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کلمه نخست

گوارا باد بر بندگان پاک  خدا
    ماه رمضان با همه عظمت ، کرامت و شرافتش پایان یافت و تنها مؤمنینی که با روزه داری و عبادت 
و شب زنده داری و تالوت قرآن و نیایش به درگاه حق تعالی و احسان و نیکی به دیگر مومنان، خود 
را به خدا نزدیک تر ساختند واز هرآنچه زشتی وناپاکی بود دوری جستند، از این ماه سربلند وپیروز 
بیرون آمده اند و روز عید فطر، روز جشن وخرسندی آنان و روز پاداش گرفتن آنان است. و بدا به حال 

آنان که غفلت ورزیدند و از این ماه با عظمت بهره نبردند و امروز را روز زیان وضرر خود قرار دادند .
 بهترین پاداش برای مومنان آن است که عیدی خود را از دست مبارک حضرت ولیعصر )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشریف( دریافت کنند.  لحظه لحظه ماه مبارک رمضان رحمت بود و  هر که توانست 
به اندازه ظرفیت خود از آن بهره برد . خدای متعال در این ماه همه شــیاطین را که دشمن انسان ها 
هستند به بند کشید تا بندگان صالح خدا جان وروح خود را از همه آلودگی ها پاک کنند و رستگار 
کسی بود که پاک شد و روز عید فطر، روز پاکی  و پاکیزگی را جشن گرفت. کمترین پاداشی که در 
این ماه خدا به مومنان می دهد این است که همه گناهان گذشته آنان را می بخشاید و بهترین پاداش 
در این روز آن اســت که رحمتی را که خداوند متعال به ما در این ماه مبارک ارزانی داشــته تا سال 

آینده برای ما محفوظ بدارد. 
ثروت ومقام، عاقبت کســی را تامین نخواهد کرد و آنچه انسان ها را رستگار می کند تقوا پیشگی در 

همه ابعاد زندگی است.
در روزگاری که امت اسالمی به انحاء مختلف تحت فشار وظلم و ستم مستکبران عالم هستند و همه 
چیز آنها به یغما می رود ، مسلمانان می باید با اتحاد وهمبستگی خود به پا خیزند و به فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر کمک و یاری رساندن به مردم مسلمان و حمایت و پشتیبانی ازمردم مظلوم 

وتحت ستم فلسطین عمل نمایند .
اسالم خواستار عّزت مســلمانان است و اگر امروز هرمســلمانی به وظیفه وحقوق خود عمل کند، 
هیچ مسلمانی زیر دست بیگانگان نخواهد بود . اولویت جهان اسالم نیز حمایت از مردم فلسطین 
در سرزمین مقدس قدس است، سرزمینی که محل عروج پیامبر اسالم و محل عبادت انبیاء عظام 

بوده است . 

مدیر مسئول 



روزنگار
لی

وک
د ت

حم
ا : م

س ه
عک اخبار فرهنگی

1 تیر، روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی
11 تیر، روز جهانی قدس
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یادداشت

تبلیغات دینی و فرهنگی، در مقایســه با حجم 
و محتوای تبلیغات ضد دینــی و گاه ضد ایرانی، 
بســیار اندک، کم مایه و بی برنامه اســت؛ یعنی 
در صورتی ما قضاوت و نظریــه فوق را می توانیم 
بپذیریم که تالش وافر و در خور را در جهت تهیه 
محتوا و عرضه کارآمد آن به جامعه داشته باشیم 
و آن گاه بگوییم تبلیغ عمیــق و پرمحتوای ما در 
قیاس با تبلیغات پرزرق و بــرق و هوس مدارانه 
غربی ها کم اثر بوده است. در بسیاری از عرصه ها 
می توانیم بــا نــوآوری و ابزارســازی و تکیه بر 
تکنیک های هنری و ادبی، ارزش های خود را به 
صورت فردی یا جریان سازی جمعی القا و ترویج 
کنیم، اما در مجموع از داشته های خود به لحاظ 
نیروی انسانی و لجستیک فرهنگی و سرمایه های 
مادی، استفاده چندانی نمی بریم و بیشتر گله مند 
و منتقدیم تا پویا و فعال و امیدآفرین. آیا فیلم های 
پرمحتوا و برخاسته از عمق اندیشه دینی یا تمدن 
و ســنت ایرانی اثرگذار نبوده، آیا نوشته ها و آثار 
علمی ما در میان مردم و جهانیان نافذ نیســت، 
آیا به قدر تالشمان در سایر ملت ها و کشورها اثر 
نگذاشته ایم، آیا بسیاری از هجمه های فرهنگی 
غرب علیه خودمــان را پاســخ نگفته ایم؟! پس 
می توان با مطالعه، بازگشت به اصالت های دینی 
و تمدنی، برنامه ریزی، دنیاشناسی و جهان بینی 
واقع بینانــه و اتخــاذ روش های نو، بســیاری از 
چالش ها را پشــت ســر نهاد و ارزش های نوین 
فرهنگی خلــق کرد که کام تشــنگان معرفت و 

اخالق و فرهنگ را جذب و سیراب نماید. 

از آن بهره مند نیستند؛ چرا که برخی انسان ها به 
لحاظ شــخصیت و نهاد و به خاطر بی بهره بودن 
از تربیت شایسته، از حد غرایز پا را فراتر ننهاده و 
گام در وادی فطرت نزده اند. از نظر روانشناسان و 
متخصصان علم النفس، غریزه آن صفتی اســت 
که احراز آن غیراختیاری ولی اعمال آن اختیاری 
است، ولی فطرت، صفت، گرایش یا حالتی است 
در وجود انسان که هم احراز و هم اعمال آن ارادی و 
اختیاری است. پس در فرآیند تبلیغ دینی، بایستی 
با شناخت دقیق شرایط و ذائقه مخاطبان، ابتدا  
فطرتشان را بیدار و دلشان را هوشیار کرد و سپس 

نقش صفات متعالی را بر جانشان حک کرد.
اساساً اقتضای اومانیسم )انسان گرایی افراطی( 
که پشــتوانه معرفتی امروز غربیان را تشــکیل 
می دهد آن اســت که انســان در ســطح غرایز 
حیوانی اش بماند؛ به عنوان نمونه حجاب، آزادی 
و مصرف را در این دو مکتب مقایسه کنیم. تبّرج و 
خودنمایی که در دایره غریزه حب ذات بشر است 
در اندیشه اومانیستی مورد تأکید است. همچنین 
آزادی منتهی بــه بی بندوبــاری و لذت جویی 

کــه عمدتــاً در حیطه 
جسمانی  خواسته های 
معنــی می شــود و نیز 
مصرف گرایــی افراطی 
بازتاب خودخواهی  که 
و نفی دیگران است، اما 
در منطق دین به بشــر 
توصیه می شــود که از 
سلطه مادیت و مصرف و 
تجمل به درآید و از ملک 
به ملکوت راه گزیند و در 
واقع انسان شود. لذت را 
بیش از صورت و نعمت 
مادی در ســیرت و نعم 

معنوی ببیند.
این که امامان ما ســعی 
کرده اند با تبیین سطوح 

متفاوت انسان ها و طبقه بندی منازل و مقامات 
بشر، ما را از سطوح پایین معرفت و سلوک بشری 
به منازل و مدارج انسانی رهنمون و یاور باشند به 

حقیقت فوق الذکر باز می گردد.
قرآن نیز که بازتاب کالمِی حقیقت هســتی و 
تجلی بارز و کامل ذات الیزال الهی اســت، برای 
هر الیه و طبقه از انسان ها به صورتی ویژه تجلی 
می نماید که در روایت حســینی آمده اســت: 

کتاب خدا مشتمل بر عبارت )برای عوام( اشارت 
)برای خواص( لطایف )برای اولیا( و حقایق )برای 
انبیاســت(، یعنی هرکس به مقتضــای میزان 
علّو منزلت و بلندی افق اندیشه و فهم بر بخشی 
از افق های بیکران قرآن مشــرف می شــود و به 
حقایق ناب ملکوتی اش دست می یابد. بنابراین 
طبیعی اســت که نظام تبلیغ مادی و دنیامدار 
غربی در انتخاب و نفــوذ در مخاطبانش توفیق 
اولیه و زودگذری بیایــد و به قول قرآن »بل یرید 
االنسان لیفجرامامه« وقتی بشــر مادی مرام به 
انساِن واالمقام تبدیل شد، چنان محو ذات ربوبی 
می شــود که همه تعلقات پیشــین را به کناری 
می نهد و عروجــی متعالی و متوالــی را تجربه 
می کند: »و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن 
الهوی فان الجنه هی الماوی« تا به آن جا که دیگر 
بهشــت هم گنجایش او را ندارد و او به مجالست 
ملیک مقتدر می اندیشــد »ثم دنی فتدلی فکان 

قاب قوسین او ادنی«.
همین اومانیسم انسان محور وغریزه مدار است که 
در عرصه سیاسی به ناسیونالیسم )ملیت پرستی 

خودخواهانه( و در عرصه اقتصادی به کاپیتالیسم 
)سرمایه داری سودجویانه( و در عرصه اجتماعی به 
لیبرالیزم )آزادی بی بندوبارانه( می انجامد و در هر 
عرصه تنها به خواسته های زودگذر تن انسان و نه 
روح و روان او اهتمام می ورزد و هرگز در اندیشــه 

تعالی شخصیت و منش انسانی نیست.
پس برای آن که بتوانیــم در عرصه تبلیغ به جان 
انسان نفوذ کنیم، ابتدا باید پایه های انسان شناسی 

خود را دوباره پی ریزی کنیــم و بدانیم که منبع 
و سرچشــمه رفتارها وکنش های این انســان از 
کجاســت و چگونه می توان کاری کرد که همه یا 
اغلب کنشگری های او بر اساس معرفت و فطرت 

باشد نه احساس و غریزه.
از همین جا به نکته ای بس مهم و سرنوشت ســاز 
در عرصه تربیــت و تبلیغ می توان پــی برد که 
عبارتست از: اهمیت حفظ حرمت و کرامت و علّو 
شأن و شخصیت انسان به عنوان مخاطب تربیت 
و تبلیغ. همان گونه که در ادبیات دینی بســیار بر 
این حقیقت تأکید شده که هیچ گاه، حتی در مقام 
برخورد با مجرم نیز نمی توان عزت انسانی وکرامت 
ذاتی بشــر را مخدوش ســاخت، چرا که وقتی 
شخصیت و کرامت خوِد انسانی شکسته شد، دیگر 
بستری برای رشــد فضایل و تخلّق به رفتارهای 
نیکو نمی ماند تا بتوان به فرایند تبلیغی و تربیتی 
دل بست و امیدوار بود. پس آنان که به هر بهانه ای 
به نام تأدیب یا تنبیه، زمینه ساز فروپاشی عزت، 
شأن و کرامت انسان یا جامعه انسانی می شوند، یا 
با راهبرد اجبار و روش های خشونت بار در اندیشه 
ارزش هــای  ترویــج 
دینی اند، آب در هاون 
می کوبند و مشــت بر 

سندان .
در حقیقــت، تربیت و 
تبلیغ دینــی را با اجبار 
و اکــراه چــه کار، در 
حالــی که همــواره بر 
عنصــر اراده واختیار در 
انسان ســازی  فرآیند 
و جامعه ســازی تأکید 
شده است. قرآن، حتی 
پیامبر خدا)ص( را عامل 
هدایت انسان نمی شمرد 
و هیچ کس را کارســاز 
هدایــت و مســلط بر 
سرنوشت بشر نمی داند 
»َو َما َجَعلَْناَک َعلَْیِهْم َحِفیًظا َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم بَِوِکیٍل* 

ٌر* لَْسَت َعلَْیِهْم بُِمَصْیِطٍر« ََّما أَنَْت ُمَذکِّ ْر إِن َفَذکِّ
در واقع آن تربیتی که در ســایه اجبار و خشونت 
حاصل می شود، پوسته ای از رفتار ریاکارانه را باعث 
می شود که در عمق جان انسان نفوذ نمی کند و به 
محض برداشتن سرنیزه ها و جبرها جای خود را 
به ضد آن می دهد و گاه از حداقل پای بندی ها نیز 

  .عبور مي کند

برای آن که بتوانیم 
در عرصه تبلیغ 
به جان انسان 
نفوذ کنیم، ابتدا 
باید پایه های 
انسان شناسی 
خود را دوباره 
پی ریزی کنیم و 
بدانیم که منبع و 
سرچشمه رفتارها 
وکنش های این 
انسان از کجاست 
و چگونه می توان 
کاری کرد که 
همه یا اغلب 
کنشگری های او 
بر اساس معرفت 
و فطرت باشد نه 
احساس و غریزه

رقابت دیرین تبلیغات دینی و تبلیغات غربی
دکتر مصطفی عباسی مقدم

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

خالی از هنر
یکي از نواقص تبلیغات ما کمبود آرایه های هنری 
و ادبی و زیباشــناختی آن اســت. اگر پیام دین 
در قالب هنرهای گوناگون و همــراه با نوآوری، 
روزآمدی و با زبان ادبیات پیشــرو، فاخر و نوین 
ارایه شــود، قطعاً جای خود را در بازار تبلیغات 

امروزین باز خواهد نمود.
نیاز به صبر و استمرار

اثرگذاری تبلیغات فرهنگی و دینی در قیاس با 
تبلیغات امروزین و عمدتــاً مادی گرا و دنیامدار، 
ُکند و آرام است و نمی توان در اغلب فعالیت های 
تبلیغی دینی ســرعت تأثیرگــذاری را  انتظار 
داشــت، البته از دیگر ســو، اگــر کار فرهنگی 
به خوبی انجام شود، آثارش ماندگارتر از تبلیغات 
هوس مدار خواهد بــود، چنان که بســیاری از 
تحوالت فرهنگی جوامع در پی روندهای طوالنی 
و در طی سالیان تحقق یافته اند و یک شبه تحول 
رخ نداده است. این موضوع به مثابه همان تنقالت 
کم ارزش است که برای کودک خاصیتش اندک، 
ولی دسترسی به آن آسان است در قیاس با غذای 
ناب و مفیدی که دسترسی به آن اندک ولی سود 

آن بسیار است.
شناخت پیام

شــناخت زمینه های تأثیرپذیری از یک فرآیند 
تبلیغی اهمیت بسیاری دارد. باید تأمل نمود که 
با چه پیش زمینه ای پیامي بر گروهی مخاطب 
اثر می گــذارد و بر دیگران نمی گــذارد. چگونه 
است که پیام حجاب برای نوجوان مسلمان غربی 
ســریع االثر، ولی برای نوجوان جامعه اسالمی 

ایرانی دیرهضم و کم اثر جلــوه می کند؛ همانند 
ذائقه انســان که گاهی تحت تأثیر غذا و خوراک 
قبلی اش عکس العمل متفاوتی نسبت به شرایط 
دیگر نشان می دهد و شــیرین را تلخ و بالعکس 
احســاس می کند. زمینه های روحی، اجتماعی 
عاطفی و غیره گاهی در میزان یا اصل پذیرش یک 
پیام اثر تام دارند و شناخت این عوامل در فرآیند 

تبلیغی بسیار مهم   است.
غرایز و پیام ها

از همه مهم تر باید توجه داشت محتوای پیام های 
تبلیغات دنیامحور و سکوالر غربی، بر محور غرایز 
آدمی می چرخد و هیچ انســانی از دایره سلطه و 
نفوذ غریزه که اساساً ویژگی و صفتی حیوانی است 
خارج نیست. همه ما کم و بیش محکوم تک تک 
غرایز خویشیم وگریز از چنبره آن ها را نمی توانیم؛ 
براي مثال وقتی از آثار برخاسته از فرهنگ غربی، 
ســکس، خشــونت، خودخواهی، تکاثرطلبی و 
تجمل گرایی بر جان و روان ما القا می شــود، در 
وهله اول تمایلی غریزی و ناخودآگاه نســبت به 
آن داریم، چرا که زمینه هایی همچون شــهوت، 
غضب، مال دوستی و حب ذات در خلقت ما نهاده 
شده که در صورت عدم کنترل ســر از طغیان و 
انفجار درخواهند آورد، ولی البته انسان های فهیم 
و صبور و منطقی، با هر دین و آیین سعی در کنترل 
آن خواهند داشــت. در مقابل، آنچه شاکله پیام 
در تبلیغات دینی را تشــکیل می دهد، نه از سنخ 
غریزه غیرقابل توقف، بلکه از گونه تمایالت فطری 
خداداد است که توجه و تبعیت از آن، سطحی از 
معرفت و شعور انسانی را می طلبد که همه انسان ها 

این سؤال را بسیار شــنیده ایم یا از خود پرسیده ایم؛ چرا تالش گسترده رســانه ها و تبلیغات دینی پرحجمی که در کشور انجام 
می شود، به قدر کافی مؤثر و جذب کننده نیست؟ برخی از جوانان جذب این گونه پیام ها و جهت گیری ها نمی شوند و به رفتارهایی 
عالقه نشان می دهند که مورد نظر دستگاه های تبلیغی مادی و غربی اســت. اگر آیین ما بر حق و خدایی است، پس چرا پیامش بر 
جان مردم و فطرت پاک آدمیان نمی نشیند و کار تبلیغ دینی این قدر سخت و برای برخی ناامیدکننده شده است. بسیاری از مردم 
تنها در شب هایی اندک از سال به مساجد و حسینیه ها می روند و این حداکثر دینداریشان را تشکیل می دهد، اما در اکثر لحظات و 

روزها و ساعاتشان سرگرم امور دیگری در تضاد با سبک زندگی و رفتار دینی هستند؟ چه باید کرد و پاسخ چیست؟ 

به مناسبت اول تیر؛ روز تبلیغ و اطالع رسانی دینی
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تحلیل

حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه
رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

عدالت به  عنوان مفهومی انتزاعی و ذهنی، استعداد 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. 

مسجداالقصی 
و کعبه، محور 
وحدت همه 
متدیّنان به 
ادیان آسمانی و 
ابراهیمی است. 
از قضا دقیقًا 
صهیونیست هایی 
که به دنبال ترویج 
شیطان پرستی 
و نفی توحید 
هستند و شعار 
از نیل تا فرات را 
مطرح می کنند، 
به دنبال این 
هستند که هم 
مسجداالقصی 
را تخریب کنند و 
هم کعبه را، چون 
این ها دو نماد 
توحید در جهان 
و ادیان الهی و 
ابراهیمی هستند

است، بنابراین همه مسلمانان باید این روز مهم و 
جهانی را پاس بدارند؛ در واقع مسئله، به منطقه 

کوچکی مانند فلسطین محدود نمی شود.
فراماسون ها و صهیونیست ها

طرحی که صهیونیســت ها دنبــال می کنند 
استفاده از جریان فراماسونری و شیطان پرستی 
اســت. اکنون می بینید به دنبال این هســتند 
که مســجداالقصی را تخریب کننــد و به قول 
خودشان معبد سلیمان را ظاهر کنند یا بسازند. 
این ها دقیقاً طرح هایی اســت که فراماسونرها 
دارند، برای این کــه حاکمیت شــیطان را در 
جهان تحقق ببخشند؛ این ها به دنبال حاکمیت 
دجال هستند. صهیونیســت ها هم دقیقاً این 
هدف را دنبال می کنند. بــه خاطر همین باید 
توجه داشــته باشــیم که مبارزه با صهیونیسم 
به معنای مبــارزه با یهود نیســت و دین یهود، 
دین الهی و آســمانی بوده که توســط حضرت 
موســی)ع( بیان شــده، هرچند کــه در طول 
زمان گرفتار تحریف شــده است، ولی یهودیان 
انسان هایی هستند که برای انسانیت حرمت و 
کرامت قائل اند؛ این صهیونیست ها هستند که 
متأثر از جریان فراماسونری و شیطان پرستی، 
به دنبال حاکمیت دجال و شــیطان در جهان 
هستند. لذا حرکت صهیونیست ها، صرفاً براي 
مقابله با انســانیت در فلســطین نیست، بلکه 
مقابله با کل اســالم و توحید است، چون یکی 
از اصول جریان فراماسونری، تعارض با توحید 
و ترویج شرک و بت پرســتی و شیطان پرستی 
در جهان اســت، لذا حرکت روز جهانی قدس 
یک حرکت بســیار مهم انســانی، اســالمی و 
توحیدمحور است؛ حرکت نمادینی برای مقابله 
با نمادهای شیطان پرستی و فراماسونری که در 

حرکت صهیونیست ها نهفته است.
روایــت داریم که »مــن اصبح والیهتــم بامور 
المسلمین فلیس بمســلم« و »من سمع رجاًل 
ینادی: یا للمسلمین! فلم یجبه، فلیس بمسلم« 
یعنی به هر حال هر مســلمانی بایــد دغدغه 
رنج ها و دردهای مســلمانان دیگر را هم داشته 
باشــد، بنا بر این سفارشــات قــرآن و روایات، 
مســلمانان وظیفه دارند که به یاری مظلومان 
بشــتابند. عالوه بر این، حرکت صهیونیست ها، 
یک حرکت ضد انســانی اســت، لذا هر انسان 
آزاده ای که به ارزش های انســانی قائل است، با 
حرکت های شوم صهیونیست ها مخالف است. 
صهیونیســت ها و خاخام های صهیونیســت 

صریحاً اعالم می کنند که مردم فلسطین را باید 
کشــت و به پیران، زنان، مردان و کودکانشــان 
نباید رحم کرد، حتی حیواناتشان را باید از بین 
برد و درختانشــان را باید قطع کرد و ســوزاند. 
حرکاتشان حرکاتی غیرانســانی است، لذا روز 
جهانی قدس روزی است که عالوه بر مسلمانان، 
هر انســان آزاده و ُحری که در برابر حرکت های 
غیرانسانی صهیونیست ها می خواهد مقابله کند، 
باید حرکت کرده و جنبش نمادین راهپیمایی 
و تظاهــرات را انجــام دهد تا پیام انســانیت را 
به دنیا معرفی کند و نشــان دهــد که حرکت 
صهیونیست ها غیرانسانی است، چرا که متأثر از 
اندیشه های فراماسونری است و آن ها هم اصاًل 

برای انسان هاي دیگر ارزشي قائل نیستند.
ضدیت با انسان

تمام ادیــان ابراهیمی برای مســجداالقصی، 
قــدس و فلســطین حرمــت و ارزش قائــل 
اند؛ مســیحیان، یهودیــان و مســلمانان. لذا 
صهیونیست ها در اقداماتي که علیه مسلمانان 
در فلســطین انجــام مي دهند، بــه جنایت و 
کشتار مسلمانان اکتفا نکردند، بلکه مسیحیان 
متعــددی را هم بــه خاک و خون کشــیدند. 
مســیحیان زیادی، هم در گذشــته و هم در 
حال با حرکت صهیونیست ها مخالفت کردند 
و به شهادت رســیدند. صهیونیست ها اکنون 
در حال انجام اقداماتي هســتند که به تخریب 
مسجداالقصیـ  که مکاني مقدس برای ادیان 
ابراهیمی اســت ـ مي انجامد. بدون شک این 
حرکت، حرکتی است که با مخالفت همه ادیان 
و مذاهب ابراهیمی باید مواجه شــود و موضع 

منفی خود را ابراز و اعالم  کنند.
همان طــور کــه قــرآن کریم محــور وحدت 
مسلمانان است، به نظرم مسجداالقصی و کعبه، 
محور وحدت همه متدیّنان به ادیان آسمانی و 
ابراهیمی است. از قضا دقیقاً صهیونیست هایی 
که به دنبال ترویج شیطان پرستی و نفی توحید 
هستند و شعار از نیل تا فرات را مطرح می کنند، 
به دنبال این هســتند که هم مســجداالقصی 
را تخریب کنند و هم کعبه را، چــون این ها دو 
نماد توحید در جهان و ادیــان الهی و ابراهیمی 
هستند و وقتی که از مسجداالقصی شروع کردند 
می خواهند کار خود را بــه کعبه منتهی بکنند. 
شعار از نیل تا فرات صهیونیست ها در واقع شعار 
تسلط بر کل خاورمیانه است، شعار حاکمیت بر 
خاورمیانه و تصرف کشورهای اسالمی و تخریب 

کعبه است، ولی از بیت المقدس شروع کرده اند.
ویژگی های روز قدس

به لطف الهی، به خاطر اقدامات حضرت امام)ره( 
و تمام مسلمین جهان، صهیونیست ها نتوانستند 
موفق شــوند و طرح خــود را عملیاتی کنند و 
فقط در بخشــی از فلســطین و جنوب لبنان 
ماندند و مــورد هجمه و دفــاع جانانه نهضت و 
جریان مقاومت قرار گرفتند و نتوانســتند ادامه 
دهند و االّ طرح اولیه شــان کل خاورمیانه بود، 
چون شعار باطنی شان نفی توحید و حاکمیت 
شیطان پرستی است. وقتی به این نکته محوری 
توجه داشــته باشــیم، آن وقت می فهمیم که 
چرا این ها بــه دنبال تخریب مســجداالقصی 
هســتند که کانون وحدت همه ادیــان الهی و 
ابراهیمی اســت.امام خمینــی)ره( با ظرافت و 
زیرکی، روزی از ماه مبارک رمضان را به عنوان 
روز جهانی قــدس معرفی کردنــد و ایام دیگر 
سال را انتخاب نکردند. ســّرش در این است که 
ماه مبــارک رمضان هــم از کانون های وحدت 
همه مسلمان هاســت. روز جمعه هم روز نماز 
جمعه و عید مسلمان هاســت و قبل از عید فطر 
و نزدیک به آن است؛ این ها شاخص هایی است 
که امام)ره( مد نظر داشــتند تا جمعه آخر ماه 
مبارک رمضان را به عنــوان روز قدس معرفی 
کنند که هــم در ماه مبارک رمضــان، هم روز 
جمعه و هم نزدیک عید فطر باشد. همه این ها 
در واقع توسعه رســانه ای، تبلیغاتی و فرهنگی 
فلســطین و حقانیت مــردم آن را بیشــتر به 
نمایش می گذارد و نمایان می کند.روز جهانی 
قدس، روز وحدت مســلمین و ادیــان الهی و 
ابراهیمی، روز توسعه انســانیت در جهان، روز 
احیای حقانیت، عدالت، انسانیت و ارزش های 
انسانی است. کسی که در راهپیمایی روز قدس 
شــرکت می کند، اعتراف کرده که ارزش های 
انســانی و وحدت ادیان و مسلمانان را پذیرفته 
است، لذا باید توجه داشت کســانی که در این 
راهپیمایي شــرکت نمي کننــد، تلویحاً تفکر 
شیطان پرســتی صهیونیســت ها را پذیرفتند؛ 
یعنی با انسانیت مخالف هستند و به ارزش های 
انسانی پشــت پا زده اند، یعنی معتقد به وحدت 
ادیان الهــی و ابراهیمی نیســتند. روز قدس، 
یــک روز بین المللی و جهانــی، روز حاکمیت 
توحید بر شــرک، حاکمیت ارزش های انسانی 
بر رذایل صهیونیســت ها و شیطان پرست ها و 

 .فراماسونرهاست

پسازقدسبهسراغکعبهمیآیند

صهیونیست ها از نیل تا فرات را می خواهند
تحلیلمبناشناسانهازعملصهیونیستهاوچراییتعیینروزقدستوسطامامخمینی)ره(

از مهم تریــن  روز جهانــی قــدس، یکــی 
دستاوردهای فکری، فرهنگی و سیاسی حضرت 
امام خمینی)ره( بود کــه در کل جهان به طور 
گسترده مطرح شد و بر اســاس آن، مسلمانان 
جهان جمعه آخر ماه مبارک رمضان برای دفاع 
از حقوق فلسطین و علیه ستمی که اسرائیل روا 

داشته است تجمع و راهپیمایی می کنند.

متأســفانه برخي این گونه مطرح می کنند که 
حمایت از مــردم مظلوم فلســطین و برگزاری 
راهپیمایی در حمایــت از آن ها، به مصالح ملت 
ایران نیست و یا گاهی اوقات عده ای می گویند 
که حمایت از آن ها چه ارتباطــی به ما دارد و ما 
چرا باید به مسائل قدس و لبنان بپردازیم؟ این 
افراد توجه ندارند که اســرائیل و صهیونیست ها 

توطئه ای بــرای زوال و نابودی کل اســالم در 
جهان، مدنظر و در سر دارند. صهیونیست ها به 
دنبال این هســتند که از نیل تا فرات را تصرف 
کنند و بر کل خاورمیانه حکومت داشته باشند؛ 
آن ها در واقــع حاکمیت بــر کل خاورمیانه را 
می خواهند. طرح اشــغال فلســطین توســط 
صهیونیســت ها در واقع طرح مقابله با اســالم 

به مناسبت یازده تیر؛روز جهانی قدس
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تحلیل

دفاع از مظلوم 
وظیفه انسانی و 
عقالیی است و 
مردم فلسطین 
هم نوع ما هستند 
و احترام و کمک به 
هر انسان مظلوم 
بر هر انسان 
آزاده ای در هر 
کجای دنیا باشد 
الزم، ضروری 
است.

سرزمین خودشــان بیرون رانده شده اند 
و خانه هــای آن هــا بــه دســت عده ای 
ظالم تخریب شــده اســت. وطــن آن ها 
مورد یورش و اشــغالگری قــرار گرفته 
اســت و این شــرایط، ویژگی خاصی به 
سرزمین فلســطین و مردم منطقه داده 
اســت. از دیگر ســو این ســرزمین در 

باطل قیــام کنند و طرفدار عدالت باشــند 
و علیه ظلم بــه پا خیزند. در قــرآن کریم 
آمده اســت: » َوتََعاَونُواْ َعلَی الْبــرِّ َوالتَّْقَوی 
َواِن« یعنی بر  َوالَ تََعاَونُواْ َعلَی اإلِثِْم َوالُْعــدْ
کار خیر و تقــوا کمک کنیــد و هم یاری و 
همدلی داشته باشــید و با کسانی که اهل 
گناه و عــدوان )تجــاوز و ظلم( هســتند 
همکاری نکنید. بنابراین، دســتور قرآن به 
ما مسلمان هاســت که از مردم و سرزمین 
فلســطین که مورد تجــاوز قــرار گرفته 
حمایت کنیم و بــا آن ها همدلی و همراهی 
داشته باشــیم و علیه صهیونیست هایی که 
سرزمین مردم مظلوم فلســطین را اشغال 
کرده اند قیام و با آن ها مبــارزه کنیم؛ این 

یک دستور قرآنی است.
ائمه معصومیــن)ع( نیز دســتور داده اند 
کــه »کونــا للظالــم خصمــا و للمظلوم 
عونا« یعنی با ظالمین دشــمن باشــید و 
حالت مخاصمه داشــته باشــید و نسبت 
به مظلومین عــون و یاور باشــید و آن ها 
را معاونــت و همراهــی کنیــد. بنابراین 
از دیدگاه آیــات و روایــات وظیفه داریم 
که از فلســطین و مــردم بیت المقدس و 
سرزمین اشــغال شده فلســطین حمایت 
کنیم. عالوه بــر آنچه گفته شــد ما دفاع 
از مظلومیــن را وظیفه انســانی و عقالیی 
می دانیم. در هــر کجای دنیا اگر کســی 
مظلــوم واقــع شــود موظف هســتیم از 
او حمایت کنیــم و این وظیفه انســانی و 
عقالیی است. مردم فلســطین هم مظلوم 
واقع شــده اند و خانه های آن ها تخریب و 

سرزمین شان اشغال شده است. 
اگرچه بیت المقــدس ارزش تاریخی دارد، 
ولی بر اســاس نظــام فکــری و عقیدتی 
اســالم، ارزش حقیقــی آن مربــوط بــه 
ویژگی های الهی مســجد االقصی اســت. 
غیر مســلمان ها هم به همیــن دلیل برای 
بیت المقــدس ارزش و احتــرام قائلند، به 
خاطر این کــه بیت المقدس در طول تاریخ 
نبوت و رســالت پایــگاه عبــادت بوده و 
انبیاي بزرگ الهی در ایــن منطقه مبعوث 
شــدند و نماز خواندند و عبادت کردند، لذا 

مسجداالقصی از احترام ویژه ای برخوردار 
اســت، تا این حد کــه مســجداالقصی را 
در کنار مســجدالحرام به عنــوان یکی از 
بزرگ تریــن پایگاه  های عبــادی روی کره 
زمین می دانیــم و در کتب فقهــی هم از 
مســجدالقصی به عظمت یاد شــده است، 
حتی غیر مســلمان ها هم نــگاه ویژه ای به 
این ســرزمین دارنــد. از ایــن جهت همه 
مســلمان ها و غیرمســلمان ها کــه پیرو 
انبیاي عظام الهی هستند برای این منطقه 
ارزش قائــل اند و بایــد  عنایــت ویژه در 
حفظ و نگهداری این منطقه خاص داشــته 

باشند. 
اکنون می بینیم که عــده زیادی از پیروان 
حضرت موســی)ع(، یعنی یهودیان، برای 
مسجداالقصی احترام ویژه ای قائل هستند 
و با سیاســت های رژیم اشــغالگر اسرائیل 
غاصب مخالــف اند؛ یعنی خــود یهودیان 
و رهبران یهودیان حقیقــی دنیا هم علیه 
رژیم اشغالگر قدس راهپیمایی می کنند و 
تظاهرات و تجمعات دارند. مسجداالقصی 
چون مورد احتــرام همه ادیان آســمانی 
اســت، می تواند مرکز تجمع همه پیروان 
ادیان آســمانی باشــد و محــور وحدت و 

اتحاد مؤمنان روی کره زمین قرار بگیرد.
دفاع از مظلــوم وظیفه انســانی و عقالیی 
است و مردم فلســطین هم نوع ما هستند 
و احتــرام و کمک به هر انســان مظلوم بر 
هر انســان آزاده ای در هر کجای دنیا باشد 
الزم، ضروری است. در حقیقت این کمک 
مردم آزاده دنیا به مردم مظلوم فلســطین، 
پیامــی بــرای دولت هــا در کشــورهای 
مختلف دنیاســت که مردم به آن ها نشان 
از سیاســت های دولتمردانشان  می دهند 
که غــرق در عالم سیاســت و زدوبند های 
سیاسی هســتند، ناراضی اند. مردم وظیفه 
خود می داننــد که از فلســطینیان مظلوم 
دفاع کننــد، ولو این کــه دولت های آن ها 
همراهــی نکننــد. کاروان آزادی و امثال 
این ها در واقع بیانگر حضور ملت ها و مردم 
آزاده دنیا در صحنه حمایــت از مظلومین 

 .فلسطین تلقی می شود

منطقــه خاورمیانه ، از منظــر اقتصادی 
و سیاســی ارزش اســتراتژیک دارد، لذا 
مــورد توجــه صهیونیســم  و اســتکبار 
جهانــی و اســتعمارگران قــرار گرفته 

است.
قــرآن کریم به مســلمان ها دســتور داده 
اســت که طرفــدار حــق باشــند و علیه 

، روز اعــالم همبســتگی همــه مؤمنــان 
خداونــد متعال و روز اتحــاد و یکپارچگی 
به خصوص مســلمانان دنیاست و همایش 
همبستگی مســلمانان اســت. روز قدس 
برای ما بســیار معنادار، پیام دار و باارزش 

است. 
مردم مظلوم فلســطین توسط غاصبان از 

قدس و مسجداالقصی یکی از با ارزشترین 
و مقدس ترین اماکن مذهبی و دینی برای 
متدیّنــان، مؤمنــان و مســلمانان جهان 
اســت؛ از این جهت اهمیت ویژه ای نزد ما 
مسلمانان دارد. مسجد االقصی پاپگاه نزول 
انبیا و وحی بوده اســت و برای ما اهمیت 
و ارزش ویــژه ای دارد. همچنین روز قدس 

دفاع از
 مظلوم وظیفه 

انسانی است
آیت اهلل محسن غرویان 

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی)ص( العالمیة
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اسالمی و از طرفی فضا و شهر بیت المقدس که در واقع 
سرزمین حضور بســیاری از انبیا بوده، جایگاه مقدسی 
برای همه پیــروان ادیــان ابراهیمی اســت. بنابراین 
نه تنها امت اســالمی، که همه ادیان بایــد برای آزادی 
بیت المقدس متحد شــوند؛ هم برای رفــع ظلم از همه 
ســاکنان بیت المقدس و هم برای آزادسازی این مکان 
مقدس که برای همه پیــروان ادیــان ابراهیمی مورد 

احترامی است.
هر انســان آزاده ای یاری مظلومین را به عنوان وظیفه 
تلقی می کنــد و باید ایــن کار را انجام دهــد. بنابراین 
همه آزادگان دنیا باید به دنبال آزادســازی فلسطین و 
قدس باشــند، حتی اگر صرفاً به منزله میراث تاریخی 
به بیت المقدس نگاه شود. تصرفاتی که امروزه در قدس 
صورت مي گیرد، باید کنترل شــود، چون امکان از بین 
رفتن این میــراث تاریخی که به تمدن بشــری و همه 

ادیان ابراهیمي تعلق دارد محتمل است. 
روز قدس، روزی اســت که مســلمانان جهــان و همه 
پیروان ادیان ابراهیمــی، بلکه همه مــردم آزاده دنیا، 
همکاری و همیــاری خود را با مردم مظلوم فلســطین 
نشان می دهند. این روز، روزی اســت که افراد آزاده در 
سراســر دنیا و به ویژه مســلمانان می توانند همدردی 
خود بــا مردم فلســطین و عــزم و اراده شــان را برای 
آزادسازی این شهر تحت ظلم نشان دهند و قطعاً حضور 
همگاني در این جنبش مردمــی که یادگار ماندگار امام 
راحل)ره( اســت، به قدرت های جهانــی و نظام غاصب 
صهیونیست گوشــزد خواهد کرد که امکان سطله دایم 
بر فلســطین نخواهنــد داشــت و روزی نه چندان دور 
فراخواهد رســید که غاصبان صهیونیست از سرزمین 

 .فلسطین بیرون رانده خواهند شد

وظیفه دینی
مسلمانان باید به به امور مســلمین و یاری مظلومین 
توجــه کنند و در حــول محــور آزادی فلســطین و 
قدس با هم مشــارکت کنند. بیت المقــدس، قبله اول 
مسلمین بوده و جایگاه خاص خود را دارد که در قرآن 
هم به آن اشــاره شــده، اما مردمی که در اطراف این 
سرزمین و مکان مقدس زندگی می کنند، امروز تحت 
ظلم هســتند. بنابراین شایسته اســت که تمام مردم 
مســلمان در تمام عالم برای رفع ظلم از فلســطین و 
بیت المقدس، این قبلــه اول مســلمانان اقدام کنند. 
البته همه آن هایی که  امروز در فلســطین تحت ظلم 
کیان غاصب صهیونیستی هســتند، مسلمان نیستند، 
حتی برخی از غیرمسلمانان و مسیحیانی که در آن جا 
زندگــی می کنند و همچنیــن یهودیانی کــه با نظام 
صهیونیســتی همراه نیســتند، تحت ظلم قرار دارند. 
در واقع سرزمین فلسطین، سرزمینی است که پیروان 
ادیان مختلف در آن جــا تحت ظلم قــرار گرفته اند و 
یاری فلسطین فقط یاری مسلمانان نیست، بلکه یاری 
همه اصحاب و پیروان ادیان است که تحت ظلم دولت 
غاصب صهیونیستی قرار گرفته اند که بر مبناي افسانه 
و توهم، سال هاســت مردم را تحت ظلم قرار داده اند و 
به دنبال اغراض شــوم خود برای تسلط بر آن منطقه و 

بلکه بر خاورمیانه و جهان هستند. 
میراث بشر

چون بیت المقدس، قبله اول مســلمانان بوده اســت و 
جایگاه بســیار ویژه ای میان آن هــا دارد، از مکان هایی 
اســت که قاعدتاً هر مسلمانی اشــتیاق دارد که به این 
مکان بــرود و از معنویت آن اســتفاه کند. آزادســازی 
بیت المقــدس عاملی خواهــد بود بــرای وحدت امت 

نکته نخســتی که درباره مسئله فلســطین باید به آن 
توجه کرد، این اســت که مردم فلســطین مظلوم واقع 
شــده اند. بیش از نیم قرن ســرزمین فلسطین توسط 
غاصبان صهیونیســت اشغال شــده و این مردم تحت 
ســتم قرار گرفته اند. طبق یکی از روایات، به 7 موضوع 
امر شده است؛ یکی از آن ها »نصرالمظلوم« یعنی یاری 
مظلوم است که شــاید مظلوم حتی غیر مسلمان باشد. 
امام علــی)ع( در آخرین دقایق شــهادت، وصایایی به 
امام حســن مجتبــی)ع( دارند که یکــی از مهم ترین 
آن ها این اســت که »کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً: 
شما دشــمن و مخالف ظالم و یاور و یار مظلوم باشید.« 
بنابراین یاری مظلــوم وظیفه مهمی اســت. کمک به 
مظلومین و مردم فلســطین که مظلوم واقع شــده اند، 

واجب است. 
همچنین روایتی از نبی خاتم)ص( مشــهور اســت که 
می فرمایند: »من اصبح الیهتم بامور المسلمین فلیس 
بمسلم« کســی که صبح کند و اهتمامی نسبت به امور 
مسلمانان نداشته باشد مســلمان نیست. چطور ممکن 
است کســی ادعای اســالم کند، در حالی که سرزمین 
فلسطین و مســلمان ها اشغال شــده و تحت ظلم قرار 

گرفتند و او به این امر اهتمام و توجهی نداشته باشد. 
در ادامــه روایت، حضرت می فرمایند اگر شــنیدید که 
مردی می گویــد: »یا للمســلمین! فلــم یجبه فلیس 
بمسلم« اگر شــنیدید کســی می گوید ای مسلمین! 
و از مسلمان ها کمک می خواهد و کســی از مسلمانان 
جوابــش ندهند و اجابتش نکند، مســلمان نیســتند. 
بنابراین بر هر مسلمانی واجب اســت که مردم مظلوم 
فلســطین را که ندای مظلومیتشــان بیش از نیم قرن 

است که بلند است، یاری کند.

روز فریاد
 آزادگان جهان 

آیت اهلل مهدی هادوی تهرانی

نگاه
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کمیسیون مظلوم 
فرهنگی

عدم استقبال نمایندگان مجلس 
دهم برای عضویت در کمیســون 

فرهنگــی مجلس و رقابت بر ســر 
عضویت در کمیسیون های دیگر، به رغم 

اهمیت حــوزه فرهنگ و تأکیــدات رهبری 
مبنی بر ضرورت توجه بیش از گذشته مجلس به امر فرهنگ، یکی از 
موضوعات مورد توجه رسانه ها در چند هفته گذشته بود. این وضعیت 
باعث شــد تا »علی الریجانی«، رئیس مجلس، خود وارد گود شود و 
برای عضویت در کمیسیون فرهنگی مجلس ثبت نام کند. پس از اقدام 
الریجانی و تالش های وی برای تشــکیل کمیســیون فرهنگی، این 
کمیســیون تنها با 12 عضو آغاز به کار خود را اعالم کرد و تقریباً یک 

 .هفته طول کشید تا تعداد اعضای آن به 20 نفر افزایش یافت

دعای کمیل و امنیت سعودی!
موانعی که مقامات سعودی بر ســر راه حجاج ایرانی در حج امسال گذاشتند، 
باعث شد تا عماًل راه حج ایرانی ها مسدود شــود. پس از اعالم رسمی مقامات 
سازمان حج و زیارت ایران مبنی بر عدم دستیابی به توافق با سعودی ها، مقامات 
این کشور تالش کردند تا دولتمردان ایران را مقصر این وضعیت جلوه بدهند و 
در این مسیر ماشین رسانه ای سعودی دســت به کار تبلیغات عجیب و غریبی 
علیه ایران شــد تا به وارونه ســاختن حقیقت بپردازند. ایــن تالش ها در یک 
ماه گذشته تا بدان جا پیش رفت که برخی رســانه های سعودی مدعی شدند 
اصرار ایرانی ها برای انجام دادن اعمالی که به امنیت عربســتان سعودی لطمه 
می زند، باعث عدم توافق شده اســت و برای اثبات ادعای خود به اجرای مراسم 
دعای کمیل و برائت از مشــرکین توسط ایرانی ها اســتناد کردند! جالب تر، 

اظهارنظرهایی بــود که از ســوی برخی علمای 
االزهر مصر با تحریک مقامات ســعودی در 

محکوم کردن ایــران بــرای ممانعت از 
حج ایرانی ها بیان می شــد. این اتفاق 
در حالی رخ داد که مقامات سعودی 
همچنان پاسخ قانع کننده ای به افکار 
عمومی مسلمانان جهان درباره فجایع 
حج گذشته نداده و تنها به فرافکنی در 

 .این زمینه پرداخته اند

تشویق مسلمانان ترک به بچه دار شدن
»رجب طیب اردوغــان«، رئیس جمهور ترکیه، در ماه گذشــته بار 
دیگر مسلمانان ترکیه را به داشتن بچه های بیشتر تشویق کرد. وی 
در سخنان اخیر خود با تأکید بر این که »هیچ  کسی نباید در کار خدا 
دخالت کند« از مردم ترکیه خواست که از روش های کنترل جمعیتی 
که غرب مروج آن هاســت پیروی نکنند. اردوغان در چند سال اخیر 
بارها از کنتــرل زاد و ولد انتقاد و از داشــتن خانواده های پرجمعیت 
حمایت کرده است. وی دو ســال قبل نیز کنترل جمعیت را خیانت 
به ملت ترکیه خواند و داشتن حداقل سه فرزند را برای خانواده های 
ترک توصیه کرد. گفتنی است اردوغان۶۴ 
ساله ،خود دارای۴ فرزند است. ترکیه 
دومین کشور اســالمی است که 
پس از ایــران به دنبــال پایان 
دادن به سیاســت های کنترل 
جمعیت مبتنی بــر آموزه های 
غربی اســت؛ سیاست هایی که 
کشورهای مختلف جهان را به 
سمت بحران فرسودگی جمعیت 
و کاهــش جمعیــت ســوق داده و 
همچنین لطمات ناخوشایندی به روابط 

 .خانوادگی زده است

مجتمع هنرهای سلطنتی سعودی
به نظر می رسد مقامات سعودی به رغم سیاست های نامناسبی که در 
گذشته در زمینه فرهنگ و هنر داشته اند، به این نتیجه رسیده اند که 
برای ترویج سیاست های خود و همچنین ترمیم چهره خود در افکار 
عمومی جهان، باید رویه جدیــدی در زمینه فرهنگ و هنر در پیش 
بگیرند. چندی پیش »عادل الطریفی«، وزیر فرهنگ و اطالع رسانی 
عربستان، در حاشیه نشست خبری برنامه گسترده تغییرات ملی، از 
برنامه وزارتخانه خویش برای راه اندازی مجتمع هنرهای ســلطنتی 
خبر داد. الطریفی همچنین از برنامه راه اندازی یک شــهر رسانه ای 

 .برای ترویج محصوالت سمعی بصری منطقه ای خبر داد

گزیده اخبار فرهنگی مذهبی ماه خبر
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خبر

تلگرام و زبان فارسی؟
تعداد قابل توجه کاربران ایرانی پیام رســان تلگرام باعث شده است تا ایران 
برای مدیران این پیام رســان جایگاه ویژه ای داشته باشــد. با این وجود در 
هفته های گذشته، برخی کاربران ایرانی به طرح این پرسش پرداختند که به 
چه دلیل تلگرام به رغم داشتن این همه کاربر ایرانی، در تنظیمات خود زبان 
فارسی ندارد؟ این پرســش زمانی جدی تر می شود که تلگرام در تنظیمات 
خود از زبان های نه چندان مطرحی چون زبان کره ای برخوردار است. به نظر 

می رسد مطالبه افزودن زبان فارسی به تنظیمات 
تلگرام به زودی به یکــی از مطالبات جدی 

ایرانــی تبدیل شــود.گفتنی  کاربران 
است حدود نیمی از کاربران تلگرام در 
جهان را ایرانی ها تشکیل می دهند و 
بعد از ایرانی ها، روس ها و ایتالیایی ها 
با فاصله زیادی در جایگاه های بعدی 

 .قرار دارند

حاشیه های فیلم
 »آااادت نمی کنیم«

هشــدارهای قوه قضاییه مبنی بر برخورد بــا تهیه کنندگان 
فیلم هایی که تبلیغ فیلم های خود را به شبکه های ماهواره ای 
می ســپارند، زمانی جدی گرفته شــد که قوه قضاییه حکم 
توقیف فیلم »آااادت نمی کنیم« ساخته »ابراهیم ابراهیمیان« 
را صــادر کرد. این حکم از یک ســو باعث شــد تــا برخی از 
چهره های شناخته شده سینمای ایران با توجه به پخش بدون 
اجازه تبلیغات برخی از فیلم های سینمای ایران در شبکه های 
ماهــواره ای، به دنبــال چاره جویی و پادرمیانــی بیفتند و از 
سوی دیگر شــبکه های ماهواره ای را بر آن داشت تا با پخش 
تبلیغات فیلم هایی چون »ایســتاده در غبار« و »رسوایی2« 
به نوعی بر فضای ایجاد شــده در داخل ایران غلبه کنند. این 

اقدام شــبکه های ماهواره ای هم 
به نوبه خــود واکنش منفی 

ســازندگان این دو فیلم 
 .را به دنبال داشت

قرتی بازی فرهنگی
انتشار فیلمی از رقص تعدادی از دانشجویان دانشگاه سیستان 
و بلوچستان در جشنواره دانشــجویی اقوام ایرانی تا چند روز 
این دانشگاه را وارد حاشــیه کرد. پس از انتشار این ویدئو در 
رسانه های بومی و کشوری، حسینعلی شــهریاری، نماینده 
مردم زاهدان در مجلس، این اقــدام را »قرتی بازی فرهنگی« 
نامید و دادستان عمومی و انقالب سیستان  و  بلوچستان هم 
از ورود دادستانی به ماجرای برگزاری این مراسم خبر داد. این 
ماجرا ســرانجام با رأی کمیته انضباطی دانشگاه برای هفت 

 .دانشجوی خاطی پایان یافت

مصائب مسیح 2
در روزهای گذشــته انتشار خبر آماده 
شدن »مل گیبســون« برای ساخت 
قســمت دوم فیلم معروف »مصائب 
مســیح« بار دیگر نام ایــن فیلم را بر 
سر زبان ها انداخت. مصائب مسیح که 
12 ســاعت آخر عمر حضرت مسیح را به 
تصویر کشید، آخرین و مشهورترین فیلمی 
است که درباره زندگی حضرت مسیح ساخته شده 
است. این فیلم 30 میلیون دالری، در زمان اکران در سپتامبر 200۴ توانست 
۶00 میلیون دالر منفعت مالی کســب کند و در اولین هفته انتشــار آن بر 
روی DVD و VHS نزدیک به ۹ میلیون نســخه از آن به فروش رفت که 
با این رقم باالتر از فیلم های محبوبی چون ارباب حلقه ها قرار گرفت. قسمت 
دوم فیلم مصائب مســیح در حالی قرار است ساخته شود که قسمت اول آن 
از ســوی مجامع و محافل یهودی مورد انتقاد قرار گرفت. این مجامع معتقد 

 .بودند که فیلم دارای مضمون یهودستیزی است

به بار نشستن سلفی گری سعودی در مالزی
در طی یک دهه گذشته اخبار گوناگونی از سرمایه گذاری های عربستان 
سعودی در کشورهای مسلمان آسیای شــرقی، در مسیر تقویت اسالم 
سلفی به گوش رسیده اســت. همزمان هشــدارهایی از سوی برخی از 
شــیعیان این مناطق مبنی بر حرکت جریان های اســالمی این مناطق 

که عموماً جریان هایی معتدل شناخته می شوند، به 
سمت افراط گری داده شده است. در هفته های 

گذشــته برخــی رســانه ها گزارش هایی 
از ممنوعیــت مذهــب تشــیع در برخی 
ایالت های مالزی، کنترل شدید شیعیان 
از سوی دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
این کشور، محروم شدن شیعیان مالزی 

از دریافت یارانه هــای دولتی و ممنوعیت 
تغییر مذهــب از دیگر مذاهب اســالمی به 

تشــیع در مالزی منتشــر کردنــد. طبق این 
گزارش ها، سختگیری علیه شــیعیان در مالزی به 

حدی رسیده است که آن ها برای در امان ماندن از این اقدامات خصمانه، 
خود را پیرو مذهب شافعی معرفی می کنند! مسلمانان آسیای شرقی به 
دلیل اطالعات ســطحی که از دین اسالم و تاریخ اســالم دارند، در طی 
سال های اخیر به شــدت تحت تأثیر تبلیغات و آموزش های سلفی که از 
سوی عربستان ســعودی، از طریق ایجاد و حمایت از مؤسسات مذهبی 
صورت می گیرد قرار گرفته اند، به گونه ای که نگاه ویژه ای به عربســتان 

 .سعودی پیدا کرده اند

پیامبر چه انجام می داد؟
ســمپوزیوم »پیامبر چه انجام مــی داد؟« با هدف بررســی معنا 
و کاربرد کرامت انسانی در اسالم در شــانزدهم و هفدهم جوالی 
201۶ توسط مرکز امام حســن)ع( در سیدنی اســترالیا برگزار 
می شود. »آیا کرامت انسانی باید یک اصل اساسی در گفتمان فقه 
و اخالق اسالمی باشــد؟«، »آیا تالش ها برای درک کرامت انسانی 
از قرآن و سنت بی مورد اســت؟ و »مفهوم کرامت انسانی اسالمی 
شبیه چه چیزی است و چگونه باید در موضوعات سیاسی اجتماعی 
موجود استفاده شود؟« پرسش هایی است که مسئوالن برگزاری 
این همایش برای پژوهشگران شرکت کننده در آن مطرح کرده اند 

 .تا پاسخی درخور برای آن بیابند

تالش برای ممنوعیت برقع در آلمان
افزایش حمالت تروریستی در اروپا، حامیان ممنوعیت برقع 
در اروپا را افزایش داده است. در روزهای گذشته مقامات ایالت 
بایرن آلمان هم اعالم کرده انــد که به زودی الیحه ممنوعیت 
برقع را تســلیم کابینه بایــرن خواهند کرد. بــه گفته وزیر 
دادگستری ایالت بایرن، برقع با پوشاندن بخشی از هویت افراد، 
دستیابی به حقیقت را دشوار می سازد. گفتنی است پوشش 
برقع، تاکنون در برخی کشورهای اروپایی چون فرانسه و هلند 

 .و برخی شهرهای بلغارستان ممنوع شده است

نقد ضرغامی بر سخنان 
الریجانی

ســخنان »علی الریجانــی«، رئیس 
اســبق صــدا و ســیما، در گفتگوی 
ویژه خبــری دربــاره مدیریت صدا و 
ســیما بیش از همه به »سیدعزت اهلل 
ضرغامی«، رئیس سابق صدا و سیما، 
برخورد و ضرغامی با انتشار نامه ای به 
ســخنان الریجانی واکنش نشان داد 
و از کارنامــه مدیریتی خود دفاع کرد. 
ضرغامی همچنین در پایان این نامه 
اعالم کرد که بندهای دیگر نامه را به 
دلیل امکان سوءاســتفاده مخالفین، 
عنداللزوم به صورت مســتقیم برای 

 .الریجانی خواهد فرستاد

محبوبیت دوباره نبرد من
پس از گذشت حدود نود سال از انتشار کتاب »نبرد من« توسط »آدولف هیتلر« برخی رسانه های غربی از 
محبوبیت دوباره این کتاب در اروپا خبر داده اند، به گونه ای که برخی روزنامه های ایتالیایی اعالم کرده اند 
که این کتاب را به صورت رایگان به عنوان ضمیمه روزنامه منتشر و توزیع خواهند کرد. گفتنی است در 
روزهای پایانی جنگ جهانی دوم و پس از خودکشی هیتلر، تمام دارایی های وی، از جمله حقوق معنوی 
آثارش به ایالت باواریا تعلق گرفت. طبق قوانین ایالتی و با تأیید دولت فدرال آلمان، بازنشر این کتاب به 
مدت ۷0 سال ممنوع اعالم شد. این مهلت در سال 201۵ به پایان رسید و این کتاب از یکم ژانویه 201۶ 

در کتابفروششی های آلمان در دسترس عموم قرار گرفت.
»نبرد من« بیانگر اندیشه های سیاسی هیتلر و ناسیونال سوسیالیسم است. هیتلر در 1۹2۴ هنگامی که 

در قلعه لندربرگ زندانی بود بخش اول کتاب را با دیکته کردن به منشی خود 
تألیف کرد. بخش دوم، پایان همان سال، پس از آزادی او از زندان نوشته 

شد. پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال سوسیالیسم در آلمان 
و تشکیل »رایش ســوم« این متن به کتاب مقدس حکومت نازی 
تبدیل شد و حزب در هر فرصتی، از جمله در مراسم ازدواج و اخذ 
مدرک دیپلم، آن را در میان مردم پخش می کرد و پیر و جوان را 
به خواندن آن فرامی خواند به گونه ای که در سال 1۹۴3، بیش از 

 .10 میلیون نسخه از این کتاب در آلمان پخش شد
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خبر

غوغای وارکرفت در بازار چین
با روی پرده رفتن فیلم سینمایی وارکرفت در بیســت و یکم خردادماه، پکیج رسانه ای 
فرهنگی وارکرفت کامل شــد تا این فیلم به مجموعه بازی های ویدیویی و کتاب های 
داستانی وارکرفت اضافه شود. شهرت مجموعه وارکرفت این تصور را ایجاد کرده بود که 
از فیلم سینمایی این مجموعه نیز استقبال خوبی صورت خواهد گرفت، اما این فیلم در 
سینماهای آمریکا کم فروغ ظاهر شد. در حالی که امید کمپانی بلیزاردان ترتینمنت، به 
عنوان سازنده فیلم برای موفقیت این فیلم کمرنگ شده بود، نمایش وارکرفت در چین 
طوفان به پا کرد و فروشــی فوق العاده را تجربه کرد. این اتفاق باعث شد تا تحلیل های 
چندی درباره بازار نوظهور چین در عرصه سینما، توجه های جهانی را به خود جلب کند. 

»جکی چان« هم در واکنش به این تحلیل ها در سخنانی 
بر این نکته تأکید کرد که اگر چینی ها بتوانند فیلمی 

بسازند که یک و نیم میلیارد دالر بفروشد، آن وقت 
به جای این که چینی ها بخواهند انگلیســی یاد 
بگیرند، مردم سراســر جهان که دنبال سینما 

هستند، باید چینی یاد بگیرند.
گفتنی اســت بازی وارکرفت در میان ایرانیان 
به »هنر جنگ« و »جنگ پیشــه« معروف شده 

 .است

موالنا در هالیوود
در ســیزدهم اردیبهشــت 13۹۴ خبری مبنی بر توافق اولیه ایران و ترکیه برای 
ســاخت فیلم »موالنا« منتشر شــد که مطابق آن اعالم شــد »امیر سمواتی«، 
تهیه کننده ســینمای ایران و »تولگاچ لینکانات«، تهیه کننده سینمای ترکیه، 
برای پروژه ســینمایی »موالنا« که گفته  شــد حدود پنج میلیــون دالر هزینه 
می برد، به توافق اولیه رسیدند. این توافق ظاهراً به سرانجامی نرسید، به گونه ای 
که در روزهای گذشته خبری مبنی بر ساخت فیلم زندگی موالنا توسط هالیوود، 
اهالی فرهنگ و سینمای ایران را غافلگیر کرد. طبق این خبر »دیوید فرانزونی«، 
فیلمنامه نویس برنده اســکاری که آثاری چون گالدیاتور را در کارنامه اش دارد، 
اعالم کرد که قرار اســت متن فیلمی را بر اســاس داســتان زندگی »موالنا« به 
نگارش درآورد. پس از اعالم این خبر بود که خبر دیگری مبنی بر »بازی لئوناردو 
دیکاپریو« در نقش موالنا منتشر شد. انتشــار این خبر، واکنش های چندی را به 
دنبال داشت که یکی از آن ها انتخاب یک سفیدپوست بود؛ چراکه گفته می شود 
موالنا سیه چرده بوده است. در میان سینماگران ایرانی هم »مجتبی راعی«، که از 
مدت ها پیش تصمیم داشت فیلمی درباره موالنا بسازد، به ابراز ناراحتی از بی پولی 
خود برای ساخت فیلم موالنا پرداخت و این که چرا دیگران باید درباره شخصیتی 

 .که متعلق به ایران است فیلم بسازند

چادرشنلي ها و جشن فارغ التحصیلي 
دانش آموزان یزدی

انتشار فیلم پرتاپ کردن چادر به هوا در جشن 
فارغ التحصیلی دانش آموزان در یزد، بازتاب های گوناگونی 

در شبکه های اجتماعی یافت. در یکی از واکنش های 
صورت گرفته »علي جعفري« در یادداشتی انتقادی درباره 

این اقدام و اقدام های مشابه نوشته شد: »وقتی چادر در 
سبک زندگی از مقام حجاب به شنل تقلیل پیدا کند، 
این گونه هم در جشن فارغ التحصیلی دختران به مثابه 
کالهی که باید باال انداختش، مصرف می شود. انگاره 

شنل وار از چادر برای اولین بار و به صورتی رقیق در سریال 
در پناه تو و در نقش خانم مریم افشار رونمایی شد و به 
تدریج در طول یک دهه تقریباً به کلیشه اصلی چادر و 

چادری ها در سریال های تلویزیونی تبدیل گشت«. در ادامه 
این یادداشت آمده است: »این پدیده امروز از جغرافیای 
جام جم تلویزیون به فضای اجتماعی نشت کرده و یکی 
از گفتمان های اصلی پوشش را در ایران به وجود آورده. 

چادری های خندان )مثاًل مجری چادری ها در تلویزیون(، 
خیابانگردهای قمی، چادری های تهمتن )مثاًل پلیس 
چادری ها در سریال های تلویزیون( و از جمله همین 

دختران چادری یزدی از گونه های مختلف چادر شنلی ها 
 .هستند

ایرانی ها پای ثابت 
سفر به ترکیه

ناامنی های اخیــر در ترکیه باعث 
شده است گردشــگران اروپایی در 
ماه های اخیر کمتر به ترکیه ســفر 
کنند. تیره شدن روابط ترکیه و روسیه 
هم باعث شــده است تا گردشــگران روس 
کمتری به این کشور بروند. به رغم این اتفاقات، ایرانی ها 
نشان داده اند که همچنان پای ثابت ســفر به ترکیه هستند. طبق 
اعالم رســانه های ترکیه، ناامنی های اخیر ترکیه، تأثیر چندانی بر 

 !سفر گردشگران ایرانی به ترکیه نداشته است

خداحافظ یاهو مسنجر!
پیام رسان یاهو مسنجر که زمانی نرم افزار محبوب بسیاری از ایرانی ها بود، به زودی از دنیای 
مجازی خداحافظی می کند. شرکت یاهو اعالم کرد در پانزدهم مرداد سال جاری قرار است 
یاهو مسنجر که دارای عمری 1۸ ساله است را برای همیشه »ساین آف«کند. در همین حال 

شرکت یاهو تصریح کرد، تمرکز خود را بر روی نســخه جدید این پیام رسان خواهد گذاشت 
تا کاربران بهترین تجربه تحویل پیام را داشته باشــند. یاهو مسنجر در میان کاربران آسیایی از 

محبوبیت زیادی برخوردار بود و بر اســاس آمار منتشر شده از ســوی »بلومبرگ«، تجار نفت از این 
اپلیکیشن برای معامالت خود استفاده زیادی می کردند. یکی از پرکاربردترین استفاده های یاهو مسنجر، 
اتاق های گفتگوی آن یا همان چت روم های یاهو بود که شــرکت یاهو در تاریخ 1۴ دسامبر 2012 رسماً 
خبر  بسته شدن آن را اعالم کرد. این اقدام تأثیر ناخوشــایندی بر مخاطبان این پیام رسان و کوچ آن ها به 

 .سمت پیام رسان های دیگر داشت

دانشگاه ترکی موالنا در کابل!
در حالــی که تالش های مشــترک مقامــات ترک و 
افغان بــرای مصادره موالنا ادامــه دارد، »صالح الدین 
ربانی«، وزیر خارجه افغانســتان، از توافق میان ترکیه 
و افغانستان برای تأسیس دانشگاه موالنا جالل الدین 
محمد بلخی در کابل، از ســوی ترکیه خبر داده است. 
گفتنی است چندی قبل هم »اشــرف غنی«، رئیس 
جمهور افغانستان، به مقامات ترکیه پیشنهاد کرد دو 
کشور ترکیه و افغانستان، »مثنوی معنوی« اثر موالنا 
جالل الدین رومی و دیگر آثار این شــاعر برجســته 
پارســی زبان را به عنوان میراث مشترک افغانستان و 

 .ترکیه به ثبت جهانی برسانند

نگاه واالی رهبری به 
موسیقی

سخنان »حســین علیزاده«، اســتاد مشهور 
موسیقی ایرانی، درجمع دانشجویان دانشگاه 
فردوسی مشــهد، بازتاب زیادی در رسانه ها و 
خبرگزاری های ایرانی یافت. علیزاده در سخنان 

خود با انتقاد از لغو کنســرت های موســیقی در 
برخی شــهرها، آن را توهین به هنرمندان برشمرد 

گفت: »مــن اگر قدرتش را داشــتم بایــد از این وضع 
شــکایت می کردم، چون این افراد موسیقی را در سطح فحشا 

مطرح می کنند. من معتقدم باید در ســطوح عالی درباره این مسئله صحبت 
شود. رهبر انقالب راهنمای این جامعه و راهنمای دنیای اسالم هستند، بنده 
اطمینان دارم نگاه رهبر انقالب به موســیقی، نگاه واالیی است، چون ایشان 

 .»اطالعات موسیقیایی خوبی دارند

مهاجرت جهانی از شبکه های اجتماعی به پیام رسان ها
ظاهراً پدیده مهاجرت از شبکه های اجتماعی به پیام رســان ها، فقط مختص ایرانی ها نیســت و تبدیل به پدیده ای جهانی شده است. طبق 
تحقیقات جدیدی که تلگراف انجام داده و ایسنا آن را منتشر کرده است، کاربران اینترنت در حال ترک شبکه های اجتماعی چون فیس بوک، 
اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت برای فعالیت در اپلیکیشن های خصوصی تری مانند واتس اپ و تلگرام هستند. این تحقیق که زمان صرف شده بر 
روی چهار شبکه اجتماعی شامل فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت را تحلیل کرده است، آشکارمی کند که اینستاگرام با کاهش 23/۷ 
درصدی سال به سال، بیشترین کاهش مصرف جهانی را داشته است. پس از اینستاگرام، توییتر با کاهش 23/۴ درصدی، اسنپ چت با کاهش 

1۵/۷ درصدی و فیس بوک با کاهش ۸ درصدی قرار گرفته اند.
در مقابل موج بزرگی از محبوبیت پیام رسان هایی مانند واتس اپ شکل گرفته که جایگزین شبکه های اجتماعی عمومی شده اند. پنج اپلیکیشن 
پیام رسان بزرگ واتس اپ، فیس بوک مســنجر، وایبر، وی چت و الین، در مجموع بیش از ســه میلیارد کاربر جهانی را جذب خود کرده اندکه 

 .واتس اپ به تنهایی یک میلیارد کاربر را به خود اختصاص داده است
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مارمولک2 ساخته نمی شود!
فیلم سینمایی مارمولک که در 13۸2 به کارگردانی »کمال تبریزی« و 
تهیه کنندگی »منوچهر محمدی«، با ایفای نقش »پرویز پرســتویی« 
با نگاهی متفاوت به موضوع روحانیت ســاخته شــد، در زمره فیلم های 
ایرانی است که حواشی زیادی را در زمان اکرانش ایجاد کرد. این فیلم در 
طیف های گوناگون فکری موافقان و مخالفان خاصی داشت. در روزهای 
گذشته انتشار خبری مبنی بر ساخت قســمت دوم این فیلم به سرعت 
توجه رســانه ها را به خود جلب کرد، اما 
چندان طول نکشید که این خبر از 
سوی منوچهر محمدی تکذیب 
شد و وی اعالم کرد که هیچ 
ســاختن  برای  برنامــه ای 
 .قسمت دوم فیلم ندارد

چرایی گرایش مسلمانان اروپا به 
اسالم رادیکال

یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر مورد توجه مؤسسات 
پژوهشــی غربی قرار گرفته اســت، چرایی گرایش نسل دوم 
مسلمانان در کشــورهای غربی به اســالم تکفیری یا به زعم 
این مؤسسات اســالم رادیکال اســت. در تازه ترین پژوهشی 
که مؤسســه پیو انجام داده اســت حدود نیمی از مسلمانان 
پاسخ دهنده به پرسش های مؤسسه نظرسنجی پیو گفته اند 
که رهبران جوامع مسلمان در آمریکا، به اندازه کافی برای دفع 
گرایش های افراطی تالش نمی کنند. گفتنی اســت بر اساس 
پژوهش شــورای روابط خارجی، یکــی از آخرین و مهم ترین 
دالیل گسترش اسالم تکفیری در میان این گروه از مسلمانان 
در اروپا، دلسردی و ناامیدی آن ها ازشکست کشورهای اروپایی 

 .در مقابله با بحران پناهندگان است

شوك به همجنس گرایان
حمله مسلحانه به کلوپ همجنس گرایان در فلوریدای آمریکا که منجر به کشته 
شدن ۵0 نفر شــد، شــوک بزرگي به همجنس گرایان وارد کرد و مرگبارترین 
حمله مسلحانه در تاریخ آمریکا لقب گرفت. پس از تحقیقات انجام شده، از »عمر 
متین«، شهروند افغانی االصل آمریکا، به عنوان عامل اصلی این حمله مسلحانه 
نام برده شــد و این که عمر متین با انگیزه های مذهبی اقدام به انجام این حمله 
کرده است. پس از این اقدام، همجنس گرایان غربی با پشتیبانی رسانه های غربی، 
تالش کردند با انجام رژه های مرسوم خود در شهرهای اروپایی چون رم، کیف، 
آتن، ورشو و ... به این حمله واکنش نشان دهند. در آمریکا هم »دونالد ترامپ« از 
موقعیت استفاده کرد و در ادامه مواضع ضداسالمی خود در توییتر خود خطاب 
به »باراک اوباما« نوشــت: »آیا پرزیدنت اوباما باالخره از عبارت تروریسم اسالم 
رادیکال استفاده خواهد کرد؟ اگر نکند، باید بالفاصله مفتضحانه استعفا دهد.« 
اوباما هم بالفاصه به این سخنان واکنش تندی نشان داد. در میان اخبار مجادله 
ترامپ و اوباما، رسانه های استرالیایی از اخراج یک روحانی مسلمان به نام »فرخ 
سکالشفر«  به دلیل مجاز شمردن قتل همجنس گرایان خبر دادند. طبق گزارش 
رسانه های اســترالیایی، سکالشفر در سخنانی که در ســال 2013 میالدی در 
دانشگاه میشیگان آمریکا ایراد کرده بود، در مورد کســانی که در مأل عام رفتار 
همجنس گرایانه از خود نشان می دهند گفته بود که »حکم آنان مرگ است و در 

 .»این مورد شرمندگی وجود ندارد

عالقه مندی های بازدیدکنندگان 
نمایشگاه کتاب تهران

یکی از نکاتی که مــورد توجه برگزارکنندگان نمایشــگاه 
بین المللــی کتاب تهران در ســال جــاری قــرار گرفت، 
بررســی عالقه مندی های بازدیدکنندگان نمایشــگاه بود. 
طبق بررســی های صورت گرفته، موضوعات مــورد عالقه 
بازدیدکنندگان بیســت ونهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران برای مطالعه عناویــن کتاب های مورد عالقه به ترتیب 
رمان با 2۴/۵ درصد، روان شناسی با 22/3 درصد، تاریخ با 1۵/۵ 
درصد، ادبیات با 1۴/1 درصد، علمی با 10/3 درصد، شعر با ۹/۹ 
درصد، مذهبی بــا ۹/۴ درصد، 
درســی بــا ۹/1 درصد، 
فلســفه بــا ۸ درصد، 
 ۷/۵ بــا  سیاســی 
اجتماعی  و  درصد 
بــا ۷ درصــد بوده 

 .است

خبر



راهبرد

عزتمندی
واقتداردرکالم
مقاممعظمرهبری
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راهبرد

ملت ما، عزت خود را در مقابل قدرت هــای جهانی حفظ کرد؛ یعنی همان چیزی که قرآن 
برای مسلمان ها خواسته اســت: »و لَلّ العّزة و لرسوله و للمؤمنین«۱ عزت، متعلق به مؤمن 
است؛ چون مؤمن تنها کسی اســت که با همه  وجود، در مقابل هر چیزی که بوی شیطنت 
و ظلم و فســاد می دهد، مبارزه و مقاومت می کند و فقط بنده خداســت و غیر او را بندگی 
نمی کند. از وقتی که ملت ایران با پیروزی انقالب توانست دین خدا و اسالم را در قالب یک 
نظام اجتماعی مجسم و متبلور کند، ترس از اسالم در دل مستکبران به وجود آمد و لذا علیه 

اسالم، تالش و مبارزه و تبلیغ نمودند و پول خرج کردند. 
 1368/9/1

بیانات در دیدار ائمه جمعه و مسئوالن و اقشار مختلف مردم سراسر کشور
1- سوره مبارکه فاطر آیه 10

حفظ عزت؛ خواسته قرآن 
برای مسلمان ها

ســعی کنیم که بهره ما فقط بهره فی المجلس 
و بهره  گوش و چشم نباشــد؛ دل ما بهره ببرد. 
قرآن برای عمل کردن است. قرآن برای فهمیدن 
و اندیشــیدن اســت. این همه در دنیای اسالم 
گرفتاری برای چیست؟ چرا امت اسالمی با این 
عظمت ضعیف است؟ چرا؟ چرا برادران مسلمان 
در سراســر دنیا دل هایشــان و دست هایشان 
با هم نیســت؟ مگر این قرآن نگفته اســت: »و 
اعتصموا بحبل الَلّ جمیعا و التفّرقوا«۱ مگر این 
قرآن نفرموده اســت که: »و لَلّ العّزة و لرســوله 
و للمؤمنین«؟۲ چرا امت اســالمی عزتی را که 
شایسته اوست، امروز در دنیا ندارد؟ چرا؟ چرا ما 
در علم عقبیم؟ در جایگاه سیاست و تدبیر مسائل 
جهانی، چرا امت اسالمی عقب است؟ علت این 
است که به قرآن عمل نمی کنند؛ علت این است 
که قرآنـ  برخالف ادعاهای مــاـ  معیار و محور 
معرفت و عمل ما نیست. هر مقداری که به قرآن 

عمل کنیم، همان قدر اثرش را خواهیم دید. 
ما در جمهوری اســالمی ایران سعی کردیم به 

تعالیم قرآن عمل کنیم؛ قدری موفق شدیم. به 
همان اندازه خدای متعال بالمعاینه به ما اثر این 

عمل کردن را نشان داد. 
در کار خدای متعــال خلف وعده نیســت: »و 
من اصدق من الَلّ قیال«۳ اگــر خدای متعال به 
مؤمنین وعده نصرت می دهد، وعده استخالف 
در ارض می دهــد، وعــده عــزت می دهد، این 
وعده ها راست است. علت این که ما این وعده ها 
را در عرصــه زندگی خودمــان نمی بینیم، این 
است که ما به شــرائط الهی عمل نمی کنیم؛ »و 
اوفوا بعهدی اوف بعهدکم«؛۴ شما با پیمان من، 
به امر من عمل کنید، من هم به آن پیمان عمل 
می کنم؛ خدای متعال این جوری گفته دیگر. این 

درس بزرگ ماست. 

 1388/3/5
بیانات  در دیدار جمعی از قاریان

1- سوره مبارکه آل عمران آیه103.
2- سوره مبارکه فاطر آیه 10.

3- سوره مبارکه نساء آیه 102.
4- سوره مبارکه بقره آیه 40.

عمل نکردن به قرآن علت 
عقب ماندگی  امت اسالمی

یکی از کارهای استعمارگران در جوامع اســالمی، این بوده است که 
خواســته اند کاری کنند که مردم مســلمان، در هر طبقه و رتبه ای از 
اهمیت و مســئولیت در زندگی و جامعه، خودشــان را به ارزش های 
غیراســالمی نزدیک تر کننــد. یعنی لباسشــان مثل لبــاس آن ها، 
رفتارشــان مثل رفتار آن ها، بینششــان مثل بینش آن ها و اعمالشان 
هم مثل اعمال آن ها باشد. در واقع، ارزش های آن ها را ارزش بشمارند، 
ضّدارزش های آن ها را ضّد ارزش به حســاب آورند و از اسالم یادشان 
نیاید. ســعی کردند این کار را بکنند. متأســفانه آن ها در اکثر مناطق 
اسالمی، در طول ســال های اســتعمار و ورود فرهنگ استعماری به 
کشورهای اسالمی، موّفق هم شدند. لباس ها را عوض کردند، رفتارها 
را عوض کردند، آداب زندگی را عوض کردند، بینش ها را عوض کردند 
و مسلمانان را از اسالم دور، و به آنچه که ضّد اسالم و غیر اسالم است، 
نزدیک کردند. امروز هم که ملت ایران اصرار دارد و پافشــاری می کند 
بر این که مواضع اسالمی، ارزش اسالمی و فرهنگ اسالمی را در رفتار 
خود، در حرکات خــود، در لباس خود، در برخــورد جهانی خود و در 
گزینش دوست و دشــمن خود رعایت کند، بیشترین حمله ها را برای 

همین می کنند. 
در چنین دنیایی، ملــت ایران توانســت اعتزاز به شــخصّیت و هویّت 
اســالمی را به خودش برگرداند. یعنی مردم ما احساس عزت می کنند 
که مسلمانند؛ و حقیقت قضیه نیز همین اســت. »و لَلّ العّزة و لرسوله و 
للمؤمنین.«۱ مؤمنین، عزیزند. آن کس که در دل خــود ایمان دارد و در 
عمل خود، آنچه را الزمه ایمان است رعایت می کند، حقیقتاً عزیز است. 
، احساس عّزت هم در دل ملت ما هست و این از برکات رعایت  بحمدالَلّ

همان ارزش هایی است که در غدیر تثبیت شد. 

 1373/8/3
بیانات در دیدار کارگزاران نظام

1- سوره مبارکه فاطر آیه 10. )داخل متن شماره داشت، در انتها نداشت، من خودم 
آدرس سوره را نوشتم.(

ایمان و عمل به لوازم آن، 
عامل عّزت مؤمنین

خداوندعزتو
قدرترابهملت
ایرانبخشید

میدان زندگی هم میدان آزمایش است. ملت ایران این آزمایش های دشوار را عزتمندی و اقتدار در کالم مقام معظم رهبری
« و تلفظ  پشت سر گذاشت که به این عزت رسید. تا وقتی به اسم »ال اله ااّل الَلّ
« اکتفا کرده بودیم،  « و احیاناً به ذهنیت »ال اله ااّل الَلّ محض به »ال اله ااّل الَلّ
اسیر پنجه طاغوت بودیم. آن وقتی که وارد عمل شدیم، میدان عملِی »ال اله 
« را شناختیم و پا در آن گذاشتیم، شدیم ملت مسلمان و خدای متعال  ااّل الَلّ
آن عزت را، آن قدرت را، آن هویت برجسته و درخشــان را به ما ملت ایران 
بخشید. ما اگر قدم بگذاریم، خدای متعال پاسخ می دهد؛ سریع االجابه است. 

در انقالب، در دفاع مقدس، در آزمون های گوناگوِن این ســی سال، ملت ما 
خوب امتحان دادند. به همان مقداری هم که کار کردیم، به همان مقداری 
هم که حرکت کردیم، خدای متعال دستاورد داد. البته دستاوردها خیلی 
بزرگ است: »من جاء بالحسنة فله عشر امثالها«.۱ ده برابر تالش ما، خدای 
متعال به ما داد. ما کجا بودیم در دوران طاغوت در بین امت اسالم و در بین 
ملل عالم؟ منزوی، گمنام، فراموش شده، در درون خود بدون حساسیت های 
الزم، بدون آن شــجاعت ها، بدون آن همت هایی که یک ملت را به جهش 
وادار می کند؛ این جوری بودیم. امروز جوان ما، دانشمند ما، عالم ما، صنعتگر 
ما، کشاورز ما، آحاد مردم ما، آرزوهای بزرگ دارند، در راه آن آرزوها حرکت 

می کنند و نتیجه اش را هم دارید می بینید. 
 1388/4/29

بیانات در سالروز عید سعید مبعث  
1- سوره مبارکه انعام آیه 160

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2224
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7501
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7501
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2715
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7435
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راهبرد

توســعه  یافته و تبدیل به یک مفهــوم فراگیر 
نسبت به همه عرصه هاي حیات مي شود و محور 
خودپسندي و خودپرســتي و توجه به نفس و 
ارضاي تمنیات نفســاني و تبعیت از شیطان و 
اولیاي طاغوت اســت. این دو جریــان، موازي 
هم نیســتند، بلکه از همان آغاز شــکل گیري 
در تعارض، تقابل و جنگ هســتند و این جنگ 
هم یک جنگ فراگیر و همه جانبه اســت و همه 
عرصه هاي حیات را شامل مي شود و ابزار آن هم، 
اعم از ابزار نرم و سخت و مفاهیم و ساختارهاي 
اجتماعي اســت و مقیاس آن هــم در نهایت، 
مقیــاس تمدني اســت و در واقع یــک تمدن 
شیطاني در مقابل تمدن انبیا شکل مي گیرد. از 
نظر معارف قرآني، جبهه باطــل »زهوق«۲ و از 
بین رفتني، و جبهه حق باقي است. همه جبهه 
باطل همچون »کفي بر روي آب«۳ است و همه 
خباثت ها متراکم و در جهنم محدود و محصور 

مي شود.۴
عزت و نفوذناپذیری

اصل بعــد که باید بــه آن توجه کــرد »عزت« 
به معنــي »نفوذناپذیري« اســت. از نظر قرآن 
نفوذناپذیري منحصر به خداي متعال اســت؛5 
اوســت که عزیز و نفوذناپذیر اســت. اگر انسان 
تحت اراده حضرت حق قــرار گرفت و در مقابل 
عزت او خاشع و متواضع بود، مجراي عزت الهي 
مي شــود و طبیعتاً عزیز و نفوذناپذیر مي گردد؛ 
ه َو لَِرُســولِِه َو لِلُْمْؤِمنیَن«.6 اما جبهه  »َو لِلَّ الِْعَزّ
مقابل، با همه قدرت نرم و سخت و در عرصه هاي 
مختلفي که دارد نفوذپذیر است. جبهه مؤمنین 
دســت برتر را دارند؛ »أَنُتُم األَْعلَــْوَن إِن ُکنُتم 
ْؤِمِنیَن«.7 البته دســت برتر تاریخي آن ها به  ُمّ
اندازه تولي و ایماني است که دارند و دست بر تر 
تاریخي، بــه معناي تمتعات ظاهــري دنیایي 
نیســت؛ چون این تمتع نه معیار قدرت اســت 
و نه معیار کمال و تعالي. تمتعــات مادي نباید 
با »رِْزُق َربِّک«8 یکي دانســته شود. هرچند در 
پایان، حجاب ها کنار مي رود و در همین دنیا هم 
بساط رزق ظاهري براي مؤمن فراهم مي شود. 
عیش مؤمنین »ِعیَشــه َرّاِضَیه« است. جریان 
تجدد، حجاب فهم »رزق الهي« اســت. جامعه 
مؤمنین حول امام عادل و جبهه کفر حول امام 
باطل جمع  مي شــوند. این ها »أَْرَکاَن الِْباَلد«9 
هستند. همه حیات اجتماعي جامعه مؤمنین، 
ظهــور ارادة والیت امام، خلق امــام و عبادت و 
بندگي امام اســت. بنابراین »قدرت« محوري 

همان گونــه که خداوند خالق همــه موجودات 
است، قدرت هم از ناحیه او و به عبارتي متکي به 
قدرت حضرت حق است. قدرت، مستند به ماده 
نیست. در مباحث راهبردي و تخصصي نیز باید 
این تعریف بنیادي اصل قرار گیرد و به عبارتي، 
اســتحصال و فرآوري شــود؛ یعني باید همه 
تعاریف و رابطه ها، مســتقیم یا غیرمستقیم به 
آن بازگردد. فرآیند تکامل قدرت و توسعه قدرت 
نیز »والیت و تولي« اســت. متناسب با تقاضاي 
انســان از حضرت حق و مشیت بالغه حضرتش 
توســعه قدرت واقع مي شــود و این اختصاص 

به جبهه حق ندارد. جبهــه باطل هم بر همین 
اساس امداد مي شود »ُکاًلّ نُِّمُدّ َهـــُؤالء َوَهـُؤالء 
ِمْن َعَطاء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطــاء َربَِّک َمْحُظوًرا«۱ 
دستگاه نبي اکرم)ص( و دستگاه ابلیس و اولیاي 
طاغوت، متناسب با حکمت و سنت الهي امداد 
مي شوند. در این طرف تواضع، خضوع، بندگي 
و طاعت خداي متعال وجود دارد و فعل فراگیر 
»عبادت« است که این عبادت به طرف خلوص 

پیش مي رود.
در طرف مقابــل هم »قدرت« صــرف طغیان، 
شیطنت و اســتکبار مي شــود و این استکبار، 

مؤلفه هاي نفوذ و نفوذناپذیری 
در جامعه اسالمی

آیت اهلل سید محمدمهدي میرباقري
رئیس فرهنگستان علوم اسالمی قم

در منطق قرآن، عزت واقعــی و کامل متعلق به خداوند 
و متعلق به هر کســی اســت که در جبهه خدایی قرار 
می گیــرد. در مصاف بین حق و باطــل، بین جبهه خدا 
و جبهه شــیطان، عزت متعلق به کســانی است که در 
جبهه خدایی قرار می گیرند. این، منطق قرآن اســت. 
در سوره فاطر می فرماید: »من کان یرید العّزة فللّه العّزة 

جمیعا«.۱ در ســوره منافقون می فرماید: »و لّل العّزة و 
لرســوله و للمؤمنین و لکّن المنافقیــن الیعلمون«؛۲ 
عزت متعلق به خداســت، عــزت متعلق بــه پیامبر و 
به مؤمنین اســت؛ اگرچه منافقان و کافــردالن این را 
درک نمی کنند؛ نمی فهمند که عزت کجاســت، مرکز 
عزت واقعی کجاست. در سوره نساء، درباره کسانی که 

خود را متصل به مراکز قدرت های شــیطانی می دانند، 
برای این که حیثیتی به دست بیاورند، قدرتی به دست 
بیاورند، می فرماید: »أیبتغون عندهم العــّزة فاّن العّزة 
لّل جمیعا«؛۳ آیا دنبال عزتند این کســانی که به رقبای 
خدا، به دشمنان خدا، به قدرت های مادی پناه می برند؟ 
عزت در نزد خداست. در سوره مبارکه شعراء، گزارشی از 
مجموعه چالش های پیامبران بزرگ را مطرح می فرماید 
ـ دربــاره حضرت نوح، حضرت ابراهیــم، حضرت هود، 
حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت موسیـ  مفصل 
درباره چالش های این پیامبران بــزرگ بحث می کند 
و گزارش الهی و وحی را به گوش مردم می رســاند. در 
هر مقطعی که می خواهد غلبه جبهه نبوت را بر جبهه 
کفر بیان کند، می فرماید: »اّن فــی ذلک الیة و ما کان 
اکثرهم مؤمنین. و اّن ربّک لهو العزیز الّرحیم«؛۴ یعنی با 
این که طرف مقابل اکثریت داشتند، قدرت دست آن ها 
بود، پول دســت آن ها بود، سالح دســت آن ها بود، اما 
جبهه  توحید بر آن ها پیروز شد؛ در این یک آیتی است 
از آیات الهی و خدای تو عزیز و رحیم است. بعد از آن که 
قرآن این گزارش را در طول سوره مبارکه شعراء تکرار 
می کند، در آخر سوره خطاب به پیغمبر می فرماید: »و 
توّکل علی العزیز الّرحیم«؛ به این خدای عزیز و رحیم 
که تضمین کننده غلبه حق بر باطل است، توکل و تکیه 
کن. »الّذی یریک حین تقوم. و تقلّبک فی الّساجدین«؛ 
او ناظر به حال توست؛ در حال قیام، در حال سجده، در 
حال عبادت، در حال حرکت، در حال تالش؛ او حاضر و 
ناظر است، تو را می بیند؛ »انّه هو الّسمیع العلیم«.5 پس 

در منطق قرآن، عزت را باید از خداوند طلب کرد. 

 1391/4/3
بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی)ره( 

عزت، عزت مومنین قرآن

عّزت متعلق  به خداست

َئاِت لَُهم َعذاٌب َشدیٌد َوَمکُر اولِئَک ُهَو یَبوُر:  ــیّ ّیُب َوالَعَمُل الّصالُِح یَرَفُعُه َوالَّذیَن یَمُکروَن السَّ ُة َجمیًعا إِلَیِه یَصَعُد الَکلُِم الطَّ َة َفلِلَِّه الِعزَّ ۱- ســوره مبارکه فاطر آیه ۱۰: »َمن کاَن یُریُد الِعزَّ
کسی که خواهان عّزت اســت )باید از خدا بخواهد چرا که( تمام عّزت برای خداست؛ ســخنان پاکیزه به ســوی او صعود می کند، و عمل صالح را باال می برد؛ و آن ها که نقشه های بد 

می کشند، عذاب سختی برای آن هاست و مکر )و تالش افسادگرانه( آنان نابود می شود )و به جایی نمی رسد!« 
ُة َولَِرسولِِه َولِلُمؤِمنیَن ولِکنَّ الُمنافِقیَن ال یَعلَموَن: آن ها می گویند اگر به مدینه  ِ الِعزَّ ۚ  َولِلَّ ۲- ســوره مبارکه المنافقون آیه 8: »یَقولوَن لَِئن َرَجعنا إِلَی الَمدیَنِة لَُیخِرَجنَّ األََعزُّ ِمنَها األََذلَّ

بازگردیم، عزیزان ذلیالن را بیرون می کنند! در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولی منافقان نمی دانند!« 
ِ َجمیًعا: همان ها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود  َة لِلَّ َة َفإِنَّ الِعزَّ ۳- سوره مبارکه النســاء آیه ۱۳9: »الَّذیَن یَتَِّخذوَن الکافِریَن أَولِیاَء ِمن دوِن الُمؤِمنیَنۚ  أَیَبَتغوَن ِعنَدُهُم الِعزَّ

انتخاب می کنند. آیا عّزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با این که همه عّزت ها از آن خداست؟!« 
۴- سوره مبارکه الشعراء آیه 8: »إِنَّ في ذٰلَِک َلیًَة َوما کاَن أَکَثُرُهم ُمؤِمنیَن: در این، نشانه روشنی است )بر وجود خدا(؛ ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبوده اند!« 

ََّک لَُهَو الَعزیُز الرَّحیُم: و پروردگار تو عزیز و رحیم است! « سوره مبارکه الشعراء آیه 9: »َوإِنَّ َرب
5- سوره مبارکه الشعراء آیه ۲۱7: »َو تََوکَّل َعلَی الَعزیِز الرَّحیِم: و بر خداوند عزیز و رحیم توّکل کن!« 

سوره مبارکه الشعراء آیه ۲۱8: »الَّذي یَراَک حیَن تَقوُم: همان کسی که تو را به هنگامی که )برای عبادت( برمی خیزی می بیند«
سوره مبارکه الشعراء آیه ۲۱9: »َوتََقلَُّبَک فِي الّساِجدیَن: و )نیز( حرکت تو را در میان سجده کنندگان!« 

V ».میُع الَعلیُم: اوست خدای شنوا و دانا َُّه ُهَو السَّ سوره مبارکه الشعراء آیه ۲۲۰: »إِن
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در این نظام قدرت امام اســت. او واسطة فیض 
الهي است. محور اشتداد جبهه باطل نیز اولیاي 
طاغوت هستند که در عرصه هاي حیات فردي 
و جمعي جامعه، متناسب با شدت در طغیان و 
شیطنت و شــدت تعلق به دنیا، به آن ها قدرت 
نفوذ داده مي شــود. دنیا و عرصه جامعه صحنه 
صف بندي جبهه حق و باطل و رویارویي این دو 

»قدرت« است.
جامعه و نفوذ

آنچه پایگاه استحکام جامعه است و به تعبیري 
توســعه قدرت اجتماعــي و مؤلفه هاي اصلي 
قدرت را شــکل مي دهــد، ابتــدا »گرایش« 
اجتماعي اســت که نظام اخالقــي اجتماعي، 
محصول آن است و مؤلفه هاي آن، نظام ارزشي، 
دســتوري و حقوقي جامعه اســت و تکالیف 

اجتماعي بر همین اساس تعیین مي شود.
مؤلفه اصلي دیگر حیات اجتماعــي و پایگاه و 
قدرت اجتماعي، نظام فکري و نظام بینشي آن 
است که به دانش و بنیان علمي جامعه رسیده 
و منتهي به تکنولوژي و فن آوري ســخت و نرم 
مي شود. این ظرفیت در یک ســاختار جریان 
پیدا مي کند و قدرت و اقتدار جامعه را به وجود 

مي آورد. 
گســترش »اعتمــاد اجتماعــي« از طریــق 
ساختارهاي خرد، گســترش »عدالت در روابط 
اجتماعــي« از طریــق ســاختارهاي کالن و 
گســترش »صیانت جامعه و حفظ ارزش هاي 
اجتماعي« از طریق ســاختارهاي پیشرفت و 
تعالي جامعه به دست مي آید. مقیاس تأثیرات 
جامعه گاه در حد اصالح ساختارهاي اجتماعي 
ُخرد و گاه در حد نســبت تأثیر ایــن جامعه بر 
جوامع دیگر است که در موازنه بین جوامع به یک 
برتري و دست باالتر مي رسد؛ اما گاه جامعه در 

یک فرآیند تکامل تاریخي تأثیر و حضور مي یابد 
و سیر حرکت جامعه جهاني را تکامل مي بخشد و 

معادالت و ادبیات حاکم بر کل را ارتقا مي دهد.
حق و باطل 

در حال حاضر نیز دو قدرت حق و باطل در جهان 
درگیرند؛ جریان حق به رهبري ایران و جریان 
باطل به رهبري آمریکا. درگیري این دو جریان 
فراگیر، گسترده و همه جانبه است و هرکدام بر 
مبناي خودشان به دنبال بسط نظام خود هستند 
و مي خواهند ساختارهاي پیشــرفت جوامع را 
متناسب با همان اهداف شکل دهند؛ به عبارتي 
تمدن خود را در ســایر جوامع »نفوذ« دهند و 
این منجر به جنگ ســخت، جنگ نرم و جنگ 
گرایش ها و ارزش هاي اجتماعي است. جنگ نرم 
براي فتح جوامع از درون اســت. اگر در ارزش ها 
و دانش هاي یک جامعه نفوذ کنند و تکنولوژي 
خود را سرایت دهند، در ساختارهاي اجتماعي 

نفوذ کرده اند و قدرت خود را توسعه بخشیده اند.
پس عرصه جنــگ، فقــط عرصــه  نظامي یا 
تکنولوژي یا حتي دانش نیســت؛ این ها بخشي 
از میدان درگیري اســت. عرصه جهاني، میدان 
جنگ گرایش ها و ارزش هاست؛ اگر یک جامعه 
بتواند اخالق و حساسیت هاي اجتماعي، نظام 
ارزشــي و نظام حقوقي جامعــه مقابل را تحت 
تأثیر قرار دهد، به همان اندازه آن جامعه را فتح 

کرده است.
ساختارهاي پیشــرفت و توسعه ما باید ساختار 
صیانــت از ارزش و بینش و دانــش و فن آوري 
خودی  باشــد و باید همان ها به نظــام عدالت 
و بهــره وري اجتماعي تبدیل شــود و تکامل و 

پیشرفت اجتماعي بر این اساس اتفاق بیفتد.
انقالب اسالمي ابتدا در حوزه گرایش هاي جامعه 
جهاني نفوذ کرده و گرایش واحد مادي حاکم بر 
جهان را به هم ریخته اســت و به همین نسبت، 

»قدرت« تأثیر جهانی یافته اســت و روزی که 
بینش و دانش انقالْب مشــروعیت جهاني بیابد، 
در عرصه قدرِت دشمن نفوذ وسیع تري خواهیم 
داشت. انقالب اســالمي، فرهنگ پرستش خدا 
را به عنوان یــک فرهنــگ و ارزِش محوري در 
جهان احیا کرده اســت؛ لذا در گام هاي بعد باید 
الیه هاي گوناگون جامعه جهاني یا جامعه انساني 
را بر اســاس همین الیه بنیادي بازســازي کند 
تا قدرت مــادي و باطل غرب را عقب بنشــاند. 
متفکرین آن ها هم پذیرفته اند که ریشه بحران 
اقتصادي شــان شکســت یا ضعف ایدئولوژیک 
آن هاســت. به این نکته هم بایــد توجه کرد که 
»قدرت و جنگ« قدرت و جنگ اراده هاست نه 
امکانات طبیعي؛ امکانات طبیعي به تبع اراده ها، 
»امکان« مي شــوند، لذا باید بر اراده ها مســلط 
شــد و در اراده جبهــه مقابل نفوذ کــرد. البته 
اراده ها هم الیه هایي دارند و آنچه عامل صیانت 
اراده هاست، اراده حاکم یا اراده محوري است. به 
همین علت والیت فقیه در نظام اسالمي محور 
اســت؛ باید وحدت جامعه و همدلي و همفکري 
و همکاري اجتماعي حول اراده محوري سامان 
یابد، آن هم اراده اي محوري که در طول والیت 
الهي و والیت نبي اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( و به 
عبارتي متعلق به اراده حق است. اگر این والیت 
جریان یافت، الیه هایي از امکانات عالم به فعلیت 
مي رسد که دســتگاه ابلیس هیچ گاه قدرت به 
فعلیت در آوردن آن ها را ندارد. جامعه با جریان 
والیت حق در حصني قــرار مي گیرد که صیانت 
یافته و به هیچ وجه از جانب دشــمن نفوذ پذیر 
نیست؛ »ال إلَه إاّل اللُّ ِحصني« یا »والیه علی بن 
ابی طالب ِحْصنی«؛ هر شخص، یا هر جامعه اي 
که در این حصن قرار گیرد، امنیت مي یابد؛ »اَِمَن 
ِمن َعذابی«؛ یعني قدرتمند شــده و نفوذناپذیر 

مي گردد. 

پس عرصه 
جنگ، فقط 
عرصه  نظامي 
يا تکنولوژي 
يا حتي دانش 
نيست؛ اين ها 
بخشي از ميدان 
درگيري است. 
عرصه جهاني، 
ميدان جنگ 
گرايش ها و 
ارزش هاست؛ 
اگر يک جامعه 
بتواند اخالق و 
حساسيت هاي 
اجتماعي، نظام 
ارزشي و نظام 
حقوقي جامعه 
مقابل را تحت 
تأثير قرار دهد، 
به همان اندازه 
آن جامعه را فتح 
کرده است.

۱ـ سوره اسراء، آیه ۲۰.
۲ـ »َوُقْل َجاء الَْحُقّ َوَزَهَق الَْباِطُل إَِنّ الَْباِطَل َکاَن َزُهوًقاً«؛ سوره اسراء، آیه 8۱.

بَُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّا َما یَنَفُع النَّاَس  ُ الَْحقَّ َوالَْباِطَل َفأَمَّا الزَّ ا یُوقُِدوَن َعلَْیِه فِي النَّارِ ابِْتَغاَء ِحلَْیٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد ِمْثُلُه َکَذلَِک یَْضِرُب اللَّ ْیُل َزبَداً َرابِیاً َو ِممَّ َماءِ َماًء َفَسالَْت أَْوِدیٌَة بَِقَدرَِها َفاْحَتَمَل السَّ ۳ـ »أَنَزَل ِمْن السَّ
ُ األَْمَثاَل«؛ سوره رعد، آیه ۱7. َفَیْمُکُث فِي األَْرِض َکَذلَِک یَْضِرُب اللَّ

ّیِب َویَْجَعَل الَْخِبیَث بَْعَضُه َعلَی بَْعٍض َفَیْرُکَمُه َجِمیًعا َفَیْجَعلَُه فِي َجَهنََّم أُولئَک ُهُم الَْخاِسُروَن«؛ سوره انفال، آیه ۳7. ُ الَْخِبیَث ِمَن الطَّ ۴ـ »لَِیِمیَز اللَّ
5ـ »... الَ إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْعِزیُز الَْحِکیُم«؛ سوره آل عمران، آیه 6.

6ـ سوره منافقین، آیه 8.
7ـ سوره آل عمران، آیه ۱۳9.

نَْیا لَِنْفِتَنُهْم فِیِه َو رِْزُق َربَِّک َخْیٌر َو أَبَْقی«؛ سوره طه، آیه ۱۳۱. ْنُهْم َزْهَرَة الَْحَیوةِ الدُّ نَّ َعْیَنْیَک إِلَی َما َمتَّْعَنا بِِه أَْزواَ ًجا ِمّ 8ـ »َو الَ تَُمدَّ
9ـ زیارت جامعه کبیره.

راهبرد



اندیشه

برسی شرایط و آداب حاکمیت دین در 
جامعه و نسبت فقه و مردم

راهی به آسمان
محبت و دوستی خداوند در 

معارف دینی

در باب
 حکومت دینی
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گفت وگو

آیت اهلل العظمی جوادي آملي در مورد خصوصیات عرفاني منحصر به فرد امام خمیني)ره( 
گفته اند: »امام خصوصیاتي داشت که در دیگر عارفان کمتر بود. البته دیگر عارفان نیز 
خصوصیاتي داشتند که در امام فرصت ظهور و بروز پیدا نكرد. هر یك از عرفا مظهر 
اسمي از اسماء اهلل هستند. کاري که دیگران کرده اند این است که کتابهاي مبسوطي 
در این زمینه نوشته اند، امام فرصت این کار را پیدا نكردند، اما نوشته هاي دیگران را 
از علم به عین و از گوش به آغوش آوردند؛ چیزي که نهایت سعي و تالش دیگران بود.« 
پس می توان گفت هدف همه عرفا یكی است اما عده ای شرایط اجتماعی و شخصی الزم 
را برای انجام کاری داشتند و عده ای نداشتند. بر برخی تكلیف بوده و بر بعضی تكلیف 
نبوده است. در گفتگو با آیت اهلل محسن غرویان از اساتید حوزه و دانشگاه به بررسی 
ویژگی های عرفان امام خمینی)ره( پرداختیم که این ویژگی را در ایشان ایجاد کرده که 
با تمام قدرت وارد عرصه سیاست شوند و حكومت طاغوت را با کمك مردم براندازند که 

اکنون از نظر شما می گذرد.

والیت سیاسی از والیت باطنی جدا نیست
والیت فقیه اساسا 
والیتی عرفانی 
است یعنی کسی 
می تواند بر مردم 
امر و نهی کند و 
حق حکومت دارد 
که والیت باطنی و 
قلبی داشته باشد 
لذا والیت فقیه 
قبل از اینکه بحثی 
فقهی باشد بحثی 
عرفانی است

استاد! در ابتدای بحث به نظر الزم است به 
این سؤال پاسخ دهید که به نظر شما تقدم 
مبانی در اندیشه انقالبی امام خمینی)ره( 

با فلسفه است یا عرفان، یا فقه؟
به نظرم میان علوم، ترتبی منطقی وجود دارد. 
منطق پایه فلسفه است و فلســفه پایه کالم و 
همچنین مقدمه عرفان است. کالم پایه اصول و 
اصول، مقدمه فقه است. بنابراین از نظر منطقی 
و از حیث ترتب علوم معتقدم که دیدگاه عرفانی 
و فلســفی حضرت امام)ره( پایه اساسی است 
برای دیدگاه های فقهی ایشــان. درست است 
که آن والیت فقیهی که امــام مطرح کرده اند، 
عنوانــی فقهــی دارد، اما در حقیقــت والیت 
عرفانی و والیت بــه معنای معنــوی و والیت 
باطنی اســت. والیت باطنی و عرفانی و معنوی 
زیربنای والیت ظاهری است که در قالب والیت 
فقیه در فقه مطرح می شود. اختیاراتی که ولی 
فقیه دارد و تصرفاتی که می تواند برای مثال در 
اموال مردم و در شــئونات جامعه داشته باشد، 
زیربنای آن هــا، آن والیت اخالقــی و معنوی 
و والیت عرفانی اســت که مورد تأیید فقه هم 

هست و فقه ما هم مبتنی بر آن مبانی تنظیم 
شده است.

برخی این شــبهه را وارد می کنند که 
اهالی عرفان نباید وارد سیاست شوند، 
آنچنان که بعضی از عرفــا هم این راه را 
بر می گزینند، پاسخ شما به این اعتقاد 
چیست. به تعبیر دیگر آیا عرفان اساسا 

با سیاست قابل جمع است یا نه؟
پاسخ مثبت است، ولی چند نکته در این مورد 
مطرح است که باید به آنها توجه کرد. سیاست 
در طول تاریخ معنای ناب و اصیــل خود را از 
دست داده است به خاطر اینکه کسانی که اهل 
سیاست بودند و به قدرت رسیدند ، نتوانستند 
سیاســت به معنای حقیقی یعنــی مدیریت 
درســت را در جامعه محقق کننــد. به همین 
خاطر معنای سیاست از مسیر اصلی خودش 
خارج شــده اســت و در ذهن ما، سیاست به 
معنای قدرت طلبی، حقه بازی و نوعی ریاست 
کردن بر مردم تلقی می شــود و از طرف دیگر 
عرفان به معنای خودسازی و حرکت به سوی 
کمال انسانی و کمال الهی است، لذا می گوئیم 

این دو با هم قابل جمع کردن نیست اما سیاست 
به معنای حقیقی کلمه منافاتی با عرفان ندارد.

چرا برخی از عرفــا مانند آیت اهلل بهجت 
و عالمه حســن زاده آملــی وارد عرصه 
سیاســت نشــدند اما امام خمینی)ره( 
وارد این عرصه شــد و رهبری قیام علیه 
حكومت طاغوت و حكومت اســالمی را 

برعهده گرفتند؟
عرفایی مانند حضرت امام خمینی)ره( در وجود 
خودشــان مشــاهده کردند که می توانند بین 
عرفان حقیقی و سیاســت حقیقی جمع کنند 
و لذا وارد این عرصه شــدند و از این عرصه هم 
موفق خارج شــدند و به هر حال توانســتند به 
نحو قابل قبولی میان عرفان و سیاســت جمع 
کنند، اما عرفایی که وارد این عرصه نشــدند یا 
به خاطر این بود که معتقدنــد نمی توانند این 
کار را انجام دهند یعنی در خودشان این توانایی 
را نمی دیدند. به هر حال بــا عالئق عرفانی که 
دارند دوست دارند بیشتر در همان عرصه حضور 
داشته باشند یا این توانایی را در خودشان نمی 
بینند که وقتی وارد صحنه سیاســی می شوند 
بتوانند خودشــان را از قدرت طلبی، شــهرت 
طلبی و ریاســت طلبی و از آلوده شدن به این 
لوازم مقامات دنیوی حفظ کنند، لذا وارد نمی 
شوند و اال بســیاری از عرفای معاصر مانند آیت 
اهلل بهجت و عالمه حسن زاده آملی قبول دارند 
که عالم دینی باید وارد عرصه سیاست و مسائل 
اجتماعی شود ولی می گفتند ما در خودمان این 
توانایی را نمی بینیم و بنابراین وارد این عرصه 

نمی شدند.
نکته دیگر اینکه مسائل عرفانی جاذبه، حالوت 
و شیرینی بیشتری در نظر بعضی از عرفا مانند 
آیت اهلل بهجت یا عالمه حسن زاده آملی داشته 
اســت، لذا می گفتند عالقه و ذوق ما بیشتر به 
این مسائل است ولی منکر مســائل سیاسی و 
اجتماعی نبودند و بلکه تأییــد هم می کردند. 

مانند نامــه ای که عالمه حســن زاده به 
مقام معظم رهبــری نوشــتند و نامه ها 
و بیانیه هــای متعددی که نشــان دهنده 
پشتیبانی ایشان از مقام معظم رهبری است 
یا عالمه حســن زاده آملی و آیت اهلل بهجت 
نسبت به حضرت امام)ره( ارادت بسیار باالیی 
داشــتند اما به هر حال می گفتند عالقه ما 
بیشتر به مسائل علمی و عرفانی است. آیت 
آهلل جوادی آملی نیز در اوایل انقالب اسالمی 
در دســتگاه قضایی بودند اما بعدا به حضرت 
امام)ره( نامه نوشتند و گفتند عالقه ام بیشتر 
به درس و بحث حوزوی است و به قم آمدند و 
وارد درس و بحث حوزوی شدند ولی همیشه 
در حد توان، در مســائل کالن سیاســی و 

اجتماعی حضور داشتند.
در تاریخ عرفان اســالمی، چرا اکثر 
عرفا از مسائل سیاســی و اجتماعی 

دوری می کردند و وارد این گونه مســائل 
نمی شدند؟

علما و عرفای ســابق هم مراتبــی دارند، به هر 
حال بسیاری از عرفای ســابق اهل اخالقیات و 
مســائل اخالقی بودند در عین حال به مسائل 
سیاســی و اجتماعی هم توجه داشــتند. مثال 
مرحوم مدرس، فقیه و عالــم و عارف بودند و به 
نکات و آداب اخالقی مقیــد بودند ولی در عین 
حال در مســائل سیاســی و اجتماعی به حکم 
وظیفه دینی شان وارد شدند یا بحثهایی که ابن 
سینا و مالصدرا در مسائل سیاسی و اجتماعی 
و نظام حکومتی دارند نشــان می دهد که آنها 
بی توجه نبودند بلکه توجه علمی زیادی به این 
موارد داشتند اما زمینه برایشــان فراهم نبود. 
بعضی از عرفا و علمای گذشــته که امکانات و 
شرایط برایشــان مهیا نبوده و سیاست دست 
شاهان و ســالطین بوده و به علما میدان داده 

نمی شــد تا وارد این صحنه ها شوند به کتابت 
و نوشتن مطالب اکتفا می کردند، مثل مطالبی 
که مالصدرا در مورد مقام النبوات در شــواهد 
الربوبیه دارد و در آن در مورد مســائل نظری 
حکومت و سیاســت و مدیریت جامعه بحث 

کرده است. 
یك محقق ترک اخیــرا در کتابی که به 
زبان فارسی هم ترجمه شده، مدعی شده 
حالج به خاطر ورود به مسائل سیاسی و 
اجتماعی مورد غضــب حاکم وقت قرار 
گرفت و علت اصلی اعدام او این امر بوده 

نه شطحیات و گفته های او؟!
در عرفــان، بحــث اساســی بنــام والیت و 
سرپرســتی داریــم. سرپرســتی و والیت بر 
مردم دو گونه است: یکی والیت و سرپرستی 
ظاهری بر ابدان انسانهاست که مسأله ریاست 
و ریاســت جمهــوری و حکومــت و خالفت 
ظاهری اســت. یکی هم والیت و سرپرستی 
نسبت به قلوب انســانها و دلهای مردم است 
که همان والیت عرفانی اســت که از مقامات 
اقطاب صوفیــه و اقطاب  عرفا و مرشــد و پیر 
طریقت و ... اســت. بســیاری از عرفــا مانند 
حضرت امام)ره(، محی الدین و ... معتقد بودند 
والیت ظاهری بر ابدان مردم از لوازم و شئون 
والیت باطنی است یعنی کســی حق دارد بر 
مردم امر و نهی کند کــه باطنا بر مردم والیت 
داشته باشــد یعنی والیت عرفانی و اخالقی و 
تقوای باطنی به حدی رسیده باشد که یا مانند 
معصومین)ع( انسان کامل یا مثل اولیای الهی و 
نواب امام زمان نزدیک به انسان کامل باشند، لذا 
والیت سیاسی از والیت باطنی جدا نیست. بنده 
در این زمینه بحثهای فلســفی در همایشهای 
داخلی و خارجی داشتم و مقاله هایی نوشتم و 
در آن تأکید کردم والیت فقیه اساسا والیتی 
عرفانی است یعنی کســی می تواند بر مردم 
امر و نهی کند و حق حکومت دارد که والیت 
باطنی و قلبی داشته باشد لذا والیت فقیه قبل 
از اینکه بحثی فقهی باشد بحثی عرفانی است. 
اینها از هم جدا نیســتند.  بعضی از عرفا مانند 
منصور حالج و... به اقتضای همان تفکری که 
داشتند تالشهایی کردند که مسائل سیاسی و 
قدرت ظاهری را هم در اختیار داشــته باشند 
اما شرایط کامال برایشان فراهم نشده بود و اال 

مبنائا این دو متالزم با یکدیگر هستند.
معنای والیت در عرفان اسالمی چیست 
که در اینجا بر والیت بسیار تأکید دارید؟

بررسی عرفان و سیاست در اندیشه و رفتار  امام خمینی)ره( در گفتگو با آیت اهلل محسن غرویان
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سرپرستی و 
والیت بر مردم 
دو گونه است: 
یکی والیت 
و سرپرستی 
ظاهری بر ابدان 
انسانهاست که 
مسأله ریاست و 
ریاست جمهوری 
و حکومت و 
خالفت ظاهری 
است. یکی 
هم والیت و 
سرپرستی نسبت 
به قلوب انسانها و 
دلهای مردم است 
که همان والیت 
عرفانی است

در عرفان اســالمی، دو مبحث اساسی وجود 
دارد: مبحث اول این است که توحید چیست؟ 
و مبحث دوم این اســت که موحد کیست؟ در 
بحث توحیــد، همان بحث وحدت شــخصیه 
وجود مطرح می شــود که وجود حق تعالی، 
حقیقت وجود و وجود حقیقی اســت و عالم 
همــه تجلیات و شــئون وجــودی و آیات و 
نشانه های او هستند و در مبحث دوم که بحث 
موحد حقیقی کیست؟، مطرح می شود، بحث 
ولی کامل و صاحب الوالیه المحمدیه الکبری 
مطرح می شــود که همان بحث انسان کامل 
است و عرفای اســالمی انسان کامل را صاحب 
والیت بر سایر انســانها می دانند و انسان کامل 
 را مظهر والیت تامه خداوند متعال می دانند.

معنای والیت از ریشــه »ولی« اســت، ولی 
به معنای قرب اســت و منظــور از والیت این 
اســت که قلب انســان به گونه ای باشد که با 
قلب ولی حقیقی نزدیک باشــد و توالی بین 
اینها برقرار باشــد. توالی یعنی پشت سر هم 
آمدن و پشت ســر هم قرار گرفتن، و تولی که 
هم در آموزه های دینی و شــیعی ما نسبت به 
اهل بیت)ع( آمده، به همین معناســت، چون 
ائمه)ع( ولی الهی هســتند. خودشان ولی خدا 
هستند، یعنی به خداوند نزدیک هستند و با او 
توالی دارند. ما هم اگر با ائمه)ع( رابطه توالی و 
تولی را پیدا کنیم، به حکم قیاس مساوات، در 
حقیقت تولی به خداوند و تقرب به خداوند پیدا 
می کنیم و معنای والیت هم همین اســت که 
قلب ما با قلب انســان کامل و ولی اعظم الهی 
همراه شــود و قرب معنوی پیدا کند، چون در 
این عالم معنا، قرب فیزیکی راهی ندارد، قرب 
معنوی یعنی صفات اولیای الهــی در قلب ما 
باشد. صفات اولیای الهی همان صفات خداوند 
متعال است، مثل علم و قدرت و حیات و اراده 
و ســایر صفات. اگر این صفات الهیه در قلب ما 
انعکاس پیدا کند، البته متناسب با درجه و سعه 
وجودی ما، آن حقیقــت والیت برای ما محقق 
می شود و حقیقت تولی و محبت اولیای الهی 

در قلوب ما متحقق می شود.
به بحث اصلــی خودمــان برگردیم به 
نظر شــما حضرت امام)ره( چه ویژگی 
شخصیتی در خودشــان می دیدند که 
تشخیص دادند  اگر وارد عرصه سیاست 

شوند آلوده نمی شوند؟!
امام خمینی)ره( از جامعیت بسیار گسترده ای 
برخوردار بودند. امام)ره( فیلسوف، عارف، فقیه 

و سیاســت مدار بود که همه اینها را در وجود 
خود جمــع کرده بودند و شــخصیت جامعی 
داشــتند. امام در عین حال زاهد بودند، یعنی 
واقعــاً قدرت را بــرای قدرت نمی خواســت، 
ریاســت و حکومــت را برای نفــس قدرت و 
ریاست نمی خواست. امام)ره( خود را سربازی 
برای دفاع از دین و مکتب می دانستند و همه 
عمر خود را در این راه گذاشتند، علم و دانش 
گسترده خود را در این راه به کار گرفتند. این 
جامعیت حضرت امام)ره( واقعاً عنصر بســیار 
مهمی در جذب مردم به ســمت ایشان بود و 
می توان گفت اینکه ایشان توانستند میان این 
جهات مختلف جمع کنند، ویژگی منحصر به 

فرد ایشان بود.
مســلما امام ورود به عرصه سیاست را 
تكلیفی برای خود می دانستند، به نظر 

شما این گونه نیست؟!
بلــه! حضرت امــام)ره( در اواخر عمرشــان 
فرموده بودند که من روزی در جلســه درس 
آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی، استاد عرفان،  
شــنیدم که ایشــان فرمودند ؛ من به جایی 
رسیده ام که دلم می خواهد نه کسی را ببینم 
و نه کســی مرا ببیند و می خواهم در تنهایی 
و خلوت خودم باشــم. امام فرمــوده بودند 
که من آن روز از آن ســخن اســتاد آیت اهلل 
شــاه آبادی خوشــم نیامد و تعجب کردم و 
گفتــم که این چه حرفی اســت که ایشــان 
می زنند و این چه مقامی اســت که ایشــان 
می گویند که نه دوست دارند کسی را ببینند 
و نه کسی ایشــان را ببیند و در خلوت خود 
باشــد. به هر حال امام)ره( گفتند که من این 
سخن را نپسندیدم، اما خود امام)ره( هم در 
اواخر عمر در جمعی فرمــوده بودند که من 
هم به همان حالت اســتادم مرحوم آیت اهلل 
شاه آبادی رسیده ام که دوست دارم در خلوت 
خودم باشــم و نه کســی را ببینم و نه کسی 
مرا ببیند، امــا نمی توانم. من خادم این مردم 
هســتم و باید در خدمت مردم باشم و باید با 
مردم ارتباط داشته باشم. این هم خاطره ای 
اســت از حضرت امام)ره( که نشان می دهد 

ایشان واقعاً خودشان را وقف ملت کردند.
امام خمینــی)ره( از مدیریت جامعه 
می خواســتند چه اســتفاده هایی 
بكنند، یعنی چگونه ســعی کردند از 
این بســتر در جهت تربیت مردم در 

برای قرب خداوند استفاده کنند؟

امام)ره( شخصیت اخالقي، عرفاني و سیاسي 
بودند و اخالقي عمل مي کردند ولي اخالق و 
عرفان بر همه شئون دیگر ایشان حاکم بود. 
ایشان بســیار به فلسفه اســالمي و حکمت 
متعالیه عالقه مند بودنــد و تدریس حکمت 
متعالیــه را نیز بــر عهده داشــتند. تدریس 
ایشان در حالي صورت مي گرفت که عده اي 
با فلســفه مخالفت مي ورزیدند. مــا امروزه 
در مباحث مربوط به انسان شناســي، بحث 
انســان کامل و مراتب انســان ها که یکي از 
بحث هاي موجود در حکمت متعالیه است را 
بررسي مي کنیم. براســاس دیدگاه حکیمانه 
امام خمیني )ره( انســان موجودي ســاکن 
نیســت بلکه جوهــر نفس انســان مي تواند 
حرکت داشته باشــد. اگر اندیشه امام)ره( را 
تحلیل کنیم به رگه هایي از حکمت متعالیه 
مي رسیم که در نتیجه این اندیشه ها حرکت 
انســان باید در بســتر اجتماع اتفاق بیفتد و 
حکومت و سیاست باید بســتري براي رشد 
انسان باشد. سیاســت، حکومت و حاکمیت 
مي تواند بســتري را بــراي حرکت جوهري 
انسان فراهم کند تا انســان به کمال مطلوب 
نایل شود. باید اندیشه هاي امام خمیني )ره( 
به عنوان مؤســس نظام جمهوری اســالمی 
ایران مــورد واکاوي قــرار گیــرد. امام)ره( 
براساس اندیشــه خود انقالب را به پیروزي 
رســاندند. بنابراین باید مشــاهده کرد که 
امام)ره( چه نگاهي به عالم داشت. امام)ره( 
به دنبــال جنت عقالنــي به عنــوان تعابیر 
برگرفتــه از اندیشــه هاي مالصــدرا بودند 
و ایــن اندیشــه را پیگیــري مي کردند که 
سیاست و حکومت باید چگونه باشد تا ما را 
به سرمنزل مقصود و موفقیت برساند. براي 
تغییر و تحول در جامعه باید معرفت افراد را 
تغییر دهیم. بنابراین هــر گونه تغییر فردي 
سبب تغییر جامعه مي شود. حرکت جوهري 
انســان در ظرف طبیعت انجام مي شــود. 
بنابرایــن مدیریت جامعه زمینه دســتیابي 
انســان به فعلیت را فراهم مي کند تا حیات 
اجتماعي انســان را به قوه ها، اســتعدادها 
و فعلیت محض برســاند. مــن معتقدم که 
در پس همه تحوالت سیاســي و اجتماعي 
فلســفه اي قــرار دارد و امــام خمیني)ره( 
اندیشمند، متفکر اسالمي و فیلسوفي بودند 
که با اســتفاده از این ویژگي هــا در جامعه 

. ثأثیرگذاري کردند

این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و 
شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن تر 
گردد و تبعاً ألمر اهلل فی کتابه و لسان نبیه )ص( کمی از مطالب مورد احتیاج 
روز را نیز بیان کردیم، وگرنه مطلب همان است که بسیاری فهمیده اند. ما 
»اصل موضوع« را طرح کردیم و الزم اســت نســل حاضر و نسل آینده در 
اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند، سستی، 
سردی و یأس را از خود دور نمایند. و إن شاء اهلل تعالی کیفیت تشکیل و سایر 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند و کارهای حکومت 
اسالمی را به دست کارشناسان امین و خردمندان معتقد بسپارند و دست 
خائن را از حکومت، وطن، و بیت المال مسلمین قطع کنند، و مطمئن باشند 

که خداوند توانا با آن هاست.«1
عبارات فوق نشــان می دهند که امام خمینی بیش از آن که درصدد تبیین 
ساختار نظام اسالمی باشد، بیشــتر در پی اثبات والیت فقیه و بررسی ادله 
آن بوده ا ست. از این رو، این که ایشان درباره قوا و رابطه یکایک آن ها با ولی 
فقیه، تمرکز یا توزیع قدرت، رأی مردم و لزوم مشــورت با دیگران؛ سخنی 
به میان نیاورده، به معنای آن نیســت که وی در اداره حکومت دینی، هیچ 
اصلی غیر از والیت فقیه را نپذیرفته و دست او را در اعمال هرگونه مدیریت 
و تشکیل هر نظامی باز گذاشته اســت. »پس به جای این که بگوییم نظام 
اسالمی برآمده و برگرفته از اصولی است که از کتاب و سنت و عقل استنباط 
می شود و والیت فقیه نیز از جمله این اصول است و ولی فقیه هم بر مبنای 
این اصول عمل می کند باید بگوییم نظام اسالمی برآمده از والیت فقیه است 
و اصول این نظام نیز بر اســاس نظر ولی فقیه تعیین می شــود؛ براي مثال 
مشارکت عمومی، اصلی اســت که پس از والیت قرار می گیرد و در صورتی 
که ولی فقیه بخواهد به آن اعتبار می دهد و اگر نخواهد آن را ابطال می کند و 

آنچه اصالت دارد و ابطال نشدنی است خود والیت است.«2
باید گفت مباحث امام خمینی درباره والیت فقیه در چنین فضایی مطرح 
نشده و ناظر به نفی و اثبات این گونه مباحث نیســتند. تأکید بر این نکته، 
اشاره به نقد برخی از نظریه پردازان ســنتی دارد که همواره اصرار می ورزند 
عناصر مردم گرایانه نظریه سیاســی امام خمینی، فاقد اصالت است و فقیه 
می تواند بنا به مصالحی آن ها را پذیرفته و یــا از کار بیندازد. آیت اهلل محمد 
مومن قمی به عنوان مهم ترین شــارح سنتی اندیشه سیاسی امام خمینی 
می گوید: »تشــکیالت الحکومه و نظام ها ناشــئه عن ارادته و استصوابه و 
اختیاره ال ان حدود اختیاره ناش عن تشــکیالت و نظام هو ایضا جزء منه 
فعنه النظام ال انه عن النظام«3 یعنی تشــکیالت و نظامات حکومت ناشی 
از اراده، صالحدید و اختیارات فقیه اســت، نه این که حــدود اختیارات او 
ناشی از تشکیالت و نظامات باشــد. پس از او نظام برمی خیزد نه این که او 
برخاسته از نظام باشد. این تفسیر که در آراي برخی دیگر از شارحان سنتی 
تفکر سیاســی امام خمینی مثل حضرت آیت اهلل مصبــاح یزدی نیز دیده 
می شود، تفسیری اســت که از تفاوت بین ارائه »ایده حکومت اسالمی«، با 
ارائه »طرحی برای حکومت اســالمی« غفلت نموده و القای یک »ایده« را، 
به معنای ارائه »طرح« برای حکومت پنداشــته اند.در حالی که از »ایده« تا 
رســیدن به یک »طرح« که قابلیت اجرا پیدا می کند، فاصله زیادی وجود 
دارد، و چه بســا برای »یک ایده«، بتوان»طرح های متعــددی« ارائه کرد.4 
فهم بسیاری از همراهان امام خمینی از مباحث والیت فقیه نیز همین بود و 

حضرت امام در پایان مباحث کتاب »والیت فقیه« تصریح کردند که صرفاً 
به دنبال طــرح »اصل موضوع« بوده اند: »همان طــور که قباًل عرض کردم 
موضوع والیت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله 
از اول مورد بحث بوده است... از متأخرین مرحوم نراقی همۀ شئون رسول 
اهلل)ص( را برای فقها ثابت می دانند، و مرحــوم آقای نائینی نیز می فرماید 
که این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود. در هر حال طرح 

اسالم و 
دموکراسی

سرشت و ماهیت دولت فقیه براساس 
دیدگاه های امام خمینی)ره(

نگرش حضــرت امام خمینی)ره( به حكومت دینی، بیشــتر 
در سه اثر مهم ایشان یعنی »کشف اســرار«، »کتاب البیع« و 
»والیت فقیه« انعكاس یافته است. نكته مهمی که در این سه 
اثر وجود دارد آن است که هدف آن فقید از طرح والیت فقیه، 
در کتاب اول، ناظر به ایرادات حكمی زاده در کتاب »اسرار هزار 
ســاله« و در دو تای اخیر، همان مباحث فقهی مرحوم نراقی و 
پاسخ به مناقشات شیخ انصاری درباره حوزه اختیارات فقیه 
بوده اســت. اما آنچه در دو کتاب اخیر، به ویژه کتاب ارزشمند 
»والیت فقیه« اهمیــت دو چندان دارد، آن اســت که هدف 
اصلی امام راحل در این اثر، ناظر به »طرح ایده ای« برای آینده 
مبارزات علیه سلطنت پهلوی بوده و در هیچ یك از این دو اثر، 
تبیین »ســاختار حكومت« مورد نظر امام نبوده است. در این 
نوشتار سرشت و ماهیت دولت فقیه از دیدگاه امام خمینی)ره( 

بررسی می شود.

گفت وگو

دکتر عبدالوهاب فراتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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عالمانی درصدد بر آمدند که برای آن »طرحی« ارائه کرده و شکل یا اشکال 
عینی آن را ترسیم کنند. 

کتاب »والیت فقیه« که با این حال و هوای سیاســی به نــگارش در آمد و 
درصدد بود تا نیروهای مذهبی را که مرتب از سوی مارکسیست ها متهم به 
نداشتن یک تئوری در باب انقالب و حکومت بودند را حمایت کند و با اتکاء 
بر مبانی دینی روانه صحنه مبارزه نماید. پیش از این کتاب، دو اثر دیگر نیز 
از امام خمینی منتشر شد که هر یک مشتمل بر مباحثی مهم درباره والیت 
فقیه بودند. یکی »کشف اسرار« بود که در ســن چهل و یک سالگی امام به 
نگارش درآمد و دیگری »البیع« بود. امام خمینی در کشف اسرار، از مبنای 
والیت فقیه جانبــداری می کند، ولی در قبال حکمی زاده که می خواســت 

والیت فقیه را به معنی سلطان شدن فقها القاء کند؛ 
بارها تصریح می نماید که مبادا والیت فقیه به معنای 
در رأس قدرت قرار گرفتن فقها تلقی شود، و والیت 
فقیه به معنی تصدی امور اجرایی کشــور و در رأس 
قوه مجریه قرار گرفتن نیست، بلکه این والیت صرفاً 
همان نظارت بر حســن اجرای امور و عدم تخطی از 

شرع است. 
در کتاب»البیع« که چند ســال بعد از کشف اسرار 
به نــگارش درآمد، به ارائه تصویــری از والیت فقیه 
می پردازد که هم مبهم است و هم کلی؛ کلی از این 
جهت که امام خمینی بیشتر تأکید می فرمایند که؛ 
»هرکس به مجموعه قوانین اقتصــادی، حقوقی و 

سیاسی اسالم نگاه کند در می یابد که اسالم برای اقامه 
حکومت برنامه دارد.«5 حکومتی که مد نظر اسالم است حکومتی است که: 
»ال علی نهج االستبداد المحکم فیه رای الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع، 
و ال نهج المشروطه او الجمهوریه الموسسه علی القوانین البشریه، التی تفرض 
تحکیم آراء جماعه من البشر علی المجتمع بل حکومه تستوحی و تستمد فی 
جمیع مجادالتها من القانون االلهی و لیس الحد من الواله االستبداد برایه، بل 
جمیع ما یجری من الحکومه و شوونها و لوازمها الید و این یکون علی طبق 

القانون االلهی حتی االطاعه لواله االمر.«6
در واقع حکومت اسالمی، چیزی غیر از دولت های خودکامه فردی، مشروطه 
و جمهورهای رایج اســت. اما این که خود حکومت اســالمی از چه طرح و 
ساختاری برخوردار اســت؟ این اثر مطلب چندانی به ما گزارش نمی دهد. 
تنها می دانیم که این حکومت باید بر اســاس قوانین شرع مقدس اداره شود 
و مبتلی به استبداد نشود. بیش از این، این که چگونه فقیه به قدرت می رسد؟ 
و نقش مردم در چنین حکومتی چیست؟ فقها قرار است گروهی یا انفرادی 
به تدبیر امور در این دولت بپردازند؟ مراد از دولت فقیه چه دولتی است؟ آیا 
مراد، همان دولت نبی گرامی اسالم)ص( است و یا این که مراد از دولت همان 
دولت های عصر امام صادق)ع( اســت که حدیث مقبوله در آن دوران صادر 
شده است؟ و یا این که اساساً مراد، عرف دولت های متأخر است که تغییرات 
ماهوی با دولت های گذشته یافته اســت؟ پاسخ روشنی مشاهده نمی شود. 
این ابهامات سبب می شود که تصویر و تفســیری که از اندیشه سیاسی آن 
فقید صورت گیرد مختلف باشــد و هرکس فهم خود را به آن کلیت مستند 

سازد. 
سیمای عمومی نظریه سیاســی امام خمینی)ره( در این کتاب شامل چند 

استدالل و دعوی ذیل اســت که به نوعی نقد مکتب شیخ مرتضی انصاری 
به شمار می آیند:

الف( اکنون، عصر غیبت امام عصر علیه الســالم اســت و امام معصوم 
علیه السالم در میان شیعیان حضور ندارد.

ب( تصور این که در چنین دورانی، احکام مالی، سیاسی و حقوقی اسالم نسخ 
شده و ضرورتی در تداوم آن ها وجود ندارد، نادرست است؛ چه این که احکام 

الهیه تا روز قیامت باقی می مانند.
ج( اجرای این احکام نیازمند تأسیس حکومت است، تا این که حافظ سیادت 

قانون الهی شود و جامعه موؤمنان را از هرج و مرج رهایی بخشد. 
د( گرچه در عصر غیبت، شــخص خاصی برای تصدی حکومت مشــخص 
نشده اســت؛ لکن از آن جا که غایت حکومت اسالمی، 
اجرای قانون الهی و بســط عدالت است، حاکم اسالمی 
باید عالم به قانون و عادل باشــد و فرد جاهل یا ظالم و 
فاسق صالحیت والیت بر مؤمنان را ندارد. برآیند این دو 
ویژگی در عصر غیبت، جعل والیت برای فقیهان است و 
آنان اند که صالحیت والیت بر مسلمین را دارا می باشند.

ه( بر فقهاء نیز به نحو واجب کفایی واجب اســت که به 
صورت فردی یا گروهی به تأســیس حکومت اسالمی 
اقدام کنند. در شرائطی که اقامه حکومت میسر باشد، 
گرچه آنان معذورند، اما چنین منصبی از آنان ســاقط 
نمی گردد و باید در شرایط مســاعد دیگری بر آن اقدام 

نمایند.7
آنچه در پنچ بند فوق آمد، ســیمای عمومی نظریه امام 
خمینی در باره لزوم جریان زندگی سیاســی در کلیت عصر غیبت بود. اما 
مهم ترین جمله »کتاب البیع« عبارت: » فللفقیه العادل جمیع ما للرسول 
و االئمه)ع( مما یرجع الی الحکومه و السیاســه8« اســت که کانون تئوری 
سیاســی امام خمینی را تشــکیل می دهد. این جمله به رغم سادگی اش، 
بســیار مهم اما واجــد ابهاماتی در ماهیــت خویش اســت، این که، مراد 
از حکومت در این عبارت چیســت؟ و بر چه مدلولی داللــت دارد؟ از ابهام 
برخوردار است. به رغم ظاهر روشــنی که مفهوم »حکومت« دارد؛ به نظر 
می رسد این مفهوم یکی از پیچیده ترین مفاهیم سیاست است که به راحتی 
نمي توان از ماهیت و جوهره یونیورسال آن ســخن گفت. اغلب کسانی از 
آن ســخن می گویند به جای تعریف حکومت، بــر کارویژه ها و وظائف آن 
تأکید می کنند و مثاًل می گویند حکومت، دســتگاهی است که به برقراری 
امنیت و عدالت همت می گمــارد؛ اعم از این که حکومــت در دوران قدیم 
باشــد یا جدید. اما باید بر این نکته تأکید کرد که حکومت در ورای وظائف 
به ظاهر روشــنش، مفهومی اســت اعتباری و تاریخی که اتم اش باز نشده 
است. این که آیا حکومت دارای ذات واحدی اســت یا نه؟ و اساساً می توان 
از ذاتیات و غیرذاتیات حکومت ســخن گفت یا نه؟ آیا می توان بر ماهیت 
حکومت تمرکز کرد و حدود آن را روشــن نمود؟ حدود شــرعی حکومت 
کدامند؟ و از کجا به بعد مازاد بر آن به شــمار می آید؟ پرســش هایی است 
که باید به آن ها توجه کرد. تاریخ حکومت ها به ما نشان می دهد حکومت، 
مفهومی در نوســان داشــته اســت. امروزه اموری در ذیل حکومت قرار 
می گیرند که دیروز از قلمرو آن خارج بودند، یا اموری در گذشــته در حوزه 
اقتدارحکومت بودند ولی امروزه از اقتدار آن خارج شــده اند. این نوسانات 

حاکی از آن اســت که به راحتی نمی توان از جوهره واحدی از»حکومت« 
سخن گفت و سپس با تأکید بر آن گفت که حکومت فقیه همانند حکومت 
پیامبر)ص( اســت. حکومت پیامبر)ص( و امیر مؤمنان)ع( در گذشته با 
توجه به سوانح و احوال گذشــته واجد مختصات و سازمان خاصی بود که 
امروزه نمی توان به همه آن مختصات و ســاختار بازگشــت و آن را معیار 
دولت فقیه قرار داد. فقیه نیازمند حکومت متناســب زمان خویش است 
که قطعاً با گذشــته تفاوت های اساســی دارد. به همین دلیل می توان از 
مدل های مختلف حکومت اسالمی ســخن گفت که در آن ها، حداقل یا 
حداکثری از اختیارات را به فقیه واگذار نمود؟ به همین دلیل پرسش مهم 
آن است که؛ آیا مراد از ســخن امام معصوم)ع( از حکومت در مقبوله عمر 

بن حنظله، عرف عصر اوست که با عرف حکومت در 
عصر نبی)ص( تفاوت دارد و یا این که ممکن اســت 
عرف متأخر هم مورد توجه قرار گیرد؟ عالوه بر این، 
در مستندات والیت فقیه، شیوه استقرار حاکمیت 
فقیه روشن نیست و شــکل و صورت نظام سیاسی 
او از ابهام  برخوردار اســت؟ برای یافتن پاســخی 
مساعد نمی توان به منابع فقهی مراجعه کرد؛ چرا که 
در ســنت فقهی ما چندان بحث از ماهیت حکومت 
نمی شــود و  اغلب مباحث فقها بر ادله والیت فقیه 
متمرکز شــده و بیشتر به ســمت اثبات و نفی ادله 
والیت سیاســی فقهیان پیش رفته اند. در پاسخ به 
این گونه پرسش ها احتماالً چهار راه حل وجود دارد 

که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:
الف( قاعده درســت کنیم و بر این نکته تأکید کنیــم که حکومت همان 
چیزی اســت که در عرف جامعه وجود دارد و باید در جعل حکومت برای 

فقیه به فهم عرف در دوره او بسنده کنیم؟ 
ب( حکومت را به تشخیص خود فقیهی که به قدرت می رسد واگذار کنیم و 

او هر چه در این باره گفت معیار حکومت قرار دهیم؟ 
ج( به مصادیق تاریخی مثل حکومت نبوی)ص( و علوی)ع( مراجعه کنیم 

و مفهوم حکومت را از سیره مبارک آنان استنتاج نماییم؟
د( به ادله شــرعی مراجعه کنیم و از طریق مفاهیمی مثل قضا و یا وقف به 

فهم ماهیت دولت برسیم؟
مشکل احتمال اول آن اســت که عرف واحدی وجود ندارد و ما نمی دانیم 
به کدامین عرف )اعم از ســیره عقال و سیره متشرعه/ عرف ایرانی ها، عرف 
عرب ها و عرف ترک ها( مراجعه کنیم؟ در احتمــال دوم هم اگر حکومت 

در عبارت » فللفقیه العادل جمیع ما للرســول و االئمــه)ع( مما یرجع الی 
الحکومه و السیاسه« را به تشخیص خود فقیه واگذار کنیم عماًل مبتال به دور 
می شــویم و حکومت فقیه را بر فهم او از حکومت مبتنی می کنیم. احتمال 
سوم نیز از این حیث قابلیت ارجاع ندارد که ســاختار حکومت اسالمی در 
آن دوره، متناســب ســوانح و احوال آن روزگار اســت و احتماالً در روزگار 
جدید از کارآیی الزم برخودار نباشــد و خود امام خمینــی نیز عالقه ای به 
احیای ساختار سیاسی گذشــته که در آن خلیفه بر بالد و اراضی مختلفی 
حکومت می کرد؛ نداشت. تنها احتمالی که باقی می ماند آن است که بگوییم 
حکومت نه حقیقت شرعیه ای مثل صالت و صوم دارد و نه یک امر حقیقی 
است که بتوان مابه ازاي خارجی آن را نشــان داد. حکومت، مفهومی است 
اعتباری که باید آن را اعتبار کــرد. البته نوع اعتبار آن 
به فرموده عالمه طباطبایــی رضوان اهلل علیه از جنس 
اعتبارات قبل االجتماع نیســت که تصورش نیازمند 
اعتبار دیگری نباشــد، بلکه از اعتبارات بعد االجتماع 
است که تصورش نیازمند تشــبیه به اعتبار دیگری از 
اعتبارات است. به عنوان مثال مفهوم بیع، وقف و قضا 
از اعتباراتی اند که تصورشان نیازمند فهم اعتبار دیگری 
نیســت و هریک از آن هــا را می توان بــه صرف تصور 
اطرافشان فهمید. اما به نظر می رسد دولت یا حکومت 
از این سنخ اعتبارات نیست و ماهیت مستقلی ندارد و 
نمی توان آن را مستقاًل فهمید. به همین دلیل است که 
در طول تاریخ همواره برای توضیح دولت و یا حکومت 
از صنعت استعاره بهره جســته اند و برای شناساندنش 
آن را به اعتبارات دیگری مثل»راس بدن«، »پــدر«، »هتل دار«، »ناخدا«، 
»کاپیتان«، »چوپان«، »وقف« و »محکمه و قضا« تشبیه کرده اند. در این جا، 
حکومت و دولت اعتباری در عرض این اعتبارات نیســت، بلکه در امتداد و 
طول آن ها قرار دارد و به عنوان مثال ما اول مفهوم »وقف« را اعتبار کرده و 
به تصور خود در می آوریم و بعد در تمثیل با وقف، دولت را اعتبار می کنیم. 
به همین دلیل، اعتبار دولت و حکومت در هر تشبیهی معنای متفاوت پیدا 
می کند و از لوازم و قواعد خاصی برخــوردار می گردد. بهه هر حال »دولت« 
در تشبیه به هتل دار در یک نظریه با تشــبیه آن به چوپان در نظریه دیگر، 
معنای متفاوتی تولید می کند و بر کارویژه و ساختار آن تأثیر زیادی می نهد. 
این نشان می دهد که دولت در آثار بسیاری از متفکرین اسالمی و غربی فاقد 
اسانس واحد و مشترکی اســت که نمی توان آن را مستقالً توضیح دهند؛ به 
 .همین دلیل می کوشند آن را از طریق تشبیه به اعتبار دیگری توضیح دهند

حکومت نه 
حقیقت 
شرعیه ای مثل 
صالت و صوم 
دارد و نه یک 
امر حقیقی 
است که بتوان 
مابه ازاي خارجی 
آن را نشان 
داد. حکومت، 
مفهومی است 
اعتباری که باید 
آن را اعتبار کرد.
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مقاله

فقه شیعه در طول زمان های مدید عصر غیبت، 
همواره به پاســخ گویی نســبت به پرسش های 
زمانه مشغول بوده اســت. لکن آنچه فقه شیعه 
را از زمان های گذشته متمایز می کند، پیروزی 
انقالب اسالمی است که بر اســاس آموزه های 
فقه شــیعه انجام پذیرفته و رهبری آن بر عهده 
مجتهدی جامع الشرایط و در قالب والیت فقیه 
قرار داده شــد. در حالی که قالب فقه شیعه در 
تمام ادوار عصر غیبت تا قبل از پیروزی انقالب 
اســالمی فرد محور و مکلف مدار و در پاســخ به 
سؤاالتی بود که برای زندگی مؤمنانه یک انسان 
الزم است، در ســال های پس از انقالب، قالبی 
حکومت محور و جامعه مدار به خود گرفته است. 
بر این اساس، فقیهان نباید به رفع نیازهای مردم 
اکتفا کنند، بلکه رفع مشــکالت و پاسخگویی 
به نیازهای جامعه ای بــزرگ و هدایت جامعه بر 
اساس آموزه های فقه نیز از فقه و فقیهان انتظار 

می رود. 
امام خمینی ســال ها قبل از پیروزی انقالب به 
تبیین ارتباط دین و فقه با سیاســت و حکومت 
می پرداخت و در قالب مباحث فقه اســتداللی 
)ایشــان در درس های نجف یکی از ادله اثبات 
حکومت دینــی را ماهیت اجتماعــی قوانین 
اســالمی ذکر می کند(  و یا در ســخنرانی ها و 
اعالمیه های سیاسی خویش به بسط و تفصیل 
این نظریــه اقدام کردند. ایشــان، بخشــی از 
مباحث فقه را به موضوع فقه سیاسی اختصاص 
داده و فقه سیاســی را به منزله سیاست و تدبیر 
جامعه معنا کرده اند: »آن شــعبه از علم فقه که 
در سیاســت ُمُدن و تدبیر منزل و تعمیر بالد و 

تنظیم عباد است.« 
در نگرشی فراگیر، به مقوله فقه از منظر حکومت 
نگریســته و قالب حکومت را محور مسائل فقه 
دانســته و ضمن عنایت به مســائل اجتماعی، 
سیاسی، نظامی و فرهنگی جامعه، با ارائه فقهی 
کاربردی، شأن فقه را اداره تمامی زوایای زندگی 
بشری معرفی نموده اســت: »حکومت در نظر 
مجتهد واقعی، فلســفه عملی تمامــی فقه در 
تمامی زوایای زندگی بشــریت است. حکومت 
نشــان دهندة جنبه عملی فقــه در برخورد با 
تمامی معضالت اجتماعی، سیاســی، نظامی و 
فرهنگی اســت، فقه تئوری واقعی و کامل اداره 
انسان از گهواره تا گور است.«  بلکه ایشان ضمن 
این که حکومت را از احکام اولیه اســالم معرفی 
می کند، با محور فرض کــردن مقوله حکومت، 

حجت االسالم والمسلمین سید سجاد ایزدهی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

امام خمینی)ره( از اصطالح »فقه حكومتی« استفاده نكرده است؛ برای درک این مفهوم از دیدگاه امام، الزم 
است دو واژه فقه و حكومت را در اندیشه ایشان بازشناسایی کنیم. ایشان  فقه را مقوله ای حكومت مدار معنا 
کرده اند و معتقدند معارف شیعه و به صورت خاص فقه شــیعه پیوند عمیقي با حكومت دارد. کلمات ایشان 
مملو از دیدگاه های فقهی است که به مسائل حكومتی مرتبط بوده و عماًل اداره جامعه اسالمی ایران با قوانین 
فقه سیاسی شیعه را موجب گشته است. مجموع این مسائل، نمایانگر اهتمام ایشان به مقوله فقه حكومتی 
است. ایشان مؤسس فقه سیاسی نوین در عصر حاضر به شمار می رود. در این نوشتار به صورت اجمالی فقه 

حكومتی را از منظر امام خمینی)ره( بررسی کرده ایم.

فقه حكومتی از منظر امام خمینی)ره(

آن که حکومت، شئون و زوایای مختلف بسیاری 
داشته و فقیه می بایســت همه آن مسائل را نیز 
بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررســی قرار 
دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، 
نظامی، انتظامی، خانواده، احواالت شخصیه و ... 
بلکه تمامی فقه، گســتره فقه را تشکیل خواهد 

داد.
اختیارات حاکــم، ذیــل مصادیق فقه 

حكومتی امام خمینی)ره(
آغازین دیدگاه ها در خصوص مصادیق اختیارات 
حکومتی ولی فقیه در کالم امام خمینی، به زمان 
تحّقق جمهوری اســالمی ایران به رهبری ولّی 
فقیه برمی گردد. زیرا با وجود فقه سیاسی سّنتی، 
در بســیاری موارد، خلل هایــی در اداره نظام 
سیاســی پدید می آید و کارآمدی نظام اسالمی 
به مخاطره می افتد. از این روی، کارگزاران نظام 
سیاســی، خواســتار مداخله ولّی فقیه در اداره 
امور جامعه شده و اداره مطلوب جامعه بر اساس 
رویکرد حکومتی به فقه را خواستار شدند. بلکه 
اساس نظریه والیت مطلقه فقیه نیز در راستای 
واگذاری اختیارات حکومتی به ولّی فقیه مطابق 
مصلحت اســالم و جامعه اسالمی، شکل گرفته 

است. 
امام خمینــی در خصوص احــکام حکومتي به 
مثابه تصمیماتي که ولي امر در ســایه قوانین 
شــریعت و رعایــت موافقت آن ها به حســب 
مصلحــت وقت اتخــاذ مي کند و طبــق آن ها 
مقرراتي وضع نموده به موقــع اجرا در مي آورد، 
بر این باور اســت که این مقررات الزم االجراء و 
مانند شــریعت داراي اعتبار است؛  با این تفاوت 
که قوانین آسماني ثابت و غیرقابل تغییر است. 
مقررات وضعي قابل تغییــر و در ثبات و بقا تابع 
مصلحتي هســتند که آن ها را بــه وجود آورده 
اســت، بلکه این احکام که مطابق رویکرد حکم 
حکومتی صادر گشــته اند در حکم احکام اّولیه 
بــوده و از همان اعتبار برخوردار هســتند. امام 
خمینی در پاسخ به این ســؤال که: »برای اداره 
کشــور قوانینی در مجلس تصویب می شــود، 
مانند قانون قاچاق، گمرکات، تخلفات رانندگی 
و قوانین شهرداری و به طور کلی احکام سلطانیه 
و برای این که مردم به ایــن قوانین عمل کنند 
برای متخلفین مجازات هایــی در قانون تعیین 
می کنند، آیا این مجازات ها از باب تعزیر شرعی 
اســت و احکام شــرعی تعزیرات از جهت کم 
و کیف بر آن بار اســت یا قســم دیگر است؟« 
می فرمایند: »احکام سلطانیه که خارج است از 

شأن نیازهای حکومتی را بر سایر نیازهای فردی 
مقّدم دانسته و این گونه اظهار داشته اند:

»حکومت یکی از احکام اولیه اســالم اســت و 
مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتــی نماز و روزه 
و حج اســت.«  آیت اهلل خامنــه ای در توضیح 
این تحولی که در فقه شــیعه، در سایه پیروزی 
انقالب اسالمی صورت پذیرفته و نقش اساسی 
که امام خمینی در این راستا داشته و از اسباب 
محوری این تحول بوده اند، این گونه اظهار داشته 
است: »فقه شیعه را که به خاطر طول سال هایی 
که فقهای شیعه و خود گروه شــیعه در دنیای 
اسالم، دسترسی به قدرت و حکومت نداشتند، 
و فقه شیعه، یک فقه غیرحکومتی و فردی بود، 
امام بزرگوار کشــاند به ســمت فقه حکومتی... 
شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، جامعه 
سیاسی را نمی خواسته است اداره کند. حکومتی 
در اختیار او نبوده است، که جهات آن حکومت 
را بخواهد اداره کند تــا بخواهد احکام آن ها را از 
کتاب و سنت اســتنباط کند. لذا، فقه شیعه و 
کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود. فقهی 
که بــرای اداره امور دینی یک فــرد یا حداکثر 
دایره های محــدودی از زندگی اجتماعی، مثل 
مســائل مربوط به خانواده و امثال این ها بود... 
امام بزرگوار، فقه شیعه اســالم را، از دورانی که 
خود این بزرگوار، در تبعید بودند، کشــاندند به 
ســمت فقه اجتماعی، فقه حکومتی، فقهی که 
می خواهد نظام زندگی ملت هــا را اداره کند و 
باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملت ها 

باشد.« 
می توان در باب فقه حکومتــی این گونه اظهار 
داشــت که فقه حکومتی، نه به عنوان بخشی از 
فقه، بلکه به معنای نگرش و بینش حاکم بر کل 
فقه بوده و مطابق استنباط های فقهی می بایست 
بر اســاس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی 
ابواب فقه ناظر به اداره کشــور باشــد. )و اداره 
نظام سیاســي و تمامي ابواب فقه، باید مطابق 
فقه حکومتي باشد. شاید این جمله بهتر باشه!( 
بر این اساس، فقیهان می بایســت در تمام فقه 
)اعم از مسائل سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، 
نظامی، فرهنگی و...( با نگاهی متفاوت و هویتی 
متمایز، جامعــه و حکومت را مــورد توّجه قرار 
داده و پاسخ به نیازهای آن را سرلوحه اجتهاد و 
استنباط خود قرار دهند. از این روی گستره ای 
که در فقه حکومتی مورد بحــث قرار می گیرد، 
ضرورتاً مباحث سیاســی نبــوده بلکه تمامی 
ابواب و مســائل فقه را در برخواهد گرفت. چه 

تعزیرات شرعیه، در حکم اولی است. متخلفین را 
به مجازات های بازدارنده به امر حاکم و یا وکیل او 

می توانند مجازات کنند. 
امام خمینی)ره( در پاســخ به استفســار وزیر 
کار و امــور اجتماعی در مورد برقراری شــروط 
الزامی در واحدهای تولیــدی و خدماتی، فراتر 
از آنچه صریحاً در احکام شــرعی، مشّخص شده 
اســت، حوزه اختیارات وسیعی را برای حاکم در 

محدوده فقه حکومتی، فرض کرده اند. 
این دیدگاه تبعات بسیاری در جامعه داشته و دو 
گونه تفسیر اساســی در این خصوص ارائه شده 
است. بر اســاس یک برداشــت، امام اختیارات 
وسیعی برای حکومت و حاکم قائل شده است به 
گونه ای که ولی فقیه هرگاه هر شرطی را که الزم 
بداند و مصلحت کشــور ایجاب کند می تواند در 

متن قراردادها بگنجاند و عمل کند.
برداشــت و تصور دیگر، آن بود کــه تفویض و 
تأیید این اختیارات مهــم واقعیت دارد، ولی این 
اختیارات تنها در محدوده احــکام الهی خواهد 
بود. به عبارت دیگر حکومت و دولت اســالمی 
اختیاراتی دارد، اما اختیارات و قدرتش محدود به 
احکام فرعیه شرعیه است. چنانچه این برداشت 
اخیر به وضوح از نامه دبیر شــورای نگهبان وقت 
برمی آید. امام خمینی در پاســخ به این نامه، بر 
برداشــت اول تأکید کرده و در تأکید اختیارات 
وســیع حکومت در قالب والیت فقیه این گونه 
توضیح داده اســت: دولــت می توانــد در تمام 
مواردی که مردم اســتفاده از امکانات و خدمات 
دولتی می کنند، با شروط اسالمی و حتی بدون 
شرط قیمت، مورد استفاده را از آنان بگیرد و این 
جاری اســت در جمیع مواردی که تحت سلطه 
حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه 
وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در انفال که در 
زمان حکومت اســالمی امرش با حکومت است، 
می تواند بدون شــرط یا با شرط الزامی این امر را 

اجرا کند. 
بحث از حوزه اختیارات گســترده ولی فقیه به 
تناسب بحث هایی که در فضای فقهی سیاسی 
مطرح می شــد به این مقدار بسنده نشده، بلکه 
امام خمینی بر توسعه اختیارات ولی فقیه تأکید 
و از والیت مطلقه یاد کــرده و آن را امری فراتر 
از فروعات شرعی دانسته اند. بلکه امام خمینی 
با اشاره به موارد و مصادیق بســیار بر این معنا 
تأکید کردند کــه در صورت تقّیــد اختیارات 
ولی فقیه بــه فروعات شــرعی، عرضه والیت 
مطلقــه و مفوضه به پیامبر اســالم)ص( امری 

فقه حکومتی، نه 
به عنوان بخشی 
از فقه، بلکه به 
معنای نگرش و 
بینش حاکم بر کل 
فقه بوده و مطابق 
آن استنباط های 
فقهی می بایست 
بر اساس فقه اداره 
نظام سیاسی بوده 
و تمامی ابواب 
فقه ناظر به اداره 
کشور باشد. بر این 
اساس، فقیهان 
می بایست در 
تمام فقه  با نگاهی 
متفاوت نگریسته 
و هویتی متمایز 
به نام جامعه و 
حکومت را مورد 
توّجه قرار داده و 
پاسخ به نیازهای 
آن را سرلوحه 
اجتهاد و استنباط 
خود قرار دهند

فقه و اجتماع
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بی معنا و محتوا بــوده و پیامدهای قبول این 
منطق غیرقابل قبــول خواهد بود: مطابق این 
معنا از بیانات امــام خمینی، حکومت از احکام 
اولیه بوده و مصلحت از اساسی ترین عناصر در 
تصمیم گیری ها تلّقی می شود. بلکه »مصلحت 
نظام« فراتر از احکام فرعی نمــاز و روزه و حج 
قرار گرفتــه و حکومت بــا امکان خــروج از 
چارچوب احکام شــرعی اّولی و ثانوی، با مجّوز 

مصلحت جامعه اسالمی توان تازه ای می یابد.
برخــی از اختیاراتی که می توانــد مطابق این 
نظریه برای ولی فقیه در نظام سیاســی وجود 
داشته باشــد و بر رویکرد فقه حکومتی در فقه 

شیعه داللت می کند، از قرار ذیل است: 
1ـ تحدید مالكیت خصوصی

»اگر فرض کنیم کسي اموالي هم دارد، خوب 
اموالش هم مشروع اســت، لکن اموال طوري 
است که حاکم شــرع، فقیه، ولي امر تشخیص 
داد که این به این قدر که هســت نباید باشــد، 
براي مســلمین مي تواند غصب کند و تصرف 
کند و مالکیت را در عین حال که شارع مقدس 
محترم شمرده اســت، لکن ولي امر مي تواند 
همین مالکیت محدود که ببیند خالف صالح 
مسلمین و اسالم است، همین مالکیت مشروع 
را محدودش کند به یــک حد معیني و با حکم 

فقیه از او مصادره بشود.«. 
2ـ اختیار در عفو مجرمان

»مذهــب اســالم عفــو دارد. در موقعــش 
گذشــت های زیــادی دارد. در موقعش برای 
مجرم هایی که جرمشان ثابت بشود حدود دارد. 
از آن طرف عفو دارد. لکن بر ولی  امر اســت که 
در بعضی وقت ها که صالح می داند عفو بکند... 
همچنین اختیاري از طرف شارع داریم به این که 

عفو بکنیم و ممکن است عفوشان بکنیم.« 
3ـ کنترل موالید

امام خمینی در مورد این که آیا از لحاظ شرعی 
می توان قائل به کنترل جمعیت شــد یا خیر، 
اختیار در این موارد را بر عهده حکومت اسالمی 

نهاده و این گونه اظهار داشته است:
»راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه 

تصمیمی بگیرد.« 
4ـ موارد دیگر

امام خمینی برخی دیگر از مصادیق احکامی را 
که در هر نظام سیاسی، ضروری بوده و با عنایت 
به این که در فقه ســّنتی و ذیــل احکام فرعیه 
وجود ندارد، بایسته است از سوی حاکم اسالمی 
صادر شود،  مورد اشــاره قرار داده است که به 

اختصار از قرار ذیل است: 
ـ خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی یا 

حریم آن است.
ـ نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه ها. 

ـ جلوگیری از ورود و خروج ارز. 
ـ جلوگیری ازگران فروشی. 

ـ قیمت گذاری. 
ـ حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر 

خیابان است خراب کند. 
ـ پول منزلی را به صاحبش رد کند. 

ـ حاکــم می توانــد مســاجد را در موقع لزوم 
تعطیل کند. 

ـ مسجدی که ضرار باشــد، در صورتی که رفع 
بدون تخریب نشود، خراب کند. 

ـ حکومتــی می توانــد قراردادهای شــرعی را 
که خود با مردم بسته اســت، در موقعی که آن 
قرارداد مخالف مصالح کشــور و اســالم باشد 

یک جانبه لغو کند. 
ـ می تواند هر امــری را، چه عبادی و غیرعبادی 
که جریان آن مخالف مصالح اسالم است، از آن، 

مادامی که چنین است جلوگیری کند. 
ـ حکومــت می تواند از حج کــه از فرایض مهم 
الهی اســت، در مواقعی که مخالف صالح کشور 

اسالمی دانست، موقتاً جلوگیری کند. 
این رویکرد حکومتی به فقه به گونه ای است که 
احکام صادره بر اســاس آن که به ضرورت اداره 
مطلوب و کارآمد حکومت دینی صادر می شود، 
از اختیارات دولت اســت، بلکه بر همین اساس، 
حکومت که شــعبه ای از والیت مطلقه رسول 
اهلل)ص( اســت، یکی از احکام اولّیه اسالم است 
و مقّدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و 

  .حج است

رویکرد حکومتی به 
فقه به گونه ای است 
که احکام صادره 
بر اساس آن که 
به ضرورت اداره 
مطلوب و کارآمد 
حکومت دینی 
صادر می شود، از 
اختیارات دولت 
است، بلکه بر همین 
اساس، حکومت که 
شعبه ای از والیت 
مطلقه رسول 
اهلل)ص( است، یکی 
از احکام اولّیه اسالم 
است و مقّدم بر تمام 
احکام فرعیه، حتی 
نماز و روزه و حج 
است.  

حکیم حاکم و 
حکمت  صدرا

سیاست متعالیه در اندیشه امام خمینی)ره( در گفتگو با علیرضا صدرا

 آقای دکتر! ویژگی های اندیشه سیاسی 
حضرت امــام خمینی)ره( چــه بود که 
ایشان را از دیگر اندیشمندان و فالسفه 

اسالمی متمایز می کند؟
حضرت امام)ره( دانشمند، اندیشمند و مصلح 
و انقالبی بزرگ علمی، عملی، دینی و سیاسی 
اســت. در بحث علمــی، حضرت امــام)ره( 
نزدیک تریــن ارتبــاط را با حکمــت متعالی 
صدرایی دارد که جامع جمیع حکمی برهانی 
عقالنی ســینوی و همین طــور حکمت قلبی 
شهودی اشراقی سهروردی همراه با عرفان به 
ویژه عرفان ابن عربــی، همین طور مالصدرا و 
شــخص حضرت امام)ره( و همین طور اخالق 
نظری و عملی و حتی کالم است، که این ها به 
نوبه خودشان اســاس فقه و تفسیر امام)ره( را 

هم تشکیل می دهند. 

حضــرت امام جامــع تمــام ایــن جریانات 
محســوب می شــود، بزرگ تریــن کاری که 
حضرت امام)ره(در این عرصــه انجام دادند، 
این اســت که حکمت را وارد حکومت کردند 
هم بعد عملی حکمت را تا حــدود زیادی باز 
کردند و به آن عمــل کردند و موفق شــدند 
انقالب و نظام سیاســی را بر اســاس حکمت 
به ویــژه حکمت متعالــی تبیین، ترســیم و 
ترویج کنند و تحقق ببخشــند. هــم تبیین 
علمی نظری کردند، هم ترسیم عملی کردند؛ 
هم نخبگان و هم مــردم را راهبردی کردند و 
هم ترویــج عمومی کردند و موفق شــدند آن 
 را تحقــق عینی ببخشــند؛ یعنــی اجرایی، 
جاری سازی، نظام ســازی و نهادسازی کنند. 

حکومت را با رهبری خودش تشکیل دهند.
در حقیقت تفســیر روزآمد و کارآمد حکمت 

مقاله

سیده معصومه محمدی 

مختلف  ابعاد  از  متأثر  و  وی  کالن  اندیشه  از  جزئی  خمینی)ره(،  امام  سیاسی  اندیشه 
آثار  که  است  امام خمینی شخصیتی چندبعدی  که  آن جا  از  است.  ایشان  اندیشه های 
متعددی در حوزه مباحث عرفان، فقه، فلسفه، کالم و سیاست از ایشان بر جای مانده 
است، و به دلیل آن که وی بنیانگذار و رهبر نظامی مبتنی بر اندیشه های اسالمی بوده، 
بدیهی است که اندیشه سیاسی وی تمام مفاهیمی را که در حوزه حكومت و جامعه کاربرد 
دارد، در بر می گیرد. محوری ترین مفاهیم اندیشه سیاسی امام خمینی)ره( را می توان 
این گونه برشمرد: رابطه دین و سیاست، عدالت، آزادی، استقالل، مردم ساالری، قانون 
مداری و قانون گرایی، فرهنگ، وحدت و اتحاد مسلمانان، مصالح اسالم و مسلمانان، دعوت 
جهانیان به اسالم و گسترش آن، احیای هویت ملیـ  اسالمی، سیاست خارجی مبتنی بر 
آرمان های اسالمی و دفاع از مظلومان و محرومان در سراسر عالم. در گفتگو با علیرضا 
خمینی)ره(  امام  سیاسی  اندیشه  ویژگی های  بررسی  به  تهران  دانشگاه  استاد  صدرا، 

پرداختیم که اکنون متن آن پیش روی شماست.
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گفت و گو

و کاربری و تحقــق عملی و عینــی آن بعد از 
جامعیــت علمــی و عملی دینی و سیاســی 
امــام)ره(، بزرگ تریــن ممیــزه  حضــرت 
ایشان اســت نســبت به سایر دانشــمندان، 
اندیشمندان و حکمای ســلف و حتی معاصر. 
بر همین اســاس امام)ره(، انقالب اســالمی 
را با شــعائر کامــاًل شــورخیز، حکمت آمیز، 
حرکت آفرین و شــورانگیز همانند استقالل، 
آزادی و نظام ســازی جمهوری اسالمی شکل 
می دهد. ایــن پدیده ها هم جــز ویژگی ها و 
برجستگی های حضرت امام)ره( بودند؛ یعنی 
هم مکتب حضرت امام و هم سنت عملی آن، 
یعنی مکتب علمــی حضرت امام و اندیشــه 
سیاسی ایشــان و هم ســنت عملی سیاسی 
حضرت امام جزو ویژگی ها و برجســتگی های 

شخصیت ایشان محسوب می شود.
 حضرت امــام)ع( از چه افــرادی و چه 

اندیشه هایی تأثیر پذیرفته بودند؟
می توان این نکته را تحلیل و تفســیر و حتی 
تصدیق کرد که حضرت امــام)ره( از جریانات 
متعددی اثــر پذیرفتــه و توانســته آن ها را 
معماری و مکتــب حکمی سیاســی عملی و 
حکومتی خود را تبیین و تفســیر و همان طور 
که اشــاره شــد ترویج و گفتمان سازی کند و 
گفتمان خود را نســبت به سایر گفتمان هایی 
که در آن زمــان حتی مثــل جریانات چپ و 
مارکسیســتی که یک گفتمان انقالبی نمایانه 
محسوب می شــد رایج و غالب کند و حکومت 

اسالمی را تشکیل دهد.
 اندیشه سیاسی ایشــان در چه آثاری 

منعكس است؟
حضرت امــام)ره( از حیث علمــی الیه هایی 
دارند. هم آثار متعدد، متنوع و متفاضلی دارند 
به نحــو کامل که در هر کدام یــک از این آثار 
از اندیشمندان خاصی تأثیر پذیرفته است. اثر 
برجســته حضرت امام)ره( در عرفان که جزو 
بنیاد حکمت و حرکت امام محسوب می شود، 
مصباح الهدایه الی الخالفۀ و الوالیۀ اســت که 
در حقیقت می توان گفت مبانی تفکر سیاسی 
حضرت امام)ره( در این اثر مشاهده می شود. 
این اثر بیشــتر مباحث عرفانی دارد و متأثر از 
ابن عربی است، البته درست است که متأثر از 
ابن عربی اســت، ولی از طریق عرفان سیاسی 
استاد خود مرحوم آیت اهلل شــاه آبادی، حتی 
بعدها از شــروحی که آیت اهلل الهی قمشه ای 

بر فصوص الحکــم ابن عربی و تــا حدودی 
فصوص الحکم فارابی زده متأثر است. 

اثر دیگر حضرت امام)ره( که شــاخص است 
و نقطه عطفی در اندیشــه های سیاســی آن 
حضرت مشاهده می شود، شرح حدیث جنود 
عقل و جهل است. این کتاب اگر چه در ظاهر 
در زمینه اخالق نظری و حتی عملی اســت، 
ولــی در حقیقت حکمت نظــری و عملی را 
مطرح می کنــد و می توان گفــت که تئوری 
امام)ره( و نظریه راهبردی ایشــان ریشه در 
همین اثر دارد. در ایــن اثر بیش از هر چیزی 
متأثر از حکمت متعالی صدرایی اســت. در 
عین حال می توان شــرح جنود عقل حضرت 
امام)ره( را حد وســط و میانی آثار امام تصور 
کرد و بروز و خروج بیرونی کــه هم نظریه و 
هم اثر والیت فقیه و حکومت اسالمی ایشان 
محسوب می شود که در این جا از دانشمندان 
بزرگی چون عالمه نائینی، مرحوم کاشــف 
الغطاء و ماننــد این ها ملهم اســت، حتی از 
حرکت میرزای شــیرازی بزرگ کاماًل الهام 
گرفته و متأثر اســت.. البته بیش از همه این 
شخصیت ها، حضرت امام)ره( از مکتب فقهی 
شیخ انصاری متأثر است و بیشــتر آن را در 
کتاب تحریرالوســیله خودش آورده اســت. 
مناهج الوصــول الی علم االصــول حضرت 
امام)ره( کاماًل ملهم از رســائل شیخ انصاری 
هســت، کما این که تحریرالوســیله حضرت 
امــام)ره( متأثر از مکاســب شــیخ انصاری 

محسوب می شود.
 امام خمینی)ره( در رهبری و مدیریت 
از چه اندیشه ها و افرادی تأثیر پذیرفته 

بودند؟
کاماًل مشــهود اســت حضرت امام)ره( در 
رهبری از دو شــخصیت بارز و برجسته اثر 

پذیرفته و عنایت خاصی به این ها دارد.
از نظــر مدیریت سیاســی کامــاًل ملهم و 
متأثــر از خواجــه نصیر طوســی بــه نظر 
می رســد و از این حیث بســیار ارادت به 
ایشــان دارد. خواجه نصیر با تفکر سیاسی 
و تدابیر سیاســی خــودش بــا حضور در 
صحنــه جلــوی ســیل بنیان َکــن حمله 
هالکویــی و مغولــی را بگیــرد و مهــار و 
مدیریت کند و ســد کند و سدسازی کند 
و با آن توحش مغولــی را تبدیل به تمدن 

بکند. مغولی 

امام، تیزهوشی 
و تیزبینی شیخ 
فضل اهلل نوری 
را بسیار تمجید 
می کرد. تیزهوشی 
شیخ فضل اهلل 
نوری در تشخیص 
تهدیدها و 
انحرافاتی بود 
که مشروطه را از 
درون تهدید و مثل 
موریانه آن را نابود 
می کرد.

این کار و قــدرت تدبیر خواجه که توانســته 
بدتریــن تهدید تمدن اســالمی و ایران را به 
بهترین فرصت بــرای ایران و جهان اســالم 
تبدیل کند، مورد تحســین امــام)ره( بوده 
اســت و توحش جدید و مدرن و سلطه غرب 
و اســتعمار که نوعی توحش مغولی جدید و 
فعالیت جدید محســوب می شــد. امام)ره( 
با الهــام از خواجه نصیر طوســی توانســت 
این تهدید را به فرصتی بــرای مبارزه با ضد 
استکباری، ضد اســتعماری و ضد استبدادی 
تبدیــل و از آن به اســتقالل، آزادی و مردم 
ساالری برســد. همان طور که توانست جنگ 
تحمیلی را که بزرگ تریــن تهدید بود با روح 
مســیحایی خود به دانشگاه آدم سازی تبدیل 
کند و به عنــوان قدرت منطقــه ای از جنگ 
خارج شدیم. همین مطلب را در مورد انقالب 

اسالمی هم شاهد هستیم.
امــام، تیزهوشــی و تیزبینی شــیخ فضل اهلل 
نوری را هم بسیار تمجید می کرد. تیزهوشی 
شیخ فضل اهلل نوری در تشــخیص تهدیدها و 
انحرافاتی بود که مشــروطه را از درون تهدید 
و مثــل موریانه آن را نابــود می کرد. حضرت 
امام)ره( تیزهوشی و تیزبینی خود را ملهم از 
شــیخ فضل اهلل نوری مي داند. ذره ای لجاجت 
در شــخصیت و اندیشــه امام راه نداشت و به 
جای آن قاطعیت داشت. سستی و تزلزلی در 
رفتار و روابط و تصمیمات و اقدامات ایشان راه 
نداشت و کاماًل قاطع و شجاع بود. این صفات 
را از آیت اهلل شــهید مدرس ملهم بود که البته 
خودش نمونه هایی را نقل می کند که در دوره 
جوانی خدمت شهید مدرس رسیده است. در 
بحث قاطعیت سیاســی، کاماًل از ایشان ملهم 
است. شــجاعت سیاسی داشــت که نترسد و 

تزلزل به خود راه ندهد.
به نظر می رســد این صفات و شخصیت ها، 
شــخصیت علمی و عملی دینی و سیاســی 
و انقالبــی و رهبری حضرت امام را شــکل 
دادند، هم مکتب امام را شــکل دادند و هم 
مکتب و سنت سیاسی ایشــان را، که البته 
مرجع همه این ها قرآن و روایات و ســنت و 
آثار امام علی)ع( و نهضت عاشــورا و جریان 
انتظار مهدوی اســت. این هــا الهام بخش، 
اثربخــش و جهت دهنــده بــه آرا و آثــار 
حضرت امام)ره( و اندیشــه های سیاســی 

ایشان است.



خداوند سرمایه  ای به انسان داده که 
اسمش را عمر می گذارند. طریق سود 
و زیان را هم به  وسیلۀ عقل و پیمبران 
به انسان نشان داده است و فرموده: ب 
ا این عمر خود که مالی تهیه می  کنی یا 
نفسی پاک و با تقوا تهیه می  کنی، خدا 
می  خرد و به شما بهشت می  فروشد.

مرحوم عالمه آیۀاهلل حاج سّید محّمد 
حسین حسینی طهرانی )رضوان اهلل 
علیه(* در عید فطر رمضان المبارک 
1370 هجری قمری )حدود 67 سال 
پیش( خطبــه ای خوانــده اند که 
برگزیده ای از خطبه دوم ایشــان که 

تاکنون منتشر نشده تقدیم میشود.

»ان اهلل اشــتری مــن المؤمنین انفســهم و 
اموالهم بأّن لُهم الّجّنة: به  درســتی که خداوند 
از مؤمنین، جان  هایشــان و مال  هایشــان را 
خریــداری کرده اســت که در مقابــل آن به 

ایشان بهشت عطا نماید.«1 
اگر به جریانــات روزگار عمیق نــگاه کنیم، 
خواهیم دید افعالی که انســان انجام می  دهد 
به منظور و مقصودی اســت ]یعنــی[ که در 
حقیقت فعل خــود را می دهــد و مقصود را 
می گیرد و می  تــوان گفت که فعــل خود را 
می  فروشــد و مقصود را می  خرد. طالب افعال 
انســان مختلف اســت: بعضــی طلب رقص 
می کنند، بعضی طلب فحشــاء، بعضی طلب 
عمل خیر و بعضی طلب ســعی و کوشش در 

رفع حوائج عمومی.
در هر حال انســان فعل را فروخته و خریدار، 
وجه یا چیز دیگــری که می  دهد بــه عنوان 
ثمن البیع اســت؛ لــذا می گویند: دشــمنی، 
حسد، فتنه  جویی و ســعایت، عالوه بر آخرت 
در دنیا نیز جــزا دارد و روزگار اثرات آن را به 

انسان تحویل می دهد:

قرض اســت فعل های بــدت نــزد روزگار  در 
هرکدام وقت که باشد ادا کند2

این خرید و فروش ها در گیشــه های مختلف 
و رنگارنــگ دنیا جزئی اســت و فانــی. بایع، 
مشــتری، مبیع و ثمن همه فانی می  شــوند 
و خرید و فــروش اعتبــاری و موهومی بیش 
نیســت؛ آنچه پایــدار و ثابت اســت، خرید و 

فروش با پروردگار است.
خداوند سرمایه  ای به انســان داده که اسمش 
را عمر می گذارند. طریق سود و زیان را هم به 
 وسیلة عقل و پیغمبران به انسان نشان داده و 
فرموده اســت: با این عمر خود که مالی تهیه 
می  کنی یا نفسی پاک و با تقوا تهیه می  کنی، 

خدا می  خرد و به شما بهشت می  فروشد...
آیة »من الُمؤمنیَن رجاٌل َصدُقوا ما َعاهدوا اهلل 
َعلیه َفمنُهم َمن َقضی نَحَبُه و ِمنُهم َمن یَنَتِظُر 

و ما بَّدلوا تَبدیاًل« ]چنین است.[3
»)از میــان مؤمنیــن( مردانی بودنــد که در 
آنچه را که با خدایشــان عهد بستند به راستی 
رفتار کردند؛ پس بعضی از آن ها شــربت مرگ 
نوشــیدند و بعضــی در انتظارنــد و هرگز در 

پایدار بودن خرید و 
فروش با پروردگار

متن منتشر نشده  سخنرانی عالمه طهرانی

راهی به آسمانرهیافت
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حکم حضرت خداوندی در ایــن امور تبدیل 
و تغییــری احــداث نکردند.« در بســیاری 
از روایات یکــی از مصادیق این آیه شــریفه 
حضرت حمزه علیه الّسالم معرفی شده است.4

]در روایت داریم که[: »عایشه می گوید: برای 
ما گوسفندی بود که در حال مردن بود؛ پس 
آن را ذبح نموده و گوشتش را تقسیم کردیم. 
پیامبر اکــرم صلّی اهلل علیه و آله و ســلّم آمد و 
فرمود: ای عایشــه، گوســفندتان را چه کار 
کردید؟ گفت: در حال مــردن بود، پس آن را 
ذبح کرده و تقسیم نمودیم؛ و چیزی از آن نزد 
ما باقی نمانده مگر کتفی. رسول خدا صلّی اهلل 
علیه و آله و سلّم فرمود: تمام آن گوسفند برای 

شماست مگر همان کتف.«5
لذا پیغمبر در خطبه آخر شعبان می فرماید: 
م َمرُهونٌَة بِأعمالُِکم،  »أیُّها الّناُس إنَّ أنُفَســکُ
وها بِإســِتغفاِرُکم؛ ای مــردم! بدانید که  َفُفکُّ
افعــال و اعمال، جان  هــای شــما را در بند 
گرفتاری  هــا، عالم شــهوات و دنیــای دنّی 
درآورده اســت؛ پس با طلب آمرزش از خدا 
آن ها را رها سازید و از قید عالم شهوت بیرون 

آورید.«6
گیشة آخرت، گیشة تقوا و تقرب به پروردگار 
اســت؛ لذا عمل صالــح می خواهد. گیشــة 
میکروب  شناســی نیست که پاســتور دارای 
مقامی باشد، گیشــة برق نیست که ادیسون 
دارای کرســی باشد، رشــتة طب نیست که 
فالســفة حکیم در آن ها قــرار گیرند، آن جا 

محّل مردمان مؤمن و اولیاي خدا است.
ای  آقایان! اگر نمی توانید خــود را مانند علی 
بن أبی طالــب کنید، خود را بــه آن حضرت 
نزدیک کنیــد و او را موالی خــود بدانید! »و 
ُروَن َعلَی َذلِــَک و لَِکن أِعیُنونِی  َُّکم ال تَقــدِ إن
ٍة و َسداد؛... و شما قدرت و  بَِوَرٍع و اجِتهاٍد و ِعفَّ
توانایی آن را ندارید که چنین باشید، ولی در 
این امر مرا با ورع، اجتهاد، عفت و پیمودن راه 

سداد و صواب یاری کنید.«7
ما امروز مردمانی هستیم که دارای امام زنده 
هســتیم؛ او به کارهای ما رسیدگی می کند؛ 
در این لجــج فتنه ها باید به او پناهنده شــد 
و از او اســتمداد کرد! وا أســفا که او دنبال ما 
می آید و بر حال تباه ما گریه می کند و متأثّر 

می گردد!

1- سوره توبه، آیه 111.
2- دیوان حکیم شفایی از عالمان و طبیبان مشهور زمان شاه عباس صفوی

دوران فرو گذارد و گردون رها کند هر بد که می کنی تو مپندار کان بدی 
در هر کدام وقت که باشد ادا کند  قرض است فعل های بدت نزد روزگار 

3- سوره احزاب، آیه 23.
4- رجوع شود به معادشناسی، ج 1، ص 198؛ تفسیر القمی، ج 2، ص 188؛ مناقب آل أبی طالب، ج 3، ص 92.

5- السنن الکبری للبیهقی، ج 9، ص 250.
6- الوافی، ج 11، ص 367؛ وسائل  الشیعة، ج 10، ص 313.

7- نهج البالغة )عبده(، ج 3، ص 70.
* آیت اهلل سید محمدحسین حسینی طهرانی معروف به عالمه طهرانی )1305 تهرانـ  1374 مشهد( عارف، حکیم و فقیه 
بوده است. وی فرزند آیت اهلل سید محمدصادق طهرانی، در 24 محرم سال 1345 هجری قمری در طهران متولد شد. پس از 
تحصیالت ابتدایی، دوره آموزش مکانیک و ماشین سازی را گذراند. سپس به تحصیالت علوم دینی حوزوی روی آورد. در سال 

1346 قمری، به قم رفت و در مدرسه حجتیه آن جا مقیم شد.
وی از همان سال های اول به جمع شاگردان عالمه طباطبایی پیوست و در سطوح مختلف علمی و مجاهدات عملی، طی 7 سال 
از اساتید آن جا بهره های علمی فراوانی برد و در همین مدت به درجه اجتهاد نائل آمد و از نقطه نظر عرفانی نیز مراتب توحید و 
تجرد را درنَوردید به طوری که عالمه طباطبایی بسیار به وی عشق می ورزید. اوج این عالقه قلبی در پاسخ نامه عالمه طباطبایی 
به ایشان که در خصوص هجرت به نجف استجازه کرده بودند منعکس شده است. عالمه طهرانی، روز نهم ماه صفر سال 1416 

هجری قمری در مشهد درگذشت. مدفن وی در قسمت جنوب شرقی صحن انقالب )عتیق( در آستانه کفشداری است. 

شده، البته از این حیث  که آن ها حکم شرعی اند، بلکه به عنوان آن که احکام 
امضایی هســتند؛ یعنی عقل آن ها را پسندیده و اســالم تأیید کرده است. 
نیکوکاری، به ویژه در جنبه هایي خاص، مانند نیکی به پدر و مادر، نیکی به 
اقربا، عدل ورزی و ... این موارد جزو احکامی است که عقل آن ها را بیان کرده 

و اسالم آن را تأیید می کند.
برای مثال در سوره اسراء خداوند چند دستور مبنی بر احسان کردن به پدر 
و مادر و نزدیکان می دهد و بعد می فرماید این کــه من بر تو وحی می کنم 
حکمت است؛ یعنی عقل رشید و خردورزی این ها را تأیید کرده و به آن ها 
حکم می کند. در واقع خداوند در این جا یک سری دستورات عقل پسند بیان 
می کند. بنابراین گاهی حتی در همین موارد، خطاب را متوجه مشــرکان 
می کند و از آن ها پرسش کرده یا آن ها را سرزنش می کند که چرا این کارها 

را انجام نمی دهید.
همان طور که اشاره شــد، نیکوکاری یکی از مواردی است که اسالم پیش 
از آن که از مــا دین به معنای عمل کردن به دســتورات صرفــاً وحیانی را 
بخواهد، آن را از ما تقاضا کرده اســت. به طور مثال در سوره لیل می فرماید 

جناب آقای بهجت پور! احسان و نیکوکاری در فرهنگ قرآنی چه 
تعریف و توصیفی دارد؟

در اصطالح قرآنی، احســان و نیکوکاری به عمل نیکی اطالق می شود که 
فاعل و انجام دهنده آن در پی مزد و پاداشــی نباشــد؛ یعنی از کسی که به 
او نیکی می کند توقعی نداشــته باشد، لذا محســنین و کسانی که احسان 

می کنند، افرادی شمرده شده اند که مزد آن ها را خوِد خدا می دهد نه مردم.
در اصطالح قرآن، یک دین و آیین عقلی داریم و یک آیین الهی و اسالمی؛ 
از نگاه قرآن، آیین عقلی و روش عقلی بر آیین دینــی و روش دینی مقدم 
است؛ به این معنا که خداوند متعال پیش از آن که از انسان ها بخواهد رفتار 
دینی داشته باشند، رفتاری ُعقالیی و عقالنی و چیزی که عرف و عقال آن را 

می پسندند، می خواهد داشته باشند.
در احکام عقلی، یکی از مسائل مهم که به عنوان حکم مستقل عقل شمرده 
می شود، ُحسن عدل و قبح ظلم یعنی نیکو بودن عدالت ورزی و قبیح بودن 
ستمگری است. بر اساس این فرمول، شاخه های بســیاری از دستورات و 
برنامه ها بیان می شود و در قاموس قرآن و روایات گاهی به این موارد توجه 

دریچه حکمت از مسیر احسان 
به قلب گشوده می شود

با حجت االسالم عبدالکریم بهجت پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در خصوص موضوع احسان و 
نیکوکاری و نگاه اســالم و دیگر ادیان به آن به گفتگو نشسته ایم؛ مشــروح گفتگوی ما را با این پژوهشگر قرآنی و استاد حوزه و 

دانشگاه می خوانید:

گفت و گو
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تحلیل

کســب می کنند و درباره حکمت نیز هرگاه بــا پدیده های مختلف مواجه 
می شوند، می توانند حق و باطل را تشخیص دهند هر چند پیچیده باشند 
و دلیل این عطای علــم و حکمت را خداوند به دلیل محســن بودن آن ها 
بیان می کند. ضمن آن که در ادامه آیــه خداوند می فرماید و کذلک نجزی 
المحسنین یعنی ما این چنین محسنان را پاداش می دهیم و به آن ها علم و 

حکمت عطا می کنیم. 
آیا می توان نتایج و دستاورهایی را بر احسان و نیکوکاری بر شمرد؟

بله؛ نتیجه اول احسان در صحنه زندگی انسان این است که شخصیت خوِد 
فرد را متحول می کند و شــخصیتی تولید می کند که وقتی این فرد چشم 
خود را بر پدیده های مختلف باز می کند، گوش او چیزی می شــنود، حس 
او چیزی لمس می کند، طبیعت را می نگــرد، مجامع گوناگون را می بیند و 
... دائما علم به ســمت او هجوم می آورد. یا حتی در مطالعه آیات و روایات 
و سخنان حکیمانه، به طور پیوسته برای او علم تولید می شود و این عطای 

حکمت، توفیق بزرگی است که خداوند به هر کسی بخواهد می دهد.
در لسان قرآن احسان و نیکوکاری، گونه های مختلفی دارد مثاًل احسان به 
پدر و مادر، احسان به فقرا، نیازمندان، ایتام، فرزندان، دوستان و ... و برای هر 

یک از آن ها می توان ثمره و نتایج خاصی فرض کرد.
در کل وقتی شخصیت انسان محسن می شود، یک اثر دارد و در شاخه های 
مختلف اش نیز اثراتی دارد. بــه طور مثال وقتی انســان از مال خود انفاق 
می کند تا نفس خود را تزکیه کرده و رشــد دهــد، می خواهد خداوند به او 
توجه و عنایت کرده و به طور خاص درباره او تصمیم گیری کند. در ســوره 
لیل می فرماید: »و لسوف یرضی«؛ ما این خواســت او را تأمین و او را راضی 

می کنیم.
یعنی احسان در این شــاخه خاص نتیجه اش تزکیه و توجه عنایت خاص 

خداست و دیگر نتایج آن را باید مورد مطالعه و بررسی دقیقی قرار داد.
احســان و نیکوکاری تنها به بذل مال اختصاص دارد یا می توان 

مصادیق دیگری نیز برای آن برشمرد؟
خیر؛ احســان و نیکوکاری تنها به بذل مال اختصاص ندارد. موارد بسیاری 
را می توان از مصادیق احســان دانســت که به طور مثال می توان به تکریم 
یتیمان اشــاره کرد. همچنین خداوند در ســوره اعراف خطاب به حضرت 
موســی)ع( می فرماید قوم خودت را در رابطه با تورات به احسن دستوراتی 
که در آن است دعوت کن تا عمل کنند یعنی دستورات تورات برخی حسن 
است و برخی احسن. مثاًل ظلمی که به فرد می شــود، او می تواند تقابل به 
مثل و قصاص داشته باشد. حال اگر فرد به جای قصاص، عفو کند، این امر 
از نظر قرآن و ادیان، این احسن است یعنی نیکوتر است. در همه شاخه های 
اخالقی و حقوقی، فرد گاهی سر دو راهی هایی قرار می گیرد که یک طرف 
آن واکنش بد اســت و طرف دیگر واکنش نیک. ســپس آن واکنش نیک 
نیز یک دو راهی دارد که یک ســوی آن واکنش مساوی است که می تواند 
مثبت یا منفی باشــد. یک زمان هم گفته می شود اگر در فالن مسئله شما 
ببخشید بهتر است. مثاًل اگر مسئله ای همچون طالق به وجود آید، مرد باید 
مهریه زن را پرداخت کند، اما اگر چیزی اضافه بر مهریه به زن عطا کند، این 
فضیلت و بخشش و رفتار کریمانه اســت که می توان از آن به احسان تعبیر 
کرد. لذا در همه شاخه های رفتاری ما امکان دارد بر سر راه ما یک راه خوب 
و یک راه خوب تر و اقدامی َحسن و احسن وجود داشته باشد و ما از رفتاری 
 .سخن می گوییم که این رفتار نیکوترین گزینه در همه حوزه هاست

اگر خداوند بخواهد به کسی توفیق دهد که به سمت دین تمایل پیدا کند، 
اهل انفاق و رسیدگی به دیگران باید باشــد که اگر این گونه شد، ما شیب 
شخصیت خود را به سمت آســانی روانه می کنیم که مراد شریعت آسان 
است و کســی که بی تقوایی کند و نیکی های خردورزپسندانه را تکذیب 
کند، شــیب شــخصیت او به ســمت ضد دین می رود:»َفأَمَّا َمْن أَْعطي  َو 
ُرُه لِلُْیْسري*َو أَمَّا َمْن بَِخَل َو اْسَتْغني *َو  َق بِالُْحْسني *َفَسُنَیسِّ اتَّقی*َو َصدَّ
ُرُه لِلُْعْسري«  ؛ اما آن که انفاق کند و پرهیزکار باشد  َب بِالُْحْسني *َفَسُنَیسِّ َکذَّ
و پاداش نیــک روز جزا را تصدیق کند؛بــه زودی راه انجام کارهای نیک را 
برایش آسان می سازیم، و اماکسی که بخل بورزد و طالب ثروت و بی نیازی 
باشدو پاداش نیک روز جزا را تکذیب کند، اعمال نیک را در نظرش سنگین 

و دشوار می سازیم. 
سپس وقتی خداوند می خواهد متقی ترین افراد را معرفی کند، می فرماید 
نیکوکاران افرادی هســتند که بدون داشتن طمعی، از دیگران دستگیری 

می کنند.
بنابراین نیکوکاری، مســئله ای اســت عقلی که دین آن را مورد حمایت و 
تأکید قرار داده و بلکه آن را مقدمه توفیق الهــی برای ایجاد تمایل افراد به 

سمت دین می داند.
در ادیان دیگر چطور؟ آیا به عنصر مهم احسان و نیکوکاری توجه و 

سفارشی شده است؟
به همین نحو همه ادیان نیز به نیکوکاری اهمیت بسیاری می دهند. به طور 
مثال مشاهده می کنیم در دین زرتشت گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک 
مورد توجه است و محوری ترین موضوع این دین و کتاب اوستا همین است 
که مردم را به سمت نیکوکاری بکشــاند. در مکتب مسیحیت و یهود نیز 
دستگیری از دیگران بسیار مورد توجه و پررنگ می شود که نیچه صاحب 
مکتب قدرت در اروپا، مسیحیت را مورد طعن قرار می دهد، مبنی بر این که 
اخالق مســیحی امروز به درد ما نمی خورد و این دین ما را گوســفندپرور 
می کند و باعث می شود همیشه ضعفا مورد تکریم قرار بگیرند، در حالی که 
جهان برای ابرمردان و قدرتمندان است و افرادی که قدرت ندارند باید نابود 

شوند و به طور طبیعی از بین بروند. 
لذا این نگاه کلی ادیان است و پشت همه این ها، عقلی بودن مسئله احسان و 
نیکوکاری است که به عنوان یک پیش شرط برای جلب توجه افراد به سمت 

اسالم قرار گرفته است.
اما برای احســان و نیکوکاری خداوند متعال، پاداش هــای خاصی را برای 
افراد در نظر گرفته اســت و وقتی افراد نیکوکار می شوند و این صفت جزو 
شخصیت آن ها می شــود، پروردگار لطف خاصی تحت عنوان حکمت به 

آن ها عطا می کند.
حکمت از این منظر به چه معناست؟

حکمت به این معنا که افراد در مواجهه بــا پدیده های گوناگون و پیچیده، 
به ســرعت حق را از باطل تشــخیص داده و بتوانند با منطق قوی خود بر 
اثبات حق و باطل بودن طرف مقابل استدالل کنند. برای مثال در ماجرای 
حضرت موسی)ع( یا حضرت یوسف)ع( در قرآن کریم این تعابیر را داریم 
که وقتی یوسف بزرگ شد و به سن بلوغ رسیدند ما به آن ها علم و حکمت 

دادیم.
علم دادیم؛ یعنی این که وقتی آن ها به پدیده هــا می نگرند، از آن ها دانش 
دریافت می کنند یا وقتی به کتاب آسمانی نگاه می کنند، از این کتاب دانش 

احسان و 
نیکوکاری 
تنها به بذل 
مال اختصاص 
ندارد. موارد 
بسیاری را 
می توان از 
مصادیق 
احسان دانست 
که به طور مثال 
می توان به 
تکریم یتیمان 
اشاره کرد.

زیربنای گفتگوی فرهنگی و تمدنی، گفتگوی 
دینی است . فرهنگ یا تمدنی وجود نداشته و 
ندارد که وجهه دینی نداشته باشد. وقتی گفته 
می شود گفتگوی فرهنگ ها، گفتگوی ادیان هم 
مد نظر است، چون فرهنگ ها پایه دینی دارند. 
می توان گفت فرهنگ و دین مثل دو روی یک 
سکه اند، حتی می توان گفت هیچ فرهنگی جز 
بر پایه دین شکل نمی گیرد. وقتی گفته می شود 
گفتگوی دینی، این اصطــالح مقّوم گفتگوی 

تمدنی و فرهنگی هم هست. 
با این مقدمه که دیــن در گفتگوی فرهنگ ها 
شأن و مقام باالیی دارد، حال باید دید که دین 
َّا  اسالم به ما چه گفته اســت. »یَا أَیَُّها النَّاُس إِن
َخلَْقَناُکم مِّن َذَکــٍر َوأُنَثی َوَجَعلَْناُکْم ُشــُعوبًا 
َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفــوا«، لَِتَعاَرُفوا؛ یعنی معرفت پیدا 
کردن و آشنایی، آیا این امر جز از طریق گفتگو 
حاصل می شود؟! ممکن است گاهی هم ضرورتاً 
دو تمدن یا فرهنگ یا صاحبــان دو دین با هم 
بجنگند، مثل جنگ های صلیبی و ...، اما مبنای 
لَِتَعاَرُفوا نمی شود. شناخت، دستمایه فرهنگی 
اســت. قرآن تعابیری مانند »لُِکلٍّ َجَعلَْنا ِمنُکْم 

ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا« دارد. )مائده/48(
در آیه قبلی بحث شــعوب و قبایــل بود، اما 
در این جا بحث عقاید مطرح اســت. در بحث 
نژاد و اقوام، خدا می فرماید من سرمنشأ این 
تفاوتم. »لُِکلٍّ َجَعلَْنا ِمنُکْم ِشــْرَعًة َوِمْنَهاًجا« 
هر کســی را ســیره ای بنهاده ایــم، به قول 
مولوی به هر کسی راه و روشــی داده شده، 
شریعت ها متفاوت است، منهج ها و منهاج ها 

متفاوت است. 
  ضرورت گفتگوی دینی در

 سیره پیامبر)ص(
در کنار قرآن، ضرورت گفتگوی دینی در سیره 
پیامبر)ص( هم قابل مشــاهده است. خداوند 
وقتی در شریعت و منهاج می گوید: »لُِکلٍّ َجَعلَْنا 

ضرورت و فوائد گفتگو بین اسالم و مسیحیت
دالیلی برای گفتگوی بهتر ادیان که می تواند به فهم مشترک آن ها از یکدیگر کمک کند

در این نوشــتار به اجمال چند دلیل درباره ضرورت و فایده گفتگوی دینی ارائه می شود که می تواند 
زمینه ســاز گفتگوهای مفید و سازنده بین ادیان شــود. امروزه گفتگوهای مختلفی بین دین اسالم 
و مسیحیت در کشورهای مختلف برگزار می شــود که نویدبخش آینده بهتر و رفع پیش داوری ها و 
کج فهمی هاســت. در ســال های اخیر، در غرب با به وجود آمدن مســائلی مانند اسالم هراســی، 

شیعه هراسی و ایران هراسی، ضرورت برپایی این گفتگوها بیشتر احساس می شود. 

دکتر عبدالرحیم گواهی
عضو فرهنگستان علوم
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ِمنُکْم ِشــْرَعًة َوِمْنَهاًجا«، در صحبــت از آداب 
دینی، تعبیرش این گونه است: »ُقْل ُکلٌّ یَْعَمُل 
َعلَی َشاِکلَِتِه َفَربُُّکْم أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدی َسِبیاًل« 
شــاکله یعنی شکل و شــمایل، خداوند شاکله 
را به خود نســبت نمی دهد. شناخت شکل ها، 

منهاج ها، شعوب و قبایل دستور قرآن است.
گفتگو در سیره پیامبر اعظم)ص(

گفتگو، ســنت پیامبر اعظم)ص( بوده اســت، 
به خصوص در غزوات و ســریه ها. ایشان جنگ 
ابتدایی نداشــتند. جنگ هایی کــه هم قرآن 
اجازه می دهد، جنبه دفاعی دارد. در حین همه 
غزوات و سریه ها، همواره مکاتبه و عهد و پیمان و 
مذاکره و تفاهم در جریان بوده است. همه این ها 

بر حسب گفتگو بوده است. 
   ضرورت های سیاسی، اقتصادی

 و اجتماعی گفتگو
ضرورت های سیاســی، اقتصــادی و اجتماعی 
گفتگو، چیزی اســت که از آن به دیپلماســی 
فرهنگی یاد می شود. سفیری هم که بخواهد کار 
اقتصادی و سیاســی انجام دهد، وقتی موفق تر 
است که فرهنگ کشور میزبان را بشناسد، دین 
ملت میزبان را بشناسد که حتی بتواند با علمای 
آن کشور گفتگو کند. همان طور که مسیحی ها 
یک بلوک اند، آمریکای التین و آفریقایی ها یک 
بلوک اند، مسلمان ها هم یک بلوک اند و عیبی هم 

ندارد. این به جهت فرهنگ و زبان مشترک است.
گفتگو، مقدمه شناخت

شناخت، مقدمه تعامل است و تعامل، مقدمه رفع 
ســوء تفاهم و مخاطرات. خانم آن ماری شیمل 
در مقدمه کتاب درآمدی بر اســالم  که دوـ  سه 
سال قبل از فوت خود نوشته، می نویسد: در میان 
ادیان بزرگ جهان، دینی که مسیحیت با آن از 
همه بدتر برخورد کرده و بیشــترین سوء تفاهم 
را نسبت به آن داشــته، دین اسالم است! ایشان 
می گوید: متجاوز از هزار سال است که مسیحیت 
به جهت سوءتفاهم، اسالم را بزرگ ترین دشمن 
خود دانسته، در حالی که واقعیت این طور نیست 
و این کتاب را برای همین می نویسد که بگوید 
این طور نیست، مســلمانان دوست ما هستند. 
همچنان که قرآن می فرماید که از بین اهل کتاب 
آنان  که به شــما نزدیک تر از همه اند، کسانی اند 
که اسمشان نَصاراست. ما می توانیم بگوییم خدا 
به ما می گوید، ابغض اهل کتاب به شــما یهود 
است و صمیمی ترین و بامحبت ترین مسیحیان. 

گفتگو، ضرورت تعامل

از اهداف اسالمی ما، کم کردن دشمنان یا طبق 
فرمایش مقام معظم رهبری جذب حداکثری 
و دفع حداقلــی اســت. هرچه بر دوســتان 
خود بیفزاییم و از دشــمنان خــود کم کنیم 

مسلمان تریم. 
   گفتگو، الزمه حفظ امنیت ملی

گفتگو و تنش زدایــی، الزمه حفظ امنیت ملی 
کشورهاســت. برای حفظ و باالبــردن میزان 
امنیت ملی و بــرای تقابل دشــمنان و ازدیاد 
دوستان، گفتگو الزم است، زیرا گفتگوی دینی 
تفاهم می آورد، تفاهم کــه به وجود آمد تعامل 
هم به وجود می آید. تا تفاهم نباشد، تعامل هم 
نیست. تعامل که وجود داشته باشد دشمنی ها 
و خصومت ها رفع می شــود. ما به عنوان ایران 
شیعی و به عنوان جهان اســالم، سال هاست 
با واتیکان گفتگو داریم. بعضی مسائل را آن ها 
می گویند و ما به دنبال رفع و حل آن ها می رویم، 
بعضی مسائل را ما می گوییم و آن ها دنبال رفع 
و حل آن هستند. با این کار احترام متقابل هم 

باالتر می رود، درک ما از هم بهتر می شود. 
 گفتگو، شرط پیشرفت، رفاه و آبادانی

باید یاد بگیریم کــه با گفتگــو، تفاهم ایجاد 
می شود. با تفاهم، تعامل و صلح و آرامش ایجاد 
می شــود. خالف این امر باشــد، کار دشمنان 
است. گفتگو غیر از تسلیم است، انسان می تواند 
از موضع قدرت، عزت و شــوکت گفتگو کند و 
باید این گونه باشــد. اصوالً انسان قوی که اهل 
منطق اســت گفتگو می کند. مــا می خواهیم 
مفاهمه کنیم، مذاکره و دیالــوگ کنیم تا آن 
سوء تفاهماتی که آن ها نســبت به ما دارند از 
بین برود. حتی اگر دین خــود را می خواهیم 
َِّتي  عرضه کنیم »َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل الِْکَتاِب إاِلَّ بِال
ِهَي أَْحَسُن« )ســوره عنکبوت/آیه 46( قرآن 
می فرماید مجادله شــما با اهــل کتاب هم به 
شیوه های احسن باشد. سخن هم می خواهید 
بپذیرید ســخن احســن را بپذیریــد. قران 
نمی گوید به ســخن های دیگر، به سخن های 

یهود، نصارا و بودا گوش ندهید.
   فضای جهانی و 

ضرورت گفتگوی دینی
بشر امروز دو جنگ جهانی با کشته های زیاد را 
پشت سر گذاشته، بشر خسته از جنگ است. در 
فضای امروز جهان که غرب می خواهد ما را به 
مسائل ناخواسته مبتال کند، اسالم هراسی راه 
می اندازد. چهره طالبان و داعش را برای معرفی 

اسالم به جهان نشــان می دهد، طالبان که همه 
اسالم نیست. همه کشورهای اسالمی که در حال 
جنگ نیستند اما غرب، طالبان را معرفی می کند. 

گفتگو، نیاز به مقدمه و آداب دارد، حتی قانون و 
مقررات دارد. نمی توان با هر پیش داوری اي رفت 
و گفتگو کرد. ادب گفتگو در قرآن بســیار قوی 
است. وقتی پیغمبر)ص( با کفار گفتگو می کند، 
یک طرف پیغمبر عظیم الشأن اسالم است، طرف 
دیگر کفار. به آن ها می گوید حــاال ما کار خوب 
کنیم، از ما درباره اعمال شما نمی پرسند و از شما 
ا أَْجَرْمَنا«؛ چون کفار فکر می کردند این ها  از »َعمَّ
مجرم هستند که بت ها را می شکنند. پیغمبر)ص( 
فعل خود و امت خود را در این موضع قرار می دهد. 
پیغمبر خداست اما این طوری موضع می گیرد. 
ا أَْجَرْمَنا َواَل نُْسأَُل  لُوَن َعمَّ می گوید: »ُقل الَّ تُْســأَ
ا تَْعَمُلوَن« )آیه 25 ســوره سبأ(. این قدر ادب  َعمَّ
به خرج می دهد. وقتی بحث گفتگوست می گوید: 
»لَُکْم ِدیُنُکْم َولَِي ِدیِن« )آیه 6 ســوره کافرون( » 
ُقْل یَا أَْهَل الِْکَتاِب تََعالَْواْ إِلَی َکلََمٍة َسَواء« )آیه 64 
ســوره آل عمران( یعنی احترام می گذارد. قرآن 
َِّتي ِهَي  می فرماید: » َواَل تَُجاِدلُوا أَْهَل الِْکَتاِب إاِلَّ بِال
أَْحَسُن« )آیه 46 سوره عنکبوت( که ما حتی این 
را در میان خودمان رعایت نمی کنیم. شخصی که 
در خانه همیشــه با زن و بچه اش دعوا دارد دیگر 

نمی تواند معلم اخالق باشد.
ما باید حتماً بهترین دیالوگ را در جهان تشیع و 
تسنن، بین فَِرق شیعی و فَِرق اهل سنت داشته 
باشــیم. مقدمه دیالوگ جهانی، دیالوگ درون 

دینی است که از این امر هم نباید غافل بود.
   سیره شیعه در گفتگو

گفتگو، نشانه تعقل اســت. عقل سلیم و منطق 
است. گفتگو حلم، علم و بّر است. »ان علماء و ان 
حلماء و ان ابــرار و اتقیاء« این صفات که حضرت 
امیر)ع( در خطبه همام برای متقین بر می شمارد، 
صفات شــیعه حقیقی و واقعی اســت. اگر علیم 
نبودیم، حلیم نبودیم، اگر متقــی نبودیم اگر در 
صف ابرار نبودیم ما را چه به گفتگو. ما باید اسالم را 
بشناسیم، قرآن و پیامبر)ص( را بشناسیم و بر آن 
مبنا عمل کنیم و بعد این ها را عرضه کنیم. خطبه 
حضرت فاطمه)س( سراســر گفتگو و استدالل 
قرآنی اســت. امام حســین)ع( در کربال گفتگو 
می کند. دشمنان سر و صدا می کنند تا صدایش 
را نشنوند اما امام صدایش را بلندتر می کند. سیره 
شیعی و علوی ما مبتنی بر گفتگوست. گفتگویی 

 .که هدفش اصالح است

گفتگو، سنت 
پیامبر اعظم)ص( 
بوده است، 
به خصوص در 
غزوات و سریه ها. 
ایشان جنگ 
ابتدایی نداشتند. 
جنگ هایی که 
هم قرآن اجازه 
می دهد، جنبه 
دفاعی دارد. در 
حین همه غزوات 
و سریه ها، همواره 
مکاتبه و عهد و 
پیمان و مذاکره و 
تفاهم در جریان 
بوده است.

ســخن از محبت ذات اقدس ربوبي بود و این بحري است بي نهایت و چون ما 
زورق شکستگان ناتوان را نشــاید طّي این طریق، لکن اگر قطره اي نصیبمان 

شود، شکري بسزا خواهد که از توان ما خارج و از دست و زبان ما برنیاید.
محبت او اکسیري است که اگر به سي بخشندش او طالي ناب شود و سزاوار 
مقام صدق عند ملیک مقتدر. سیدالساجدین و امام العابدین که خود در برترین 
مقام قرب است، در مناجات نهم از مناجات خمس عشر که مناجات محبین 

است، چنین عرضه مي  دارد:
»الهي من ذالذي ذاق حالوه محّبتک فرام منک بدالً.« خداوندا کیست آن کس 

که محبت تو را چشیده باشد و جز تو را برگزیند.

»و من ذالذي آنس بقربک فابتغي عنک حوالً« و کیســت که به قرب تو انس 
گرفت و به دیگري روي آورد.

هرکس که تو را شناخت جان را چه کند
فـرزند و عیـال و خانـمـان را چـه کنـد

دیـوانـه کنـي هـر دو جهـانش بخـشـي
دیـوانـه تو هـر دو جـهـان را چـه کنـد

آن کس که لذت انس و قرب تو را یافت، هیچ لذتي به کام او لذیذ نباشد و هیچ 
انسي مأنوس او نگردد 

به لطف خال و خط از عارفان ربودي دل 

حجت االسالم والمسلمین محمد صالح احمدوند
پژوهشگر دینی

پسندم آنچه را جانان پسندد
محبت و دوستی خداوند در معارف دینی

نگاه
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نگاه

لطیفه هاي عجب زیر دام و دانة توست  
حافظ

الهي فاجعلنا ممن اصطفیته لقربک و والیتــک و أخلصته لودک و محبتک. 
خداوندا ما را از آناني قرار ده که براي مقام قرب خویش آنان را برگزیده اي و براي 
والیت و دوستي خویش انتخابشــان کرده اي، و براي والیت و دوستي خوش 

انتخابشان کرده اي و براي عشق و محبت خویش خالصشان گردانیده اي 
با نور معرفت به کمال رضا رسي   

گر خواهدت خدا به رضا رسي
»نگارنده«

»و الراضي فإن عن جمیع اختیاره، راضي فاني در فناي حضرت اوست و از خود 
هیچ اختیاري ندارد. آنچه او خواهد و آنچه او اراده کند انسان راضي به رضاي 
حق، همان را خواهد. زهر هالهل گر در رضاي دوست باشد، شهد نحل و ششیر 
برنده چون پر طاووس نوازشگر باشد. تا آن جا که افضل اهل رضا در مقابل هزاران 
شمشیر آخته فرماید »یا سیوف خذیني« اي شمشیرها مرا فراگیرید. او خوب 
مي داند که دوست این را خواسته است »و کّل هذا بعین اهلل« و این ها در جلو دید 
خداوند است و او راضي به رضاي دوست »رضاً برضاک و تسلیماً ألمرک«. آنچه 

رضاي توست به آن راضي و تسلیم فرمان توام و فاني در رضاي حق.
شخص راضي در رضاي دوست فاني مي شود  

بعد از این فاني شدن او جاوداني مي شود  
»نگارنده«

سر ز مستي برنگیرد تا به صبح روز حشر 
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دست  

»حافظ«
»و الّراضي حقیقتاً هو المرضّي عنه« آن کس که راضي به قضاي الهي اســت 
حقیقتاً خداوند نیز از او راضي است. و در هنگامة مرگ مخاطبش کنند به نداي 
»یا ایّتها الّنفس المطئنه ارجعي الي ربک راضیتاً مرضّیه فادخلي في عبادي و 

ادخلي جّنتي« )سوره فجر/27-30(
اي نفس راضي و آرام به پیشــگاه خداوند خویش درآي. تو از خداوند خویش 
راضي و خدانود نیز از تو راضي است. پس وارد شو در جمع بندگان ما »محمد و 

آل محمد« و در بهشت ویژه ما جاي گیر.
»والّرضا اسم یجتمع فیه معاني العبودیه« و رضا نامي است که تمامي معاني 
عبودیت در او جمع است، او به ُکنه معاني عبودیت راه یافته است و »ایاک نعبد و 
ایاک نستعین« را حقیقتاً از عمق جان بیان کند و مظاهر عبودیت در تمام شئون 
زندگي اش سایه افکنده است و به راســتي گوهر بندگي را در اعماق اقیانوس 

رضاي حق یافته است.
»و تفسیر الّرضا سرور القلب« رضا شادماني دل و سرور قلب است.

غم شاد به او و او به غم شاد از بـنــدگـي زمــانـه آزاد  
غمخـوار تو اند و غـم نـدارند جز در غـم تو قـدم نـدارند  
بـازار هـواي خـود شـکسـته ز آالیـش نفـس باز رسـته  
با خاک زمیـن غـم تو گویند از بـاد صبـا دم تو جـویـند  

»معراج السعاده«
»سمعت ابن محمدالباقر)ع( یقول تعلق القلب بالموجود شرک و بالمفقود کفر و 

هما خارجان عن سّنه الّرضا«
شنیدم پدرم محمدالباقر علیه السالم مي فرمود: دلبستگي قلب به آنچه هست 
شرک است و بدانچه نیست کفر. و این دو شرک و کفر از سیرت و سنت رضایت 

محب راضي به 
رضاي دوست 
است و هر آنچه 
دوست پسندد 
براي او نیکوست.

دارند. دلبستگي به امر و مظاهر دنیا شرک اســت، یعني جز خداوند را در کار 
خویش مؤثر دانستن و دل دادن معبودهاي ساختگي کفر است و سنت رضا 

جز اینست.
»والعجب ممن یدعي العبودیّه هلل کیف ینازعه في مقّدراته؟ حاشــا الّراضین 

العارفین عن ذلک« )مسکن الفئود شهید ثاني، ص 188(
من تعجب مي کنم از کسي که خود را بنده خدا مي داند و در مقّدرات خداوند با 

او ستیزه مي کند. این خصلت از عارف رضایتمند به دور است.
محب راضي به رضاي دوست است و هر آنچه دوست پسندد براي او نیکوست.

یکي وصل و یکي هجران پسندد یکي درد و یکي درمان پسندد  
پسندم آنچه را جانان پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران 

»باباطاهر«
جابربن عبداهلل انصاري از بزرگان اصحاب رســول خدا)ص( است. پدرش 
عبداهلل نیز از اصحاب رســول خــدا)ص( بود و در جنگ احد به شــهادت 
رسید. ماجراي میهماني جابر در جنگ خندق معروف است. او همان گونه 
که رســول خدا)ص( به او خبر داده بود، عمر طوالني کرد و امام باقر)ع( را 
درک کرد. بعد از دیدن امام باقر)ع( درســنین نوجواني که خود داســتان 
شیریني است، بسیار با ایشان مأنوس شــد و به خدمت آن حضرت مي آمد 
و با هم سخنان طوالني داشتند. امامـ  با این که به گذشته و آینده آگاه است 
ـ خاطرات دوران رســول خدا)ص(، علي)ع( و جریان هاي دیگر را از زبان او 
مي شنید و بعضي از احادیث نبوي را مرور مي کردند و او نیز از دریاي بیکران 

دانش امام بهره مي برد.
جابر در اواخر عمر طوالني اش به ضعف پیري و بیماري دچار شد. روزي امام به 
دیدار او آمد و از حال او پرسید. جابر گفت: »انا في حاله احّب فیها الشیوخیه علي 

الّشباب، و المرض علي الّحه‹ و الموت علي الحیاه«.
من حالتي پیدا کرده ام که پیري را از جواني، بیماري را از تندرستي و مرگ را از 

زندگي بیشتر دوست دارم.
امام)ع( فرمودند: )اّما انا یا جابر فن جعلني اهلل شیخاً احّب الشیوخه، و ان جعلني 
شاباً احّب الشــیبوبه، و ان امرضني احّب المرض، و ان شــفاني احّب الشفاء و 
الصحه، و ان اماتني احّب الموت، و ان ابقاني احّب البقاء« اما من اي جابر،   ]چنین 
نیستم بلکه[ اگر خداوند مرا پیر کند، پیري را دوســت دارم و اگر جوانم کند، 
جواني را. اگر بیمارم کند، بیماري را و اگر شفایم دهد، شفا و تندرستي را و اگر مرا 

بمیراند، مرگ را و اگر زنده ام بگذارد، زندگي را دوست دارم.
»فلّما ســمع جابر هذا الکالم منه قّبل وجهه و قال صدق رســول اهلل صلي 
اهلل علیه و آله، فانّه قال ســتدرک لي ولداً اسمه اســمي یبقر العلم بقراً کما 
یبقر الثور األرض فلذالک سّمي باقر علم األولین و اآلخرین« )مسکن الفئود 

شهید ثاني(
جابر چون این سخن را از امام شنید، به یاد سخن رسول خدا)ص( افتاد که در 
مورد امام باقر)ع( به او فرموده بود و دریافت که امام یعني این. جابر، شخصیت 
کوچکي نیست، او هفت معصوم از ذوات مقدس چهارده معصوم را درک کرده 
است، با آن انوار مقدسه مأنوس بوده است. سخنان فراواني از آنان شنیده است 
و به معارف واالیي دست یافته است، ولي اکنون در این واپسین روزگار پیري 
مي یند در مقابل امام نوجوان طفلي ابجدخوان است. بوسه بر چهره امام مي زند 
و مي گوید صدق رسول اهلل. به حقیقت و راستي، پیامبر فرمود به زودي فرزندي 
از فرزندان مرا مي بیني که هم نام من است، او علم را مي شکافد و باقر العلم اولین و 

 .آخرین نامیده مي شود



قرآن

هرچه می توانید از آن  بخوانید
هدایت گری قرآن / وحی و تجربه نبوی/ ماهیت وحی
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تحلیل

قرآن کتابــی علمی و تجربی نیســت، هرچند 
می فرماید: »تِْبَیانًا لُِكلِّ َشــْيءٍ«،2 ولی این بدان 
معناســت که آنچه انســان ها بــرای هدایت و 
تربیت خود نیاز دارند در قرآن بیان شده است،3 
نه مســائل علمی و تجربی، زیرا این مســائل از 
طریق عقل و تجربه بشری به دست می آید، اما 
مسائل هدایت و تربیت معنوی، نیازمند تعالیم 
وحیانی است و عقل بشــر از استخراج آن عاجز 

است. عالوه بر آن، اگر قرار بود قرآن به همه ابعاد 
زندگی و مســائل علمی بپردازد، باید قرآن نازل 
شده حجم گسترده تری می داشت و حال آن که 
مطالب قرآن عمدتاً به امــوری تعلق گرفته که 
نقصان حس و عقل را جبران نماید. با وجود این 
قرآن در برخی موارد به مســائل علمی پرداخته 
است که در این نوشتار هدف از آفرینش جهان و 

موجودات از دیدگاه قرآن بررسی می شود.

جلوه های فیض و قدرت خدا برای نزدیک شدن 
به اوست.

2- مســائل علمی قــرآن، اعجاز علمــی آن را 
می رساند. مسائلی که چهارده قرن پیش در قرآن 
مطرح شــده، با یافته های قطعی دانشــمندان 

کنونی منطبق است.
3- برخی با استناد به نكات علمی قرآن و دین، 
به کنجكاوی و تفكر در جهــان پرداخته اند که 
دستاورد آن، پیدایش علوم مختلف بوده است؛ 
همان طور که تا قرن هفتم هجری مســلمانان 
پیشــتاز علم و صنعت بودند )هرچند بعد از آن 
به علت جنگ هــا و اختالفات داخلی، ســلطه 
حاکمان مســتبد، دخالت بیگانــگان و ... تنزل 
کردند(، براي مثال توجه اســالم به آسمان ها، 
حرکت خورشــید، ســتارگان و قبله شناسی 
موجب رشد علم نجوم در میان مسلمانان شده 

است. 
از دیدگاه قرآن، هدف خداوند از آفرینش جهان 
و موجودات چیست؟ این سؤال سابقه دیرینه ای 
دارد و برای همگان مطرح اســت. بیشتر مردم 
دوست دارند هدف از آفرینش هستی را بدانند. 
قبل از هر چیز باید توجه داشت که نباید فاعلیت 
خدا را همانند فاعلیت مخلوق پنداشــت، زیرا 
انسان در تمام افعال خود، به دنبال رفع کمبودها 
و نواقص خود است، در حالی که خداوند کمال 
مطلق اســت و کوچک ترین کمبودی در او راه 

ندارد. 
ما موجودی محدود هستیم و لذا تمام تالش ما 
برای رفع کمبودهایمان است، براي مثال درس 
می خوانیم بــرای مبارزه با جهــل و نادانی، کار 
می کنیم برای مبارزه با فقر، لشــكر و نیرو تهیه 
می کنیم بــرای از بین بردن ضعــف و ناتوانی و 
حتی توجه به مســائل معنوی و تهذیب نفس و 

... برای رفع کمبودهاست.
آیا معقول اســت که آن وجود بی نهایت و عالم و 
قادر مطلق و بی انتها که هیچ گونه عیب و نقصی 
در او راه ندارد، برای رفــع کمبودهایش تالش 

نماید؟
بنابراین از یک سو آفرینش بی هدف نیست و از 
سوی دیگر، این هدف به آفریدگار باز نمی گردد؛ 
پس بدون شــک هدف چیزی اســت مربوط 
به خود مخلوقــات. اگر در این جــا میان غرض 
فاعل و غرض فعل تفكیک قائل شــویم، مسئله 
خود به خود حل خواهد شد، لذا چنین می گوییم: 
از آن جا که فاعل، غنی مطلــق و کمال محض 

اســت، هیچ نوع کمبود و نقصی در او راه ندارد و 
نمی توان برای او غرض و غایتی اندیشید. غرض 
برای فاعل، از مقایسه بین مخلوق و خالق نشأت 
می گیرد و مقصود از عبــارت »افعال خدا معلل 
به اغراض نیســت« در علم کالم، این است که 
غرض و غایتی که به خدا بازگردد، در افعال خدا 
وجود ندارد؛ زیرا او کمال مطلق است و هیچ گونه 
کمبود و نقیصه ای در او راه ندارد تا درصدد رفع 

آن برآید. 
هــدف از آفرینــش، رســاندن هر موجــود به 
کمال شایســته اســت، بدون آن که نتیجه ای 
برای ذات پاک خداوند داشــته باشد. آفرینش، 
نوعی احســان و فیض از جانب خدا، نسبت به 
موجوداِت »ممكن« است، یعنی خداوند نسبت 
به خلقت آنچــه امكان خلق شــدن دارد، بخل 
نورزیده و دریغ نكرده اســت. چنین آفرینشی 
»حســن ذاتی« دارد و اقدام به چنین فعلی ذاتاً 
پسندیده اســت؛ به عبارت دیگر همان طور که 
خداوند متعــال واجب به ذات اســت، واجب به 
جمیع الجهات نیز هســت. از این رو محال است 
که موجودی قابلیت وجــود پیدا کند و از ناحیه 
خداوند به وی افاضه وجود نشــود. هر موجودی 
که بالقوه امكان خلقت دارد، در پهنه هستی نیز 
قابلیت و شایستگی برخورداری از فضیلت وجود 
را دارد و با لسان حال، درخواست وجود و طلب 

کمال می کند.
آفرینش جهــان، یک نوع پاســخگویی به این 
امكان و اســتعدادهای طبیعی و ذاتی اشــیا، و 
در حقیقــت به کمال رســاندن آن هاســت. او 
با آفرینش، وســایل کمال هر موجــودی را در 
اختیار وی می گذارد، چنان که انســان از طریق 
اختیار و آزادی، به کماالت می رسد. نفی هدف 
برای آفریدگار، غیر از عبث و لغو بودن آفرینش 
است و یكی از نقاط افتراق مكتب مادی و الهی 
همین جاســت.4 قرآن می فرماید: »َوَما َخلَْقَنا 
َِّذیَن  َماَء َوالْْرَض َوَما بَْیَنُهَما بَاِطاًل َذلَِک َظنُّ ال السَّ
َکَفُروا: ما زمین و آسمان و آنچه بین آن دو است 
را باطل خلق نكردیم، این گمان کســانی است 
که کافر شــدند...« و در آیه ای دیگر می فرماید: 
َُّكْم إِلَْیَنا اَل  ََّما َخلَْقَناُکْم َعَبًثــا َوأَن »أََفَحِســْبُتْم أَن
تُْرَجُعوَن: آیا گمان می کنید که شما را بیهوده )و 
بدون هدف و غرض( آفریده ایم و شما به سوی ما 

باز نمی گردید؟!«5
هدف آفرینش

با توجه به این مقدمه فلســفی، به بررسی واژه 

با وجود این، قرآن به صورت گــذرا و کلی و در 
راستای هدایت بشر، به پاره ای از مسائل علمی 
پرداخته که با دســتاوردهای امروز بشر منطبق 
اســت و فوایدی به شــرح زیر می توان برای آن 

برشمرد:
1- ذکر این مســائل در قرآن، راه خداشناسی 
را هموار و آسان کرده اســت. چون هدف قرآن، 
بیان آیات و نشانه های الهی و توجه دادن مردم به 

هدف از آفرینش، 
رساندن هر موجود 
به کمال شایسته 
است، بدون آن که 
نتیجه ای برای 
ذات پاک خداوند 
داشته باشد. 
آفرینش، نوعی 
احسان و فیض از 
جانب خدا، نسبت 
به موجوداِت 
»ممکن« است

جهانهدفدار
هدف از آفرینش جهان و موجودات از دیدگاه قرآن

و  اخالق  عقاید،  تبیین  با  قرآن 
تربیت  و  هدایت  الهی،  احکام 
به عهده  را  بشر  و معنوی  مادی 
حفظ  با  خداوند  و  است  گرفته 
قرآن1 از جعل، دسیسه، تحریف 
تضمین  را  آن  بقای  و  دوام   ... و 

کرده است.

حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن رضا رضایی زرندینی
استاد مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره(
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هدف و دیدگاه قرآن دربــاره هدف از آفرینش 
می پردازیم: هدف در لغت بــه معنای نقطه و 
نشــانی اســت که تیرانداز برای پرتاب تیر در 
نظر می گیرد6 و در اصطالح عرفی، به فایده ای 
گویند که بر کار مترتب است.7 یكی از اسمای 
الهی »حكیم« اســت که 97 بار در قرآن آمده 
اســت. این صفت تصریح دارد که تمام افعال 
خداونــد حكیمانه و از روی مصلحت اســت.8 
 :... اَواِت َوالْْرَض بِالَْحقِّ ــمَ »َوُهَو الَِّذي َخلََق السَّ
او کسی اســت که آســمان و زمین را به حق 
ــَماَواِت َوالْْرَض َوَما  آفرید....«. »َوَما َخلَْقَنا السَّ
 : ... بَْیَنُهَمــا اَلِعِبیَن*َما َخلَْقَناُهَمــا إاِلَّ بِالَْحقِّ
ما آســمان و زمین و آنچه بین آن هاست را به 

بازیچه نیافریدیم، نیافریدیم مگر به حق...«9
آفرینش جهان به حق است، بدین معنا 

که دارای هدفی متناســب با مقام 
الهی اســت و نمی توان باور کرد 

که خداوند این جهــان را تنها 
برای چند روز زندگی زودگذر 
و بی هــدف آفریده باشــد، 
زیرا این بــا حكمت خداوند 

سازگار نیست.«01
برخــی آیات نیز اشــاره به 
این دارند کــه تمام خلقت 
آســمان، زمین و موجودات 

برای انسان و تكامل اوست. »َو 
َماَواِت َوالْْرَض  ُهَو الَِّذي َخلََق السَّ

فِي ِستَِّة أَیَّاٍم َوَکاَن َعْرُشُه َعلَی الَْماِء 
لَِیْبُلَوُکْم أَیُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل...: او کسی 

اســت که آســمان ها و زمین را در شش 
روز آفرید، و عرش او بر آب قرار داشــت تا شما 

را بیازماید که کدام یک عملتان بهتر است... .«
ممكن است اشكال شود که آیه اشاره به خلقت 
زمین و آسمان برای آزمایش و امتحان انسان ها 
دارد، در حالــی کــه خلقت زمین و آســمان 
میلیون ها ســال قبل از خلقت انســان بوده و 

انسانی وجود نداشــته تا خلقت زمین و آسمان 
برای او بوده باشد؟

در پاســخ می توان گفت: اگر در کارهای انسان 
دقت کنیم خواهیم دید کــه گاهی یک هدف 
اصلی وجــود دارد که اراده انســان متوجه آن 
می شود و دارای مقدماتی است که بدون آن ها 
تحقق نمی یابد. براي مثال انسان اراده انجام حج 
می کند و این حج دارای مقدماتی اســت )مثل 
زاد و راحله، قدرت جسمی، وقت و زمان معین 
و ...( که بدون آن ها حج تحقــق نمی یابد. این 
مقدمات در افعال الهی نیز دیده می شود، البته 

نه به خاطر نیاز به مقدمات، بلكه به این خاطر که 
مرتبه وجودی فعل، متأخر از آن مقدمات است؛ 
یعنی خود آن فعل، مشــروط بــر آن مقدمات 

اســت. خداوند اراده کرده تا انســان مختاری 
بیافریند، ایــن مقتضای حكمت الهی اســت، 
چنین موجودی باید مادی و در عالم ماده باشد 
و در عالم تزاحم به اختیار خود به تكامل برسد. 
در نتیجه جهان ماده، مقدمه ای برای آفرینش 
انسان است تا اشرف مخلوقات )انسان( با اعمال 

خود مسیر تكامل را بپیماید.11
جهان برای انسان

سؤال دیگر این است که چگونه می توان پذیرفت که 
آسمان، کهكشان های عظیم، حیوانات و هر آنچه 
در دنیاست، فقط برای انسان آفریده شده است؟ با 
یک مثال ساده بهتر می توان به این پرسش پاسخ 
داد؛ اگر متخصصان، علم پیدا کردند که درون کوه 
دماوند مقدار زیادی طال نهفته اســت، برای به 
دســت آوردن آن طالهــا، مقدماتی الزم 
است از جمله: آماده کردن تجهیزات و 
نیروی انسانی، صرف وقت، کنار زدن 
خاک و سنگ، از بین بردن منابع 
طبیعی، استهالک تجهیزات و 
...، همه این مقدمات در معرض 
اســتهالک قرار می گیرند تا 
هدف نهایی، که طالست به 
دســت آید. خداوند نیز تمام 
کهكشــان ها، زمین، آسمان، 
موجودات و ... را خلق نموده تا 
هدف نهایــی اش، یعنی خلقت 

انسان محقق شود.
»ُهَو الَِّذي َخلََق لَُكْم َما فِي الْْرِض 
َجِمیًعا: خداوند کسی است که تمام 
چیزهایی را کــه در زمین وجــود دارد 
را برای شــما )انســان( خلق نموده اســت... 
.«،21 »َوالْْرَض َوَضَعَها لِلْنَــاِم: زمین را برای 
مردم آفرید.«،31 »َوالَْخْیــَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمیَر 
لَِتْرَکُبوَها َوِزیَنًة: و اســبان و اســتران و خران 
را آفرید تا بر آن ها ســوار شــوید که زینت و 

تجملی برای شماست.«41

از دیدگاه قرآن، 
هدف خداوند از 
آفرینش جهان 
و موجودات 
چیست؟ این 
سؤال سابقه 
دیرینه ای دارد 
و برای همگان 
مطرح است. 
بیشتر مردم 
دوست دارند هدف 
از آفرینش هستی 
را بدانند

َّا لَُه لََحافُِظوَن« حجر/9 ْکَر َوإِن لَْنا الذِّ َّا نَْحُن نَزَّ 1 - »إِن
2 - نحل/89

3 - سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 14، ص 225
4 - ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی، معارف قرآن، ج 1-2، ص 154ـ  179 و ناصر مكارم شیرازی و همكاران، تفسیر نمونه، ج 22، ص 389 و ج 13، ص 372

5 - مومنون/115
6 - ابن منظور، لسان العرب، ذیل ماده هدف

7 - محمد تقی مصباح یزدی، معارف قرآن، ص 155
8 - سید علی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ماده حكم

9 - دخان/38 و 39
10 - تفسیر نمونه، ج 21، ص 193

11 معارف قرآن، ص 168
12 بقره/29

13الرحمن/10 
14 نحل/8

ضرورت هدایت، از آن جا ناشــی می  شود که بشر 
امروز، با همه تحول و تطوری که در طول تاریخ 
خود پشت سر گذاشته، به لحاظ علمی و تجربی 
از منظر عقالنی به جایگاه رفیعی دســت یافته، 
راه  های دشوار بی  شــماری را طی کرده و بر فراز 
قله های بلندی قرار گرفته اســت، امروز بیش از 
هر زمان دیگر به این نتیجه رسیده که نمی  تواند 
به عقل و فرآورده  های عقلی خود بســنده کند. 
شاید زمانی تصور این بود که وقتی عقل انسان ها 
فربه شود و ســیطره علمی و تســلط انسان بر 
طبیعت تحقق یابد، مشكالت بیشتر حل خواهد 
شد؛ در حالی که امروز، هم به لحاظ عقلی و هم 
از نظر علمی به این وعده قرآنی بیش از هر زمان 
دیگر اذعان پیدا مي  کنیم که »َوَمــا أُوتِیُتْم ِمَن 
الِْعلِْم إاِلَّ َقلِیاًل: جز اندکي از دانش به شــما داده 

نشده است.«2
از این رو آنچه بشــر بدان دست یافته است، جز 
بهره اندکی از علم نیســت. بنابراین نیاز به امور 
وحیانی همپــای نیاز به آنچه کــه رهاورد عقل 
بشری اســت جلوه  گر شده و بشــر به درستی 

هدایتگریقرآن
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

ضرورت هدایت امری روشن است که نیاز به بحث ندارد. بشر امروز بیش از هر زمان دیگری دریافته 
است که به هدایت قرآنی نیاز دارد. »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن یَْهِدي لِلَّتِي ِهَي أَْقَوُم: این قرآن به راهی هدایت 

مي کند که مستقیم  ترین راه  هاست.«1 احساس نیاز به هدایت و ضرورت آن، مسئله  ای است که بشر 
همواره دغدغه آن را در عمق جان خود احساس می کرده است.

مقاله 
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مقاله

پیامبر اکرم)ص( اســت و خود فی نفسه معجزه 
جاودانه اســت  جنبه و هدف واالیی اســت که 
برای نزول قرآن برشمرده  اند و خود قرآن نیز بر 
آن تأکید فرموده و آن جنبــه هدایتگری قرآن 
اســت؛ چنانكه در آیات بســیار فراوانی بر این 
نكته تأکید شده است: »َهَذا بََیاٌن لِلنَّاِس َوُهًدی 
َوَمْوِعَظٌة لِلُْمتَِّقیَن«4، »یَا أَیَُّها النَّاُس َقْد َجاَءتُْكْم 
ُدورِ َو ُهًدی  ُِّكْم َو ِشَفاٌء لَِما فِي الصُّ َمْوِعَظٌة ِمْن َرب
َوَرْحَمٌة لِلُْمْؤِمِنیَن«5 از جانب خداوند کتابی برای 
ما آمده است که سرتاســر آن هدایت و نور شفا 
است. به طور طبیعی این هدایتگری دارای ابعاد 

گوناگونی است.
هدایت گاه عقلی است، گاه شرعی و گاه علمی. 
یكی از جنبه  های هدایتگری قرآن کریم تأکید 
بر تعقل و خردورزی اســت. از منظری دیگر گاه 
هدایت تكوینی اســت و گاه تشــریعی. هدایت 
تكوینی همان هدایت عامه همه موجودات عالم 
است. طبق برخی آیات قرآن اشارات لطیفی در 
این باره می توان یافت. قرآن کریم با ظرافت تمام 
بیانی دارد که در آن نگرش خاص حاکم بر مردم 
زمان پیامبر)ص( را تصویر می  کشد. قرآن نازل 
گردید تا آن ها را هدایــت کند، ولی آن ها در مقابل 
می  گفتند: ما بــه همان رویه پیشــینیان خود 
خواهیم بود و همان مسیری را طی می  کنیم که 
إَِذا قِیَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أَنَْزَل  پدران ما می  پیمودند. »و َ
ُ پیروی  اللَُّ« وقتی به آن ها گفته می  شد، از َما أَنَْزَل اللَّ
کنید، »قَالُوا« سخن آن ها این بود: »بَْل نَتَِّبُع َما َوَجْدنَا 
َعلَْیِه آبَاءَنَا« ما همان راهی را که پدران ما با آن انس و 

الفت داشتند، پیروی می کنیم.

قرآن کریم در پاسخ این تفكر مقلدانه می  فرماید: 
»أََولَْو َکاَن آبَاُؤُهْم اَل یَْعِقُلوَن َشْیًئا َو اَل یَْهَتُدوَن«6 
این آیه بر هدایت عقلی تأکید نموده، آن ها را مورد 
سرزنش و مؤاخذه قرار می  دهد که اگرچه پدران 
شــما تعقل نمی  کردند و در نتیجــه به هدایت 
رهنمون نشدند، آیا باز هم شما درصدد پیمودن 
همان راه هســتید؟! این همان هدایت عقالنی 
اســت. عقل به مثابه پیامبر درون است. خدای 
متعال این پیغمبر را درون انسان قرار داده است 
تا بخشی از هدایت انسان را به عهده داشته باشد. 

بر انسان الزم است ک از عقل خود بهره بگیرد.
در جای دیگری نیز قرآن مطالبی دارد که سیاق 
و لحن آن با آیه قبلی بســیار هماهنگ اســت 
و در آن هدایت علمی مورد توجــه قرار گرفته 
است؛ یعنی هدایتی که در پرتو آگاهی و دانش 
انسان شــكل می  گیرد. قرآن به طور همزمان به 
دو نكته توجه می  دهد: یكــی آن كه قرآن کتابی 
است که افزون بر جنیه وحیانی از جنبه عقالنی 
نیز برخوردار اســت و بر برخورداری تأکید دارد. 
دیگر آن كه بر دانش  اندوزی و علم  آموزی جامعه 
بشری پافشــاری می  کند. »وَ إَِذا  قِیَل لَُهْم تََعالَْوا 
ُســوِل«7 وقتی به آنان  ُ وَ إِلَی الرَّ إِلَی َما أَنْــَزَل اللَّ
گفته می  شود: بیایید، بشتابید، تسلیم آنچه خدا 
نازل فرموده و تسلیم پیامبر شوید: »َقالُوا َحْسُبَنا 
مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا«8 یعنی در پاسخ می  گویند: 
برای ما همان یافته  های پدرانمان کافی اســت. 
»أََولَْو َکاَن آبَاُؤُهْم اَل یَْعِقُلوَن َشْیًئا وَ اَل یَْهَتُدوَن« 
قرآن با سرزنش عتاب در این  باره هشدار می  دهد 
که حتی اگر پدران آنان چیزی نمی  دانســتند و 

دریافته اســت که خود نمی تواند هدایت خود 
را به عهده بگیرد. از ســوی دیگر ما با مالحظه 
و دقت در آیــات قرآن کریم ایــن واقعیت را در 
می یابیم که قرآن هدایت را نه فقط برای انسان 
که گل سرسبد آفرینش اســت، در نظر گرفته، 
بلكه دامنه و گستره و شمول هدایت الهی همه 

هستی را فرا  می گیرد. 
ءٍ َخلَْقــُه ثُمَّ َهَدی:  َُّنا الَِّذي أَْعَطی ُکلَّ َشــيْ »َرب
خداوند به هر شــیئی خلقت آن را اعطا کرده و 
آن گاه آن را هدایت کرده اســت.«3 به این ترتیب 
همه اشــیای عالم از هدایت ربانی برخوردارند و 
هدایت اختصاص به بشر ندارد، البته نوع هدایت 
انسان با هدایت  های مربوط به جهان طبیعت و 
موجودات دیگر متفاوت است، ولی قرآن کریم 
در اصل هدایت تمامی موجودات عالم را نیازمند 
هدایت الهی و ربانی می  داند. هدایت در یک معنا 
که مورد نظر ماست، همان ایصال الی المطلوب 

است، یعنی هدایت به سوی صراط مستقیم.
با این اشــاره و آیه  ای که در طلیعه این نوشتار 
آمد: »إِنَّ َهَذا الُْقــْرآَن یَْهِدي لِلَِّتي ِهــَي أَْقَوُم« 
درمی یابیــم که قــرآن کریم بــه صراحت این 
حقیقت را اعــالم می  کند که اگر بشــر طالب 
هدایت پایدار، ماندگار و راستین است، باید آن 
را در ســایه و پرتو قرآن جستجو کند. این قرآن 
اســت که چنین هدایتی را بر عهده می  گیرد و 

توانایی انجام این رسالت سنگین را نیز داراست.
کتاب هدایت

یكی از فلســفه  های اصلــی نزول ایــن کتاب 
آســمانی، افزون بر آن كه ســندی بــرای نبوت 

یکی از 
فلسفه های اصلی 
نزول این کتاب 
آسمانی، افزون 
بر آن که سندی 
برای نبوت پیامبر 
اکرم)ص( است 
و خود فی نفسه 
معجزه جاودانه 
است جنبه و هدف 
واالیی است که 
برای نزول قرآن 
برشمرده  اند  و 
خود قرآن نیز بر آن 
تأکید فرموده  و آن 
جنبه   هدایت گری 
قرآن است

]به دلیــل نادانی[ هدایت نمی  شــدند! ]باز هم 
می خواهند از آنان پیروی کنند؟![؛ این آیه نشان 
می  دهد برای هدایت، داشــتن آگاهی ضروری 
اســت تا در پرتو آن آگاهی به هدایت برسند. به 
این ترتیب قــرآن کریم در تقســیم هدایت به 
هدایت عقلی، شرعی و علمی تأکید دارد. از این 
رو دانش و آگاهی در هدایت گــری قرآن کریم 
نكته بسیار مهمی اســت. قرآن کریم گاهی در 
چهره یک بشــارت  دهنده ظاهر می  شود، یعنی 
وقتی قرآن می  خواهد انســان را هدایت کند، 
گاهی از قرآن سیما و چهره  ای مشاهده می  کنیم 
که از روش نوید دادن به مخاطب بهره می  گیرد 
و او را به فرجام برخی امور دلگرم می  سازد و به او 

نسبت به آینده آرامش می  دهد.
قرآن کریم گاهی در چهره یک بشــارت  دهنده 
ظاهر می  شــود، یعنی وقتی قــرآن می  خواهد 
انســان را هدایت کند، گاهی از قرآن ســیما و 
چهره  ای مشــاهده می  کنی کــه از روش نوید 
دادن به مخاطب بهره می  گیــرد و او را به فرجام 
برخی امور دلگرم می  سازد و به او نسبت به آینده 

آرامش می  دهد.
گاهی نیز قرآن کریم در نقش یک هشداردهنده 
ظاهر می  شــود و به شــدت به انســان هشدار 
می دهد. همه همت قرآن این نیســت که تنها 
با بشارت دادن به انســان به او نسبت به آینده 
اطمینان دهد، چرا که اگر کاماًل این گونه باشد، 
چه  بسا سبب غرور و نخوت انسان شده، سرکشی 
و طغیان به دنبال داشته باشد. حقیقتاً می  توان 
نكات بســیار لطیفی را از ابعــاد هدایتی قرآن 

استنباط کرد.
در تربیت انسان  ها گروهی را می  بینیم که تنها 
خط مشی بشارت را می  پیمایند و تنها به تكریم 
مخاطبان می  پردازند و همواره با مژده و نوید به 
تربیت انسان مبادرت می  کنند و فقط به انسان 
آفرین و احســنت می  گویند. برخی نیز با نگاه 
بدبینانه فقط به هشــدار و انذار می  پردازند. در 
حالی که قرآن این  گونه نیست، البته باید بشارت 
و نوید و تشویق باشد، هشدار نیز باشد، هیچ  یک 
از این دو به تنهایی برای هدایت و تربیت انسان 

کافی نیست. 
قرآن کریــم در خطاب  هایــش، گاهی چنان 
هشداردهنده اســت که دل انســان را تكان 
می دهد: »َحتَّــی إَِذا َجــاَء أََحَدُهــُم الَْمْوُت 
َقاَل َربِّ اْرِجُعــوِن* لََعلِّي أَْعَمــُل َصالًِحا فِیَما 
تََرْکُت...«9 در این آیات حاالت انســانی که از 

عمر خود به خوبی استفاده نكرده، به روشنی 
بازگو و نســبت به چنین فرجامــی به زیبایی 
هشــدار داده شده اســت. وقتی مرگ چنین 
کســانی فرا می  رســد، درخواست شــان این 
اســت که خدایا! ما را برگردان تا شاید پس از 
بازگشت، به اعمال شایســته بپردازیم و بدین 
ََّها  وسیله گذشته خود را جبران کنیم. »َکالَّ إِن
کَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا«01 مشــاهده می  کنید که این 
شیوه با شــیوه بشــارت و نوید کاماًل متفاوت 
اســت. این هشــداری اســت که مخاطب را 
تكان می  دهند: »َو ِمْن َوَرائِِهْم بَــْرَزٌخ إِلَی یَْوِم 
یُبْعَثُونَ«.11 قرآن در این آیــه تأکید می  کند 
که این سخنی است که این شخص می  گوید، 
ما مهمانــی به او و امثــال او نمی  دهیم)یعني 
چي؟(. در جــای دیگــر می  فرمایــد: »أََولَْم 
َر َوَجاَءُکُم النَِّذیُر  ُر فِیِه َمْن تََذکَّ ْرُکْم َما یََتَذکَّ نَُعمِّ

الِِمیَن ِمْن نَِصیٍر«21 َفُذوُقوا َفَما لِلظَّ
قرآن کتاب هدایت است، اگر در جنبه شیوه  ها و 
ابزار هدایتگری قرآن، از این اهرم  ها غافل شدیم، 
بهره الزم را از روش  هــای قرآنی نبرده  ایم. همه 
کسانی که در خدمت قرآن قرار می  گیرند، اعم از 
مؤسسه ها، مراکز، مسئوالن و استادان و مربیانی 
که در مسیر تربیت قرآنی تالش می  کنند، باید 
به این ابعاد توجه کننــد. قرآنی که می  فرمایند: 
ــُر  »انَّ َهَذا الُْقــْرآَن یَْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َویَُبشِّ
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا  َِّذیَن یَْعَمُلوَن الصَّ الُْمْؤِمِنیَن ال
َکِبیًرا«31 هم هدایت تبشیری دارد و هم هدایت 
انذاری. ایــن هدایت  ها هر دو با هــم ماندگار و 
اســتوارند نه به تنهایي. هدایت  های یک سویه، 

تک بعدی و تک ساحتی جامعیت الزم را ندارد.
جامعیت 

قرآن دارای ابعاد گوناگون هدایت گری اســت و 
این تنوع در روش  های بیانــی قرآنی، یک اصل 
قابل اســتخراج اســت که آن را می تــوان اصل 
جامعیت روش هدایتی قــرآن نامید. این بدان 
معنی اســت که هدایت قرآنی، هدایتی جامع 
و شــامل اســت و تک بعدی و محدود نیست. 
بسیاری از کسانی که داعیه هدایت گری و تربیت 
دارند، به یک ســونگری و تک بعدی بودن دچار 
شده  اند. روش جامع هدایت قرآن، روشی کامل، 
استوار و ماندگار است که می  ماند و با جامعیت 
و کمالی که دارد، بشــر را به ســرمنزل مقصود 
راهنمایی می  کند. رمز ماندگاری و استواری این 

روش جامعیت آن است. 
هیچ  یک از روش  های قرآن با روش  های دیگر آن 

در تعارض و تقابل قرار نمی  گیرد. قرآن یكپارچه 
َُّروَن  است و اختالفی در آن نیســت. »أََفاَل یََتَدب
ِ لََوَجُدوا فِیِه  الُْقْرآَن وَ لَــْو َکاَن ِمْن ِعْنِد َغْیــِر اللَّ
اخْتِالَفًا کَثِیرًا«41 هیچ  یــک از ابعاد قرآن دچار 
اختالف، تضاد و تناقض نیست، همه ابعاد قرآن 

هماهنگ است.
َل أَْحَســنَ الَْحِدیِث ِکَتابًا ُمَتَشابًِها َمَثانَِي  ُ نَزَّ »اللَّ
َُّهْم ثُمَّ تَلِیُن  َِّذیَن یَْخَشْوَن َرب تَْقَشــِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد ال
 ِ ِ َذلَِک ُهَدی اللَّ ُجُلوُدُهْم َو ُقُلوبُُهْم إِلَی ِذْکــِر اللَّ
ُ َفَما لَُه ِمْن  یَْهِدي بِِه َمْن یََشــاُء َو  َمْن یُْضلِِل اللَّ
َهاٍد«51 این آیه از آیات کلیدی قرآن در معرفی 
قرآن کریم است. »ِکَتابًا ُمَتَشابًِها َمَثانَِي« یعنی 
عطف، تمایل، گرایش، هماهنگی، همســویی. 
این بدان معنی است که همه این آیات بر اساس 
یک مهندســی و معماری با هدف هدایت گری 
انسان نازل شــده  اند، به گونه  ای که هر چیزی 
به درســتی در جای خود قرار گرفته و در کمال 
هماهنگی و انسجام است. قرآن به طور معجزه 
آسایی هدایتگر انسان اســت. حقیقتاً قرآن در 
هدایت گری خــود به صورت خــارق العاده  ای 
عمل کرده اســت. اندکی تأمل در آیات بینات 
قرآن کریم سبب می  شــود که انسان از شگفتی 
انگشت به دهان بگیرد. حقیقتاً هدایت قرآنی و 
هماهنگی روش  های به کار گرفته شــده در این 
زمینه، با استعداد و حاالت انســانْ اعجاب  آور، 

شگفت  انگیر و الهام  بخش است.

یت  هدا
به  اختصاص 
ندارد،  بشر 
نوع  البته 
انسان  هدایت 
با هدایت  های 
مربوط به 
جهان طبیعت و 
موجودات دیگر 
متفاوت است، ولی 
قرآن کریم در اصل 
هدایت تمامی 
موجودات عالم 
را نیازمند هدایت 
الهی و  ربانی 
می  داند.

1- اسراء/9
2 -آیه 85 سوره اسراء

3 -طه/50
4 - آل عمران/137

5-  یونس/57
6 - بقره/170

7 - مائده/104
8 - مائده/104

9 - مؤمنون/99و 100
10 مؤمنون/100
11 مؤمنون/100

12 فاطر/37
13 اسراء/9

14 نساء/82
15 زمر/23
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مقاله

می دانند  تجربه ای  مانند  را  وحی  برخی 
که هر انسانی با ریاضت و سیر و سلوک 
می تواند به آن دست یابد، یعنی در واقع 
برابر  دینی  و  عرفانی  تجربه  با  را  وحی 
می دانند. وحی را تجربه ای می دانند که از 
درون انسان برخاسته است. حتی برخی 
نقد  می پندارند.  رسوالنه  رؤیای  را  وحی 
اجمالی این اعتقادات را در نوشتار پیش 

رو با هم می خوانیم.
وحــی از مهم تریــن راه هــای دســتیابی به 
معرفت دینی به شــمار می آیــد. واژه تجربه 
»Experience« در فارســی بــه معنــای 
آزمــون و آزمایش و امتحان اســت و در غرب 
از جهت معنایــی در تاریخ تغییراتی داشــته 
اســت. این واژه تا قرن هفدهم به همین معنا 
بوده اســت؛ ولی از قرن هفدهم به بعد معنای 
انفعالی و کنش پذیــری به خود می گیرد که به 

معانی احساس مشاهده، لذت بردن ها، عواطف 
و انفعاالت درونی نزدیک شــده است. هنگامی 
ایــن واژه در ترکیب تجربه دینــی می آید باید 
دانســت که در چیســتی تجربه دینی اختالف 
جدی وجود دارد. آغازگر طرح مســئله تجربه 
نبوی را می توان دانشــمندان قــرن چهارده و 
پانزده میالدی مغرب زمین دانست. نگرش های 
مختلف دانشمندان مســیحی به مسئله وحی 
سبب شد تعریف های متفاوتی از آن ارائه کنند. 
افزون بر این، هضم نكردن ویژگی های ماورائی 
نبوت و رسالت که در قالب وحی بود، موجب شد 
برخی متكلمان مســیحی، وحی را با تجربه ای 
ماننــد تجربه عرفــان و اهل ریاضت یكســان 
بدانند. این مســئله به تدریج بــه یک موضوع 
علمی در مباحث وحی تبدیل شــد. بعد از آن، 
دانشمندان متعدد تعریف های خاصی از تجربه 
نبوی به عنوان وحــی مطرح کردنــد. اگرچه 
دنیای مســیحیت مانند مســیحیت کاتولیک 

و پروتســتان، از پیش تعریف هایی برای وحی 
داشتند، ولی در ادامه آن را به عنوان یک تجربه 

مطرح کردند.
در دائرة المعــارف کاتولیک به عنــوان کتاب 
مرجع، در این باره چنین آمده اســت: »وحی، 
انتقال برخــی حقایق از جانــب خداوند متعال 
اســت به موجودات غافل از طریق وســائطی 
که فراســوی جریان معمولی طبیعت اســت.« 
پروتســتان ها، از جمله مارتین لوتر که مصلحی 
آلمانــی اســت و در قــرن شــانزدهم نهضت 
پروتستانیســم را رهبری می کــرد و نیز جان 
کالوی که پروتستانی فرانســوی است و خود را 
اصالحگر دینی در مسیحیت می داند، وحی را از 
مقوله گفتار خارج کرده و فعل الهی دانسته اند. 
این گروه وحــی را این گونه تعریــف کرده اند: 
»حضور خدا از طریق تأثیرگــذاری در تاریخ و 
قلمرو و تجربه بشــر که در این صورت وحی از 
مقوله فعل و حادثه »Event« است نه از مقوله 

وحیوتجربهنبوی
حجت االسالم والمسلمین حسین علوی مهر

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

احســاس گرایانه دارد. او نكته خاصی در وحی 
به عنوان تجربه دینی مطرح می کند که عبارت 
است از: احســاس اتكاي مطلق انسان به قدرت 
مافــوق طبیعت. یعنــی در نظر شــالیرماخر 
احساس هر انســان که به طور مطلق به یک امر 
مافوق طبیعت اتكا و اعتماد داشته باشد، همان 
تجربه دینی است. رودلف اُتو، نیز همین نظریه 

را پذیرفته است. 
3- نظریه ذاتی گرایی یا تعمیم

تعریف دیگری نیز در این باره وجود دارد که در 
برخی اقوال دانشمندان معروف مسیحی مانند 
ریچارد بــل و مونتگمرب وات منعكس اســت. 
اینان تجربه نبوی را تعمیــم داده اند و گفته اند: 
اســاس آنچه به عنوان وحی می شناســیم، از 
طریق تجربه و ممارســت حاصل شده است و 
پیامبران از طریق تجربه و ممارست وحی را به 
دست آورده اند. آنان معتقدند این تجربه نه تنها 
برای پیامبران، بلكه برای همه انســان ها، مانند 
عارفان، قابل کسب است. نكته دیگر این که تمام 
این تجربه ها دارای یک گوهر و ذات هستند. بر 
اساس این دیدگاه، نبوت و وحی اوالً یک تجربه 
اســت، ثانیاً قابل تعمیم و برای همه قابل کسب 

است، ثالثاً جوهره همه تجربه های دینی است.
افراد دیگری مانند اقبال الهوری نیز این نظریه 
را به گونه ای دیگر مطرح کرده اند. او نیز وحی را 
تجربه باطنی یا درون گرایــی پیغمبر می داند و 
با تجربه های عرفانی عارفان کــه بر اثر ریاضت 
و اعمال عرفانی و زهد و تقوای خود به مقاماتی 
می رسند قابل مقایسه دانسته است. به نظر وی 
انبیا نیز به واسطه ممارســت، در طول زمان به 
مقاماتی می رسند که به تجربه دینی یا نبوی یا 
وحی نائل می شوند و می توانند پیام های خود را 

به بشر القا کنند. 
اقبال نیز تجربه باطنی با درون گرایی پیامبران 
را به دیگــر انســان ها، مانند عارفــان تعمیم 
می دهد. این نظریه در میان متكلمان و فالسفه 
مســیحی به عنوان نظریــه ذاتی گرایی مطرح 
است. این نظریه می گوید: تجربه انبیای الهی و 
عارفان و مرتاضان در ذات خود با هم اشــتراک 
دارند. در نظر آنان تجربه ای که مرتاض با اعمال 
عجیب و غریب خود به دســت مــی آورد، عین 
همان تجربه ای است که پیامبر کسب می کند؛ 
یعنی همان گونه کــه پیامبر مكرم اســالم در 
طول بیست و سه ســال، به مرور زمان در مكه 
و مدینه و زمانی که در شــعب ابیطالب بود، به 
دریافت وحی یا تجربه دینی نائل می شد، عارف 
یا مرتاض نیز بر اثر ممارست و در طول زمان به 

ســخن و گفتار. به نظر اینان آنچه که اســاس 
وحی است، فعل و حادثه است. در نتیجه سخن 
و گفتار وحیانــی وجود خارجی نــدارد و فقط 
وقایع و حوادث و افعال بــه عنوان وحی در نظر 

گرفته می شود.
همان گونه که اشــاره شــد می توان گفت که از 
ســوی متكلمان و دانشــمندان مسیحی، سه 
نگرش درباره وحی مطرح شــده است. در ادامه 

این نگرش ها را بررسی می کنیم.
1- تجلی خداوند در یک فعل

نظریه نخست، عبارت از تجلی خدا در یک فعل 
است که بر اســاس تعریف پروتستان یعنی لوتر 
و کالوین مطرح شده اســت. این دو نفر، حضور 
خدا، حادثه و فعل را اســاس وحی می دانستند، 
سپس بر این عقیده شدند که متعلق تجربه نیز 
همین اســت، یعنی وحی و تجربــه موازی هم 
هســتند. از آن جا که متعلق وحی در نظر آنان 
فعل بود و متعلق تحربه نیز همــواره فعل بوده 
اســت، تجلی خداوند در یک فعــل که همراه 
یک تجربه اســت، می تواند وحی الهی باشد. در 
عین حال آنان بر این نكتــه تأکید دارند که این 
حقیقتی توصیف ناپذیر یا حقیقتي غایی است. 
این نگرش گروهی از مسیحیان پروتستان است 
که نظر خود را منطبق با تعریف مســیحیت از 

وحی مطرح کرده اند. 
2- دیدگاه ادراک و تجربه حسی

دیــدگاه دیگر متعلق به برخی شــخصیت های 
معروف مانند ویلیام آلستون است که دو عنصر 
اساســی را در تجربه دینی مورد توجه قرار داده 
اســت. این دو عنصر عبارتنــد از: الف( ادراک 
حسی: در مقابل شالیرماخر که احساس اتكاي 
مطلق به یک قــدرت مافوق طبیعــت را برای 
تجربه دینی یا وحی مورد توجــه قرار می داد، 
آلســتون معتقد اســت ادراک حسی عنصری 
اساسی در وحی اســت و عنصر دومی نیز دارد 
که عبارت از گزاره هایی است که صاحبان تجربه 

دینی مطرح می کنند.
ب( گزاره هــای صاحبان تجربــه دینی: به نظر 
آلســتون گزاره هایی که صاحبان تجربه دینی 
مطرح می کنند، یكی دیگر از عناصر اساســی 
در وحی است. به طور مثال اگر انبیا را صاحبان 
تجربه دینی بدانیم، آنچــه پیامبر ما و پیامبران 
گذشته گفته اند، گزاره هایی است که بر اساس 
تجربه های دینــی خود بــرای ما بــه ارمغان 
آورده اند، که در بردارنده نوعی ادراک حســی 
است. همچنین شــالیرماخر که از بزرگ ترین 
دانشمندان متكلم مسیحی اســت، رویكردی 

دریافت تجربه دینی نائل می شود و این تجارب 
در ذات عین هم هســتند و تفاوتــی با یكدیگر 

ندارند. 
بسط تجربه نبوی، پیامد تجربه دینی

بسط تجربه نبوی که پیامد تجربه دینی است، 
بیشــتر در نظریه ذاتی گرایی است و شاید این 
نظریه را دورمنگهایم، که از متكلمان و فالسفه 
قدیمی مسیحیت شمرده می شود، مطرح کرده 
است. او می گوید: اصل و ریشــه وحی از درون 
هر پیغمبر برخاسته است؛ بدین معنی که وحی 
از بیرون نفس پیامبر نیســت، بلكــه از خواطر 
درونی اوســت. پیامبر بر اثر ممارست و تجربه 
در روزه گرفتن، شب زنده داری و خلوت با خود، 
به تدریج از نظر معنوی رشــد می کند تا آن جا 
که به نبوت می رســد و در نتیجه خواطر ذهنی 
او و آنچه در درون او شــكل گرفته و نفش او به 
وی القا کرده، به عنوان وحی تجلی پیدا می کند. 
در این صورت نبوت پیامبر با افزایش ممارست 
و تجربه هر روز بیشتر می شــود که آن را بسط 
تجربه نبــوی می نامند. به ایــن ترتیب از زمان 
بعثت و اولیــن تجربه نبوی، این تجربه بســط 
پیدا می کند تا به مرحله تكاملی خود می رسد. 
در نظر برخی از پیروان ایــن نظریه، به میزانی 
که عمر پیامبران طوالنی می شــود، تجربه آنان 
بیشتر خواهد شد، وحی آنان نیز افزایش خواهد 
یافت، نبوت آنان بسط و گسترش بیشتری پیدا 
خواهد کرد و در نتیجه پیام هایشــان بیشــتر 

خواهد شد.
آیــا عارفانی کــه غربی ها آنــان را بــه عنوان 
عارفان مطلق می شناســند و مقام عرفانی آنان 
را پذیرفته اند، خود بر ایــن اعتقادند که بر آنان 
وحی شده اســت؟ آیا عارفان نیز وحی و تجربه 
دینی را یكی می دانند؟ آیا کســی مانند محی 
الدین عربی که در عرفان شهرتی جهانی دارد، 
خود را کسی می داند که بر او وحی شده است؟ 
ابن عربی می گوید: »برای ما از جانب خدا، الهام 
است، نه وحی، که راه وحی با رحلت رسول خدا 
منقطع شــد؛ محمد پدر هیچ یک از مردان شما 
نیست، بلكه او رسول خدا و ختم نبوت است.« 
همه اقسام وحی با رحلت پیامبر گرامی اسالم، 
یعنی وحی نبوت و وحی تشــریع و رســالت به 
پایان رسید. ختم رســالتی و تشــریعی از آِن 

پیغمبر اسالم است. 
وحی به حضرت یحیــی)ع( در زمان کودکی، 
چگونه بــا تجربه درونــی که بر اثــر ریاضت، 
ممارســت در زهد و عرفــان و درون گرایی به 
مرور زمان به دست می آید، قابل توجیه است؟! 

هضم نکردن 
ویژگی های 
ماورائی نبوت 
و رسالت که 
در قالب وحی 
بود، موجب شد 
برخی متکلمان 
مسیحی، وحی را 
با تجربه ای مانند 
تجربه عرفان 
و اهل ریاضت 
یکسان بدانند. 
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حضرت عیسی)ع( نیز وحی را در دوران نوزادی 
دریافت کرد. به این ترتیب نبوت و دریافت وحی 
از جانب خدای متعال در زمان کودکی، چگونه 
با دریافت های عارفان که معموالً در سنین باال 
به آن نائل می شوند هم ســنخ خواهد بود؟! این 
آیات قرآن کریم نشانگر آن است که اساساً وحی 
الهی با دریافت های شهودی و اشراقی سنخیت 
ندارد. همان گونه که ابن عربــی گفت: »به من 
الهام می شود ولی وحی نمی شود.« و همو گفت: 
»آنچه پیامبران دریافت می کنند، امری مختص 
است که وحی الهی خاص نامیده می شود، ولی 
آنچه عارفان دریافت می کننــد، به رغم این که 

ارتباط با عالم ملكوت است، وحی نیست.«
بیان عارفان نیز عدم سنخیت دریافت عرفانی را 
با دریافت های وحیانی انبیا تصدیق می کند. از 
این رو هیچ گاه پیامبر ما نفرمود که من بر اساس 
تجربه، وحی را دریافــت و ارائه می کنم تا گفته 

شود وحی همان تجربه پیامبر)ص( است. 
در پایان به طور خالصه به تفاوت های اساســی 

وحی و تجربه دینی اشاره می کنیم:
1- در تجربه دینی به مشاهده دوباره نیاز است 
تا از مرحله شــک به مرحله یقین برســد، ولی 
وحی به تكرار نیاز ندارد و نخســتین جرقه آن 
با یقین علمی همراه اســت و هیچ پیامبری در 
دریافت و تلقی وحی، به تجربه دینی نیاز ندارد 
و اگر به تجربه نیاز می داشــت، حضرت یحیی و 

عیسی)ع( در کودکی به نبوت نمی رسیدند.
2- وحی انبیا از ســنخ علم قطعی و خطاناپذیر 
اســت، برخالف تجربه دینی که از ســنخ عمل 

است، هرچند در آن شهود و کشف هم باشد.
3- وحی از سنخ علم حضوری است؛ چرا که درک 
انسان از وحی، باالتر از درک انسان از خود اوست، 

برخالف تجربه که علم حصولی است.
4- وحی از برون بر پیامبران الهی القا می شود، 
ولی تجربه دینی از احساسات و معنویات درونی 

بشر شكل می گیرد. 
همچنین در بررســی کلی می توان دو اشــكال 
اساسی در یكســان انگاری تجربه دینی و وحی 
مطرح نمود: یكی این که وحی از نظر مسلمانان 
و قرآن کریم حادثه ای اســت که از برون پیامبر 
بر وی القا می شــود که حتی خود پیامبر در آن 
دخالت ندارد؛ در نتیجه ساختار و فرآیند وحی 
با تجربه دینی ســازش ندارد. دوم این که کسی 
نمی تواند در دریافت وحی با پیامبر مشــترک 
باشــد و گوهر وحی ســرایت پذیر بــه دیگران 
نیســت و با شــهود عارفان تفــاوت ماهوی و 

جوهری دارد. 

وحی از نظر 
مسلمانان و قرآن 
کریم حادثه ای 
است که از برون 
پیامبر بر   وی القا 
می شود که حتی 
خود پیامبر در آن 
دخالت ندارد

معنای وحی
آرای لغویان در معنای وحی، همسان نیست. 
ابن فارسـ  لغوی مشــهور قــرن چهارمـ  در 
مقاییس اللغه آورده اســت: »و.ح.ی. ریشه ای 
است که بر القای مطلبی به دیگری به صورت 
پنهانی یا غیر آن داللت دارد؛ پس هر مطلبی 
که به اشاره نوشته، نامه و جز این ها به دیگری 
القا کنی که از آن آگاه شــود، وحی است و هر 
ساختی از وحی به این ریشه بازمی گردد.« ابن 
منظور نیز در لسان العرب آورده است: »وحی، 

اشاره کردن، نوشــتن، رســاله، الهام، سخن 
پنهانی و هــر چیزی که به دیگــری القا کنی؛ 
گفته می شــود: »وحیت الیه الكالم و أو حیت 
]مقصود این اســت که »وحی و اوحی« هر دو 
به یک معنا به کار رفته انــد[ و »وحی وحیا و 

اوحی« نیز به معنای کتب ]نوشت[ است.«
به باور راغب اصفهانی، وحی، اشــاره ســریع 
اســت. برخی قرآن پژوهــان از تعریف راغب، 
پنهانی و ســریع را اســتفاده کرده اند.1 برخی 
دیگر گفته هــای لغویــان را در دو عنصر یاد 

وحی نبوی و اقسام آن

ماهیتوحی
آراي  و  نظریه ها  دینی  اندیشه  تاریخ 
ارتباط  و کیفیت  را درباره وحی  مختلفی 
پیامبر با عالم غیب به خاطر دارد. در نقد 
مقاالت  و  کتاب ها  ادعاها،  این  بررسی  و 
متنوعی نوشته شده است. اخیراً نیز وحی، 
تجربه نبوی و نظری که برخی روشنفکران 
در این باره مطرح کرده اند محل مناقشه و 
تضارب آرا بوده است. به این بهانه در این 
مجال به بررسی ماهیت وحی پرداخته ایم.

حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمحمدحسن جواهری
عضو هیئت علمی مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم 

نگاه
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شــده )پنهانی و ســرعت( جمع کرده اند.2 تا 
این جا به دست آمد که وحی چه مصدر وحی، 
وحیا باشد و چه اسم مصدر از أوحی، یوحی و 
ایحاء، به یک معنا بوده،3 بر خبر دادن پنهانی 
و سریع داللت می کند و مصادیق آن می تواند 
بر هر یک از اشــارت، کتابت، نوشــته، رساله، 
پیام، سخن پوشیده، اعالم ســریع و در خفا و 
جز آن ها که دور از توجــه دیگران القا و تفهیم 

شود، تطبیق گردد.
اما بررسی ســخنان لغویان و نیز بررسی آیاتی 
که واژه وحی در آن ها به کار رفته است، به این 
نكته رهنمون می شــود که نهانی بودن و نیز 
سرعت الزمه جدایی ناپذیر وحی نیست، بلكه 
القا و ارتباطی فراکالمی و خارج از نظام زبانی و 
طبیعی بودن اساس آن را تشكیل می دهد. این 
نتیجه ای است که سخن صاحب التحقیق فی 
کلمات القرآن الكریم بی اشــعار به آن نیست: 
»أن االصل الواحد فی المــادة هو القاء امر فی 
باطن غیره ...«4 آیه 11 ســوره مریم شــاهد 
خوبی برای این ســخن اســت: »َفَخَرَج َعلَی 
َقْوِمِه ِمَن الِْمْحَراِب َفَأْوَحی إِلَْیِهْم أَْن َســبُِّحوا 
ا: ]او پس از دریافت بشارت الهی[  بُْكَرًة َوَعِشــیًّ
از محراب بر قوم خویش درآمد و ایشــان را ]با 
اشــاره[ آگاه گردانید که روز و شب به نیایش 

خدا بپردازند.«
حضرت زکریا)ع( با اشــاره به دیگران فهماند 
که باید خدای خود را تســبیح گویند. روشن 
اســت که اشــاره آن حضرت نــه پنهانی بود 
و نه با ســرعت، بلكه هرکــس او را می دید و 
به اشــاره های او دقت می کرد، به خواســته و 
رهنمودهای او پی می برد. تنها ویژگی ارتباط 
او، رمزی و فراکالمی بودن آن اســت، خواه با 

دست باشد و خواه به گونه ای دیگر.
آری! اگر دشــواری برقراری چنین ارتباطی را 
به پنهانی بودن تفسیر کنیم، فراگیر بودن آن 
را می توان پذیرفت، ولی در هر صورت، معنای 
سرعت داشــتن آن برای ما نامعلوم است، مگر 

به توجیه هایی روی آوریم. 
گفتنی اســت »وحی« در زبان هــای عبری 
و آرامی )اوحی( به معنای شــتاب کردن و در 
حبشی )َوَحَی( به معنای شناختن و دور زدن 
آمده است.5 این بررسی تطبیقی در زبان های 
ســامی )عبری(، آرامی، حبشــی، عربی و ...( 
نشــان دهنده پیشــینه دراز کاربرد واژه وحی 
در زبان عربی است و چه بســا اصالت آن را در 

این زبان گزارش کند. پژوهش های تطبیقی، 
افزون بــر این، به معنی شناســی نیز خدماتی 
ارائــه می کند، ولــی در خصــوص »وحی« و 
واژه های اصیل دیگری کــه در فرهنگ عرب 

شناخته شده بود، تأثیرگذار نیست.6
کاربرد واژه وحی در قرآن

واژه وحی و مشــتقات آن بیش از هفتاد بار در 
قرآن آمده است و بیشــتر موارد آن به ارتباط 
ویژه خدا با پیامبــران داللت دارد. کاربردهای 
دیگر این واژه را می تــوان در معانی گوناگون 
چون الهام، اشــاره، هدایت غریــزی و هدایت 
تكوینی جستجو کرد که در ذیل برای هر یک 

از آن ها شرح کوتاهی ارائه شده است.
1- الهام و در دل افكندن

الهام، پیامی است که از درون دریافت می شود. 
دریافت های درونی انســان گاه خاســتگاهی 
روشــن و پاک دارنــد و دل را روشــن و راه را 
آشــكار می ســازند؛ این گونه پیام های غیبی 
و دریافت هــای درونی »الهام هــای روحانی و 
الهی« اســت و در مقابل، برخی سروش های 
غیبی از سرچشمه های ناپاک و شیطانی صادر 
می شوند که به وسوسه شیطانی نام بردار است 

و از هر دو در قرآن یاد شده است:
الف( الهام روحانی به انسان و مالئکه

ـ »َوأَْوَحْیَنا إِلَــی أُمِّ ُموَســی أَْن أَْرِضِعیِه َفإَِذا 
ِخْفِت َعلَْیــِه َفَألِْقیِه فِــي الَْیــمِّ َواَل تََخافِي َواَل 
وُه إِلَْیِک َو َجاِعُلوُه ِمَن الُْمْرَسلِیَن:  َّا َرادُّ تَْحَزنِي إِن
ما به مادر موسی الهام کردیم: »او را شیر ده و 
هنگامی که بر او ترســیدی، وی را به دریا]ی 
نیل[ بیفكن و نترس و غمگیــن مباش که ما 
او را به تو باز می گردانیم و او را از رسوالن قرار 

می دهیم.«7
ِّي َمَعُكْم: و  َُّک إِلَی الَْماَلئَِكــةِ أَن ـ »إِْذ یُوِحي َرب
هنگامی کــه پروردگارت به فرشــتگان وحی 

کرد: »من با شما هستم...«8
ب( وسوسه های شیطانی

اِطیَن لَُیوُحــوَن إِلَــی أَْولَِیائِِهْم: و  ــیَ ـ »إِنَّ الشَّ
شــیاطین مطالبــی را مخفیانه به دوســتان 

خویش القا می کنند ...«9
2- اشاره

خدای متعال جریان بشــارت دادن به حضرت 
زکریا)ع( و وظیفه او را چنین نقل کرده است: 
»َفَخَرَج َعلَی َقْوِمِه ِمَن الِْمْحَراِب َفَأْوَحی إِلَْیِهْم 
ا: ]او پس از دریافت  أَْن َســبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشــیًّ
بشارت الهی[ از محراب بر قوم خویش درآمد و 

ایشان را ]با اشاره[ آگاه گردانید که روز و شب 
به نیایش خدا بپردازند.«

3- هدایت غریزی
خدای متعال از هدایت غریزی که در حیوانات 
به ودیعــت نهاده، بــه وحی یاد کرده اســت: 
َُّک إِلَــی النَّْحــِل أَِن اتَِّخِذي ِمَن  »َوأَْوَحــی َرب
ا یَْعِرُشوَن*ثُمَّ  ــَجِر َوِممَّ الِْجَباِل بُُیوتًا َوِمَن الشَّ
ِِّک  ِكي ُســُبَل َرب ُکلِي ِمْن ُکلِّ الثََّمَراِت َفاْســلُ
ُذلاًُل: و پــروردگار تو به زنبور عســل وحی ]و 
الهام غریزی[ کرد کــه: »از کوه ها و درختان و 
داربســت هایی که مردم می سازند، خانه هایی 
برگزین، سپس از همه میوه ها ]و شیره گل ها[ 
بخور و راه هایــی را که پــروردگارت برای تو 

تعیین کرده است، به راحتی بپیما...«10
هدایت غریزی تنها از آن حیوانات نیســت و 
شامل هدایت طبیعی انســان ها نیز می شود، 

مانند مكیدن شیر نوزاد.
4- هدایت تكوینی و تقدیری در نظام آفرینش

نظام دقیــق آفرینــش بــر پایــه برنامه ای 
حساب شــده به راه خویش ادامــه می دهد، 
ولی از آن جا که منشــأ این نظام های پیچیده 
از چشم پنهان اســت و همگان را نسزد که از 
اسرار شــگفت آفرینش آگاهی یابند، از لفظ 
»وحی« برای بیان آن استفاده شده است: »...

نَْیا  َماَء الدُّ َو أَْوَحی فِي ُکلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزیَّنَّا السَّ
بَِمَصابِیــَح َو ِحْفًظا َذلَِک تَْقِدیــُر الَْعِزیِز الَْعلِیِم: 
... و در هر آســمانی کار آن ]آسمان[ را وحی 
]و مقرر[ و آســمان پایین را بــا چراغ هایی ]و 
ستارگان[ زینت بخشــیدیم و ]با شهاب ها از 
رخنه شیاطین[ حفظ کردیم؛ این است تقدیر 

خداوند توانا و دانا.«11
5- وحی به پیامبران

این نوع وحی که خــود اقســامی دارد، ویژه 
پیامبران اســت و درباره چگونگی و شــرایط 
آن سخن خواهد آمد. خدای متعال در آیه 51 
سوره شــوری، انواع وحی به پیامبران را بیان 
ُ إاِلَّ  فرموده است: » َوَما َکاَن لَِبَشٍر أَْن یَُكلَِّمُه اللَّ
َوْحًیا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو یُْرِسَل َرُسواًل َفُیوِحَي 
َُّه َعلِيٌّ َحِكیٌم: و شایسته هیچ  بِإِْذنِِه َما یََشــاُء إِن
انسانی نیست که خدا با او ســخن گوید، مگر 
از راه وحی یا از پشــت حجاب، یا فرستاده ای 
بفرســتید و به فرمان او هر چــه راه بخواهد، 
وحی کنــد؛ چرا کــه او بلندمرتبــه و حكیم 

است.«
بر اســاس این آیه، وحی به پیامبران دو معنا 

یکی از فلسفه  های 
اصلی نزول این 
کتاب آسمانی، افزون 
بر آن که سندی 
برای نبوت پیامبر 
اکرم)ص( است 
و خود فی نفسه 
معجزه جاودانه است 
جنبه و هدف واالیی 
است که برای نزول 
قرآن برشمرده  اند و 
خود قرآن نیز بر آن 
تأکید فرموده و آن 
جنبه هدایتگری 
قرآن است

دارد؛ یكی معنای عام که شــامل هر ســه نوع 
وحی اســت و دیگری معنای اخص که وحی 
مســتقیم اســت )وحیا( و به دیگر ســخن، 
وحــی در یک معنا شــامل وحی مســتقیم و 
غیرمستقیم است و در معنای اخص)در آیه یاد 
شده( تنها به وحی مســتقیم اطالق می شود. 
نوعی دیگر از وحی نیز مطرح شده که به وحی 
تسدیدی خوانده می شود. شاهد این نوع وحی 
ًة  آیه 73 سوره انبیاء اســت: »َو َجَعلَْناُهْم أَئِمَّ
یَْهُدوَن بَِأْمِرنَــا َوأَْوَحْیَنا إِلَْیِهْم فِْعــَل الَْخْیَراِت 

اَلِة«. َوإَِقاَم الصَّ
این وحی، تشــریعی و از نوعی کــه پیامبران 
الهی دریافت می کردند نیســت، بلكه توفیق 
افعال نیک و ایصال به مقصود اســت که در آن 
به وحی تســدیدی و تأییدی تعبیر می شود و 
امامان معصــوم)ع( نیــز از آن موهبت الهی 
بهره مندند، لیكن وحی تشــریعی مخصوص 

پیامبران است.12
گفتنی اســت کــه در برخــی روایــات31 از 
گونه های دیگر وحی نیز ســخن به میان آمده 
اســت که جنبه مصداقی دارد؛ مانند وحی امر 
)مائده/111( وحــی خبر )انبیــاء/73( و جز 

این ها.14
ارتباط برخی انســان ها با خدا کــه از ماده و 
مادیات مبراست، به دو دلیل امكان پذیر است: 
نخســت عدم وجود مانع عقلی و دیگری وقوع 

آن.
عدم مانع: امكان وحی با عدم وجود مانع عقلی 
و تناقض اثبات می شــود و تاکنــون منكران 
وحی هیچ دلیلــي بر عدم امــكان وحی ارائه 
نكرده اند و نهایت آن اســت که علوم بشــری 
تاکنون نتوانسته در چارچوب قوانین طبیعت، 
آن را درک کند و این هیچ ضــرری به امكان 
و وقوع آن نمی زنــد، چرا که علوم بشــری از 
درک بسیاری از اسرار پیرامون خویش نیز که هر 
روزه با آن ها سروکار دارد، عاجز است؛ »رؤیا« از 
جمله آن هاست. بشر حتی از فهم و حل بسیاری 
از مسائل طبیعی نیز عاجز مانده است، مسائلی 
دربــاره کهشــكان ها، فعالیت های جســمانی 
حیوانــات، حرکــت و پیوند بســیار دقیق و 
شگفت موجودات در چرخه هستی و بسیاری 

دیگر.
وقوع وحی: وقوع هر چیــز گویاترین دلیلی بر 
امكان وقوع آن است؛ برای مثال، وجود انسان 
بهترین دلیل بر امكان و وقوع اوست. از این رو 

برترین معجزه که قرآن کریم و کالم خداست، 
خود به روشــنی بر معجزه و الهــی بودن آن 
داللــت دارد و وجــوه اعجاز در ابعــاد بیانی، 

علمی و تشریعی سند زنده این مدعاست.
گذشــته از این، یكی از مهم تریــن ادعاهای 
پیامبران، ارتباط با خداست و آنان برای اثبات 
ادعای خویش به اذن خدا معجزه می آوردند و 
روشن است که اصلی ترین عامل اقرار مردم به 
نبوت ایشــان در طول تاریخ، راستی سخن و 

معجزه آنان بوده است.
وحی نبوی و اقسام آن

قرآن کریــم دربــاره انــواع ارتباط خــدا با 
پیامبرانش می فرمایــد: »َوَما َکاَن لَِبَشــٍر أَْن 
ُ إاِلَّ َوْحًیا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب أَْو یُْرِسَل  یَُكلَِّمُه اللَّ
َُّه َعلِيٌّ َحِكیٌم: و  َرُسواًل َفُیوِحَي بِإِْذنِِه َما یََشاُء إِن
شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن 
گوید، مگر از راه وحی یا از فراســوی حجاب 
یا فرســتاده ای بفرســتد و به فرمان او هر چه 
بخواهد وحی کند، به درستی که او بلندمرتبه 

و حكیم است.«15
براساس این آیه اقسام وحی نبوی عبارتند از:

6- از طریق وحی
در ارتباط مســتقیم، وحی بدون واسطه و به 
طور مســتقیم بر پیامبر القا می شد. گاه از این 

نوع وحی به وحی لدنی یاد می شود که برگرفته 
ََّک لَُتلَقَّی الُْقْرآَن  از آیه 6 سوره نمل اســت: »َوإِن
ِمْن لَُدْن َحِكیٍم َعلِیٍم: تو قرآن را از نزد حكیمی 
دانا دریافــت مي کنی« ولی ظاهــراً »الدن« به 
وحی مستقیم اختصاص ندارد و می تواند شامل 
وحی با واسطه نیز بشود، از این رو اطالق آن بر 

وحی مستقیم با مسامحه همراه است.
وحی مستقیم برخالف دو نوع دیگر که توضیح 
آن ها خواهد آمد، با ســختی و مشــقت همراه 
بوده است. آورده اند که هنگام نزول وحی، درد 
شــدیدی بر پیامبر)ص( عارض می شد، حالت 
غش و بی هوشــی بر او ظاهر می گشت و سر او 
پایین می آمد، رنگ صورتــش تغییر می کرد و 
عرقش جاری می شد و این حالت ها بر حاضران 
نیز تأثیر می گذاشت. خدای متعال می فرماید: 
َّا َسُنلِْقي َعلَْیَک َقْواًل ثَِقیاًل: ما گفتار سنگینی  »إِن

را بر تو القا می کنیم.«16 
حارث بن هشــام به پیامبــر)ص( عرض کرد: 
وحی چگونه بر شــما نازل می شود؟ فرمود: گاه 
مانند زنگ بر من فرود می آید و آن شدیدترین 
نوع وحی بر من اســت که گویی بندهای من از 
یكدیگر می گسلد و در این هنگام، مطالب وحی 
شــده را حفظ می کنم و زمانی نیز فرشته وحی 
در قالب مردی ظاهر می شــود و با من ســخن 

برترین معجزه که 
قرآن کریم و کالم 
خداست، خود به 
روشنی بر معجزه 
و الهی بودن آن 
داللت دارد و وجوه 
اعجاز در ابعاد 
بیانی، علمی و 
تشریعی سند زنده 
این مدعاست

نگاه
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می گوید و گفته هایش را درک و حفظ می کنم 
و این نوع از وحی بر من آسان تر است.

صدای زنگ در ایــن روایت کنایــه از صدای 
پیاپی مانند صــدای ناقوس اســت. این صدا 
تأثیر شدیدی بر پیامبر اکرم)ص( داشته است، 
زیرا پیاپی بــودن صدا تا اعمــاق جان آدمی 
نفوذ می کند و از این روست که پیامبر گرامی 
اسالم)ص( فرمودند: گمان می کردم که جان 
من گرفته می شود. ظاهراً این آوا مقدمة نزول 
وحی بوده تا پیامبر)ص( برای ایجاد این رابطه 

شدید روحی آماده شود.
در حدیث ابن مسعود آمده است: وقتی خدا با 
وحی با او سخن می گفت، اهل آسمان صدایی 
می شــنیدند بســان صدای برخورد و حرکت 

زنجیر بر سنگی سخت ... «17
7- از پس پرده

»وراء« در »ِمن وراء حجاب« به معنای پشــت 
نیســت، بلكه به معنای بیرون هر چیزی است 
که بر آن چیز محیط اســت، چنان که خدای 
ُ ِمــنْ َوَرائِِهْم ُمِحیٌط: و  متعال می فرماید: »َواللَّ
خداوند از هر سو بر ایشــان محیط است.« از 
این رو، وراء گاه به معنای جلو و پیش رو نیز به 
کار می رود، مانند »... َوَکاَن َوَراَءُهْم َملٌِک یَْأُخُذ 
ُکلَّ َسِفیَنٍة َغْصًبا: ...پیشاپیش آن ها پادشاهی 
بود که هر کشتی ]سالمی[ را به زور می گرفت. 
علت تعبیر به وراء تشــبیه به کسی است که از 
پس پرده سخن می گوید، ولی دیده نمی شود. 
وحی هایی که در خواب بــر پیامبر)ص( نازل 
می شده و نیز سخن گفتن حضرت موسی)ع( 
با خدا در کوه طور از مصادیــق این نوع وحی 

نبوی است.18

آیت الل جــوادی آملی در توضیــح این نوع از 
وحی آورده است: معنای »او ِمن وراء حجاب« 
این است که از خداوند صادر می شود، از جایی 
ظهور کند، نه آن که آن جایــگاه، مصدر کالم 
و منشــأ صدور آن باشد. اگر موســی کلیم از 
ُ«19 را  َِّني أَنَا اللَّ حجاب شــجره طور گفتار »إِن
شنید، گوینده این کالم درخت نبود، زیرا اوالً 
دیگران نمی توانستند بشنوند و ثانیاً در روایات 
دارد که موسی حكیم از شــش جهت صدا را 
می شــنید، ولی در عین حال احساس می کرد 

که از ناحیه شجره است.«20
8- از طریق فرشته

برخی بــر اســاس روایاتی که حی مســتقیم 
قرآن بر پیامبر)ص( را توصیف می کند، بر این 
باورند که بخشــی از آیات قرآن بدون واسطه 
جبرئیل و به طور مســتقیم نازل شــده است. 
استاد معرفت وحی بیشتر آیات قرآن را به طور 
مســتقیم می داند: »و لعل اکثریة الوحی کان 
مبشریا ال یتوسطه ملک علی ما جاء فی وصف 

الصحابة حاله ...«21 
از ســوی دیگر، برخی بر ایــن باورند که همه 
آیات قران با واســطة  جبرئیل بر پیامبر)ص( 
نازل شــده و آنچه در روایــات در وصف وحی 
مســتقیم بر پیامبــر)ص( آمــده، مربوط به 
وحی های و غیرقرآنی )مانند احادیث قدسی( 
است و دلیل آن را آیاتی مانند آیات ذیل، بیان 
َُّه لََتْنِزیــُل َربِّ الَْعالَِمیَن*نََزَل  کرده اند:22 »َوإِن
وُح الِْمیُن*َعلَــی َقلِْبَک لَِتُكــوَن ِمَن  بِِه الــرُّ
الُْمْنِذِریَن*بِلَِســاٍن َعَربِيٍّ ُمِبیٍن: مســلماً آن 
]قرآن[ از ســوی پروردگار عالم نازل شــده و 
روح االمین]جبرئیل[ آن را فــرود آورده و بر 
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حسین سیدی و مباحثی در فقه اللغه و زبان شناختی عربی، رمضان عبدالتواب، ترجمه حمیدرضا شیخی.
7 - قصص/7
8 - انفال/12
9- انعام/121

10 - نحل/ آیات 68 و 69
11 - فصلت/12

12- المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمدحسین طباطبایی، ج 6، 261 و ج 14، 334.
13- بحاراالنوار، ج 18، ص 252ـ  254.

قلب تو نازل کرده اســت تا مردم را بترســانی 
و آن با زبان عربی روشــن و فصیح نازل شده 

است.
 ... ـَک بِالَْحقِّ ِـّ لَــُه ُروُح الُْقُدِس ِمْن َرب ـ »ُقْل نَزَّ
بگو آن ]قــرآن[ را روح القدس]جبرئیل[ از 
جانب پروردگارت به ســوی حق نازل کرده 

است... .«23
لَُه َعلَی  ـُه نَزَّ َـّ ا لِِجْبِریَل َفإِن ـ »ُقْل َمــْن َکاَن َعُدوًّ
ِ...: بگو کســی کــه با جبرئیل  َقلِْبَک بِإِْذِن اللَّ
دشمن باشد ]در حقیقت با خدا دشمن است؛ 
زیرا[ او به فرمان خدا آن]قــرآن[ را بر قلب تو 

فرود آورده است ... .«24
به باور طرفــداران این نظریــه، ضمیرهای 
له« به حسب ظاهر به همه قرآن  »انّه« و »نزَّ
باز می گردد، نــه بخشــی از آن،25 بنابراین 
نمی توان به تبعیــض روی آورد.26 این ظهور 
را بــه اعتبار بازگشــت ضمیر بــه قرآن که 
بخشــی از آن نازل شــده و بخش های دیگر 
به تدریج نازل می شــود، می توان پذیرفت، 
به شــرط این که روایات ظهور یادشده را از 
بین نبرند و ضمایــر را به بخش هایی از قرآن 
بازنگردانند، برای مثال در تفســیر عیاشــی 
بــه نقــل از امیرالمؤمنین علــی)ع( آمده 
اســت: »هنگامی که ســوره مائده بر پیامبر 
نازل شــد، ایشان بر اســتری بنام »شهباء« 
سوار بودند. وحی بر ایشان ســنگینی کرد، 
آن چنان که حیوان ایستاد و شكمش پایین 
آمد، دیــدم که نزدیــک بود ناف بــه زمین 
برســد. در آن حال پیامبــر از خودبي خود 
شد و دســت خود را بر ســر یكی از صحابه 

 27».گذاشت

14- برای آگاهی بیشتر ر.ک: وحی و نبوت در قرآن، عبدالل جوادی آملی، ج 3، ص 76ـ  77.
15- شوری/51

16 - مزمل/5
17 - ر.ک: التمهید فی علوم القرآن، جالل الدین سیوطی، نوع شانزدهم

59: التحقیق فی کلمات القرآن الكریم، حسن مصطفوی، ماده وری 18 - ر.ک: همان، ج 1، ص 57ـ 
19 - طه/14

20 - التمهید فی علوم القرآن، محمد هادی معرفت، ج 1، ص 64
21 - التمهید فی علوم القرآن، محمدهادی معرفت، ج 1، ص 64

22 - ر.ک: تاریخ و علوم قرآن، ابوالفضل میرمحمدی زرندی، ص 5- 12
23 - نحل/102

24 - بقره/97
25 - ر.ک: تاریخ و علوم قرآن، ص 7

26- ر.ک: همان، ص 12
27- تفسیر عیاشی، ج 1، سوره مائده، حدیث 2؛ علوم قرآنی، ص 30  

الف( تالوت قران به قصد ثواب
یكی از مهم ترین علــل و عوامل مهجوریت قرآن کریم، بســنده نمودن به 
تالوت قرآن کریم به قصد ثواب اســت. رسول اکرم)ص( در راستای همین 
خصوصیت فرموده اند: »رب تال القرآن و القرآن یلعنه« )مجلسی، 1403 
ق، ج 92، ص 184( زیرا این دســته از قاریان کالم الهی آداب و شــرایط 
ظاهری و باطنی تالوت صحیح قرآن کریم را رعایت و یا احراز نكرده اند و با 
قلوب قفل شده به سراغ قرآن می روند. از این روست که خداوند می فرماید: 
َُّروَن الُْقْرآَن أَْم َعلَی ُقُلــوٍب أَْقَفالَُها« )محمد/24( مهم ترین آفت  »أََفاَل یََتَدب
عبادت، عادت است و همین ویژگی موجب می شود که عبادت بدون توجه 

قلبی انجام گرفته و به لقلقه زبان مبدل گردد. 
ب( عدم شناخت نقش قرآن در زندگی

قرآن کریم به عنوان آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی که داعیه هدایت انسان ها 
را دارد، از چنان جامعیتی برخوردار است که معارف و آموزه های آن جاودانه و 
منطبق بر همه زمان ها و مكان هاست. امام باقر)ع( در این زمینه می فرمایند: »اگر 
این گونه باشد که وقتی آیه ای درباره قومی نازل شد، پس از مرگ آن قوم، آیه نیز 
بمیرد، چیزی از قرآن باقی نمی ماند، ولی قرآن کریم تا آسمان و زمین هست، 
جاری است.« )عیاشی، 1380ق، ج 1، ص 11( متأسفانه برخی می پندارند قرآن 
شامل احكام فردی و توصیه هایی اخالقی است که طرفدارانش را به یک سلسله 
دستورات اخالقی، عبادی و فردی دعوت نموده است، غافل از این که این کتاب 
مقدس، در زمینه های گوناگون از جمله مسائل تربیتی، جامعه شناسی، فقهی، 
اقتصادی، اخالقی، سیاسی و ... مطالبی بدیع به پیروان خود ارائه نموده است، لذا 
محدودنگری به قرآن موجب می شود که آیات نورانی قرآن در فضای کوچک، 

محصور و محبوس شده و چشم انداز دیگری نداشته باشد.

قرآنکتابزندگاناست
نهکتابقبرستان

دکتر سید احمد میریان 
رئیس دانشکده فنی سما واحدساری

تالش برای رفع مهجوریت قرآن امری ضروری است، لیکن جهت نیل به این هدف مقدس، 
ابتدا باید عوامل مهجوریت در میان مسلمانان مورد بررسی قرار گیرد. در این مقال، با 

رعایت اختصار به مهمترین علل و عوامل مهجوریت قرآن کریم اشاره می شود.

مهجوریت اهل بیت)ع( به مهجوریت قرآن منجر  می شود

دیدگاه
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ج( تالش برای جدا کردن اهل بیت)ع( از قرآن
متأسفانه برخی با این اســتدالل که قرآن به زبان عربی فصیح نازل شده و 
قابل فهم است، پس عقل ما برای فهم آن کافی است و نیازی به روایات اهل 
بیت)ع( نداریم، سعی در مهجوریت اهل بیت)ع( نمودند. این در حالی است 
که قرآن و اهل بیت)ع(، عصاره و تداوم بخش رســالت اند و با آیات قرآن از 
ْکَر لُِتَبیَِّن لِلنَّاِس َما نُزَِّل إِلَْیِهْم« )نحل/44( و نیز  جمله آیه »َوأَنَزلَْنا إِلَْیَک الذِّ
احادیث پیامبر)ص(، از جمله حدیث ثقلین، اهــل بیت)ع( به عنوان قرآن 
ناطق و مبّین احــكام و معارف کتب الهی، رابطــه اي جدایي ناپذیر با قرآن 
کریم دارند. از این رو مهجوریت اهل بیت)ع( یقیناً منجر به مهجوریت قرآن 
می شود؛ همان طور که در زیارت امام حسین)ع( در دعای عرفه می خوانیم 
»و أصبح کتاب الل بفقدک مهجورا«. بدیهی اســت اعراض از اهل بیت)ع( 
که مفسران حقیقی قرآن محسوب می شوند، موجب بزرگ ترین شكاف در 
میان مسلمانان شده و دوری از دستورات قرآن و متروک ماندن بسیاری از 

معارف قرآنی را به دنبال خواهد داشت.
به جرأت می توان گفت که ریشــه تاریخی تفكر جداســازی قرآن و اهل 
بیت)ع(، شعار »حسبنا کتاب الل« است که از عصر رسول خدا)ص( شروع 
شده و بر جدایی قرآن و اهل بیت)ع( اصرار می ورزد. این دیدگاه قبل از آن که 
نظریه ای علمی باشد، نظریه ای سیاسی اســت. )رضایی اصفهانی، 1387، 

ش، ج 2، ص 98(
د( موانع و حجاب های بین انسان و قرآن

حجاب های موجود بین انسان و قرآن، خود عاملی مهم در مهجوریت قرآن 
اســت و باعث می شــود قاری قرآن در عین ارتباط با قرآن، از درک معارف 
و حقایق واال و بلند آن محروم مانده و از فیض گســترده آن بی بهره بماند. 
یكی از مهم ترین این حجاب ها، تصویر چهره ای دست نیافتنی از قرآن کریم 
ِّلُْمتَِّقیَن«  اســت. در قران اگر آیاتی چون »َذلَِک الِْكَتاُب الَ َریَْب فِیِه ُهًدی ل
)بقره/2( و یا »فِي لَْوٍح مَّْحُفوٍظ« )بروج/22( آمــده، آیاتی دیگر چون » إِنَّ 
َهَذا الُْقْرآَن یِْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم« )اســراء/9( نیز جلوه نموده است. ترسیم 
چنین چهره ای از قرآن که خود را مایه هدایت مــردم )بقره/185( معرفی 
نموده، مانع بهره مندی از این کتاب مقدس شــده به گونه ای که بسیاری از 
مخاطبان، قرآن را از نعمت تدبر محروم ســاخته و نگرش روزآمد و کارآمد 

مفسران را به حداقل رسانده اند. 
از نظر امام خمینی)ره( یكی از بزرگ ترین حجاب های میان انسان و قرآن 
که مانع استفاده از آن شــده اســت، اعتقاد به این تفكر است که جز آنچه 
مفسرین نوشــته یا فهمیده اند، کس دیگری حق استفاده از قرآن شریف را 
ندارد و تفكر و تدبر در آیات شریفه را با تفســیر به رأیـ  که ممنوع استـ  
اشتباه گرفته اند و به واسطه این اندیشه باطل، قرآن کریم را از جمیع فنون 
قابل استفاده عاری نموده و به طور کلی آن را مهجور نموده اند، در حالی که 
بهره های عرفانی، اخالقی و ایمانی از قرآن به هیچ وجه تفسیر به رأی نیست.

آلودگی به گناه نیز یكی دیگر از مهم ترین حجاب ها و موانع میان انســان و 
قرآن است. در آموزه های دینی، برای گناه جز کیفر اخروی، آثار و پیامدهای 
زیانبار دیگری نیز احصاء شده است که از جمله آن ها می توان به محرومیت 
از فهم قرآن و اســتفاده از معارف معنوی وحی اشــاره کرد. )مجله حوزه، 

شماره 96، ص 223(
هـ( مهجوریت قرآن در عمل

تمامی مراحــل و مراتب مؤانســت و ارتباط با قــرآن چون آموزش 

قرائت، تدبر، انس و آشــنایی با معارف قرآن و ... مقدمه ای برای عمل 
به قرآن اســت. اگر قرآن در عمــل، رفتار، گفتار و شــخصیت فرد و 
جامعه متجلی نشود، هرگز با انســان و جامعه قرآنی مواجه نخواهیم 
شد. در واقع عمل به قرآن است که قلوب را منقلب و جوامع را تعالی 
می بخشد. بســنده نمودن به آموزش، تعلیم و قرائت، تدبر و شناخت 
مفاهیم قرآنی و ... فقط می تواند ظاهر و نــام قرآن را از مهجوریت و 
غربت برهاند. در حالی که مهجوریت و غربــت اصلی، عمل نكردن و 
پیاده نكردن فرامین و اهداف قرآنی در عمــل و رفتار مردم در متن 

جامعه است.
مقام معظــم رهبری در ایــن خصــوص می فرماینــد: »از وقتی که 
قدرت های مسلط بر جوامع اسالمی از ارزش های اسالمی، تهیدست 
و بیگانه شــدند و قرآن را که ناطق به حق و فرقــان حق و باطل بود، 
مزاحم خود یافتند، تالش بــرای بیرون راندن کالم خــدا از صحنه 
زندگی آغاز شــد و به دنبــال آن جدایی از این زندگــی اجتماعی و 
تفكیک دنیا از آخرت و تقابل دینــداران واقعی با دنیاطلبان قدرتمند 
به وجــود آمد؛ اســالم از منصــب اداره عرصه های زندگــی جوامع 
مسلمان پایین کشــیده شــد و به مســاجد و معابد و خانه ها و کنج 
دل ها اختصاص یافت و جدایی خســارت بار بلندمدت دین از زندگی 

پدید آمد.
امــروز نگاهی به زندگــی مســلمانان بیفكنیــد، ببینیــد قرآن در 
کجاســت؟ در دســتگاه های حكومت، در نظام هــای اقتصادی، در 
تنظیم روابط و مناســبات مردم با یكدیگر، در مدرســه و دانشگاه ها، 
در سیاســت خارجی و روابط با دولت ها؟ در تقســیم ثروت های ملی 
میان قشــرهای مردم، در خلق و خوی مدیران جوامع اسالمی و همه 
قشرهای ملت که کم یا بیش از آنان تأثیر می پذیرند، در روابط زن و 
مرد، در خوراک و پوشــاک، در کدام جلوه اصلی زندگی؟ در کاخ ها، 
در ســپرده ها و اندوخته های بانكی، در معاشرت ها، در کجای حرکت 

عمومی و اجتماعی انسان ها؟ 
سیدجمال الدین اســدآبادی صد ســال پیش از این می گریست از این که 
قرآن مخصوص هدیه دادن و زینت کردن و خوانــدن بر مقبره ها و نهادن 
بر طاقچه ها باشد. در این صد سال چه تغییری حاصل شده است؟ آیا وضع 
قرآن برای امت قرآن نگران کننده نیست!« )پیام آیت الل خامنه ای در زمان 
ریاست جمهوری به کنفرانس اندیشه اسالمی، بهمن 1364، به نقل از قرآن 

در آینه اندیشه ها( 
تالوت ظاهــری قرآن، بدون عمل بــه قرآن، ممكن اســت آثار مخرب 
زیانباری به دنبال داشــته باشــد. تالوت قرآن با اهداف ریاکارانه و نیز 
قرائت قرآن همراه با شــناخت پیــام خدا اما بدون عمل، ممكن اســت 
زمینه انحطاط و گمراهی انســان را فراهم سازد. این جاست که حضرت 
علی)ع( می فرماید: »مــن قرا القرآن فمات فدخل النــار فهو ممن کان 
یتخذ آیات الل هزوا: کســی که قرآن بخواند و پس از مرگ داخل آتش 
گردد، از کســانی بوده که آیات خدا را اســتهزاء کرده اســت.« ابن ابی 
الحدید، ذیل کالم حضرت می نویسد: شاید منظور امام از استهزاءکننده 
آیات الهی، کسی اســت که به نزول قرآن از جانب خداوند معتقد است 
ولكن به واجبات آن عمل نمی کند، همان طوری که بسیاری از مردم در 

 )53 روزگار ما چنین اند. )ابن ابی الحدید، 1381، ج 19، ص

از وقتی که 
قدرت های مسلط 
بر جوامع اسالمی 
از ارزش های 
اسالمی، تهیدست 
و بیگانه شدند و 
قرآن را که ناطق به 
حق و فرقان حق و 
باطل بود، مزاحم 
خود یافتند، 
تالش برای بیرون 
راندن کالم خدا 
از صحنه زندگی 
آغاز شد و به دنبال 
آن جدایی از این 
زندگی اجتماعی 
و تفکیک دنیا از 
آخرت و تقابل 
دینداران واقعی 
با دنیاطلبان 
قدرتمند به وجود 
آمد؛ اسالم از 
منصب اداره 
عرصه های زندگی 
جوامع مسلمان 
پایین کشیده 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.

دیدگاه



ادب    و هنر

سطرهای 
شیرین

 به بهانه ی هجده تیر
روز ملی ادبیات کودک
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گفت وگو

انتخاب   شانسی کتاب      
حسین جمالی فرد

مصائب کتاب های کودک از تولید تا مطالعه

گفتگو با حجت االسالم علیرضا سبحانی نسب، نویسنده و کارشناس آثار دینی 
و مدیر انتشارات جمال، درباره بایدها و نبایدهای تولید و نشر کتاب کودک در حوزه دین

شده صحیح است، اما گاهی اوقات راهنمایی هایی وجود 
دارد مانند مجالت رشد آموزش و پرورش که کتاب های 
مناســب را معرفی می کند یا مجموعه الک پشت پرنده 
که کتاب های ویژه را پیشــنهاد می دهد و البته مراکز و 

منابع دیگری که این کار را بر عهده دارند.
البته همه این مجموعه ها مالک های واحدی ندارند و دامنه 
این موارد برای انتخاب و پیشــنهاد کتاب بسیار گسترده 
است که ممکن است برخی خانواده ها نپسندند. توصیه ها 
و راهنمایی هایی هم در رسانه ها می شود که می تواند برای 

خانواده ها در انتخاب و خرید کتاب کودک مفید باشد.

برندسازی حوزه کتاب برای آگاهی مخاطب
به نظر مــن در این حــوزه نیازمند یک برندســازی 
هســتیم کــه کتاب هــا را شناســایی و ارزیابــی و 
خانواده هــا را دربــاره کتاب های خوب، متوســط و 

ضعیف آگاه کنند.
تا به حال این کار به این شکل ارائه نشده و دشواری های 
خاص خود را دارد. اتفاق خوبی که قرار اســت بخشی از 
آن در سال 95 در انجمن کتاب کودک و نوجوان استان 
قم انجام شود، پروژه بررســی کتاب ها و معرفی آن ها به 

مخاطبان است. 
خانواده ها باید دقــت کنند که از کارشناســان کتاب 
کودک استفاده کنند و با مشورت آن ها کتاب تهیه کنند 

 .و البته به سراغ بهترین های بازار بروند

و ایرانی نشــود، بدون شــک با هجمه 
کتاب های ترجمــه ای مواجه خواهیم 
شد. اتفاقی که در پس آن، حوزه کتاب 
کودک، نویسندگان و تصویرگران بومی 

آسیب جدی خواهند دید.

ادبیات کودک با واژه های کودکانه 
تولید نمی شود

یکــی از ســاده انگاری های مؤلفان و 
ناشــران کودک این اســت کــه فکر 
می کننــد اگر کتاب کودکانه نوشــته 
شود، کافی است. تفکری که با نوشتن 

چند واژه فرزندم، دلبندم یا عزیــزم می خواهد کتاب را 
از رده بزرگسال به رده ســنی کودک تبدیل کند. این از 
ســاده انگاری های ادبی اســت که فکر می کنند ادبیات 

کودک را می شود با چند واژه خلق کرد.
متأســفانه برخــی در مباحث تخصصی بــه مطالب و 
اطالعات عمومی خود بسنده می کنند و با این اطالعات 
ناکافی می خواهند کتاب تخصصی کودک تولید کنند. 
مخصوصــاً در حــوزه کتاب های دینــی، به متخصص 
دین و آشــنا به ادبیات کودک نیازمندیــم. افرادی که 
بتوانند مباحث عمیق دینی را متناســب با زبان کودک 
بنویسند؛ یعنی کارشناسان و متخصصان حوزه دین که 

ادبیاتشان، ادبیات کودک باشد. 

توجه ویژه به ادبیات و کتاب بومی 
عمده کتاب های دینــی که اکنون در حــوزه کودک و 
نوجوان تولید می شود، متأسفانه ترجمه است. کتاب های 
قابل اعتنا با شمارگان باال، حاصل ترجمه اند. بخشی از آن 
با کارشناسی درست گزینش می شــود و بخش دیگر با 

هدفمندی منفی و نادرست انتخاب می شود.
منظور از هدفمندی منفی یعنی کتاب، مطابق با اهداف 
نظام و تعالی خواهی فرهنگ اسالم تدوین نشده، بلکه با 
یک نگاه سکوالر و مبتنی بر انکار خدا تهیه شده، گاهی 

هم ضد اخالقی است یا مشکالت دیگری دارد.
کتاب هایی کــه در حوزه دین به شــکل بومــی تولید 
می شــوند در دو بخــش قابل بررســی هســتند: اول 
کتاب هایی که با هوشــیاری تمام نویسنده متخصص، 
ویراســتاری جدی و تصویرســازی خوب روانــه بازار 
می شوند. این کتاب ها محتوای مناســبی دارند و مورد 
اســتقبال قرار مي گیرنــد.دوم کتاب هایی کــه با نیت 
درســت، اما با شیوه نادرســت تولید می شود. دلسوزی 
هست، اما بدون نگاه کارشناســی، تخصصی و نگارش 
صحیح. در این نوع کارها با خبرگان و اهل فن مشــورت 
نشده اســت. گاهی هم اثر خوبی است اما کتاب سازی و 

تصویرگری خوبی نشده و مناسب کار کودک نیست.
ما در زمانی قرار داریم که اگر متولیان امر به کتاب بومی 
نگاه ویژه نداشته باشند یا توجه، حمایت، هدایت و نظارت 
مناسبی برای تولید کتب و آثار فاخر دینی بومی، اسالمی 

ما نیازمند متخصصانی هســتیم که 
دردها و نیازها را بشناســند و برای 
آن نیاز و درد یک نســخه شفابخش 
برای کتاب کودک بنویســند. کتابی 
که با ادبیات کودک و کتاب ســازی 
حرفه ای، به یــک اثر قــوی و فاخر 

تبدیل شود.
با این حال همچنان ساده انگاری های 
رایج در نویسنده، ناشر و مسئوالن دیده 
می شود و وجود دارد. فارغ از کارشناسان 
و داورانی که در برخی رشــته ها آثار را 
کارشناسی می کنند، گاهی متولیان 
حوزه کــودک هم نگاه دقیق و کارشناســی به کار کودک 
ندارند. به همین دلیل هدف گذاری مناسبی هم در این حوزه 

نمی شود.
بنابراین مشــکل کتاب کودک هم در نوشــتن و نشر 
آن و هم در بخش سیاستگزاری هاست. برای حل این 
مشکل هم باید تغییرات را از سیاستگزاری ها آغاز کرد 
تا این تحول به ناشران و نویسندگان هم سرایت کند. 
تحولی که به تولید کتاب های فاخــر ادبی یا دینی یا 

هر موضوع و رشته دیگری منجر شود.

مطالعه باید برای بچه ها و بزرگ ترها شیرین باشد
به نظر من داســتان یادگیــری در ایــران نیازمند یک 

داستان یا هر حوزه دیگری باشد. احساس نیاز، تشنگی و 
کسب لذت برای یادگیری وجود ندارد. 

کودک امروزی اگر به دنبال لذت و تفریح باشد، آخرین 
انتخابش کتاب است. در واقع ضعف شیوه آموزشی باعث 
شده که عاشق مطالعه نباشد. به همان میزان که تلخی 

آموزش داشته ایم فرار از مطالعه داشته ایم.
مطالعه ادبیات فارســی با خواندن کتاب های داســتان 
شــیرین تر اســت. اگر مباحث دینی را با شیرینی یاد 

نگرفته باشد به سختی سراغ این نوع کتاب ها می رود.
ریشــه این انحراف در شــیوه یادگیری، عوامل دیگری 
هم دارد، اما بخش عمده آن در آموزش و پرورش است. 
بچه های ما عاشق یادگیری نمی شوند، شیرینی مطالعه 
را حس نمی کنند. نه فقط کودکان ما، بلکه پدر و مادرها 
هم لذت کتاب را نچشــیده اند و حتی معلم ها هم برای 

تدریس خود مطالعه بسیار کمی دارند.

انتخاب کتاب خوب سخت است
انتخاب کتاب واقعاً کار سختی است.کتاب، به ویژه کتاب 
کودک، در ایــران تقریباً اتفاقی و شانســی خریداری و 
خوانده می شود. گاهی پدر و مادر کتاب را می خوانند و 
به نتیجه می رسند که برای کودک مفید است یا این که 
کتاب را می خرند و می بینند که اصطالحاً پوک در آمده 

است.
این که کار انتخاب کتاب برای خانواده ها خیلی دشــوار 

بازنگری جدی اســت. متأســفانه تاکنون در آموزش و 
پرورش، انسان قدرتمندی نداشتیم که دانش و جرأت 
الزم را برای تحول در این نهاد داشته باشد. سه مسئله در 
ایران باید متحول شود: مسئله یادگیری، خدمت مقدس 

سربازی و کار.
هر ســه این موارد در فرهنگ اســالمی و دینی ما 
امری مقدس به شــمار می آینــد و از ارزش باالیی 
برخوردارند، ولی متأســفانه در حال حاضر هر ســه 
با بار منفی مواجه اند. ســربازی بــه تلخ ترین دوران 
جوانان و کار هم به یکی از سختی های زندگی تبدیل 

شده است.
بحث شــیرین یادگیری نیز با توجه به اوصافی که در 
روایات آمده و بر آن تأکید شده است، با نظام غلطی 
شروع می شــود. بخش آموزش احکام و معارف دینی 
جزء آموزش های ســخت و رنج آور نظام آموزشــی 
اســت. دانش آمــوزان، مباحث دینــی را به صورت 
شــیرین و لذت بخش یاد نمی گیرند و از آن استقبال 
نمی کننــد. گاهی حتــی از ریاضی هم بــرای آن ها 
ســخت تر به شــمار می آید. این نکات منفی حاصل 
روش های غلط آموزشی اســت. نظام آموزشی از این 

لحاظ ایراد دارد.
آموزش در رده ســنی خردســال به مراتب مشکالت 
بیشتری دارد. ما بچه ها را عاشق یادگیری و مطالعه بار 
نمی آوریم. فرقی هم ندارد، چه در حــوزه کتب دینی، 

کودکان را عاشــق یادگیری و مطالعه بار نمی آوریم. فرقی هم ندارد؛ چه 
در حوزه کتب دینی، داستان یا هر حوزه دیگری، احساس نیاز، تشنگی و 

کسب لذت برای یادگیری وجود ندارد. 
کودک امروزی اگر به دنبال لذت و تفریح باشــد، آخرین انتخابش کتاب 

است، در واقع ضعف شیوه آموزشی باعث شده که عاشق مطالعه نباشد. 
به همان میزان که تلخی آموزش داشته ایم، فرار از مطالعه هم داشته ایم. 
علیرضا سبحانی نســب، با ســال ها تجربه در تولید کتاب های کودک، 

نگاهی کارشناسانه به مسایل و مشکالت این حوزه دارد.

انتخاب کتاب 
واقعا کار سختی 
است.کتاب، به 
ویژه کتاب کودک، 
در ایران تقریباً 
اتفاقی خریداری و 
خوانده می شود.  
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گفت وگو

ایجاد انگیزه برای نوشتن و
 خواندن رمان تاریخی  

هرچه تنوع آثار، پیرامــون رخدادهای تاریخی 
بیشتر باشد، کمک بیشتری به شناخت گذشته 

و وقایع تاریخی برای نســل 
جدید و نوجوان می کند

در این بــاره هرچه نوشــته 
شــود باز هم نیاز اســت که 
نویســندگان با شــیوه های 
مختلف و قلم هــای متفاوت، 
خواندن تاریخ را برای نوجوانان 
جذاب تر کنند. این جذابیت و 
داســتانی بودن قصه ها بسیار 
مهم اســت. البته باید توجه 
داشت که این قصه ها تبدیل 
به یک بازنمایی تاریخی نشود. 

مخاطب نوجوان بسیار حســاس و کم حوصله 
اســت، بنابراین باید با ترفندها و شــگردهایی 
مخاطب را با اثر همراه کنیم، تا خواندن اثر برای 

خواننده لذت بخش باشد.
اگر تا به حال کتاب های کمی درباره رویدادهای 
تاریخی برای نوجوانان نوشته شده است، یکی از 
دالئل آن میزان عالقه نویسندگان به این حوزه 
ادبیات است. در واقع باید این میل و رغبت ایجاد 
شود که نویسنده به سمت خلق آثاری با مضمون 
وقایع تاریخی برود، ضمن این که کشش و عالقه 
مخاطب را هم باید به سمت این نوع داستان ها 

جلب کنیم. 
نیار به خواندن رمان تاریخی و دانســتن تاریخ، 
منجر به تولید اثر می شــود. اگر بتوانیم مطالبه 
دانستن را در مخاطب افزایش دهیم، به تبع آن 
تولید محتوا دراین زمینه نیــز افزایش می یابد. 
این جاســت که رابطه دوســویه بین نویسنده 
و خواننده شــکل می گیرد. از طرفی نویسنده 
برای نوشــتن رمان تاریخی انگیزه پیدا می کند 
و مخاطب نیز بــه اهمیت تاریــخ و تأثیر آن در 
زندگی و اندیشه اش آگاه می شــود. نتیجه این 
ارتباط دو سویه، رشد کیفی و کّمی آثار ادبی در 

حوزه انقالب اسالمی خواهد بود.

خوب و بد هرچه هست، از ماست
کتابخوانی و مطالعه، یک حرکت ملی و همگانی 
اســت و همه باید مشــارکت داشــته باشند. 
رمان های تاریخــی و ادبیات انقالب اســالمی 
هم جزئی از مجموعه اي بزرگ تر به نام کتاب و 

ادبیات هستند که فصل مشترک کم توجهی به 
آن ها همان کم توجهــی به کتابخوانی و مطالعه 

است.
در پاســخ به این پرســش تکراری و همیشگی 
دربــاره علل افــت تیراژ و 
کاهش زمــان مطالعه باید 
گفــت میــزان مطالعه و 
خواندن از میل و اراده ملی 
و همگانی نشأت می گیرد 
که بــا فرهنــگ عمومی 

مرتبط است.
من و دیگــران باید حس 
کنیم که به دانســتن نیاز 
داریــم و این مســئله که 
ما همه چیــز را می دانیم، 
کار را خــراب می کنــد. 
وقتی احســاس می کنیــم دانســته هایمان 
کافی اســت، همین باعث افت تیراژ و مطالعه 
کتاب می شود. اگر من حس کنم همه چیز را 

می دانم به سمت مطالعه نمی روم.

ترویج کتابخوانی یک مسئولیت است
کم و کاستی و ضعف در نشــر و خوانش کتاب به 
شرطی از بین می رود که تک تک مردم احساس 
مسئولیت کنند و به جای یافتن مقصر، به خودشان 
توجه کنند.هرکدام از ما در این بــاره می توانیم 
کار مفیدی انجام دهیم. من به عنوان یک معلم، 
حداقــل کاری که می توانم انجــام دهم، ترغیب 
کودکان و نوجوانان دانش آموز به کتابخوانی است؛ 
حتی در حد یک جمله پایین ورقه های امتحانی که 
»دانش آموز عزیز، رفتن به کتابخانه و مطالعه را در 

فصل تابستان فراموش نکن.«
در خانواده ها پدر و مــادر می توانند با مطالعه، 
کتابخوانی را برای فرزنــدان به نمایش بگذارند. 
یک راننده تاکسی و هرکس در هر شغل و مکانی 

می  تواند اهمیت مطالعه را ترویج و تبلیغ کند.
هدف از خواندن دانســتن اســت. باید دانایی 
را ارزش واقعــی بدانیم و ایــن ارزش در جامعه 

پررنگ تر از همیشه باشد.

ارتباط با شخصیت های واقعی 
تاریخ غنیمت است

اگر به مسائلی که در اطراف ما هست توجه کنیم، 
سوژه های مناســبی برای پرداختن وجود دارد. 
گاهی نویســنده اطالعاتش را نظری به دست 

می آورد و یا این که اطالعات و روابط داستانی را 
بر اساس وجوه عینی می نویسد.

مثاًل درباره جنگ و دفاع مقدس، مسائلی وجود 
دارد که هنوز قابل لمس است. با این که سال ها 
از آن گذشته و به خیال ما تمام شده، اما اثرات 
آن را هنوز در جامعه می بینیــم. یک جانباز یا 
آزاده هنوز در کشور ما تأثیرگذار است و این را 
در اطرافمان می بینیم.بنابراین وظیفه ماست 
که درباره چیزی که لمس می کنیم بنویسیم. 
به هرحال نســل های بعد، فاصله شان با ما هر 
روز بیشتر می شود. چه بسا نویسنده ای که در 
ســال های آینده می خواهد بنویسد، مجبور 
باشــد فقط از منابع نظری اســتفاده کند، در 
نتیجه داســتانی خلق می شــود کــه جان دار 
نخواهد بود و احتماالً کار درخشــانی هم ازآب 

در نمی آید.
در حوزه ادبیات انقالب اســالمی هــم هنوز با 

کســانی مواجه هســتیم که در جریان انقالب 
بوده انــد و حتی حاضرنــد. ارتبــاط رودررو با 

شخصیت های وقایع تاریخی یک غنیمت است.
به عنوان مثال در همین داســتان پانزده خرداد 
و قیام مردم، هنوز افــرادی وجود دارند که از آن 
واقعه روایت های خاص خود را دارند. شــناخت 
شــخصیت این افراد، موقعیت جغرافیایی یک 
رویــداد تاریخــی و انگیزه هــای درونی مردم 
و حرکــت آنــان از ورامیــن به ســمت تهران 
در اعتــراض به دســتگیری امام خمینــی و... 
زمینه های مطالعاتی گســترده ای را پیش پای 

نویسنده و مخاطب می گذارد.
نمونه های دیگر تاریخی با موقعیت های مکانی 
و زمانی متفاوتی وجود داشــته که نویسندگان 
به سمت آن رفته اند و موفق هم بوده اند. به نظر 
من هرقدر در این حوزه بیشتر کار کنیم، آثار و 

 .تولیدات موفق تری خواهیم داشت

قصه های تاریخی
 همیشه خواندنی 
درباره خلق آثار داستانی با مضامین 
تاریخی برای نوجوانان در گفتگو با 
محمدرضا شرفی خبوشان

محمد پویا

نوشــتن از تاریخ ایران برای نوجوانان کار ســاده ای 
نیست. نوجوانانی که حتی به خواندن کتاب های درسی 
تاریخ خود هم بی میل هستند، چه رســد به این که به 

مطالعه کتاب های تاریخی هم بپردازند.
اما اگر همین تاریخ برای این مخاطب حساس، در قالب 
و فرمی نو ارائه شود، اگر در بســتر یک رمان و داستان 
جذاب و پرکشش نقل شود، قطعًا آن بی میلی تبدیل به 
انگیزه برای جســتجو در تاریخ پرحادثه این مرز و بوم 

خواهد شد.
محمدرضا شرفی خبوشــان، از نویسندگانی است که 
نه تنها با نوجوانان در کالس های درس ارتباط دارد، بلکه 
توانسته رویدادهای تاریخی چون دفاع مقدس و قیام 
پانزده خرداد را در قالب شــعر و داستان برای رده سنی 

نوجوانان روایت کند. 
با نویســنده مجموعه شــعر دفاع مقدس »پوتین من 
کجاست؟«، رمان های تاریخی واقعه 15 خرداد »موهای 
تو خانه ماهی هاســت« و »یحیی و یاکریــم« و رمان 
»عاشقی به سبک ون گوگ« که دوره تاریخ مشروطه تا 

انقالب اسالمی است، به گفتگو نشستیم.

دو نمونه موفق در روایت واقعه
 15 خرداد 42 برای نوجوانان 

موهای تو خانه 
ماهی هاست

کتاب تقدیرشــده »موهای تــو خانه ماهی هاســت« چگونگی 
شکل گیری واقعه ۱5 خرداد را به صورت داستان برای نوجوانان 
بیان می کند. رمان، درباره نوجوانی است که در پیشوای ورامین 
زندگی می کند. داســتان در دنیایی مبتنی بــر واقعیت روایت 
می شود. ۱5 خرداد با مراســم آیینی بنی اسد در ورامین همزمان 
مي شود. نوجوان قصه همراه با قیام کنندگان ۱5 خرداد به سمت 
تهران حرکت می کند و ماجراهایی کــه در پل باقرآباد و مواجهه 
مردم با نظامیان روی می دهد، بخش هایی از قصه موهای تو خانه 

ماهی هاست را شکل می دهد.
داستان، آمیخته ای از واقعیت تاریخی و تخیل داستانی است که 
با سیر وسفر یک نوجوان همراه بزرگ ترها آغاز می شود و اتفاقاتي 
مي افتد که داســتان را پیش می برد. این داستان برای مخاطب 
نوجوان بســیار جذاب اســت. قصه ای که خواننــده در البه الی 
داســتان با واقعیت تاریخی پانزده خرداد آشنا می شود. توجه به 
مردم شناسی اهالی، دالیل مذهبی و فرهنگی واقعه و بافت سنتی 
منطقه پیشوا و ورامین، از جمله موضوعاتی است که در این رمان 

 .به آن پرداخته شده است

 یحیی و یا کریم
»یحیی و یاکریم« رمان دیگری است از مجموعه روزهای انقالب 
که توسط انتشــارات سوره مهر در ســال 94 منتشر شده است. 
مجموعه روزهای انقالب در هر جلــد، وقایع یک رویداد تاریخی 
را در قالب داستان بررسی می کند که رمان »یحیی و یاکریم« هم 

در قالب این مجموعه به واقعه تاریخی پانزدهم خرداد می پردازد.
شخصیت اصلی داستان نوجوانی اســت که در زمان حال زندگی 
می کند. او در جستجوی یافتن دالیل وقوع قیام پانزده خرداد به 
رهبری امام خمینی)ره( است و در نهایت با جزئیات و زوایای این 

قیام تاریخی آشنا می شود.
یکی از ویژگی های این رمــان، مصور بودن آن اســت و به وقایع 
تاریخی آن زمان، همچون دســتگیری حضرت امام خمینی)ره( 
در قم و اتفاقات شهرهای مختلف و اعتراضات مردم پرداخته است. 
داستان از زبان اول شخص و دانای کل در بخش های مختلف رمان 

 .روایت می شود
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گفت و گو

گنجشک های اشی مشی 

نشر کتاب در عرصه شــعر و قصه آسیب هایی 
وارد می کنند که این نوع ویروس ها در همه جا 

وجودشان طبیعی است.

انگیزه ســرودن شــعر برای کودک و 
نوجوان چیست؟

در دوره مشروطه، آشنایی شاعران با فرهنگ 
غربی، آنان را بــه این کار واداشــت که برای 
این گروه سنی شــعر بگویند. هدف از سرایش 
شــعر، تعلیم دادن کودک و نوجوان و آموزش 
مســتقیم در قالب شــعر بود، هرچند همین 
هدف را شــاعران پیشکسوت از جمله سعدی، 
نظامی و حتی مولوی دنبــال می کردند. نگاه 
آن ها به این ادبیات از بــاال به پایین بود؛ نوعی 
ادبیات دســتوری و تحمیلی. اما در دوره های 
بعدی اهداف دیگری دنبال شــد. و آن این بود 
که به احســاس و عواطف این قشر توجه شود. 
حاال شاعران به این نتیجه رســیده اند که اگر 
نگاه به کودک از باال نباشــد و حس شــاعر به 
کودک و نوجوان نزدیک تر باشد، تأثیرگذاری 
بهتر و بیشتری دارد. شعر اگر به حس کودک 
نزدیک باشــد، تأثیر خودش را خواهد داشت 
و می تواند در ادامه مســیر زندگــی راهنمای 
خوبی باشــد. شــعر می تواند به زبان آموزی، 
اعتماد به نفس و رشــد کودک و نوجوان کمک 

بزرگی کند.

یک شــعر خوب برای این رده سنی چه 
ویژگی هایی دارد؟

یک شــعر خوب باید در ابتدا مناســب ســن 
مخاطب باشــد، بــه خواســته های مخاطب 
توجه کند و واژگان و موضوع شــعر با مخاطب 
تناسب داشته باشد. از نظر فنی هم شعر خوب 
باید عناصر شــعری را تا حدی داشــته باشد. 
شاعرانگی در شعر به زیبایی آن کمک می کند. 
به عالوه شــعر خوب باید حرفی بــرای گفتن 

داشته باشد و از نظر محتوا غنی باشد.

اما موضوع و قالب هم مهم است؟
در کل برای شــعر کودک و نوجــوان چنین 
مضامینی استفاده شــده و اکنون هم شعرها 
حول محور این مضامین می چرخد. مضامین 
و درونمایه هایــی مثــل: توصیــف طبیعت، 
درون مایــة دینی، مســائل اجتماعــی، بازی 

و ســرگرمی، علمــی و آموزشــی، اخالقی و 
تربیتی، تخّیــالت کودکانــه و... البته پس از 
انقالب، شاعران به مفاهیم انقالب اسالمی هم 
پرداخته اند، همچنین مناســب های روز را هم 

می توان در رده این مضامین قرار داد.
از نظر قالب هم بســامد قالب چارپاره در شعر 
کــودک و نوجوان زیاد اســت، ولی شــاعران 
قالب های دیگــری از جمله غــزل، دوبیتی، 
رباعی، تک بنــدی و مثنــوی را هــم تجربه 

کرده اند.

نوآوری در شعر چقدر تأثیرگذار است؟
به نظر من شعر همیشــه نیاز به نوآوری دارد؛ 
چه در عرصه مضمون و چــه در زمینة قالب. 
در زمینه قالب هم تالش هایی شــده اســت؛ 

قالب هایــی مثل ســه گانی، 
ترجیع بنــد،  ترکیب بنــد، 
نیمایی، سپید، تک بندی و... . 
شعرهایی هم در این قالب ها 
سروده شده که قابل بررسی 
و تأمل اســت. با ایــن حال 
عده ای تالش می کنند با ابداع 
قالب های نو، این قالب ها را به 
نام خودشــان مصادره کنند. 
در صورتی کــه این قالب ها را 

پیشکسوتان و پیشگامان شعر تجربه کرده اند. 
مهم این نیست که شــعر در چه قالبی سروده 
شــود، این اهمیت دارد که اگر شعری سروده 
می شــود، آیا مخاطب می تواند بــا آن ارتباط 

برقرار کند یا نه؟ 

ارتبــاط بــا مخاطــب فقــط یکی از 
آسیب هاســت، چه چیزهــای دیگري 
در این حوزه ذائقه مخاطــب را تهدید 

می کند؟
یکی از مواردی که باعث آســیب زدن به شعر 
کودک و نوجوان می شود، نشناختن مخاطب 
است. ممکن است شاعری در عرصه بزرگسال 
موفق عمل کند، ولی همین شــاعر در زمینه 
شــعر کودک حرفی برای گفتن نداشته باشد. 
حتی برخی از شاعران کودک و نوجوان با فقر 

مخاطب شناسی مواجه اند. 
در کنار شــعرهای خوبی که سروده می شود، 
شــعرهای کم مایه و کم محتوا هم فراوان دیده 

کودک یا نوجــوان. این تمرکــز در کار باعث 
تخصصی تر شدن شعر در همه رده ها می شود. 

در دوره های گذشــته یک شــاعر بزرگسال 
تالش می کرد در همه عرصه ها شعر بگوید که 
باعث افت شعر می شــد، ولی امروزه وسواس 
شاعران در این زمینه بیشتر شده است. تعدد 
جلسات شعر در تهران و شهرستان ها، استفاده 
شعرهای جدی در نشریات کودک و نوجوان و 
چاپ کتاب های شــعر باعث رشد شعر در این 
حوزه شده اســت. البته در این مسیر هستند 
کســاني که بدون تخصص وارد شده و به بازار 

آیا کــودک و نوجوان با شــعر ارتباط 
برقرار می کند؟ شــعری کــه برای این 
مخاطب حساس و مهم سروده می شود، 
چــه ویژگی هایی دارد؟ بــرای ترویج 
شعرخوانی در خانواده ها چه باید کرد؟ و 
... پرسش هایی که با علی باباجانی، شاعر و 
نویسنده کودک و نوجوان و سردبیر مجله 
سنجاقک در میان گذاشتیم تا از دید یک 

شاعر به این پرسش ها پاسخ دهد.

باید مالک های 
یک شعر خوب 
را به مخاطب و 
مربیان معرفی 
کرد تا شعر از این 
آسیب ها مصون 
باشد. معرفی 
کتاب های خوب 
در رسانه ملی، 
نشریات کودک و 
نوجوان، برگزاری 
جشنواره های 
انتخاب کتاب سال 
و معرفی شاعران 
خوب می تواند در 
ارتقاي سلیقة 
مخاطب مؤثر 
باشد.

می شود. مشــکل دیگر وفور کتاب های بازاری 
و سست مایه است که به سلیقه مخاطب آسیب 
وارد می کنــد و متأســفانه راهیابــی این نوع 
کتاب ها بــه مدارس و مهدکودک هــا، مربیان 
و مخاطبان را هم دچار کج ســلیقگی می کند؛ 

شعرهایی که از عناصر شعری بهره ای ندارند.

راه حل کاهش این آسیب های محتوایی 
چیست؟

باید مالک های یک شــعر خوب را به مخاطب 
و مربیان معرفی کرد تا شــعر از این آسیب ها 
مصون باشد. معرفی کتاب های خوب در رسانه 
ملی، نشــریات کــودک و نوجــوان، برگزاری 
جشــنواره های انتخاب کتاب ســال و معرفی 
شــاعران خوب می توانــد در ارتقاي ســلیقة 
مخاطب مؤثر باشــد. ناشران 
هم وظیفه ســنگینی در این 
قبال دارند و باید با احســاس 
مســئولیت، گام بلندتري در 

ارایة کارهای خوب بردارند.
ادبیات فارســی غنی اســت، 
ولی متأســفانه از این ادبیات 
رجوع  نمی شــود.  اســتفاده 
پدیدآورندگان به ادبیات کهن 
و فلکوریک می تواند در غنای 
اثر مؤثر باشــد. هرچه اثر پشــتوانة غنی تری 

داشته باشد، ماندگارتر است.

با فرض این که همه چیز در شعر کودک و 
نوجوان ایده آل است، چگونه این نسل را 

با شعرخوانی و کتاب شعر آشنا کنیم؟
باید از خانواده ها شــروع کرد. خود خانواده ها 
باید به مطالعه روی بیاورند تا فرزندانشــان هم 
الگو بگیرند. اولین مدرســه و آموزشگاه، خانه 
اســت. وقتی والدین رغبتی به مطالعه نداشته 
باشــند، کودکان هم بی رغبت می شــوند. در 
مدارس هــم می توان زنگی را بــه مطالعه آزاد 
اختصاص داد و حتی نمره ها و جوایزی را برای 
آن در نظر گرفت. رسانه ملی هم با تولید فیلم 
و برنامه های مفید می تواند خانواده و کودکان 
را به مطالعه تشویق کند. ناشــران هم با تولید 
کتاب هــای باکیفیــت و جــذاب و برگزاری 
مســابقات در تشــویق مخاطب برای مطالعه، 

 .مي توانند نقش مؤثری داشته باشند

حال و احوال شــعر کــودک و نوجوان 
از نگاه یک شــاعر روزنامه نگار چگونه 

است؟
وضعیت شعر کودک و نوجوان را در سال های 
اخیر رو به رشــد می بینم؛ هم از نظر کمیت و 
هم از نظر کیفیت. از طرفی شــاعران جدیدی 
وارد عرصه شــعر این حوزه شده اند و از سویی 
شــاعران پیشکسوت در تالش هســتند تا در 
این عرصــه تخصصی تر پیــش بروند. در حال 
حاضر گروهی از شاعران فقط برای گروه سنی 
خردسال شــعر می ســرایند یا گروهی برای 

شعر و شاعرانگی برای کودکان و نوجوانان از نگاه علی باباجانی
رضا اقدم

خربنگار
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قبل از کتاب خواندن باید چیزهایي را بدانید. مهارت کتاب خواني را باید 
به کودکان آموزش داد.

اگرچه آمار تیراژ و فروش کتاب هاي کودک، بیش از کتاب هاي بزرگسال 
است، مي توان ادعا کرد کتاب خواني کودکان وضع بهتري از کتاب خواني 
بزرگساالن ندارد. نمي دانم همایشــي و پژوهشي در این باره انجام گرفته 
است یا خیر؛ اما به شــکل اســتقرایي از آنچه در تربیت و رفتار کودکان 

نمایان است، چنین ادعایي واقعي است. مشکل در کجاست؟
البته در این که فروش کتاب هاي کودکان بیشتر از کتاب هاي بزرگساالن 
است، تردیدي نیست؛ اما چرا کتاب هاي فروخته شده خوانده نمي شود؟ 
یا این که این طور بپرســیم: چرا کــودکان ما نیز کتاب خوان نیســتند؟ 
براي نزدیک شدن به پاسخ این سؤال یا روشن شــدن اطراف تاریک آن، 
بهتر اســت این مســئله را بررســي کنیم که آیا کودکان کتاب خواندن 
را مي آموزند؟ آیا کســاني که باید کتاب خواني را به کــودکان بیاموزند، 

مي دانند چگونه این مهارت را آموزش دهند؟
این که کتاب خواني یک مهارت اســت و باید آن را فراگرفت و باید آن را 
آموزش داد، یک اصل اســت که بي توجهي به آن، سبب شده بسیاري از 
مردم ما کتاب خواندن را بلد نباشــند. آیا پدر و مادري که کتاب خواني را 
بلند نیســتند، آیا مربي و معلمي که نمي داند چگونه باید کتاب خواند، 

مي تواند این کار را آموزش دهد؟
نکتة جالب این جاست که بسیاري از مهارت هاي مورد نیاز کودکان را از 
طریق کتاب هاي متنوع آموزش مي دهیم. عناوین بسیاري از کتاب هاي 
کودکان مربو به آموزش مســواک زدن، عبور از خیابان، خرید، آشنایي با 

مشاغل و حرفه ها و ... اســت، و نیز کتاب هاي متعددي دربارة چگونگي 
آموزش مهارت هاي مــورد نیاز کــودکان به والدین تألیــف یا ترجمه 

شده اند؛ از آداب تغذیة کودکان تا آموزش شیوة دستشویي رفتن.
اما دربارة خود مهــارت کتاب خواني، بــراي کودکان و نیــز والدین و 
مربیانشان، آثار اندکي تولید و عرضه شده اند و این آثار بسیار اندک هم 

خوب معرفي و عرضه نشده اند.
اگر توقع داریــم اتفاقي در زمینة کتاب خواني کــودکان رخ دهد، باید به 
آموزش این مهارت مهم به کودکان و والدین و مربیانشان توجه ویژه کرد. 
این آموزش باید در چند سطح و به چند شیوه برنامه ریزي و پیگیري شود.

الف( مدارس
قطعاً آموزش مهارت کتاب خواني باید در مدارس جایگاه داشــته باشد. 
برخي مدارس زنگ کتاب خواني دارند. بســیاري از مدارس کتابخانه و 
برخي از آن ها کتابدار دارند، اما همة این ها بدون دانستن این که چگونه 
باید کتاب خواند، نتیجــه اي در بر خواهد داشــت؟ اهمیت موضوع به 
قدري است  که وجود متني در کتاب هاي درسي نیز دست یافتني است.

ب( رسانه ها
بخش در خور توجهي از آنتن صدا و ســیما به برنامه هاي حوزة کودک 
اختصاص داده شده است ولي در این برنامه ها و در شبکه هاي مختلف،  
آموزش چگونه کتاب خوانــدن جایي ندارد. به این موضوع الزم اســت 
توجه شــود و براي تولید برنامه هاي اختصاصي در این موضوع تدارک 
شــود. اگر صدا و ســیما در این زمینه اقدام کند، به تبع آن رسانه هاي 

مکتوب و مجازي نیز نمونه ها را تولید و تکثیر مي کنند.

 مهارت 
 كتاب خواندن 
را جدي بگیریم

مخاطب کیست و معیارهای انتخاب چیست؟
کتاب خوب، انتخاب درست

دیدگاه

بخش در خور 
توجهي از آنتن 
صدا و سیما 
به برنامه هاي 
حوزة کودک 
اختصاص داده 
شده است  ولي 
در این برنامه ها 
و در شبكه هاي 
مختلف،  
آموزش چگونه 
کتاب خواندن 
جایي ندارد. 

يارس احمدوند 

نگاه

در دوران کودکی بر خالف بزرگســالی، فاصله زمانی دوره های رشد و 
در نتیجه تغییر نیازها کوتاه تر است؛ چنانکه ســطح ادراک، توانایی و 
نیازهای آموزشی خردسال دو تا سه سال با خردسال سه تا پنج سال و یا 
کودک سال های اول تا سوم دبستان با کودک سال های آخر دبستان، 

متفاوت است. 
ما برای بســیاری از کتاب ها اصطــالح کتاب »کودک« را اســتفاده 
می کنیم و منظورمان کتاب هایی اســت که برای گروه مخاطب تا قبل 
از سن جوانی و بزرگسالی مناسب است. اما اگر بر اساس رده بندی سنی 
پیش برویم این گروه به دســته های کوچک تری تقسیم می شوند که 
یا با عنوان های کلی نوزاد، خردســال، کودک و نوجوان می شناسیم و 
یا بر اساس رده های ســنی محدودتری مثل گروه سنی الف، ب، ج و... 

تقسیم بندی می شوند. 
ســال ها اســت که کانون پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان این 
رده بندی را بر روی کتاب ها درج می کند و پس از آن ناشــران دیگری 
هم از آن استفاده می کنند. این دسته بندی دقیق تر و کاربردی تر از آن 
دسته بندی کلی است چرا که  تنوع و تفاوت در روحیه، سلیقه و نیازهای 
هر دوره ســنی را در تولید محتوا لحاظ می کند. هرچند در سال های 
اخیر ایرادهایی هم به آن گرفته شده و اصالحاتی در دوره خردسالی و 

همچنین بر اساس مقاطع تحصیلی روی آن انجام شده است. 
بنابراین ضروری اســت در انتخاب کتاب هم به گروه سنی دقت شود 
و هم کتاب یا محصولی انتخاب شود که متناســب با نیاز محتوایی یا 
آموزشی مخاطب است. چرا که کتاب ها در این مقاطع سنی با کارکردها 
و رویکردهای مختلفی نوشته می شــوند که هر کدام نوعی از آگاهی، 
مهارت یا توانایی ذهنی را برای کودک تامیــن می کند. به این منظور 
ابتدا باید مشخص کنیم مثال برای تقویت هوش فرزند کتاب می خواهیم 
یا برای آموزش مهارت های فردی او به دنبال محتوای خوب می گردیم 
و یا ... و ســپس کتاب های خوبی که با همین رویکرد در گروه سنی او 
منتشر شده اســت را با مشورت کارشــناس انتخاب کنیم. حال نکته 
اینجاست که مخاطب کتاب های کودک و نوجوان را خردسال، کودک 
و یا نوجوان بدانیم یا پدر و مادر و بزرگترهــا را که برای کودک کتاب را 
انتخاب می کنند؟ والدین، مربی مهد، معلم مدرســه و هر کس که در 
انتخاب کتاب برای کودک نقش دارد به عنوان واسطه مخاطب شناخته 
می شوند. در حقیقت مخاطب کتاب کودک مخاطب با واسطه است. این 
واسطه یا راهنما است که وظیفه راهنمایی برای انتخاب درست را دارد. 
واسطه مخاطب باید معیارهای مختلفی را در نظر بگیرد تا به کودک در 
انتخاب درست کمک کند. این معیارها را یا بر اساس شناخت از کودک 
و تجربه به دست می آورد و یا مهم تر از آن باید از مشاوره کارشناس های 
این حوزه بهره گیرد. یادمان باشد که مخاطب اصلی کودک است و باید 

انتخاب نهایی را به خود او واگذار کنیم.

محمد بیگلری

ج( ناشران
ناشــران نیز خود باید دســت به کار شــوند و براي آموزش این توانایي، 
متون خوب را تولیــد و ترویج کنند. قطعــاً تولید کتب خــوب، به این 

فرهنگ سازي کمک مهمي خواهد کرد.
هـ( کتابخانه ها و کتابداران 

برخــي از کتابخانه ها بخــش ویژة کــودک راه اندازي کــرده  و مخزن 
کتاب هاي کودک را غنــي کرده اند، اما کتابدارها آمــوزش الزم را براي 

یاددادن مهارت کتاب خواني فرا نگرفته اند.
به آنچه گفته شــد مي توان موارد دیگري را نیز اضافــه کرد. اگر این نیاز 
احساس شــود که بخشي از شــکل موجود در انس نداشــتن با کتاب و 
نخواندن آن این اســت که »مهــارت کتاب خوانــدن« را نیاموخته ایم، 

مي توان اقدامات مؤثر و فراواني براي رفع آن تدارک دید.
»مهــارت کتاب خواندن« را جــدي بگیریم. والدین بایــد بیاموزند چه 
کتابي را و از کجا براي فرزندانشــان تهیه کنند، چــه مکاني را در خانه 
به کتابخانة کودکشــان اختصاص دهند، کتاب هاي کودک را چگونه در 
زندگي روزمرة کودکشان داخل کنند، براي سنین مختلف چگونه کتاب 
بخوانند، چند دقیقه کتاب در روز بخوانند، ربط تصاویر و متن کتاب ها را 
چگونه به کودک بیاموزند، کودکان پیش از دبستان و کودکان دبستاني 
چه تفاوتــي در کتاب خواني دارند، کودک چه بخشــي از موضوع و متن 
کتاب را مي تواند به خاطر بسپارد، و بسیاري موضوعات مهم دیگر در این 
زمینه. همچنین، مربیان باید این مهارت ها و دیگر مهارت هاي مورد نیاز 

 .را در مدارس آموزش دهند
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 دیدار بــا نخبگان اســتان بود؛ اســتان یــزد. »مهدی 
آذریــزدی« هم حضور داشــت. هرچند کــه مریضی و 
بستری شــدن روزهای قبلش در بیمارستان، توان کمی 

برایش گذاشته بود.
آقا که ایشــان را دیدند، گفتند که دلشــان می خواسته 
نکته ای به اســتاد آذریزدی بگویند؛ همه منتظر شنیدن 
بودند. پیرمرد کمی خودش را جابه جا کرد و شــوری در 
دلش افتاد. آقا با همان لبخند همیشــگی گفتند: »حال 
که ایشــان را می بینم، می گویم که مــن خودم از جهت 

رســیدگی به فرزندانــم، بخش هایی را از 
این مرد و کتاب او می دانــم... دوره ای بود 
که فرزندان مــن به دوران بلوغ رســیده 
بودند و در دوره ی طاغــوت که فضا برای 
نوجوانان و جوانان گمراه کننده بود، کتاب 
ایشــان)قصه های خوب بــرای بچه های 
خوب( کمــک بزرگی به من کــرد... این 
کتاب را بســیار خوب دیــدم و جلدهای 
اول تا ششــم این کتاب را برای فرزندان 
خود تهیه کردم و به همه ی کسانی هم که 

فرزندان هم ِسن فرزندان من داشتند این کتاب را توصیه 
کردم... ایشان در یک برهه از زمان، خالء زنجیره فرهنگی 
کشور را پر کردند. این کتاب یک فرصت بسیار بزرگ بود 

و اطمینان دارم که خداوند اجر شما را خواهد داد!«
بعد از صحبت های آقا، اســتاد آرام چشمان خیسش را 
پاک می کرد. بعد با لحنی آرام و دوســت داشتنی گفت: 

»مقام معظم رهبری به کتاب های من آبرو دادند.«
سختی، فقر و کتاب!

مهدی آذر یزدی در اســفندماه ۱300 هجری شمســی 
در آبادی »خرمشــاه« اســتان یزد  به دنیا آمد.  پدرش 
جز درآمــد باغبانی و رعیتی، درآمد دیگری نداشــت. او 
مدرسه ی دولتی و کار دولتی و پوشــیدن کت و شلوار را 
حرام می دانست و به همین علت هم نگذاشت تنها فرزند 

پسرش به مدرسه برود.
آذریــزدی در زندگی نامــه ی خود می نویســد: »من تا 
بیســت ســالگی نانی را می خوردم که مادرم توی خانه 
می پخت و لباسی را می پوشیدم که مادرم آن را با دست 

خود می دوخت. مختصر خواندن و نوشــتن را توی خانه 
از پدرم یاد گرفتم و قــرآن را از مادربزرگم. ما توی خانه 
هفت-هشت کتاب بیشتر نداشــتیم که عبارت بودند از 
قرآن، مفاتیح، حلیة المتقین، عین الحیاه، معراج السعاده، 

نصاب الصبیان،  جامع المقدمات و ...«
و در جای دیگر می نویســد: » در محله  ما کســی کتاب 
نمی خواند جز ســه- چهار نفر روحانی اهــل منبر... جز 
همان کتاب های خانه، پدرم هرگز کتاب تازه ای نخرید... 
اولین بار که حسرت را تجربه کردم موقعی بود که دیدم 
پسرخاله پدرم که هر دو هشت ساله بودیم، 
چندتا کتاب دارد که من هم می خواســتم 
و نداشــتم. به نظرم ظلمــی از این بزرگ تر 
نمی آمد که آن بچه که ســواد نداشــت آن 
کتاب ها را داشته باشد و من که سواد داشتم 
نداشته باشم... شــب رفتم توی زیرزمین و 
ساعت ها گریه کردم؛ و از همان زمان عقده ی 
کتاب پیدا کردم که هنوز هم دارم! از خوراک 
و لباس و همه چیز زندگــی ام صرفه جویی 
می کنم و کتاب می خــرم و از هر تفریحی 

پرهیز می کنم و به جای آن کتاب می خوانم.«
 بهشت کتاب

ســرانجام آذریزدی در یک کتاب فروشــی 
مشــغول بــه کار می شــود: »در ایــن 
کتاب فروشــی بود کــه فهمیــدم چقدر 
بی ســوادم و بچه هایــی که به دبســتان و 
دبیرســتان می روند چقدر چیزها می دانند 
که مــن نمی دانم. برای رســیدن به دانایی 
بیشتر تنها راهی که جلوی پایم بود خواندن 

کتاب بود.«
آذر یزدی در سن  35 سالگی به فکر نوشتن 
کتاب برای کودکان افتاد؛ »در ســال ۱335 

در عکاســی یادگار کار می کردم و ضمناً کار غلط گیری 
نمونه های چاپی را هم از انتشارات امیرکبیر گرفته بودم و 
شــب ها آن را انجام می دادم. قصه ای از انوار سهیلی را در 
چاپخانه می خواندم که خیلی جالب بــود. فکر کردم اگر 
ساده تر نوشته شود، برای بچه ها خیلی مناسب است و از 

هرچه تا آن روز برای بچه ها چاپ شــده و زیاد هم نیست، 
بهتــر خواهد بود. تصمیــم گرفتم قصه هــای خوبش را 
استخراج و به زبان ساده بنویسم. جلد اول »قصه های خوب 
برای بچه های خوب« از این جا پیدا شــد. آن را شب ها در 
حالی می نوشــتم که توی یک اتاق دو در ســه متری زیر 
شیروانی،  با یک المپ نمره ده دیوارکوب زندگی می کردم. 
نگران بودم کتاب خوبی نشود. آن را به انتشارات ابن سینا 
دادم اما رد کردند. گریه کنان آن را به انتشارات امیرکبیر 
بردم. وقتی یک سال بعد کتاب از چاپ درآمد، دیگران که 
اهل مطبوعات و کار کتاب بودند، گفتند که خوب است. 

کم کم این کتاب ها به هشت جلد رسید.«
سبک جدید ادبیات کودکان و نوجوانان را استاد مهدی 
آذریزدی به سامان رساند. او با ارزیابی و نقد فضای آن روز 
جامعه، اصولی را بازشناسی کرد و جریانی را در زمینه ی 
ادبیات کودک و نوجوان به وجود آورد به نام »بازنویسی و 
بازآفرینی ادبیات کهن« که الزمه ی ادبیات غنی و محکم 
فارسی بود.اســتاد مهدی آذریزدی تاکنون بیست و سه 
عنوان کتاب نوشته است. از جمله قصه های کلیله ودمنه، 
قصه های مرزبان نامه، قصه های سندبادنامه و قابوسنامه، 
قصه های مثنوی معنــوی، قصه های قــرآن، قصه های 
شــیخ عطار، قصه های گلستان و ُملستان 
و قصه هــای چهارده معصــوم که همگی 
از مجموعــه ی »قصه های خــوب برای 

بچه های خوب« هستند.
 مهدی آذر یزدی در سال ۱343 به سبب 
نگارش کتــاب »قصه های خــوب برای 
بچه های خوب«، موفق به دریافت جایزه  
از ســوی ســازمان جهانی یونسکو  شد. 
کتاب های وی از طرف »شــورای کتاب 
کودک« نیز به عنوان کتاب برگزیده سال 
انتخاب و معرفی شده اند. او در سال ۱3۷9 
به سبب نگاشتن داســتان های قرآنی و دینی، به عنوان 

خادم قرآن شناخته شد.
هجدهم تیرماه، روز درگذشت اســتاد مهدی آذریزدی 
از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی، روز ملی ادبیات 

کودک نام گرفت.

بازخوانی زندگی مهدی آذریزدی  به بهانه نامگذاری
 روز ملی ادبیات کودک 

آقای قصه های خوب
 

یاد



هالل

نجات  معنوی 
انسان ها

جهانی که دوستش نداریم
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گزارش خبری

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

از غیر خدا 
کمک نگیریم

کتاب »اهداف و خدمات جمعیت هالل  احمر 
در آموزه های قرآن و پیشــوایان معصوم)ع(« 
که زمستان  ســال ٩٤ به چاپ نخست رسید، 
با محور قرار دادن اهــداف چهارگانه جمعیت 
هالل  احمر، )تالش برای تسکین آالم بشری، 
تأمین احترام انســان ها، کوشــش در جهت 
برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار 
میان ملت ها، حمایت بدون تبعیض از زندگی 
و سالمت انسان ها( در چهار بخش و فصل های 
مختلف از سوی انتشــارات عالمه بحرانی و به 
سفارش جمعیت هالل  احمر استان قم منتشر 

شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل 
 احمر به نقل از شهروند، »رسول خامه یار« که 
با همکاری گروه پژوهــش و مطالعات معاونت 
امور جوانان جمعیت هالل  احمر استان قم این 
کتاب را تألیف کرده، در هر فصل از آن، ضمن 
درج زیرشاخه های اهداف بشردوستانه جمعیت 
هالل  احمر، آیاتی از قرآن کریــم و روایاتی از 
پیامبر اسالم)ص(، ائمه معصوم )علیهم السالم( 
و ســیره معصومین را به منظور مستندسازی 

آورده است.
مؤلف در پیشــگفتار کتاب تصریح کرده است 

کمک گرفتن از غیر خدا یعنی شرک
حجت االســالم والمســلمین معزی که در پنجمیــن روز از ماه مبارک 
رمضان ، بیــن نماز ظهر و عصــر در نمازخانه ســاختمان صلح جمعیت 
هالل احمر در جمع مدیــران و کارکنان این جمعیت ســخن می گفت، 
درخصوص کمک گرفتن انســان از خداوند در زمان سختی ها، به آیات 
شــریفه »و اســتعینوا بالصبر و الصلوة و انها لکبیرة اال علی الخاشعین« 
)آیه ٤5 سوره بقره( و »ایاک نعبد و ایاک نستعین« )آیه 5 سوره الفاتحه( 
اشاره کرد و افزود: کمک گرفتن از غیر خدا به این معنا که او )غیر خدا( را 

وسیله تام و تمام بدانیم شرک است.
وی رفتار کشورهایی را که برای حل مشــکالت و گرفتاری هایشان برابر 
قدرتهای بــزرگ جهان زانو می زنند، همچون مشــرکان و بت پرســتان 

دانست.
اسباب مادی و معنوی کمک ها

وی در بخش دیگری از ســخنان خود، »اســباب کمک« را نیز عالوه بر 
کمکهای خداوند ضروری دانســت و با ذکر این مثال که »خداوند شــفا 
می دهد، اما انسان باید دارو هم مصرف کند« خاطرنشان کرد که خداوند 

متعال اسباب کمک را الزم دانسته است.
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشاره به اســباب مادی در زندگی و 
ذکر آیه شــریفه »التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال اَن تکون تجارًة عن 
تراِض منکم« )آیه 2٩ سوره نســاء( بر کسب درآمد حالل و دوری کردن 

از رشوه، ربا، دزدی، غصب مال دیگران و مال کودک یتیم تأکید کرد.
تأثیر نماز و روزه در حل مشکالت

نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در بخش دیگری از ســخنان 
خود در جمع مدیران و کارکنان این جمعیت، به موضوع اسباب معنوی 
»صبر« اشــاره کرد و با بیان روایتی در خصــوص امیرالمؤمنین حضرت 
علی)ع(، افزود: »وقتی که برای امیرالمؤمنین مشــکلی پیش می آمد به 
نماز می ایســتاد. دو رکعت نماز می خواند و با خدا مناجات می کرد زیرا 
خداوند در قرآن فرموده است: »استعینوا بالصبر و الصلوة«. از نماز و روزه 

کمک بگیرید که در اینجا صبر به روزه هم تفسیر شده است.
حجت االسالم والمســلمین معزی همچنین اقامه نماز و روزه داری را از 

اعمال پیامبر اسالم)ص( در زمان بروز مشکالت بیان کرد.
خضوع و خشوع عامل آسان شدن روزه داری

 نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر با اشــاره به ســختی های 
روزه داری در هوای گرم، تصریح کرد که »خضوع« و »خشــوع« انســان 
مقابل خداوند باعث آسان شــدن روزه داری، حتی در هوای بسیار گرم و 

بی توجهی به تشنگی و گرسنگی می شود.
حجت االسالم والمسلمین معزی نزدیک شــدن به خداوند را به معنای 
نزدیک شــدن به »رحمت خداوند« دانســت و افــزود : رحمت خداوند 
همه چیز را فرا گرفته اســت و برای اینکه ما به آن رحمت خاصه نزدیک 
شــویم، باید دســتورات خداوند را انجام دهیم. خداوند به نماز خواندن، 
روزه گرفتــن، حج خانه خدا و خمــس اموال دســتور داده تا به رحمت 
خداوند متعال نزدیکتر شــویم و هرقدر به ســمت خدا نزدیک تر شویم، 

تکامل ما بیشتر می شود.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر تأکید کرد که کمک 
گرفتن از غیر خدا به این معنا که او )غیر خدا( را وســیله تام و 

تمام بدانیم شرک است.

که آیات قــرآن در این کتاب بــا بهره مندی از 
ترجمه های استادان بنام، به ویژه مرحوم استاد 
محمدمهدی فوالدونــد و روایــات برگرفته از 
کتب معتبر راویان احادیث گردآوری و ترجمه 
شده و سیره ها نیز گزیده ای از زندگی پیشوایان 
معصوم)ع( است. از فصل های این کتاب می توان 
به »ویژگی فقر و مبارزه با آن«، »رســیدگی به 
بیماران«، »دســتگیری از ایتام«، »همدردی 
با بینوایان«، »شــکیبایی، تــوکل و رضایت به 
مشــیت الهی در حوادث«، »مدارا با خانواده و 
خویشــاوندان و تکریم آنــان«، »خوش خویی 
با مردم«، »مــدارا با مــردم«، »تکریم مردم«، 
»خدمت و نیکی به مردم«، »مشاوره با مردم«، 
»رعایت حقوق دیگران«، »دوســتی و برادری 
با مردم«، »عفو و بخشــش«، »صلح و آشتی«، 
»عدم تعرض به حقــوق دیگران«، »مــدارا با 
پناه جویان و اســرا«، »شــاد کردن دل مردم«، 
»تغذیه مناسب و بهداشت تغذیه«، »اهتمام به 
بهداشت جســم«، »توجه به بهداشت روان« و 
»نجات مصدوم، حادثه دیده و ستمدیده« اشاره 

کرد.
در بخشــی از کتاب، ذیل فصل »تأمین احترام 
انسان ها« در خصوص سیره پیامبر اسالم)ص( 
می خوانیــم: »پیامبــر اکــرم)ص( چنــان با 
همنشــینان رفتار می نمودند کــه هیچ یک از 
آنان گمان نمی کرد کســی نــزد آن حضرت از 
وی گرامی تر باشد. پیامبر اکرم)ص( با هرکس 
برخورد می نمودند از بزرگ و کوچک، ثروتمند 
و فقیر سالم می کردند و اگر به جایی حتی برای 
خوردن خرمایی خشک دعوت می شدند، آن را 

کوچک نمی شمردند.«
سیدامیرمحسن ضیایی، رئیس جمعیت هالل 
 احمر، حجت االسالم  والمسلمین معزی، نماینده 
ولی فقیه در هــالل  احمر و محمد گل فشــان، 
مدیرعامل جمعیــت هالل  احمر اســتان قم، 

 .مقدمه هایی بر این کتاب نوشته اند

رونمایی از کتاب 
اهداف و خدمات هالل احمر در آموزه هاي 

قرآن و پیشوایان معصوم)ع(
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر:

احیای موقوفات رهاشده در 
دستور کار قرار دارد

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با بیان اینکه 
یکی از وظایف عمده نمایندگی ولی فقیه، نظارت بر 
امور شرعی است، گفت: احیای موقوفات رهاشده ای 
که در اختیــار جمعیت هالل احمر قرار داده شــده 

است، در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، 
حجت االسالم والمسلمین معزی در گفتگو با خبرنگار 
اجتماعی خبرگزاری سالمت بیان کرد: یکی از وظایف 
عمده نمایندگی ولی فقیه، نظارت بر امور شــرعی 

است که از جمله می توان به موقوفات اشاره داشت.
وی گفت: موقوفاتی در اختیــار جمعیت هالل احمر 
قرار دارد که در مسیر خود است؛ در عین حال شماری 
از موقوفات در مسیر تعیین شده نیستند و تعدادی 

نیز رها شده است.
نماینده ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر تصریح 
کرد: با تعیین نظارت بر امور شرعی، مسائل مربوط به 
موقوفاتی که در مســیر صحیح خود قرار ندارند و یا 
رها شده اند، با حضور رئیس جمعیت هالل احمر مورد 
بررسی قرار گرفت و پیگیری های الزم نیز انجام شد 
که بر این اساس، درصدد هســتیم براي آن دسته از 
موقوفات که در مسیر خود قرار ندارند، اقدام مناسب 

عملی شود.
وی با بیان اینکه احیای موقوفات رهاشــده نیز در 
دســتور کار قرار دارد و پیگیریها انجام شده و یا در 
حال انجام است افزود: شماری از موقوفات جمعیت 

هالل احمر نیز می بایست تبدیل به احسن شوند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر خاطرنشان 
کرد: در وهله نخســت باید شناسایی دقیق و جامعی 
از این موقوفات انجام می شد. سال گذشته اقدامات 
قابل توجهی صورت گرفت تا وقف در مسیر خود قرار 
گیرد که امیدواریم در ســال جاری به نتایج مطلوبی 

 .برسیم
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گزارش

اجالس سران برای 
امور بشردوستانه 
در شرایطی برگزار 
شد که سازمان 
پزشکان بدون مرز 
از شرکت در این 
اجالس خودداری 
کرد. این سازمان 
اعالم کرد که 
برگزاری چنین 
اجالس هایی بدون 
مسئول شناختن 
دولت ها در آغاز و 
تداوم بحران ها 
بی فایده است. 

تغییر کند. 
کیت گیلمور معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد در همین زمینه گفت:یک 
دالری که هــم اکنون در زمینــه تقویت حقوق 
انسانی هزینه شــود موجب صرفه جویی ده ها 
تا هــزاران دالر در آینده می شــود، پس ما باید 
رویکرد کوته بینانه به اقدامات بشردوســتانه را 
رها کنیم و بلند مدت عمل کنیم و در بلند مدت 

جهان امن تری بسازیم. 
الحاج آس ســی دبیر کل فدراسیون بین المللی 
صلیب سرخ و هالل احمر نیز گفت:تامین مالی 
معنای خیلی وســیعی دارد، فقط مســاله پول 
نیســت، بلکه آگاهی از مقیاس و بزرگی چالشی 
است که ما با آن روبرو هستیم. ما همه خواستار 
یک اکوسیســتم انسانی بهتر هســتیم، ما همه 
خواستار کارآمدی زیاد هستیم، ما همه خواستار 
کاهش هزینه های تبادالت مالی هستیم و از همه 
مهم تر ما همه خواستار نتایج و تاثیرات بزرگ تر 

برای افراد نیازمند هستیم. 

جهانی که دوستش نداریم
اجالس جهانی سران سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه طی روزهای 23 و 24 ماه مه سال جاری  برابر با 2و3 خرداد در استانبول 
ترکیه برگزار شد. این اجالس به ا بتکار بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد و توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان 

ملل متحد )اوچا( برگزار شد.

 بان کی مون در سال 2012 و در دستور کار پنج 
ســاله خود اعالم کرد که سازمان ملل متحد در 
نظر دارد یک اجالس سران با هدف به اشتراک 
گذاشــتن دانش و همکاری مشــترک در امور 
بشردوســتانه برگزار کند. طی این مدت بیش 
از 23 هزار نفر از 153 کشور مورد مشورت قرار 
گرفته اند. در این اجالس دو روزه ســران برخی 
از کشــورهای جهان، تجار و بازرگانان، سازمان 
های امدادرســان، ســازمان های غیردولتی و 
دانشگاهیان از سراسر جهان حضور داشتند و در 
جلسات مختلف شرکت کردند. عناوین برخی از 
جلسات اجالس از این قرار بود:حوادث طبیعی و 
تغییرات آب و هوایی؛ مدیریت متفاوت خطرات 
و بحران ها، زنان و دختران؛ تسریع اقدامات برای 
دستیابی به برابری جنســیتی و تحول اقدامات 

بشردوستانه با کمک جوانان و برای جوانان. 
کاهش هزینه ها

یکی از دستاوردهای این اجالس سران توافق 
موســوم به معامله بزرگ بود. هــدف از این 

توافق کاهــش هزینه هــای اداری و اجرایی 
کمک رســانی به میزان یک میلیارد دالر در 
سال اســت. کاهش این هزینه ها موجب می 
شــود افرادی که به کمک نیــاز دارند کمک 
های بیشــتری دریافت کنند. در حال حاضر 
فعالیت های بشردوستانه در جهان به حدود 
15میلیارد دالر کمک بیشــتر نیــاز دارد و 
اقدامــات در کاهــش هزینه هــای اجرایی 
کمکی هــر چند کوچک به پر کــردن فاصله 
میان میــزان کمک ها و نیاز موجود اســت. 
از ســوی دیگر میزان بودجه ســازمان های 
بشر دوستانه نســبت به 15 سال پیش 12 
برابر بیشــتر شده اســت اما به دلیل تشدید 
بحران های بین المللی و وضعیت انسانی در 
جهان این افزایش کمک های مالی بی فایده 
بوده اســت. به همین دلیل در اجالس سران 
استانبول بر این موضوع تاکید شد که تمرکز 
کشورهای جهان باید از واکنش به بحران ها 
به پیشــگیری از بحران ها و مدیریت بحران 

رنج کودکان 
در اجالس ســران اســتانبول همچنین درد و 
رنج کودکانی که در میانــه ی بحران ها گرفتار 
می شــوند مورد بحث قرار گرفت. تخمین زده 
می شود طی ســال 2015، 75 میلیون کودک 
و نوجوان به دلیل بحران های بشردوســتانه از 
تحصیل بازماندند این در حالی اســت که فقط 
دو درصد کمک های بشردوســتانه به  آموزش 
اختصاص یافته است. یک نهاد خیریه در زمینه 
آموزش اعالم کرده اســت که کمک های مالی 
اختصاص داده شده به آموزش در زمان بحران ها 

از سال 2010 به این سو نصف شده است. 
پیر کرائنبول، کمیسیونر ســازمان ملل متحد 
در امور امداد و کار برای پناهجویان فلسطینی 
در خاورمیانــه )UNRWA( در مور تحصیل 
کودکان فلســطینی گفت:در اجالس ســران 
اســتانبول ما گزارش جدیدی ارائه کردیم که 
یافته های آن به شــدت نگران کننده اســت. 
گزارش ما با عنوان مدارس در خط مقدم نشان 
می دهد که ٤٤ درصد از 6٩2 مدرسه سازمان 
ملل متحد بــرای پناهجویان فلســطینی در 
مناطق مختلف خاورمیانه، یعنی 302 مدرسه، 
به شکل مســتقیم تحت تاثیر درگیری ها و 
خشــونت های نظامی طی پنج سال گذشته 
قرار گرفته اســت. در ســوریه نیز دست کم 
70 درصد از 118 مدرسه تحت نظر سازمان 
ملل متحد در برهه های مختلف نزاع، تعطیل 
شــده اند. این مدارس یا به دلیل بروز جنگ و 
درگیری و یا به دالیل این که سازمان ملل متحد 
ناچار به اسکان آوارگان جنگی در این مدارس 

شده است تعطیل شده اند.
اتحادیه  کیستوس استیلیانیدس کمیسیونر 
اروپا برای کمک های بشردوستانه و مدیریت 
بحران همچنین در حاشــیه اجــالس و در 
رابطه با اقدامات اتحادیــه اروپا برای مواجهه 
با بحران های جهانــی گفت:ما تصمیم گرفته 
ایم بودجه خود برای امر آموزش در زمان بحران 
را چهار برابر کنیم، چرا که آموزش می تواند به 
عنوان ســپری در برابر افراطی گرایی، ازدواج 
اجباری و ســربازگیری اجباری باشــد و البته 

اساس بسیاری از چیزهای دیگر نیز هست. 
رنج زنان

از دیگر مســائلی که در ایــن اجالس مورد 
توجه قرار گرفت مســاله وضعیــت زنان در 

بحران های انســانی و تاثیر این بحــران ها بر 
زنان بود. همچنین امدادرســانی به افراد دارای 
معلولیت از دیگر مســائل مطرح شــده در این 
اجالس بود. پاراس شاه، محقق سازمان دیده بان 
حقوق بشــر نیز گفت که یکی از اقدامات مثبت 
اجالس که در منشور اجالس بازتاب داشته است 
توجه به افراد دارای معلولیت است. این محقق 
گفت که بیــش از یک میلیارد نفــر در جهان، 
یعنی یک نفر از هر هفت نفر، دارای شــکلی از 
معلولیت است. وی گفت:در برنامه های رسمی یا 
سخنرانی های مهم افراد به افراد دارای معلولیت 
در حد یک جمله اشاره می شود و مسائل آن ها 
میان موضوعات مطرح دیگر گم می شود. توجه 
به مســاله کمک رســانی به افرادی که دارای 
ناتوانی های جسمی هستند به ویژه در زمان بروز 

بحران ها  کاری مهم و اقدامی حیاتی است.
در رابطه با همین اجالس کریستالینا جورجیوا 
نایب رئیس کمیســیون اروپایی، نیون میمیکا 
کمســیونر همکاری های بین المللی و توسعه 
اتحادیــه اروپا و کریســتوس اســتیلیانیدس 
کمیسیونر کمک های بشردوستانه و مدیریت 
بحــران اتحادیه اروپــا در بیانیه ای مشــترک 
خواستار عمل به توافقات اجالس شدند. در این 
بیانیه آمده اســت: روزانه هزاران انسان بی گناه 
قربانی حوادث طبیعی و نزاع ها میشوند. بیش از 
130 میلیون مرد، زن و کودک در سراسر جهان 
نیازمند کمک هستند و نیازها به شکل مداوم در 

حال افزایش است. 
در این بزنگاه تاریخی، نخستین اجالس جهانی 
سران در امور بشردوستانه، جوامع بین المللی 
را برای یافتــن راه هایی برای پایــان دادن به 
بحران ها و همچنین تقویت کردن و تغییر دادن 
روش هایی که کمک رسانی ها انجام می شوند 

در کنار هم قرار داده است. 
ما از بیانیه سیاســی که در این اجالس تصویب 
شــد اســتقبال می کنیم. اتحادیه اروپا در این 
اجالس سران در زمینه سیاســت ها، برنامه ها 
و بودجه های مرتبط با پنج مســئولیت کلیدی 
که توسط ســازمان ملل متحد اعالم شده است 

تعهداتی را انجام داد. 
اجالس جهانی ســران در امور بشردوستانه به 
پایان رسید، اما کار ما در راستای همکاری های 
بین المللی جدید بــرای مرتبط کردن اقدامات 
سیاسی برای پیشگیری از بحران ها، کمک های 
توسعه محور و کمک های بشردوستانه موثرتر و 
اصولی تر تازه آغاز شده است. چالش های پیش 
رو پیچده هستند و هیچ راه حل ساده ای وجود 

ندارد. 
زمان آن اســت که آســتین ها را بــاال بزنیم و 
تعهدات اجالس ســران را به اقدامات ملموس 
تبدیل کنیم. اتحادیه اروپا به عنوان بزرگ ترین 
اهداکننده کمک های بشردوســتانه در جهان، 
سهم کامل خود را در تغییر روش کمک رسانی 
برای خدمت بهتر به افــراد نیازمند ایفا خواهد 
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یادداشت

مهمان ویژه اردو
جوانان حرف کســی را می پذیرند که او را قبول داشــته باشــند، یکی از 
مهمترین معیارها در انتخاب سخنران و مقبولیت و پذیرش اوست.  فردی 

که دعوت می شود باید محبوبیت داشته باشد.
خوب اســت در برخی اردوهاافراد و نخبگان سیاسی دعوت شوند تا مردم و 
جوانان را از فضای سیاسی کشور، مســائل منطقه ای و جهانی آگاه سازند . 
هدف از این حضور این است که شــرکت کنندگان از قدرت تحلیل درست 

موضوعات برخوردار شوند و نظرات خود را به خوبی 
بیان کنند و مانند رهبر در گروه  همساالن، دوستان 

خود را به خوبی اهنمایی و اقناع کنند. 
عالوه بر کارشناس و سخنران میهمان ، متناسب با 
تعداد افراد می توان از حضور کارشناسانی بهره برد 
که در طول دوره برگزاری اردو همراه جوانان باشد  با 
آنها بنشیند، با آنها غذا بخورد  ورزش کند و در همه 
کارها شرکت کند. این برخورد نزدیک بسیار اثرگذار 

خواهد بود .
امروزه جوانان آموزشــهای مختلفــی را از راه دور و 
حتی با استفاده از ســی دی و کالسهای مجازی و ... 
فرامی گیرند، این گونه آموزشها اگرچه مفید است و 

اثرات مثبتی دارد، اما در گذشته های نه چندان دور اساتید حوزه و طالب بر 
روشی از آموزش تأکید داشتند که امروز به آموزش چهره به چهره معروف 
شده اســت. در این روش فراگیرنده آموزش، رو به روی استاد می ایستد و 
آموزش الزم را فرا می گیرد. یکی از ویژگی های مهمی که اســاتید این نوع 
آموزش باید داشته باشند سلوک رفتاری و اخالق پسندیده و نفس رحمانی 
و الهی است. نفس الهی و رحمانی استاد در کنار مباحث آموزشی بر تربیت 

فراگیرنده علم، فن و آموزش اثرگذار است و می تواند از او یک نیروی خوب و 
کارآمد بسازد. چه بسا رفتار و عمل استاد بیشتر از گفته های او بر فراگیرنده 
دانش اثرگذار باشــد، یعنی عمل بر گفتار مقدم است، چون امام صادق)ع( 
می فرمایند: »کونوا ُدعاًة لِلّناِس بَِغیِر ألِسَنِتُکم ، لِیَروا ِمنُکُم الَوَرَع َواالِجِتهاَد 
الَة َوالَخیَر ، َفإِنَّ ذلَِک داِعیة: مردم را با غیر زبان خود ]به مذهب خویش[  َوالصَّ
دعوت کنید، تا پارسایی و سخت کوشی ]در عمل و عبادت[ و نماز و خوبی را 

از شما ببینند؛ زیرا اینها، خود ]بهتری[مبلغند.
نفس الهی اســتاد برای شــاگردی که به صورت 
مستقیم با اســتاد ارتباط دارد می تواند بهترین 
اثر و تأثیر را داشــته باشــد.به همین خاطر است 
که آیت اهلل جــوادی آملی می فرماینــد: مبادا با 
صحیفه، نوار، کتاب یا جزوه، از محضر استاد احساس 
بی نیازی کنیــد. ادراک محضر اســتاد و دهان به 
دهان از او حرف شــنیدن و رعایت آداب مجاورت 
و برخورد و شــفاهی شــنیدن آنچه استاد شفاهی 
می گوید و ترجیح مشــافهت بر مجــاورت، همگی 
برکاتی است که انســان با آن ها رشد می کند.گاهی 
برخی با مطالعهٴکتاب یا گــوش دادن نوار درس ها را 
فرا می گیرند. این راه بد نیست، ولی روشی نیست که 
انسان را بپروراند؛ خالف ادراک محضر استاد و الگو گرفتن از طرز گفت وگو، 

رفتار و گفتار او که بسیار آموزنده و سازنده است.«
کسی برای سخنرانی و برگزاری جلســات پاسخگویی به سؤاالت سیاسی، 
فرهنگی، اجتماعی و ... جوانان انتخاب شود که قدرت تاثیرگذاری و اقناع 
داشته باشد. به ســواالت به خوبی پاسخ دهد و مسایل و مشکالت مخاطب 

 . خود را به خوبی بشناسد

کرد و از همه رهبران جهان میخواهد که آن ها 
نیز چنین کنند. 

اجالس ســران برای امــور بشردوســتانه در 
شرایطی برگزار شد که سازمان پزشکان بدون 
مرز از شــرکت در این اجالس خودداری کرد. 
این ســازمان اعالم کرد که برگــزاری چنین 
اجالس هایی بدون مسئول شــناختن دولت 
ها در آغــاز و تداوم بحران ها بی فایده اســت. 
برخی از نهادهای خیریه و امدادرســانی دیگر 
مانند آکســفم نیز با این کــه در این اجالس 
شرکت داشتند اما نســبت به عملکرد جامعه 
جهانی در مواجهه با بحران های جهانی انتقاد 
داشــتند و اعالم کردند ناتوانی جامعه جهانی 
در مواجهــه با بحران مهاجرت در ســال های 
اخیر سندی آشــکار بر ناکامی بین المللی در 

امور بشردوســتانه اســت. جان ایگلند، دبیر 
شــورای پناهجویان نروژ خواســتار تغییر در 
تمامی ســطوح بروکراتیک در زمینه مداخله 
در بحران های جهانی، هــم در دولت ها و هم 
در ســازمان های کمک رســان، شد و گفت 
که برای رســیدن به تغییرات ملموس چنین 

تحولی ضروری است. 

انتقاد از قدرت های جهانی 
در ســخنرانی های پایانی اجــالس دبیر کل 
ســازمان ملل نارضایتی خود را از عدم حضور 
و بی توجهی قدرت هــای جهانی به اجالس 
بشردوســتانه ابراز کرد. بان کی مون با انتقاد 
از کشورهای موســوم به گروه هفت که شامل 
هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است گفت: 

ناامیدکننده است که برخی از رهبران جهانی 
در اجالس ســران بــرای امور بشردوســتانه 
شــرکت نکردند، به ویژه هفت کشور صنعتی 
جهان. وی افــزود که عدم حضور ســران این 
کشــورها نباید بهانه ای برای اقــدام نکردن 
در راســتای بحرانهــای جهانی باشــد. گروه 
هفت کشــور صنعتی جهان موسوم به جی 7 
شــامل کشورهای آمریکا، انگلیس، ایتالیا، 
فرانســه، آلمان، ژاپن و کانادا اســت. رجب 
طیب اردوغــان رئیس جمهــوری ترکیه نیز 
که کشــورش میزبان این اجــالس بود گفت 
که امیدوار اســت این اجالس فراتر از اجالس 
هایی کــه برگزار می شــوند و نتیجــه در بر 
ندارند باشــد و راه حل هایی پایدار از طریق 

 .همکاری بین المللی فراهم شود

تبلیغ چهره به چهره 

امروزه غالب سازمان ها و نهادهای دولتی و حتی خصوصی، برنامه اردوهای فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده اند که بیشترین 
اثرات آن را می توان بهبود روحیه و افزایش بازدهی کارکنان و همین طور آموزش ضمن خدمت و ارتقای فرهنگی کارکنان دانســت.

معوال برگزاری این اردوها،  جزو آموزش های ضمن خدمت محســوب می شود که در قرن بیســتم توسط کارشناسان و متخصصان 
عرصه مدیریت در غرب طراحی و ســپس در کشورهای مختلف به کار گرفته شــد.البته در هالل احمر بیشترین اردوها در سازمان 

جوانان و با هدف ایجاد و ارتقای آمادگی برای مشارکت در برنامه های اجتماعی طراحی و اجرا می شود .
 در این اردوها عالوه بر برنامه های ورزشی و آمادگی جسمانی و نیز دوره های امدادی، حضور کارشناسان علمی و فرهنگی و گفتگوی 

حضوری با شرکت کنندگان در اردو  اثرگذار است . 

روش هایی برای ارتقای اثر بخشی اردوهای فرهنگی 

سیدحسین امامی
دبیر سرویس اندیشه
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معرفی دفتر

بی  تفاوتی نسبت 
به کارهای نیک 

و انجام دادن 
کارهای ناشایست 

می تواند 
سرنوشت یک 
شهر، استان یا 

کشور و امتی را 
به خاک مذلت 

بکشاند .

 حاج آقا! لطفًا در ابتــدا بفرمایید دفتر 
نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل 
احمر استان اردبیل چه اهدافی را دنبال 

می کند؟
»و لتکن منکــم امــه یدعون الــی الخیر و 
یامــرون بالمعــروف و ینهون عــن المنکر و 
اولئک هم المفلحون« )آیه 10٤ ســوره آل 

عمران(
»همه مردم را به ســوی خیر )اتحاد، اتفاق، 
الفت، برادری، مواســات و دوســتی( دعوت 
نمایند و به کار شایســته وا دارنــد، و ز کار 

ناپسند باز دارند یقیناً اینان رستگارند.«
قــرآن کریم امر بــه معروف و نهــی از منکر 
را دو وظیفــه و فریضه مهم اســالم یاد کرده 
اســت، همچنین حضرت علی)ع( می فرماید: 
»تضمین کننده، بر پایه شریعت و نظام دین 

امر به معروف و نهی از منکر است.«
دفتر نمایندگــی ولی فقیــه جمعیت هالل 
احمر نیز به پیروی از ایــن آیه، وظیفه اصلی 
خود را توجه بــه احکام الهی و نشــر آن در 
جامعه اسالمی، تشویق مردم به انجام احکام 
و دستورات الهی و همچنین راهنمایی برای 

رسیدن به کمال می داند.
بی  تفاوتــی نســبت بــه کارهــای نیک و 
انجــام دادن کارهــای ناشایســت می تواند 
سرنوشت یک شهر، اســتان یا کشور و امتی 
را به خاک مذلت بکشــاند و اگر این وظیفه 
مهم الهی از طریق این انســان های برگزیده 
به جوامع و امت نرســد، آینده بشــر دچار 
فســاد و انحطاط خواهد بود. بر این اســاس 
اصل هشت قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران نیز تصریح دارد که دعوت به خیر و امر 
به معروف و نهی از منکــر، وظیفه  همگانی و 
متقابل مردم نسبت به دولت و دولت نسبت 
به مردم است و شرایط و کیفیت آن را قانون 

تعیین می کند.
با توجه به مقدمه ذکرشــده، نقش روحانیت 
به عنــوان مرّوجان دیــن مبین اســالم و 
هادیان امت اسالمی ـ به  خصوص روحانیت 
انقالبی که بعد از انقالب اسالمی، مسئولیت 
سنگین هدایت انســان ها را به عهده گرفتند 
ـ بر مبنای وظایف شخصی و اجتماعیـ  که 
قانون بر عهده آنان گذاشــتهـ  این است که 
همواره همت و اراده خــود را بر این بگذارند 

کــه بهتریــن، جذاب تریــن و راحت ترین 
برنامه های فرهنگــیـ  اجتماعی را در حیطه 

وظایف خود عمل کنند.
 ایــن اهــداف در مدت مســئولیت 
جنابعالی در جمعیت هالل احمر استان 

اردبیل چگونه تعریف شده است؟
دفتر نمایندگی جمعیت هالل احمر اســتان 
اردبیــل نیز در طول دو ســال مســئولیت 
اینجانــب، برنامه هــا را در قالــب فصلــی، 
مناســبتی و درازمدت در دســتور کار خود 
قرار داده و طبــق برنامه ســاالنه و تقویم، 
تقریبــاً در همه مناســبت های اســالمی و 
ملی، برنامه های ویژه ای را برای گروه هدف 
)کارکنان، امدادگــران، داوطلبان، جوانان 
و دانشــجویان( برنامه ریــزی و انجام داده 
اســت. با توجه به این که جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران که بعد از انقالب 
در شــکل و قالب جدیدی وظایف مهمی را 
به عهده گرفته و یک نهاد مردمی اســت، در 
راســتای اهداف واالی دین مبین اسالم و با 
هدف حمایت از زندگی، ســالمت و تأمین 
احترام انســان ها و تالش برای تسکین آالم 

بشــری، برقراری دوســتی، تفاهــم و صلح 
پایدار بین ملت ها، در دو بُعد اساســی مادی 
و معنــوی فعالیت هــای خــود را پیگیری 

می کند.
بر همین اســاس، همان طــور در بحث امداد 
و نجــات، برنامه هایی برای نجات آســیب

 دیده ها و تسکین شــان دارد، در بُعد روحی، 
معنوی و تقویت باورهای دینی و مذهبی نیز 

فعالیت هایی را   انجام می  دهد.
در حقیقت  توجه به بُعد روحی می  تواند تمام 
وجود انســان را تحت  الشعاع خود قرار داده و 
او را در تحمل مصائب و مشــکالت، با صبر و 

استعانت از پرورگار یاری کند.
 به طور کلی برنامه  های دفتر شــما در 
جمعیت هالل احمر اســتان شامل چه 

بخش هایی است؟
برنامه  های حوزه دفتــر نمایندگی ولی فقیه 
استان اردبیل، در دو بخش سازماندهی شده 

است که عبارتند از: 
بخش فرهنگی و بخش نظارتی 

در بخــش فرهنگی کــه جامعه 
هدف ما کارکنــان، امدادگران، 
داوطلبــان و اعضای ســازمان 
جوانان و دانشــجویان هستند، 
در  فرهنگــی  برنامه هــای 
در  مختلــف،  مناســبت های 
ارزش  هــای  راســتای حفــظ 
انقالبــی و معنــوی و بــا هدف 
تقویت بینش هــای اعتقادی و 
برنامه ریزی و  اخالقی جامعــه 

اجرا می شود.
ما برای برنامه ریزی و تصمیم گیری، شورای 
فرهنگــی، کمیته حجاب و عفاف، شــورای 
امر به معــروف و نهی از منکر و ســتاد اقامه 
نماز تشــکیل دادیم، همچنین جلســه های 
هماهنگی متعددی برگزار می شود که که به 

بهبود برنامه های فرهنگی کمک می کند.
به لطف خدا در ســایه برنامه هــای فرهنگی 
اجرا شده، موفق به کســب رتبه برتر در بین 
دســتگاه های اجرایی در موضوع اقامه نماز و 
صیانت از حقوق شــهروندی، حجاب و عفاف 

شدیم.
 برنامه های فرهنگی که به آن اشاره کردید با 
چه موضوع هایی بوده است در چه قالب هایی 

برگزار می شود؟

این برنامه ها از ابتدای سال با برپایی خیمه
 های نماز، در طــرح ملی ایمنی و ســالمت 
مســافران نــوروزی و اجــرای برنامه  های 

فرهنگی در هفته هالل احمر آغاز می شود.
ما   امســال جشــن تکلیف فرزندان کارکنان 
هالل احمر را برای اولیــن بار در هالل احمر 
برگزار کردیم که با استقبال خوب همکاران 

روبه  رو شد.
یکی از برنامه های خوب ما هر ســال مراسم 
ختم قرآن کریم است که امسال به مناسبت 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای مظلوم 
غواص هشت سال دفاع مقدس در نمازخانه 

ستاد با حضور همه کارکنان برگزار شد.
در  آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری 
مناســبت های مختلــف، با موضــوع »نقش 
مادران در تربیت مذهبــی فرزندان، زندگی 
به ســبک ایرانیـ  اســالمی، نمازشناســی، 
فاطمه شناســی، نقش خانواده ها در اقتصاد 

خانــه و ...« و همچنیــن برگزاری جشــن و 
همایــش در مناســبت های مختلــف مانند 
»والدت رســول اکرم)ص(، والدت حضرت 
امــام علــی)ع(، والدت حضــرت فاطمــه 
زهرا)س(، دهه کرامــت، هفته دفاع مقدس 

و... از دیگر برنامه های ماست.
برنامه  هــای دیگری نیــز ماننــد برگزاری 
مســابقه های فرهنگی شــامل مقاله  نویسی، 
خاطره  نویســی، طراحی، نقاشــی، عکاسی، 
دل نوشــته به امــام رضــا)ع(، کتابخوانی و 
همچنیــن برگــزاری اردوهــای فرهنگــی 
ـ آموزشــی و گــردش فرهنگــیـ  مذهبی 

امامزاده ها با حضور کارکنان و اعضا داریم. 
دیــدار با خانــواده معظم شــهدا و برگزاری 

نشســت های صمیمــی با کارکنــان، جهت 
رســیدگی بــه مشــکالت آنــان از جملــه 

برنامه های ما در طول سال است.
ارائه مشــاوره های دینــی و مذهبی از جمله 
وظایف دفتر ماســت که ما این موضوع را در 
قالب جلســه های »حلقــه صالحین« که هم 
سخنرانی است و هم پرسش و پاسخ پیگیری 
می کنیم. عــالوه بر آن در بیــن دو نماز هم 
ســخنرانی کوتاهی در مورد احــکام روزه، 
نماز، اخالق اســالمی و اداری، رعایت حقوق 

دیگران و... داریم.
در خصــوص مســائل فرهنگــی، بــا حوزه 
گزینــش و معاونت هــای جمعیــت و زیــر 
مجموعــه جمعیت نیــز تعامــل و همکاری 
داریم و در جلســات هیئت مدیره و شورای 
معاونان رویکردهای فرهنگــی فعالیت ها را 

پیگیری می کنیم.
مراســم تجلیل از خادمان نمــاز و فرزندان 
کارکنان که حافظ قرآن 
برنامه هــای  هســتند، 
ازدواج آســان، اجــرای 
طــرح همــای رحمــت 
در  ســالمت  کاروان  و 
محــروم  روســتاهای 
ارائــه  اســتان، جهــت 
و  امــدادی  خدمــات 
بشردوســتانه و... از دیگر 
فرهنگــی  برنامه هــای 

است. 
* فعالیت هــای بخش 
نظارتی چه حوزه هایی 
را شــامل می شــود و نظــارت بر چه 

مواردی است؟
جهت هماهنگی، همــکاری و ایجاد آرامش 
و اطمینان بین مراجعــان و کارکنان و جلب 
اعتمــاد و جذب کمک های بیشــتر مردمی، 
بــا تشــکیل کمیتــه نظارتــی فعالیت های 

نظارت محور انجام می شود که عبارتند از:
ـ نظارت بر نحوه اســتفاده و صــرف درآمد 

حاصله از موقوفات متعلقه
ـ نظــارت بــر رعایــت موازین شــرعی در 
برگزاری و اجــرای برنامه هــای حوزه  های 

مختلف جمعیت هالل احمر
ـ نظارت بر حسن اجرای دســتورالعمل ها و 

بخشنامه ها

تنوع برنامه های فرهنگی و دینی دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان اردبیل

نجات آسیب دیده های روحی و معنوی 

معرفی دفتر

از دفاتر فعال در زمینه  اردبیل، یکی  دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
اجرای برنامه های فرهنگی است که موفق به کسب مقام برتر در حوزه حجاب و عفاف و همچنین 
اقامه نماز شده است. حجت  االسالم والمسلمین حاج آقا حسن اسماعیلی، دانش آموخته رشته 
فلسفه از دانشگاه تهران و دارای مدرک حوزوی خارج فقه و اصول، مسئولیت دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان اردبیل را به عهده دارند. در این گفتگو ایشان خط مشی 
و اهداف این دفتر را تبیین کردند و به بعضی از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و دینی دفتر 

نیز اشاره کردند. 
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ـ نظــارت بــر تصمیم گیری هــا و تصمیم
سازی ها با شرکت در جلسه های مربوطه

ـ نظــارت و بازدیــد از انبارهــای امدادی و 
پایگاه های بین جاده ای

ـ نظارت بر عملکرد کانون طالب
این موارد عمده فعالیت های نظارتی ما است.

 بیشــتر فعالیت هــای دفتر شــما در 
استان برای معرفی جمعیت هالل احمر 

چیست؟
با توجه بــه این که هالل احمــر یک مجموعه 
فرهنگــی و امــدادی اســت بــرای معرفی 
فعالیت های هالل احمــر و اهداف هالل احمر 
با رســانه  های عمومــی تعامــل و همکاری 

خوبی داریم.
همچنیــن با مســئوالن دفاتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه در دســتگاه های اجرایــی و 

مسئوالن اجرایی اســتان، همچنین اعضای 
کانون هــای جوانــان، اعضــای داوطلب و 
دانشــجویان دانشــگاه علمــی ـ کاربردی 
رابطه صمیمــی و تعامل مطلــوب داریم که 
فعالیت های فرهنگــی کانون ها نقش مهمی 

در انعکاس برنامه های جمعیت دارند.
اجرای برنامه  هایی از جمله شــرکت دســته 
جمعی در نماز جمعــه، برنامه اهدای خون، 
جزء خوانــی قــرآن کریــم در مــاه مبارک 
رمضان، دســته  جات عزاداری هــالل احمر 
در ماه محرم، برگزاری مراســم شــب احیا، 
همــکاری در برگــزاری مراســم اعتکاف و 
شرکت در مراسم عمومی شهر، راهکارهایی 
بــرای شناســاندن جمعیــت هــالل احمر 

هستند.
در ایــن راســتا اقدام هایــی ماننــد برپایی 
غرفه در نمایشــگاه های اســتانی، برپایی و 

نمایش نمونه هایــی از فعالیت های جمعیت 
هالل احمر در قالب استند، بروشور، عکس و 

... نیز در دستور کار است.

 تعامل دفتر شــما با ســایر استان  ها و 
نهادها چگونه است؟

با دفاتر نمایندگی ولی  فقیه اســتان ها رابطه 
بسیار صمیمانه و دوســتان ه ای داریم و در 
اجرای برنامه  های عمومی و ابالغی کشــوری 

تبادل افکار و همفکری می کنیم.
ضمناً خوشــبختانه در مرکز اســتان نیز با 
دفاتر نمایندگــی ولی فقیه، تعامل بســیار 
خوبــی داریــم، به طــوری کــه در اجرای 
برنامه  هــای فرهنگــی اغلــب از امکانــات 
دســتگاه های اجرایی اســتفاده می کنیم و 
حتی برنامه های مشــترک در مناسبت های 

مختلف برگزار می  کنیم.

با  دفاتر نمایندگی 
ولی  فقیه 

استان ها رابطه 
بسیار صمیمانه 

و دوستان ه ای 
داریم و در اجرای 

برنامه  های 
عمومی و ابالغی 

کشوری تبادل 
افکار و همفکری 

می کنیم.

تدوین برنامه های ساالنه، تنظیم تقویم ساالنه و تصویب در شورای فرهنگی و برنامه ریزی برای اجرای دقیق آن  در سال جاری که برخی از آن ها عبارتند از: 
 تشکیل کمیته »تهذیب« جهت راهنمایی و ارشاد کارکنان با روشی متفاوت از بخش های حراستی و ... 

 راه اندازی مرکز مشاوره فرهنگیـ  دینیـ  مذهبی در جمعیت هالل احمر استان
 تشکیل گروه های تبلیغ با مشارکت اعضای کانون طالب با هدف اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در مناطق مختلف

 تدوین برنامه احیای فرهنگ جهـاد و شهادت با محوریت فداکاری های خانواده شهدا 
 اجرای برنامه های فرهنگـی برای خانواده محترم شهـدا با مشارکت فرزنـدان به یادگار مانده از شهـدا 

 تشکیل کمیته با حضور ائمه جماعت هالل احمر شعبه های تابعه و تشکیل جلســات ماهانه برای بررسی مشکالت فرهنگی و اجتماعی جمعیت و استان و 
تصویب اقدام های الزم

 تدوین برنامه با هدف تحکیم وحدت بین مذاهب مختلف اسالم
  نظارت بر عملکرد مناقصه ها و مزایده های موجود در جمعیت هالل احمر استان، فرایندها و تصمیم گیری های کالن مالی، همچنین پایگاه و انبارهای امدادی و ...
  ایجاد بانک اطالعات اعضا )جوانان، امدادگران، داوطلبان و کارکنان( در راستای مشارکت و همکاری هدفمند در برنامه های فرهنگی و اجتماعی جمعیت 

  برگزاری مراسم و برنامه های فرهنگی در مناسبت های اسالمی 
  برگزاری مراسم ختم قرآن کریم به یاد و نام مدافعان حرم در ماه مبارک رمضان

دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان اردبیل اعالم کرد:

برنامه های فرهنگی و  نظارتی سال 95 

 ابتدا کمي از انگیزه هایتان در انجام کارهاي عام المنفعه و خیریه بگویید.
نیکوکاري انگیزه نمي خواهد. از قدیم گفته اند که در انجام کار خیر حاجت 
هیچ استخاره نیست. هدف من از خدمت به خلق، تنها انگیزه خدایي بوده و 

بس. کار خیر را فقط براي خدا انجام مي دهم.
 چگونه و با چه هدفي عضو جمعیت هالل احمر شدید؟

من هم مثل بقیه اعضا، با هــدف کمک وارد هالل احمر شــدم. جمعیت 
هالل احمر، یک نهاد عام المنفعه است و من هم در راستاي کمک و انسان 

دوستي، عضویت درجمعیت را وظیفه خود دانستم.
 از چه سالي عضو جمعیت شدید؟

سال دقیق را درست به خاطر نمي آورم، اما اگر اشتباه نکنم، حدود 10 یا 12 
سال است که عضوي از خانواده هالل احمر شده ام.

 فعالیت هاي شما بیشتر درچه حوزه هایي بوده است؟
شــرکت در طرح هاي هالل احمر یکي از کارهایي بوده که انجام داده ام و 

سعي من همواره بر این بوده که در انجام امور خیر فعال باشم.

 از اقدامات عام المنفعه اي که جدا از هــالل احمر انجام داده اید، 
برایمان بگویید.

بنده یک فرهنگي بازنشســته ام و یکي از اولویت هــاي من فعالیت هاي 
خیریه درحوزه فرهنگي، خصوصا براي کودکان روستا است. این برنامه ها 
معموال در قالب اردو هاي تشــویقي و زیارتي، براي اعضاي بسیج و کمیته 
امداد بوده است. همچنین در این مقوله، به برگزاري کالس هاي آموزشي 
و اهداي جوایز هم مي توان اشــاره کرد. درکنار این  موارد، به ساخت وساز 
براي محرومان و ساخت مسجد در روستاهاي منطقه خود کمک کرده ام. 
عالوه بر آن، مدیرعامل یک تعاوني مســکن که براي ایثارگران ساختمان 
سازي انجام مي دهد، نیز هستم و در این تعاوني سعي مي کنیم تا با ایجاد 

تسهیالت مناسب، براي اعضا با قیمت پایین تر مسکن تهیه کنیم.
اردوهایي که از آن  صحبت کردید، چگونه برگزار مي شود؟

این اردوها با محتواي فرهنگي در استان تا سفرهاي زیارتي به مشهد مقدس 
بوده است. همچنین براي افراد بي بضاعتي که تاکنون موفق به زیارت مرقد 

آرزویم رفع اختالف طبقاتی است

»در مسیر انجام کار نیک، تنها انگیزه الهی مهم است و به قول معروف در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.« اینها جمالت »جمال 
محمدی«، یکی از خیران استان گیالن و از یاران قدیمی هالل احمر است. او که یک فرهنگی بازنشسته و جانباز شیمیایی دوران دفاع 
مقدس است، هیچ گاه خود را بازنشسته از انجام کار خیر نمی داند. آقای محمدی 54ساله، از خیرهایی است که عقیده دارد نیکوکاری باید 
درجامعه اسالمی تبدیل به یک فرهنگ شود، اما درعین حال براین باور است، کار خیر باید در خفا و تنها برای رضای خدا انجام شود. برای 

اطالع بیشتر از انگیزه ها و برنامه های جمال محمدی با او گفت وگویی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

زهرا جعفری

گفت و گو
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اجرای طرح ملی »همای رحمت« در روستاهای محروم خوزستان

تِنِ سوخته   و    زخمی جنوب
مریم یارقلی

برایشان مفهوم زندگی یعنی آب؛ یعنی اینکه باید بروی سر جاده منتظر بمانی تا آب آشامیدنی برسد، یعنی اینکه تمام تنت، چشمانت، 
موهای بلند و پریشانت با شوری، خانه یکی شود و خشکی و زبری مهمان همیشگی دستانت...

مطهر امام رضا)ع( نشده اند، برنامه ها و اردوهایي داشته ایم که این سفرها 
با همکاري بسیج و آستان قدس رضوي به صورت رایگان انجام شده است.

 در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، براي این ماه برنامه خاصي را 
مدنظر دارید؟

معموال براي ماه مبــارک رمضان، با همکاري هالل احمــر، خانواده هایي 
شناسایي شده و به آنها کمک مي شود. این کمک ها به صورت بسته هاي 

غذایي مثل برنج و چاي و... است.
 نحوه کمک رساني شما براي تهیه و آماده سازي بسته هاي غذایي 

چگونه است؟
معموال هالل احمر مبلغي را اعالم مي کند و ما با مشارکت تعدادي از خیران، 
بنا به میزان توانمان، هزینه خواسته شــده را تأمین کرده و به هالل احمر 
تحویل مي دهیم. خود هالل احمر با این پول، بســته هاي غذایي را تهیه و 

توزیع مي کند.
 در هالل احمر استان، چند خانواده تحت پوشش قرار دارند؟

من فقط درجریان اقدامات مربوط به شهرستان فومن هستم و از شهرستان 
هاي دیگر استان خبري ندارم؛ اما  سال گذشــته به بیش از 100 خانواده 
سبد غذایي داده شد. هالل احمر با مساعدت ما و تعدادي از بازاریان و سایر 

خیران، مبلغ مورد نیاز و بسته هاي غذایي را تهیه کرد.
 آیا کمک ها فقط به بسته هاي غذایي محدود مي شود؟

خیر، درطرح هاي مختلفي بــه نیازمندان کمک مي کنیــم. براي نمونه 
هنگام شروع مدارس، در هالل احمر با همکاري آموزش وپرورش تعدادي 
از کودکان نیازمند شناسایي شده و برایشان لوازم التحریر و وسایل مورد نیاز 
مدرسه فراهم مي شود. البته توزیع این بسته ها از طریق هالل احمر انجام 
مي شود. ما هم از روستاهاي اطراف، کودکاني که وضع مالي خوبي ندارند را 

معرفي مي کنیم.
 آیا پیش آمــده خارج از طرح هاي مربوط بــه هالل احمر، دانش 

آموزي در مدرسه نیازمند باشد و شما به او کمک کنید؟
بله، چنین مواردي داشته ایم که از طرف مدیر مدرسه دانش آموزي نیازمند 
معرفي شــده و ما درجهت کمک به او تالش کرده ایــم ولي این کمک ها 
گفتني نیست و ترجیح مي دهم درباره اش صحبتي نکنم، اما به عنوان مثال 

مي توانم از جواني یاد کنم که جراحي پیوند کبد، در شــهر شیراز داشت. 
من به همراه جمعي از دوســتان هزینه هاي مربوط به درمان و همچنین 
انتقالش به شیراز را انجام دادیم اما متاسفانه بعد از جراحي، دچار عفونت شد 
و درگذشت. با وجود تأمین مخارج بیمارستان توسط یکي از پزشکانش، ما 

نیز هزینه انتقال او از شیراز به گیالن و مراسم ختم را برعهده گرفتیم.
 در دیگر طرح هاي هالل احمر هم شرکت داشته اید؟

بله، براي ویزیت رایگان با هالل احمر به روستاهاي منطقه رفته ام. همچنین 
بعد از زلزله تبریز با مساعدت هایي که از طرف مردم استان گیالن شده بود، 

همراه یاران هالل به کمک زلزله زدگان شتافتیم.
 به عنــوان یک خیر، فکر مــي کنید چگونه بایــد افراد جامعه 
براي همکاري بیشــتر در زمینه امور خیریه و انجام فعالیت هاي 

داوطلبانه، تشویق شوند؟
هدف از انجام کارهاي خیر، تنها انگیزه الهي است. کساني که به صواب کمک 
به مردم و گرفتن دســت نیازمندي معتقدند، نیاز به تشــویق ندارند. مردم 
باید باور کنند که از دنیا چیزي جز انجام کار خیر و صواب آن برایشان باقي 
نمي ماند و همه اینها بخشي از صدقه مالشان حســاب مي شود. البته افراد 
زیادي درجامعه هستند که به طور مخفیانه کار خیر انجام مي دهند و اعالم 
کارهایشان را ریا مي دانند و مایل نیستند نامشان فاش شود اما کار خیر باید 
به یک فرهنگ درجامعه تبدیل شود. درجامعه اسالمي نباید شاهد اختالف 
طبقاتي باشیم. امام علي)ع( مي فرمایند: >>هیچ کاخي بنا نشد، مگر آن 
که کوخي درکنار آن خراب شد.<< کافیست به بحث خمس و زکات توجه 
کنیم. متاسفانه فرهنگ خمس و زکات در جامعه ما کمرنگ شده است. به 
نظر من یک خیر نباید فعالیت هاي خود را آشکارا بیان کند و به دنبال تشویق 
و... باشد. تمام این فعالیت ها باید در راستاي رضاي خدا باشد. دولت هم باید از 

سازمان هاي مردم نهاد که در این زمینه فعالیت دارند، حمایت کند.
آقای محمدی چه آرزویی دارید؟

من آرزو مي کنم که هیچ فقیري درجامعه اســالمي ما نباشد و تمام انسان 
ها به آرزوهاي خود برســند و این بي عدالتي در دنیــا از بین برود و این که 

درجامعه اسالمي شاهد اختالف طبقاتي نباشیم.
روزنامه شهروند

روایتگفت و گو



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  11   |       تیر  1395مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  11   |       تیر 1395    85    84

دلبری موهــای   رها و پریشــان دخترکانی که 
در باد گرم عصر خردادی با چشــمانی درشت و 
ســیاه ، لحظه ای نگاه شــان را از تو برنمی دارند 
آنقدر گیرایی دارد که بی اختیار جذبشان شوی؛ 
لحظه ای مکث کنی، غرق شوی در چشمانشان 
و بخواهی رد ایــن زیبایی را با کشــش و تامل 
بیشــتری در خاطرت جا دهی؛ زیبایی محصور 
شده در پشت صورت آفتاب سوخته شان وقتی 
که می خندند، تقالی بیشتری می کند تا خودش 
را از حصار آفتاب بیرون کشد و خودنمایی کند 
و تو فقط به این می اندیشــی که خورشید هم 

توانش نرسیده این همه زیبایی را پنهان کند...
هوای خردادماه خوزستان و ماه رمضان سببی 
است تا زندگی مردم، ناخودآگاه در عصر و غروب 
آفتاب آغاز شود و تا پاســی از شب ادامه داشته 
باشــد؛ ما هم طبق این قانون نانوشته به همراه 
داوطلبانی که گرد پیری روی ســر و صورتشان 
نشسته و با همراهی دکتر خدادادی مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خوزســتان، عصر؛ اهواز را 
به ســمت اندیمشــک ترک می کنیم؛ قرارمان 
سرکشی به روستای محروم و توزیع بسته های 
طرح همای رحمت میان نیازمندان اســت. اول 
می رویم »روستای شهید علی چعب« روستایی 
که ٤5 کیلومتر بیشــتر از اهواز فاصله ندارد اما 
خودش زمین تا آســمان با اهــواز فاصله دارد. 
پایگاه امداد جاده ای هــالل احمر هم در همین 
روستاست و خانه بهداشت اش هم افتتاح شده 
است. ظاهرا همه چیز بر وفق مراد است و زندگی 

در مدار آرامش می چرخد اما...
زنی دو کودک روی چرخ دستی گذاشته است 
و می رود به سمت اول روســتا و سر جاده؛ انگار 
که در پی چیزی اســت، نــگاه کنجکاوانه ما را 
که می بینــد، می خندد، نگاهــش را می دزدد 
اما بچه ها دزدیدن نــگاه را فقط برای چند ثانیه 
بلدند؛ رفیق ات که بشوند کار تمام است، می شود 
ساعت ها بنشینی و خیره نگاه شان کنی و غرق 

شوی در چشمانشان.
اهالی روستا، عرب زبان و همسایه دیوار به دیوار 
هالل احمرنــد اما اینبار حضــور داوطلب های 
هالل احمر برایشــان کمی متفاوت تر است. در 
این روســتا؛ با کمک امدادگــران و داوطلبان، 

خانواده های بســیار نیازمند و فاقد سرپرست از 
قبل شناسایی شده اند تا بسته غذایی تحویلشان 
شــود. بســته هایی هم برای کودکان آورده اند 
هدایایی که کوچکیشــان اینجا برای کســی 
اهمیت ندارد آنچه مهم اســت این اســت که 
می تواند لبخندی را روی لبــان کودکی بیاورد، 
دلش را شــاد کند و یادش بیاورد کودک است و 

باید کودکی کند.
وقتی همه وجودت شور می شود!

هدایا را که می گیرند شــاد می شــوند، لبخند 
می زنند و می خواهند که همه این ها را با دوربین 
ثبت کنند؛ از فضای مجازی ســر در نمی آورند 
حتی خیلی هایشــان نمی دانند تلگرام و تبلت 
و اینســتاگرام به چه کاری می آیند، نه دغدغه 
حقوق شــهروندی دارند و نه نگران پایان حجم 
و اعتبار اینترنت هستند؛ برایشان مفهوم زندگی 
یعنی آب؛ یعنی اینکه باید بروی سر جاده منتظر 
بمانی تا آب آشامیدنی برسد، یعنی اینکه تمام 
تن ات، چشــمانت، موهای بلند و پریشــانت با 
شوری، خانه یکی شود و خشکی و زبری مهمان 

همیشگی دستانت...
مردم روستا درد دل می کنند و می ریزند بیرون 
ناگفته هایی که برای ما نشــنیده است اما برای 
آن ها تکراری؛ یک خواســتنی که به تسلســل 
افتاده اســت، کــه الینحل اســت. می گویند 
چند متر آنطرف تر کارون اســت چند کیلومتر 
آنطرف تر اهواز اســت اما روستا آب شرب ندارد. 
امدادگران می گوینــد: تمام روســتا ها در این 
مسیر تشنه و در انتظار آب آشامیدنی اند؛ لنگ 
30 میلیون تومان است سالمتشان، حیاتشان، 

زندگیشان.
معذب ات می کند این همه خواســتن، می مانی 
چه بگویی چه نگویی؛ آنقدر قول و قرارهای عمل 
نشده در گوش هایشان هست که نمی شود قولی 
داد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان 
هم که همراه ماست می گوید: خیلی ادارات نامه 
زدند ما هم گفته ایم کمک می کنیم یک همت 

عالی و چند خیر می خواهد بقای زندگیشان...
می رویم چند خانه ســر می زنیم و بســته ها را 
تحویل شان می دهیم بعضی خانه ها سرپرست 
خانــوار ندارند زن خانه یک تنــه کار می کند، 
بچه هایش را بــه دندان گرفتــه و زندگی اش 
را می چرخاند. همین بســته غذایــی برایش 
دنیایی اســت. با نگاهش قدردانــی می کند، 
عربی چیزهایی می گوید که یک شــیرینی ته 

تمامشان است.
زمان در این خانه متوقف است!

صــدای اذان و عطر نــان تنــوری در البه الی 
رطب های نرســیده باالی نخل هــا جا خوش 
کرده که می رسیم عشاره؛ چند خانوار هم اینجا 
شناسایی شده اند برای کمک. روبروی خانه ای 
بزرگ می ایســیتم یکی از داوطلبــان که موی 
ســپید و چهره جاافتاده اش خبر از سال ها کار 
داوطلبانه دارد درب آهنی رنگ پریده که نیمه 
باز اســت را می زند و می رود داخل؛ هنوز چند 
قدمی نرفته که برمی گردد می نشــیند داخل 
ماشین و می گوید »من نمی توانم سخت است 

دیدن این آدم ها«
در حیاط خانه، نزدیــک درب ورودی اتاق، دراز 
کشیده، زیر یکی از نخل هایی که باد گرم، رقصی 
به جانشان انداخته و هوا می خورد؛ در نگاه اول 
اینطور به نظر می رســد اما جلو تر که می روی و 
تاریکی نشسته در جان آسمان را کنار می زنی، 
در زیر نور چراغی زرد، رخسارش رنگ می گیرد، 
تن اش تکان ندارد و یــا حداقل آنچه دارد ارادی 
نیســت، اصال زندگی اش ارادی نیســت. فقط 
نگاه هایش به اختیار خودش اســت. آنقدر رسا 
و براق نگاهــت می کند که تمام وجــودت را به 
واهمه می اندازد، پشت ات تیر می کشد؛ ضربان 
قلب ات تند تر می شود یا شاید هم نمی زند دیگر؛ 
گاهی غلتی می زند و خاک حیاط می نشیند بر 
بدن منحنی اش؛ حتما او هم معذب است از این 
نگاه های مانده بر رویش اما مفری ندارد! حدود 
پانزده ساله شاید هم کمتر و یا بیشتر نمی دانم؛ 
زمان و سنش مهم نیســت؛ یعنی فرقی ندارد، 
وقتی زمان خجالــت زده در حیــاط این خانه 

متوقف می شود!
شــرممان می شــود چیزی بگوییم کــه اگر 
هم می خواســتیم نمی شــد فقط عرق شرم و 
درماندگی جایش را پیدا کــرده در جمعمان و 
تکلیفمان را مشــخص می کند. بسته غذایی، 
ویلچر و کمک نقدی تحویل خانواده اش می شود 
تا شاید برای زمانی بار مشکالت و ریز و درشتی 

که روی این خانه می بارد، کم شود...
چند خانه دیگر هم ســر می زنیم و بســته ها را 
تحویلشان می دهیم. ســاعتی از افطار گذشته 
همراه مدیرعامل هالل احمر استان برمی گردیم 
در جمع امدادگران پایگاه امداد جاده ای شهید 
چعب و مهمان سفره افطارشان می شویم؛ رسم 
و رســومات مهمانی را می شــود در سفره های 

 شادی نشسته 
در چشمانشان را 
نمی شود با هیچ 

واژه ای وصف کرد؛ 
گروه های چند 

نفره دایره تشکیل 
داده اند و مدادهای 
رنگیشان را به هم 
نشان می دهند و 

ذوق می کنند.

افطارشــان دید حتــی در روســتا ها هم دیده 
می شود به شــیوه خودشان ســفره می چینند 
و بعد هم قهوه عربی مهمانت می کنند؛ یکی از 
داوطلبان در گوشــم می گوید قهوه را ریختند 
یک قلپ که خوردی تکان بده اســتکانت را اگر 
تکان ندهی تا صبح باالی سرت می ایستد و قهوه 
برایت می ریزد این تــکان دادن یعنی »ممنونم 

دیگر میل ندارم«...
سیل آمد و جانمان را برد...

خورشــید بر زمیــن عمود نشــده کــه قصد 
شهرستان شوش می کنیم تا برویم بخش شاوور 
و منطقه مزرعه شبلی جایی که هنوز شادی سال 
نو بر دل مردم شان جا خوش نکرده بود که سیل 
میهمان ناخوانده شان شد و ماند بر مزارع گندم 
و حوضچه های پرورش ماهی و بعد همه را برد؛ 
هم گندم زار ها را، هم ماهی ها را، هم امید مردم 
را... حاال دوماهی می شود که از آن روز ها گذشته 
است جاده خراب، زمین های نم کشیده و شخم 
خورده گندم های از دست رفته همه شان رنجی 

از آن روز ها بر تن عریان خود دارند.
کانال های آب پر از پســر بچه هایی اســت که 
هوای گرم خردادماه را تاب نیاوردند و زده اند به 
آب؛ بی پروا شیرجه می زنند؛ ماهی می گیرند و 
شادند از همین دلخوشی های ساده شان؛ همه 
جمع می شــوند خانه دهیار؛ دهیار از روستا و 
مردمانش می گوید و اینکه چقــدر در مضیقه 
مانده انــد؛ هنوز حرف هایش به نیمه نرســیده 
که دســته دســته بچه ها می آیند و دورمان پر 
می شود از دختر و پسرهایی جنوبی با چشمانی 

براق و جذاب...
بچه ها هدیه را دوســت دارند در هر موقعیت و 
جایگاهی؛ چه شــهری و چه روستایی چه غنی 
و چه فقیر؛ اینکه کســی بیاید در خانه شان و به 
جای چشــم روشــنی برای خانواده، فقط برای 
آن هــا هدیه ای آورده باشــد آنقدر ته دلشــان 
غنج مــی رود که نگفته می شــود دید این همه 
خوشحالی را که همه اش راه می گیرد و می رود 
و می نشیند در چشمانشــان؛ حتی اگر نتوانی 
حرف بزنی و یا زبانشــان را نفهمی؛ چشم ها کار 
خودشــان را خوب بلدند همه آنچه باید گفته 
شود و نمی شود و نمی توان گفت را در خودشان 
جا می دهند و تو فقط باید نظاره کنی این همه 
انرژی و شــادی که نصیب حال تو و آن ها شده 

است.
حیاط هــای بــزرگ بــا نخل هایی که بــه بار 

نشســته اند اما هنوز وقت چیدنشــان نرسیده 
و اتاق هایی کــه دورتا دور حیــاط خودنمایی 
می کنند وضعیت مشترک بیشتر روستاهاست؛ 
بعضی خانه ها نماینده ای از روزهای سیالبی اند 
دیوارهای برخی خانه ها خط ســیل بر رویشان 
پررنگ است. دو خانواده هم در این روستا جزو 
نیازمندان شناسایی شده اند در یکی از خانه ها 
دو هوو هم ســفره اند؛ همسرشــان از بخت بد، 
مرده است؛ با هم به توافق رســیده اند، در کنار 
هم بچه هایشان را بزرگ می کنند و راضی اند به 
زندگی؛ بسته ها تحویلشان می شود با زبان عربی 
قدردانی می کنند دستانشان را بر چشمانشان 

می گذارند و »شکرا شکرا« می گویند...
ســیل همه را با خود برد، خانه ها شــده بودند 
جزیره؛ نیم متــر آب باال آمده بــود؛ این ها را 
مردمان یذاب از توابع شوشتر می گویند. جایی 
که یکی ازســخت ترین وضعیت ها را در سیل 
اخیر داشت و خانه هایش تا نیمه زیر آب بود و 
مردم، زندگیشان را در پشت بام گذاشته بودند 
و از آن باال مزارع گندم و ساقه هایی طالیی که تا 
گردن در آب فرورفته بودند را نظاره می کردند. 
هنوز هم سیل در این روستا حکمرانی می کند 
و بند و بســاطش را در کوچه پس کوچه های 
روستا پهن کرده و انگار خیال جمع کردن خود 
را هم ندارد. تقریبا تمام مردم روســتا وضعیت 

وخیمی دارند.
از دهیار روستا می خواهیم بچه ها را جمع کند 
جایی تا هدایا به دست خودشان برسد. شنیدن 

همین یک جمله کافی است تا در طرفه العینی 
تمام روستا خبردار موضوع شود. پسر بچه های 
بزرگ تر دور تر می ایســتند و شور و شوق دختر 
بچه ها را نگاه می کنند؛ دهیــار می گوید باالی 
روستا هم بروید بخشی از خانوار ها از حضورتان 
بی خبرند آنجا هم بچه هــای زیادی اند با دهیار 
می رویم ســمت باالی روســتا بی خبر از آنکه 
بچه های پایین روســتا زود تر از مــا دویده اند 
و آنجا را هم قرق کرده اند. شــادی نشســته در 
چشمانشان را نمی شــود با هیچ واژه ای وصف 
کرد؛ گروه های چند نفره دایره تشکیل داده اند 
و مدادهای رنگیشــان را به هم نشان می دهند 
و ذوق می کنند؛ شــاید در فکر کشــیدن یک 
سقف اند یا یک مزرعه پربار گندم که از سیل در 
امان است و پدری که همیشه دستانش پر است 

و می خندد.
اذان به وقت مغرب است که شور و شوق کودکانه 
را در کوچه های خاکی روســتا جا می گذاریم و 
از سمت مزارع نیشکر برمی گردیم اهواز. هنوز 
حرف های پیرمرد نابینای روســتای آهودشت 
در گوش است. نابینا بود اما نفس اش حق؛ عربی 
دعایمان کــرد، دعاهایی که مســتقیم بر جان 
می نشیند. به او گفتیم این بسته ها ناقابل است 
ببخشید چیز زیادی نیست. گفت: به کم و زیاد 
دســتانتان نگاه نکنید مهم این است که نیتتان 
پربار است مهم این اســت که دلتان را برای کار 
خیر گذاشــتید؛ خدا هم به ایــن هدیه برکت 

می دهد و هم به شما خیر کثیر.. 

هدایا را که 
می گیرند  شاد 

می شوند، 
لبخند  می زنند 

و می خواهند که 
همه این ها را با 

دوربین ثبت کنند

هالل اول

روایت
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خط چهره اش را کــه دنبال می کنی بیشــتر 
از سی و پنج، شش ســال ندارد، اما گرد پیری 
در صورتش مجال خودنمایی پیدا کرده است؛ 
لباس بلند عربــی اش روی زمین می کشــد و 
خاک زمین را به تالطم می اندازد؛ چهره آفتاب 
ســوخته و انحنای بدنش، مطمئن ات می کند 
به دیدار زنی سختکوش و زحمتکش آمده ای؛ 
پابرهنه آمده به استقبالمان. با بچه های جمعیت 
هالل احمر خوزستان آمده ایم خانه اش؛ قرارمان 
سرکشــی به خانواده های نیازمند و روستاهای 

محروم است و حال رسیده ایم به این زن!
خوش برخــورد و با جربزه اســت. دعوت مان 
می کنــد بریم داخــل خانه اش؛ حیــاط خانه 
کوچک، اما مرتب است. دو اتاق تو در تو و یک 
نشیمن محقر تمام دارایی شــان است. در اتاق 
انتهایی کودکــی ده، یازده ســاله ای خوابیده 
اســت. زن می گوید: دارو خورده حــال ندارد. 
کودکش مدت هاست به ســرطان مبتالست و 
علت اینکه بچه های داوطلب اســتان را خوب 
می شناســد به خاطر دریافت کمک دارویی و 

غذایی است.
 در هر جمله ای کــه می گوید یک بار تشــکر 
می کند از تک تک داوطلبانی که در هالل احمر 
اســتان می شناســد. اســم می برد از رئیس 
هالل احمر اهواز تا بچه های معاونت داوطلبان. 
همســرش هم کار می کند، اما به قول خودش 
»نه کاری که بشود رویش حســاب باز کرد، اما 
خدا را شکر«. یک فرزند دختر هم دارد که تا ما 
را می بیند شــرم کودکانه اش او را می کشاند به 
پشت در اتاق، اما شــیطنت کودکانه گهگاهی 
می کشاندش پشت در تا از همان مأمن امن اش 

میهمانان را نظاره کند. 
از هیچ نمی نالد؛ نه از اینکه جوانی و زیبایی اش 
پشت چهره خسته و زجر کشــیده اش پنهان 
شده؛ نه از کار در خانه های مردم و نه از درآمدی 
که ساز ناکوک می زند با دخل و خرجش؛ فقط 
غصه اش پسرش است که نمی داند سرنوشتش 
چه می شود؟ کمک و بسته غذایی را می دهیم 
دســتش. تمام انرژی و کالم نافذش جا خوش 
می کند در چشمانش و اشک می شود. می گوید: 
»همیشــه شــرمنده ام می کنید خدا خیرتان 
دهد، بمانید برای افطار یک لقمه پیدا می شود« 

اما وقت تنگ است چند خانواده دیگر شناسایی 
شده اند که باید بســته های غذایی تحویلشان 

شود.
گندم های طالیی غرق شده 

می رویم روستای مزرعه شــبلی در شهرستان 
شوش؛ هر قانونی هم داشــته باشی جنوب که 
می آیی باید بر مبنای قانون آنهــا رفتار کنی. با 
چشمان درشت و بزرگشــان یک ریز تو را نگاه 
می کنند، چشم غره هایشــان رهایت نمی کند 
و هر جا که باشــی وادارت می کنند بایستی تا 
بگذرند. یک جاهایی مجبورت می کنند راهت 
را کج کنی و سر راهشان نایســتی. روستاهای 
اطراف اهواز هر کجا که آب باشد رد گاومیش ها 

را هم می توانــی ببینــی؛ از گاومیــش آباد تا 
شوش و اندیمشک و حاال مزرعه شبلی؛ چرای 
گاومیش ها دیدنی است مخصوصا در اطراف رود 

کارون...
اینجــا در »مزرعه شــبلی« هــم گاومیش ها 
حکمرانی می کنند از چند ماه پیش که ســیل 
آمد مزارع گنــدم و حوضچه های پرورش ماهی 
این منطقه با ســیل رفت؛ می شود بقایای برجا 
مانده اش را دیــد، از نم و خطی کــه روی دیوار 
خانه ها به جا گذاشــته تا مزارعی که تبدیل به 
تلی از گل و شل شده اند و زراعت در آنها بی فایده 
اســت و امرار معاش برخی روســتاییان همین 
نگهداری گاومیش های غد و مغرور شده است. 
دو خانواده در این روستا وضعیت بدی دارند این 
را از همــان در ورودی خانه و حیاطش می توان 
فهمید؛ فقط نخل ها به بار نشســته اند، اما خانه 
متروکه اســت؛ داخل خانــه نمی رویم همانجا 

بسته ها را تحویل می دهیم و می رویم در جمع 
بچه های روستا. 

بچه ها هدیه را دوســت دارند در هر موقعیت و 
جایگاهی؛ چه شــهری و چه روستایی چه غنی 
و چه فقیر؛ اینکه کســی بیاید در خانه شان و به 
جای چشم روشنی برای خانواده، فقط برای آنها 
هدیه ای آورده باشد آنقدر ته دلشان غنج می رود 
که نگفته می شود فهمید این همه خوشحالی را 
که همه اش راه می گیرد و می رود و می نشــیند 
در چشمانشــان؛ حتی اگر نتوانی حرف بزنی یا 
زبانشان را نفهمی؛ چشم ها کار خودشان را خوب 
بلدند همه آنچه باید گفته شــود و نمی شود و 
نمی توان گفت را در خودشان جا می دهند و تو 

فقط باید نظاره کنی این همه انرژی و شادی که 
نصیب حال تو و آنها شده است.

با وجــود اینکــه وضعیت روســتاییان چندان 
تعریفی ندارد و گله هایشــان زیاد است از زمین 
زراعی کــه زیر آب رفــت و مردمان روســتا با 
حســرت نظاره گر  کاکل طالیــی گندم هایی 
بودند که تا گردن در ســیل فرورفتــه بودند تا 
حوضچه های ماهی که بالاستفاده است؛ همین 
وضع در »یذاب« هم حکمفرماست روستایی از 
توابع شوشــتر؛ آنقدر وضع وخیم بوده که مردم 
روی پشت بام هایشان روزگار سپری می کردند 
و روزها به تماشــای گندم های غرق شــده که 
زیر تابش خورشید بیشتر رخ نمایی می کردند، 
می نشســتند. هنوز هم ســیل در این روســتا 
حکمرانی می کند و بند و بســاطش را در کوچه 
پس کوچه های روســتا پهن کرده و انگار خیال 
جمع کردن خود را هم ندارد. تقریبا تمام مردم 

در هر جمله ای که 
می گوید یک بار 
تشکر می کند از 

تک تک داوطلبانی 
که در هالل احمر 

استان می شناسد. 
اسم می برد از 

رئیس هالل احمر 
اهواز تا بچه های 

معاونت داوطلبان. 

سال هاست مردم 
این روستا از حیات 
محروم اند از آب، از 
زندگی. بچه های 
این روستا چشم 

که می گشایند یاد 
می گیرند باید در 

آستانه در خانه به 
انتظار   بنشینند 
تا ماشین بیاید و 

آب   شرب برایشان 
بیاورد.

روستا وضعیت وخیمی دارند.
امــا مردمانش باصفــا و میهمــان  نوازند؛ این 
خصلت را بــه بچه ها هــم انتقــال داده اند؛ از 
دیدن هدایایشان سر از پا نمی شناسند. عاشق 
گرفتن عکــس یادگاری اند و قیافه هایشــان 
وقتی می خواهند عکس بگیرند، دیدنی اســت 
با پاهای برهنه در کوچه های روســتا می دوند 
ژست می گیرند و می خندند و برای هم شکلک 
درمی آورند؛ هوای گــرم ظهر خرداد و این همه 
محرومیت هم نتوانســته لبخند را از لبانشان 

بدزدد.
سفره ای که شور است!

خوب کــه نگاهش می کنی طــراوت نوجوانی 
و جوانــی را می توان از خطوط زنانــه و مادرانه 
چهره اش تمییــز داد. تکیده و ســیه چرده با 
چشمانی درشــت و ســیاه.  می گوید بیست 
سال دارد و مادر ســه فرزند است. پسر بزرگش 
هفت ساله و دو بچه بعدش هم با فاصله کمی از 
اولی. با مادر شــوهر و جاری و بچه های او خانه 
یکی اند؛ کنجــکاوی و تعجبــم را که می بیند، 
می گوید: »خیلــی بچه بودم؛ هنــوز خودم را 
هم نمی شــناختم که شــوهرم دادنــد؛ اینجا 
همه همینطور ازدواج می کنند.« پاســخ همه 
سواالتم اول لبخند است و بعد دوباره لبخند. از 
زندگی اش می گوید، از شوهری که آرام است و 
پی کسب یک لقمه نان برای سفره ای که شور 
اســت! از همه چیز راضی است جز شوری آب؛ 
آب سایه ای شــور بر زندگی شان انداخته است. 
چشمان مادربزرگ شور است، بچه ها جانشان 
با شوری عجین شده و پوســت زن هم طراوت 
جوان بیســت ســاله را ندارد بس که شور زده 

است... 
اینجا روســتای »شــهید علی چعب« در ٤5 
کیلومتری اهواز اســت که مردمانش همسایه 
دیوار به دیوار پایگاه امداد جاده ای شــهید علی 
چعب اند و از طرفی همسایه تشنه رود کارون. 
سال هاست مردم این روستا از حیات محروم اند 
از آب، از زندگی. بچه های این روســتا چشــم 
که می گشــایند یاد می گیرند باید در آســتانه 
در خانه به انتظار بنشــینند تا ماشــین بیاید و 
آب شرب برایشان بیاورد. مردهای روستا آنقدر 
به شهر رفته اند و آمده اند و نامه زده اند که روایت 
کردنش هم دردآور اســت. هر بار که غریبه ای 
می آید داخل روستا همه چشم ها براق می شود 

که نکند خبری در راه است از زندگی.

دکتر خدادادی، مدیر عامل جمعیت هالل احمر 
خوزستان که در بازدید و توزیع بسته های همای 
رحمت همراه ما در این روستاســت، می گوید: 
»تمام روستاهای این مسیر تشنه اند و وضعیت 
سختی را پشت سر می گذارند. پیگیرهای زیادی 
هم شده اســت و قول های خوبی هم گرفته اند. 
کار با 30میلیون تومان انجام می شود اگر چند 
خیر و یک همت عالی باشد خیلی زود حیات به 

این روستا می رسد.
توزیع بسته  هدایای بچه ها فرصتی است تا برای 
دقایقی انتظار رسیدن آب شرب و شوری زندگی 
جای خودش را به شــور کودکانه بدهد و بچه ها 

شاد شوند. 
همه صورتــش می شــود خنده وقتــی ذوق 
دخترانه اش را میهمان چشــمانش می کند و 
تتمه شــوقش می ریزد در لبانــش؛ آنقدر زیبا 
می خندد که دلت می خواهد ســاعت ها فارغ از 
دنیا بشوی و بنشــینی و یک دل سیر نگاهش 
کنی؛ »مرســی خالــه« را آنچنان با تشــدید 
روی »ســین« می گوید که دلــت غنج می رود 
از این همه خوشــحالی؛ بال پــرواز می گیری 
از شــادی اش و روحت جان می گیــرد؛ هدایا 
کوچک اند و ناقابل، اما برای جوانه زدن شــوق 
در دل کودکی که همه زندگــی اش در انتظار 
آمدن آب می گذرد، همین ناقابل ها و کوچک ها 

کفایت می کند.
 لحظه ای توقف؛ دیدار با فرشتگان زمینی

برنامــه روز آخر ســفرمان دیدار بــا بچه های 
مبتال به سرطان اســت. با جمعی از داوطلبان 
هالل احمــر اهواز در بیمارســتان شــفا )یکی 

از بیمارســتان های معــروف اهــواز اســت از 
هر که نشــانی اش را بپرســی می دانــد(؛ از آن 
بیمارستان های است که همیشه شلوغ و پررفت 
و آمد اســت و هزار توی ســالن هایش گیج ات 

می کند. 
یکراست می رویم طبقه اول بیمارستان؛ بخش 
کودکان. آنقدر در تهران تشــریفات هماهنگی 
و ورود به بخش های کودکان ســخت است که 
ورود آسانمان با ذهن مشوش همخوانی ندارد. 
ســالن وســط بخش پر از بچه هایی است که با 
آنژکت های آبی روی دســتان نحیفشان از بقیه 
متمایزند این طــرف و آنطرف می روند و دلبری 

می کنند.
 اینجور جاها که می روی باید همه بار مسئولیت 
را بدهی به چشــمانت و خودت را بکشی کنار؛ 
نمی شــود جانت از هم می پاشــد اگر بخواهی 
غرق شوی در نگاه هر کدامشــان. هزار پرسش 
در ذهنت دست و پا می زند فقط! نمی دانی اینها 
یکهو، یک باره و بی هوا پایشان را گذاشته اند در 
زندگی ات؟ یا تو آنها را بال شکسته یافتی گوشه 

قفس؟!
اســمش محمد پارسا اســت؛ حدودا سه ساله! 
مثِل آیه ای می ماند که حال و احــواِل دلت را از 
بَر اســت. هر چه بیشــتر می خوانی اش بیشتر 
َغرَقش می شــوی؛ با چشــماِن درخشانش ُزل 
می زند در چشــمانت! می خندد توی صورت ات 
و رفاقت تان آغاز می شــود! بازیگوش است و سر 
زبان دار. نیاز نیست چیزی بگویی؛ چشم ها کاِر 
خودشان را خوب بلدند، همه آنچه او نمی گوید و 
تو تواِن َدرَکش را نداری در چشماِن کودکانه اش 

هالل دوم

روایت
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می ریزد و تو را تســلیم می کند تا در چشمانش 
حل شوی!

هنوز رفاقت به نیمه نرسیده که بی آنکه  حواست 
باشد ؛  دستت را می گیرد، محکم بغل ات می کند 
و تو را می بوســد. از این واکنش ُهرم وجودش 
می نشــیند در جانت؛ مبهوت و متحیر نگاهش 
می کنی، نمی گنجد این همه عشــق و مهربانی 
در دنیای ســیاه و ســپیدت. برای این بچه ها 
بوســیدن انســان ها یعنی مرگ؛ بی رنگ شان 
می کند، خسته شان می کند، تمامشان می کند! 
تشــر مادر را که می شــنود زیر چشمی نگاهی 
می کند لب هایش را ور می چیند و اندکی تامل 
و بعد مثل پســر بچه ای که راه حلی برای ادامه 
شــیطنت ها به فکرش خطور کرده، می گوید: 
»قول بده به دکتر نگویی بغلت کردم اگر ســر 
قولت بمانی دوباره بغلت می کنــم« از قول که 
مطمئن شد باز هم می خندد و بغلت می کند و 
با هر لبخندش رنگ و امید می پاشــد به زندگِی 

رنجورت!
به تک تک اتاق ها ســرک می کشــیم با بچه ها 
حرف می زنیم و کمی همبازی شــان می شویم؛ 
بعضی ها ســکوت مطلق اند و فکر می کنی هیچ 
وقت راه قلبشان را نمی یابی، اما وقتی از جنس 
خودشــان می شــوی و نگاهت به آنهــا از نوع 
ترحم نیست راه دلشان باز می شود؛ سکوتشان 
می شکند لبخند جا خوش می کند در چهره شان 

و همبازی ات می شوند...
نام یکی شــان »آیات« اســت؛ دختری باهوش 
با روابط عمومــی بــاال؛ هالل احمــر را خوب 
می شناسد. از معنای نامش می پرسم، می گوید 
»نشــانه ها«. می پرســم »تو هم نشــانه ای؟« 
می گوید:»من هم نشانه خدا هستم« آنقدر این 
جمله را با اطمینان و مطلــع می گوید که تمام 
وجودت را به تعظیم وا می دارد. راست می گوید 
هر کدامشــان مثل آیه ای می مانند که مصحف 

شده است...
اگر برایت دعا کند...

می رویم بخش مراقبت های ویژه؛ یواشــکی و 
بدون هیاهو. دختر بچه ای هشــت، نه ساله در 
این بخش اســت و فقط صدای شادی و موزیک 
خفیفی ســهم او از جشــن امروز است؛ هجوِم 
سواالِت بی پاســخ اما ن مان را ُمی برد، چشم ها 
به سختی بغض ها را به اســارت گرفته اند؛ پِلک 
بزنیم تمام مان رو می شود برایش! ما کجا و این 
فرشــته های مهربانی کجا؟ درد و غصه های ما 

نزدیک اذان ظهر 
است که جشن 
تمام می شود و 

داوطلبان کم کم 
بخش را ترک 

می کنند؛ 
شادی روی 
دیوارهای 

صورتی کمرنگ 
و رنگ و رو رفته

 اتاق 17 
بخش کودکان 

بیمارستان شفا 
جا خوش کرده.

کجا و  دردهای این فرشته ها که راه گرفته اند در 
وجودشان کجا؟ 

گل سرش را با گردنبند و دستبندش ست کرده 
اســت و حرفی برای گفتن با ما ندارد، فقط زیر 
چشمی نگاهمان می کند! هر چه در چنته داریم 
رو می کنیم تا بخندد، اما حرف هایمان تکراری 
اســت انگار؛ هدیه ای می دهیم بــاز می کند و 
باالخره به حرف می آید، می گوید: »دوســتش 
ندارم ولی داداشــم دوست دارد نگهش می دارم 
وقتی رفتــم خانه برایش می بــرم«.  مدل های 
مختلف هدیــه را بــاز می کنیم تــا باالخره به 
فرفره ای صورتــی راضی می شــود و به روی ما 
می خندد. قــول ازش می گیریم کــه هر صبح 
فرفره را بچرخاند و آرزو کنــد. قبول می کند و 
می گوید: »آرزو می کنم خوب شــوم و زودتر از 

اینجا بروم.«
اینجا که می رســی هیچ از دنیا نمی دانی فقط 
می دانــی در این ثانیــه و در این لحظــه؛ او به 
حضورت نیاز دارد و تو بــه وجودش محتاجی؛ 
او نیاز دارد که ســاعاتی دردهایــش را بگذارد 
زیر بالشــتش و با تو بخندد و یــادش برود تن 
زخمی اش را! و تو بــه وجودش محتاجی؛ تا باور 
کنی در گــرگ و میِش تماِم شــب هایی که به 
خیالت بیش از حــِد مجاز دردآور و ناشــکیب 
شده اند و درست وسِط تمام حصارهایی که دور 
خودت کشیده ای؛ می تواند رنگ های وجودش 
معنای مهربانی و عشــق را بریــزد در جانت و 

خاک های خستگی تنت را بتکاند!
دیدن بچــه ای که هنــوز زبان باز نکــرده رنج 
بیماری را تحمل می کند دردناک است و دیدن 
چهره مادرش که باید بچه مبتال به ســرطانش 
را به آغوش بکشــد و چشمان خسته و بی تابش 

را ببیند و نتواند به او شــیر دهد و آرام اش کند 
دردناک تر. همدردی داوطلبان برایشــان مثل 
یک مســکن موقت اســت، اما باالخره نامش 
ُمسکن است، می توان رویش حساب کرد. یکی 
از مادران می گویــد: »در این بخش مدام صدای 
گریه می آید از رگ گیری تا دردهایی که بچه ها 
را بی تــوان و بی تحمل می کند، اما امروز شــاد 
شدند، بازی کردند، جشن داشتند خدا خیرتان 

بدهد.«
همه بخش کودکان مبتال به ســرطان سوال و 
پرسش اســت. پر از حس و حالی که تجربه اش 
نکردی،  ولی یقیــن داری اگر هر کــدام از این 
فرشــته های زمینی، بال های شکسته اش را به 
سمت آسمان بگشاید، لبانش را باز کند و برایت 
دعا کند؛ عرش و فــرش را، زمین و زمان را، جن 
و انس را شرمنده خودش می کند و تو اگر برای 
او دعا کنی، اگر به دیدنش بیایی، اگر مهربانی را 
برایش بخش کنی؛ حتی اگر زمین با همه وسعت 
و پهنایش برای شیدایی و رهایی او تنگ باشد؛ 
باز هم بند دلش را محکم کردی، سبب داده ای 
به لبخندش تا ثانیه هایی یــادش برود منتهای 

زخمی هاست...
نزدیک اذان ظهر است که جشن تمام می شود و 
داوطلبان کم کم بخش را ترک می کنند؛ شادی 
روی دیوارهای صورتی کمرنگ و رنگ و رو رفته 
17 اتاق بخش کودکان بیمارستان شفا جا خوش 
کرده؛ بچه ها در کشف زوایای پنهان هدایایشان 
هســتند و ما در پی یافتن رازهای این دیدارها؛ 
دیدارهایی از جنس مردمان صبور روســتاهای 
ســیل زده، مالقات هایــی ازجنــس مهربانی و 
بچه هایی از تبار شادی و شوق که رد محرومیت و 

 .رنج چهره هایشان را زخمی کرده است

روایت
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فقه تربیتی
شرم و حیا زبان وجدان است

ویژگی های خانواده از منظر قرآن کریم
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مقاله

تغییر تدریجی در یکی از ساحت های وجودی 
انســان، به واســطه انســان دیگر، به منظور 
شکوفایی اســتعدادهای وی از طریق اقدامات 

ایجابی یا سلبی.
این فرآیند عملی، با هدایتگــری و راهنمایی 
مجموعــه عناصری کــه شــکل دهنده نظام 
تربیتی اسالم هســتند پیش می رود و صورت 
عمل به خود می گیرد. بنابــر عقیده نگارنده، 
علومی که با عنوان علوم تربیتی متکفل شرح 
و تبیین چرایــی و چگونگی تربیت هســتند 
بــا محوریت ترســیم نظام تربیتــی مطلوب، 
هویتی یگانه خواهند یافت و با شــکل دادن به 
دانش تربیت )و نه علوم تربیتــی( هم نوایي و 
هم گرایــی مطلوبــی در پشــتیبانی علمی از 

فرآیند علمی تربیت خواهند یافت.
با نظر داشــت نکاتی که درباره هر یــک از دو 
دانش فقه و تربیت بیان شــد، سخن از نسبت و 
تعامل این دو به میان می آیــد و این که آیا این 
دو دانش، قرابتی با هم داشــته و یا امکان داد و 
ستد و ارائه خدمات متقابل علمی به یکدیگرند 
دارند یا نه؟ و این سؤالی است که در محل خود 
پاسخی مفصل با توضیح زوایای مختلف تأثیر 
و تأثر میان این دو دانش دریافت داشــته است. 
توجه به این عرصه های تعامل میان فقه و تربیت 
است که نویدبخش تولید دانشی میان رشته ای 
با نام فقه تربیتی است، دانشی که گرچه بیش از 
همه رنگ و بوی فقهی دارد و حتی می توان آن 
را بابی از ابواب جدیدالتأســیس فقهی دانست، 
تعامل زیادی با تربیت یافتــه و اهتمام فراوانی 
در یافتن پاسخی اسالمی برای سؤاالت تربیتی 

مبذول داشته است.
فقــه تربیتی بــا این بیــان، مولودی اســت 
علمــی متکی بر تــراث غنی فقه اســالمی با 
روش شناسی متقن فقه شــیعی، که سعی در 
حل معضــالت تربیتــی از راه روش تحقیقی 
فقهی دارد و ناگفته پیداســت که فقه در زمان 
مناســب خود از کارشناســی ها و یافته های 
علمی بهره برده، نتایج آن ها را به کار می گیرد، 
یا دســتور رجوع به خبره و کارشناس تربیتی 
می دهــد. چنین دانشــی در کنــار دو دانش 
تربیتی نوظهور دیگر با نام های فلسفه تربیتی 
اسالم و اخالق تربیتی اسالم است که می تواند 
تمامی توان بــاالی تولید علم اســالمی را به 
کار گرفته، ترســیم کننده تمام و کمال تربیت 
اســالمی شــود و البته در این راه از پرداخت 

فقه تربیتی
آیت اهلل علیرضا اعرافی

رئیس جامعه المصطفی)ص( العالمیه

از آن جا که فقه متمرکز بر موضوع »رفتار مکلفان« بوده و درصدد تبیین نظر شارع مقدس در مورد آن ها 
و در قالب تعیین احکام خمسه است، شایسته است که در زمینه تبیین دیدگاه اسالم در تربیت به کار 
گرفته شود، زیرا عقیده بر این است که فقه همه رفتارهای مکلفان را پوشش داده و برای هر یک از آن ها 
حکمی دارد و در این زمینه هیچ یک از رفتارها و اقدامات تربیتی مربیان و متربیان مستثنی نیستند و 

فقه هم در مورد آن ها توان اصدار حکم و بیان نظر شارع را دارد.

بحث در مورد ارتباط فقه وتربیت

ترتیب درباره امکان فقه تربیتی این پرســش 
مطرح اســت که آیــا ورود فقه بــه عرصه آن 
دســته از رفتارهای جوانحی درست است که 
در فضای تعلیم و تربیت صورت می گیرد؟ آیا 

چنین توسعه ای در موضوع فقه امکان دارد؟ 
در پاســخ باید به ادله دیدگاه شمول )موضوع 
فقه نسبت به رفتارهای جوانحی(اشاره کنیم: 

الف( استدالل از راه برهان علمی و اثبات مدعا 
بر پایه قواعد کلی. توضیح آن که، دانش فقه بر 
اساس قاعده جامعیت شریعت، باید در عرصه 
رفتارهای جوانحی نیز حضور داشــته باشد و 

تکالیف شرعی هر یک را تعیین کند.
ب( استدالل از راه برهان إنّی و رجوع به کالم 
شــارع و معصومان)ع( و توجه به این نکته که 
در روایات برای افعال جوانحی نیز حکم صادر 
شــده اســت، مانند آیات و روایات ترغیب به 

تعلم و تفکر، تعقل و ... .
ج(ـ استدالل به شکل پاســخ نقضی و یافتن 
شــواهدی از ال به الی فقه موجود که به افعال 
جوانحی، به ویژه فعالیت های فکری و شناختی 

نیز با رویکرد فقهی نظر شده است.
ضرورت تأسیس فقه تربیتی

ـ تعلیــم و تربیت از نظر عقل بشــری اهمیت 
بسزایی دارد و از دیرباز، فالســفه و حکیمان 
به اهمیت و نقــش تعیین کننــده تربیت در 
سعادت یا شقاوت جوامع انسانی آگاه بوده اند. 
از دیدگاه اسالم نیز به توضیح نیازی ندارد که 
تعلیــم و تربیت در نظام معارف اســالمی چه 

جایگاه رفیعی دارد.
ـ تعلیم و تربیت چــه به مثابه یــک واقعیت 
در زندگــی اجتماعــی و چه به عنــوان یک 
نهــاد اجتماعــی، در تغییرهــای اجتماعی و 
دگرگونی های جامعه شناختی سهم زیادی بر 

عهده دارد.
ـ از ســوی دیگــر، حضــور پررنــگ فقه در 
برنامه ریزی زندگی انســانی و طراحی سبک 
زندگی دینی، به ویژه در عصر حاضر و جامعه 
کنونی ضرورت دارد. اهمیــت آن با توجه به 
هجمه های سامان دهی شــده به اســالم، در 
عرصــه نظــر و تئوری های ضدیت بــا فقه و 
عدم کارآمدی فقه در مدیریت جامعه بیشتر 

شده است. 
ـ عالوه بر این ها و بدون توجــه به پیامدهای 
حضور فقــه در زندگــی اجتماعــی، یکی از 
وظایف اصیل دانش فقه، تعیین احکام شرعی 

مستقل به اســتنباط معارف تربیتی از هر یک 
از دو منبع معرفتی رفتار معصوم در دانشــی با 

نام سیره تربیتی معصومین بهره می برد.
امکان فقه تربیتی

برای دفاع از امکان تأســیس فقه تربیتی، باید 
دو دســته از مســائل تربیتی را از هم تفکیک 
کرد. فرآیندی که شــامل افعــال و اقدام های 
مربیان و متربیان اســت، خود به دو دســته 
رفتارهــای جوارحی و جوانحی دســته بندی 
می شــود. اظهار نظــر فقه دربــاره رفتارهای 
جوارحی، تا زمانی که شــرایط عامه تکلیف را 
داشته باشد، مورد اتفاق نظر همه فقیهان است 
و هیچ مانعی از ورود فقه به چنین عرصه هایی، 
برای تعیین احکام شــرعی مکلفــان در مقام 
تعلیم و تربیت دیده نمی شــود. اما دسته دوم، 
رفتارهای جوانحی است که در فضای تربیتی 
رخ می دهد. ممکن اســت ورود فقه به عرصه 
رفتارهــای جوانحیـ  که در فضای آموزشــی 
و پرورشی ایجاد می شــودـ  با مخالفت همراه 

باشد.
بحث کــردن از امکان فقه تربیتــی، فقط باید 
ناظر به توسعه قلمرو فقه به رفتارهای جوانحی 
باشــد، چرا که اساســاً تعیین احکام شرعی 
برای هرگونه رفتــار مکلفان در فقه موجود نیز 
صورت می گیرد و چه بســیار مســائلی که به 
مدرســه و فضای آموزشــی مربوط است و در 
حال حاضر، فقیهان نیز درباره آن به استنباط 
احــکام می پردازند. به عبارت ســاده تر، بحث 
کردن از امکان فقه تربیتی، اگــر بدون توجه 
به تمایز این دو دســته از مسائل تربیتی باشد، 
بحث بیهــوده ای خواهد بــود؛ چراکه بخش 
زیادی از مســائل فقه تربیتــی، نه تنها امکان 
وقوعی داشــته، بلکــه عماًل واقع شــده و در 
البه الی میراث فقهی موجود اســت. اساســاً 
وقتــی اقدام هــای تربیتی توســط مربیان به 
هدف تأثیرگذاری بر متربیان صورت می گیرد، 
بایــد از گونه رفتارهــای جوارحی و آشــکار 
باشــد. رفتارهای جوانحی به دو دسته کالن 
فعالیت های فکری و عاطفی تقســیم می شود. 
فعالیت های فکری نیز به شکل تصور، تصدیق 
یا باورمندی و عقیده اســت. بنابراین در حوزه 
تعلیم و تربیــت، برخی از رفتارهــا جوانحی 
و درونی اســت، مانند تفکر، تأمل، تعقل و ...، 
بدون این که مقدمه ها یــا پیامدهای ظاهری 
و جوارحــی آن ها در نظر گرفته شــود. به این 

و روشــن کردن حکم الهی است که در صورت 
غفلت از عرصــه تعلیم و تربیــت و اختصاص 
ندادن بخشــی از مباحــث فقهی بــه حوزه 
تربیت، با خألهای شرعی رو به رو خواهیم شد؛ 
بنابراین فقیهان مســئولیت مهمی در تعیین 
حکم خدا در عرصه آموزش و پرورش بر عهده 

دارند.
ـ صرف نظر از خألهای شرعی، با توجه به رشد 
و بالندگی جمهوری اســالمی و نیازهای نو به 
نو شونده نظام اســالمی، در بسیاری از مسائل 
مربوط بــه تعلیــم و تربیت و به ویــژه تربیت 
رســمی، خألهای قانونی مشاهده می شود که 
قطعاً از نبود تخصصی فقــه در تعلیم و تربیت 

ناشی می شود.
فقیهان در میان مســائل گوناگونی که به آن 
پرداخته اند، به مسائل تعلیم و تربیت نیز توجه 
داشــته و به تعیین احکام پنج گانه آن ها اقدام 
کرده اند. گزاره های فقهــی موضوع و محمول 
دارند و منظــور از گزاره های فقــه تربیتی در 
منابع فقهی، آن دســته از گزاره هایی است که 
موضوع آن به تعلیم و تربیــت اختصاص دارد 
و در واقع یکی از رفتارهــای مربیان و متربیان 

تلقی می شود. 
فرآینــد علیــم و تربیــت کــه در نتیجــه 
صورت بندی هــای تعامــل میــان مربــی و 
متربی است، در یک دســته بندی شامل رفتار 
مربیان)اعم از اقدام های آموزشی و پرورشی(، 
تربیت به معنای خاص و رفتار متربیان )اعم از 
یادگیری و تربیت یافتن( می شود. روشن است 
که واژه مربیان، همــه برنامه ریزان، مدیران در 
همه ســطوح و همه دســت اندرکاران عرصه 
تعلیم و تربیت را در بر می گیرد و به معلم حاضر 
در کالس اختصاص ندارد. در واقع تنها شامل 
مؤثران و مربیان در تربیت رســمی نمی شود و 

عرصه تربیت غیر رسمی را نیز در بر می گیرد.
به منظور بررسی پیشینه فقه تربیتی در منابع 
فقهی باید گفــت که هرچنــد در کتاب های 
فقهــی، بخش مســتقلی به مســائل تعلیم و 
تربیت اختصاص داده نشــده و به شکل جامع 
و همه جانبه به مســائل مربوط بــه این حوزه 
پرداخته نشــده اســت، این گونه نیســت که 
فقیهان به این عرصه توجه نداشته اند. فقیهان 
در ال به الی بخش های گوناگون فقه، به تعیین 
حکم شــرعی موضوع هــای تربیتــی اهتمام 

 .داشته اند

در بسیاری از 
مسائل مربوط 
به تعلیم و تربیت 
و به ویژه تربیت 
رسمی، خألهای 
قانونی مشاهده 
می شود که قطعاً 
از نبود تخصصی 
فقه در تعلیم 
و تربیت ناشی 
می شود.

دو مفهوم تربیت و تحریم هم پوشــی کاملی در 
هســته اصلی معنایی خود دارند، در محل خود 
به تطبیق مفهوم فلســفی حرکت بــر مفهوم 
تربیت پرداخته شــده، زوایــای مفهوم تربیت 
به خوبی تبیین شــده اســت. این روشــنگری 
در مفهوم تربیــت که حاصل آن دســتیابی به 
تعریف تربیت به قرار زیر اســت، مبنایی برای 
بیان اقسام و انواع تربیت می شود: فرآیند ایجاد 

گرچه در بادی امر، تربیــت، مفهومی بدیع و 
واضح می نمایــد، ولي اعمــال نظر تخصصی 
درباره آن و بیــان زوایا و حکم شــرع درباره 
جزئیات آن، در گرو تعریــف دقیق و فنی آن 
است. بدین منظور با اعتماد به توانمندی های 
فلســفه در تبیین زوایای مفاهیم مورد بحث 
خود و دقــت نظرهــای فلســفی در تعریف 
مفهومی بــا عنوان حرکت و بــه این دلیل که 
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رفتار شناسي

ویژگی های خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ برای تحلیل این 
سؤال فرصتی طوالنی الزم است، اما اگر بخواهیم به طور مختصر به پاسخی 

»موجز و مفید« دست یابیم به چند مورد می توان اشاره کرده:
یکی از موارد خاص تربیتی کــه مورد تأکید آیات قرآن هم بوده، مســئله 
حجاب است. حجاب مورد پذیرش همه ادیان است و همه ادیان با برهنگی 
و آزادی جنسی به صورت بسیار جدی مخالف اند و بی بند و باری و رفتارهای 
خالف ارزش را مورد نکوهش فراوان قــرار می دهند. قرآن کریم به موضوع 
حجاب، عفت و پاکدامنی توجه خاصی کرده است. به عنوان نمونه در سوره 
وا ِمْن أَبَْصارِِهْم  ِّلُْمْؤِمِنیَن یَُغضُّ مبارکه نور، آیه شریفه 30 آمده اســت: »ُقل ل
َ َخِبیــرٌ بَِما یَْصَنُعوَن« از این آیه،  َو یَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِک أَْزَکی لَُهْم إِنَّ اللَّ
وظیفه و تکلیف مردان و زنان در امر حجاب کاماًل برداشــت می شود. حکم 
اسالم و قرآن در این خصوص کاماًل صریح و واضح است و در بسیاری از امور 
مانند ممنوعیت چشم چرانی و نیز پوشاندن بدن از نگاه نامحرم بین مردان 

و زنان تفاوتی وجود ندارد و همگان باید به این احکام التزام داشته باشند. 
مفســران در ذیل آیه فوق، حفظ حجاب را عاملی مؤثر در حفظ خانواده و 
نقش تربیتی آن دانســته اند. از این رو حجاب عاملی مهم در حفظ جامعه 
از فساد و بی بند و باری های جنسی و نیز عنصری مهم در سالمت خانواده 
و حفظ آن از خطرات و مشکالت است و به همین دلیل پیامبر اسالم)ص( 
تأکید زیادی در این راستا داشتند. بنابراین باید در جامعه اسالمی به مسئله 
حجاب توجه ویژه ای شود و اساس یکی از تفاوت های جامعه اسالمی با سایر 
جوامع در این مســئله است. خداوند در ســوره مبارکه نور، مسئله حجاب 
را با عبارت »َذلِــَک أَْزَکی لَُهْم« مورد تأکید قــرار می دهد ، حجاب را باعث 
پاکیزگی جامعه معرفی می کند و شــرایطی غیر از این را عاملی در جهت 

آلودگی و ناپاکی می داند. 
امروزه در دنیای غرب به دلیل برهنگی و آزادی های جنســی، آسیب ها و 
مشکالت فراوانی به وجود آمده است که مهم ترین آن ها لطمه دیدن کانون 
خانواده است که نمونه هایی از آن در تغییر سن ازدواج و نیز زیر سؤال رفتن 
اصل ازدواج قابل مشاهده است. در چنین شرایطی احکام و فرامین اسالم در 
خصوص ازدواج و خانواده می تواند عاملی مؤثر در حل معضالت جهان غرب 
و نیز برپایی جامعه ای سالم و عفیف باشد. یافته های علمی نشان می دهد که 
عنکبوت ها به خانواده بی اهمیت و دارای خانه های سست هستند و شاید آیه 
شــریفه »إِنَّ أَْوَهَن الُْبُیوِت لََبْیُت الَْعنَکُبوِت« به همین مسئله اشاره داشته 
باشــد. از این رو برخی معتقدند که بی بند و باری های جنسی باعث ایجاد 
جامعه ای عنکبوتی شده و آرامش خانواده را از بین می برد و در نهایت باعث 

فروپاشی جامعه خواهد شد. این در حالی اســت که از آثار اصلی حجاب در 
خانواده ها، ایجاد آرامش روحی و سالمت جسمی است که باعث گسترش 

فضای احترام و متانت خواهد شد. 
خانواده های قرآنی 

برای شناخت بیشتر خانواده نمونه از منظر اســالم، می توان به چند نمونه از 
خانواده های مطرح شــده در قرآن اشــاره کرد. این خانواده ها، خانواده هایی 
پاک، کامل، سالم و مقاوم در مسیر حق و راستی هستند و باید الگویی برای 
جامعه اسالمی شــوند. نخســتین خانواده ای که در این خصوص قابل بیان 
و تشریح اســت، خانواده حضرت اسماعیل)ع( اســت. آن حضرت زندگی 
پرحادثه ای داشتند و زندگی خانوادگی ایشان به چند دوره تقسیم می شود: 
حضرت اسماعیل)ع( در اواخر عمر پدرش به دنیا آمد و به همراه مادرش هاجر 
در صحرایي بی آب و علفـ  مکهـ  زندگی می کرد و وقتی حضرت ابراهیم)ع( 
تصمیم به ترک آن ها می گیرد، هاجر این تصمیــم را به عنوان یک حکمت 
می پذیرد. در این موقعیت، ابراهیم)ع( دســت به دعا بر می دارد که این دعا 
نشانگر اهمیت مرد در خانواده و حفظ سالمت آن است. ایشان در این دعا به 
خداوند می گوید که همســرم و فرزندم را به خاطر امر تو ترک می کنم تا نام 
تو بلند و خانه تو در این منطقه آباد شود. این دعا از درون یک خانه ای کوچک 
مستجاب می شود و پایگاه و مرکزی بزرگ جهت توحید و یکتاپرستی برای 
پیروان ادیان الهی ایجاد می شود. این مسئله بیش از هر چیز بیانگر حکمت و 
معرفت باالی یک خانواده است که خود را تسلیم اراده الهی دیدند و به ثمره 
مطلوبی هم رسیدند و امروزه فواید بزرگی برای همه انسان ها پدید آمده است. 

خانواده دیگری که در آیات قرآنی به آن اشــاره شده است، خانواده حضرت 
نوح)ع( اســت. زمانی که عذاب الهی قــوم نوح)ع( فرامی رســد، خداوند 
خطاب به او می فرماید: »َحتَّی إَِذا َجاء أَْمُرنَــا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقلَْنا اْحِمْل فِیَها ِمن 
َق َعلَْیِه الَْقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه  ُکلٍّ َزْوَجْیِن اثَْنْیِن َوأَْهلََک إاِلَّ َمن َســبَ
إاِلَّ َقلِیٌل: تا آن گاه که فرمان ما در رســید و تنور فوران کرد فرمودیم در آن 
]کشــتی[ از هر حیوانی یک جفت با کسانت مگر کســی که قباًل درباره او 
سخن رفته اســت و کســانی که ایمان آورده اند حمل کن و با او جز ]عده[ 

اندکی ایمان نیاورده بودند.« )سوره هود/ آیه 40( 
بر مبنای این آیات، خداوند از نوح)ع( می خواهــد افرادی از خانواده خود را 
که َســر در ِگرو امر الهی دارند را سوار کشــتی نجات کند و این نکته را نیز 
بیان می دارد که سایرین جزو خانواده نوح )ع( نیستند. از این آیات بر می آید 
که اعضای خانواده تنها فرزندانی نََسبی نیستند، بلکه خانواده واقعی شامل 
فرزندانی می شود که در مســیر الهی گام بردارند و احکام خدا را اجرا کنند. 

خانواده مطلوب 
ویژگی های خانواده از منظر قرآن کریم

حجت االسالم دکتر سیدرضا مؤدب 
معاون پژوهشی دانشگاه قم

البته پدر و مادر و سایر اعضا در برابر اعضای منحرف خانواده، وظیفه دینی 
دارند و باید کوشش کنند تا این افراد را در مســیر درست ایمانی و انسانی 
قرار دهند. بنابراین پیوندهای خانوادگی تا زمانی ارزش دارند که پیوندهای 

مکتبی، معنوی و الهی نیز وجود داشته باشند.
راه حل اختالفات خانوادگی 

قرآن کریم به مسئله اختالف خانوادگی نیز عنایت دارد و راه حل این اختالفات 

را داوری الهی می داند. در آیه شریفه 35 سوره مبارکه نساء آمده است: »َوإِْن 
ِخْفُتْم ِشَقاَق بَْیِنِهَما َفابَْعُثواْ َحَکًما مِّْن أَْهلِِه َوَحَکًما مِّْن أَْهلَِها إِن یُِریَدا إِْصالًَحا 
یَُوفِِّق اللُّ بَْیَنُهَما إِنَّ اللَّ َکاَن َعلِیًما َخِبیًرا« بر اساس این آیه، اگر اختالفی بین 
زن و شوهر به وجود آید، الزم است تا داورهایی از سوی هر خانواده تعیین شود 
و سعی در حل نزاع داشته باشــند و خداوند نیز در این مسیر و راه، کمک کار 

 .خواهد بود
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گفت وگو

 سابقه تاریخی دخالت حکومت های ایران 
در موضوع حجاب به چه زمانی باز می گردد؟

بحث حجاب، عفاف و پوشش از 1930 یا 1940 
سال قبل از میالد، یعنی حدود 35 قرن قبل، سیر 
بسیار معقول با شــیب مالیم دارد و چه در غرب 
و چه در شــرق از 15 قرن قبل از میالد تا1930ـ 
1940میــالدی، اتفاق خاصــی در مورد حجاب 
و پوشش نیفتاده اســت. اما از آن تاریخ تاکنون، 
مسئله پوشش در غرب از پروسه به پروژه تبدیل 
شــد؛ یعنی تبدیل به موضوعی شده که دولت ها 
هدفمند و حساب شــده دربــاره آن اعمال نفوذ 
کرده اند که به طور مشخص در تولیدات فیلم های 

هالیوود اثراتش را می توان دید.
در ایران بعد از جنگ جهانی اول بساط حکمرانی 
قاجاریه توســط رضاخان جمع شد و همزمان دو 
اتفاق در افغانستان و ترکیه افتاد؛ »امان الل خان« 
در افغانســتان و آتاتورک در ترکیــه در موضوع 
پوشش مردم خود وارد شدند. رضاخان نیز همان 

کار را در ایران از سال 1314 آغاز کرد. 
رضاخــان چنــدان فــرد طــراح و برنامه ریزی 
نبــود و اطرافیانش مثــل فروغی، داور و ســید 
ضیــاء، او را هدایــت و اداره می کردنــد. آن ها 
در برنامه ریزی هایشــان هوشــمندی به خرج 
می دادند. نخســتین مهد کودک در سال 1314 
راه اندازی شــد. ورود کاله به کشور از چند سال 
قبل جدی گرفته شد و برای این که کشف حجاب 
صورت گیرد، مقدماتش از سال ها قبل آماده شده 
بود. این گونه فکر شده بود که اگر قرار است زنان 
بیرون از خانه باشند، باید بچه هایشان یک جایی 
نگهداری شوند، لذا مهد کودک را تأسیس کردند 
و اگر قرار اســت دیگر روســری و چادر سرشان 
نباشد چه چیزی بر ســر بگذارند، لذا کاله وارد 

شد.
در ســال 1314 طرح الزام کشــف حجاب به 
اجرا گذاشــته شد، تا ســال 1323 که آیت الل 
کاشــانی و آیت الل طباطبایی طــی نامه ای از 
محمدرضا پهلوی، درخواســت لغو این قانون را 
کردند. محمدرضا پهلوی این قانون را لغو کرد. 
او می گفت پدرم می خواســت کشــف حجاب 
را به زور انجام دهد و من ایــن کار را نمی کنم، 
بلکه با تغییر فرهنگ ایــن کار را انجام می دهم 
تا مردم خودشــان با این فرهنــگ، حجاب را 
کنار بگذارند. پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
در سال 57، حجاب الزامی نمی شود، بلکه امام 
خمینی)ره( صبر کردند تــا مردم نوع حکومت 
را انتخاب کنند و پس از 12 فروردین سال 58 
که مردم خواستار اجرای احکام اسالم با انتخاب 

آیا حکومت حق ورود به حوزه 
پوشش را دارد؟

گفتگو با علی غالمی، نویسنده کتاب" مسئله حجاب در جمهوری اسالمی ایران"

لعیا اعتماد سعید

»مسئله حجاب در جمهوری اسالمی ایران« عنوان اثری از دکتر علی غالمی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه 
امام صادق)ع( است که با بررســی علل بدحجابی در ایران به این پرسش مهم پاسخ می دهد که »آیا حکومت 
حق ورود به حوزه پوشش را دارد؟« وی در این اثر کوشیده با نگاهی کامل و جامع، به طرح مباحثی در این حوزه 
بپردازد که پیش از این کمتر به آن ها توجه شده است. این اثر، در پاسخ به سؤال های »علل بدحجابی در ایران 
چیست؟«، »راهکارهای حل مشکل بدحجابی چیســت؟«، »به چه دلیل حکومت حق ورود به حوزه پوشش 
را دارد؟«و »شبهات مربوط به حوزه پوشش چه چیزهایی هســتند؟«پدید آمده است. مهر و ماه در گفتگو با 

ایشان به ابعاد مسئله حجاب در جامعه اسالمی پرداخته است.

جمهوری اسالمی شــدند، امام)ره( بر رعایت 
حجاب تأکید کردند. 

این روند ورود حکومت به بحث حجاب در ایران 
است که عرض کردم، اما در شــبکه »من و تو« 
مستندی پخش شــد که می گفت که سه اتفاق 
در ایران افتــاد: منع حجــاب در دوره رضاخان، 
الــزام حجاب در جمهــوری اســالمی و اختیار 
حجاب در زمان محمدرضا. گفته بود که بهترین 
نســخه، زمان محمدرضا بود که باحجاب ها، با 
حجاب باشــند و بی حجاب ها، بی حجاب باشند 
که این دورغ است چون در زمان محمدرضا، هم 
مستقیم و هم غیرمستقیم بی حجابی را نهادینه 
می کردند و خود محمدرضا بر آن تأکید می کرد و 
خیلی جاها برای زنان محجبه محدودیت بود. در 
واقع در بین سال های 1320 تا 1357 ما آزادی 
حجاب نداشتیم، بلکه اسمش در ظاهر این بود که 
هر کسی می خواهد باحجاب باشد یا بی حجاب، 
اما در اعمال مقــرارت و دادن امکانات و مناصب 
و تبلیغ و ترویج، محمدرضا مسیر پدرش را طی 

می کرد.
این ادعا که در زمان محمدرضا حجاب اختیاری 
بوده است، دروغ اســت چون در استخدام زنان 
محجبه در ادارات محدودیت وجود داشت. وقتی 
از آن ها ســؤال می کنیم که آیا دولت پهلوی در 
قبال حجاب و بی حجابی موضع بیطرفانه دارد؟ 
می گویند بله! ما می گوییم خیــر! این کارهایی 
که در رژیم پهلوی می شــد؛ مثل انتخاب دختر 
شایســته، راه انــدازی کاخ جوانان و... ســاخت 
برنامه ها و فیلم هایی که در مسیر ترویج بی عفتی 
و بی حجابی بود، نشانه چه بوده است؟ و در نقطه 
مقابلش چه کاری کردند که گویای بی طرفی در 

این خصوص باشد.
 پس از انقــالب در دولت های مختلف چه 
اتفاقی افتاد و بــا بی حجاب چه برخوردی 

داشتند؟
از ســال 57 تــا 59 فضــای معنــوی پیروزی 
انقالب تأثیرگذار اســت و از ســال 59 تا 67 در 
دوره جنگ تحمیلی هم فضــای معنوی جبهه 
و جنگ و شــهادت، فضایی را به وجود می آورد 
که حجاب تثبیت می شــود. پــس از جنگ و با 
شــروع فعالیت های اقتصادی در همه دولت ها با 
گرایش های مختلف توجهی به موضوع جحاب 

نشده است.
 در کتاب خودتان اشــاره کرده بودید که 
اگر هدف حکومت اسالمی برقراری عدل 
و قسط باشد، داشتن اختیار جرم انگاری 
اعمالی که موجــب نــزاع و مخاصمه و 

گسترش فساد و فحشا می شود از بدیهیات 
است و ... . انتظار شما از ورود حکومت ها به 

حجاب چیست؟
این چیزی که شــما گفتید حلقه آخر جریانی 
است که حداقل شورای عالی انقالب فرهنگی، 
26 نهاد برایش شــمرده است. این حرف، حرف 
دقیق و درســتی اســت اما کی؟ اگر این حرف 
را جا به جــا کنید کاماًل غلط خواهد شــد. قطعاً 
دولت در این زمینــه نقش دارد. بایــد ببینیم 
برای عفیــف شــدن جامعه و محجبه شــدن 
جامعه به چه چیزهایی نیــاز داریم، بعد در این 
نیازها دولت چه جایگاهــی دارد؟ برای این که 
جامعه و مخاطب ما به سمت حجاب برود، قدم 
اول شناخت است. شــناخت نه به این معنا که 
چیزی به نام حجاب در شرع وجود دارد؛ یعنی 
چیستی؟، چرایی و چگونگی حجاب و شبهاتی 
که حول آن وجــود دارد. یعنی ممکن اســت 
چیســتی، چرایی و چگونگی حجاب را بدانیم 

اما احســاس کنیم حجاب باعث 
تحریک بیشــتر مردها می شود؛ 
این یعنی شناخت من از حجاب 
شناخت دقیقی نیست. دولت ها 
در حجــاب چقدر نقــش دارند؟ 
رسانه، سیستم آموزشی و تبلیغی 
ما می توانند کار شناختی بکنند. 
یعنی آموزش و پرورش، دانشگاه 
و صدا و ســیما کار شناختی ُرک 
و راست انجام دهند. مرحله دوم 

مرحله گرایش اســت. وقتی مردم شناخت پیدا 
کردند، آیا دولت می توانــد کاری بکند که میل 
و رغبت هم پیدا کنند؛ یعنی دوســت داشــته 
باشــند که به این چیزی که می داند عمل کند. 
چه نهادهایی می تواننــد رغبت انگیزی کنند. 
در رأس این ها رســانه ها، مخصوصاً صدا و سیما 
قرار دارند. یعنی نشــان دادن انسان های موفق 
محجبه، اســتفاده از افراد محجبه در برنامه ها 
و محجبــه کردن افــراد موفق خیلــی اثرگذار 
است. ســریالی پخش می شــود که نقش اول و 
مؤثر در آن یک دختر محجبه اســت. براساس 
نظرســنجی ها تأثیر مســتقیم این نقش نشان 
داده می شــود. اگر امر و نهی صورت گرفت و باز 
کســی بی حجاب وارد خیابان شــد، دولت باید 
جلوی آن را بگیــرد و وظیفه قهــری دولت این 
است که جلوی این ها را بگیرد. چون قانون است 
برای اجرای آن حق انتخاب نداریم همانند این که 

نمی توانیم از چراغ قرمز عبور کنیم.
 چرا حکومت اســالمی باید به امر حجاب 

بپردازد؟
حکومت اسالمی به پنج دلیل باید وارد این عرصه 
شود: اول به خاطر این که فلسفه حکومت اسالمی 
اجرای احکام اسالمی اســت. به خاطر فلسفه و 
اختیارات، حکومت موظف اســت وارد شود، نه 
این که حق دارد. دلیل دوم به خاطر اجرای حدود. 
دلیل ســوم تظاهر به منکر از سوی بی حجاب ها. 
دلیل چهارم امر به معروف و نهی از منکر اســت. 
پنجمین دلیل این اســت که حاکم می تواند هر 

عمل حرامی را تعزیر کند حتی دروغ را.
 اگر بخواهیم با این رونــد پیش برویم، در 

آینده چه وضعیتی خواهیم داشت؟
خدا می داند، من پیشگو نیســتم اما این که آیا ما 
می توانیم مشــکل را حل کنیم؟ بله ولی جسارت 
می خواهد. برای حل مشــکل الزم اســت راهکار 
داشته باشیم، شناخت الزم داریم. برنامه تلویزیونی 
الزم داریم که به راحتی و با صراحْت مسائل بیان 
شود و کارشناسان پاسخ دهند. اکنون در جامعه 
ما بدحجاب ها احســاس می کنند 
که اســتدالل دارند و بی تفاوت ها و 
شل حجاب ها حامی آن ها هستند 
و محجبه هــا فکــر می کنند خأل 
تئوریک دارند، لذا در خیابان وقتی 
با بدحجاب برخــورد می کنند، او 
احســاس مظلومیــت و حقانیت 
می کنــد و بی تفاوتهــا می گویند 
طفلک! خــدا لعنت کند گشــت 
ارشــاد را. محجبه ها هم می گویند 
بیچاره! چون همه ما خأل تئوریک داریم. در حالی 
که اگر ابتدا بحث شناختی انجام شود، محجبه ها 
ثابت قدم می شوند و بی تفاوت ها دستشان خالی 
می شود و متوجه می شوند که حق با آن ها نیست. 
بدحجاب ها هم خودشــان از درون می فهمند که 
از جهت تئوریک دستشــان خالی است. ما هنوز 
جســارت یک برنامه تلویزیونی را نداریم که این 
بحث را به طور جدی و واقعی کالبدشکافی کنیم. 
اسالم می گوید باید بگویید چرا روابط دختر و پسر 

ممنوع است؛ این ها باید بیان شود.
 چه کار باید بکنیم؟

راهی که ما باید طي کنیم، مسیرش از شناخت، 
گرایش و رفتار آغاز می شــود. حداقل و آغاز آن 
برنامه ُرک و راســت و صریح در تلویزیون است. 
مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی در مورد 
حجاب، مصوبه خوبی اســت، شــرح وظایفش 
خوب اســت، مطمئن باشــید اگر ایــن نهادها 
وظایف خود را انجام بدهند مسلماً نتایج مطلوبي 

 .خواهد داشت

از سال 57 تا 59 
معنویت پیروزی 
انقالب در جامعه 
تأثیر گذار است 
و از سال 59 تا 
67 در دوره جنگ 
تحمیلی هم 
فضای معنوی 
جبهه و جنگ و 
شهادت، فضایی را 
به وجود می آورد 
که حجاب تثبیت 
می شود.
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مقالهنظر

امروزه مقوله پوشــش به یکــی از موضوعات بحث برانگیز تبدیل شــده 
اســت. این امر اختصاص به جهان اســالم ندارد، بلکه شامل کشورهای 
غربی هم می شود؛ یکی ملزم به مانعیت اســت و دیگری ملزم به رعایت 
آن. گرچه به نظر می آید کشــورهاي غربی این مســئله را با آزادگذاری 
پوشــش حل کرده اند، ولی آن چنان که خواهیم گفت این گونه نیســت 
و مســئله همچنان به قوت خود باقی اســت. اما در جهان اسالم، عمده 
تالش اندیشمندان مسلمان، با هر نوع گرایش دینی یا متجددانه، صرف 
بیان عقالنی بودن پوشش اسالمی شده اســت و درباره فواید آنـ  ولو در 
محدوده فردیـ  مطالب زیــادی گفته اند. برای نمونــه می توانید به کار 
فاضل ارجمند، رسول جعفریان، با عنوان رسایل حجابیه مراجعه کنید، 

ولی دربــاره عقالنی بودن عدم پوشــش و بدحجابی 
کمتر سخنی به میان آمده است. در حالی که اگر الزم 
اســت درباره عقالنی بودن حجاب سؤال شود؛ چنین 
پرسشــی نســبت به بدیل آن )بی حجابی( هم الزم 

است: 
آیا ناپوششی و بدحجابی عقالنی است؟

اما چرا چنین پرسشــی را با خود طــرح نمی کنیم و 
فقط درباره طرف دیگر قضیه بحث می کنیم؟ پاســخ 
آن کاماًل روشن اســت؛ چون هژمونی ضد پوشش بر 
ما حکمفرماست. سلطه فرهنگ برهنگی موجب شده 

حاشــیه امنی برای مطلوبیت بی حجابی ایجاد شود و کسی ناپوششی را 
زیر ســؤال نمی برد. به طوری که بر همه چنین القا شــده که ناپوششی 
امر معقولی است، لذا اندیشــمند دینی به دلیل سلطه فرهنگ برهنگی 
می کوشد معقول بودن پوشش و حجاب اسالمی را تبیین کند؛ در حالی 
که باید به خود جرأت داد و درباره معقولیت ناپوششی و فرهنگ برهنگی 

سؤال کرد.
پرسش درباره عقالنی بودن برهنگی و بی حجابی از آن رو اهمیت بیشتری 
پیدا می کند که پیروان فرهنگ برهنگی مدعی اند ما در دنیای عقالنی شده 
هستیم. چنین دنیایی از ساکنان خود می خواهد به سبک عقالنی زندگی 
کنند. پس جا دارد که درباره عقالنی بودن بی حجابی پرسش به عمل آوریم 
و اگر در عقالنی بودن آن تردید حاصل شد، به فکر اصالح فرهنگی جامعه و 
تمدن جدید برآییم. اکنون به فضل الهی قصد دارم در چند یادداشت، مسئله 
عقالنیت برهنگی و بدپوششی را مورد بررســی قرار دهم. آیا بی حجابی در 
محدوده عقل محض یا عقل تنها، امر مطلوبی به شمار می آید؟ برداشت اولیه 
من آن است که ناپوششی و بد حجابی، غیرعقالنی است و هیچ برهان عقالنی 

نمی توان برای آن اقامه کرد. به طور طبیعی فرهنگ حامی این کنش؛ یعنی 
فرهنگ برهنگی، هم ناعقالنی است، اما تا رسیدن به این نتیجه و برداشت 

منتظر می مانیم و چشم به ادله عقالنیت برهنگی و بدحجابی می دوزیم.
دلیل اول: بداهت برهنگی 

شــاید اولین دلیلی که بتوان برای عقالنی بودن بی حجابی ذکر کرد، دلیل 
بداهت عقلی ناپوششی است؛ یعنی بی حجابی را امر بدیهی بدانیم و بگوییم 
عقل ناپوششی را روشن و بدیهی تلقی می کند. عقل برابر بی حجابی عالمت 
ســؤال نمی گذارد و آن را بدیهــی می داند. به همین دلیــل، طرف مقابل 
)پوشش( را زیر سؤال می برد. عقل نمی پرسد چرا بی حجابی، بلکه همواره 

می پرسد، چرا حجاب؟ 
ابتدا باید به دو نکته توجه داشــت: نخست آن که مراد از 
عقل در این جا، عقل عملی اســت. عقل نظری از بداهت 
وجودی چیزها ســخن می گوید و عقــل عملی درباره 
بداهــت در مطلوبیت کنش ها. بحث مــا در این گفتار، 
مطلوبیت کنش ناپوششــی اســت. دوم آن که مراد از 
عقل محــض، امکان تصــور مطلوبیت کنــش در خأل 
فرهنگی اســت، یعنی قطع نظر از فرهنگــی که در آن 
زندگی می کنیم یا بر ما ســلطه دارد، درباره مطلوبیت 
کنش ناپوششــی بیندیشــیم. در چنین حالتی ندای 
وجدان همان بداهت عقل عملی خواهد بود. کنشی که 
بالوجدان بر آن حکم می رود، مشمول بداهت عقلی است. بر این اساس آیا 

می توان قول بداهت بی حجابی را پذیرفت؟ 
برهنگی مطلوب نیست و عقل عملی حکم به مطلوبیت آن نمی کند. بهترین 
دلیل آن شرم و حیا از برهنگی است. این حیا را در داستان آدم و حّوا)علیهما 
السالم( به هنگام چشیدن میوه شــجره ممنوعه و عریان شدن و پوشاندن 
خود با برگ های بهشتی خوانده ایم؛ حتی در جوامعی که فرهنگ برهنگی 
به امر عادی تبدیل شده، برهنگی را در هر جایی جایز نمی دانند. فاحشگان 
هم در همه جا عریان نیســتند. اگر فرض کنیم که در جزیره ای تنها به سر 
می بریم و لباسی به همراه نداریم؛ از برگ گیاهان برای پوشش خود استفاده 
می کنیم، چون انســان از برهنه بودن شرم دارد. شــرم و حیا زبان وجدان 
است. خوب دقت شود که می گوییم به خاطر شرم و حیا و نه به خاطر دالیل 
دیگر مانند سرما و گرما و غیره. بنابراین کنش ناپوششی ذاتا نامطلوب است 
و عقل عملی به بداهت آن حکم نمی کند. بی حجابی بداهت عقلی ندارد و 
قول به بداهت عقلی ناپوششی در جایی که وجدان با صراحت به خالف آن 

 .حکم می کند؛ باطل است

برهنگی مطلوب 
نیست و عقل 

عملی حکم به 
مطلوبیت آن 

نمی کند. بهترین 
دلیل آن شرم و 
حیا از برهنگی 

است .

شرم و حیا زبان وجدان است

در ناعقالنیت   بی حجابی
حجت االسالم دکتر داوود مهدوی زادگان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

عمدتاً دو تراز در زمینه زن و خانواده وجود 
دارد: 

تراز غربی: این نمونه را تمدن غربی از زن و 
خانواده ارائه کرده است. این نمونه در عین 
حال که روزآمد است، با ارزش های انسانی 

سازگار نیست. 
تــراز ســنتی: این نمونــه که عمومــاً در 
کشــورهای اســالمی رواج دارد، گرچــه 
در بســیاری از موارد با ارزش های دینی و 

انسانی سازگار اســت، در دوران و جوامع 
معاصر، در برخی ســطوح، کارایی الزم را 

ندارد.
در این میان جمهوری اسالمی ایران، نمونه 
جدیدی را ارائه کرده که در عین کارآمدی 
مبتنی بــر ارزش های اســالمی اســت و 
می تواند جایــگاه رفیعــی در جامعه های 
معاصــر به دســت آورد. ایــن نمونه چند 
ویژگی اساســی دارد که در ادامه آن ها را 

بیان می کنیم.
 ویژگی های خانواده تراز اسالمی

الگوی اســالمی، حائز ویژگی هــای قابل 
توجهی اســت کــه آن را از الگــوی غربی 
متمایز می کند. در ادامــه این ویژگی ها به 

اختصار بیان می شود.
  صیانت از شأن و منزلت زن

در این نمونه، زن از شــأن و منزلتی عالی 
برخوردار اســت؛ به این معنا که زن، نه به 

حجت االسالم محمد داوودی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جمهوری اسالمی ایران در زمینه مسئله زن و خانواده، الگوي جدیدی را مطرح و نهاد خانواده را به شکلی نوین معرفی کرده است. این 
الگو دو خصلت مهم دارد: از طرفی متناسب با نیازها و شرایط و اوضاع و احوال دوران معاصر و از طرف دیگر مبتنی بر ارزش ها و آموزه های 
اسالم است. جای خالی چنین نمونه ای در سایر کشورهای اسالمی به شدت احساس می شود. در این نوشتار به تشریح خانواده اسالمی 

تراز و مزایای آن می پردازیم.

زن و 
خانواده 

در نگرش 
اسالمی
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نباید بدون دلیل 
سنت های 
ارزشمند و 
پسندیده را کنار 
بگذاریم. درست 
است که نمونه 
مورد نظر باید 
کارآمد و سازگار 
با نیازهای انسان 
معاصر باشد، اما 
این سازگاری 
هرگز به این 
معنا نیست که 
سنت های نیک 
به ارث مانده از 
گذشتگان بی ارزش 
و بی فایده تلقی 
شود

عنوان یک کاال و نه بــه عنوان ابزاری برای 
تأمین خواســته ها و هوس های نفســانی 
مردان، بلکــه به عنوان انســانی برخوردار 
از شــأن و منزلت کامل انسانی لحاظ شده 
اســت. انســانی که همان مراتب و مدارج 
کمالی را می تواند طی کند که مرد قادر به 

طی آن هاست. 
  برخورداری زن از آزادی اساسی

زن در زمینه های مختلــف، از آزادی های 
الزم برخوردار اســت. زن، هــم می تواند 
به تحصیــالت عالیه خــود ادامــه دهد، 
هم می توانــد در فعالیت هــای اقتصادی، 
سیاسی، اجتماعی و دینی مشارکت کند. 
الزم به ذکر اســت که مشــارکت زنان در 
فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
مشــروط به شــرایطی اســت؛ چنان که 
مشــارکت مــردان در این امور مشــروط 
به شــرایطی اســت. بنابراین با رعایت آن 
شرایط، زنان می توانند در بیرون از خانواده 
نیز به فعالیت بپردازند. بدیهی است وضع 
این شــروط برای ســالمت روانی زنان و 

فضای جامعه است.
  رعایت آموزه های اسالمی

این نمونه مبتنی بــر آموزه ها و ارزش های 
اســالمی اســت. نه تنها مخالفتــی با این 
آموزه هــا و ارزش ها ندارد، بلکــه مطابق با 

آن ها و مبتنی بر آن هاست. 
آثار الگوی اسالمی در باب خانواده

همان طور که ذکر شد، نمونه جدید داراي 
ســه ویژگی مهم اســت: صیانت از شأن و 
منزلت انســانی زنان، برخورداری زنان از 
آزادی، مطابقت با آموزه های اســالمی. با 
پیروزی انقالب اسالمی و اجرای این الگو، 
زنان در جمهوری اسالمی ایران توانستند 
در زمینه هــای مختلــف رشــد کــرده و 
قله های جدیدی را فتح کنند. برای مثال، 
بعد از پیــروزی انقالب اســالمی، میزان 
تحصیالت و سطح سواد و دانش زنان مدام 
سیر صعودی داشته اســت. به طوری که 
امروزه تعداد زیادی از زنــان ایرانی دارای 
تحصیــالت عالی و در مشــاغل و مناصب 
گوناگون مشــغول فعالیت هســتند. یکی 
دیگر از آثار مترتب بر اجــرای این نمونه، 

توســعه و تدوین قوانین خانواده بر اساس 
آموزه های اسالمی است. حقوق خانواده در 
ایران بر اســاس فقه اسالمی تنظیم شده و 
در نتیجه عمدتاً منتج از دستورات اسالمی 

است.
 آسیب شناسی نمونه

 اسالمی خانواده
ایــن نمونه خوشــبختانه در کشــورهای 
اسالمی جایگاه خاصی پیدا کرده و از سوی 
اندیشمندان و رسانه ها مورد استقبال قرار 
گرفته است. به طوری که در این کشورها، 
نمونه اســالمی در بــاب زن و خانواده در 
بســیاری از برنامه های تلویزیونی منعکس 
شده اســت. مخاطبان این برنامه ها بر این 
باورند در این نمونه زنــان به طور همزمان 
می تواننــد هــم آموزه های دینــی مانند 
حجاب و عفــاف را رعایت کننــد و هم در 
زمینه هــای مختلف فعالیــت کنند. براي 
مثال در کشوری مانند ترکیه، قباًل حجاب 
از جایگاه متزلزلــی برخوردار بــود، ولی 
امروزه می بینیم که در این کشور، حجاب 
و عفاف مورد اســتقبال نهادها و گروه های 
فعال در زمینه حقــوق خانواده قرار گرفته 
است و از ســوی زنان مراعات می شود. به 
عالوه در کشــورهایی مانند عــراق، مصر، 
لبنان، ســوریه و حتی در کشورهای غربی 
مشــاهده می کنیــم که حجــاب و عفاف 
اســالمی از جایگاه قابل توجهی برخوردار 
شده است. این امر نشان می دهد که شیوه 
جمهوری اســالمی ایران در حوزه حقوق 
خانواده بســیار موفق بوده و توانسته است 
در ســطح گســترده ای مفید و مثمرثمر 
واقع شــود و در نتیجه به تدریج بر عظمت 
و گســتردگی آن افزوده می شــود. به رغم 
این که الگوی نوین اسالمی در باب خانواده 
دســتاوردهای قابــل توجهی داشــته، با 

تهدیداتی نیز مواجه است.
در ادامه به اهم آسیب هایی می پردازیم که 

نمونه مورد نظر را تهدید می کند.
 ارزش مطلْق تلقی شدن اشتغال در 

بیرون از خانواده
یکــی از مهم تریــن آســیب ها در زمینه 
اشتغال و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی 

و ... زنان اســت. همان طور که بیان شــد، 
یکی از خصلت های نمونه ای که جمهوری 
اســالمی ایران ارائه کرده است، ورود زنان 
بــه عرصه هــای مختلف جامعه اســت. با 
این حال اگر مراقبت هــا و دقت های الزم 
صــورت نگیرد، این شــیوه ممکن اســت 
از همین ناحیه دچار انحراف شــود. یکی 
از آســیب هایی که امروزه کــم و بیش با 
آن روبه رو هســتیم این اســت کــه کار و 
فعالیت هــای اجتماعی زنــان، به ویژه کار 
و اشــتغال اقتصادی بیرون از خانواده، فی 
حد نفســه و به صورت مطلق ارزش تلقی 
می شــود. کار، به ویژه کار اقتصادی بیرون 
از خانــواده، در صورتی ارزشــمند اســت 
که اوالً مانــع ایفای نقش مهــم مادری و 
همسری زنان در خانواده نباشد و ثانیاً کار 
بیرون از خانه به گونه ای نباشــد که زنان 
نتوانند ارزش های اســالمی و انسانی خود 
را حفظ کننــد. بنابراین باید بــه گونه ای 
فرهنگ ســازی شــود که هر نوع فعالیت 
اقتصــادی، تحت هر شــرایطی برای زنان 
ارزش تلقی نشــود. اگر دقــت و احتیاط 
الزم صورت نگیرد، ممکن اســت به جایی 
برسیم که همسرداری، خانه داری، مادری 
و فرزندپــروری و ... فعالیت هایی بی ارزش 
و کار در بیــرون از خانه مطلقــاً فعالیتی 

ارزشمند تلقی شود.
این، یکی از آســیب هایی است که در حال 
حاضر در حــال رواج اســت و این نگرش 
در میان نســل جدید زنــان و دختران ما 
پذیرفته شده است. این نســل بر این باور 
اســت که یکی از ارزش ها این است که به 
هر نحو ممکن زن باید در بیرون از محیط 
خانواده به فعالیت اقتصادی مشغول باشد، 
حتی اگر منجــر به غفلــت زن از کارهای 
خانه شــود. در واقع در این نــوع نگرش، 
فعالیت های اقتصــادی زن که جنبه فَرهی 
دارد، بر دیگر وظایف، همچون خانه داری و 

تربیت فرزند ارجحیت پیدا می کند.
 فعالیت زنان در مشاغل نامناسب

دومین تهدید که می تواند در نهایت منجر 
به انحراف شــود، فعالیت زنان در مشاغلی 
است که با شــأن و منزلت بانوان سازگاری 
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ندارد. اگر نیم نگاهی به مشاغل موجود در 
جامعه بیندازیم، درمی یابیم که در بسیاری 
از این مشاغل، تفاوتی میان زن و مرد وجود 
ندارد. مثاًل فرقی نمی کند که کارمند بانک 
زن باشــد یا مرد. در مقابل مشاغلی مانند 
کارهای ســاختمانی و راهسازی هم وجود 
دارد کــه اصاًل با شــأن و کرامت انســانی 
زن سازگار نیســت. به واقع این نوع کارها 
نه با شأن و منزلت زن ســازگار است، نه با 
توانایی های جسمی و روحی زن. برخی از 
مشــاغل هم وجود دارد که اگر زن به آن ها 
بپردازد، نمی تواند عفــت و کرامت خود را 
حفظ کند. بنابراین اگــر زنان بخواهند در 
این گونه مشــاغل فعالیت کنند، از مراعات 
آموزه های اسالمی در باب حجاب و عفاف 
بــاز می مانند. نگرشــی که قائــل به عدم 
تفاوت میــان زن و مرد در همه مشــاغل 
است، به هیچ وجه مورد قبول اسالم نیست.

وضعیتی که ذکر شد، هرچند در کشور ما 
به آن شکلی که در کشورهای غربی جریان 
دارد دیده نمی شــود، با این حال اگر دقت 
الزم صورت نگیرد ممکن اســت در آینده 
به آسیب هایی از این دســت دچار شویم. 
به عنــوان نمونه می توان از اشــتغال زنان 
در پیشــه هایی نظیر راننــده اتوبوس بین 
شهری، راننده تاکســی عمومی؛ مکانیک، 
مهندسی تأسیســات نفتی و ... یاد کرد که 
الزمه فعالیت در آن ها دوری از خانواده به 
مدت طوالنی است. چنین فعالیت هایی که 
به ندرت در کشــور دیده می شود، موجب 

تضعیــف نمونه اســالمی در بــاب زن و 
خانواده می شود. بنابراین ما در چارچوب 
نمونه اســالمی باید همــواره مراقب آن 
باشیم که شأن و منزلت اسالمی زن حفظ 

شود و خانواده آسیب نبیند.
 ارزش مطلْق تلقی شدن

 تحصیالت دانشگاهی
ســومین خطری که ممکن اســت نمونه 
اســالمی خانواده را با چالش مواجه کند، 
محوریت تحصیالت دانشــگاهی و تبدیل 
شــدن آن به یک ارزش مطلق برای زنان 
اســت. ممکن اســت ما با این دیدگاه در 
جامعه مواجه شــویم که برخــورداری از 
تحصیالت دانشــگاهی، به ویژه در مقاطع 
باالتر، ارزش مطلق تلقی شود. تحصیالت 
دانشــگاهی در صورتی که زمینه ساز رشد 
و پیشرفت زنان در مســائل انساني، دیني 
و کمک به انجــام وظایف همســرداری، 

مــادری، تربیــت فرزند یــا فعالیت های 
اجتماعی و سیاســی و اقتصادی مناسب 
بیرون از خانواده باشــد، ارزشــمند است 
اما اگر تحصیالت دانشــگاهی هیچ نقشی 
در رشــد زنان و دختــران، در هیچ یک از 
ابعاد وجودی و شــخصیتی نداشته باشد، 
هیچ ارزشی نخواهد داشت. البته نباید به 
اشتباه گمان کرد که تمایل به تحصیالت 
دانشگاهی صحیح نیست، بلکه بر عکس، 
برخورداری از تحصیالت دانشــگاهی در 
مقاطع مختلــف، خصوصاً بــرای خانم ها 
مفید و خوب اســت، ولی چنین نگرشــی 

هرگز به ایــن معنا نیســت که داشــتن 
تحصیالت دانشــگاهی لزوماً به عنوان یک 
ارزش برتر تلقی شود، البته این اختصاص 
به خانم ها ندارد و در مورد آقایان نیز صادق 
اســت. تحصیالت دانشــگاهی در صورتی 
مفید و ارزشمند اســت که موجب رشد و 
پیشرفت در بُعد انسانی، دینی، اقتصادی، 
سیاســی و اجتماعی گردد. اگر تحصیالت 
دانشــگاهی هیچ یک از این آثار را نداشته 
باشــد، هیچ ارزشــی هم نخواهد داشت. 
برای مثال خانمی که در یکی از رشته های 
کشــاورزی تحصیل کنــد وبداند در طول 
عمر خود از این تحصیل ســودی نخواهد 
برد، این مدرک دانشگاهی چه ارزشی برای 

او و جامعه دارد؟!
 افراط گرایی

خطر دیگری کــه به طور کلــی نمونه مد 
نظر را تهدید می کند، بحــث افراط گرایی 
اســت. همان طور که گفته شد، این نمونه 
از طرفی موجــب روزآمدی و کارآمدی زن 
و خانواده می شود و از طرف دیگر، منطبق 
با دســتورات و آموزه های اســالمی است. 
بنابراین در حوزه خانــواده، ما باید همواره 
و به طور همزمان ایــن دو مقوله را لحاظ 
کنیم. به عبارت دیگر مــا اگر فقط یکی از 
این ابعاد را مد نظر قــرار دهیم دچار افراط 
می شــویم و در نتیجه این نمونه، تضعیف 

می شود.
یکی از مــواردی کــه می توانــد منجر به 
افراط شــود، رعایــت نکــردن حریم در 
روابط با دیگران اســت. در الگوی اسالمی، 
برخالف الگوی ســنتی، زنان می توانند در 
جامعه روابط گســترده ای داشــته باشند، 
اما اگر زنان در برقــراری ارتباط با دیگران، 
خارج از چارچوب دســتورات و آموزه های 
اســالمی عمل کنند، نتیجــه آن کمرنگ 
شــدن حجاب و عفاف در ارتباط با دیگران 
اســت. بنابراین بایــد همواره بــر این امر 
تأکید نماییم که اصل در خانواده اسالمی، 
رعایت آموزه های دینی اســت. به عبارت 
دیگر زنان در عین حال کــه می توانند در 
جامعه فعالیت هــای اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و ... داشته باشــند، ملزم هستند 

مسئله عفاف، 
مختص زنان 
نیست، بلکه 
مردان نیز باید 
عفاف داشته 
باشند. مثالً مردان 
نباید به لحاظ 
ظاهری و پوشش 
به شیوه ای 
نامناسب در محل 
کار خود حاضر 
شوند 
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که در روابط خود بــا دیگران به آموزه های 
دینی پای بند باشند. در واقع کار و فعالیت 
اجتماعی نباید باعث آسیب دیدن ارزش ها 
و آموزه های دینی شــود و زنــان و مردان 
باید در فعالیت اجتماعی خود در ارتباط با 
جنس مخالف، حریم و دستورات اسالمی 
را مراعــات کننــد. نکته این جاســت که 
مســئله عفاف، مختص زنان نیست، بلکه 
مردان نیز باید عفاف داشــته باشند. مثاًل 
مــردان نباید به لحاظ ظاهری و پوشــش 
به شــیوه ای نامناســب در محل کار خود 
حاضر شوند. به طور کلی می توان گفت که 
نمونه اسالمی در باب زن و خانواده، دارای 
دو بعد و رکن اساسی اســت: کارآمدی و 

اسالمیت.
در جامعه ما هر دو بخــش این الگو باید به 
طور همزمان مراعات شــود. در انجام این 
مهم باید توجه داشت که یکی از خطرات 
آن اســت که برای کارآمد شدن، کمتر به 
آموزه های اسالمی توجه کنیم. الزم است 

تا در راه رفع این آسیب تالش شود.
بی مهری و کم لطفی

 به سنت های ملی
نکتــه دیگــر در خصوص بحــث حاضر 
این اســت که بر اســاس نمونه جمهوری 
اسالمی ایران، نباید بدون دلیل سنت های 
ارزشــمند و پســندیده را کنار بگذاریم. 
درســت اســت که نمونه مورد نظــر باید 
کارآمد و سازگار با نیازهای انسان معاصر 
باشد، اما این ســازگاری هرگز به این معنا 
نیست که ســنت های نیک به ارث مانده از 
گذشتگان بی ارزش و بی فایده تلقی شود. 
ما باید سنت های گذشته را بررسی، نقادی 
و آن هایی را که مفید و مثمرثمر هســتند 
و همچنان از کارایــی برخوردارند را حفظ 
کنیم؛ بنابرایــن نباید این ســنت ها را به 

بهانه قدیمی بودن کنار بگذاریم.
 افراط در لذت گرایی

نکته آخر، در باب افــراط در لذت جویی و 
لذت خواهی اســت. در نمونــه غربی این 
نظریه مطرح است که انســان باید به طور 
حداکثــری از لذت های دنیــوی بهره مند 
شــود. چنین طرز تفکری می تواند نمونه 
اسالمی خانواده را منحرف کرده و اساس 

خانــواده را نابود کند. در نمونه اســالمی، 
لذت جویی زن و مرد از یکدیگر مباح است 
و هیچ گونه اشــکال شــرعی بر آن مترتب 
نیســت، اما این لذت خواهی بــدون حد و 
مرز نیست، بلکه مقید به ضوابط و شرایطی 
اســت. براي مثــال یکــی از اصلی ترین و 
غیرقابل تشکیک ترین شرایط این است که 
زن و مرد باید از نظر شــرعی به هم محرم 
باشــند، یعنی بــا یکدیگــر ازدواج کنند. 
مطابق شرع، زن و مردی که نسبت به هم 
محرم هســتند، می توانند از لذت مطلوب 
بهره مند شوند. امروزه رسانه های خارجی، 
به خصوص رسانه های کشــورهای غربی، 
همواره تبلیــغ می کنند که لذت جویی زن 
و مرد از یکدیگر منوط بــه برقراری رابطه 
در خارج از محدوده های دینی اســت. ما 
باید مشخصاً با چنین تفکری مقابله کنیم، 
چراکه این تفکر به شدت  به نمونه اسالمی 

ضربه مي زند.
  جمع بندی

الگویــی کــه در بــاب زن و خانــواده در 
جمهوری اسالمی ایران ارائه گردیده است، 
هم حائز کارآمدی است و هم با ارزش های 
اسالمی سازگار اســت. به عبارت دیگر این 
نمونه در عین حال کــه به کارآمدی توجه 
دارد، از اصول دینی دســت نمی شوید و به 

آن ها پای بند باقی می ماند.

تمدن غربی امروزه 
از طرق مختلف، 
از جمله ماهواره، 
اینترنت و دیگر 
رسانه ها، به تبلیغ 
نمونه خانواده 
مطلوب خود 
همت گماشته 
است

این نمونه رقیبی جدی، به نام نمونه غربی 
در باب زن و خانــواده دارد. تمدن غربی 
امروزه از طرق مختلف، از جمله ماهواره، 
اینترنت و دیگر رســانه ها، به تبلیغ نمونه 
خانــواده مطلــوب خود همت گماشــته 
اســت. بســیاری از فیلم ها و سریال های 
خارجی، مــروج فرهنگ غربــی در باب 
خانواده اســت. چنین آثاری می تواند به 
زیان نمونه اســالمی خانواده تمام شود؛  
چرا که بنیــان خانواده ایرانــی، متکی بر 
آموزه ها و دســتورهای اســالمی است و 
در نتیجــه بی توجهی به این دســتورات 
می توانــد نمونه اســالمی را در خصوص 
خانواده تضعیف نماید. طبعاً نقش رســانه 
ملی در این زمینه خطیر و حساس است. 
این رســانه باید با محوریت بخشیدن به 
آموزه ها و دســتورهای اســالمی حرکت 
کند. جهت انجــام این مهم، بایــد افراد 
متخصص و متبحری داشــته باشــیم که 
وظیفه اصلی آنان، توســعه و تداوم نمونه 
اســالمی باشــد. ذیل چنین رویکردی، 
رسانه می تواند در اشاعه و ترویج آموزه ها 
و دســتورهای اســالمی حرکت کند و از 
این طریق مروج فرهنگ اســالمی گردد 
و پاسخگوی شــبهات و اشکاالتی شود که 
ممکن اســت از ناحیه نمونه غربی مطرح 

 .شود
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کتاب های متنوعی در مورد اهمیت حجاب 
و اثرات آن در کشور ما منتشر شده است. 
در این مجال مروری بر برخی از مهم ترین 
کتاب هایی که در مورد حکومت اسالمی و 

حجاب نوشته شده است خواهیم داشت.
مسئله حجابـ  مرتضی مطهري

این کتاب دو بخش دارد؛ نویســنده در بخش 
اول ابتدا نشان می دهد که مسئله پوشش زن 
از ویژگی های اسالم نیســت و میان ملت های 
دیگر نیز وجود داشــته است. سپس به عده ای 

که طرفدار بی حجابی زن و نشست و 
برخاست او با مردان بیگانه در جامعه 
هستند، پاسخ می دهد. در بخش دوم، 
به عده ای پاسخ می دهد که معتقدند 
زنان باید حتی چهره و دست خود را 
از نامحرم بپوشــانند و به خانه نشینی 
زن عقیده دارند. اســتاد مطهری در 

این کتاب ثابت می کند که نظر اســالم، حفظ 

حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشــش 
مناسب است.

در بخشــی از مقدمه این اثر آمده اســت: ریشه 
بیشــتر انحرافات دینی و اخالقی نسل جوان را 
در البه الی افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. 
فکر این نســل از نظر مذهبی آن چنان که باید 
راهنمایی  نشــده اســت و از این نظر فوق العاده 
نیازمند اســت... هدف نویســنده تبیین قضیه 
حجاب براي نسل جوان جامعه اســت، زیرا در 
آن زمان احساس شد گذشته از انحرافات عملی 
فراوانی که در زمینــه حجاب به وجود 
آمده، این مسئله و سایر مسائل مربوط 
به زن ، وسیله  ای شــده در دست یک 
عده افراد ناپــاک و مزدورصفت که از 
این پایگاه علیه دین مقدس اسالم جار 
و جنجال تبلیغاتی راه  بیندازند. بدیهی 
است در شرایط موجود که نسل جوان 
از جنبه مذهبی به قدر کافی راهنمایی نمی شود، 

این تبلیغات آثار شوم خود را بر جاي مي گذارد.

حجاب سرچشمه آرامشـ  رضا کریمی
این کتاب که از ســوی انتشارات نسیم حیات 
به چاپ رســیده، مجموعه ای اســت در بیان 
فضایــل و فواید حجاب که با نــگاه به آیات و 

داســتان،  و  روایــات 
پاســخي در خور فهم 
نوجوانان  شــبهات  به 
ارائه می دهــد. مؤلف، 
مباحث خویــش را در 
تنظیم  ذیل  موضوعات 
نموده است: حجاب در 

ادیان، حجاب در ایــران ، هند و اروپا، حجاب 
دستور خدا، حجاب در آیینه روایات، حجاب 
کامل پس از نزول سوره نور، حجاب ریشه در 
فطرت انسان، دستور حضرت زهرا)س( برای 
تشــییع جنازه اش، عظمت زن، بهترین نوع 
حجاب، حجاب مصونیت است یا محدودیت، 
عفت فقط پوشــش چــادر نیســت، مردان 
باغیرت مرّوجان حجــاب، زن و فعالیت های 

مکتوبات حجاب
کتابشناسی حجاب

زینب ملکی
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سیاسی اجتماعی. 
نویســنده فوائد حجاب را چنین بر می شمارد: 
1- حجاب جایگاه ومنزلــت و ارزش زن را باال 
می برد. 2- گوهر گران بهــای زیبایی زن را از 
چشم نامحرمان محفوظ می دارد.3- به سبب 
حجاب، امنیت جنســی در جامعه باال خواهد 
رفت. 4- زن ها کمتر دچار دام های شــیطانی 

افراد هواپرست خواهند شد.
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی

غالمعلی حداد عادل
لباس پوشــیدن شأنی 
از شــئون انسان است 
و منشأ اصلی پیدایش 
لباس، نیاز به محفوظ 
و عفیف مانــدن و زیبا 
بودن اســت. اما آنچه 
گروه هــای  پوشــش 

اجتماعی را در جوامــع گوناگون از هم متمایز 
می کنــد، وجهه دیگــری از لباس اســت که 
وجهه و بعد فرهنگی آن اســت. اختالف بین 
تن پوش مردم جوامع مختلف، ناشی از فرهنگ 
و جهان بینی آن جوامع اســت؛ حتی مبین و 

آیینه آن جهان بینی نیز مي تواند باشد.
دکتر حداد عــادل در ایــن کتاب بــا زبان و 
استداللی روشن و بدون تعقید درباره فرهنگ 
برهنگی و نیز برهنگی و فقر فرهنگی ســخن 
گفته است. رابطه لباس غربی با فرهنگ غربی، 
ســرمایه داری و لباس، زمینه هــای تاریخی و 
بازوهای علمی و فلسفی تبلیغ برهنگی، رابطه 
حجاب با فرهنگ اسالمی، لباس و سّر ضمیر، 
ورود بی حجابی به ایران و غربی شــدن لباس 
ژاپنی های سنتی با اســتدالالتی سرراست و 
منطقی واکاویده شده اند. »فرهنگ برهنگی و 
برهنگی فرهنگی« اعتراضی صادقانه است در 

برابر جهانی که برهنگی را لباس می داند.
چهل حدیث در حجاب و عفاف

احمد محسن زاده
دینــي  رویکــردي 
و مبتنــي بــر آیــات 
قــرآن کریــم و روایات 
درباره  معصومیــن)ع( 
حجاب و عفاف اســت. 
در ایــن راســتا، ابتدا 
حجــاب،  ضــرورت 

عبادت  بــودن آن، آثــار فــردي و اجتماعي 

رعایت عفاف، مقام زن مســلمان، پیامدهاي 
بي عفتي زنــان در جامعه، عــذاب بدحجابي 
در آخرت، آثار چشم چراني، ضرورت جدایي 
پســر و دختر، رعایت غیرت دیني در مردان 
و آثار حیا و رابطه آن با ایمان مطرح شــده و 
ســپس چهل حدیث از پیامبر اســالم)ص( 
و ائمه معصومیــن)ع( در موضــوع حجاب و 
زوایاي گوناگون آن، نقل شــده است. در این 
احادیث، محدوده حجــاب، ویژگي هاي زنان 
برتر، ویژگي رنگ لبــاس زن، ضرورت پاکي 
چشــم در مردان، انواع حجاب، رابطه حجاب 
و زیبایي، الگوهــاي حجاب و خیرات و برکات 

آن، بیان شده است.
نظام اسالمی و مسئله حجاب 

سید جعفر حق شناس
محورهای این کتاب عبارت اســت از: بررسی 
تمایل به بدپوشــی و بدنمایــی؛ مبانی فقهی 
دخالت حکومت اســالمی در موضوع حجاب؛ 
آسیب شناسی عملکرد جمهوری اسالمی در 
موضوع پوشش و اهداف، اصول، سیاست ها و 

برنامه هایی که به گسترش حجاب بیانجامد.
ایــن کتــاب مجموعــه مقــاالت و 
گفتگوهایی اســت که با اساتید حوزه 
و دانشــگاه در راستای مسئله حجاب 
و به کوشــش مدیریت پژوهش دفتر 
مطالعات و تحقیقات زنان جمع آوری 

شده است.
مسئله حجاب در این کتاب، نه تنها از 

زاویه آثار و نتایج، بلکه از ابعاد گوناگون فقهی، 
فلســفی، جامعه شــناختی، روان شناختی و 
مانند آن ها موضوع گفتگوها و مباحثات علمی 

قرار گرفته است.
نظام اسالمی و مسئله پوشــش زنان، نوشته 
محمدرضا زیبایی نژاد؛ پوشش زنان در عرصه 
قانون و حکومت، به قلم زهره رجبیان؛ بررسی 
جامعه شــناختی بدحجابی در ایران، نوشته 
سیداحمد هاشمی فشــارکی؛ نظام اسالمی و 
مسئله حجاب، گفتگویی با دکتر عماد افروغ؛ 
نقدی بر نظرات جک اســتراو عضــو پارلمان 
بریتانیــا درباره حجاب در اســالم، نوشــته 
مجلس سلطان القلم و ترجمه مریم رفیعی و 
گوش فرا دادن به ندای حجاب، نوشته تبسم 
ف.روبی و ترجمه نســرین مصباحی عناوین 

مقاالت و گفتگوهای این کتاب هستند.
مقاله نظام اسالمی و مســئله پوشش زنان در 

بیان حکمت های تشــریع وجــوب حجاب به 
تقویت امنیت اجتماعی زنان، افزایش آرامش 
روانــی در جامعــه و حمایــت از کارکردهای 
جنسی خانواده اشاره دارد و درصدد اثبات آن 
است که در شرایط کنونی، نه تنها تصدی گری 
دولــت در امر حجــاب ضــرورت دارد، بلکه 
برای جواز مداخله آن می تــوان از اطالق ادله 
تعزیرات و والیت حکومت بر شــئونات مردم 
اســتفاده کرد و در تحلیــل وضعیت حجاب، 
ســعی در اثبات این دیــدگاه دارد که تغییر 
ســاختارهای جامعه، چگونه زمینــه تمایل 
به عفــاف را در میان زنان کاهــش یا افزایش 
می دهد. همچنین این نوشــته تالش می کند 
ضمن بیان ضعف ها و مشکالت مداخله دولت 
در موضوع حجــاب، راهکارهایی را برای برون 
رفت از معضل بدحجابی ارائه نماید و به معرفی 
سیاست هایی در جهت اصالح و ترویج حجاب 

می پردازد.
نویسنده مقاله پوشــش زنان در عرصه قانون و 
حکومت از رهگذر بیان رابطــه فقه و حقوق و 
اهداف این علوم، در خصوص حق قانون گذاری، 
با اســتفاده از ظرفیت های فقه و عدم 
التزام قانونــی برخی احکام شــرع، 
اســتناد می کند: تکالیف و احکام مد 
نظر شــارع، اگر جزو امــور خطیری 
نباشند که شــارع به هیچ وجه راضی 
به ترک یا اهمال آن ها نیســت، وادار 
نمودن دیگــران به انجــام تکلیف و 
اغراض شارع، منوط به دســتور از سوی خود 

شارع خواهد بود.
نویسنده تالش می کند از طریق ادله ضرورت 
حکومت اســالمی و امر به معــروف و نهی از 
منکر و ادله حدود و تعزیرات، رسالت حکومت 
اسالمی را در تعیین ضمانت اجرا و الزام نسبت 
به قوانین فردی و اجتماعی شــرعی از جمله 
حجاب بررســی کند و مباحث خود را با بحث 

مبنای مشروعیت قانونی تکمیل می کند.
مســئله حجاب در جمهوری اســالمی 

ایرانـ  علی غالمی 
آنچه به عنوان دلیل روند نامناســب حجاب و 
پوشــش، پس از اتمام ایام دفاع مقدس مطرح 
اســت، نقایص متعــدد در حوزه شــناخت، 
گرایش و رفتار است و یکی از نکات اساسی در 
این حیطه، میزان و نوع نقش مردم و حکومت 
اســت و این که آیا حکومت در قبال حجاب و 

شــهروندان  پوشــش 
وظیفه ای  و  مسئولیت 

دارد یا نه؟
کتاب حاضر در 5 فصل 
اســت:  شــده  تدوین 
در فصــل اول، پس از 
تفصیل مفردات موضوع 

و واژگان کلیدی، به جایــگاه حجاب در ادیان 
الهی، آیین های بشــری و ملل مختلف در ایام 
باستان و معاصر می پردازد و در ادامه به مبانی و 
ضرورت های حجاب اشاره شده است. در فصل 
دوم، علل بدحجابی در حوزه فردی، خانوادگی 
و اجتماعی مورد بررســی قرار می گیرد که هر 
کدام از این حوزه ها نیز در سه ساحت  شناختی، 
گرایشی و رفتاری دیده شــده است. در فصل 
ســوم، در نقطه مقابل فصل دوم به راهکارهای 
حل مشکل بدحجابی پرداخته شده و همانند 
فصــل دوم در حوزه های فــردی، خانوادگی و 
اجتماعی در سه ساحت پیش گفته ) شناختی، 
گرایشــی و رفتاری( راهکارهایی ارائه شــده 
اســت. فصل چهارم، بحث چرایی و چگونگی 
ورود حکومت اســالمی به محدوده پوشش و 
حجاب مورد بحث قــرار می گیرد و در 5 محور 
به ضرورت ورود حکومت به این حوزه اشــاره 
شده است. فصل پنجم و در واقع بخش پایانی 
کتاب، ناظر بر شبهاتی است که به طور معمول 
شنیده و از آن ها بحث می شــود. الزامی بودن 
یا نبودن حجاب در صدر اســالم، خصوصی یا 
عمومی بودن حجاب و پوشش، تأثیر حجاب بر 
التهاب بیشتر جامعه، رابطه حجاب با آزادی و 

فعالیت زن و ... .
حکومت اسالمی و حجاب ـ داود مهدوی 

زادگان 
حجاب یکی از ده ها موضوع یا مصداقی اســت 
که ممکن اســت متعلق الــزام حکومتی واقع 
شــود و پرســش اصلی دقیقاً همین است که 
آیا بعد از فرض ثبوت الــزام حکومت، حجاب 
اسالمی ممکن اســت متعلق آن قرار گیرد. آیا 
حکومت اسالمی می تواند جامعه را به رعایت 

ملزم  اســالمی  حجاب 
نمایــد یا خیــر، دلیلی 
برای الــزام حکومت به 
اسالمی  حجاب  رعایت 
وجود ندارد. در شریعت 
اســالمی، حد معینی از 

پوشش برای مردان و عمدتاً زنان واجب شده 
اســت، به طوری که فرد عامل به آن، وظیفه و 
حکم شــرعی خود را انجام داده است و ترک 
 کننده آن مرتکب حرام شــده، عقاب اخروی 
نصیب او خواهد بــود. در ایــن گفتار وجوب 
حجاب اسالمی مفروض اســت و پرداختن به 
ادله اجتهادی و فقاهتی لزومی ندارد. چنان که 
در بخــش اول بــه تفصیل گفته شــد، قلمرو 
حکومت اسالمی همان قلمرو احکام و شریعت 
اسالمی است. شــریعت و آئین محمدی)ص( 
تا هر جا که دامن گســترانیده، قلمرو حکومت 
اســالمی نیز تــا همان جا و به همان شــکل و 
ترتیبی ا ست که در شریعت اسالمی آمده است. 
وظیفه اصلی و اساسی حکومت اسالمی، اجرای 
احکام و فرامین الهی در میان بندگان خداوند 
اســت. حقوق مردم بر مبنای شریعت اسالمی 
معلــوم می گــردد و حاکم اســالمی بر همان 
مبنای الهی، موظف به حکمرانی اســت. پس 
الزامات حکومت اسالمی، مقتضای احکام الهی 
ا ست. خواســته های مردم از حاکمان اسالمی، 
هنگامی مشروعیت دارد که همســو با اوامر و 
نواهی خداوند باشد. اگر این خواسته  ها همسو 
با حکم الل نباشــد، ضاللت و گمراهی ا ست و 

حاکم اسالمی نباید از آن ها تبعیت کند. 
حجاب بی حجابـ  محمدرضا زائری

کتاب »حجــاب بی حجاب« با هشــت مقاله 
به بررســی جنبه های اجتماعــی و فرهنگی 

است  پرداخته  حجاب 
و در بخش های پایانی، 
نویســنده با بررســی 
با  اســالمی  حجــاب 
توجــه بــه مــد روز، 
ضمن انتشار تصاویری 
بــه معرفی یکــی از 

مؤسســات موفق در طراحــی و تولید حجاب 
اســالمی برای دختــران نوجــوان در بیروت 

می پردازد.
نویسنده در بخشی از پیشــگفتار، با تأکید بر 
اهمیت حجاب در اسالم، به جایگاه سیاسی و 
فرهنگی آن در کشورهای مختلف اشاره کرده 
و یادآور می شــود: حجاب، یک التزام فردی و 
شخصی نیست که بتوان مثل نماز در خلوت و 
خفا خواند و یا مثل روزه بی نشان و پنهان بدان 
پرداخت؛ بلکه انتخابی علنی و جدی و آشکار 
است که معنا و مفهومی گســترده دارد و آثار 

و تبعات گسترده ای نیز بر آن مترتب می شود. 
حساســیت و اهمیت حجاب از جهات مختلف 
اقتضا می کند که با نگاهی جامع بدان پرداخته 
شــود و چه در مقــام پژوهش و چــه در مقام 
آسیب شناسی و سیاســت گذاری برای ترویج 
و تبلیغ از زاویه حیثیــت اجتماعی و فرهنگی 

خاص آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
داستان حجاب در ایران قبل از انقالب ـ 

رسول جعفریان
مؤلف، ذیل اولین عنوان می نویســد: کشــف 

پیش  مدت هــا  حجاب 
از مشــروطه مطرح شد 
و وقتــی زمینه چینــی 
الزم انجــام گرفــت، در 
سال 1314 ش صورتی 
قانون مندانــه یافــت. از 
همان ابتدا افرادی چون 

شیخ الرئیس قاجار به طرد آن همت گماشتند و 
خالف شرع بودِن آن را به مردم گوشزد کردند؛ 
ادامه همین مخالفت ها بود که حجابیه نویســی 
باب شد. ســپس از اولین زنانی یاد می کند که 
بدون حجاب در جامعه حضــور یافتند و دیگر 
زنان را هم به این اقدام ترغیــب کردند، بعد به 
چهار آبشــخوری اشــاره می کند که ایرانیان 
از آن ها کســب فکر و تجربــه می کردند: غرب، 

ترکیه، کشورهای عربی و هند.
در ایــن کتاب ابتــدا گزارش هــای تاریخی و 
تألیفات و تحقیقات و به طور کلی نوشــته های 
تاریخی مربوط به شروع کشف حجاب بررسی 
و ارزیابی شــده اســت، ســپس زندگی نامه 
شماری از حجابیه نویســان تدوین شده که از 
آن جمله اند: محمدصادق ارومی فخراالسالم، 
آیــت الل ســیدعبدالل بــالدی بوشــهری، 
سیداســدالل خرقانــی، ابوعبــدالل زنجانی، 
محمدحسن حائری مازندرانی، میرزا علی اکبر 
رضوی برقعی قمی، زینب بیگم شیرازی، شیخ 
یوسف نجفی گیالنی، سیدابوالحسن طالقانی، 
شیخ احمد شــاهرودی، شــیخ فیاض الدین 
زنجانی، آیت الل شــیخ محمــد خالصی زاده، 
مرتضی مطهــری و دیگــران. در بخش بعدی 
کتاب مجموعه ای از اشــعار فارسی با موضوع 
حجاب و ضد حجاب آمده است. بخش پایانی، 
کتاب شناســی حجاب اســت. صفحات پایانی 
به اسناد، فهرســت منابع و فهرســت راهنما 

 .اختصاص دارد

کتابشناسی
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می کشــند. این بانوی مقاوم در زیر آفتاب 
سوزان مصر با جاری ســاختن ذکر خدا بر 
زبان خویــش، از فرط گرســنگی و عطش 
جان به جان آفرین تســلیم کــرد و در راه 
عقیده راســخ خویش قربانی شــد. او متاع 
قلیل دنیا را وانهاد و با جانبازی در راه خدا، 
ســرای پایدار و جاویدان آخرت و بهشت و 

رضای دوست را خریدار شد.
 یوکابد )مادر(، مریم )خواهر( 

و صفورا )همسر( موسی)ع(
مادر حضرت موسی)ع( بانویی است بسیار 
زیرک، با تدبیر، دارای ایمــان، یقین، رأی 
و فراســت که در عالی ترین درجات فضائل 
درخشیده است. الهامات غیبی، این بانوی 
ارجمنــد را از خطر عظیم دســتگاه حاکم 
مطلــع می ســازد و او را در نجــات جان 
فرزندش رهنمــون می شــود. وحی نازل 
می شود؛ َو أَْوَحْیَنا إِلَی أُمِّ ُموَسی أَْن أَْرِضِعیِه 
َفإَِذا ِخْفِت َعلَْیِه َفَألِْقیِه فِــي الَْیمِّ َواَل تََخافِي 
وُه إِلَْیــِک َوَجاِعُلوُه ِمَن  ـا َرادُّ َـّ َواَل تَْحَزنِي إِن
الُْمْرَسلِیَن: شــیرش بده و هرگاه بر جانش 
بیمناک شدی، او را به دریا انداز، ترس مدار، 
ما او را به تــو بازآریــم و از پیامبرانش قرار 
دهیم.«  و این مادر، با قلبی مطمئن کودک 
خود را به امواج خروشان نیل می سپارد و به 
وعده الهی یقین دارد. این طمأنینه نشان از 
تفّقه، بینش و بصیرت باالی این زن موحد 
دارد. مریم، خواهــر آن حضرت به امر مادر 
گهواره را تعقیب می کنــد و پس از نجات 
آن از ســوی فرعون و انصــراف از قتل او به 
مساعدت آسیه، این بانو با متانت و تدبیری 
شایســته، کودک را به آغوش پر مهر مادر 
بر می گرداند. در آیات سوره قصص زحمات 
این زن یکتاپرســت مورد توجه قرار گرفته 
است. همسر حضرت موسی )صفورا دختر 
شعیب پیامبر( نیز در حسن انتخاب موسی 
برای زناشــویی، به خاطر دیانــت، تعهد، 
امانتداری، نیروی جســمانی و مشورت با 
پدر در این امر خطیر مورد عنایت قرآن قرار 
گرفته و در آیات متعددی این داســتان ها 

ذکر شده است.
مریم)س(، دختر عمران

قرآن در 34 مورد نام حضــرت مریم)س( 
را یادآور شــده و نوزدهمین ســوره قرآن 
به نام مقــدس ایــن بانوی بزرگ اســت. 

تحلیل

با تعمق در ژرفای تعالیم مترقی اســالم در 
می یابیم ایــن آیین نجات بخــش، از نظر 
آفرینش، زن را بســان مرد و هر دو را از یک 
ـا َخلَْقَناُکْم  َـّ گوهر می دانــد، می فرماید: »إِن
ِمْن َذَکٍر َوأُنَْثی...«  شــما را از یک مرد و زن 
آفریدیم. یکی بر دیگری رجحان ندارد، مگر 
با تقوا. با بیان این اصل در خلقت، خرافاتی 
چــون »زن زاده شــیطان اســت، دارای 
روح نیســت، مقدمه وجود مرد است، روح 
گنهکاری اســت که متولد می شود و ...« را 

به سختی باطل و بی اساس معرفی می کند.
در بیان شیوای دیگر، آفرینش زن را از آیات 
خود دانســته و او را مایه ســکون و آرامش 
می نامــد: »َوِمْن آیَاتِــِه أَْن َخلَــَق لَُکْم ِمْن 
أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا لَِتْسُکُنوا إِلَْیَها«.  از نشانه های 
خداوند این است که از سرشت شما زوجی 
را آفرید تا در ســایه او به طمأنینه و آرامش 
نائل آیید و در آیه دیگــر وجود زن را چون 
لباســی برای پوشــاندن نواقــص و عیوب 
معرفی می کند: »ُهنَّ لَِباٌس لَُکْم...«  و با ذکر 
جریان ســکونت حضرت آدم و همسرش 
شاهدیم که هر دو امر به سکونت و از درخت 
ممنوعه نهی می شوند و شــیطان هر دو را 
فریــب داده و دچار لغــزش می گردند، هر 

دو به اقتضای عملشــان که ترک اولی بود، 
از روضه رضوان رانده می شــوند. » َوُقلَْنا یَا 
آَدُم اْســُکْن أَنَْت َوَزْوُجَک الَْجنََّة َوُکاَل ِمْنَها 
َجَرة*  َرَغًدا َحْیُث ِشــْئُتَما َواَل تَْقَربَا َهِذِه الشَّ
ا َکانَا  َطاُن َعْنَها َفَأْخَرَجُهَما ِممَّ ــیْ َُّهَما الشَّ َفَأَزل
فِیِه«.  در تمام آیات صیغــه تثنیه »ُهَما« 
به چشم می خورد. پس زن عامل گناه آدم 
یا مایــه مصیبت و رنج و ســبب اخراج آدم 
از بهشت نیست و وســیله مرگ مسیح نیز 
معرفی نمی شود. هر دو با اراده ای که دارند، 

فریب خورده و رانده می شوند. 
در بخش دیگر آیات نظر ما به این امر معطوف 
می شود که در تمام تشریع و تعیین تکالیف، 
اجرای حدود، پذیرش توبه، اســتجابت دعا، 
صالح امور، هدایــت و عنایت الهی، پاداش و 
کیفر اعمال، حبط یا تکفیر کردار، قبول یا رد 
طاعات و عبادات و امر به رعایت تقوا و گریز 
از آفات بیماری های روانــی )دروغ، غیبت، 
سوء ظن، تمسخر دیگران و عیب جویی و ...( 
هیچ فرقی بین زن و مرد در این مکتب پویا 

به چشم نمی خورد.
در این مجال جهت جلوگیــری از طوالنی 
شــدن بحث به طور فهرســت گونه آیات 

کریمه را در این باب ذکر می کنیم:

1- هیچ فرقی بین زن و مرد در انجام عمل 
نیک نزد خداوند متعال وجود ندارد. » َوَمْن 
الَِحاِت ِمْن َذَکــٍر أَْو أُنَْثی َوُهَو  یَْعَمْل ِمَن الصَّ
ُمْؤِمٌن«.  پس زن خود به مدارج عالی فضل 
و کمال، با عمل شایســته خواهد رسید و 

»عامل بازدارنده تکامل نیست.«
2- در امر احتــرام و تکریم پــدر و مادر و 
شــناختن حقوق ایشــان، هر دو را مورد 
خطاب قرار می دهد و می فرماید: »َو َقَضی 

َربَُّک أاَلَّ تَْعُبُدوا إاِلَّ إِیَّاُه َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَسانًا«. 
3- درباره امر به تجنب و پرهیز از نگاه های 
هوس آلــود و نظر بــه محرمــات الهی، باز 
هر دو مخاطب بوده و لحــاظ عفت انتظار 
وا ِمْن أَبَْصاِرِهْم  می رود: »ُقْل لِلُْمْؤِمِنیَن یَُغضُّ
لِلُْمْؤِمَناِت  َویَْحَفُظــوا ُفُروَجُهــْم* َوُقــْل 
  » یَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ َویَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ
4- در مورد پرهیز از تجسس، غیبت، دروغ، 
ســوء ظن، اســتهزای دیگران، عیب جویی 
و ... آیات ســوره حجرات و ُهَمــَزه، گویای 
این تساوی اســت و درباره اجرای حدود و 

مجازات، امتیازی بر هیچ یک قائل نیست.
5- هرگاه مرد یا زني، قانون الهی را شکست 
و به حــدود او تجــاوز کرد، بایــد به کیفر 
ــاِرُق  و عقوبت اعمال خود برســد. »َوالسَّ

سیمای زن در 
آینه قرآن

دکتر احمدعلی افتخاری
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَیِْدیَُهَما َجَزاًء بَِما َکَسَبا«   َوالسَّ
و اگر هر کــدام مبادرت به تجــاوز در مرز 
عفت و اخالق و ... نموده، باید تن به اجرای 
حد الهی دهد و بداند، آن ســاز این سوز و 
انَِیُة  آن نوش این نیش را به همراه دارد. »الزَّ
انِــي َفاْجلِــُدوا ُکلَّ َواِحٍد ِمْنُهَمــا ِمائََة  َوالزَّ
َجلَْدٍة«.  به هر یک از زن و مرد زناکار یکصد 
ضربه تازیانه بزنید. این ثمره عبور از حدود 

خداست، باشد تا پاک گردند.
اکنون بعــد از توجه بــه دیدگاه های کلی 
اســالم و قرآن درباره، شخصیت، سرشت، 
روابط اجتماعی و اخالق و ... زن، سزاســت 
یاد جاوید، اســطوره های ایمان و فضیلت و 
یقین و ... را، جهــت تبیین مطالب از کتاب 
»ذکر« خدا در این قسمت بیان کنیم و این 
برگزیــدگان و اخبار عالم را که نامشــان تا 

جهان ابدیت زنده است، گرامی بداریم.
در قرآن کریــم نام بیش از بیســت زن در 
واالیی مقام، همت، صبر و ... و تعدادی نیز 
در فرومایگی و زبونی ثبت است. ما به تعداد 

معدودی اشاره می کنیم:
 آسیه )همسر فرعون(

نخســتین بانوی قهرمانی که هرگز مقهور 
اله ها و الهه های زمان خویش نمی شود. او 

هرگاه مرد یا 
زني، قانون الهی 
را شکست و به 
حدود او تجاوز 
کرد، باید به کیفر 
و عقوبت اعمال 
خود برسد

در کاخ فرعون مصر )کــه همگان در برابر 
شکوه و عظمت فریبنده او سر تعظیم فرود 
می آوردند(، کرنش را فقط در برابر عظمت 
معبود خویش سزاوار می دید. قرآن کریم 
از زبان ایــن زن خداجوی و یکتاپرســت 
این چنین می گوید: »َربِّ ابْــِن لِي ِعْنَدَک 
ِني ِمــنْ فِْرَعْوَن َو َعَملِِه  بَْیًتا فِي الَْجنَِّة َونَجِّ
الِِمیَن: خدایا! جایگاه  ِني ِمَن الَْقْوِم الظَّ َونَجِّ
مرا در پیشگاه خود در بهشت برین قرار ده 
و مرا از چنگال فرعــون و اعمال ننگین او 
رهایــی بخــش، و از گروه ســتمگران به 
تو پناه می آورم.«  این زن خداشــناس، با 
استعانت از اندیشه های ژرف خدایی خود، 
فرعون را از قتل موســی منصرف می کند 
و با توسل به ســالح عاطفه و دمیدن روح 
امید در جان او، فرعون را متقاعد می کند 
که در تربیت این کــودک کمال همت را 

مبذول دارد.
هنگامی که پس از آشــکار شــدن دعوت 
و انــذار حضرت موســی کلیــم)ع(، قوم 
بنی اســرائیل علیه فرعون دست به آشوب 
می زنند، این زن یکتاپرســت و خداجو نیز 
در شمار معارضین برجسته قرار می گیرد و 
سرانجام به دستور فرعون به چهار میخش 
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وعده محتوم الهی است. 
 همسران حضرت نوح)ع(

 و حضرت لوط)ع(
ایــن دو زن در ایــن مجموعــه نکوهیده و 
مذموم قرار گرفته انــد. زن حضرت نوح)ع( 
به خاطر خباثت و چهره نفاق و ایجاد ســد  
در برابر اقدامــات اصالح گرانه پیامبر صالح 
خدا و همفکری بــا معاندین، ســرزنش و 
تمســخر پیامبر و متهم نمودن آن حضرت 
به ســخاوت عقل در نزد مشــرکین و رفتار 
ناپسند و زشــت او در قرآن مورد لعن قرار 

گرفته و دوزخی معرفی شده است.
همسر حضرت لوط)ع( نیز به موجب افشای 
راز، کارشــکنی، عدم حمایت و همسویی با 
شــوی خود، پیکره ای از کفر و نفاق قلمداد 
شــده اســت. نکات آموزنده این داســتان 
راستان در این اســت که زن باید همفکر و 
همســو در جهت آرمان های متعالی شوی 
خود باشد. از لجاجت، بدگویی، عیب جویی، 
تمسخر و استهزای شوهر نزد اغیار، افشای 
راز نهــان زندگــی، مانع تراشــی در برابر 
پیشــرفت و ترقی و تکامل همســر، نفاق و 
نیرنگ و دیگر اخالق نکوهیده بر حذر باشد 
تا شــالوده زندگی با مســالمت و تفاهم و 
توفیق و توافق قرین گردد و خانواده مأمنی 
مطمئن برای ســکون و آرامش باشد. نوید 
الهی و علت غایی زناشویی تحقق این مهم 
اســت.آمار فزاینده جدایی و ترک زناشویی 
در جامعه های غربی و دور از اخالق، دیانت و 
معنویت، نشانگر شیوع این صفات ناپسند و 

 .ضد اخالقی و انسانی است

تحلیل

حضرت مریم، دختر عمــران، ثمره نیایش 
زنی ســالخورده بنام »حنه« دختر فاقوذا، 
همسر عمران ابن ماثان اســت. او به درگاه 
بی نیاز معبود، دســت به دعــا برمی دارد و 
تقاضای فرزندی می کنــد و خدا دعوتش 
را اجابت نمــوده و او باردار می شــود. زن 
عمران شــوق زده اظهار می دارد: »إِْذ َقالَِت 
ِّي نَــَذْرُت لََک َما فِي  اْمَرأَُت ِعْمــَراَن َربِّ إِن
ِمیُع  ََّک أَنَْت السَّ ًرا َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِن بَْطِني ُمَحرَّ
الَْعلِیُم: خدایا! نذر کردم آنچه در شکم دارم 
به راهت تقدیم نمایــم، نیازم را بپذیر که تو 
شنوا و دانایی«  پس از وضع حمل می بیند، 
نوزاد، دختر است، با لحنی تأثربار می گوید: 
ـي َوَضْعُتَها أُنَْثــی: خدایا! این که  ِـّ »َربِّ إِن
دختر است.«  )چون از دیرباز رسم بر این 

بوده که پسران را در معابد به خدمتگزاری 
می گمارنــد و اگر نــذری داشــتند، بدین 
وســیله ادا می کردند.« اما خدای سبحان 
َکُر  در پاســخش اظهار می دارد: »َو لَْیَس الذَّ
َکاْلُنَْثی: آن پســری که تو در نظر داشتی 
نمی توانست همانند این دختر واال باشد.«  
آن گاه همسر عمران با چهره ای شاد و قلبی 
مطمئن می گوید: پس نام او را مریم نهادم، 
)مریم به معنــی عابده، زن پرستشــگر و 
ِّي أُِعیُذَها بَِک  خادمه است، خدمتگزار(  »إِن
ِجیِم: او و فرزندانش  ْیَطاِن الرَّ یََّتَها ِمَن الشَّ َوُذرِّ
را از شر شیطان به تو می سپارم.«  »َفَتَقبَّلََها 

َربَُّها بَِقُبوٍل َحَســٍن َوأَنَْبَتَها نََباتًا َحَســًنا: و 
پروردگار هم آن دختــر را نیکو پذیرفت و 

نیکو پرورش داد« 
ســپس مریم با نظارت پیامبر بزرگی چون 
حضرت زکریــا تربیت می شــود. کماالت 
مریم به حدی اســت که او را شیفته خود 
می گرداند و الهام می شــود که دســت به 
دعا برداشــته و در آرزوی فرزندی با خدا به 
نیایش بپردازد و آن گاه یحیــای پیامبر به 
ُرَک  َّا نَُبشِّ او مژده داده می شود. »یَا َزَکِریَّا إِن
بُِغاَلٍم اْســُمُه یَْحَیی لَْم نَْجَعْل لَــُه ِمْن َقْبُل 

َسِمیًّا« 
عظمت و قداست حضرت مریم)س( زمانی 
آشکار می شــود که روح القدس به محضر 
ایشان نازل می شود و نوید فرزندی از سوی 
را  پــروردگار 
بــه آن حضرت 
 . هــد می د
ن  ین ســا بد
مقدس  مریــم 
یکی  تجلی گاه 
از بزرگ تریــن 
اعجازهای الهی 
می گردد. او در 
نیل به این مقام 
و احراز این همه 
 ، یســتگی شا
بســیاری  از 
جهانیــان  از 
برتــر بــوده و 
بــا اســتقامت 
روحی، در برابر 
ن  ا متگــر مال
به ناپاکی ایســتادگی می کند. در این باره 
خداونــد می فرماید: ای مریــم! خداوند تو 
را برگزید و پاکــت نمود و بــر زنان جهان 
فضیلت و برتری داد. پروردگارت را عبادت 
کن و با راکعین به رکوع پــرداز.« او حامل 
کودکی می شود که تولدش نقطه عطفی در 
تاریخ تحوالت عظیم بشر به شمار می رود و 
این دامان پاک، نوباوه ای را به جهان بشریت 
تقدیم می کند و بار عظیم هدایت و رهبری 
اجتمــاع نابســامان آن روز را، این پیامبر 
عظیم الشأن به دوش می کشد و بدین سان 

عیسای مسیح اش می خوانند. 

 بلقیس)ملکه سبأ(
دیگر بانوی پرآوازه مذکور در قرآن، بلقیس، 
دختر شرحبیل از دودمان پادشاهان کشور 
سبا است. این بانوی بزرگ، همعصر حضرت 
سلیمان نبی اســت. او بر سرزمین پهناوری 
فرمانروایی داشت. حضرت سلیمان عالوه بر 
مقام نبوت، عالم به منطق الطیر بود، در ضمن 
بر اقالیمی از جهان حکومت می کرد. روزی از 
زبان هدهد از وجود ملکه سبا و تخت مرصع و 
جواهرنشان او مطلع می شود و دعوت صریح 
و قاطع یکتاپرستي را با پیک هدایت خویش 
ْحَمِن  ِ الرَّ به سوی او روانه می ســازد. بِْسِم اللَّ
ِحیِم*أاَلَّ تَْعُلوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسلِِمیَن: به نام  الرَّ
خداوند بخشــنده مهربان. این نامه ای است 
از ســلیمان، بر من برتری مجویید ... تسلیم 

شده و به سوی من درآیید.« 
بلقیس، ایــن بانوی آزمــوده در برخورد با 
مضمون و محتوای پیام، بــا متانت خاص، 
رجــال نامــدار کشــور را برای مشــورت 
فراخواند. دعوت ســلیمان را ارائه و نشان 
می دهد، شــیفته قدرت و شهرت نگشته و 
فقط به انتظار کرنش رعایا نیست. استبداد 
رأی و خودکامگــی که محصــول قدرت 
اســت، او را از راه صــواب و حــزم، به خطا 
رهنمون نساخته اســت. می گوید: َقالَْت یَا 
أَیَُّها الَْمأَلُ أَْفُتونِي فِــي أَْمِري َما ُکْنُت َقاِطَعًة 
أَْمًرا َحتَّی تَْشَهُدوِن: هیچ گاه من بی مشورت 
شــما کاری نکرده ام. حال در این مســئله 
نیز نظر شــما را خواهانم.«  سلحشــوران 
و جنگاوران تحــت فرمــان او، از محتوای 
پیام برآشــفتند، ولی این ملکــه با ذکاوت 
و دوراندیشــی که دارد، طرح دوســتی و 
آزمایش را بــرای صدق ادعــای پیامبری 
ســلیمان به اجرا می گذارد تــا دریابد او به 
راستی رسول حق است یا مرد زیرکی است 
که در قلمرو دین به حکومت رسیده است 
و حال اقتدار یافته و سلطه جو شده است. او 
با ارســال هدایایی به محضر سلیمان نبی، 
منتظر اخبار گماشــتگان خود می نشیند، 
ولی حضرت ســلیمان)ع( پیک های ملکه 
ا َجاَء  ســبا را با این پیام برمی گرداند: »َفلَمَّ
 ُ ونَِن بَِماٍل َفَما آتَانَِي اللَّ ُســلَْیَماَن َقاَل أَتُِمدُّ
ا آتَاُکْم بَْل أَنُْتْم بَِهِدیَِّتُکْم تَْفَرُحوَن*  َخْیٌر ِممَّ
اْرِجْع إِلَْیِهْم َفلََنْأتَِینَُّهْم بُِجُنــوٍد اَل قَِبَل لَُهْم 
ـةً َوُهْم َصاِغُروَن:  َـّ بَِها َولَُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها أَِذل

آیا شــما می خواهید مرا با مال، سوی خود 
متمایل گردانید؟! آنچه خــدا به من داده، 
بهتر و برتر از آن اســت که به شــما ارزانی 
داشته است، ولی شــما به این هدایای خود 
شاد و خرسند هستید. ای پیک بازگرد، ما 

نیز با لشکری بیکران خواهیم آمد.« 
این جا نیــز، این بانوی اندیشــمند و مدبر، 
به دور از تعصب و لجاجت هــای جاهالنه، 
حقیقتی نــو را دریافت. او نــور ایمان را با 
چشم دل نظاره گر شــد و ندای فطرت را با 
ســمع جان شــنید، خود را برای پذیرش 
کیش ســلیمان آمــاده کرد و دســت از 
پرستش خورشید برداشت. سلیمان پیامبر 
با روبه رو شــدن این زن دانا و فرزانه، بسی 
خرسند شد و دستور داد در مقام تکریمش 
برآیند و قصــری مجلل و باشــکوه جهت 
پذیرایی از وی بسازند. پس از احداث قصر 
زیبا، تحت مرصــع و جواهرنشــان او را با 

نیروی اعجاز بدان جا منتقل می نمایند.
 زلیخا

عالوه بر این یادهای نیــک در صحف مکرم 
الهی، بــه نام هــای دیگری بــر می خوریم 
که نمایشــگر چهره ای زشــت اند. چه بسا 
تعدادی از آن ها بدنه کفر و نفاق را تشــکیل 
می دهند و طوق لعنت را در ســایه پیروی 
از وسوســه های گام به گام شیطان و نفس 
اماره بر گــردن خویش تا ابدیــت آویخته 
دارند. یکی از این نام ها زلیخا، همســر عزیز 
مصر است. این زن، مظهر پاکباخته ای است 
که دل به زیبایی های یوســف داده اســت، 
عشــق او ســراپای وجودش را برافروخته و 

هیجانات روحی و غرایز او را مشتعل ساخته 
است. احساسات پرشور منشأ یافته از امیال 
نفســانی بر وی غالب آمده است و زمام اراده 
را از کفش ربوده اســت. هر چه هست، شور 
است و هیجان، عشق اســت و هوای نفس، 
خضوع او در پیشــگاه حضرت یوسف، )این 
پاکدامن و عفیفی که با رزانت عقل و درایت 
فهم دریافت، عشق او خدایی نیست(، طغیان 
غرایز نفس اســت، پذیــرش خواهش های 
پست و فرومایه و ارضای تمایالت است و هر 
چه هست عصیان و پلیدی است و به حریم 
عصمت الهی پناه آورد و از شر نفس بدخواه 
در امان ماند. این داســتان در قرآن کریم به 
عنوان احسن القصص یاد می شود.  زیرا نکات 
آموزشی فراوانی دارد. باید از هوای نفس به 
خدا پناه برد که همانــان او بهترین پناهگاه 
است. باید تمییز داد عشــق از کدامین نوع 

است؟ عشق بازاری یا مقدس و خدایی؟!
و چه بسا شاهدیم عشاق زمانه، دام گستران 
زیرکی هســتند که بــه بهانه پرســتیدن 
معشوق، آن ها را به بزم هوش می کشانند و 
شمع امیال نفسانی خویش را از این طریق 
بر وی می افروزند. اینان قبل از این که سر و 
جان به پای معشــوق دراندازند، در اندیشه 

آنند تا کام دل بستانند.
زنهار؛ که فریب این مــکاران در کمین را، 
که با تمناهای خطرآفرین به حریم حرمت 
عفت تجاوز می کنند نخورید و از پاکدامنی، 
ارزشمندترین زینت و کمال انسان صیانت 
کنید. سرانجام امور از آن متقین )گل های 
سرسبد آفرینش( و شایستگان است  و این 

در تشریع و تعیین 
تکالیف، اجرای 
حدود، پذیرش 
توبه، استجابت 
دعا، صالح امور، 
هدایت و عنایت 
الهی، پاداش و 
کیفر اعمال، حبط 
یا تکفیر کردار، 
قبول یا رد طاعات 
و عبادات و امر 
به رعایت تقوا 
و گریز از آفات 
بیماری های 
روانی )دروغ، 
غیبت، سوء ظن، 
تمسخر دیگران 
و عیب جویی و 
...(  فرقی بین زن 
و مرد به چشم 
نمی خورد

1- حجرات/13
2 - روم/21

3 - بقره/187
4 - بقره/35 و 36

5 - نساء/124
6 - اسراء/23

7 - نور/ 30-31
8 - مائده/38

9 - نور/2
10 - تحریم/11

11-  قصص/7
12 - آل عمران/35
13 - آل عمران/36
14 - آل عمران/ 36

15 - االتقان سیوطی
16 - آل عمران/36
17- آل عمران/37

18 - مریم/7
19 - آل عمران/ آیات 43 و 42

20 - نمل/30 و 31

21 - نمل/32
22 - نمل/ 36 و 37

23 - آیه 3 سوره یوسف در این باره است.
24- اشــاره به آیه 128 ســوره اعراف اســت 

)َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَِّقیَن(
25 - اشــاره به آیه 105 سوره انبیاء است )َولََقْد 
ْکــرِ أَنَّ الْْرَض یَِرثَُها  بُورِ ِمْن بَْعِد الذِّ َکَتْبَنا فِي الزَّ

الُِحوَن( ِعَباِدَي الصَّ
26 - تحریم/ آیه 10
27 - تحریم/ آیه 10
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خانواده، بنیادی ترین واحد اجتماعی اســت و 
زن با عناوین گوناگون در این نهاد نقش بسیار 
برجسته دارد.نقش دختر، خواهر، مادر، همسر 
و ... از جمله این نقش هاست. در یادداشت ذیل 
نقش دختری، خواهری و همســری زن مورد 

بررسی اجمالی قرار می گیرد.
1-1 به عنوان دختر

دختــر خانــواده در ایجاد فضــای صمیمی 
و حمایتــی نقــش اساســی دارد و گاهــی 
تأثیرگــذاری او ممکن اســت بیش از پســر 
خانواده باشد.اشــاره به برخــی از این موارد، 

جایگاه دختر خانه را روشن تر خواهد کرد.
1-1-1 حمایت از والدین

ازجملــه نقش های دختر در خانــواده، نقش 
حمایتــی اقتصــادی، عاطفــی و معنوی از 
والدین است. حس حمایتی دختر به موازات 
رشد جســمانی اش در کنار والدین روز به روز 
افزوده می شود. دختر ســعی دارد به منظور 

تأمین رفاه و آسایش جسمی و روانی والدین، 
هر چه در توان دارد ایثار کنــد و گاه خود را 
فدای آنان سازد. بســیار دیده شده که حس 
حمایتــی دختــران از والدین حتــی پس از 
ازدواج، به همــان قوت قبــل از ازدواج باقی 

مانده است.
قرآن کریم نقش حمایتی دختــران از والدین 
را در داســتان دختران حضرت شــعیب)ع( 
به وضــوح بیان می کند. حضرت شــعیب)ع(، 
پیرمردی است که خودش نمی تواند گله داری 
کند، دختران آن حضرت وظیفه رمه داری را به 
عهده داشتند و از پدرشــان حمایت اقتصادی 
می کردنــد. هنگامــی که دختــران حضرت 
شعیب)ع(، گله را برای آب دادن نزدیک چاهی 

آورده بودند، با حضرت موسی)ع( آشنا شدند.
آن حضرت به آنــان فرمود: شــما این جا چه 
می کنیــد؟ آن دو زن پاســخ دادنــد کــه ما 
گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم تا مردان 

گوسفندانشــان را ســیراب کرده و بازگردند 
و پدر ما پیرمردی ســالخورده و فرتوت است 
و مرد دیگــری نداریم، ناچار ما را به شــبانی 

گوسفندان فرستاده است. 
دختر، نه تنها نقــش حمایت اقتصادی والدین 
را ایفا می کند، بلکه طبق دستور قرآن وظیفه 
حمایت فیزیکی، عاطفــی و معنوی والدین را 
نیز به عهده دارد. احســان، کالم محبت آمیز و 
نرم و دستگیری در هنگام پیری از وظایف مهم 
فرزندان اســت.  حمایت از والدین مورد تأکید 
است تا آن جا که حتی اگر والدین فاجر باشند، 
باز هم وظیفه حمایتی فرزندان نسبت به آنان 

ساقط نمی شود. 
2-1-1کمال طلبی و خداجویی

قرآن کریم برخالف افکار جاهلی، همان گونه 
که برای مــرد  ارزش قائل اســت، برای زنان 
نیز ارزش قائل است و هر دو را در رسیدن به 
کماالت ارزشی مساوی می داند. قرآن با نقل 
داستان تولد حضرت مریم)س(، خط بطالن 
روی افکاری می کشــد که نسبت به موقعیت 
و نقش دختر در جامعه نگــرش منفی دارند. 
هنگامی که مادر مریم وضــع حمل نمود، از 
روی حســرت گفت: پروردگارا! فرزندم دختر 
اســت. خداوند، مریم را به عنــوان دختر به 
نیکوترین شــیوه می پذیرد و می فرماید: خدا 
داناتر اســت به آنچه که او زائید، ولی پســر 
همانند دختر نیســت.  با این که جای آن بود 
که بفرماید دختر که مثل پســر نیست تا من 
بتوانم به نذر خود وفا کنم. به راستی کدامین 
پسر است که مانند این دختر باشد؟! آری! از 
دامن این زن بزرگوار پیامبری مانند حضرت 

عیسی)ع( به دنیا می آید. 
از دیدگاه قــرآن، معیــار ارزش، جنســیت 
و زن و مــرد بودن نیســت. در منطــق قرآن 
همان گونه که پیامبران الهــی با وحی ارتباط 
برقرارکردند، زنــان نیز با خــدا گفتگو کرده 
و مورد عنایت مســتقیم وحی قــرار گرفتند. 
خداوند حضرت مریم)س( را مستقیماً توسط 
وحی مورد خطــاب قــرار داده و روزی او را از 
آسمان می فرستاد.چه بســا روزنه جدیدی از 
راه ارتباط با خــدا را به روی همه مردان بزرگ 

الهی بگشایند. 
2-1 به عنوان خواهر

1-2-1 حامی برادر
حمایت،حس بسیار شــگفت انگیری است که 

در کنار حفــظ تعلق همخونی و همشــیرگی 
با خواهران و برادران دیگــر، در وجود خواهر 
رخ می نمایدو ســبب تحت پوشش قرار دادن، 
سایه گستردن و گشودن چتر حمایتی بر سر 
خواهران و برادران دیگر و پشــتیبانی از آنان 

می شود. 
حس حمایت خواهری ازدوره طفولیت، ضمن 
حضــور و هم جواری درخانه پــدری در وجود 
رشــد می کند. نمونه واالیاحساس خواهری و 
حمایت از برادر در زندگی بانوی گرامی کربال 
زینب کبری)س( تجلی یافت. حضور ایشــان 
در کنار سرور شــهیدان عالوه بر باور و اعتقاد 
و عمل به تکلیف الهی، ناشــی از حس حمایت 

خواهری بوده است.
یکــی دیگر از خواهــران که نقــش خواهری 
را بــه خوبــی ایفا کرده اســت، حضــرت ام 
کلثوم)ع( است. او همچون خواهرش حضرت 
زینــب)س(، در برابر مردم کوفه، ســخنانی 
آتشــین ایراد می کند و آن هــا را در حیرت و 
ندامت فرومی برد و نقــش حمایتی خود را در 

برابر برادر ایفا می کند.
قرآن کریم در داســتان حضرت موســی)ع(، 
نقش حمایتی خواهر را چه زیبا بیان می کند؛ 
هنگامي که یوکابد، مادر حضرت موسی)ع(، 
آن حضرت را به فرمان خدا به دریا می اندازد: 
او را در صندوق بگذار، پس او را به دریا بینداز 
تا دریا او را به ســاحل اندازد، تا دشمن من و 
دشمن او، وی را برگیرد و محبوبیتی از سوی 
خود بر تو انداختیم تا همــگان به تو عالقه و 
محبت ورزند و آنچه را انجــام دادم برای این 
بود که با مراقبــت کامل من پــرورش یابی.  
مادر پس از قرار دادن کــودک در صندوقچه 
و افکندن آن به آغوش نیل، به دختر هوشمند 
خود نیــز فرمان می دهد از پــی کودک روانه 
شــود. این خواهــر با شــهامت به قصــر راه 
می یابد و درســت هنگامی کــه فرعونیان در 
جســتجوی دایه ای برای طفل بودند با لحنی 
دلنشــین می گوید: آیا می خواهید خانواده ای 
برای سرپرســتی او به شــما معرفــی کنم؟ 
بدین ترتیب موســی به آغوش مادر خود باز 
می گردد و نقش الهی خواهــر در این صحنه 

تجلی می یابد. 
3-1 به عنوان همسر

اســالم به نقش زن بــه عنوان همســر چنان 
اهمیت می دهد که رسول گرامی اسالم)ص( 

ثواب نیکوی شوهرداری زن را با پاداش حضور 
در جبهه جنگ و نائل شدن به مقام مجاهد در 
راه خدا و جهاد در رکاب پیامبر برابر می داند، 
زیرا این امر، سازندگی شــوهر و افراد خانواده 
را به دنبال دارد و ســاختن آنان ساختن افراد 
دیگر را، و این است که ایجاد یک خانواده سالم 

و پویا را به دنبال دارد. 
1-3-1 همسر، حافظ خانواده

زن به عنوان همســر در کنار خانواده، در اوج 
تکامــل و بلوغ، احســاس روحــی و عاطفی، 
مصداق واقعــی این آیه کریمه اســت: »زنان 

لباس، شما هستند و شما لباس آن ها« 
لباس انسان را از ســرما و گرما حفظ می کند و 
عیوب او را می پوشاند، آن چنان که زینتی برای 
تن آدمی است، تشبیه یاد شده در آیه، اشاره به 
همه این نکات است. زن و شوهر چنین نقشی 
در قبــال یکدیگر دارند، به حفاظت همســر و 
فرزندان خود در محیطی گرم و باصفا دســت 
می زنند که سرشار از آرامش؛ سالمت روانی و 
جسمی اعضای خانواده است. حراست از جان و 
مال و حیثیت خود و فرزندان و همسر خویش، 
در واقع نوعــی حفظ و صیانــت و ایفای نقش 
پوشــش ، لباس شدن برای همســر و خانواده 

است.
2-3-1 همدردی با شوهر

از نقش های مهم زن در قبال شوهر، همدردی 
و از خودگذشتگی است. همســر شایسته آن 
است که در فراز و نشــیب زندگی، یار و مونس 
شوهرش باشد، در مشــکالت او را یاری دهد 
و اسباب آالم و رنج های شــوهرش را برطرف 

سازد. 
3-3-1 آستانه خانواده

همســر شایسته در واقع نقش آســتانه را در 
خانواده دارد. این نقــش را می توان در تاریخ 
زنان نامدار جســتجو کرد. همسر اسماعیل، 
یکی از این زنان اســت. حضرت ابراهیم)ع( 
وقتی به مکه برگشــت تا از احوال زن و بچه 
آگاه شــود، اســماعیل به صحــرا رفته بود. 
ابراهیم ســراغ او را از همســرش گرفت. زن 
مؤدبانه پاســخ داد که به شــکار رفته است و 
او را دعوت کرد که پیاده شــود و وارد خانه 
شود. ابراهیم)ع( از وضع زندگی ایشان جویا 
شد، زن حضرت اســماعیل)ع( خدا را شکر 
کرد و با رضایت و خشنودی، زندگی شیرین 
خود را کنار شــوهرش توضیح داد و از خوبی 
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و شایســتگی خود، دل ابراهیم)ع( را شــاد 
کرد. اسماعیل)ع( از شــکار آمد و بوی پدر 
را احســاس کرد و جای پای پدر را بوسید و 
پیغام پدرش را شــنید. پیغام پدر چنین بود: 
آســتانه خانه ات را حفظ کــن؛ یعنی چنین 
زن با شــخصیت و کمالی را بایــد احترام و 

مراقبت کرد. 
4-3-1 دل آرام شوهر

زن با ایجاد خانواده ای ســالم، مهیاســاختن 
فضای آکنــده از ایمان، پــرورش فرزندان و 
فراهم کــردن کانونــی منزه و پــاک، زمینه 
آرامش خاطر اعضای خانواده و خود را فراهم 
می کند. قــرآن کریم راجع بــه نقش آفرینی 
زن در این زمینه می فرماید: »و از نشــانه های 
او این که از نوع خودتان همســرانی برای شما 
آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میانتان دوستی 
و رحمــت نهــاد. آری، در این نعمــت برای 
مردمی که می اندیشــند قطعاً نشــانه هایی 

است.« 
زن و مرد، هر یک فی نفســه ناقص و به طرف 
دیگر محتاج است و از مجموع آن دو، واحدی 
تام و تمام درست می شــود؛ به خاطر همین 

نقــص و احتیاج اســت که هر یک به ســوی 
دیگری حرکت می کند و چون بدان رســید، 
آرام می شود، چون هر ناقصی به کمال مشتاق 
اســت و هر محتاجی به زوال حاجــت و فقر 

خویش مایل است. 
از امــام رضــا)ع( راجــع بــه محبــت زن و 
نقش آفرنــی او نســبت به آرامش شــوهرش 
چنین روایت شده اســت: بدان که زنان چند 
گروه انــد؛ یک گــروه از آنان گنــج و غنیمت 
محسوب می شوند. این گروه زنانی هستند که 
شوهران خود را دوست داشته، به آن ها عشق 

می ورزند. 
زن به عنوان همســر از دو طریــق به ایفای 
نقش می پــردازد؛ یکی بی واســطه در داخل 
خانواده و در ارتباط مســتقیم با شوهر و دوم 
باواسطه و غیرمســتقیم با پرورش فرزندان 
شایســته. از رســول گرامــی اســالم)ص( 
روایت شــده اســت: »بهترین زنان شما ... با 
محبت ترین زنان نســبت به شوهرانشــان و 
مهربان ترین مادران نســبت به فرزندانشان 

هستند.« 
5-3-1 همسر، زمینه ساز بهشتی شدن مردان

از دیدگاه قرآن، 
معیار ارزش، 
جنسیت و زن و 
مرد بودن نیست. 
در منطق قرآن 
همان گونه که 
پیامبران الهی 
با وحی ارتباط 
برقرارکردند، زنان 
نیز با خدا گفتگو 
کرده و مورد 
عنایت مستقیم 
وحی قرار گرفتند. 
خداوند حضرت 
مریم)س( را 
مستقیماً   توسط 
وحی مورد خطاب 
قرار داده و روزی 
او را از آسمان 
می فرستاد

قرآن کریــم نقــش همســر را در رشــد و 
بالندگی شــوهرش نادیده نگرفته و فرموده 
اســت: »زن ها در پوشــش عیوب و آراستن 
شوهرانشــان نقش مؤثر دارند.«  بدین وسیله 
خود و همسران خود را بهشــتی می نمایند و 
هر دو وارد بهشت می شــوند و مالئکه نیز از 
هر دری با آنان وارد می شــوند، در حالی که 
می گویند: »سالم بر شما به سبب صبری که 
کردید، پس خوب خانه آخرتی نصیب شــما 

شد.« 
حضرت آیت الل خامنه ای رهبر فرزانه انقالب 
با پیروی از قــرآن کریم راجع بــه نقش زن و 
مرد در بهشــتی نمودن همدیگر، می فرماید: 
ازدواج و اختیار همســر، گاهی در سرنوشــت 
انسان مؤثر اســت. خیلی از زن ها هستند که 
شوهرانشــان را بهشــتی می کنند. خیلی از 
مردها هم هستند که زن هایشــان را بهشتی 
می کنند؛عکس آن هم هست. اگر زن و شوهر 
این کانون خانوادگــی را قدر بداننــد و برای 
آن اهمیت قائل باشــند، فضایي امن و آسوده 
دارند و کمال بشری برای زن و شوهر در سایه 

 .ازدواج خوب ممکن خواهد شد

منظر
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0۹۳0۸۹۵۲۷0۸ الشان هوشمندی- آذربایجان شرقی
0۹۱۸۷۲۵۸۴۲۵   مجتبی صفری- کرمانشاه

0۹۱۸۳۶۷۴۶۵۷غالمرضا شادمهر-اراک
0۹۱۵۸۲۹۴۴0۵ حدیثه میرجهانگیری- خراسان رضوی

0۹۱۳۵۹0۷۳۲۵ شهاب حسین زاده سورشجانی- چهارمحال وبختیاری
0۹۱۸۱۳۸۱۳۳۶ علی اکبر جمالی فشی-استان کرمانشاه

0۹0۳۵۸۱۴۹۱0حسین معین زاده -خراسان رضوی-کاشم
0۹۱۵۹۶۲۹۴۲۲  محمد محمدی کشوک خراسان جنوبی- شهرستان خوسف

0۹۱۹۱۸۱۱۳۹0  احمد زارعی-  قزوین الموت
0۹۱۳۱۸۶0۵۸۹فروزان اسماعیلي - اصفهان توانبخشي 

0۹۱۲۵۵۹۲۳۷۱ محبوبه اکبری- تهران
0۹۳۶۶۲۱۸۲0۲  سید حسن اسالمی استان خراسان جنوبی

0۹۱۳۱۸۴۷۴۷۹ کاظم خیری - چهارمحال و بختیاری
0۹۱۲۷۵۲۴۶۱۱  حسن نمازی نیاسری- مرکزی/ساوه

0۹۳۵۷۶۲۹۴۱۴مریم ربانی-گلستان،شهرستان بندرگز
0۹۱۳۱۱۹۹۸۶۷ علیرضا باقری - اصفهان

0۹۱۳۳۶۵۸۳۱۱ پروییزپپیرعلی - اصفهان هالل احمرتیران
0۹۱۱۳۸۱۵۴۸۷  حسین خورشیدی -گیالن ، آستارا 

0۹۱۲۴۹0۴0۳۳ محمود باغبان -  البرز 
0۹۱۴۴۱۷0۹۱۵   نادر جعفري - آذربایجانشرقي

0۹۳۵۷۴۷۷۷۳۳ فریناز حاجی علیان - البرز،ستاد
0۹۳۶۵۳۸۶۸۱0انسیه محمودی کوچکسرایی- مازندران

0۹۱۶۶۷۱۱۶۹۹فلورا صدری-  فارس شیراز
0۹۱۳۹۷۹۹۱۱۷ احمدرضاصبوری هالل احمرچهار محال وبختیاری

0۹۱۱۲۵۵0۱۲۶ ایمان مالدار - مازندران
0۹۱۵۵۶۱۶۹۵۲حمیده دانایی -خراسان جنوبی، بیرجند

0۹۱۱۱۷۷۵۹۴۸  سید محمد رضا بنی کریمی - گلستان - گرگان
0۹۱۷۱۲۵۱۶0۶ مرضیه رزازان - فارس شهر کازرون

0۹۱۷۳۷۱۵۷۳۷  -زینت رضایی بوشهری -استان بوشهر-بوشهر
0۹۱۱۱۳۹۶۹۵۲علی نصری لوشانی - گیالن

0۹۱۲۳۱۲۵۹۴۹ لیال نیك سرشت - تهران
0۹۱۹۲0۳۳۹۵۵ میرکمال تاج الدینی _ تهران - سازمان امداد و نجات

0۹۱۳۲0۸۱0۱۳ بتول خسروی  - اصفهان  
0۹۳۷۲۲۹۳0۹۴داودخیامی زاده - تهران ساختمان صلح 

0۹۳۷۳0۹۸۱۲۷سیدقربان قریشی-  مازندران ساری
0۹۱۷۳۱0۷۹۶۸حمیدمدرسی - فارس .شیراز 

0۹۳۶۷۶۳۳۶۱۱رشیده افشاریان - زنجان
0۹۱۳۳۹۷۱۴۳۴ رقیه پورحسینی - کرمان 

0۹۳۷۹۵0۹۶۸۵ ویداعیدی-آذربایجانشرقی
0۹۱۳۳۴0۹۸۵0 مینا شاطریان- کرمان

باشـگاهمـهرومـاه

++++

نشريه مهر و ماه در نظر دارد در هر شماره، عكس هاي گرفته شده توسط 
خوانندگان را منتشــر و به برترين ها جوايزي اهدا كند. عالقمندان با 

لحاظ نكاتي كه در ادامه مي آيد، مي توانند در اين مسابقه شركت كنند.
 

موضوع مسابقه
   عكس ها بايد مرتبط با سياست هاي جمعيت هالل احمر باشد؛ اين 
موارد شامل عمليات هاي امداد و نجات، سازمان جوانان، فعاليت هاي 
انسان دوستانه، كارهاي فرهنگي و خيريه و همچنين كليه برنامه هايي 

است كه توسط دفاتر نمايندگي ولي فقيه در استان ها انجام مي شود.
   الزامي نيست كه خود شما به عنوان عكاس در سوژه دخيل باشيد؛ 

يعني عكس مي تواند بازتاب فعاليت شما و يا ديگران باشد.

شرايط و مقررات مسابقه
1      شركت تمامی عالقه مندان در اين مسابقه آزاد است.

2      آثار می بايست با 2 فرمت TIF ياJPG ، با رزولوشن 300 دی پی آی و ابعاد 
X 25 20 سانتيمتر ارسال شود.

3      فايل مربوط به هر اثر عكاسی، به نام صاحب اثر، موضوع، محل و 
زمان عكسبرداری نامگذاری شود.

4      آثار می بايست كاماًل مســتند بوده و از هرگونه دستكاری يا 
حک و اصالحی كه جنبه مستند بودن عكس را مخدوش می سازد، 

اجتناب شود.

مسابقه عكس مهر و ماه

آثار خود را به نشاني:
 m e h r o m a h . h e l a l @ g m a i l . c o m

ارسال بفرماييد. 
توضيح: برندگان مسابقه شماره قبل در شماره بعدی مهرو ماه اعالم می شوند

برندگان شماره  نه 
مهروماه



مسابقه پيامكي مهروماه

عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ 
آن را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاســخ شــما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت 
است. به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شماره 2 صحيح است و در سوال 2 گزينه شماره 4 

و در سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

بهبرگزيدگانجوايزياهداميشود.

SMS

1مرداد
يام تا 5

زمان ارسال پ

01
کتابفرهنگبرهنگیوفرهنگینوشتهکیست؟

2-شهیدمرتضیمطهری    1-غالمعلیحدادعادل
4-علیغالمی    3-داودمهدیزادگان

02
کدامشبکهاجتماعیبیشترينافتمخاطبراداشتهاست؟

3-اسنپچت4-تويیتر 2-فیسبوک  1-اينستاگرام


03
بزرگترينسرمايهایکهخدادراختیارانسانقراردادهچیست؟

4-کتاب  3-عمر  2-خانواده  1-علم

04
چهتعدادکودکنیازمنددرجهانوجوددارد؟

4-کمترازصدوسیمیلیون 3-بیشازصدوپنجاهملیون 2-بیشازصدوسیمیلیون 1-کمترازصدمیلیون

05
دردورهمشروطهشعرکودکبهچهمنظوریسرودهمیشد؟

4-تعلیموآموزش  3-انتقالدانش  2-تحصیل  1-تربیت

06
زيربنایگفتوگویفرهنگیوتمدنی...است

4-فرهنگسازی  2-گفتگویعلمی3-ارتباطاديان   1-گفتگویدينی

07
کتاب»اهدافوخدماتجمعیتهاللاحمردرآموزههایقرآنوپیشوايانمعصوم)ع(«بههمتکداماستانمنتشرشد؟

4-استانمرکزی 2-استانقم3-استانقزوين 1-استانتهران

08
نامملکهسباچهبود؟

4-صفورا  3-هاجر  2-آسیه 1-بلقیس

09
عزتبهمعنای...است

4-بزرگوار  3-کرامت  2-نفوذناپذير  1-گرامی

10
يکیازمهمترينعللوعواملمهجوريتقرآنکريم...است.

2-تدبرنکردندرقرآن 1-قرائتنکردنآن
3-بسندهنمودنبهتالوتقرآنکريمبهقصدثواب4-فرانگرفنمفاهیمقرآن
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