعتمادبه نفس اســت. به عبارت دیگر، دعا، اعالن 
بی نیازی از هر آنچه غیر او، عرضــه  نیاز به درگاه 

بی نیازش و تفسیر »اِیّاَک نَسَتعین« است.
حقیقت دیگر دعا، نفی »خــود« و اثبات »وجود 
حق« اســت. ابراز ناخشــنودی از وضع موجود، 
نفس امــاره، هــوای نفس، دنیادوســتی، دانش 
بی عمل، عدم فروتنی و خضوع قلب، عدم پذیرش 
دعــا و نمــاز و... گرفتاری های زندگــی، غیبت 
مهر ســپهر امامت، فزونی دشــمن، درماندگی 
و آشــوب های گوناگون زمانه و طلب گشــایش 
و نجات از حاکــم مقتدر و مالــک ُملک و ملکوت 
است. دعا، تبلور آرزوی دیرین ُصلح و هم زیستی 

محکىبرایخوبوبد
نیایش، تمیز و تشــخیص بیــن فضیلت ها و ناپاکی ها و پلیدی هاســت؛ 
آداب معاشــرت، چگونه زیســتن با آرام ترین روح در پرتو توّکل به هنگام 

اضطراب انگیزترین حادثه هاست.
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نمی شود که »اَلَفقُر َسواُد الَوجِه فِی الّداَرین«.
سیه رویی ز ممکن در دو عالم  

نشد هرگز جدا واهلل اَعَلم  
چون نیازشــان ثابت است، پس درخواســت آن ها ثابت می شــود و جز خدا 
همه چیز نیازمند اســت. پس خردمندانه اســت که فقط از بی نیاز سؤال شود 
و آن کس، جز خــدای توانا و دانا و فرازمند نیســت. پس در هر شــرایطی به 
اقتضای نیاز ذاتی و برای رفع نیاز، ســؤال و خواهش یک ضرورت است؛ یعنی 
 ُ ِ َواهللَّ باید بخواهد آنچــه را که می خواهد! »يَا أَيَّهــا النَّاُس أَنتُُم الُْفَقــَراء إِلَی اهللَّ
ُهَو الَْغنِّي الَْحِمیُد«.7 دستورهای شــرعی در این مقام راهنمای عقل است و به 
عبارت ساده تر، عقل انســان حاکم اســت بر فقر او، و نیز حاکم است که باید 
حتی االمکان نیازها برآورده شــوند، زیرا هرچه کاســتی ها کاسته شود بهتر 
است. چون بشر طالِب کمال است و کمال در عدِم احتیاج نسبی است و چون 
چنین است پس فلســفه  وجودِی دعا، برآمدِن نیازهاســت و چون چگونگی 
دعا و دســت آوردهای مادی و معنوی آن بر انســان مجهول است و به عبارت 
دیگر بشــر علم به مرحله  اجمال دارد نه تفصیل، بنابراین شــرع مقدس برای 
دعا دستورهایی مقرر و بشر را تشــویق و ترغیب بر رعایت آن ها فرموده است 
تا نتیجه  مثبت حاصل آید. پس شرع راهنمای انســان به کیفیت دعا و گاهی 

وادارکننده  انسان به دعا و مبین فضیلت آن است. 
    چه بخواهیم؟!

برای نیایش و خواهش، با چه باور، اندیشــه، هدف و شناختی از دعا و برآورنده  
خواهش ها گام برمی داریم؟ برای گشــایش چه مشــکلی و فراهم آمدن چه 
زمینه هایی دست به دعا برمی داریم؟ نیازمندی های خود را در چه دیده ایم؟ 
نسبت به ســود و زیان خویش در درخواســت هایمان چقدر آگاهی داریم؟ 
معیار ما در طلب چیســت؟ نیازمندی های مهم ما کدام اســت؟ نخســتین 
خواهش ما چه باشــد بهتر اســت؟ اگر همه خواهش هایمان پذیرفته گردد 
چه می شــود؟ تأثیراتش بر زندگی فردی و روابط اجتماعی ما چگونه خواهد 
بود؟ پافشاری بر کدامین خواهش ها، عقالنی، منطقی و پسندیده تر است؟ با 
شتابزدگی و درخواســت های زودهنگام خود چه کنیم؟ با چه نیاز، اخالص و 

حضور قلبی مسئلت نماییم؟ و...؟!
برای پاســخ به این پرســش ها و نمونه های دیگر از این گونه، به سراغ منشور 
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شرایطوآدابدعا
چیست؟

1     نیت: از جمله شــرط های هر عمل عبادی، نخست 
ََّما االَعماُل بِالِنّیاِت( و پاداش هر  داشتن نیت اســت. )اِن

عملی بسته به نّیت است. 
2     حضور قلــب: انعکاس نور و معرفــت الهی در دل 
حضور قلب است. اگر نور حق پژواک یابد، نیایش گر همه 
را از حق و به حق می خواهد و از پلیدی ها و خواسته های 

ناحق تهی می گردد. 
3     اخالص: سپس اخالص، شرط اساسی است. دستور 
است که او را با اخالص بخوانید. )َفادُعوُه ُمخِلصیَن...( و 
در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( داریم: )ال َعَمَل اِاّل بِالِنيَِّة، ال 

َعَمَل َو ال ِنيَّت اِاّل بِااِلخالِص...(.
4     امکان: و شرط دیگر در دعا، قرارگیری خواسته و 
مسئله در مجرای طبیعی است. یعنی: تحّقق آن پس از 

حصول شرط های گفته شده، ممکن باشد، نه محال.
5     مصلحت: وجود مصلحت و خیر که شرط کافی نیز 
هست به دست خداســت که همانا او بر حال بندگان و 
خیر و شّر ایشان آگاه است. )َعَسی أَن تَْکَرُهواْ َشْیًئا َوُهَو 
َُّکْم َواهلّل یَْعَلُم  َُّکْم َوَعَسی أَن تُِحّبواْ َشْیًئا َوُهَو َشرٌّ ل َخْیٌر ل

َوأَنُتْم الَ تَْعَلُموَن( )بقره 216(.
در آداب دعا، به چند مورد اشــاره می کنیم: داشــتن 
وضو، طهارت جسم و جان از پلیدی ها،  استفاده از بوي 
خوش، دعا در مســجد، رو به قبله بودن،  دادن صدقه 
پیش از دعا، داشتن اعتماد و ُحسن ظّن به خدا، دوری 
از نومیدی، عدم شتاب و پرهیز از عجله، دعا در خلوت، 
پرهیز از ریا، جاری ساختن نیازها و خواسته ها به زبان، 
حالت خضوع و خشــوع و همراه با اشک خوف و رجا، 
اعتراف به گناهان و اقرار به لغزش ها و خطاهای آشکار 
و نهان خویش. بلند نمودن دســت ها رو به آسمان به 
صورت باز و مقابل صورت، دعا در حّق دیگران، )برادران 
دینی، پدر و مادر، مرزداران و...( ذکر اســم اَعظم الهی 
و مدح و ســتایش او و تعظیم پروردگار. پافشــاری و 
پایداری در دعــا، یاد کردن خداوند بــا نام های نیکو، 
تجدید توبه، اظهار پشــیمانی از کردار ناپسند خود، 
دســت اویز قرار دادن کردار نیک و الگوهای شایسته، از 

جمله آداب نیک در دعاست.

دعا وسیله  
برقراری پیوند 
معنوی با خدای 
متعال است. 
نمایشگاه حضور 
قلب و تعلق روح 
به ذات اقدس 
باری تعالی است. 
دعا، عامل تقویت 
پیوند با مبدأ ازلی 
و دوام رابطه با 
مبدأ فیض و کمال 
و قدرت بی نهایت 
است.

دعا، غبار غفلت 
و زنگارهای 
خودپسندی 
و غرور را از 
صفحه دل و 
جان می زداید، 
حجاب های 
متعدد »من و ما« را 
کنار می زند. دیده  
حق بین دل را به 
سیمای محبوب 
می دوزد، روح 
نشاط و امید را، 
در کالبد پویندگان 
کوی دوست 
می دمد
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اهل دینـ  عوام، متکلمان، فیلسوفان و عارفان 
ـ همچنان که در تصور از خداوند و بســیاری 
دیگر از مفاهیم دینی اختالف دارند، در بحث 
دعا و نقــش آن در زندگــی و روان آدمی نیز 
دیدگاه های متفاوتــی دارند. در بحث حقیقت 
دعا و نقــش آن در زندگــی و روان آدمی نیز 
دیدگاه های متفاوتی ارائه شــده اســت. عامه 
مردم دعا را طلب ســریع چیزی می دانند که 
فاقــد آن و محتاج بــدان هســتند. متکلمان 
دعا را تکلیفی می دانند که شــریعت بر عهده 
آن ها گذاشته است. عارفان آن را عشق بازی با 
محبوب حقیقی دانسته و فیلسوفانی مانند ابن 
سینا وسیله ای برای رســیدن آدمی به کمال 

می دانند.1
    معنای دعا در اندیشه ابن سینا

ابن سینا به عنوان فیلســوفی دین باور و اهل 
شــریعت، معنایی از دعا ارائه کرده اســت که 
کاماًل مطابق با هستی شناســی، خداشناسی و 
انسان شناسی فلسفی وی است. از نظر او آدمی 
برای رسیدن به کمالـ  هم در قوه نظری و هم 
در قوه عملیـ  آفریده شده است و تکمیل قوه 
نظری به گونه ای که موجب عمل به مقتضای 
آن شود و کمال حقیقی و ســعادت را نصیب 
آدمی ســازد، فقط با اتصال به عقــل فعال و 
استغراق در شهود عالم ملکوت میسر است2 و 
هر چیز دیگری تنها در صــورت کمک به این 
حالت، در شمار مطلوب های آدمی قرار گرفته 

و موجب سعادت وی می شود.
ابن سینا رســیدن به کمال و سعادت را غایت 

اصلی تحصیل علوم و معارف می داند، اما تأکید 
می کند که تحصیل علوم بــدون دعا و عبادت 
خداوند، ســعادت حقیقی را به دنبال ندارد. از 
نظر وی سعادت و شــقاوت حقیقی در آخرت 
پدید می آید، اما در این دنیا، عبادت و معرفت، 
داروی آن ســعادت و جهل و معصیت زهر آن 
سعادت اســت.3 به تعبیر دیگر سعادت مطلق 
با کمال و تزکیه دست یافتنی است.4 معرفت و 
نیز دعا و عبادت وسیله ای برای رسیدن نفس 
آدمی به کمال الیق خود اســت؛ همچنان که 
دعا و عبادت همراه با عمل صالح موجب تزکیه 

نفس می شود.5
از نظر ابن ســینا عظمت و بزرگی انســان در 
توانایی اش برای شــناخت خــدا و زندگی بر 
اساس این معرفت اســت. وی بر اساس نظریه 
عقل فعال، علم و معرفت را از اشــراق الهی بر 
عقل آدمی جدایی ناپذیر دانســته و بر این باور 
است که همیشــه جنبه ای از اشــراق وجود 
دارد کــه با نوعــی از معرفت همراه اســت. از 
این رو اشــراق الهی با به کار بردن عقل، رابطه 
تنگانگی دارد؛ همچنان که بدون به کار بردن 

عقل، آدمی به شناخت نمي رسد.
در تعبیری دیگر می توان گفــت که حقیقت 
آدمی، نفس ناطقه اوست. نفس ناطقه، جوهر 
بسیط واحدی اســت که دارای دو جنبه است: 
از یک جهت با بدن که دانی است ارتباط دارد 
و از جهــت دیگر با عقل فعال که عالی اســت. 
نفس از جهت عالــی یعنی با ارتبــاط با عقل 
فعال، کسب علم می کند و از جهت دانی، یعنی 

با ارتباط با بدن، ســازنده اخالق است.6 طرفه 
آن که از نظر ابن سینا دعا در به کمال رسیدن 
 هر دوـ  یعنــی علم و اخالقـ  نقش اساســی 

دارد. 
    دعا

دعا در لغت به معنــای فراخوانی و ندا کردن و 
درخواســت7 و در آیات قرآن8 هم به خداوند 
نسبت داده شده و هم به انســان و دعای خدا 
یا تکریمی اســت؛ یعنی ایجــاد مخلوقات و یا 
تشریعی، یعنی فراخواندن بندگان به تکالیف. 

برای دعــای بندگان می تــوان دو معنی بیان 
کرد:

عبادتعقلى،عبادتشرعى
حجت االسالم غالمرضا بهروزی لک  

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

از ویژگی های مهم ادیان ابراهیمی، باور قلبی مؤمنان به خداوند، رو به سوی او آوردن 
و دعا کردن است؛ چنانچه هر مســلمانی همه روزه در نماز خویش از خداوند به دعا 
َراَط الُمسَتِقیَم«.)حمد/6(  می خواهد که او را به راه راســت هدایت کند؛ »اهِدنَا الصِّ
در واقع دعا، توجه به خداوند و درخواســت رحمت و عنایت اوست که پدیدآورنده 
و پروردگار همه موجودات اســت و خود، متکفل اجابت دعا شــده است: »اْدُعونِي 

أَْسَتِجْب لَُکْم«)غافر/60(

تحلیلی بر جایگاه دعا در اندیشه ابن سینا

عبادتعقلىوعبادتشرعى
ابن سینا عبادت را به دو قسم عبادت عقلی و عبادت شرعی تقسیم کرده است. از نظر 
وی عبادت عقلی بدین گونه با عبادت شــرعی ارتباط می  یابد که عقل آدمی، به تنزیه 
نفس حکم می کند؛ تنزیهی که به واسطه آن اخالق و ملکاتی حاصل می شود تا آدمی 

افعالی را انجام دهد که نفس را از هیئت بدنی دور می کند و به یاد اصل خود می اندازد.
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مقاله

مواد تأثیر گذارند و مواد بــا اراده آن ها تغییر 
می کنند و این معنای اجابــت دعای آدمیان 
است. در واقع مواد عالم، مانند بدن برای نفس 
آن هاســت؛ همچنان که دیگران با اراده خود، 

در بدن خود می توانند تغییر ایجاد کنند. 
    کمال آدمی

ابن ســینا بحث از کمــال آدمــی را معموالً 
همراه با بحث از خیر و لــذت مطرح می کند، 
زیرا به باور وی هر موجود زنده ای طالب لذت 
و رســیدن به خیر اســت و از این رو در بحث 
از خیر مختص به انســان که کمال وی در آن 
اســت، بیان لذت و اقســام آن امری ضروری 

است.
ابن ســینا در تعریف لذت می گوید: »إن اللذة 
هی إدرک و نیــلـ  لوصول ما هو عند المدرک 
کمال و خیرـ  من حیــث هو کذلک«.17 از نظر 
وی لذت بر دو قسم اســت: لذت حسی و لذت 
عقلی که لذت حســی خود بر دو قسم تقسیم 
می شود: لذت حسی ظاهر، مانند لذت خوردن 
و لذت حســی باطن، مانند شوق و امید. مردم 
عوام به اشــتباه گمان می کنند که قوی ترین 
لذت، لذت حسی است و رسیدن به آن موجب 
سعادت است.18 ابن ســینا با بیان چند مثال 
توضیح می دهد که ضعیف ترین نوع لذت، لذت 
حســی و قوی ترین نوع آن لذت عقلی است، 
زیرا قوی ترین لذت، لذتی است که ادراک آن 

قوی تر باشد. 
وی بنا به تعریفی که از لذت ارائه داده اســت، 
»کمال آدمی« را متقوم به چهار اصل می داند: 

الف    هــر قوه نفســانی، لــذت و خیری 
مختص به خود دارد؛ »هر قومی که هســت از 
قوت های نفسانی آن را لذتی است و ألمی«19 
لذت چشــم در دیدن منظر زیبا و لذت گوش 
در شنیدن الحان نیکوســت. در این لذت های 
حســی، آدمی با حیوانات مشترک است. همه 
قوای نفــس در این امور مشــترکند که آنچه 
موافق و مالئم با طبع آن هاســت، خیر آن ها و 

لذت برای آن هاست.

ب    قوای نفس مراتــب مختلفی دارند. 
قوه ای که کمالش شریف تر، بیشتر و بادوام تر 
اســت دارای ادراکی شــدیدتر و لذتی قوی تر 

است.20

بیان کرده اند. عده ای عبادت را توجه معلول به 
علت خود« می داننــد14 و گروهی عبادت را به 
عبادات شــرعی و عبادات فلسفی15 یا عبادت 
عقلی تقسیم کرده اند. عبادت فلسفی عبارت 
است از فراموشی جســم در اکثر اوقات، منع 
نفس از تمامــی اموری که محبوب اوســت و 

وصول به ادراک حقایق تمام موجودات.«
    عبادت عقلی و عبادت شرعی

ابن سینا عبادت را به دو قســم عبادت عقلی 
و عبادت شــرعی تقسیم کرده اســت. از نظر 
وی عبادت عقلی بدین گونه با عبادت شــرعی 
ارتباط می  یابد که عقــل آدمی، به تنزیه نفس 
حکم می کند؛ تنزیهی که به واسطه آن اخالق 
و ملکاتــی حاصل می شــود تا آدمــی افعالی 
را انجــام دهد که نفــس را از هیئت بدنی دور 
می کند و به یاد اصــل خود می اندازد. هنگامی 
که نفس به طور متناوب بــه ذات خود رجوع 
کند، از حاالت بدنی منفعل می شــود و کم کم 
ملکه تسلط بر بدن را به دســت آورده و آفات 
بدنی بــر وی تأثیری نخواهد داشــت و بدین 
گونه توجه به حق و اعــراض از باطل در ملکه 
حاصل می شــود و اســتعدادهای شدید برای 
رسیدن به ســعادت حقیقی بعد از مفارقت از 
بدن می یابد. عالوه بر ایــن اگر آدمی بداند که 
پیامبر از طرف خداســت و شریعت او از طرف 
خدا بر انســان ها واجب شــده اســت، همان 
اعمال عقلی را اگر با نیــت امتثال امر خداوند 
انجام دهد، عبادت خواهد بود. چنین انســانی 
شایستگی دارد که اســباب معیشت و مصالح 
معاد آدمیان دیگر را تدبیر کند؛ زیرا انســانی 
اســت که به واســطه عبادت و تأله از دیگران 

متمایز است. 
    عبادت غیر عارف و عبادت عارف

از جهتی دیگر ابن ســینا عبادت را بر دو قسم 
می داند؛ عبادت غیر عــارف و عبادت عارف. از 
نظر وی عبــادت غیرعارف معاملــه کردن با 
خداســت؛ یعنی عمل در دنیــا در مقابل اجر 
و ثواب در آخــرت، اما عبادت عــارف چیزی 
است که همت و قوای نفسانی وی را از تمایل 
داشــتن به عالم جســمانی و مشــغول بودن 
با آن بازداشــته و او را به توجه بــه عالم عقلی 
می کشــاند.16 از این روســت کــه خداوند به 
عارفان که دارای نفوس پاک هســتند، قوه ای 
عطا می کند که هنگام دعا کردن می توانند بر 

الف    معنای خــاص: دعــا در این معنی، 
طلب کردن چیــزی از خداوند اســت و بنا بر 
حدیث امام محمــد باقر)ع( »أفضــل العبادة 
الدعاء«9 دعا نوعــی از عبادت و بافضیلت ترین 

نوع آن است. 

ب    معنای عام: بنا بــر حدیث منقول از 
پیامبر)ص( »الدعاء هو العبــادة«، دعا همان 
عبادت اســت، زیرا به تعبیــر صاحب المیزان 
دعای بندگان عبــارت اســت از این که بنده 
خدا با خواندن پــروردگارش رحمت و عنایت 
پروردگار خود را به ســوی خــود جلب کند 
و خواندنش به این اســت که خــود را در مقام 
عبودیت و مملوکیت قرار دهد، به همین جهت 
عبادت در حقیقت دعاست، چون بنده در حال 
عبادت خود را در مقــام مملوکیت و اتصال به 
موالی خویش قرار می دهــد و اعالم تبعیت و 
اقرار به ذلت می کند تا خــدا را با مقام مولویت 
و ربوبیتش به خود معطوف سازد، دعا هم عین 

همین است.«10 
در معنــای عبادت، هــر متفکری بر اســاس 
دیــدگاه خاص خویش ســخن گفته اســت. 
عموم متکلمان عبــادت را انجام تکالیف الهی 
برای تعظیــم خداوند می داننــد؛ تکالیفی که 
برخالف هوای نفس اســت و انسان با مشقت 
آن ها را انجــام می دهد.11 صوفیــه عبادت را 
بر دو قســم می دانند: عبادت عــوام و عبادت 
خواص، یا به تعبیر هجویــری، عبادت عارف 
به خود و عبــادت عارف به حــق؛ »عارفان به 
خود را عبادت، ریاضت بــود و عارفان به حق 
را عبادت ریاست«.12 از این رو عده ای از ایشان 
قلم امر و تکلیف را از عارف حقیقی برداشــته 
می دانند، زیــرا عبادت برای عارف، تشــریف 
است و نه انجام تکلیف؛ حکم خطاب و تکلیف 
بر قالب است. اما کسی که قالب را بازگذاشته 
باشد و بشریت افکنده باشــد و از خود بیرون 
آمده باشــد، تکلیف و حکم خطــاب برخیزد 
و حکم جان و دل قائم شــود. کفــر و ایمان بر 
ُل األرُض  قالب تعلق دارد، آن کس کــه »تَُبدِّ
َغیَر األرض« او را کشف شــده باشد، قلم امر و 
تکلیف او برداشته شــود »لَیَس َعلی الَخراب 
َخراٌج« و احــوال باطن در زیــر تکلیف و امر و 
نهی نیاید.«13 اما فیلسوفان برای دعا و عبادت 
نیز همچون غالب مفاهیم دینی، معنایی عقلی 

ابن سینا رسیدن 
به کمال و سعادت 

را غایت اصلی 
تحصیل علوم و 
معارف می داند، 
اما تأکید می کند 

که تحصیل علوم 
بدون دعا و عبادت 
خداوند، سعادت 

حقیقی را به دنبال 
ندارد. از نظر وی 

سعادت و شقاوت 
حقیقی در آخرت 

پدید می آید، اما در 
این دنیا، عبادت و 
معرفت داروی آن 
سعادت و جهل و 
معصیت زهر آن 

سعادت است



1. شیخ اشراق نسبت دعا به مطلوب حقیقی آدمی 
را مانند نســبت تفکر به مطلوب علمی می داند.

)ر.ک: سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشرق، 
به کوشش هانری کربن و سید حسین نصر، ج 1، 

ص 119(
2. ر.ک: ابن سینا، رسائل، ج 2، ص 140

3. همو، رساله اضحویة، تصحیح و مقدمه، تعلیق 
حسین خدیوجم، ص 122

4. فارابی چهار چیز را موجب حصول ســعادت 
می داند: فضیلتهای نظــری، فضیلتهای فکری، 
فضیلتهای خلقی و علوم عملــی)ر.ک: فارابی، 

التحصیل السعادة، ص 119 و 120(
5. ر.ک: ابن ســینا، االضحویة فی المعاد، تحقیق 

حسن عاصی، ص 168
6. ر.ک: همو، دانشنامه عالئی، طبیعیات، ص 123 

و 124.
7. ر.ک: همو، الشفاء، الطبیعیات، ص 38

8. ر.ک: طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان 
فی تفسیرالقرآن، ج 10، ص 38

9. فیض کاشانی، مالمحسن، تفســیر الصافی، 
تحقیق حسین اعلمی، ج 4، ص 346

10. المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه سید محمد 

باقر موسوی همدانی، ج 10، ص 52 و 53.
11. ر.ک: جرجانی، علــی بن محمد، التعریفات، 

ص 151.
12. هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف 

المحجوب، به کوشش محمود عابدی، ص 194
13. عین القضاة همدانــی، ابوالمعالی عبداهلل بن 
محمد، تمهیدات، به کوشش عفیف عسیران، ص 

350 و 351
14. ر.ک: المعتبر فی الحکمه، ج 2، ص 147

15. ر.ک: اخوان الصفا، رســائل اخــوان الصفاء و 
خالل الوفاء، ج 4، ص 262

16. ر.ک: ابن سینا، االشــارات والتنبیهات، ج 3، 
ص 370 

17. همان، ج 3، ص 337
18. ر.ک: همان، ج 3، ص 334

19. همو، رساله نفس، ج 79
20. ر.ک: رسائل ابن سینا، ج 2، ص 148

21. الشفاء، االهیات، ص 424
22. ر.ک: همان، ص 425

23. االشارات و التنبیهات، ج 3، ص 340
التعلیقــات،  ســینا،  ابــن  ر.ک:   .24 

ص 47 و 48

پی نوشت
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ج    لذت بعضی از کماالت، گرچه معلوم 
است، اما چون هنوز برای نفس حاصل نشده، 

قابل تصور نیست.
د( گاهی مانع یا مشــغولیت هایی برای نفس 
حاصل است که نســبت به کمال و لذتی اکراه 
دارد و ضد آن را طالب اســت. در این موقع با 
زایل شــدن مانع، نفس به طبع اصلی خویش 

باز می گردد.
با توجه بــه اصل فوق ابن ســینا بیان می کند 
که شــخص عاقل نباید همانند حیوانات تنها 
به لذت های حســی اکتفا کنــد: »یجب أن ال 
یتوهم العاقل أن کل لذة فهــیـ  کما للحمار 
ـ فی بطنه و فرجــه«21 در معرفــت عقلی به 
مبادی اوالی وجود و بــه خداوند تعالی، لذتی 
بســیار برتر از لذت های حســی وجود دارد. با 
این که ما خداوند تعالی را مشــاهده نکرده ایم، 
علم داریم که چنین لذت هایی وجود دارد؛ این 
علم ما شبیه علم یقینی شخص ناشنوا به لذت 
الحان نیکوست، در حالی که خود، آن الحان را 
نشنیده است.22 ابن سینا در بحث از لذت های 
عقالنی بیان می کند که آنچه نزد عقل »خیر« 
اســت، گاهی و با اعتبار خاصی، حق و گاهی با 
اعتباری دیگر جمیل نامیده می شود: »و الذی 
هنو عند العقل خیر فتــارة و باعتبار فالحق و 
تارة و باعتبــار فالجمیــل«23 مقصود وی این 
اســت که لذت مختص به عقل دو قسم است: 
یکی مربوط به نظر که لذت معرفت حق است 
و دیگری مربــوط به عمل که لــذت معرفت 

زیبایی است. 
ابن سینا دعا را برای رســیدن آدمی به کمال، 
واجب می داند،24 زیــرا از نظر وی همچنان که 
ســبب صحت یافتن شــخص بیمار، استفاده 

از دارویی خاص اســت و بدون آن، ســالمتی 
خــود را بازنخواهد یافت، حکمــت خداوند بر 
این تعلق گرفته که سبب رســیدن به بعضی 
کماالت نیز دعا کردن است. از این رو از دیدگاه 
ابن سینا دعا کردن واجب است، همچنان که 
توقع اجابت دعــا نیز واجب اســت، البته این 
نکته منافاتی با قاعده علیــت ندارد، زیرا خود 
دعا کردنـ  هنگامی که شــرایط مهیا باشدـ  
می توانــد جزء علت برای حصــول متعلق دعا 
باشــد و این اشــکال نیز وارد نخواهد بود که 
آدمی معلول خداوند است و معلول نمی تواند 
در علــت خود تأثیری داشــته باشــد؛ به این 
دلیل که خــود خداوند علت اســت بر این که 
آدمی به دعا بپردازد و ســبب به اســتجابت 
نرســیدن بعضی از دعاها، گرچه اســتجابت 
آن بــرای دعاکننده نافــع خواهد بــود، این 
اســت که گاهــی غایتــی که برای شــخص 
نافع اســت، نســبت به نظام کل عالــم نافع 
 نخواهد بــود و در این صورت اســتجابت دعا 

صحیح نیست.
    نتیجه گیری

از نظر ابن ســینا، آدمی ظاهــر و باطنی دارد؛ 
ظاهــرش بدن مــادی اســت که بــا حواس 
پنج گانه مزین شــده اســت و باطنش نفس 
ناطقه اســت که زینت آن فکــر و حفظ و ذکر 
اســت. انســان دارای قوای گوناگونی است و 
هر یک از آن ها مشــارک با نوعی از موجودات 
اســت، با قوای طبیعی بــا نباتات، بــا قوای 
 حیوانی با حیوانات و با قوای انســانی با مالئک 

شریک است. 
هر یک از این قوا دارای امــری خاص و فعلی 
اســت که الزم آن اســت و هرگاه یکی از این 
قوا بر قوای دیگر غلبه یابد، آدمی منســوب به 

فعل آن قوه و نوعی که دارای آن فعل اســت، 
می گردد. هــر فعلــی فایده ای خــاص دارد: 
فعــل طبیعی مانند خــوردن و نوشــیدن به 
جســم نیرو و نظام می بخشــد؛ فعل حیوانی 
ماننــد حرکــت و تخیــل، شــهوت و غضب 
را در انســان برمی انگیــزد، اما فعل انســانی 
که همــان تفکر اســت، انســان را بــا عالم 
 اعلی مواجه کــرده و موجب کشــف حقایق 

می شود. 
این کشف حقایق با نطق است. آدمی به واسطه 
قوه ناطقه با مالئک مرتبط می گردد، زیرا نطق 
به معنای درک کلیات لسان مالئکه است. نطق 
مالئکه بدون قول و لفظ اســت اما در انســان 
ســخن گفتن به تبع نطق حاصل می شــود و 
کسی که آن را نداشته باشــد، از بیان حقیقت 
عاجز اســت. بنابراین فعل خاص انسانی، علم 
و ادراک است که فواید بسیاری دارد، از جمله 
فواید آن، ذکر و تضرع و دعا و تعبد است، زیرا 
آدمی هنگامی که با فکر خویش پروردگارش 
را شــناخت و با عقل خود به درکــی علمی از 
خداوند نائل شد، با ذهن خویش لطف می کند 
که جواهری که از ترکیب و فاسد شدن دورند، 
تام ترین آفریده ها هستند. آن گاه نفس خود را 
به واسطه نطق شــبیه آن جواهر می بیند و نیز 
به معرفت این امر دســت می یابد که همچنان 
که در قرآن کریم بیان شــده است، خلق و امر 
از پروردگار اســت و فیض خداوند از عالم امر 
یعنی عالــم آن جواهر روحانی بــه مخلوقات 
نازل می شود. بنابراین مشــتاق ادراک مراتب 
آن جواهر و اتصال و تشــبه به آن ها می گردد. 
اشتیاق واقعی در انســان به طور قطع موجب 
تضرع و ذکر دائمی و عبــادت حقیقی خواهد 

 .شد

از نظر ابن سینا 
عبادت غیرعارف 

معامله کردن با 
خداست؛ یعنی 

عمل در دنیا 
در مقابل اجر و 
ثواب در آخرت، 

اما عبادت عارف 
چیزی است که 

همت و قوای 
نفسانی، وی را از 
تمایل داشتن به 
عالم جسمانی و 
مشغول بودن با 

آن بازداشته و او را 
به توجه به عالم 
عقلی می کشاند

برایرسیدنآدمىبهکمال
ابن سینا دعا را برای رسیدن آدمی به کمال، واجب می داند، زیرا از نظر وی همچنان که سبب صحت 
یافتن شخص بیمار، استفاده از دارویی خاص اســت و بدون آن، سالمتی خود را بازنخواهد یافت، 

حکمت خداوند بر این تعلق گرفته که سبب رسیدن به بعضی کماالت نیز دعا کردن است.
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تأمل

50 دعای قرآنی 
 مروری بر آیاتی که  

در قالب دعا نازل شده اند 
»دعا« یکی از ابزار ارتباطی 
بندگان با خداوند متعال است و 
در زمان اضطرار و عقیم ماندن 
تمام تالش ها و کوشش ها 
انجام می گیرد و اگر با شرایط 
استجابت همراه باشد، حتمًا 
اثر آن آشکار می شود. خداوند 
متعال می فرماید: »َو َقاَل 
َربُّکُم اْدُعونِی أَْسَتِجْب لَُکْم إِنَّ 
َِّذیَن یَْسَتْکِبُروَن َعْن ِعَباَدتِی  ال
َسَیْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِریَن: 
پروردگار شما گفته است مرا 
بخوانید تا دعای شما را اجابت 
کنم، کسانی که از عبادت من 
تکبر می ورزند، به زودی با 
ذلت وارد دوزخ می شوند.« 
)غافر/60( در قرآن کریم آیات 
زیادی وجود دارند که به شکل 
دعایی بر پیامبر اسالم)ص( 
نازل شده اند. در این نوشتار 50 
 دعای قرآنی را مرور 
می کنیم.

1ـ خدایا دانشم را افزون کن. 
2ـ ای پروردگار ما، در دنیا و آخرت به ما خیر و خوبی عطا 

فرمای و ما را از سوز و شکنجه  آتش نگاه دار. 
3ـ ای پروردگار ما، اگر انجام فرمانــی را فراموش کردیم، 
یا در کاری از ما خطایی ســر زد ما را به گنــاه آن مگیر. ای 
پروردگار ما، آن سان که با پیشینیان ما کردی، بار سنگین 
تکلیف را بر دوش ما مگذار. ای پــروردگار ما، چیزی که در 
خور توانایی ما نیست. بر ما تحمیل مفرما. ما را ببخشای، و 
ما را نیز بیامرز و بر ما رحمت آور. تو سرور مایی، پس ما را بر 

گروه کافران یاری ده. 
4ـ پروردگارا، زان پس که ما را رهنمــون فرمودی، دل ما 
را به باطل مگروان و از ســوی خود ما را رحمت عطا فرمای 

همانا تو بخشش گری. 
5ـ ای پروردگار ما همانا که ما ایمان آورده ایم، پس گناهان 

ما را بیامرز و از عذاب آتش نگاه دار. 
6ـ پروردگارا، ما را تسلیم فرمان خود گردان و از خاندان ما، 
اّمتی که تسلیم فرمان تو باشد به وجود آور و شیوه  پرستش 
خود را به ما نشان ده و بازگشــت ما را بپذیر، زیرا تو بسیار 

توبه پذیر و مهربانی. 
7ـ ای پروردگار ما، پیمانه  شکیبایی و پایداری را بر ما بریز و 

گام های ما را ثابت بدار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. 
8ـ پروردگارا، از رحمت خود بر من نســلی پاکیزه ببخش، 

همانا تو شنوای دعایی. 
9ـ پروردگارا، به آنچه فرو فرســتادی ایمــان داریم و پیرو 
رسولیم، پس ما را در زمره  باورکنندگان دین به حساب آور 

و از گواهان بنویس. 
10ـ پــروردگارا گناهان و زیاده روی های مــا را در کارمان 
بیامرز و گام هایمان را اســتوار ســاز و ما را بر گروه کافران 

یاری بخش. 
11ـ پروردگارا،  جهان هستی را بیهوده نیافریده ای، منّزهی 

تو، ما را از عذاب آتش نگاه دار. 

12ـ ای پــروردگار ما، پس مــا را بیامــرز و بدی های ما را 
بپوشان و با نیکان بمیران. 

13ـ ای پروردگار ما، آنچه به وســیله  پیامبرانت ما را وعده 
فرمودی به ما عطا کن و ما را در روز رستاخیز، خوار و رسوا 

مگردان، همانا که تو در وعده خود خالف نمی کنی. 
14ـ )خدایا( و ما را از پیش خود سرپرســتی فرســت و از 
نزد خود یاری گســیل دار و از جانب خود بر ما مددکاری 

قرار بده. 
15ـ پــروردگارا، ایمان آوردیــم، پس ما را بــا گواهان و 

شاهدان حق بنگار. 
16ـ ای پروردگار ما، ما به خویشــتن ستم نمودیم و اگر ما 
را نیامرزی و بــر ما رحمت نیاوری همانا کــه از زیان کاران 

خواهیم بود. 
17ـ پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده. 

18ـ پروردگارا، قلب مــا را از بردباری سرشــار کن و ما را 
مسلمان بمیران. 

19ـ پروردگارا، من و بردارم را بیامرز و ما را در سایه  رحمت 
خویش درآور و تو مهربان ترین رحمت کننده ای. 

20ـ )خدایا( تو سرپرست مایی، ما را بیامرز و بر ما رحم کن 
که تو همانا بهترین آمرزندگانی. 

21ـ برای ما در این جهان و ســرای دیگــر، نیکویی کردار 
بنویس، ما مهر درونی را به تو اهدا کرده ایم. 

22ـ پروردگارا ما را تحت تأثیر ســتمکاران قرار مده و ما را 
به رحمت خود از دست سلطه  گروه کافران رهایی بخش. 

23ـ خدایا، تو در دنیا و آخرت سرپرســت و صاحب اختیار 
منی، مرا مســلمان بمیران و به شایســتگان و نیکوکاران 

ملحق فرمای. 
24ـ ای پروردگار ما، از نزد خویش ما را رحمت فرست و بر 

کار ما راه چاره ای آماده فرمای. 
25ـ پروردگارا مرا و فرزندانم را بر پای دارنده نماز قرار بده 

و دعایم را بپذیر. 

1. طه...................................................  114
2. بقره................................................  201
286  ............................................. 3. بقره
4. آل عمران.........................................  8
5. آل عمران........................................  16
6. بقره...............................................  128
250  .............................................. 7. بقره
8. آل عمران......................................  38
35  ...................................... 9. آل عمران

10. آل عمران....................................  147
191  ..................................... 11. آل عمران
12. آل عمران....................................  193
13. آل عمران...................................  194
14. نساء.............................................  75
15. مائده............................................  83
16. اعراف............................................  23
17. اعراف........................................... 47
18. اعراف.........................................  126

19. اعراف...........................................  151
155  ......................................... 20. اعراف
21. اعراف..........................................  156
22. یونس..................................  85-86
23. یوسف..........................................  101
24. کهف................................................  1
25. ابراهیم..........................................  40
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26ـ پروردگارا مرا و پدر و مــادرم را و مومنان را، در روزی که 
حساب برپای می گردد، بیامرز. 

27ـ پروردگارا مرا از سوی خود دوست داری موهبت کن، که 
از من ارث برد و او را مورد خوشنود خویش قرار ده. 

28ـ پروردگارا، سینه  مرا گشاده گردان، و کار مرا بر من آسان 
فرمای، گره از زبانم بگشای تا سخن مرا بفهمند. 

29ـ پــروردگارا، به مــن محنت و آزار رســیده اســت و تو 
مهربان ترین رحم کننده ای. 

30ـ خدایی جز تو نیســت. پاک و منّزهی. همانــا که من از 
ستمکارانم.  

31ـ پروردگارا، ما ایمان آوردیم ما را ببخشــای و بر ما رحم 
کن، همانا که تو بهترین رحم کنندگانی. 

32ـ پروردگارا، مرا ببخشای و مشــمول رحمت خویش قرار 
ده و تو بهترین رحمت کننده ای. 

33ـ پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی. 
34ـ ای پروردگار ما، شکنجه  دوزخ را از ما بگردان که عذابش 

سخت و پایدار است و آن بد جایگاه و اقامتگاهی است. 
35ـ پروردگارا، از همســران و تبار ما، ما را روشــنایی چشم 

بخش، و مرا از پیشوای پارسایان قرار ده. 
36ـ پــروردگارا، مرا حکمت و علم و دانــش موهبت کن و به 
نیکو کــرداران بپیوند و در آیندگان چنان کــن که  یاد مرا به 
راســتی برند و مرا از ارث برندگان بهشت برین قرار ده. و پدرم 
را بیامرز و روزی که همه برانگیخته شــوند، روزی که مال و 
فرزند سودی نبخشــد، و تنها آن، سود برد که با قلب سلیم به 

درگاه پروردگار آید، خوارم مفرمای. 
37ـ پروردگارا، مرا توفیق عنایت فرمــای تا نعمت های تو را 
شــکر گزارم. نعمتی که به من و پدر و مادرم عنایت فرمودی 
و موّفق گردان تا کردار شایســته انجام دهم که تو را خشنود 
سازد و به رحمت خود مرا در زمره بندگان شایسته ات درآور. 

38ـ پروردگارا مرا از چنگ گروه ستمکار رهایی بخش.  
39ـ پروردگارا هــر خیر و نیکــی بر من فرســتی من بدان 

نیازمندم.  
40ـ ای پروردگار من، مرا بر قوم فسادانگیز یاری ده.  

41ـ پروردگارا مرا فرزندی از صالحان عطا فرمای.  
42ـ ای پروردگار ما. رحمت و علم تــو همه چیز را فرا گرفته 
اســت. پس کســانی را که توبه می کنند و راه تــو را پیروی 
می نمایند بیامرز و از شکنجه دوزخ شان نگاهبان باش. و آن ها 
را، )و پدران و مادران و همســران و فرزندانشان را( که صالح 
باشند در بهشت جاودان که وعده فرمودی، داخل گردان، چه 

تو، خدای عزیز و حکیمی. 
43ـ ای پــرودگار مــا، عــذاب را از مــا بگردان که مــا )از( 

گرویدگانیم.  
44ـ پروردگارا، مرا توفیق ده تا شــکر نعمتــی را که به من و 
پدر و مادرم عطا فرمودی به جای آورم و عملی شایسته انجام 
دهم. که از آن خشنود باشــی و فرزندان مرا صالح گردان که 
من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم و من از مسلمانانم. 

45ـ پروردگارا من شکست خورده ام، پس مرا یاری فرما.  
46ـ ای پروردگار ما، ما را بیامرز و بــرادران ما را که در ایمان 
بر ما پیشــی گرفتند بیامرز و در دل هایمان کینه ای نســبت 
به ایمان آورندگان قرار مــده، پروردگارا همانــا تو مهربان و 

رحیمی. 
47ـ پروردگارا، ما به تو توّکل داریم. و رو به درگاه تو آورده ایم 

و همانا بازگشت به سوی توست. 
48ـ پروردگارا، ما را مایه امتحان و آزمایش و نیشخند کسانی 
که کفر می ورزند قرار مده و ما را بیامرز، همانا که تو عزیز )و به 

هر کاری توانا و به اصالح مردم کاماًل آگاهی( و حکیمی. 
49ـ پروردگارا، بر روی زمیــن هیچ کافری را باقی مگذار، اگر 
باقی گذاری بندگانت را گمراه سازند و جز گناهکار و ناسپاس 

نزایند. 
50ـ پروردگارا، مرا و پدر و مــادرم را و هرکه با ایمان به خانه  
من وارد شــود و همه  مــردان و زنان باایمان را، ببخشــای و 

  .بیامرز و بر ستمکاران جز عذاب و تباهی میفزا

26. ابراهیم..........................................  41
27. مریم...............................................  6
28. طه................................................  25
 83  ........................................... 29. انبیآء
30. انبیآء............................................  87
109 ....................................... 31. مؤمنون
32. مؤمنون....................................... 118
33. انبیآء............................................ 89
34. فرقان...................................  66و 65

74 .......................................... 35. فرقان
36. شعراء..............  89 تا 87 و 85 تا 83
37. نمل...............................................  19
38. قصص...........................................  21
39. قصص...........................................  24
40. عنکبوت.......................................  30
41. صاّفات..........................................  100
42. غافر...........................................  8و7
43. دخان............................................  12

44. احقاف..........................................  15
45. قمر................................................  10
46. حشر.............................................  10
47. ممتحنه..........................................  4
5  ......................................... 48. ممتحنه
49. نوح...............................................  26
50. نوح............................................... 28
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تحلیل

     آیات دعا 
آیاتی که در آن ها به مسئله دعا اشاره شده است:

1    برای خدا نام های نیک اســت پس او را به وسیله 
آن ها بخوانید و دعا کنید. )سوره اعراف/آیه 80(

2    مرا بخوانید و درخواســت کنید تا اجابت نمایم. 
)سوره غافر/آیه 60(

3    ای پیامبر نباید افرادی را که هر صبحگاه و شبانگاه 
خدا را می خوانند از پیش خود برانی. )سوره انعام/آیه 

)53
4    ای رسول من بگو: اگر به سوی خدا متوجه نشوید 
و دعا نکنید پروردگارم به شــما اعتنــا نخواهد کرد. 

)سوره فرقان/آیه 77(
    روایت امام زمان )عج(

زمانی که ما در آن به سر می بریم، زمان تاریکی عصر 
غیبت حضرت ولی عصر )عج( اســت و طبعاً ما باید 
از تاریکی به ســمت نور و روشنایی که همان معرفت 
و محبت امام زمان)عج( اســت حرکت کنیم. یکی 
از مهم ترین رموز رهایی از زمان غیبت و رســیدن به 
زمان نورانی آن حضرت، دعا کردن اســت. خود امام 
زمان)عج( نیز بارها پیام داده اند که: »ای شــیعیان! 
یک دل و یک صدا و یکپارچه شوید و برای امر فرج دعا 
کنید و با پاک کردن خود از رذایــل اخالقی و تزکیه 
نفس آماده ظهور و دیدار ما شــوید...« همان طور که 
خداوند نیز در قرآن کریم در ســوره شمس یازده بار 
قسم می خورد که خود را پاک کنید و فقط کسانی که 
خود را پاک کنند رستگارند، و قطعاً در حال پاکی روح، 
دعاها زودتر به اجابت می رسد، لذا مهم ترین راه یاری 
امام زمان)عج( پاک کردن روح از زشــتی ها و صفات 
رذیله و رعایــت تقوی و دعا بــرای ظهور آن حضرت 

است.

       روایت ائمه)ع( 
روایات فراوانــی پیرامون دعا و ارزش آن نقل شــده 

است، به عنوان نمونه چند مورد مرور می شود:
1    حضــرت امام صادق)ع( فرمودنــد: »دعا همان 
عبادتی اســت که خداوند درباره اش فرموده است: 
همانا کسانی که از عبادت و پرستش من تکبر کنند 
به زودی با ذلت و خواری وارد جهنم خواهند گشت«، 
پس فرمود: »دعا کن و خدا را بخوان و این طور مگو که 
کارها بر حسب تقدیر الهی انجام خواهد شد )و دیگر 

نیازی به دعا نیست(.«
2    حضرت امام صــادق)ع( همچنین می فرمایند: 
»هنگامی که بنده مؤمــِن خدا دعا کنــد، خداوند 
عّزوجّل به فرشتگان می گوید: با این که دعای این بنده 
مستجاب است ولی حاجتش را دیرتر برآوردید، چون 

من دوست دارم صدایش را بشنوم.«
3    حضرت امام رضا)ع( بــه اصحاب خود فرمودند: 
»بر شما باد به ســالح انبیاء)ع( گفتند: سالح انبیاء 

چیست؟ فرمود: دعا.«
4    حضرت امام موسی کاظم)ع( فرمودند: «از برای 
هر مرض دوا و دعا نیست. هرگاه خدای تعالی به ذهن 
بیمار رساند که دعا کند، در واقع به شفای او اذن داده 

است.«
    فواید دعا در کالم معصومین)ع(

حضرت امام صادق)ع( می فرماینــد: »هرگاه بنده 
مؤمنی برای حاجاتش خدای خــود را خوانده و دعا 
می کند، خداوند عّزوجل به فرشــتگان می فرماید: 
حاجت او را دیرتر برآورید، چون مشــتاق شــنیدن 
صدای دعای او هستم و در روز قیامت خدای عّزوجل 
به آن بنــده خواهد گفت: بنده من دعــا کردی و من 
برآوردن حاجت تو را مدتی به تأخیر انداختم و ثواب 

حجت االسالم محسن ادیب بهروز
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

دعا یعنی راز و نیاز و مناجات با پروردگار و مدد خواســتن از خدا در حل مشکالت و 
برآورده شــدن حاجات. دعا کردن یکی از بهترین اعمالی است که در قرآن و روایات 
اهل بیت)ع( به آن بســیار سفارش شده است. در این نوشــتار، دعا در کالم وحی و 

روایت معصومین به شکل اجمالی مرور شده است.

سالح انبیــا
دعا در روایت معصومین)ع(

صبر تو در دیر بــرآوردن حاجتت االن چنین و چنان 
خواهد بود.«

حضرت امام علــی)ع( هم می فرمایند: »دعا، ســپر 
مؤمن در مقابل بالهاســت و اگر درب خانه ای را زیاد 
بکوبی عاقبت به رؤیت باز می شــود. خداوند دوست 
دارد بندگانش از او درخواست کنند و در روز قیامت به 
دعای آن ها مانند عمل های دیگرشان پاداش خواهد 

داد.«
    چگونه دعا کردن

شخصی به پیامبر اکرم)ص( عرض کرد: دوست دارم 
دعایم مستجاب شود. حضرت فرمود: »خوراک خود 
را پاک کن و سعی کن حرام وارد شکمت نشود.« امام 
صادق)ع( فرمود: »هنگام دعا قلب خود را متوجه خدا 
گردان و چنان گمان داشــته باش که خواسته ات در 

آستانه در، حاضر و آماده است.«
    وقت مناسب دعا کردن

پیامبــر اکــرم)ص( فرمــود: »بهتریــن وقت دعا 
ســحرگاهان اســت.« امام صادق)ع( نیز در این باره 
فرموده است: »بر شما باد به دعا کردن بعد از نمازها زیرا 

چنین دعایی مستجاب است.« 
    شرایط دعا کردن

اعتراف به گناهان در پیشــگاه خدای مهربان، شکر 
نعمت ها، صلــوات بر محمد و آل محمــد قبل و بعد 
از دعا، دعا کردن و حاجت خواســتن با کمال تضرع و 

خشوع و امیدواری.
    اگر دعا مستجاب شد مواظب باشید

اول آن که ُعجب نکنی و نگویی پس معلوم می شود من 
آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد، زیرا ُعجب 
و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است. 
دوم، شکر و حمد خدا نمایی که خدا بر تو تفضل کرد 
و دعایت را مستجاب نمود و حتی مستحب است دو 
رکعت نماز شکر بجا آوری. سوم، همین که دعای تو 
مستجاب شد ترک دعا نکنی و باز در خانه خدا بروی تا 

بیگانه نشوی و در وقت حاجت های بعدی آشنا باشی.
    اگر دعا مستجاب نشد هم مواظب باشید

اول آن که از رحمت خدا مأیوس نشوی، زیرا به اجابت 
نرسیدن دعا ممکن است به ســبب گناهان تو باشد 
که مانع اجابت اســت، پس با توبه و پاکی درصدد رفع 
آن موانع باش. دوم، ترک دعا نکن. ســوم، راضی باش 
به تقدیر الهی تا همان رضای تو باعث اجابت دعایت 
گردد. حضرت امام حسین)ع( می فرماید: »کسی که 
بجز رضا و خشنودی به قضای الهی در قلب او چیزی 
خطور نکند، من ضامنــم که اگر دعــا کند خداوند 

 ».دعایش را مستجاب می نماید

ثمره دعا:
حالت اول آن که 
صالح بنده در 
آن است و به او 

می رسد و مشروط 
به دعا نیست که در 
این صورت اگر دعا 
کند ثمره دعا تقرب 

بنده است به خدا.
حالت دوم آن که 
صالح بنده در آن 
است و رسیدن به 
آن مشروط به دعا 
کردن است که در 
این صورت ثمره 
دعا دو چیز است: 
یکی رسیدن به 
مطلوب و دیگری 

تقرب به خدا.
حالت سوم آن که 
صالح بنده در آن 
نیست و به آن 

نمی رسد چه دعا 
بکند، چه نکند و 

در این صورت ثمره 
دعا دو چیز است: 
یکی تقرب به خدا، 
دوم عوض آن که در 
دنیا از او منع شده 
در آخرت بیشتر 
از آن به او عطا 

می شود.



عدالت

ترازوی حساس!
بررسی نسبت عدالت با دیگر 

ارزش های اخالقی 
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یادداشت

برای تبیین ماهیت عدالت، نخست الزم است به 
تقسیم عدالت به عدالت فردی و اجتماعی اشاره 
کنیم، زیرا معموالً عدالت دو قسم است: عدالت 
اخالقی)فردی( که مقصود از آن رعایت حقوق 
طبیعی انسان هاست؛ عدالت قانونی)اجتماعی( 
که مقصود رعایــت حقوق اجتماعــی دیگران 
است. مقصود از عدالت فردی)اخالق(، عدالت به 
عنوان فضیلت نفس در علم اخالق اســت که در 
تعریف آن اختالف نظر وجود دارد. بنا بر تفسیر 
اول، عدالت عبارت است از پیروی عقل عملی از 

عقل نظری در همه کارهای خود. 

مرحوم محمدمهــدی نراقی)محقــق نراقی( 
در ایــن باره می گویــد: نفس ناطقــه دارای دو 
قوه اســت: قوه ادراک و قوه تحریک و هر یک از 
این دو، دارای دو قســم است: قســم اول آن قوه 
ادراک، عقل نظری اســت که صــور علمیه را از 
مبادی عالیه دریافت می کند و قســم دوم آن، 
عقل عملی است که منشــأ به حرکت درآوردن 
بدن در اعمــال جزئی اســت و قســم اول قوه 
تحریک، قوه غضب اســت که مبدأ و منشأ جلب 
امور مالیم است. با این محاسبه اگر قوه ادراک بر 
بقیه غالب شــود و بقیه قوا مطیع او باشند، عمل 
هر یک از آن ها به طور اعتــدال صورت خواهد 
گرفت و هماهنگی در بین قوا و نیروهای انسانی 
به وجود می آیــد و بنابراین انســان از فضیلت 
الزم برخوردار می گــردد و در نتیجه از تهذیب 
قوه عامله؛ عدالت، از تهذیب قــوه عاقله؛ علم و 
حکمت، از تهذیب قوه غضبیه؛ حلم و شــجاعت 
و از تهذیب قوه شــهویه؛ عفت و خویشتن داری 
حاصل می شود. بر این اساس، عدالت کمال قوه 
عقل عملی خواهد بود، ولی بعضی در تفســیر 
عدالت گفته اند؛ ائتالف همه قــوا و اتفاق آن ها 
بر فرمانبرداری از عقل به گونــه ای که فضیلت 
مخصوص هر یک حاصل شــود. در این صورت 
شــکی نیســت ائتالف همه قوا، کمــال همه 

آن هاست، نه کمال قوه عملی به تنهایی.

پس بر طبــق تفســیر دوم، افعال قــوا )قوای 
چهارگانه نفس: عاقله، عامله، شهویه و غضبیه( 
بر وجه اعتدال اســت و ســه تای بعدی مطیع 
اولی انــد در این صورت فضائــل حکمت، عفت 
و شــجاعت حاصل شــود و همچنین از حصول 
آن ها که در نتیجه اطاعت از عقل اســت، حالتی 

عدالت اخالقی، عدالت قانونی

رسول نوروزی فیروز 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

»عدالت«، واژه ای است که همواره مورد توجه حکما و اندیشمندان جوامع مختلف بوده است. 
اهمیت و نقش تأثیرگذار عدالت در تنظیم روابط اجتماعی انسان ها، همواره به گونه ای بوده  که 
تقریباً در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ بشری و در هیچ اندیشه ای مورد غفلت نبوده است. با صرف نظر 
از اختالفاتی که در تبیین و تعریف واژه عدالت در حوزه های مختلف علوم از جمله حقوق، سیاست 
و فقه می توان مشاهده کرد، اهمیت این واژه در حوزه اخالق و نسبت آن با دیگر ارزش های اخالقی 

از مباحث مورد توجه اخالق پژوهان است. 

بررسی نسبت عدالت با دیگر ارزش های اخالقی 

عدالت، از یک نظر 
به عنوان برترین 
فضیلت در اخالق 
و از سویی دیگر 
به مثابه عنصر 
مهم و اساسی در 
بقای نظم جامعه 
تلقی می شود؛ از 
این رو در دو سطح 
وجود فردی و 
اجتماعی ظهور 
می یابد. بحث از 
عدالت به عنوان 
فضیلت نفس در 
مقام مقایسه با 
عدالت به عنوان 
عملی اجتماعی 
تقدم دارد
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نفس در مقام مقایســه با عدالت به عنوان عملی 
اجتماعی تقــدم دارد؛ زیــرا با تربیت انســان 
جامعه از افراد نیک برخوردار شــده و در نتیجه 
جامعه نیک و ساختار سیاسی ســالم مرکب از 
انسان های سالم ایجاد می شود. بدین ترتیب در 
چنین وضعیتی ابتدا بر شخصیت انسان و سپس 
بر جنبه های اجتماعی وی تأکید می شــود. به 
بیان دیگر تحقــق عدالت اجتماعــی منوط به 
مزین شدن افراد جامعه به ملکه عدالت خواهد 
بود، به عالوه توجــه به وجود فــردی و فضائل 
اخالقی انگیزه توجه افــراد به عدالت در اجتماع 
می شود. از این رو در تبیین ماهیت عدالت، بحث 
عدالت فردی بر عدالت اجتماعی مقدم می شود. 

عدالت در بحث عدالت فردی، فضیلت نفســی 
است که انســان را در طی طریق صحیح زندگی 
هدایت می کند. دیدگاه اکثر حکمای مسلمان 
با نظر افالطون کــه عدالت را بــر مبنای قوای 
نفس تعریف می کند سنخیت بیشتری دارد. در 
کالم این حکیمان، عدالــت به عنوان مهم ترین 
فضیلت اخالقی و یا به تعبیری أم الفضائل معرفی 
می گردد. به عالوه از نظر متفکران به واسطه دو 
قرینه در کالم آنان نتیجــه مي گیریم آن ها در 
ضمن معرفــی فضائل، به ذکر برخــی از فضائل 
دینی مانند ایمان، توکل، رضــا و ... می پردازند 
و دیگر این که رجوع به قرآن و سخنان پیامبران 
و ائمه را به عنوان الگو و راهنما معرفی می کنند 
و بدیــن ترتیب دیگر ارزش هــای اخالقی، یک 
اســاس متافیزیکی خواهند داشــت، بر خالف 
رویکردهای اخالقی انســان مدرن که ارزش ها 
صرفاً اموری شــخصی و وابســته بــه تمایالت 
انســان ها خواهد بود که حقیقی ورای انتخاب 
آن ها ندارد. ارســطو در بحث از فضیلت، دیدگاه 
حد وسط را برگزیده است. وی همچنین معتقد 
است تأســی به حکمت عملی با توسعه اخالقی 
یک جانبه ناسازگار بوده و تمامی فضائل حاکم 

یک مجموعه را دارا است.

بین روش فالســفه یونان با حکیمان مسلمان 
می توان اشــتراک در پیــروی از نظریه اخالق 
فضیلت مدار را ذکر کرد، البته باید توجه داشت 
که در دیــدگاه متفکــران مســلمان، مفاهیم 
اخالقی در ســایه شــریعت تفســیر می شود، 
چنان که مثاًل در مورد فضیلــت عدالت، میزاْن 

شریعت است؛ یعنی عادل حقیقی باید به قوانین 
الهی که از سوی خداوند برای جلوگیری از افراط 
و تفریط و حفظ اعتدال و مساوات تشریع شده، 
عالم باشد؛ در حالی که ارســطو روش خود را بر 

مبنای اعتقاد به خدا مطرح نمی کند.
در بحث از جنبه اجتماعــی، عدالت را وضعیتی 
که شایسته و سزاوار اســت که در اجتماع برقرار 
باشــد معرفی کرده که البته در هر موقعیتی با 
یکی از آن مــوارد خاص قابــل تطبیق خواهد 
بــود. در خصوص مــالک و معیار توزیــع باید 
گفت که برابــری مطلق، ناقض عدالت اســت؛ 
زیرا این برابری تنها با تقســیم مساوی امکانات 
و فرصت هــا بین افراد به دســت مي آیــد و در 
نهایت مطرح شد که برابری، رکن عدالت است؛ 
به این معنا که ســاختاري نیازمندي اساســي 
آن ها یکی اســت و همگی نیازهــای بنیادین و 
 حقــوق طبیعی و وظایــف طبیعی یکســانی 

دارند.
ورای این امر، برابری امری نســبی و متغیر بوده 
و کیفیت برابــری برای عدالت، مســتلزم انکار 
تفاوت هــا و اختالف ها نیســت، بلکه مالحظه 
آن ها را به دنبال دارد. بنابراین در زمینه عدالت 
اجتماعی با ارسطو هم نظر شده و مالک عدالت، 
رعایت تناسب به معنای برابری نسبت ها عنوان 

شده که در ارتباط با بحث شایستگی است.

الزام بــه عدالت چگونــه قابل توجیه اســت؟ 
حقیقت عدالت، ذاتی اســت؛ یعنی درســتی و 
بایستْی جزء ذات آن اســت و از این رو در مقابل 
این پرســش که چرا باید به عدالــت رفتار کرد، 
گفته می شــود چون عدالت فی نفسه حق است 
و ما از طریــق عقل به آن پی می بریــم. بنابراین 
الزام به آن، بــه ذات بر می گــردد؛ یعنی نفس 
عدالــت وقتی معــروض عقل قــرار می گیرد، 
 عقْل الزام را می فهمد، پس الــزام به عدالت نیز 

بدیهی است.
در بحث از دلیل برانگیزاننده، انگیزه نفع متقابل 
را مردود شــمرده و قول »انگیزه میل به عادالنه 
عمل کردن اســت« را ترجیح می دهیم. مطابق 
این دیدگاه، انگیزه عــادل بودن میل به راه هایی 
است که انسان بدون تمســک به نفع شخصی 
بتواند برای خود و دیگــران از آن دفاع کند. پس 
چیزی که عادالنه است می تواند فی نفسه دلیل 

 .خوبی برای انجام آن باشد

پدید می آید که کمال قوای چهارگانه است و آن 
عدالت است. بنابراین از آن جا که در این تفسیر، 
ائتالف قوا، هیئت یگانه ای نیســت که بر ملکات 
سه گانه عارض شود، عدالت فضیلت جداگانه ای 
به شــمار نمی آید، بلکه خود آن ملکات اســت؛ 
گرچه در هر دو بیان، عدالت و ملکات ســه گانه 
مالزم هم هستند، لکن در تفســیر اول، عدالت 
علت اســت و ملکات ســه گانه معلول هستند و 
در تفسیر دوم امر برعکس اســت، زیرا حصول 
عدالت متوقف بــر وجود ملــکات و آمیختگی 
آن هاست و آن ها به منزله اجزای عدالت هستند. 
نتیجه آن که معنای حکمت، عفت و شــجاعت، 
بنا بر هر دو تفســیر یکسان اســت؛ لکن معنای 
عدالت، طبق تفسیر اول عبارت است از: پیروی 
عقل عملی از قوه عاقله )عقل نظری( در کنترل 
غضب و شهوت و بنا بر تفسیر دوم عدالت عبارت 

است از: هماهنگی و پیروی تمام قوا از قوه عاقله.

اما مقصــود از عدالــت اجتماعــی، معنای اعم 
است که مشــتمل بر عدالت اداری، اقتصادی و 
قضایی است. به بیانی دیگر مراد از عدالت اداری 
این اســت که اداره کننده جامعه، باید ویژگی ها 
و امتیازات و صفات افراد را مــد نظر قرار دهد و 
از طرفی بین کســانی که صفات یکسان دارند 
تبعیض قائل نشــود، لکن عدالت اقتصادی که 
در واقــع همان عدالت معاملــی )عدالت میانه( 
ارسطوســت، این اســت که در معامالتی که در 
جامعه صورت می گیرد. طبق شاخص ویژه ای، 
مســاوات تقریبی برقــرار شــود، چنان که اگر 
نســبت کاری که نجار روی کمد انجام می دهد، 
مثل نســبت کار آهنگر بر روی شمشــیر باشد، 
معاوضه ایــن دو عادالنه خواهد بــود و مقصود 
از عدالت قضایی این اســت کــه در مقام داوری 
بین افراد و احقاق حق، مســاوات رعایت شود. 
بنابرایــن مفهوم عدالــت اجتماعــی را باید در 
وهله اول فراهم آورنده معیاری دانســت که به 
وسیله آن جنبه های توزیعی ساختار جامعه باید 

ارزیابی شوند.

عدالت، از یــک نظر به عنــوان برترین فضیلت 
در اخالق و از ســویی دیگر به مثابه عنصر مهم 
و اساســی در بقای نظم جامعه تلقی می شــود؛ 
از این رو در دو ســطح وجود فردی و اجتماعی 
ظهور می یابد. بحث از عدالت به عنوان فضیلت 

تعریف کلی عدالت
معموالً عدالت دو قسم است: عدالت اخالقی)فردی( که مقصود از آن رعایت حقوق 
طبیعی انسان هاست؛ عدالت قانونی)اجتماعی( که مقصود رعایت حقوق اجتماعی 

دیگران است.

مقصود از عدالت 
اجتماعی، معنای 
اعمی است که 
مشتمل بر عدالت 
اداری، اقتصادی 
و قضایی است. به 
بیانی دیگر مراد 
از عدالت ادارای 
این است که اداره 
کننده جامعه، 
باید ویژگی ها و 
امتیازات و صفات 
افراد را مد نظر 
قرار دهد و از 
طرفی بین کسانی 
که صفات یکسان 
دارند تبعیض قائل 
نشود
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مقاله

عدالت، اساســاً مفهومی نســبی اســت. آنچه 
را که شــخص مطالبــه عادالنه خــود می داند 
زمانی معتبر اســت کــه با یک نظــم عمومِی 
تثبیت شده نسبت داشته باشد، نظم عمومی ای 
که در آن میزان خاصی از عدالت به رســمیت 
شــناخته شــده اســت. معیارهای عدالت به 
طور چشمگیري از یک کشــور به کشور دیگر 
متفاوت اند و هر کــدام از آن ها نیز بر اســاس 
نظم عمومی حاکم بر جامعــه، تعریف و نهایتاً 
تعیین می شــوند. اگرچه در این خصوص بحث 
نمی کنیم که چطور معیارهای مختلف عدالت 
از یکدیگر متفاوت اند، اما به نظر می رســد همه 
آن ها از عناصر مشترک خاصی برخوردارند که 
مجموعاً در قالب دو دسته عمده زیر قابل بحث 

هستند: 
دســته اول در جوامعــی شــکل می گیرد که 
مفروضشان این است: انســان ها توانایی آن را 
دارند که منافع فــردی و جمعی خود را تعیین 
کنند و آنچــه را که به آن نیاز یــا تمایل دارند 
را نیز می شناســند. بنابراین آن ها چه به شکل 
فردی و یــا جمعی می تواننــد نظم عمومی ای 
را ایجــاد کنند کــه در آن میزان یــا موازین 
خاصی از عدالت به وســیله توافــق ضمنی یا 
کنش رسمی شــکل بگیرد. این نوع عدالت که 
محصول تعامل بین انتظارات انسان ها و شرایط 
موجود اســت عدالت ایجادی یا وضعی نامیده 
می شود. بی گمان این نوع عدالت، ناقص است 
و انسان ها همیشــه تالش می کنند در فرآیند 
مســتمر تغییر اجتماعی، آن را اصالح کنند و 
بهبود بخشند. از این دیدگاه، عدالِت مطلوب یا 
ایده آل، سراب است و عدالت واقعی از نسلی به 
نسل دیگر، با توجه به مواد موجود و بدون نقشه 
قبلی تحول می یابد. با وجــود این که طیفی از 
ایده های شــناخته شــده در بــاب عدالت در 
چنین جامعه ای وجود دارد، اما به نظر می رسد 
بخش اعظم آن ها حول محور دو مکتب عمده 
هستند؛ فایده گرایی و قرارداد اجتماعی. یکی 
از مهم ترین نقدهــای مربوط بــه نظریه های 
عدالت در دوران اخیر، که در آن نظریه قرارداد 
اجتماعی پاالیــش و بازآزموده شــده، کتاب 

نظریه عدالت جان راولز است.
دســته دوم با ایــن پیش فــرض در جامعه ای 
شکل می گیرد که انســان از اساس، موجودی 
ضعیف اســت و بنابراین نمی تواند نقص های 
شخصی را مرتفع سازد و این ایده به ندرت قابل 

دور فلکی 
یکسره بر َمنَهج عدل است

گذری بر مفهوم عدالت در قرآن و سنت
حجت  االسالم دکتر علیرضا قائمی  نیا 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

عدالت چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، اتفاق نظری در بین مکاتب فکری مختلف و 
اندیشمندان متعلق به این مکاتب وجود ندارد. در این مجال به بررسی اجمالی عدالت 

در اندیشه اسالم می پردازیم.
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پذیرش اســت که موجودات انســانِی خطاکار 
می تواننــد منافع جمعی خــود را تعیین کنند 
و معیار بی طرفانه ای از عدالــت ارائه دهند. در 
چنین جامعه ای اقتدار فراانسانی یا الهی مطرح 
می شــود تا منابع یا اصول اساسی نظم عموی 
را تأمین کند و در لوای آن معیار مشــخصی از 
عدالت ایجاد شــود. این اقتدار فراانساني، چه از 
طریق حکیم استثنایی و یا پیامبر)ص(، صاحب 
الهاِم عملی شود، )منبع عدالت( مستلزم احترام 
بــوده و تأثیر پایداری در اجــرای عدالت ایجاد 
خواهد کرد. بعضــی از جوامــع دوران قدیمـ  
جوامع یهودی، مســیحی و اســالمی که تنها 
سه مورد از این جوامع هســتندـ  بر این عقیده 
بوده اند که خدا، از طریق وحی ظاهر و به وسیله 
پیامبرانی با انسان ارتباط برقرار می کند که در 
وجود آن ها عدالت خداوند تجســم یافته است. 
عدالتی کــه از چنین منبع واالی الهی نشــأت 
می گیرد در مورد تمام انســان ها قابل اجراست 
و دیگرگونــه عدالتی را شــکل می دهد که در 
مقایسه با عدالت وضعی، عدالت الهی یا وحیانی 
نامیده می شــود. این نــوع از عدالت، محصول 
شــهود یا الهام الهی اســت و پیوند نزدیکی با 
دین و اخــالق دارد. این گونــه از عدالت اگر با 
عقل تطابق یابد ممکن اســت در مقوله عدالت 
طبیعی قرار بگیرد. ارســطو، عدالت طبیعی را 
به کار می برد، اما نه بــه عنوان محصول جامعه، 

بلکه نیروهای طبیعی.
بعد از ارســطو اندیشــمندان، عدالت الهی را 
بیشــتر با عدالت طبیعی یکســان کردند، اما 
برخــالف دانشــمندان حقوق طبیعــی که به 
رابطه عدالت و جامعــه می پرداختند، حکمای 
مسیحی و اسالمی توجه اصلی خود را بر مفهوم 
عدالت در ارتباط با اراده خــدا متمرکز و آن را 
با سرنوشــت انســان مرتبط کردند. حکمای 
مسیحی و اسالمی بر این نظر بودند که عدالت 
الهی هدف نهایی وحی بوده و شــکل اولیه آن 
در قوانین مقدس مســیحیت و اســالم عرضه 
شده است. مفهوم عدالتی که در شریعت و دین 
اســالم ارائه شــده، بحث های بی پایانی را بین 
علمای مسلمان در مورد دامنه و ماهیت عدالت 
و نیز چگونگی تحقق معیــار آن بر روی زمین 

به وجود آورده است. 
    منابع عدالت

در اسالم، عدالت الهی در قالب وحی و حکمت 
الهیـ  که پیامبر)ص( آن  را به امت خود رساند 

ـ قرار دارد. وحی، کــه از طریق کلمات خداوند 
منتقل شده، در قالب قرآن یافت می شود و عقل 
الهی نیز که بر پیامبر الهام شده در قالب سخن 
شــخص پیامبر)ص( بیان، و به شــکل سنت 
ترویج یافته و ســرانجام تحت عنوان حدیث یا 
سنت پیامبر شناخته شــده است. این دو منبع 
معتبر یا متنی که مظهر عدالت و اراده خداوند 
هســتند، ماده خامی را فراهــم می آوردند که 
حکماً بر پایه آن و به وسیله منبع سوم دیگری 
که مأخوذ از عقل انسانی است و اجتهاد نامیده 
می شود، اصول اعتقادی و شــریعت را طراحی 
کنند. اصول اعتقادی، شریعت و همچنین آثار 
خالقانه نســل های بعدی، بنــای نظم عمومی 
اسالمی شــناخته شده را شــکل دادند. ما باید 
با بررســی دقیق تمام این منابع و نوشــته های 
دانشــمندان، به دنبال اســناد و مدارکی برای 
بازسازی و تفســیر نظریه ها و ایده های متنوع 
درباره عدالت باشیم که دانشمندان مسلمان در 

مورد آن به تفصیل سخن گفته اند.
    عدالت در قرآن و سنت

حضرت محمد)ص( که معنــای عمیق عدالت 
از طــرف خداوند بــه او داده شــده، نابرابری، 
ظلم و ستم گســترده ای را در جامعه ای که در 
آن بزرگ شــده بود لمس کــرده و تالش کرد 
نظم و انســجامی در آن ایجاد، و معیار برجسته 
عدالــت را در آن به تأیید برســاند. او به عنوان 
پیامبر بر ارزش های دینی تأکیــد می کرد، اما 
او مصلح اجتماعی هم بود و تصمیماتش سابقه 
قوی و محکمی را به جا گذاشــت، به طوری که 
مسائل و مشــکالت پیش روی نسل های بعدی 
هم از طریق آن ســنت ها حل و فصل شــده و 
می شــود. ایده عدالت مورد توجه خاص او بود 
و با مســائل و مشــکالت زمانه خود با انصاف، 
درستی و توازن برخورد کرد. او هیچ وقت نسبت 
به تبعیض و اعمال غیرانســانی بی تفاوت نبود، 
مثاًل برای بهبود وضعیت زنــان، قوانینی وضع 
کرد، بردگان را آزاد ساخت و زنده به گور کردن 
دختران و ســایر اعمال و اقدامات غیرعادالنه را 
ممنوع اعالم کرد. عــالوه بر این، فضائل خاصی 
را ارزشمند اعالم کرد که توسط پیروان او مورد 
تکریم و احترام واقع شــده و خــود وی نیز این 

فضائل را در آموزه هایش وارد کرد. 
در جامعة قبیله ای عربستان که بقا در آن شاید 
مهم تریــن نگرانی مردان قبایل بــود، فضایلی 
مثل افتخار، شجاعت و ســخاوت، ارزشمندتر 

از فضائــل دیگر بودنــد. مجموع ایــن فضائل 
در واژه »مــرّوت« خالصه می شــوند. مفهوم 
مرّوت، تمام چیزهای قابل ســتایش و تمجید 
و به عبارتی آنچه که خیر عالــی اعراب نامیده 
می شــود را در بر می گیرد. در طول ســده های 
بعدی مفهــوم مــرّوت در نزد اعــراب آن قدر 
1369 م(  برجسته شــد که »مقّری« )770 قـ 
در تعریف خود از عدالــت اعالم کرد، هیچ کس 
نمی تواند مدعی عدالت باشد مگر آن که دارای 
فضیلت مرّوت باشد، اما مردان قبایل در نمایش 
افتخار و شــجاعت )مخصوصاً در گرفتن انتقام 
و خونخواهی( بســیار وحشــیانه و خشن و در 
نتیجه کماالت انصاف و میانــه روی تابع قواعد 
خودســرانه نظام قبیله ای بودند. به دلیل عدم 
وجود نظم اجتماعی منسجم و وحدت سیاسی 
در جامعة قبیله ای عربســتان، به ناچار ترازوی 
عدالت، پیرو چارچوب های حفظ بقا شــد، در 
نتیجه تالش برای دســت یافتن به عدالت، نه 
شــکل مثبتی چون انصاف، توازن و میانه روی 
بلکه شکل منفی و کیفری مثل انتقام، تالفی و 

خونخواهی را به خود گرفت.
در قرآن بیش از دویســت مورد نصیحت و اندرز 
در مورد بی عدالتی داده شده که در قالب الفاظی 
مانند ظلم، اِثــم، ضالل بیان شــده اند و تقریباً 
اندرزهایی کــه بیانگر مفهوم عدالت هســتند 
حدود صد مورد هستند که یا به صورت مستقیم 
در قالب واژگانی مثل عدل، قســط و میزان و یا 
به صورت چندین آیه غیرمستقیم بیان شده اند. 
واژه هــای عدل و قســط بیش از پنجــاه بار به 

اشکاالت متفاوت در قرآن به کار رفته اند. 
مهم ترین اشارت خداوند به مقوله عدالت به این 
شرح اســت: خداوند به عدل، احسان و بخشش 
به نزدیکان فرمان می دهد و از فحشــا، منکر و 

ستم نهی می کند ... )حجر/92(
خداوند به شــما فرمان می دهد که امانت ها را 
به صاحبش بدهید و هنگامی کــه میان مردم 
داوری می کنیــد بــه عدالــت داوری کنید ... 

)نساء/61(
و از آن ها که آفریدیم، گروهــی به حق هدایت 
می کنند و بــه حق اجرای عدالــت می نمایند. 

)انفال/180(
همچنین در آیات 106، 100، 110، 113 و 72 
آل عمران، 42 سوره یوسف، 16 سوره لقمان و 
... در مورد تشویق به عدل و دور داشتن از ظلم 

 .بحث شده است

در اسالم، 
عدالت الهی در 
قالب وحی و 
حکمت الهیـ  
که پیامبر)ص( 
آن را به امت خود 
رساندـ  قرار دارد. 
وحی، که از طریق 
کلمات خداوند 
منتقل شده، در 
قالب قرآن یافت 
می شود و عقل 
الهی نیز که بر 
پیامبر الهام 
شده در قالب 
سخن شخص 
پیامبر)ص( بیان 
و به شکل سنت 
ترویج یافته و 
سرانجام تحت 
عنوان حدیث 
یا سنت پیامبر 
شناخته شده 
است

عدالت و بی عدالتی در قرآن
در قرآن بیش از دویســت مورد نصیحت و اندرز در مورد بی عدالتی بیان شــده که 
در قالب الفاظی مانند ظلم، اِثم و ضالل بیان شده اند و تقریباً اندرزهایی که بیانگر 

مفهوم عدالت هستند حدود صد مورد هستند. 
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تحلیل

    عدالت در عرصه نظام هستی
عدالت در عرصه نظام هســتی بدین معناســت 
که نظام خلقت و هســتی به بهترین وجه ممکن 
ساخته و پرداخته شده است؛ یعنی اگر بنا باشد از 
نظام هستی تصاویر و صورت های مختلف را ترسیم 
کنیم، نظم موجود بهترین، زیباترین و منظم ترین 
آن است. در این نظم هر شــیء در عالی ترین رتبه 
وجودی قرار دارد. نسبتی که میان اشیا برقرار است، 
بهترین و منطقی ترین نسبتی است که می توانست 
وجود داشته باشد. تفاوت، تساوی، تشابه و تناسب 
میان اشــیا، همه بر اســاس توازنی است که نظام 
هستی بر آن استوار است. گاه این تعادل در صورت 
و قامت تساوی است و گاه در شکل و شمایل تفاوت. 
چه بسیار تفاوت و تبعیض هایی که مصداق و نمود 
عینی عدالت هســتند. در مجموع، عدالت عبارت 

است از توازن و تناسب نه تساوی و تشابه.
    عدالت در عرصه فردی

عدالت در عرصه فردی برگرفته از عدالت در عرصه 
هستی اســت. به عبارتی نمونه و زیرمجموعه ای 
از عدالت در عرصه هســتی اســت. بنا بــه ادعای 
علمای اخالق، فالسفه و انسان شناس ها، بهترین و 
مناسب ترین حالت در میان حاالت انسان آن است 
که تعادل قوا وجود داشته باشد؛ یعنی انساِن مطلوب 
و به توان رسیده، انسانی است که قوای درونی او به 
تعادل رسیده باشــد. همان گونه که در پی خواهد 
آمد، امروزه در جوامع و فرهنگ غربی، پیشرفت به 
معنای پیشرف اقتصادی است. این در حالی است 
که مطابق فرهنگ اســالمی، اقتصاد تنها بُعدی از 
ابعاد وجودی انسان است و نمی توان انسان را در آن 

خالصه کرد. 
پیشــرفت اقتصادی بدون در نظر گرفتن وضعیت 

یا معیارهای عالی فرهنگی، سیاســی، اجتماعی و 
... ممکن نیست، چرا که این عوامل به صورت یک 
مجموعه و منظومه عمل می کنند. به عبارت دیگر 
انسان دارای ابعاد ســه گانه مادی، ذهنی و روحی 
است که توسعه، پیشــرفت و تعالی انسان در گرو 
توسعه همزمان و هماهنگ این ســه عامل است. 
اگر تعادل میان قوای انسان به هم بخورد، به طرف 

افراط یا تفریط گرایش پیدا خواهد کرد.
    عدالت در عرصه اجتماع

جامعه مطلوب و آرمانی، جامعه ای اســت که میان 
عناصر، اجزا و مفاهیم تشــکیل دهنده آن تعادل و 
توازن وجود داشته باشد، طبیعتاً چنین جامعه ای، 
هماهنگ و همسو با نظام هستی ســامان یافته و 

عاری از هرگونه افراط و تفریطی خواهد بود.

    مالک عدالت در روایات امام علی)ع(
عدالت در آیات و روایات، از ارزش و اهمیت واالیی 
برخوردار است، به گونه ای که یکي از اهداف ارسال 
ُرُسل قرار گرفته است. برای نمونه به فرازی از کالم 
امیرالمؤمنین علی)ع( اشاره مي کنیم که به تعریف 
عدل اختصاص دارد. امام علی)ع( در تعریف عدل 
می فرمایند: »العدل یضع األمــور مواضعا« یعنی 
عدل چیزی است که امور را در جایگاه خودش قرار 
می دهد. بر این اساس قبل از عدل، یک سری امور 
و افعال وجود دارد که می تواند به گونه ای متفاوت 
مورد شکل گیري و صورت بندی قرار گیرد. این در 
حالی اســت که هر کدام دارای جایگاه و موقعیتی 
خاص هســتند. نقش و عملکرد عدل و عدالت آن 
اســت که هر چیزی را در جای خود قرار می دهد، 
اما این که مالک و معیار تعیین مواضع اشیا بر چه 
اساس است، موضوعی اســت که مطابق فرهنگ 
اسالم عمل می شود و فعل خداوند است. به عبارت 

ترجمان یک مفهوم واال
عدالت در نظام هستی، عرصه اجتماع ، مقیاس فردی و ...

دکتر شریف لکزایی  
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

عدالت به  عنوان مفهومی انتزاعی و ذهنی، اســتعداد و قابلیت آن  را دارد که در سطوح مختلف مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد. در این رابطه می توان عدالت را در سطوحی همچون نظام هستی، عرصه اجتماع و مقیاس 

فردی دنبال کرد. 

دیگر فعل و عمل خداوند اســت که جایگاه اصلی 
پدیده ها را مشخص می کند. هر چیزی که مطابق 
این فعل و عمل خداوند باشــد، مصداق عدل و هر 

آنچه مخالف آن باشد، مصداق ظلم است.
    عدالت و فلسفه

عدالت یکــی از مباحث مهم و پایــه ای در دانش 
فلسفه اســت؛ چنانچه وقتی می خواهند مدینه 
فاضله ای را ترســیم کننــد، از قوانیــن عادالنه و 
همسو با کمال انسانی و اجتماعی یاد می کنند. در 
فلسفه، قوانین عادالنه مقیاسی است برای سنجش 
نزدیکی یــا دوری از جامعه فاضله. به هر میزان که 
قوانین عادالنه تر باشد، آن جامعه به مدینه فاضله 
نزدیک تر است. نکته مهم در این میان آن است که 
مالک و معیار مقتضــای عدالت را چگونه می توان 
فهمید. به عبارتی چگونه می توان دریافت که فالن 
قانون مطابقت بیشتر یا کمتری با عدالت دارد؟ و 
اساساً این کشف در کجا صورت می گیرد؟ فالسفه 
تالش می کنند که با تالش عقالنی به این درک و 
فهم از مقتضای عدالت برسند. در این راستا فالسفه 
اســالمی معتقدند که چون فهم و درک انســان 
محدود اســت و در احاطه نظام هســتی است، به 
همین جهت نمی تواند فراتر از هستی بیندیشد و 

به آن اشراف پیدا کند.
بنابراین نیاز به مکانیســمی دارد که آن مکانیسم 
مشرف به عالم خلقت اســت. به همین خاطر نیاز 
به خالق هستی را درک می کند. از آن جا که ارتباط 
با خالق هستی به شــیوه های عادی صورت پذیر 
نیســت، کانال ارتباطی ویژه ای تحت عنوان وحی 
موضوعیت پیدا می کند. انســان از طریق وحی با 
خالق هســتی که خالق و واضع نظام عادالنه است 
به دستورات و باید و نبایدهایی دست پیدا می کند 
که این باید و نبایدها اعمال و رفتار انسان را همسو و 
هماهنگ با نظام هستی می سازد. این باید و نبایدها 
همان قوانینی هستند که فالسفه از آن ها به عنوان 

مالک رسیدن به مدینه فاضله یاد می کنند.
در مجموع، فالسفه اسالمی از طریق وحی و ادراک 
وحیانــی مجرایی ایجاد کرده اند کــه از آن طریق 
بتوان به مناســبات عادالنه در نظام هســتی پی 
برد. در این جاســت که به این نتیجه می رسند که 
پیامبران، شــریعت را برای انطابق رفتارها و فعل و 
انفعاالت با مناســبات عادالنه ای کــه خداوند در 
خلقت ایجاد کرده است، آورده اند؛ به عبارتی دیگر، 
نتیجه ای که فالسفه اسالمی به آن می رسند این 
است که اجرای شرایع پیامبران، دستورات آسمانی 

و تحقق بخش عدالت خواهد بود. 
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    عدالت مبنای عبادت است
از آن جا کــه عدالت به عنوان یک معیــار و میزان، 
رفتارهای انســانی را تنظیم و هرکس را به سمت 
جایگاه خاص خود رهنمون می سازد، باید از آن به 
عنوان مبنا و پایه ای اساســی برای عبادت یاد کرد، 
بدین معنا که اگر بناست هرکس و هرچیز در جایگاه 
خاص خود قرار داشته باشــد، باید افراد بشر نیز در 
قامت و لباس عبودیت ظاهر شوند، چراکه بهترین 
جایگاهی که در نظام هســتی بــرای آن ها در نظر 
گرفته شده اســت، مقام عبودیت و بندگی است. 
بر این اســاس باید گفت که عدالت، مبنای عبادت 

است.
    پیشرفت

پیشرفت، مسئله و مقوله ای است که همانند مفهوم 
عدالت باید آن را درون مکتبــی و درون پارادایمی 
مورد مطالعه و بررســی قرار داد و نمی توان از آن ها 
به عنوان مفاهیمی یاد کرد کــه در همه مکاتب و 
ایدئولوژی ها دارای معنای واحدی باشند. پیشرفت 
و توســعه در فرهنگ مادی عبارت اســت از لذت 
بردن کامل از مواهب طبیعی و نعمت های مادی و 
در فرهنگ اسالمی عبارت اســت از رسیدن افراد و 
اشیا به جایگاه شایســته ای که برای آن ها ترسیم 
شده است. در واقع این همان معنایی است که برای 
عدالت ذکر شد، بنابراین می توان گفت که پیشرفت 

در اسالم، ترجمانی از عدالت است.
    عدالت و پیشرفت در فرهنگ غربی

در جوامع غربی، نــگاه مادی گرایانه گفتمان غالب 
اســت. در این فرهنگ، واقعیتــی در بیرون وجود 
ندارد که به وقایع و حوادث سمت و سو دهد، بلکه 
تمامی فعالیت ها در عالم مادیات معنا می یابند. در 
این جوامع، انسان ها به عنوان اعضا و عناصر مستقل 
دیده می شــوند. اعضایی که لذت های درونی آن ها 
محور و کانون فعالیت هایشــان است. بر این اساس 
هر انــدازه که انســان بتواند در راســتای تحقق و 
عینیت بخشیدن به این اهداف قدم بردارد، به همان 
اندازه موفق و پیشرفته محسوب می شود. هژمونی 
گفتمان خودمحوری در جوامع غربی، باعث شده 
اســت که نتوان از مفاهیم و ایده هایی جهانشمول 
همچون تعالی سخن راند. در این جوامع، آرمان های 
درونی، کنش ها و واکنش های فردی هســتند که 
محرک افراد هســتند نه اهداف متعالی. انسان در 
تمدن غربی، موجودی است فاقد تعالی که بر اساس 
آرزو، خواســته و اهدف درونی اش تعریف می شود. 
طبیعی است که برآیند جامعه غربی، برآیند آرزوها 
و هدف گذاری های انسان هایی باشــد که از درون 

تعریف می شــود. هوا، هوس و خواسته های فردی، 
مالک های تعیین کننده در جوامع غربی هستند، 
جوامعي درونگرا که صرفاً به منافع و اهداف مادی 
خود نظر دارند. بر این اساس مفاهیم شکل گرفته 
در این نظم گفتمانی نیــز معنایی خاص می یابند. 
توســعه در جوامع غربــی عبارت اســت از تحقق 
آرزوها و خواسته های انسان ها. هر اندازه که افراد و 
نظام های فکری و سیاسی در این امر موفق باشند، 
به همان میزان توسعه یافته تر هستند، در مقابل هر 
اندازه که در این امر ناموفق باشند، جوامع و افرادی 
عقب مانده تر به حســاب می آیند. به همین جهت 
الزم اســت که سیاســت های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و ... در راســتای بیشینه کردن 
لذات و کمینه کردن آالم انســان ها باشــد. نکته 
مهم آن که مقیــاس بهره مندی افــراد و جوامع از 
محیط پیرامون، رشــد سرمایه اســت؛ بدین معنا 
که هر اندازه ســرمایه در یک کشــور بیشتر باشد، 
به همان اندازه از مواهــب و ظرفیت های پیرامون 
اســتفاده می برد. به عنوان مثال اگر شخصی را در 
نظر بگیریم که سرمایه ای معادل هزار دالر داشته 
باشد، باید گفت که این وضعیت سرمایه ای به این 
شخص اجازه می دهد که تنها به اندازه هزار دالر از 
پیرامون خود لذت ببرد و بهره مند شود. حال آنکه 
این شــخص حق آن را دارد که به میزان 10 برابر 
وضعیت ســابق از پیرامون خودش استفاده ببرد. 
در مجموع می توان گفت کــه در فرهنگ و تمدن 
غرب بنا بر مبنای خودشــان توسعه وجود دارد، اما 
بر اساس مبنای فرهنگ اسالمی، در جامعه غربی 
نه تنها توسعه ای وجود ندارد، که اساساً قانون جنگل 
حاکم است. توضیح آن که قانون حاکم بر جنگل آن 
است که هرکس که زورش بیشــتر است، از حق و 
امتیاز بیشــتری نســبت به موجودات ضعیف تر 
برخوردار است و این امر نه تنها ظلم نیست که عین 
عدالت است، چراکه قرار گرفتن هر چیزی سر جای 
خودش اقتضا می کند که حیوان درنده خو، درندگی 
کند و حیوان ضعیف، شکار شود. تقویت انسان های 
ضعیفـ  چه به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگیـ  از جمله رسالت هایی است که به حکم 
عقل بر عهده انسان ها گذاشته شــده است. بر این 
اساس پیاده کردن قانون جنگل در جوامع انسانی 
به معنای نادیده گرفتن ســایر استعدادهای دیگر 

انسان ها و مصداق بارز بی نظمی و بی عدالتی است.
    عدالت در فرهنگ اسالمی

فرهنگ و تمدن اســالمی برخــالف تمدن غربی، 
تعریف دیگــری از عدالت و پیشــرفت دارد؛ بدین 

صورت که با توجه به جهان بینــی خاصی که ارائه 
می دهد، مبنای »وضع کل شــیء فی موضعه« را 
خواست و اراده خداوند می داند و بر این اساس مسیر 

و جهت جامعه را ترسیم می کند.
در این فرهنگ، میزان و اندازه حرکت افراد و جوامع 
بر اســاس تعالیم و آموزه های الهی و دینی میزانی 
است برای ســنجش و تعیین رتبه پیشرفته بودن 
جوامع؛ بدین معنا که هر اندازه جوامع شاخص های 
رفتاری خود را بر اســاس تعالیم و باید و نبایدهای 
الهی تنظیم کنند، به همان اندازه در مسیر عدالت 
قرار گرفته اند و چون واضع و خالق جهان هســتی 
بهترین و منظم ترین نظم را برای جهان ترســیم 
نموده اســت، حرکــت در این مســیر بهترین و 
موفق ترین حرکت به حساب می آید. بر این اساس 
باید گفت کــه مطابق فرهنگ و تمدن اســالم، دو 
مقوله عدالت و پیشــرفت، مقّوم همدیگر هستند؛ 
بدین صورت که حرکت در مسیر عدالت به پیشرفت 
توســعه و آبادانی مي انجامد و مقدمات اســتقرار 

عدالت را فراهم می سازد. 
از آن جا که عدالــت، جایگاهی اســت که در آن 
همــه پدیده ها، امــور و انســان ها در جای خود 
ـ که بهترین جاســتـ  قرار می گیرنــد، طبیعتاً 
تحقق آن، مســتلزم بهره مندی از نهایت ظرفیت 
و استعدادهایی است که افراد و پدیده ها در خود 
دارند. پیشــرفت، مسیر و روندی اســت که باید 
برای رســیدن به این جایگاه عادالنــه طی کرد. 
این در حالی اســت که پیشــرفت و سمت گیری 
به ســمت کمال نیز باید بــا معیارهــا و موازین 
عادالنه ای همراه باشــد که از مجرای شریعت به 
دست آمده و تبدیل به قانون و حقوق شده است و 
این بدان معناست که بر مبنای این نظام عادالنه 
شریعت، حقوق و قوانین، ســیر به سمت کمال و 
موقعیت های عادالنه پیش بینی شــده است. در 
این رابطه می توان به آیه 25 ســوره حدید اشاره 
کرد که می فرماید: »لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُســَلنَا بِالْبَيِّنَاِت 
َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط 
َوأَنَزلْنَا الَْحِديَد فِيِه بَْأٌس َشــِديٌد َوَمنَافُِع لِلنَّاِس...« 
در این آیه ضمن این که عدل و قســط را به عنوان 
هدف ارسال ُرُسل بیان کرده، به این مسئله اشاره 
می کند که رســوالن را با بینــات، کتاب و میزان 
فرستادیم تا مردم به قســط و عدل )یعنی همان 
وضعیت مطلوبی که باید به آن برسند( قیام کنند. 
در واقع این آیه رســیدن به وضعیــت مطلوب را 
بدون کمک و هدایت پیامبران و بدون استفاده از 

  .میزان و کتاب، امکان پذیر نمی داند

عدالت مبنای عبادت است
از آن جا که عدالت به عنوان یک معیار و میزان، رفتارهای انسانی را تنظیم و هرکس را به 
سمت جایگاه خاص خود رهنمون می سازد، باید از آن به عنوان مبنا و پایه ای اساسی 

برای عبادت یاد کرد.

عدالت در عرصه 
نظام هستی بدین 
معناست که نظام 
خلقت و هستی 
به بهترین وجه 
ممکن ساخته 
و پرداخته شده 
است؛ یعنی اگر 
بنا باشد از نظام 
هستی تصاویر 
و صورت های 
مختلف را ترسیم 
کنیم، نظم موجود 
بهترین، زیباترین 
و منظم ترین آن 
است
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نگاه

ترازوی عدل الهی
اقسام عدالت در قرآن کریم

از آنجا که قرآن کتاب هدایت است)بقره/2( 
و یکی از لــوازم هدایتگری قــرآن دعوت و 
ارشــاد به ارکان حیات طیبه انســانی است، 
لذا در مــوارد کثیری، قســط و عدالت مورد 
تأکید قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی 
کلی می توان گفت عدالت در قرآن دو قســم 
اســت: عدل به عنوان صفتی از اوصاف فعلیه 
خداوند، عدل به عنوان صفت یا ویژگی افعال 

انسان.

     عدل الهی
خداوند عادل اســت یعنی به کسی یا چیزی 
ظلم روا نداشــته اســت. عدل الهی از شعب 
صفت حکومت اســت. در قــرآن کریم این 
صفت با اسلوب ســلبی بیان شده است یعنی 
در آیات فراوانی ظلم از خداوند نفی و ســلب 
شــده اســت، ولی به صورت صفتی ایجابی، 
خداوند قسط را به خود نسبت می دهد مانند: 
»خداوند که در قسط)دادگری( استوار  است 
و فرشــتگان و عالمان گواهــی می دهند که 

خدایی جز او نیست.«)آل عمران/18(
متکلمان مســلمان، عدل الهی را در سه معنا 

توضیح می دهند:
الفـ  عدالــت تکوینی، یعنــی خدا در 
آفرینش موجــودات و مهیا کردن اســباب 
کماالت آنها ســتم روا نداشته و هر چیزی در 
جایگاه شایسته خود قرار گرفته است، یعنی 
نظام أحســن، همان نظم کیهانــی عادالنه 
ماَءَرفََعها  است. چنانکه در تفســیر آیه »َوالَسّ
َوَوَضَع الْميزاَن« یعنی آســمان را برافراشت 
و معیار و میــزان مقرر داشــت.)رحمان/7( 
از رســول گرامی اســالم)ص( نقل شده که 
فرمودند: »بالعدل قامت السموات و االرض« 

که دال بر عدالت تکوینی است.
ب ـ عدالت تشــریعی، که عبارت است 
از رعایت توانایــی افراد در انجــام تکالیف و 
دســتورات دینی و عدم تکلیف فوق طاعت 
متکلفین. همچنین ارســال رســل و انزال 
کتب که الزمه هدایت انسانهاســت ناشی از 
عدل تشریعی الهی اســت و خداوند در این 
خصوص قصوری نکرده اســت.آیات زیر دال 
بر این معناســت: »و هیچ کس را جز به قدر 
توانش تکلیف نمی کنیم.«)مومنون/62( »و 
تا پیامبری را مبعوث نکنیم ]کسی را[ عذاب 

نمی کنیم.«)اسراء/15(
جـ  عدالــت جزائی بدین معناســت که 
خداونــد در اعطای پــاداش نیــکان و کیفر 
بندگان به کســی ظلم روا نداشته و متناسب 
با اعمالشــان آنان را جزا می دهد. همچنین 
مقتضای عدل جزائی آن اســت که انســان 
به ســبب تکلیفی که بر او ابالغ نشــده مورد 
مؤاخذه و کیفر قرار نگیرد، زیرا عقاب بال بیان 

قبیح است.
آیات زیر دال بر این معناســت: »و تراوزهای 
عدل را در روز قیامت می نهیم، پس هیچ کس 
ستمی نمی بیند.«)انبیاء/47(»پروردگارت، 
به هیچ کس ظلم روا نمی دارد.«)کهف/49(. 
همین معانی ســه گانه از عدل اســت که به 
عنوان یکی از اصول مذهب شیعه و معتزله در 
مباحث کالمی مطرح می شود و این دو فرقه 

را بدین سبب عدلیه می خوانند.

     عدالت انسانی
قرآن کریم رعایت عدالت را در زندگی فردی 
و اجتماعی انســان امری ضروری دانســته و 
بدان سفارش نموده اســت تا آنجا که یکی از 
اهداف ارسال پیامبران را قســط و دادگری 
می داند. عدالت در حیطه و مفهوم انسانی آن، 
در تقسیم اول، دو گونه است: »چنانکه عالمه 
طباطبایی می نویسند: عدل تقسیم می شود 
به عدل انســان دربــاره خود )یا نســبت به 
خودش( و عدالت نسبت به دیگران که اینها 

همان عدل فردی و عدل اجتماعی است.«
در ادامه بــه اختصار به شــرح این اصطالح 

می پردازیم:
الفـ  عدالــت فردی، عدالــت فردی آن 
است که شخص به افعالی اقدام کند که سبب 
ســعادت اوســت و این بدان معناست که در 
کارهای خود چنان توازنی ایجــاد نماید که 
هر چیزی یا امری در جایگاه شایسته خودش 
قرار گیرد به تعبیر صاحــب المیزان عدالت 
فردی شامل عدالت اخالقی و فقهی می شود. 
آنچه که از عالمه طباطبایی ذکر شد البته هر 
دو قســم عدالت را در بر می گیرد. در تعریف 

دکتر عباس احمدی
استاد دانشگاه شیراز

»عدالت«، نه تنها یکی از مفاهیم اصیل و ارزشــمند فرهنگ بشــری، بلکه یکی از 
تعالیم الهی و اساس ادیان آسمانی، به ویژه اسالم است. گستره عدالت شامل افعال 
خداوند و انسان در ابعاد متفاوتی می شــود. عدل نزد همه مسلمانان از اوصاف الهی 
محسوب می شود؛ اگرچه معتزله و شــیعه به علت تأکید فراوان بر آن و لوازم نظری 
و عملی عدالت، با عنوان عدلیه مشهور شــده اند. عدالت رکن اخالق در حوزه فردی 
و اساس قوام اجتماع در حوزه جمعی اســت و متقابال ظلم و بیداد مایه فساد و افول 
جامعه و تمدن به شمار می آید. در این نوشتار به صورت اجمالی آموزه های عدالت در 

قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است.
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عدالت اخالقــی عبارات مختلفی از ســوی 
علمای اخالق و فیلســوفان بیان شده است. 
چنانکه افالطون با تحلیل سرشــت آدمی و 
تفکیک آن به سه قوا تعقل، اراده و شهرت بر 
آن است که مرد عاقل کسی است که حق هر 
یک از این سه قوه را ادا کند و یکی از قوا بر دو 

دیگر تسلط نیابد. 
همچنین گاهی به روشــی دیگر عدل را یکی 
از فضایل چهارگانه می داند که حاکم بر ســه 
فضیلت حکمت، شــجاعت و عفت است. به 
تعبیر دیگر »هنــر بنیادی اخالقــی، همانا 
دانایــی، دادگری، دلیری و خویشــتن داری 
اســت. همیــن دیــدگاه در میــان برخی  
دانشمندان مسلمان رایج گشته و عدالت را به 
معنای تعادل و اعتدالی می دانند، اعتدال هم 
در گرو حاکمیت عقل عملی است تا از افراط 
و تفریط)زیاده روی و خمودی( قوای غضبیه 

و شهویه جلوگیری کند.
در قرآن کریم، شیوه ترسیم و تعریف عدالت 
اخالقی به نحو توصیه و تحســین رفتارهای 
عادالنه اســت، یعنی تعریف به مصادیق بی 
آنکه شــنونده در پیچ و خــم تعاریف نظری 
ســر درگم شــود. از این رو هر فعل درســت 
و حقــی، مصداقی از عدالــت ورزی اخالقی 
معرفی شــده اســت. می توان گفت میزان 
عدالت فردی و بلکه اجتماعــی، احقاق حق 
اســت. از این رو عالمه طباطبایی می فرماید: 
»عدالت در اعتقاد آن اســت که به آنچه حق 
اســت )انســان( ایمان بیــاورد و عدالت در 
فعل آن است که انســان آنچه را که موجب 
ســعادتش می شــود انجام دهد و عدالت در 
میان مردم آن اســت که هر چیزی در موضع 
مستحق و شایســته خودش که عقل یا شرع 
یا عرف این موضــع و جایگاه را تشــخیص 
می دهــد، قرار گیــرد. به نظر ایشــان چون 
عدل با حسن و خوبی اخالقی همواره مالزم 
یکدیگرند لــذا انجام افعال خــوب، که عرف 
عقال آن را خــوب و حســن می دانند، عین 
دادگری فردی اســت. عدالت اخالقی بدین 
معنا مقوم تقواست، »عدالت ورزید که به تقوا 

نزدیکتر است.«)مائده/8(
عدالت فردی فقهی مربوط به اموری همچون 
قضاوت، شــهادت، امامت جماعت و تصدی 
مرجعیت است. قول مشهور در این خصوص 
آن اســت که عادل کسی اســت که مرتکب 
گناهان کبیره نشــود و از اصرار بر صغائر نیز 
پرهیز کند. برخــی نیز عدالــت فقهی را به 
معنای حصول نیروی نفسانی دانسته اند که 

موجب رعایت تقوا و مروت می شود. 
بـ  عدالــت اجتماعی، دومیــن معنای 
عدالت در حیطه انســانی عدالــت اجتماعی 
است که در ســاده ترین بیان مربوط می شود 
به افعال انســانها، اعم از حقیقی یا حقوقی، 
نســبت به یکدیگر، عدالت اجتماعی در همه 
جوامع متمدن، کهن و مــدرن، آرمان قریب 
به اتفاق انســان ها بــوده اســت و عمال تنها 
کســانی از آن گریزان یا با آن مخالف بودند 
که در اجرای را در تعــارض با زیاده خواهی و 
تمامیت طلبی خــود می دیدنــد، اما قاطبه 
مردم فطرتا خواستار عدالت هستند، زیرا آن 
را عقال زیبا و خوب می بینند و هم اینکه عمال 
 عدالت را ســبب بهره منــدی و آرامش خود 

می یابند.
عدالت اجتماعــی در قرآن کریــم با عنوان 
قسط و حاکمیت عادالنه و نفی ظلم به رعیت 
مورد تأکید قرار گرفته اســت. اندیشمندان 
عدالــت اجتماعی را ســه قســم می دانند: 
عدالت سیاســی، عدالت اقتصادی و عدالت 
قضایی. برخی آیات قــرآن از چنان عمومیت 
و اطالقی برخوردارند که شــامل هر سه معنا 
می شوند، چنانکه یکی از اهداف عالیه ارسال 
پیامبران قسط است و تحقق عدالت و قسط 
در هر سه زمینه مذکور مد نظر پیامبران بوده 
است: »به درستی که پیامبران خود را همراه 
با پدیده های روشنگر)معجزات( فرستادیم و 
همراه آنان کتاب )آســمانی( و معیار)ترازو، 
میزان( فرو فرســتادیم تا مردم به قســط)و 
دادگری( برخیزند و آهن را پدید آوریم که در 
آن )مایه( ستیز و صالبت است و نیز منافعی 

برای مردم.«)حدید/25(

عدالت اجتماعی
اندیشمندان عدالت اجتماعی را سه قسم می دانند: عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت قضایی. برخی 
آیات قرآن از چنان عمومیت و اطالقی برخوردارند که شامل هر سه معنا می شوند، چنانکه یکی از اهداف عالیه 

ارسال پیامبران قسط است و تحقق عدالت و قسط در هر سه زمینه مذکور مد نظر پیامبران بوده است.

اهتمام آیه بر قســط از آن روســت که به 
تعبیر عالمه طباطبایی قوام و دوام جامعه 
به روابط و معامالتی اســت کــه بین افراد 
همواره وجود دارد و چنانچه این معامالت 
خارج از ضوابط عادالنه باشــد موجب نزاع 
و ســتیز نابودی جامعه می شود. نکته مهم 
در این آیه آن است که اقامه قسط برعهده 
مردم اســت و پیامبران در واقــع داعی و 
رهبران مــردم در حرکت و جنبش عدالت 
خواهانه هستند اما به هر حال تا خود مردم 
قیام به قسط نکنند، عدالت حاکم نخواهند 
شــد. ایجاد آهن نیز حاکی از آن است که 
اقامه عدل و تــداوم آن نیازمند قوه قهریه 
اســت و در دفاع از عدالت نیاز به اسلحه و 
قدرت اســت، زیرا برخی زیــاده طلبان، 

عدالت را بر نمی تابند.

     نتیجه
عدالت بنا بر مفاهیم آیــات قرآن، مفهوم 
عقلی اســت و حســن و خوبی آن را عقال 
ادراک می کنند، به عالوه شــناخت طرق 
با روشــهای عادالنــه در اعصــار و امکنه 
مختلف متفاوت اســت و به واســطه قوه 
اجتهادـ  به ویژه در فقه شــیعهـ  می توان 
در حیطــه فــروع و نظامــات حقوقی که 
کامال جنبــه عملی دارد، احکام مناســب 
تر صادر کــرد و روشــهای عادالنه تری را 
بــه کار گرفت. از ســوی دیگر قســط که 
همان عدالت محقق و اجرا شــده اســت، 
به عنوان یکی از اهداف مهــم بعثت انبیاء 
مــورد توجه قــرآن کریــم قــرار گرفته 
اســت. در اقامه قســط باید ســه مرحله 
نظریه پردازی، آمــوزش و ترویج و باالخره 
مجازات قانون شــکنان و عدالت ستیزان، 
به صورت همزمان در جامعه فعال باشــد 
و باالخره آزادی معقول و منطقی، شــرط 
ضروری تحقــق عدالت در جامعه اســت، 
زیــرا در جوامع غیــرآزاد و اســتبدادی، 
 اولین چیزی که قربانی می شــود، عدالت 

 .است

عدالت تشریعی 
که عبارت 
است از رعایت 
توانایی افراد در 
انجام تکالیف و 
دستورات دینی و 
عدم تکلیف فوق 
طاعت متکلفین. 
همچنین ارسال 
رسل و انزال کتب 
که الزمه هدایت 
انسانهاست 
ناشی از عدل 
تشریعی الهی 
است و خداوند 
در این خصوص 
قصوری نکرده 
است
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دیدگاه

خواجه نصیر

ابن مسکویه

فارابی

به روایت بزرگان 
دیدگاه فیلسوفان مسلمان درباره عدالت

حجت  االسالم احمدحسین شریفی  
استاد مؤسسه امام خمینی)ره(

عدالت، یکی از خواسته های درونی و فطری انسان اســت و هر انسانی به مقتضای فطرت سالم خود 
از نابرابری و تبعیض بیزاری می جوید. فالسفه مســلمان به انحاء مختلف به این مفهوم پرداخته اند 
و به شکل مفصل آن را در قالب های گوناگون تفســیر کرده اند. این گزارش مروری است بر دیدگاه 

فیلسوفان مسلمان درباره عدالت. 
فارابی یکی از فیلسوفان بزرگ عالم اسالم است 
که در زمینه های مختلف از جمله منطق، ریاضیات، 
فلســفه و اخــالق تألیفاتــی دارد. وی در حــدود 
258 قمری پــا به عرصه وجود گذاشــت و در 339 
درگذشــت. وی در مباحث اخالقی خود از مسائل 
مهمی چون فضیلت، کمال، خیر و ســعادت سخن 
به میان آورده اســت. فارابــی در تعریفی از فضیلت 
اشاره می کند که مقصود وی از فضیلت این است که 
در انسان استعداد به ســوی انجام افعال نیک وجود 
داشته باشد، به گونه ای که بر اساس آن ها این افعال 
مکرراً از انسان صادر شود و در نتیجه به صورت عادت 
درآید. حاصل این عادت در نفس، هیئتی است که از 
آن تعبیر به فضیلت می شود. بنابراین از نظر فارابی 
فضائل ناشی از افعال نیک و جمیل اند. فارابی در بیان 
نظریه خود از نظریه حد وســط استفاده می کند که 
این مسئله پیروی وی از ارســطو را نشان می دهد. 
بنابراین از نظر ایشــان فضائل حد وســط و اعتدال 
افعال اند و رذایل بــه دو طرف آن، یعنی جانب افراط 
و تفریط اطالق می شوند. بر طبق این نظریه، مقصود 
از فضائل، ملکاتی هستند که متوسط بین دو طرف 
واقع شده اند که یک طرف آن زیاده و طرف دیگر آن 
نقص است. فارابی خاطرنشان می کند که راه ایجاد 
فضیلت در وجود انسان آن اســت که افعال و سنن 
فاضله پیوسته در شهرها و میان امت ها رایج و شایع 
باشد و همگان آن ها را به کار بندند و به نظر وی این 
کار امکان پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در 
پرتو آن، این افعال، سنن، عادات، ملکات و اخالق در 
میان مردم رواج یابد و این حکومت باید در عالقه مند 
کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان 

نروند.

ابن علــی احمد بن محمــد بن یعقــوب رازی 
مسکویه، مشــهور ابن مســکویه )متوفی421( از 
بزرگ ترین متفکران و نویســندگان اخالق در عالم 
اســالم اســت، گرچه نمی توان تأثیر ارســطو را بر 
وی انکار کرد، چراکه در جاهــای مختلف از کتاب 
»تهذیب االخالق« و »تطهیراألعراق« خویش به نام 
ارسطو تصریح می کند، اما می توان او را کسی دانست 
که حکمت عملی یونان را سروسامان داد و به صورت 
مجموعه مدونــی درآورد. وی عدالت را اَتَّم فضائل و 
شریف ترین فضائل می داند، چون بیشترین شباهت 
را با وحدت دارد. بدین ســبب که عدالت از مساوات 
مشتق می شــود و مســاوات همان وحدت است. از 
نظر ابن مســکویه، زیادت، نقصــان، قلّت و کثرت 
عامل فساد در اشیا هستند، زیرا سبب عدم اعتدال 
می شــوند. وی در تعریف عادل هم می نویسد: عادل 
در حقیقت به کسی گفته می شود که قوای نفسانی 
و افعالش در حد تعادل باشد و این در صورتی امکان 
دارد که برای وی هیئت نفســانی حاصل شده باشد 
که از این هیئت آن افعال صادر می شود. ابن مسکویه 
به سه نوع عدالت اشاره می کند: یک قسم عدالت در 
تقسیم اموال و کرامات است. قســم دوم عدالت در 
معامالتی است که به اختیار انسان صورت می گیرد. 
قسم ســوم، عدالت در آنچه که ظلم و تعدی در آن 

واقع می شود. 

خواجــه نصیرالدین طوســی، صاحــب کتاب 
اخالق ناصــری، از بزرگ ترین دانشــمندان عالم 
اســت. خواجه، عدالت و مســاوات را در جامعه به 
عدالت حاکم سرایت داده و سپس از عدالت، تعبیر 
به هیئت  نفســانی می کند کــه از آن فعل صادر 
می شــود. از نظر خواجه، از حصول ســه فضیلت و 
تسالم و هماهنگی سه قوه عاقله، شهویه و غضبیه، 
هیئت عدالت حاصل می شــود. بنابراین در دیدگاه 
وی از ترکیب سه فضیلت، حالتی حادث می گردد 
که تمام و کمــال فضائل و همــان فضیلت عدالت 
است. وی در تشریح فضائل می گوید: فضائل چهار 
بُود؛ یکی از تهذیب قوه نظری که حکمت و دومی از 
تهذیب قوه عملی که عدالت و ســوم از تهذیب قوه 
شهوت که عفت نام دارد حاصل می شود. بنابراین، 
خواجه عدالت را به قوه عامله نســبت داده اســت، 
به گونه ای که اگر عاملــه کارهای خود را تحت نظر 
عاقله انجام دهد، عدالت حاصل می شــود. بر طبق 
این دیدگاه، حصول عدالت متوقف است بر حصول 

فضائل دیگر.
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عقل عملی

نراقی برای تبیین بیشتر مفهوم عدالت چنین 
می گوید: نفس ناطقه انســان، دارای دو قوه است؛ 
قوه ادراک و قوه تحریــک. هر یک از این دو، دارای 
دو قسم اســت: قســم اول قوه ادراک، عقل نظری 
اســت که صور علمیه را از مبــادی عالیه دریافت 
می کند و قسم دوم آن، عقل عملی است که منشأ 
به حرکت درآوردن بدن در اعمال جزئی اســت و 
قســم اول قوه تحریک، قوه غضب است که منشأ 
دفع امور نامالیم است و قســم دوم آن قوه شهوت 
اســت که مبدأ و منشــأ جلب امور مالیم اســت. 
با این محاســبه اگر قوه ادراک بر بقیــه قوا غالب 
شــود، عمل هر یک از آن ها در راســتاي اعتدال 
صورت می گیــرد و در نتیجه هماهنگی در بین قوا 
به وجود می آید و انســان از فضیلت الزم برخوردار 
می گردد و در نتیجه از تهذیب قوه عامله، عدالت، 
از تهذیب قوه عاقله، علــم و حکمت، از تهذیب قوه 
غضبیه، شــجاعت و از تهذیب قوه شهویه، عفت و 
خویشتن داری حاصل می شــود. بنابراین می توان 
گفت که بر طبق دیدگاه محقق نراقی، عدالت علت 
پیدایش فضائل حکمت، عفت و شــجاعت است نه 
معلول آن ها. مرحوم نراقی در پاسخ به این پرسش 
که چرا عدالت شریف ترین فضائل است، می گوید: 
این امر به این خاطر اســت که عدالت جامع همه 
فضائل یا مالزم و همراه آن هاست. از خواص عدالت 
این اســت که نزدیک ترین صفت به وحدت است 
و کارش این اســت که از کثرت ها، واحد را بیرون 
می کشد و بین متباین ها، تألیف و هماهنگی برقرار 
می سازد و بین مختلف ها، همکاری ایجاد می کند 
و اشیاء را از نقصان و زیاده به حد وسطی که همان 
وحدت است باز می آورد. امور مختلف در این مرتبه 
را به نوعی اتحاد می رســاند و حــال آن که بدون 
عدالت، افراط و تفریط کثرت پیدا می کند و شکی 
نیســت که وحدت، شــریف تر از کثرت است. در 
واقع منظور این اســت که عدالت وضع نفسانی ای 
اســت که تعدیل همه صفات و افعــال و بازآوردن 
افراط و تفریط به حد اعتدال، به ســبب آن است 
و همچنین ســبب هماهنگی بین قوا می شود، به 
 گونه ای که در نتیجه آن، فضیلت واحدی در نفس 

پدید می آید. 

امام خمینی)ره(

امام خمینــی)ره( از فالســفه و عرفای معاصر 
بود که به رهبری ایشــان حکومت 2500 ســاله 
شاهنشاهی برچیده و جمهوری اسالمی در ایران 
پایه گذاری شد. امام)ره( در مقابل توضیح فریضه 
عادله و علت توصیف فریضه بــه عادله در حدیث 
بیست و چهارم در کتاب چهل حدیث می نویسد: 
زیرا که ُخلق َحَســن، خروج از حد افراط و تفریط 
اســت و هر یک از دو طرف افراط و تفریط، مذموم 
و عدالت که حد وســط و تعدیل بین آن هاســت، 
مستحســن اســت. امام در جای دیگر در توصیف 
عدالت می گوید: عدالت عبارت اســت از حد وسط 
بین افراط و تفریــط و آن از امهات فضائل اخالقی 
اســت، بلکه عدالت مطلقه، تمام فضائل باطنی و 
ظاهری است. بر طبق این تعریف که عدالت همان 
تعدیل قوای باطنی و ظاهری باشــد، عدالت همه 
فضیلت خواهد بــود، نه جزئــی از آن و در مقابل، 
جورـ  که ضد آن اســتـ  نیز همه رذیلت هاست، 

نه جزئی از آن.
بنابراین به نظر ایشان عدل و جور از امهات هستند 
که بسیاری از جنود تحت آن دو هستند، البته هم 
ایشــان و هم مرحوم نراقی این مطلب را از ارسطو 
دانســته اند، زیرا وی عدالت را به دو قســم عدالت 
بالمعنی االخص و عدالت بالمعنی االعم تقســیم 
می کند. بر طبق این تعبیر از عدالت، این نتیجه به 
دست می آید که چون عدالت، حد وسط بین افراط 
و تفریط اســت، از نقطه عبودیت تــا مقام ربوبیت 
بر خط مســتقیم قرار دارد. بنابراین می توان گفت 
طریق سیر انســان کامل از نقطه نقص عبودیت تا 
کمال عّز ربوبیت، عدالت اســت که خط مستقیم 
و سیر معتدل اســت. پس صراط مستقیم اشاره به 
همین ســیر اعتدالی دارد و به تعبیری چون خط 
مستقیم یکی اســت، پس فضیلت به قول مطلق و 
سیر به طریق عدالت و اعتدال بیش از یکی نیست. 

مالصدرا

مالصدرا بزرگ ترین فیلســوف و اندیشــمند 
دوره معاصر اســت که به نوعی بین قرآن، عرفان 
و برهان جمع کرده اســت. از نظر صــدرا صورت 
باطنی انسان نیز دارای ارکانی است که در صورت 
زیبایی آن ها، خلق و خوی انسان نیکو می گردد و 
در نتیجه حکمت و ُحّریت حاصل می شود که این 
ارکان عبارتند از: قوه علم، قوه غضب، قوه شهوت، 
قوه عقل و عدالــت. از نظر مالصــدرا هنگامی که 
این ارکان اربعه در حالت تعادل باشــند، ُحســن 
خلق حاصل می شــود. وی سپس با توجه به همان 
نظریه حد وســط و اعتدال، فضیلت را در هر مورد 
به عنوان امر متوســط و دو طــرف آن را )افراط و 
تفریط( به عنوان رذیلــت معرفی می کند. مقصود 
از عدالت این است که قوه غضب و شهوت را تحت 
احکام دین، شــریعت و عقل در بیاوریم، به طوری 
که آن هــا هیچ گونه ســیطره ای بر عاقله انســان 
نداشــته باشــند. خالصه آن که صدرا نیز به تبع 
ارسطو معتقد است »خیراالمور أوسطها« بهترین 
کارها، میانه روی است و ُحسن خلق در این صورت 

حاصل می شود. 
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نگاه

انسان چگونه باید زندگی کند؟
بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه سه فیلسوف غربی

دکتر محمد فنایی اشکوری  
استاد مؤسسه امام خمینی)ره(

جایگاه بحث عدالت به عنوان فضیلت نفس، در اخالق 
باستان  یونان  در  ریشه  و  داشته  قرار  فضیلت مدار 
اخالق  پیروان  دارد.  ارسطو  و  افالطون  نوشته های  و 
فضیلت جدید، غالباً ارسطو را نیای خود می دانند، حال 
آن که طرح و برنامه وی برگرفته از افالطون و ارسطو 

یونانی،  اخالق  متن  از  سقراط  اساسی  پرسش  بود. 
باید  چگونه  انسان  که  بود  این گونه 

زندگی کند؟ این سه فیلسوف 
که  بودند  اعتقاد  این  بر 
زندگی  اخالقی  باید  انسان 
خود  وظیفه  بنابراین  کند، 

دهند  نشان  تا  می دانستند 
ارجح  انسان  برای  اخالقی  زندگی 
بررسی  به  یادداشت  این  در  است. 
فالسفه  دیدگاه  از  عدالت  مفهوم 

غربی پرداخته شده است.

   افالطون 
در اندیشه یونان باســتان، مفهوم عدالت تقریباً همیشه، به نظام 
اجتماعی و یا به نظام کیهانی اشاره داشته است؛ بدین معنا که به 
نظام اجتماعی، به عنوان یک کل یا روابط بین افراد یا گروه هایی 
از اشــخاص می پردازد. از نظــر افالطون نیز عدالــت به معنای 
فضیلتی که فرد را تحت تأثیر قرار مي دهــد، مانند عزت نفس و 
دوراندیشی نیســت. افالطون در کتاب جمهوری درباره ماهیت 
عدالت، صورت های مختلفــی را از جمله »عدالت به معنای ادای 
دین است«، »عدالت به معنای منفعت اقویاست« را مطرح و پس 
از رد آن ها، نتیجه می گیرد که عدالت به معنای نظم و هماهنگی 
بین اجزاء اســت. وی پس از بیــان عدالت در جامعــه به عنوان 
هماهنگی بین سه گروه پیشه وران، سپاهیان و زمامداران، آن را 
به ســه جزء نفس تعمیم می دهد و بدین وسیله عدالت اجتماعی 

را پلی در جهت تبیین عدالت فردی قرار می دهد. 
افالطون در همیــن کتاب، مفهومــی از عدالــت در نفس ارائه 
می دهد که با عدالت در جامعه مقایســه و ســنجیده می شــود. 
تصور افالطون از عدالت در نفس، مانند عدالت در جامعه تصویر 
می شــود و با صورتی از نظمـ  نظم هماهنگ بین عناصر مختلف 
نفسـ  ارتباط دارد؛ چنان که عدالــت در جامعه از نظر افالطون، 
نظم هماهنگ بین طبقــات اجتماعی مختلف اســت. بنابراین 
می توان گفت افالطون این دو پرســش را که انسان عادل چگونه 
انسانی است و حکومت عادل چگونه می تواند وجود داشته باشد؟ 
را یک جا مطرح و یک جا پاسخ می دهد. وی در واقع درباره تبیین 
ماهیت عدالت، تعریف واحدی دارد کــه هم در عدالت اجتماعی 
کاربرد دارد و هــم در عدالت فــردی. وی همچنین هنگامی که 
به بحث درباره فســاد کشــور و نفس می پردازد، آن ها را مرتبط 
با یکدیگــر می داند. افــزون بر آن معتقد اســت انســان عادل 
به ندرت، جز در کشــور عادل یافت می شــود، ولی کشور عادل 
جز در جایی که انسان های عادل زندگی می کنند، امکان تحقق 
ندارد. با این وصــف باید گفت افالطون محتــوای این فضیلت را 
بســیار محدود کرده اســت، زیرا عدالــت را صرفــاً هماهنگی 
طبقات جامعه دانســته، آن  را تصویر و انعکاس هماهنگی نفس 
 فردی می داند و ثابت می کند که عدالت مقتضای نفع شــخصی 

فرد عادل است. 
شعار وی در واقع این است که »ای انسان! طبق عدالت رفتار کن، 

در غیر این صورت صلح و صفای درونی تو به خطر می افتد.«
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پی نوشت
1 . آرخه، واژه ای یونانی با مفاهیم اولیه »آغاز«، »سرمنشا« 
و یا »علت نخستین« است که بعدها »قدرت«، »فرمانروایی« 
و »نفوذ« به عنوان معانی گسترش یافته آن پذیرفته شدند. 
ماده زیرین نهایی« و »اصل غیرقابل بیان نهایی« نیز به این 
لیست معانی افزوده شــده اند. در زبان عهد باستان )ششم 
تا هشــتم پیش از میالد(، آرخه )یا آرخای( به معنی منبع، 
سرمنشا و یا ریشه هرچیزی که وجود دارد، آمده  است. در 
فلسفه یونان باستان، ارسطو آرخه را به معنی عنصر یا اصل 
یک چیز می داند، که اگرچه، غیرقابل بیان و حس ناشــدنی 

است، شرایط ممکن بودن آن چیز را فراهم می کند.

  ارسطو 
کتاب پنجم »اخالق نیکوماخوس«، درباره فضیلت عدالت و شامل 
مباحثی اســت از این قبیل که عدالت چگونه حد وسطی است و یا 
عدالت حد وســط میان کدام افراط و تفریط است. ارسطو برخالف 
افالطون بر مبنای قوای نفس ســخن نمی گوید، بلکه قائل به حد 
وسط است و افراط و تفریط در امور را برخالف مقتضای عقل می داند 
و آن را رذیلت می شــمارد. ارســطو می گوید: »عدالــت به معنای 
عام ترش همان فضیلت اخالقی و بی عدالتی همان رذیلت اخالقی 
است. به عبارت دیگر عدالت به معنای اعم شامل همه فضائل است 
زیرا هرکس از حد وســط عدول کند و مرتکب رذائل گردد، ســتم 

کرده است.«
ارسطو، عدالت را فضیلتی می داند که غایتش رفاه غیر است، چون 
با دیگران ارتباط دارد و اثرش برای دیگران سودمند است و تصریح 
می کند فضیلتــی وجود دارد که غایت آن صرفاً ســعادت شــغل 
عمل کننده نیست. عدالت به معنای عام نزد ارسطو که از آن تعبیر به 
کل فضیلت می شود، به معنای احترام گذاشتن به قوانین و اطاعت 
از آن هاســت و از این روی همه اعمال، مطابق بــا قانون عادالنه، به 
معنای اعم هستند. وی عملی را عادالنه می نامد که غایتش تأمین 
سعادت فرد و جامعه باشد و چون غایت همه فضائل اخالقی؛ مانند 
شجاعت و ...، سعادت فرد و جامعه است، پس تمام اعمال مطابق با 
این فضائل به معنایی عادالنه خواهد بود. بنابراین ارســطو فضیلت 
عام عدالت را فضیلت کامل می داند؛ یعنی عدالت یک فضیلت کامل 
است که شامل همه فضائل است و به آن أم الفضائل گفته می شود. 
در میان همه فضائل، عدالت یگانه فضیلتی اســت که برای دیگران 
نیک است، زیرا با دیگران ارتباط دارد و برایشان سودمند است. پس 
عدالت بر ویژگی اجتماعی داللت می کند کــه همه فضائل در آن 
مستترند. این در حالی اســت که عدالت خاص )عدالت در توزیع و 

معامالت( تنها بخشی از فضیلت اخالقی و یک فضیلت ویژه است.

   آکوئیناس 
جایگاه واقعی عدالت در بحث های آکوئیناس درباره فضائل نیست، بلکه در نظریه متافیزیکی 
اوســت. عدالت در کاربرد اصلی اش یکی از نام هایی اســت که برای خدا به کار برده می شود. 
آکوئیناس انتقادهای ارســطو از نظریه ُمُثل افالطــون، به عنوان نظریه مربــوط به کلیات را 
می پذیرد. افالطون معتقد است معیار عدالت به واسطه یک صورت آرمانی عدالت به ذهن آورده 
می شود که ذهن انسان در درون خود، آن را ادراک می کند. به نظر آکوئیناس، افالطون در این 
پنداشت که عدالت نام یک صورت است که مســتقل و خودکفا وجود دارد، دچار اشتباه شده 
بود اما وی در این اندیشه که عدالت نامی اســت برای »آرخه«1 که همه صفات دیگر باید به آن 
بازگردد، محقق بود. آکوئیناس بحث خود از محتوای عدالت انســانی را با توضیح ارتباط آن با 

حق و قانون آغاز می کند. 
»حق« در قانون رومی، واژه ای است که به هنجارهایی اطالق می شود که ارتباط هر شخصی را 
با دیگران مشخص می کند. عدالت هم نامی است برای فضیلت زندگی کردن با این هنجارها و 
بنابراین یک خواست ثابت و همیشگی در انسان است. برای این که آنچه که خود برای خویش 
می خواهد، برای دیگران نیز انجام دهد و در میان همه فضائل، عدالت فضیلتی است که به نحو 
خاصی به ارتباطات با دیگــران تعلق دارد. آکوئیناس با این تعریف از عدالت، تعاریف ارســطو 
و آگوســتین را در یک بیان پیچیده جمع می کند. او همچنین قائل اســت مقتضیات عدالت 
توزیعی، هنگامی محقق می شــوند که هرکس به سهم خود برســد؛ یعنی هرکس بر حسب 

منزلت، مقام و کارکرد خود به سهم و حق خود برسد. 
عدالت در باب مجازات ها، هنگامی محقق می شــود که در اندازه امکان خسارت وارده به دلیل 
خطا و اشتباه جبران شود و خسارتی که به ســبب کارهای خطا پرداخت می شود، متناسب با 
جرم باشد، البته خود عدالت ایجاب می کند که هیچ جرمی، هیچ قتلی و هیچ تجاوزی نسبت به 

دیگران صورت نگیرد.
آکوئیناس نه تنها بر این عقیده بود که قوانین ناعادالنه مســتلزم اطاعت نیستند، )اگر موجب 
مخالفت با خیر الهی باشند، باید از آن ها ســرپیچی کرد، در حالی که اگر آن قوانین فقط امور 
مهم غیرضروری باشند، الزم نیست اطاعت شــوند( بلکه به تبع آگوستین معتقد بود قوانین 
ناعادالنه توان قانون بودن و شایستگی عنوان قانون را ندارند. بنابراین چون رژیم های ناعادالنه 
خصوصیت استبدادی و ظلم دارند، نمی توانند ادعای مشروعی برای اطاعت ما داشته باشند. امر 
ناپسند و بد درباره استبداد این است که فضائل را واژگون می کند. بهترین رژیم، رژیمی است که 

به سود همه انسان ها، فضائل را آموزش دهد.
وی می گوید: وصول به عدالت ممکن نیســت، مگر با حکومتی مختلط کــه در آن جا یک نفر 
بر حســب فضیلتی که دارد، در رأس همه قرار گیرد و تحت ریاســت وی اشــخاص بسته به 
فضیلتشــان، اعمال قدرت کنند. بنابراین می توان گفت تصور لیبرالــی جدید از حکومت، به 
عنوان این که تأمین کننده حداقل نظم است که در آن، افراد غایت برگزیده خود را آزادانه دنبال 

می کنند، قابل مقایسه با تبیین آکوئیناس از نظام عادالنه نیست.
آکوئیناس در برابر آگوستین که می گوید: بی عدالتی نشــانه تکبر و غرور است و گناه رذیلتی 
اســت که در تکبر وجود دارد، اظهارمــی دارد: بی عدالتی یک گناه و رذیلت ممتاز اســت، نه 
اینکه صرفا در تکبر ادغان شده باشد. آکوئیناس معتقد اســت یک فضیلت می تواند مهم تر یا 
کم اهمیت تر از فضیلت دیگر باشد، زیرا یک علت همیشــه برتر از معلول خود است و در میان 
معلول ها، آنهایی که به هم نزدیک تر باشند، عالی ترند. از آنجا که علت و سرچشمه خیر انسانی، 
عقل اســت. بنابراین دوراندیشــی که عقل را کامل می کند، به لحاظ خیریت بر سایر فضائل 
اخالقی که قوه شــهوانی را کامل می کنند، تقدم و برتری دارد. پس در میان این فضائل، یکی 
بهتر از دیگری است. بر این اســاس که به عقل نزدیک تر است. در نتیجه عدالت بر سایر فضائل 

اخالقی برتری دارد و بردباری مقدم بر خویشتن داری است.
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برداشت

دکتر نجمه کیخا 
استاد دانشگاه شهید بهشتی

خواجه نصیر، بخش عمده ای از کتاب معروف »اخــالق ناصری« را به بحث عدالت اختصاص 
داده و به این بحث می پردازد که چطور حاکمان جامعه با مردم باید برخورد کنند؟ داشتن چه 

رفتاری به عدالت نزدیک تر است؟
خواجه بحث جالبی در این کتاب ارائه می دهد و می گوید: »عدالت«، بســیار مهم اســت و بســیاری از 
اندیشمندان به آن پرداخته اند، به همین خاطر ما هم بخش زیادی از کتاب اخالق ناصری را به این بحث 
اختصاص دادیم. اما چیزی هست که یک درجه از عدالت باالتر است و آن بحث »محبت« است. می گوید 
مزایای محبت بسیار بیشتر و الزم تر از عدالت است. خواجه نصیر بحث را ادامه می دهد و می نویسد مردم به 
طور طبیعی، حتي زمان تشکیل اجتماع، رابطه محبت گونه با هم دارند. عدالت در مراحل بعد است، وقتی 
که محبت از میان رفت و در میان مردم جامعه وجود نداشت، ناچار به عدالت رجوع می کنیم؛ در حالی که 
چیزی که در اولویت و دارای اهمیت بیشتر و ضروری و در عین حال طبیعی هم هست، بحث محبت است. 
معموالً گفته می شود چون مردم به هم محتاجند و نیاز به تعاون و همکاری دارند، به سراغ اجتماع می روند. 
خواجه نصیر می گوید: نیاز مردم به همدیگر و این که کمال آن ها در این است که با همدیگر باشند، باعث 
می شــود اجتماع به وجود بیاید که همه اشــخاص در کمک کردن به یکدیگر مثل اعضای یک بدن کار 
می کنند، چون مردم ذاتاً و فطرتاً طالب کمال هستند؛ یعنی محبت کردن انسان ها به یکدیگر اصاًل چیزی 
نیست که ساختگی باشد یا از بیرون وارد شود، مردم به طور طبیعي این گونه هستند. مشتاق این هستند 
که با همدیگر باشند و این اشتیاق آن ها، همان محبت است. این محبت است که رشته اجتماع را محکم 
نگه می دارد و به طور طبیعی در طبع بشر وجود دارد. این ها نشان می دهد دیدگاه خواجه نصیر نسبت به 
انسان، دیدگاه بسیار مثبتی است یعنی معتقد است که انسان ها ذاتاً نیک طبع هستند، نه به خاطر ترس 
سراغ تشکیل جامعه می روند و نه به خاطر این که از ناامنی و ... فرار کنند، بلکه اصوالً میل طبیعی شان به 
این سمت است. آن ها اجتماع را می خواهند و با محبت به همدیگر اجتماع تشکیل می دهند و در چنین 
اجتماعی طالب فضایل هستند؛ یعنی در اجتماعی که بر اساس محبت تشکیل می شود، مردم طالب کمال 
و فضیلت هستند و مردم در چنین اجتماعی با هم متحد هســتند و اتحاد یکی از نتایج چنین جامعه ای 
است.  عدالت،ـ  همان طوری که در مکاتب بشری به آن توجه شدهـ  قرار دادن هر چیزی در جایگاه خودش 
است، یعنی هر چیزی در عالم خلقت جایگاه مشخصی دارد. انسان هم همین طور؛ یعنی هر کدام از اقشار 
انسان ها نیز ویژگی های خاصی دارد که باید آن ویژگی ها شناخته شود و انسان ها مطابق همان ویژگی ها 
رفتار کنند. در هر جامعه ای به شخص عادلی نیاز است که انســان ها را بشناسد و جایگاه شایسته آن ها را 
تشخیص دهد و اجتماع را مطابق همان ویژگی هایی که دارد تنظیم کند؛ یعنی عدالت به این معنی است 
که هر چیزی در جایگاه شایسته اش قرار داده شود، نه کمتر و نه بیشــتر. در حالی که محبت، چیزهایی 
بیشتر از عدالت دارد که از نظر خواجه نصیر مورد تأکید بوده، چراکه محبت، فضل و احسان و اخالقیاتی 
دارد که فراتر از عدالت است. هر اجتماعی برای این که بتواند شکل بگیرد و اداره شود، نیاز به عدالت دارد 
که حقوق هر کسی داده شود و هر کسي مطابق طبیعت، در جایگاه شایسته خود قرار گیرد. خواجه، بحث 
مفصلی در این زمینه دارد و این مسئله را مطرح می کند که چطور حاکم جامعه می تواند عادالنه با مردم 
رفتار کند و آن اموری که همه در اجتماع به آن نیاز دارند را به طور مشترک میان افراد جامعه توزیع کند. 
مثاٌل همه نیاز به سالمتی، حفظ اموال و داشتن جایگاه شایسته براي خود دارند. همچنین نیازمند توزیع 
خیرات مشترکيـ  که از آن ها نام می بردـ  میان افراد در مدینه فاضله هستند. خواجه، حاکم جامعه را به 
طبیب تشبیه می کند که باید دردهای جامعه را بشناســد و مانند طبیب، دردها را درمان کند و می گوید 

 .این طبیب، همان انسان عادل است که این شناخت را از انسان و جامعه دارد

محبت باالتر از عدالت 
عدالت از دیدگاه خواجه نصیر

عدالت چیست؟
عدالت به این معنی است که هر چیزی در جایگاه شایســته اش قرار داده شود، نه 
کمتر و نه بیشــتر. در حالی که محبت، چیزهایی بیشــتر از عدالت دارد که از نظر 
خواجه نصیر مورد تأکید بوده، چراکه محبت، فضل و احســان و اخالقیاتی دارد 

که فراتر از عدالت است.



قرآن
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تحلیل

     تالوت قرآن به قصد ثواب
یکــی از مهم ترین علــل و عوامــل مهجوریت 
قرآن کریم، بســنده کردن به تــاوت قرآن به 
قصد ثواب است. رســول اکرم)ص( در همين 
خصوص فرموده اند: »ُرّب تــال القرآن و القرآن 
یَلَعُنه« )مجلســی، 1403 ق، ج 92، ص 184( 
زیرا ایــن دســته از قاریان کام الهــی آداب و 
شــرایط ظاهری و باطنی تاوت صحيح قرآن 
کریم را رعایــت و یا احراز نکرده انــد و با قلوب 
قفل شده به ســراغ قرآن می روند. از این روست 
َُّروَن الُْقْرآَن أَْم  که خداوند می فرماید: »أََفَا یََتَدب
َعلَی ُقُلوٍب أَْقَفالَُها«)محمد/24( مهم ترین آفت 
عبادت، عادت اســت و هميــن ویژگی موجب 
می شــود که عبادت بدون توجــه قلبی انجام 

گرفته و به لقلقه زبان مبدل گردد. 
     عدم شناخت نقش قرآن در زندگی

قرآن کریم به عنوان آخرین و کامل ترین کتاب 
آسمانی که داعيه هدایت انســان ها را دارد، از 
چنــان جامعيتی برخوردار اســت که معارف و 
آموزه های آن جاودانه و منطبق بر همه زمان ها 
و مکان هاســت. امام باقــر)ع( در ایــن زمينه 

می فرمایند: اگر این گونه باشــد که وقتی آیه ای 
درباره قومی نازل شد، پس از مرگ آن قوم، آیه 
نيز بميرد، چيزی از قرآن باقــی نمی ماند، ولی 
قرآن کریم تا آســمان و زمين هســت، جاری 
اســت.« )عياشــی، 1380ق، ج 1، ص 11( 
مع األسف بعضی از احکام فردی و توصيه هایی 
اخاقی اســت که طرفدارانش را به یک سلسله 
دســتورات اخاقــی، عبادی و فــردی دعوت 
نموده اســت، غافل از این که این کتاب مقدس، 
در زمينه های گوناگون از جمله مسائل تربيتی، 
جامعه شناســی، فقهی، اقتصــادی، اخاقی، 
سياســی و ... ایده های نو، جذاب و در عين حال 
کاربــردی را به پيروان خود ارائه نموده اســت، 
لذا محدودنگری به قرآن موجب می شــود که 
آیات نورانی قرآن در فضــای کوچک و محصور 

محبوس شده و چشــم اندازی دیگری نداشته 
باشد.

     تالش برای جدا کردن اهل بیت)ع( 
از قرآن

متأســفانه برخی با این اســتدالل کــه قرآن 
به زبــان عربی فصيح نــازل شــده و قابل فهم 
اســت، پس عقل ما برای فهم آن کافی است و 
نيازی به روایــات اهل بيت)ع( نداریم، ســعی 
در مهجوریــت اهل بيــت)ع( کردنــد. این در 
حالی اســت که قرآن و اهل بيــت)ع( عصاره و 
تداوم بخش رسالت هســتند و با آیات قرآن از 
ْکــَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس  جمله آیــه »َوأَنَزلَْنا إِلَْيَک الذِّ
َل إِلَْيِهْم«)نحل/44( و نيــز از احادیث  َمــا نُــزِّ
پيامبــر)ص( از جملــه حدیث ثقليــن، اهل 
بيت)ع( به عنــوان قرآن ناطــق و مبين احکام 

ببینیم قرآن 
کجاست؟

دکتر سید احمد میریان
عضو هیئت علمی دانشــگاه 

آزاد اسالمی ساری

تالش برای رفع مهجوریت قرآن، امری 
ضروری است. به همین خاطر برای نیل 
به این هدف مقــدس، ابتدا باید عوامل 
مهجوریت در میان مســلمانان مورد 
بررسی قرار گیرد. در این مقال به شکل 
محتصر بــه مهم ترین علــل و عوامل 

مهجوریت قرآن کریم اشاره می شود.

موانع و حجاب های بین 
انسان و قرآن 
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شــریف را ندارد و تفکر و تدبر در آیات شــریفه 
را با تفســير به رأیـ  که ممنوع اســتـ  اشتباه 
گرفته اند و به واســطه این اندیشه باطل، قرآن 
کریم را از جميــع فنون قابل اســتفاده عاری 
نموده و به طور کلــی آن را مهجور کرده اند، در 
حالی که بهره های عرفانــی، اخاقی و ایمانی 
از قرآن به هيچ وجه مربوط به تفســير نيست تا 

تفسير به رأی شود.
آلودگــی به گناه نيــز یکی دیگــر از مهم ترین 
حجاب ها و موانع ميان انســان و قرآن است. در 
آموزه های دینی برای گناه جــز کيفر اخروی، 
آثار و پيامدهای زیان بار دیگری نيز احصاء شده 
اســت که از جمله آن ها می توان به محروميت 
از فهم قرآن و اســتفاده از معارف معنوی وحی 

اشاره نمود. )مجله حوزه، شماره 96، ص 223(
     مهجوریت قرآن در عمل

تمامــی مراحل و مراتــب مؤانســت و ارتباط 
با قرآن چــون آمــوزش قرائت، تدبــر، انس و 
آشــنایی با معارف قرآن مقدمــه ای برای عمل 
به قرآن اســت. اگر قرآن در عمل، رفتار، گفتار 
و شــخصيت فرد و جامعه متجلی نشود، هرگز 
با انســان و جامعه قرآنی مواجه نخواهيم شد. 
در واقع عمل به قرآن اســت که قلوب را منقلب 
و جوامع را تعالی می بخشــد. بســنده کردن به 
آموزش، تعليم و قرائت، تدبر و شناخت مفاهيم 
قرآنی و ... فقــط می تواند ظاهر و نــام قرآن را 
از مهجوریــت و غربــت برهانــد. در حالی که 
مهجوریــت و غربت اصلــی، عمــل نکردن و 
پياده ننمودن فرامين و اهــداف قرآنی در عمل 
و رفتار مردم و متن جامعه اســت. مقام معظم 
رهبری در این خصــوص می فرمایند: »از وقتی 
کــه قدرت های مســلط بر جوامع اســامی از 
ارزش های اسامی، تهيدســت و بيگانه شدند 
و قرآن را که ناطق به حــق و فرقان حق و باطل 
بود، مزاحم خــود یافتند، تاش بــرای بيرون 
راندن کام خــدا از صحنه زندگي آغاز شــد و 
به دنبال آن جدایی از ایــن زندگی اجتماهی و 
تفکيک دنيا از آخرت و تقابــل دینداران واقعی 
با دنياطلبــان قدرتمند به وجود آمد؛ اســام 
از منصــب اداره عرصه هــای زندگــی جوامع 
مسلمان پایين کشيده شد و به مساجد و معابد 
و خانه ها و کنج دل ها اختصاص یافت و جدایی 

خسارت بار بلندمدت دین از زندگی پدید آمد.

     ببینیم قرآن کجاست؟
امروز نگاهی بــه زندگی مســلمانان بيفکنيد، 
ببينيــد قــرآن کجاســت؟ در دســتگاه های 
حکومــت، در نظام های اقتصــادی، در تنظيم 
روابط و مناســبات مردم با یکدیگر، در مدرسه 
و دانشــگاه ها، در سياســت خارجــی و روابط 
با دولت ها، در تقســيم ثروت هــای ملی ميان 
قشــرهای مردم، در خلــق و خــوی مدیران 
جوامع اســامی و همه قشــرهای ملت که کم 
یا بيــش از آنان تأثير می پذیرنــد، در رفتار فرد 
حکام اســامی، در روابط زن و مرد، در خوراک 
و پوشــاک، در کــدام جلوه اصلــی زندگی، در 
کاخ ها، در ســپرده ها و اندوخته هــای بانکی، 
در معاشــرت ها، در کجای حرکــت عمومی و 
اجتماعی انســان ها، از همه ایــن ميدان های 
زندگی، تنها مســاجد و مأذنه ها و احياناـً  برای 
ریاکاری و مردم فریبیـ  بخش ناچيزی از رادیو 

مستثنی است، اما آیا قرآن برای همين است؟
سيد جمال صد ســال پيش از این می گریست 
از این که قرآن مخصوص هدیــه دادن و زینت 
کــردن و خوانــدن در مقبره هــا و نهــادن بر 
طاقچه ها باشد. در این صد ســال چه تغييری 
حاصل شــده اســت؟ آیا واضع قرآن برای امت 
قــرآن نگران کننده نيســت!« )پيــام آیت اهلل 
خامنــه ای در زمــان ریاســت جمهــوری به 
کنفرانس اندیشه اسامی، بهمن 1364، به نقل 

از قرآن در آینه اندیشه ها( 
تاوت ظاهری قرآن، بدون عمــل به آن، ممکن 
است آثار مخرب زیان باری به دنبال داشته باشد. 
تاوت قرآن با اهداف ریاکارانــه و نيز قرائت قرآن 
همراه با شناخت پيام خدا، اما بدون عمل، ممکن 
است زمينه انحطاط و گمراهی انســان را فراهم 
سازد. این جاست که حضرت علی)ع( می فرماید: 
»من قرا القرآن فمات فدخــل النار فهو ممن کان 
یتخذ آیات اهلل هزوا: کسی که قرآن بخواند و پس 
از مرگ داخل آتش گــردد، از کســانی بوده که 
آیات خدا را استهزاء کرده است.« ابن ابی الحدید 
ذیل کام حضرت می نویسد: شاید منظور امام از 
استهزاء کننده آیات الهی، کسی است که به نزول 
قرآن از جانب خداوند معتقد است ولکن به واجبات 
آن عمل نمی کنــد، همان طوری که بســياری 
از مردم در روزگار ما چنين انــد. )ابن ابی الحدید، 

 )53 1381، ج 19، ص

و معارف کتــب الهــی، رابطــه جدایي ناپذیر 
با قرآن کریــم دارند. از ایــن رو مهجوریت اهل 
بيت)ع( یقيناً منجر به مهجوریت قرآن می شود. 
همان طور کــه در زیارت امام حســين)ع( در 
دعای عرفــه می خوانيم »و أصبــح کتاب اهلل 
بفقدک مهجورا«. بدیهی اســت اعراض از اهل 
بيت)ع( که مفســران حقيقی قرآن محســوب 
می شــوند، موجب بزرگ ترین شکاف در ميان 
مســلمانان شــده و دوری از دســتورات قرآن 
و متروک شدن بســياری از معارف قرآنی را به 

دنبال خواهد داشت.
به جرأت می توان گفت که ریشه تاریخی تفکر 
جداسازی قرآن و اهل بيت)ع(، شعار »حسبنا 
کتاب اهلل« اســت که از عصر رســول خدا)ص( 
شــروع شــده و بر جدایی قرآن و اهل بيت)ع( 
اصرار مــی ورزد. این دیــدگاه قبــل از آن که 
نظریه ای علمی باشد، نظریه ای سياسی است. 

)رضایی اصفهانی، 1387، ش، ج 2، ص 98(
     موانع و حجاب های بین انســان و 

قرآن
حجاب هــای موجود بين انســان و قرآن، خود 
عاملی مهــم در جهت مهجوریت قــرآن بوده 
اســت، در حالی که غالبــاً در عيــن ارتباط با 
قــرآن، از درک معارف و حقایــق واال و بلند آن 
محروم مانده و از فيض گســترده قرآن بی بهره 
می مانــد. یکــی از مهم ترین ایــن حجاب ها 
تصویر چهره ای دســت نيافتنی از قرآن کریم 
اســت. در قرآن اگر آیاتی چون »َذلَِک الِْکَتاُب 
ِّلُْمتَِّقيَن«)بقــره/2( و یا  الَ َریَْب فِيــِه ُهــًدی ل
»فِي لَــْوٍح مَّْحُفوٍظ«)بــروج/22( آمده، آیات 
دیگري چون » إِنَّ َهَذا الُْقــْرآَن یِْهِدي لِلَِّتي ِهَي 
أَْقَوُم«)اســراء/9( نيز جلوه نموده است. ترسيم 
چنين چهره ای از قرآن کــه خود را مایه هدایت 
مردم)بقره/185( معرفی کرده مانع بهره مندی 
از این کتاب مقدس شده به گونه ای که بسياری 
از مخاطبــان قــرآن را از نعمت تدبــر محروم 
ساخته و نگرش روزآمد و کارآمد مفسران را به 

حداقل رسانده است. 
از نظر امام خمينــی)ره( یکــی از بزرگ ترین 
حجاب های ميــان انســان و قرآن کــه مانع 
اســتفاده از آن شــده اســت، اعتقاد بــه این 
تفکر اســت که جز آنچه مفســرین نوشــته یا 
فهميده اند، کس دیگری حق اســتفاده از قرآن 

حجاب های 
موجود بین 
انسان و قرآن، 
خود عاملی است 
مهم در جهت 
مهجوریت قرآن 
بوده است، در 
حالی که غالباً 
در عین ارتباط 
با قرآن، از درک 
معارف و حقایق 
واال و بلند آن 
محروم مانده و 
از فیض گسترده 
قرآن بی بهره 
می ماند
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نکته

مهدی غفــاری|   برای تبيين ســؤال ابتدای 
مطلب می توان این گونه گفت که به عنوان مثال 
در مقام تاوت کسی حق ندارد سوره ها را در هم 
آميزد یا سورة مثًا ســه آیه ای را کم و زیاد کند 
یا آیات و عبارات یک ســوره را به صورتی در هم 
ریخته تاوت کند، ولــی در مقام تمرین تعلمی 
یا تعليمی برعکس، باید چنين کارهایی را انجام 
داد، زیرا تا وقتی که گوش و دل و زبان انسان این 
آیات و سوره ها را در هم نياميزد، آموزش به نحو 

أحسن و حسن انجام نمی شود.
همه این کارها در سن مناســب تعليم قرآن، 
که دوران کودکی اســت، خود بــه خود انجام 
می شود و اگر همزمان با یادگيری زبان مادری، 
زبان قــرآن هم تعليم داده شــود، کودک این 
کارها را در بهترین حالت انجام می دهد. حال 
اگر کودک در سنين زبان آموزی چنين کاری 
می کند، در متن آموزش قرآن قرار می گيرد و 
اجرای آن ها الزامی اســت. اگر حضرت رسول 
اکرم)ص( این فضــا را به وجــود نمی آوردند 
و ایــن راه را می بســتند و می فرمودنــد که 
هيچ کس حق ندارد ســوره ها را غير از آن گونه 
که مــن می خوانــم بخواند، قطعــاً آن فضای 
پرشور و نشاط فراگيری قرآن پدید نمی آمد و 
نهایتاً تعداد معدودی قرآن خوان و قرآن دان به 

وجود می آمدند و پرورش می یافتند.

الگوهای رایــج آمــوزش و ترویج قــرآن در 
جوامع اســامی در عصر حاضــر، تفاوت های 
تعيين کننده متعددی با الگوهای الزم االتباع 
اســوه حســنه دارد. یکی از این تفاوت ها که 
پيوسته باعث غربال شدن و طرد شدن هزاران 
هزار عاشق یادگيری قرآن می گردد، استفاده 

از روش های غيراصولی و من درآوردی است.
ناگفته پيداست، برای رســيدن به نتایج گفته 
شــده در حوزه آموزش و ترویــج قرآن، توجه 
به دو نکته اساســی الزم است؛ اول آن که متن 
آموزش ما کام خداســت و دیگر این که حتماً 
بایــد روش ها و شــيوه های حکيمانــه تعليم 
پيامبر اکرم بر آموزش حاکم باشــد. ما هرگاه 
راه تعليم خــود را از این متن جــدا کنيم، به 
اثر مورد نظر نخواهيم رســيد و مانند ماشينی 
خواهد بــود که اگر همه،چيز آن هم درســت 
باشد، تا ســوئيچ آن در دســت نباشد، روشن 

نمی شوند و راه نمی افتد.

دقيقاً به همين دليل اســت که آمار وازدگان 
کاس های قــرآن رو به فزونی اســت. ما این 
خســارت عظيم را بــه قيمت داشــتن چند 
قهرمان، حافظ کل، قــاری بين المللی و ... به 
جان می خریم. اگــر جامعه اســامی ماـ  به 
اصطاحـ  یــک حافظ کل قرآن هم نداشــته 

باشد، مورد مؤاخذه رسول اکرم )ص( نيست، 
چرا که حتــی یک روایت یافت نمی شــود که 
پيامبر اکــرم)ص( به حافظ بودن مســلمانان 
مباهات کــرده یا بر این امــر تأکيدی فرموده 
باشــند. یک روایت یافت نمی شــود که ائمه 
اطهار)ع( یــک قاری اصطاحی مــا را تربيت 
کرده باشــند و یا در مورد آن تأکيدی فرموده 

باشند. 
متأســفانه کارهایــی را انجــام می دهيم که 
وظيفه مان نيســت و در این گيرو دار آنچه را 
که وظيفه ما و واجب عينــی یا حداقل واجب 
کفایی اســت، همــه را قربانــی می کنيم که 
حتی اگر واجب کفایی باشــد در صورت ترک، 
همه ما بــه عنوان ترک واجب مــورد مؤاخذه 
قرار می گيریم، چــرا قرآن بر ســر زبان همه 
نيست؟ چرا از دست و گوش و زبان و قلب همه 
مســلمانان قرآن نمی ریزد؟ چرا دســت های 
جوانان مسلمان به نگارش قرآن عادت ندارد؟ 
این ها مورد مؤاخذه اند و مــا همه این ها را رها 
کرده ایم. چنين کارهای ما اگر حســنات هم 
باشند، قطعاً صالحات نيســتند و ما مأمور به 
َِّذيَن آَمنُوا  عمل به صالحاتيم نه حسنات »إِلَّ ال
الَِحاِت َوتََواَصــْوا بِالَْحقِّ َوتََواَصْوا  َوَعِمُلوا الصَّ

ْبِر« )عصر/3( بِالصَّ
عملوا الحســنات ماک نيســت، بلکه ماک 

همه قاری قرآنیم؛ 
چه خوش صدا چه 

بدصدا
میان مقام تالوت و مقام آموزش قرآن 
تفاوت وجود دارد؟ این سؤال، سرفصل 

بحث مهمی است که در ادامه به آن 
می پردازیم. پیش از ورود به تحلیل، پاسخ 
تک کلمه ای سؤال را بیان می کنیم: »بله« 
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اگر تفاوت هایی هم از نظر ایمان، حضور قلب، 
عقيده و ... دارند، در اختيار ما نيست و وظيفه 

تعيين آن را نداریم.
ســؤال این جاســت که اگر قرائت قرآن اصل 
اســت، چه تفاوتی مثــًا بين قــاری ایرانی و 
قاری مصری هســت؟ این که می گویيم قرائت 
این قاریان چيز دیگری اســت چه معنا دارد؟ 
اگر قرآن می خوانند که هيچ تفاوتی بين قرآن 
ایرانــی و قرآن مصــری نيســت و اگر چيزی 
دیگــری می خوانند و اجرا می کننــد، چرا در 
محفل قرآنی راه یافته و رســميت پيدا کرده 

است؟
آیا مفاد و مقصود حدیث شــریف نبوی »لُِکِلّ 
ْوُت الَْحَسُن«1  َشــْی ٍء ِحلَْيٌة َو ِحلَْيُة الُْقْرآِن الَصّ
کشــدار ادا کردن افراطــی کلمــات، فریاد 
کشــيدن هنگام تاوت و شــکلک درآوردن 
و امثال این هاســت؟ »صوت حسن« در نظام 
تعليم و ترویج قرآن در اســوه حســنه پيامبر 
اکرم چنين معنایی ندارد. به راســتی صحيح 
اســت که خوش صــدا خواندن قــرآن اصل 
قرار بگيــرد و مثــًا در هر هزار نفــر یک نفر 
قرآن بخوانــد؟ آیا این مــراد و مطلوب پيامبر 

اکرم)ص( بوده است؟
بر اساس احادیث، اصل خود قرآن و عموميت 
یافتــن قرائــت و تــاوت آن اســت. مطابق 
این اصــل، قطعاً منظــور از »حّســنوا القرآن 
باصواتکم«2 صوت و لحــن و تحریر گوناگون 
نيست. این حدیث شــریف نيز بدان معناست 
که وقتــی در اصل، بنا بر قرائت قرآن اســت و 
قرار است قرآن تاوت شود، هرکس سعی کند 
با بهترین صدای خویشـ  نه صدای دیگرانـ  
قرآن را تاوت کند. این ماننــد »ُخُذواْ ِزينَتَُكْم 
ِعنَد ُكلِّ َمْســِجٍد«3 اســت، یعنی حال که به 
مســجد می روید، ســعی کنيد در حد امکان 
مرتب و با آرایش و آراستگی متعارف در حدی 
که لــوازم و امکانــات آن را در اختيار خودتان 

دارید به مسجد بروید.
اگر گزارشی در مورد تجليل پيامبر اکرم)ص( 
از صوت خوش ابن مســعود در روایات وجود 
دارد، قرائن نشان می دهند که این تشویق در 
جمع مسلمان و به طور رســمی نبوده است، 
زیرا اگــر چنين می بــود نقض غــرض بود و 
دیگران خجالت می کشــيدند که قرآن تاوت 

کنند و از فردای آن روز هرگاه می خواســتند 
در جمع قرآن تاوت کننــد، همه منتظر ابن 
مســعود می ماندند. این نتيجه وضعی چنين 

کاری است.

در نظام تعليم و ترویج قرآن اســوه حســنه، 
پی در پی قرآن خــوان تربيت می شــد که به 
هر کجــا وارد می شــدند، حيرت همــگان را 
برمی انگيختنــد. چنان که در دربار نجاشــی، 
پادشــاه حبشــه و دربار قيصر روم، حماسه ها 
آفریدند. این عده، گزینش خاص نشده بودند، 
کســی به آنان آموزش خاص نداده بود و آیات 
خاصی در اختيارشان قرار داده نشده بود، بلکه 
چون کار تعليم قرآن به طــور اصولی صورت 
مي گرفت و موضوع اصلي که قرآن اســت گم 

نشده بود، هيچ کس چيزی کم نداشت.
ما باید بدانيم و باور کنيم کــه اگر عمل صالح 
انجام دادیــم، خداوند آن را اضعافــاً مضاعفه 
می نماید: »َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو 
ُمْؤِمٌن فََلنُْحيِيَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة«4 که اگر دقت شود، 
ضمير لنحيّيه به عمل صالــح بر می گردد. در 
جای دیگر می فرماید: »َســبِيِل اللِّ َكَمثَِل َحبٍَّة 
أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكلِّ ُســنبَُلٍة مِّئَُة َحبٍَّة َوالّل 

يَُضاِعُف لَِمن يََشاُء َوالّل َواِسٌع َعلِيٌم«5
حســنات، اصًا چنين اوصاف، عظمت، ریشه 
و گســترش را ندارند، بلکه چون بد نبوده اند، 
شاید پذیرفته شــوند: »يَا أَيَّها الّرُسُل ُكُلوا ِمَن 
ِّي بَِما تَْعَمُلوَن َعلِيٌم«6 يِّبَاِت َواْعَمُلوا َصالًِحا إِن الطَّ

دیگــر نکته این که کــه بلند کردن صــدا و با 
صدای بلند خواندن قــرآن در هنگام تاوت، 
خود موضوعيت دارد و در عيــن حال تعظيم 
شــعائر نيز هســت. بنابراین این نکته باید در 
جلســات و در کاس های تعليم قرآن مراعات 
شــود و همواره تذکر داده بدهنــد که آیات و 
سوره ها همواره به طور مقطع و با صدای بلند و 

.روشن و رسا خوانده شوند

عملوا الصالحات اســت. چه بســيار کارهای 
خوب که صالح نيســتند و فقط بد نيســتند. 
بد نيســت که قاری بين المللی یــا حافظ کل 
داشته باشــيم، اما آیا این جزء صالحات است؟ 
این ها همان هایی اســت که اساس کار پيامبر 
اکرم)ص( بوده اســت؟ این ها چيزهایی است 
باید با آن ها جواب پيامبر اکرم)ص( را بدهيم؟ 
داشــتن قاری ممتاز، حافــظ کل و ... خوب 
است ولی فقط حسنه است و بد نيست و قطعاً 
صالحه نيســت. صالحات چيســت؟ صالحات 
همان هایی هســتند که ما غالباً آن ها را کنار 

گذاشته و فراموش کرده ایم.
مثًا امروزه در جوامع اســامی بســيار پيش 
می آیــد در یک مجلس عده بســياری حضور 
دارند و برای حضور یک قاری و شــروع برنامه، 
مدت هــا منتظر می ماننــد و هيچ کدام حاضر 
نيســتند مبادرت به تاوت قرآن کنند. همه 
حضار مســلمان اند، ولی قاری نيستند. این در 
حالی اســت که پيامبر اکرم)ص( مســلمان و 
قاری را مســاوی هم قرار داده است و در نظام 
الگویی ایشان، غيرقاری وجود ندارد و ارزیابی 
مســلمانی هر فرد مســلمان، به قرائت قرآن 
اوست. مسلمان روز اول مساوی است با قاری 
حداقل چند آیه و مســلمان روز دوم مساوی 
است با قاری یک یا چند ســوره و الی آخر. در 
این نظام از تازه مســلمان هيچ نمی خواستند 
جز قرآن و تا آخر هم چنين بــود و قرآنی که 
تازه مسلمان می آموخت و با هر لهجه و شکلی 
تاوت می کرد، مورد نقد و جرح و مؤاخذه قرار 
نمی گرفت. همين که قــرآن می خواند، قبول 
می شد و می دانســت این قرآن که می خواند 
را همــه قبول دارنــد و هيچ کــس او را توبيخ 
نمی کند، هيچ کــس او را با دیگری مقایســه 

نمی کند و ... .

در این جــا ناگزیر الزم اســت گفته شــود که 
داوران قرائت و حفظ، از نظر شــرعی باید در 
این مســئله بســيار تأمل کنند کــه چگونه 
می توانند مثًا ســه نفــر قاری را که هر ســه 
قرآن می خوانند، رتبه بنــدی کنند، در حالی 
که از دیدگاه پيامبر اکرم)ص( هر ســه قاری 
قرآن هســتند و در محضر پيامبــر اکرم)ص( 
دقيقاً در یک مقام و رتبه مســاوی هســتند؟ 

آیا صحیح 
است که 
خوش صدا 
خواندن قرآن 
اصْل قرار 
بگیرد و مثالً 
در هر هزار 
نفر یک نفر 
قرآن بخواند؟ 
آیا این مراد 
و مطلوب 
پیامبر 
اکرم)ص( 
بوده است؟بر 
اساس 
احادیث، 
خوِد قرآن 
و عمومیت 
یافتن قرائت 
و تالوت آن 
اصل است
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درنگ

و  کام  اســکلت  فقــط  قــرآن«،  »خــط 
استخوان بندی آیات قرآنی است که با مراجعه 
به مســموعات قبلی باید کامل شــود. تفاوت 
این که مــا از روی نســخه با اِعــراب و نقطه یا 
نســخه فاقد آن تاوت کنيم بســيار است؛ در 
موقع اســتفاده از قرآن بدون نقطــه و اعراب 

تمرکز بسيار بيشتر است.
1    فعاليــت ذهنی و قلبی بــه وجود می آید 
و فرد ناگزیر می شــود که به مسموعات قبلی 

خویش مراجعه می کند.
2    درک قرآن هــر بار که ســوره را بخواند 

عميق تر می شود.
3    با اســتفاده از قرآن بدون نقطه و اعراب، 

زمينه های »تدبر« شکل می گيرد.
      قرائت با تدبر، قرائت بی تدبر

در روایات، قرائت قرآن را به دو قســم تقسيم 
کرده اند: الــف( قرائت با تدبــر، ب( قرائت بی 

تدبر.
با کمی دقت به این نتيجه می رسيم که قرائت 
از روی نســخه اِعراب دار و نقطه دار، نوعاً بدون 
تدبر است، مگر به ندرت، و قرائتی که از نسخه 
بدون نقطه و اعراب صورت گيرد معموالً با تدبر 

اســت، مگر به ندرت. در این جا که روی بحث 
با تاوت و قرائت قرآن اســت اصًا صحبت از 
مفاهيم و تفســير نيســت، بلکه بر سر تفاوت 
دو نوع قرائت اســت که یکی با دقت در الفاظ 
و عبارات انجام می شــود؛ این که مثًا این آیه 
»فََأنَذْرتُُكْم نَــاًرا تََلظَّى«1 چيســت و چگونه 
خوانده می شــود و در قرائت اصًا چنين دقتی 
انجام نمی شــود و شــخص با همــان مهارت 
روخوانی که کســب کرده است، بدون توجه به 
کلمات و عبارات، مرتباً عائم دیداری را تبدیل 
به عائم گفتاری می کنــد و به اصطاح قرائت 

می کند و می گذرد.
بزرگ ترین مشکل ما امروزه در کار تعليم قرآن 
همين است که خطوطی برای قرائت استفاده 
می کنيم کــه نقطه دار و اعراب دار اســت و در 
نتيجه معموالً قرائــت بی تدبر انجام می دهيم، 
ولی برعکس امکان ندارد قرائت باتدبر از روی 
نسخه بدون نقطه و اعراب انجام شود. قرائت ما 
از روی نسخه های نقطه دار و اعراب دار است که 
موجب بيزاری مان از خواندن قرآن می شــود و 
لزوماً همان قرائتی می شــود که به تعبير امام 
صادق)ع( به هدر می رود. اگــر قرائت قرآن ما 
آثار بایسته خود را ندارد، به خاطر باتدبر بودن 

است.
      نسخه بدون نقطه و اعراب

فایده مهم اســتفاده از نســخه بــدون نقطه و 
اعراب، عادت کردن قرآن آموزان به تدبر است 
که در این ارتبــاط هيچ چيــز نمی تواند جای 
آن را بگيــرد، اما همين که مــا قرآن آموزان را 
با قرآن های بدون نقطه و اعراب آشــنا کردیم 
و آنان را به قرائت از روی چنين نســخه هایی 
عادت دادیــم، نظامــی را در آمــوزش برقرار 
کرده ایم که قاری بــا نخســتين گام تدبر در 
قرآن، که عبــارت از دقت در الفــاظ و کلمات 
قرآن مجيد اســت، انــس می گيــرد و عادت 
می کنــد؛ هرچه انس با قرآن بيشــتر شــود، 
تدبرش هم عمق بيشــتری می گيــرد. در غير 
این صورت بعدها هر چقــدر در مدح و عظمت 
تدبر در قــرآن و لــزوم آن ســخن بگویيم و 
قرآن آموختگانی را که از آغــاز به تدبر عادت 
نکرده انــد، ســاعت ها در کاس های شــيوه 
تدبر بنشــانيم، نمی توانند فکر کنند و تدبر را 
امری فــوق توان خود می بيننــد، در حالی که 
می توانستيم شيوه آموزش را طوری قرار دهيم 

کالم خوش را خط 
خوش می زیبد

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

در آموزش زبان قــرآن، ابتدا خود قــرآن بی هیچ پیرایه ای 
آموزش داده می شود و سپس وقتی که افراد به قرآن رسیدند، 
مطابق ســلیقه خود به هر یک از حوزه هایی که گرایش داشته 
باشند وارد می شــوند. موفقیت های چشمگیر صدر اسالم در 
امر تعلیم و ترویج قرآن در گرو همین نکته اساسی بوده است 
که آموزش قرآن بر پایه آموزش زبان قرآن قرار داشته و بدون 

هیچ پیرایه ای خود قرآن عرضه می شده است. 

 نقش خط و نگارش در قرائت، تدبر و انس 
با قرآن 



    53مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  ++   |       +++  ++

سوره با هم زوج اند تا می رسيم به سوره قاف که 
مانند سوره فاتحه الکتاب زوج و جفت ندارد. از 
آغاز قرآن کریم نيز دو ســوره بقره و آل عمران 
زوج یکدیگرند و به همين ترتيب تا به ســوره 
حجرات می رســيم که جفت یا زوج سوره فتح 
اســت. مســتند این نظام زوجی، اسم گذاری 
دوتایی تعدادی از سوره ها و اشاره های مختلف 
موجود در احادیث مبنی بر ارتباط دو ســوره 
زوج اســت، مانند عنوان های جفتی معّوذتين 
برای دو ســوره فلق و نــاس. زهراوین برای دو 
سوره بقره و آل عمران. قرینتين برای دو سوره 
انفال و توبه و همچنيــن تأکيداتی که بر قرائت 
همراه دو سوره ضحی و انشراح یا دو سوره فيل 
و قریش شده اســت و نيز مضمون این حدیث 
که هرکس یک هفته بر او بگذرد و ســوره »قُْل 
« را نخوانده باشــد و در آن حال  ُ أََحــدٌ ُهَو اللَّ
بميرد، بر دیــن ابولهب مرده اســت. بنابراین 
فراموش نشــود که محور موضوعی هر سوره را 
باید با در نظر گرفتن ســوره زوج آن و از طریق 
ســير و تدبر در هر دو ســوره بيابيم. این کار 
نه تنها یافتن محور موضوعی ســوره ها را آسان 
مي کند، بلکه موجب نزدیک تر شدن به محور 

موضوعی اصلی می گردد.
به این نکته هم باید توجه کنيم که هر ســوره 
یک محور موضوعی بيشــتر نــدارد، ولی آن 
را فقط خــدا می داند. آنچه وظيفــه ما و همه 
قرآن خوانان است، این است که کوشش کنيم 
تا محور موضوعی ســوره های قرآنــی را برای 
خودمان بيابيم، البته با بيان استدالل و استناد 
به آیات سوره و تطبيق با ســوره زوج آن، که تا 
حدود زیدی حدس را به یقين نزدیک می کند. 

      نگارش قرآن با خط کوفی
دو نوع رسم الخط برای قرآن کریم وجود دارد: 

رسم الخط بدون الف و رسم الخط با الف.
قرآن در زمــان پيامبــر)ص( با رســم الخط 
بــدون الف نگاشــته شــده اســت و تقریباً تا 
اوایل دوران غيبت هم بــه همين صورت بوده 
اســت، ولی به موازات آن در نيمــه دوِم همان 
دوران، رســم الخط دیگری هم رایج شــد که 
به رســم الخط الف دار شــهرت یافت. بنابراین 
رســم الخط بدون الف اصيل تر اســت و البته 
رســم الخط با الف هم بی اســاس نيست، زیرا 
تعداد الف هایی که به منظور آسان ســازی در 
این رس الخط افزوده شده اند، از همان ابتدا به 

طور مشــخص و دقيق در کتب مربوطه ثبت و 
ضبط گردیده و دقيقاً رعایت می شوند.

در زمان ما، ایــن دو نوع رســم الخط با دو نام 
دیگر شــهرت یافته اند. رســم الخط بی الف را 
مصحف اميری و رســم الخط الــف دار را قرآن 
ســلطانی می نامند. بين خط کوفی و نستعليق 
هيچ تفاوت اساسی از نظر بهره آموزشی وجود 
ندارد و اگر تفاوتی هســت، تنها در جنبه های 

هنری، فرهنگی، ترویجی و ... است.
خط کوفی به قدری ســاده است که همه حتی 
بی سوادها می توانند آن را بنویسند و اگر عده ای 
این خط را تکامل نایافته می پندارند، باید گفت 
که بر فرض قبول چنين مطلبــی، قرآن دقيقاً 
به چنين خطی نيــاز دارد، چرا که مخاطب آن 
همه مردم هســتند و باید آن قدر ساده و بدون 
پيرایه و فاقد پيچيدگی و تکامل نایافته باشــد 
که شبيه خط بی ســوادی و خط کودکان باشد 
و نيز به گونه ای باشــد که همه مردم بتوانند با 
هر وســيله ای، حتی با سرانگشتان خویش، به 
شکل های ساده قرآن را بنویسند. اگر کسی این 
خط را غيرقابل خواندن توصيــف کند، دقيقاً 
یک ویژگی مهم دیگر این خط قرآنی را مطرح 
کرده است، چراکه شأن خط قرآن این است که 
فقط برای کسی که زبان قرآن را آموخته است 

قابل خواندن باشد که هست.
بنا بــر تحقيقاتي کــه درباره تاریــخ خطوط 
اسامی انجام شــده، در زمان معصومين)ع(، 
خط نســخ و خطوط دیگر نيز وجود داشــته 
اســت، ولی با این حال باز هــم منحصراً خط 
کوفی جهت نگارش قرآن مــورد توجه بوده و 
به سبب همين انتخاب و گزینش، قرن ها خط 
کوفی به عنوان خط قرآنی معروف بوده است. 
خط کوفی را به این ســبب کوفی می نامند که 

ابتدا در کوفه رایج بوده است. 
      تکیه بر زیبایی 

ما بایــد بتوانيم قــرآن را طوري بــه جهانيان 
عرضه کنيم که بــرای همه یکســان و به یک 
فاصله از تمام خط های دنيا باشــد و غير قاری 
و حامل قــرآن نتوانــد آن را بخوانــد و مجد 
و عظمت قــرآن تحــت الشــعاع هنرگرایی، 
تجمل گرایــی و در مقام کتــاب بودنش قرار 
نگيرد. نياز نســل ما برای انس با قرآن آن است 
که قرآن بخوانند، زیرا تشــنه قرآن هســتند. 
اولين مرحله فقط شــنيداری یا سمعی است 

که قرآن آموز، خود به خود از ابتدا عمًا به تدبر 
عادت کند ولو این که اســم تدبر را هم نشنيده 
باشــد و نداند در لغت و اصطــاح چه معنایی 

دارد.
نکته مهم دیگر این اســت کــه در بيان قرآن 
کریم اصطاح تدبر در کتاب وجود ندارد. قرآن 
َُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعَلى  کریم می فرمایــد: »أَفََل يَتََدب
قُُلوٍب أَْقَفالَُها«2. کســی که در کتاب و نسخه 
مکتوب تدبر می کند، در اعراب و زیر و زبر و ... 
تدبر می کند، چنين تدبری سودی ندارد، تدبر 

در قرآن سودمند است.
این قرآن است که زنده اســت؛ برعکس کتاب 
که جامد و راکد است و حيات و حرکت ندارد. 
اوصاف روح، نور، باغ و بيــان و ... همه این ها 
متعلق به قرآن اســت نه کتاب. تدبر در کتاب، 
آثــار و برکاتي که متعلــق به قرآنيــت قرآن 
اســت را ندارد. آیه مشــهور »َوإَِذا قُِرَئ الُْقْرآُن 
فَاْســتَِمُعواْ لَُه َوأَنِصتُواْ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن«3 بيانگر 
همين مطلب اســت کــه وقتی قــرآن قرائت 
شــد و اســتماع گردید و این اســتماع همراه 
با انصــافـ  که زمينه تدبر اســتـ  بود، آن گاه 
»لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن« را به دنبال دارد. بنابراین اگر 
خواندن از روی دل، جای خــود را به خواندن 
از صفحه مصحــف داد، لزوماً زمينــه »لََعلَُّكْم 
تُْرَحُمــوَن« فراهم نمی شــود و غالبــاً قرائتی 
»هدر« انجام می شــود، چرا که در صورت اول، 

قرائت ما تاوت و در صورت دوم قرائت است.
طبيعی است که در هر یک از سوره های قرآنی، 
مطالب مختلفی وجــود دارد، ولی منظور این 
اســت که موضوع محوری و اصلی جســتجو 
شــود. هدف مورد نظر، یافتن پيــام و غرض 
سوره اســت. در مورد یافتن محور موضوعی، 
این نکته هم باید ذکر شــود کــه طبق تعليم 
پيامبر اکرم)ص(، ســوره های قرآن دارای این 
نظام هســتند که هر دو ســوره کنار هم جفت 
یــا زوج یکدیگر محســوب می شــوند. از آخر 
قرآن کــه در نظر بگيریــم، معّوذتين یک زوج 
سوره هستند، همچنين دو سوره فيل و قریش 
و ...، حال وقتی محور موضوعی یک ســوره را 
مشــخص می کنيم، باید از این نظر با ســورة 
جفت خود هماهنگی و رابطه نزدیک داشــته 
باشــد. این نظام زوجی که یک نظــام کارآمد 
در قرآن شناسی و تقســيمات قرآنی است، به 
این ترتيب اســت که از آخر قرآن دو سوره دو 

نکاتی چون 
عمودی بودن 
صفحات قرآن، 
صفحات پر از 
سطر، سطرهای 
پر از کلمه و 
کلمه های پر از 
نقطه و اعراب و 
عالئم مختلف، 
رنگ صفحه، نوع 
خط، همه و همه 
دست به دست 
هم داده اند و 
مشکالتی عظیم 
را در راه ترویج 
قرآن به وجود 
آورده اند
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درنگ

و بعد از مدتی باید مجوز ورود به حوزه چشــم 
و بصر را پيدا کند. صحيح آن اســت که ترویج 
قرآن بر اساس ترویج قرائت آن صورت گيرد نه 

بر اساس خط قرآن.
قرآن در وهلــه اول برای تدبــر در نظر گرفته 
شده است و اگر بخواهد در شکل مکتوب خود 
هم تدبر برانگيز باشــد، باید با خط متناســب 
با تدبر نگاشــته شــود. خط کوفی، تدبر را بر 
می انگيزد و برعکس، خطــوط دیگر مانع تدبر 
در قرآن می شــوند و انســان را به خودشــان 
مشغول می کنند. در هنر گرافيک امروزی نيز، 
اساس بر این است که خطوط ساده و نقوش به 
ظاهر بی معنا و غيرپيچيده، انســان را وادار به 
تدبر کند و از ال به الی آن هــا معانی عميق را به 
ذهن انسان القا کند. در واقع، اساس گرافيک، 
انتقــال پيام با ســاده ترین شــکل و از طریق 
ترسيم خطوط ســاده اســت. خط کوفی نيز 
چنين است، زیرا ساده ترین خطوط و شکل ها 
را دارد. از ســوی دیگر باید گفــت برای تعليم 
قرآن که راه آن قرائت اســت، خط کوفی از هر 
خط دیگری مناسب تر است، چرا که خط قرآن 
باید طوری باشد که غير از قاری و حامل قرآن، 
کســی نتواند آن را بخواند و خط کوفی چنين 
است. اگر خط قرآن طوری باشد که غيرقاری و 
غيرحامل قرآن هم بتواند آن را بخواند، در این 
صورت خواه ناخواه، کتاب جای قرآن را خواهد 
گرفت و کمترین آفت آن این است که راه برای 
پایه گذاری آموزش قرآن بر اســاس روخوانی و 
مقدم گردانيدن کتابت بر قرائت و آسيب های 

فراوان آن باز خواهد کرد.
مطلب بسيار مهم دیگر در مورد نگارش قرآن، 
صفحه پردازی قــرآن مجيد اســت. اگر دقت 
کنيم یکی از علل خســتگی و وازدگی بسياری 
از مردم و عدم انس ميليون ها مسلمان با قرآن، 
شــکل و قيافه صفحات قرآن هایی اســت که 
امروزه در باد اسامی تهيه و توزیع می شوند. 
یکی از این نکته های منفی، حالت ایســتاده و 
عمودی صفحات قرآن های امروزی اســت. دو 
نوع صفحه وجود دارد: 1( افقی 2( عمودی. یا 

به تعبير دیگر ایستاده و خوابيده. 
افراد، معموالً با مطالب نوشــته شده در صفحات 
عمودی و ایســتاده انس نمی گيرنــد، چرا که از 
این نوع صفحات، توقع، ذهنيت و تصور مطالبی 
خشک و رســمی دارند. برعکس صفحات افقی 

مورد توجه و انــس و عاقه عموم مردم اســت. 
از ســوی دیگر این مطلــب از مســلمات تاریخ 
اسام اســت که قرآن هایی که زیر نظر و با تقریر 
پيامبر اکرم)ص( یا ائمه معصومين)ع( نگاشــته 
می شده اند، همه بدون اســتثناء، دارای صفحات 
افقی بوده اند نه عمــودی؛ چنان که در موزه های 
سراسر جهان، نمونه های آن  را می توان مشاهده 
کرد. مطلــب مهم دیگر این اســت کــه هر چه 
صفحات خلوت تــر و بازتر باشــد، موجب توجه 
و انس و عاقه بيشــتری است و انســان طبيعتاً 
صفحه ای را که سطرهای کمتری دارد و چشم نواز 
است بيشتر می پسندد و دوست دارد به آن مکرر 
بنگرد، آن را حمل کند، کنار دســت خود یا روی 
ميز خود آن را نصب کند و ...، در حالی که صفحات 
پر، نفرت زا هستند و افراد می خواهند هرچه زودتر 

از آن فرار کنند و خودشان را از آن خاص کنند. 
      معایب خط نسخ

خط نســخـ  که قرآن هــای امــروزی را با آن 
می نگارندـ  بــا تيزی ها و گوشــه های زیادی 
کــه دارد، هيچ گاه عاقــه و توجه افــراد را به 
خود جلب نمی کند، بلکه بــه عکس، با همين 
تند و تيزی ها، ناخودآگاه حالت ســتيزه جویی 
انسان را بر می انگيزد، در حالی که اگر قرآن با 
خطی نرم و آرام نگاشــته شود، بر دلپذیری آن 
می افزاید و افراد را به خــود جلب می کند. در 
زمان پيامبر اکــرم)ص( و دوران زندگانی ائمه 
معصومين)ع(، خط کوفی به عنوان خط قرآنی 

تعيين شده و شهرت یافته بود.
حال، اگر افــراد از تاوت آیات قــرآن از روی 
قرآن های امروزی به ســرعت خسته شوند، با 
آن انس نگيرند و اشتياقی برای گشودن قرآن 
و خواندن آن در وجود خود احســاس نکنند، 
امر عجيبی نيســت. مــا آنچه را کــه جذاب، 
چشــم نواز، انس پذیر و دوست داشــتنی بوده 
است که انســان مدت ها به آن بنگرد و از روی 
آن بخواند و خسته نشــود، یعنی قرآن سنتی 
به خط کوفی، قرآنی را که انســان با چند سطر 
خواندن یــک ورق می زد و پيوســته از تاوت 
آن لذت می بــرد، کنار گذاشــته ایم و به جای 
آن قرآن هایی چــاپ می کنيم که صفحات آن 
دارای حداکثر تعداد ســطرها و سطرهای آن 
دارای حداکثر تعداد کلمات اســت، به گونه ای 
که هرچه انســان می خوانــد و می خواند، یک 
صفحه به آخر نمی رسد و در نتيجه خيلی زود 

خســته می شــود، یا این که در خواندن شتاب 
می گيرد که نقض غرض آموزش قرآن اســت. 
عاوه بر این ها ســطرها هم پر از نقطه و اعراب 
و عائم وقف و ســکت و غيره اســت. طبيعی 
اســت که صفحات این چنين قرآنی، جذاب و 
چشم نواز و دلپذیر نيست و انسان به هيچ وجه 
دوست ندارد از روی آن ســاعت های متمادی 
تاوت کند. مســلماً بين این دو نوع مصحف و 
داد و ستد آن ها با افکار و عواطف افراد مسلمان 
ـ به خصــوص جوانان مســلمان و به خصوص 

قرآن آموزانـ  تفاوت بسيار وجود دارد.
      یک نکته

همه این مسائل، اعم از عمودی بودن صفحات، 
صفحات پر از ســطر، ســطرهای پر از کلمه و 
کلمه های پر از نقطه و اعراب و عائم مختلف، 
رنگ صفحــه، نوع خط، همه و همه دســت به 
دست هم داده اند و مشــکاتی عظيم را در راه 
ترویج قرآن خواني بــه وجود آورده اند. عاوه بر 
این ها، حواشــی و زوائد معمول در چاپ قرآن، 
از جمله حاشــيه های دور صفحه، ترجمه زیر 
سطر، کتيبه های سر ســوره، تفسير در حاشيه 
و ... مسائل یاد شده را تشدید می کند. چرا که 
هر یک از عوامل فوق کافی اســت تا ناخودآگاه 
از انس انســان با قرآن جلوگيری کند و انسان 
قرآن را با نهایت اشــتياق بگشــاید، اما پس از 
چند دقيقه که قرآن را به دست گرفت و تاوت 

کرد، دل زده و خسته شود و آن را کنار بگذارد.
در نظام مــورد تعليم و توصيــه و تقریر پيامبر 
اکرم)ص( چنين بوده اســت که قــرآن »فى 
صحف مكرمه، مرفوعه مطهرة، بايدی ســفرة، 
كرام بررة« بوده است. یعنی اساسی ترین تکریم 
این صحيفه الهی آن اســت که در دست کسی 
باشد که سفير این کتاب باشــد و سفير کتاب 
هم طبق توضيح معصوميــن)ع(، قاری قرآن و 
حامل قرآن است. کســی که تنها حامل قرآن 
نيســت، صاحيت در دست داشــتن و حمل 
ظاهری قرآن را نيز داراست و همانند سفيری 
است که هم در جریان محتوای پيام است و هم 

 .پيام کتبی را در دست دارد

پي نوشت 
1-  ليل/14 

2-  محمد/24 
3-  اعراف/204 

خط نسخ که 
قرآن های امروزی 
را با آن می نگارند، 
با تیزی ها و 
گوشه های 
زیادی که دارد، 
هیچ گاه عالقه 
و توجه افراد را 
به خود جلب 
نمی کند، بلکه به 
عکس، با همین 
تند و تیزی ها، 
ناخودآگاه حالت 
ستیزه جویی 
انسان را بر 
می انگیزد



ادب    و هنر

سکانس های 
طالیی
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دیدگاه

      سینما نیازمند حیات دوباره است
شــهريار بحرانی چهره شناخته شــده ای در 
زمینه ســاخت آثــار دينی اســت. کارگردان 
ملک ســلیمان)ع( در اين باره می گويد: »دين 
به معنای رفتار در قبال خداونــد و نظام الهی 
است. رفتاری که خداوند در قبال رشد تربیت 
بشــر پیاده کرده اســت. در کالم ديگر، دين 
مجموعه ای از مقوالتی اســت که شامل احكام 
و فقه می شود که بشر آن ها را در قبال خدواند 
اجرا می کند. با توجه به اين توضیح، سینمای 
دينی عرصه ای اســت که با زبــان جذاب هنر، 
مخاطب را به سمت رفتارهايی که بدان اشاره 
کرديم ســوق می دهد. البته بايــد به اين مهم 
توجه داشت که فراتر از رفتار، اخالقیات است و 

فراتر از اخالقیات، روحیات و معرفت که تفكر را 
می سازد.« سازنده فیلم مريم مقدس اين گونه 
ســخنانش را پی می گیرد: »مــا نیازمند يک 
جريان قوی و محكم فكری در جامعه  هستیم 
تا از رکود خارج و به ســمت جلو حرکت کنیم، 
آن گاه است که فرهنگ شكلی صحیح به خود 
گرفتــه و در نهايت هنری دينی رشــد خواهد 
کرد. اين رويكرد مثبت را مــا در اوايل انقالب 
در سینما شــاهد بوديم. اتفاقی که سبب شد 
يک تفكر ســالم و صحیح، که اصولش مبتنی 
بر باورهای اسالمی اســت بر آثار حاکم شود. 
در زمان حال نیز ســینمای ما نیازمند حیات 
دوباره است تا مجدداً طعم فرهنگ و هنر دينی 

را بچشد.« 

      مسئوالن سعه صدر داشته باشند
محمدرضــا ورزی از زاويــه ای ديگــر مفهوم 
سینمای دينی را مورد کنكاش قرار می دهد. او 
می گويد: »شرايطی که امروزه بر سینما حاکم 
شــده اين نیاز را طلب می کند کــه برای خلق 
يک اثر، در ابتدا فیلمنامه آن از يک ســاختار 
مشورتی بهره مند شــود؛ چون در سايه تعامل 
با ديگران می توان به زوايــای جديدی از يک 
مفهوم دســت يافت. همیــن روش را می توان 
برای ســینمای دينی و قرآنی تجسم کرد که 
به واســطه آن نوآوری بر آثار حاکم می شود.« 
کارگردان»ابراهیــم خلیل اهلل« پیشــنهادی 
هم در اين زمینــه ارئه می دهد: »مســئوالن 
ســینمايی می توانند در ايجــاد فضايی برای 
نوانديشی در سینمای دينی نقش مؤثري ايفا 
کنند، بدين معنی که با ســعه صدر بیشتر به 
اين گونه آثار بنگرند و تا جايی که ممكن است 
از خط قرمز بكاهند، زيرا ممكن اســت برخی 
از ســوژه های نو بتواند حتی راهگشای مسائل 
مبتالبه جامعه باشد که در سايه اين نوانديشی، 
خط  شــكنی های نوينی می توانــد رخ دهد.« 
ورزی مطلب خود را اين گونه تكمیل می کند: 
»البته منظور از کاســتن خــط قرمزها از بین 
بردن آن ها نیست، زيرا نظارت منطقی در جای 
خود پسنديده است؛ چراکه در غیر اين صورت 
ممكن است برخی آثار به اسم نوآوری، مفاهیم 
دينی را مورد هجمه قــرار دهند يا به اعتقادات 

مذهبی مردم توهین کنند.« 
      نیاز به نوآوری 

»هر موضوعی، در هرگونه ســینمايی، اگر به 
صورت تكراری و بدون نوآوری ارائه شــود، در 

سکانس های طالیی
رضا خسروی

»ورود به عرصه سینمای دینی برای هر فیلمســازی ممكن نیســت، چراكه فعالیت در این حوزه محتاج 
استعداد، آگاهی و پاكی ا ست.« این گفته پرویز شــیخ طادی، موجزترین تعریف برای سرفصل گزارش ما 
یعنی»باید و نبایدهای سینمای دینی« است. این كارگردان كه »روزهای زندگی« را به عنوان آخرین ساخته 
سینمایی اش بر اكران داشت و در كارنامه اش چند فیلم دینی مثل»سینه سرخ« و »پشت پرده مه« به چشم 
می خورد، می گوید: »كج فهمی از دین، بزرگ ترین مانع بر سر راه تولیدات دینی است.« واقعیت این است كه 
درباره سینمای دینی و باید و نبایدهای آن به كّرات سخن گفته شده و این مفهوم همچنان محل بحث است. 

گزارش حاضر هم مروری است بر دیدگاه های سینماگران در این باب.

دیدگاه سینماگران درباره سینمای دینی
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برای ساخت چنین کارهايی دغدغه الزم وجود 
داشته باشــد.« او ادامه می دهد: »پرداختن به 
موضوعات دينی، تنها به چند معنای بخصوص 
خالصه نمی شــود، بلكــه در شــرع مقدس 
مضامین بســیاری وجود دارد کــه به راحتی 
می تواند دستمايه آثار ســینمايی قرار گیرد، 
البته گستردگی موضوع و ايده، نبايد اين تصور 
را به وجــود آورد که کار کــردن در اين حوزه 
راحت اســت، چون اصل مهم در فیلمســازی 
تبديل يک موضوع به درام و فیلمنامه است که 

می تواند کیفیت يک اثر را تعیین کند.« 
      حمایت شود

ديدگاه جعفر دهقــان، بازيگری کــه تجربه 
زيادی در زمینه بازی در آثــار دينی دارد هم 
جالب توجه اســت. او عقیده دارد: »آثاری که 
ما امروزه در ســینما ی خود شاهد آن هستیم 
نشان چندانی از ســینمای دينی ندارند. البته 
شايد در برخی موارد شاهد خلق آثاری باشیم 
که در ظاهــر عنوان دينی را يدك می کشــد، 
اما اين گونه تولیــدات در مفهوم فاقد خالقیت 
و پويايی الزم است.« بازيگر »اصحاب کهف« 
می گويــد: »بزرگ تريــن دلیل اين مســئله 
نیز ضعف مالی است که ســینمای دينی را از 
جايگاه واقعی خود دور کرده، زيرا در سینمای 
ما حمايت مناسبی از فیلم های دينی نمی شود 
و به همیــن دلیل هیچ تهیه کننــد  ه ای تمايل 
ندارد به طور مســتقل به سمت تولید اين گونه 
آثار بــرود.«  بازيگــر فیلم »مريــم مقدس« 
در پايان توصیــه می کند که مراکــز دينی و 
حوزه هــای علمیه، بــا حمايــت از فیلم های 
متفكرانــه دينی، فیلمســازان را به ســاخت 

  .اين گونه آثار تشويق کنند

نهايت راه ســقوط را از لحــاظ کیفی در پیش 
خواهد گرفت. اين مســئله درباره ســینمای 
دينی هم صدق می کند.« جمال شــورجه از 
اين منظر به بحث بايد و نبايدهای ســینمای 
دينــی ورود می کند. اين کارگــردان با تأکید 
بر لزوم نگاه های نو در ســینمای دينی متذکر 
می شــود: »تكرار در ســینمای دينی، نه تنها 
باعث افت کیفیت اين گونه آثار خواهد شــد، 
بلكه در نهايت سبب می شــود مخاطب نیز از 
آن دور شود، همان طور که هم اکنون شاهديم 
مخاطبان از اين ژانر دور شــده اند.« شــورجه 
اين را هم اضافه می کنــد که: »مهم بودن يک 
روايت دينــی نمی تواند دلیــل قانع کننده ای 
برای جذابیت طــرح آن در قالــب يک فیلم 
سینمايی باشد. نكته مهم اين است که چگونه 
می خواهیــم آن مفهوم را به ديگــران منتقل 
کنیم.« شورجه هم مثل ورزی، نقش متولیان 
فرهنگی در احیای ســینمای دينی را پررنگ 
می دانــد: »مســئوالن ســینمايی می توانند 
مهم ترين نقش را در احیای دوباره ســینمای 
دينی ايفا کنند، بدين شكل که از آثاری که در 
اين  ژانر تولید می  شود حمايت های همه جانبه 
کنند تا فیلمسازان از ترس شكست در گیشه 

از ساخت فیلم های نو دينی، دور نشوند.«
      برداشت نادرست

عبداهلل باکیده، کارگردانی که عمده فعالیتش 
در زمینــه ســینمای دفاع مقدس اســت، به 
جای تعريف ســینمای دينی می گويد: »بحث 
سینمای دينی چند سالی است که مطرح شده، 
به ويژه اين که بنیاد سینمايی فارابی با نام هايی 
چون ســینمای معناگرا، ماوراء و ... برای آن در 
پی ژانرسازی است، اما نكته مهم اين است که 

 درباره رابطه 
ديــن و سینــما

دكتر محمد مددپور  |    مطلب پیش رو بخشی از نوشته 
مرحوم دكتر محمد مددپور اســت كه در كتاب »دین و 

سینما« درباره سینمای دینی منتشر شده:
در عصر غیاب و عدم حضور هر شيء و موجودي، تعریف 
آن، اغلب امري خطاست، تعریف همواره متأخر از شي ء 
یا امر رخ مي نماید. وقتي ســقراط براي نخســتین بار 
درصدد تعریف اشیاء و امور برآمد و آن اوصاف شاعرانه 
میتولوژیك و دین كهن را به كناري نهاد، نوع جدیدي از 
تلقي اشیاء و عالم پیدا آمده بود. خطاي عصر حاضر آن 
اســت كه برخي مي پندارند با تعریف انتزاعي سینماي 
دیني، مشكل اساسي از پیش روي فیلمسازان برداشته 
خواهد شــد، غافل از آن كه همواره بعد از پیدایي یك 
موجود یا واقعه یا فضیلتي در عالم بشــري، تعریف ها به 
دست مي آید. تعریف فلســفه و شعر و حتي دین چنین 
بوده اســت. این مانند تقدم زبان بر دستور زبان است. 
كودكان پیش از دستور زبان ســخن مي گویند. بزرگان 
نیز بعداً سخن را با دستور زبان مي سنجند. هیچ متفكري 
كارش تعریف هنر یا ســینماي موعود نبوده، همه هنر 
موجود را تعریف و وصف كرده اند، یا در مقام وصف موعود 
با سلب موجود بوده اند. حتي انتزاعي ترین تعاریف هنر، 

مانند تعریف كانت چنین گرایشي دارد.
دیني كه در سینماي كنوني تكوین پیدا مي كند، سینماي 
هیوستون یا برسون و تاركوفســكي است كه سینماي 
دیني در این عالم تلقي مي شــود؛ یعني دیني شخصي، 
جزئي و جدا افتاده از عالم حقیقي كه عین حجاب و پرده 
دین اســت. دیني كه در حقیقت از عالم عین و واقعیتي 
كه حق مخلوق ٌبه است، یعني كل ماسوي اهلل كه آینه اهلل 
است و صورت كامل متجلي در آینه آن انسان، بی نهایت 
دور است و دین در این میان به مثابه معرفت اهلل است، كه 
این مراتب را بدون حجاب جهل به انسان باز مي گوید. در 
افق دین جدید چنان نیســت كه پرده حجاب كنار رفته 

باشد و انسان ملكوت را از وراي حجاب دیده باشد.
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گفت وگو

 هم نشینی 
اعتقاد و تکنیت 

»سینمای دینی« درگفتگو با حبیب اهلل بهمنی

     ســینما و دین هر كــدام بار 
معنایی زیــادی دارنــد. در آغاز 
می خواستم تعریفتان را از سینمای 

دینی بفرمایید.
در تعريف کلی، ســینمای دينی، ســینمايی 
اســت که تعريف کننده اغراض و اهداف دين 
باشــد و در غايت خــود دين مــداری را در بر 
بگیرد. با اين تعريف، سینمای دينی محدوده 
مشــخصی ندارد؛ يعنی ژانرهــای ديگر را هم 
در بر می گیرد. بنابرايــن فیلم هايی که اهداف 
دينی داشته باشــند، می توانند در اين تعريف 

قرار بگیرند. 
     یعنی مرزی بین این دو نیست؟

در واقع تنها خط قرمز، راهی اســت که سینما 
انتخاب می کند؛  اين که فی ســبیل اهلل باشــد 
يا فی ســبیل طاغوت. اگر فی سبیل اهلل باشد 
و در راه خدا قرار بگیــرد، آن پديده در مفهوم 

خودش سینمای دينی محسوب شود. 
     با این تعریف، فیلمی كه مثاًل در 
ژانر اجتماعی ساخته می شود ولی 
حاوی نكات دینی است را می توان 

سینمای دینی نامید؟
قطعاً همین گونه اســت؛ يعنی سینمای دينی 

اين نیست که حتماً مظاهری از آداب دينی در 
آن باشد. فیلمی که يک تلنگر در آن باشد که 

ما را متوجه خدا کند سینمای دينی است.
     و البتــه ایــن اتفــاق باید 
هوشمندانه رخ دهد. یعنی فیلمساز 
باید بداند سینما منبر وعظ نیست و 

كاركردی دیگر دارد. 
دقیقــاً همین طــور اســت. اين ديگــر بحث 
هنرمندانه عمل کردن اســت کــه با خالقیت 
بتوان مفاهیم دينی را در ظــرف هنر ريخت، 
تا هم نتیجه مثبت حاصل شود و هم مخاطب 
را پس نزند. ايــن البته به تجربــه و تخصص 
فیلمســاز برمی گردد و توفیق الهی. يعنی در 
کنار همه توانايی ها، بايد لطف الهی شامل شود 

تا هنرمند بتواند آن مفهموم را بیان کند.
     بحث سینمای دینی و ارزشی 
بعد از انقالب پررنگ تر شــد. اگر 
بخواهیم این سال ها را مرور كنیم، با 
توجه به تعریفی كه االن از سینمای 
دینی به دســت آمد، فكر می كنید 
ســینما در این زمینه موفق عمل 

كرده؟
در مجموع نمی توان گفت سینما در اين مسیر 
بوده، اما بوده انــد هنرمندانی که در اين زمینه 
تالش کــرده و توفیقاتی کســب کرده اند. اگر 
بخواهیم برآيند کلی را بررسی کنیم، متأسفانه 

بايد گفت: نه موفق نبوده.

     و دلیل آن چیست؟

جريان سینما، جريانی ويژه است. به طورکلی 
می توان گفت ســینما ترکیبی است از فكر و 
انديشه و هنر و ايده  های هنرمندانی که تالش 
می کننــد با مردم ارتبــاط برقــرار کنند. اگر 
اين فكر و انديشه، خاســتگاه انقالبی، دينی و 
ارزشی داشته باشــد، طبیعتاً به همان سمت 
ســوق پیدا می کند، اما اگــر از روح و عواطف 
انديشه ای نشــئت گیرد که با دين بی ارتباط 
باشــد، محصول مصداق مثل معروف می شود 
که »از کوزه همان برون تراود که در اوســت«. 
البته اين فقــط مختص کارگردان نیســت و 
همه عوامل هنری از نويسنده و بازيگر و طراح 
هنری و غیره که ساختار و شــاکله اثر هنری 
را تشــكیل می دهند، عقايد و احساســات و 
عواطفشان نســبت به دين و مقوالت ارزشی 
در کار تأثیرگذار اســت. خب اگر اين ها نگرش 
دينی نداشــته باشــند، نتیجه هم غیردينی 

می شود.
     یعنی اعتقاد و تكنیك باید در 

كنار هم باشد.
بله تكنیک به تنهايی کافی نیست. براي مثال 
يک طراح صحنه مجــرب و کاربلد، اگر اعتقاد 
دينی نداشته باشد، میزانسنش عاری از تفكر 

دين می شود.
     چرا بیشتر فیلم های دینی فاقد 

جذابیت هستند؟

احمد رنجبر

حبیب اهلل بهمني كــه در زمینه هاي مختلف نویســندگي، 
بازیگــري، تدویــن، تهیه كنندگي،كارگردانــي و تدریس 
كارگرداني، فیلمنامه نویســي و مستندسازي فعالیت كرده، 
فارغ التحصیل رشته  كارگرداني سینما و فوق لیسانس ادبیات 
نمایشي از دانشگاه هنر اســت. او با بازی در فیلم سینمایی 
»وصل نیكان«، ساخته ابراهیم حاتمی كیا وارد دنیای حرفه ای 
سینما شــد و در ادامه به فیلمنامه نویسی و كارگردانی سینما 
و تهیه كنندگی روی آورد. »سیب و ســلما« آخرین ساخته 

اوست كه بر اساس روایت های دینی ساخته شده است.
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برای پاسخ به اين ســؤال بايد مقدمه ای درباره نگاه برخی از سینماگران 
به تولید فیلم های دينی ارائه دهم؛ به اين معنا که برخی از آثار سینمای 
دينی هســتند که جذابیت های جذب مخاطب را دارد و البته ســاخت 
فیلم هايی از اين دست در نگاه اول به اعتقادهای تیم سازنده اثر و بخش 

ديگری بــه نیازهای واقعی فیلــم برمی گردد. 
در واقع اين طیف از فیلمســازان ســینمای 
دينی معتقدنــد که می توان فیلمی ســاخت 
که عالوه بــر جذابیت های بصری و اســتفاده 
از سوپراســتارهای ســینمای ايــران بــرای 
جذب مخاطب، پیام دينــی و معنوی را نیز به 
مخاطب ارســال کند. ولی در مقابل، عده ای از 
فیلمسازان مايل به ســاخت فیلم های معنوی 
هســتند و معتقدند برای ارائــه مفاهیم دينی 
به هر ترفندی نبايد متوصل شــد، چراکه اين 
مفاهیم دارای قداســتی هســتند که ممكن 
است اين قداست با شیوه ســاخت معمول در 
سینما زير ســؤال برود. در نتیجه معتقدم که 

ظرف و محتوا در هنر و صنعت ســینما بايد با يكديگر هماهنگ و همراه 
باشــند. اما آنچه مسلم است اســتفاده از جذابیت های رايج سینما برای 
بازگشت سرمايه از ضروريات اســت. به اعتقاد من اين شیوه تولید برای 
ســاخت فیلم های دينی پسنديده نیســت چراکه نتیجه کار متناقض از 

آب درمی آيد.
     برخی كارگردانان كه در زمینه سینمای دینی فعالیت 
می كنند عقیده دارند متون قرآنی به تنهایی برای یك اثر 
هنری كافی است و نیاز به دراماتیزه كردن ندارد، در حالی 
كه تكنیك و متِن قوی اســت كه با هم اثر هنری را موفق 

می كند.
قصه های قرآن با زبان موجز قرآنی بیان شده اند و برای فیلم بايد به زبان 
سینما تبديل شوند يا اين که ســینما به زبانی برسد که قابلیت بیان اين 
مفاهیم را داشته باشــد. تا وقتی اين زبان کشف نشده است قصص قرآن 

بايد در اين ساختار ترجمه شوند.
     در این مســیر باید تعامل دو جانبه بین هنرمندان و 

علما باشد.
به نظر من ورود علما به اين حوزه از ضروريات است. اين اتفاق، دستیابی 
به يک تريبون جديد اســت؛ مثل حضور روحانیت در عرصه رســانه که 
باعث شــد ارتباط فراتری با مردم برقرار کنند. سینما هم همین شأن را 
دارد. اگر اين هنر فی سبیل اهلل باشــد، غايت تعالی بخشی دارد و علما با 
آن مخالفتی ندارند و تقويتش هم می کنند. اين طبیعی اســت. اما نكته 
ظريفی وجود دارد و آن اين که در دين و شــرع، ما مجاز نیســتیم از راه 
خالف وارد شــويم. علمای ما قطعاً دغدغه شــان در اين زمینه است. ما 
نبايد از حدود الهی عدول کنیم. ضمن اين که علمــای بزرگوار ما بايد از 
لحاط فقهی دســت ســینماگران را بگیرند و حمايت و هدايت کنند و از 
اين سردرگمی نجات دهند تا از ســینما به عنوان ابزاري در مسیر الهی 

 .استفاده شود

 تعريف سینمای 
دينـــی 

یكی از مناقشه انگیزترین مباحث مطروحه در سینمای 
ما، بحث تعریف ســینمای دینی است. این كه سینمای 
دینی چیست و چرا هنوز تعریفی دقیق از این مفهموم 
ارائه نشده، ســرفصل گزارش مفصلی است كه در این 
مقال نمی گنجد. تنها به عنــوان نمونه مروری داریم بر 

دیدگاه دو سینماگر: 
محمدرضا شــرف الدین تهیه كننده: ما سینمایی را كه 
با هر تكنیك و ساختاری ارائه شــود و بتواند گامی در 
جهت تكامل انسان داشته باشــد، می توانیم سینمای 
دینی محســوب كنیــم و وقتی در ســینمای دینی 
وارد جزئیات دیگری می شــویم و به شــریعت شیعه 
می پردازیم، برای آن نظریه و تفكر چارچوب خاص خود 
را پیش می گیریم. سینمای دینی یك ژانر نیست، بلكه 
یك نظر و نگاه اســت، لذا در فضای موجود باید ببینیم 
ســینما چقدر به فضای دینی نزدیك است كه در این 
مورد باید كارشناســان دینی اظهار نظر كنند كه البته 
این كارشناسان دینی در این زمینه كم كاری كرده اند؛ 
ســینما راه خودش را و عالِم دینی مســیر خودش را 

می رود.
مجتبی راعی، كارگردان: هر چند ســال یكبار طرح 
تعریف سینمای دینی تكرار می شود. با این حال سینما 
و دین به تعریف واحدی از سینمای دینی نرسیده اند. 
نباید چنین باشد كه دو سه سال یكبار بحث سینمای 
دینی داغ شــود و همان نكات تكراری را بگوییم، ما 
هیچ وقت نتوانســتیم این مباحث را جلو ببریم. شاید 
كسی بگوید سینماگران مشكل دارند كه این بحث به 
جایی نمی رســد، اما من در مقابل فكر می كنم كسانی 
كه تصمیم گیران فرهنگی جامعه هســتند این مشكل 
را دارند و فكر می كنند اگر این بحث به جایی برســد، 
ملزوماتی را به همراه دارد و دیگر نمی توانند به ما خرده 
بگیرند، پس به نفع دو طرف است كه این بحث ها ادامه 
داشته باشد. باید فضایی فراهم شــود كه بگوییم اگر 
فیلمی با موضوع مورد نظر كه درباره آن توافق شــده 
تولید می شــود، هر دو طیف، نظري واحد به آن داشته 

باشند.
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نگاه

سینمای دینی، بیداری سینمایی!
علیرضا پورصباغ| سینما به عنوان مهم ترين و فراگیر ترين رسانة اين 
روزهای جهان، به محملی برای بیان انديشه تبديل شده است. ظرفی 
که گنجايش بیان انواع حرف ها را دارد. ظرفی که گاهی سیاست، گاهی 
فرهنگ، گاهی اقتصاد و گاهی متفرقاتی مانند نظامی گری و امثالهم 
را پذيراست. ظرفی که اين چنین ظرفیتی داشــته باشد، بسیار حائز 
اهمیت می شود و بايد نسبت آن را با امور مختلف بررسی کرد، بايد هر 
نوع پیشوند و يا پسوندی که در کنار آن قرار می گیرد را از منظر تناسب و 

تناقض آن با ذات سینما مورد بررسی قرار داد.
ســینمای دينی ترکیبی اســت که به ظاهر و با توجه به سلســه 
بحث های شــهید آوينی، متناقض به نظر می رســد. شهید آوينی 
سینما را وســیله ای می دانســت که در ذات خود غرق شدن را به 
همراه دارد. غرق شــدنی که مخاطب را از عالم واقع به عالم هپروت 
می برد و تمام توان خود را برای بســتن راه های تفكر، تعمل و تعمق 
به کار گرفته است. در واقع سینما پوشــش و چشم بندی است که 
بر چشمان مخاطب می نشــیند و حقیقت را مخفی می کند؛ يعنی 
سینما ذاتاً باعث خواب و غفلت می شود و با دين تضاد دارد، چراکه 
اگر مخاطب سینما بیدار باشد، )به معنی هشیار بودن( ديگر از فیلم 
لذت نمی برد و هشیاری اش باعث می شود اصل همذات پنداری در 
او شكل نگیرد و روابط تصوير شده برايش بی معنی شود. همچنین 
به علت معلق نشــدن در داســتان فیلــم و عــدم همذات پنداری 
با کاراکترها، درون فیلم غرق نمی شــود و بر فیلم ســوار می شود و 
همین سوار شدن باعث می شــود تا حرف های اصلی را درك کند و 
با ذهنی فعال و هشــیار کمترين تأثیر را بپذيرد. اما اين اتفاق وقتی 
که به وقوع پیوندد، ديگر نام محصول را نمی توان ســینما گذاشت، 
چراکه کار خود را نتوانسته انجام دهد و در بیان سینمايی اش الكن 
بوده است.حاال سؤال اصلی اين جاست که سینما چگونه می تواند در 
کنار کلمه دينی بنشیند و مفهومی جديد را بیافريند؟ مگر می شود 
با خواب آلودگی بیداری داشت؟ مگر می شود در عین ناخودآگاهی 
خودآگاه بود؟ آيا می توان ســینمای دينی داشــت يا نه؟ دين هم، 
به دنبال بیداری اســت و با بیدار کردن نفس انســان ها آن ها را به 

آينده ای روشن فرا می خواند. 
سینما مانند جاذبة زمین، همه چیز را به سمت پايین می کشد و رکود 
و اغوا را برای مخاطبش به ارمغان می آورد. هر جسم يا شخصی که در 
اين جاذبه رها شود، ناگزير به پايین کشیده می شود و دچار َغّی می شود. 
همین رهايی اســت که غفلت و خواب را به همراه مــی آورد و فیلم بر 
ناخودآگاه ذهن آن ها در غفلت و خواب می نشــیند و اصطالحاً بیننده 
تحت تأثیر قرار می گیرد. حاال آن چیست که از ساختار سینما استفاده 
کند و نگذارد مخاطب در فیلم غرق شود و در عین تعقل و تفكر، حقیقت 
را بشناساند و آن را برگزيند؛ يعنی جاذبه ای که همه چیز و همه کس را 
به سمت باال و رشد و تعالی بكشد و راهنمايي کند. سینمايی که باعث 
رشد شود را می توان سینمای دينی نامید، البته به شرطی که معنای 
سینما همان نباشــد که در مغرب زمین به آن اطالق می شود، چرا که 

سینمای غربی ظرف معین و معلومی نیست که هرچه را دوست داشته 
باشــیم در آن بريزيم و صرفاً ابزار بی فرهنگ باشد. سینما ظرفی است 
که هرچه در آن ريخته شود به شــكل و خاصیت آن شبیه می شود و 
اين خاصیت همان اغوا و مســتی و خواب آلودگی است. و اما سینمای 
شرق چیزی جز اين اســت، که فعاًل به دلیل نداشتن کلمه ای مناسب 
ناگزير آن را هم سینما می نامیم وگرنه اين ارشاد است و آن اغوا. کنار هم 
قرار گرفتن کلمات متناقض برای تشكیل معنايی واحد بر خالف ظاهر، 
گاهی بسیار عالی می تواند مفهومی جديد را از دل دو واژه نمايان کند. 
حلوايی که نه آرد است و نه شكر، حلواست؛ ترکیبی که معنايی جديد 
را می آفريند. شايد بارزترين اين کلمات متناقض که مفهومی جديد را 
آفريدند، موضوع جبر و اختیار باشد که در کالم شهید مطهری اين گونه 
آمده است که آدمیان در اين جهان خاکی نه مختارند و نه مجبور و در 
عین حال هم مختارند و هم مجبور. يعنی دو واژه متناقض در کنار هم و 
دو ترکیب متناقض در کنار هم. انسان ها هم مختارند و هم مجبور! بحث 
مفصل است و در قالب موضوع بحث نمی گنجد. از اين رو فقط به عنوان 
مثالي از آن ياد شد و به اجبار از آن می گذريم. سینما وقتی ارشاد است 
که مخاطب را در فضای داستانی معلق نكند و از ناآگاهی او برای جذبش 
اســتفاده نكند، وقتی ارشاد اســت که بتواند برای درك بهتر و بیشتر 
مخاطب فضايی خلق کند که مبتنی بر واقعیت که نه، بلكه مبتنی بر 
حقیقت باشد، چراکه بین واقعیت قابل شــهادت که در عالم ناسوت 
قابل شهود است و حقیقتی که در عالم باطن به وقوع می پیوند تفاوتی 
بزرگ و وصف ناشدنی است. سینمای دينی، ارشادي از بازتاب حقیقت 
عالم بیرون به عالم درون است؛ بیداری اي که شادابی و طراوت درونی 
به همراه خواهد داشت و هنرمندی که در اين سینما ظهور می کند، از 
درون شاد و در بیرون افتاده و آرام است و برعكس، سینمايی که اغواگر 
است، محصولش تنها هنرمندانی اســت که دنیايشان نام و شهرتشان 
است و طراوتی ظاهری و آشفتگی درونی دارند. هنرمند رشديافته در 
سینمای دينی رشید شده است، يعنی پای در عالم ناسوت دارد و سرش 
در ملكوت سیر می کند. همین رشد است که ديدش را تغییر می دهد و 
همین رشد است که آوينی شهید آن را آيینگی می نامید که از الزامات 
هنرمند است و هنرمندی که آيینگی نداند، نمی تواند بازتاب حقیقت 
باشــد و ناصیقلی و ناصافی او حقیقت را کج و نازيبا نمايش می دهد و 
او مجبور می شــود برای زيبا شــدن تصوير، از حقیقت چشم بپوشد و 
خودســاخته هايی به آن بیفزايد و اين يعنی آيینه، آيینه نیست و اين 
يعنی آنچه بر پرده ظهور می کند، بازتاب چیزی جز حقیقت است که 
می تواند در بهترين حالت واقعیت باشــد و نه حقیقت، و در اکثر مواقع 
بازتابی است از توهم و تخیل. سینمای دينی نه خواب ايجاد می کند، نه 
از نادانی مخاطب سوء استفاده می کند و نه برای جذب مخاطب حاضر 
می شــود از هر المانی جز رجوع به فطرت و آگاهی استفاده کند. اين 
سینما سینمای دينی است که بايد اول فكری برای نام آن کرد، چراکه 
سینمايی که هیچ يک از المان های سینما را ندارد، حتماً سینما نیست و 

 !چیز ديگری است. اما چه؟
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جای  
خالی شعر 
توحیدی

با سعید بیابانکی درباره 
حال و هوای شعرآیینی 

معاصر

صابر احمدی مقدم| نام سعید بیابانكی با شعر آيینی گره 
خورده است. به عبارت بهتر شــعر آيینی جزيی از طبیعت 
شاعرانه اوســت. بخشی از شــهرت بیابانكی مديون سروده 
های دلنشین مذهبی اش است. در کارنامه بیابانكی هم شعر 
کالسیک وجود دارد و هم شعر طنز.  تجربه او در حوزه شعر 
آيینی بويژه کتابش درباره مناجات خوانی دســتمايه گپ و 

گفت کوتاه ما شد.
       نویسنده جامه دران برای شعر آیینی به خصوص  

موضوع مناجات چه كرده است؟
چند ســال پیش مناجات ها و نیايش های موجود در اشعار 
شاعران کشورمان را دکلمه کرده ام و در ماه رمضان امسال از 
شبكه چهار سیما پخش خواهد شد. البته دکلمه اين اشعار 
برای پخش در صحن مطهــر حضرت رضــا)ع( در فواصل 
مختلف هم چون پیــش و پس از اذان تهیه شــده بود. اما به 
نظر می آيد به دســت صدا و سیما سپرده شــده و  امسال از 
تلويزيون نیز پخش خواهد شــود. اغلب آثاری که در حوزه 
مناجات و نیايش دکلمــه کرده ام متعلق بــه ادبیات کهن 
کشورمان است و از شــاعران معاصر تعداد کمی اثر با چنین 
محتوا و مضمونی موجود بود.کتاب نیايش نامه همراه با قربان 
ولیئی گردآوری شــد. اين کتاب دربردارنده آثار توحیدی و 
مناجات های شــاعران ، از ابتدای ادبیات فارسی تا آغاز قرن 
چهاردهم هجری اســت. اين اثر در واقع گزيده ای اســت از 
نیايش های شاعران پارســی گو در ادوار و قوالب گوناگون . 
درگزينش مناجات ها تالش شــد تا هم از شاعران برجسته 
معاصر در قوالب مختلف غزل،  ســپید و نیمايی اســتفاده 
شود و هم از شــاعران کالســیک،  هم چنین معیار گزينش 
مناجات نامه ها نیز ســاده و روان بودن خوانش و فهم آن بود. 
مناجات خمسه نظامی ،  مناجات فردوســی در شاهنامه و... 
از مهمترين منابعــی بود که برای گزينــش اين منظومه ها 
استفاده شــده اســت. از جمله مهم ترين مواردی که برای 
گردآوری اين مجموعه در نظر داشته ايم، اين بود که اشعاری 
را انتخاب کنیم  که حال و هوای نیايش در آن ها عنصر غالب 
باشد نه تفنن ادبی. همچنین مخاطب شعر، به يقین خداوند 
باشــد و عنصر بنیادين مناجات که همان گفتگو با خداوند 

است، آشكارا به چشم بیايد.
       در گردآوری اشعار با مضمون و محتوای مناجات، 
چرا فقط سراغ ادبیات كهن رفته اید. آیا از این دست 
آثار در شعر معاصر یافت نمی شود و نمی توان گزیده 
ای از شعر توحیدی شاعران معاصر  درباره مناجات را 

گردآوری كرد؟
شــعرهای توحیدی ديگر مانند گذشــته در مجموعه های 
شعری يافت نمی شــود. شــعرهای توحیدی در آغاز تمام 
منظومه های بزرگ يافت می شــود و در آثار شاعرانی چون 
نظامی، عطار ، سنايی و فردوســی و ... حضور دارد. اما بعد از 
اين که دوره غزل سرايان فرا می رســد، اشعار توحیدی نیز 
تغییر می کنند. به عبارتی اشــعار توحیدی در دوره حافظ و 
سعدی و ... زيرپوستی می شــوند . اما عرفايی مانند سنايی، 
اشــعار توحیدی و عارفانه دارند که اين اشعار ماندگار شده 
اند. معتقدم در شعر امروز حضور خدا کمرنگ است. در شعر 
عارفانه ، معشوق خداوند اســت و حضوری پررنگ دارد، اما 

امروز معشوق شــاعران و ادبا، خداوند نیست، بلكه معشوقی 
زمینی است و به دلیل اين که بسامد آن خیلی باال است، آن 
معشوق ازلی و ابدی حضورش کمرنگ شده و درواقع خداوند 

در شعر امروز غايب است.
       علت چنین اتفاقی در شعر معاصر چیست؟ 

بخشی از مخاطبان عمده شــعر امروز، مخاطبان نوجوان و 
جوان هستند و اين قشر از مخاطبان به مفاهیم معنوی کمتر 
توجه نشــان می دهند و به چیزهای ديگری فكر می کنند و 
متاسفانه مخاطب هم مقصر است. مخاطب شاعر را به نوعی 
مديريت می کند. زمانی شاعر مخاطب را مديريت می کرد. 
اما امروز مخاطب اســت که به شــاعر می گويد چه بگويد و 

چه نگويد.
       اما بسیاری از شاعران و منتقدان ادبی، بر این 
باورند كه شعر باید از ضمیرناخوآگاه شاعر تراوش كند 
و به بیانی دیگر باید از دل بر آید تا بر جان مخاطب 
بنشــیند. با چنین وصفی، چطور می شــود برای 

مخاطب و به میل و سفارش مخاطب شعر گفت؟
متاســفانه چنین چیزی امكان دارد. شــعر امروز، تبديل به 
فرمول و مكانیزم شده اســت و اين که می گويند شعر بايد از 
دل برآيد؛ بیشتر يک شــعار است. چرا که شعرهای مخاطب 
پســند هم وجود دارد و آن هم يک گونه از شعر است. شكل 
های مختلفی از شعر وجود دارد. برای بیان بهتر اين موضوع 
می توان خوشنويســی را مثال زد که قرآن کتابت می کند و 
خوش نويسی ديگر که می نويسد »توقف بی جا مانع کسب 

است«. اما اين کجا و آن کجا. شعر هم همین گونه است.
       نكته دیگری هم كه برخی به آن اعتقاد دارند 
این است كه عدم آشنایی كافی شاعران امروز با زبان 
عربی، قرآن و حدیث  نیز بر كمرنگ بودن این  موضوع 

در شعر معاصر تاثیر داشته است ؟
درست است. بخشی از دانسته های شاعر و منابع اطالعاتی 
و الهام بخش او، مطالعاتش اســت. به تنهايی و با تجربه های 
روزمره نمی توان به ســرايش شــعر با مضامین بلند رسید. 
متاسفانه تنها مفاهیم مطالعاتی  شاعران اين دوره ؛ خواندن 
شعر يكديگر است. هر چند که با خواندن شعر يكديگر از آثار 
شاعران هم نسل خود مطلع می شــوند. اما به تنهايی برای 
سرايش شعر کافی نیست. برای اين که شاعر آگاه شود، حتما 
بايد به سرچشــمه های بزرگ از جمله قــرآن مجیدف نهج 
ابالغه، تاريخ، روانشناسی و ... رجوع کند. همه اين ها کمک 
می کند که شعر شاعر بوی حكمت دهد. نه بوی ذوق ورزی. 
زمانی به شــاعران حكیم گفته می شــد، چرا که شعرشان 
حكمت داشت و به درد بخش های مختلف زندگی می خورد.

       آیا می شود ذائقه و سلیقه مخاطب و شاعر را 
تغییر داد و شعر توحیدی را احیاء كرد؟

به هر حال حضور خدا در شــعر کمرنگ است و برای درست 
کردن اين روند، نیاز به يک نهضت عمومی وجود دارد. برای 
اين که شعر توحیدی را احیاء کنند. کارهايی انجام شده است 
و بر اساس احساس نیازی که وجود داشته، کنگره ای برگزار 
شده اســت و تالش هايی برای احیای شعر توحیدی صورت 

 .گرفته است. اما اين کارها بايد بیشتر صورت بگیرد
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مساجد

نگین قاهره در عصر عباسی
درباره مسجد ابن طولون 

عالوه بر اين )و همان گونه که در مقاالت پیش 
توضیح داده شد( مســاجد اولیه اسالمی، فاقد 
يكدستی در شكل های معماری بودند، چراکه 
در دوران صدر اسالم، مساجد را با طرح بناهای 
قديمی تر وفق می دادند و يا به اســلوب بومی 
رايج می ســاختند. در دوران امويه، ســاخت 
مساجد بزرگ جمعه در شــهرهای مهم رايج 
شد، اما اســلوب های معمارِی ســنگِی اموی، 
به دلیل نــوع مصالح و هزينه هــای گزاف آن 
هیچ گاه نتوانست در تمامی کشورهای اسالمی 
همه گیر شــود. اين وضع در دوران عباســی 
تغییر يافت؛ قــدرت عظیم خالفت عباســی 
نشانگر اِشــراف حكومت مرکزی بر جغرافیای 
گسترده اسالم بود. در اين دوره، اسلوبی خاص 
برای ساختن مسجد جمعه )جامع( در تمامی 
مناطق مورد استفاده قرار گرفت و يكپارچگی 
خاصی از نظر فرم و ساختار به معماری عباسی 

بخشید. 
     ساختار كلی مساجد دوره عباسی

نوع معمول مساجد جمعه در دوران عباسیان، 
ساختاری مستطیلی داشــت؛ محوطه صحن 
با تاالرهای ســتون دار احاطه شــده و شمار 
بسیاری ســتون ســنگی يا پايه های آجری، 
سقف ســطح چوبی را نگه می داشتند. تاالر بر 
ضلعی که ديــوار قبله رو به مســجدالحرام در 
مكه داشت از عمق بیشتری برخوردار می شد 
و در وســط آن، محراب قرار می گرفت. بّنايان 

هنرمند برای تأکید بیشــتر بر محــراب، گاه 
گنبد کوچكی درســت در مقابل ديوار قبله يا 
راهة وســیع تری که از صحن کشیده می شد، 
می نهادند. در ســمت راســت محراب، منبر 
پله داری قرار می گرفت که پیش نماز، خطبه را 

در باالی آن ايراد می کرد.
     منار؛ محل نور

يكی از بخش های قابل توجه در مساجد عصر 
عباسی، برجی است که در ضلع مقابل صحن 
و روبه روی محراب ساخته می شد. اين برج را 
معموالً مناره يا منــار می خواندند که در عربی 
به معنای »محلی است که نور پخش می کند«. 
نكته جالب آن که بر خالف تصــّور غالب، اين 
مناره با دعوت به ادای نماز ارتباطی نداشــت. 
شواهد معماری از نخســتین برج های دوران 
عباســیان، حكايت از آن دارد که کاربرد اين 
برج ها بــرای اذان گفتن نیز بعیــد می نمايد. 
اندازۀ چشمگیر اين گونه ســازه و استقرارش 
در محلی که قابل رؤيت همگان باشد، گويای 
آن اســت که مناره ها بدان جهت بنا می شدند 
تا از فواصل دور، مســجد جمعه را نشان دهند 
و نمادی باشــند برای نقش بســیار بااهمیت 
مســجد در جامعــه عباســیان و همچنیــن 

نشانه ای از جلوۀ بیرونی اسالم. 1
     بناهای خشــتی جایگزین مصالح 

سنگی 
يكی از داليلی که اســلوب معماری مســجد 

عباسی را در مقايســه با عصر اموی، همه گیر 
می کند، نــوع مصالح به کار رفته در بناســت؛ 
برخالف معمــاری اموی که ابنیه ها ســنگی 
بودند، معماران عباســی اســتفاده از خشت 
خام و آجر را که با گچ اندود پوشــیده می شد، 
ترجیح می دادند و همین امر ســبب شد هرجا 
ـ  ـ خاك رس، آهک و سنگ گچـ  که مواد خامـ 
موجود بود بنايی ســاخته شود. سبک تزئینی 
عباسیان نیز بسیار ســاده تر و در عین حال با 
قابلیت پیچیدگی بیشتر در اندود گچبری که 
در آن نقش مايه های مديترانة دوران باســتان 
متأخر با مــواد اســلوب های ايران باســتان 
درهم آمیختــه بود، ســاختمان های عادی را 
در زير ظاهــری ارزان قیمت اما چشــمگیر و 
پرجزئیات پنهان می نمود. آن گاه رنگ آمیزی 
و کنده کاری های ظريف به آن اضافه می شد و 

شكوه بنا را دوچندان می کرد.
     مسجد ابن طولون، نگین قاهره

شــايد بتوان گفــت زيباترين نمونه مســجد 
عباســی، مســجدی اســت کــه احمدبــن 
)270-220هـــ.ق/884-835م.(  طولــون 
در قاهره ســاخته و تا بــه امروز از بســیاری 
جهات منظــر اصلی اش را حفظ کرده اســت. 
نكتة حائز اهمیــت ديگر آن که اين مســجد 
از نمونه های نادری اســت که معمــاری اروپا 
را تحــت تأثیر خــود قــرار داده اســت. اين 
بنا عامــل انتقال جــرز، طاق هــای جناغی و 
 ديوارهای بارو مانند به معماری گوتیک اروپا، 

به شمار می آيد.

دكتر سمیه رمضان ماهی
استاد دانشگاه

در صدر اسالم، مســجد هم محل عبادت بود و هم مركز اجتماعی و سیاسی جامعه 
نوشكفته اسالم، اما با گذشــت زمان و تثبیت قدرت خلفای اسالم در جوامع تحت 
سلطه، دو تحول در ساختار مسجد شكل گرفت كه هر دو نیز وامدار خالفت ششصد 
ساله عباسیان بر بالد اسالم بود؛ نخست آن كه از نظر فرم و ساختار، تزئین، به عنوان 
عاملی در زیبایی بصری بر پیكره مساجِد به شدت ساده در دوران اولیۀ اسالم اضافه 
شد و راه را برای ساخت مساجدی پرشكوه در ادوار بَعد هموار ساخت و دوم آن كه به 

عنوان نهادی صرفًا مذهبی، هویّتی تازه و مستقل پیدا كرد. 

تزئينات داخلی 
بنا اغلب در قاب 
پنجره ها و تاج 
جرزها صورت 
گرفته اند. اين 
تزئينات به صورت 
نوارهايی شامل 
خطوط منحنی 
شکل، غنچه های 
گل و اشکالی 
الماس گونه 
هستند. همچنين 
ترکيبی از نقوش 
گياهی و هندسی 
مورد استفاده 
قرار گرفته است 
که تأثيرات هنر 
ساسانی و هلني 
را به روشنی نشان 
مي دهد
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     ابن طولون، حاكمی خوش ذوق
ابن طولون، پســر برده ای ترك بود که از بخارا 
به عنوان هديه به دربار عباســیان در ســامرا 
فرستاده شــد و در آن جا تعلیمات نظامی ديد 
و به ســبب لیاقتی که از خود نشــان داد، نظر 
مساعد خلیفه را جلب کرد و به سال 255 هـق 
)869م.( فرمانروای مصر و ســوريه شد. پس 
از استقرار در قاهره، نخســتین اقدام به سنت 
خلفای مســلمان، بنا نهــادن پايتختی جديد 
بود که »القطائــع« نام گرفــت و در نزديكی 
فسطاط واقع شــده بود. در اين محلة جديد، 
وی شروع به ساخت ابنیه ای کرد که تا به امروز 
نام ابن طولون را زنده نگه داشــته اند. از جمله 
مهم ترين اين بناها، همین مســجد است که 

همچنان به نام وی خوانده می شود.
     ویژگی های معماری مسجد

مســجد ابن طولون )262-265هـ.ق/876-
بســیاری  ظاهــری  شــباهت های  879م.( 
با مســاجد ســامرا دارد، اما به روشــنی ُمهر 
اســتادکاران محلــی کــه طــرح معمــاری 
منحصربه فرد آن را اجــرا کردند بر جبین دارد. 
اين بنا که در ابعاد 37×47 متر ســاخته شده، 
به دلیل نوع تناســب اضالع، در میان مساجد 
عباســی غیرعادی می نمايد. بنای مسجد در 
ـ که بــه آن »زياده«  محوطه ای مربع شــكلـ 
ـ بــا ابعــاد 162×162 متر مربع  می گوينــدـ 
محاط شده اســت. در میان اين ديوارها که به 
خوبی، فضای آرام و قدسی مسجد را از ازدحام 

دنیای هر روزه جدا می کند، حیاطی وسیع به 
اضالع 92متر قرار گرفته کــه در پیرامون آن 
ستون هايی با پايه های آجری مستطیلی، چون 
زنجیر به هم پیوسته اند و تكیه گاه طاقگان هايی 
هستند که سقف مسطح چوبی را بر خود حمل 
می کنند. ترکیــب ديوارها و فضــای در میان 
گرفتة آن ها توازنی کامل دارند و هر يک مكمل 
ديگری هستند و با پنجره های گذاشته شده در 
میان طاق ها و در کنــار محور هر يک از جرزها 
چشمگیرتر می شــود و طاق ها را با فضاهای پر 
و خالی به صورت پرده هايی سايه روشن دار، با 

روشنايی قوی و ضعیف درآورده است.
     منارۀ مطّبق

منارۀ پلكانــی و زيگورات مانند مســجد ابن 
طولون، به دلیل شــباهتی که با منار حلزونی 
مسجد سامرا دارد، مشــخصة اصلی بنای اين 
مسجد است. مناره از ســنگ آهک بر پايه ای 
چهارگــوش و روبه روی محــراب در زياده بنا 
شــده و آخرين بار در اواخر قرن هفتم هجری 

)13م.( بازسازی و مرمت شده است.
     آجرهای سرخ

قّضی، مورخ شــناخته شــده مصــری )وفات 
454هـ.ق/1062م.(، درباره دســتور ساخت 
مسجد توســط ابن طولون نقل مي کند: »ابن 
طولون در خصوص ساخت مسجد، از معماران 
خواست تا بنايی بســازند که اگر تمامي مصر 
در آتش بســوزد، در برابر آن تاب بیاورد و اگر 
تمامي مصر در ســیالب غوطه ور شــود اين 
مســجد همچنان بر جای بماند. به او پیشنهاد 

کردند که آن را از آجر ســرخ، گچ و خاکستر 
بسازد و هیچ ســتون مرمری در ساخت آن به 
کار نبرد کــه در برابر آتــش مقاومت چندانی 

ندارند؛ او نیز چنین کرد.«
     تزئیناتی چشمگیر

هرچند کل بنا با آجر قرمز ســاخته شــده، اما 
روکشــی از گچبری ســفید آن را زينت داده 
اســت. ديوارهای ســاده را با نوارهای حكاکی 
شــده گچــی و اَفريزهايی]2[ کــه در امتداد 
طاقگان کشــیده شــد زينت داده اند و درون 
سويه های قوس ها دور تا دور حیاط را پُر کرده 
و روح و جانــی ملكوتی به فضا بخشــیده اند. 
نوارهــا و افريزها با تنوع عظیم نقشــمايه ها با 
روش رايج در تزئینات سامرايی تزئین شده اند. 
نعل درگاه های چوبــی و قاب بند درها به روش 
گچبری لب پَخ، کنده کاری شده و بر باالی آن 
اَفريزهايی چوبی و باريک قرار گرفته که حاوی 
متن کامل قران کريم با خط خوش کوفی است.

تزئینات داخلی بنا اغلب در قــاب پنجره ها و 
تاج جرزها صورت گرفته انــد. اين تزئینات به 
صورت نوارهايی شامل خطوط منحنی شكل، 
غنچه های گل و اشــكالی الماس گونه هستند. 
همچنین ترکیبی از نقوش گیاهی و هندسی 
مورد استفاده قرار گرفته است که تأثیرات هنر 
ساسانی و هلني را به روشــنی نشان مي دهد. 
نرده هــای چوبی بــاالي ديوارها، بــا قطعات 
خوشنويسی تزئین شده اند. نمونه اين قطعات 
در اطراف محراب و قــاب داخلی پنجره ها نیز 
مشاهده می شــود. باروهای تزئینی با اشكال 
انســانِی ناآشــنا، ديوارهای خارجی مسجد را 

پوشانده و نمايی دلپذير را مجسم کرده اند.
گذشــته از اهمیت تاريخی مسجد ابن طولون، 
اين بنا به عنوان يكی از ابنیة جريان ســاز، تأثیر 
عمده ای، هم بر معماری سرزمین های اسالمی 
و هم کلیســاهای غربی در ادوار بعد از خود بر 
جای گذاشــت. غنای معماری اين اثر فراتر از 
حد انتظار به پیش رفت تا بدان جا که معماران 
قرون وسطی، به ويژه اروپايیان، زبان به تمجید 
آن گشــوده و از فنون تكنیكی آن بهره فراوان 

 .بردند

پی نوشت 
1. کتاب هنر و معماری اســالمی، تهران، انتشارات پیكان، 

1389، ص94
2.حاشیه افقی کتیبه



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد 1395    64

گفت وگو

حسین جمالی فرد| به اقتضای زمانه، درد و رنــج بشر را پايانی نیست. اما به 
تصوير کشیدن آالم بشری، وظیفه يک هنرمند است. هنرمندی که به جامعه 
تعهد دارد و اثری را خلق می کند که بر خود و ديگران تأثیر می گذارد. اين نشانه 
قدرت يک هنرمند متعهد است. درباره جلوه درد و رنج انسان ها در عكاسی، با 
محمدحسین حیدری، عكاس دفاع مقدس به گفتگو نشستیم تا از نظرات او 
که تجربه 25 عملیات دفاع مقدس و حوادث طبیعی چــون زلزله بم و... را به 

همراه دارد، آگاه شويم. 
     یك عكاس چگونه درد و رنج بشر را به تصویر می كشد؟

هر هنرمندی يک وظیفه انســانی دارد و آن وظیفــه، او را مجاب می کند که 
نســبت به حوادث و اتفاقات پیرامون خود بی تفاوت نباشد و يا حداقل در آثار 
تولیدی خود، به آنچه که در اطرافش در حال وقوع است اشاره ای داشته باشد. 
البته به دلیل ماهیت و شاخصة ويژه اي که عكس و عكاسي داردـ  از يک سو با 
واقعیات سر و کار دارد و از ســوی ديگر يک زبان بین المللی استـ  و برداشت 
مســتقیمي که از اتفاقات و رويدادها، نسبت به ديگر هنرها، خصوصاً هنرهاي 
تجسمي دارد، اين هنر روان تر است. بنابراين وظیفه هنرمندان عكاس در ثبت 
حوادث، رويدادها و فراز ونشیب زندگی بشر سنگین  و در بسیاری از موارد، آثار 
عكاسان، خمیر مايه، الگو و راهنمايی برای ديگر هنرمندان در تولیدات هنری 

آن هاست.
     نگاه عكاس به سوژه ها واقع گرایانه است یا هنرمندانه؟ 

عكاس برای ماندگاری و تأثیرگذاری بیشتر آثار خود بايد از همه توان و دانش 
هنری اش کمک بگیرد تا آثاری ماندگار و فاخر ثبت کند. يک عكاس از واقعیت 
موجود به يک عكس تآثیرگذار می رســد. در دنیا هر روز میلیون ها اتفاق روی 
می دهد که بســیاری از اين اتفاقات ثبت هم می شــوند، اما آثاری در حافظه 

تاريخی ملت ها می ماند که از يک پشتوانه هنری برخوردار باشد.
     حاصل كار عكاس از سوژه هایی چون جنگ و... كه محتوای 
آن دردمندی و آزردگی انسان هاســت، چه تأثیری بر مخاطب 

دارد؟ 

البته جنگ فی نفسه در هر کجای دنیا که اتفاق بیفتد مذموم و ناخوشايند است 
و هیچ عكاسی به طور طبیعی عالقه ای ندارد که صحنه های خشن جنگی را به 

تصوير بكشــد، اما اگر با ثبت و ارائه اين آثار بتواند 
در عین اطالع رسانی و آگاه سازی، چهره کريه اين 
اتفاق ناخوشايند را در جامعه نمايان سازد، بخشی 

از وظیفه انسانی خود را انجام داده است.
     دو نظریه درباره انتشار عكس هایی 
از درد و رنج انسانی وجود دارد؛ عده ای 
آن را آگاهی بخشی می دانند و عده  ای 

دیگر غیراخالقی. نظر شما چیست؟ 

در خصوص انتشــار عكس های با موضوع جنگ، 
معموالً کار غیر اخالقی اتفاق نمی افتد، مگر اين که 
کسی که عامل جنگ افروزی است، با هدف ايجاد 
رعب و وحشــت بخواهد از آن عكس سوء استفاده 
کند. اما با اين حــال باز هم انتشــار آن عكس از 
اولويت بیشتری نسبت به عدم انتشارش برخوردار 
است. در بیشــتر اوقات آگاهی بخشــی، حتی به 
احتمال سوء اســتفاده از آن تقــدم دارد. بگذاريد 
يک مثال بزنــم؛ گروهک داعــش در اوايل برای 
ايجاد رعب و وحشت دست به انتشار عكس هايی 
مملو از خشــونت و بی رحمی می زد. هدفشــان 
هم اين بود که در بین مــردم و نیروهای مقاومت 
ترس و هراس ايجاد کنند. اين اتفاق ابتدا تا حدی 
تأثیرگذار بود، اما بعد از مدتی جامعه بشری شروع 
به موضع گیری کرد و عكس هــا کارکردی علیه 

خودشان پیدا کرد. 
     بــا وجود تصاویر بســیاری كه از 
آالم بشری ناشــی از جنگ، رفتارهای 
و حوادث طبیعی منتشــر  اجتماعی 
می شود، چرا پایانی بر این درد و رنج ها 

نیست؟

در خصوص حوادث طبیعی بايــد بگويم که اين 
نبرد برای زندگی انسان در طبیعت از روز خلقت 
انسان وجود داشته و تا پايان جهان نیز ادامه دارد. 
شايد به همین دلیل است که انسان برای زندگی و 
پیشرفت در طبیعت تالش می کند. اما در ارتباط 
با جنگ ها و ناهنجاری هــای اجتماعی، ماجرا به 
گونه ای ديگر اســت؛ به خاطر نفس ســرکش و 
زياده خواه بشر، که در هر عصری از تاريخ به گونه 
جديدی خودنمايی می کند و متأســفانه بشر در 
همه اعصار تاريــخ، به دنبال تجربــه جديدی از 
سرکشی و تجاوز اســت. پس تا وقتی که بشر به 
اين سرکشی و ظلم ادامه می دهد، در کنارش هم 
مظلومی هست که مورد ستم قرار گرفته است. اما 

در همه اين زمان ها، وظیفه انسانی حكم می کند 
که هنرمندان متعهد نســبت بــه ارائه تصويری 
روشــنگرانه و ت ثیرگذار از درد و رنج همنوعان، 
همت و در جهت رفع آن کوشــش کنند، هرچند 
گاهی اوقات به انتشار تصويری خشن از رفتار افراد 

زياده خواه بینجامد.
     هنر عكاسی عالوه بر نمایش درد، 
آیا می تواند تسكین دهنده رنج ها و آرام 

بخش دردها باشد؟

اگر هنرمند عكاس متعهــد در صحنه حضور پیدا 
کند و ازيک حادثه، تصويری درســت ثبت کند 
و برای ارائه و انتشــار آن درســت و صحیح اقدام 
کند، می تواند در راستای تســكین و يا درمان آن 
حادثه مؤثر باشد. به عبارت بهتر، هر کجا تعهد و 
نوع دوستی به کمک هنر آمده، خیر و برکت زيادی 
برای نوع بشر به همراه داشته است. زلزله بم نمونه 
خوبی برای اين مورد است. اگر بخواهیم عمق يک 
حادثه را نشــان دهیم، ناچاريــم تصاويری کمی 
خشن را منتشــر کنیم. به هر حال در اين ماجرا 
يک حادثه طبیعی اتفاق افتاده و کسی در وقوع آن 

دخیل نبوده است.
وقتی اين صحنه ها را ثبت و در سطح جامعه ارائه 
می دهیم، مــردم همدردی می کننــد. فرق بین 
شنیدن و ديدن در همین است. ديدن يک اتفاق 
به روايت تصاوير، باعث به وجود آمدن يک محرك 
عاطفی و انسانی می شــود، مردم حضور بیشتری 
پیدا می کنند و هرچه در تــوان دارند برای کمک 
به همنوع و التیام درد و رنــج آن ها نثار می کنند. 
جامعه و مخاطب می خواهد يــک حادثه را ببیند 
و تحت تأثیر قرار بگیــرد تا يک فداکاری همگانی 

ايجاد و آالم اين اتفاقات را تسكین دهد.
     عكاســی جنگ كه مجموعه ای از 
حماسه و رشادت ها، و رنج و مظلومیت  
مردم بی گناه اســت، چه ویژگی هایی 

دارد؟

به اعتقاد من آنچه ما در کشور خودمان با آن روبه رو 
بوده ايم و نسبت به ثبت آن اقدام کرديم، عكاسی 
جنگ نبوده، بلكه عكاســی دفاع مقدس بوده و از 
نظر من اين دو با هم تفاوت هايی دارند. آنچه ما از 
عكاسی جنگ در دنیا می بینیم، سالح و مهمات 
در پالن های اول و دوم قرار دارد و بیننده را تحت 
تأثیر قدرت فیزيكی و مادی جنگجو قرار می دهد. 

 نوع دوســـتی 
با دوربیـــــن!

 با محمدحسین حیدری، عکاس حوزه 
 دفاع مقدس، درباره وظیفه انسانی هنرمند 

در برابر چگونگی انعکاس درد و رنج بشری

قدرت عکس
ديدن يک اتفاق بــه روايت تصاوير، باعث به وجود آمــدن يک محرک عاطفی و 
انسانی می شود، مردم حضور بيشتری پيدا می کنند و هرچه در توان دارند برای 

کمک به همنوع و التيام درد و رنج آن ها نثار می کنند.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد  1395    65

در صورتی که در عكس های دفاع مقدس بیشــتر روابــط معنوی و ارتباطات 
انسانی بین رزمندگان به چشــم می خورد که اين نوع عكاسی را با عكاسی از 

کشمكش بین دو کشور بر سر مسائل مادی جدا می کند.
     گاهی یك عكس دنیا را تكان می دهد و مانند یك رســانه  
مستقل عمل می كند و جریانی از عواطف انسانی را به همراه دارد. 
عكاسی هنرمندانه از یك رنج بشــری، موجي از همدردی میان 

مردم ایجاد می كند یا قدرت رسانه ها؟

اين نوع عكس ها به جامعه بشری کمک می کند تا يک جريان همدردی را ايجاد 
کند. عكس های قحطی ســومالی يا مؤثرتر از آن، عكس های ويتنامـ  همان 
صحنه کشته شدن يک ويت کنگ به دست رئیس پلیس سايگونـ  باعث شد 
يک جريان ضدجنگ ايجاد شــود و آمريكا را وادار به پايان جنگ ويتنام کرد. 
نمونه ديگری که خصوصاً در ماه هــای اخیر مورد توجه قرار گرفت و عمق يک 
فاجعه و درد بشری را به تصوير کشید، همین عكس »ايالن« کودك پناهجويی 
بود که غرق شده بود. ببینید يک عكس قدرت اين را داردکه به اين شكل افكار 
عمومی را به سمتی هدايت کند که فكری برای حل مسئله مهاجرت و رنج های 
حاصل از آن کنند. از طرف ديگر هم باعث شد خود پناهجويان رغبت کمتری 
به مهاجرت داشته باشند و هشداری باشد از سرنوشــت نافرجام مهاجرت. يا 
نمونه ديگر، عكس های بمباران شیمیايی حلبچه بود که َجّو عمومی و جامعه 
جهانی را علیه رژيم صــدام برانگیخت و حتی علیه کشــورهايی که صدام را 

تجهیز به سالح شیمیايی کردند، موضع گیری شد.
در اين گونه عكس هايی که بازتاب جهانی پیدا می کنند، هم هنر عكاس دخیل 
است و هم ســوژه. در برخی موارد، کیفیت موضوع عكاسی آن قدر غنی است 
که حتی عیوب عكاسی را می پوشــاند. نكته ای ديگر که بايد به آن اشاره کنم، 
تأثیر يک عكس بر مخاطب جهانی اســت. گاهی عكس هــا الگو و خمیرمايه 
هنرهای ديگر می شوند. در مورد عكس آيالن، هنرمندان رشته های ديگر مثل 
مجسمه سازی يا نقاشی و ديگران هم به خلق آثاری در اين باره پرداختند. اما با 

اين حال همان عكس در ذهن باقی مانده و ماندگار شد.
     این روزها عكس هایی از درد و رنج انســان ها در شبكه های 
اجتماعی دست به دست می شود. گاه حتی عكس و سوژه به جای 
كاركرد مثبت، به هجو و هزل كشیده می شود؟ نتیجه این رفتار 

چه خواهد بود؟

فضای مجازی مثل چاقوی دولبه اســت و نحوه اســتفاده از آن مهم اســت. 
شــبكه های اجتماعی، امكانی اســت که اگر درست و به جا اســتفاده شود، 
کمک کننده است، اما اگر به درســتی از اين فضا و امكانات آن استفاده نكنیم، 
يا ارائه خوبی در آن نداشته باشــیم، ضعیف کننده است و مثل واکسن عمل 
می کند و در اين مورد منجر به بی تفاوتی می شود. وقتی از يک عكس يا سوژه 
به درستی استفاده نشود و اصطالحاً زياد ديده و تكرار شود، برای مردم دلزدگی 
ايجاد می کند. اين دلزدگی باعث انحراف مســیری می شود که بايد به سمت 
برطرف کردن يک درد يا رنج هدايت شــود. اين انحــراف، اثر و کارکرد واقعی 
هنر عكاســی را از بین می برد. برای تأثیرگذاری بايد از عكس درست و اصولی 

 .استفاده کرد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد 1395    66

یادداشت

وقتی می خواهم شروع به نوشــتن کنم يا فراتر از آن 
داستانی بسازم، از سیل تصويرهايی که به ذهنم هجوم 
می آورند و مثل خــوره روحم را می خورند تا نوشــته 
شوند، با پرسشی بنیادين روبه رو می شــوم: »آيا اين 

نوشته ها تأثیری هم دارد؟« 
آيا با تعداد زياد رمان هايي که در زمینه جنگ نوشــته 
شــده اســت و اين بلیه بــزرگ را تقبیــح کرده اند، 
نويسندگان توانســته اند جلوی جنگی را بگیرند؟ آيا 
سیاســتمداران سرمســت از قدرت وقعی به ادبیات 

می نهند؟ 
پس به واقع جايگاه ادبیات کجاست و چرا نويسندگان 
اين درد جانكاه را بر خود هموار می ســازند و هماره از 
دردهای بشر می نويسند؟ چرا قدرت در اولین فرصت، 

شعرا و نويسندگان را از سر راه بر می دارد؟
پاسخ به اين سؤاالت می تواند راهگشــای ما باشد. به 
بیان ديگر می توان از چند منظر به يک ســوژه واحد 

نگريست. 
در قدم نخست به اين امر بپردازيم که وظیفه نويسنده 
چیست؟ برای اين سؤال دو پاسخ عمده می تواند وجود 
داشته باشد؛ برخی از نويســندگان به ادبیات متعهد 
معتقدند و برای نوشتن و نويســنده تعهد قائل اند. در 
واقع اينان نويســندگان را افرادی می دانند که وظیفه 
هدايت جامعه را بر عهده دارند. اين گروه در آثارشــان 
همواره ســعی می کنند بــرای پلشــتی های جامعه 
راهكاری ارائه دهند. در واقع داســتان های اجتماعی 
اين گونه نويسندگان، در پايان به آثاری شعاری تبديل 
شده و نويســنده خود را در مقام مصلح اجتماعی قرار 

می دهد. 
در اين میان گروه ديگری از نويســندگان وجود دارند 
که نويسنده را چشم بینای جامعه خود می دانند؛ اينان 
می کوشــند بدون قضاوت، تصويری واقعی از جامعه 
خود ارئــه دهند. در ايــن میان همواره ايــن گروه به 

سیاه نمايی و نگاه مغرضانه متهم می شوند. 
در واقع نويسندگان می کوشــند در هر دو حالت فوق، 
نگاهی انســانی به اتفاقات پیرامون خود داشته باشند 

و در جهت ســاختن جامعه آرمانی حرکت کنند. در 
عین حال برخی از مخاطبین و حتی مســئولین نیز از 

نويسندگان خواستار راهكارند. 
بايد بــه اين نكته اشــاره کــرد که در حالــت کلی، 
نويسندگان بخشی از ســاختار کلی جامعه هستند و 
امكانات قدرت اجرايی ندارند، در عین حال می توان از 

آن ها وظايف نظارتی را انتظار داشت تا اجرايی. 
پس فايده ادبیات چیست؟ 

ادبیات تصويرگر اتفاقات است. همین تصويرگری است 
که به ما نشان می دهد مشكالت يک جامعه کجاست و 
از کجا نشــئت می گیرد؟ در عین حالی که بايد به اين 
مسئله هم توجه داشــت که نشان دادن معظالت يک 

جامعه به معنای تأيید آن نیست. 
اين شايد مهم ترين رکن نوشته اکثر آثار ادبی باشد. به 
طور مثال وقتی داستان مسخ کافكا را می خوانیم، اين 
پرسش شكل می گیرد که آيا نويسنده می گويد همه ما 
در حال تبديل شدن به سوســک هستیم؟ يا در حال 
ايجاد اين پرسش اســت که ما در حال تبديل شدن به 

حشرات در دل يک سیستم هستیم؟ 
در واقع نويســنده نه قصد ناامید کردن دارد و نه قصد 
ويرانی جامعه خويش را. نويســنده هشــدار می دهد 
که در جامعه مصرف زده امروزی، انســان ها در حال از 
دست دادن ارزش های خويش هستند، اين امر شايد 
مهم ترين بخشی اســت که نويســنده آن را زودتر از 

سايرين درك کرده و بازتاب می دهد. 
هنرمند زودتر از ديگران مشــكالت را می بیند و آن ها 
را درك می کنــد، برای همین همــواره بازتاب دهنده 
همان تصاوير جامعه خويش است. اين تصاوير برای ما 
هشداردهنده است. در واقع ما به عنوان مخاطب بايد 

اين هشدار را ببینیم و زودتر درصدد رفع آن برآيیم. 
برخوردهــای قهرآمیز قــدرت با نويســندگان را نیز 
می توان در راســتای مباحثی که در باال اشــاره شد 
گنجاند. به بیان ديگر، قدرت همــواره از ايجاد آگاهِی 
جمعی در هراس اســت. آن ها می کوشــند هرگونه 
آگاهی را در نطفه خفه کنند. از اين رو با ايجاد موجی 
از خشونت، نويسندگان را وحشت زده می کنند. در اين 
وضعیت، نويســندگان با تولید آثاری سطحی و نازل 
دست به سانســور واقعیت می زنند و بدلی از حقیقت 

محض جامعه را تولید می کنند. 
حال بازگرديم به همان پرسش اساسی، با اين اوصاف 
چرا نويســندگان همچنان می نويســند؟ نويسنده 
می نويسد تا ثبت کند، تا تاريخ را نشان بدهد، تا نشان 

دهد در جامعه چه بر سر مردم می آيد.

اما نويسنده مورخ نیست؛ او صرفاً دست به ثبت نمی زند 
و نگاه خويش را نیز به اثــرش تزريق می کند. وی تمام 
مباحث اجتماعی خويش را با زبانی خــواه نرم و خواه 
گزنده به تصوير می کشــد. می کوشد جهانی بسازد که 
در آن هر چیزی جايگاه خويــش را دارد و يا جهانی نو 
خلق می کند. به طور مثال داستان های صادق هدايت را 
که عموم مردم از تلخ ترين داستان های ايرانی می دانند 
شاهد مثال می آورم؛ آيا بوف کور هدايت را که اثری تلخ 

و گزنده است را بايد داستانی ناامیدکننده دانست؟
بوف کور را بايد ماحصل جامعه ای استبدادزده دانست 
که نويســنده از دوران پلیســی زمان خويش به تنگ 
آمده اســت. دورانی که در آن انســان از حرف زدن با 
سايه خويش نیز وحشت دارد. اين تصوير نشان دهنده 
روی کار آمدن و قدرت گرفتن ديكتاتوری اســت که 
همه کس و همه چیز را سرکوب می کند. اين پیام بوف 
کور می تواند بخشی از ســیاهی رمان را توجیه کند. 
در اين اثر بــه وضوح می توان ناامیدی نويســنده را از 
وضعیت کشور ديد. اما آيا می توان با اين رويكرد، آثار 

صرفاً تلخ تولید کرد؟
پاسخ به اين پرســش اندکی مشكل است، اما می توان 
به پاسخ برخی نويسندگان پســت مدرن در اين باره 
اشاره کرد. اين گونه نويسندگان در مواجهه با مشكل 
جامعه، با نگاهی طنزآلود به نقد جامعه می پردازند. آنان 
همه چیز را مايه ريشخند می کنند. در واقع آنان تصاوير 
هجوآمیز از بزرگ ترين مشكالت بشری ارائه می دهند 

که در عین واقعی بودن، باعث خنده مخاطب می شود.
شايد بتوان شــعار آثار آنان را دست انداختن مباحث 
تلخ دانســت. به نظر می رســد ادبیات اين دســته از 
نويســندگان مرهمی بر زخم ها و آالم بشــری باشد. 
دردهای جانكاهی که در عین تالش برای نابودی بشر، 
هنوز کورسوی امیدی از زندگی را برای انسان روشن 

می کند. 
به طور مثال در رمان »ســالخ خانه شماره 5« نوشته 
کورت وونه گانه جونیور، جنگ جهانی دوم و بمباران 
شــهرهای بی طرف از ســوی آمريكايی ها دست مايه 
رمانی می شــود که در آن نويسنده با نگاهی هجوآمیز 

می کوشد عبث بودن جنگ را به تصوير بكشد. 
اين جاســت که رمان، فراتر از نگاهــی تاريخی عمل 
می کند و با بن مايه ای از حقیقت، چیــزی فراتر از آن 
را می ســازد. ادبیاتی که هم روح را جال می دهد و هم 
در عین ســرزندگی، مهم ترين مباحث زندگی را به ما 
می آموزد. بايــد گفت ادبیات اين جــا فراتر از واقعیت 

  .است. شايد چیزی فراتر از واقعیت

فراتر از واقعیت
ادبیات و آالم بشری

حمید بابایی 
نویسنده و منتقد ادبی



بین الملل

  برای همه 
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر، فرصتی 
برای گرامیداشت شجاعت و دستاوردهای 17 

میلیون داوطلب و حدود نیم میلیون عضو است
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گز ارش

بحــران کنونــی پناهجویــان، یــادآور تصمیم 
دشواری است که آن ها مجبورند به خاطر امنیت 
خانواده های خود بگیرند. برای این مردان، زنان و 
کودکان، موقعیت جاری در کشورشــان آن قدر 
دشوار بوده که حاضر شده اند برای رسیدن به اروپا 
جان خود را به خطر بیندازند. تنها در سال 2015، 
بیش از 880 هزار نفر از مرز ترکیه برای رسیدن به 
یونان عبور کرده اند. بسیاری از آن ها نیز از منطقه 
بالکان غربی برای رســیدن به اروپــای مرکزی و 

شمالی عبور می کنند. توانایی کشورهای همسایه 
مناطق جنگ زده ماننــد ترکیه، لبنــان، اردن و 
عراق برای پذیرفتن مــوج جدیدی از پناهجویان 
محدود شده و وضعیت خوبی ندارد. اتحادیه اروپا و 
کشورهای منطقه تالش می کنند به بهترین شکل 
به بُعــد اروپایی بحران پناهجویان پاســخ دهند. 
اولویت اصلی باید اقدامی سیاسی برای پایان دادن 
به خشــونت در کشورهایی مانند ســوریه و یمن 
باشــد که پناهجویان از آن جا می گریزند. عالوه بر 

آن، ادامه حمایت ها و دخالت های بشردوســتانه 
برای پرداختن به علل ریشه ای جریان پناهجویی، 
از جمله نبود فرصت های اقتصادی و نبود رشــد 
اجتماعی در کشــورهای پذیرای پناهجویان در 
مجاورت کشورهای جنگ زده نیز اولویت مهمی 

به شمار می آید.
     کودکان، 37 درصد از پناهجویان

تعداد کودکانی کــه به عنوان بخشــی از بحران 
پناهجویان به ســفر اروپا روی می آورند، در حال 
افزایش است و طبق گزارش یونیسف، 37 درصد 
پناهجویان و مهاجران که در دســامبر 2015 از 
طریق مقدونیه وارد اروپا شدند، کودک بوده اند که 
این آمار در سپتامبر همین سال برابر با 23 درصد 
بود. در صربســتان نیز 36 درصــد پناهجویان در 
ماه دســامبر کودک بودند که نسبت به 27 درصد 
در ماه سپتامبر افزایش داشــته است. کودکان در 
معرض سوءاستفاده، بی توجهی، استثمار و سایر 

اشکال خشونت در جریان این سفر قرار دارند.
     سه خواسته پناهجویان از یونیسف

پناهجویانی که با کودکان خود ســفر می کنند، 
به ویژه پناهجویــان ســوری، در مصاحبه های 
خود با یونیســف خواستار ســه اولویت از سوی 
دولت های اروپایی شده اند: برقراری مسیرهای 
امــن و قانونــی بــرای پناهنــدگان در اروپا، 
محافظت از کــودکان، به ویژه کــودکان تنها و 
جدا از خانواده از طریق حمایت فیزیکی و یافتن 
خانواده هایشان و به هم رســاندن آن ها و سوم، 
اتخاذ رویکردی مشــترک، فراگیــر و درازمدت 

برای بحران پناهجویان در اروپا.
     تهدیدهایی که متوجه کودکان است

نبود حق انتخاب برای پناهجویان در مســیر اروپا 
و همچنین در سراســر این قــاره، اغلب امنیت، 
سالمت جسمی و عاطفی، و حتی کرامت آن ها را به 
خطر می اندازد و این گونه خطرها، به ویژه کودکان 
آن ها را تهدید می کند. این کــودکان در معرض 
خشونت بی رحمانه و پیامدهای آزاردهنده جنگ 
قرار دارند و اکنون نیز مسیر خطرناک سفر به اروپا، 
فشار روانی و خستگی جســمانی مضاعفی بر این 
کــودکان و خانواده های آن هــا تحمیل می کند. 
این در حالی است که هنگام رســیدن به اروپا نیز 
با آینده ای مبهم و چالش انگیز روبه رو هســتند. 
سازمان های خیریه ای مانند ورلد ویژن با فعالیت 
در صربستان، از کودکان و خانواده های پناهجویی 
که به این کشور می رســند محافظت، اقالم مورد 

کودکان، قربانیان اصلی جنگ و خشونت

مترجم: مرجان حیرتی

کودکان همواره قربانیان اصلی جنگ و خشونت هســتند. کودکانی که بمباران ها، ویرانی و مرگ عزیزان 
خود را در کشــورهای جنگ زده تجربه کرده اند، پس از فرار به همراه خانواده هایشان نیز وحشتناک ترین 
تجربه های زندگیشــان را بر روی قایق های کوچک و نامطمئن در دریای اژه تجربــه می کنند. باقی راه نیز 

گرسنگی، خستگی، جراحت و رنج و اندوه است.

طبق گزارش یونیسف، 37 درصد پناهجویان و مهاجران که در دسامبر 
2015 از طریق مقدونیه وارد اروپا شدند کودک بوده اند؛ این در حالی است 

که خطرهای زیادی آن ها را تهدید می کند
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دارد. نهادهایی مانند آژانس های ســازمان ملل، 
جامعه مدنی و دولت های اروپایــی می توانند با 
استفاده از قابلیت های خود نسبت به ردیابی و به 
هم رساندن این کودکان و خانواده هایشان اقدام 
کنند. اگر به هم رســاندن آن ها در طی مســیر 

ممکن نباشد، این کار در مقصد انجام می شود.
     جمالت تکان دهنده

»قایقی که با آن از ترکیه بــه یونان رفتیم خیلی 
ترسناک بود. سوار آن قایق کوچک شدن و عبور 
از دریا ترســناک ترین لحظه زندگــی من بود. 
خیلی وحشــتناک بود، خیلی.« این جمالت را 
پســر جوانی که با پنج برادر و خواهر کوچک تر 
خود راهی اروپا شده بود، به کارکنان ورلد ویزن 
گفت. پناهجویانی کــه از مصائب مناطق جنگی 
می گریزند نباید در پی یافتــن فرصت جدیدی 
برای خود و خانواده هایشــان دشواری بیشتری 
را تحمل کننــد. سیاســت های کنونــی اروپا 
نمی تواند از کســانی که عاجزانه به دنبال امنیت 
هســتند، دفاع کرده و در عوض به قاچاق انسان 
دامن می زنند. قوانین پناهندگی در اروپا نیازمند 
تغییر اســت. پناهجویانــی که به صربســتان 
رسیده اند، هفته ها یا گاهی ماه ها طول می کشد 
تا بتوانند خود را در این ســفر خطرناک به اروپا 
برسانند. تنها در سال گذشــته، بیش از 3700 
مرد، زن و کودک هنگامی که توسط قاچاقچیان 
از دریــای مدیترانه عبور داده می شــدند، غرق 
شدند. کودکان و خانواده هایی که شاهد افتادن 
بمب به روی خانه های خــود بوده اند، زخم های 
عاطفی با خود دارند که این ســفر دشوار به اروپا 
آن ها را زنــده می کنــد. این که ایــن کودکان 
ســفر با قایق را ترســناک ترین چیزی توصیف 
می کنند که تاکنون تجربــه کرده اند، در حالی 
که در کشــور جنگ زده خود نیز آن همه تجربه 
ترسناک داشــته اند، نشــان می دهد که جهان 
باید واکنشــی جدی و سریع نســبت به جنگ و 
خشونت در کشــورهای بحران زده و همچنین 
بحران پناهجویان نشان بدهد. یک پناهنده اهل 
دمشق به ورلد ویژن گفت که او در این سفر هزار 
بار مرگ را جلوی چشــمان خود دیده است. در 
مرز مقدونیه و صربســتان، پناهجویان باید سه 
کیلومتر راه را با پای پیــاده در گل و الی عمیق 
طی کنند تا به مســیرهای اتوبوسی برسند که 

آن ها را از صربستان عبور دهد.
یک پناهجوی سوری دیگر می گوید: »ما چیزی 

نداریم. نه غــذا، نه آب، هیچ چیز. نه شــغلی و نه 
آینده ای.« احتمــال می رود مــوج جدیدی از 
پناهنــدگان راهی اروپا شــود. بنابراین، جامعه 
بین الملل باید خود را آماده کــرده و پیش بینی 
الزم برای رســیدگی به آن ها را انجام دهد. این 
احتمال وجود دارد که کشــورهایی مانند آلمان 
و سوئد که پذیرای تعداد بیشتری از پناهجویان 
نسبت به کشورهای دیگر هستند، ورود آن ها را 
محدود سازند. عالوه بر این، مناقشات دنباله دار 
و بی پایــان در مناطق جنگ زده، شــهروندان 
کشــورهای این منطقه را وادار به ترک کشــور 
خود می کند. کاهش کمک های بشردوســتانه، 
آوارگی انبــوه مردم در عراق و ســوریه و ناتوانی 
کشورهای همســایه مانند ترکیه، لبنان و اردن 
در رسیدگی به امور پناهجویان موجب می شود 
پناهجویان جان خود را به خطر بیندازند و در پی 
سرنوشتی مبهم و نامعلوم راهی سفر اروپا شوند. 
یک مادر جوان که با خانواده اش در صربستان به 
سر می برد، به ورلد ویژن گفت: »اگر می دانستم 
جنگ سوریه یک یا دو ســال طول می کشد، در 
ســوریه می ماندم یا در ترکیه منتظر می شدم. 
ولی باید به فکر آینده خانواده ام باشم چون هیچ 

امیدی به پایان قریب الوقوع این جنگ نیست.«
     بزرگ ترین بحران پس از جنگ جهانی

متأسفانه، بیشــتر کشــورهای اروپایی به جای 
تالش برای رســیدن به رویکردی یکپارچه برای 
بحران پناهجویان، تنهــا تالش می کنند از جذب 
پناهندگان خودداری کنند. کشــورهای ترانزیت 
پناهجویــان، به ویژه یونان و کشــورهای منطقه 
بالکان، بــه زودی مجبور خواهند بود با پر شــدن 
ظرفیت پذیرش مهاجر کشورهای اروپای شمالی، 
اقدام بــه پذیرش پناهجویان کننــد. این بحران، 
بی شک بزرگ ترین چالشی است که اروپا در حال 
حاضر با آن روبه روســت. این بحران بزرگ ترین 
بحران پناهجویان در دوران معاصر و پس از پایان 
جنگ جهانی دوم است. طبق برآوردهای اتحادیه 
اروپا، تا پایان ســال 2017 دو میلیون پناهجوی 
دیگر به اروپــا وارد خواهند شــد. یــک رویکرد 
یکپارچه برای مواجهه با بحران پناهندگان، شامل 
پروژه هایی مانند ایجاد زیرســاخت های ماندگار 
برای کشورهای پذیزنده و همچنین پناهجویان، 
آموزش زبــان و مهارت های زندگــی برای درهم 
آمیختن با کشور میزبان و کمک های بین المللی به 

  .کشورهای پذیرنده مهاجران خواهد بود

نیــاز و حمایت روانی خــود را عرضــه می کنند. 
کودکان بیشتر از سایرین در معرض خطر و نیازمند 
محافظت اولیه هســتند. یک پناهجو در مصاحبه 
با کارکنان ورلد ویژن می گوید: فرزندان من چهار 
سال است که یک شب راحت نخوابیده اند. شب ها 
از ترس بمباران با فریاد بیدار می شوند. آن ها خیلی 
وحشــت زده هســتند. کودکان پناهجو وحشت 
جنگ را در کنــار پیامدهای مخــرب آن تجربه 
می کنند. سفر به اروپا ازطریق ترکیه و بعد دریای 
مدیترانه تأثیرات زیادی بر کودک می گذارد. یک 
مادر پناهجو به ورلد ویژن گفت که مجبور شــده 
بهای گزافی به قاچاقچیان برای سفر خود و دختر 
شــش ســاله اش از ترکیه به اروپا بپــردازد. پای 
دخترش در این سفر شکست ولی نمی توانستند 

توقف کنند.
     مشکالت روانی 

ناتوانی در رســیدگی به تأثیر عاطفی و فشــار 
روانی که جنگ و مهاجرت بر کودکان می  گذارد، 
نســلی از کودکانی بر جای خواهد گذاشــت که 
مشکالت روان شــناختی ماندگاری دارند. این 
کودکان عالوه بــر غذا، آب و ســرپناه، نیازهای 
منحصربه فردی دارند که از طریق اقدامات ویژه 
مورد نیاز کودکان مانند فراهم کردن مکانی امن 
برای بازی و اســتراحت آن ها قابل تأمین است. 
اقدامات روان شــناختی برای کــودکان، هم در 
طی سفر و هم هنگام رســیدن به مقصد نهایی 
نیز نیازمند توجه خاص اســت. سازمان خیریه 
ورلد ویژن مکان هایی برای کودکان در در مسیر 
سفر پناهجویان در خاک صربستان تدارک دیده 
که کودکان می توانند در آن جــا به فعالیت های 
تفریحی پرداخته و احســاس خــود را از طریق 
هنر، کاردستی و داســتان  گویی ابراز کنند. این 
کــودکان می آموزند از طریق بازی، با وحشــت 
تجربه خود از جنگ مقابلــه کنند. ضمن این که 
بازی، ســالمت روانی، اجتماعی و عاطفی آن ها 
را تأمین می کند. کودکاِن تنها یــا جداافتاده از 
خانواده نیز در این سفر نســبت به سوءاستفاده 
و استثمار آســیب پذیر هســتند. این کودکان 
در طی ســفر خود نیازمند مکانیسم مشخصی 
برای حفاظت هســتند تا ضمن ردیابی خانواده، 
سفر آن ها را مستند و مشــخص کند. جدایی از 
خانواده طی سفر پناهجویان به اروپا هنگامی رخ 
می دهد که خانواده نتواند اعضای خود را در کنار 
هم برای مثال هنگام ســوار شــدن بر قایق نگه 

تأثیرهای درازمدت
ناتوانی در رسیدگی به تأثیر عاطفی و فشار روانی که جنگ و مهاجرت بر کودکان می گذارد، 
نسلی از کودکانی بر جای خواهد گذاشت که مشکالت روان شناختی ماندگاری دارند. اين 

کودکان عالوه بر غذا، آب و سرپناه، نیازهای منحصربه فردی دارند که بايد تأمین شود

»قايقی که با آن 
از ترکیه به يونان 
رفتیم خیلی 
ترسناک بود. سوار 
آن قايق کوچک 
شدن و عبور از 
دريا ترسناک ترين 
لحظه زندگی 
من بود. خیلی 
وحشتناک بود، 
خیلی.« اين 
جمالت را پسر 
جوانی که با پنج 
برادر و خواهر 
کوچک تر خود 
راهی اروپا شده 
بود، به کارکنان 
ورلد ويزن گفت
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خیریه

در حالی که آمریکا بر ســر نحوه رســیدگی به 
یازده هزار پناهجوی سوری که انتظار می رود 
به اروپــا برســند مجادله می کنــد، نیروهای 
سازمان خیریه ســاماریتنز پرس در مکان های 
ورود آن ها در یونان منتظرند تا چهره شــفقت 
و دلســوزی را به مردمی که از جنگ و وحشت 
گریخته اند نشان دهند. این ســازمان خیریه 
مســیحی کارکنــان و پیمانکاران خــود را به 
منطقه اعزام کــرده تا بــه پناهجویانی که به 
امید رفتن به سایر کشــورهای اروپا وارد یونان 

می شوند، کمک کنند 
    ساماریتنز پرس چیست؟

ساماریتنز پرس، یک سازمان خیریه مسیحی 
اســت که مســیحیان انجیلی آن را تشــکیل 
داده اند و به افرادی کــه به کمک های ضروری 
نیاز دارند کمک رســانی می کند. نام سازمان 
از بخشــی از انجیل گرفته شــده است که در 

آن حضرت عیســی به مردم، قانــون طالیی 
»همســایه ات را مانند خودت دوســت داشته 
باش« را آموزش می دهد. این مؤسســه خیریه 
در بیش از 100 کشور در سراسر جهان فعالیت 
می کند و بجز آمریــکا، دفاتری در اســترالیا، 
کانــادا، آلمــان، ایرلند، هنگ کنــگ، هلند و 

انگلستان دارد.
کارکنان ســاماریتنز پرس با پناهندگانی که با 
قایق های پالستیکی به جزایر یونان رسیده اند 
دیدار کرده و غذا، آب، پتو و ســایر اقالم مورد 
نیاز را در اختیار آن ها قرار می دهند. نیروهای 
این ســازمان همچنیــن در مراکــز ترانزیت 
نزدیک مرزهای کرواســی و صربستان مستقر 
هســتند و کمک های پزشــکی، غذا و پتو در 
اختیار پناهجویانی که به آن جا می رسند، قرار 

می دهند. 
از زمان آغاز جنگ ســوریه در پنج سال پیش، 

بیــش از چهار میلیــون نفر یعنــی یک پنجم 
جمعیــت این کشــور از ســوریه گریخته اند. 
نزدیک به دو میلیون پناهنده سوری به ترکیه 
و بیش از یک میلیون نفر به لبنان فرار کرده اند 
و تعــداد زیــادی نیــز در اردوگاه پناهندگان 

زندگی می کنند.
کن آیزاک، معاون مســئول برنامه ها و روابط 
دولتی سازمان خیریه ساماریتنز پرس، با اشاره 
به این که خیلی از پناهندگان ســفر خطرناک 
عبور از دریای اژه به ســمت یونان با قایق های 
الســتیکی و خطرناک را با هدف ورود به اروپا 
انتخــاب می کننــد، می گوید: مقصــد نهایی 
بسیاری از آن ها، آلمان اســت. انتظار می رود 

آلمان هشتصد هزار پناهجوی سوری بپذیرد.
در این حال، بیش از دو هزار پناهجوی سوری از 
آغاز جنگ این کشور در آمریکا ساکن شده اند. 
با گســترده تر شــدن ابعاد بحران پناهجویان، 
دولت اوبامــا اعالم کرده در ســال مالی جدید 
پذیرای ده هزار پناهجوی سوری خواهد بود، با 
این حال این تعداد هیچ تناسبی با شدت بحران 

و تعداد بسیار زیاد پناهجویان ندارد.
ایزاک کــن دربــاره تجربه خــود از کمک به 
پناهنــدگان ســوری می گوید: مــن نگرانی 
اقتصــادی مردم اروپا را نســبت بــه پذیرش 
پناهجویــان در کشــور خــود درک می کنم، 
ولی قســمت اعظم این پناهجویان از جنگ و 
تروریسم در کشور خود می گریزند و به دنبال 
امنیت و ایمنی برای خانواده خود هســتند. ما 
تالش می کنیم نیازهای پناهجویان را در هرجا 

که هستند، تأمین کنیم.
    تلنگر ایالن

جهان از اوایل سپتامبر گذشته، یعنی هنگامی 
متوجه بحران پناهجویان سوری شد که عکس 
جســم بی جان آیالن کردی، کودک سه ساله 
سوری بروی ســاحل ترکیه توسط رسانه های 
این کشور منتشــر شــد. این کودک که بلوز 
قرمز، شــلوارک تیره و کفش ورزشــی بر تن 
داشت، با خانواده اش سوریه را ترک و از ترکیه 
عبور کرده بود تا به یونان برســد، ولی هنگامی 
که قایق الســتیکی حامل این کودک سوری و 
خانواده اش هنگام عبور از دریای اژه ســرنگون 

شد، آیالن و خانواده اش در دریا غرق شدند.
به گفته آیزاک، برای بســیاری از کسانی که از 
سوریه می گریزند، سفر به یونان یا با پای پیاده 
انجام می شــود یا از طریق دریــا؛ در حالی که 

همنوع خود را دوست داشته باش
آشنایی با سازمان خیریه ساماریتنز پرس

مرجان حیرتی

پناهجویان ســوری پس از عبور از دریای اژه به یونان می رسند. پس از پا گذاشتن بر 
خاک یونان، نیروهای سازمان خیریه ســاماریتنز پرس )Samaritan's Purse( و 
سایر نهادهای خیریه به دیدار آن ها رفته و برایشــان غذا، آب و پتو می برند. در این 

گزارش با برخی فعالیت های سازمان خیریه ساماریتنز پرس آشنا می شویم.

کارکنان 
ساماريتنز پرس 
با پناهندگانی 
که با قايق های 
پالستیکی به 
جزاير يونان 
رسیده اند ديدار 
کرده و غذا، آب، 
پتو و ساير اقالم 
مورد نیاز را در 
اختیار آن ها 
قرار می دهند. 
نیروهای اين 
سازمان همچنین 
در مراکز ترانزيت 
نزديک مرزهای 
کرواسی و 
صربستان نیز 
مستقر هستند 
و کمک های 
پزشکی، غذا و 
پتو در اختیار 
پناهجويانی که 
به آن جا می رسند، 
قرار می دهند 
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بسیاری از آن ها دارایی ناچیزی در کوله پشتی 
یا کیف دســتی همراه خود می آورند. کودکان 
دو یا ســه ســاله در کنار پدر و مــادر خود راه 
می روند چراکه والدینشــان اغلــب بچه های 

کوچک تر خود را در آغوش گرفته اند.
آیزاک در این باره می گوید: کسانی که با قایق 
به یونان می رسند، از زنده بودن خود خوشحال 
هســتند؛ چرا که ســفر در دریای اژه بســیار 
خطرناک اســت. بســیاری از این پناهندگان 
بدون آن که بدانند دقیقاً به کجا خواهند رسید، 
به این ســفر تن می دهند. با این حال، بسیاری 
از کسانی که من با آن ها صحبت کرده ام، آلمان 

را به عنوان مقصد نهایی خود معرفی می کنند.
به گفته آیــزاک، بســیاری از کســانی که به 
جزایر یونــان ماننــد کاس، یعنــی جایی که 
آیالن کــردی و خانــواده اش عــازم آن بودند 
می رسند، در وضعیت بســیار سختی هستند. 
این همان جایی اســت که کارکنان ساماریتنز 
پرس وارد عمل می شــوند و غذا، پتو و آب در 
اختیار پناهجویان قرار می دهند. این ســازمان 
همچنیــن خدمــات بهداشــت و نظافت به 

پناهجویان عرضه می کند.
ایزاک درباره ســفر پناهجویــان در دریای اژه 
می گوید: وضعیــت پناهجویانی کــه با قایق 
می رسند، بســیار دشوار اســت. آن ها خیس، 
سرمازده و گرسنه هســتند و بسیاری از آن ها 
دچار کم آبی شــده اند. آن ها خسته و بهت زده 
به یونان می رســند و به خاطر زبان، مشــکل 

برقراری ارتباط نیز دارند.
پناهجویان ســوری عــالوه بر ســفر از طریق 

دریــای اژه، به وســیله اتوبوس یا تاکســی به 
ســمت مرزهای کرواسی و صربســتان راهی 
می شــوند. در آن جا نیز کارکنان ســاماریتنز 
پرس در مراکز ترانزیت به دیــدار پناهندگان 
رفتــه و پیــش از ادامــه سفرشــان در خاک 
کرواســی، کمک هــای الزم را در اختیار آن ها 

قرار می دهند.
دولت صربســتان به تازگی اعالم کرده که تنها 
پناهجویان اهل ســوریه، عراق و افغانســتان 
را می پذیــرد. دولت کرواســی نیز عــالوه بر 
پناهجویــان این کشــورها، پناهنــدگان اهل 
پاکســتان را هم می پذیرد. ایــزاک می گوید: 
ما بایــد نیازهــای اولیــه ایــن پناهجویان را 
تأمین کنیم، چرا که آن ها بــا منابع ناچیزی به 
کشورهایی ســفر می کنند که آشنایی با آن ها 
ندارند. آن ها به غذا، آب سالم، حمام و سرویس 

بهداشتی نیاز دارند.
    چهره شفقت

با آن که بیشــتر پناهندگان ابتدا به یونان روی 
آورده و سپس به کشورهای مختلف اروپا سفر 
می کننــد، آمریکا هم تصمیــم گرفته ده هزار 
پناهجوی سوری را در خاک خود بپذیرد. این 
تصمیم دولت آمریکا در داخل این کشور و در 
میان سیاستمداران کشمکش هایی برانگیخته 
که حمالت تروریســتی پاریس که به کشــته 
شدن 130 نفر و مصدوم شدن دست کم 350 
نفر انجامید، به آن دامن زده اســت. به دنبال 
گزارش هایی مبنی بر پیدا شدن یک پاسپورت 
سوری تقلبی در نزدیکی محل یکی از حمالت 
پاریــس، فرمانداران ایاالت مختلــف آمریکا و 

قانون گذاران این کشــور در واشنگتن از دولت 
اوباما خواسته اند پذیرش پناهندگان سوری از 
طریق »برنامه پذیرش پناهندگان آمریکا«را به 

حالت تعلیق درآورد.
هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها نگرانی 
خود را در زمینــه توانایی دولت فــدرال برای 
بررســی دقیق پناهجویان سوری که خواستار 
سکونت در آمریکا هستند، ابراز کرده و به نبود 
اطالعات کافی برای شناســایی آن ها اشــاره 
کرده اند. کنگــره آمریکا به تازگــی الیحه ای 
تصویب کرده که برنامه پذیرش پناهندگان را تا 
زمانی که دولت اوباما اقدامات امنیتی جدیدی 
اعمال کنــد، به حالت تعلیق درمــی آورد. این 
الیحه همچنین از رئیس اف.بــی.آی، رئیس 
اداره اطالعات ملی و وزیر امنیت داخلی آمریکا 
می خواهد با بررسی پناهجویان، تصریح کنند 
که پناهندگان ســوری و عراقی تهدید امنیتی 
برای این کشور نباشند. با آن که فرایند بررسی 
پناهندگان طی ایــن برنامه ممکن اســت تا 
دو سال طول بکشــد، برخی از ســناتورهای 
آمریکایی مدعی هســتند که تروریست های 
داعــش از طریق برنامه پذیــرش پناهجو وارد 

آمریکا می شوند.
با ایــن حال، بــه گفته آیــزاک، بســیاری از 
پناهجویانــی که او مالقــات کــرده، خود از 
خشونت و تروریســم گریخته اند. وی با اشاره 
به یکی از ایــن پناهندگان که مردی ســوری 
اســت که با هفت نفر از اعضــای خانواده خود 
از ســوریه گریخته، گفت: این مرد شغلی ثابت 
در کشور خود داشــت و جزو طبقه متوسط به 
شمار می آمد ولی با گســترش درگیری ها در 
منطقه محل زندگی اش مجبور به ترک کشور 
خود شد. وی می ترســید نیروهای داعش پسر 
جوانش را به پیوستن به گروه خود وادار کنند، 
چرا که داعش با جســتجوی خانه به خانه یا در 
ایستگاه های بازرسی خود، جوانان را بازداشت 

و وادار به پیوستن به نیروهای خود می کند.
ایزاک ادامه داد: عالوه بر خانواده های پناهجو، 
هزاران زن و کودک به سواحل یونان می رسند 
و در جســتجوی غذا و جای گرم، پیاده به راه 
خــود ادامه می دهنــد. ســازمان های خیریه 
توانسته اند با ارائه خدمات خود مانند پتو، غذا، 
آب و سایر اقالم مورد نیاز به پناهجویان، چهره 
شفقت را پس از این سفر ســخت و طوالنی به 

 .آن ها نشان دهند

نکته

60 میلیون آواره
طبق گزارش سازمان خیریه ســاماریتنز پرس، در حال حاضر تعداد افرادی که به خاطر فرار از 
خشونت از خانه های خود آواره شده اند، در طول تاریخ بی سابقه بوده است. تا پایان سال 2014، 
نزدیک به 60 میلیون نفر از خانه خود آواره شــده اند که یک ســوم آن، یعنی بیست میلیون نفر، 
در خارج از کشــور خود به عنوان پناهنده زندگی می کنند. در حــال حاضر، بزرگ ترین نیرویی 
که به بحران پناهجویان دامن می زند، جنگ ســوریه اســت. گمان مــی رود نزدیک به نیمی از 
جمعیت سوریه از خانه خود آواره یا کشته شده باشند. صدها هزار ســوری به اروپا روی آورده و 
انتظار می رود آلمان، پذیرای هشتصد هزار نفر از آن ها شود. چهار میلیون سوری در کشورهای 
همســایه مانند اردن، عراق، ترکیه و لبنان پناه گرفته اند و تالش می کننــد دور از خانه، زندگی 

جدیدی برای خود و خانواده هایشان بسازند.

خیس، سرمازده و گرسنه
وضعیت پناهجويانی که با قايق می رسند، بسیار دشوار است. آن ها خیس، سرمازده و 
گرسنه هستند و بسیاری از آن ها دچار کم آبی شده اند. آن ها خسته و بهت زده به يونان 

می رسند و به خاطر زبان، مشکل برقراری ارتباط نیز دارند.
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بیانیه

هر ساله روز 8 ماه مه )19 اردیبهشت ماه( 
به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هالل 

احمر در سراسر جهان گرامی داشته می شود. 
این روز سالگرد تولد هانری دونان، مؤسس 

کمیته بین المللی صلیب سرخ و برنده اولین 
جایزه نوبل صلح است. تادارتو کونوئه، 

رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و 
جمعیت های هالل احمر و پیتر مورر، رئیس 
کمیته بین المللی صلیب سرخ، در بیانیه ای 

مشترک به مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و 
هالل احمر این روز را گرامی داشتند. 

در این بیانیه آمده اســت: »روز جهانی صلیب 
ســرخ جهانی و هــالل احمر فرصتــی برای 
گرامیداشــت شــجاعت و دســتاوردهای 17 
میلیون داوطلــب و حدود نیــم میلیون عضو 
این دو ســازمان اســت که روزانه تعهــد ما به 
انســانیت را به واســطه حضور پیش از واقعه و 
پس از هر فاجعه طبیعی، بحران های مرتبط با 
سالمتی یا مناقشــه و جنگ تضمین می کنند. 
مــا ]ســازمان هایي[ بین المللــی و محلــی، 
مســتقل و بی طرف هســتیم کــه »همه جا و 
برای همه کس« حضور داریــم. در زمان ایفای 
مسئولیت به عنوان رؤســای کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ و فدراســیون بین المللی صلیب 
ســرخ و هالل احمر، این افتخار را داشتیم که 
بدون واســطه قدرت و تنــوع، جنبش هایمان 
را نظــاره کنیــم. همچنیــن معنــای واقعی 
 شــعار »حاضر بودن همه جا بــرای همه کس 

 »]to be everywhere for everyone[
چه معنایی برای سازمان های متبوع ما و 190 
ســازمان ملی عضو هالل احمر و صلیب سرخ 
دارد را فراگرفتیم؛ آن هم در شــرایطی که این 
ســازمان ها تالش می کننــد اطمینان حاصل 
کنند کــه نیازهای بشردوســتانه همــواره در 

اولویت امور قرار داشته باشند.« 
    خدمت، حتی در کوچک ترین منطقه 
در کشــور کوچک توالو ]در اقیانوسیه[ همه جا 
برای همه کس به این معنی اســت که 11 نفری 
که در جزیره کوچک پاپائلیس زندگی می کنند، 
ــ یکــی از کوچک تریــن و دورافتــاده ترین 
ـ توسط صلیب سرخ توالو از  بخش های جهانـ 
برنامه های آموزشي و پشتیبانی آمادگی در برابر 
فاجعه بهره مند شده اند و می توانند هشدارهای 
سونامی و گرداب را بر روی تلفن های همراه خود 

دریافت کنند. 

  همه جا و برای همه َکس
    روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر، فرصتی برای گرامیداشت شجاعت و    

    دستاوردهای 17 میلیون داوطلب و حدود نیم میلیون عضو است



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد  1395    73

افزون بر ایــن، حاضر بــودن همه جــا و برای 
همه کــس، بــه معنــی حمایــت از گروه های 
حاشــیه ای و داغ ننگ  خورده است. برای نمونه، 
یک برنامه سالمت و کمک های اولیه که توسط 
صلیب ســرخ ایرلنــد طراحی و برنــده جوایز 
متعددی شده است، به زندانیان در طول دوران 
بازپروری کمک می کند تا مهارت های ارزشمند 
را فرابگیرند. حدود چهار هــزار زندانی و بیش از 
12 هزار تن از کارکنان زندان و خانواده هایشان 

از این برنامه ها سود برده اند. 
    پنجه در پنجه ویروس ابوال

حاضر بودن همه جا و بــرای همه کس به معنای 
باقی ماندن و حمایــت از افراد نیازمند اســت، 
حتی زمانی که بیشــتر مــردم در حــال فرار 
هســتند. زمانی که شــیوع هولنــاک ویروس 
ابوال موجب مرگ افــراد و نابودی اجتماعات در 
ســیرالئون، گینه و لیبریا شد، داوطلبان صلیب 
ســرخ در میان اولین افرادی بودند که نسبت به 
این بحران، به رغم خطرات هولناک آن، واکنش 
نشــان دادند. زمانی کــه از یکــی از داوطلبان 
پرسیده شــد که چرا فرار نکرده است پاسخ داد: 
»اگر ما به عنوان صلیب ســرخ این کار را نکنیم، 

چه کسی کمک رسانی خواهد کرد؟«
حاضر بودن همه جــا و برای همه کس همچنین 
به این معنی اســت که افرادی که خانه هایشان 
را به دلیل جنگ، فاجعه، شــکنجه و آزار ترک 
کرده انــد، می توانند با اعضای خانــواده خود در 
ارتباط باشند و اعضای مفقود خانواده را از طریق 
شــبکه جهانی »بازیابی ارتباطات خانوادگی« 

صلیب سرخ ردیابی کنند. 
    آماری از سوریه

حاضر بودن همه جا برای همه کس در ســوریه 
به معنی فراهم کــردن ضروری ترین کمک های 
انسان دوستانه برای مردمی است که به شدت به 
آن کمک ها نیاز دارند، آن هم به قیمت پذیرفتن 
خطر مجروح شــدن یا مــرگ. از زمــان آغاز 
درگیری ها در ســوریه، از حدود پنج سال پیش، 
53 تن از اعضای هالل احمر ســوریه و هشــت 
تن از اعضا و داوطلبان هالل احمر فلســطین در 
جریان امدادرســانی های ضروری مانند تأمین 
غذا، آب، پتــو و خدمات درمانی اولیه کشــته 

شده اند. 
امدادرسانی در جهانی که به شدت پیچیده است

در جهانــی کــه به شــدت پیچیده اســت و به 
شــکل روزافزونی آسیب پذیر می شــود، بودن 

حاضر همه جا برای همه کــس چالش برانگیزتر 
از گذشــته اســت؛ جهانــی که با مشــکالت 
بزرگی ماننــد بحران های مرتبط با ســالمتی، 
درگیری های طوالنــی، مهاجرت و بی خانمانی، 
شــمار روزافزونی از فجایع طبیعــی مرتبط با 
تغییرات آب و هوایی و خطــرات دائمی مرتبط 
با تکنولوژی ها و تکنولوژی های هسته ای مواجه 
اســت. ما هر ســال به میلیون ها نفر در جریان 
واکنش به بحران های ناشــی از فجایع طبیعی 
و جنگ ها و توســعه برنامه های مقاوم ســازی 
آســیب دیدگان کمک رســانی می کنیم. اما با 
افزایش آســیب پذیری ها، نیازهای بشردوستانه 

نیز افزایش می یابند. 
    پیش به سوی آینده

برای این کــه همچنان همه جا بــرای همه کس 
حاضر باشــیم، باید از شــبکه جهانی خود برای 
تقویــت ظرفیت هــای محلی اســتفاده کنیم. 
بنابرایــن امــروز، در حالی که مــا تالش های 
جنبش هایمــان و اعضــا و داوطلبان شــجاع و 
متعهــد را گرامــی می داریم، در مــورد این که 
چگونه با افراد، اجتماعات محلی و دولت ها برای 
کمک به افراد نیازمند، کاهش تهدیدات و فراهم 
کردن امکان بازیابی ]آسیب دیدگان[، و بهبود 
خدمــات و مســئولیت پذیری کار کنیم، تأمل 

می کنیم. 
ما به شــدت تــالش می کنیم دسترســی به 
خدمات درمانــی و اقدامات برای پیشــگیری 
از بیماری های غیرمســری را بهبود بخشــیم؛ 
برنامه های کاهــش خطرات فجایــع طبیعی 
را بــا راهبردهای مرتبــط با تغییــرات آب و 
هوایی ادغــام کنیم؛ چارچوب هــای قانونی را 
تقویت کنیــم و ]وضعیت[ احتــرام به قوانین 
بشردوســتانه بین المللــی را بهبود بخشــیم؛ 
دسترســی ایمن و آزادانه انسان دوســتانه به 
مردمی که تحــت تأثیر جنگ قــرار گرفته اند 
را ســامان دهیــم و بــر رهبری جوانــان ]در 
فعالیت های امدادرسانی[ سرمایه گذاری کنیم. 
در اواخــر ماه مه ســال جــاری میــالدی، در 
جریان اجالس جهانی ســران با عنــوان »امور 
بشردوستانه« در اســتانبول، ما بر تعهد خود به 
انســانیت از طریق اعالم پیگیــری آرمان های 
ســاختن جهانی امن تــر، آرام تــر و مقاوم تر، با 
صدایی رســا تأکیــد و همچنین نقــش یگانه 
جنبش خــود در حمایــت از افــراد نیازمند را 

 .یادآوري مي کنیم

چه کسی کمک رسانی خواهد کرد؟
حاضر بودن همه جا و برای همه کس به معنای باقی ماندن و حمايت از افراد نیازمند اســت. زمانی که شیوع ابوال 
موجب مرگ بسیاری شد از يکی از داوطلبان پرسیده شد که چرا فرار نکرده است، پاسخ داد: »اگر ما به عنوان صلیب 

سرخ اين کار را نکنیم، چه کسی کمک رسانی خواهد کرد؟«

روز جهانی 
صلیب سرخ 
جهانی و هالل 
احمر فرصتی 
برای گرامیداشت 
شجاعت و 
دستاوردهای 17 
میلیون داوطلب و 
حدود نیم میلیون 
عضو اين دو 
سازمان است

190 کشور در ســازمان های صلیب سرخ و هالل 
احمر جهانی عضو هســتند. این سازمان ها دارای 
160 هزار زیرمجموعه سازمانی در سراسر جهان 
هســتند و 469 هزار و 372 نفر در این سازمان ها 
در همه کشــور ها کار می کننــد. همچنین 17 
میلیون داوطلب در سراسر جهان با صلیب سرخ و 
هالل احمر همکاری می کنند. جنبش های صلیب 
ســرخ و هالل احمر پس از بــروز فجایع طبیعی 
یا جنگ ها، ســاالنه به بیــش از 110 میلیون نفر 
کمک های فوری ارایه می کننــد. همچنین این 
افراد از برنامه های بازیابــی و ترمیم نیز بهره مند 
می شوند. در سال 2015، در واکسیناسیون بیش 
از یک میلیون و 400 هزار کودک زیر پنج سال در 
جهان نقش داشــتند. بیش از 26 میلیون و 200 
هزار نفر از افراد گرفتار در مناطق جنگ زده و درگیر 
مناقشه با کمک صلیب سرخ و هالل احمر جهانی 
به آب سالم و آب برای شستشــو و سرویس های 
بهداشتی دسترسی پیدا کردند. بیش از 9 میلیون 
و 100 هزار نفر از سازمان های صلیب سرخ و هالل 
احمر کمک های غذایی دریافت کردند. بیش از 4 
میلیون و 300 هزار نفر نیــز لوازم ضروری زندگی 
دریافت کردنــد. در ســال 2015، نزدیک به 21 
میلیون نفر از طریق جنبش های صلیب ســرخ و 
هالل احمر در سراســر جهان خــون اهدا کردند. 
همچنین تنهــا در ســال 2015، نزدیک به 161 
میلیون نفر از افراد نیازمنــد در جوامع بحران زده 
یا محروم در سراســر جهان از برنامه های توسعه و 
پیشرفت سازمان های صلیب سرخ و هالل احمر 
و خدمات بلند مــدت این ســازمان ها بهره مند 
شدند. این در حالی اســت که صلیب سرخ و هالل 
احمر جهانی در سال 2014 نیز 801 هزار زندانی 
را در سراســر جهان مالقات کردند. فعالیت های 
این جنبش ها، در سطوح مختلف دولتی و محلی و 
همچنین در حوزه های مختلف، از امدادرسانی به 
نیازمندان تا بهبود وضعیــت زندگی افراد محروم 
گسترده اســت. برای نمونه صلیب سرخ و هالل 
احمر از جمله اولین سازمان های امدادرسان بودند 
که نســبت به زلزله ماه آوریل سال 2015 در نپال 
واکنش نشان دادند. این زلزله 7/8 ریشتری جان 
نزدیک به 9 هزار تــن را گرفت و حدود 22 هزار تن 
در اثر زلزله مجروح شــدند. راتنــا زاخوا، دبیر کل 
صلیب سرخ نپال، گفت که صلیب سرخ این کشور 
از سال ها پیش آماده وقوع یک زلزله بزرگ در نپال 
بود. از نظر وی بزرگ ترین دستاورد در واکنش به 
زلزله نپال، سرعت عمل و گستردگی امدادرسانی 
صلیب سرخ در کمک رســانی به آسیب دیدگان 
و قربانیان بود. صلیب ســرخ خدمات اورژانســی 
از قبیل عملیات های جســتجو و نجات انجام داد 
ـ که از  و کمک های اولیه و مواد غذایــی مورد نیازـ 
قبل پیش بینــی و در مکان های خاصی نگهداری 
ـ به سرعت در اختیار آسیب دیدگان و  می شدندـ 

افراد نیازمند قرار گرفت. 

 2015  سال 
در یک نگاه
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رئیس کمیته بین المللی صلیب ســرخ تصمیم گرفته 
اســت اصول کنوانســیون ژنو را بار دیگر به جهانیان 
یادآوری کند. این در حالی اســت که ظهور گروه های 
تروریســتی جدید، مانند داعش، صحنــه جنگ ها و 
درگیری ها در جهان را بیش از پیش غیرانســانی کرده 
است. پیتر مورر، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ 
می گوید: »زنگ هشــدار« با صدای بســیار بلندی به 
صدا درآمده اســت و جهان بایــد در جریان جنگ ها و 

درگیری ها اصول انسانی را رعایت کند. 
کنوانسیون ژنو یا پیمان ژنو، پیمانی است که بر اصول 
بشردوســتانه در زمان جنگ هــا و درگیری ها تأکید 
می کند. این اصول از غیرنظامیــان و افرادی که درگیر 
جنگ نیســتند در زمان جنگ حمایــت می کند. این 
کنوانســیون ریشــه در پیمان های اواخر قرن نوزدهم 
دارد اما در ســال 1949 و پس از جنــگ جهانی دوم، 
نسخه به روزرسانی شــده آن تصویب شــد. برخی از 
مفاد این کنوانســیون، شــامل این موارد است: از چه 
ســالح هایی در جنگ ها می توان اســتفاده کرد، اجازه 
دسترســی به اســرای جنگی و اجازه کمک رسانی به 

غیرنظامیان... 
نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هــالل احمر نقش 
مهمی در اجرای مفاد کنوانســیون ژنو دارد و همواره 
در زمان بــروز جنگ ها، از ســازمان های پیشــرو در 
امدادرســانی به جنگ زدگان و غیرنظامیان بوده است. 
کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیراً کارزاري تبلیغاتی 
بــه راه انداخته اســت کــه در آن از همــگان، به ویژه 
سیاستمداران و تصمیم سازان بین المللی می خواهد به 

اصول کنوانسیون ژنو احترام بگذارند. 
به گزارش پایــگاه خبری دیلــی بیســت، پیتر مورر 
در واکنش بــه رویدادهــای اخیر در ســوریه و نحوه 
برخورد کشــورهای اروپایی بــا پناهجویــان و اجازه 
ندادن به پناهجویــان برای ورود به اروپــا گفت: »چه 
بالیی بر ســر جهان آمده است که کســانی که از ابتدا 
در ]شکل گیری[ قوانین بین المللی بشردوستانه نقش 
داشــتند، در بحث های عمومی در مورد این که آیا ]این 
قوانین[ اهمیتــی دارند یا این که باید بــه آن ها احترام 

گذاشت یا نه تردید می کنند؟«
این دیپلمات ســابق سوئیســی، در ماه مه سال جاری 

میالدی و در جریــان بازدید از واشــنگتن، از رهبران 
بین المللی و همچنیــن نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری آتــی آمریکا به دلیــل بی توجهی به اهمیت 
کنوانســیون ژنــو انتقاد کــرد. وی گفت کــه تمامی 
کشــورهای جهان، کنوانســیون ژنو را امضا کرده اند و 
این کنوانســیون فقط محدود به غیرنظامیان نیست و 
اسرا و نظامیان اسیرشــده را نیز در بر می گیرد. کمیته 
جهانی صلیب ســرخ، مهم ترین ســازمان بین المللی 
 گردآوری کننده اطالعات اســیران جنگی و حمایت از 

آن هاست. 
مورر با تأکید بر اصول کنوانســیون ژنــو گفت: »نباید 
افراد را شــکنجه کرد. نباید غالفگیرانه به غیرنظامیان 
حمله کرد. باید تا حد امکان تأثیــرات جنگ بر زنان و 
کودکان را کنترل کرد. با اســیران جنگی باید انسانی 
رفتار کــرد، چراکه می دانیــد که طــرف مقابل هم با 

اسیران انسانی رفتار می کند.«
اقداماتــی ماننــد شــکنجه از طریــق روش »غــرق 
مصنوعــی« یا »بمباران گســترده« شــهرها از جمله 
روش هایی است که در اظهارات انتخاباتی دونالد ترامپ 
ـ نامزد پیشــتاز حــزب جمهوری خواهـ  و تــد کروزـ  
نامزد پیشــین انتخابات مقدماتی که از رقابت ها کناره 
گیری کردـ  به عنوان روش هایی مجاز توصیف شــده 
بودند. ترامپ در جریان رقابت های انتخاباتی، آشــکارا 
از اســتفاده از روش شــکنجه »غرق مصنوعی« دفاع 
کرده بود و کشــتن خانواده های اعضای ســازمان های 
تروریستی را مجاز شــمرده بود. وی حتی گفته بود اگر 
قوانین این امور را مجاز نمی شمارند باید قوانینی که به 

گفته او »در برخورد با تروریســت ها محدودیت ایجاد 
می کند« را تغییر داد. 

رئیس کمیتــه بین المللی صلیب ســرخ بــا انتقاد از 
اظهارات ترامپ و کــروز گفت: »این اظهارات بســیار 
خطرناک هســتند«. وی افزود: »این که سیاستمداران 
یک کشــور کوچک بگویند که »حدی از شــکنجه« 
خوب اســت یک چیز اســت، اما زمانی که نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری کشــوری مانند آمریکا، که 
در بخش های مختلف جهان مداخلــه نظامی می کند 
این حرف هــا را می زنند باید نگران شــد.« مورر گفت 
که چنین اظهارنظرهایی نشــان می دهد که کار وی به 
عنوان رئیس یکی از مهم ترین سازمان های امدادرسان 
و بشردوســتانه بین المللي چقدر دشــوار است. مورر 
می گوید: »زمانی که سیاســتمداران مطــرح در مورد 
آنچه که معیارهای قانونی رایج بوده اند تردید می کنند، 
دشــوار اســت بگوییم که چنین اظهارنظرهایی به چه 

میزان تخریب کننده است.«
وی در گفتگو بــا دیلی بیســت، به دیدار بــا آیت اهلل 
سیســتانی در عراق نیز اشــاره کرده اســت. به گفته 
مورر، آیــت اهلل سیســتانی فتوایی در مــورد ضرورت 
رعایت اصول انســانی در جنگ صادر کرده اند. مورر با 
اشاره به نحوه برخورد کشورهای غربی با پناهجویان و 
همچنین اظهارات برخی از سیاستمداران غربی گفت 
که خارج از جهان غرب بســیاری از مــردم می گویند 
کشــورهای غربی خود به اصولی که مدعی آن هستند 
پایبند نیســتند و »اساســاً متن توافق 1951 در مورد 

 ».پناهجویان را دور انداخته اند

باید انسانی رفتار کرد
مورر: نبايد افراد را شکنجه کرد. نبايد غافلگیرانه به غیرنظامیان حمله کرد. بايد تا حد 
امکان تأثیرات جنگ بر زنان و کودکان را کنترل کرد. با اسیران جنگی بايد انسانی رفتار 

کرد، چراکه می دانید که طرف مقابل هم با اسیران انسانی رفتار می کند. 

زنگ هشدار 
 تأکید صلیب سرخ بر اهمیت 
کنوانسیون ژنو

صلیب سرخ



هالل

 همای رحمت
در ماه مهربانی
جمعیت هالل احمر همچون سنوات 
گذشته برنامه های متنوعی برای 
دستگیری نیازمندان دارد
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معرفی دفتر

     برای شــروع گفتگو از کلیت 
نمایندگی  برنامه هایی که در حوزه 
ولی فقیه در اســتان ایــالم انجام 

می شود بگویید.

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، بر اســاس 
اساس نامه ای که تنظیم شــده است، در کنار 
سایر همکاران در بخش های دیگر نقش فعالی 
دارد. البته دو وظیفه مشــخص برای نماینده 
ولی فقیــه تعریف شــده که یکــی در زمینه 
فعالیت های فرهنگی اســت و دیگری وظیفه 
نظارتی؛ فعالیت های فرهنگی که بیشــتر در 
مناســبت ها ی مذهبی و ملی عملی می شود 
پررنگ تر هستند. در حوزه نظارت هم، نظارت 
بر عملکرد همــکاران، کارهای مالی و ســایر 
فعالیت هایی کــه در بخش های مختلف انجام 

می شود را بر عهده داریم.
     فعالیت هــای فرهنگی تنها 
مختص اعضای جمعیت هالل احمر 

است یا جنبه عمومی دارد؟ 
بیشــتر کارهای فرهنگی برای اعضایی است 
که در داخل جمعیت مشــغول هســتند، اما 
برنامه هایی هم داریم که شــامل خانواده  اعضا 
می شــود. همچنیــن برخی برنامه هــا جنبه 
عمومی تر دارد که در ســطح اســتان برگزار 

می شود. 
     این برنامه هــای فرهنگی چه 

اندازه در رسیدن به اهداف جمعیت 
هالل احمر تأثیر دارد؟ 

در برنامه هــای فرهنگی، مذهبــی و... قطعاً 
بــه برنامه ها و اهــداف جمعیت هــال احمر 
پرداخته می شــود. در این برنامه هــا جوانان، 
امدادگران و داوطلبانی که با اهداف مجموعه 
هال احمر آشــنا می شــوند، جذب این نگاه 
فرهنگــی شــده و به مــرور بــرای همکاری 
ثبت نام می کنند. وقتی برنامه هایی با رویکرد 
فرهنگی برگزار می شــود، بُعد فرهنگی کار از 
نگاه مــردم دور نمی ماند. نکتــه دیگر این که 
هیچ برنامــه ای در هال احمر نیســت، مگر 
این که یک ریشــه فرهنگی داشــته باشــد. 
کمک به همنــوع، خودش نگاهــی دینی به 
این مســئله اســت. کسی که شــوق نجات و 
امداد دارد، وقتی از جنبه دینی به این مسئله 
نگاه می کند و می بیند اهل بیــت به کّرات بر 
آن تأکیــد کرده اند، بیشــتر بــرای کارهای 
خیرخواهانه تشویق می شــود، در نتیجه، در 
پَس فعالیت هــای خیرخواهانــه  هال احمر 
یک ریشــه دینی وجود دارد. لذا تمام کارهای 
هال احمر بــه معارف دینی کــه ارزش های 
دینی و اخاقی ماســت و ریشه های فرهنگی 
برمي گردد. هرچه بیشــتر باورهای فرهنگی 
و اعتقادی جا بیفتد و فرهنگ ســازی شــود، 

استقبال مردم هم بیشتر می شود. 

     با توجــه به تعریفــی که از 
برنامه های فرهنگی داشتید و این که 
یک ریشه مذهبی دارند، مناسبت ها 
اجرای  برای  فرصت خوبی اســت 
این برنامه هــا. از این فرصت چطور 

استفاده می کنید؟

در جمعیت هال احمر ایام، اکثــر نیروها از 
چهره های فرهنگی هســتند و در برنامه ها ی 
فرهنگی و ستادهای نماز جمعه استان فعال اند. 
در واقع هر کدام به نحوی با مسائل اجتماعی و 
فرهنگی مردم در ارتباط هستند که این برای 
ما امکان خوبی است. ما به هر جا نگاه می کنیم، 
از همکاران مــا در برنامه هــای فرهنگی ایام 
حضور دارند. خودمان هم در بومی سازی های 
فرهنگی ایام ســعی مان بر این بــوده که در 
تمام برنامه های ملیـ  مذهبی با همکاری سایر 
نهادها و مراکز فرهنگی نقش آفرینی کنیم و در 
هر برنامه ای سعی می کنیم بخشی از کار را در 
اختیار بگیریم. به طور مثــال، در ایام اعتکاف 
ســعی کردیم بخشــی از کار را انجام دهیم، 
حتی شــده پذیرایی داشته باشــیم و با لباس 
هال احمر این کار را انجــام دهیم. معموالً در 
برنامه های ملیـ  مذهبی کنار مردم هســتیم؛ 
راهپیمایی ها، نماز عید فطر، مراســم عاشورا، 
دســته های عزاداری و... . جمعیت هال احمر 
پیش قراول خیلــی از برنامه هــای فرهنگی و 
اجتماعی در سطح استان است. عده ای ممکن 
اســت این تصور را داشته باشــند که جمعیت 
هال احمر جــدای از امــداد و نجات و کمک 
به آســیب دیدگان فعالیت دیگری نــدارد، اما 
این طور نیست؛ بخش زیادی از فعالیت های ما 
به شکل خودجوش اســت و الحمداهلل در کنار 

نهادهای فرهنگی این کار را انجام می دهیم.

نگاه دینی در فعالیت های فرهنگی
گفتگو با حجت االسالم و المسلمین جواد الیاسی مسئول دفتر نمایندگی ولی  فقیه در 

جمعیت هالل احمر استان ایالم
زهرا فرآورده

حجت االسالم و المسلمین جواد الیاســی قبل از ورود به جمعیت هالل احمر، امام جمعه شهرستان مهران 
بوده است. در ســال 91 به دعوت مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان ایالم و به پیشنهاد نماینده ولی فقیه 
در اســتان، این فرصت را پیدا کرده در این جمعیت فعالیت کند. الیاســی، حضور در این ِسمت را توفیقی 
می داند که امیدوار است هم رضای خدا و هم رضای خلق اهلل را به دنبال داشته باشد. با او درباره فعالیت هایی 
که زیر نظر نماینــده حوزه نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر اســتان ایالم انجام می شــود، گفتگو 
کرده ایم. توجه به برنامه های فرهنگی و همراهی با سایر بخش ها و همکاران مجموعه هالل احمر، مهم ترین 

نکاتی است که حجت االسالم الیاسی روی آن تأکید دارد.
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نگاه دینی در هالل احمر
 کســی که شــوق نجات و امداد دارد، وقتی از جنبه دینی به این مســئله نگاه می کند و می بیند 
اهل بیت)ع( به کّرات بــر آن تاکید کرده اند، بیشــتر برای انجــام کارهای خیرخواهانه تشــویق 

می شود. در نتیجه در َپس فعالیت های خیرخواهانه  هالل احمر یک ریشه دینی وجود دارد.

     حضور در برنامه های فرهنگی و 
همراه بودن با مردم در مناسبت های 
مختلف به شکلی که عنوان کردید 
می تواند تبلیغي هم براي آشنایی و 
جذب مردم به جمعیت هالل احمر 

باشد.

بله، هــم کار فرهنگی اســت و هــم تبلیغی. 
دیگــران وقتی می بیننــد هــال احمر این 
کار را انجــام می دهد، هم نســبت بــه برنامه 
ترغیب می شــوند و هم این که با هال احمر و 

فعالیت هایش آشنایی بیشتری پیدا می کنند.
     برنامه هــای سراســری هم 
داشــتید؟ فعالیتی که استان ایالم 

بانی آن باشد. 
تقریباً تمام برنامه هایی که داشــتیم به شکل 
استانی بوده که یا از مرکز اباغ شده و یا این که 
در اســتان تصمیم گرفته شده اســت؛ برنامه 
سراســری نداشــتیم، اما هر برنامه ای باشد، 
جمعیت هال احمر ایــام آمادگی انجام آن 
را دارد. این برمی گردد به تصمیم مســئولین 
مرکز، اما هال احمر ایــام این توانایی را دارد 
که از عهده جشــنواره ها و برنامه های بزرگ و 

سراسری برآید.
     با همکارانتان در سایر استان ها 

در ارتباط هستید؟
بله ارتباط داریم. تعامل ما با همکاران ســایر 
اســتان ها بیشــتر جنبه دوســتانه دارد. به 
همدیگر مشــورت می دهیــم و از هم کمک 

فکری می گیریم.
     فعالیت ویژه ای داشــتید که 

اخیراً انجام شده باشد؟
مسابقات قرآنی استانی، مسابقات کتابخوانی، 
جشــن ها و اعیاد که برنامه هایــي براي عموم 
است و با اســتقبال خوبی همراه می شود. عید 
مبعث و 13 رجب در سطح استان برنامه های 
مفصلی داشــتیم که روی آنتن هم رفت و...، 
این هــا برنامه هــای روتین بوده، امــا یکی از 
مهم تریــن زمان هایی که هال احمر اســتان 
ایــام نقش مهمــی ایفا کــرد، ایــام اربعین 
حســینی بود؛ بیش از 2 میلیون نفــر از مرز 
مهران وارد عراق شدند. ما در هال احمر ایام 
برنامه های فرهنگی و امدادی زیادی داشتیم. 
نزدیــک بــه 20 روز امکانات زیــادی فراهم 

کردیم و دراختیار زائرین قرار دادیم. همچنین 
جمعیت مرکــز، امکانات خوبــی ارائه داد. در 
واقع هال احمر در حوزه خدمات رســانی به 

زائرین اربعین حسینی پیشگام بود. 
یکی دیگر از زمان هایی که هال احمر استان 
نقش مهمــی ایفا کرد، ســیل اخیــر بود که 
نیروهای جمعیت هال احمر خدمات بسیاری 
ارائه کردند و موجب نجات عده  زیادی شدند. 
بعد از اتفاقات ســیل و کمک رسانی هایی که 
انجام شــد، مردم از عملکرد هال احمر راضی 
بودند و از طریق شبکه های اجتماعی و پیامک 

تشکر می کردند.
     در اتفاقاتی مثل ســیل اخیر 
هم حوزه نمایندگی ولی فقیه ورود 

می کند؟
ما سعی می کنیم همیشــه و در همه برنامه ها، 
بــا همکارانمــان در قســمت های مختلــف 
جمعیت همراه باشــیم. هم همکاران در سایر 
بخش ها عاقه مند هســتند و هم این که حوزه 
نمایندگی ولی فقیه از این موضوع اســتقبال 

می کند.
     ماه مبــارک رمضان نزدیک 
است، تدارک خاصی برای این ایام 

دارید؟
اول هر مــاه، به مناســبت ماه هــای قمری و 
شمســی، یک شــورای فرهنگــی داریم که 
مصوبات جلســه در طول ماه اجرایی می شود 
و خیلی اوقات بیشتر از مصوبات برنامه داریم. 
ممکن است برنامه ای به ذهن همکاران برسد 
و بعد عملی شــود، ماه رمضان هم همین طور. 
خواندن روزی یــک جرء قرآن، ســخنرانی، 
مســابقات برای همکاران و خانواده هایشان، 
برنامــه افطــار، ســفره های آســمانی برای 
نیازمندان، مراســم افطاری برای همکاران و 
خانواده هایشــان، بازدید از همکاران مستقر 
در پایگاه های امداد و نجــات و... از برنامه های 
سال های پیش اســت که گاهی هم رسانه ای 

شده است.
     اعضای شورایی که یاد کردید 

چه افرادی هستند؟
مدیرعامل، نماینده حوزه نمایندگی ولی فقیه 
و معاونین؛ می شود گفت همان اعضای شورای 

 .معاونین جمعیت هال احمر

بازدید از طرح ایمنی و سالمت مسافرین نوروزی

دیدار با نماینده ولی فقیه در استان

اختتامیه طرح نوروزی

جلسه هیات نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت استان
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گزارش سفر
فرهنگی و اجتماعی، فعالیت های مختلفی انجام می دهــد و همواره در تاش 
است تا با اجرای طرح های معیشــتی، اجتماعی و فرهنگی حلقه اتصال میان 
نیازمندان و توانمندان باشــد. وی به وجود نیروهای داوطلب و جان برکف در 
جمعیت هال احمر، برای خدمت به هموطنان اشــاره و اضافه کرد: جمعیت 
هال احمر در زمان وقوع بایای طبیعی همچون ســیل و زلزله به هموطنان 
خدمات رسانی می کند و بر همین اساس در سال گذشته تعداد قابل توجهی از 
هموطنان، توسط نیروهای امدادی جمعیت هال احمر از مرگ حتمی نجات 

یافته  اند.
     وجود 24 هزار طلبه 

در ادامه این دیدار، آیت اهلل علم الهدی با بیــان این که دیدار با هال احمری ها 
باعث افتخار ماست، افزود: ارتباط با جمعیت هال احمر موجب دلگرمی است. 
وی با تأکید بر این که بایســتی جمعیت هال احمر نســبت به جذب جوانان 
در هال احمر اقدامات گســترده تری انجام دهد، تصریح کرد: برای انجام این 
مهم، دفاتر نمایندگی ولی فقیه در استان ها بسیار مثمرثمر هستند و بایستی 
این دفاتر تقویت شــوند. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، به وجود 
ظرفیت باالی خّیرین در مشهد مقدس اشاره کرد و یادآور شد: جمعیت هال 
احمر می تواند برای انجام امور خیر، از مجمع خّیرین موجود در مشهد مقدس 
استفاده کند. وی به وجود 24 هزار طلبه در استان های خراسان رضوی، شمالی 
و جنوبی اشاره و خاطرنشــان کرد: در صورتی که برای عضویت داوطلبانه این 
تعداد طلبه اقدامات الزم را انجــام دهید، نیروی داوطلب قابل توجهی به تعداد 

اعضای جمعیت هال احمر اضافه می شود.
     دیدار با تولیت آستان قدس رضوی

حجت االســام والمســلمین معزی در دیدار با حجت االســام و المسلمین 
رئیسی، با تبریک انتصاب ایشان از سوی مقام معظم رهبری به تولیت آستان 
قدس رضوی، گفت: بحمداهلل در جمعیت هال احمر استان خراسان رضوی 
خدمات شایانی در دوران مدیریت دکتر مجتبی احمدی، مدیرعامل جمعیت 
هال احمر استان خراســان رضوی، در حال انجام است. وی با اشاره به این که 
مسئولیت بســیار ســنگینی در زمینه امداد و نجات، خصوصاً امداد و نجات 
جاده ای، بر عهده جمعیت هال احمر اســت، ادامــه داد: هال احمر وظیفه 
نجات جان انســان ها را بر عهده دارد و این موضوع نمودی بارز از خطیر بودن 
وظایف جمعیت هال احمر را نشــان می دهد. نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هال احمر بیان کرد: جمعیت هال احمر آمادگی همکاری با آســتان قدس 

رضوی را دارد. 

حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر به همراه معاونین این حوزه روز پنجشنبه، نهم اردیبهشت ماه به 
استان خراسان رضوی سفر کرد. این گزارش مروری است بر آنچه در 

اولین سفر استانی حجت االسالم معزی در سال 95 گذشت.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر با حضور بر مزار شهدا در بهشت رضاي 
مشهد مقدس، گفت: تجدید میثاق با آرمان های ارزشــمند این مردان بزرگ 
روحیه ای مضاعف، انقابی و اسامی برای انجام سایر فعالیت ها به ما می دهد. 
حضور بر آرامــگاه میزرا جوادآقــا تهرانی، از دیگر برنامه های حجت االســام 
والمسلمین معزی بود. وی هدف از آغاز نخستین سفر استانی سال 95 با سفر 
به استان خراســان رضوی را، زیارت امام رئوف عنوان کرد و یادآور شد: رفعت، 
عطوفت، انسان دوستی و کمک به همنوع از جمله خصوصیات علی ابن موسی 

الرضا)ع( است و این خصوصیات از جمله اهداف جمعیت هال احمر است.
     دیدار با نماینده مقام معظم رهبری در استان خراسان رضوی 

حجت االسام والمسلمین معزی در دیدار با آیت اهلل علم الهدي ضمن تبریک 
انتصاب ایشان به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، گفت: ایران 
کشوری پرحادثه است که در این میان وقوع حوادث جاده ای در کشور، به نسبت 
زیاد و متفاوت از سایر کشورهای دنیاســت. وی ادامه داد: در سال جاری تعداد 
زیادی از هموطنان در حوادث جاده ای جان خود را از دست دادند و این حوادث 
به دالیل مختلفی اتفاق می افتد که جمعیت هال احمر در نوروز امســال برای 
کاهش حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن، با اطاع رسانی و ایجاد کمپین »نه 
به تصادفات« تاش زیادی انجام داده و به دنبال فرهنگ ســازی در این زمینه 
است. نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر با اشاره به این که سازمان های 
متعددی زیرمجموعه جمعیت هال احمر اســت، افزود: این جمعیت در ابعاد 

آنچه در پایتخت معنوی 
ایران گذشت 

 گزارشی از سفر نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
به استان خراسان رضوی 
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     ایرانی بودن کافی است
حجت االسام والمسلمین اسداهلل اسدی، مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هال احمر استان خراســان رضوی هم با اشاره به این که تعامات 
مثبت و خوبی میان جمعیت هال احمر و آســتان قــدس رضوی وجود دارد، 
اظهارداشت: بارها دیده شــده که زائران امام رضا)ع( به دلیل بدحالی بیهوش 
می شوند و خادم حرم امام رئوف چون در زمینه ارائه کمک های اولیه آموزشی 
ندیده اســت، نمی تواند به فرد بیهوش کمــک کند، اما می تــوان با برگزاری 
کاس های آموزش کمک هــای اولیه برای خادمان حرم رضوی، این مشــکل 
را مرتفع کرد. وی با تأکید بر این که عضویت در بزرگ ترین ســازمان مردم نهاد 
کشور شــرایط خاص ندارد، ابراز داشــت: برای عضویت در هال احمر، هیچ 
شرطی جز ایرانی بودن نیاز نیست. حجت االســام اسدی به شباهت فعالیت 
خادمان حرم رضــوی و داوطلبان جمعیت هال احمر اشــاره کــرد و گفت: 
اعضای داوطلب هال احمر همچون خدمــات حرم حضرت امام رضا)ع(، برای 
ارائه خدمات هیچ پولی دریافت نمی کننــد و تنها در راه رضای خداوند فعالیت 

می کنند.
     هالل احمر باعث آرامش همه است 

در ادامه این دیدار، حجت االسام و المسلمین رئیســی، تولیت آستان قدس 
رضوی با اشــاره به این که جمعیت هال احمر باعث آرامش همه است، گفت: 
آســتان قدس رضوی همکاری هــای خوبی بــا جمعیت هال احمــر دارد، 
به خصوص در ایام تابستان و ایام عید که زائران حرم رضوی حضور چشمگیري 
در مشهد مقدس دارند، داوطلبان هال احمر نقش بسزایی در خدمات رسانی به 
زائران ایفا می کنند. وی با بیان این که نقش جمعیت هال احمر در پیش بینی ها 
و پیشگیری های مربوط به حوادث بســیار پررنگ است، افزود: از همکاری های 
بسیار خوب جمعیت هال احمر استان خراسان رضوی با آستان قدس رضوی 
سپاسگزارم. تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر این که زائرمحوری، سرلوحه 
کار ما است، عنوان کرد: بایســتی تمامی دســتگاه های دخیل در امر سفر، با 
همکاری یکدیگر، ســفری آرام برای زائران حرم رضوی رقم بزنند تا از مبدأ تا 
مقصد، بدون دغدغه از ســفر لذت ببرند. وی به ایجاد موج دگرخواهی در میان 
جوانان، توسط هال احمر اشاره کرد و اذعان داشت: بایستی برای کمک رسانی 
به هموطنان، جوانان هال احمری را بســیج کرد تا دگرخواهی و بشردوستی 

بیش از گذشته در جامعه رواج یابد.
     سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 

حجت االسام والمسلمین معزی، به عنوان ســخنران پیش از خطبه های 

نماز جمعه در مشهد مقدس، به ایراد ســخنرانی پرداخت. وی با تأکید بر 
این که جمعیت هال احمر یک جمعیت خیریه اســت و در آن احســان، 
انجام عمل خیر و نیکی به مردم مــوج می زند، تصریح کرد: جمعیت هال 
احمر چهار هدف اصلی؛ شامل تسکین دردهای انســان ها، تأمین احترام 
انسان ها، کوشش در جهت دوســتی و مهربانی میان انسان ها و حمایت از 
زندگی را دنبال می کند و این چهار هدف عمده منطبق با احکام اســامی 
است. نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هال احمر در خصوص بروز 
حوادث مترقبه و غیرمترقبه در کشور، بیان کرد: حوادث غیرمترقبه چون 
سیل، زلزله و حوادث مترقبه بسیاری همچون بروز سوانح جاده ای در کشور 
ما رخ می دهد که امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از این حوادث، از سوی 
هال احمر صورت می گیرد. وی به وجود انســان های محســن و نیکوکار 
در جمعیت هال احمر برای کمک به نیازمندان اشــاره کرد و یادآور شد: 
باید تاش کنیم تا موجودی محسن و نیکوکار باشــیم و دست احسان به 
سوی نیازمندان دراز کنیم و جمعیت هال احمر حلقه اتصال توانمندان و 

نیازمندان است.
     افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده ای شهید قاجاریان 

حجت االسام والمســلمین معزی، با حضور در پســت امام رضا)ع(، یادمان 
سردار شهید حاج محســن قاجاریان را افتتاح کرد و به گفتگو با امدادگران 
حاضر در این پایــگاه پرداخت. نماینده ولی فقیــه در جمعیت هال احمر، 
خطاب به امدادگــران پایگاه امداد ونجات جاده ای شــهید حاج محســن 
قاجاریان، از این شهید واالمقام کشــور به عنوان یک انسان شجاع و دلیر در 
دوران هشت ســال دفاع مقدس و پس از آن در عرصه های مختلف، یاد کرد 
و افزود: تاش بی وقفه نیروهای زرهی ســپاه به دستور شهید قاجاریان برای 
امدادرسانی به هموطنان گرفتار در برف و کوالک سنگین سال 91 باعث شد 
تا یاد و نام آن شهید بزرگوار برای همیشــه در خاطره ها باقی بماند و در این 
راه از هیچ کوششی دریغ نکرده و از تمامی امکانات و نیروهای تحت امر خود 

در جهت کمک به مردم لحظه ای درنگ نَورزید.
حجت االسام والمسلمین معزی، به نقش اساســی پایگاه های امداد و نجات 
جاده ای در مسئولیت ها و مأموریت های جمعیت هال احمر اشاره و خاطرنشان 
کرد: وجود هر پایگاه هال احمر در هر منطقه ای، یعنی مردم آن دیار اطمینان 
دارند که هال احمر پناهگاه امن آن ها خواهد بود. وی خطاب به داوطلبان در 
این پایگاه  ها، آنان را مردانی با روحیه ایثار و فداکاری دانستند که ارزش کار آنان 

در نزد خداوند محفوظ است.

حجت االسالم 
والمسلمین 
معزی:

جمعیت هالل 
احمر چهار هدف 
اصلی؛ شامل 
تسکین دردهای 
انسان ها، تأمین 
احترام انسان ها، 
کوشش در جهت 
دوستی و مهربانی 
میان انسان ها و 
حمایت از زندگی 
را دنبال می کند 
و این چهار هدف 
عمده منطبق با 
احکام اسالمی 
است
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     گردهمایی ائمه جماعات، مبلغان و فعاالن فرهنگی 
حجت االسام والمسلمین معزی در هشتمین گردهمایی ائمه جماعات، مبلغان 
و فعاالن فرهنگی و نظارتی جمعیت هال احمر اســتان خراسان گفت: در این 
مدتی که به عنوان نماینده مقام معظم رهبری در جمعیت هال احمر فعالیت 
می کنم، فعالیت مبلغان و روحانیونی چون شــما در جمعیت هال احمر قابل 
تحسین و مایه مباهات اســت. وی با اشــاره به این که یکی از محورهای عمده 
فعالیت در خراسان رضوی تبلیغات است، گفت: خراسان رضوی مبلغان ادیب 
بسیاری به خود دیده است و الزم اســت تا مبلغان در فضایی حرفه ای به عنوان 

اتاق فکر به فعالیت بپردازند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر به تأثیــر تبلیغات در فضای مجازی 
اشاره کرد و یادآور شد: در هر برهه ای از زمان، باید بنا بر مقتضیات موجود، کار 
انجام داد. اکنون می بایست از ظرفیت های موجود در فضای مجازی، در جهت 

تبلیغ دین و اخاق استفاده کرد. 
     خدمات رســانی 28 پایگاه امداد و نجات جاده ای در خراسان 

رضوی
در ادامه این گردهمایی، دکتر مجتبی احمدیـ  مدیرعامل جمعیت هال احمر 
استان خراســان رضویـ  با بیان این که، جمعیت هال احمر استان خراسان 
رضوی پس از استان های فارس و اصفهان، بیشترین تعداد شعبه جمعیت هال 
احمر را در کشور داراست، اظهار داشــت: جمعیت هال احمر استان خراسان 
رضوی با 28 پایگاه امداد و نجات جاده ای به هموطنان خدمات رسانی می کند. 
وی ادامه داد: خراسان رضوی، استانی حادثه خیز و آسیب پذیر در حوادث است، 

اما مشکات، با تشریک مساعی مرتفع می شود.
     دیدار با مدیر و دبیر حوزه های علمیه خراسان 

حجت االسام والمسلمین معزی با مدیر و دبیر حوزه های علمیه خراسان هم 
دیدار کرد. او در این دیدار گفــت: جمعیت هال احمر یک نهاد خیریه مردمی 
اســت که در اقصی نقاط کشور حضور مســتمر دارد و این جمعیت غیردولتی 
و مردم نهاد، عاوه بر داخل کشــور، در 22 کشــور دیگر نیز حضور فعال دارد و 
خدمات انسان دوســتانه به مردم ارائه می دهد. وی با بیان این که وظیفه اصلی 
جمعیت هال احمر امدادرسانی در حوادث و ســوانح است، تأکید کرد: گروه 
امداد و نجات، در کوهســتان ها، جاده ها، مناطق دریایــی و بایای طبیعی به 
هموطنان آسیب دیده خدمات امدادی ارائه می دهد، البته افراد آسیب دیده به 
حمایت روانی نیز نیازمند هستند، که در این زمینه می توان از نیروهای داوطلب 
طلبه حوزه های علمیه خراسان، در قالب کانون طاب هال احمر استفاده کرد. 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمــر به نقش طاب داوطلب هال احمر 

در جذب خّیرین برای انجام فعالیت های انسان دوســتانه و برطرف کردن نیاز 
نیازمندان اشاره کرد و افزود: طاب داوطلب می توانند در کنار ارائه آموزه های 
دینی به مردم، در ترویج فرهنگ صلح و بشردوستی نیز بکوشند و یا با گذراندن 
دوره های کمک های اولیه، به عنوان یک مربی در مناطقی که به خدمت و تبلیغ 

می پردازند به مردم آموزش های امدادی الزم را ارائه دهند.
     همایش تجلیل از جوانان منتخب 

حجت االسام والمسلمین معزی در همایش تجلیل از جوانان منتخب جمعیت 
هال احمر خراسان رضوی هم حضور یافت. او با اشاره به این که نیشابور، پایگاه 
علمی بوده که دانشــمندان بزرگی از صحابه ائمه اطهار)علیهم السام( از این 
شهر برخاسته اند، گفت: نیشابور شهر عرفان، ادب و شعر بوده است، شهری که 
شاعران بزرگی همچون حکیم عمر خیام و عطار نیشابوری در آن زیسته اند. وی 
با اشاره به این که در آســتانه بعثت پیامبر اکرم)ص( قرار داریم، افزود: حضرت 
محمد مصطفی)ص( با پیامی برای بشریت آمد و رستگاری تمامی انسان ها را 
طلب کرد؛ رستگاری اي که انسان را از ســلطه هوای نفس نجات دهد. نماینده 
ولی  فقیه در جمعیت هال احمر با تأکید بر این که اگر فرد به رستگاری برسد، از 
بندگی و بردگی افراد دیگر آزاد می شود و به  عنوان یک فرد آزاده زندگی می کند، 
تصریح کرد: حضرت امام حسین)ع( نیز در صحرای کربا به یزدیان فرمود: »اگر 
دین ندارید، آزاده باشید.« وی با اشــاره به این که اگر بخواهیم آزاده باشیم و به 
 سوی تکامل حرکت کنیم، باید در زمره بندگان خوب خداوند قرار بگیریم، اظهار 
کرد: بنده خوب خدا بودن تنها در عبادت خاصه نمی شود، بلکه انسان ها باید 

برای رسیدن به کمال، عالِم خوبی هم باشند و در این راه تاش کنند. 
     بازدید از شرکت کشت و صنعت هالل

حجت االســام والمســلمین معزی، ضمن حضور در شهرســتان نیشابور، از 
شــرکت کشــت و صنعت هال نیز بازدید کرد. نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هال احمر در این بازدید، با بیان این که یکی از شــرکت هایی که می تواند در 
زمینه درآمدزایی برای هال احمر نقش داشــته باشد، شرکت کشت و صنعت 
هال است، افزود: توسعه فعالیت هاي شرکت کشت و صنعت هال، با استفاده 
از تحقیقات و مطالعات گســترده و حساب شــده، موجب ایجاد اشــتغال در 
شهرستان هاي فیروزه و نیشابور مي شــود، تا از این طریق افراد بومي ساکن در 
این شهرها به کار و فعالیت مشغول شوند. وی با بیان این که با افزایش تولیدات 
این شــرکت، می توان تهاتر انجام داد و در قبال فروش این محصوالت لوازم و 
تجهیزات مورد نیاز جمعیت هال احمر را تهیه کرد، یادآور شد: با استفاده از این 
تهاتر می توان تجهیزات امدادي و به روزتري تهیه کرد و در زمان بروز ســوانح و 

  .حوادث، خدمات مطلوب تری به هموطنان ارائه کرد

حجت االسالم 
والمسلمین 

معزی با مدیر و 
دبیر حوزه های 
علمیه خراسان 
هم دیدار کرد. او 

در این دیدار گفت: 
جمعیت هالل 
احمر یک نهاد 
خیریه مردمی 

است که در اقصی 
نقاط کشور 

حضور مستمر 
دارد و این جمعیت 

غیردولتی و 
مردم نهاد، عالوه 
بر داخل کشور، 

در 22 کشور دیگر 
نیز حضور فعال 

دارد و خدمات 
انسان دوستانه به 
مردم ارائه می دهد

گزارش سفر
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بازدید دکتــر ضیایی، رئیــس جمعیت هال 
والمســلمین معزی،  احمر، حجت االســام 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت، دکتر اخباری 
رئیس دانشــگاه جامع علمــی ـ کاربردی از 
مهم ترین اخبار این نمایشــگاه بــود. در این 
نمایشــگاه، مراکز علمی ـ کاربردی استان ها 
در قالب استند به بازدیدکنندگان معرفی شده 
و غرفه داران کــه برخی از آنــان از مخترعین 
بودند، توضیحاتی را در خصــوص آنچه که به 
نمایش گذاشته بودند، به بازدیدکنندگان ارائه 
دادند. این نمایشگاه صبح روز شنبه 95/2/11 
همزمان با نشســت هم اندیشی رؤسای مراکز 

علمیـ  کاربردی استان ها افتتاح شد و در روز 
دوشنبه 95/2/13 پایان یافت.
     سابقه ای بیست ساله

معاون آموزش، پژوهش و فنــاوری جمعیت 
هال احمردر گفتگو با مهر و ماه با بیان این که 
حــوزه آموزش عالــی جمعیت هــال احمر 
تاریخچه ای نزدیک به بیست سال دارد گفت: 
این مجموعه با توجه به اساس نامه هال احمر 
در راستای تربیت نیروی متخصص و ماهر که 
از وظایفش محسوب می شــود، از سال74 با 
ایجاد مؤسسه و مراکز علمیـ  کاربردی سعی 
کرد در این راســتا حرکت کند. ســیدحمید 

جمال الدینی ادامه داد: در این مراکز 35 رشــته کاردانی، کارشناسی، و 
سه رشته ارشد ایجاد شد که در طول این ســال ها در 34 مرکز فعالیت 
کردند. این مرکز نزدیک به 21 هزار دانشــجو، 10 هزار فارغ التحصیل 
و 2500 اســتاد فعال دارد که در رشــته های مرتبط با هال احمر و در 

دوره های آموزشی که منجر به صدور مدرک می شود مشغول هستند. 
معاون آموزش و پژوهش هال احمر با اشــاره به این که تعداد زیادی از 
این فارغ التحصیان در حوزه های مختلــف در جمعیت، دارای کارهای 
اجرایی هســتند اظهار کــرد: با این قدمت، امســال می خواســتیم در 
بیســتمین ســالگرد راه اندازی این مجموعه، شناســنامه ای از عملکرد 
و گوشه ای از دســتاوردهایی که عزیزان دانشــجو در مراکز مختلف در 
حوزه های فــوق برنامه، به ویژه در مراکز با نگاه نوآوری و حل مشــکات 
جمعیت هال احمر انجام می دهند ارائه دهیم که این کار انجام شــد و 
عزیزان داخل جمعیت هال احمر، نمایندگان محترم مجلس، همکاران 
دانشــگاه جامع علمیـ  کاربردی، ریاســت دانشــگاه، معاونین شان و 
نمایندگان محتــرم، این توان و به اصطاح تنــوع فعالیت هال احمر را 

دیدند. 
     مسیر گذشته و آینده

وی ضمن قدردانی از زحمات همه کســانی که در طول این مدت، برای 
این حرکت بیســت ساله و رســیدن به این نقطه زحمت کشیدند تأکید 
کرد: نقطــه ای که ما االن در آن قرار داریم، آرزوی بیســت ســال پیش 
عزیزانی بوده کــه این جا فعال بودند و کار را شــروع کردند و امروز ما در 
نقطه آرزوی آن ها، آرزوی جدیدی تعریف می کنیــم که در این آرزوی 
جدید به بازتعریــف نیروی ماهر، شــاخص های ارزیابی نیــروی ماهر، 
مأموریت محور کردن مراکز، ایجاد ارتباط و تدوین رشــته های مشترک 
با جمعیت های صلیب ســرخ کشورهای موفق، توســعه و اعتباربخشی، 
اســتفاده از مراکز علمیـ  کاربردی در حوزه های جدید جمعیت هال 
احمر برای مأموریت های دیگر هال و شــناخت ظرفیت های اســتانی 

مرتبط با هال مي اندیشیم.
جمال الدینی ادامه داد: ما به ســمتی می رویم که بــا طی کردن مرحله 
شناخت، ارتباطمان با دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی را گسترش دهیم 
تا بتوانیم در داخْل هم، دوره های مشــترک مطابق با نیاز برگزار کنیم و 
بتوانیم به سمتی حرکت کنیم که مؤسســه بتواند در نقشه راه آموزش 
جمعیت، که یکی از اهدافش ایجاد ســازمان یادگیرنــده و دانش محور 
است حرکت کند و در بیســتمین ســالگرد، این بازطراحی و بازتعریف 
 یک ســرمایه گذاری اســت کــه در مراکز علمــیـ  کاربــردی انجام 

شده است.
     نقشی کوچک در اقتصاد مقاومتی

جمال الدینی در پایان با شــاره به هزینه های باالیــی که این عدم اطاع 
و دانش می توانســت به جمعیت و کشــور وارد کند عنوان کرد: استقرار 
این مراکز و جهت دهی مناسب می تواند نقش کوچک معاونت آموزش و 
پژوهش در تحقق شعار اقتصاد مقاوتی باشد، چراکه دانش بنیان کردن 
یک سازمان و مجموعه شاید قدمی ابتدایی برای رسیدن به یک اقتصاد 

 .مقاومتی باشد

 قدمی برای رسیدن 
به اقتصاد مقاوتی

درباره نمایشگاه دستاوردهای مراکز علمیـ  کاربردی جمعیت هالل احمر 
زهرا فرآورده

مؤسســه آموزش عالی علمیـ  کاربردی هالل اهمر در حاشــیه نشست هم اندیشی 
رؤسای مراکز علمیـ  کاربردی هالل احمر استان ها، فرصت مناسبی را در اختیار این 
مراکز برای به نمایش گذاشتن اختراعات و توانمندی های دانشجویان و افراد حاضر در 
جمعیت هالل احمر فراهم آورد. استان های آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، 
تهران، فارس، قم،کرمانشاه، گیالن و همدان دســتاوردهای خود را در این نمایشگاه 

عرضه کردند.
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تحقیق

بیشــتر داوطلبان از طریق مراجعه حضوری و 
تکمیل فرم هــای مربوطه به عضویت جمعیت 
درآمده اند و با توجه بــه این که از اهداف اصلی 
جمعیت، پذیرش و عضویت داوطلبان توانمند 
و با انگیزه ای اســت که بتوانند در چهارچوب 
اهداف و وظایف جمعیت تاش نمایند، به نظر 
می رســد در دعوت کردن حضوری و چهره به 
چهــره افــراد، جمعیت ضعیف عمــل نموده 
است. از رسالت های اساســی جمعیت هال 
امر، بهره گیــری از توان داوطلبــان عاقمند 
به اجرای فعالیت هــا و برنامه ها اســت که به 
نظر می رسد در این رســالت موفق عمل کرده 
است و بســیاری از داوطلبان بر اساس میزان 
عاقه منــدی خود به فعالیت هــای داوطلبانه 
جمعیــت، بــه عضویــت واحــد داوطلبان 
درآمده اند و تعداد افرادی کــه صرفاً به خاطر 
اجبار و یا داشــتن کارت شناسایی عضو واحد 
داوطلبان جمعیت استان شــده اند کم است. 
از طرف دیگر به نظر می رســد که جمعیت در 
ارائه تبلیغــات الزم برای جــذب داوطلبان و 
تشــریح فعالیت ها ضعیف عمل کرده، چراکه 
تنها 11 نفر بر اساس میزان تبلیغات ارائه شده 
به عضویت جمعیــت درآمده اند و این نیازمند 
برنامه ریزی بهتر و بیشتر است تا در خصوص 
بحث تبلیغــات و اطاع رســانی، برنامه ریزی 

مدون و منسجمی انجام دهند.

با عنایت به این که آشنایی کامل از فعالیت های 
جمعیــت، زمینه ســاز اجــرای فعالیت های 
داوطلبانه اســت، به نظر می رسد که جمعیت 
در این مورد ضعیف عمل کرده اســت، چرا که 

فقط 15 نفر یعنی 4/7درصــد از داوطلبان از 
آشــنایی خوب و زیادی نسبت به فعالیت های 
جمعیت هال احمر برخوردار بوده اند و بیشتر 
داوطلبــان )136 نفــر برابر بــا 42/5درصد( 
یک آشــنایی در حد متوســط از فعالیت های 

جمعیت هال احمر داشته اند.

20/6درصد آزمودنی ها گفته اند که آشــنایی 
کامل با برنامه های جمعیــت ندارند و در بقیه 
موارد نیز داوطلبان تأثیر هر یک از برنامه های 
اجرایی را در آشنا کردن داوطلبان با فعالیت ها 
در حــد متوســط دانســته اند؛ یعنی مجات 
و بروشــورها و همایش ها نیز در حد بســیار 
کمی پاسخگوی نیاز داوطلبان بوده و تنها در 
بحث مراجعه حضوری داوطلبان به جمعیت، 
مســئولین امور داوطلبان تا حدي توانسته اند 
در تشــریح برنامه ها و فعالیت ها موفق باشند 
و به نظر می رســد در این خصــوص نیز باید 
ضمن بررسی های الزم و تغییر در روند اجرای 
برنامه هــا و همچنین تعامل بیشــتر و بهتر با 
داوطلبان و تغییــرات جــدی در برنامه های 
همایش هــا، و تهیــه و تکثیر بروشــورها و ... 
اطاعات واحــد داوطلبــان و جمعیت هال 
احمر را به شکل بهتر و کامل تری به داوطلبان 
ارائه کرد. هرچه میزان شناخت مردم و اعضا از 
فعالیت ها بیشتر شود، ماندگاری آنان و تمایل 

به ادامه همکاری نیز بیشتر می شود.

با توجه به این که بیشترین درصد آزمودنی ها، 
ناکافی بودن اطاع رســانی و تبلیغــات را به 
عنوان ضعف عمده حــوزه داوطلبان انتخاب 

نموده اند، به نظر می رســد ســایر عوامل مثل 
قطعی بودن یا عدم حضور مسئولین از اهمیت 
کمتری برخوردار اســت و باز هم همه چیز به 
اطاع رسانی و تبلیغات ناکافی حوزه داوطلبان 
اشاره دارد و جمعیت باید در سال 94 که سال 
بین المللی داوطلبان نیز نام گذاری شده، عزم 
خود را جزم کند و به طور جدی در جهت رفع 
این عیب تاش نماید تا با ارائه برنامه های الزم 
و باال بردن میزان آگاهی و شــناخت مردم از 
فعالیت ها و برنامه های جمعیت، بتوانیم شاهد 

جذب داوظلبان بیشتری در جمعیت باشیم.
بیشــتر داوطلبان عدم برنامه ریزی مناســب 
جهــت اســتفاده از توانایی آنــان را انتخاب 
نموده انــد و می تــوان گفت کــه جمعیت و 
واحد داوطلبان، در مــورد بهره گیری از توان 
داوطلبان ضعیــف عمل کرده و نتوانســته از 
وجود داوطلبان در برنامه هــای اجرایی خود 

استفاده کند.

بیشــتر داوطلبــان برگــزاری فراخوان های 
عمومی یا حضور مســئولین امور داوطلبان در 
ادارات و نهادهای دولتــی را به عنوان بهترین 
شــکل جذب اعضای جدید انتخاب نموده اند 
و به نظر آنان عضوگیری به دو شــکل فوق از 
بازدهی بیشتری برخوردار است. جمعیت باید 
عاوه بر این که فراخوان های عمومی بیشتری 
را در طول ســال به منظور جــذب داوطلبان 
انجــام می دهــد، تفاهم نامه هــای همکاری 
بیشــتری با ســازمان ها و نهادهــای دولتی 

مختلف منعقد نماید.

داوطلبان معتقدند که تهیه برنامه مشــترک 
با صدا و ســیما جهــت تشــریح فعالیت ها و 
برنامه هــای واحــد داوطلبان از اثربخشــی 
باالتری برخــوردار بــوده و می تواند در جذب 
داوطلبان مؤثر باشد و از طرف دیگر، برگزاری 
همایش ها و توزیع بروشورهای تبلیغاتی نیز تا 

حدودي در این امر تأثیرگذار است.

اکثر داوطلبان ضمن تأکیدی که در برگزاری 
دوره های آموزشــی دارنــد، معتقدند که باید 
برای داوطلبان دوره های آموزشــی به صورت 
تخصصی برگزار شــود تا آن ها بتوانند ضمن 
کســب آمادگی علمی و عملی الزم در مواقع 

اشتراک تجربه
راهکارهایی برای ماندگاری اعضاي داوطلبان هالل احمر 

مقاله پژوهشــیـ  آماری »بررســی علل ریزش و کاهش داوطلبان جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و 
بختیاری و ارائه راهکار مناسب برای ماندگاری اعضا« به روش مقطعی در سال 1395-1394 تهیه شده است. 
تهیه و تحقیق بر عهده دکتر محمدنقی محمودی، استادگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، 
غالمرضا اسدیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و عبدالرضا فضلیان دانشجوی کارشناسی 
ارشد مدیریت آموزشی بوده اســت. در این مقاله به طور دقیق، آمار نحوه عضویت و اطالعات داوطلبان از 

جمعیت ذکر شده که به دلیل حجم صفحه ناگزیر از حذف آمار و پرداخت به نتیجه مقاله هستیم. 
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تبدیــل وضعیت آنــان از داوطلــب عادی به 
فعال را نیز خوب دانســته اند و به نظر می رسد 
جمعیت بایــد بر روی ایــن برنامــه، که هم 
کاری عام المنفعــه و نجات بخش اســت و هم 
باعث ماندگاری بیشــتر داوطلبان می شــود، 
تأکید بیشتری داشــته باشــد و در برنامه ها 
و فعالیت هــای مختلــف از داوطلبان جهت 
اهداف خود دعوت بــه عمل آورده و در پرونده 

داوطلبی آنان منظور نماید.

داوطلبان تمایــل دارند کــه در فعالیت های 
عمومــی و امــدادی و عام المنفعه، حســب 
ضــرورت و به صــورت داوطلبانه مشــارکت 
بــه همنوعــان خــود  و  باشــند  داشــته 
خدمت رســانی کنند و در صورتی که از آن ها 
خواسته شــود با جمعیت همکاری می نمایند. 
پس حضور داشــتن داوطلبان در این برنامه ها 
نمی توانــد دلیل بر قطــع همــکاری آنان با 

جمعیت باشد.

اکثر داوطلبان با نصب صندوق های جمع آوری 
کمک های مردمی در سطح شهر و جمع آوری 
اعانــات جهت کمک رســانی بــه نیازمندان 
موافق اند و درصد بســیار کمی مخالفت خود 
را با این کار اعام کرده اند و به نظر می رســد 

مورد نیاز از تجارت خــود در همکاری با واحد 
داوطلبان استفاده کنند.

بیشــترین تعداد داوطلبان بر ایــن باورند که 
داوطلبــان باید بر اســاس مــدرک تحصیلی 
و رشــته اي کــه در آن تخصــص و مهــارت 
کســب کرده اند، در زیرگروه هــای چهارگانه 
تقسیم بندی شــوند، بنابراین واحد داوطلبان 
باید تاش خود را در این راســتا متمرکز کند 
که طبق تعاریف و شــرح وظایــف گروه های 
چهارگانــه، داوطلبــان را بر اســاس مدارک 

تحصیلی خــود در یکــی از ایــن گروه ها یا 
حَســب تمایل در چندگروه سازماندهی کنند 
و به نظر می رســد که یکی از دالیل احتمالی 
کاهش تعــداد داوطلبان، قــرار نگرفتن آن ها 
درگروه های تخصصی خود بر اســاس مدرک 
تحصیلی شان باشد که باعث شــده تمایل به 

ادامه همکاری با جمعیت نداشته باشند.

بیشتر داوطلبان شرکت در امر اهدای خون را 
کاری پسندیده تلقی کرده و تشویق داوطلبان 
جهت حضور بیشــتر در برنامه اهدای خون و 

نکته

 ضعف اصلی حوزه داوطلبان در جذب و نگهــداری اعضای قدیمي و اعضای جدید 
در موارد زیر خالصه می شود:

1      ناکافی بودن اطاع رسانی و تبلیغات 
2      نبود برنامه و سازمان دهی مناسب جهت بهره گیری از توانایی داوطلبان

3      اجرای برنامه های یک طرفه به سود جمعیت و نداشتن هیچ منفعتی برای داوطلبان 
4      آشنایی کم سرگروه های رسته های چهارگانه با دستورالعمل ها و وظایف داوطلبان

5      پرداخت مبلغ حق عضویت بدون توجیه کاربرد آن
6      تقسیم بندی غیر کارشناسی داوطلبان در رسته های چهارگانه 

7      عدم برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای داوطلبان 

20/6درصد 
آزمودنی ها 
گفته اند که 
آشنایی کامل 
با برنامه های 
جمعیت ندارند و 
در بقیه موارد نیز 
داوطلبان 
تأثیر هر یک 
از برنامه های 
اجرایی را 
در آشنا کردن 
داوطلبان با 
فعالیت ها در 
حد متوسط 
دانسته اند؛ 
یعنی مجالت 
و بروشورها و 
همایش ها نیز در 
حد بسیار کمی 
پاسخگوی نیاز 
 داوطلبان 
بوده است
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که جمــع آوری اعانات و کمک هــای مردمی 
به شــکل فوق، مورد تأئید داوطلبان اســت. 
اکثــر داوطلبان اعتقــاد دارند کــه خانه های 
داوطلبــی تخصصــی می تواننــد در جذب 
اعضای جدیــد و ایجــاد حلقه ارتبــاط بین 
جمعیت و توانمندان از یک طرف و نیازمندان 
و محرومان از طــرف دیگر مؤثر واقع شــود. 
جمعیت باید در خصوص شناســاندن بیشتر 
این پایگاه هاـ  با عنایت به این که 19/1درصد 
درصد از داوطلبــان نیز گفته انــد اطاعاتی 
از این پایگاه ها ندارنــدـ  و تجهیز و راه اندازی 
جدی تر آنان اقدامــات الزم را انجــام داده و 
برپایی جلسات مشترک بین رؤسای پایگاه ها 
و تیم های موجود در پایگاه هــای مختلف را، 
در برنامه کاري خود داشــته باشد و همچنین 
در هر پایگاه، جلسات همفکری و هم اندیشی 
بین مســئوالن پایگاه و مردِم مراجعه کننده 
در خصــوص تبلیــغ و ترویــج فعالیت های 
 داوطلبانه و عام المنفعه و جذب اعضای جدید 

برگزار نماید.

اکثر قاطع داوطلبان، حضــور یافتن در محل 
حادثه را عامــت زده اند و این نشــان دهنده 
روحیه بســیار باالی آنان در کمک به همنوع 
خود و در شرایط ســخت است، همان گونه که 
در ســؤال 15 نیز داوطلبان عاقمندی خود 
را به فعالیت های امدادی نشــان داده اند و به 
نظر می رسد مه باید در خصوص بهره گیری از 
توان داوطلبان در تمام فعالیت های امدادی و 
حضور آنان در محل حــوادث برنامه ریزی و از 

توانایی آنان استفاده شود.

با توجه به نظر مســاعد داوطلبــان و موافقت 
حداکثری آنان بــا اجرای طرح هــای همای 
رحمــت و فرشــتگان رحمــت و پروژه های 
داوطلبــی، بــه نظر می رســد کــه جمعیت 
می تواند برنامه ریزی بیشتری داشته باشد تا با 
بهره گیری از توانایی همین داوطلبان عاقمند 
بتواند عــاوه بر این که طرح ها را در قســمت 
بیشــتری از جامعة نیازمند اجــرا می نماید، 
در صورت تهیــه امکانات و اقــدام الزم تحت 
عناوین دیگر و چند بار در طول ســال طرح را 

اجرا نماید.
بین جنسیت افراد، نوع شــغل آنان و پذیرش 

عضویــت داوطلبانه در جمعیــت هال احمر 
رابطه معناداری مشاهده شد. بر همین اساس 
بیشترین تعداد داوطلبان مربوط به کارمندان 
)117 نفــر زن و 121 نفــر مــرد( و کمترین 
تعداد مربوط به دانشــجویان )8 نفر فقط زن( 
بوده اســت. مشــاغل آزاد )7 نفر زن و 52 نفر 
مرد( بوده اســت. به نظر می رســد با توجه به 
این که طبق بخشــنامه ها و دستورالعمل های 
سازمان داوطلبان، افراد با سن باالی 29 سال 
می توانند به عضویت واحــد داوطلبان درآیند 
و از طرف دیگر مراجعاتی که مســئولین واحد 
داوطلبان بر اســاس تفاهم نامه هاي همکاري 
مشترک به ادارات مختلف داشــته اند، دلیل 
عضویــت بیشــتر کارمنــدان در ایــن واحد 
قابل توجیه باشــد؛ همچنین به همین دلیل 
دانشــجویان پســر نتوانســته اند در واحــد 
داوطلبان عضو شــوند ولی به نوعــی با توجه 
به بلوغ زودرس دختــران و ازدواج زودتر آنان 
نسبت به پسران شــاید در این مقطع دختران 
نتوانسته اند به عضویت واحد داوطلبان درآیند 
در مورد مشــاغل آزاد، به این دلیل که خانم ها 
نسبت به آقایان کمتر در مشاغل آزاد اشتغال 
دارند، عضویت بیشــتر مردان با مشاغل آزاد 
در این قســمت نیز قابل توجه اســت. در کل 
به نظر می رســد که واحد داوطلبان در بحث 
عضوگیری در قســمت کارمندان نســبت به 
سایر قسمت ها از موفقیت بیشتری برخوردار 
بوده است و الزم است ضمن برنامه ریزی الزم 
و منظم در خصوص جذب بیشتر این گروه ها، 
از افراد با تمهیدات الزم در بقیه قســمت های 
جامعه نیــز داوطلبــان جدیــد و توانمند به 

عضویت جمعیت درآیند.

بین جنســیت و نحوه عضویــت داوطلبان در 
جمعیت هال احمر رابطه معناداری مشاهده 
نشــد. جنســیت داوطلبان هیچ گونه تأثیری 
در نوع عضویت آنــان در جمعیت هال احمر 

نداشته است.

رابطه معناداری بین جنسیت و دلیل عضویت 
داوطلبان در جمعیت مشــاهده نشــد، یعنی 
این که بین زن و مرد بودن و دلیل عضو شــدن 
در جمعیت هال احمر تفاوت معانداری وجود 

  .ندارد

یک رابطه 
معنادار

رابطه معنــاداری بین عضویــت )داوطلب یــا عضو بودن( 
 و میزان آشــنایی بــا فعالیت هــای جمعیت هــال احمر 
مشــاهده  نشــد.  بر همین اســاس، داوطلبان نســبت به 
اعضا از آشنایی بیشــتری نســبت به فعالیت های سازمان 
برخــوردار بودنــد، به گونه ای کــه 28/8درصــد درصد از 
داوطلبان آشــنایی زیاد و 5/1درصد درصد آنان نیز آشنایی 
خیلی زیاد با فعالیت های جمعیت داشــته اند، در حالی که 
7/1درصد درصد اعضا آشــنایی زیاد و 71/4درصد درصد 
اعضا نیز با فعالیت هاي جمعیت آشــنایی در حد متوســط 
داشــته اند و به نظر می رســد دلیل اصلی ایــن تفاوت بین 
میزان شــناخت اعضا و داوطلبان این باشــد که داوطلبان 
در رسته های چهارگانه ســازماندهی شــده و با برنامه ها و 
فعالیت های جمعیت در تعامل هســتند و در بســیاری از 
برنامه های جمعیت مشــارکت دارند و این باعث می شــود 
که آشنایی بیشتری نســبت به فعالیت های سازمان کسب 
نمایند، ولــی اعضا صرفاً حــق عضویت پرداخــت نموده و 
تعامل کمتــری با فعالیت هــای جمعیت دارنــد و کمتر با 
جمعیت در ارتباطند و به همین دلیل از آشــنایی کمتری 
نســبت به داوطلبان برخوردارند. با توجه به آشنایی کمتر 
اعضا با فعالیت های سازمان، جمعیت باید برنامه ریزی الزم 
و مناســبی در خصوص تشریح بهتر و بیشــتر فعالیت هاي 
ســازمان، به شــکلی مناســب؛ چون برگــزاری همایش، 
ســمینار، توزیع بروشــور، کتابچه برای اعضا داشته باشد. 
در این صورت رابطه معنی داری بین رســته های عضویت و 
 میزان آشــنایی داوطلبان با فعالیت های ســازمان مشاهده 

خواهیم کرد.
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نماینده مقام معظم رهبــری در جمعیت 
هالل احمر با بیان اینکه بعد فرهنگی باید 
در تمامی امور مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
ســازمان جوانان، امداد ونجات، داوطلبان 
و موسســه علمی کاربردی هالل ایران  از 
جمله ســازمان هایی هستند که به صورت 
مســتقیم با مردم در ارتباط اند و این مهم 
انجام فعالیت های فرهنگی در میان اعضای 
جوانان، امدادگر، داوطلبان و دانشجویان را 

می طلبد.
به گــزارش پایگاه اطاع رســانی جمعیت هال 
احمــر، حجت االســام والمســلمین معزی در 
چهارمین جلسه شورای فرهنگی نمایندگی ولی 
فقیــه در جمعیت هال احمر ضمــن تبریک به 
مناسبت اعیاد شعبانیه و میاد منجی عالم بشریت 
حضرت امام زمان)عج( افزود: این جلســه بر پایه 
هماهنگی در مسائل فرهنگی میان تمامی سازمان 
های تابعه جمعیت هال احمر است.وی با اشاره 
به  وجود سازمان های مسئول در امور فرهنگی در 
جمعیت هال احمر، گفت: سازمان جوانان، امداد 
ونجات، داوطلبان و موسسه علمی کاربردی هال 
ایران  از جمله سازمان هایی هستند که به صورت 
مســتقیم با مردم در ارتباط اند و این مهم انجام 
فعالیت های فرهنگی در میــان اعضای جوانان، 

امدادگر، داوطلبان و دانشجویان را می طلبد.
حجت االســام والمســلمین معزی به وظایف 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر 
اشــاره کرد و افزود: جمعیت هــال احمر حدود 
هشت هزار نفر پرسنل دارد که این افراد نباید در 
حالت رکودی از علم، فکر و اندیشه و تربیت به سر 
ببرند و بایستی در این زمینه تحول ایجاد شود و از 
مهمترین  وظایف این شود و حوزه نمایندگی ولی 
فقیه ارتقا فرهنگ دینین و رشد و تعالی آموزه های 
دینی آنان است.به گفته وی، جمعیت هال احمر 
یک مجموعه خیریه و عام المنفعه است که انسان 
هایی خدوم و خیر در آن بــه فعالیت می پردازند  
پس نباید ایستا باشد و بایســتی در جهت رشد و 
تعالی آن ها گام های موثری برداشــته شود که در 

این زمینه انجام کارهای فرهنگی بایســتی راسی 
از امور باشــد.نماینده ولی فقیه در جمعیت هال 
احمر با تاکید بر اینکه ســازمان هــای تابعه این 
جمعیت هر یک به صورت مستقل برنامه های مد 
نظر خود برای اجــرا در امور فرهنگی را برای دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر ارسال 
کرده اند، یادآور شــد: الزم اســت در این زمینه 
سازمان ها با یکدیگر همکاری الزم را داشته باشند 
تا انجام امور فرهنگی به دور از موازی کاری انجام 
شــود.وی اضافه کرد: با توجه به متن حکم مقام 
معظم رهبری به اینجانب سیاستگذاری و تبیین 
امور فرهنگی در کنار  رســیدگی و نظارت بر امور 
از جمله وظایف مهم حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

جمعیت هال احمر است.
   ظرفیت های فرهنگی هالل احمر

مهندس علی اصغر احمــدی؛ دبیرکل جمعیت 
هال احمر با اشاره به اینکه جمعیت هال احمر 
به عنوان نهادی عام المنفعه و کمک رسان به افراد 
جامعه، با جوانان و داوطلبان بســیاری همکاری 
دارد، گفــت: مقام معظــم رهبری در هــر نهاد و 
ســازمانی که به صورت مســتقیم با افراد جامعه 
همکاری دارنــد، نماینده ای منصــوب می کند؛ 
بنابراین سیاســت های کان فرهنگی باید مورد 
تایید نماینده ایشان در جمعیت هال احمر باشد.

وی به فعالیت خانه های هــال در داخل و خارج 
از کشور اشاره کرد و اذعان داشت:  عاوه بر ایجاد 
خانه های هال در سراســر کشــور، این خانه ها 
در سایر کشورها هم دایر خواهد شــد تا ایرانیان 
مقیم سایر کشــورها برای عضویت در خانه های 
هال اقدام کنند و به عنــوان یک داوطلب هال 

احمر ایرانی با صلیب سرخ کشورهای مقیم خود 
همکاری داشته باشــند. دبیرکل جمعیت هال 
احمر از شــبکه های اجتماعی به عنــوان آفتی 
در جامعه یاد کرد و افــزود: جمعیت هال احمر 
بایستی در زمینه آسیب های اجتماعی ورود کند 
و هال احمر این ظرفیت را دارد  که در زمینه های 

فرهنگی به دولت کمک کند.
   رقابت 35 هزار جوان هالل احمری 

در ادامه این جلســه دکتر مسعود حبیبی؛ رئیس 
ســازمان جوانان جمعیت هال احمــر با تاکید 
بر اینکه عمــده فعالیت های این ســازمان دارای 
پیوست فرهنگی است، ادامه داد: برنامه ریزی های 
الزم به منظور برگزاری جشنواره قرآنی هال در 
حال انجام اســت؛ به عاوه اردوهای فرهنگی که 
به منظور انجام فعالیت های بشردوســتانه برگزار 
می شود نیز از پیوســت فرهنگی برخوردار است. 
وی با اشاره به برگزاری مسابقات فرهنگی رفاقت 
مهر با حضور 35 هزار تن از جوانان جمعیت هال 
احمر، عنوان کــرد: مســابقات فرهنگی امدادی 
رفاقت مهر در چهار محور اصلی برگزار می شود و 
در این مسابقات جوانان هال احمری با دوستان و 

همساالن خود به رقابت می پردازند.
   ایجاد شبکه استاد شــاگردی برای 

ترویج آموزه های زندگی
دکتر ســیدحمید جمال الدینی؛ معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری جمعیت هال احمر در خصوص  
تشکیل شبکه هایی از اساتید و دانشجویان مراکز 
علمی کاربردی هال احمر، گفت: در صددیم تا با 
تشکیل این شبکه ها، اساتید تجربیات زندگی خود 

 .را در اختیار دانشجویان قرار دهند

فعالیت انسان های خیر 
در نهادی عام المنفعه 



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد 1395    86

خبرنامه

برای تسکین آالم بشریتقدیر رئیس جمهور از هالل احمر
دیدار نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و رئیس جمعیت با آیت اهلل 

مکارم شیرازی 

دکتر حسن روحانی در جلسه هیئت دولت و پس از بررسی گزارش 
عملکرد جمعیت هال احمر طی ســه ســال گذشــته، با تقدیر از 
خدمات ایــن نهاد در حــوادث غیرمترقبه اظهار داشــت: جمعیت 
هال احمر بــا برخــورداری از اعتمــاد عمومــی دارای موقعیت 
 ممتــازی در جامعه بوده و حضــورش موجب اطمینــان و آرامش 

مردم است. 
وی، تقویت و تجهیــز جمعیت هال احمر و تأمیــن امکانات مورد 
نیاز و موجــودی انبارهــای آن را یک ضــرورت مهــم و از جمله 
وظایــف دولت دانســت و بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
 مأموریت داد نســبت به تأمین نیازمندی های جمعیت هال احمر 

اقدام نماید. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه کشــور ما ظرفیت هــای فراوانی دارد 
که در صــورت برنامه ریزی و هماهنگی می تواند از خدمات رســانی 
جمعیت هال احمر پشتیبانی کند، تصریح کرد: توان باال و ناوگان 
بزرگ هلیکوپتری کشــور و ظرفیت نیروهای مســلح در شــرایط 
صلح، پشــتوانه مهمی، به ویژه در حوادث غیرمترقبه برای خدمات 
هال احمر بوده اســت و وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
نیز می بایســت با هماهنگی و ارتباطات بیشــتر برای توســعه این 

پشتیبانی ها اقدام کند. 
دکتر روحانــی خاطرنشــان کرد: آمــوزش بهداشــت و خدمات 
امدادی، ســازماندهی و کســب مهارت های اجتماعــی جمعیت 
هــال احمــر می توانــد بــه ارتقــای توانمندی هــای جوانان و 
 افزایش نشــاط روحــی و قابلیت های مشــارکت آنــان در جامعه 

منجر شود.

حجت االســام والمســلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر، دکتر سید 
امیرمحســن ضیائی رئیس جمعیت و جمعی از مدیران و رؤسای ســازمان های تابعه هال 
احمر در ســفر یک روزهای به قم، با آیت اهلل مکارم شــیرازی دیدار و گفــت وگو کردند. در 
این دیدار، حجت االسام والمســلمین معزی با بیان اینکه هال احمر یک جمعیت مردمی، 
خیریه و عام المنفعه اســت، اظهار داشــت: این جمعیت با اتکا به مردم و خیرات و مبرات در 
حوادثی که پدید می آید به آســیب دیدگان کمک می کند. وی با بیان اینکه جمعیت هال 
احمر برای تســکین آالم بشــری تاش می کند، افزود: جمعیت هال احمــر در زمان بروز 
حوادث و آســیب های مختلف با حضور به موقع، به مستمندان و نیازمندانی که دچار آسیب 
شــده اند کمک می کند. وی با بیان اینکه وظیفه هال احمر جلب اعتماد مردم است، یادآور 
شــد: این جمعیت برای توســعه اعتماد مردمی نیازمند تأیید از ســوی مراجع عظام تقلید 
است که امیدواریم جمعیت هال احمر با حمایت های شــما، خدمات بسیار مطلوب تری به 

هموطنان ارائه دهد. 
در ادامه این دیدار، دکتر سید امیرمحسن ضیائی، رئیس جمعیت هال احمر، با بیان اینکه 
فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب ســرخ و هال احمر دارای 190 عضو است که 
یکی از اعضای آن، جمعیت هال احمر اســت افزود: جمعیت هال احمــر ایران در خارج 
از کشور فعالیت های گســترده ای دارد و این فعالیت ها در داخل کشور نیز بسیار چشمگیر 
است که از جمله آن می توان به خدمت به آسیب دیدگان در حوادث و سوانح اشاره کرد. وی 
به وجود 2 میلیون نیروی داوطب هال احمر درداخل کشــور اشاره کرد و یادآور شد: 700 
هزار جوان هال احمری به صورت داوطلبانه فعالیــت می کنند و این فعالیت ها در کمک به 
آسیبدیدگان بسیار مؤثر است. وی با بیان اینکه عملیات های امداد و نجات در کشور توسط 
جمعیت هال احمر انجام می شــود گفت: مردم به این جمعیت اعتماد دارند اما درصددیم 
تا اعتماد مردمی به این نهاد عام المنفعه گســترش یابد. در این زمینه شما می توانید راه گشا 
باشید. دیدار با مراجع عظام موسوی اردبیلی و علوی گرگانی از دیگر دیدارهای این سفر یک 

روزه بود.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  10   |       خرداد  1395    87

 تجدید میثاق خانواده بزرگ هالل احمر 
با آرمان های امام)ره( 

در آســتانه هفتــه هــال، 
اعضای  و  مدیران،کارکنــان 
جمعیــت هــال  احمــر با 
حضــور در مرقــد مطهــر 
حضرت امــام خمینی)ره( با 
آرمان هــای واالی بنیانگذار 
انقــاب اســامی تجدیــد 
میثاق کردند. در این مراسم، 
سیدحســن خمینی  آیت اهلل 
با اشــاره به اهداف جمعیت 
هــال  احمر گفــت: »تاش 

هال  احمر در این راه اســت که انســان ها به همدیگر کمک کنند، در شرایط سخت نسبت 
به هم بی تفاوت نباشــند، وقتی مصیبتی فرا می رسد دستگیر و یار هم باشــند و این یکی از 
پژواک های مهم پیام انبیاست، این که همواره به انسان های دیگر و مسلمانان دیگر، برادران و 
خواهران خود توجه داشته باشــیم.« نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر هم با تأکید بر 
اینکه جمعیت هال احمر نهادی عامالمنفعه اســت که در جهت تسکین آالم بشری، احترام 
به انســانها و ترقی و تعالی زندگی بشریت گام برمیدارد، اظهار داشــت: »این اهداف، اهدافی 
است که حضرت امام خمینی)ره( همواره آن را اجرا کردند.« حجتاالسام والمسلمین معزی، 
ضمن تشــکر از حجتاالسام والمســلمین سیدحســن خمینی، تولیت حرم مطهر حضرت 
امام خمینی)ره( برای میزبانی از این خانواده بزرگ اظهار داشــت: »در شب بعثت نبی مکرم 
 اسام، حضرت محمد مصطفی)ص( قرار داریم که این عید، عیدی بزرگ برای اسام و تمامی 

مسلمانان است.« 
وی با بیان اینکه حضرت محمد)ص( برای نجات بشــریت و رســیدن به قله عبودیت مبعوث 
شــد، ادامه داد: »پیامبر)ص( برای نجات انســانها از ظلمت، تاریکی، جهــل و نادانی تاش 
کرد و بشریت را به ســوی نور رهنمون ســاخت.« نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر 
تأکید کرد: »پیامبراکرم)ص( مبعوث شد تا به انســانها بیاموزد که میتوانند در کنار یکدیگر 
زندگی کرده و جهان را آباد ســازند.« حجتاالسام والمســلمین معزی با بیان اینکه عرفان 
عملی و نظری امام باعث شــد تا آن واالمقام به مرتبه عشــق واقعی به خداوند متعال برسد، 
افزود: »حضرت امام)ره( با عشــق به پیامبــر و آل پیامبر از دنیا رفت و هرکس که با عشــق 
به نبی مکرم اســام و عترت پاک ایشــان از دنیا برود، شهید اســت.« وی با تأکید بر اینکه 
جمعیت هــال احمر نهادی عامالمنفعه اســت که در جهت تســکین آالم بشــری، احترام 
به انســانها و ترقی و تعالی بشــریت گام برمیدارد، اظهار داشــت: »این اهداف، اهدافی است 
که حضرت امام خمینی)ره( همواره در نظر داشــته و در جهت تحقق آن از هیچ کوششــی 
دریغ نکردنــد.« نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــال احمر تصریح کــرد: »این جمعیت 
با وجــود زیرمجموعههایی همچون ســازمان داوطلبان، ســازمان امداد و نجات، ســازمان 
جوانان و مؤسســه علمی کاربردی هال ایران، در جهت پیشــبرد اهدافی چون تسکین آالم 
بشــری فعالیت میکند.« حجتاالســام والمســلمین معزی در پایان، با بیان اینکه نیروهای 
هال احمر به صورت داوطلبانــه و بیمنت به مردم خدمت میکنند، خاطرنشــان کرد: »این 
 خدمات در ســال جاری با شــعار »بنی آدم اعضای یک پیکرند« به هموطنان عزیز استمرار 

خواهد یافت.«

 به امید 
دنیایی مهربانتر

پیام رئیس جمعیت هالل احمر به مناسبت 
روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

رئیس جمعیت هال احمر با صدور 
پیامي، ضمن تبریک فرارسیدن 
هفته هال و روز جهانی صلیب 
سرخ و هال احمر به تمامی 
اعضای این نهاد مردمی، ابراز 

امیدواری کرد که این ایام، فرصتی 
باشد برای نشان دادن و ترویج خدمات 

داوطلبانه هال احمر به مردم و مسئوالن و نیز فرصتی برای 
قدردانی از زحمات تمامی اعضای جمعیت که به خوبی و 
شایستگی در راه اهداف واالی این نهاد گام بر می دارند. متن 
پیام دکتر سید امیرمحسن ضیائی بدین شرح است:»جهانی 
که در آن زندگی می کنیم متشکل از رنگ ها، نژادها و زبان های 
مختلف و هزاران عقیده و باور است که تنها با دست های 
مهربان و نوع دوست و ایمان به صلح و مودت، به پیکره واحدی 
از انسانیت تبدیل می شود. دست هایی که بی مزد و منت و با 
اندیشه واالی ساختن جهانی به دور از آالم و رنج ها؛ هرجا که 
دستی دراز شده یا نگاهی در طلب یاری باشد، برای دست گیری 
و یاری گری آماده-اند.19 اردیبهشت، روز جهانی صلیب سرخ 
و هال احمر؛ روز جهانی این دست های مهربان است. این روز 
را و هفته هال را که همچون نشانه ای از مهربانی ها در تقویم 
دل ها؛ حک شده، به تمامی امدادگران، جوانان، داوطلبان و 
کارکنان این نهاد مردمی، تبریک می گویم و امیدوارم این ایام 
فرصتی باشد برای نشان دادن و ترویج خدمات داوطلبانه هال 
احمر به مردم و مسئوالن و نیز فرصتی برای قدردانی از زحمات 
تمامی اعضای جمعیت که به خوبی و شایستگی در راه اهداف 
واالی این نهاد گام بر می دارند.همچنین در پایان این هفته، 
چهارمین دوره انتخابات مجامع هال احمر را نیز پیش رو داریم 
که انتخاباتی آرام و عادالنه برگزار شود و شایسته ترین منتخبان، 
وارد الیه های تصمیم گیر جمعیت شوند.امیدوارم در آستانه 
ماه شعبان از برکات معنوی این ماه مستفیذ شویم و در مسیر 
نوع دوستی، صلح و برای ساختن دنیایی مهربان تر، گام هایمان 
استوار و امیدهایمان بی پایان باشد.«
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خبرنامه

سیدحســن هاشــمی در مراســم افتتاح رســمی طرح ســامت یار که همراه با 
گرامیداشت هفته هال احمر در بیمارستان رســول اکرم)ص( برگزار شد، گفت:  
هال احمر یکی از مهمترین و زیباترین ارگان هایی اســت که بــا توده های مردم 
ارتباط دارد و در طول تاریخ مورد اعتماد مردم بوده است. وزیر بهداشت با اشاره به 
اینکه هال احمر جمعیتی بسیارخوشنام و مورد وثوق مردم است، افزود: بسیاری 
از مراکز درمانی کشور وقف هال احمر اســت و وظیفه همه کسانی که لباس این 
سازمان را می پوشند این است که نگاه زیبای مردم را در این زمینه حفظ کنند. وی 

از اجرای طرح سامت یار ابراز خرسندی کرد و بیان داشــت: با صراحت می گویم 
که سامت یاران به هیچوجه کار پرســتاری و درمان نمی کنند و این افراد اقدامات 
متعددی انجام میدهند که برای بیماران انجام نمی شــود. هاشــمی با بیان اینکه 
سامت یاران تحت نظر دفتر پرستاری در بیمارســتان ها تعیین خدمت می شوند، 
گفت: فعالیت این افراد در دو بخش کمک به بیمار و همراهانشــان و ایجاد سرمایه 

اجتماعی است. 
منبع: پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر  

حجت االسام والمســلمین معزی در خطبه های پیش از نمازجمعه تهران گفت: 
»هم اکنون در 180 کشــور دنیا، سازمان ها یا مؤسســات داوطلبان فعالیت دارند 
که در کشورهای غیرمسلمان با نام »صلیب ســرخ« و در کشورهای مسلمان با نام 
»هال احمر« فعال هســتند؛ یکی از اهداف چهارگانه این سازمان ها، تسکین آالم 
بشری اســت. اگر در حوادث، نخستین پرچم برافراشته شــده، پرچم هال  احمر 

است؛ به  خاطر آرامش بخشیدن به دردهای انسان هاست.« معزی با تأکید بر این که 
انسانی که ســانحه برای او پیش آمده، رنجور و غمزده است و باید به او کمک شود، 
گفت: »در این شرایط مانند شرایط ماندن در زیر آوار، نخستین کسی که باالی سر 

او می رسد و می خواهد رنج او را آرامش ببخشد، از جمعیت هال احمر است.« 
منبع: شهروند  

معاون پژوهشــی مؤسســه آموزش عالی علمیـ  کاربردی هال ایران گفت: 130 
عنوان کتاب و 25 شماره فصلنامه منطبق با مأموریتهای هال احمر در نمایشگاه 
کتاب امســال عرضه شــد که با موضوع امداد و نجات، مدیریــت بحران، کاهش 
خطرپذیری و به طور کلی منطبق با ماموریــت های جمعیت هال احمر بود.دکتر 

حمیدرضا اســکاش، اظهار کرد: شــرکت در نمایشــگاه کتاب به عنوان جشنواره 
تولیدات فرهنگی و علمی برای فعاالن این حوزه بسیار حائز اهمیت است ومؤسسه 
آموزش عالی علمیـ  کاربردی هال ایران نیز هر ســاله در این نمایشــگاه حضور 
منبع: پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر فعال دارد. 

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هال احمر کشور از برگزاری آزمون 
استخدامی این نهاد به منظور جذب 750 نفر در سال جاری خبر داد. حسن ابوالقاسم 
گرجی تأکید کرد: این آزمون که پس از طی مراحل قانونی برگزار میشــود، نیروهای 
جوانان، امدادگران و داوطلب پس از شرکت و قبولی به استخدام این نهاد درخواهند 

آمد. وی اضافه کرد: افرادی که ســالها به صورت داوطلبانــه در این جمعیت فعالیت 
کرده و به درجه ایثار رسیدهاند از گروههای دیگر برای استخدام در این نهاد هستند 

که بدون برگزاری امتحان و تنها با آزمونهای تخصصی، استخدام خواهند شد.
منبع: ایرنا  

مهندس علی اصغر احمــدی، دبیرکل جمعیت هال احمر دربــاره خانه های هال، 
گفت: با مطالعاتی که انجام شــده اســت، در فــاز اول خانه های هــال در تمامی 
روستاهای کشور راهاندازی می شــود. وی افزود: خانههای هال در روستاها در یک 
برنامه 5 ساله پیشبینی شده است و در مرحله بعد، خانه های هال در محات شهرها 

ایجاد می شود. احمدی با تأکید بر اینکه هدف از ایجاد خانه های هال قرار گرفتن در 
کنار مردم است ادامه داد: با ایجاد خانه های هال، می خواهیم کانونهای دانش آموزی، 
دانشجویی و داوطلبی در خانه های هال متمرکز شود و از این طریق، مردم را دعوت 
منبع: مهر می کنیم خودشان بیایند و آموزش ببینند. 

فرحنازرافع گفت : ســازمان داوطلبان جمعیت هال احمــر تاش می کند همچون 
سنوات گذشته همزمان با موســم رحمت و تجلی حقیقت با بهره مندی از همت واال 
و دستان توانای خیرین و نیکوکاران در جهت دســتگیری از محرومین و نیازمندان 
کم برخوردار  در سراسر کشــور» برنامه ملی همای رحمت « را با رویکرد گستراندن 
ســفره های مهربانی )آیین افطار( و توزیع بســته های غذایی بین اقشار محروم اجرا 
کند. رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هال احمر به توزیع سبد های غذایی در میان 
نیازمندان اشــاره کرد و افزود: در مرحله نخســت افراد نیازمند شناسایی می شوند و 

سپس سبدهای غذایی تهیه شده از ســوی داوطلبان جمعیت هال احمر به خانواده 
های نیازمند اهدا می شــود.وی ضمن اعام شماره حســاب برای جذب کمک های 
نقدی خیرین و داوطلبان جمعیت هال احمر ، گفــت: خیرین و داوطلبان می توانند 
کمک های نقدی خود را از طریق سامانه تلفن همراه کد USSD  *733*5151# و 

یا حساب شماره 15/000/000/42 بانک ملت، واریز کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان داوطلبان  

گفته ها



خانواده سعادت
راه هایی برای خوشبختی

خانواده
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گزارش

    چــرا مــا خیلی آدم های شــادی 
نیستیم؟ 

شاید شــما هم این جمله را شــنیده باشید که 
می گوید »شاد بودن، دِل خوش می خواهد«. به 
نظر من، این که ما خیلی آدم های شادی نیستیم 
تا حد قابل توجهی بــه همین جمله برمی گردد. 
نمی خواهم بگویم کــه ما اصــًا دلمان خوش 
نیست، ما به خیلی چیزها دل خوشیم برای مثال 
به همسرمان، فرزندانمان، ســامتی مان، پدر 
و مادرمــان و خیلی چیزهای دیگر. اما مســئله 
این جاســت که با این دل خوشی ها به اندازه الزم 
خوش نیســتیم. یا به عبارت دیگر، انگار این دل 
خوشــی ها آن طور که باید و شــاید راضی مان 
نمی کنند. از آن جا که وقتی رضایتمندی نباشد، 
شــادکامی هم نخواهد بود، تعجبــی ندارد که 
اغلب می بینیم حال خودمــان و خانواده مان از 

شادکامی فاصله زیادی دارد.
    رمضان، ماه شادکامی  

شــاید به جرئت بتوان گفت که هیــچ ماهی به 
اندازه ماه رمضان به »مبارکی« مشــهور نیست. 
در کنار دالیــل مذهبی این اســتناد، تعدادی 
دالیل روانشناختی هم هســتند که شادکامی 
جاری در این ماه را تا حــدودی تبیین می کنند. 
ســه مورد از این دالیل به اختصار شــامل موارد 

زیر هستند: 
1    افزایــش رضایتمندی. رمضــان، برای هر 
کاری قاعده خاص خــودش را دارد؛ از خوردن و 
آشامیدن گرفته تا افکار و اندیشه ها. بنای این ماه 
از اول این بوده که به جسم ما یاد بدهد که به آب 
و غذای کمتر راضی باشد و به روانمان بیاموزد که 
صبورانه به تحمل سختی های روزه داری رضایت 
بدهد. همان طور که قبًا هم گفتم، رضایتمندی 
و شــادکامی برادران دوقلو هســتند و هر جا که 
رضایتمندی باشــد، شــادکامی نیــز همان جا 

خواهد بود. 
2    زندگــی در لحظــه. در ماه رمضــان، اکثر 
افراد، هر جــزء از قرآن کریــم را در روِز خودش 
مي خوانند و هر روز دعای خاص خودش را دارد. 
در این ماه، بیشــتر از ماه های دیگر به لحظه ها و 
ساعت هایی که از عمرمان می گذرند توجه نشان 
می دهیم و سعی می کنیم از هر لحظه بیشترین 
توشــه را برگیریــم. تحقیقات نشــان داده اند 
کسانی که در لحظه زندگی می کنند، شادکامی 

بیشتری را تجربه خواهند کرد. 

شادکامی در وقت طالیی

راحله فالح 
کارشناس ارشد روانشناسی

زندگی، فرصت بزرگی است که از کنار هم چیده شــدن فرصت های کوچک تر ساخته شده است. درست 
اســت که همه فرصت ها، ارزشــمندند، اما بعضی از آن ها آن قدر گرانند که گاه مســیر زندگی ما را تغییر 
می دهند. من اسم این فرصت ها را، فرصت های طالیی گذاشــته ام. یکی از طالیی ترین این فرصت ها، ماه 
رمضان است. ماه رمضان، جلوه بیدار شــدن شور زندگی اســت؛ هم زندگی ای که در این دنیا داریم و هم 
حیات با شکوه تری که با مرگ قدم در آن خواهیم گذاشــت. رمضان را به اسم های زیادی می شناسیم؛ ماه 
مغفرت، ماه رحمت، ماه نیایش و کلی اسامی انرژی بخش دیگر. در کنار همه این ها، رمضان ماه شادکامی نیز 
هست. در این نوشتار درباره راهکارهایی که به ما کمک می کنند تا از این ماه مبارک، برای تقویت شادکامی 

خانوادگی مان بهره ببریم صحبت خواهیم کرد. 

 چگونه ازظرفیت های ماه رمضان، برای تقویت شادکامی 
در خانواده مان بهره ببریم؟ 
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3    از هم یــاد کنیــد. رمضان ماه یــاد کردن 
اســت و خداوند دوســت دارد که انســان ها در 
کنار این که به یاد او هســتند، به یاد یکدیگر هم 
باشــند. به یاد هم بودن، یکی از ابزارهای مهم در 
افزایش شادکامی خانواده اســت. امروزه با رشد 
تکنولوژی، این مســئله خیلی آسان شده است. 
پس اگر می توانید، هر روز در فاصله ای که همسر 
و فرزندانتان در کنارتان نیســتند با آن ها تلفنی 
صحبت کنید و یا برای آن هــا یک پیام مهربانانه 

بفرستید. 
4    فرصت تراشــی کنیــد. رمضــان، فرصتی 
اســت که خداوند به انســان ها داده است تا عذر 
تقصیرهایشان را به بارگاه او بیاورند و عفو تحویل 
بگیرند. اگر می خواهید خانواده شادتری داشته 
باشــید، فرصت عذرخواهی و همین طور عفو و 

گذشت را به همدیگر بدهید. 
5    از هــم تعریــف کنیــد. رمضــان، مــاه 
مثبت اندیشــی اســت، طوری که حتی فکر بد 
کردن نسبت به دیگران هم می تواند روزه را دچار 
اشــکال کند. برای این که این مثبت اندیشی در 
عمق خانواده تان نفوذ کند، از ساده ترین مرحله 
آغاز کنید، یعنی از تعریف کــردن از خوبی های 

همدیگر. 
6    با جمع باشــید. حــال و هــوای رمضان، 
حال و هــوای تنهایی نیســت. پــس جمعی را 
برای خودتان دســت و پا کنید؛ بــرای مثال اگر 
می توانید برای نماز، خانوادگی به مسجد بروید 
و اگر نمی توانید در خانــه، خانوادگی نماز را برپا 
کنید. در خانه تان به قدر توانایی تان سفره افطار 
پهن کنید و فامیل و آشــنایان را به ســفره تان 
مهمان کنید. با جمع بودن، یکی از عوامل مهمی 

است که شادکامی را افزایش می دهد. 
7    یاد بگیریــد. رمضان ماه نــزول مهم ترین 
کتاب درســی جهان است. ســعی کنید هر روز 
مطالعه کنید و آموخته هایتــان را با خانواده تان 
به اشتراک بگذارید. آگاهی نیز شادکامی شما را 

افزایش خواهد داد. 
8    دیگران را خوشــحال کنیــد. رمضان، ماه 
اجابت دعا اســت. یکی از راهکارهای شادکامی 
هم رفع نیازهای دیگران است. پیشنهاد می شود 
در این ماه کارهای خیریه خانوادگی ای را ترتیب 
بدهید؛ مثــًا به مقــدار توان بــرای رهگذران 
محلتان لقمه نان و پنیر آماده کنید و موقع افطار 

 .بین آن ها پخش کنید

3    افزایش قدرشناســی. ما در مــاه رمضان، 
نســبت به نعمت هایی که به خاطر وفور و عادت، 
آن ها را فراموش کرده ایم، توجه نشان مي دهیم. 
برای مثــال خیلی از ما در روزهــای دیگر، »آب 
خوردن« را ســاده ترین کار دنیــا می انگاریم، 
اما وقتی رمضان می شــود و به حکــم خداوند، 
ســاعات خــوردن و آشــامیدن بــه زمان های 
مشخصی محدود می شود، دستمان می آید که 
آب خوردن، عجب نعمت بزرگی اســت! همین 
اذعان کردن به نعماتی کــه قبًا آن ها را کوچک 
می پنداشتیم، باعث می شــود که قدرشناس تر 
بشــویم و وقتی قدرشــناس تر شــدیم درصد 

شادکامی مان هم بیشتر خواهد شد. 
    چگونــه در ماه مبــارک رمضان، 

شادکامی خانوادگی مان را تقویت کنیم؟ 
رمضان، ماه خانواده هم هست. سفره های افطار 
و سحر، ترفند هوشــمندانه ای است که رمضان 
برای جمع کردن همه اعضــای خانواده در کنار 
هم، تدارک دیده است. ما در رمضان، خانوادگی 
نمــاز می خوانیــم، خانوادگی افطــار می کنیم 
و همین طور بر اســاس فرصت هایی که به طور 
بالقوه در این ماه وجود دارند می توانیم به صورت 
خانوادگی شادکامی را تمرین کنیم. برای این که 
از ظرفیت های این مــاه مبارک به منظور تقویت 
شــادکامی خانوادگی تان بهره بیشــتری ببرید 

راهکارهای زیر را امتحان کنید: 
1    از خداوند کمک بخواهیــد. همه ما در طی 
مــاه رمضــان، درخواســت هایی از درگاه الهي 
داریم. اگر می خواهید دوز شادکامی خانواده تان 
باالتر برود، در کنار دیگر دعاهایتان از او بخواهید 
که شادکامی را به قلب شــما و خانواده تان وارد 
کند. پیشــنهاد می شــود این دعا را به دعاهای 
دســته جمعی خانوادگی تــان مثــل دعاهایی 
که قبل از افطــار با اعضای خانواده به اشــتراک 

می گذارید اضافه کنید. 
کنــار  در  رمضــان،  ســیب.  بگوییــد   2
شــیرینی هایش ســختی های زیادی هم دارد. 
اگر می خواهید سطح شــادکامی خانوادگی تان 
باال برود، از این فرصت اســتفاده کنید و لبخند 
زدن به دشــواری ها را تمرین کنید. برای مثال 
می توانید در یکــی از محل های پــر رفت و آمد 
خانواده، نوشــته ای را که بار معنایی مثبتی دارد 
نصب کنید؛ مثًا بنویســید »لبخند بزن، تو در 

برابر دوربین خداوند ایستاده ای«. 

 ضرورت صله رحم 
در ماه مبارک رمضان

»ِصلوا أرحاَمکم َواحفظوا ألســنتکم« ارحام را مورد صله و 
دیدن قرار داده و زبانتان را حفــظ کنید. نه تنها هنگام روز 
که روزه هستید، بلکه در طول ماه، این امور را رعایت کنید. 
چون این ها آداب روزه نیست، آداب ماه روزه است. بحثی 
در آن نیســت که روزه دار موظف است زبانش را حفظ کند، 
اّما وقتی شب رســید آیا می تواند هر چه خواست بگوید؟ 

فرمود: در طول این ماه زبانتان را حفظ کنید. 
امام صادق)ع( از اجداد بزرگوارشــان و از رسول اهلل )ص( 
نقل فرموده اند که: »من َعِرف اهلل وعّظمه َمَنع فاه من الکالم 
و بَْطنه من الطعام وعّنا نفسه بالّصیام والقیام«1: برای این که 
انسان مواظب دهانش باشد و هر حرفی را نزند، معرفت خدا 
الزم است. کسی که خدا را بشناســد و او را بزرگ بشمارد، 
در پیشگاه خدای عظیم، هر حرفی را نمی زند و شکم را هم 
با هر غذا، گرچه حرام باشــد، آلوده نمی کند. لّذت خوردن 
چند لحظه ای است که غذا در دهان است. کسی که خدا را 
شناخت کنار هر سفره ای نمی نشیند. عنایت دارد که خود 

را با روزه گرفتن بپروراند و خودش را فراموش نمی کند.
یکی از نصیحت طلبان به اباذر نوشــت که مرا نصیحت کن. 
اباذر هم در جواب مرقوم فرمود: »به عزیزترین دوستانت 
ستم نکن«. دوباره آن شخص نوشت که این مطلب روشنی 
بود، انسان که به دوســت عزیزش جفا نمی کند. اباذر در 
جواب نوشت: عزیزترین افراد نســبت به آدم، خود »او« 
اســت. )هیچ کس به اندازه خود آدم پیش انســان عزیز 
نیست( فرمود: جان خود را نیازار، چون هر گناهی که انسان 
مرتکب می شود، فشاری است که بر جان خود وارد می کند.2
کســی که تنها مواظب باشــد هر حرفی را نزند، پرخوری 
نداشــته باشــد یا هر غذایی را نخورد، روزه اش را بگیرد، 
نمازش را بخواند، چنین کســی از مؤمنان معمولی است نه 

اولیای خدا. 

1. اربعین شیخ بهایی، ص 76، ح 2. 
2.  ارشادالقلوب، ج 1، ص 345. 

منبع: پایگاه اطالع رسانی و خبری جماران 

آیت اهلل جوادی آملی
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     نظر کارشناس
در ایــن باره دکتر خراســانی مشــاور حیطه 
زناشویی به مهر و ماه می گوید: »این باور غلط 
که زوج های موفق و خوشــبخت هیچ مشکلی 
باهم ندارند، باعث بسیاری از جدایی های امروز 
اســت، در صورتی که زوج های موفق آن هایی 

هســتند که می دانند بعد از یک اختاِف حتی 
خیلی شدید، می توان رابطه را مرمت کرد.«اگر 
همســران فکر کنند که با بروز یک مشــکل 
جدی به آخر خط رسیده اند و باید رابطه را به 
هم زده و هر کدام شــانس خود را جای دیگر 
بیازمایند، این باورشــان جنگیدن برای بهبود 

رابطه را بی معنــا جلــوه داده و دو نفر خیلی 
زود دســت از تاش بر می دارنــد. تربیت های 
مختلف خانوادگی، روان شناســی متفاوت زن 
و مرد، بروز عوامل نوظهور مانند شــبکه های 
اجتماعی و مشــکاتی که در حیطة زناشویی 
ایجاد می کند، همگی باعث شــده است روابط 
همسران دستخوش آسیب های زیادی باشد. 
حال با این زمینه های دردســر ساز اگر دو نفر 
زمانی که به هــم بله می گویند عــزم خود را 
جزم نکنند تا زندگی شان را بسازند، در مواقع 
ضروی آن را مرمت کــرده و اگر دیواری ترک 
برداشــت و حتی فروریخــت، دوبــاره آن را 
بســازند، خانه ها مانند خانه ای روی آب بدون 

پشتوانده خواهد بود.
     نگران فردا باشیم!

دکتــر خراســانی در این زمینــه می گوید:» 
والدین باید همان طور که نگران مراسم ازدواج 
و محل زندگی و مســائلی از این دســت برای 
فرزندان خود هستند، نگران فردایی هم باشند 
که مشــکات واقعی زندگی شــروع می شود. 
به فرزندانشــان تعمیر را بیاموزند، چون فقط 
زوج هایی طعم خوشــبختی را می چشند که 

دوباره می سازمت 
راه کارهایی برای مرمت عشقی که تخریب شده است

نداداودی

قصه های کودکی زیباترین خاطرات زندگی ماســت، اما همین  ا گاهی چیزهایی را به ما آموخته که در آینده به 
ضررمان تمام شده است. مثل این که در پایان بیشــتر قصه ها، دو دلداده به هم می رسیدند و سال ها با خوبی و 
خوشی زندگی می کردند. فانتزی های دوران نوجوانی هم بی تقصیر نبودند؛ کتاب ها، فیلم ها و همه آن چیزهایی 
که باعث شد گمان کنیم وقتی زیر یک سقف می رویم، یعنی تا آخر قرار است همه چیز گل و بلبل باشد و بدون هیچ 
مشکلی کنار هم زندگی کنیم، اما وقتی وارد زندگی واقعی شدیم، حقایق دیگری برای ما معلوم شد. عشق نه تنها 
دلدادگی قبل از وصال، که حفظ آن عالقه و یا ایجاد یک حس عمیق تر بعد از رفتن به زیر ســقف مشترک است. 
راه رفتن باالی ابرها و قدم زدن های شاعرانه در خیال، یک روی ســکه است و آمدن به این جا، روی زمین، حس 

آسفالت های داغ و کلنجار رفتن با مشکالتی که هر کدام می خواهند »مایی« در کار نباشد، روی دیگر سکه. 

رفتار شناسي
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که همیشــه نوک پیکان را به ســمت یک نفر 
نشــانه می گیــرد و این باعث می شــود حس 
خوبی بین زن و شــوهر ایجاد نشــود. رابطه، 
یک بردار با دو ســمت اســت و در نهایت یک 
طرف نمی تواند کامًا بی گناه باشــد. مهم این 
است که زوجین هر کدام دنبال میزان تقصیر 
 خود باشند و رفع کاســتی هایی که در رابطه 

وجود دارد.
      وقتی زن و شــوهر می گویند نقطه ســر 
خط، باید تمام تاش خود را بکنند که شــروع 
دوباره و زیبایی داشته باشند. وسوسه یادآوری 
اتفاقات گذشته، چیزی اســت که شکوه یک 
شــروع دوباره را در هم می ریزد. برخی خطاها 
مثل خیانت فراموش نمی شود، اما برای مرمت 
دوباره رابطه نیاز است تا حتماً بخشیده شود، 
)البته بعد از ریشــه یابی و تعهد همسر خاطی 
برای عدم تکرار دوباره آن( در غیر این صورت 
از درون مانند موریانه حس فردی که آســیب 
دیده اســت را می خورد و نمی گذارد پایه های 

اعتماِد دوباره شکل بگیرد.
      بــرای این کــه همســران در مرمــت 
رابطه شان موفق باشــند، بهتر اســت بعد از 
آشــتی، باب گفتگوی منظم را باز کرده و قرار 
بگذارند تا با تمام مشــغله ها و شلوغی ها باهم 
حــرف زده و کاستی هایشــان را مطرح کنند. 
اگر همســران بدانند که باید نیازهایشــان و 
توقعاتشــان را به هــم بگویند و قرار نیســت 
هیچ کدام ذهن خوانــی بلد باشــند، آن وقت 
بخــش زیــادی از راه را پیموده انــد. در این 
صورت قبــل از آن کــه رابطه تخریب شــود، 
 عوامــل خطرســاز شناســایی و برطــرف 

خواهند شد. 
     حفظ عشق... 

ایجاد عشق در زندگی مشــترک هنری است 
که باید آموخته شــود. حفظ آن عشق کاری 
اســت که باید برایش جنگیــد و ایجاد دوباره 
آن وقتی به خاطر بروز مشکلی از بین می رود، 
کاِر سخت، اما ارزشــمندی است که نتیجه ای 
بسیار شیرین دارد. داشــتن خانواده ای که دو 
رکن اصلی آن، عاشــقانه یکدیگر را دوســت 
دارند، یکــی از بزرگ ترین نعمت هایی اســت 
که آرامش واقعی را هم بــه خود آن ها و هم به 

 .فرزندانشان هدیه خواهد داد

»عشق شاخساری ست که 
بی درنگ به شکوفه نمی نشیند و 

دیر زمانی می گذرد تا گلستانی 
شود.

سرشار عطر و رنگ و هیچ معنایی 
به جز ایمان ندارد

ایمان و اعتماد به کسی، به چیزی و 
پیوسته همسفر اشتیاق است

به تالش و کار، به تحمل و شادمانی.

و آن گاه که عشق جامه ایثار به تن 
کند کم بهاترین حاصل آن رضایت 

و سرشاری ست

و این پاداش آنی ست که به 
فراسوی وجود خویش راه دارد

و همیشه آسان تر ببخشد تا که 
فراچنگ آرد.

و دنیایی صمیمیت و تکاپوست به 
شنیدن و ادراک و از آن پس، انجام 

هر آنچه بتوانی و اندوختن آنچه 
شایسته باشد.

که درخت زندگی دیگران سرشار 
میوه های شادمانی و امنیت و 

نیک بختی شود و گاه درد است.

عشق سفری بی منتهاست در 
امتداد نیاز دیگران و شایسته 

آن که بکوشد، بنیوشد و دل را 
بگسترد به ادراک آنچه می گویند 

و آنچه ناگفته در دل نهان می دارند 
که توان گفتنشان نیست.«

بخشی از کتاب »بارانی باید«  

به جای تعویض به تعمیر فکــر کنند. وظیفه 
والدین جوانان اســت که وقتی فرزندانشان را 
راهی خانه بخت می کنند، بــه آن ها بیاموزند 
باید پای انتخابشان بایستند و شرایط مختلف 

را کنترل کنند.«
این ضرب المثل قدیمی کــه می گفت با لباس 
عروس به خانه بخت رفتن و با لباس ســپید از 
آن بیرون آمدن، هر چنــد ظاهر زیبایی ندارد 
و در این سال های اخیر خیلی ها می گویند یک 
پایان تلخ بهتر از یک تلخــی بی پایان خواهد 
بود، اما گاهی این بهانه ها باعث می شود اشتباه 
کنیم. هیچ کس نمی گوید که با تلخی بی پایان 
کنار بیاییم اما گاهی می شــود تصمیم گرفت 
و حتی بعد از بروز اختافــات عمیق، رابطه را 
دوباره به شــیرینی روزهای اول و حتی بهتر 

درآورد اما این کار چندان ساده نیست.
     احیای رابطه بعد از بروز مشکل

طبق نظر دکتر خراســانی احیای رابطه بعد از 
بروز مشکل چند مرحله دارد:

      با توجه به این که مشــکل چقدر جدی 
باشــد، انرژی و وقتی که صــرف احیای رابطه 
می شــود، متفــاوت خواهد بود؛ مثــا زمانی 
که همســر خیانــت می کند، با وقتــی که به 
خاطر خشــم و اخاق نامناسبش رابطه به هم 
می ریزد، شــدت تخریب و به تبــع آن نیاز به 

مرمت متفاوت است.
      علت مشــکل باید معلوم شود، همسری 
که دروغ می گوید و یــا خیانت می کند، مقصر 
است اما گاهی این اشــتباه معلول رفتار طرف 
مقابل، تربیت خانوادگی و یا مشــکلی اســت 
که اگر مشخص نشــود و فقط دو نفر تصمیم 
بگیرنــد آن را نددیده گرفته و از صفر شــروع 
کنند، بعد از مدتی دوبــاره رخ داده و همه چیز 
را خراب می کند. مانند بیماری که باید علتش 
مشــخص شــود تا درمانش مقطعی نبوده و 
قطعی باشد. مشکلی که یک بار رابطه را تا مرز 
فروپاشی پیش می برد باید ریشه یابی شود که 
این کار نیاز به گفتگوی صحیــح و مراجعه به 

مشاور خواهد داشت.
      زن و شــوهری کــه می خواهنــد بنای 
تخریب شده را بازســازی کنند، نباید به دنبال 
مقصر باشند، همان طور که گفته شد باید علت 
را مشــخص کنند تا از بروز دوباره جلوگیری 
کنند، اما به دنبال مقصر بودن، چیزی اســت 

زن و شوهری که 
می خواهند بنای 

تخریب شده را 
بازسازی کنند، 
نباید به دنبال 
مقصر باشند، 

بلکه  باید علت را 
مشخص کنند 
تا از بروز دوباره 

جلوگیری کنند، 
اما به دنبال مقصر 

بودن، چیزی 
است که همیشه 
نوک پیکان را به 

سمت یک نفر 
نشانه می گیرد و 

این باعث می شود 
حس خوبی بین 

زن و شوهر ایجاد 
نشود

آموزه ای مهم برای فرزندان
دکتر خراسانی: وظیفه والدین اســت که وقتی فرزندانشان را راهی خانه 
بخت می کنند، به آن ها بیاموزند باید پای انتخابشــان بایستند و شرایط 

مختلف را کنترل کنند.
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دکتــر محمدرضا شــرفی در کتــاب دنیای 
نوجوانی در مورد تعریــف نوجوانی می گوید: 
»اتومبیلی را در نظر بگیرید کــه در جاده ای 
آســفالت و عریض با ســرعت در حال حرکت 

است. 
راننده پــس از طی مســافتی بــدون عائم 
هشــداردهنده کافی، ناگهان در مقابل خود، 
جاده ای خاکــی و پر از دســت انداز و موانع را 
مشــاهده می کند، بافاصله از ســرعت خود 
می کاهــد و با احتیــاط کامــل از آن ها عبور 
می کند. ســامت سرنشــینان و اتومبیل در 
گرو مشــاهده دقیق، تنظیم ســرعت، صبر و 
خویشــتنداری راننده اســت. حال در مسیر 
زندگی انســان، دورة نوجوانــی، همان بخش 
خاکی و پر دردســر مســیر حرکت اســت و 
طبیعی است کسانی موفق می شوند دست در 
دست نوجوانان، این مســیر را به سامت و با 
امید به آینده ای روشــن طی نمایند که ضمن 
شــناخت کامل، شــکیبایی و تفاهم را پیشه 

سازند.«
     نوجوانی از کی شروع می شود؟

اما این که نوجوانی دقیقاً از چه ســنی شــروع 
می شــود و تا چه ســنی ادامه دارد، بستگی 
بــه تفاوت های فــردی و جنســیتی متفاوت 
دارد و از ســنین 11 تا 16 ســالگی متفاوت 
خواهد بــود. در هر صورت شــما بــه عنوان 
والدین، خیلی خــوب متوجه می شــوید که 
 فرزندتان وارد این مرحله جدید از زندگی اش 

شده است.
اگر شــما هم در خانه فرزنــد نوجوانی دارید، 
بهتر اســت تا انتهای این مطلب بــا ما همراه 
باشــید تا در مورد خصوصیــات عاطفی این 
دوران صحبــت کنیم. هر چنــد ویژگی های 
جســمانی دوران بلوغ هم مهم بوده و والدین 
باید به آن دقت کنند، امــا آن خصوصیات به 
خاطر بروز ظاهری شــان خیلی بیشــتر مورد 
توجه قرار می گیرند تا تغییراتی که در حیطة 
عاطفــی  فرزند یــک خانــواده رخ می دهد، 
 در حالــی که ایــن تغییرات اهمیــت زیادی 

دارد.
     عاطفه، اما متغیر و شدید

نوجوان در این روزها احساســات عمیق تری 
از خــود نشــان می دهــد. در خانــه و مقابل 
مخالفت های شــما عکس العمل شــدیدتری 

جزر و مدعاطفی روزهای بلوغ 
آشــنایی با خصوصیات عاطفی نوجوانان و وظیفه ای که والدین در این 

دوره از زندگی فرزندشان بر عهده دارند
متین سیفی

همیشه کودک نمی ماند، وقتی هنوز برایش اســباب بازی کودکانه انتخاب می کنید، می بینید بزرگ شده، نه 
آن قدر که شما و دنیایتان را درک کند و نه آن قدر که دســتش را بگیرید و با خود هر جا که می خواهید ببرید 
و این یعنی فرزند شما وارد روزهای نوجوانی شده است. شــاید ایام نوجوانی همان قدر که برای خود نوجوان 
ناشناخته و گاهی ترس آور است، برای والدینش هم سخت باشــد و این را آن هایی که در خانه فرزند نوجوانی 
دارند و به یکباره احســاس می کنند فرزندشان از آن ها فاصله گرفته اســت و دیگر مثل گذشته نمی توانند 
به زندگی اش اشراف کامل داشــته باشــند، خیلی خوب درک می کنند. اما این هم مرحله ای از زندگی شما و 
فرزندتان است که باید به خوبی و در کمال ســالمت از آن عبور کنید. برای عبور بدون مشکل از این ایام، باید 

نسبت به ویژگی های آن اطالع کامل داشته باشید.

گزارش
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بیشتری خواهید کرد.
     تخیل با شرط و شروط الزم

یکی دیگر از ویژگی های روزهای بلوغ، تخیل 
قوی نوجوان اســت. این جمــات را بخوانید: 
»هرچه ســعی می کنم تمرکز خــود را موقع 
درس خوانــدن باال ببــرم موفق نمی شــوم. 
آن قدر به دوردســت ها فکر می کنم و آینده را 
در نظر مجســم می کنم که از وظایف اصلی ام 
باز می مانم و متأســفانه در بیشــتر مواقع به 
شــغل آینده ام و رؤیاهایی که دارم آن قدر فکر 
می کنم که اطرافیانم مرا ســرزنش می کنند. 
چگونــه می توانم حــواس خــود را متمرکز 
کنم؟« این سؤال مشــاورة یک دختر نوجوان 
است که از تخیات خود خســته شده است و 
 فکر می کند این تخیــات به دنیای واقعی اش 

لطمه می زند. 
البته قــوة تخیل چیزی اســت کــه می تواند 
موجب تقویت نیروی ذهن و اندیشــه شود و 
خاقیتی که او در زندگــی و آینده اش خیلی 
به آن نیاز دارد، در گرو همین تخیات اســت؛ 
اما مانند هر ویژگی دیگری، اگــر از حد خود 
فراتر بــرود مانــع موفقیت او می شــود. باید 
در طرح ریزی روابــط و فضای خانــه، کاری 
کنید تــا در عین حال کــه او فرصت خلوت و 
تخیل را پیــدا مي  کند، این فرصــت بیش از 
حد نباشــد. مهم ترین کار شما جذابیت دادن 
به محیط خانــواده، جمع ها و دورهمی هایتان 
 اســت که او را از خلوت درون خــود به بیرون 

می کشد.
     ماجراجوهای خانگی

ویژگی دیگر نوجوانی که شاید شما را بیشتر از 
بقیه ویژگی ها نگران کند، ماجراجویی و عاقه 
شــدید آن ها به حوادث ناشــناخته و دنیای 
اســرارآمیز وقایع اســت. او از رفتــن به نقاط 
ناشــناخته لذت می برد و تجربه های جدید را 
دوســت دارد. گاهی آن قدر ایــن ماجراجویی 
زیاد می شــود که حتی با هنجارهای خانواده 
و جامعه مغایرت پیدا می کند، اما باز هم شــما 
باید با صبوری و درایت ایــن ویژگی را کنترل 
کنید. رفتن به تفریحاتی که دوست دارد، البته 
همراه خانواده و یا دوســتانی کــه مورد تأیید 
هســتند، می تواند این نیاز را برآورده کند، اما 
اگر حس ماجراجویی اش برآورده نشــود و با 
آن مبارزه کنید، ممکن است به هنجارشکنی 

تبدیل شود.
     تکیه گاه عاطفی به نام دوست

مهم ترین ویژگی نوجوانی این اســت که نوک 
پیکان توجه او از خانواده به طرف دوســتان و 
همســاالن برمی گردد. فرزند شــما با داشتن 
قلبی حســاس و دلی پرشــور، در دوســتی و 
دوســت داشــتن افراط می کند و این اصًا به 
معنی بی عاقگی اش به شما نیست. مقتضای 
سن اوست که خود را از خانواده کمی مستقل 
کند و دوســتان، اولیــن گزینــة انتخابی او 

هستند. 
دوســتی های او را درک کنید و به جای آن که 
مدام از این گونه ارتباط هایــش ایراد بگیرید، 
ســعی کنید محیطــی را فراهم آوریــد که او 
بیشتر قرارهای دوستی اش را در خانه و تحت 
نظارت شــماـ  البته از نوع غیر مستقیمشـ  
بگذارد. بیشــتر نوجوانانی که در دوســتی ها 
خیلی افراط می کنند، در محیط خانه یک خأل 
عاطفی دارند و این کمبود توجه را به گونه ای 
دیگر جبــران می کننــد. تکیــه گاه عاطفی 
نیاز همة انسان هاســت و فرد را از فروپاشــی 
شــخصیتی نجات می دهد. البتــه دقت کنید 
افراط در دوســتی، خصیصة نوجوانی است و 
الزاماً به معنای کمبودی در محیط خانة شــما 
نخواهد بود، اما اگر این ویژگی آن قدر زیاد شد 
که به روال معمول زندگی اش لطمه وارد کرد، 
آن وقت باید در محیط خانه به دنبال علت آن 

باشید.
     خیلی زود می گذرد

مهم تریــن چیــزی کــه در رفتار بــا فرزند 
نوجوانتان بایــد دقت کنید این اســت که به 
گونه ای طرح رابطه تان را بریزید که حرمت ها 
بینتــان حفظ شــود. او دیگر کــودک دیروز 
نیســت. اگر ســرش فریاد بزنید، نمی ترسد و 
گریه نمی کند، امکان این کــه او هم صدایش 
را بلند کند و یا رو در روی شــما بایستد زیاد 
اســت. بهتر اســت قبل از آن کــه حرمت ها 
بینتان از بین بــرود، با صبر و شــکیبایی و از 
همه مهم تــر، رفتاری دوســتانه و همــراه با 
صمیمیــت کاری کنید که رابطه تــان در این 
روزها به جــای آن که دورتر شــود، نزدیک تر 
گردد. خیلــی زود این ایام می گذرد و شــما 
 یک جوان ســالم و موفق در کنار خود خواهید 

 .داشت

دارد و بــه طور کلــی احســاس می کنید اگر 
ضربه روحی می خورد یا مشکلی برایش پیش 
می آید، هیجانی بیشــتر از حد معمول از خود 

بروز می دهد. 
اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم، شما حس 
می کنید فرزندتان زودرنج تر شــده و همه چیز 
را به خودش می گیرد. عاوه بر این، فرزندتان 
در ایــن روزها نَوســان عاطفی زیــادی دارد. 
خیلی زود بی اعتماد می شــود و اگر در مقابل 
این زودرنجی و نوســان عاطفی، از جانب شما 
عکس العمل مناســبی دریافت نکند، آن وقت 
است که خود را تنها و بی تکیه گاه می بیند. این 
نوسان عاطفی منجر به ویژگی اي در فرزندتان 
می شود که روان شناســان به آن خواهش های 

متضاد می گویند. 
مثًا شــما گاهی کنجــکاوی زیــادی در او 
می بینیــد و این کــه دوســت دارد در مورد 
مســایل مختلــف اطاع داشــته باشــد، اما 
همین فرد گاهی اوقات کامــًا بی اعتنا از کنار 
همان مســائل می گــذرد. ایــن ویژگی عدم 
ثبات، بیشــتر از هر چیزی شــما را سردرگم 
 می کند که چه رفتــاری در مقابل او داشــته 

باشید.
     خلوت های الزم برای زندگی

ناامیدی یکی از چیزهایی اســت در سن بلوغ 
به ســراغ افراد می آید، البته گاهی شدت آن 
به قدری کم اســت که شــما اصًا متوجهش 
نمی شوید. اما در بسیاری از مواقع یک نوجوان 
احساســات نامطبوع درونی را تجربه می کند، 
برای همین ممکن اســت در خــود فرو  رود و 
زمان زیادی را در تنهایی و فکر کردن بگذراند. 
فرزند شــما مثل زمــان کودکی همیشــه در 
اطاقش باز نیست و با اسباب بازی هایش وسط 
خانه و جلوی تلویزیون و یا در آشپزخانه و کنار 
شما نمی ماند تا تنها نباشد. او دوست دارد دِر 
اطاقش را ببندد و ایــن فاصله گرفتن، درکش 
برایتان کمی سخت خواهد بود. اما باید صبور 
باشــید و به او فرصت بدهید تا تکلیف خود را 
با زندگی مشــخص کند. هرگاه خودش سمت 
شما آمد و حرفی را شروع کرد، زمان مناسبی 
است تا از حال و هوای درونی اش باخبر شوید 
و اگر رفتار دوســتانه ای با او برقرار کنید و به 
جای نصیحت کردن های پی در پی شــنوندة 
حرف هایش باشید، آن جا که الزم است کمک 

باید در 
طرح ریزی 

روابط و فضای 
خانه، کاری 

کنید تا در عین 
حال که او 

فرصت خلوت 
و تخیل را پیدا 

مي  کند، این 
فرصت بیش 
از حد نباشد. 
مهم ترین کار 
شما جذابیت 

دادن به محیط 
خانواده، 
جمع ها و 

دورهمی هایتان 
است که او را 

از خلوت درون 
 خود به بیرون 

می کشد

حرمتی که نباید از بین برود
مهم ترین چیــزی که در رفتــار با فرزنــد نوجوانتان باید دقــت کنید این 
 اســت که به گونه ای طــرح رابطه تــان را بریزیــد که حرمت هــا بین تان 

حفظ شود.
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مشاوره

برنامه ریزی تغذیه ای 
در ماه مبارک رمضان

کمردرد، گردن درد 
پشت درد

دکتر نخعی - پزشک عمومیدکتر سمیه جوالیی- کارشناس تغذیه 

با توجه به این که ماه مبارک در فصل گرماست و من دو فرزند 
دارم که یکی از آن ها سال اول است که روزه می گیرد، چگونه 
برای تغذیه آن ها و کل اعضای خانــواده برنامه ریزی کنیم که 

هم بتوانیم روزه بگیریم و هم به بدنمان آسیبی نرسد؟
   برنامه ریزی تغذیه ای در ماه مبارک باید به گونه ای باشــد که آب 
مورد نیاز بدن را تأمین کند و از موادی اســتفاده شود که آب بیشتری 
را ذخیره می کند و در طول روز به ســلول ها می رساند. برخاف تصور 
عموم، غذاهای شــیرین و چرب نه تنها کمکی برای بیشتر شدن توان 
تحمل گرســنگی نمی کنند، بلکه زودتر هضم شده و احساس ضعف را 

به دنبال خواهند داشت و همین طور باعث تشنگی بیشتر می شوند.
برای این کــه در ماه مبارک بتوانیــد به ســامتی روزه بگیرید، حتماً 
ســحری بخورید و غذاهایی را تهیه کنید که آب پز، ســبک اما مقوی 
باشند. از خوردن کوکو، بادمجان، سوســیس و کالباس، سس مایونز و 
ســیر و پیاز و همچنین غذاهای چرب و پرنمک که سبب تشنگی زیاد 

در طول روز می شود پرهیز کنید.
ســعی کنید در ماه رمضان میوه های آب دار و ســبزی های بیشتری 

مصرف کنید تا در طول روز دچار تشنگی نشوید.
بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبلیموی تازه با آب یا چای کمرنگ یا 

شربت خاکشیر به جای قهوه و چای پر رنگ استفاده کنید.
خوردن 8 تا 12 لیوان آب از افطار تا هنگام سحر سبب می شود تا شما 

در طول روز کمتر دچار تشنگی شوید.
برخی عادت دارند که بعد از خوردن سحری سریع به رختخواب بروند 
که این کار اصًا مناسب نیست و سعی کنید کمی بعد از سحری بیدار 

باشید و تحرک داشته باشید.
ترش کردن یکی از مشکات شــایع بعد از افطار و ســحر است. برای 
این که دچار این مشکل نشوید بهتر است از غذاهاي سبک و کم حجم 
استفاده کنید. نان و پنیر کم نمک با ســبزی یا گردو با یک لیوان شیر 
از بهترین خوردنی ها برای سحر محسوب می شود، زیرا عاوه بر حجم 

سبک، دارای قّوت بسیار است.
از افطار تا سحر سعی کنید میوه و سبزیجات استفاده کنید. اگر برنامه 
زندگی تان به هم نمی خورد و می توانیــد، در طول روز فعالیت کمتری 
داشته باشید و شــب ها مدت زمان بیشــتری بیدار بمانید، این کار را 
انجام دهیــد، مخصوصاً برای فرزندتان که ســال اول اســت که روزه 
می گیرد، برنامــه ای بریزید که در گرما نباشــد و فعالیت بدنی زیادی 

نداشته باشد.

مدت ده سال است که کارمند هســتم و کارم طوری است که 
باید چند ساعت را پشــت رایانه بنشینم. چند ماهی است که 
دچار کمردرد و گردن درد شده ام. احساس می کنم دست هایم 
خواب می رود و گاهی شب ها هم به خاطر درد استخوان خوابم 

نمی برد. چگونه می توانم این مشکل را برطرف کنم؟
   برای پاسخ دقیق به پرسش شــما نیاز به مراجعه حضوری، معاینه 
و انجام آزمایش اســت. مخصوصاً اگر این عارضه ها بیشــتر از دو هفته 
همراه شماســت و بهبود پیدا نکرده، حتماً به یک پزشــک متخصص 

مراجعه کنید.
کمردرد، گردن درد، پشت درد، کوفتگی اعضای بدن و سردرد به عنوان 
زنگ خطری برای ابتا به آرتروز هســتند. آرتروز عارضــه ای با روند 
طبیعی اســت و درمان آن نیز باید به صــورت فیزیولوژیک )طبیعی( 
باشد و با تقویت عضات اطراف ســتون گردنی، می توان از این عارضه 

جلوگیری کرد.
تکرار حرکات، حتی در موارد بسیار معمولی و طبیعی مانند راه رفتن، 
باال و پایین رفتن از پله ها و نشســتن های طوالنی مدت پشت میز کار، 
باعث وارد شدن ضربه و فشارهای متعدد مي شود و جمع این نیروهای 
وارد شــده، مفصل را تخریب و دچار صدمه شدید مي کند و بافت آن را 
از بین می برد و در نهایت فرد را به آرتــروز زودرس مبتا می کند. پس 
این که شما در زمان های طوالنی به یک صورت نشسته اید و کار ثابتی 

را انجام داده اید، می توانسته بسیار آسیب زننده باشد.
عاوه بر این کــه به صورت حضوری به پزشــک مراجعه می کنید، باید 
برای جلوگیری از شــدت عارضه ها، گاهی نسبت به تغییر جهت دادن 
محل صفحه کلید، مانیتور و تغییر ســطح صندلی خــود اقدام کنید. 
این توصیه ها را جدی بگیرید: در محل کارتان میز و صندلی مناســب 
انتخاب کنید. اســتفاده صحیح از میز، صندلی، مانیتور، صفحه کلید و 
موس را بیاموزید. برنامه ریزی کاری داشــته باشید؛ به این صورت که 
بیش از 30 تا 45 دقیقه به حالت ثابت نشســته یا ایستاده نمانید و در 
بین کار حتماً وضعیت بدنی خود را تغییر دهید. حتی هر نیم ســاعت 

سر جای خود بایستید و یا چند قدم راه بروید.
اگر هنوز آسیب جدی ندیده باشید و بعد از مراجعه به پزشک مطمئن 
شوید که مشکلتان ناشی از خســتگی و نحوه نشستن نامناسب است، 
می توانیــد با ورزش، فیزیو تراپــی و آب درمانی بــه بهبود خود کمک 

کنید.
اســتراحت کافی، ماســاژ مایم، ریلکــس کردن عضــات و تمرین 
برای دوری از استرس، می تواند دردهای شــما را در صورتی که علت 

اناتومیک نداشته باشند ، کاهش دهد.
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همسران 
پس از تولد فرزند

 قانون اهدای عضو 
پس از فوت

دکتر شاهین شامی اقدم - وکیل پایه یک دادگستریمریم عطاریان - کارشناس ارشد بالینی

لطفا راهنمایی ام کنید چه کنم که بعد از تولد فرزندمان هم، رابطه 
ما همین قدر صمیمی بماند؛ چون خیلی ها را دیده ام که با فرزند، 

زندگی مشترکشان دچار مشکل شده است. 
   دوست گرامی، پدر و مادر شدن برای هر زوجی یک فرآیند لذت بخش 
است. به همراه این لذت ها و خاطرات خوش، پاره ای مشکات و سختی ها 
نیز به وجود خواهد آمد. حال با این اوصاف چگونه می توان کاری کرد که 
به موازات تولد فرزند جدید و افزایش مسئولیت های هر یک از زوجین، زن 
و شوهر از یکدیگر غافل نشده و مانند گذشته اوقات و فرصت های الزم را 

صرف یکدیگر کنند؟
به جای این که دائماً در مورد انجام وظایف و مسئولیت های محوله، یکدیگر 
را ســرزنش کرده و یا مقصر بدانید، در انجام کارها بــا یکدیگر همکاری 
داشته باشــید. یاد بگیرید که در برخورد با مسائل و چالش ها، خونسردی 
و آرامش خود را حفظ کنید و فراموش نکنید که این اوقات گذراســت و 
زندگی شــما به حال طبیعی خود باز می گردد. فرزند شما همیشه تا این 
حد کوچک و ناتوان و نیازمند به مراقبت دائم نمی ماند، بنابراین سعی کنید 
به خاطر این تغییرات موقتی واکنش شدید نشان ندهید. مقرراتي تنظیم 
کنید. الزم است که شما و همســرتان میان همکاری و مداخله، یک مرز 
شخصی قائل شوید؛ یعنی عاوه بر این که سعی می کنید در انجام وظایف 
و مسئولیت های مربوط به کودک با هم همکاری و همیاری داشته باشید، 
از طرف دیگر وارد حیطه مسئولیتی همســرتان نشوید. براي مثال، دائماً 
در مورد نحوه شــیر دادن، تعویض لباس و ... به همسر خود تذکر ندهید 
و یا ســعی نکنید نحوه در آغوش گرفتن کودک را به شــوهرتان آموزش 
دهید. اوقاتی را برای یکدیگر صرف کنید. به خاطر داشــته باشید که در 
هر مرحله از زندگی زناشویی که باشــید، الزم است اوقاتی را به همسرتان 
اختصاص دهید. این تخصیص زمان می تواند از روزی 2 ساعت در شبانه 
روز تا روزهای پایانی هفته را شامل شــود. حتماً زمان هایی را به تنهایی و 
بدون حضور فرزندتان با یکدیگر صرف کنید. برای مثال زمانی که نوزادتان 
در خواب است و یا در آینده مشغول بازی است، فرصت مناسبی برای آن 
است که شــما زمانی را به یکدیگر اختصاص دهید. اگر ماحظه می کنید 
که نگهداری از فرزند برای تان بسیار وقت گیر شده، تا حدی که نمی توانید 
به نیازهای همسرتان توجهی داشته باشید، حتماً از کمک اطرافیان مانند 
مادر خودتان، مادر همسرتان بهره بگیرید. صحبت کردن از اساسی ترین و 
اصولی ترین روش هایی است که در کاهش تعارضات زناشویی نقش مؤثر 
دارد. هر چند امکان دارد تصور کنید که با وجود این همه مشغله، فرصت 
انجام این کار را ندارید، اما این بســیار مهم است که شما بتوانید با بحث ها 
و گفتگوهای کوچک، از درگیری ها و مشاجرات بزرگ جلوگیری کنید. لذا 
سعی کنید در ایام هفته، زمان کوتاهي پیدا کرده و صرف گفتگو با یکدیگر 

کنید و مسائل و مشکات خود را با یکدیگر در میان بگذارید. 

چگونه می توان اعضای بدن خود را پس از فوت به بیماران نیازمند 
پیوند اعضا اهدا کرد؟

    ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ 
مغزی آنان مقرر می دارد: »بیمارســتان های مجهز برای پیوند اعضا، پس از 
کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، می توانند 
از اعضای سالم بیماران فوت شــده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان، طبق 
نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شــرط وصیت بیمار یا موافقت ولی 
میت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشــان به پیوند عضو یا اعضای 
فوق بســتگی دارد اســتفاده نمایند.« عمل پیوند اعضا پس از مرگ، قانوناً 
عملی پذیرفته شده اســت. این قانون مبتنی بر نظر فقهایی تصویب شده 
که به دالیلــی چون وجوب نجات جان دیگری، اصالت ســلطه انســان بر 
نفس خویش، غایت عقایی و ضرورت اجتماعی در امر پیوند اعضا استناد 
 نموده و در نتیجه قائل به جواز پیوند اعضا هســتند. در حال حاضر سایت

sbmu.ir ، متعلق به واحد فراهم آوري اعضاي پیوندي دانشگاه علوم پزشکي 
شهید بهشتي از داوطلبان پیوند عضو ثبت نام به عمل آورده و کارت اهدای 
عضو به این اشخاص اعطا می کند که این کارت بیانگر رضایت و اراده ایشان 
بر اهدای عضو پس از فوت است. تشخیص مرگ مغزی توسط کارشناسان 
خبره در بیمارستان های مجهز دانشــگاه های دولتی صورت می گیرد. این 
کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت چهار 
سال منصوب می شــوند. آیین نامه راجع به قانون فوق الذکر مصوب 1381 
مقرر می دارد: »پس از مشخص شدن مرگ مغزی، مراحل بعدی در صورت 
وصیت بیمار یا موافقت ولی میت انجام خواهد شد. وصیت بیمار درچارچوب 
قوانین مربوط می تواند به دو صورت کتبی یا شفاهی باشد و با اعام کتبی 
یک نفر از ُوراث قانونی قابل احراز است. بنابراین هرچند به طور کلی وصیت 
می تواند به طور رسمی و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، اما مانعی ندارد 
که وصیت به طور عادی و بدون نیاز به رعایت تشریفات خاص توسط خود 
شخص تنظیم شود که اصطاحاً وصیت خودنوشت نامیده می شود. حتی 
در حالتی که اصل وصیتنامه در دسترس نباشد، در صورتی که ُوراث قانونی، 
وصیت نامبرده را مبنی بر اعطای عضو محرز بدانند، پیوند اعضا قابل انجام 
اســت. چنانچه ذکر شــد، دریافت کارت اهدای عضو نیز خود بیانگر اراده 
شخص برای این اقدام است و می تواند معادل وصیت در این خصوص تلقی 
شــود. ماده 7 آیین نامه مقرر می دارد: »ولی میت همان ُوراث کبیر قانونی 
هستند که می توانند رضایت خود را مبنی بر پیوند اعضا اعام کنند.« پس 
منظور از اولیای میت، پدر، مــادر و فرزند متوفــی و در صورتی که در این 
طبقه هیچ وارثی وجود نداشته باشد، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ و 
در صورت نبودن هر یک از این طبقه، عمو، عمه، خاله و دایی متوفی است. 
رضایت کلیه ُوراث یک طبقه الزم است، اما در صورت وجود حتی یک وارث 

در یکی از طبقات نوبت به ُوراث طبقات بعدی نمی رسد. 
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نگاه

الف     اصل سرپرستی در خانواده
برای بیان اصل سرپرستی در نظام خانواده می توان 
از آیه شریفه 34 سوره مبارکه نســاء استفاده کرد. 
َجاُل  این آیه بــا این عبارت شــروع می شــود: »الرِّ
َل الّل بَْعَضُهْم َعَلى بَْعٍض  اُموَن َعَلى النَِّســاء بَِما فَضَّ قَوَّ
الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت  َوبَِما أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَوالِِهْم فَالصَّ
ِّْلَغْيِب بَِما َحِفَظ الّل« این آیــه ضمن آن که خانواده را  ل
به عنوان یک عنصر مهم به رســمیت می شناسد، 
به صراحت بیان مــی دارد که مردان، سرپرســت و 
خدمتگزار زنان هســتند و برتري هایي از نظر اموال 
در مردان اســت که خداوند متعال در نظام خانواده 
نسبت به زنان در نظر گرفته است. همچنین در این 
آیه خدای متعال می فرماید: زنــان صالحه، افرادی 
هستند که اهل تواضع هستند و در غیاب همسران 
خود، وظیفه حفظ اســرار و حقوقــی را که خدای 
متعال برای آن ها تعیین کــرده، انجام می دهند. آیه 
فوق همواره مورد توجه مفسران بوده و غالب ایشان 
معتقدند از آن جا که خانواده واحد کوچک اجتماعی 
است و هر اجتماع بزرگ باید دارای سرپرست باشد، 
خانواده نیز محتاج سرپرست است که براساس نص 
قرآن، مردان این وظیفه را بر عهــده دارند و زنان در 
این خصوص معاونت مردان را عهده دار خواهند بود. 
به عبارت دیگر اگر مجموعه یک خانواده بخواهد در 
مســیر صحیح قرار گیرد و از هرج و مرج و کاستی  ها 
به دور باشد، بیش از هر چیز نیازمند یک سرپرست 
اســت. انتخاب مرد به عنوان سرپرســت به دلیل 
پــاره ای از توانمندی ها و توانایی هاســت. در برخی 
از تفاسیر از توانایی هایی مانند قدرت تفکر و اندیشه 
برای مردان سخن گفته شده، این در حالی است که 
مفسران معتقدند در زنان نیروی عاطفه و احساس 
قوی تر است و بر عنصر اندیشــه و تفکر غلبه دارد. در 
برخی دیگر از تفاســیر هم به بنیه و نیروی جسمی 

بیشتر مرد نسبت به زن اشاره شده است که بر اساس 
آن، مــرد دارای مقام حفظ و دفاع از خانواده اســت. 
همچنین تعهد مرد در برابر خانواده به دلیل پرداخت 
هزینه های زندگی و تأمین زندگی آبرومندانه برای 
همســر و فرزندان از جمله دیگر دالیل سرپرستی 
مردان است. بنابراین سرپرســتی مردان در خانواده 
امتیازی برای آنان نیست، زیرا خدای متعال در قرآن 
کریم تنها عامل برتــری را تقوا و پرهیزگاری معرفی 
ِ أَتَْقاُكْم«.  کرده است و می فرماید: »إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
)حجرات/13( بنابراین می تــوان این نکته را عنوان 
کرد که خدای متعال به جهت حفظ و بقای خانواده، 
مسئولیت هایی را برای افراد پیش بینی کرده است و 
این مسئولیت ها به هیچ عنوان باعث نخواهد شد که 
ارزش و شــأن افراد کاهش یا افزایش یابد و در امور 
انسانی و الهی، همگان نزد خدای متعال برابرند و عامل 
تعیین کننده، تقوا و پرهیزگاری است و این مسئله 

اختصاص به زنان و مردان ندارد.
نکته دیگری که از آیه 34 سوره مبارکه نساء برمی آید 
این است که، زنان در قبال وظایف و مسئولیت هایی 
که بر عهده دارند به دو دســته تقســیم می شوند؛ 
دســته ای از آنان خاضــع و صالح هســتند؛ اینان 
دستورات الهی را می پذیرند و در نظام خانواده کامًا 
متعهد به این فرامین هستند و همواره نظام خانواده 
را حفظ می کنند. در مقابل زنانی که به نظام خانواده 
بی اعتنا هستند و احکام الهی را نمی پذیرند، به هیچ 
عنوان مورد تأیید خدای متعال و دین مبین اســام 
نخواهد بود، زیرا باعث تضعیف نهاد خانواده و نقش 

مهم آن در جامعه خواهند شد.
ب     اصل مساوات در خانواده

در کنار اصل سرپرستی در خانواده می توان به اصل 
مساوات در خانواده اشــاره کرد که در آیات و روایات 
مأثور از ائمه معصومین)ع( به آن اشاره شده است. در 

تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده است: »برای انسان 
سزاوار اســت که در خانه، غذای اختصاصی نداشته 
باشد و از چیزی بخورد که خانواده او می خورد.« در 
برخی از روایات نیز آمده است مرد در خانواده نباید از 
امتیازی ویژه برخوردار باشد و به لحاظ مسئولیتی که 
دارد خود را برتر بداند، بلکه مرد باید نسبت به اعضای 
خانواده مساوات و عدالت را رعایت کند و در همه امور 
مانند خوردن و پوشیدن و بهره مندی از دنیا، خود را 
با سایر اعضای خانواده برابر بداند. در آیه شریفه 71 
سوره مبارکه نحل آمده است: »فَُهْم فِيِه َسَواء« بر این 
اساس اسام به مردان مسلمان توصیه می کند برای 
داشتن یک زندگِی با برنامه و نیکو، باید خود را با همه 
اعضای خانواده برابر بدانند و سعی کنند تا کارها در 
محیط خانواده براساس فضیلت و شایسته ساالری 
پیش رود و امتیاز خاصی برای فردی قائل نباشند. این 
نکته می رساند که خداوند متعال، در کنار مسئولیت 
سرپرســتی که برای مرد در نظر گرفته، به مسئله 
مســاوات نیز اهمیت زیادی داده و رعایــت آن را از 

مردان خواسته است.
ج     نقش تربیتی خانواده

دین مبین اســام در خصوص مســئله تربیت در 
خانواده دستورات و سفارش های فراوانی بیان کرده 
است. به عنوان نمونه در ســوره مریم به این مسئله 
توجهی خاص شده اســت. درآیات 54 و55 سوره 
مریم خدای متعال به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
از اســماعیل یاد کن که در وعده هایش صادق بود و 
همواره خانواده خود را به نماز و روزه امر می کرد و به 
همین دلیل همواره مورد رضایت پروردگارش قرار 
داشت. این آیه می رساند که خانواده سالم، خانواده ای 
است که مســائل تربیتی در اولیت قرار دارد و از این 
رو نخســتین وظیفه مرد در خانواده، تبلیغ رسالت 
الهی در خانواده اســت به گونه ای که این مســائل 
سبب رشد اعضاي خانواده شــود. به همین جهت 
پیامبر اکرم)ص( نخستین دعوت خود را از حضرت 
خدیجه)س( همسر شریفشــان و حضرت علی)ع( 
پسر عموی خود شروع کرد که آیه شریفه 214 سوره 
شعراء، به این نکته اشــاره دارد. این آیه می فرماید: 
»َوأَنِذْر َعِشــيَرتََك اْلَْقَربِيَن« یعنی دعوت را پیامبر 
باید از خانواده خود شروع کند. جامعه، مجموعه ای از 
خانواده های کوچک است. بنابراین هر نوع اصاحی 
در جامعه از مسیر خانواده می گذرد و هر حکومتی که 
بخواهد جامعه را تغییر دهد، باید به اصاح و تربیت 
خانواده توجه خاص کند و تنها در این صورت است 
 .که می توان انتظار جامعه صالح و سالم را داشت

کانون حیات
خانواده در اندیشه اسالمی چه تعریف و جایگاهی دارد؟

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدرضا مؤدب  
معاون پژوهشی دانشگاه قم

خانواده رکن اصلی تشکیل دهنده هر جامعه است و سالمت آن باعث رشد و تعالی خواهد شد. 
از این رو در دین اسالم به مسئله خانواده توجه خاصي شده و در قرآن کریم، آیات متعددی ناظر 
به این عنصر مهم از اجتماع نازل شده است. نوشتار پیش رو به بررسی مباحث مرتبط با خانواده 

در منابع دینی پرداخته است. 

خانواده سالم، 
خانواده ای است 
که مسائل تربیتی 
در اولیت قرار 
دارد و از این رو 
نخستین وظیفه 
مرد در خانواده، 
تبلیغ رسالت الهی 
در خانواده است 
به گونه ای که این 
مسائل سبب رشد 
اعضاي خانواده 
شود
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ســنگین و خطیری متوجه نخبــگان و فرهیختگان 
متعهد جامعه است. آنان باید از طریق تأمات فکری و 
ذهنی، عرصه این نبرد تاریخی را به روشنی برای مردم، 
به ویژه متدینان و فرهیختگان ترســیم کنند و با ارائه 
راهکارها و پیشــنهادهای علمی و اجرایی، آنان را به 

حضور فعال در این میدان فرابخوانند.
    لزوم الگوسازی دینی در عرصه تربیت

چهارمین وجه ضــرورت این قبیل مطالعــات را باید 
در لزوم الگوســازی دینی در عرصه تربیت دانســت. 
این مطالعات نشــان می دهد خانواده چقدر نسبت به 
تنظیم عملکرد خود با آموزه های دینی حساس است 
و اصوالً رفتارهای خود در عرصه زندگــی روزمره را تا 
چه اندازه دارای داللت های عقیدتی و ارزشی می داند، 
حساسیت های خود نسبت به زندگی روزمره را از چه 
مجراهایی دریافت می کند، چگونه حساســیت های 
دینی و دنیوی خــود را با هم جمــع می کند و چگونه 
برداشت یا انتظار خود از دین را، مطابق با الگوی سبک 
زندگــی تغییر می دهــد. به طور کلــی تربیت دینی 
مردم، در مقیاس اجتماعــی و کان، نیازمند اصاح 
یا طراحی الگوهای ســبک زندگی و سامانده کنش ها 
در زندگی روزمره اســت. نباید تربیــت دینی را صرفاً 
در مقیاس فردی، در چارچوب های شــناخته شــده 
واجبات و محرمات، محدود کرد، بلکه الزم اســت در 
حد توان به اندوخته های خود در زمینه دین شناســی 
و دین پژوهی عمق ببخشیم. در این راستا می بایست 
به تأثیر ســاختارهای اجتماعی بــر فرآیند تربیت، 
چگونگی شــکل گیری ارزش های جدید در بســتر 
اجتماع و همچنین قواعد اجتماعی و زیست اخاقی، 
توجه خاصي مبذول کنیم. در این میان اگر نظام سلطه 
به منظور مدیریت جهانی خود بــه نظریه های علوم 
اجتماعی و تاریخی تکیه کند، نظام اســامی نیز باید 
در تربیت و انسان سازی خود، همواره راهکارهای خود 
را مورد بازاندیشی و تأمل دوباره قرار دهد و متناسب با 
مقتضیات زمان خود ظاهر شــود.  نظام اسامی بدون 
برخورداری از نظریه های اجتماعی و تاریخی و طراحی 
الگوهای ســبک زندگی متدینانه، نمی تواند در این 
عرصه جای مطمئنی داشته باشد، بلکه باید الگوهایی 
مناســب، کارآمد و مبتنی بر ارزش هــا و هنجارهای 
اســامی و دینی طراحی کند. ایــن تأمات می تواند 
پیش زمینه ای برای بازنگری در سیاست های تربیتی 
و تبلیغی باشد و نشان دهد که برای تدوین سند تحول 
نظام تربیت رسمی و سیاست های حاکم بر رسانه ها و 
نهادهای تربیتی، باید چه مناسباتی را بیشتر شناخت 

 .و بر چه نقاطی، بیشتر تمرکز کرد

    لزوم نگاه علمی به خانواده و مسائل آن
یکی از مســائلی که می توان آن را دلیل و مستمسکی 
قوی برای ضروری بودن مباحــث و مطالعات خانواده 
دانســت، عبارت اســت از: لزوم نگاه علمی به خانواده 
و مســائل آن. همواره این دیدگاه مطرح بوده اســت 
که سیاســتگزاری ها و برنامه ریزی ها در کشــور، در 
پاره ای اوقات، بدون پیوســت تحلیلی اســت و اساساً 
دیده شده که اســناد و برنامه ها، بر اساس دریافت های 
عرفی و پیش فرض هایي تدوین شده، که در یک جمع 
کارشناسانه به وفاق نسبی هم نرسیده است. به همین 
خاطر گاه قضاوت ها، توصیه ها و موضع گیری هایی که 
مبنای یک تصمیم گیری قانونی یا اصاح آسیب های 
اجتماعی اســت، همراه با نوعی ســادگی در تحلیل 
جامعه ای است که از فضای سنتی بیرون آمده و ابعادي 
در هم تنیــده و ابهام آلود یافته اســت. بنابراین یکی از 
ضروریات کار آن اســت کــه نگاه علمــی و برگرفته از 
داده های دانشی به امور و مسائل اجتماعی، به طور عام 

و خانواده به طور خاص، داشته باشیم.

    مفهوم »کنش« 
یکی از مؤلفه های پیرامونی خانواده، مفهوم »کنش« 
اســت. کنش هــای خانــواده و عوامل مؤثــر بر آن 
دغدغه بســیاری از محققان را به خود اختصاص داده 
اســت. بررســی این عوامل می تواند تأثیر فراوانی در 
پژوهش های آینده نگرانه داشــته باشد. بدین صورت 
که تصویر روشــن و شــفافی از مســائل، مشکات و 

ظرفتی های آینده خانواده ایرانی را پیش روی ما قرار 
می دهد. به عاوه این پیش بینی های علمی و مبتنی بر 
شواهد، زمینه تدوین هرچه بهتر اسناد توسعه را فراهم 
می کند. به طور کلی برای داشتن آینده ای بهتر برای 
خانواده ایرانی، ناگزیر هستیم این قبیل مطالعات را در 

دستور کار قرار دهیم.
    مقابله نظام سرمایه داری

این قبیل تأمات و ماحظات نظری، بستر و زمینه ای 
اســت برای فهم این مطلــب که تقابل میــان نظام 
ســرمایه داری و نظام اســامی، به آخریــن مراحل 
تاریخی خود رسیده است، مرحله ای که صحنه تقابل 
دو نظام، نه فقط عرصه سیاسی و اعتقادی، بلکه تمامی 
عرصه ها، به ویژه متن زندگی روزمــره را در برگرفته 
است. در این میان، نظام ســرمایه داری می کوشد تا 
چارچوب فکری خاصی طراحی کنــد و از طریق آن 
دست به تدوین و تنظیم یک نظام معنایی و عقانیت 
جدید برای تحلیل جهــان، ارزش گذاری ها و رفتارها 
بزند. نظام ســرمایه داری درصدد اســت تا عقانیت 
مدرن را به تنهایی مسیر زیست سعادتمندانه معرفی 
کند و آن را بر تمامی افکار و افهام ســیطره دهد. حال 
در این عرصه اگر ما به عنوان یک نظام سیاسی و فکری 
نتوانیم شبکه معنایی و عقانیت اسامی را به تمامی 
عرصه های حیات، به ویژه متن زندگی روزمرهـ  یعنی 
خواب و خوراک، پوشــش و آرایش، لــذت و فراغت و 
مصرفـ  بکشــانیم، به طور قطع و یقین در این جنگ 
تاریخی شکســت خورده ایم.  بر این اســاس، وظیفه 

نوبت تحلیل علمی است
ضرورت واکاوی خانواده و سبک زندگی بر اساس نگاه علمی 

دکتر محمد محمدرضایی  
استاد دانشگاه تهران

از  اندکی مبالغه می توان خانواده و اجتماع را آینه تمام نمای یکدیگر دانست. بسیاری  با 
مسائل اجتماعی، بازگویه ای از مسائل موجود در خانواده از قبیل نظم تربیتی، سبک زندگی، 
نحوه تعامل، ارزش های حاکم و مواردی از این قبیل است. این در حالی است که از سوی 
دیگر بسیاری از موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در خانواده بازتاب 
می یابد. تحوالت سریع در نیم قرن اخیر، که هم بر مناسبات اجتماعی مؤثر بوده و هم از 
تحوالت اجتماعی تأثیرپذیرفته، نگرانی های زیادی را در میان مردم، جامعه و نخبگان در پی 
داشته است. گرچه اهمیت بحث از خانواده و مؤلفه های پیرامونی آن بر کارشناسان پوشیده 
نیست و همگان به ضروری بودن آن اذعان دارند، با این وجود آنچه در پی خواهد آمد، حاوی 

مباحثی است که ضرورت پرداختن به این بحث را آشکارتر می سازد.

نخبگان و 
فرهیختگان 
باید از طریق 
تأمالت فکری 
و ذهنی، عرصه 
نبرد تاریخی 
را به روشنی 
برای مردم، 
به ویژه متدینان 
و فرهیختگان 
ترسیم کنند و با 
ارائه راهکارها و 
پیشنهادهای 
علمی و اجرایی، 
آنان را به حضور 
فعال در این میدان 
فرابخوانند
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مقاله

     ویژگی های خانواده در عصر امروز
مصرفی شــدن: یکی از ویژگی های اساسی خانواده 
در عصر کنونی، مصرفی شدن است. مقوله مصرف 
بســیار، باعث مشــغله فکری افراد خانواده شــده 
اســت. مصرف اقام غیرفرهنگی در نیم قرن اخیر، 
دستخوش تحوالت زیادی شــده است. مهم ترین 
ویژگی مصرف در عصر مدرنیتة متأخر، آن است که 
از جنبه رفع احتیاج به سمت مصرف فراغتی، یعنی 
مصرف برای پُرکردن اوقــات فراغت، تغییر جهت 
داده اســت. به تعبیر دیگر، امــروزه بخش کمتری 
از درآمد خانواده به مصرف امور ضروری می رســد 
و اساســاً مصرف، خود به لذت و ابزاری برای کسب 
هویت، تشّخص و سرمایه اي اجتماعی برای خانواده 
تبدیل شده اســت. توضیح بیشــتر آن که امروزه 
بخش زیادی از درآمــد خانواده ها صرف خریدهای 
پیش بینی نشده می شود. گســترش مراکز خرید 
در شهرها و استقبال گســترده خانواده ها از آنان و 
آمار اقام خریداری شده از این مراکز، تأییدی برای 
افزایش خریدهای تصادفی اســت. از طرفی، آمارها 
نشان می دهد که بخش مهمی از ســاعات فراغت 
اعضای خانواده، صــرف پرســه زنی در خیابان ها 
و پاســاژگردی ها می شــود. این در حالی است که 
بسیاری از این پاساژگردها، اصًا قصد خرید ندارند 
و صرفاً به شکل تفریحی، مغازه ها را ورانداز و اجناس 
را زیر و رو می  کنند. البته ممکن است که در این میان 
اجناسی هم خریداری کنند، ولی نکته مهم آن است 
که نه قصد خریــدی در کار بود و نه ایــن خرید، در 
جهت رفع ضروریات و نیازهــای اولیه و حتی ثانویه 

صورت گرفته است.
برای روشن تر شدن مســئله می توان به مقایسه ای 

گویا میان جوامع گذشته و جوامع کنونی در مقوله 
خرید پرداخت. اگر در گذشته خانواده هنگام خرید 
یک کاال، تأکید بسیاری بر دوام آن داشت و تمایلی 
برای هدر دادن ســرمایه اقتصادی خود برای خرید 
کاالهای کم دوام نداشــت، امروزه در خرید اشیای 
مصرفی مانند کیف و کفش و لبــاس، کمتر به این 
ارزش پای بند اســت و حتي تعویض پذیری اشیای 
مصرفی در فواصل زمانی کوتاه تر، به یک پیش فرض 
در هنگام خرید تبدیل شــده و افــراد عاقه ای به 
نگهداری پوشــاک یا برخی اقام مصرفی دیگر در 
مدتی بیش از چند ماه از خود نشان نمی دهند. بازار 
خرید کاالهــای صوتی، صوتــی و تصویری، تلفن 
همراه و موادی از این قبیل نشان می دهد که خرید 
مدل های جدید این کاالها تابع از کار افتادن اجناس 
فعلی نیست، بلکه خانواده برای نو به نو شدن هزینه 
می کند. در این جا خریدهای پی در پی، نوع کاالهای 
خریداری شــده و کیفیت خرید، نوعی ابزار هویت 

اجتماعی و عاملی تمایزبخش به حساب می آید.
فردی شــدن: از دیگــر ویژگــی خانواده ها در 
عصر کنونی می توان به فردی شــدن آنان اشــاره 
کرد. فردی شــدن خانواده ها ناظر بــه این واقعیت 
اســت که خانواده ها در گذشــته، جمع گرا بودند و 
ضوابط اجتماعی و ارزش هــای گروهی، انتخاب و 
فعالیت هایشــان را هدایت می کرد. در آن جوامع، 
حیثیت خانوادگی به حدی ارزشمند بود که افراد به 
خاطر حفظ خانواده و آبروی همســر، اسرار خانواده 
را حفظ می کردند و به خاطر خانواده، از بســیاری از 
منافع شخصی خود می گذشتند. این در حالی است 
که امروزه این ویژگی به شدت کمرنگ شده است. در 
حال حاضر، روند تحوالت خانواده به سمتی است که 

اعتبار خانواده در خدمت درخواست های فرد و غالبا 
فرزند، خرج می شود. در این میان، زندگی خانوادگی 
تا زمانی تحمل می شود که در خدمت خواسته های 
فردی باشــد. رشــد فردگرایی در عصر جدیدـ  که 
مرهون تنوع راه های پیش رو و توانایی انتخاب های 
متعدد اســتـ  ســاختار خانواده و الگوی تفکیک 
نقش ها را بیــش از پیش، متحــول و انعطاف پذیر 
ساخته اســت. مشــاوران خانواده، روان شناسان و 
کارشناسان امور انســانی مدرن در جایگاه مراجع 
تربیتی، نه تنها خانواده را برای پذیرش این تحوالت، 
آماده می ســازند، بلکــه با عقانیت بخشــیدن به 

تحوالت، روند آن را تسریع می کنند.
چهل تکه شدن: از دیگــر ویژگی های خانواده در 
عصر کنونی، هویت مختلط یا چهل تکه آنان است. 
ســبک زندگی فرامدرن که مشــخصه آن، تلفیق 
عناصر فرهنگی متعلق به جهان های مختلف است، 
چهل تکه شدن را تبیین می کند. هویت های متعدد، 
خود بــه وجودآورنده ســبک های مختلف زندگی 
هســتند. بدین معنا که در یک جامعه واحد، در اثر 
هویت های متعددی که افراد آن دارند، سبک های 
متعــددی از زندگی به وجــود می آیــد. بنابراین، 
هویت های متعدد به ســبک های متعدد از زندگی 
منجر می شــود و این خود نتایج و پیامدهایی را به 
دنبال خواهد داشت. به تعبیر دیگر، تکثر سبک های 
زندگی در میان اعضاي خانواده، که همراه با شکاف 
یا گسست نســلی اســت، مســائلی را پیش روی 
خانواده می گذارد که در گذشــته کمتر شــاهد آن 
بوده ایــم. در این رابطه می توان بــه در هم آمیختن 
مرزهای طبقاتی و مذهبی در ازدواج اشاره کرد. در 
گذشته اغلب ازدواج ها در میان اعضای یک طبقه با 
ویژگی های اقتصادی و پایگاه های اجتماعی نزدیک 
به هم و در میان خانواده های همسان از نظر مذهبی، 
انجام می شــد، اما اکنون با جوانانی مواجه هستیم 
که به جهات مختلف با والدین خود اختاف دیدگاه 
دارند و اساساً انتخاب های آنان را نمی پذیرند. اینان 
بدون پذیرش الگوهای ذهنی والدیــن، به راحتی 
از ارزش های آنان عدول کــرده و با افرادی که از نظر 
اجتماعی و اقتصادی کامًا غیرمتناســب هستند، 
وصلت می کنند یــا حتی مایلند با کســانی ازدواج 
کنند که به ارزش های مذهبی آنان التزامی ندارند. 
تکثر ســبک های زندگی در آینــده، پیامدهایی 
در رابطه میان خانواده و دیــن، افزایش افرادی که 
براساس موازین و عقانیت مدرن فتوا صادر می کنند 
و توسعه برداشت های عرفانی و غیرشریعتی از دین، 

قضیه شکل اول، قضیه شکل دوم
نگاهی به ویژگی خانواده در دوران کنونی 

حجت االسالم محمدرضا زیبایی نژاد  
رئیس دفتر تحقیقات و مطالعات زنان حوزه علمیه قم

سه  از  باید  کنیم،  اشاره  کنونی  عصر  در  خانواده  اساسی  ویژگی های  به  بخواهیم  اگر 
خصوصیت مهم یعنی مصرفی شدن، فردی شدن و چهل تکه شدن آنان نام برد. در این 
نوشتار ضمن گذری کوتاه به این سه مسئله، به برخی از ویژگی های خانواده ایرانی که 
محصولی از تجمع هویت های مختلف جهانی و دینی است، اشاره می شود. تقابل وضعیت 
خانواده های ایرانی در برابر آنچه در جوامع دیگر می گذرد، می تواند شمایی کامل تر برای 

ترسیم آینده مان باشد.

 احساسات 
و عواطف در 
خانواده ایرانی، 
به حدی است که 
ارزش های دیگر، 
مانند رعایت 
قواعد ارتباط 
اجتماعی، نظم 
و سلسله مراتب 
را تحت تأثیر 
قرار می دهد. در 
خانواده ژاپنی، 
احساسات 
مادرانه و 
دوستانه، سبب 
نمی شود که نظم 
اجتماعی و مقوله 
نظارت و هدایت 
آسیب ببیند
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پاسخ به بخشــی از نیاز خانواده ای اســت که برای 
جمع کردن میان دین داری و سبک زندگی جدید، 
متحول شده اســت و به عبارتی دارای هویت های 

متعدد و متکثر شده اند.
     نگاهی به ویژگی خانواده ایرانی

به طور کلی تحوالت خانواده ایرانی را می بایســت با 
توجه به دو مؤلفه تغییرات خانواده در مقیاس جهانی 
و ویژگی های خانواده ایرانی تحلیل کرد. برخی از این 
ویژگی ها ســبب تفاوت در سرعت تحوالت و برخی 

نیز سبب تفاوت در روند تحوالت ایران است. 
آرمان گرا: خانواده ایرانی، بســیار آرمان گراست؛ 
البته بــه راحتی می تــوان از ایــن آرمان گرایی به 
آرمان زدگی تعبیر کرد. فاصلــه آرمان ها در جامعه 
ایرانی، بــه نارضایتی از وضع موجــود می انجامد و 
جامعه همواره تشنه تغییر و تحول و همواره، منتقد 
وضع موجود است. از این رو، فرهنگ نقد در جامعه ما 
بسیار قوی است و در هر کوی و برزن، می توان افرادی 
را دید که در فرصت هــای فراغتی و در ضمن کار، در 
حال تغییر کابینه و محاکمه مسئوالن محلی و ملی 
هستند. اینان به طور دائم از مسائل مختلف مملکتی 

گایه می کنند و ضمن گایه کــردن از قیمت ها، 
انتصاب های محلی و ملی، روابط و مناسبات سیاسی 
در عرصه های ملی، محلی و بین المللی و ... به زندگی 
نق می زنند. به طور کلی فرهنگ نقد و نقادِی بیش از 
حد و اساساً آرمان زده بودن، خود زمینه نارضایتی از 
زندگی خانوادگی، کنار نیامدن با مشکات و افزایش 
نابسامانی ها را فراهم می کند. نکته جالب آن است که 
در این میان کارشناســان تربیتی و فرهنگی کشور 
نیز در به وجود آمدن یا تشدید این خصلت رفتاری 
و فکری بی تقصیــر نبوده اند. در ســال هاي اخیر، 
کارشناسان تربیتی در رســانه ملی، با مطرح کردن 
الگوهای آرمانی از روابط زناشــوییـ  بدون در نظر 
گرفتن واقعیت های زندگیـ  به این نارضایتی ها در 

میان بدنه عمومی اجتماع دامن زده اند.
پیوستگی اجتماعی قوی: یکی از ویژگی های 
مثبــت و نیروبخش جامعــه ایرانی، پیوســتگی 
اجتماعی قوی ای اســت که در میــان آن ها وجود 
دارد. این در حالی اســت که برخی جوامع پیشرفته 
دنیا مانند آمریکا، از پیوســتگی اجتماعی ضعیفی 
برخوردار هستند. پیوســتگی اجتماعی در برخی 

کشورها مانند عراق و یمن، با قبیله و طایفه تعریف 
می شود و در کشورهایی مانند ایران، خانواده محور 
پیوســتگی اجتماعی است. در کشــور ایران، افراد 
به آبرو و حیثیت خانوادگی خــود اهمیت فراوانی 
می دهند و این خصلت، منطق شکل گیری بسیاری 
از رفتارهای آنان به حســاب می آید. به عنوان نمونه 
بســیاری از اجتماعات، از جمله مراســم مذهبی، 
با محوریت خانــواده و در جمع خانوادگی شــکل 
می گیــرد. رقابت ها و چشــم و همچشــمی های 
خانوادگی در ایران، قوی است و بســیاری از امور، از 
جمله اشــتغال و تحصیل دختران و پســران، برای 
خانواده سرمایه اجتماعی به حساب می آید. سرعت 
تحوالت در چنیــن جوامعی، باالتــر از جوامعی با 
پیوستگی اجتماعی کم است و می توان بر اساس این 
ویژگی، سرعت برخی تحوالت در خانواده ایرانی را 

توضیح داد.
شدت احساسات و عواطف: از دیگر ویژگی های 
خانواده ایرانی، شــدت احساســات و عواطف آنان 
اســت. احساســات و عواطف در خانواده ایرانی، به 
حدی است که ارزش های دیگر، مانند رعایت قواعد 
ارتباط اجتماعی، نظم و سلسله مراتب را تحت تأثیر 
قرار می دهد. در خانواده ژاپنی، احساسات مادرانه و 
دوستانه، سبب نمی شود که نظم اجتماعی و مقوله 
نظارت و هدایت آســیب ببیند، امــا والدین ایرانی 
بســیاری از ارزش ها را به نفع منافع و خشــنودی 
فرزندان، نادیده می گیرند. از این رو فرزندان ایرانی 
در فضای احساســی خانواده، منظم و منضبط رشد 
نمی کنند، صابت و استواری شخصیت نمی یابند 
و نمی توانند ارزش های نســل گذشته را به درستی 
درون ســازی کنند و در آینده نیز بــه نظم و قوانین 
اجتماعی چندان وقعی نمی نهند و در برابر تحوالت 

ارزشی، آسیب پذیر جلوه می کنند.
قرار داشتن بر سر دو راه جهانی و دینی: خانواده 
در ایران با فشار مضاعف مواجه است. در کشورهای 
دیگر، نظام سیاســی بر گسترش ســبکی خاص از 
زندگی اصرار نــدارد و خانواده تحــت تأثیر جریان 
مســلط جهانی که درصدد گســترش سبک های 
زندگی متناســب با منافع نظام سرمایه داری است 
قرار دارد، اما در کشــور ما، خانــواده همزمان با دو 
جریان رقیب مواجه می شــود که هــر یک درصدد 
جذب خانواده به پارادایم خویش است. این مواجهه، 
اگر عالمانه مدیریت شود، زمینه ای فراهم می کند 
تا خانواده با تصویری صحیــح از ارزش های دینی و 

 .بومی خود، به مقاومت فعال دست یابد
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یادداشت

یکی از محورهای مهم مباحث جامعه شناســی 
خانــواده، بحــث کارکردهای خانواده اســت. 
جامعه شناســان در این بحث، با نگاه توصیفی 
و تبیینی بــه بررســی کارکردها یــا نتایجی 
می پردازند که نهاد خانــواده در واقعیت عینی 
برای اعضــای خانــواده و نیز بــرای کل نظام 
اجتماعی به بار می آورد. این بحث را از منظری 
دیگر نیز می تــوان مطالعه کــرد و آن این که با 
نگاه های هنجاری، به بررســی غایات مطلوب 
زندگــی خانوادگی بپردازیم کــه تعبیر اهداف 
خانواده برای اشاره به این رویکرد به کار می رود. 
البته مصادیق کارکردها و اهداف به طور کامل بر 
یکدیگر منطبق نیستند، زیرا اصطاح کارکردها 
شامل نتایج مثبت و منفی و نیز آشکار و پنهان 
است، در حالی که اهداف فقط به غایت مثبت و 
آشکار اطاق می شود و از سوی دیگر کارکردها 
به نتایج تحقق یافته اختصاص دارد، در صورتي 

که ممکن اســت اهداف تحقق خارجی نیابند. 
با این توضیح، به بررســی مهم تریــن اهداف و 
کارکردهای خانواده از دیدگاه اسام، در ضمن 
برخی از محورهــای ذیــل می پردازیم: تأمین 
آرامش روانــی همســران )از طریــق ارضای 
نیازهای جنســی و عاطفی(، تداوم نســل بشر 
)از طریق کارکردهای تولید مثــل و مراقبت(، 
گسترش فرهنگ دینی، جلوگیری از انحرافات 
اجتماعی، مشروعیت بخشی به فرزندان و تأمین 

نیازهای معیشتی.
     تأمین آرامش روانی همسران

یکی از اهداف و کارکردهای اساسی خانواده که 
اســام تأکید ویژه ای بر آن دارد، تأمین آرامش 
روانی همسران اســت. قرآن کریم در این رابطه 
می فرماید: »َو ِمْن آيَاتِِه أَْن َخَلَق لَُكم مِّْن أَنُفِسُكْم 
ِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجَعَل بَْينَُكم َمَودًَّة َوَرْحَمًة:  أَْزَواًجا ل
و از نشانه های خداوند آن اســت که برای شما 

همســرانی از خودتــان آفرید تا در کنــار آنان 
آرامش یابید و در میان شما دوستی و مهربانی 
ایجاد کرد.« )روم/21( این آیه شــریفه، هدف از 
آفرینش همسران را دســتیابی آنان به آرامش 
معرفی کرده است. این هدف اهمیتی دوجانبه 
دارد، زیرا افزون بر مطلوبیت نفســی و ذاتی آن، 
دستیابی به دیگر اهداف خانواده نیز تا حد زیاد 
در گرو برخوردار بودن همسران از آرامش روانی 
است. به هر حال، اسام، دستیابی به این هدف 
مهم را از دو مســیر ارضای نیازهای جنســی و 

ارضای نیازهای عاطفی همسران دنبال می کند.
     ارضای نیازهای جنسی

در رابطــه با این موضــوع، دو نکتــه با اهمیت 
وجود دارد: نکته نخســت آن که به دلیل نقش 
مهم این عامل در تأمین روانی همسران، اسام 
جهت گیری خود را به سوی آسان سازی ارضای 
مشروع نیازهای جنسی و رفع موانع آن قرار داده 
اســت. از این رو برخاف آیین مســیحیت، در 
اسام ُرهبانیت و ترک تمتعات جنسی تشریع 
نشده و حتی طراحی اعمال مناسک عبادی به 
گونه ای اســت که تا حد امکان در روند ارضای 
مشروع نیاز جنسی اختال ایجاد نشود. از میان 
شــواهد فراوان این مدعا می توان آیه ای از قرآن 
کریم را یادآور شد که پس از بیان حلّیت ارضای 
نیاز جنســی در شــب های ماه مبارک رمضان 
َُّكْم ُكنتُْم تَْختانُوَن أَنُفَسُكْم  می فرماید: »َعلَِم الّل أَن
فَتَاَب َعَلْيُكــْم َوَعَفا َعنُكــْم: خداوند ]از ضعف 
بردباری جنســی شــما آگاه بود و[ می دانست 
که ]اگر تمتعات جنسی در تمام شب و روز ماه 
رمضان حرام می شد[ شــما ]حرمت این ماه را 
می شکســتید و[ به خود خیانت می کردید، از 
این رو بر شما منت نهاد و از شما گذشت نمود.« 

)بقره/187(
نکته دوم آن اســت که اســام اگرچه پاره ای 
تفاوت های طبیعی و زیست شناختی میان زن 
و مرد را در زمینه تمایات جنسی پذیرفته و بر 
همین اساس، برخی حقوق و تکالیف متفاوت را 
برای آنان در زمینه ارضای نیاز جنسی قائل شده 
است )ازجمله حق تمکین جنسی را فقط برای 
شوهران ثابت دانسته است(، اما کارکرد یادشده 
را به مردان اختصاص نداده و بر تأمین نیازهای 
جنسی زنان در چارچوب خانواده، به طور ویژه 
تأکید کرده است. از این رو اعتراض فمنیست ها 
مبنی بر این که نیازها و تمایات جنســی زنان 

آرامش و کمال با تشکیل خانواده
نگاه اسالم به کارکرد خانواده و تعریفی که برای این نهاد ارائه کرده است

حجت االسالم والمسلمین حسین بستان )نجفی(
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اسالم برای خانواده، تعاریف مهمی چون تأمین آرامش روانی همسران، تداوم نسل بشر، 
گسترش فرهنگ دینی، جلوگیری از انحرافات اجتماعی و مشروعیت بخشی به فرزندان 
در نظر داشته است و در راستای تحقق این اهداف، بر کارکردهای گوناگون خانواده؛ مانند 
ارضای نیازهای جنسی و عاطفی، تولید مثل، مراقبت و تأمین نیازهای معیشتی تأکید 

کرده است. 

یکی از اهداف 
و کارکردهای 
اساسی خانواده 
که اسالم تأکید 
ویژه ای بر آن دارد، 
تأمین آرامش 
روانی همسران 
است. قرآن کریم 
در این رابطه 
می فرماید: »َوِمْن 
آَیاتِِه أَْن َخَلَق 
ْن أَنُفِسُکْم  لَُکم مِّ
أَْزَواًجا لَِّتْسُکُنوا 
إِلَْیَها َوَجَعَل َبْیَنُکم 
ًة َوَرْحَمًة: و از  َودَّ مَّ
نشانه های خداوند 
آن است که برای 
شما همسرانی 
از خودتان آفرید 
تا در کنار آنان 
آرامش یابید و در 
میان شما دوستی 
و مهربانی ایجاد 
کرد.« )روم/21(
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همواره با غفلت و بی اعتنایی و حتی ارزیابی منفی مواجه شــده، به دیدگاه 
اسام متوجه نیست.

     ارضای نیازهای عاطفی
از ادله قرآنی و حدیثی فراوانی که بر اهمیت توجه متقابل همســران به 
ارضای نیازهای عاطفی یکدیگر )به ویــژه نیاز به توجه، احترام و محبت( 
تأکید کرده اند، می توان به این نتیجه رسید که اسام، نقش بسیار مهمی 
برای این عامل در تأمین آرامش روانی همسران قائل است، ضمن آن که 
بر خاف ادعای فمنیســت ها مبنی بر این که ارضــای نیازهای عاطفی 
همســر، همواره حق مردان و وظیفه زنان قلمداد شده، در اسام نسبت 
به ارضای نیاز عاطفی زنان از سوی شوهران، اهتمام جدی صورت گرفته 
اســت که این مطلب از بخش قابل توجهی از آیات و روایات به روشــنی 

استنباط می شود.
از این گذشته با تأمل در مضمون آیه21 ســوره روم، که در آغاز بحث بدان 
اشاره شد، به نظر می رسد این آیه از یک ســو به آرامش روانی همسران به 
عنوان هدف ازدواج، و از سوی دیگر به دوستی و مهربانی به عنوان کارکرد 
آن اشاره دارد، زیرا در مورد اول از حرف الِم غایت استفاده شده که حاکی از 
تحقق عینی این کارکرد است، البته با توجه به واقعیات زندگی خانوادگی، 
روشن است که این آیه شریفه، داللت بر علیت تامه ندارد، بلکه در مقام بیان 
این مطلب است که خداوند متعال به صورت اقتضایی تمهیدات الزم را برای 
رسیدن همسران به خشنودی عاطفی در خانواده فراهم کرده است و از این 

رو تحقق عینی این کارکرد در گروِ بودِن شرایط و نبودِن موانع است.
     گسترش فرهنگ دینی

گســترش فرهنگ دینی از مهم ترین اهداف ازدواج و تشــکیل خانواده در 
اسام اســت. به دلیل اهمیت این هدف، اســام برای برخی کارکردهای 
خانواده که به این هدف خدمت می کنند و می تــوان آن ها را مکانیزم های 
تحقق آن هدف تلقی کرد، اهتمام ویژه ای قائل شــده اســت که از جمله 
می توان به کارکرد جامعه پذیری و آموزش دینی فرزندان اشــاره کرد. در 
اصطاح جامعه شناســان، جامعه پذیری به فرآیندی اشــاره دارد که افراد 
از طریــق آن، نگرش ها، ارزش ها و کنش های مناســب خــودـ  به عنوان 
عضوی از یک فرهنگ خاصـ  به آموزش هاي قرآن کریم، اعتقادات دینی 
و مناسک و احکام شــرعی را ارزیابي مي کنند؛ برای نمونه، تعلیم قرآن به 
فرزند از حقوق فرزند بر پدر به شــمار آمده است. بدون شک کارکرد مزبور 
منحصر به خانواده نیســت و نهادهای آموزشــی نیز به ایفــای این مهم 
 پرداخته اند، اما نقش مســتقیم و غیرمســتقیم خانواده در این خصوص 

انکارناپذیر است.
از این گذشته، همیاری و حمایت معنوی اعضای خانواده، به ویژه همسران 
از یکدیگر، کارکرد دیگر خانواده در راســتای گسترش فرهنگ دینی است 
که اولیای دین نسبت به آن عنایت داشته اند. در برخی روایات به این نکته 
اشاره شده که از ویژگی های همسر مناسب است که همسرش را در بندگی 
و اطاعت خداوند و انجام وظایف دینی یاری برساند و مشابه همین تعبیر را 
در جمله امیرمؤمنان علی)ع( مشاهده می کنیم که در ستایش از حضرت 
زهرا)س( در صبح روز اول پس از ازدواجشــان به پیامبر اکرم)ص( عرضه 
 می دارد: »نِعَم الَعوُن علی طاعِة اهلل: وی ]فاطمه[ چه خوب یاوری بر طاعت 

 ».خداست

گفتگو با مریم صانع پور، عضو هیئت علمی گروه غرب شناسی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آمنه مستقیمی|  در شــماره قبل با دکتر فائزه عظیم زاده 
اردبیلی درباره فمینیســم گفتگو کردیم و از زبــان او اثرات 
ســوء این تفکر بر زنان غرب نهاده را شــنیدیم. در این شماره 
ســراغ مریم صانع پور، عضو هیئت علمی گروه غرب شناسی 
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی رفتیم و درباره 
مبنای فمینیسم در اندیشه مدرن به گفتگو نشستیم. مشروح 
گفتگو با مؤلف کتاب »اسطوره شناســی یونانــی و مدرنیته 

غربی« در ادامه می خوانید.
   معنا و مبنای فمینیسم در اندیشه مدرن چه تعریفی دارد و مبتنی برچه اندیشه ها و 

نظریه هایی است؟
پیش از پاسخ به این سؤال باید تعریفی از مفهوم اولیه و ریشه و منشأ فمینیسم ارائه کرد. فمینیسم، جریانی 
گسترده از جنبش های اجتماعی و ایدئولوژی های سیاسی است که طرفداران این جنبش هدفی مشترک 
دارند و آن این که می خواهند یک برابری سیاسی، اقتصادی، و شــخصی را بنا گذارند تا زنان از حقوق برابر 
انسانی خود با مردان بهره مند شوند. به همین منظور از شرایط برابر میان زنان و مردان در تحصیل و اشتغال 
و نیز حقوق برابر در خانواده دفاع می شود. در انگلستان، این جنبش ابتدا با تأکید بر حق رأی، حق مالکیت و 
حق تصمیم گیری زنان درباره بچه دار شدن مطرح شد. اصوالً جنبش فمینیستی به نابرابری جنسیتی میان 
زن و مرد معترض است. امروزه در اعتراض به رویکردهای اولیه فمینیسم، که تنها به دنبال استیفای حقوق 
زنان سفیدپوست متوسط و تحصیل کرده اروپایی بود، رویکردهای تکثرگرای فرهنگی به فمینیسم مطرح 

شده که دربردارنده حقوق زنان غیرغربی و رنگین پوست نیز هست.
   این جنبش از چه سالی به طور رســمی فعالیت های خود را آغاز کرد و در پی مطالبات 

حقوق زنان و اعتراض به وضعیت موجود برآمد؟
آغاز جنبش فمینیستی در فرانسه به سال 1872، در انگلیس به سال 1890 و در آمریکا به سال 1910 باز 

می گردد.
   آیا این جنبش فراز و نشــیب هایی نیز داشــته اســت و می توان برای آن، دوره یا 

تقسیم بندی خاصی در نظر گرفت؟
در فمینیسم سه موج مطرح اســت: موج اول، در این دوره رویکرد فمینیســت مبنی بر این است که حق 
رأی زنان را مطرح کرده که از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم را پوشش می دهد که در انگلیس و آمریکا بر 
برابری حقوق در ازدواج، حقوق مربوط به والدین و حق مالکیت برای زنان متمرکز است. موج دوم، ایده ها 
و عملکردهای جنبش آزادی زنان را بیان می کند که در دهه 1960 مطرح شــد و به دنبال کسب برابری 
اجتماعی و قانونی برای زنان بود. موج سوم، واکنشی به اشتباهات موج دوم است که در دهه 1990 آغاز شده 

و تاکنون ادامه دارد.
   با توجه به این که جنبش فمینیست در کشــورها و نقاط مختلف جان گرفت و شروع 
به فعالیت کرد، آیا رویکرد و رویه تمام طرفداران این مکتب یکســان و یکدست بود یا 

تفاوت هایی نیز را در بر می گرفت؟
از مهم ترین فمینیست های آمریکایی »الیزابت کدی استانتون« و »سوزان آنتونی« هستند که تئولوژی 
برابری زن و مرد نزد خداوند را مطرح کردند و معتقد بودند به همین دلیــل زنان باید دارای حقوقی برابر با 
مردان باشــند. در چین نیز زنان از آزادی در مقابل سنت های تبعیض نژادی و جنسیتی حمایت کرده اند. 
زنان عرب که رویکردی ملی گرایانه به کشورهای عربی داشــتند نیز از آزادی زنان سخن گفتند. جنبش 
فمینیستی اعراب از حدود 1900 آغاز شد و »هدی شعراوی« در 1923 اتحادیه فمینیسم مصری را پایه 
گذاری کرد. در ایران تحول قانون اساسی در سال 1905 موجب شد تا برابری زنان در آموزش، ازدواج، شغل 
و حقوق قانونی به رسمیت شناخته شود. در فرانسه هم در سال 1944 حق رأی زنان مطرح شد. باید توجه 
داشت در اواسط قرن بیستم زنان اروپایی هنوز فاقد برخی حقوق انسانی و شهروندی بودند. در سال 1971 

 فمينيسم 
در اندیشه مدرن
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گفت وگو

زنان سوئیس از حق رأی برخوردار شدند. در فرانسه 
تا سال 1965 زنان بدون اجازه شوهران خود حق کار 
کردن نداشتند. »سیمون دوبوار« فیلسوف فرانسوی 
یک نظریه اگزیستانسیالیســتی در کتاب »جنس 
دوم« در ســال 1949 ارائه، و از بی عدالتی نسبت به 

زنان انتقاد کرد.
دومین موج فمینیسم که به همزیستی با موج سوم 
می پردازد در اوایل دهه 1960 شــروع شد و تا زمان 

حال ادامه دارد. 
   مبانی اندیشه ای موج سوم منطبق بر 
چه آراء و نظریه هایی است و وجه تمایز آن 
با موج نخست و دوم چیست و از چه منظر 

قابل بررسی است؟
موج ســوم فمینیسم تمایزی اساســی با موج اول و 
دوم دارد که مبتنی بر اختافات زیست شناســانه 
میان زن و مرد است، اما بر اساس گفتمان فمینیستی 
نمی توان این اختافات را همچون گذشــته موجب 
تبعیض حقوقی نســبت به زنان تلقی کــرد. موج 
سوم غالباً به یک تفســیر پساساختاری از جنسیت 
زیســتی و فرهنگی می پردازد و به بومی سازی دفاع 
از حقوق زنان توجــه دارد. این موج همچنین به رفع 
تبعیض های استعماری، نژادی و ... نظر دارد. به طور 
کلی فمینیســم دارای نظریه های انسان شناسانه، 
نقــادی ادبــی، جامعه شناســانه، تاریــخ هنــر و 
روانشناسانه است و نابرابری جنسیتی را در همه این 

رشته ها بررسی می کند.
نهضت فمینیستی در غرب و نیز در سایر نقاط جهان 
در تقابل با تبعیضی که نســبت به حقوق انسانی زن 
در برابر مرد بود، شــکل گرفت. در حقیقت جنبش 
اومانیستی که از قدر و منزلت انسان دفاع می کرد، در 
یک سیر تاریخی به نهضت فمینیستی دفاع از حقوق 
انسانی زنان منجر شد. شروع جنبش اومانیستی را 
می توان در قرن پانزدهم میادی جستجو کرد که با 
خطابه مقام انسان، اثر »پیکودال میراندوال« مطرح 
شد. این نویســنده ایتالیایی از قول خداوند، انسان 
را محور جهان معرفی کرد که نه زمینی اســت و نه 
آسمانی، بلکه توانایی آن را دارد که خود را به بهترین 
صورت  یزی کند و سرنوشــتش را بــه اراده خویش 
رقم زند. اولین اومانیســت ها مانند »اراســموس« 
متألهانی دیندار بودند که انسان را مخاطب خداوند 
می دانستند و با وساطت جبارانه ارباب کلیسا، میان 
انســان های مؤمن و خداوند مخالفت می کردند. به 
دلیل آن که در قرون وســطا، اربابان کلیســا قدرتی 
مستبدانه بر مردم و جامعه اعمال می کردند و اقتدار 

ایشان بر شهروندان اروپایی فشار و اختناق بسیاری 
را به جامعــه تحمیل می کرد و این امر موجب شــد 
مصلحان جامعه از حیثیت انســان به ماُهَو انســان 
دفاع کنند. بنابراین اساس جنبش اومانیستی بر یک 
رویکرد دینیـ  الهیاتی بنا شده بود. هر چند متأسفانه 
در برخی تبلیغات ژورنالیستی، معنای اومانیسم به 
رویارویی با خدا تقلیل پیدا کرده، اما آنچه از ابتدا در 
اروپا اتفاق افتاد، به این صورت نبود. اراسموس معتقد 
بود هر فردی می تواند با خداوند و حضرت عیسی)ع( 
ارتباط برقرار کند و نیاز به مفســران و واسطه هایی 
نیست که این رابطه را برقرار کنند و به تبع تقدس و 

کاریزمای معنوی شان، بر جامعه مسلط شوند.
اما نهضت اومانیســتی که بر پاسداشت شأن انسان 
متمرکز بود، در یک پارادایم مرد غربی سفیدپوست 
مطرح شــده بود. در قرن نوزدهم و بیســتم، شاکله 
اصلی اومانیســم آن، یعنی آزادی و برابری انسان ها 
بر ارزش انســانی زنان و برابری حقوق آنان با مردان 
به عنوان »نهضت فمینیســتی« خود را نشان داد. 
این جنبش عدالت طلبانه، به دنبال تحقق گفتمان 
آزادی و برابری حقوقی بــرای زنان بود؛ گفتمانی که 
طبق آن همه انســان ها باید به عنوان شهروند برابر 
شناخته شوند و حق رأی و آزادی بیان داشته باشند. 
پایه گذاران جنبش های فمینیستی معتقد بوده اند 
که اگر قرار است این انسان ها با یکدیگر برابر باشند، 
چرا فقط مردان به عنوان انسان شناخته شوند و چرا 
حقوق انسانی زنان نادیده گرفته می شود؛ در حالی 
که زنان تنها از لحاظ جنسیت با مردان تفاوت دارند، 
اما از منظر انسانیت با مردان مساوی هستند و از این 
رو باید حقوقی برابر با مردان داشته باشند. بنابراین 
جنبش فمینیسم از همین زمان و به تبع پاس داشتن 
منزلت انسان و این که انســان ها حقوق برابر دارند، 

شکل گرفت.
   اساسی ترین نقدهایی که بر جنبش 
فمینیست وارد است از چه زوایایی قابل 

نقد و بررسی است؟
چنان که در ابتدای بحث گفته شــد، ســه موج در 
فمینیسم مطرح است که در تحلیل آن ها باید گفت 
در موج اول و دوم، زنان به شدت در تقابل و ضدیت با 
مردان بودند و به این مســئله معترض بودند که چرا 
همواره ضعیف شمرده شده و بدون توجه به حقوق 
انسانی شــان به حوزه خصوصی رانده شده اند؛ زیرا 
حقوق انسانی هر فردی مســتلزم حیات اجتماعی 
و حضــور تعیین کننده او در حوزه هــای اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی اســت، در حالی کــه حیات 

اجتماعی انسانیت، تنها در انحصار مردان قرار داشته 
اســت و زنان هیچ نقشــی در برنامه ریزی های عام 
انســانی نداشــته اند و فقط مجبور بوده اند برده وار، 
مجری تصمیمــات مردان باشــند. همچنین زنان 
همواره از حق رأی و انتخاب محروم بوده اند در حالی 
که مردان در حوزه عمومی حضور فعال داشــته و از 
حق انتخاب و برنامه ریزی برخــوردار بوده اند. به این 
ترتیب می توان گفت فمینیســم یک جنبش ضد 
تبعیض و عدالت خواهانه، همچون جنبش سیاهان 
در مقابل سفیدپوســتان بود و زنان در پی استیفای 
حقوق انسانی خویش بوده اند. در واقع زن ها به جرم 
زن بودن از تصمیم گیری های اجتماعی محروم بودند 
و فقط حق داشتند امور خانه شان را رتق و فتق کنند و 
در این حوزه نیز نمی توانستند خاف خواست و اراده 
شــوهران خود عمل کنند و حتی حق اندیشیدن بر 

خاف اندیشه همسران خویش را نداشتند.
در این گفتمان ظالمانه، زنان فاقد حق رأی، حق ارث 
و ســایر حقوق اجتماعی بودند. از سوی دیگر وقتی 
زنان در جامعه حضور نداشتند، عقل اجتماعی آن ها 
نیز رشد نمی کرد، زیرا عقل انســان دارای دو جنبه 
اســت یکی عقل فردی که در همه انســان ها وجود 
دارد و دیگری عقل اجتماعــی که نیازمند تعامات 
اجتماعی با دیگران است و در صورت منزوی ماندن 
رشد نخواهد کرد. بنابراین اگر زنان به جرم جنسیت 
زنانه شــان از حضور فعال و انتخابگر و تصمیم ســاز 
اجتماعی محروم شوند، دچار نقص عقل خواهند شد 
که این قاعده در مورد مردان نیز صدق می کند و اگر به 

اساس جنبش 
اومانیستی 
بر یک رویکرد 
دینیـ  الهیاتی 
بنا شده بود، هر 
چند متأسفانه در 
برخی تبلیغات 
ژورنالیستی، 
معنای اومانیسم 
به رویارویی با خدا 
تقلیل پیدا کرده، 
اما آنچه از ابتدا در 
اروپا اتفاق افتاد، 
به این صورت 
نبود. اراسموس 
معتقد بود هر 
فردی می تواند با 
خداوند و حضرت 
عیسی)ع( ارتباط 
برقرار کند
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هر علتی مردان نیز از حضور اجتماعی محروم شوند، 
آن ها هم دچار نقص عقل خواهند شد.

اعتراض فمینیســت ها نیز در همین خصوص بود 
که چرا به حــوزه خصوصی رانده شــدند و مردان با 
انحصارطلبی خود مانع رشــد علمــی، اقتصادی، 
سیاسی و در یک کام مانع رشــد انسانی شان )که 
نیازمند حضور اجتماعی اســت( شــده اند و به چه 
علت حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... آن ها 
نادیده گرفته شده اســت. در واقع زنان، مردان را در 
این باره مقصر می دانستند و از این که نمی توانستند 
در میدان تصمیم گیری و تصمیم ســازی سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی حضور یابند، معترض بودند. تا 
جایی که در موج اول و دوم فمینیســم، این اعتراض 
به افراط کشیده شــد و زنان معترض تن به ازدواج و 
تشــکیل خانواده ندادند تا توســط مردان استثمار 
نشوند. آن ها در مقابله با تفکر مردساالرانه ای که زنان 
را بدون عقل و مظهر غرایز معرفــی می کرد، روش و 
َمنشــی مردانه برای خود اتخاذ کردند و احساسات 
زنانــه خود را ســرکوب کردنــد و حتــی در لباس 
پوشــیدن روش مردانه را در پیش گرفتند تا بتوانند 
همچون مردان در حوزه عمومی و سیاسی، کارساز 
و تأثیرگذار باشند زیرا در فلســفه عصر روشنگری 
ایمانوئل کانت، زنان متهم به فقدان عقل شــده، و تا 

سطح احساسات و غرایز تقلیل داده شده بودند.
   این رویکرد و تفکر چه نتایج و پیامدها 

و آثاری بر جای گذاشت؟
برخی از زنان پیرو موج اول و دوم فمینیسم در دفاع از 

آزادی و برابری انسانی خود تن به ازدواج نمی دادند و 
متعاقب آن دچار افسردگی های شدید شدند و از آن جا 
که خود را شبیه به مردان می ساختند، زنانگی خود را 
فراموش می کردند و در واقع زنانگی شان مسخ و دچار 
استحاله می شد. اما در جبران خطاهای افراط گرایانه 
فمینیست  های موج اول و دوم، موج سوم ظهور کرد 

و به انتقاد از دو موج اول فمینیسم پرداخت.
   با وجــود تفاوت آشــکاری که در 
خصوص موج سوم با موج اول و دوم اشاره 
کردید، آیا این سه موج در عین اختالف 

اساسی، اشتراکاتی نیز داشتند؟
بله! وجه اشتراک فمینیســت های موج سوم با موج 
اول و دوم در این بود که اعتقاد داشــتند زنان باید در 
حوزه عمومی و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های 
اقصادی، سیاسی و ســایر حوزه های عمومی حضور 
داشته باشند و نباید فقط به حوزه خصوصی و خانواده 
تقلیل داده شوند. زیرا مردان و زنان، هر دو، دارای ابعاد 
مختلف انسانی هستند که تنها یکی از این ابعاد حضور 
خانوادگی اســت. به بیانی دیگر انسان به ماهو انسان 
خواه زن و خواه مرد، دارای ســه بُعد وجودی است که 
عبارتند از فردی، خانوادگــی و اجتماعی و نمی توان 
هیچ انســانی را به یک بُعد خاص تقلیل داد. بنابراین 
همان گونه که یــک زن باید به وظایــف خانوادگی 
خود عمل کند و در ابعاد فردی و اجتماعی وجودش 
نیز فعال باشد، یک مرد نیز باید به وظایف خانوادگی 
خود پای بند باشد و در ابعاد فردی و اجتماعی خویش 
فعال باشــد و اما خصوصیت بارز موج سومـ  برخاف 

مــوج اول و دومـ  این بود که زن باید بــا زنانگی خود 
یعنی در نقش دیگرخواهی مادرانه در حوزه عمومی 
حضور داشته باشد تا بتواند موجب آرامش صلح آمیز 
سیاسی و تلطیف حوادث و روحیات اجتماعی بشریت 
شود. متأســفانه ما غالباً در تبلیغات ژورنالیستی نقد 
دقیقی از جریان فمینیست ارائه نمی دهیم و رویکرد 
و سیاست های آن را تنها در رویکردهای افراط گرایانه 
فمینیستی خاصه می کنیم، در حالی که هر تفکری 
وجوه افراطی نیز دارد، وجوهــی همچون ضدیت و 
مقابله با مردان در موج اول و دوم فمینیســم یا مانند 
رویکردهای همجنس خواهانه برخی از نگرش های 
فمینیســتی. اما اگر در مطالعــه فرهنگ های دیگر 
بتوانیم مانند زنبورها عمل کنیــم و در عوِض تمرکز 
بر نکات منفی آن فرهنگ ها، نــکات مثبت آن ها را 
بیاموزیم و به کار گیریم، می توانیم بر غنای فرهنگی 
خود در زمینه های مختلف بیفزاییم. در این راســتا 
موج سوم فمینیست آموزه های خوب بسیاری دارد 
که با فرهنگ اسامی جامعه ما نیز مطابقت دارد. به 
عنوان مثال نظریه پردازان موج ســوم، ویژگی های 
مادرانه زنان را برجسته می کنند و حضور مادرانه زنان 
در حوزه عمومی را منجر بــه رواج اخاق مراقبت در 
حوزه عمومی معرفی می کند؛ حوزه عمومی که امروزه 
دچار خشــنونت در جنبه های سیاسی، اقتصادی، و 
سایر جنبه هاســت. طرفداران این موج معتقدند اگر 
کانت، زنان را به علت داشــتن احساسات مهرآمیز از 
دایره عقانیت خارج کرد و در نتیجه از حوزه عمومی 
تصمیم گیری به حوزه خصوصی راند، مردان را نیز باید 
به علت داشتن احساسات قهرآمیز از حوزه عقانیت 
خارج می کرد، در حالی که عقل اجتماعی زِن رشــد 
یافته، با استفاده از احساسات مهرآمیز می تواند جامعه 
انسانی را از آرامش و صلح بهره مند کند، همان طور که 
عقل اجتماعی مرِد رشد یافته با استفاده از احساسات 
قهرآمیز می تواند مانع تجاوز و تعدی ظالمانه شــود. 
چنان که عقل سیاســی مردانه هنگامی که به رشد 
مناسبی نرسیده باشــد موجب جنگ و خونریزی در 

تاریخ بشری می شود. 
براساس آنچه گفته شد فمینیســم تعاریف بسیار 
گســترده ای دارد و شــاید تنها تعریف مشــترک 
میان رویکردهای متنوع و متکثر فمینیســتی ضد 
تبعیض بودن و بی عدالتی بودن فمینیســم است و 
همه نگرش های فمینیستی در این سؤال مشترک 
هستند که به چه علت عده ای از انسان ها باید به حوزه 
خصوصی رانده شــوند و نتوانند بــرای زندگی خود 

 .تصمیم بگیرند

در موج اول و 
دوم فمینیسم، 
اعتراض، به افراط 
کشیده شد و 
زنان معترض 
تن به ازدواج و 
تشکیل خانواده 
ندادند تا توسط 
مردان استثمار 
نشوند. آن ها در 
مقابله با تفکر 
مردساالرانه ای 
که زنان را بدون 
عقل و مظهر غرایز 
معرفی می کرد، 
روش و َمنشی 
مردانه برای خود 
اتخاذ کردند و 
احساسات زنانه 
خود را سرکوب 
کردند

اسالم نظریات 
مترقیانه ای درباره حقوق 
زنان دارد که نتیجه اش 
را در جامعه امروز ایران 
می بینیم؛ زنان همپای 
مردان در همه فعالیت ها 
مشارکت دارند.
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»در مدت معلوم« ساخته وحید امیرخانی 
از شگفتي ســازان گیشــه ســال 94 بــود. 
داســتان درباره ناهنجاري هاي رفتاری میان 
جوان های جامعه اســت. میثم، کتابی درباره 
با ازدواج موقت نوشــته اســت و سعی دارد 
از طریق راه حلــی که فکــر می کند صحیح 
اســت، معضــالت و مشــکالت اجتماعــی 
جوانان را برطرف ســازد، اما داستان برخالف 
انتظار، پیش مــی رود. فیلم مناســب گروه 
ســني بــاالي 18 ســال اســت و مي تواند 
ضمن ســرگرم کردنشــان، نکاتي هم یادآور 
شــود. جواد عزتی، ویشکا آســایش، هومن 
 ســیدی و اکبر عبــدی در این فیلــم بازي 

کرده اند.
»دیو و دلبر« فیلم فوق العاده اي نیســت، اما 
در برهوت فیلم هاي ساخته شــده براي گروه 
ســني کودك و نوجوان، پیشــنهاد خوبي به 

حساب مي آید. این فیلم را وحید نیکخواه آزاد 
ساخته و بابک حمیدیان، فرهاد آئیش، بهاره 
رهنما، نادر ســلیمانی و رامبــد جوان در آن 
بازي کرده اند. داســتان فیلم شباهت زیادی 
به داســتان پینوکیو دارد. دو شخصیت دیو 
و دلبر، هر دو تن پوش عروســکی دارند. فیلم 
به لحــاظ درون مایه، روی مســئله کودکان 
بی سرپرست دست گذاشــته است. داستان 
فیلم درباره دو عروســک به نام هــای دلبر و 
لوبت اســت. لوبت که برای بازی در یک فیلم 
سینمایی ساخته شــده از ســر صحنه فرار 
می کند و به مدرســه ای که در ایام تابستان 

تعطیل است پناه می برد و ...
»تیر خالص« یــک فیلم ویدیویي اســت 
که رحیم بهبودی فــر آن را ســاخته و علی 
انصاریانـ  فوتبالیســت ســابق کشورمانـ  
نقش اول آن را بر عهــده دارد. مهران رنجبر، 

شایسته ایرانی و محمدرضا داود نژاد از دیگر 
بازیگران فیلم هستند. انصاریان نقش مردی 
به نام »اسی« را بازی می کند که بچه جنوب 
شهر است و به اتفاق برادرش ابی و خواهرش 
در یکــی از محله هــای پایین شــهر زندگی 
می کند. بروز اتفاقی، زندگی او و خانواده اش 

را تحت الشعاع قرار می دهد.
اولین  می میرند«  ایســتاده  »عاشق ها 
تجربه ســینمایی شــهرام مســلخی است. 
ماجرا دربــاره دوســتی دو ســرباز ایرانی و 
عراقی اســت. قضیه از این قرار است که رضا 
و ســرباز عراقی، بعد از کشــته شــدن سایر 
همراهانشــان با هــم تنها می ماننــد. بعد از 
این که به هم تیرانــدازی می کنند، پای رضا 
به یــک مین گیــر می کند و نیــروی عراقی 
به جای ادامه جنــگ، او را آزاد می کند. این 
دوستی ادامه پیدا می کند و ... سروش صحت، 
 پوریا پورسرخ و لعیا زنگنه نقش هاي اصلي را 

بر عهده دارند.

در سوپرماركت محل چه خبر است؟

»از تنهایی گریه مکن« آلبومي اســت از ســاالر عقیلي که آن را به یاد 
محمدرضا لطفي خوانده اســت. این اثر بعد از »قافله ســاالر عشــق«، 
دومین آلبوم منتشرشــده او در ســال 95 اســت. البته چندي پیش 
»حریق خزان« او بازنشر شد. هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه(، مازیار شاهی و 
سیدمحمدحسین شهریار »از تنهایی گریه مکن« را سروده اند و مازیار 
شاهی تنظیم کننده آن است. ساالر عقیلی درباره این اثر گفته است: در 
این روزگار، با نگاهی کوتاه، دریچه ای به دوران گذشته گشوده و خاطرات 
خود را ورق می زنم. اساتیدی در تصویر خیالم ورق می خورند که تأثیرات 
مختلفی در ادوار زندگی ام گذاشتند. با نوای آن ها کودکی ام سپری شد؛ 
با آن ها گریستم، آموختم، عشــق ورزیدم و زندگی کردم. در این دریای 
پرتالطم هنر، یکی از این اساتید، استاد محمدرضا لطفی بود. چه کسی 
می توانســت به نوای زخمه های پرصالبتش عشــق نورزد که با حرکت 

سرانگستان جادویی اش بر تار و پود این ساز دل می نوازد؟
»بادیگارد« پیشنهاد خوبي است براي آن ها که به موسیقي فیلم عالقمند 

هســتند. کارن همایونفر که از آهنگ ســازان پرکار و محبوب ســینما و 
تلویزیون ما به شمار مي رود، براي فیلم ابراهیم حاتمي کیا موسیقي جذابي 
ساخت و حاال آن را روانه بازار کرده است. علی جعفری پویان، احسان غالمی 
بیرقدار، کارن همایونفر، علی پژوهشــگر، آرین قیطاسی، حسن فراهانی، 
مهرداد عالمی، کریم قربانی، امین غفاری، میالد عالمی، میثم مروســتی، 

نیما زاهدی و همایون رحیمیان نوازندگان آلبوم بادیگارد هستند.  
»حالم خوبه« هشتمین آلبوم بابک جهانبخش است. این اثر، 10 قطعه 
به نام های »حالم خوبــه«، »تصمیم«، »تو رو دوســت دارم«، »پاییز«، 
»جاذبه«، »شــاید«، »خاص«، »هرگز«، »باید برم« و »می ترسم« دارد 
که آهنگ ســازی آن ها بر عهده بابک جهانبخش، بابــک وزیری، پیام 
هوشمند، آصف بایرام زاده و امیرعلی زمانیان است. امیرحسین اویسی، 
آرون حسینی، انوشیروان تقوی، رضا تاجبخش، پیام هوشمند، مسعود 
همایونی و اشــکان آبرون تنظیم کنندگان قطعات آلبوم »حالم خوبه« 

هستند. 

سنتي، پاپ و بي كالم

موسيقي

شبکه 
خانگی 
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پیشنهاد

ماه ميهماني خدا

     »سینای نیاز« نوشــته جواد محدثی، شــرح گونه ای بر دعاهای سی روز 
ماه مبارك رمضان اســت. ســبک قلم، ادبی، عرفانی و کمی صمیمی است و 
برای قشرهای جوان، جالب و گیراســت و مقدمه کوتاهی هم درباره نیایش 
دارد. در قسمتی از مقدمه آمده است:کاروانی از نور، روان است، به سرعت برق 
می گذرد، به تابندگی خورشید، به سرشاری چشمه ساران، به برکت رمضان... 
و فقط یک »لحظه« بیــداری، کار عمری را می ســازد و یــک »آن« توجه، 

برکت های سالیان را به همراه دارد. آنچه الزم است، »توجه« است و هشیاری!

     »مراقبات ماه رمضان« به قلم محمدمحمدی ری شهری در پنج بخش 
تدوین شده که عبارتند از: از فضایل ماه خدا، آمادگی برای میهمانی خدا، 
آداب میهمانی خدا، شــب قدر و آداب بیرون آمــدن از میهمانی خدا. در 
بخشی از پیش گفتار این کتاب آمده اســت: خداوند سبحان، در این ماه، 
میهمانی ویژه ای را برای تربیت روح، به گونه ای ترتیب داده که می تواند در 
حیات معنوی انسان تحّولی پدید آورد و او را به سعادت ابدی برساند. نکته 
مهم در این مسیر، آن است که انسانی که می خواهد به دنیای این ضیافت 

گسترده وارد شود، بداند به کجا می رود، معنای میهمانی الهی چیست و چگونه باید وارد آن شود.

     »کتاب« فاضل نظری، مجموعه ســروده های تازه اوست که به تازگی 
از سوی انتشارات ســوره منتشر شده است. »کتاب« شــامل ۳9 غزل با 
مضامین عاشــقانه، عارفانه و اجتماعی اســت. این اثر، چنــد روز قبل از 
برگزاری نمایشــگاه رونمایی شد و توانســت در کمتر از یک ماه به چاپ 
ششم برسد و رکورد فروش »بنی آدم« دولت آبادی را که در ۲ ماه 10 هزار 

نسخه فروخته بود بشکند.

     »چگونه کنار بیاییم با ...« مهارت های زندگی را به کودکان می آموزد. 
ایــن مجموعه چهار جلدی، نوشــته ســالی هویت بــا ترجمه مصطفی 
رحماندوست، از سوی انتشارات ذکر برای کودکان و نوجوانان منتشر شده 
اســت. عناوین این مجموعه عبارتند از »وقتی کسی آزارمان می دهد چه 
کنیم؟«، »وقتی از تبعیض نژادی ناراحتیم چه کنیم؟«، »با دردســرهای 
نی نی کوچولــوی جدیدمان چه کنیــم؟«، »وقتی کســی می میرد چه 
کنیم؟« ســالی هویت در این مجموعه تالش می کند راه حل مشکالت و 
موضوعاتی که کم و بیش برای اغلب کودکان و نوجوانان دغدغه اســت و نمی دانند چگونه باید با آن ها 

برخورد کنند یا کنار بیایند را با زبانی ساده و کودکانه توضیح  دهد.

     »خاله باف باف« نوشــته فروزنده خداجو برای کودکان، توســط 
انتشارات ســروش منتشــر و راهی بازار نشر شده اســت. داستان این 
کتاب روایتگر زندگی یک خاله مهربان است که با قالب و کاموای خود 
تور عروس، کفــش نی نی و تور ماهیگیری می بافــت. یک روز که خاله 
باف باف مشــغول بافت تور ماهیگیری بزرگي بود، خیلی خسته شد و 
خواب پاورچین آمد و چشم های او بسته شــد. کالف نخ از دست او رها 
شد و تا لب دریا قل خورد و رفت. نویسنده این داســتان به زبان بسیار 

 ســاده به کودکان می آموزد که به همه محبــت و مهربانی کنند و تا جایی کــه می توانند به دیگران 
کمک کنند.

كتاب

»بارکد« پنجمین ســاخته مصطفی کیایی است. او با 
فیلم هاي قبلي اش نشــان داده ذائقه مخاطب را خوب 
مي شناســد و بلد اســت او را ســرگرم کند. »بارکد« 
رگه هایي از طنز هم دارد و در جشــنواره سال گذشته 
مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفت. فیلم، داســتان 
دو جوان ظاهــراً خالفکار اســت که ناگهــان در یک 
موقعیت غیرقابل پیش بینی قــرار می گیرند و اتفاقات 
جالبی برایشــان رخ می دهد. مصطفی کیایی تاکنون 
فیلم های ســینمایی »بعد از ظهر سگی سگی«، »ضد 
گلوله«، »خط ویژه« و »عصــر یخبندان« را در کارنامه 
کارگردانی خود به ثبت رســانده اســت. »بارکد« در 
فهرســت آرای مردمی جشــنواره فجر، جزو پنج فیلم 
اول بود و در سینماهای نمایش دهنده، استقبال زیادی 

از آن شد.
»رسوایی ۲« ششــمین فیلم مسعود ده نمکي است که 
پیشــنهاد خوبي براي آن هاســت که جنس روایي این 
کارگردان را دوســت دارند. قصه در ادامه ماجرای حاج 
یوســف فیلم »رســوایی« اتفاق می افتد. این بار حاج 
یوسف در شهری فرضی است و مدام از مردم می خواهد 
که به خودشــان تکانــی بدهند و وضعیــت جامعه را 
تغییر دهنــد و تهدیدشــان می کند به این کــه زلزله 
ســهمگینی می آید و ... صحنه زلزله، یکی از مهم ترین 
نکات قابل توجه این فیلم است و ده نمکی، آن را خیلی 
خوب بازســازی کرده اســت. اکبر عبدی، محمدرضا 
شریفی نیا، ســحر قریشــی، فخرالدین صدیق شریف، 
مهران رجبــی و امیر نــوری از جمله بازیگــران فیلم 

هستند.
»دراکوال« همان طور که از عنوانش مشــخص اســت، 
قصه تازه ای را در سینمای ایران به تصویر کشیده است 
که تاکنون تجربه نشده و می تواند برای مخاطب جذاب 
باشد. همچنین عنوان می شود این فیلم متفاوت ترین 
اثر رضا عطاران در مقام کارگردانی اســت. در خالصه 
داســتان »دراکوال« آمده اســت: )با صدای آهســته( 
الو... ســالم قربان... خوبین... آقا منو دزدیــدن... بله... 
نمی شناسمشــون... نخیر، ســرکاری چیه... من چه 
می دونم چرا گوشــیمو نگرفته... ۳8 ســال، سنمو چرا 
می پرسین؟... نمی دونم کجا... شما باید پیدام کنین... 
آقا من گوشــی ام آیفونه... ردیاب دارد... نمی شه پیدام 
کرد؟...آقا اومد... من قطع می کنم... در این فیلم؛ لوون 
هفتوان، رضا عطاران، ویشکا آسایش، سیامک انصاری، 

ژاله صامتی، لیال بلوکات و امید روحانی بازي کرده اند.

روز نو سينما

سينما
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    روز بهره وري و بهینه سازي مصرف / روز بزرگداشت مالصدرا )صدرالمتألهین( 
محمد در نهم جمادی االولی سال 980 دیده به جهان گشود تا روزگاری، شکوه صدر المتألهین را رقم زند. آشنایی او در جوانی اش با شیخ 
بهایی، سنگ بنای شخصیت علمی و اخالقی اش را بنیان نهاد، تا استادش، سید امیر شمس الدین )میرداماد(، بلوغ بی نهایت او را واضح تر 

برایش به تصویر کشاند. او، بهترین و زیباترین آیین شاگردی را ادا کرد، تا روزگاری در صدر استادی جهانی از حکمت، قرار گیرد.

1 خرداد 1395 
 14 شعبان 1437 

 21 مه 2016 

فتح خرمشهر در عملیات بیت 
المقدس در سال 1۳61 و روز 

مقاومت، ایثار و پیروزي
مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای 
از یاد نرفتنی اســت؛ چراکه مردم 
این شــهر در حالی به مبــارزه با 
دشــمن پرداختند کــه از پیش 
برای این تهاجــم و تجاوز آمادگی 
نداشــتند. آن ها با ســالح عزم و 
ایمان به مکتب و عشق و عالقه به 
میهن اسالمی شان، با دست خالی 
چنان مقاومت کردند که در تاریخ، 
بی نظیر ماند. به اعتقاد کارشناسان 
نظامی، مقاومت بی سابقه ای که در 
خرمشهر انجام شد، هرگز با دیگر 
مقاومت ها قابل مقایســه نیست. 
خرمشــهر برای ملت ما تنها یک 
شــهر نیســت، بلکه تاریخ گویای 
پایداری، ایثار و جاودانگی انقالب 
است. از این رو، سوم خرداد و فتح 
این شــهر، آیینه گویایی از تاریخ 
و جغرافیای دفــاع مقدس و جهاد 
آگاهانه و شــجاعت مظلومانه این 

امت است.

3 خرداد 1395 
 16 شعبان 1437 

 23 مه 2016 

ان
عف

تض
مس

ی 
هان

ز ج
و رو

ي )عج( 
والدت حضرت مهد

2 خرداد 1395 
 15 شعبان 1437 

 22 مه 2016 

روز دزفول / روز مقاومت و پایداري
علت ایــن نامگــذاری، مقاومت 
مردم دزفول در برابر موشک باران 
رژیم بعثی عــراق در طول جنگ 
ایران و عراق بوده اســت. این شهر 
در دوران جنگ بارها مورد هجوم 
و موشــک باران رژیم عراق بود، تا 
آن جا که آن را با نام شهر موشک ها 
یــاد کرده اند. همچنیــن در آغاز 
جنگ ایران و عــراق، دزفول بیش 
از ۲00 بار موشک باران و ۲0 هزار 
بار گلوله باران شد. مردم دزفول با 
وجود موشک باران شدید، همچنان 
مقاومت می کردنــد و نماز جمعه 
دزفول هر هفته بــا حضور مردم و 

رزمندگان اقامه می شد.

4 خرداد 1395 
17 شعبان 1437 

24 مه 2016 

رحلت حضرت امام خمینی)ره( 
و انتخاب حضرت آیت اهلل امام 

خامنه اي به رهبري در سال 1۳68  
حضور ده میلیونی مردم در تشییع 
بنیانگــذار جمهــوری اســالمی 
ایران و هــادی و مرشــد خود، و 
انتخاب به موقع و شایسته آیت اهلل 
خامنه ای، معجزه الهی را به نمایش 
گذاشت و دشمن یک بار دیگر ناکام 
شــد. هرچند دشــمنان دلخوش 
کرده بودند که حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای از اداره نظــام در میان 
این همه دشــواری ها، توطئه ها و 
خباثت های جهانی و داخلی، ناتوان 
مانده و دیر یا زود ســکان نظام از 
دست والیت فقیه عادل، مجتهد، 
آگاه، مدیر و مدبر خارج شــده و به 
آرزوی چند ســاله خــود خواهند 
رســید!، اما گذشــت زمان، این 
دلخوشی را رنگ یأس زد و دوست 
و دشمن معترف شــدند که خأل 
حضرت امام خمینی)ره( از لحاظ 
اداره کامل نظام جمهوری اسالمی 
و حفظ صالبت، اقتــدار و عزت آن 
و مواضع اصولی اش، توسط َخلَف 

صالح وی، کاماًل پر شده است.

14 خرداد 1395 
 27 شعبان 1437 

3 ژوئن 2016 
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يـم تـقـو

درگذشت دکتر علی شریعتی در 
سال 1۳56 

دکتر علي شــریعتي بارهــا به خاطر 
مبارزاتي که علیه رژیم ستم شــاهي 
انجام داده بود دســتگیر و روانه زندان 
شــد. پس از آزادي از زنــدان ضمن 
اشتغال به تدریس، به سخنراني هاي 
روشنگرانه همت گماشت. در این زمان، 
شــریعتي مبارزات خود را با برگزاري 
جلسات سخنراني و بحث، در حسینیه 
ارشاد تهران ادامه داد. او در کنار استادان 
و متفکراني نظیر استاد شهید مرتضي 
مطهري و باهنر، حســینیه ارشاد را 
به پایگاهي جهت تغذیه فکري نسل 
جوان تبدیل کرد. دکتر شریعتي به امام 
خمیني)ره( عالقه مند بود و محققي 
فعال به شمار مي رفت، به طوري که در 
طول زندگي کوتاه خود، بیش از ۲00 
اثر به صورت کتاب، جزوه و مجموعه 
نوار سخنراني از خود به جاي گذاشت. 
فعالیت هاي فرهنگي دکتر شریعتي، 
سبب دستگیري مجدد او شد و پس 
از آزادي، در تاریــخ 16 اردیبهشــت 
1۳56 به لندن مسافرت کرد و در ۲9 
خرداد همان سال در آن شهر به طرز 

مشکوکي درگذشت.

29 خرداد 1395 
12 رمضان 1437 
18 ژوئن 2016 

شهادت دکتر مصطفی چمران در 
1۳60 / روز بسیج استادان

صبح روز ۳1 خردادمــاه 1۳60، 
شهید چمران در شــرایطی که در 
غم بهترین دوســتان و یارانش، از 
جمله شهید رستمی می سوخت، 
بــا چهــره ای ســاکت و آرام و با 
شــور و شــوق رهایی و رستن از 
دنیای خاکی، از همه دوســتان و 
هم رزمانــش خداحافظــی کرد و 
به جبهــه دهالویه رفــت. پس از 
مدتی نبرد در خــط مقدم جبهه، 
ترکش خمپاره دشــمن به پشت 
ســر دکتر چمران اصابــت کرد و 
یکی از ســرداران رشــید اسالم و 
ارزشــمندترین یاران امام، از دیار 
ما رخت بربســت و ایران و لبنان و 
همه مردم آزاده دنیا را در غم خود 
فرو برد. چه تأسف بار است از دست 
دادن مردی چون چمــران و چه 
زیباســت پیوند چنیــن عابدی با 

معبود، و عاشقی با معشوق.

31 خرداد 1395 
14 رمضان 1437 

20 ژوئن 2016 

قیام خونین 15 خرداد در سال 
 1۳4۲

پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است 
در تاریخ معاصر؛ یادگاری است از 
پیوند معنوی توده های عظیم مردم 
کشور ما؛ واکنشی است از احساس 
عمیق مذهبی ملّت ایران؛ نمایشی 
است از به پا خاســتن مردمی که 
می خواستند ظلم و ستم را از بُن بر 
کنند؛ تجّسمی است از تاریخ اسالم 
و درجه ای اســت برای ســنجش 
خودگذشــتگی  از  و  فــداکاری 
انسان هایی که به دنبال آرمان الهی 
حرکت می کنند. پانــزده خرداد، 
روز قیام خونین مردم جان بر کفی 
است که به نام اسالم و برای اسالم 
به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان 

را از کشورشان برچینند.

15 خرداد 1395 
 28 شعبان 1437 

4 ژوئن 2016 

ت
یس

ط ز
روز جهانی محی

16 خرداد 1395 
29 شعبان 1437 

5 ژوئن 2016 

ل 44۳1 
 سا

 در
ژاد

ک ن
و نی

ي 
رند

اره
صف

ی، امانی، 
شهادت سربازان دلیر اسالم: بخارای

26 خرداد 1395 
 9 رمضان 1437 
15 ژوئن 2016 

ي 
ورز

شا
د ک

جها
روز 

س( / 
وفات حضرت خدیجه )

27 خرداد 1395
 10 رمضان 1437 

16 ژوئن 2016 

تی
دس

صنایع 
روز 

20 خرداد 1395 
 3 رمضان 1437 

9 ژوئن 2016 
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دنیای ما

اعتراض خاموش مهاجران نزدیک مرز مقدونیه

     اینجا یک 
خانه سالمندان 
در »هانگژو«ی 

چین است و 
این ربات ها، 

ربات های 
پرستاری هستند 

که در این مرکز 
از سالخوردگان 
مراقبت می کنند

     جوانان 
سوری نوزادی 
را از ویرانه های 
بمباران خارج 

می کنند.

     بازی کودکان داخل قایقی در غزه

     یک کودك 
مهاجر در خارج از 
ساختمان فرودگاه 
متروکه الینیکو در 

نزدیکی آتن نشسته 
است. این مکان 

به اردوگاه موقتی 
برای پناهجویان و 

مهاجرانی که بیشتر 
آنها افغان هستند، 
تبدیل شده است 

     یک نقاشی روی 
دیواری در غزه. این 

نقاشی به مناسبت روز 
نکبت کشیده شده 

است. روز نکبت به روزی 
گفته می شود که رژیم 
صهیونیستی در سال 
1948 فلسطینی ها را 
از سرزمین خودشان 

بیرون راند و کشور آنها را 
اشغال کرد

     انتشار عکسی 
از شهردار جدید 

لندن که یک مسلمان 
پاکستانی است در 

برابر پرچم هیاتی که 
نام حضرت اباالفضل 
العباس )ع( روی آن 

نقش بسته توجه 
رسانه ها را به خود 

جلب کرده است
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قـاب

     دشت شکوفه های 
صورتی نزدیک کوه فوجی 

ژاپن

    زنان در حال خرید و فروش در بازار شناور اندونزی

    یک انگلیسی 
کیوسک تلفن را 

به دکه ساندویچی 
تبدیل کرده است

    تالش 
براي خاموش 
کردن 
آتش سوزی 
جنگل ها در 
ایالت آلبرتاي 
کانادا

    عکس هوایی از 
جاده کنار مزارع گل 

در آلمان

    مرد هندی داخل 
قایق روی دریاچه ای 
پوشیده از جلبک ها 
خوابیده است

    غروب آفتاب 
در مسجد »فیصل« 
اسالم آباد پاکستان
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عکس خبر

  جلسه ستاد مرکزی انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر
  
آیت اهلل العظمی 
علوی گرگانی: 
اعضای جمعیت 
هالل احمر مردم 
هستند و هالل 
احمر یک سازمان 
عاطفی است که 
تمام خدمات آن 
از روی مهرورزی 
و محبت انجام می 
شود.

  انتخابات 
مجامع جمعیت 

هالل احمر

  هفتمین 
دوره مسابقات 
کشوری رفاقت 

مهر

   افتتاح اولین خانه هالل استان قم و بازدید از کتابخانه بزرگ 
آیت اهلل مرعشی نجفی

  به مناسبت هفته هالل احمر برنامه خندوانه میزبان 
امدادگران،داوطلبان و جوانان جمعیت هالل احمر بود.

  افتتاح مراکز جدید در مجتمع دارویی و درمانی هالل ایران
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باشـگاهمـهرومـاه

++++

نشــریه مهر و ماه در نظر دارد در هر شــماره، عکس هاي گرفته شده توسط 
خوانندگان را منتشر و به برترین ها جوایزي اهدا کند. عالقمندان با لحاظ نکاتي 

که در ادامه مي آید، مي توانند در این مسابقه شرکت کنند.
 

موضوع مسابقه
   عکس ها باید مرتبط با سیاســت هاي جمعیت هالل احمر باشد؛ این موارد 
شامل عملیات هاي امداد و نجات، سازمان جوانان، فعالیت هاي انسان دوستانه، 
کارهاي فرهنگي و خیریه و همچنین کلیه برنامه هایي اســت که توسط دفاتر 

نمایندگي ولي فقیه در استان ها انجام مي شود.
   الزامي نیست که خود شــما به عنوان عکاس در سوژه دخیل باشید؛ یعني 

عکس مي تواند بازتاب فعالیت شما و یا دیگران باشد.

شرایط و مقررات مسابقه
1      شرکت تمامی عالقه مندان در این مسابقه آزاد است.

2      آثار می بایســت با 2 فرمت TIF یاJPG ، با رزولوشن 300 دی پی آی و ابعاد 
X 25 20 سانتیمتر ارسال شود.

3      فایل مربوط به هر اثر عکاســی، به نام صاحب اثــر، موضوع، محل و زمان 
عکسبرداری نامگذاری شود.

4      آثار رشته عکاسی می بایست کاماًل مستند بوده و از هرگونه دستکاری یا 
حک و اصالحی که جنبه مستند بودن عکس را مخدوش می سازد، اجتناب شود.

مسابقه عکس مهر و ماه

مهلت ارسال:  25 خرداد
آثار خود را به نشاني:

 m e h r o m a h . h e l a l @ g m a i l . c o m
ارسال بفرمایید. 

توضیح: برندگان مسابقه شماره قبل در شماره بعدی مهرو ماه اعالم می شوند

برندگان شماره هشت 
مهروماه

..................... مصطفي خواجه محمدي ، تهران 091۲55۷8۲۲۷
09۳۷5960۷88....................................... سیدیاسرراستگو، البرز
9۳64۳5056۲.................. جمیله تابان نژاد، کهگلویه بویراحمد
...................................... مهدی خواجه ای، فارس 91۷1508۳01
9۳۷166600۷..................................... عزیزه مازندرانی-گلستان
.......................... فرحناز متهور،آذربایجان شرقی 91441015۲9
............................................ حسن ابدان، فارس 09۳۷5۲1۷۷۲4

9۳6۷۷0۳954.................................. نوش آفرین صوفی، مرکزی 
91۳1۳11856.................................. سیدسعید غیوری، اصفهان 
............................................... حمیدرضاکرمانی،قم 1۲۷54۳450
918۳4506۳5............................................مسلم شوکتیان، ایالم
..................................... نرگس جعفری،کرمانشاه 9188۳149۲4
91516۳946۲.................................. علی مرکی،خراسان جنوبی
......................................... فریبا رنج بخش، فارس 91۷۷0۲5۷01

......................................... اصغر سلطانی،اصفهان  91۳11999۳۲
.......................................... فاطمه لبنانی،اصفهان 9۳۷۷۳19۳1۳
916559۳6۲5............................................ ناصر ایزدیار،خرم آباد
.................................... صغری عباسینژاد، تهران 91901۲10۷۳
............................................. مهدی بیانی ، گیالن 9119۳55۷۲۳
........................................... محمدطاهری، زنجان 919145515۷

9۳68۷016۷8.................................... حمید رضا فتاحی ،  فارس 
...................................... اسالم کاوسی ، کرمانشاه 9188۳۲۷۲5۳

..................................... ام کلثوم سلیمانی، تهران  91۲۲48۷445
9۳۷۳۲1۲665................................. مرتضی امجدیان ، کرمانشاه
.............. شهرام حسینی، چهارمحال وبختیاری 910۳1۲0591
.......................................... ابراهیم اقا زیازتی ،  قم 9195194۷۲8
091۲6860۷69................................. روناك مجد زنگنه ،  تهران
..................................... رحیم بهرامیان، زنجا ن 0919۷489840
91۲۲856159........................................... زهرا کریم زاده، تهران
91۳۳658150................................... عباس جهانگیری، اصفهان

91۲4۳5056۷.................................. محمدرضا هداوندي، تهران 
91۷1۲446۳۲.................................. مهدیس زارع خفری، فارس
................................................. رویابرزیده،کرمان 91401۷04۲4
............................................ طیبه میرکو،  سمنان 91۲5۳1۲۲54
911۲۷8560۳...................................... میثم مازندرانی، گلستان
91884165۷۷...................................... یاسر ملک حسینی، ایالم

9194۷۲۳690........................................... محمد حسین بهشتی 
91۳۳8۳6۲4۷.................. فرشته رضایی،چهارمحال وبختیاری
914۳614۲65............. میراسمعیل سیدعلوی، آذربایجان غربی
9155610548............................ طاهره بعیدی، خراسان جنوبی
09۳6650۲4۲۲................... زینب دیری، کهگیلویه وبویراحمد
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مسابقه پیامكي مهروماه

عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

به برگزيدگان جوايزي اهدا مي شود.

SMS

 خرداد
یام تا 30

زمان ارسال پ

01
ابن سينا عبادت را به چند قسم تقسيم كرده است؟

2-عبادت ظاهری و عبادت باطنی 1- عبادت عقلی و عبادت شرعی    
4- عبادت شرعی و عبادت ظاهری 3- عبادت عقلی و عبادت باطنی    

02
» عدالت به معنای ادای دين است.« اين نظر متعلق به چه كسی است؟

4- اكوئيناس 3-مالصدرا    2- افالطون    1- ارسطو   

03
كدام يک از آثار جعفر دهقان نيست؟

4- يوسف پيامبر 3- اصحاب كهف   2- مريم مقدس   1- ملک سليمان  

04
طبق گزارش يونيسف چند درصد از پناهجويان در سال 2015 را كودكان تشکيل داده بودند؟

4-37 درصد 3-23 درصد   2-2. 27 درصد   1-36 درصد  

05
چند كشور عضوسازمان های صليب سرخ و هالل احمر جهانی هستند؟

4-180 كشور 3-170 كشور    2-140 كشور   1-190 كشور  

06
بر اساس تحقيق هالل احمر استان چهارمحال و بختياری ضعف اصلی در نگهداری داوطلبان كدام مورد است؟

2- تقسيم بندی غير كارشناسانی داوطلبان در رسته های چهارگانه 1- ناكافی بودن اطالع رسانی   
4- همه موارد 3- عدم برگزاری دوره های آموزشی   

07
كدام مورد درباره تغذيه در ماه مبارک رمضان نادرست است؟

2-بهتر است هنگام افطار از مخلوط آبليموی تازه با آب استفاده كنيم. 1- ميوه های آبدار و سبزی های بيشتر مصرف كنيم. 
4- بعد از خوردن سحری سريع بخوابيم. 3-خوردن 8 تا 12 ليوان آب از افطار تا  سحر توصيه می شود. 

08
كدام آيه به مساله تربيت در خانواده اشاره دارد؟

4- آيه 50 سوره مريم 3- آيه 30 سوره نساء   2- آيه 213 سوره شعراء   1- آيات 54 و 55 سوره مريم 

09
فيلم باركد ساخته كيست؟

4-وحيد اميرخانی 3- مصطفی كيايی   2- رضا عطاران   1-شهرام مسلخی   

10
كدام كتاب نوشته جواد محدثی است؟ 

4-كتاب 3-سينای نياز   2-چگونه كنار بياييم    1-مراقبات ماه رمضان  


