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کلمه نخست
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راهبرد

زلزله بم که آمد، خانه های مردم همه تخریب شد؛ 
مردان، زنان و کودکان زیادی زیر آوار باقی مانده 
بودند. شدت آســیب ها و لطمات به حدی بود که 
مردم مستأصل مانده بودند. ۲۶ هزار کشته و ۳۰ 
هزار زخمی عدد کمی نبود. هنوز چند ســاعت از 
حادثه نگذشــته بود که رهبر انقالب در پیامی، از 
همه مسئولین خواستند که با همه توان به کمک 
مردم بشــتابند. اما ایشــان به همین پیام اکتفا 
نکردند. دو سه روز از زلزله نگذشته بود که شخصًا 
وارد بم شــدند تا از نزدیک در جریان کمک های 
امدادی قرار بگیرنــد. اما این اولیــن و آخرین 
بازدید ایشــان از بم نبود. این بار با لباس مبدل به 
میان مردم رفتند و از نزدیک با آن ها حرف زدند و 
مشکالتشان را شنیدند. مردم که »آقا« را دیدند، 
آرام شدند. ایشــان طی یک ســال و نیم بعد از 
حادثه زلزله، سه بار به بم سفر کردند و از نزدیک 
در جریان روند بازسازی قرار گرفتند و همچنین  
در اجتماع مردم ضمن ابراز همدردی، در سخنانی 
رهنمودهای الزم را ارائه کردند. ایشــان در یکی 
از سخنرانی ها فرمودند: »از ســابق به بم عالقه 

داشتم«

از سابق به بم عالقه داشتم

مصیبت مردم بم، مصیبت همه ماست و در حقیقت این داغ بر همه مردم و
 بر همه کسانی که احساس اسالمی و انسانی دارند وارد شده است
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عالوه بر این که بر ســاخت و ســازهای جدید نظارت کامل صورت راهبرد
می گیرد باید ساختمان های موجود در شهرهایی که احتمال زلزله 

در آن ها وجود دارد مقاوم سازی شوند

مصیبِت مردم بم، مصیبت همة ماست
گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت سالروز وقوع زلزلة بم

در زمستان ســال ۸۲ حادثه مصیبت بار زلزله بم، دل های همه را غمگین کرد، اما حرکت عظیم ملت ایران در 
کمک به آسیب دیدگان و دست یاری بلند کردن به ســوی برادران هم میهن خود، همه  مردم دنیا و کسانی که 

مطلع از این ماجرا شدندرا، به اعجاب و تحسین وادار کرد.
پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۸۳

پیام رهبر انقالب
در پی حادثه دلخراش زلزله بم

بسم اللَّ الّرحمن الّرحیم
حادثه دردآور و تأســف بار زلزله در شهرســتان بم را کــه خانواده های 
بســیاری از هم میهنان عزیز را داغدار کرد و به کشــته و مجروح شــدن 
جمع کثیــری از مردم متدین و وفــادار آن ســامان انجامید، به حضرت 
بقیةااالعظم روحی فداه و به همه ملت ایران، به ویژه کســانی که عزیزان 
خود را از دست داده اند تســلیت عرض می کنم و شفای عاجل مجروحان 
و آســیب دیدگان را از درگاه خداوند متعال مســئلت می نمایم. بر همه 

دستگاه های مســئول در اســتان کرمان و در مرکز الزم است که با همه 
توان و با ســرعت به یاری مردم زلزله زده بشــتابند و وسایل مورد نیاز را، 
به خصوص با توجه به فصل ســرما برای آنان فراهم کننــد. از همه مردم 
عزیزمان، به خصوص در مناطق نزدیک به آن شهرســتان، درخواســت 
می کنم کــه به هر اندازه ممکن بــه برادران و هم میهنان آســیب دیده و 
مصیبت زده خود یــاری برســانند. از خداوند متعال توفیــق و کمک به 

همگان را مسئلت می نمایم.
۱۳۸۲/۱۰/۰5     سید علی خامنه ای

باید به فکر آینده بود
حضرت آیت الل خامنه ای، در اولین بازدید خود از شــهر بم پس از وقوع 
زلزله، به مسئوالن کشوری و محلی که در بم تشکیل جلسه داده بودند، 
تاکید کردند که الزم است با ارزیابی روند امداد به فکر آینده نیز بود، چرا 

که نظیر این حادثه هر لحظه و در هر جا ممکن است روی دهد.
ایشــان در این جلسه ضرورت ادامه تالش ســریع و بی وقفه برای تأمین 
نیازهای فوری آســیب دیدگان را یادآوری کردند. مقــام معظم رهبری 
خاطرنشان کردند: در روند تداوم امداد آســیب دیدگان بالیای طبیعی، 
معموالً مشکالت فراوانی بروز می کند که باید ضمن حل مسائل موجود، 

به فکر آن مشکالت نیز بود.
رهبر معظم انقالب ایجاد مرکزیتی بســیار قــوی و آگاه به همه جوانب 
امر را در منطقه ضروری خواندند. ایشــان همچنین تاکید داشــتند که 
همه دستگاه ها باید تحت سازماندهی متمرکز و با هماهنگی و همکاری 

کامل، کلیه امکاناتشان را برای امداد آسیب دیدگان زلزله بسیج کنند.1

کاهش آالِم روحی مردم 
حضــرت آیت الل خامنــه ای، رهبــر معظم انقــالب اســالمی، پس از 
آن در دیــدار با رئیس جمهــور و هیئت دولت وقت، بــا تأکید بر این که 
فوق العادگی حادثــه زلزله بم به هیچ وجه نباید فراموش شــود، تصریح 
کردند: بازسازی شهر بم باید به ســرعت و با حکم ویژه رئیس جمهور به 
یک دستگاه مشخص سپرده و با استفاده از تجربیات گذشته و شیوه های 
جدید ســازه های ضد زلزله، بم به صورت مســتحکم و با در نظر گرفتن 

معماری مذهبی و بومی منطقه بازسازی شود.
مقام معظم رهبری با تأکید بر این که، به رغم لحظه ای بودن زلزله، تبعات 
آن طوالنی مدت اســت افزودند: رســیدگی به منطقه زلزله زده بم باید 

سریع تر و فراگیرتر و همچنین به صورت مستمر باشد.
حضرت آیت الل خامنه ای بر لزوم سرعت در اســکان موقت زلزله زدگان 
بم و ایجاد اردوگاه های اسکان مناســب با توجه به بارندگی و همچنین 
فرارســیدن زودرس گرما در این منطقه تأکید کردند و افزودند: از جمله 
کارهای ضروری، توزیع صحیح، ســریع و آبرومندانه هدایای مردم میان 
حادثه دیدگان است و مســئوالن باید به صورت دقیق و مستمر از نحوه 

توزیع کمک ها به مردم گزارش دهند.
ایشان ضمن قدردانی از تالش و زحمات رئیس جمهور، وزراء مسئولین و 
تمام دستگاه ها و نهادها تأکید کردند: مسئولین اگر کارهای انجام گرفته 
در این حادثه را برای مردم تشــریح نمایند، مشخص خواهد شد که چه 

کار بزرگی انجام گرفته است.
ایشان با اشاره به ابعاد گســترده حادثه زلزله بم و خسارات وارده انسانی 
و مادی آن و تأکید بر ادامه کمک های مردمی، افزودند: از مســائل مهم 
کنونی در بم، رســیدگی به وضعیت روحی مردم و طراحــی برنامه ها و 

اقداماتی جهت کاهش آالم روحی مردم است.
حضرت آیــت الل خامنه ای در همین زمینه خاطرنشــان کردند: ســفر 
مستمر مسئوالن، از جمله رئیس جمهور و وزراء به منطقه بم و نظارت بر 

امور و دلجویی از مردم، یکی از راه های تسالی بازماندگان است. ایشان با 
تأکید بر حفظ بیش از پیش امنیت منطقه تصریح کردند: دستگاه قضایی 
باید با افراد متخلف، شرور و سوءاســتفاده کننده در این منطقه قاطعانه 

برخورد نماید.
رهبر معظم انقالب اســالمی با اشاره به همیشــگی بودن احتمال وقوع 
حوادث طبیعی، از جمله زلزله در نقاط مختلف کشــور، بر لزوم تشکیل 
مرکزی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور جهت بررســی و برنامه ریزی 
اولویت های مختلف در حوادث طبیعی تأکید و خاطرنشــان کردند: این 
مرکز باید با حضور تمام دســتگاه های مســئول جهت نیازهای مختلف 
نجات، امداد، اسکان موقت، امنیت و هماهنگی دستگاه های امدادرسان 
آیین نامه های دقیقی تنظیم و پیش بینی ها، امکانــات و تجهیزات الزم 
را تدارک نماید تــا به هنگام وقوع حوادث طبیعی در ســریع ترین زمان 

ممکن امدادرسانی به صورت متمرکز آغاز شود.
ایشــان مســئله امداد را یکی از مســائل مهم و ظریف خواندند و تأکید 
کردند: در خصوص آموزش امدادگر و سازماندهی آنان، باید برنامه ریزی 

صورت بگیرد.
مقام معظم رهبری، تدوین سیاســت تبلیغاتی و اطالع رســانی در زمان 
وقوع حوادث طبیعی را یکی دیگر از کارهای مهم این مرکز برشمردند و 
افزودند: البته در حادثه زلزله بم تبلیغات عاطفه انگیز صدا و سیما بسیار 
خوب بود و همه مردم و مســئوالن را متوجه اهمیت مسئله نمود که این 

اطالع رسانی باید ادامه داشته باشد.
حضرت آیت الل خامنه ای همچنین با تأکید بر لزوم جدی گرفتن مسئله 
مقاوم ســازی شــهرها و اجرای تصمیم دولت در این خصوص افزودند: 
عالوه بر این که بر ساخت و سازهای جدید نظارت کامل صورت می گیرد 
باید ساختمان های موجود در شهرهایی که احتمال زلزله در آن ها وجود 

دارد مقاوم سازی شوند.

آقای نورباال، رئیس جمعیت هالل احمر، در این جلســه با تشریح نحوه 
فعالیت این جمعیت برای انجام مأموریت های محوله به آن در خصوص 

 از مسائل 
مهم کنونی در 

بم، رسیدگی 
به وضعیت 

روحی مردم 
و طراحی 

برنامه ها و 
اقداماتی 

جهت کاهش 
آالم روحی 
مردم است
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برای من هم که از اعماق دل به شــما مردم و آحاد مؤمن و صمیمِی راهبرد
این منطقه و این شهر عالقه و ارادت دارم، از این که چهره  ها را گشاده 

مشاهده می کنم، مژده  بزرگی است

کمک های مردمی بــه زلزله زدگان گفت: کمک هــای غیر نقدی مردم 
به حدی اســت که ظرفیت تمام انبارهای هالل احمر تکمیل شــده و 
کمک های نقدی مردم نیز بالغ بر ده میلیارد و ششــصد میلیون تومان 

شده است.2

سفِر غیرمنتظره
حضــرت آیت الل خامنــه ای، بیســت روز پــس از وقوع زلزلــه بم، به 
صورت غیــر منتظــره و بدون اعــالم قبلی بــه این شــهر رفتند و در 
بازدید چهارســاعته از مناطق مختلف آن، در مورد مشــکالت و مسائل 
زلزله زدگان با آنان گفتگو کردند و از نزدیک در جریان مسائل و واقعیات 
شهر زلزله زده بم قرار گرفتند. ایشان سپس در جمع مردم بم، در مسجد 
جامع این شهر، هدف از این ســفر را عرض تسلی به مردم مصیبت دیده 
بم بیان و خاطر نشــان کردند: مصیبت مردم بم، مصیبت همه ماست و 
در حقیقت این داغ بر همه مردم و بر همه کسانی که احساس اسالمی و 

انسانی دارند وارد شده است. 
مقام معظم رهبری بــا تأکید بر این که اگر مصیبت هــا موجب بیداری، 
همت و تالش و جبران غفلت ها شود یک نعمت خواهد بود، خاطرنشان 
کردند: ایــن مصیبت ها بایــد ما را به خــدا نزدیک تر و عــزم و توکل و 
همبستگی مردم، به ویژه جوانان را برای کار و تالش و ساختن مجدد بم 
مضاعف کنند. حضرت آیت الل خامنه ای با تأکید بر این که در این مقطع 
مهم ترین وظیفه مسئوالن جبران کمبودهاست افزودند: در مرحله بعد 
که مرحله بازســازی بم اســت، باید بم از میان ویرانه ها باعزت، افتخار 
و استحکام ســر بلند کند. ایشان در پایان با اشــاره به همکاری مردم و 
مســئوالن به عنوان یکی از ویژگی های نظام اســالمی، به مردم منطقه 
توصیه کردند با همکاری و همدلی بیش از پیش با مسئوالن، آنان را در 

انجام وظایف خود یاری کنند. مقام معظم رهبری همچنین با حضور در 
بهشت زهرای بم، ضمن گرامیداشــت قربانیان زلزله بم، برای آنان طلب 

مغفرت و رحمت الهی کردند.3

جلوه ای از زیبایی، سنت و استحکام 
در اولین ســالگرد حادثه بم، رئیس بنیاد مسکن و ســتاد بازسازی بم و 
چند تن از دست اندرکاران بازسازی شهر بم با رهبر معظم انقالب دیدار 
داشتند. ایشان خطاب به مسئوالن تأکید کردند: بم را به گونه ای بسازید 
که ضمن تأمیــن نیازهای مختلف مــردم، جلوه ای از زیبایی، ســنت و 

استحکام شود.
حضرت آیت الل خامنه ای با ابراز خرســندی از توجه دســت اندرکاران 
بازسازی بم به سه اصل مشارکت مردم، حفظ هویت و استحکام ساخت  
و ساز بم افزودند: این شــهر تاریخی باید بر اساس همین قاعده صحیح و 

اساسی، کاماًل بازسازی شود.
حضرت آیت الل خامنه ای با اشــاره به انتظار مردم بم برای تســریع در 
بازســازی این شــهر افزودند: باید همه  امکانات الزم را برای تحقق این 

خواست مردم به کار گرفت.
ایشــان افزایش امنیت اجتماعــی و تأمین نیازهای روحــی و فرهنگی 
ساکنان بم را مهم برشمردند و افزودند: دســتگاه های فکریـ  فرهنگی 

 4.می توانند در این روند فعال شوند
  ۱۳۸۲/۱۰/۰۸           
۱۳۸۲/۱۰/۲۱           
۱۳۸۲/۱۰/۲۶           
۱۳۸۳/۱۰/۰9           

بسماللَّالّرحمنالّرحیم
رّبالعالمینوالّصالةوالّسالمعلیسیّدناونبیّناابیالقاسمالمصطفی الحمدللَّ

فیاألرضین  محّمدوعلیآلهاألطیبیناألطهرینالمنتجبینسیّمابقیّةاللَّ
از خداوند متعال بســیار سپاســگزارم که یک بار دیگر این توفیق را به من 
ارزانی داشت که به شهر شما و در میان شــما بیایم و جمع مردِم باهمت و 

خوش روحیه بم را یک بار دیگر زیارت کنم.

چهره های گشاده
آنچه در نگاه اول، این سفر را با ســفرهای قبلی متفاوت می کند، این است 
ـ  چه در شــهر کــه مقداری حرکت کردیم و ســاعتی به  که من بحمداللَّ
مناطق مختلف و محل های اسکان رفتیم و چه االن که در این جمع شرکت 
کرده ایمـ  چهره  شما مردم عزیز و چهره  جوانان و چهره شهر را برخوردار از 
یک نشاط و حالت امید و اهتمام می بینم. در سفرهای قبلی چهره شهر بر 
اثر سنگینی حادثه و فاجعه ای که اتفاق افتاده بود، افسرده و ملول بود. این 
برای جنبه انسانِی شــهر بم چیز مهمی است؛ برای من هم که از اعماق دل 
به شما مردم و آحاد مؤمن و صمیمِی این منطقه و این شهر عالقه و ارادت 

دارم، این که چهره  ها را گشاده مشاهده می کنم، مژده  بزرگی است.

موضع گیری صحیح و اسالمی
آنچه برای بنده به عنوان یک مســئله مهم مطرح اســت، این است که در 
مقابل حوادث و بالیــای طبیعی دو گونه می تــوان موضع گیری و حرکت 
کرد: یک نوع عبارت اســت از تسلیم حادثه شــدن و خود را به پیامدهای 
آن سپردن و در مســیر حوادث رها کردن؛ این منفی است. حادثه در این 
صورت ســودی برای جامعه حادثه دیده و مصیبت دیده نخواهد داشــت و 
زیان های آن هم بــرای مردم باقی خواهد ماند. اما نوع دیگر عبارت اســت 
از برخورد فعــال و مثبت؛ یعنی مصیبت را با همه عظمت و ســنگینی اش 
پشت سر گذاشتن و به ســمت جلو و اصالح کارها حرکت کردن. این نوع 
موضع گیری، صحیح و مثمِر ثمر اســت. مصیبت در هر صورت واقع شده 
است؛ ما باید از مصیبت درس بگیریم و با پندگیری و عبرت گیری از بالیای 
گذشته، آینده خود را آن چنان بســازیم که هم از حوادث آینده جلوگیری 
کنیم؛ هم مشــکالتی که بر اثر حادثه پیش آمده، تــا آن جایی که ممکن 
است، جبران کنیم و هم دستاوردهای جدیدی به دست بیاوریم. این، نگاه 

مثبت و اسالمی است.
من می بینم که مــردم عزیز بم و بروات با همت و تکیــه به ایمان و نجابتی 
که در آن هــا وجــود دارد، راه دوم را پیش گرفته اند. آنچــه تاکنون انجام 
شده است، به هیچ وجه کافی نیســت. من از زحماتی که مسئوالن دولتی 
و بخش های مختلف کشیده اند، تقدیر و تشــکر می کنم؛ حقیقتاً زحمات 

آن ها درخور تقدیر است. با وجود این که من از زحمات ستاد بازسازی شهر 
بم و روستاهای بم متشکر هستم و کارشان را تقدیر می کنم، اما آنچه من از 
لحاظ ساخت و ساز، از لحاظ وضع شهری، از لحاظ مسکن و از لحاظ مراکز 
کســب و کار می بینم، برایم خشــنودکننده و راضی کننده نیست. بعضی 
از دســتگاه های دولتی یا نهادهای انقالبی حقاً و انصافــاً خیلی خوب کار 
کرده اند. من نه از کســانی که خیلی خوب کار کرده اند، و نه از کسانی که 
اشــکاالتی در کارشــان بوده، نام نخواهم آوردـ  البته به خود آن ها خواهم 
گفتـ  بعضی خوب کار کردند، تحســین برانگیز حرکت کردند؛ بعضی هم 
کم کاری کردند، اما آنچه در مجموع مشاهده می شود، عبارت است از یک 

نگاه کلی، برنامه ریزِی محاسبه شده، اندازه گیری شده و قابل پیش بینی.

امنیت شهر
بازســازیـ  که مسئله مهم شــهر بم استـ  همه مسائل شــهر بم نیست. 
موضوعاتی که آقای امام جمعه محترم بیان کردند، همه  این ها جزو مسائل 
است. امنیت جزو مسائل مهم این شــهر است، که ربطی به بازسازی ندارد. 
کارسازی و کارآفرینی برای جوانانـ  که این جزو مسائل قبلی بم هم بوده 
اســت و در حال حاضر با رویداد زلزله افزایش پیدا کردهـ  یکی از مســائل 
مربوط به بم است. نشــاط و روحیه  جوان با کار کردن اســت؛ جوان باید 
بتواند کار کند. جوانی که کار می کند، هم درون خود او و روحیه  او شادمان 
و شاداب اســت؛ هم مثل یک نخل بارآور، از میوه  شــیریِن کار او دیگران 
استفاده می کنند؛ یعنی هم خودش شاداب است، هم دیگران بهره می برند. 

بیانات در دیدار مردم بم
این مصیبت ها 
باید ما را به 
خدا نزدیک تر 
و عزم و توکل 
و همبستگی 
مردم، به ویژه 
جوانان را برای 
کار و تالش و 
ساختن مجدد 
بم مضاعف 
کنند

-1
-2
-3
-4
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راهبرد

جوان وقتی نتواند اشتغال الزم را به دســت بیاورد، هم شادابی خود او کم 
خواهد شــد و یا خدای نکرده از بین خواهد رفت، و هــم از ثمرات وجود او 

کس دیگری استفاده نمی کند.

درس هایی که این مصیبت داشت
یکی از مسائلی که خوب اســت در بم آن را عنوان کنم، این است: عزیزان 
من! مردم عزیز بم! شــما البته مصیبت دیدید. زلزله حقیقتاً فاجعه بار بود. 
بازماندگانی که در مقابل چشم خود، عزیزانشان، فرزندانشان، نوه هایشان، 
همسرشان و والدینشان را دیدند که در زیر خاک های زلزله دفن می شوند، 
به چه زبانی می شود تسال داد؟ در سفرهای گذشــته به بم، من بسیاری از 
این افراد را از نزدیک دیدم. این داغ ها در دل انســان می ماند، در این شکی 
نیست. اما همین فاجعه مصیبت باری که این طور شــماها را سوزاند و داغ 
بر دل هایی گذاشــت، برای کل کشــور، برای ایران عزیز و برای مسئوالن 
درس هایی داشت که اگر به آن درس ها عمل کنیم، این مصیبت بزرگ به 

میزان زیادی جبران خواهد شد.

درس مقاوم سازی
یکی از این درس ها مقاوم سازی اســت. این که من بعد از سفر قبلی به بم، 
به مسئوالن گفتم که نگذارید مسئله بم کهنه شــود، آن را تازه نگه دارید، 
یک علتش این است که حادثه  بم ممکن اســت در هر نقطه دیگری از این 
کشور اتفاق بیفتد. در خود این استان و در نقاط مختلف دیگر ممکن است 
این حادثه اتفاق بیفتد؛ دیدید که در زرند هم اتفاق افتاد. اســتان کرمانـ  
آن طور که به من گزارش داده اندـ  روی هشــت گســل زلزله قرار دارد. در 
محل تالقی این گسل ها امکان زلزله های بسیار شدیدی می رود و هر کدام 
از این ها ممکن است خسارات بزرگی داشته باشد؛ باید این ها را پیش بینی 
کرد. گفتم ســتاد حوادث غیرمترقبه و بحران های ناشی از بالیای طبیعی 
باید تشکیل شود؛ االن هم از بمـ  از کانون یکی از مهم ترین بالهای طبیعی 

در زمان خودمانـ  به مسئوالن خطاب می کنم و می گویم این کار را بیش 
از این عقب نیندازید. مسئوالن باید آماده به کار باشند. 

آمادگی برای دقایق اکسیری
هم مسئله  مقاوم ســازی در همه جای کشور بســیار مهم است؛ هم آماده 
بودن برای مقابله  با این حوادث، مهم است؛ چون دقایق اولیه وقوع حادثه، 
دقایق اکسیری، کیمیایی و ارزشمندی است. رسیدن به آن دقایق، ممکن 
اســت جان عده کثیری را نجات دهد. این ها آمادگــی قبلی می خواهد. ما 
خیلی از این ها را می دانستیم، اما زلزله و مصیبت شما این درس ها را زنده 

کرد و بسیاری از مسئوالن کشور را به فکر واداشت.
پروردگارا! به محمد و آل محمد لطف و فضــل و رحمت و برکت خود را بر 
مردم این شهر نازل کن. پروردگارا! به مسئوالن توفیق خدمتگزارِی کامل 
به این مردم عزیز و نجیب را عنایت کن. پروردگارا! مصایبی که بر این مردم 
وارد شده اســت، با لطف و رحمِت مضاعف خود جبران بفرما. خدایا! ما را 

 .قدردان این مردم قرار بده

وبرکاته والّسالمعلیکمورحمةاللَّ
۱۳۸4/۰۲/۱۳

 دقایق 
اولیه وقوع 
حادثه، دقایق 
اکسیری، 
کیمیایی و 
ارزشمندی 
است. رسیدن 
به آن دقایق، 
ممکن است 
جان عده 
کثیری 
را نجات 
دهد. این ها 
آمادگی قبلی 
می خواهد



روزنگار

خبر و تحلیل
 اداره مملکت با یک میلیون تومان

عالم پروری در پناه حضرت معصومه)س(
قیاِم قم

 روز غزه؛ روز مقاومت
مبارزه با بی سوادی 

لی
وک

د ت
حم

س:م
عک

وداع باشکوه
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

با دریغ و تأسف، خبر درگذشت ناگهانی رفیق دیرین، و همسنگر و همگام 
دوران مبــارزات نهضت اســامی، و همکار نزدیک ســال های متمادی 
در عهد جمهوری اسامی جناب حجت االســام والمسلمین آقای شیخ 
اکبر هاشمی رفســنجانی را دریافت کردم. فقدان همرزم و همگامی که 
ســابقه همکاری و آغاز همدلی و همکاری با وی به پنجاه و نه سال تمام 
می رسد، سخت و جانکاه است. چه دشــواری ها و تنگناها که در این ده ها 
سال بر ما گذشــت و چه همفکری ها و همدلی ها که در برهه های زیادی 
ما را با یکدیگر در راهی مشترک به تاش و تحمل و خطرپذیری کشانید. 
هوش وافر و صمیمیت کم نظیر او در آن ســال ها، تکیه گاه مطمئنی برای 
همه کسانی که با وی همکار بودند، به ویژه برای اینجانب به شمار می آید. 
اختاف نظرها و اجتهادهای متفاوت در برهه هایی از این دوران طوالنی، 
هرگز نتوانست پیوند رفاقتی را که ســرآغاز آن در بین الحرمین کربای 
معلّی بود به کلی بگسلد و وسوسه خناسانی که در سال های اخیر با شدت 
و جدیت در پی بهره برداری از این تفاوت های نظری بودند، نتوانســت در 

محبت شخصی عمیق او نسبت به این حقیر خلل وارد آورد.

او نمونه کم نظیری از نســل اول مبارزان ضد ستم شاهی و از رنج دیدگان 
این راه پرخطر و پرافتخار بود.

سال ها زندان و تحمل شکنجه های ســاواک و مقاومت در برابر این همه 
و آن گاه مســئولیت های خطیر در دفاع مقدس و ریاست مجلس شورای 
اســامی و مجلس خبرگان و غیره، برگ های درخشان زندگی پرفراز و 

نشیب این مبارز قدیمی است.
با فقدان هاشــمی، اینجانب هیچ شــخصیت دیگری را نمی شناسم که 
تجربه ای مشــترک و چنین درازمدت را با او در نشــیب و فرازهای این 

دوران تاریخ ساز به یاد داشته باشم.
اکنون، این مبارز کهنسال در محضر محاسبه الهی با پرونده ای مشحون 
از تاش و فعالیت هــای گوناگون قــرار دارد، و این سرنوشــت همه ما 

مسئوالن جمهوری اسامی است.
غفران و رحمت و عفو الهی را برای وی از صمیم قلب تمنا می کنم و به همسر 
 .گرامی، فرزندان، برادران و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت عرض می کنم
غفراهلل لنا و له
سید علی خامنه ای
 ۱۹ دیماه ۱۳۹۵

پیام رهبر معظم انقالب:
فقدان این رفیق دیرین، هم رزم و همکار نزدیک، سخت و جانکاه است 

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
انّا هلل و انّا الیه راجعون

ارتحــال اســفبار و جانکاه عالــم مجاهــد، حضرت آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی، یار راستین امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقاب اسامی را 
به رهبر عظیم الشأن انقاب اسامی و ملت شریف ایران تسلیت و تعزیت 

می گویم.
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، مردی که از عنفوان جوانی، با عشق 
و دلدادگی در محضر امام خمینی رشد یافت و از آغازین روزهای نهضت 
اسامی برای امام، یاری شجاع، ســختکوش و فداکار بود. سختی و رنج 
دوران پیش از پیروزی و زندان و شــکنجه در آن دوران نه تنها وی را از 

پای در نیاورد که آبدیده تر کمر به خدمت انقاب اسامی بست.
از هنگامه پیروزی انقاب، به عنوان یکی از اســتوانه های انقاب، همراه 
با ملت سلحشور و شــهیدپرور ایران در کنار امام، نستوه و استوار ایستاد. 

از آن روز تا پایان عمر پربرکت خویش، تمام اندیشــه و همت و شجاعت 
خویش را به کار بست تا انقاب اســامی را در ایران به عنوان یک نظام 

دینی مردم ساالر به جهانیان بنمایاند.
در تمــام دوران رهبری آیت اهلل العظمی خامنه ای، همراه با عشــق و عاقه و 
مهرورزی، رهبر انقاب را همراهی کرد و از یاری رساندن به وی هم دریغ نورزید.

 به حق باید گفت که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از مصادیق بارز:«رجال 
صدقوا ما عاهدو اهلل علیه« می باشــد که با دلی لبریز از ایمان و کوله باری 

از عمل صالح به پیشگاه حضرت حق بار یافته است.
این مصیبت جانکاه را به ملت شریف ایران و خانواده محترم و معزز وی و 
همچنین جمعیت هال احمر تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن 

.بزرگمرد غفران و رحمت الهی خواستارم
عبدالحسین معزی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ایران
           بیستم دی ماه ۱۳۹۵

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در هالل احمر 

پدرم: حاج میرزا علی هاشمی بهرمانی.
مادرم: ماه بی بی )صفریان(.

نام خانوادگی هاشــمی برای خانواده ما، با آن که سید نیستم، به این دلیل انتخاب شده اســت که نام جد پدری ما حاج هاشم بوده است؛ او در 
سرتاسر منطقه امالک و امکانات زیادی داشته است.

پدرم کمی از تحصیالت علوم حوزوی بهره مند بود. تا آن جا که به یاد دارم، در روستا زندگی می کرد، که دلیل آن تا حدودی فشارهایی بود که 
در دوره پهلوی متوجه متدینین بود. ایشان عمیقًا مورد اعتماد مردم بودند و نوعی مرجعیت در امور اجتماعی و مذهبی داشتند.

از اخالقیات جالب ایشان این بود که معموالً در زمان رسیدن هر محصولی، وقتی که به باغ و یا مزرعه می رفتند، تعداد زیادی از نیازمندان روستا 
را می پذیرفتند و به هر یک از آن ها چیزی می دادند و این وضع در همه فصول سال ادامه داشت.

اسم روستای ما بهرمان، یکی از دهات قدیمی نوقـ  از جلگه های رفسنجانـ  است. بهرمان به معنی یاقوت سرخ است.
مادرم عالوه بر خانه داری، در امور زندگانی با پدرم همکاری داشتند. او هر چند بی سواد بود، اما اطالعات خوبی از خواص گیاهان دارویی داشت. 

اطالعات و تجربیات او برای اعضای خانواده و حتی اهالی روستا سودمند بود؛ چنان که هنوز هم گاهی از همان تجربه ها استفاده می کنیم.
خانواده ما ترکیبی از پنج برادر و چهار خواهر اســت، سطح زندگی مان با توجه به وضع آن روســتا بد نبود. تاریخ تولد شناسنامه ای من ۱۳۱۳ 

است. من در سن پنج سالگی به همراه برادرم حاج قاسم، که دو سال از من بزرگ تر بود، تحصیل را شروع کردم.
آنچه در مکتب خانه به ما می آموختند، همان کتاب های مدرسه رسمی بود، به اضافه قرآن و چیزهایی مثل گلستان، نصاب و ... . از هفت سالگی 
عالوه بر مکتب، از معلومات پدر نیز استفاده کردم. رفته رفته مکتب خانه نمی توانست جوابگوی نیاز ما باشد. چهارده ساله بودم که به پیشنهاد 

پسر عمویم، محمد، تصمیم گرفتیم همراه کاروان جهت تحصیل علوم دینی به قم سفر کنیم.
در حوزه علمیه قم دروس مختلف را در محضر استادانی بزرگوار چون آیات عظام بروجردی، امام خمینی)ره(، داماد، گلپایگانی، شریعتمداری، 

حایری یزدی، مرعشی نجفی، عالمه طباطبایی، زاهدی و منتظری آموختم.
در سال ۱۳۳7 در رفسنجان برایم خواستگاری کردند؛ دختر حجت االسالم آسید محمدصادق مرعشی، که اسناد رسمی داشتند و از تحصیالت 

حوزوی بهره مند بودند.
همسرم از خانواده ای است روحانی، از فامیل بزرگ مرعشی و نوه حضرت آیت ا... سید کاظم طباطبایی یزدی، صاحب کتاب »عروة الوثقی« که 

جایگاه معتبری در همه حوزه ها دارد.
 ...ثمره این ازدواج پنج فرزند به ترتیب: )فاطمه، محسن، فائزه، مهدی، یاسر( هستند

از بهرمان تا جماران
زندگی نامه خودنوشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی، فرزند میرزا علی هاشمی بهرمانی، در سوم شهریور ۱۳۱۳، در روستای 
بهرمان شهرستان رفسنجان به دنیا آمد. در ۵ سالگی تحصیل را از مکتب خانه ای در نوق آغازکرده و در 

سن ۱4 سالگی به قم رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از یاران همراه امام خمینی)ره( و از روحانیون برجسته مبارز علیه رژیم 

ستم شاهی بود که در آن جا تحت اثر تعلیمات امام راحل به سیاست روی آورد.
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در روایتی خودنوشت، زندگینامه خود را این طور بیان می کند:
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میرزا تقــی خــان امیرکبیر، وقتــی همراه با 
ناصرالدین میرزای جوان بــه تهران آمد، برای 
اداره یک ســال مملکت دو میلیون تومان پول 
داشــت. می گویید ارزش پول امروز با آن روز 
متفاوت اســت؟ خب، این را چــه می گویید، 
از همــان دو میلیون تومان هــم، یک میلیون 
تومانش بدهی و به قول امرزوی ها، کسر بودجه 
بود. امیرکبیر در واقع فقط یک میلیون تومان 
پول دستش داشت و با این حال، همان مبلغ را 
طوری مدیریت کرد که در سال سوم صدارتش، 
هم بدهی های دولت را داده بــود و هم بودجه 
سالیانه کشور به سه مسلیون تومان در گردش 
رسیده بود. البته امیرکبیر برای رسیدن به این 
هدف، انضباط مالی شدیدی برقرار کرد و مثًا 
حقوق ماهیانه شاه را از ماهی 60هزار تومان به 
ماهی 10هزار تومان رســاند و کارهای دیگری 
از این دســت، که زیاد باب میل قاجارها نبود و 
باعث شد دولت امیرکبیر، سه سال و چهار ماه 

بیشتر طول نکشد.
همین سه سال صدارت، که از عمر یک دولت 
امــروزیـ  یعنی یک دوره انتخابات ریاســت 
جمهوریـ  هم کمتر است، امیرکبیر را تبدیل 
به اســطوره دولتمردی کــرده. اطاعات ما از 
دوره قبل از صدارت امیر آن قدر کم اســت که 
حتی تاریخ تولــدش را نمی دانیم و مورخان از 
روی شــواهد و قراین، ســال 1222 قمری را 
حدس زده اند. این طوری امیر در زمان قتلش 
فقط 46 سال داشته. محل تولد امیر در آینده 

او و ایران نقــش مؤثری داشــته. فراهانی ها، 
نسل اندر نسل در کار حســاب و کتاِب اموال 
پادشــاهان، یا به اصطــاح قدیمی ها »دیواِن 
اســتیفا« بودند. حتی پدر او که بی ســواد بود 
هم توانست از طریق فامیلش به دربار راه پیدا 
کند. پدر میرزا تقی خان، آشــپِز میرزا عیسی 
قائم مقــام اول )پدر قائم مقــام فراهانی( بود 
که در تبریز، رتق و فتق امــور عباس میرزا را 
تا زمان مرگش به عهده داشــت. اولین شغل 
رســمی امیرکبیــر، مســئولیت »فیل خانه« 
ســلطنتی بود. یعنی رســیدگی به فیل هایی 
کــه بــرای محمدشــاه هدیــه آورده بودند. 
این که چطوری مســئول فیل خانــه، همراه 
هیئت دیپلماتی ایران راهی ســن پترزبورگ 
شــد را نمی دانیم. این هیئت، ســال 1244 
قمری به روســیه رفت تا برای قتل آلکساندر 
گریبایدوف، بعــد از ماجراهــای ترکمانچای 
عذرخواهی کنــد. امیرکبیر جوان یک ســفر 
خارجی دیگر هم داشــت؛ در زمان محمدشاه 
و ســال 1259 قمری، این بار خودش مسئول 
یک هیئــت بلندپایه دیپلماتیک شــد که به 
شــهر ارزروم عثمانی رفتند تــا در مذاکرات 
چهارجانبه ای با شــرکت روســیه و انگلیس، 
مســائل مرزی با عثمانی را حل و فصل کند. 
امیرکبیــر در ایــن مذاکــرات کاری کرد که 
خرمشهر از ایران جدا نشــود. این سفر چهار 
سال طول کشــید. این ســفرهای خارجی و 
آشــنایی با دنیای جدید، قطعاً انگیزه مهمی 

برای خدمات بعدی امیر شد.
وقتی میرزاتقی خان بعد از فوت محمدشــاه، 
ناصرالدین میرزا ولیعهد را به تهران آورد، هنوز 

»امیرنظام« نام داشت. او دو نوبت لشکرکشی 
کرد، تا بقیه شــاهزاده های مدعی ســلطنت 
را کنــار بزنــد. امیرکبیــر در دوره صدارتش 
کارخانه های نخ ریسی، حریربافی، کاغذسازی، 
چینی، بلورســازی و اسلحه سازی راه انداخت 
که این آخری ماهی هــزار قبضه تفنگ تولید 
می کرد. سدهایی هم در خوزستان و مازندران 
زد. طرح انتقال آب کرج بــه تهران هم مال او 
بود. )مسیر کانال آب از بلوار کشاورز بود. برای 
همین اســت که قدیمی ها بــه آن می گویند 
آب کرج( واکســن آبله را به همه زد، استخراج 
منابع زیرزمینی را برای همه آزاد کرد، روزنامه 
»وقایع اتفاقیه« را راه انداخت، برای تأســیس 
دارالفنون معلمانی را دعــوت کرد ... و در کنار 
همه این ها، میــدان توپخانه )امــام خمینی 
فعلی( را ساخته اســت. طرح میدان مال خود 
امیر بود. امیر همه این کارها را ظرف سه سال 
و چهار ماه انجام داد، اما خودش معتقد بود که 
بزرگ ترین کارش در این دوران، جلوگیری از 

سرگرم شدن شاه به امور حرمسرا بوده.
دو زن در زندگی امیر نقش مؤثری داشــتند؛ 
یکی مادرش که به او یــاد داد باید به خودش 
اتکا کند و دیگری خواهر ناصرالدین شــاه که 
خودش را پیشــمرگ امیرکبیر می دانست و 
همیشــه قبل از او غذایش را می خورد تا امیر 
را مســموم نکنند. عزت الدوله هم مثل امیر از 
تربیت شــدگان قائم مقام فراهانی بود. ســند 
ازدواج او و امیــر االن جزو میــراث فرهنگی 
ماســت. او بود که بعد از قتل امیــر، وصیت او 
را اجرایی کرد و ارثیه امیــر را خرج طاکاری 

 .گنبد امامان کاظمین)ع( کرد

اداره مملکت با یک میلیون تومان بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمداهلل رب العالمین، اشــهد ان ال اله اال اهلل، وحده ال شریک له و 
اشهد ان محمدا عبده و رسوله  و اشهد ان علیا و اوالده المعصومین 

حجج اهلل.
اکنون که برای اداره عملیات »خیبر« عازم جبهه هستم، مطالب زیر 

را به عنوان وصیت، یادداشت می کنم:
۱. وصیت نامه ای که در زندان اوینـ  قبل از پیروزی انقالب نوشته ام 

و پس از آزادی آن را تمدید کرده امـ  به اعتبار خود باقی است.
2. فقط اضافه می کنم که یک سوم درآمد سهام شرکت البرز را صرف 

امور خیریه و رد مظالم  نمایند. اگر در آینده سودآور شود.
۳. وجوهی کــه در گاوصنــدوق دفترم موجود اســت، در اختیار 

بیت المال بگذارند.
وصیت نامه مهم سیاسی امام که از طرف مجلس خبرگان در اختیار 

من است، در گاوصندوق بزرگ در دفترم ودیعه است.
4. موجودی حساب بانک مسجد قبا را در امور خیریه صرف کنند.

۵. من مایلم نوشته هایم را که به چاپ نرسیده، مخصوصًا فیش های 
»کلید قرآن«، توســط افراد صالحی آماده چاپ و نشــر گردد. اگر 
دوســتانم این آرزوی من را برآورند، ممنونم و ان شــاءاهلل در اجر 
آن شــریک خواهند بود. البد دوســتانم در تربیت فرزندانمـ  که 
مســئولیت تربیت آن ها را به خاطر کارهای عمومی، نتوانســته ام 

به خوبی انجام دهمـ  توجه مبذول خواهند نمود.
6. از امام عظیم الشأن که به نمایندگی ایشــان برای اداره جنگ به 

جبهه می روم، انتظار دارم از دعا فراموشم نفرمایند.
7. از نمایندگان محترم مجلس که ممکن است در برخوردها، گاهی 
با آن ها تند و بی ادبانه  حرف زده باشــم، عذر می خواهم؛ امیدوارم 

ببخشند.
8. اگر به فیض شهادت نائل گشتم، در پیشگاه الهی برای کسانی که 
حقی بر گردنم دارند، شــفاعت خواهم کرد و لذا از آن ها می خواهم 
که بزرگوارانه از حقشــان بگذرند و یا با مراجعه به ُوراث  من، مطالبه 
نمایند و در این صورت بازماندگانم از ادای حقوقی که شرعًا به اثبات 
برسد و یا ظن به صحت آن پیدا کنند، دریغ نخواهند کرد. ان شاءاهلل 

در قرارگاه با فرصت بیشتر این وصیت نامه را تکمیل می کنم. 
۱۳62/۱۱/۳0
اکبر هاشمی رفسنجانی

اگر دوستانم 
این آرزوی من 
را برآورند ...

وصیتی خواندنی از مرحوم هاشمی 
رفسنجانی قبل از عملیات خیبر

حضرت امام خمینی)ره(:
مرحوم مدرس که به امر رضاخان ترور شــد از بیمارستان 
پیام داد »به رضاخان بگوئید من زنده هستم«. مدرس حاال 
هم زنده  است. مردان تاریخ تا آخر زنده هستند. بدخواهان 
باید بدانند هاشــمی زنده اســت چون نهضت زنده است. 
آمریکا و دیگر ابرقدرت ها بدانند ملت ما زنده است... من به 
آقای هاشمی فرزند برومند اسالم تبریک می گویم که در 
راه هدف تا نزدیک شهادت به پیش رفته و سالمت و ادامه 

خدمت ایشان را از خدای تعالی خواستارم.

وصیت نامه  رفسنجانی  هاشمی   ،۱۳62 سال  در 
مختصری نوشته است که در خاطرات سال ۱۳62 او 
به چاپ رسیده است. او در این وصیت نامه از دوستان 
خودخواسته است که نوشته های او را که چاپ نشده 
منتشر کنند و نیز به تربیت فرزندان او توجه کنند، 
به واسطه کارهای عمومی که داشته،  چراکه خودش 

نتوانسته این وظیفه را به خوبی انجام دهد.
متن وصیت نامه هاشمی رفسنجانی که هنگام حرکت 
نوشته شده  فرماندهی عملیات خیبر  برای  به جبهه 

است:

احسان رضایی
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شــهر مقدس قم بنــا به وجــود و حضــور مرقد مطهــر حضرت 
معصومــه)ع(، دارای گســتردگی و ویژگی هــای مهــم، اثرگذار و 
اثربخشی شد که مهم ترین آن، ایجاد پایگاه و نهادهای علمی دینی 

و تأثیرگذاری در امور گوناگون است

در مقام و ستایش وجودی حضرت فاطمه 
این  که  گفت  می بایست  معصومه)س(، 
درخشان  نگینی  مانند  مقدس  وجود 
خیر  باعث  و  می درخشند  قم  شهر  در 
و  شهر  این  مردم  برای  فراوانی  برکات  و 
بیت)ع(  اهل  محبین  و  دوستداران  سایر 
همچنین  و  شده اند  عالم  نقاط  سایر  در 
باید گفت این بزرگوار، از لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی، سایه ای امن از امنیت و آسایش 

برای مردم هستند. 
حضرت فاطمه معصومــه)س( در تاریخ 
اول ماه ذیقعده سال 173 هجری قمری 
در شــهر مقدس مدینه چشــم به جهان 

گشودند. 
این بزرگــوار، تنها فرزند امــام کاظم)ع( 
هســتند که با وجود مقدس حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( از یک مــادر به نام 

»نجمه خاتــون«، متولد شــدند. در باب 
خصائل حضــرت معصومــه)ع(، نکته ای 
که قابل اهمیت اســت، بــرکات و فضائل 
وجودی ایشان اســت. این بزرگوار بعد از 
هجرت اجباری امام رضا)ع( به خراســان، 
مجبور به ترک شــهر مدینه شــدند و در 
مسیر رســیدن به امام رضا)ع( وارد شهر 
قم شــدند و بایــد گفت کــه مهم  ترین و 
شــاخص ترین بخش زندگانی این بانوی 
مکرمــه)س( نیز در همین مــدت اقامت 
ایشــان در شــهر قــم، تعریــف و تبیین 

می شود.
برخی از محققیــن و مفســرین، در باب 
رحلت این بانــوی بزرگــوار)س( روایت 
کرده اند که ایشان بعد از چند روزی که در 
شهر قم اقامت داشتند، بر اثر مسمومیت و 
شدت غم و اندوه غربت و سفر، در این شهر 

دار فانی را وداع گفتنــد. درروایات منقول 
است بعد از این که شدت بیماری بر ایشان 
مشهود و معلوم شــد، ایشان در شهر ساوه 
کنونی، فرمودند که مرا به شهر قم برسانید 
که من از پدرم شنیده ام که این شهر محل 
نشر و اجتماع دوســتداران و شیعیان اهل 
بیت)ع(است. حضرت فاطمه معصومه)ع( 
در تاریخ بیســت و ســوم ربیع االول سال 
201 هجری قمری وارد شهر قم شدند و در 
بدو ورود مورد استقبال بی نظیر و بی مانند 
شیعیان و دوستداران ائمه معصوم)ع( قرار 

گرفتند.
مدت اقامــت حضرت معصومــه)س( در 
شهر قم، قریب هفده روز است و بعد از این 
مدت ایشــان به علت بیماری و مسمومیت 
به شــهادت رســیدند. نکته مهم دیگر در 
باب وجود مقــدس حضرت معصومه)س(، 

عالم پروری در
 پناه حضرت معصومه)س(

حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم پاک نیا
استاد سطوح عالی حوزه

جایگاهی اســت که شــهر مقدس قم بعد 
از ورود ایشــان، به آن دســت یافت. شهر 
قم بنا بر روایــات و احادیثی کــه از ائمه 
معصــوم)ع(، به خصوص امــام صادق)ع( 
روایت شــده اســت، جایــگاه و موقعیت 
ممتازی داشــته و به علت حضور حضرت 
معصومه)ع(، پایگاه، ملجــأ و مضجع این 
بانوی مکرمه)س( نامگذاری شده بود. امام 
رضا)ع( در روایتــی فرموده اند: »خداوند 
از اهل شهر قم خشــنود و خرسند باشد، 
زیرا آن ها شیعیان و محبین برگزیده اهل 
بیت)ع( دربین شهرهای مختلف هستند، 
خداونــد محبت و والیــت ما را بــا آن ها 

عجین نموده است.« 
شــهر مقدس قم بنــا به وجــود و حضور 
مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه)ع(، 
دارای گســتردگی و ویژگی هــای مهم، 
اثرگذار و اثربخشــی شــد کــه مهم ترین 
آن، ایجاد پایگاه و نهادهــای علمی دینی 
و تأثیرگــذاری در امور گوناگون اســت. 
ایــن شــهر در ســده های اخیــر، محل 
تجمــع و تکثــر شــیعیان و محبین آل 
محمد)ص( بوده است. بعد از ورود حضرت 
معصومــه)س( به این شــهر، خیل عظیم 
سادات، این شهر را محل تجمع، آرامش و 
امنیت خود یافتند و به این شهر مهاجرت 
کردند و امروزه امامزاده های متعددی که 
همگی از اوالد حضرت زهرا)س( هســتند 

در این شهر مدفون هستند. 
نکتــه دیگــر در مقوله بــرکات وجودی 
حضــرت معصومه)س( در شــهر مقدس 
قم، پرورش و تربیت عالمــان و محققین 
سترگ جهان اســام و عالم تشیع است. 
بعد از وفات ایشــان، افــراد بزرگی مانند 
»علی بن حســین بن بابویــه قمی«، پدر 
شــیخ صدوق و صدوق اول و خود شــیخ 
صدوق که نویســنده بالغ بر سیصد کتاب 
و اثر در اصول و فروع شیعه هستند در این 
شــهر مقدس پرورش یافتند. »محمد بن 
حسن صفار قمی«، از عالمان بنام دیگری 
است که در این شهر و بنا به وجود و حضور 
مقدس حضــرت معصومــه)س( پرورش 

یافتند.

ایشــان از یــاران و نزدیــکان خاصه امام 
عســکری)ع( نیز بودند. از عالمان بزرگ 
دیگری که در شــهر قم پــرورش یافتند، 
می توان به »احمد بن اسحاق قمی« اشاره 
کرد. ایشــان در ضمن، وکیــل و نماینده 
امام عسکری)ع( در این شــهر نیز بودند. 
هم اینک مســجد بزرگی که در شهر قم و 
بنام امام عسکری)ع( است، از یادگارهای 
این عالم بزرگ است. محدثین بزرگی نیز 
به برکت وجود حضــرت معصومه)س( در 
این شهر پرورش یافتند؛ احمد بن ادریس 
قمی، زکریا بن آدم اشــعری قمی، خواجه 
نصیــر طوســی و صدرالمتألهیــن از این 

دسته هستند. 
باید گفت وجود حضــرت معصومه)س( 
در شــهر قم، باعث به وجود آمدن و رشد 
بســیاری از متفکریــن، محققین و حتی 
وزیران بزرگ جهان اســام در این شهر 
شده است. رجال علمی و مردان سیاست 
و تجارت نیز در این زمره یافت می شــوند 
و هم اینک بســیاری از آن ها مورد توجه و 
شناخت بین المللی و جهانی هستند. یکی 
دیگر از بــرکات و فضائل وجودی حضرت 

معصومه)س( در شهر مقدس قم، ایجاد و 
احیای حوزه علمیه قم است.

بعــد از وفــات ایشــان و بــر اثــر ازدیاد 
دوســتداران و جویندگان معــارف اهل 
بیت)ع(، حــوزه علمیه دینــی و الهی قم 
شروع به فعالیت کرد و منشــأ پیدایش و 
ظهور و بروز عالمان بزرگی در عالم تشیع 
شــد. در مراحل اخیر می توان به میرزای 
قمی و مرحــوم ماصدرا اشــاره کرد که 
باعث تقویت و قــوام این حوزه مقدســه 
شدند. از علمای بزرگ دیگر در این حوزه 

می توان به آیت اهلل بروجردی اشاره کرد. 
در عصر حاضــر نیز می توان بــه بزرگانی 
چون امام خمینی)ره( اشــاره داشــت که 
در این حوزه مقدســه، تعلیــم و پرورش 
یافتند و انقاب اسامی ایران هم از همین 
شــهر مقدس نشــئت گرفت. باید گفت 
وجود مقدس حضرت معصومه)ع( در این 
شهر، باعث نشر معارف اســامی و تولید 
عالمان و محدثین بزرگی شــد. قطعاً این 
مقام و منصب، به برکــت وجود این بانوی 
مکرمه)س(، شامل حال این شهر مقدس 

   .شده است

 وجود حضرت 
معصومه)س( در 

شهر قم، باعث 
به وجود آمدن 
و رشد بسیاری 

از متفکرین، 
محققین و حتی 

وزیران بزرگ 
جهان اسالم در 
این شهر شده 

است
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رحلت مرموز آیت اهلل ســید مصطفی خمینی 
در آبان 1356 که برخي حتي آن را شــهادت 
و سوء قصد به ایشان تعبیر و تلقی می کنند را 
می توان نقطه عطفی در نهضت اسامی مردم 
ایران دانست. مجالس یادبود در سراسر کشور 
برگزار شد و در آن مراسم، تظاهرات گسترده 
علیه رژیم به پا شــد. از این رو، رژیم تصمیم 
گرفت بــا توهین به ســاحت حضــرت امام 
خمینی)ره(، چهره ایشــان را به عنوان رهبر 

نهضت مخدوش کند.
در اواســط دی ماه 1356، پیــک دربار، نامه 
ممهور بــه مهر دربار را بــه داریوش همایون، 
وزیر اطاعــات و جهانگــردی داد. او نیز نامه 
را جهت انتشــار به روزنامه اطاعات ســپرد. 
مسعودی، صاحب امتیاز روزنامه، مفاد مقاله 
را باعث واکنش علما و روحانیون و برای آینده 
روزنامه خطرناک می دانســت، اما در تماس با 
وزیر اطاعات و نخست وزیر آموزگار، دریافت 
که برخــی از مفــاد تنــد و تحریک آمیز آن 
به خواست شــاه در مقاله آمده است. در این 
مقاله که با امضای مســتعار احمد رشــیدی 
مطلــق در روزنامه اطاعات به چاپ رســید، 
به طور صریح، بی حجابــی فضیلت و حجاب، 
کهنه پرســتی و ارتجاع معرفی و به ســاحت 
مقدس امام خمینی، اهانت و قیام 15 خرداد 
1342، توطئه استعمار ســرخ و سیاه معرفی 

شده بود.
با انتشــار این مطالــب اهانت آمیــز، اولین 
واکنش ها در شــهر قم آغاز شــد. مدرسین 
حوزه علمیــه قم دروس حــوزه را در روز 18 
دی تعطیل اعام کردنــد و در این روز، طاب 
با تشــکیل اجتماع بزرگی، تظاهرات خود را 
به ســوی منازل مراجع آغاز کردند و تعدادی 

از علما و مراجع قم در ســخنرانی های خود به 
حمایت از امام و محکومیت اهانت به ســاحت 
ایشــان پرداختنــد. بازاریان قم با مشــاهده 
حرکت حــوزه علمیــه، تصمیم بــه تعطیلی 

مغازه های خود در 19 دی گرفتند. 
روز نوزدهم دی ماه، ســاواک و شــهربانی به 
کمک نیروهای کمکی از تهران وارد شــده و 
در حوالی مدارس علمیه متمرکز شدند. اقشار 
مختلف مــردم با راهپیمایی به ســوی منازل 
بزرگان حوزه، رفته رفته خروشان تر می شدند. 
نیروهای رژیم، با مشاهده حرکت عظیم مردم 
تصمیم به حمله گرفتند و تیراندازی شــروع 
شــد و در این روز عده زیادی از طاب و مردم 

قم به شهادت رسیده و یا مجروح شدند.

این قیام را باید نقطــه عطفی در تاریخ نهضت 
اســامی دانســت، چرا که پــس از آن امواج 
انقاب اسامی شدت گرفت و با چهلم های پی 
در پی مردم نقاط مختلف ایران، دامنه انقاب 
فراگیــر شــد و در نهایت به ســرنگونی رژیم 

پهلوی انجامید.
مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( در زمان 
ریاست جمهوری خود در سالروز قیام 19 دی، 
پیامی صــادر کردند که بخشــی از آن چنین 
اســت: »نوزدهم دی ماه یادآور قهرمانی های 
مردم ایثارگر قم، شــهر قیام و شهادت، و روز 
آغاز مبارزه قاطع و مســتمر امت اســامی با 
رژیم منحوس پادشــاهی اســت. در نوزدهم 
دی ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش و در اوج 
قدرت رژیم شــیطانی پهلوی، در روزهایی که 
استبداِد به جنون کشیده شاه خائن، کار عمال 
و کارگــزاران رژیم را به گســتاخی و وقاحت 
کشانده و اختناِق حاکم، همه فریادهای ملت 
محروم و دربند را در ســینه خفــه کرده بود، 
یک باره فریاد پرخــروش و هماهنگ مردم قم 
آســمان ایران را شــکافت و خواب دژخیمان 

پهلوی را برآشفت.«
مقاله توهین آمیزی که به دســتور شــاه خائن 
علیه امیر مســتضعفان و مرجع شیعیان جهان 
به چاپ رســیده بود، همچون جرقه ای باروِت 
خشم مردم مسلمان قم را منفجر ساخت. رژیم 
نامردمی حاکم نیز بنا به ماهیت ضد خدایی و 
ضد خلقی خویش، دســتور داد مزدورانش به 
روی مردم بی دفاع آتش گشودند و خون پاک و 
مطهر مسلمانان مبارز را به زمین ریختند. قیام 
دلیرانه مردم قم، نقطه شروع مبارزه ای بی امان 
بود که تا لحظه سقوط حکومت رّجالگان رژیم 
پهلوی ادامه یافــت و پس از آن نیــز تا امروز 
در جبهه هــای داخلی و خارجــی ادامه دارد و 

خواهد داشت«.
قیــام 19 دی بــا مظلومیت شــهدا و حرکت 
روحانیت و مردم به بار نشســت و حرکت ساز 
شــد. پیام حضرت امــام)ره( روح تــازه ای در 
کالبد مجــروح ملت دمید و انقــاب، آهنگ و 
شتاب تازه ای به خود گرفت. مبارزه علیه رژیم 
طاغوت، شــکل همه جانبه ای پیدا کرد و خون 
تازه ای در رگ نهضت جوشــیدن گرفت. 19 
دی نقطه عطفی در نهضت اســامی مردم به 
رهبری امام خمینی)ره( بود که مشعل انقاب 
را شــعله ور ســاخت و پیروزی علیه حکومت 

 .طاغوت را به ارمغان آورد

مینا علیزاده

قیاِم قمقیاِم قم
غزه به دلیل 
این که خط 

مقدم مسلمانان 
و شیعیان در 

مقابله با اسرائیل 
است و همچنین 

نزدیک ترین 
مکان برای ضربه 

زدن به پیکره 
رژیم صهیونیستي 

است برای ما 
مسلمانان اهمیت 
استراتژیک دارد

روز 2۹ دی ماه ۱۳87 هجری شمســی برابر با ۱8 ژانویه 200۹ 
میالدی )2۱ محرم ۱4۳0 هجری  قمری( بــه عنوان »غزه، نماد 
مقاومت فلسطین« اعالم و همه ساله در تقویم رسمی جمهوری 

اسالمی ایران ثبت شد.
نوار غزه در جنوب غربی  سرزمین های اشغالی فلسطین، با مساحتی بیش 
از  360  کیلومتر مربع  واقع شــده و یک  میلیون  و400 هزار نفر جمعیت 
دارد. این باریکه ، هم مرز با مصر، فلسطین و ساحل  مدیترانه است. رژیم 

صهیونیستی با محاصره دریایی و زمینی این 
منطقه، باعث شــد که تنهــا راه ارتباطی این 
منطقه با دنیای خارج، گــذرگاه رفح، در مرز 
مشترک با مصر باشد که مدت ها این گذرگاه 

هم به دالیل مختلفی بسته بود.
هفتــم دی مــاه 87، روز حملــه رژیــم 
صهیونیســتی به غزه و آغاز عملیات ســرب 
گداختــه علیه مقاومــت بود. ایــن رژیم باور 
داشــت طی یــک دوره کوتاه 7 تــا 10 روزه 
می توانــد جریان مقاومــت را از بیــن ببرد، 
یا آن که آن را تــا حد زیــادی تضعیف کند، 
به طوری کــه توانایی مخالفت بــا طرح های 
اسرائیلیـ  آمریکایی را نداشته باشد، اما پس 

از 22 روز، مفتضحانه از نوار غزه مجبور به عقب نشینی شد.
رژیم صهیونیســتی با هدف ضربــه زدن به جنبــش مقاومت حماس 
و حذف آن از ســرزمین های اشــغالی به منطقه غزه یــورش برد و زن، 
مرد، پیر و جوان را به خاک و خون کشــید. مقاومت ســاکنان محدود، 
محصور و مظلوم غزه با دســتان خالی مقابل نظامیان صهیونیســت، به 
ملت های عرب زبان نشان داد که می توان با توکل به خدا، عزم و بردباری، 

زورگویان عالم را به خاک زبونی و مذلت نشاند. 
حماس در فلســطین و حزب اهلل در لبنان از جمله گروه های مقاومت در 
منطقه هستند که با تأسی از ملت والیتمدار ایران، ضربه های مهلکی به 
اعتبار رژیم صهیونیستی در جهان زدند و ماهیت ضدبشری، اشغالگری 
و جنایتکار آن را بر همگان روشن کردند. ملت های مسلمان بعد از غلبه 
حزب اهلل و حماس بر رژیم صهیونیســتی، فهمیدند که کمی ِعده و ُعده 
تأثیری بر نتیجه پایــداری و حق طلبی آن ها نــدارد، از این رو در مصر، 

تونس و لیبی توانســتند دیکتاتورهــای زمان را از اریکــه قدرت به زیر 
بکشند.

بــه خاطر ســرپوش گذاشــتن رســانه های غربی بــر جنایــات رژیم 
صهیونیســتی و از طرفی به خاطر حماســه آفرینی مردم مظلوم غزه در 
دفاع از سرزمینشــان، روز 29 دی ماه با نام روز ملی غزه نامگذاری شده 
است. روز غزه مانند روز جهانی قدس فرصتی است که فریاد مظلومیت و 

حق طلبی مردم مظلومش به گوش جهانیان برسد.
نظام مقدس جمهوری اســامی، همواره شــعار دفاع از مظلومین را در 
مقابل زورگویان ســرلوحه قرار داده است و مسئله فلســطین و دفاع از 
مسلمانان آن ســرزمین از دغدغه های مردم ایران اسامی بوده است. در 
طول سال های اشغالگری رژیم صهیونیستی، 
امام خمینی)ره( با درایــت خود در نامگذاری 
روز جهانی قــدس، حمایت از فلســطینیان 
را به عنوان یک مســئله راهبردی برای نظام 
جمهوری اســامی ایران تعیین کرد که ما به 

آن پای بند بوده و هستیم.
غزه به دلیــل این که خط مقدم مســلمانان و 
شیعیان در مقابله با اسرائیل است و همچنین 
نزدیک ترین مکان بــرای ضربه زدن به پیکره 
رژیم صهیونیســتي اســت برای ما مسلمانان 
اهمیت اســتراتژیک دارد. نوار غــزه به دلیل 
نزدیکی به مصر که شــاهراه انــرژی و امنیت 
اســرائیل بوده و از طرفی آن ها با تصرف این 
منطقه می توانند کل فلســطین را اشــغال کنند و دغدغه آسیب پذیری 
خود را از بین ببرند، برای اســرائیل هم دارای اهمیت فراوانی است. این 
پیروزی های غزه در جنگ 8 روزه و 22 روزه به مردم دنیا نشــان داد که 
قدرت ایمان در مقابل تجهیزات نظامی و ســاز و بــرگ ارتش دوم دنیا 
پیروز مي شود و هیمنه پوشــالی اســرائیل را از بین برد. این پیروزی ها 
از طرفی هم باعث برهم زدن معادالت غرب و اســرائیل در منطقه غرب 
آسیا و همچنین کاهش محبوبیت سردمداران رژیم اسرائیل بین مردم و 
افزایش اعتبار و عزت جمهوری اسامی و حزب اهلل لبنان بین مسلمانان 

جهان شد. 
سانسور خبری شدید رسانه های غربی از جنایات اسرائیل در این منطقه، 
حمایت آمریکا، اروپــا از اســرائیل و وتو الیحه هــا و قطعنامه های ضد 
اسرائیلی، باعث سکوت جامعه جهانی در برابر جنایات رژیم اسرائیل در 

 .این منطقه شده است

روز غزه؛ روز مقاومت
سیدعیسی محمدی

یادداشت
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علم و تحصیل برخوردار باشــند. در برخی حکومت ها، جــز درباریان و 
اشــراف زادگان، دیگران از آموختن محروم بودند و در برخی دیگر تنها 
اغنیا می توانســتند آموزش ببینند و طبقات محروم جامعه از فراگرفتن 
دانش بی بهره بودند. در نظام پهلوی نیز بــا آن که در ظاهْر تبلیغ فراوانی 
برای سوادآموزی می شد، اما این امر همگانی نبود و شمار چشمگیری از 
مردم در بی سوادی به ســر می بردند و این همان چیزی بود که استعمار 

می خواست تا به راحتی بتواند به کشور تسلط همه جانبه پیدا کند.

مبارزه با بی سوادی 
پس از فرمــان حضرت امــام خمینــی)ره( مبنی بر تشــکیل نهضت 
سوادآموزی و بســیج همگانی برای از بین بردن بی ســوادی در جامعه 
اســامی، همه مردم عزم خود را جزم کردند تا شجره خبیثه بی سوادی 
را که در سرتاسر کشــورمان ریشــه دوانده بود قطع کنند و به جای آن 
نهال های سرســبز و باطراوت دانش بکارند. این امر بــا برنامه ریزی های 
دقیق و بردبارانه صورت پذیرفت و کشــور ما را در دنیا به کشوری باسواد 

تبدیل کرد. 

پس از فرمان 
حضرت امام 

خمینی)ره( مبنی 
بر تشکیل نهضت 
سوادآموزی همه 

مردم عزم خود 
را جزم کردند 

تا شجره خبیثه 
بی سوادی را 

که در سرتاسر 
کشورمان ریشه 
دوانده بود قطع 

کنند

سفارش های امام)ره( به سوادآموزان 
شماهایی که امروز همت گماشتید 
که مــردم را ســوادآموزی کنید، 
توجه داشته باشید که ارزش کار 
شما ارزشی اســت که قرآن کریم 
این ارزش را تصدیق فرموده است. 
لکن در کنار این آموزش، پرورش 
هم باشد، دعوت به تقوا هم باشد. 
آمــوزش تنها نباشــد؛ آموزش و 
تربیت باشد. انسان تا آخر عمرش، 
هم به علم احتیاج دارد، هم بــه آموزش و هم به پــرورش. این که بعضی از 
اشــخاص گمان می کنند که ما دیگر وقت درس خواندنمان گذشته است، 
این صحیح نیست. درس، یک وقت معین ندارد. علم یک وقت معین ندارد. 
اگر انسان در حال احتضار هم یک کلمه یاد بگیرد بهتر از این است که جاهل 
باشد. این طور نباشد که شــما که آن ها را تعلیم می دهید و ان شاء اهلّل موفق 
خواهید بود، از تربیت غافل شــوید، از این غفلت نکنید. آن جمله هایی که 
می خواهید یادشان بدهید، جمله هایی باشد که دعوت به تقوا شده، دعوت 

به مکارم اخاق شده.«

جهاد سوادآموزی
رهبر معظم انقاب با مروری بر تاریخ صدر اســام، انقاب اســامی را 
نقطه عطفی در ریشــه کن کردن بی ســوادی می دانند: »آن وقتی که در 
دنیا خبری از علم، ســواد، درس، مشق و نشــانه های تعلیم و تعلم وجود 
نداشت، اسام و قرآن، با اقرأ شــروع کرد و به قلم و نوشته سوگند خورد 
و اســیر جنگی را در مقابل یاد دادن چند کلمه آزاد کــرد. این متعلق به 
چهارده قرن پیش است. همان کارهای اســام و نبی مکرم)ص( موجب 
شــد که جامعه اُّمی عرب، در زمانی که اروپای امروز هیچ خبری از علم و 
دانش نداشــتند، دارنده بزرگ ترین دانشگاه ها و بزرگ ترین دانشمندان، 
فارابی ها، ابن سیناها، محّمد بن زکریاها، ابوریحان ها و دیگران و دیگران 
شود؛ یعنی در صدر اسام مبارزه با بی سوادی و تحریص و تحریض به علم 
و دانش، جامعه اسامی را حدود هفت، هشت قرن از همه دنیای متمدن 
آن روز جلوتر بــرد. البته بعد ما رجعت کردیم. مســلمانان تنبلی کردند 
و کار ما به این جا رســید. ولی حاال می توانیم دوباره شروع کنیم. دوباره 
انقاب شد، دوباره اسام سرکار آمد و حاال دیگر بی سوادی معنی ندارد.«

ایشان همچنین زحمات و خدماتی که برای سوادآموزی انجام می شود را 
جهاد می دانند و خطاب به خادمان نهضت سوادآموزی می گویند:

»برادران و خواهران نهضت ســوادآموزی بدانند کــه در حال جهادند. به 
شــهرها و روســتاهای دورافتاده رفتن، و دِر خانه ها را زدن و در مساجد 
کاس تشکیل دادن و بدون چشمداشِت احسنت و تشکری علم و سواد را 
ـ که ارزنده ترین هدیه هاســتـ  به مردم دادن یک جهاد است. بی سوادی 
برای همه جوامع انسانی یک لکه ننگ است، اما برای یک جامعه مسلمان 
انقابی، در این دوران و عصر پرزحمت که قدرت های بزرگ از بی سوادی 
و ناآگاهی مردم استفاده می کنند، بیشــتر مایه ننگ است. نمی خواهم به 
بی سوادان اهانت کنم، اّما بی سوادی واقعاً لکه ننگی است. خود بی سوادان 

 ».و در کنار آنان باسوادان، تاش کنند که این لکه ننگ را بشویند

فرمان امام)ره( بر تشکیل نهضت سوادآموزی 

حضرت امام خمینی)ره( رهبر کبیر انقــاب، در پیامی درباره اهتمام به 
امر سوادآموزی فرمودند: »ملت شریف ایران، از جمله نیازهای اولیه برای 
هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن، بلکه مهم تر از آن هاست، آموزش 
بر همگان است... مایه بســی خجلت است در کشوری که مهد علم و ادب 
بوده و در ســایه اســام زندگی می کندـ  که طلب علم را واجب دانسته 
استـ  فردي از نوشــتن و خواندن محروم باشد. باید در برنامه درازمدت، 
فرهنگ وابسته کشورمان را به فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم... 
تمامی بی ســوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای 
یاد دادن به پا خیزند و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات به پا خیزد. 
برادران و خواهران ایمانی! برای رفع این نقیصه دردآور بســیج شــوید و 
ریشــه این نقص را از بُن برکنید... ائمه جماعات شهرستان ها و روستاها 
مردم را دعوت نمایند و در مســاجد و تکایا، باسوادان نوشتن و خواندن را 
به خواهران و برادران خود یاد بدهند و منتظر اقدامات دولت نباشند و در 
منازل شخصی، اعضای باســواد خانواده اعضای بی سواد را تعلیم کنند و 

بی سوادان از این امر سرپیچی نکنند.«

آن وقتی که در دنیا خبری از علم، ســواد، درس، مشق و نشانه های تعلیم 
و تعلم وجود نداشت، اســام و قرآن، با اقرأ شــروع کرد و به قلم و نوشته 

سوگند خورد و اسیر جنگی را در مقابل یاد دادن چند کلمه آزاد کرد

دین اسالم، دین دانش و آموزش برای زندگی سعادتمندانه دنیوی 
و اخروی بشر است. بی گمان ارزش انسان در آموزه های قرآنی به 
دانش است. یکی از مسائلی که در اسالم تأکید فراوانی بر آن شده 
است، تعلیم و تربیت است. در زمینه تعلیم، تعلم و تربیت، آیات 
ویژه  جایگاه  و  اهمیت  نشان دهنده  که  داریم  بسیاری  روایات  و 
آموزش در مکتب آسمانی اسالم است. دین اسالم از همان آغاز 
به از بین بردن جهل و بی سوادی پرداخت و تعلیم و تربیت را به 
عنوان برنامه ای الهی و پسندیده به مردم معرفی کرد. اسالم دین 
بیداری، روشنگری و آگاهی است و هر نوع جهل و بی سوادی را 

محکوم می داند و همگان را به فراگرفتن دانش امر می کند.

مقام معظم رهبری طی ســخنانی در مورد اهمیت علم، دانش و فناوری 
در دنیای امــروز می فرمایند: »باید کشــورهای اســامی از لحاظ علم 
و فناوری پیشــرفت کنند. گفتم غرب و آمریکا به برکت علم توانســتند 
بر کشورهای دنیا مسلط شــوند؛ یکی از ابزارهاشــان علم بود؛ ثروت را 
هم با علم به دســت آوردند. البته مقداری از ثروت را هــم با فریبگری، 
خباثت و سیاســت به دســت آوردند، اما علم هم مؤثر بود. باید علم پیدا 
کرد. روایتی اســت که فرمود: »العلم ســلطان من وجده صال و من لم 
یجده صیل علیه«. )شرح نهج الباغه، ابن ابی الحدید، ج 20، ص 319( 
باید علم پیدا کنید. علم که پیدا کردید، پنجه قوی پیدا خواهید کرد. اگر 

علم نداشته باشید، کســانی که دارای پنجه قوی هستند، دست شما را 
می پیچانند. جوان هاتان را به علم تشویق کنید؛ این کار ممکن است؛ ما 
در ایران این کار را کردیم. ما قبل از انقاب در ردیف های آخِر آخِر علمی 
دنیا قرار داشتیم که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمی شد. امروز به برکت 
انقاب، به برکت اســام، به برکت شریعت، کســانی که در دنیا ارزیابی 
می کنند، گفتند و در دنیا منتشر شــد که ایران امروز از لحاظ علمی در 

رتبه شانزدهم دنیاست«. )مقام معظم رهبری، 1391/9/21( 
به همیــن دلیل بعــد از انقاب اســامی، هفتم دی ماه ســال 1358 
حضرت امام خمینی)ره( فرمانی مبنی بر تشــکیل نهضت سوادآموزی 
صادر کردند که از جملــه کارهای مدبرانه و حکیمانه ایشــان بود و آثار 
و نتایج فراوانی به همراه داشت. تشکیل نهضت ســوادآموزی نیز مانند 
خیلی از نهادها و ارگان های کشــور از ثمرات انقاب اســامی است که 
تحولی بزرگ در کشور ما پدید آورد. سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، 
روز ســوادآموزی نیز نامگذاری شده است. طی ســال ها تاش نهضت 
سوادآموزی، نتایج خوبی به دســت آمده است، اما امروزه جمع زیادی از 
کودکان مستعد کشور، در شهرها و روستاهای مختلف، به دالیل زیادی 
که از جمله مهم ترین آن ها فقر و کار اســت، از تحصیل محروم مانده اند 

که همت مسئوالن را برای ریشه کن کردن این معضل بزرگ می طلبد.

سوادآموزی قبل از انقالب اسالمی 
با مراجعه به تاریخ کشــورمان در می یابیم که در حکومت های گذشته، 
آموزش همگانی نبــوده و همه اقشــار جامعه نمی توانســتند از نعمت 

مبارزه با بی سوادی 
محدثه تردست

نهضت سوادآموزی و اهداف عالی اسالم
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گزارش

»الزامات تکوین تمدن  ایده علمی  نقد  و  ترویجی عرضه  کرسی 
نوین اسالمی«، به همت مرکز مطالعات اجتماعی تمدنی، در تاریخ 
24 آذر در مرکز همایش های غدیر دفتر تبلیغات اسالمی قم برگزار 
شد. در این جلسه، رسول نوروزی، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات 
اجتماعی تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و حجت االسالم 
دکتر مصطفی جمالی، عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمی، 
دیدگاه های خود را ارائه کردند. گزارش علمی مهروماه از مباحث 

دکتر نوروزی و دکتر جمالی را در ادامه بخوانید.

چکیدة بحث دکتر نوروزی
اگر تمدن را به مثابــه یک فرایند )Process( در نظــر بگیریم، نه یک 
وضعیــت )Condition(، می توانیم از قواعد تمدن ســازی و یا ســیر 
تکوین آن ســخن به میان آوریم؛ زیرا در این صورت تمدن به مثابه یک 
شیء نیســت تا به عنوان یک امر تاریخی به آن نگاه شود، بلکه به مثابه 
یک امِر در حالِ  شدن اســت که علیرغم نگاه تاریخی می تواند به عنوان 
یک پدیده مــورِد مطالعه توصیفــی و تبیینی قرار گیرد کــه از قابلیت 
پیش بینی پذیری برخوردار خواهد بود. در ایــن حالت، تمدن »تولید و 
بازتولید« می شــود و امکان تغییر و مدیریت آن به سمت وضع مطلوب 

وجود خواهد داشــت. در فرآیند تولید و بازتولید تمدن، عناصر مختلفی 
نظیر دین، اخــاق، اقتصاد، زبان، تاریخ، فرهنــگ، ویژگی های فردی و 
اجتماعی و... به عنوان متغیرهای دخیل در تمدن ســازی تأثیرگذارند. 
ما در این جا نقش زبان در سیر تکوین تمدن اسامی را به عنوان مسئله 
اصلی مورد بررسی قرار خواهیم داد. در این راســتا، نقش تاریخی و نیز 
نقش آن در تولید، بازتولید و ایجاد تمدن نوین اسامی بررسی می شود. 
بحث ما در این جا بر اساس این فرضیه اســت که: در تمدن اسامی )هم 
در تجربه تاریخی و هم در فرآیند ســاخت یک تمــدن جدید(، زبان با 
ـ نظیر دیــنـ  تبدیل به  اثرپذیــری از ایــده  هدایت گر و قلب تمــدنـ 
مؤلفه ای تمدن ســاز خواهد شــد و به مثابه یکی از مهم ترین مؤلفه های 
شــکل دهی به هویت تمدنی و گســترش حوزه اعتبار تمدنی در تمدن 

نوین اسامی ایفای نقش خواهد کرد.

چکیدة بحث دکتر جمالی
انقاب اســامی با آرمان تمدن اســامی، در عصری پا به عرصه وجود 
گذاشــت که جامعه پردازی و تمدن ســازی در این عصر تفاوت جدی و 
جوهری با عصر گذشــته دارد و لذا بدون توجه به الزامات تمدن ســازی 
در عصر حاضر، نه تنها آرمان انقــاب قابل تحقق نخواهد بود، بلکه اصل 

حیات و بسط انقاب اسامی هم امکان پذیر نیست.
مهم ترین الــزام، تغییر رویکرد تمامی اندیشــمندان، نخبگان و مدیران 
در موضوع فعل خــود و اتخاد رویکردی تمدنی اســت. رویکرد تمدنی، 
رویکردی فراتر از رویکرد ملی اســت و در همه حوزهای حیات انسانی، 
به بنیان های اصیل مورد پذیرش جهان اسام، همچون توحید و جریان 
والیت الهیه توجه تام دارد و به دنبال اســتفاده بهینه از تمامی ظرفیت 

جهان اسام جهت وحدت بخشی در این راستاست.
الزام دیگر در مهندســی تمدن اســامی، توجه به نقش تغییر تمایات 
اجتماعی، و به ویــژه کارکرد هنــر در تغییر انگیزه هــای اجتماعی در 

راستای تحقق عزم اجتماعی، جهت دستیابی به تمدن اسامی است. 
از دیگر الزامات تمدن ســازی، توجه به ویژگی هــای جامعه پردازی در 
عصر حاضر اســت؛ ویژگی هایی همچــون ارتباط تمامــی عرصه های 
حیات فردی و اجتماعی بشــر، مدیریت پذیری تمامــی ابعاد تمدنی و 
جهانی ســازی در دنیای امروز که تمدن مادی لیبرال واجد آن اســت و 

مدعی تمدن پایان تاریخ است.
آخرین و مهم ترین الزام مهندســی تمدن نوین اســامی، دستیابی به 
شــبکه اطاعات نظام مند و کارآمد اســت که از طرفی ریشه در معارف 
بنیادین اسامی داشــته و از طرفی از کارآمدی باال در مهندسی تمدن 
اسامی برخوردار باشــد. بالطبع این شــبکه اطاعات از سه الیه »فقه 
تمدنی، علوم تمدنی و الگوهای پیشــرفت« تشــکیل شده که بر اساس 
مدیریت شــبکه ای باید از تمامی ظرفیت های پژوهشی جهان اسام در 
راســتای تولید چنین شبکه اطاعاتی استفاده شــود؛ همچنان که کفر 
جهانی با مدیریت شبکه ای اطاعات و اســتفاده از تمامی ظرفیت های 
علمی جهانـ  حتی ظرفیت های علمی جهان اسامـ  به چنین شبکه ای 
از اطاعات و علوم دســت پیدا کرده و مدعی مدیریت جهانی عالم است. 

 .در این مقاله از روش تحلیل محتوا استفاده می شود

سید حسین میرخلیلی

امکاِن مدیریت تمدن
گزارش علمی نشست 

»الزامات تکوین تمدن نوین اسالمی«
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خبر

تاکید وزیر ارشاد بر حمایت از فعالیت های قرآنی
وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی در بازدید از معاونت 
قرآن و عترت ارشــاد، بر ضرورت حمایت همه جانبه 
کلیه معاونت ها و سازمان های وزارت متبوع از حوزه 
قرآن و عترت تاکید کرده و گفته اســت: وجود قرآن 
در منازل یک باور درونی اســت کــه خانواده ها در 
حضور شعاع آن احساس آرامش و اطمینان می کنند.

به گفته صالحی امیــری، نیازمنــد تبیین گفتمان 
مطلــوب قرآنی در جمهوری اســامی هســتیم. و 
برای فراگیر شــدن فرهنگ قرآنــی در جامعه نیاز 
است جلســات مشــترکی با اصحاب فرهنگ و هنر 
که عاقمند به این حوزه هســتند برگزار شــود و با 

همفکری آنان به تولیدات مطلوب برسیم.
وی با اشاره بر اختصاص بخشــی از یارانه های حوزه 
فرهنگ به فعالیت های قرآنی تاکید کرده است: باید 
در اختصاص یارانه های سال ٩٦، تقویت حوزه قرآنی 

مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
صالحی امیری اعام کرده است: حوزه فعالیت قرآنی 
در ٣١ استان، ٦٠ هزار روستا، هزار و ٣٠ شهر و ٤٥٠ 
شهرستان اســت، از این رو باید این فعالیت در اقصی 

نقاط کشور محسوس شود.
وزیر ارشاد  در این جلسه با اشــاره به سرمایه گذاری 
اساســی در حوزه کودک و نوجوان گفــت: اگر قرار 
است در ١٠ سال آینده فطرتی پاک در جامعه داشته 
باشیم باید در حوزه کودک و نوجوان سرمایه گذاری 
کرد تا فرزندانی تربیت شــوند که در آینده صاحبان 

کشور و انقاب باشند.
به گفته صالحی امیری، کانون های کودک و نوجوان 
در کشــور باید نســبت به موضوعات قرآنی اهتمام 
بیشتری داشته باشند تا نسل جدید به فعالیت در این 

. حوزه ترغیب شوند

بارگذاری هجدهمین بسته »نورسیده ها« در 
کتابخانه های عمومی

هجدهمین بســته از مجموعه »نورســیده ها« تهیه 
و برای اســتفاده کاربران بر روی ســامانه مدیریت 

کتابخانه های عمومی کشور)سامان( بارگذاری شد.
این مجموعه، با ۸۲ عنوان کتــاب و در قالبی جدید، 
منتشر و راهی کتابخانه های سراسر کشور شده است. 
در قالب جدید کتاب ها در سه  بخش و بر اساس غنای 

محتوایی دسته بندی شده اند.
کتاب های گروه اول با عنوان »بیشــتر بخوانید«، از 
بهترین آثار در موضوع مورد نظر به شمار می آیند که 
عاوه بر متن معرفی، بخش هــای برگزیده  کتاب نیز 
امکان آشنایی بیشــتر مخاطبان با محتوای کتاب را 

فراهم می آورد.
گروه دوم این کتاب ها شامل آثاری است که با توجه 
به درجه اهمیت در موضوعات خــاص، در رتبه دوم 
قرار می گیرد و حــاوی متن معرفی برای آشــنایی 
مخاطب اســت. گروه ســوم نیز با عنوان »بدانید«، 
کتاب هایــی را در بــر می گیــرد کــه از اطاعات 
کتاب شــناختی و تصویــر جلد آن ها بــرای اطاع 
مخابین از ورود این کتاب ها به فهرســت منابِع قابل 

استفاده خبر می دهد.
این بســته ها محتوای بســیار مناســبی برای انجام 
فعالیت های فرهنگی و ترویجــی کتاب محور اعم از 
مســابقات، نشســت های کتاب خوان، جلسات نقد، 

 .جلسات جمع خوانی و... دارد

اخبار فرهنگی مذهبی ماه

رقابت داغ سینما آغاز شد
اســامی ۲۸ فیلم راه یافته به بخش مســابقه سی و 

پنجمین جشنواره فیلم فجر اعام شد.
در این لیســت ٩ کارگردان فیلم اولــی، در کنار ١٩ 
کارگردان که تجربه های دوم و یا چندم ســینمایی 
خود را دارند، بــه رقابت می پردازند. »کارگر ســاده 
نیازمندیم«، »مــادری«، »ایتالیا ایتالیــا«، »انزوا«، 
»نگار«، »ســد معبر«، »چراغ های ناتمــام«، »ماه 
گرفتگی«، »یک روز بخصوص«، »کمدی انسانی«، 
»ویایی هــا«، »گشــت ۲«، »ســوفی و دیوانــه«، 
انیمیشن »پشت دروازه بهشت«، »اسرافیل«، »رگ 
خواب«، »فراری«، »ماجرای نیمروز«، »بدون تاریخ، 
بدون امضا«، »ســارا و آیدا«، »زیر ســقف دودی«، 
»پشــت دیوار ســکوت«، »آذر«، »خفگی«، »قاتل 
اهلی«، »تابستان داغ«، »بیســت و یک روز بعد« و 
»شماره ١۷ ســهیا« نام های ۲۸ فیلمی است که در 
بخش مســابقه سی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر 

حضور دارند.
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از ١۲ تا ۲۲ بهمن 

. برگزار می شود

به میزبانی سه استان کشورسومین دوره 
شب های شعر انقالب اسالمی برگزار می شود

در ســال های گذشــته دو دوره از شــب های شعر 
انقاب اســامی در آســتانه دهه فجر و یوم اهلل ۲۲ 
بهمن برگزار شد که با اســتقبال گسترده مخاطبین 
و رسانه ها روبه رو شــد. امسال نیز این شب های شعر 
با همکاری ارگان ها و مؤسســاتی نظیر: حوزه هنری 
انقاب اسامی، مؤسســه فرهنگی هنری شهرستان 
ادب، مجمع شاعران اهل بیت، دفتر نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه تهران و فرهنگســرای 

 .اندیشه برگزار خواهد شد
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خبر

تقدیر آیت اهلل صافی گلپایگانی از نماینده 
پارلمانی آمریکا

دفتر آیــت اهلل صافی گلپایگانی، در نامــه ای از اقدام 
خانم »ایلهــان«، نماینده مســلمان پارلمان ایالتی 
آمریکا که مراسم تحلیف را با قرآن مجید به جا آورده 

بود، قدردانی کرد.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: »تعظیم از قرآن 
کریم، نشــانگر شعور باالی شــما، و احترام به کتاب 
آســمانی و آیات الهی اســت. برای همه مسلمانان 
افتخار اســت که به دنیا اعام کنند در سایه تعالیم 
عالیه قرآن کریم، می توان به ســعادت واقعی، صلح و 
آرامش، و دنیای عاری از خشــونت، ظلم و استبداد 
رســید. امید اســت که نور هدایت قرآن در دل های 
شیفتگان به آیات الهی تابیده و همگان در پرتو آن به 

 ».کمال سعادت و نیک بختی نائل گردند

حضور پررنگ آثار انقالبی در جشنواره 
موسیقی فجر

امسال کنسرت های جشنواره موسیقی فجر آناین 
پخش می شــود. رییــس جشــنواره، از راه اندازی 
سیستم کنسرت آناین کشــور در جریان برگزاری 
ایــن دوره از جشــنواره خبــر داده و گفته اســت: 
این رویداد خــوب برای اولین بار در ســی و دومین 
جشنواره موســیقی فجر اتفاق می افتد و هدف آن 
پوشش گسترده جشنواره برای مخاطبانی است که 
به هر دلیلی نمی توانند برنامه های جشــنواره را به 

صورت حضوری دنبال کنند.
وی همچنین به حضور پررنگ موســیقی انقاب در 
جریان برگزاری این دوره از جشــنواره اشاره کرده و 
اعام کرده است: موســیقی انقاب در این دوره به 
عنوان یکی از بخش های ممتاز جشنواره حضور دارد 
و گروه های شرکت کننده به تناسب برنامه هایی که 
برایشــان در نظر گرفته ایم آثار برجســته موسیقی 
انقاب را در کنسرت هایشــان اجرا می کنند که به 

نظر من بسیار شنیدنی هستند.
در حــال حاضر قیمت بلیت در ســامانه کنســرت 
 .آناین جشنواره بین ٥ تا ١٠ هزار تومان است

افزایش کیفیت تولیدات اسباب بازی
مجید قــادری فعال حوزه هــای فرهنگی و هنری و 
طراح عروسک و اســباب بازی ایرانی عضو شورای 
سیاســت گذاری و داور بخش اسباب بازی در مورد 
کیفیــت و کمیت آثار داوری شــده در جشــنواره 
دومین جایــزه کاالهای فرهنگی گفــت: حجم آثار 
ارســالی برای شــرکت در مسابقه بیشــتر از سال 
گذشــته بود با اینکه جای خالی برخی آثاردیده می 

شد.
قادری افزود: آثار نسبت به سال گذشته با کیفیت تر 
بود و این نشــان گر تمرکز و جدیت در تولید اسباب 
بازی است که کیفیت آثار شرکت کننده به یکدیگر 
نزدیک شده و داوری دومین دوره دشوار شده بود و 

این می تواند بهترین خبر در این صنعت باشد.
عضو شــورای سیاســت گذاری در اعام معیارهای 
داوری بخش اسباب بازی جشنواره گفت:خاقیت، 
گرایش به فرهنگ ایرانی-اســامی، کیفیت تولید، 
قیمت مناسب، مخاطب شناسی دقیق، بسته بندی 
و راهنمای مناســب از جمله فاکتورهــای انتخاب 

گزینه های برتر در جشنواره بود.
قادری در مــورد توجه به بخــش پژوهش در حوزه 
اسباب بازی گفت:اضافه شــدن این بخش و تامل بر 
پژوهش ها نشان از این مسئله دارد که افراد اجرایی 
در وزارت ارشاد و این جشــنواره در مسیر مناسب 
این کار قدم برمی دارند و فقط هدفشــان برگزاری 
یک جشــنواره و اهدای جایزه به تولید کننده موفق 
نیســت بلکه به دنبال یک جریــان فرهنگی در این 

 . حوزه هستند

انتقاد از نحوه برخورد ایرانیان با زبان
ســعید حمیدیان می گوید: ما ایرانی هــا در زمینه 
زبان خیلی آسان می گیریم و از خصوصیات ماست 
که زبان را مثل ملک شــخصی مان تلقی می کنیم؛ 
چهاردیواری اختیاری! قلم دستمان است و هرطور 

دلمان خواست می نویسیم.
این پژوهشــگر و استاد دانشــگاه در گفتگو با ایسنا 
بیان کرد: رسانه ها با وجود این که مسئولیت بسیاری 
در امر اشاعه درست نویســی دارند و کارشان  بسیار 
حساس اســت، اما متأســفانه این ها خود به عامل 
تخریب و عامل زیان رســان به نثر فارســی تبدیل 

شده اند.
این استاد دانشــگاه درباره رواج واژه های بیگانه در 
زبان فارســی نیز گفت: یک جنبه، جنبه سالم داد و 
ستد طبیعی زبان اســت. برای مثال در زبان فارسی 
سعدی و حافظ که شعر می گفتند بیشتر لغات آن ها 
لغات فارسی اســت اما قســمت مهمی از آن لغت 
بیگانه بود که بر حسب شرایط وارد زبان شده بودند. 
اما جنبه مشکل آفرین قضیه،  افرادی هستند که به 

قولی از آن طرف بوم می افتند.
او همچنین خاطرنشــان کرد: هر پدیده ای که وارد 
کشور می شــود لغات جدیدی را هم به همراه خود 
می آورد.مانندکامپیوتر، امور مربوط به اینترنت و... 
.  باالخره ممکن است چند واژه فارسی بسازیم ولی 
اکثر آن ها خارجی اســت و به گمان من اگر هوشیار 
باشیم و نثر ســالم را از نثر غیرسالم تشخیص دهیم 

 .خیلی صدمه نمی زند

برگزیدگان جشنواره  فیلم عمار
برگزیدگان هفتمین دوره جشــنواره مردمی فیلم 

عمار اعام شدند.
در بخش انیمیشن هیئت داوران، فانوس این بخش 
را به »جنگ جهانی سوم« به کارگردانی عبداالمیر 
ذبیحی اهــدا کرد. فانــوس بخش مســتند نیز به 
»جزیره فارســی« به کارگردانی ســید محمد علی 
صدری نیا و »بازگشت گمورا« به کارگردانی محمد 

جواد رئیسی اهدا شد.
در بخش داســتانی کوتاه، »دوئل« بــه کارگردانی 
محمدرضا خردمندان فانوس جشــنواره و »روزی 
روزگاری در شــرق« به کارگردانی حامد بذرافشان 
جایزه ویژه این بخش را دریافــت کردند. در بخش 
داســتانی نیمه بلنــد، »ســام« بــه کارگردانی 
محمدرضا حــاج غامــی و »روزهــای بارانی« به 
کارگردانی عبداهلل عزیزی به ترتیب فانوس و جایزه 

ویژه گرفتند.
در بخش داســتانی بلنــد، فیلــم »ترمینال غرب« 
به کارگردانی قربانعلی طاهرفر موفق شــد عاوه بر 
فانوس جشنواره، لوح افتخار فیلمنامه و لوح افتخار 
بازیگری بــرای بازی هوشــنگ توکلی و یوســف 

مرادیان دریافت کند.
در بخش مدافعــان حرم، فانوس ایــن بخش به اثر 
»کل« به کارگردانی امیرحســین نوروزی و جایزه 
ویژه به اثــر »آهنگر« به کارگردانــی محمدمهدی 

خالقی اهدا شد.
هیئــت داوران بخش نقــد درون گفتمانی، فانوس 
این بخش را به دو اثر »راه غریب« و »من ســیاب 
کلــورام« و جایزه ویــژه را نیز بــه اثــر »داد« به 

 .کارگردانی حجت عدالت پناه تقدیم کرد

چالش بازی های قمارآنالین
مدیرعامل بنیــاد ملی بــازی  های رایانــه  ای برای 
جلوگیری از بازی  های قمار آناین و گسترش آن  ها 
خواستار ورود جدی و همکاری پلیس فتا و کارگروه 

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شد. 
حســن کریمی قدوســی، با ابراز تاســف نسبت به 
گســترش این بازی ها اظهار داشــت: فعالیت بازی 
 های آناین قمار رو به افزایش اســت و تاکنون طی 
تعامل با کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه، لینک 
بازی ها برای فیلتر شدن به آن ها داده شده است اما 

فیلترینگ راه حل نهایی نیست.
وی ادامه داد: اغلب این بازی  های آناین حتی تحت 
دامین نیز نیســتند و به یک آی پی متصل می  شوند 
و حتی اگــر آن آی پی فیلتر شــود با اســتفاده از 

ابزارهایی دسترسی به این بازی ها راحت است.
کریمی قدوسی اعام کرد: با توجه به حساسیت این 
موضوع حدود یک ماه پیش بــا پلیس فتا و کارگروه 
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانه نامــه  نگاری 
کرده ایم تا پس از بررســی تمام جوانــِب موضوع، 

درباره آن تصمیم  گیری سه  جانبه گرفته شود.
او برخورد قانونی و قاطع با گردانندگان این سایت ها 
را خواستار شد و تاکید کرد: قمار در دین و شریعت 
ما حرام اســت و این که چنیــن بازی هایی فعالیت 

 کنند برای ما قابل قبول نیست

انتشار کتاب هایی درباره زندانیان دوره پهلوی
مدیر مــوزه عبرت ایران بــا بیان این کــه این موزه 
به زودی به برندی در حــوزه ادبیات مقاومت تبدیل 
خواهد شــد، از رونمایــی ١٠ جلــد از کتاب های 
منتشرشــده این موزه با موضوع داســتان زندگی 
کسانی که در این مکان مورد شکنجه قرار گرفته اند 

در آینده نزدیک خبر داد.
قاســم حســن پور اظهار کرد: تاکنــون ۸٤ پروژه 
در این راســتا کلید خورده اســت و ١۲٠ نویسنده 
متعهد و حرفه ای در کنار تعــدادی از جوانان نوقلم 
در این زمینه با مــا همکاری کرده اند و قرار اســت 
مجموعــه ای از این آثار در دهه فجر ســال جاری با 
حضور پدیدآورندگان آن ها رونمایی شود. در همین 
راســتا می توان از آثاری چون »شب ناسور« ابراهیم 
حســن بیگی و زندگی نامه هایی مثل » من پسر شاه 
نیستم« اصغر فکوری، »یاسمن شب های سکوت« 
طاهره سجادی، »راســت قامتان« دکتر عبدالعلی 
علی عســکری، »لتاک« حمید حــاج عبدالوهاب، 
»کبوتری در حرم« محمدحســین حرمی و .... یاد 
کرد که با قــدرت قلمی نویســندگان این مجموعه 

 .نوشته شده اند

اهدای 110 هزار جلد کتاب کودک به مناطق محروم
بیش از ١١٠ هزار جلد کتــاب کودک و نوجوان، که 
ارزش آن بالغ بر ٤ میلیارد و ١۷٠ میلیون ریال است 
به کتابخانه های روســتایی و مناطق محروم کشور 

اهدا شد.
رئیــس انجمــن فرهنگی ناشــران کتــاب کودک 
در این باره گفت: در طول ســه ســال گذشــته، با 
همکاری وزارت ارشــاد و اعام فراخوانی به ناشران 
این حوزه نســبت به جمع آوری کتاب برای اهدا به 
کتابخانه های روســتایی و مناطق محروم، با هدف 
تجهیز و غنی سازی این کتابخانه ها اقدام کردیم. بر 
این اساس در طول دو سال گذشته، در مجموع ٣١٠ 
هزار جلد به ارزش بیــش از ١٠ میلیارد ریال به این 

کتابخانه ها ارسال شده است.
وی ادامه داد: در ســال جاری هم پیرو تفاهم نامه ای 
که با نهاد کتابخانه های عمومی کشــور برای توزیع 
این آثار در کتابخانه های روستایی و مناطق محروم 
داشتیم، بیش از ١١٠ هزار جلد به ارزش ٤ میلیارد 
و ١۷٠ میلیون ریــال به این مناطق کتاب ارســال 

 .خواهد شد

پوشش های بومی اسالمی ایران در
 تاالر انتظار کرمانشاه

مسئول و کارشــناس مد و لباس جشنواره اقوام در 
کرمانشاه گفت: ١٤ اســتان از سراسر کشور، از ٣٠ 
دی تا ٣ بهمن مــاه در تاالر انتظار کرمانشــاه انواع 
لباس هــای بومی اســامی ایــران را در غرفه های 

اختصاصی عرضه می کنند.
امیدی، عرضــه لباس های بومی به همــراه صنایع 
دســتی هر منطقــه را در ایــن جشــنواره یکی از 
نمادهای اصلی این جشــنواره عنوان کرد و افزود: 
توجه ویژه به دوخت و عرضــه لباس و صنایع بومی 
اســامی و ایرانی، قطعاً یکی از اصلی ترین گام های 
 .مبارزه با تهاجمات فرهنگی غرب خواهد بود
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گزارش ویژه

دکتر سید امیرمحســن ضیایی در حاشیه نشســت نهایی تهیه و تدوین 
برنامه پنج ساله جمعیت هال احمر در کیش، با بیان این که اجرای برنامه 
پنج ساله جمعیت از ابتداي سال ٩٦ آغاز می شــود، گفت: از ابتدای سال 
آینده، تمامی اقدامات مربوط به هال احمر بر اساس برنامه پنج ساله، اجرا 
می شــود و هدف نهایي از اجرای آن؛ کرامت انسانی، تسکین آالم بشری و 

کمک به همنوع است.
رئیس جمعیــت هال احمر بــه چشــم انداز برنامه پنج ســاله جمعیت 
هال احمر اشــاره کرد و افزود: با اســتفاده از این برنامه، جامعه ای امن، 

تاب آور و با توسعه فعالیت های بشردوستانه و داوطلبانه خواهیم داشت.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی جمعیت هال احمر، ضیایی افزود: جامعه 
تاب  آور، جامعه ای است که در هنگام وقوع بحران ها و حوادث، بدون تغییر 

در وضعیت عادی خود بتواند شرایط را به خوبی پذیرا باشد و بگذراند.
وی با اشاره به پیشــنهاد مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش به عنوان 
یکي از مناطق پایلوت اجرای این برنامه پنج ســاله اظهار کرد: نمونه ای از 
جامعه ای امن و تــاب آور را می توان در منطقه آزاد کیــش ایجاد کرد تا با 
استفاده از آن، یکي از شــهرهای نمونه و الگو در امر تاب آوری برای سایر 

شهرها ایجاد شود.

دکتر ضیایي، هال احمر را نهادی برخاسته از مردم و برای مردم برشمرد 
و گفت: این جمعیت، زمینه فعالیت هاي داوطلبانه بي شــمار و کم نظیري 
برای مشارکت مردم ایجاد شده است و این نشان مي دهد که سازمان های 
مردم نهاد در جوامع توسعه یافته اي همچون ایران اسامي فعالیت بهتری 

دارند.
رئیس جمعیت هال احمر با اشــاره به همپوشــانی بخش هایی از برنامه 
پنج ساله جمعیت و برنامه ششم توسعه کشور، اظهار امیدواری کرد: منابع 

دولت برای جمعیت هال احمر افزایش داشــته باشــد تا بهتر بتوانیم 
برنامه ها را اجرایی کنیم.

برنامه ریزی به حیات یک سازمان دوام می بخشد 
حجت االسام والمســلمین معزی در این همایش با اشاره به این که 
هر ســازمان و جمعیتی مراحل رشــد و تکامل خود را طی می کند، 

گفــت: جمعیت هال احمر ٩٣ ســال 
پیش متولد شده و در این فاصله سعی 
شــده که به طور دقیق مراحل رشــد، 
بلوغ، تکامل، نشــاط و مثمر ثمر بودن 

آن طی شود.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هال 
احمر ادامه داد: دیــن و معرفت دینی به 
زندگی معنا می بخشد و این مهم بایستی 
در برنامه های جمعیتی چون هال احمر 
مورد اســتفاده قرار گیــرد، چراکه معنا 
بخشــیدن به هر موجودی بســیار مهم 

است.
ایشــان برنامه نویســی و برنامه ریزی را فصل بهار و حیات یک سازمان 
عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی به حیات یک ســازمان دوام می بخشد و 
در برنامه ریزی ها باید فراتر از محــدوده ای که در آن قرار داریم، فعالیت 

کنیم.
حجت االسام والمســلمین معزي ضمن تقدیر و تشکر از دکتر ضیایی، 
رئیس جمعیت هال احمر کــه برنامه ریزی را در ایــن جمعیت قوت 
بخشید، اظهار داشت: وظیفه ذاتی مدیریت، برنامه ریزی است و این که 
دکتر ضیایــی در این زمینه تاش هــای مصرانه و مســتمری را انجام 

می دهد جای تقدیر و تشکر دارد.
نماینده مقام معظم رهبري در جمعیــت هال احمر، با تأکید بر این که 
در ١٩٤ آیه قرآن کریم درباره احسان صحبت شده است، گفت: در آیات 
قرآن کریم به ساماندهی و برنامه ریزی که در احسان نهفته است اشاره 
شده و به عاوه خداوند در این آیات آسمانی به اجرای عدالت و احسان 

نیز اشاره کرده است که احسان مقدم بر عدالت ذکر شده است.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از آفت هــای بزرگ هر ســازمان، تدوین و 
نگارش برنامه هایی اســت که پس از نگارش، در قالب کتاب هایی جامع 
و کامــل تدوین و به کتابخانه ها منتقل می شــود و اثــری از اجرای آن 
در سازمان دیده نمی شــود که این آفت بزرگ، ســازمان را به نابودی 

 .می کشاند

 برنامه ای برای جامعه امن و تاب آور
گزارش نشست نهایی تهیه و تدوین برنامه پنج ساله جمعیت هالل احمر در کیش



امداد و یاری رسانی
خداباوران خیراندیش

همه انسان ها ارزشمندند
ارمغان صلح و کرامت انسانی

بال های فرشتگان نجات

اندیشه
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدهلل رب العالمین الصاة و الســام علی اشــرف االنبیاء و المرسلین 

ابي القاسم محمد)ص( و آله الطیبین الطاهرین
خدا را سپاســگزارم که توفیق حضور در برنامه ای که به منظور تشویق و 
تحسین جوانان و داوطلبان از سوی ســازمان داوطلبان جمعیت هال 

احمر برپا شده است یافته ام.
بی تردید رکن اساســی و مهم در هال احمر، موضوع داوطلبی اســت و 
این افتخار ماســت که جمعیتی با افرادی داوطلب که خودشان متقاضی 
و خواستار اقدام، فعالیت، احســان و نیکی هستند وجود دارد. داوطلبانی 
که بی غرض هستند و به دنبال نام و نان نیستند و در اقدام خیرخواهانه و 

داوطلبانه خود، صرفاً با هدف خدمت، ایثار و فداکاری فعالیت می کنند.
با توجه به آشنایی با تاریخچه و سابقه داوطلبی، از فرصت استفاده کرده و 
درباره برخی از معارف بلند و ارزشمند، و فرهنگ عمیق اسامی صحبت 

خواهم کرد.
باید از داوطلبان به دلیل اقدامات شایسته ای که متناسب با موقعیت ها و 
با توجه به توان علمی، مالی، تخصصی و دیگر ظرفیت ها و توانمندی ها به 
انجام رسانده اند و خدمت کرده اند تشکر و قدرداني کنیم؛ به نظر می رسد 
این امکان وجود نداشته باشد، هر چند که در این زمینه از سوی سازمان 

داوطلبان که زحمات فراوانــی را هم متقبل می شــوند، امتیازاتی ارائه 
می گردد و در نهایت هم به لحاظ دنیایی، تقدیر می شود که این ها، تمام 

تقدیر شایسته و بایسته نیست.
یکی از موضوعاتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد این است که 
برخی از انســان ها و داوطلبان ایمان دارند و برخی هم که در دنیای امروز 
می توان دید، داوطلب خدمت هستند و البته به جهان دیگر و پس از این 
دنیا ایمان و اعتقادی ندارند، اما به مردم خدمت می کنند. شاید برخی از 
آنان به خدای این جهان هم ایمان نداشته باشند، اما با دلسوزی و اعتقاد، 

تاش و خدمت می کنند.
جالب توجه آن که در برخی از کشورها برای داوطلبی و این خدمت، حتی 
حق عضویت پرداخت می کنند؛ یعنی پول، مال و امکانات شخصی خود را 

می دهند برای آن که به عنوان داوطلب پذیرفته شوند. 
و اما در ایران و برخی دیگر از کشورهای اســامی به زندگی پس از این، 
ایمان و اعتقاد دارند، خدمت به انسان ها را با ایمان انجام می دهند که در 
معرفت دینی ما نام های متنوعی دارد و در قرآن کریم از به آن عنوان صدقه 
یاد شــده که به معنای عمل خالصانه ای است که برای رفع خلل به وجود 

همه در هر جایگاه و مقام، پزشک، کارمند، کارگر، مهندس، نویسنده و ... 
می توانند در جهت احسان به مردم و جامعه گام بردارند.

بنابراین، هم مؤمنان به خــدا و روز دیگر، و هم غیــر آنان در جهت خیر 
و خدمت تاش می کنند و سؤال این جاســت که تفاوت این دو گروه در 

چیست؟
باید گفت مؤمنی که به خدا ایمان و بــاور دارد، صرفاً برای رضای خداوند 
این خدمت و تاش را انجام می دهد. بی تردید حوادث مختلف برای رشد 
و تعالی انسان ها به وجود می آیند و نباید کسی که در حوادث گرفتار شد، 
خود را بازنده بداند و ناامید گردد و آن که امکانات دارد و نیازمند نیست هم، 

نباید بخل، تکبر و غرور داشته باشد.
 َ آیه 272 ســوره مبارکه بقره می فرماید: »لَْیَس َعلَْیَک ُهداُهْم َو لِکنَّ اللَّ
یَْهدي َمْن یَشاُء َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِلَنُْفِسُکْم َو ما تُْنِفُقوَن إاِلَّ ابِْتغاَء َوْجِه 

ِ َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر یَُوفَّ إِلَْیُکْم َو أَنُْتْم ال تُْظلَُموَن« اللَّ
آنچه از خیر و احســان از خود انفاق و احسان می کنید، گمان نبرید که از 
دست شما رفته است، بلکه این خیر شما در دستان شماست و باید به این 
مهم باور داشته باشید. داوطلبان در فعالیت های خیرخواهانه و پرکردن 

و یا بخواهد مورد توجه و تحسین قرار گیرد. تفاوت این دو نگاه در این مهم 
می تواند تجلی یابد.

آنچه باقــی می ماند اقدام و عملی اســت کــه برای خدا باشــد، باقیات 
الصالحات و خیر ماندگار اســت و این ها معارف قرآنی است و باید به آن 
عمل کرد و توجه جدی داشــت. باید آیات قرآن را بخوانیم و عمل کنیم 
که: »اقراء ما تیســر من القرآن« و در کنار آن به تدبر و تعقل هم توصیه 

می فرماید.
بنابراین در احسان و انفاق چیزی از دســت نخواهد رفت، آن جا که برای 
رضایت خداوند اســت و پروردگار جزای آن را خواهد داد. امام صادق)ع( 
در همین ارتبــاط و پاداش داوطلب خدمت و احســان می فرمایند: »هر 
که خانه خدا را طواف نماید، خداوند شــش هزار حسنه به او می بخشد، 
شش هزار گناه را از او می آمرزد، شش هزار درجه به او اهدا می شود، شش 
هزار حاجت دنیایی و اخــروی او را برآورده می نمایــد. اما کمک کردن، 
گره گشــایی کردن، غمخواری داشتن و دســت نیازمند را گرفتن، از ده 

طواف باالتر است.«
در همین جهت، داوطلبان تاش های فراوانی کرده اند و در همه جا از کوه، 

آمده انجام می دهنــد و صدقه صرفاً به اهداي مال و پول نیســت. صدقه 
به معنای کار راستین و سخن شایسته اســت که در قرآن هم اشاره شده 
است، آنجا که می فرماید»قوٌل کریم«؛ سخنی که شناخته شده و ارزشمند 
اســت و صدقات در اســام و قرآن جایگاه مهم و واالیی دارد. در قرآن به 
انسان های مؤمنی که در پنهان و آشکار در جهت خدمت تاش می کنند 

نیز اشاره شده است و این همان صدقه است.
در تعبیر دیگری به »خیر« اشاره شده است و در ادبیات روزمره ما هم مورد 
استفاده قرار مي گیرد؛ اقدامات خوب و نیک انجام می دهند و یا از مال خود 

در راه خیر بهره برداری می کنند.
در جای دیگری از قرآن به »بّر« اشاره شده: »لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
تحبون« که تأکید می شود به نیکِی بلند و واال دست نخواهید یافت، مگر 

آن که از آنچه دوست دارید انفاق کنید و این باعث رشد نیکي مي شود. 
انفاق هم در قرآن کریــم مورد تأکید قرار گرفته تا خلل ها، مشــکات و 
معضات جامعه را مرتفع کند. براي مثال زلزله به قوع پیوسته و باید برای 
کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان و پر کردن این خلها، اقدامات الزم 

انجام گیرد و با انفاق انسان های نیکوکار، این مشکات برطرف می شود.
در آیات دیگری از قرآن تعبیر »احسان« ارائه شده است: »ان الل یامرکم 
بالعدل و االحسان«: خدا امر می فرماید که مؤمنان احسان و نیکی کنند و 

خل ها در جامعهـ  چه مادی و چه معنویـ  بایــد بدانند که برای رضای 
خداوند اقدام کرده اند و آنچه انجام شده برای خود آنان است.

در ادامه آیه نیز به باور دوم تأکید می شود که »و ما تنفقون اال ابتغاء وجه 
الل« که وجه در این جا به معنای ذات اســت و بدانید جز برای ذات الهی 

انفاق نکنید و فقط برای رضایت خداوند باید تاش کرد.
در ارتباط با امیرالمؤمنین علی )ع( این آیه نازل شــده است که: »و من 
الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الل«؛ که اشاره به شبی است که در 
جای پیامبرگرامی اسام)ص( خوابیدند و پیامبر)ص( هجرت کردند و ما 
امروز به دلیل آن گذشت ها و ایثارگری ها، توفیق مسلمانی داریم. ایشان 
آن شــب خود را برای کشته شــدن آماده کرده بود و فقط برای رضایت 

پروردگار اقدام کرد و دنبال نام و یاد نبود.
این شعار رهبران دینی ماست، زمانی که می خواهند انفاق و نیکی کنند 
که »ال نرید جزاءاً و ال شکورا«؛ که سپاس و اجر نمی خواهیم و این همان 
تحسین و تکریم انسان هاســت و این بزرگان و ائمه بزرگوار ما، این گونه 

می فرمایند و تنها برای رضای خداوند اقدام می نماید.
اما در سوی دیگر می توان تفاوت را مشــاهده کرد که خدمت، فقط برای 
نگاه فردی، حزبی و یا نام و یاد است و برخی اوقات هم مي بینیم که احسان 
و خیر انجام می شود، اما برای آن که کسی نام خود را بر تابلویی نقش کند 

صحرا، دریا و هر کجا که ضرورت داشت حضور یافتند و خدمت کردند و 
در اربعین هم شاهد بودیم که تعداد زیادی از این عزیزان حضور داشتند و 
خیر و احسان کردند و در این راهپیمایی معنوی و عظیم جهانی خدمت 

کردند و شناخته شده هم نیستند و برای رضایت خداوند گام برداشتند.
بنابراین برای داوطلب مؤمن، در هر کجای جهان، این امتیازات و ارزش ها 

وجود دارد و موجب تقرب به خدا و دریافت رحمت الهی خواهد شد.
افتخار جمعیت هال احمر این است که مردم نهاد است و معین حکومت 
است و البته حکومتی نیست و بنیادی ترین و اصولی ترین تشکیاتی که 
در درون جمعیت قرار دارد، داوطلبان هســتند که بی منت و غرض، این 
مجموعه را تشــکیل دادند و باید عاوه بر عمــل، در جهت غنای هر چه 

بیشتر  فعالیت ها از دیگران هم دعوت کنیم تا همراهي کنند.
در سازمان هم باید ارتباط دقیق، صمیمی، روشــن، شفاف و مناسب با 
داوطلبان برقرار باشد و در دنیا نیز باید تاش کنیم سرآمد باشیم و امروز 
خوشبختانه جمعیت هال احمر به تناســب جمعیت کشور و جمعیت 
داوطلبان، به عنوان کشوری سرآمد و موفق شناخته می شود. برای همه 
داوطلبان آرزوی ســامتی، ســربلندی، توفیق خدمت الهی بی منت و 
توسعه این فعالیت ها را دارم. این مجموعه با نیت تقرب به خداوند و کمک 

 .به نیازمندان تاش می کنند

خداباوران خیراندیش
 سخنان نماینده ولی فقیه
در جمع داوطلبان جمعیت هالل احمر

گفتار

افتخار جمعیت هال احمر این است که مردم نهاد است و معین حکومتی است و البته 
حکومتی نیست و بنیادی ترین و اصولی ترین تشــکیاتی که در درون جمعیت قرار 

دارد، داوطلبان هستند که بی منت و غرض، این مجموعه را تشکیل دادند
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وقتی که انسان را 
در نظر می گیریم، 

انسان به مثابه 
انسان را مد نظر 
قرار می دهیم و 

فکر می کنیم که 
برای او باید چه 
کار کنیم تا در 
رنج او شریک 
باشیم و سعی 

کنیم رنجش را 
التیام دهیم

این که اساســاً امدادرســانی به دیگران در 
جهان امروز چگونه مفهوم سازی شده، بدون 
ارجاع به بستر و سنتی که مسائل و مفاهیم 
مدرن شــکل گرفته اند امکان پذیر نیست. 
در مقام و در ســطح نظری و متاتئوریک، 
نمی توانیم به این اصطاحــات و مفاهیم، 
بســیار راحت و با ارجاع دادن به مفاهیمی 
از درون گفتمان و یا ســنت بیرونی با نگاه 
ایرانی و یا اسامی بنگریم و مثًا بگوییم در 
اسام، اگر کار خیری بخواهد صورت گیرد، 
این کار باید مبتنی بر ایده باورمندی به خدا 
باشد و کًا انسان باید کارها را در راه رضای 
خدا انجام دهد، چون غربی ها و یا افرادی که 
در جهان پسامسیحی زندگی می کنند، این 
نظام باورمندی را ندارند. کار آن ها را چگونه 

می توان توجیه کرد؟! 
فکر می کنم بسیاری از إن قلت ها و اشارات 
می تواند به گزاره هایی که به یکیـ  دو مورد 
آن  اشاره کردم، وارد شــود، به این معنا که 
در اســام و دین ما مرزبندی هایي شده که 
انسان وقتی به خدا باور دارد، می تواند در کار 
خیر قدم بردارد؛ یعنی چیز دیگری اضافه بر 
نظام معنایی و اعتقادی به انسان نمی تواند 
انگیزه کمک به دیگری و هم نوع دوستی را 
القا کند. اگر نگاهی به دســتگاه باور اسام 
که منبعث از قرآن و حدیث است بیندازیم، 
می بینیم اساســاً این برداشــت ها و پیش 
فرض ها نادرست اند، چرا که در قرآن آمده 
در بین ادیان مختلف، مثــًا بین یهودیت 

انســانی هســتند. این ارزش های انسانی 
می  توانند بــه دلیل متعالی و اســتعایی 
بودنشان، مخرج مشــترک انسانیت قرار 
گیرند. این نکته ای است که عامه جعفری 
هم در بحث فرهنگ مشترک بشری به آن 
اشــاره می کند و می گوید: »اگر نگاه کنیم 
بســیاری از بزرگان، حکما و اندیشمندان 
معاصر به یک ســری ایده ها، اندیشــه ها و 
باورها رسیده اند که این اندیشه ها متعالی 
هســتند و فارغ از این که برای چه سالی و 
چه قرنی هســتند و چه دین و مســلکی 
دارند، این باورها متعالی هستند و می توان 
فرهنگ مشترک بشــری را مبتنی بر این 
باورهای متعالی پی ریزی کرد و جهان را به 

سوی صلح و صفا و عدالت برد.« 
از ســوی دیگر در فرهنگ پسامسیحیت 
و اروپا آرام آرام ایده ای با عنوان اومانیســم 
شکل گرفت. اومانیسم را به صورت عمده 
به دو دسته می توان تقسیم کرد: برخی ها 
در ایــران، اروپــا و آمریکا تاششــان این 
بوده تا اومانیســم یا انســان محوری را در 
برابر و در تضاد بــا خدامحوری قرار دهند و 
بگویند اساساً باور اومانیست ها بر این بوده 
که باید خدا را حذف کرد و انســان را جای 
او نشاند. در ایران هم به عنوان مثال، وقتی 
اومانیسم را مفهوم سازی کردند، بسیاری از 
علما و اندیشمندان سعی شان بر این بوده 
این باور و این جریان را برجســته کنند و 
بگویند اومانیســم یعنی نشستن انسان به 
جای خدا!، ولی بــاور و گرایش دیگری در 
اومانیسم وجود دارد که اساساً اومانیسم در 
برابر خدامحوری نیست و خدا و انسان در 

و مســیحیت، صابئین، مســلمانان و سایر 
ادیان، مفهومی باالتر از این ظواهر شریعت 
وجود دارد و آن »کلمة الســواء« است. این 
کلمه مشترکی اســت که تمامی این ادیان 
و ســنت های دینی بــر آن متفق القو ل اند. 
اگر کســی به عنوان مثال به باورهایی که ما 
در فرهنگ ایرانی اســامی معتقد هستیم، 
باور نداشته باشــد، ولی کار نیک انجام دهد 
و باور داشــته باشــد که کار نیک فی نفسه 
ارزش مدار اســت و می تواند به انسان معنا 
ببخشد، خداوند در قرآن می فرماید ما آن ها 
را هم بی نصیــب نخواهیم گذاشــت یا در 
سیره بســیاری از اولیاي خدا، از جمله امام 
حســین)ع(، وقتی نگاه می کنیم می بینیم 
ایشان در روز عاشورا، کامی را می گوید که 
نشان از این دارد که نگاه ما از انسان چگونه 
فهمی می تواند باشد. آیا فهم و مرزبندی های 
اعتقادیـ  تاریخی که منبعث از تاریخ، سنت 
و فرهنگ های ما بوده، به معنای جهان شمول 
صحیح و درست اســت، یا نه، این ها بسیار 
محدود و باورهای ذهنی ماســت تا این که 
حقیقت های اصطاحی و یا حقیقت متعالی 

را بخواهد نمایندگی کند.
در روز عاشورا امام حسین)ع( به دشمنانش 
می گوید که »اگر ایمان ندارید الاقل انسانیت 
که دارید«، به نظر مي رسد این جا انسانیت، 
جوانمردی و خصلت هــای متعالی فقط در 
دایره دینی، آن هم در حــد اعتقاد گروهی 
خاص تعریف نمی شــود، بلکه یک ســری 
ایده ها و باورهــا وجود دارد کــه الزمانی و 
المکانی هستند. در هر جایی و با هر قومیت 
و ملیتی باشید، این باورها و ارزش ها باورهای 

همه انسان ها ارزشمندند 
برابر هم قرار نمی گیرند، آنچه که در برابر هم 
قرار گرفته یا متضاد هم شناخته شده، نقش 
و جایگاه انسان در ارتباط با دین بوده است 
و نهاد دین به مثابه یکی از نهادهای قدیمی 
که از کاهنان شروع شده، کارش به کلیسا، 
پاپ، کنیسه و یا خلیفه، خلفا و دستگاه هایی 
که سعی می کردند به نوعی ایده متعالی را 
که انســان به مثابه انساِن جانشین خداوند 
است را خدشه دار کنند و بگویند مثًا خلیفه 
جانشین خداست یا حاکم و پاپ جانشین 
خدا هستند. این ایده به نظر من ایده اصلی 
بوده که سعی شــده در اومانیسم کنار زده 
شود و انســان را از قیود و زنجیر نهادهای 
دینی رهایی دهند، نه این که انســان را از 
دین برهانند و او را در برابر خدا قرار دهند. 
حتی اریک فــروم هم در آثار خــود به این 
موضوع اشاراتی می کند که من در کتابی که 
در مورد تبیین آثار و اندیشه های اریک فروم 
به زبان انگلیسی نوشــتم و در لندن چاپ 

شده بود به آن اشاره کردم. 
حال با این مقدمه، وقتی درباره اومانیســم 
صحبت می کنیم، آن را چگونه مفهوم سازی 
می کنیم؟ از این جا این نتیجه را می گیریم 
که این نهادهایی که امروز به انحای مختلف 
در جهان پی ریزی و ســاخته شده، در چه 
مفهومی می گنجد و آن مفهوم نوع دوستی 
است. طبق این مفهوم، انسان به ما ُهو انسان 
قابل ارزش است. همه انسان ها ارزشمندند؛ 
حاال این انسان در هر کجا و در هر شرایطی 
باشــد فرقی ندارد، چه مرز، رنــگ، نژاد، 
فرهنگ، ملیت و قومیتی داشــته باشد. هر 
علقه ای که داشته باشــد فرقی ندارد؛ فارغ 

از همه آن ها ارزشــمند است. همان طور که 
حضرت حافظ گفته اســت: غام همت آنم 
که زیر چرخ کبود/ ز هرچه رنگ تعلق پذیرد 

آزاد است.
وقتی که انسان را در نظر می گیریم، انسان 
به مثابه انســان را مد نظر قــرار می دهیم و 
فکر می کنیم که بــرای او باید چه کار کنیم 
تا در رنج او شــریک باشــیم و سعی کنیم 
رنجش را التیام دهیم. فکر می کنم این ایده، 
بنیادی ترین اساس و فلسفه امدادرسانی در 
جهان بوده است. البته در گذشته هم وجود 
داشته و اگر نگاهی به سیر تاریخ و تحوالت 
امدادرسانی در جهان بیندازیم، تقریباً از آن 
زمان که به گونــه ای خط، کتابت و فرهنگ 
وجود داشته است، شعور جمعی پیدا شده 
است و انسان ســعی کرده تا حدی از خود 
فاصله بگیرد و هر چقدر این فاصله گرفتن 
از خود بیشتر شده است، به این معنا رسیده 
که فقط جهان را ذیل منیت و خودمحوری 
تعریف نکرده، بلکه جهان را بــه مثابه نوع 
انســانی در نظر گرفته اســت و از آن جا که 
انسان دوستی شــکل گرفته، آرام آرام این 
ایده در جهان بســط پیدا کرده اســت که 
اساسش، انسانیت است. باید دقت کرد که 
انســانیت در برابر الوهیت قرار نمی گیرد و 
در برابر الوهیت تعریف نشده است؛ انسانیت 
در امتداد الوهیت تعریف شــده است. این 
نگاه اومانیستی به نظرم یکی از منابع مهم 
و زیرساخت های بسیار مهم جهان مدرن هم 

بوده است. 
البته در این جا می توان إن قلت های زیادی 
را وارد کرد، مثًا فســاد یا مــوارد دیگری 

هم در این مورد وجــود دارد. در این نهادها 
مانند هر نهاد دیگری که انســان در جهان 
خلق کــرده، تجاوز، دروغگویــی، ریاکاری 
و تقلب هم وجود داشته اســت، اما آن ایده 
اصلی هیچ گاه از درون دروغ و تقلب به وجود 
نیامده اســت. به معنایی کــه مای رومی 
هم به آن اشــاره می کند اگر سکه قابی در 
بازار دیده می شــود، نشــان از این دارد که 
ســکه حقیقی وجود داشته است؛ یعنی اگر 
حقیقت اســتعایی در زیربنــای نهادهای 
جهان شمول وجود نداشته باشد، اساساً  این 
نهادها و این ســازوکارها شکل نمي گیرند، 
ولی وقتی شــکل گرفت و تعریف شــد، در 
کنارش اگر نظارت، پاسخگویی و شفافیت 
نباشــد، اگر به گونــه ای آن حس جمعی 
تقویت نشود و بعد آرام آرام آن چیزی هایی 
را که به آن ها عرضی می گوییم دوباره غالب 
شــود، آن گاه آن ایده های جهان شمول به 
ضعف می گراید و از این جاســت که من فکر 
می کنم نباید به این دوگانه قائل باشــیم که 
ما برای رضای خــدا کار می کنیم و دیگری 
برای رضــای خدا کار نمی کنــد. پس برای 
چی کار می کند؟ ثنویت قائل شــدن یا این 
دوگانه دیدن، ما را از موشــکافی و بررسی 
فهــم پدیدارهــا و پدیده هــا دور می کند. 
نگاه ما باید نگاهی باشــد که در آن دیگری 
را رقیب خودمان ندانیم، بلکــه او را مأوای 
ظهور خدا بدانیــم. اگر به این نــوع نگاه و 
مفهوم وارد شــویم و بحــث را بخواهیم باز 
کنیم، آن وقت فلسفه امدادرسانی در موضوع 
دیگری تعریف می شود و چه بسا ما بتوانیم 
از منظر کاربردی هم به این نتایج برســیم 
که چگونه در ســطح جهانی و در جهان در 
هم پیچیده، نهادهای امدادرسانی ما بتوانند 
با نهادهای امدادرسانی جهانی ارتباط برقرار 
کنند، از تجربیــات آن ها اســتفاده کنند، 
از زیرســاخت های آن ها یــاد بگیرند و نوع 
مدیریت های نویــن را نهادینه کنند و به هر 
حال در دادوســتد جهانی قرار گیرند، چرا 
که تجربه بشری تجربه ای گرانبهاست و هر 
کشوری بخواهد خود را از این جریان جهانی 
و از این جریــان تجربه جهانــی دور کند، 
 .زیان های زیادی را متحمل خواهد شد

دکتر سید جواد میری
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم 

انسانی و مطالعات فرهنگی

با نهادهای امدادرسانی جهانی ارتباط برقرار کنیم

دیدگاه
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اگر خواستار 
نعمت مداوم 

و بی شمار 
خداوند 

هستید، سعی 
و کوشش 

کنید بدون 
چشمداشت 

و طلب اجر و 
مزد، در راه 

گشایش امور 
و خدمت به 

مردم و هم نوع 
خود باشید

یاری رسانی، از شــخص مقابل و مورد عنایت، 
توقع و چشمداشتی نداشــته باشید و بیشتر از 
خداوند طلب رحمت و امداد کرده و جزای عمل 
خود را از او طلب کنید. باید بیان کرد این مسئله 
در متون و منابع دینی اسامی به طور اساسی و 
بنیادی مطرح شده است که یکی از این منابع، 

کتاب شریف و الهی »نهج الباغه« است.
در کتاب شریف نهج الباغه، نکات زیبا و واالیی 
در مقام این معنی وارد شــده است مانند، نامه 
پنجاه و سه و نامه چهل و پنج؛ این اثر جاویدان، 
مملو و ماالمال از اندرزها و فرمایشــاتی است 
که امداد و یاری را فقط منوط به درخواســت و 
اســتمداد از خالق بی همتا و خداوند متعال بر 
می شمارد و از چشمداشت و انتظار از دیگران 
نهی می کند. حضرت امیــر)ع( در نهج الباغه 
فرموده اند: »الاقل در مواجهه با دیگران و انتظار 
جبران یاری و تعاونی که رسانده اید، حد اعتدال 
و عدالت را رعایت کنید و از این حد و مرز خارج 
نشوید و بیشتر به دنبال نوع دوستی و احسان 
باشید تا مناسبات دیگر«، ایشان بحث یاری و 
امداد را یک بحث وظیفــه ای و واجب می داند 
و در وهلــه اول، این امر را متوجه مســئوالن 
و دســت اندرکاران نظام سیاســی جامعه بر 

می شمارد. 
ایشــان در نامه پنجاه و ســوم کتاب شــریف 
نهج الباغه به مالک اشتر می فرمایند: »هم در 
جهت امداد و یاری رسانی مادی به مردم کوشا 
باش و هم در امدادرسانی معنوی و روحی«، به 
گونه ای که از جناب مالک اشتر می خواهند تمام 
وجودش را برای خدمت رســانی به مردم آماده 
و مهیا نماید. ایشــان می فرمایند: »باید طوری 
رفتار کني که مردم فکر کنند تو آن ها را همانند 
فرزندانت دوست داری«، بنابراین می توان گفت 
فرهنگ و اندیشه اســامی،  به کمک رسانی و 

امداد، اهتمام و توجه بي نهایت دارد.
در فرهنگ اســامی، واژه ای منقول است به 
نام »خدمت« و به قدری به این مقوله ارزش و 
جایگاه نسبت داده شده است که خدمت رسانی 
و امدادرسانی، در زمره عبادات قرار گرفته اند. 
به طور نمونه حضرت امیــر)ع( در نهج الباغه 
می فرمایند:»َو اْجَعْل لَِنْفِسَک فِیَما بَْیَنَک َو بَْیَن 
الَلّ أَْفَضَل تِلَْک الَْمَواقِیِت َو أَْجَزَل تِلَْک الْْقَساِم َو 
َیّة«؛ یعنی  إِْن َکانَْت ُکُلَّها لِلَّ إَِذا َصُلَحْت فِیَها الِنّ

در انجام وظایف عبادی خویش که مابین خود 
و خداوند قرار می دهیــد، بهترین و نیکوترین 
وقت ها و مواضع را قــرار دهید، هر چند که اگر 
رویکرد اصاح و شــفقت در رویــه آدمی قرار 
داشته باشد، بهترین مواقع، زمان هایی است که 
برای خداوند باشد. معنای این سخن حضرت 
امیر)ع( این اســت که اگر در مســیر و صراط 
خدمت رسانی به مردم و خلق او باشید، همانند 
زمانی اســت که در محراب عبادت مشــغول 
عبادت و مناجــات خداوند تبــارک و تعالی 

هستید. 
ایشــان در موقعیــت دیگــری می فرماید: 
»گره گشــایي از کار درمانــدگان و ناتوانان، 
کفــاره گناهــان بــزرگ اســت.« عزیزان 
و تاش گرانــی کــه در مراکــز امــدادی و 
کمک رسان کار می کنند، هرچند که در برابر 
کار و وظایف خود حقوق دریافت می کنند، اما 
اگر این رویکرد را بــرای رضای خداوند انجام 
دهند، قطعاً این عمل با دریافت حق و حقوق 
ضایع نمی گردد. در ضمن باید گفت دریافت 
حقوق با دریافت ثواب و پــاداش الهی، تضاد 
و منافاتــی ایجاد نخواهد کــرد. این عزیزان، 
همان گونه کــه حقوقی دریافــت می کنند، 
می توانند رضایت و خشــنودی خداوند را نیز 
مطالبه و استمداد کرده و این رویه را در امور 

خود لحاظ کنند.
در روایات وارد شده است اگر در مقابل نیکی و 
احسان، چشمداشتي نداشته باشید و چیزی را 
مطالبه نکنید، وجود شما برای جامعه و مردم 
ارزشمند و بافضیلت می شود. حضرت امیر)ع( 
نُوِب الِْعَظاِم إَِغاثَُة  ــاَراِت الُذّ می فرماید:»ِمْن َکَفّ
ْنِفیُس َعــِن الَْمْکُروِب«؛ یعنی  الَْملُْهــوِف َو الَتّ
می توانید در برابر نیکی و احســان به هم نوع، 
انتظار جبران و پاداش داشــته باشید، یکی از 
این انتظارات می تواند این باشد که این احسان 
و کمک را جبران و کفــاره گناهان بزرگ خود 
قرار دهید. خداوند می تواند در مقابل نیکی ها 
و احســان هایی که شــما انجــام می دهید، 
گناهان و معاصی بزرگ شــما را بپوشاند و از 
بین ببرد. باز حضرت امیر)ع( در موضعی دیگر 
می فرمایند: »اگر خواســتار نعمــت مداوم و 
بی شمار خداوند هستید، سعی و کوشش کنید 
بدون چشمداشــت و طلب اجر و مزد، در راه 

گشایش امور و خدمت به مردم و هم نوع خود 
باشید.« 

حضرت علي)ع( خدمت به مــردم را، راه تداوم 
و اســتمرار نعمات خداونــد می داند. حضرت 
خطاب به جابر می فرمایند: »یا جابر! من کثرت 
نعم الّل علیه کثرت حوائج الناس إلیه، فمن قام 
لّل بما یجب فیها عّرضها«؛ یعنــی »ای جابر! 
هر کســی مورد توجه و عنایات بیشترخداوند 
و الطاف او قرار می گیرد، بداند و آگاه باشد که، 
حوائج و روی آوری مردم به او بیشتر می شود و 
اگر کسی بتواند در رابطه با مردم و در راه رضای 
خداوند، آنچنان که می بایســت، انجام وظیفه 
کند، باعث ماندگاری و اســتمرار نعمات الهی 
برای خود خواهد شــد و هرکس در این مسیر، 
آنچنان که باید و شــاید، انجــام وظیفه نکند، 
باعث هدررفتن و ضایع شــدن نعمات الهی بر 

خود خواهد شد.«
تداوم نعمات الهی

نکته اساســی و مهم در این فرمایش حضرت 
امیــر)ع(، برای شــرایط حال حاضــر و قابل 
اســتفاده برای جامعه امروزی این اســت که 
امداد و یاری رســانی به هم نوع، باعث تداوم و 
کمال یابی نعمات الهی برای انســان می شود، 
بنابراین اگر می خواهیم نعمت های خداوند به 
طور مســتمر بر زندگی و حیات ما نازل شود، 
می بایســت در مســیر و صراط یاری رسانی و 
کمک بیشــتربه دیگران گام برداریــم. باز در 
روایتی دیگــر از حضرت امیر)ع( وارد شــده 
اســت که، »خداوند را بندگانی است که هیچ 
هم و غمی ندارند به جز این که شــب و روز در 
فکر رفع و رجوع معضات و مشکات هم نوعان 
خود و سایر افراد هســتند.« این روایاتی که در 
باب خدمت به خداونــد، در منابع روایی آمده 
است، هیچ موضوعي نیســت به جز خدمت و 
امدادرســانی به خلق خداوند که بسیار مورد 
تأکید و ســفارش قرار گرفته اســت. حضرت 
ُهْم  امیر)ع( می فرمایند: »إَِنّ لِلَّ َعَبّــاًدا اْخَتَصّ
ُهْم فِیَها َما بََذلُوَها، َفإَِذا  َعِم لَِمَنافِِع الِْعَباِد، یُِقُرّ بِالِنّ
َمَنُعوَها«، یعنی »بندگانی هستند که با نعماتی، 
دارای امتیــاز و ویژگی هایی می شــوند، این 
بندگان تا مادامی که به امور مردم رســیدگی 
می کنند، مــورد لطف و رحمــت خداوند قرار 
می گیرند، ولــی همین  که از ایــن رویکردها 

امداِد بی چشمداشت
دکتر بخشعلی قنبری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

دو  به  »امداد«  بحث  نهج البالغه  در 
بحث  یک  است،  شده  مطرح  صورت 
است  خداوند  با  انسان  رابطه  باب  در 
و  انسان  با  انسان  رابطه  و دیگری، در 
منقول شده  و  مطرح  دیگر  موجودات 
یکدیگر  با  مقوله  دو  این  که  است 
خداوند  دارند.  تنگاتنگی  ارتباط  نیز 
یاری رسان  مختلف،  در شئونات  چون 
انسان است، به همین جهت از انسان 
مواضع  و  شئونات  در  دارد  انتظار  نیز 
سایر  یا  و  هم نوعان  به  گوناگون، 
نباتات،  و  گیاهان  جمله  از  موجودات 

یاری رسان باشد.
در باب امداد خداوند به انسان، باید گفت این 
یاری رسانی، امداد ذاتی است. خداوند به علت 
بی نیازی و توانمندی کامل، یاری رسانی است 
که نیاز به پاسخگویی و یا جبران امداد ندارد و 
بنابراین بدون چشمداشت و یا انتظار جبران، 

به انسان و  موجودات  یاری می رساند.

در بحث امداد انســان به هم نوع، سه دیدگاه و 
رویکرد را می توان برشــمرد: اولین رویکرد این 
است که این یاری و کمک رسانی، دیگرخواهانه 
است و بدون چشمداشت و انتظار جبران انجام 
می گیرد که می توان گفــت بهترین نوع یاری و 
امداد نیز همین رویکرد است. بحث دوم این است 
که، انساِن کمک کننده در مقام جبران و یا مقابله، 
انتظار کمک و مساعدتی همانند همان خدمت و 
یاری را که رسانده است، طلب کند که در فرامین 
اسامی تأکید شده است، در مقابل خدمات خود 
از دیگران بیش از حد، انتظار جبران نداشــته 

باشید و حد و مقدار عدالت را رعایت کنید.
مورد دیگر در ایــن مقوله، امــداد همگرایانه 
نیســت، بلکه مقوله ای اســت که شــخِص 
کمک کننده، از شخص دیگر طلب می کند که، 
خدای او به وی کمک و یاری رساند و کمک او 

را جبران نماید. 
عالی ترین نوع امداد

رویکــرد و اهتمــام ارکان و نهادهای مختلف 

واکاوی کتاب شریف نهج البالغه با موضوع امداد و یاری رسانی

امدادرســانی مانند مراکز درمانــی و یا هال 
احمر و امثال آن، که در بستر جامعه در جهت 
خدمت رســانی به مردم گام بر می دارند، باید 
همان رویکرد خداوند به انسان باشد. این معنا 
که بهترین و عالی ترین نوع امداد و تعاون است، 
به این صورت است که همچون خداوند که در 
امداد و یاری رسانی انتظار جبران و اعاده امداد 
را ندارد، مراکــز و ارگان های امدادرســان نیز 
از مددجویان و افراد تحت تکفلشــان، انتظار 
و چشمداشــتی نداشته باشــند. در این نوع از 
تعاون و یاری رسانی، شخِص کمک کننده، یا بر 
حسب وظیفه و یا نوع دوستی و عشق و یا شفقت 
و مهربانی، امدادرســانی می کنــد. باید گفت 
در هر چهار صورت از افعال یاد شــده، شخص 
یاری رســان به دنبال احیا و برگشــت تعاون و 
یاری خود نخواهد بــود. در رویکردهای دیگر 
که در برابر امداد و کمکی که رسانده می شود، 
اهداف و نیات دیگری مد نظــر قرار می گیرد، 
وارد شده اســت حتي المقدور در برابر تعاون و 

در فرهنگ اسامی، واژه ای منقول اســت به نام »خدمت« و به قدری به این 
مقوله ارزش و جایگاه نسبت داده شده است که خدمت رسانی و امدادرسانی، 

در زمره عبادات قرار گرفته اند
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دیدگاه

فاصله می گیرند، نعمات خداوند از آن ها گرفته 
می شــود.« بنابراین باید به ایــن نکته توجه 
داشت که اگر رویکرد امدادرسانی مورد تأکید 
و نظر است، در این مسیر می بایست به دنبال 

رویکردهای صحیح و استوار باشیم.
نیت پاک و متعالی

در امدادرســانی، نیت و قصد فرد یاری رسان 
مورد نظر و اهتمام فوق العاده اســت. حضرت 
امیر)ع( در نیت پاک و متعالی در امدادرسانی 
به دیگران تأکیدات و سفارشاتی دارند. ایشان 
ضمن توصیه به تعادل و عدالت در این مقوله، 
معتقدنــد در این مســیر نباید نیــت و قصد 
مورد تزلزل و گسســتگی قــرار بگیرد که در 
این صورت به اهداف و اخاق فضیلت دســت 
نخواهیم یافت. ایشــان می فرمایند:»ااَل َو اَِنّ 
اِْعطاَء الماِل في َغیِرَحّقِه تَْبذیٌر و اســراٌف وُهَو 
نْیــا و یََضَعُه في اآلخره؛  یَْرَفــُع صاِحَبُه في الُدّ
یعنی اگــر می خواهیــد مال و یــا خدمتی 
را صــرف اموری نماییــد، بنگرید کــه آن را 
کجا و به چه صورتی هزینــه می کنید که اگر 
این مــوارد را رعایت نکنید، باعث اســراف و 
هدررفت وقت، ســرمایه و هزینــه خواهید 
شد.« امیر مؤمنان)ع( می فرمایند: »در امداد 
و یاری رسانی، ابتدا در تصحیح و عالی کردن 
نیات و انگیزه های خود بکوشید، سپس نباید 
از حد و حدود اعتــدال خارج شــوید و ثانیاً 
نعمات و مواهب الهی را به جای خود و صحیح 

و اصولی به کار ببرید.« 
حضرت امیــر)ع( در نهج الباغه می فرمایند 

که، امداد و یاری انســان به دیگران، به کمال 
و حد مطلوب نمی رسد مگر به سه حالت، »اَل 
َْســَتِقیُم َقَضاُء الَْحَوائِِج إاِلَّ بَِثَاٍث بِاْسِتْصَغارَِها 
لَِتْعُظَم َو بِاْسِتْکَتاِمَها لَِتْظَهَر َو بَِتْعِجیلَِها لَِتْهنأ«، 
یکی این که امداد و کمک خــود به دیگران را 
کوچک بشــماریم و دیگر این که آن را پنهان 
و مخفی قــرار دهیم و آخر این کــه در امداد و 
کمک رســانی شــتاب و تعجیل کنیم، تا این 
کمک گوارا و نوشین شود. بنابراین اگر جامعه 
و افراد آن بتوانند ایــن رویه ها و اصول مبرهن 
و اساســی را لحــاظ نمایند و در امــور خود، 
سرلوحه کارشــان قرار دهند، مي شود گفت 
که به منویــات الهی و اســامی جامعه عمل 
پوشــانده اند. حضرت امیر)ع( یکــی دیگر از 
موارد کمک و امدادرســانی را عیادت، دیدار و 
رسیدگی به کسانی دانسته اند که یاري رساني 
براي رسیدگی ندارند. ایشان خطاب به کمیل 
می فرمایند:» یَا ُکَمْیُل! ُمْر أَْهلََک أَْن یَُروُحوا فِی 
َکْسِب الَْمَکاِرِم َو یُْدلُِجوا فِی َحاَجِة َمْن ُهَو نَائٌِم 
َفَوالَِّذی َوِسَع َسْمُعُه الْْصَواَت َما ِمْن أََحٍد أَْوَدَع 
ُرور؛  َقلْباً ُســُروراً إاَِلّ َو َخلََق الَلّ لَُه ِمْن َذلَِک الُسّ
ای کمیل! بستگان و نزدیکانت را فرمان بده که 
در کســب فضائل اخاقی بکوشند، به ویژه در 
دل سیاه شب و در جهت رفع نیاز نیازمندان، 
تا زمانی که آن ها از خواب بیدار شــدند، شاد و 
خوشحال باشــند. آگاه باش هر کسی که دلی 
را شادی بخشــد، خدایش از آن شادی موجی 
لطیف بیافریند که چونان آب در سراشــیبی 
به سوی هر مشــکل غم باري روی آورد و آن را 

چون جدا کردن اشــتر بیگانه از بین شترهای 
آشنا، ازغم ها و مشکات جدا نماید.«

آفات خدمت رسانی
نکته مهم این اســت که خدمت رسانی و امداد، 
آفات و مشــکاتی را نیز در مســیر خود دارد. 
باید مواظب و مراقب باشــیم کمک و یاری به 
دیگران باعث خودشــیفتگی و غرور نشود و یا 
موجب منت گذاری و یا احســاس حقارت در 
دیگران نگردد. آفت دیگری که در این مســیر 
قابل اعتناست این است که این امداد و کمک، 
باعث ناسپاسی و کفران دیگران نشود. حضرت 
امیر)ع( می فرمایند: »مراقب باشــید کمک و 
امداد دیگران را تضییع نکنید، که در این صورت 
شخص کمک کننده احساس سستی و پوچی 
خواهد کــرد.« در همین باب از ایشــان مروی 
اســت که »در کمک و یاری رسانی به مردم، به 
توده مردم بیشتر توجه و اهتمام داشته باشید 
تا خواص، زیرا این گروه هم خواسته هایشــان 
زیاد اســت و هم در مواقع لــزوم از همراهی و 
کمک به شــما کوتاهی نمی نماینــد، بنابراین 
بر شــما باد کمک و یاری به توده هــا و عموم 
مردم، زیرا سپاس گزاری این عده از سایر افراد 
بیشــتر خواهد بود.« ایشــان خطاب به مالک 
می فرمایند: »اگر کســی به تــو خدمتی کرد 
و در مقابل، کســی به تو خیانت کــرد، عمل و 
رویکرد تو در برابر آن ها یکســان نباشد، که اگر 
این رفتار یکسان باشــد، باعث می شود بدکار 
در بدکاری اش پافشــاری نمایــد و نیکوکار از 

 ».کردارش پشیمان شود

در امداد و 
یاری رسانی، 
ابتدا در 
تصحیح و 
عالی کردن 
نیات و 
انگیزه های 
خود بکوشید، 
سپس نباید 
از حد و 
حدود اعتدال 
خارج شوید و 
ثانیًا نعمات و 
مواهب الهی 
را به جای 
خود و صحیح 
و اصولی به 
کار ببرید

سید محمد مهدی امامی

دست در دست خدا

پیامبر  و  اسالم  مبین  دین  سفارش های  از  یاری،  و  کمک 
رحمت)ص( و ائمه معصومین)ع( است. در آیات و روایات مختلفی 
در این باره صحبت شده است. همان طور که کشتن یک انسان، 
به بشریت است.  نفر کمک  به یک  کشتن بشریت است، کمک 
در گفتگو با حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف، 
رئیس مؤسسه بهداشت معنوی، به بررسی اثرات کمک به دیگران 
در سیر و سلوک و خودشناسی پرداختیم که در ادامه می خوانید.

اگر بخواهیم رویکرد عرفانی به مقوله امداد و کمک رســانی 
داشته باشیم، از منظر خودشناسی چه اثراتی را برای شخص 

در پی دارد؟ 
در عرفان اســامی، آنچه اساس و زیربنای ســیر و سلوک محسوب 
می شود، گذشتن از خود و رسیدن به خداست. برخی از بزرگان، تمام 
منازل و مراحل سیر الی الل را در یک قدم خاصه می کنند و آن یک 
قدم، قدمی است که بایستی انســان پا روی خودش بگذارد تا با گام 

بعدی به حریم الهی وارد شود.
راه ها و شــیوه های مختلفی وجود دارد که بخواهیم از میان برداشتن 
خود و نفس را تجربه کنیم. بی شــک یکــی از مهم ترین و مؤثرترین 
راه هایی که می توان از خود گذشت و به خدا رسید، کمک به دیگران 
است و این که انسان برای خدا ایثار کند و از راحتی، آسایش و رفاه خود 
دست بکشد، برای این که به رفاه آن ها چیزی اضافه کند یا از رنج های 
آن ها چیزی کم کند. این یک اقدام مؤثر است برای این که انسان بتواند 
از محدودیت ها، نفسانیت و متعلقات خودش رها شود و دستش را در 
دست خدا بگذارد. در روایات داریم وقتی کسی به یک نیازمند کمک 
می کند، قبل از این که آنچه می بخشد به شــخص نیازمند برسد، به 

کمک و یاری رسانی از منظر عرفانی در 
گفتگو با حمیدرضا مظاهری سیف

دست خدا می رسد. این گونه است که فرد، گذشــت و ایثار را تجربه 
می کند. بنابراین کسانی که وارد این عرصه می شوند و برای کمک به 
دیگران حتی ممکن است جانشــان را به خطر بیندازند و حداقل اش 
این اســت که رفاه و آسایش را از دســت می دهند، این ها صد درصد 

گام هایی را به سوی خدا بر می دارند.
برای این که اثر عرفانی امداد به دیگران در وجود یک شخص پدیدار 
شود، فقط یک عامل دیگر این جا باقی می ماند و آن نیت عمل است. 
این کار زمانی نتیجه الزم را در پی دارد که با نیت الهی هماهنگ شود؛ 
یعنی کسی که دارد برای کمک به دیگران و کاهش رنجشان خود را به 
مشقت می اندازد، اگر این کار را برای رضای خدا انجام دهد، این توجه 
به خداوند باعث می شود جهت حرکتش هم درست شود و آن اثرات 

عرفانی و معنوی را در وجود خود احساس کند.
این که ما یک روز و یک شب می رویم و مشــغول خدمت به دیگران 
می شویم، در پایان آن روز و شب می توانیم جریانی از نور و آرامش را 
در قلب خود احســاس کنیم و فقط کافی است که در کنار این عمل، 
توجه به آن منبع بی پایان نور، عشــق و روشــنایی را داشته باشیم 
و اگر این توجه نباشــد، ما حرکت کرده ایم، ولی به سوی ناکجاآباد و 

مقاله
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گفتگو

بسیاری از افراد 
وارد کارهای 

خیر می شوند 
و بعد از مدتی 

احساس 
می کنند 

این کارها 
بی اثر است. 

می گویند حاال 
ما 10 گرسنه 

را سیر کردیم، 
میلیون ها 

گرسنه دیگر 
در دنیا هست 
و در کشور ما 

ممکن است 
هزاران گرسنه 

و بی خانمان 
وجود داشته 

باشد

با چشمان بســته، و اگر عمًا هم به جایی برسیم، چیزی نمی بینیم. 
اما این نیت و توجه به خــدا می تواند مانند روحــی در اعمال خیر و 
نیکوکارانه ای که صورت می گیرد دمیده شود و بعد می بینیم که انسان 
چه زندگی ای را تجربه خواهد کرد و چطور عملش زنده می شود و می 

تواند آثار فوق العاده ای را در وجود شخص به یادگار بگذارد.
همیشــه کارهای خیر با نیت الهی همراه نیست، اما کارهای 
خوبی در همه جای دنیا انجام می شــود؛ انواع فعالیت های 
خیریه و کمک به هم نوع و حتی حیوانات و طبیعت. این اعمال 

نزد خداوند چگونه سنجیده می شود؟
عمل خیــر ارزش خــود را دارد. وقتی کمک به 
دیگران و تاش برای دیگران با نیت الهی همراه 
می شود، اثرش معجزه آسا می شــود. کسی که 
بدون توجه به خداوند و جلب رضایت او و بدون 
توجه به این بعد معنوی وارد کار خیر می شود، در 
این حدی که دارد کار خیر و تاشش را می کند، 
احســاس آرامش خواهــد داشــت و در دنیای 
درونی اش اتفاقات خوبی می افتد، ولی کسی که 
آن نیت الهی را به کار خیــرش اضافه می کند، 

تنها جانش احساس آرامش نمی کند و تنها رضایت دنیوی را دریافت 
نمی کند، بلکه روحش به پرواز درمی آید. با یک عمل کوچک به جایی 
می رسد که اصًا فکرش را هم نمی کرد و قانون خداوند همین است که 
در قبال اعمال کوچک ما، ثواب بزرگی عطا می کند و این مشروط به 
این است که به او توجه شــود و آمادگی دریافت از آن منبع نامحدود 

بخشندگی را داشته باشیم. 
کســی که توجه به خدا ندارد، آمادگی دریافت از خداوند را هم ندارد. 
فقط یک کار خیری را انجام داده است و شــخصاً احساس آرامش و 
رضایت درونی خواهد کــرد و در همین حد هم باقی می ماند و آدمی، 
به این احساس آرامش درونی نیازمند است. لذا بسیاری از افراد مرفه و 
خوشگذران، بخشی از زندگی شان را هم ممکن است اختصاص دهند 
به این که برای دیگران کاری انجام دهند و ازآن زندگی مادی بی روح 
و بی معنا دربیایند، ولی این درجه خیلی پایینی دارد و به دلیل همین 
رفتار سطحِی ظاهرِی کوچک که ممکن اســت در آن کار مهمی را 
هم برای فقرا نتوانیم انجام دهیم، خیلی وقت ها ما وارد شــده و عمل 
می کنیم، در نهایت می بینیم چه بســیار افراد دیگری هستند که ما 
نتوانستیم کاری برایشــان انجام دهیم. لذا کارهای ما بسیار کوچک 
و اثرش هم محدود اســت، اما وقتی این کار با تأییــد الهی و جریان 
روشنایی در قلب انسان روشن می شــود، آن وقت اثر فوق العاده ای را 
برای رشد معنوی ما به دنبال خواهد داشت و به ما انگیزه می دهد به 
کارهای خود ادامه دهیم و آن ها را کوچک نشماریم. بسیاری از افراد 
وارد کارهای خیر می شوند و بعد از مدتی احساس می کنند این کارها 
بی اثر است. می گویند حاال ما 10 گرســنه را سیر کردیم، میلیون ها 
گرسنه دیگر در دنیا هست و در کشور ما ممکن است هزاران گرسنه 
و بی خانمان وجود داشته باشد که از سرما یا بیماری رنج می برند و ما 

نمی توانیم هیچ کاری برایشان انجام دهیم و مأیوس می شوند، اما وقتی 
این توکل الهی برقرار می شود، این یأس ها و خستگی ها بی معنا شده، 
از بین می روند و انســان هر چقدر هم که به عمل خود نگاه کرده و آن 
را کوچک ببیند، باز انگیزه بی نهایتی برای ادامه دادن کار خیر، خوب 

بودن و کمک به بندگان خدا دارد. 
گاهی انسان کار خوب انجام می دهد، اما شیطان و نفس درون 
از او تعریف می کند، به او می گوید: کسی مثل تو پیدا نمی شود، 
ببین از بین این همه افرادی که این جــا بودند، فقط تو به آن 
فرد محتاج کمک کردی! و ... با این نفس 

چگونه باید برخورد کرد؟
در واقع اگر کار با نیت الهی نباشــد، امکان غرور 
فراهم می شود و انسان ممکن است دچار ُعجب 
و تکبر شود، خود را با اعجاب ببیند و نفسش را 
تشــویق کند که چه کار مهمی انجام دادم... اما 
وقتی آن نیت الهی هســت و انسان وجود خود 
را به عنوان وجود محدود و کوچک، و عملش را 
در مقابل لطف و بخشش بی پایان الهی، به ناچیز 
ببیند، آن وقت دیگر از این آفت های اخاقی هم 
دور می ماند و دیگر در این مرحله اوج پیدا کند. این انسان تا وقتی خود 
را می بیند، پر از نقص و کوچکی اســت که همه اش با لطف خدا انجام 
می شود. در این حالت است که انســان آن روح بندگی و عشق الهی را 
در وجود خود احســاس می کند و توجه دارد به حضور و لطف خداوند 
که باعث شــده توفیق بیابد به بنده های خدا کمک کند. این بینش، 
نجات بخش ماست که در دام آن آسیب های اخاقی نیفتیم و گرفتار 

غرور نشویم. 
با توجه به آن حدیث پیامبر)ص( که هر کســی شب را به روز 
برساند و به مسلمانی کمک نکند، مسلمان نیست، توصیه ای 
دارید برای این که در فضای نوع دوســتی و کمک به دیگران 

نفس بکشیم؟
روایتی دیدم که بسیار شــیرین بود و خیلی هم دوست دارم آن را به 
دیگران بگویم. روایت این اســت که هرکس بذر شادی در دل کسی 

بکارد، در قیامت مزرعه هایی از شادمانی برداشت خواهد کرد. 
این روایت برای من به شخصه بسیار انگیزه بخش است که اگر کاری 
از دستم بر می آید برای کســی که غمش را کم کرده و شادی اش را 
زیاد کنم، دریغ نکنم. ما نیاز داریم به این که دیگران را شاد ببینیم و 
به دیگران کمک کنیم و این که وقتی به نیازمندی کمک می کنیم، 
قبل از این که دستمان به او برســد به خدا می رسد. ما به این لمس 
کردن دســت خداوند نیاز داریم. اگر ما به آن نیازمند کمک نکنیم، 
فرد دیگری به او کمک می کند، ولی من از چه راهی می توانم دستم 
را در دســت خدا بگذارم؟ گره های زندگــی ام را چگونه باز کنم؟ ما 
خودمان بیش از آن فرد نیازمند، به کمک نیاز داریم که راه برطرف 
کردن نیازها و تکیه گاه محکم در فراز و نشیب های زندگی این است 

 .که سراغ کمک به دیگران برویم

اثربخشــی مطرح می شــود. اگــر از علم، 
پیوست های ارزشی و اخاقی را حذف کنیم، 
قطعاً به سمت و ســویی می رود که نخواهد 

توانست کمکی به اجتماع کند. 
به گفتــه جمال الدینی، اگر ســاختار پاک 
دانشگاه را با هال احمر مقایسه کنیم، این 

دو نهاد هم پوشانی خوبی با هم دارند. 
معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هــال احمر ایــران در پایان گفــت: هال 
احمر به دانش همــراه خرد توجــه دارد تا 
از دل ســاختار الگویی برداشــت کند که با 

اخاق مداری همخوانی داشته باشد. 

صلح بدون علم و دین هیچ ارزشــی 
ندارد

در ادامه این همایش، آیت الل فاضل لنکرانی 
در ابتدای ســخنرانی خود با تبریک هفته 
وحدت، از دکتر گلشــني بابــت برگزاری 
این گونه همایش ها تشــکر کــرد و در ادامه 
گفت: بحث و عنوان این موضوِع مطرح شده 
در همایش، بسیار مهم اســت. از یک طرف 
مســئله چگونگي صلح و ارتباطش با دین 
مطرح اســت و از طرف دیگر مسئله ارتباط 
صلح با علــم. من بحث را با این ســؤال آغاز 
می کنم: اساســاً آیا صلح بدون علم ممکن 

بپردازیم و امیدواریم ایــن حرکت عظیم در 
کشــور به عنوان پیامی بین المللی گسترش 

پیدا کند. 
وی ادامــه داد: اگر جمعیت هــال احمر و 
دانشگاه را در نظر بگیریم، متوجه مي شویم 
که هــر دو هر چــه دارند مدیون ســرمایه 
اجتماعی هستند که برخاســته از اعتماد و 
مشارکت مردم است. زیرا این دو مجموعه، 
محصول علــم، خدمات و تجربه هســتند 
و پیوند جمعیــت هال احمر با دانشــگاه 
می تواند بشردوستی، صلح و کرامت انسانی 

را به ارمغان بیاورد. 

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت 
هال احمر ایران تصریح کرد: اســتقال از 
ویژگی های هال احمر و دانشــگاه اســت؛ 
هر دو به دنبال علم نافع هســتند که بحث 

با  دین«  و  علم  »صلح،  همایش  اولین 
دانشگاه  علم  فلسفه  گروه  همکاری 
با  احمر،  هالل  جمعیت  و  شریف  صنعتی 
و  بنیانگذار  گلشنی،  مهدی  دکتر  حضور 
صنعتی  دانشگاه  علم  فلسفه  گروه  مدیر 
شریف، آیت اهلل محمدجواد فاضل لنکرانی، 
دکتر  قم،  در  تشیع  تقلید  مراجع  از 
آموزش،  معاون  جمال الدینی،  سیدحمید 
احمر  هالل  جمعیت  فناوری  و  پژوهش 
معاون  حسینی،  سیدحسن  دکتر  ایران، 
صنعتی  دانشگاه  در  نخبگان  ملی  بنیاد 
شریف، برگزار شد. گزارش مهروماه را از 

این همایش بخوانید.

هالل احمر و دانشــگاه، هم پوشانی 
خوبی با یکدیگر دارند

دکتــر ســیدحمید جمال الدینــی، معاون 
آموزش، پژوهش و فنــاوری جمعیت هال 
احمر ایران در ســخنان خود، درباره همایش 
»صلح، علــم و دین« اظهار کــرد: با توجه به 
رایزنی هایی که انجام دادیم، فرصتی در اختیار 
ما قرار داده شد تا بتوانیم در محیط دانشگاه 
و آکادمیک به موضوع »صلــح، علم و دین« 

مریم علی بابایی

گزارشی از همایش »صلح، علم و دین« 
که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و 
جمعیت هالل احمر برگزار شد

کرامت انسانی
ارمغان صلح و 
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گزارش

است؟ به این سؤال، هم محافل دانشگاهی و 
هم حوزوی باید به پاسخ بدهند.

وی ادامه داد: اگر به صلح نگاه ســاده داشته 
باشــیم، انســان می گوید دین چه نقشی 
در صلح می تواند داشــته باشــد. حتی نگاه 
عامیانه در رابطه با علم و صلح هم می گوید 
چه ارتباطی می تواند بین این دو باشد. باید 
بگویم که ما بر حسب ظاهر، از جاهلیت قبل 
از اســام فاصله گرفتیم، ولی امروز با رشد 
جامعه، با جاهلیت بیشتری مواجه هستیم. 
با توجه به کشتارهایی که در جهان صورت 
می گیرد، واقعاً باید به این ســؤال اساســی 
پاســخ داده شــود که نقش دیــن در صلح 

چیست؟
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهــار)ع(، با بیان 
این که بدون دین هم صلح امکان پذیر است، 
تصریح کرد: اما سؤال ما این است که اساساً 
بدون دین، آموزه های دینی و رشــد دین در 
بشریت، آن صلح مطلوب که مطابق فطرت 
انسان است، به دست می آید یا خیر؟ )صلح 
را با این معنــی باید در نظــر گرفت، یعنی 
این که نفوس انسان ها را به هم پیوند دهد تا 
به تکامل آن ها در جامعه برسیم( صلحی که 
دین و علم در آن نقش دارد، صلحی است که 
انسان را متعهد می کند، زیرا صلح بدون دین 

و علم هیچ ارزشی ندارد.
لنکرانی افزود: اســام به دنبال صلح جهانی 

است. این شــعاری نیســت که زمانه ما به 
زبان آورده باشد، بلکه این موضوع در آموزه 
دینی ما آمــده و در دین توجــه خاصی به 
مؤمنان شده است. در آیه 22۴ سوره بقره، 
اصاح میان مردم آمده است؛ یعنی این که 
مســلمانان باید همان گونه که نســبت به 
مســلمان دیگر حساس هســتند، به سایر 
مردم، چه مسلمان، مسیحی و یهودی هم 
حساس باشند. صلح، امری گسترده است در 

روایات ما این ظرایف وجود دارد.

وی همچنیــن در ادامه ســخنانش افزود: 
صلحی که اســام دنبال آن است، مفهوم 
عمیق و گسترده ای دارد. آیا بدون دین صلح 
امکان دارد یا خیر؟ البته منظور من شــعار 
نیســت، ما آموزه هایی داریم که هنوز برای 
خود ما هم روشن نشده اســت؛ نه در حوزه 
علمیه و نه در دانشــگاه ها به این سؤاالت و 
آموزه ها نپرداخته انــد، تا جامعه ما بتواند به 

خوبی دین را بشناســد. هنوز بعد از گذشت 
سی و چند ســال از انقاب، هر کسی بگوید 
که دین بعــد از انقاب برای همه روشــن 
شده، اشتباه کرده است. هر کسی باید برای 

خودش به تأمل در مورد دین بپردازد.
رئیس مؤسســه فقهی ائمه اطهار)ع( بیان 
کرد: در مفاهیم دینی، دین می گوید که اگر 
پیمانی را با دشمن بسته اید، حتی در ادامه 
احســاس کردید که این پیمان به مصلحت 
شما نیســت، حق ندارید مخالفت کنید. هر 
زمان که دین به میدان بیاید، دیگر هیچ کس 
در هر مجموعــه ای نمی تواند خاف عهدی 

انجام دهد.
وی تصریح کرد: ما در اســام بحث جهاد را 
داریم؛ تا آن جایی که به خاطــر دارم بحث 
جهاد در هیچ شریعتی وجود نداشته است. 
این چه دینی است که با شمشیر می خواهد 
فکر خود را بر همگان تزریق کند! باید بگویم 
که حتــی در حوزه های علمیــة ما به بحث 
جهاد بسیار کم پرداخته اند؛ یعنی همه این 
ســؤال را در ذهن خود دارند که با توجه به 
این که اسام دین رحمت و صلح است، پس 
در این میان جهاد چیســت؟ ما برای پاسخ 
به این گونه ســؤاالت باید به تاریخ مراجعه 
کنیم. با توجه به این که پیامبر)ص( در طی 
1۳ سال در مکه تحت فشــار بودند و کفار با 
مسلمان به جنگ و ستیز برخواسته بودند، 

اما پیامبر)ص( حکم جهاد را نداند تا این که 
بعد از دو سال از هجرت ایشان، اجازه جهاد 

را صادر کردند.
آیت الل لنکرانــی در ادامه اظهــار کرد: اگر 
بخواهیم اســام را در میان جوامع مطرح 
کنیم، اســام دین دعوت اســت نه جهاد. 
دشمنان اسام وقتی می خواهند این دین 
را تعریف کنند، اذعان دارنــد که این دین، 
دین جهاد است. دعوت یعنی این که دین را 
برای کفار و مشرکان تبیین کنیم. دعوت در 
پیامش صلح و عدم تجاوز به دیگری را دارد. 
با روش و منش دعوت کردن پیامبر)ص( به 
اسام، بسیاری از کفار مســلمان شدند. ما 

باید امروزه سیره پیامبر)ص( را احیا کنیم.
وی با بیان این که اســام به دنبال این است 
که انســان در معرض شــرک قرار نگیرد، 
گفت: هیچ ظلمی باالتر از شــرک نیست. 
اسام به دنبال صلحی اســت که با آن بشر 
بتواند به سعادت برســد. ما باید کتاب الهی 
را قانون قرار دهیم نه منشــور حقوق بشر. 
منشور حقوق بشر را به رخ مردم می کشند؛ 
از نظر حوزوی بسیار اشــکال دارد و در قم 
این منشــور را نقد کردند. آنچه که رحمت 
است، کتاب الهی اســت و ما باید این کتاب 
الهی را در جهان معرفی کنیم؛ پیامبر)ص( 
ما رحمت بــرای همه عالمین محســوب 

می شوند.

علم به راه کج رفته است
دکتر مهدی گلشــنی، عضو شــورای عالی 
انقاب فرهنگی در همایــش »صلح، علم و 
دین« خطاب به رئیس دانشــگاه صنعتی 
شریف گفت: زمانی که می خواستند دانشگاه 
صنعتی شریف را بنا کنند، بر اساس دانشگاه 
 MITآن را پایه ریزی کردند که از آن زمان 
سال های زیادی می گذرد. پیشنهاد من به 
آقای فتوحی، رئیس دانشــگاه این است که 
در حال حاضر به این دانشگاه رجوع کنند و 
ببینند که این دانشگاه تا امروز به چه حدی 
از غنا رسیده است. علم در خل کار نمی کند، 

بلکه علم در محیط رشد می کند.
مدیرگروه فلســفه علم دانشــگاه صنعتی 
شــریف گفت: زمانی که علم بــا یونانی ها 

شــروع شــد، هدف تنها فهم طبیعت بود، 
زمان بعدتر مطالعه طبیعــت را یک عبادت 
تلقی می کردند. 100 ســال بعد از این، علم 
از جهان بینی خارج می شود و خودش هدف 
قرار می گیرد، بنابراین علــم برای حکمت، 

علم برای تصرف در طبیعت و برای کنترل، 
استفاده شــد و بیشترین وســایل مخرب 

ساخته شد.
گلشنی با اشــاره به جمله معروف فیلسوف 
انگلیسی، برتراند راســل گفت: اگر علم به 
روش فعلی پیش رود، باید ختم دنیای بشر 
را گرفت، زیرا علم به دســت آزمندان افتاده 
اســت. همچنین اینشــتین می گفت اگر 
برای بار دوم به دنیا می آمدم، دیگر به سراغ 
فیزیــک نمی رفتم، زیرا دنیا با این وســایل 

پیشرفته جای خوبی نیست. 
وی با بیان این که علم توسط علما به راه کج 
می رود، زیــرا به جهان بینی مــادی تبدیل 
شده است، تصریح کرد: زیرا تمام افرادی که 
به سراغ علم می روند، آن را تنها برای کسب 
قدرت و ثروت می خواهند. اگر به دانشگاه ها و 
مدارس نخبگان در سطح کشور رجوع کنید، 
تنها یک درصــد را خواهید دید که به دنبال 
فهم طبیعت اند، باقی به راه کســب قدرت و 

ثروت کج می شوند.
عضو شورای عالی انقاب فرهنگی بیان کرد: 
در بحث دیــن باید عرض کنــم گروه های 
افراطی پدیــد آمده اند که آدم کشــی ها و 
جنایاتي را به نــام نجات دین و اســام راه 
انداختند تا دین را خراب کننــد. در مقابل 
آن ها، ما مســلمان ها حتــی همت نکردیم 
تا روشــنگری کنیم. در این زمینه کشیش 
مذهبی مسیحی در کتاب خود از اسام دفاع 
کرده اســت که چرا دارید مســلمان ها را به 

آدم کشی متهم می کنید و در جای دیگری 
از کتابش خطاب به آمریکایی ها می نویسد: 

»شما طالبان را راه اندازی کرده اید!« 
وی با بیــان این که یــک نوع بیــداری و 
جهان بینی براي عالمان الزم اســت، ابراز 
کرد: اگر روشــنگری و جهان بینی خوبی 
در این زمینه داشته باشیم، مطمئناً هم بر 
روی عالمان علوم تجربی و هم بر سیاسیون 
اثرگذار خواهد بود. باید علــم را به اخاق 
اضافه کنیم. ما با روشــنگری می توانیم به 
همه جهان ثابت کنیم که نقش دین اصالتاً 
صلح اســت و آن ها ما را با عنــوان صلح و 

برابری بشناسند.
گلشنی با اشاره به کنفرانس  در سال 200۳ 
در غرناطه اسپانیا گفت: در کنفرانی با عنوان 
»علم و دیــن« در کمبریج تصمیم گرفتند 
مکان این کنفرانس را در غرناطه اســپانیا 
بگیرند. زمانی که علت را جویا شدم، گفتند 
برای این کــه این جا جایی بود کــه ادیان 
ابراهیمی؛ مسلمان، مســیحی و یهودی با 
یکدیگر در همزیستی مسالمت آمیز زندگی 
کردند و این کار بــرای تأمین صلح جهانی 

بود.
وی با بیان این که حکمت و تزکیه در قرآن 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم، اظهار 
کرد: یکی از ویژگی های اخاق همزیستی 
مســالمت آمیز، خوش رفتــاری و کرامت 
انســانی اســت. امام علی)ع( می فرمایند: 
مردم دو دسته  اند؛ یا برادر دینی تو هستند 
یا بر ادیان دیگــر، ولي در آفرینش همانند 
تو هستند. همین فرمایش، خودش صلح 
و همزیســتی مســالمت آمیز می آورد و 
فرهنگ بــرادری و صلح گســترش پیدا 

می کند.
گلشنی در پایان ســخنانش گفت: اهالی 
دین باید هم مــردم جامعه را نســبت به 
خوش رفتاری با یکدیگر روشن کنند و هم 
علما را نسبت به وظیفه شــان آگاه کنند. 
باید حاکمیت جهان بینــی بر کل ذهنمان 
را ایجاد کنیم تا اخاقیات، خوش رفتاری و 
صلح، سراسر جهان را فرا گیرد. خوشبختی 
انســان ها باید اولویت اهدافمان باشد تا به 

. صلح برسیم

 افرادی که 
به سراغ علم 

می روند، آن را 
تنها برای کسب 

قدرت و ثروت 
می خواهند. اگر 
به دانشگاه ها و 

مدارس نخبگان 
در سطح کشور 

رجوع کنید، 
تنها یک درصد 
را خواهید دید 

که به دنبال فهم 
طبیعت اند، باقی 

به راه کسب 
قدرت و ثروت 

کج می شوند

مسلمانان 
باید 
همان گونه 
که نسبت 
به مسلمان 
دیگر حساس 
هستند، به 
سایر مردم
چه مسلمان
مسیحی 
و یهودی 
هم حساس 
باشند
صلح، امری 
گسترده است 
در روایات ما 
این ظرایف 
وجود دارد

 در مفاهیم دینی، دین می گوید که اگر پیمانی را با دشــمن بسته اید، 
حتی در ادامه احســاس کردید که این پیمان به مصلحت شما نیست، 
حق ندارید مخالفت کنید. هــر زمان که دین به میــدان بیاید، دیگر 

هیچ کس در هر مجموعه ای نمی تواند خاف عهدی انجام دهد
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بی تردید گذشــت و ایثار، دو واژه بسیار مقدس است و عاملین به این 
مهم، دارای جایگاه ویژه ای هســتند که در آموزه های اســامی ما از 

خصوصیات رحمانی نیز شمرده می شوند.
واژه ایثار، در قرآن با مفاهیمی مانند احســان، اطعام، نثار مال و جان 
و بّر یاد شده اســت که در مقابل آن معنای ُشح نفس یا مقدم نمودن 
خویش بر دیگران قرار دارد. واژه ایثار در نظام اخاقی عرب قبل اسام 
در معنای مهمان نوازی و بخشش به کار می رفته و قرآن عاوه بر تأیید 
و امضای این رفتار نیک، آن را در خدمت اهداف دین اسام قرار داد و 

اصاح و تکمیل نمود.
مهم ترین آیه ایثار که به صراحت از آن یاد شــد، در خصوص میزبانی 
صمیمانه انصــار از مهاجرین پــس از مهاجرت مســلمانان مکه به 
مدینه است که در سوره حشر آیه ٩ به آن پرداخته شد که از خصلت 
مهمان نوازی و بخشش خالصانه مسلمانان مدینه از مهاجران مکه یاد 
شد و از ایثار آنان به رغم نیاز شدید ستایش شد و در آیه دیگری هم از 
بخل و خویشتن دوستی، به عنوان مهم ترین آسیب ایثار نام برده شده 
و در آیه قبل هم از مهاجرینی یاد می کند که برای دستیابی به فضل 

الهی، با مال، ثروت و چشم پوشی از وطن به یاری خدا و رسول رفتند.
قرآن کریم در عرصه ایثار، از خودگذشتگی و مقدم داشتن دیگران بر 
خویش که زیربنای معنوی جمعیت هال احمر نیز محسوب می  شود، 
عاوه بر ایثار مال، به ایثار جان هم می پردازد و با ذکر مثالی روشن، از 

آن به عنوان تجارتی سودمند یاد می کند:
که »و من الناس من یشــری نفســه ابتغاء مرضــات الل و الل رئوف 
بالعباد«؛ از فداکاری امیرالمومنین)ع( در نجات جان رسول خدا)ص( 

در شب لیله المبیت یاد می کند.
و باز هم در قرآن، ســوره توبه، آیه 111 از وجود تجارت همیشــگی 
بین انسان و خدا سخن رانده شده که: »ان الل اشتری من المومنین 
انفسهم و اموالهم و بان لهم الجنه« تجارتی که بها و ثمن آن بهشت و 

رستگاری است.
بی تردید فعاالن هال احمر، از بزرگ ترین نعمت؛ یعنی توفیق خدمت 
به محرومان و آسیب دیدگان برخوردارند و قطعاً مورد عنایت و توجه 
حق تعالی قرار دارند و همکارانــی که هرآینه در معرض امتحان الهی 
هستند، می توانند با الهام از آموزه های قرآن و اسام، از بهترین معامله 
با خداوند سودمند شده و رســتگار گردند. اما آنچه یادآوری آن الزم 
است، ترویج رفتار ایثارگرانه است که بارزترین آن در قرآن با عنوان ایثار 
و از خودگذشتگی امیرالمومنین)ع(، فاطمه زهرا)س( و فرزندانشان 
امام حسن و امام حسین )علیهم السام( ذکرگردیده است که غذای 
خود را در سه شــب متوالی، فقط برای رضا و خشنودی حق تعالی به 
نیازمندان بخشیدند که »و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و 

اسیرا و انما نطعمکم لوجه الل النرید منکم جًزاو ال شکورا«
آرزومند روزی هستیم که همه عزیزانی که با عنایت خداوند در عرصه 
کمک به همنوعان فعالیت می کنند، با الهام از دستورات الهی و عمل 
به فرهنگ ایثار و از خود گذشــتگی در دنیا و آخــرت، مورد عنایت 

 حق تعالی قرار گیرند. ان شاءالل

سید طه موسوی
رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در

 دانشگاه علمیـ  کاربردی هالل احمر 

بال های
 فرشتگان نجات

نکاتی در باب ایثار و از خودگذشتگی
با الهام از کالم خدا

در  رهبری  معظم  مقام  محترم  نماینده  گذشت،  که  هفته ای  در 
جمعیت هالل احمر، در ادامه سفرهای استانی، به استان فارس 
رفتند و در سخنان خویش در تبیین یک شخصیت هالل احمری، 
این  اعضای  بین  در  خودگذشتگی  از  و  ایثار  مهم  عنصر  دو  به 
خانواده بزرگ تأکید کردند که نگارنده را بر آن داشت با الهام از 
کالم خدا، نکاتی را در خصوص اهمیت ایثار و از خودگذشتگی 

بیان کند.

یادداشت



هم آواز با بم
مواجهه غیر طبیعی با بالیای طبیعی

ترس از زندگی در مکان های  زلزله  خیز
و می خندیدیم از تِه دل...

ادامة زندگی...

بم
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هر رخداد طبیعی  و  برق  و  رعد  زلزله، طوفان،  این که سیل،  در 
بر خالف روال معمول زندگی ماست، در گذشته رخ  دیگری که 
داده، رخ می دهد و رخ خواهد داد، شکی نیست؛ برای همین هم به 
آن می گوییم بالیای طبیعی. در این اطالق، دو گزاره مطرح است؛ 

»بلیه« بودن چنین رخدادهایی و »طبیعی« بودن آن ها.
الهی  یا عذاب  بنامیم  را بالی طبیعی  وقایع  این  این که  به  بسته 
تلقی کنیم، رویکرد ما را در نوع مواجهه با آن تعیین می کند و در 
نتیجه، رفتارمان متأثر از آن خواهد بود و از این منظر که بدانیم 
طبیعی بودن آن بر چه مبنایی است، در تنظیم روابط زیستی مان با 

طبیعت به ما کمک می کند.

بال و مقاِم صبر
بال، عبارت است از مصیبت و گرفتاری ای که بدون انتظار و بی سبب 
بر کســی وارد  شــود. بنابراین اگر ویرانی و مرگ و از دست دادن 

عزیزان را که از نتایج این وقایع اســت در نظــر بگیریم، وقوع این 
حوادث بال و مصیبتی است که انسان به وســیله آن مورد آزمایش 
خدا قرار می گیرد و در نتیجه مطابق دســتور قرآن، مکلف به صبر 
و شــکرگزاری اســت. گاهی بال را با عذاب و کیفــر الهی مترادف 
می گیریم در حالی که لزوماً این طور نیست. گرچه مواردی در قرآن 
ذکر شــده که رخدادهای طبیعی وســیله نزول عذاب الهی بوده و 
گروهی بدین طریق مورد عذاب و قهر خداوند قــرار گرفته اند، اما 
این بدان معنی نیســت که همه رخدادهــای طبیعی مصداق نزول 
عذابند. بال، ممکن است نشانه ای از مهر خداوند، عاملی برای بیداری 
انســان ها و توجه آن ها به خداوند باشد. مهم ترین تفاوت این دو این 
است که همه ابنای بشــر دچار بال و مصیبت می شــوند، اما ممکن 
است عذاب الهی بر آن ها نازل نشود. در حقیقت بال، اجتناب ناپذیر 
است، چنان که حضرت امیر علیه الســالم می فرماید: »هیچ کس از 

سختی ها و تلخی های روزگار در امان نمی ماند.«
مطابق آیــات و روایات، بال و مصیبت، حکمت های بســیاری چون 
تذکر، رسیدن به خیر، پاالیش روح و کسب مقام های عالی معنوی 
دارد. گاهی، هدیه ای از جانب خداســت و گاه خداوند برای ارتقای 

مقام معنوی یا بــرای امتحان بنده اش، بالیی بــر وی یا جامعه اش 
نازل می کند، مانند بالهایی که بر پیامبران و ائمه علیهم السالم وارد 
شده است. بنابراین نزول بال ممکن اســت به دالیل گوناگون باشد. 
برخی، نتیجه گناهان است و برخی نیز برای امتحان و ارتقای درجه 
معنوی انسان نازل می شود. آنچه می تواند ماهیت آن را تغییر دهد و 

تلخی اش را به شیرینی تبدیل کند، تغییر نگرش به آن است.
بال، عمومی است و نمی توان از آن با تغییر شرایط بیرونی فرار کرد، 
بلکه راه تغییر طعم تلخ بال به شــیرینی، تغییر نگرش به بال و تغییر 

درون خویش است.
از سوی دیگر، ماهیت اصلی انسان در مواجهه با سختی ها مشخص 
می شود و از این طریق می شود انســان مؤمن، شاکر و صابر را از فرد 

سست ایمان، عجول و ناسپاس بازشناخت.
خداوند در قرآن می فرماید: »شــما را مبتــال می کنیم تا مجاهدان 
و صابران شــما را بازشناســیم و اخبار شــما را ارزیابــی کنیم.« 

)محمد/31(
خالصه آن که، رویارویــی با بال در دنیا حتمی اســت و بهترین نوع 
برخورد با آن نیز بر اســاس دســتور مکتوب خداوند، ایســتادگی 
است؛ فرار از بال، نه تنها کمکی به انسان نمی کند، بلکه بر شّدت آن 

می افزاید و مشکالت را بیشتر می کند.

مواجهه با امر طبیعی
وقایع و حوادث طبیعی، از چند جهت »طبیعی« اســت: اول این که 
در بستر طبیعت رخ می دهد و بدیهی است که آن را طبیعی، یعنی 
منتسب به طبیعت بدانیم. دوم این که یکی از اجزای نظام طبیعت 
اســت و در روال معمول طبیعت رخ می دهد در نتیجه نه تنها نظم 
طبیعت را بر هم نمی زند، بلکه در چرخه حیات طبیعت تعریف شده 
است. سوم این که بعضی از این اتفاقات اگر رخ ندهد، فاجعه ای غیر 
طبیعی و به مراتب وسیع تر و سهمگین تر به وقوع خواهد پیوست. و 
چهارم هم به دخالت انســان در طبیعت معطوف است. یعنی گاهی 
رخدادها ناشــی از تغییر غیرطبیعِی طبیعت توسط انسان و نشانه  
دســتکاری بشــری طبیعت اســت. بنابراین وقوع این رخدادهای 

طبیعی، »طبیعی« است. 
اما مواجهه انسان با این پدیده ها نیز، طبیعی است؟

به نظر ابتدا الزم اســت »مواجهه« را از منظــر زمانی تبیین کنیم. 
آنچه بیشتر و پیش تر به ذهن می رســد، مواجهه به معنای واکنش، 
بعد از وقوع یک رخداد اســت. این معنای مواجهــه معموالً زمانی 
مصداق دارد که با اتفاق غیر منتظره و پیش بینی نشــده ای مواجه 
شــده باشــیم. زلزله، ســیل و هر بحران طبیعی دیگری در عین 
حال که غیر منتظره اســت؛ یعنی بدون اطــالع قبلی رخ می دهد، 
اما در در حالت کلی، پیش بینی نشده هم نیســت، چرا که از زمان 
پیدایش زمین، یکی از ارکان نظام طبیعت بــوده و پایانی هم برای 
آن تعیین نشده اســت، بنابراین می دانیم و باخبریم که امکان وقوع 

آن هست. حال، بعضی از این موارد مانند سیل و طوفان، گاهی قابل 
پیش بینی است اما برای مواردی از جنس زمین لرزه نمی توان زمان 
تعیین کرد. از این نظر، مواجهة منفعل مطابق تعریف اول، لزوماً به 
تنهایی کافی نیســت و توجیه ندارد. در این گونه موارد، مواجهه به 
مجموعه اقداماتی که قبل از وقوع رخداد تدارک می شود هم اطالق 
می شود و شامل شــناخت مســئله، برنامه ریزی برای پیشگیری و 
همچنین آمادگی برای کاهش اثرات مخرب غیرقابل جبران است. 
آنچه به عنوان مدیریت بحران شــناخته می شود بر پایه همین نوع 

از مواجهه است. 
حال این مواجهه که در قالب برنامه ریــزی، تدارک و آمادگی از آن 

یاد کردیم، جنبه ها، ابعاد و زمینه های مختلفی را شامل می شود. 
یکی از جنبه های آن تدابیر و دقت های مهندســی و شهرسازی در 
ساخت و ساز اصولی شــهر و خانه اســت. در زمان های خیلی دور 
که سرپناه امن نبود، حتی انســان در برابر رخدادهای معمولی تری 
مثل باد و باران هم دچاره مخاطره می شــد. بنابراین توقع منطقی 
از بشر امروز این اســت که محیط امن تری برای زندگی خود فراهم 
کند. متأســفانه آنچه در بم رخ داد و تلفات جانی و خسارات مالی 
بسیار بزرگی بر جای گذاشت، بیش از هر چیز ناشی از ایمن نبودن 
سرپناه ها به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی در ساخت و ساز بود؛ 
در حالی که زلزله های به مراتب عظیم تری در برخی مناطق دنیا رخ 

می دهد اما خسارات کمتری بر جای می گذارد.  
جنبه مهم دیگری از مواجهه اما، آمادگی اجتماعی و روانی جامعه 
برای پذیرش یک واقعه تلخ و سهمگین است. آمادگی ذهنی افراد 
جامعه و اقدامات فرهنگی متناســب، قبل و بعد از رخداد، ضرورت 
این نوع از مواجهه اســت که بــرای تســکین آالم و حفظ آرامش 
اجتماعی، حیاتی اســت. اگر ایــن آرامش و آمادگــی روانیـ  چه 
قبل و چه بعد از وقوع بالیای طبیعیـ  برقرار نباشــد، خســارات، 
جبران ناپذیرتر خواهد شــد. اگر مواجهه پیشــینی به خوبی انجام 
نشده باشد، زمینه الزم برای اقدامات فنی و اجرایی هم نخواهد بود. 
و از همه مهم تر اثرات این واقعه تا سال های زیادی در جان جامعه و 
دل انسان های آن اجتماع انسانی باقی می ماند و چه بسا هزینه های 

سنگین تری از بازسازی شهر و مسکن برای ترمیم آن نیاز باشد.
جامعه ای که از آمادگی روحی و روانی کافی برخوردار نباشد، مانند 
جسم ضعیفی است که سیســتم ایمنی آن تضعیف شده و در برابر 
کوچک ترین ویروسی دچار اختالل می شود، چه رسد به وقوع یک 

واقعه عظیم طبیعی. 
حفظ آرامش و تسلط روانی افراد، که قرار است حین و پس از وقوع 
یک بحــران، آن را مدیریت کنند در اولویت اســت. به خصوص که 
در به هم ریختگی های ســاختاری یک اجتماع انســانی، هنجارها 
اولین مواردی هستند که ممکن است دچار خدشه شوند و لذا ابعاد 
فرهنگی و اخالقی مدیریت بحران، جنبه ای اســت که دوشادوش 
 .مدیریت اجرایی و امدادی نقش آفرینی مؤثر خواهد داشت

جامعه ای از 
آمادگی روحی 

و روانی کافی 
برخوردار نباشد 

مانند جسم 
ضعیفی است که 

سیستم ایمنی 
آن تضعیف 

شده و در برابر 
کوچک ترین 

ویروسی دچار 
اختالل می شود، 
چه رسد به وقوع 
یک واقعه عظیم 

طبیعی

مواجهه غیر طبیعی با بالیای طبیعی
محمد مهدی بیگلری
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بالیــای طبیعــی از جملــه وقایع 
کوه،  ریزش  است. سیل،  گریزناپذیر 
رانش زمین، خشکســالی، طوفان و 
زلزله جزو حوادث طبیعی اســت که 
در ایران مشاهده می شود. از 41 نوع 
حوادث طبیعی، 31 مورد آن در ایران 
به وقوع پیوسته است. از آن جا که این 
حوادث اثرات منفی بر زندگی انسان 
می گذارد، از آن ها بــه عنوان بالیای 
طبیعی یاد می شــود. در میان بالیای 
طبیعی ایران، زلزلــه مهلک ترین و 

پرتلفات ترین بالی طبیعی است.

زلزله در نقاط بســیاری از جهان به وقوع 
می پیوندد، اما میزان تلفــات آن متفاوت 
است. در ســال جاری، زلزله 6.2 ریشتری 
ایتالیا، حدود 300 کشته بر جای گذاشت. 
زمین لرزه 9 ریشــتری توکوهو در ســال 
2011، باعث کشته شــدن 16000 نفر و 
ناپدید شدن 3500 نفر شــد. زمین لرزه 
6.9 ریشــتری هند در ســال 2011 نیز 

باعث کشته شدن 100 نفر شد. 
در ایران نیز زلزله هــای متعددی به وقوع 
می پیوندد. به طور متوســط ســاالنه هزار 
مورد زلزله در کشور گزارش مي شود؛ یک 
چهارم این زلزله ها بزرگی بیشــتر از چهار 
ریشــتر دارند. بنا بر آمار موجود، هرساله 
یک زلزله بزرگ و هر ده ســال یک زلزله 
شش ریشــتری به وقوع می پیوندد. تقریباً 
تمام نقاط ایران تجربه زلزله را داشــته اند، 
اما میــزان تلفات زلزله های ایران بســیار 
بیشــتر از نمونه های مشــابه اســت. به 
عنوان مثال ســال 1369 زلزلــه منجیل 

رودبار اتفاق افتاد. در زلزله 4.7 ریشــتری 
منجیل، 35 هزار نفر جان خود را از دست 
دادنــد. تلخ ترین خاطره زلزلــه ایران نیز 
مربوط به سال 1382 و زلزله بم است. این 
زلزله با شدت 5.6 ریشتر به وقوع پیوست. 
خشــم زمین در بم، 41هزار نفر را در دل 
خود دفن کرد. یکی از ســؤاالت اساســی 
درباره این زلزله و دیگــر زلزله های ایران، 

میزان باالی تلفات انسانی است.
دکتر مجید عبداللهی، کارشناس مدیریت 
بحران، با تأکید بر باال بودن تلفات انسانی 
می گویــد: »جمعیت ایــران در طول صد 
ســال گذشــته همواره حدود یک درصد 
جمعیت دنیا بوده اســت، اما متأســفانه 
تلفــات جانی ناشــی از زلزلــه و حوادث 
طبیعی در آن حدود 6 درصد تلفات جانی 

از کل دنیا بوده است.«

پیشگیری بهتر از درمان
آنچه مســلم اســت، پیشــگیری بهتر و 

کم هزینه تــر از درمان اســت. این قاعده 
در کاهــش تلفــات و هزینه های ناشــی 
از بالیای طبیعــی نیز صادق اســت. در 
کشــور ایران که گریزی از پدیده ای مثل 
زلزلــه نیســت، راهکارهای مشــخصی 
برای مقابله بــا این حادثه وجــود دارد؛ 
نوسازی بافت های فرســوده، مکان یابی و 
مناسب ســازی کاربری ها، بهبود نظارت 
بر ساخت و ســاز و اســتفاده از نیروهای 
متخصــص، ارائه تســهیالت ویــژه برای 
بهسازی و ایمن سازی واحدهای مسکونی 
و... بخشــی از راهکارهای کاهش هزینه 

ناشی از این بالی طبیعی است.
ژاپن کشوری اســت که در زلزله خیزترین 
نقطه کــره زمین واقع شــده اســت. این 
کشور نیز نتوانسته اســت مانع زلزله شود، 
اما با راهکارهای عمرانی توانســته لطمات 
ناشــی از زلزله را به شــدت کاهش دهد. 
اگر از زلزله عجیب و بی ســابقه 9 ریشتری 
و ســونامی ناشــی از آن بگذریــم، اکثر 

درس هایی از زلزله بم
هالل احمر؛ بهترین تنظیم گر امدادرسانی

سید محمد سادات اخوی

زلزله هیچ وقت خبر نمی کند و معموالً  و..،  برخالف سیل، طوفان 
)یا  راه می رسد که کمتر کسی  از  لحظه هایی  در همان  هم دقیقاً 
حداقل کمتر کسی که جزو گروه متخصصان و زمین شناسان و... 
نباشد( انتظارش را دارد. همین هم هست که زلزله را تبدیل به غول 
ترسناکی می کند که زهره خیلی ها را می ترکاند و باعث می شود 
شب تا صبح پلک نزنند و با هر تکانی از جا بپرند، مبادا که سقف 
روی سرشان خراب شود. شاید با خودتان فکر کنید که زلزله برای 
از  ترسشان  که  هستند  بعضی ها  ولی  است،  ترسناک  کسی  هر 
این پدیده  طبیعی عادی نیست، بلکه شکل توّهم به خود گرفته 
و آن قدر بزرگ شده که کل زندگی شان را تحت الشعاع قرار داده 
است. آدم هایی که فوبیای زلزله دارند و نمی دانند چطور باید با آن 

مواجه شوند. 

چرا فوبیای زلزله؟
فوبیا یا ترس بیمارگونه از زلزله، معموالً نتیجه مســتقیم زندگی در 
مکان های زلزله خیز دنیاســت. برای بعضی ها هم ایــن ترس وقتی 
به وجود می آید که زلزلــه ای محل زندگی شــان را می لرزاند و نظم 
معمولشان را به هم می ریزد، بدون این که از قبل تصوری از این پدیده 

داشته باشــند. این تجربه یک تأثیر ذهنی دائمی در این افراد به جا 
می گذارد و باعث نوعــی ترس عمیق و مبالغه آمیز می شــود. حتی 
بعضی افراد فقط به دلیل دیدن عکس هــا، فیلم های مربوط به زلزله 
یا شنیدن داستان  افرادی که زیر آوار ناشــی از زلزله مانده اند، دچار 

چنین ترسی می شوند. 

فوبیای زلزله چه عالئمی دارد؟
کافی است که یک کامیون حمل زباله از کنار خانه تان بگذرد و کمی 
زمین زیر پایتان را بلرزاند تا احساس کنید زلزله ای اتفاق افتاده است. 
مدام احســاس می کنید که دیوارهای اطرافتان می لرزند و در حال 
فرو ریختن هستند. احتماالً شما دچار فوبیای زلزله شده اید. فوبیای 
زلزله با افزایش شــدید و یک باره آدرنالین در خون همراه اســت که 
با هر نوع احساس لرزشی همراه می شــود. سایر نشانه های این فوبیا 
شامل: ضربان قلب نامنظم، افزایش دمای بدن و عرق کردن،  اضطراب 
یا حمله هراس،  از دست دادن موقت کنترل عملکردهای بدن،  حالت 
تهوع، جیغ زدن، احســاس تنگی نفس و ناتوانی در استدالل کردن 

منطقی ترس به وجود آمده. )که البته موقتی است( 
وقتی این عالئم در یک فرد بروز می کند، نشــانه این است که او هیچ 
نوع کنترلی روی عکس العمل هایی که نسبت به زلزله از خود نشان 

می دهد، ندارد. 

چطور با فوبیای زلزله مقابله کنیم؟ 
1. سعی کنید اطالعاتتان را در مورد زلزله و علل وقوع آن باال ببرید. 
هر چقدر اطالعاتی که در این زمینه دارید بیشتر باشد، بهتر متوجه 
می شــوید که وقوع زلزله به معنای مرگ حتمی نیست و اگر راه های 
نجات را بلد باشــید، می توانید از این مهلکه با کم ترین آسیبی جان 

سالم به در ببرید. 
2. اگر ترستان از زلزله آن قدر زیاد است که روی روابط شخصی شما با 
همسر و فرزندانتان تأثیر گذاشته و باعث شده روند معمول زندگی تان 
مختل شود، اصاًل وقت را تلف نکنید و در اسرع وقت با یک روانشناس 
یا روانپزشک مشورت کنید، چون ممکن است ترش شما از وقوع این 
بالی طبیعی یک سری دالیل نهفته و ناخودآگاه هم داشته باشد که 
شناختن آن ها و رفعشان می تواند نگرانی شما را در سطح منطقی نگه 
دارد. یادتان باشد ترس شما از بروز زلزله می تواند روی فرزندانتان هم 
اثر بگذارد و باعث اضطراب شــدید آن ها نیز بشــود، یا باعث شود که 

مجبور به حمایت بیش از اندازه و بیمارگونه از آن ها شوید. 
3. در مورد ترس هایتان با دوســتی که به او اعتمــاد دارید یا یکی از 
نزدیکانتان صحبت کنیــد، به خصوص اگر او هم مثل شــما چنین 

تجربه ای را پشت سر گذاشته باشد. 
4. فوبیای زلزله ممکن اســت بــا ترس های دیگــری مانند ترس از 
مکان های کوچک و فضاهای بســته، ترس از مرگ و از دست دادن 
و ترس از تاریکی و... همراه شــود که هرکدام از این شرایط، حمالت 

 .شما را تشدید می کند

ترس از زندگی در 
مکان های   زلزله  خیز
فوبیای زلزله و همة چیزهایی که باید درباره آن بدانید

گزارش
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زلزله های 7 تــا 8 ریشــتری ژاپن تلفات 
چندانی نداشته است.

کاهش آالم پس از زلزله
امــا راهکارها برای کاهش اثــرات بالیای 
طبیعی هماننــد زلزله چیســت؟ پس از 
وقوع زلزله چگونــه می تــوان از افزایش 
تلفــات جلوگیری کــرد؟ چگونه می توان 
امدادرسانی مناسبی به مناطق زلزله زده 

داشت؟
تعداد تلفــات در ســاعات اولیــه زلزله 
افزایش می یابد؛ دلیــل اصلی این حادثه، 
نبــود آمــوزش کافی بــه مــردم برای 
امدادرســانی اولیه اســت. اگر از موضوع 
آمــوزش صرف نظــر کنیــم، احســاس 
تکلیف مردم عادی در شــهرهای اطراف 
منطقه زلزله زده می توانــد باعث اختالل 

امدادرسانی شود.
مرحوم بیژن دفتری که از او به عنوان »پدر 
امداد و نجات ایران« یاد مي شــود، درباره 
زلزله بم خاطــرات درس آموزی نوشــته 
است. وی در زمان زلزله بم، رئیس سازمان 
امداد و نجات ایــران بود و بــه مدت 40 
روز در بم حضور داشــت. وی در بخشی از 
خاطرات خود به حضور بیش از حد مردم 
در روز اول حادثه اشاره کرده و می نویسد: 
»پس از انتشــار خبر از طریق رســانه ها، 
هجوم افراد به بم به قــدری افزایش یافت 
که ســبب ایجاد ترافیکی سنگین شد که 
راه دو ســاعت و نیمه را باید 10 ســاعته 

می پیمودیم.«
دکتر مهــدی صفــری و دکتــر فاطمه 
اسکندری، در یک مقاله علمی به بررسی 
وضعیت امــداد در زلزله بــم پرداخته اند. 
در چکیده مقاله امدادرســانی در زلزله بم 
آمده اســت: »مردم در قبال دیدن تصاویر 
فجیع و شــنیدن خبرهــای تأثرانگیز، با 
قلبی رقیق و احساســی جریحه دارشده، 
خود را بــه محــل حادثه می رســانند تا 
بتوانند بــه هموطنان خــود کمکی کرده 
باشــند، ولی اگر این نیروها آموزش ندیده 
باشند، نه تنها مثمرثمر نخواهد بود، بلکه 

سبب مشــکالت عدیده ای می گردند... در 
زلزله بم حدود 42 درصد افراد از نیروهای 
امدادرسانی اعزامی از شــهرهای مختلف 
و 58 درصد نیروهــای مردمی بومی و غیر 

بومی بودند.«
اتفاق دیگری که در زلزله بم بر مشــکالت 
امدادرســانی افزوده بود، انتقال مجروحان 
به شهرهای اطراف بود. مرحوم دفتری در 
این باره می گوید: »طــی دو روز، 14 هزار 
مصدوم از منطقه خارج شــدند. اما خروج 
حجم زیــاد مجروحان و انتقــال آن ها به 
مراکز درمانی شــهرهای دیگر، مشکالت 
جدیدی به وجود آورد که قابل پیش بینی 
نبود؛ چــرا کــه انتقال مجروحــان بدون 
هماهنگی با بیمارســتان های شــهرهای 
دیگر بود و مســئوالن بیمارستان ها دچار 
غافلگیری و بحران شــدند! ... اگر نیروهای 
درمانی بــه ســرعت در منطقه مســتقر 
می شــدند، احتیاج به خروج این تعداد از 

مصدومان و مجروحان نبود. بررسی های 
بعدی نشان داد که فقط حدود دو هزار نفر 
از این مصدومان نیاز بــه خروج از منطقه 

داشته اند.«
شــیوه اطالع رســانی درباره زلزله بم نیز 
به نحوی بــود که کمک هــای مردمی از 
سراســر ایران روانه این شهر شــده بود. 
ارســال بی رویه و غیر هدفمند کمک های 
مردمی از طریق سازمان های غیر مسئول، 
باعث شده بود که بسیاری از کامیون های 
اهدایی در جاده بم متوقف شــوند. رئیس 
وقت ســازمان امداد و نجات کشور در این 
باره گفته اســت: »تعداد کامیون هایی که 
کمک های اهدایی را به بــم می آوردند به 
قدری بود که صف های طویلی برای تخلیه 
بار ایجاد و گاهی رانندگان کامیون ها سهواً 
یا عمداً این وسایل را روی خاک ها تخلیه 
می کردند که از این مــوارد عکس و فیلم 
تهیه و منتشر شد و بعدها نیز گالیه کردند 

طی دو روز، 14 
هزار مصدوم از 
منطقه خارج 
شدند. اما خروج 
حجم زیاد 
مجروحان و 
انتقال آن ها به 
مراکز درمانی 
شهرهای دیگر، 
مشکالت 
جدیدی به وجود 
آورد که قابل 
پیش بینی نبود

که چرا جمعیت هــالل احمر در خصوص 
کمک های مردمی کوتاهی کرده اســت.« 
در چنین وضعیتی احتمال سرقت و فروش 

کاال در شهرهای دیگر نیز محتمل بود.
در شــرایط پس از زلزله، وجود نهادی به 
تنظیم کننده وظایــف گروه های  عنوان 
مختلــف، امری ضــروری اســت. هالل 
احمر، ســازمان امــداد و نجات، ســپاه، 
ارتش، نیروهــای امــدادی بین المللی، 
صلیــب ســرخ جهانــی و ... نهادهایی 
بودند کــه در حادثــه زلزله بــم حضور 
داشــتند. بهترین نهاد برای تنظیم گری 
امدادرســانی، هــالل احمــر جمهوری 
اســالمی اســت؛ چرا که این ســازمان 
شــناخت کافی از ویژگی هــای منطقه 
دارد. وظیفــه ذاتــی این ســازمان نیز 
امدادرسانی اســت. مردم و دیگر نهادها 
در صورت همــکاری و تبعیــت از هالل 
احمر، می تواننــد کمک های مؤثرتری به 

حادثه دیدگان ارائه دهند.

از سیاسیون تا هنرمندان
یکــی دیگــر از راهکارهــای کاهش آالم 
زلزله زدگان، حضور مسئولین، ورزشکاران 
و هنرمندان و ابــزار همدردی آنان با مردم 
منطقه اســت. حضــور افــرادی همچون 
هادی ســاعی، قهرمان تکواندوی جهان، 
در روزهــای ابتدایی پــس از زلزله بم در 
این بخش می گنجد. ســاعی در بم حاضر 
مي شــود و به درخواســت کودکان بمی، 
با لباس شــخصی با آن ها تمرین می کند. 
در این ســفر، ذوالقدر و بی باک نیز همراه 
ساعي بودند و هنوز با کودکان آن روزهای 

بم، ارتباط دارند.
در همــان ایــام، هنرمندان بــا حضور در 
بیمارســتان ها به دیــدار مجروحان زلزله 
 رفتند. استاد شــجریان، پرویز پرستویی، 
رضا کیانیــان، فاطمه معتمد آریــا، رؤیا 
تیموریــان، داریــوش ارجمنــد، پارســا 
پیروزفر، شــهاب حسینی و بســیاری از 
هنرمندان دیگر در آن ایام به ســراغ مردم 

حادثه دیده  رفتند.
ســفر ســرزده رهبری به بم حضور هیئت 
دولت وقت در بم، برگزاری نشست خبری 
رئیس جمهور و ســفر ســرزده رهبری به 
بم، بــه طور قطــع در کاهــش آالم مردم 

حادثه دیده مؤثر بوده است.
رســانه ها نیز در این ایام می توانند از رنج 
مردم زلزلــه زده بکاهند. اشــتباه صدا و 
ســیما در حادثه زلزله ورزقــان و پخش 
برنامه طنــز در شــب اول زلزله، موجب 
شــد که انتقادات بســیاری روانه رسانه 
ملی گردد. به طور قطع همدردی رسانه 
فراگیری همچون رســانه ملی، می تواند 
از رنــج و درد بازمانــدگان این گونــه 

حوادث بکاهد.
در حوادثی ماننــد زلزله بــم، ورزقان و...، 
درس های فراوانی نهفته است؛ درس هایی 
برای امــداد باکیفیت تر، کاهــش تلفات و 
رفتار مســئوالنه مردم و حتی چهره های 

 .محبوب مردمی

شــیوه اطالع رســانی درباره زلزله بم نیز به نحوی بود که کمک های مردمی از 
سراسر ایران روانه این شهر شده بود. ارسال بی رویه و غیر هدفمند کمک های 
مردمی از طریق ســازمان های غیر مســئول، باعث شــده بود که بسیاری از 

کامیون های اهدایی در جاده بم متوقف شوند
گزارش
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تغذیه در بحران
نگاهی به بحران تغذیه و مدیریت آن قبل و بعد از وقوع حوادث طبیعی

مستانه تابش

وقتی حادثه یا بالی طبیعی اتفــاق می افتد، چه عامل یا عواملی، 
به جز خود حادثه می تواند آمار مرگ و میر و مشــکالت مرتبط با 
سالمتی را در افراد آســیب دیده باال ببرد و صدمات مادی زیادی 
را به دولت و جامعه وارد کند؟ در هنگام وقوع یک حادثه طبیعی 
یا یک رویداد اســفبار، مهم ترین نیاز افرادی که جان ســالم به 
در می برند، تغذیه ســالم و دسترسی به آب اســت. این مسئله، 
به خصوص در کشــوری مانند ایران که بر اســاس آمــار و ارقام 
موجود، جزو 10 کشــو حادثه خیز دنیا محسوب می شود و جزو 

4 کشور اول قاره آسیا از نظر احتمال بروز بالیای طبیعی است، از 
اهمیت باالیی برخوردار اســت و همان قدر که کمبود مواد غذایی 
در کشــوری مانند ایران، پس از بروز یــک حادثه یا بالی طبیعی 
می تواند مهــم و نجات بخش باشــد، کمبود منابع غذایی ســالم 
و کافی و همچنین محدودیت دسترســی به آب ســالم، می تواند 
تعداد قربانیان یک حادثــه را افزایش دهد و باعــث افزایش آمار 
مرگ و میر، به ویژه در گروه های ســني خاصــی مانند کودکان و 

سالمندان شود.

مدیریت تغذیه در
 بحران چه اهمیتی دارد؟

بر اساس مصوبه ســازمان مدیریت بحران کشور در خرداد 1378، 
بحران، شــرایطی اســت که در اثر حوادث، رخدادهــای طبیعی 
و عملکردهای انســانی، به طــور ناگهانی یا غیر قابــل کنترل به 
وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و ســختی در یک مجموعه یا 
جامعه انسانی می شــود و برطرف کردن آن به اقدامات اضطراری، 
فــوری و فوق العاده نیــاز دارد. همان طور که اشــاره شــد، ایران 
از نظر شــیوع حوادث و مرگ و میر ناشــی از آن، جزو 10 کشور 
اول جهان محســوب می شــود و به عبارت دیگر، از 40 نوع بالی 
طبیعــی شناخته شــده، 31 نــوع آن در ایــران اتفــاق می افتد. 
حوادثی مانند زلزله، ســیل و خشکســالی بیش از 90 درصد بالیا 
در کشور ایران را شامل می شــوند؛ زلزله های فاجعه بار بوئین زهرا، 
طبس، رودبار و منجیــل و زلزله مهیب بم، در 40 ســال اخیر، از 
مرگ بارتریــن زلزله های جهان بوده اســت. به همیــن خاطر هم 
هســت که مدیریت تغذیه بعد از بحران در ایران از اهمیت زیادی 
برخوردار است، تا امنیت غذایی افراد آســیب دیده را تأمین کند و 
مانع از شــیوع بیماری های عفونی در میان افراد شــود. مهم ترین 
هدف مدیریت تغذیه در بحران، کاهش عوارض سوءتغذیه ناشی از 

 آلوده شدن 
آب ها، از بین رفتن 
مراکز ذخیره مواد 

غذایی نظیر انبارها 
و سردخانه ها، 

فساد مواد غذایی 
به دلیل قطع برق، 
بروز آلودگی های 

میکروبی و 
شیمیایی در مواد 

غذایی، ورود 
غذاهاي غیر بومی 

به منطقه و... از 
جمله مهم ترین 

مشکالتی است که 
افراد حادثه دیده 
را تهدید کرده و 

امنیت غذایی شان 
را به خطر 
می اندازد

بحران، مدیریت و برنامه ریزي تغذیه در بحران، ارتقای وضع تغذیه 
حادثه دیدگان، به ویــژه مادران باردار و کودکان زیر 6 ســال، پس 
از وقوع بحران اســت، چون به دلیل حادثه یا بــالی به وجودآمده، 
دسترســی افراد به آب آشــامیدنی و منابع غذایی ســالم محدود 
می شــود. خیلی از منابع غذایی، زمین های کشــاورزی و باغات از 
بین می رود، چاه ها و قنات ها تخریب می شــود، دام و طیور آسیب 
می بیند و... . از طــرف دیگر کارخانه ها و شــرکت های تولید مواد 
غذایی هم ممکن اســت دچار وقفه ای طوالنی در فعالیت هایشان 
شــوند. آلوده شــدن آب ها، از بین رفتن مراکز ذخیره مواد غذایی 
نظیر انبارها و سردخانه ها، فساد مواد غذایی به دلیل قطع برق، بروز 
آلودگی های میکروبی و شــیمیایی در مواد غذایی، ورود غذاهاي 
غیر بومی به منطقه و... از جمله مهم ترین مشکالتی است که افراد 
حادثه دیده را تهدید کرده و امنیت غذایی شان را به خطر می اندازد.

چه کسانی بیشتر در
 معرض خطر هستند؟

فاطمه کلــروزی، از دانشــگاه علوم پزشــکی آجــا، در مقاله ای 
پژوهشــی با هدف بررســی تغذیه شــیرخواران و کــودکان در 
بحران، گروه های آســیب پذیري کــه پس از وقــوع یک حادثه 
یا بالی طبیعی در معرض مشــکالت و خطــرات تغذیه ای قرار 
می گیرند؛ شــامل کودکان کمتر از 6 ســال، مادران باردار و شیر 
ده، سالمندان، بیماران، خانواده های پر جمعیت، افرادی که از نظر 
طبقه اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر هستند و افراد تنها و یا بیوه 
طبقه بندی می کند. بر اســاس اعالم سازمان بهداشت جهانی، در 
حال حاضر تعداد کودکان مبتال به ســوءتغذیه در جهان، بیش از 
150 میلیون نفر است و حدود 30 درصد کل کودکان زیر 5 سال 
در کشورهای در حال توسعه دچار سوءتغذیه اند و 70 درصد این 
کودکان در آســیا زندگی می کنند، که تقریباً 5 برابر این رقم در 

کشورهای پیشرفته است.
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ترجمه

وقتی یک بالی طبیعی یا رویدار اســفبار در یــک جامعه به وجود 
می آید، گروه های امدادی با توجه به اهداف از پیش تعیین شــدة 
خود، وارد عمل می شوند و در این شرایط برای امداد و کمک رسانی 
به افراد، ســه مرحله تعریف می شــود: مرحلة اول بحران، معموالً 
مرحله اوج بحران است که امدادرســانی به مجروحان و حفظ جان 
افراد در اولویــت اول قرار دارد. این مرحله بســته به گســتردگی 
بحران به وجود آمده و ابعاد مختلــف آن، می تواند بین 3 روز تا یک 
هفته طول بکشــد. در مرحله دوم افراد آســیب دیده به محل های 
امن منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته اند، افرادی که از سانحه 
جان سالم به در برده اند، در محل های امن به صورت موقت مسکن 
داده شده و مستقر شــده اند و وضعیت، به طور نسبی باثبات است. 
هفته دوم و ســوم پس از بحران، معموالً مرحله دوم بحران نامیده 
می شود که البته باز هم به نوع بالی به وجود آمده و ابعاد آن بستگي 
دارد. در مرحله سوم، امکانات رفاهی افرادـ  چه آسیب دیدگان و چه 
نجات یافتگانـ  بیشتر شده است و وضعیت محل از ثبات بیشتری 

برخوردار است.

»دسترســی همه مردم در تمام اوقات، به غذای کافی برای داشتن 
یک زندگی ســالم« به عنوان تعریفی جامع بــرای امنیت غذایی در 
کفرانسی در رم شکل گرفته و به تأیید عموم کشورهای دنیا رسیده 
است. بر اساس این تعریف، موجود بودن غذا یعنی میزان غذای مورد 
نیاز یک کشــور از طریق تولید در داخل یا واردات در داخل مرزهای 
آن کشور وجود داشته باشد. دسترســی به غذا نیز شامل دسترسی 
فیزیکی به منابع غذایی و دسترســی اقتصادی به آن اســت، تا فرد 
بتواند آنچه را که برای زندگی ســالم به آن نیاز دارد خریداری کند. 
همچنین پایــداری در دریافت غذا یعنی هر فــرد از جامعه بتواند به 
شــکل باثبات و بدون تغییر، از ارزش های غذایی مــورد نیاز جامعه، 
ســهمي دریافت کنــد. بنابراین وقتــی بحرانی به وجــود می آید، 
دسترســی مردم و افراد آســیب دیده به مواد غذایی مغذی به مقدار 
کافی و در شرایط ایمن محدود می شــود و اگر این شرایط ادامه پیدا 
کند، احتمال بروز یک سری از کمبودهای تغذیه ای بسیار شایع شده 
و می تواند به سرعت به ســوءتغذیه و حتی مرگ منجر شود. کمبود 
دریافت انرژی و پروتئیــن کافی در برنامه غذایــی روزانه، با الغری 
بیش از حد و سوءتغذیه ناشــی از کمبود دریافت همراه است که در 
کودکان، نوزادان و شــیرخواران می تواند باعث اختالالت رشد شود. 
کم خونی، فقر آهن، کمبود ید و در نتیجه بیماری گواتر، شب کوری 
به دلیل کمبود ویتامین آ، کبمود ویتامین ث و بروز بیماری اسکروی، 
خونریزی از لثه  و...، راشیتیســم یا نرمی اســتخوان به دلیل کمبود 

کلســیم، بری بری که به دلیل کمبود ویتامین ب1 ایجاد می شود 
و پالگر که ناشــی از کمبود نیاســین اســت، از جمله شایع ترین 
کمبودهای تغذیه ای اســت که به دلیل تغذیه نامناســب و ناامنی 
غذایی به دنبال بحران هــای مختلف مانند ســیل، زلزله، طوفان، 

آتش سوزی های وسیع و... اتفاق می افتد.

در مرحله اول بحران، امدادرسانی به مصدومان و انتقال مجروحان 
در اولویت اســت؛ بنابراین بســته غذایی که به منطقه بحران زده 
ارســال می شــود باید حداقل کالری و پروتئین مورد نیــاز افراد 
آســیب دیده را تأمین کنــد. در ایــن مرحله هر ســبد غذایی به 
نحوی تدارک دیده شــود که بتواند چیزی حــدود 2100-2000 
کالری انرژی و 50 گرم پروتئین تأمین کنــد و اگر فردی در گروه 
آسیب پذیر قرار داشــته باشــد، باید همراه جیره غذایی اش، 500 
کالری اضافه دیگر نیز دریافت کند. در ضمــن اگر خانواده ای بچه 
زیر 5 سال داشته باشد، باید هر 48 ساعت یک بار یک جیره غذایی 
اضافه برای کــودک دریافت کند. در این مرحله هــر نفر به 1 عدد 
قرص مولتی ویتامین مینرال )5 روز هفتــه( نیاز دارد و همه افراد، 
جز خانم های باردار، باید یک قرص ویتامین آب با دوز باال )صد هزار 
واحد(، دریافت کنــد. در این مرحله و حتی مرحلــه دوم، دریافت 
میوه و سبزی تازه در تأمین جیره غذایی افراد آسیب دیده اهمیت 
چندانی ندارد و بیشــتر پیشگیری از ســوءتغذیه با تأمین انرژی و 

 .پروتئین کافی هدف است

کدام کمبودها در شرایط بحرانی شایع تر است؟

مراحل بحران و تغییر نیازهای تغذیه ای

کمبود دریافت 
انرژی و پروتئین 

کافی در برنامه 
غذایی روزانه، با 

الغری بیش از 
حد و سوءتغذیه 
ناشی از کمبود 
دریافت همراه 

است که در 
کودکان، نوزادان 

و شیرخواران 
می تواند باعث 
اختالالت رشد 

شود

                سپیده مهدلو

دکتر تریوشــی آماگایی از سال 2007 در 
دانشگاه زنان ژاپن فعالیت می کند و از جمله 
متخصصانی اســت که در زمینــه نگارش 
اصول تغذیه ای و دریافت های غذایی مردم 
ژاپن شــرکت دارد. او در سال 2011 و پس 
از وقوع بزرگ ترین زلزلــه تاریخ ژاپن که از 
بزرگ ترین زلزله های ثبت شــده در تاریخ 
بشر نیز بود و بانک جهانی سارت آن را 235 
میلیارد دالر برآورد کرد، به بررسی وضعیت 
تغذیه در بحــران پرداخــت و در مقاله ای 
تجربیاتش را با جامعه علمی جهان در میان 
گذاشت. این زلزله 9 ریشــتری و سونامی 
پس از آن در 11 مارس 2011 در شــمال 
شرق کشور ژاپن اتفاق افتاد. دکتر آماگایی 
از جمله محققانی بود که شخصاً درروزهای 
پس از حادثه موفق شــد خودش را به این 
منطقه برساند و تجربیات شخصی اش را در 
این زمینه در مقاله ای بــا عنوان »تغذیه در 
فاجعه زلزله بزرگ شرق ژاپن« چاپ کرد. او 
در این مقاله نوشته است: »از پنج سال پیش 
تاکنون مشــغول گرداندن یــک کلینیک 
تغذیه در بیمارســتان روستایی فوکوشیما 
بودم. این بیمارستان از ابتدا برای رسیدگی 
به حوادث شغلی که در معدن ذغال سنگ 
شهر ایواکی )فوکوشــیما( اتفاق می افتد، 
احداث شده بود و در 35 کیلومتری جنوب 
این شــهر و نزدیک به نیروگاه هســته ای 
دای ایچی )نیروگاه هســته ای شماره یک 
فوکوشیما که با نام فوکوشیما دای ایچی نیز 
شناخته می شــود، یک نیروگاه هسته ای از 
کار افتاده با وسعت 3.5 کیلومتر مربع است 
که در محدوده دو شــهر اوکوما و فوتابا در 
استان فوکوشیما در کشور ژاپن قرار گرفته 
اســت( قرار دارد. دو روز پــس از آن زلزله 
بزرگ بود که توانســتم خودم را به منطقه 
برســانم و به درمان افراد آســیب دیده ای 

پرداختم کــه در این حادثــه صدمه دیده 
بودند. سفرم حدود 12 ساعت طول کشید. 
باید در تاریکی و در امتداد جاده ســاحلی 
و در تاریکی، با ماشــین خودم را به منطقه 
زلزله زده می رســاندم. همه وسایل حمل و 
نقل جمعی از کار افتاده بود و هیچ سرویس 
پیام رسانی کار نمی کرد. بر خالف انتظارم 
بیمارســتان در صبح ســومین روز از این 
فاجعه بزرگ در آرامش بــود. آنجا بود که 
متوجه شدم تصمیم گیری در مرحله تریاژ 
در مورد این که چه کسی می تواند جان سالم 
به در ببرد و چه کسی جانش را در این حادثه 
از دست می دهد، بر اساس اصل همه یا هیچ 
استوار است. مهم ترین دلیل مرگ افراد پس 

از این واقعه غرق شدگی بود.
برخالف همــه حوادث و بالیــای طبیعی 
که پیش از ژاپــن به وقوع پیوســته بود، 
کلینیــک تغذیه مــا در آن زمــان به این 
نتیجه رســید که اغلب مرگ های ناشــی 
از این بحران، نــه به دلیل خــود حادثه، 
بلکه به دلیل وضعیت تغذیــه ای افراد در 
آن منطقه اســت. علت اصلی این مسئله 
هم این بود کــه اغلب قرانیــان این زلزله 

بزرگ، میانســاالن و ســالمندان بودند و 
غذاهای تازه برای عرضه به این افراد وجود 
نداشــت. اگرچه وضعیت تغذیه در بحران 
اهمیت زیادی در اســترس ناشی از مرگ 
و میر ناشــی از آن بحــران دارد، ولی این 
مســئله به راحتی قابل اثبات نیست. یکی 
از مهم ترین تغییراتی کــه در بیمارانمان 
در کلینیک تغذیه دیده می شــد، کاهش 
عملکرد کلیوی بود که با بررســی ســطح 
کراتینین سرم مشخص شد، به طوری که 
سطح کراتینین ســرم از مقدار استاندارد 
در روز ســوم پس از فاجعه، طی ســه ماه 
دوم 30 درصد افزایش پیدا کرد. بررســی 
عوامل تغذیــه ای و غیر تغذیــه ای که به 
کاهش عملکــرد کلیه ها و نارسایی شــان 
پس از این فاجعه منجر شــده بود، حدود 
نیمی از ســال زمان برد. این عوامل شامل 
محدودیت مصرف آب که بیشــتر به دلیل 
محدودیت دسترســی به آب آشــامیدنی 
ســالم به وجود آمده بود، و بی توجهی به 
دستشــویی رفتن در طول شب در زمانی 
بود کــه افــراد زلزله زده در ســرپناه های 

 ».موقتی اسکان داده شده بودند

مرگ هاِی تغذیه ای
تجربه مدیریت تغذیه در بزرگ ترین زلزله ژاپن

 وقتی بحرانی به وجود می آید، دسترسی مردم و افراد آسیب دیده به مواد غذایی مغذی به 
مقدار کافی و در شرایط ایمن محدود می شــود و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، احتمال 
بروز یک سری از کمبودهای تغذیه ای بسیار شایع شده و می تواند به سرعت به سوءتغذیه 

و حتی مرگ منجر شود
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ها... ما حالمان خیلی خوب بود. پدرم تاریخ درس می داد، مادرم شــیمی... وانت 
داشــتیم با قالپاق های براق آینه ای... کیلومتر وانتمان مستطیل بود و درِ داشبوردش 
فلزی بود و قفل داشت... پدرم توی داشــبورد یک عطر ساویز داشت. زمین علفی 
داشتیم. انگور هم داشــتیم. انار هم، نارنگی هم... عصرها پدر از قاسم آباد می آمد 
دنبالمان با عمو و عمه هایم و بچه هایشان می ریختیم پشت وانت می رفتیم سر زمین 
مادرم، زن عمویم، عمه هایم... علف می بریدیم، انار می خوردیم و می خندیدیم از 
ته دل... خدا می داند وقتی این عکس را عمو حسین می گرفته، من و حجت و میثم 
کجا بودیم. یحتمل یا داشتیم حلبی آب توی سوراخ موش های صحرایی می ریختیم 
)وقت هایی هم که جوب آب نداشــت، ادرار کردن در سوراخشان فکر بدی نبود، 
المذهب ها ریشه درخت را می خوردند و آسیب می زدند( یا زنبور گاوی بدبختی 
را نصف کرده بودیم و نیشش را از ماتحتش بیرون می کشیدیم... بی بی یونجه تازه 
رســته می چید برای بورک پختن که نانی بود که وســطش یونجه خرد شده و پیاز 
داغ داشت... اما زلزله آمد... یک زلزله می گویم، یک زلزله می شنوید... خاطراتمان 
دفن شــد... زمین علفی مان آپارتمان شــد... ها بی بی ... حامدتو ببین، مردی شده، 
لیسانس داره، عینک داره، عطر می زنه، عکسشو می ندازن تو مجله ها و روزنومه ها... 
تو همه عکسا می خنده، شــاده، ولی بی بی امان از دلش... من دلم بورک می خواد، 
علفی می خواد... من دلم عطر ســاویز بابامو می خواد... من دلم واسه همه کودکیم 
تنگ شده، همه شهرم... امشب سیزده ســال از زلزله بم گذشت، ولی این داغ هنوز 
چرک می کنه. هنوز دهنم مزه خاک می ده... هنوز نمی تونم ببینم دخترم پتو کشیده 
رو ســرش... ها... درد خروار خروار میاد، مثقال مثقال می ره. دلم امشــب دست 
خودش نیست... داغ عزیز ببینم اگه بخوام التماس ترحم و گدایی محبت بکنم، ولی 
شما را به مقدساتتان قسم، اگر از شــعر و نثرم حقی بر گردنتان قائلید برای دلم دعا 
کنید... کسی امشب جایی روضه ســراغ ندارد... رفقای مشهدی می شود برای دلم 

 ...حرم بروید... من دارم می میرم یکی یه کاری بکنه

و می خندیدیم از تِه دل... 
حامد عسکری

حامد عسگری متولد خرداد 1361 است. 
ترم اول دانشگاهش تازه تمام شده بود که 
در شــهرش، بم، زلزله بزرگی آمد. او هنوز 
هم از یادآوری آن حادثه متاثر می شــود 
و افســوس از دســت دادن شــاعرانی را 
می خورد که به قول خودش اگر االن بودند، 
جایگاه باالیی در شعر امروز داشتند. بم در 
آثار این شاعر حضور پررنگی دارد و حتی 
عاشقانه هایش هم گاهی نام بم را در خود 
دارند. یکی از زیباترین عاشــقانه هایش با 

این بیت شروع می شود:
من، ارگ بــم و خشت به خشتم متالشی
تو نقش جهان، هر وجبت ترمه و کاشی

شعر زیر هم از سروده های اوست با گویش 
محلی که برای بم سروده است.

الهی غربت ساقی نبینی
الهی درد مشتاقی نبینی

الهی که باالی اسم نگارت
 بمیری و هو الباقی نبینی

دلم از غربت بم چاک چاکه
زمین از تلخی بغضم هالکه

بگردم سر به سر ویرونیه های
گلو بند نگارم زیر خاکه

غمم اندازة یک کهکشونه
طفیل چشمم ابر آسمونه

از اون روزی که بم زیر و زبر شد
همیشه تو دلم خرما پزونه

ازآو ارگی که تو تاریِخ مایه
فقط مشتی گل و آجر به جایه!
نه بارویی نه برجی مونده حاال

بگن آغا محمد خان بیایه!

دو چشمونت پیاله پُر زمی بی
دو زلفونت خراج ُملک ری بی
طلوعت توی نارنجای خرداد

غروبت صبح جمعه پنج ِدی بی

من، ارگ بــم و خشت به 
خشتم متالشی

از یک بالی طبیعی مثل ســیل، زلزله، طوفان و... جان ســالم به در 
برده اید، اما تقریباً همه چیزهایــی را که در زندگی برایتان مهم بوده 
از دســت داده اید؛ از اعضای خانواده تان گرفته، تا کار، زندگی، خانه 
و کاشانه تان را. در مواجه با این حجم از دســت دادن، ممکن است 
کاماًل خودتان را بی دفاع احساس کنید، همه اعتماد و عزت نفستان 
را از دست بدهید و غم و اندوه شدیدی را تجربه کنید. اغلب ما وقتی 
چنین فقدانی را تجربه می کنیم، دچار همین احســاس می شویم و 
درک مراحل این غم و ســوگواری به شما کمک می کند تا تجربه ای 
را که در گذشته پشت ســر گذاشــته اید کنار بگذارید و آینده را از 
دست ندهید. این غم و اندوه شــامل پنج مرحله است: انکار، خشم، 
چانه زنی و جر و بحث، افسردگی و پذیرش. همه افرادی که به دلیل 
وقوع بالیای طبیعی ارزشــمندترین چیزها و افراد زندگی شان را از 
دســت می دهند، این پنج مرحله را تجربه می کنند، اما مدت زمان 
ماندن در هر مرحله برای همه افراد یکســان نیســت و ممکن است 
همه مراحل پشــت ســر هم اتفاق نیفتد. مثاًل ممکن است یک نفر 
مستقیماً از مرحله انکار به چانه زنی برســد و بعد بدون این که وارد 
افسردگی شود، زیر همه چیز بزند و دوباره همه اتفاقات را انکار کند. 
این مسئله، به خصوص در روابط بین فردی شــما، پس از پشت سر 
گذاشتن چنین تجربه ای به شدت اثر می گذارد و ممکن است باقی 
زندگی تان را نیز نابود کند. مثاًل زن و شــوهری که فرزندشان را در 
زلزله از دست داده اند، ممکن است به شــکل های مختلفی این پنج 
مرحله را تجربه کنند. مرد از این که همســرش هنوز مرگ فرزند را 
قبول نکرده عصبانی است و می گوید: »نمی فهمم چطور مثل کبک 

سرش را زیر برف ها کرده؟!« و زن از آن طرف متعجب است که چرا 
وقتی چیزی بــرای عصبانیت وجود ندارد، همســرش تا این اندازه 

خشمگین است! 
انکار؛ هیچ اتفاق بدی برای من نیفتاده 

اولین مرحله از مراحل ســوگواری که فرد بعد از درگیر شــدن در 
یک فاجعه، به ویژه بالیای طبیعی تجربه می  کند، انکار همه واقعیت 
است. در واقع فرد به این وسیله و با گفتن این که چنین اتفاقی اصاًل 
نیفتاده، سعی می کند از خودش در برابر آنچه که از دست داده و غم 
و اندوه بزرگ ناشــی از آن مراقبت کند. پس اصاًل باور نمی کند که 

چیزی یا کسی را از دست داده و وارد فاز انکار می شود. 
خشم؛ چرا من؟! 

دومین مرحله از مراحل ســوگواری، خشــم و عصبانیت است که 
به گفته روانشناســان یک واکنش کاماًل طبیعی نســبت به فشار 
روانی تلقی می شود که فرد احســاس می کند. در این مرحله »چرا 
من؟!« مدام ورد زبان فــرد خواهد بود و دائماً بــه حال افرادی که 
سالم هســتند، خانه و زندگی شان سر جای خودشــان قرار دارد و 
کسی را در این فاجعه از دســت نداده اند غبطه می خورند و آن قدر 
زودرنج، حســاس و عصبی می شــوند که زندگی کردن با آن ها به 

شدت مشکل مي شود. 
چانه زنی؛ یعنی ممکن است...؟! 

شاید یکی از دردناک ترین مراحل ســوگ، همین مرحله چانه زنی 
باشــد که فرد انگار می خواهد به هر حربه ای متوســل شــود تا با 
واقعیت از دســت دادن زندگی یا مرگ اطرافیانی که دوستشــان 
داشته مواجه نشود. در این مرحله فقط صداقت اطرافیان است که 

می تواند به او کمک کند، تا این مرحله را هم پشت سر بگذارد. 
افسردگی؛ هیچ امیدی به این دنیا نیست 

چهارمین مرحله از مراحل سوگواری، افسرده شدن و از دست دادن 
امید است. وقتی فردی از فاجعه ای جان سالم به در می برد و خیلی 
از چیزهای مهم زندگی اش را از دست می دهد، پس از طی مراحل 
سوگواری باال، تبدیل به آدمی ســاکت، غمزده و بی تفاوت می شود 
که کاماًل در خودش فرورفته و حتی ممکن است اطرافیانش را هم 
افسرده کند. این افسردگی ممکن اســت مالیم و خفیف یا خیلی 
شدید باشــد و چند هفته یا چند ماه یا حتی چند سال طول بکشد. 
مرحله افســردگی ممکن است با یک ســری عالئم جسمی، مانند 
بی اشتهایی هم همراه شود یا باعث شود که فرد مدام از زنده ماندن 

خود و از دست دادن اطرافیانش احساس گناه کند. 
پذیرش

وقتی فرد می پذیرد که زندگی و افرادی را که دوستشان داشته در 
یک فاجعه از دســت داده، معنایش این نیست که آن ها را فراموش 
کرده یا از موقعیتی که برایش به وجود آمده راضی اســت یا دیگر 
برایش تفاوتی نــدارد، بلکه ایــن پذیرش به معنای آن اســت که 
می فهمد کاری در برابر این اتفاق از دســتش بر نمی آید و واقعیت 

 .مرگ، علی رغم همه تالش های او غیرقابل تغییر است

ادامة زندگی...
راهکارهای بازگشت به زندگی پس از فاجعه های تلِخ طبیعی

نکته

نگار رجبیان
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گفتگو

سید محمد سادات اخوی

5:20
خانواده ام نصف شد، 
کمتر از نصف

جای پدرش مشغول به کار شده، اکنون کارمند دولت است، اما 
بود، ای کاش هیچ وقت جایگزین  بیکار  آرزو می کند که ای کاش 
پدرش در فرمانداری نمی شد. دوست داشت که باز هم خانواده 
روزمره  خاطرات  از  نبی اهلل  شوند.  جمع  هم  دور  شلوغش 
اتفاقات مدرسه بگوید و مادر  از  خبرنگاری اش حرف بزند، امیر 
سفره ای بزرگ در خانه پهن کند و 11 عضو خانواده دور هم جمع 

بشوند.

شعر آینده
محبوبه دهقان، اول به خاطرات دبیرســتانش اشــاره می کند. به 
چندســال قبل تر برمی گردد؛ زمانی که طبع شعرش گل کرده بود 
و شعری سروده بود. سر کالس شــعر خود را خواند. شعرش پر از 
تنهایی بود. آینــده اش را پر از تنهایی دیده بــود. معلم به او گفته 
بود که چرا این قدر ناامیدی؟ چرا در شعرت ناامیدی موج می زند؟ 
محبوبه در پاســخ گفته بود: نمی دانم چرا این گونه شــعر گفته ام. 
احساس می کنم همه چیزم از بین می رود، ذهنم مرا به این هدایت 

می کند.
محبوبه گریــه اش می گیــرد و می گوید: خانه مــان خیلی بزرگ 
بود. ما 9 بچــه بودیم که با پدر و مادرمان 11 نفر می شــدیم. همه 
بچه ها در خانه بودند، هیچ کس ازدواج نکــرده بود. آخر هفته بود، 
روزهای جمعه، جمعمان جمع می شــد. به امید یک جمعه دیگر و 
جمع شدنمان خوابیدیم. ســاعت 3:30 بود که زمین لرزید. همه 
وحشــت زده از خواب پریدیم. چند دقیقه ای بیدار نشستیم، آبی 

خوردیم و دوباره شب بخیر به هم گفتیم و خوابیدیم. نبی اهلل، طبق 
عادت همیشگی اش بعد از نماز نمی خوابید و شروع به نوشتن خبر 
می کرد. باز هم داشــت خبر می نوشــت. من خوابیدم، کمی بعدتر 
انگار خواب بدی می دیدم. در خواب می دیــدم که زمین می لرزد، 
خیلی وحشــتناک می لرزید. انــگار چند دقیقه زمیــن می لرزید. 
از خواب پریــدم. انگار خــواب ندیده بــودم. زمین لرزیــده بود. 
نمی توانســتم تکان بخورم. زیرآوار بودم. خانه بــزرگ ما تبدیل به 
یک کوه آوار شده بود. هشت ســاعتی زیر آوار بودم. شاید هم کمتر 

یا بیشتر.

زمانی که امدادگران رسیدند...
محبوبه دهقان از زمانی می گوید که اقوام و امدادگران به ســراغش 
آمدند. اقوام آن ها در بم نبودند، با شــنیدن خبــر زلزله، خود را به 
بم رسانده بودند. محبوبه زیر فشــار یک تیرآهن درد زیادی تحمل 
می کرد. با تالش زیادی، تیرآهــن را برمی دارنــد و او را از زیر آوار 
بیرون می آورند. چیز زیــادی از آن  لحظات یادش نیســت.او را از 
همه بی خبر بوده. محبوبه به تهران منتقل می شود. در بیمارستان 
حضرت رسول بستری می شود. به او می گویند بقیه اعضای خانواده 
هم در دیگر بیمارستان ها بستری شده اند. می دانست که خواهرش 
در بیمارستان سینا بستری اســت، اما از بقیه خبر دقیقی نداشت. 
تیرآهن باعث شــده بود که کلیه اش از بین برود. حتی برایش قبر 
تدارک دیده بودند. چهار ماه در بیمارســتان بستری بود. دیالیزی 
شده بود. کم کم شکستگی اســتخوان هایش برطرف می شد و وقت 

آن رسیده بود که مرخص شود و به شهرش برگردد.
محبوبه دهقان پس از چهار ماه باید با واقعیت روبه رو می شد. وقتی 
به بم برمی گردد، می فهمد که خانواده اش نصف شــده اند، از نصف 

 اوضاع روحی 
مردم بم به هم 

ریخته است. 
درست است 

که 15 سال 
گذشته، اما 

مردم کم تحمل 
هستند. روحیه 

مردم خراب 
شده و هنوز 

درست نشده 
است

هم کمتر. از خانواده شــلوغ 7 نفره، فقط چهار نفر مانده بودند. پدر 
و مادر فوت کرده بودند. رضا که در آن زمان، 26 ســال داشت فوت 
کرده بود. نبی اهلل 25 ساله هم در آن صبح لعنتی، آخرین خبرش 
را نوشــته بود. امیر که دانش آموز ســوم دبیرســتان بود هم دیگر 
تعطیلی جمعه را ندید. فاطمه، دانش آموز اول دبیرســتان بود، او 
هم روز 5 دی آخریــن روز زندگی اش بود. لــرزش زمین به فائزه 

هفت ساله هم رحم نکرده بود. 
زلزله با تمام تــوان، خانواده را قلع و قمع کرده بــود. با آن که خانة 
خانواده دهقان تازه ساز و تیرآهنی بود، اما این خانه به مانند کوهی 
از آوار شــده بود. صدا و ســیمای استان، مراســم درخوری برای 
نبی اهلل برگزار کرد. سنگ قبرش را هم اختصاصی برایش سفارش 

داده بودند. 

به جاِی پدر
محبوبه تازه وارد 18 ســالگی شــده بود. اکثر مــدارس تا مهرماه 
ســال بعد تعطیل بــود. پیش دانشــگاهی و کنکورش یک ســال 
عقب می افتد. در 19 ســالگی وارد دانشگاه می شــود. هنوز روي 
ویلچر مي نشیند. فشار روحی ســنگین، او را به سمت فعالیت های 
دانشگاهی می کشاند. با این فشار روحی، کار بهترین ُمسّکن برای 
محبوبه اســت. جایگزین پدرش در فرمانداری می شود. کار، درس 
و دانشــگاه را با هم جلو می برد.ویلچر پابند خانم دهقان شده. در 
فرمانداری و بسیج دانشجویی با ویلچر رفت و آمد می کند. برادرش 
مهدی، بــر خرابه های خانه شــان، خانه جدیدی بنــا می کند، اما 
کوچک تر از قبل؛ خانه ای به اندازه 4 نفر، نه 11 نفر. مهدی همانند 
نبــی اهلل، وارد عرصه خبر می شــود. دیگر بم نمی ماند و رهســپار 

کرمان می شود. هنوز هم خبر می نویسد. 

محبوبــه، مدام به نبی اهلل اشــاره می کنــد؛ از خــودکار و کاغذی 
می گوید که نزدیک دســت نبی اهلل زیر خرابه ها باقــی مانده بود. 
به بم اشــاره می کند که به ماتمکده ای تبدیل شــده بود. هنوز هم 
همین گونه است. دی که می شود، بم ماتمکده می شود. خانواده ها 
وقتی به قبرستان می روند، فرش پهن می کنند. چرا که سر قبر یک 
نفر نمی روند، ســر چند قبر می روند؛ مثل محبوبه که باید سر قبر 
هفت نفر برود. روز پنج دی که می شود، همة بم در قبرستان جمع 
می شــوند. جوری رفتار می کنند که انگار امروز زلزله اتفاق افتاده. 

بمی ها از اول دی تا یک هفته بعد اعصاب خرد هستند.

یک آلبوم و یک ساعت که...
دی برای بم یعنی غم. یعنی مرگ. یعنی مرگ 30 هزار نفر. محبوبه 
برای توصیف لحظه زلزله می گوید: تصورکن شــب بخوابی، بیدار 
شــوی، ببینی دیگر کسی نیســت. این جا دیگر گریه اش می گیرد. 
هق هق می کند. چند لحظه ای قید مصاحبه را می زنیم و همراهش 
اشــک می ریزیم. تالش می کنم فضا را عوض کنم. از خانم دهقان 
می پرسم، االن اوضاع چگونه اســت؟ می گوید االن یک دختر دارد. 
یاسمن، نه ساله اســت. ادامه می دهد و می گوید: زلزله سرنوشتم را 
عوض کردم. شــاید االن این جا نبودم. ای کاش هم نبودم. اگر االن 
این جا نبودم، اوضاعم بهتر از ایــن بود. اوضاع روحی مردم بم به هم 
ریخته است. درست است که 15 سال گذشته، اما مردم کم تحمل 

هستند. روحیه مردم خراب شده و هنوز درست نشده است.
محبوبه در انتهــا می گوید: همه چیزمان رفت. امــا یک آلبوم باقی 
مانده. آلبومی از خاطرات خانواده 11 نفره ما. ســاعت اتاق نبی اهلل 

هم مانده است. متوقف بر روی ساعت 5:20 دقیقه.
حاال محبوبه حکمت آن شعر را فهمیده اســت. امروزش، تفسیری از 
 .ابیات شعری است که چند سال قبل از زلزله 5 دی 82 سروده بود
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گفتگو

                      زینب مرتضایی فرد 

محمد علی علومی، نویسنده رازناک اسطوره ها 
اهل  او  است.  مردمش  شفاهی  فرهنگ  و 
بسیار  شهر  این  به  آثارش  در  و  است  بم 
درباره  که  رمانی  آخرین  است.  پرداخته 
بم منتشر کرده است، »پریباد«نام داردکه 
نشر آموت منتشر کرده و برگزیده  جایزه  
بم،  درباره  او  با  است.  شده  فصل  کتاب 
زلزله و زلزله سهمگین ادبیات و فرهنگ 

کشورمان گفتگو کردیم. 

شما متولد بم هســتید. شهری که 
بسیار داستان و اســطوره دارد و در 
داستان های شــما هم منعکس شده 
است. چه حسی به بم دارید و چرا از 

بم می نویسید؟ 
اگر افتخار و باعث ســرافرازی هم نباشد، 
به هر حال مایه مباهاتم است که فرزند بم 
هستم؛  یعنی شهری که در ارتباط فرهنگی 
با زابل، یکــی از مراکز اصلــی در حکمت 
خســروانی اســت. آدمیزاد به زادگاهش 
حس های خوبی خواهد داشــت و من هم 
در شــهری زاده شــده ام که عالوه بر این 
حس خوب، دالیل متعــدد دیگری برای 
دوست داشتنش وجود دارد. فرهنگ غنی 
و بکر و داســتان هایی که همیشه انگار در 
گوش آدم زمزمه می شــود. اما این که چرا 
از بم نوشــتم... پس از زلزله دهشتناک بم، 
با ده ها هزار کشــته، ویرانی مطلق شــهر 
و ارگ و از دســت دادن اقوام و دوســتانی 
بی نظیر مانند ایرج بسطامی، وظیفه خود 
دانستم که ســخن گوی ادبی مردمی باشم 
که با سخت کوشــی بی حد، دوزخ کویر را 
به بوستان و گلســتان تبدیل کرده بودند. 

ارگی را ســاخته بودند که از عهد اساطیر 
تا همین چند ســال قبل، سرفراز در مسیر 
تجارت جهانی دنیــای کهن، عامل ارتباط 
چین و هند با ایران و از آن ســو با سوریه و 
روم و مصر بــود. بنا به همــان ارتباطات 
بازرگانــی و فرهنگی، بعضــی از قصه های 
رایج در فرهنگ مردم بم، خاص آن منطقه 
بود؛ طوری که قهرمان افســانه ها به هند و 
چین گذر داشــت و در ســاختار افسانه ها 
هم، ســاخت دایره وار مشهود بود که امری 
خاص فرهنگ هندوهاستـ  به جهت باور 
به دایره سامسارا در تولد و مرگ های مکرر 
ـ عجیب اســت که یک بار از قصه گویی در 
بم قصه هایی شــنیدم و ضبط کردم و بعد، 
همان ها را در داســتان های کوتاه بورخس 
و با ترجمه احمد میرعالیی خواندم، تحت 

عنوان »داستان های بازگفته!«

در رمان های »پریبــاد«، »ظلمات«، 
»سوگ مغان« ، »داستان های عجیب، 
مردمان عــادی« و در »اندوهگرد« و 
خاصه در »پریبــاد«، فرهنگ مردم، 
باورها و قصه هایشان را در قالب رمان 
ارائه کرده اید. در واقع می توان گفت 
فرهنگ شفاهی مردم بم را به داستان 
درآورده اید. با این نظــر من موافق 

هستید؟ 
بر این باورم که ما ایرانیــان به جهت همان 
تمدن و فرهنگ هزاران ســاله مؤثر بر اقوام 
دیگر، به طرز بالقوه، ده ها بار شایســته تر از 
هنرمندان، شاعران و نویسنده های آمریکای 
التین هســتیم که در سبکی مشــهور به 
»رئالیســم جادویی«، فرهنــگ و باورهای 
عشایر سرخ پوســت را به اجرا درمی آورند، 
در حالی که اوج مدنیت در آن ســوی جهان 

و در فرهنگ سرخ پوســتی، بیــش از هزار 
ســال نیســت. نزدیک کردن دو ساخت و 
قلمرو متفــاوت، یعنی فرهنــگ مردم که 
شفاهی است با ساحت و ســاخت رمان که 
به قول هگل، حماسه انســان مدرن است، 
کار دشواری است. اســتادان داستان سرای 
ما کوشیدن های پیروزمندی در این زمینه 
داشــته اند، داســتان های منظوم نظامی، 
شاهنامه، سمک عیار، داراب نامه، هزار و یک 
شب و ... یا داستان های منظوم مثنوی موالنا.

چه شیوه های موفقی داشته اند؟ 
این اســتادان، شــیوه های داستان نویسی 
متفاوتی داشــتند. »ســمک عیــار« که 
ساختارگرایان روســی آن را رمانی عظیم 
می دانستند و نویسنده های ما مطالعه اش 
را هدر دادن وقت می دانند! در ســاخت و 
پرداخت کاماًل واقع گرا و رئال اســت و به 
زندگــی، فرهنگ و باورهای مــردم توجه 
دارد و در حــد دریافت هــای آن دوران به 
روانکاوی اشخاص می پردازد. داستان های 
منظوم مثنوی، اغلب متکــی بر روانکاوی 
اشخاص اســت و در عین حال به فرهنگ 
مردم نظــارت دارد. هزار و یک شــب،  اما 
قلمروی متفاوت اســت. تــودرف، قائل بر 
این بود که در هزار و یک شــب روانکاوی 
وجود دارد؛ اما بــه نوعی خاص، آن طور که 
اشخاص، تابع خلقیات خود هستند و البته 
این نظر بی اساس است؛ چرا که اشخاص نه 
تابع خلقیات، بلکه تابع مشــیت و مقدرات 
هســتند. آن طور کــه هرکــس می آید تا 
نقش خود را انجام دهد و برود؛ مانند مادر 
سیاوش، که تا ســیاوش را به دنیا می آورد، 
 دیگر در داســتان حضور ندارد! به همین 
جهت است که در داستان های کوتاه هزار 

فرزنِد بم
با محمد علی علومی، نویسنده ای اهل بم، که  از بم می نویسد

و یک شب، وحدت اشخاص و وحدت زمان 
و مکان وجود ندارد. داستان پرداز چه بسا 
از مکان ها و زمان هــای مختلف بی درنگ 
می گذرد؛ ولیکــن در گره گاه های عاطفی 
و یــا در گره گاه های فلســفی که مقدرات 
تغییــر می کننــد، درنگ فــراوان دارد و 
به روانــکاوی اشــخاص در موقعیت های 

متفاوت می پردازد.
ایــن رویکردهای اســتادان قدیــم، در 
داستان نویســی و در ســاخت و پرداخت 
بســیار متفــاوت اســت. اســتادان در 
فضاســازی ها، گاهی توجه به جزئیات را 
هیچ مهم نمی دانند و بــه جوهره ماجراها 
می پردازند و گاهی مانند حکیم فردوسی 
و به خصــوص حکیم نظامــی، به جزئیات 
اشیا و اشخاص می پردازند، چنان دقیق و 
عینی که انگار ما تماشاگر صحنه هاییم! ... 
اماکمابیش همه استادان کهن به زندگی 
واقعی، اشخاص پیرامون، روابط جمعی و 
فرهنگ مردم دوره خــود، توجهی فراوان 
دارند. برای مثــال در کتاب عظیم مثنوی 
موالنــا، تقریباً همــه مردم بــا منش ها و 
کنش های متفاوت و متضــاد و به طرزی 
رئال و واقع گــرا حضور دارنــد؛ از خان و 
حاکم و فقیه گرفته تــا دکان داران جزء، 
قلنــدران، دالک ها و دالل ها ... اســتادان 
بزرگ  ما، چنین بودند و خیلی از استادان 
معاصر، حتی تعریفی از شــعر و داستان به 
معنای عام و یا داســتان ایرانی به معنای 
خاص ندارند. به عبارتــی بی آن که توجه 
کرده باشــیم،  زلزله ای مهیب و به مراتب 
مهیب تر از زلزلــه بــم در ارکان ذهنی و 
فرهنگی ما اتفاق افتاده اســت که از بس 

رواج دارد، غریب نمی نماید.

چرا؟ 
همچنان که نفت می فروشــیم و اجناس 
غربــی )اخیــراً چینــی( را وارد و مصرف 
می کنیم، در قلمرو اندیشه، فرهنگ و هنر 
هم عادت به همین امر کرده ایم. فیلسوفان 
ما، عموماً شارحان فلســفه اند و استادان 
ادبیات ما اغلب شــارح نظریات دیگرانند؛ 
دیگرانی که در جهانی اساساً متفاوت و یا 

حتی متضــاد با جامعه ما به ســر می برند. 
مردم ما کمابیش صد ســال اســت که در 
برزخ میــان جهان ذهنی ســنت و جهان 
ذهنــی مدرنیته، بــه هر حال دســت و پا 

می زنند و نه اینیم و نه آن!

از همه چیــز حرف زدیــم و از بم نه. 
»پریباد« رمانی است که در آن بسیار 
از بم گفته اید. کمی درباره اش توضیح 

دهید. 
»پریباد« رمانی اســت ناظر بــه فرهنگ 
مردم بم، کرمان و شــهرهای حاشیه کویر 
ایران، شــهرهایی مانند یزد کــه از ایزد و 
یزدان، گرفته شده است. اگرچه بم در زلزله 
از میان رفت و دیگر هرگز چنان شــهری 
با بافت معمــاری خانه باغ هــا، کوچه های 
تنگ و پر از پیچ و خــم، بام های گنبدی، 
بادگیرها و... پا نخواهد گرفت، اما فرهنگ 
مردمش هزاران ســال زنده مانده است و 
در این جهان بی هویت، بخشــی از هویت 
ما ایرانیان اســت و »پریباد« نیز می کوشد 
تا آن فرهنگ را در شــرایط صد سال قبل 
تاریخ ما، اجرا و بیان کند. هیچ توقع ندارم 
که مردم گرفتار در خم و پیچ زندگی دشوار 

روزمره، اآلن به این رمــان توجه کنند. از 
آن گــروه که امروز شــیفته و مقلد محض 
میــالن کوندرا می شــوند و فردا شــیفته 
یکی دیگر، بســته به این که مد چه باشــد 
هم توقعی ندارم، اما امیدوارم که فرزندان 
فردای میهــن، دریابند که مــا با چه خون 
دل خوردن ها و در تنهایی می کوشیدیم تا 

فرهنگ میهن را نگهبان باشیم...

زلزله بم در شــما این حس را ایجاد 
کرده است که از بم بنویسید. آیا این 
یک نوع از ترس نبوده که شــما را به 
این سمت کشانده اســت؟ ترس از 

دست رفتن گذشته ها...
مســلماً همین طور اســت. زلزلــه هر جا 
که باشــد دردناک اســت. فرقی ندارد چه 
شــهری و دیاری؛ همین کــه آوار، زندگی 
را خفه می کند، نفس هر شــنونده ای هم 
حبس می شود و صحنه های دلخراشی که 
رسانه ها نشان می دهند فراموش نمی شود. 
اما واقعاً ترس بزرگ تــری را هم می آورد؛ 
ترس این که بخشی از یک فرهنگ زیر آوار 
مانده است؛ فرهنگی که اگر ننویسیم برای 

 .آیندگان کوتاهی کرده ایم

»پریباد« رمانی 
است ناظر به 

فرهنگ مردم 
بم، کرمان 

و شهرهای 
حاشیه 

کویر ایران، 
شهرهایی مانند 

یزد که از ایزد 
و یزدان، گرفته 

شده است. 
اگرچه بم در 
زلزله از میان 

رفت
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                       فؤاد زندی

ماه  دی  پنجم  صبح  نیم  و  پنج  حدود 
1382، یکی از اتفاقات تلخ در بم رخ داد. 
شهری که هر قدر هم با آن آشنا نبودیم، 
بودیم و  را شنیده  تاریخی اش  ارگ  آوازة 
تصاویرش برایمان آشنا بود. زلزله، بم را که 
لرزاند، هم ارگ ویران شد و هم خانه های 
مردم. خاطرات تلخ آن روزها هیچ وقت از 
یاد نمی رود. در همهمه این خاطرات تلخ 
ایرج بسطامی، خواننده  آمد  بود که خبر 
سهمگین  آوار  زیر  هم  ایرانی  موسیقی 
این  از  همیشه  برای  و  نیاورد  تاب  زلزله 

جهان رفت. 
را  او  بسیاری  که  خوبی  خواننده 
تنهایش  هم   همکارانش  و  نمی شناختند 
بسیار  مرگش  از  پس  بودند،  گذاشته 
از  بسیار  »گلپونه ها«یش  و  شد  شنیده 
صدا و سیما پخش شد. هر چند همه این 
بسطامی  که  داد  رخ  زمانی  در  اتفاقات 
نبود و ندید که می شود مردم همگی او را 

بشناسند و آثارش را زمزمه کنند. 
ایرج بسطامی یکم آذر 133۶ در شهر بم 
همین  در   1382 دی  پنجم  و  شد  متولد 

شهر و در زلزله درگذشت.

کالس آواز استاد شجریان
ایرج، با کمک زنده یاد حســین ساالری )از 
نوازنــدگان نامدار کرمانی(، بــه کالس آواز 
استاد محمدرضا شجریان راه پیدا کرده و به 
فراگیری آواز و ردیف های آوازی پرداخت. در 
آن زمان او علی رغم مشکالت راه و مسافت 
زیاد، هفته ای یک بار به عشق فراگیری آواز، 
از بم به تهران می آمد. او پس از چندی اتاقی 
در محله پامنار تهران اجــاره کرد. به دلیل 
وقایع انقالب، تمرین های آواز برای او بسیار 

دشوار بود. اما تا آن جا که می توانست به این 
تمرین ها ادامه داد. بســطامی مدت ها بعد 
در منزل استاد شجریان با پرویز مشکاتیان 
آشنا شــد و این آشــنایی منجر به شروع 

همکاری های بسطامی و گروه عارف شد.
پرویز مشکاتیان درباره آشنایی خود با ایرج 
بسطامی گفته است: »اولین بار ایرج بسطامی 
را در خانه محمدرضا شجریان دیدم. در آن 
زمان ما چاووش را داشتیم. به خاطر شرایط 
اجتماعی آن زمان، به خواننده های بیشتری 
با صداهای متفاوت نیاز داشــتیم. من پشت 
درِ کالس آواز اســتاد شجریان نشسته بودم 
تا هنرجوها مــرا نبینند. آن جا بــود که از 
صدای بسطامی خیلی خوشــم آمد. ایشان 
صدای خوبی داشــتند و مثل همه آدم های 
کویرنشین، آدم خیلی مهربان و خوبی بود. 
بعد از کالس مدتی بــا او صحبت کردم تا با 
نقطه نظراتش راجع به هنــر، آواز و انگیزه 
خواندنش آشــنا شــوم؛ ولی آن قدر ساده 
یافتمش که مصمم شدم تا با او یک سالی در 
مورد قضایای پیرامونی ســوای موسیقی به 

گپ و گفتگو بنشینم.«
ایــن هنرمند در ســن 40 ســالگی به اوج 
فعالیت خود رســید و در طول 14 ســال 
فعالیت، 11 آلبوم موســیقی مانــدگار، به 
یادگار گذاشــت. آوازهای ایرج بیشــتر بر 
پایه سنتور بود و در گام های بلند هیچ کس 
به مهارت وی نرســید. همچنین آوازهای 
دشــتی و محلی او در کرمــان و کل ایران 
دارای شهرت بسیاری اســت. متأسفانه به 
دلیل مشکالت معیشــتی، ایرج بسطامی 
از سال های پایانی دهه 70 دیگر کار جدی 
نکرد. بــا این همه پرویز مشــکاتیان یادآور 
می شود که او یکی از پرتیراژترین آلبوم های 
موســیقی را به بازار عرضه کرد، آلبومی که 
وطن من نام دارد و چنین آغاز می شود: ای 

خطه ایران مهین ای وطن من...

بازگشت به بم و ادای دین به برادر
بسطامی در اوج فعالیت هنری خود با مرگ 
برادرش روبه رو می شــود و از ایــن رو برای 
سرپرستی خانواده برادرش به بم بازمی گردد. 
او عالقه زیــادی به برادر از دســت رفته اش 
داشــت. زمانی که بــرای تحصیــل آواز به 
تهران رفته بود، برادر، مخارج زندگی اش را 
تقبل کرده بود و این بار نوبــت ایرج بود که 
به بازمانــدگان برادرش ادای دیــن کند. او 
هرگز ازدواج نکرد و با وجــود این که در فقر 
شدید به ســر می برد، سرپرســتی خانواده 
برادر مرحومش را بر عهده گرفت. بسطامی 
بسیار فروتن بود و شــاید این تواضع یکی از 
علت های کمتر شناخته شــدنش تا قبل از 
خاموشــی بود. او اجازه نمی داد عکسش بر 
روی نوارهایش درج شــود و یا مقاله ای در 

موردش نوشته شود.
او بــه دور از جنجال و هیاهــوی هنری، در 
شهرستان بم و استان کرمان به تدریس آواز 
برای جوانان محروم و مستعد بم و سرپرستی 
خانواده برادر مرحومش پرداخت و در خانه 
کاهگلی پــدر زندگی می کرد تــا این که در 

حادثه زلزله درگذشت. 
زنده یــاد پرویز مشــکاتیان در مصاحبه ای 
درباره ایرج بسطامی گفت: »تنها افتخارم در 
زندگی این است که ترانه وطن من با صدای 
ایرج، از طرف ســازمان یونسکو سرود ملی 
اعالم شــد.« همچنین محمدرضا شجریان 
درباره  این هنرمند گفت: »بسطامی! خداوند 
گوهری به تو داده و من می خواهم این گوهر 
را شکل بدهم. او 6 سال شــاگرد من بود. تا 
میانه دوره عالی هم با مــن کار کرد. آینده 
خوبی برایش پیش بینی می کردم. گلی بود 

 ».که خیلی زود پرپر شد

هم آواز با بم
به یاد زنده یاد ایرج بسطامی

یاد



قرآن

فرهنگ سازی
در قرآن

سیطرة فرهنگ آسمانی
ساختارشناسی فرهنگی قرآن

فرهنگ سازی مبتنی بر آگاه سازی و اصالح گری
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مقوله فرهنگ و تأثیر این مفهوم در شکل گیری و ایجاد تمدن و 
جلوگیری از ناهنجاری و معضالت بشری و اجتماعی، بحثی است 
که مورد تأکید و اصرار فرهیختگان، اندیشمندان و محققین در 
تمامی اعصار بوده و هست. چگونگی تصحیح فرهنگ اجتماعی 
برای تقویت و  بارور کردن فرهنگ صحیح و اصولی  یا  و  جامعه 
قوام یابی شاکله های سیاسی، اقتصادی و خانوادگی، امری نیست 
که بتوان آن را محدود به دوران و یا زمان خاصی دانست. تحلیل 
دیدگاه  از  اندیشه ای  و  فرهنگ سازی  مقوله  و  فرهنگ  جایگاه 
باب  در  اسالمی  و  الهی  فرامین  و  باورها  تشریح  معارف،  قرآنی، 
تمدن و اندیشه، ما را بر آن داشت تا با حجت االسالم والمسلمین 
محمدعلی کوشا، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین 

حوزة علمیۀ قم، گفتگو کنیم که در ادامه می خوانید.

رویکرد قرآن کریم در باب فرهنگ و ایجاد جامعه ای ملتزم و معتقد 
به مبانی فرهنگی چیست؟

قرآن کریــم در درجه نخســت، اصاًل کتابــی صد درصــد فرهنگی و 
فرهنگ ساز است. نخستین گام برای فرهنگ ســازی، »تصحیح عقاید 
و باورها« و آن گاه »ایجاد آگاهی های الزم وکافی« برای انسان هاســت. 
اسالم با شــعار»ال اله اال اهلل« یک فرهنگ دو بعدی ایجاد کرد. بُعد اول، 
نفی بت های جانــدار و بی جــان، و بُعد دوم، متوجه کــردن همگان به 
معرفت و پرستش »اهلل«. این جاست که »توحید« اساس و پایه فرهنگ 
می شود. بنابراین اسالم با نفی هرگونه بت پرســتی، به تصحیح اذهان، 
مغزها، دل ها واعتقــادات پرداخته و با دعوت به ســوی »اهلل«، همگان 
را به ســوی یک مبدأ بی نهایِت ازلی، ابدی و ســرمدی در علم، قدرت و 
سایر صفات جمال و کمال رهنمون گشــته است و بر همین اساس هم، 
بنیاد خانواده و اجتماع را به سوی مسیری روشــن هدایت کرده است. 
أّم األســاس فرهنگ در قرآن، توحید، یکتاپرســتی و حرکت به سوی 
دریافت معرفت و شــناخت صحیح اســت و ارج و ارزش تمام دانش ها 
و بینش ها را منوط به حرکت به ســوی معرفت توحیــدی می داند. به 
همین جهت اســت که پُرکاربردترین کلمه در قرآن کریم، کلمه»اهلل« 
است. انسان بدون حرکت در مســیر برنامه های الهی، همچون صفری 
اســت که بدون عدد صحیح ارزش و اعتباری نــدارد. بنابراین می توان 
گفت، حاصل همه اندیشــه ها، یا کم و کیف روابط اجتماعی انســانی، 

ســلوک اخالقی، سیاســی، اقتصــادی و نظامی، همگی بــه نوعی زیر 
سیطره حقیقتی اســت به نام فرهنگ کتاب آسمانی قرآن کریم. در این 
کتاب روشن و روشــنگر، خطوط کلی سعادت بشــر در توّجه و رویکرد 
انســان ها به »مبدأ« و»معاد« ترسیم شــده اســت. کمترین آثار این 
دو، »زمینه شــناخت« و»ایجاد روح امید« در وجود انســان است، زیرا 
انســاِن دارای فرهنگ قرآنی، همه چیزش زیر نظر خداست و هیچ اثری 
از او بی حســاب و کتاب نمی ماند و اصوالً چیزی هــم از او گم و ناپدید 
نمی شــود، چون در روزی به نام قیامت، »یوم الحساب«، پاداش نیک یا 

بد همه اعمال خویش را می بیند. 
نتیجه این که، فرهنگ قرآنی، فرهنگ اختیار و آزادی انســان بر اســاس 
هدایت های ماورایی ومافوق چهارچوب مادی و طبیعی اوست. در فرهنگ 
قرآنی، افق دید آدمی به وســعت جهان بی نهایت اســت و محدود به حّد و 
مرزهای مادی اذهان بشــری نمی شــود. در این فرهنگ، تنهــا با دعوت 
حکیمانه بر اســاس آگاهی های مبتنی بر دلیل و برهان، انسان ها با اختیار 
خویش موّظف به انتخاب راه درست از نادرســت می شوند و هیچ تحمیل 
عقیده ای بر آنان روا نیســت. البته در چنین فرهنگی اجازه تعّدی، تجاوز و 
پایمال کردن حقوق انسانی به کسی داده نمی شود و اگر جامعه ای جز این 
باشد، جامعه اسالمی نیست! و به همین جهت، انساِن دست پرورده فرهنگ 
قرآنی، انسانی اســت که»ال یَظلِمُون َو ال یُظلَُمون«است، نه حقِّ ستمگری 

دارد و نه حقِّ ستم پذیری.

روش انبیا و پیامبــران)ص( در ایجاد و ترویــج فرهنگ و مقوله 
فرهنگ ســازی اصولی و متعالی در منویات الهی و قرآنی چگونه 

تبیین و تعریف شده است؟  
روش انبیا)ع( در فرهنگ ســازی، در درجه نخســت 
همچون یک پزشک متبّحر، تشــخیص درد و آن گاه 
تجویــز و درمان بوده اســت. پیامبــران)ص( پس از 
تشــخیص نیازها، راه رفع نیاز را پیــدا می کردند. در 
واقع آنان انسان شناســانی بوده اند که راه رشد و تعالی 
و رسیدن به سرمنزل تکامل را از ذهن و دستگاه ذهنی 
انسان شــروع می کردند. بدین جهت، انبیا)ع( ابتدا به 
بازســازی و تصحیح ذهنیات مردمان می پرداختند و 
عقل و درک آنان را شکوفا می ساختند و سپس به قلب، 
یعنی مرکز عواطف انسان توجه می کردند و روابط عقلی 
و قلبی را دوشــادوش هم، بر اساس شناخت توحیدی 
استوار می ساختند. به همین جهت کار آنان مبتنی بر 

تصحیح عقاید و ترویج اخالق توحیدمدار بوده تا زمینه دســتیابی به عمل 
صالح را در آدمی ایجاد کنند. باید بدانیم که فرهنگ انســانی بر روی ســه 
پایه عقیده، اخالق و عمل استوار اســت و کاری که نقش پیامبران)ص( را 
برجســته می کند، القاي حقایق ماورایی و اتصال انسان به مبدأ بی نهایت 
وجود، یعنی خالق انسان هاست که تضمینی اساسی برای پیشبرد کارهای 

انسان دین پذیر است.

تعاریف و نقل حوادث گذشــته در آیات قرآن کریم، جنبه تولید 
رویکردهای فرهنگــی و تربیتی دارد یا مضمــون این حوادث، 

جنبه های دیگری را نیز تشریح می کند؟
بیان داستان گذشــتگان در قرآن کریم، دارای جنبه های گوناگون حیات، 
در حیات بشــری اســت. در واقع، بیان حوادث تاریخی و واکاوی بســیار 
فشرده قضایا در قرآن کریم، بیشتر جنبه بیان نکته های روانی، شخصیتی، 
اجتماعی و فلسفه وجودی انســان کمال خواه اســت. در البه الی لطایف 
و ظرایف داســتان های قرآن، نوعی فلســفه تاریخ و تحلیل وجود انســان 
تاریخی نهفته است که برای یک روانشناس یا جامعه شناس آگاه، می تواند 

سوژه آفرین باشد. 
اتفاقاً در بیان قصص قرآن کریم، ســوژه های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و 
فرهنگی در خور مطالعه به وفور دیده می شود که مي تواند برای پژوهشگران 

عرصه های علوم انسانی راهگشا باشد. 

قائلین به ایجاد فرهنــگ و تمدن نویــن، یافته های تربیتی 
و فرهنگ ســاز قرآن را بیشــتر دارای جنبه تاریخی قلمداد 
می کنند و معتقدند شرایط و ضوابط حال حاضر، متأثر از شرایط 
پیچیده زمانی کنونی دنیا، ضوابط مجزای دیگری را می طلبد و 
فرهنگ متأثر از منویات قرآنی را مبهم مي دانند. تحلیل شــما 

در این زمینه چیست؟ 
گذشــت زمان و ســیر تحول تجربی آدمیان، با همه کم و کیف آن، هرگز 
جدای از لوازم انسان بودن او نیست. ببینید، قضایای تمدن جدید و روابط 
اجتماعی انســان امروزین، هرگز او را از دایره ذهن، زبــان، اخالق و ادراک 
انسانی اش خارج نمی سازد. درست مثل مثال دو دو تا چهار تا و قواعد ثابت 

ریاضی است که بُعد زمان و مکان، تأثیری در ثبات آن نمی گذارد.
به عنوان مثال: عنصر»امانتداری«، یک پدیده ثابت اخالقی اســت که 
فطرت آدمی در تمام مکان هــا و زمان ها به رعایت آن 
حکم می کند، حال نمی شود گفت که با پیچیدگی های 
روابط اجتماعی، کشــف صدها حقایــق علوم تجربی، 
تســخیر فضا و فرضاً تصرف دیگر کرات آســمانی، این 
عنصر اخالقی دوران خود را از دســت داده و اکنون از 
َحیِّز انتفاع ساقط است و کاربردی ندارد! یا با پیشرفت 
علوم و فنون بشری، هرگز عدد دو ضرب در دو، مساوی 

با پنج نمی شود! و هرگز هم چنان نخواهد شد. 
چیزی که باید مورد توجه مدعیان توسعه علوم انسانی قرار 
گیرد، این است که انسان امروزین باید بتواند رابطه پیشرفت 
علوم و فنون بشری را با دســتاوردهای اعتقادی، اخالقی و 
عملی دین به درستی کشف و تحلیل کند و میان آن ها ارتباط 
معقول ایجاد کند، تا وجود یکی را مایه نادیده گرفتن دیگری قرار ندهد، چون 
دین خالص آسمانی از سوی همان خالقی است که راز و رمز کشف علوم و فنون را 

به عنوان یک استعداد ذاتی در نهاد بشر قرار داده است. 
بنابراین نه از سوی پیشرفت علوم و فنون، دین واقعی و آسمانی در معرض 
افول و غروب قرار مي گیرد، و نه دین با دستاوردهای حقیقی اش سد راه علوم 
و فنون می شود، بلکه تنها چیزی که دین را مخالف علم و یا علم را ضد دین 
جلوه می دهد، همانا جهل و نادانی، یا سودجویی شماری از انسان هاست که 
نه حقیقت دین را می فهمند و نه توان استفاده راســت و درستی از علوم و 

 .فنون امروزین بشری را دارند

سیطرة فرهنگ آسمانی
انساِن تراز فرهنگ قرآنی در گفتگو با حجت االسالم محمدعلی کوشا

روش انبیا)ع( در 
فرهنگ سازی، 

در درجه نخست 
همچون یک 

پزشک متبّحر، 
تشخیص 

درد و آن گاه 
تجویز و درمان 

بوده است. 
پیامبران)ص( 

پس از تشخیص 
نیازها، راه رفع 

نیاز را پیدا 
می کردند

آمنه مستقیمی

چیزی که باید مورد توجه مدعیان توسعه علوم انسانی قرار گیرد، این است که 
انسان امروزین باید بتواند رابطه پیشرفت علوم و فنون بشری را با دستاوردهای 
اعتقادی، اخالقی و عملی دین به درســتی کشــف و تحلیل کند و میان آن ها 

ارتباط معقول ایجاد کند
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رهیافت

بر  فرهنگی  تحول  »اصول  عنوان  تحت  کتابی  قبل  سال ها 
اساس نزول تدریجی قرآن« نوشتم که به همت دفتر تبلیغات 
آن  از  بعد  در سال 1387 چاپ شد.  علمیه،  اسالمی حوزه 
کتابی تحت عنوان »تفسیر تنزیلی یا به ترتیب نزول« نوشتم 
که مبانی، اصول، قواعد و فوائد تفسیر تنزیلی و کل مباحث 
با  از آن »تفسیر همگام  بعد  نظری تفسیر را توضیح دادم، 
وحی« نگاشته شد که تاکنون چند جلد از آن منتشر شده 

و در اختیار جامعه علمی قرار گرفته است.
در سه کتابی که عرض کردم، این سؤال که »آیا در حوزه دین 
برای تغییر مردم و تحول در جامعه روشی وجود داشته یا 
روشی وجود نداشته است؟« سؤال اصلی است. اگر بخواهیم 
به این سؤال جواب دهیم، باید ببینیم پیغمبر اکرم)ص( وقتی 
جامعه را تغییر داد، روشی در ذهنشان بوده، یا خدای متعال 
باید  نزولش  این کتاب ـ کتابی که  بر  وقتی اصرار فرمودند 
تدریجی باشد ـ روشی در مجموع نزول تدریجی آن مدنظر 
داشتند که بر اساس آن تغییر و تحول در جامعه رقم زده شود. 
این  این که  برای  نیست؛  محتوا  از  مجموعه ای  صرفاً  اسالم، 
محتوا را در دل و جان جامعه نهادینه کنیم، چاره ای نداریم اال 
این که روش خاصی را پی بگیریم. همان طور که خدای متعال 

در نزول تدریجی، روش حکیمانه ای را پی گرفتند.

سلطه فرهنگی بر گمراهی جوامع
ســؤال اصلی این اســت که روشــی که پیامبر)ص( بر اســاس آن 
توانستند جامعه عربی و در گمراهی آشــکار آن زمان را تغییر دهند 
و فرهنگي بسازند که چند سال بعد اکثر کشورهاي همسایه و حتي 

دور را تحت سلطه خود درآورد چه بود؟ همان طور که خداوند در 
سوره جمعه مي فرماید: »ُهَو الَِّذي بََعَث فِي اأْلُمِّیِّیَن َرُسواًل مِّْنُهْم 
یِهْم َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتــاَب َوالِْحْکَمَة َوإِن َکانُوا  یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِِه َویَُزکِّ
ِمن َقْبُل لَِفــي َضاَلٍل مُِّبیٍن؛ پیامبر)ص( مردم بی ســواد را تحت 
تأثیر قــرار داد و به آن ها تزکیــه و تعلیــم داد در حالی که قبل 
از آن در گمراهی آشــکار بودند.« مردمی که در گمراهی آشکار 
بودند کارشان به جایی رسید که در سوره فتح می فرماید: »َذلَِک 
َأُه َفآَزَرُه  ْوَراِة َوَمَثُلُهْم فِي اْلِنِجیِل َکَزْرٍع أَْخَرَج َشــطْ َمَثُلُهْم فِي التَّ
اَر«  اَع لَِیِغیَظ بِِهُم الُْکفَّ رَّ َفاْسَتْغلََظ َفاْسَتَوی َعلَی ُســوقِِه یُْعِجُب الزُّ
این ها آن قدر رشــد کردند که »یعجب الذراء« یعنی باقیان این 
جامعه که پیغمبر)ص( است و کسانی که در جایگاه پیامبر)ص( 
می نشینند از رشــد و اســتقالل این جامعه به تعجب می افتند؛ 
این که جامعه ای »فِي َضاَلٍل مُِّبیٍن« اســت، بعد به جامعه ای سر 
پا، مستقل و پرثمر تبدیل مي شــود که زارعش تعجب می کند، 
این فرآیند چگونه طی شده است؟ پیامبر)ص( به مدد قرآن چه 
کرد؟ پیغمبری که خدای متعال قرآن را به تدریج بر ایشان نازل 
می کرد تا تغییر و تحول را در جامعه رقم بزند، بر اســاس قرآن، 
مردم را تزکیه و تعلیم دهــد و حکمت بیاموزد؛ به تعبیری که در 
آیه اول ســوره ابراهیم هم تصریح می کند: »ِکَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْیَک 
ِِّهْم إِلَی ِصَراِط الَْعِزیِز  ُلَماِت إِلَی النُّوِر بِإِْذِن َرب لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
الَْحِمیِد؛ من این کتاب را به شــما دادم تا مــردم را از ظلمات به 

سوی نور خارج کنید و به راه خداوند عزیز و حمید بیاورید.« 

فرایند ساخت و ساز جامعه
آیا می توان از چگونگی این فرآیند ســؤال کرد؟ اگر ما بخواهیم 
جواب دهیم باید چــه کار کنیم؟ باید بیاییم بر اســاس ترتیب 
نزول به آیات قــرآن مراجعه کنیم. باید ببینیــم خداوند متعال 
در اولین سوره چه کرد؟ در دومین ســوره چه کرد؟ در سومین 

سوره چه خواست؟ تا 114 سوره همین ســؤال مطرح می شود تا 
این تغییر را احســاس کنیم و بفهمیم. مطالعات روشــی در حوزه 
دین سودمند نیست اال این که بررسی شــود چه فرآیندی را طی 
کرده است؟ مثاًل اگر بخواهیم ســاختمانی را بررسی کنیم، زمانی 
ممکن اســت بخواهیم بدانیم ترکیب این ســاختمان چیســت؟ 
چند اتاق دارد؟ مســاحت آن چقدر اســت؟ این یک نوع مطالعه 
ساختمان است. زمانی ممکن است بخواهم ببینیم فرآیند ساخت 
این ساختمان چه بوده اســت؟ از کی شروع شــده و نقشه اش را 
چه کسی کشیده اســت؟ در نقشــه اش چه چیزهایی دیده شده 
است؟ پی و ســتون آن  را کی گذاشتند؟ ســازه اش چگونه شروع 
شد؟ قیمتی که گذاشــتند چقدر بود؟ اولین مصالحی که استفاده 
شــد چه بود؟ دومین مصالحی که به کار رفت چــه بود؟ تا این که 
این ساختمان با این توانمندی و کارآمدی ساخته شد. در مطالعه 
دوم، ساختمان را نگاه می کنیم و فرآیند ساخت و ساز سازه را نگاه 
می کنیم و پی گیر می شــویم. به طور طبیعی بایــد این فرآیند را 
طی کنیم. اصلی ترین سؤالی که ترتیب نزول به آن پاسخ می دهد، 
سؤال پیرامون »روش« اســت؛ یعنی ما می خواهیم بفهمیم روش 
تغییر و تحول چیست؟ چه اتفاقی است؟ مثاًل چه شد که جامعه ای 
که مشرک بود کارش به جایی رســید که توحید، بخشی از هویت 
آن یعنی فرهنگ می شــود. امروزه مطالعات فرهنگی و مهندسی 
فرهنگی معطوف به همین قضیه اســت. می خواهیم مهندســی 
فرهنگی کنیم؛ یعنــی می خواهیم ببینیم چگونــه می توان مثاًل 
شرک را برد و توحید را بخشــی از هویت جامعه کرد. برای این که 
این اتفاق بیفتد باید ببینیم خدای متعال چگونه با شرک برخورد 
کرد؛ اولین برخوردش چه بــود؟ دومین برخــوردش چه بود؟ با 
مقاومت هایی که شــد چگونه برخورد کرد؟ اولین اصل توحیدی 
را با چه برهانــی آورد و همین طور قضیه را پــی بگیریم تا جایی 
که فرمود شــما قومی موحد هســتید. برای این که این را بفهمیم 
چاره چیست؟ آیا چاره ای جز فهم روشــی و مطالعه ترتیب نزولی 
وجود دارد؟ راه اصلي، مطالعه ترتیب نزولي و فهم روش آن است. در 
هر تحقیقی البته مشکالتی وجود دارد؛ فرض کنید اسناد ما هنوز قوام 
الزم را پیدا نکرده باشند. ما باید آن قدر تالش کنیم تا به فهم تغییر یا 
فرآیند نزدیک شــویم، بگوییم من صد درصد به آن فهم نرسیدم اما 
تا حدودی می توانم آن را تخمین بزنم. این اجتهاد است؛ یعنی کسی 
نگفته است یا کسی الزم نیست حتماً صد درصد ادعا کند آن چیزی 
که االن می گویم دقیقا ُمّر آن چیزی اســت که اتفاق افتاده است، اما 
می توانیم بگوییم ما در تحقیق اول، با ابزار و اطالعاتی که در دســت 
ما هست، تا این جا حدوداً هشــتاد درصد راه را طی کردیم. دیگران به 

تدریج این را تکمیل می کنند. این امری عادی در پژوهش است.

کشف روش ها و مهندسی ها
اصــل بحــث در فایــده ترتیــب نــزول، کشــف روش ها و 

مهندسی هاســت. بعــد هــم یک ســری اصالحــات در فهم 
تفســیری هم ایجاد شــده که هشــت بند این ها را در کتاب 
آوردم. هــم بحث های روشــی را در چند بنــد توضیح دادم 
و هم فواید تفســیری را؛ یعنی حتی بعضــی از اصالحات در 
فهم اتفــاق می افتد. موارد آن هم زیاد اســت، مثــاًل زمانی 
روایتی که تطبیقی اســت به عنوان روایت تفســیری فهمیده 
می شود. اســباب نزول ما اصالح می شــوند؛ یعنی چیزی که 
سبب نزول نیســت و غلط است مشــخص می شود. ما روایت 
ســبب نزول نامعتبر کم نداریم. یکی از معیارهای تشخیص، 
ترتیب نزول است و مواردی از این دســت چون مفصل است 
مجال بیان آن نیســت و عالقه منــدان را بــه مطالعه مقدمه 
تفســیر یا کتاب اصول تحــول فرهنگــی یا تفســیر تنزیلی 

 .ارجاع می دهم

ساختارشناسی فرهنگی قرآن
استراتژی و روش نزول قرآن برای تغییر مردم و تحول جامعه چه بوده است؟

وقتی باران بر 
زمینی که شوره زار 
است می بارد، یک 

نوع تأثیر دارد. 
باران بر سنگ ا

دکتر عبدالکریم بهجت پور
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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 دســتورات فردی در قالب انجام بده یا انجام نده، یک دســتور برای یک فرد اســت، حال اگر 
فقه االجتماع داشــتیم، می گفتیم اول باید زمینه های اجتماعی را برایش فراهم کنیم تا او به 

گناه نیفتد

گفتگو

اگر در جامعه ای 
زندگی مردم 

آن رنگ و 
بوی خدایی را 
نداشته باشد، 

معماری شهری 
آنجا رنگ و 
بوی خدایی 

ندهد، هیچ گاه 
نمی توانیم از 

حیات این جامعه 
حرفی بزنیم

سیدحسین      امامی
و اجتماعی اشاره داشت. این نشان می دهد که اگر 
می خواهیم به مهندسی فرهنگی برسیم و افراد 
جامعه ای را به رفتارهای قرآنی که ما اعتقاد داریم 
رفتارهای ایده آل و خداپسند است دعوت کنیم، 
باید در ابتدا اخالق و باورهــا را در عمق وجودی 
مردم بکاریم، پس از آن اســت که وقتی از بایدها 
و نبایدهای رفتاری حــرف می زنیم، جواب مورد 

نظر را می گیریم.
مهم ترین رفتارهای فــردی و اجتماعی 

مسلمان نمونه چیست؟
پیامبر)ص( با بیش از یک دهه فعالیت در مکه، ابتدا 
به تبیین باورها و اخالقیات پرداخت و زماني که به 
مدینه هجرت فرمودند و ظرفیت جامعه را دیدند، 
از بایدها و نبایدها گفتند. خالصه این که ما اگر در 
ابتدا بینش ها و منش ها را براي مردم تبیین کنیم، 
هنگامی کــه از ارزش ها صحبت کنیــم، آن وقت 
مردم آن را می پذیرند. به نظرم بینش ها همان باور 
و عقاید را شامل می شود و منش ها کارهای رفتاری 
را تشکیل می دهند و اخالق هم شامل ارزش های ما 
در جامعه می شود. اول باید بینش و ارزش را مطرح 

کنیم و بعد به منش برسیم.
معیارهــا و مالک هــای رفتــار فردی و 
اجتماعی چیســت و چه تأثیری بر رفتار 

اجتماعی دارد؟

راهکار و مهندسی قرآن برای ارتقای سطح 
کیفی رفتار در جامعه اسالمی چه بود؟

اگر به قرآن نگاه کنیم، می بینیم وقتی این کتاب 
الهی می خواهد فرهنگی را در وجود انســان ها 
نهادینه کند، یا به عبارتی رفتاری را برای مردم 
بایســته تلقی کند، قبل از این که آن  را تشریع 
کند، تبییــن می کند؛ به این معنا کــه در ابتدا 
فلسفه، فواید و ضررهای آن را بیان می کند. براي 
مثال وقتی به شراب می رسد، این گونه توضیح 
می دهد که شاید برای شما شادی و نفع دنیایی 
داشته باشــد، ولی پروردگار شــما از استفاده 
آن توســط بندگانش راضی و خرسند نیست. 
با نگاهی گــذرا به چنین مــواردی در می یابیم 
که خداوند در قرآن، مســتقیم و بدون حاشیه 
حرف هایش را مطرح می کند. اساساً اگر رویکرد 
قرآن را ببینیم، متوجه نگاه تبیینی آن می شویم 

که بعد از این مرحله به تشریع می رسد.
نزول تدریجی آیات در موضوعات مختلف، 
چگونه باعث از بین رفتن رسوم جاهلی و 

استقرار احکام الهی در جامعه شد؟
اگر از حیث تاریخی هم نگاه کنیم، می بینیم در 
دورانی که پیامبر)ص( در مکه بودند، قرآن کریم 
بحث های اخالقی و عقیدتی را مطرح می کرد، اما 
در مدینه به بحث های هویتی و رفتارهای فردی 

ضوابط  و  دستورات  اسالم،  مبین  دین 
اخالقی، فردی و اجتماعی را به تدریج بیان 
کرد و زمینه های اجرایی آن را در جامعه 
کم کم  مسلمانان  تا  کرد  ایجاد  طوری 
رشد کنند. با این روند بود که پیامبر)ص( 
انسان هایی  جاهلی،  اعراب  از  توانست 
دوران خود،  در  نه تنها  که  کند  تربیت  را 
از  بودند.  یگانه  دوران ها  تمام  در  بلکه 
در  اسلوب  این  از  استفاده  دیگر،  طرف 
قرون بعدی هم توانست انسان های بزرگی 
واقع  در  دهد.  انسانی  جامعه  تحویل  را 
پیامبر)ص(  معجزات  از  هم  این  معتقدیم 
بوده که در غبار زمان ناپیداست و کسی 
با  گفتگو  در  نمی زند.  حرف  آن  مورد  در 
یحیی  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم 
جهانگیری سهروردی، استاد مدعو کرسی 
زیمبابوه،  حراره  دانشگاه  اسالم شناسی 
در  پیامبر)ص(  و  قرآن  روش  بررسی  به 
که  پرداختیم  جامعه  فرهنگی  مهندسی 

اکنون پیش روی شماست.

تبیین روش ها و منش ها
زدودن زمینه های گناه از جامعه در گفتگو با دکتر یحیی جهانگیری سهروردی

با نگاه به قــرآن کریم درمي یابیــم که حیات 
فردی از حیات اجتماعی جدا نیســت. اساساً 
قرآن برخی اوقات به جامعــه حیات می دهد. 
یکی از آیات قرآن می گوید جامعه دارای حیات 
اســت و در جای دیگری از مرگ جامعه حرف 
ــٍة أََجٌل إَِذا َجاَء  می زند. در قرآن آمده »لُِکِلّ أَُمّ
أََجُلُهْم َفاَل یَْسَتأِْخُروَن َســاَعًة َواَل یَْسَتْقِدُموَن« 
)یونس/49( برای هر امتی مرگ و پایانی هست. 
این نشــان می دهد که افزون بــر مرگ مردم، 
مرگ امت ها هم هســت. پس در مقابل مرگ، 
این ها باید حیات داشــته باشــند. برای روشن 
شــدن موضوع توضیحی در این باره می دهم 
تا بــه بحث مهندســی فرهنگی هم برســیم. 
ما معتقدیم که قرآن با اهلل شــروع می شــود و 
آخرین کلمه قــرآن هم ناس اســت. این نکته 
نشــان می دهد که قرآن بین مردم و خداست 
و اگر قرآن برای این اســت که ما آن را تقدیس 
کنیم، باید این را به یاد داشــته باشیم که قرآن 
آمده و حیات اجتماعی و فردی ما را هم سامان 
داده اســت. قرآن فقط نیامده از آخرت بگوید، 
بلکه آمده این دنیای ما را سامان دهد تا آخرت 
ما به سامان برسد. متأسفانه ما گاهی اوقات فکر 
می کنیم که قرآن تنها باید ازآخرت حرف بزند. 
اگر ما این طور فکر کنیم، هیچ گاه نمی توانیم به 

این نگاه برسیم که قرآن می تواند در ساماندهي 
و مهندســی فرهنگی این جامعه هم نقش ایفا 
کند؛ چرا که قرآن را متعلق به دنیای بعد از مرگ 
می دانیم. مستحضرید که این نگاه هست؛ براي 
مثال مرحوم بازرگان این نگاه را داشت که خدا و 
معاد هدف بعثت انبیاست. معتقد بود که هدف، 
فقط خدا و آخرت است و اصاًل کاری به این دنیا 
ندارند. ما باید خودمان به امور سروسامان دهیم و 
اگر به این نگاه معتقد باشیم، هرگز نمی توانیم از 
مهندسی فرهنگی بر اساس الگوی قرآنی حرف 

بزنیم.
در زیارت عاشــورا دعــا مي کنیم کــه خدایا 
زندگی ما را محمدی کن و در این صورت است 
که آخرت ما هــم محمدی می شــود. در نگاه 
عاشورایی هم اگر ما حیات خودمان را نتوانیم بر 
اساس الگوی امام حسین)ع( و خدا تبیین کنیم، 
در نتیجه ممات ما هــم مانند آن ها نخواهد بود. 
همان طور که گفتیم، اگر در زندگی افراد بدی ها، 
خوبی ها و ارزش ها را تعریــف نکنیم و بایدها و 
نبایدها برای مردم تعریف نشــود، نمی توانیم از 

زندگی اخروی هم حرفی بزنیم. 
اگر در جامعه ای زندگی مــردم آن رنگ و بوی 
خدایی را نداشته باشــد، معماری شهری آنجا 
رنگ و بوی خدایی ندهد، هیچ گاه نمی توانیم از 

حیات این جامعه حرفی بزنیم.
چطور؟! می توانید بیشتر توضیح دهید؟

اجازه دهید چند مثال بزنم: وقتی از مهندســی 
فرهنگی حــرف می زنیم، فکــر می کنیم یک 
فرد رشــد می کند بدون این که عوامل دیگر در 
او تأثیر داشته باشــند. ما اگر از پیشرفت شهری 
حرف می زنیم، باید در کنارش از رشد شهروندی 
حرف بزنیم. وقتی می گوییم اگر بناســت فردی 
به گناه نیفتد، یک راهش این اســت که ازدواج 
کند. در این بحث، فرد را مورد توجه قرار داده ایم 
و متأسفانه به خاطر این است که در فقه، عموماً 
نگاه های فردی بوده است و فقه اجتماعی ما رشد 
خوبی نداشته اســت. برای تشویق فرد به ازدواج 
باید ببینیم که وی چقــدر ظرفیت های موجود 
برای ازدواج را دارد و چقدر رسانه ها و ساحت های 
اجتماعی ما توانسته بستر ازدواج را برایش فراهم 
کند. ما بدون فراهم بودن امکانات و بســترهای 
الزم، به جوان می گوییــم ازدواج کن. وی برای 
این کار اقدام می کنــد، وام می خواهد، امکاناتی 
ندارد، شغلی هم ندارد و با این شرایط سخت به 
او مدام می گوییم ازدواج کن. جالب این جاست 
به خاطر دوری از گناه به او می گوییم ازدواج کن، 
اما متأسفانه تمام ابزارهای گناه به نوعی برای او 
فراهم شده است، یا بدتر، در شبکه های اجتماعی 
یا محیط های اجتماعــی، زمینه های ارتباطات 
نادرست را برایشــان فراهم کرده ایم. دستورات 
فردی در قالب انجام بده یا انجام نده، یک دستور 
برای یــک فرد اســت، حال اگــر فقه االجتماع 
داشتیم، می گفتیم اول باید زمینه های اجتماعی 
را برایش فراهم کنیم تــا او به گناه نیفتد. مثالی 
می زنــم؛ در روایات آمده اســت در زمان حضور 
ناجی آخرالزمان، ایشــان، امــام کاذب را از بین 
نمی برد، بلکه کــذب را از بین می برد، ایشــان 
زمینه ها و امکانــات دروغ را از بین می برند و در 
نتیجه دروغگو بودن در جامعه ریشه کن می شود. 
ما در جامعه دروغگویی را زشــت و قبیح اعالم 
می کنیم، ولی وقتی چک فردی موعد وصولش 
فرارســیده و پولی ندارد و طلبکار زنگ می زند، 
فرد باید پشت سر هم دروغ بگوید. در جامعه ای 
فــرد دروغ نمی گویــد که اجتماع، بســترهای 
دروغگویی را مســدود کرده باشد و عماًل کسی 

نتواند این رفتار زشت را انجام دهد. 
رفتار امروز ما ایرانی ها ـ چه در ســطح 
فردی و چه در ســطح اجتماعیـ  با رفتار 

الگو، نمونه و ایده آل چه تفاوت هایی دارد؟
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به شدت معتقدم 
ما تا زمینه را 

فراهم نکنیم، تا 
ریشه ها، زمینه 

و زمانه آماده 
نباشد، برای 

اجرای ارزش ها 
سخن گفتن از 

ارزش ها فقط 
امری تشریعی 
است که افراد 

معدودی 
می توانند خود 

را نگه دارند و به 
آن پایبند باشند 

و افرادی که 
نمی توانند، عماًل 

آن ها را مانند 
شعار می بینند

گفتگو

محمد پویا
خواهیم دید که حجم وســیع و بی شــماری از 
فرامین قرآن، به مقولــه و مؤلفه های فرهنگی و 
خصوصیات آن اختصاص یافته است. باید توجه 
داشت که در این فرامین، هم به جزئیات مباحث 
فرهنگی ورود شده است و هم در کلیات نظریاتی 
ارائه شده است. ما معتقد هستیم که قرآن کریم 
با این مؤلفه ها، جامعه اسالمی را به سوی فرهنگ 
آرمانی و عالی مورد نظر ابناء بشر، چه در ضوابط 
خانوادگی و چه در ضوابــط اجتماعی، رهنمون 
خواهد کرد. اگر این رویکردها مورد نظر و اهتمام 
قرار بگیرد، تمامی نیازهای بشر، چه در بُعد مادی 
و چه در ابعاد مختلف دیگر، مانند صنعت، آموزش 
و پژوهش و ... به نتیجه و هدف مورد نظر و غایی 
خود خواهد رســید و انســانیت آدمی به منصه 

ظهور و بروز کامل می رسد.

روش انبیا)ع( و پیامبــران)ص( در ترویج 
فرهنگی و مقوله فرهنگ سازی اصولی و 

متعالی، چگونه تبیین و تعریف شده است؟
باید توجه داشــت که شــرایط زندگی و زیست 
انبیا)ع( و جوامعــی که در آن مبعوث شــدند، 
با یکدیگر متفــاوت و مختلف بوده اســت و در 
نتیجه با مخاطبان گوناگونی مواجه می شــدند، 
بنابراین رویکردهای هر کدام از این انبیای الهی، 
می بایست با شــرایط و ضوابط مختص به خود 
بررســی و تحلیل شــود. به طور نمونه، حضرت 
ابراهیم)ع( در یک محیط شرک آلود، ابتدا سعی 
و کوشــش نمودند که توحید و خداشناســی را 
به منصه ظهور و بروز برســانند و سپس مردم و 
اجتماع را از پرستش بت ها و اصنام دور کنند و در 

این آیات، تشــکیل دهنده بسیاری از مناسبات 
و نهادهای اجتماعی اســت؛ بنابراین می توان 
گفت حجم وســیعی از آیات قرآن کریم مبتنی 
بر مسائل فرهنگی اســت. به طور نمونه، ارتباط 
بین انسان ها، گروه ها و دســته ها، یک موضوع 
فرهنگی اســت که در قرآن به آن پرداخته شده 
اســت. زبان و ادبیاتی که مردم به وســیله آن 
با یکدیگــر ارتباط برقرارمی کننــد، یک مقوله 
فرهنگی اســت و دســتورات فراوانی در قرآن 
کریم، در جهت ارتباط و گفتگو کردن با افراد و 
گروه های گوناگون بیان شده است. قرآن کریم 
در جهت کیفیت و خصوصیــت این ارتباطات، 
الزامات و چارچوب هایی را تبیین کرده اســت. 
مهم ترین راهکارها و مجاری فرهنگی و اصولی 
منویات قرآن، در نوع جنس آدمی و نوع برخورد 
با آن و همچنین ارتباط بین این جنس و مخلوق 
با خالق، که مهم ترین مســئله در نظام خلقت 

است بیان شده است. 
در قــرآن کریم در بــاب افراد و اشــخاصی که 
خداهای دروغین و ســاختگی را می پرستند، 
آیــات متعددی بیان شــده اســت. همچنین 
مختصات کیفیت مناسبات اجتماعی، چگونگی 
برخورد با مجرمان و متجــاوزان، توضیح امر و 
هدایت مردم و جامعه به ســوی کارهای خوب 
و نیک و نهــی آن ها از منکــرات و بزهکاری ها 
و دســتورالعمل هایی در ایــن مقوالت، همگی 
رویکردهای فرهنگی و اصولی ای هستند که در 
قرآن کریم و منویات آن، به آن ها پرداخته شده 
اســت. بنابراین اگر بخواهیم با یک نگاه جامع 
و کلی به آیــات و فرامین قــرآن کریم بنگریم، 

فرهنگ سازی و مدیریت فرهنگی جامعه 
در همه زمان ها یکی از موضوع های مهم 
چه  هر  خصوص  به  است؛  بوده  بشری 
شده اند  تکامل یافته تر  انسانی،  جوامع 
این مسئله پر رنگ تر بوده است. شریعت 
انسان  اعتالی  برای  اساساً  که  نیز  اسالم 
ظهور کرد، مبنای فرهنگی داشت و مهم تر 
این که قرآن، به عنوان سند فرهنگی این 
بر  که  است  آسمانی  کتاب  آخرین  آیین، 
طور  به  رو  این  از  است.  شده  نازل  بشر 
دین  آخرین  فرهنگی  مدیریت  طبیعی 
فرهنگ ساز، برای یک بازه زمانی بی انتها 
هدف گذاری  انسان ها  تمام  وسعت  به  و 
شده است. در خصوص رویکرد فرهنگی 
با دکتر  انبیا  قرآن و روش فرهنگ سازی 
مصطفی عباسی مقدم، محقق، قرآن پژوه 
کاشان،  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  و 

گفتگو کردیم.

رویکــرد قــرآن کریــم در زمینــه 
فرهنگ سازی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر 

التزام و اعتقاد به مبانی فرهنگی چیست؟
به طور کلی باید گفت که بیشترین حجم از آیات 
قرآن کریم، مشــتمل بر گزاره ها و مؤلفه های 
فرهنگی اســت. این حجم از آیات در باب آداب 
و سنن و رفتارهای جمعی و فردی انسان هاست. 

فرهنگ سازی مبتنی بر
 آگاه سازی و اصالح گری
رویکرد فرهنگی قرآن و مدیریت فرهنگی انبیا)ع( 
در گفتگو با مصطفی عباسی مقدم، قرآن پژوه

ما با فقه االجتماع و مهندسی فرهنگی می توانیم قوانینی را از قرآن استخراج کنیم که زمینه های 
گناه از جامعه را برطرف کنیم. در روایات زیادی هم که از پیامبر)ص( به ما رسیده می بینیم که 

ایشان هم با سیره و رفتارشان، کاری می کردند که راه های ایجاد گناه در جامعه مسدود شوند. 

خاطراتی از حضورم در کشورهای اسکاندیناوی 
دارم که اگر صالح دانســتید آن را برایتان بازگو 
می کنم، یا در کشــوری مثل ژاپن که من در آن 
حضور داشــتم، افراد اصاًل دروغ نمی گفتند، با 
این که نگاهی الهی نداشتند، اما دروغ نمی گفتند. 
نه این که انســان هاي خوبی باشند، بلکه طوری 
تربیت شــده اند که فکر می  کنند با گفتن دروغ 
زندگی خودشــان به هم می ریزد و مشــکالتی 
برایشــان پیش می آید؛ در ایــن صورت جامعه 

بدون دروغ می ماند. 
در ژنو قانونی هست که المپ ها را در شب ها خاموش 
می کنند، چون در این کشور کارگران غیرقانونی 
شب ها پول می گرفتند که کار کنند یا بعضی ها عمداً 
شب کار می کردند چون حقوق شب کاری بیشتر 
بود، اما دولت این کشور کار در شب را ممنوع کرد، به 
این خاطر که فرد ثروتمند از پول خود سوءاستفاده 
نکند و با وسوسه پول بیشتر، شب ها از استراحت 
افراد فقیرتر نکاهد. ببینید زمینه را برای این که کارگر 
تن به کار غیرقانونی ندهد از بین می برد؛ ما هم باید 
ببینیم که تا چه حد زمینه را برای عدم گناه پاک 

می کنیم. 
ما با فقه االجتماع و مهندسی فرهنگی می توانیم 
قوانینی را از قرآن استخراج کنیم که زمینه های 

گناه از جامعه را برطرف کنیم. در روایات زیادی 
هم که از پیامبر)ص( به ما رسیده می بینیم که 
ایشان هم با سیره و رفتارشان، کاری می کردند 

که راه های ایجاد گناه در جامعه مسدود شوند. 
به شــدت معتقدم ما تا زمینه را فراهم نکنیم، 
تا ریشــه ها، زمینه و زمانه آماده نباشد، برای 
اجــرای ارزش ها ســخن گفتــن از ارزش ها 
فقط امری تشریعی اســت که افراد معدودی 
می توانند خــود را نگه دارند و بــه آن پایبند 
باشــند و افرادی که نمی توانند، عماًل آن ها را 

مانند شعار می بینند. 
به طور مثال در شهر هانوفر آلمان، افراد وقتی از 
مترو بیرون می آیند، دولت ســعی کرده خانه ها 
و مغازه های روبه روی متــرو را طوری رنگ های 
شــاد بزند تا افرادي که از ســفر درون شــهری 
خســته اند، روحیه شان عوض شــود و برعکس 
جلوی باشــگاه های تفریحی را مشــکی زدند، 
چون می گویند باید جلوی انرژی افرادی که به 
این باشگاه ها رفت و آمد دارند را بگیریم و آن ها 
را کنترل کنیم؛ یعنی در واقع افــراد را به حال 
خود رها نمی کنند و ســعی می کننــد با ایجاد 
زمینه هایی، افراد و اقداماتشان را کنترل کنند. 
لذا ما هم وقتی برای افراد بایدها و نبایدهایی را 

تعیین می کنیم، بایــد زمینه های انجام آن ها را 
هم فراهم کنیم.

اگر معتقدیم انقالب اسالمی ایران مقدمه ظهور 
امام زمان)عج( اســت و باید به حکومت ایشان 
برســد، باید به این موضوع بپردازیم که فقه ما 
چگونه باید مهندسی کند که عماًل زمینه گناه 
برای افراد از بین برود و برعکس زمینه های رشد 

و تعالی در وجودشان رشد کند. 
امروز، الگوهایی که از ســاخت و ساز در جامعه 
غربی گرفته ایم، با نظام ارزشی و رفتاری جامعه 
اسالمی ناهمگن است؛ براي مثال آپارتمان ها و 
یا نوع مبلمان شــهری. این ها چگونه می توانند 
کمک کنند تا به آن زندگی مورد نظر برســیم. 
در اسالم گفته می شود بناها نباید به هم اشراف 
داشته باشــند، اما با فروش تراکم، عماًل اشراف 
ایجاد می شــود. پس وقتی ما از ارزش ها حرف 
می زنیم، باید زمینه های ایجاد آن ها را در جامعه 
فراهم کنیم. مثال ازدواج را زدم تا خودتان خوب 
تبیین کنید که منظورم از این بحث چیســت. 
گفتم که ما فقط بگوییم ازدواج کنید و امکانات 
آن را هم فراهم نکنیم، تأثیری نخواهد داشت؛ در 
صورتی که در کشورهای دیگر این گونه نیست 
و زمینه های انجام امور بایدی و نبایدی را برای 

مردم فراهم می کنند.
ما می گوییم علم بهتــر از عبادت اســت و نیز 
می گوییــم علم اگــر در چین هم باشــد آن را 
بیاموزید و از این دست روایات بسیار داریم، اما 
آیا زمینه های این علم آموزی را فراهم کرده ایم 
یا خیر؟ شاید در زمینه تحصیل در ایران هزینه ها 
طوری باشد که همه اقشــار از پس آن برنیایند. 
ز گهواره تا گور دانش بجــوی و احادیث و آیاتی 
از این دســت را آیا واقعاً برای این می گوییم که 
مردم علم و دانش داشــته باشــند، یا این طور 
سؤال کنیم که ما تا چه حد زمینه های تحصیل 
را برای مردم، حتی تا پای گور فراهم کرده ایم، یا 
نه، هزینه کتاب و تحصیل بسیار گران است. در 
هلند به دانش آموزان پول می دهند و می گویند 
شما چون دنبال علم و تحصیل دانش رفته اید، 
باید از نظر مالی هم تأمین شــوید. آیا در ایران 
هم ما زمینه های تحصیل همــه مردم را فراهم 
می کنیم یا خیر؟ ما هرگز به الگوی اســالمیـ  
ایرانی پیشرفت نمی رســیم، مگر این که فقه ما 
عالوه بر بعد فردی بــه بعد اجتماعی هم نگاهی 
داشته باشد و فقط به بایدها و نبایدها اکتفا نکند 
 .و مهندسی فرهنگی را هم در نظر بگیرد



پیامبر اسالم)ص( جامع ترین و کامل ترین دستگاه و نظام فرهنگی و اجتماعی 
را پایه ریزی کردند. ایشــان این امر را بدون کار دیوانــی و اداری انجام دادند و 

مناسباتشان بدون ریخت و پاش های معمول انجام می گرفت

 اگر نظام های 
اقتصادی درست 

و اصولی بنا 
شوند، آن وقت 
است که سایر 

نظام ها، استوار و 
صحیح خواهند 

شد

مرحله بعد، اخالقیات را متجلی و متبلور سازند. 
برخی دیگر از انبیا مانند حضرت شــعیب)ع(، 
مأموریت خود را اصالحات اجتماعی و اقتصادی 
می دانند و ســعی می کنند ابتــدا از خداوند و 
توحید سخن بگویند و سپس رویکردهایشان. 
به دنبــال احیای صحیح نظام هــا و مختصات 
اجتماعی و اقتصادی جامعه هستند و معتقدند 
مردم نباید اموال و دارایی های همدیگر را چپاول 
و تاراج کنند و می بایســت اجناس را درســت 
و صحیح بــه یکدیگر تحویل دهند و ســپس 
می فرمایند: اقتصاد خود را بر پایه های اســتوار 
بنا نمایید واز غصب امــوال یکدیگر بپرهیزید. 
بنابراین اگر نظام های اقتصادی درست و اصولی 
بنا شوند، آن وقت است که سایر نظام ها، استوار 
و صحیح خواهند شــد. اما در باب وجودی نبی 
مکرم اسالم)ص( می بایست گفت این بزرگواربه 
تمامی نظام ها و مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی 
دقت نظر و اهتمام داشــتند. ایشــان نیز ابتدا 
مبنای کار خود را بر توحید و یکتاپرســتی قرار 
می دهند و در راه رسیدن به این مقام و مفهوم، 
از خلقیات ساده و آسان شروع می کنند. ایشان 
در بطــن و درون جامعه، شــروع به اصالحات 
فردی و اجتماعی کردند. پیامبر)ص( با مهربانی 
و خشــوع، عادات و آداب نادرســت مــردم را 
تصحیح می کنند و در نتیجه در مردمان تندخو 
و خشــن آن دوره، روحیه خشــوع و مهربانی 
رشــد مي کند. از ســوی دیگر تالش دارند تا 
نظام هاي اجتماعی را به سالمت به پیش ببرند 
تا مردم در جامعه احســاس امنیت و آسایش 
کنند. نبی مکرم اسالم)ص( در وجهی دیگر به 
آموزش و تعلیم روی می آورند و مردم و جامعه 
را با آموزه های وحیانی و قرآنی آشــنا می کنند 
تا اصــل توحید و معــاد در جان و روحشــان 
بارور شــود. نبی مکرم اســالم)ص( زمانی که 

می خواهند اعتقــاد الهــی را در قالب توحید 
در روح و جان مردم بنشــانند، از مســیرهای 
کلیشه ای و خشک اعراض می کنند و از طریق 
اشــاعه علم، دانش و آگاهی، مردم را به عرصه 
فرهنگ ســوق مي دهند. اهتمــام فوق العاده 
ایشان به این که مردم می بایست سواد و خواندن 
و نوشــتن فرابگیرند و بتوانند قــرآن کریم را 
بخوانند، از همین رویکرد منشــعب است. نبی 
مکرم اســالم)ص( معتقد بودند که مردم ابتدا 
می بایســت آگاهی و دانش را فرا بگیرند و بعد 
بر اســاس همین آگاهی و دانش، خود به خود 
به ســمت توحید و یکتاپرســتی گرایش پیدا 
خواهند کرد. نگاه پیامبر اسالم)ص( به مقوله 
فرهنگ، یک نگاه همه جانبــه، کامل و غایی 
اســت. ایشــان هم در تصحیح اعتقادات گام 
برداشتند و هم در تصحیح تناسبات و نظام هاي 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تالش 

و مجاهدت کردند. 
مختصات و دیدگاه نبی مکرم اسالم)ص(، 
به طور اخص در ایــن مقوله)فرهنگ و 
اجتماع( را تبییــن می فرمایید؟ به نظر 
شما، چگونه می توان به این مختصات و 

موقعیت ها دست یافت؟
پیامبر اســالم)ص( جامع تریــن و کامل ترین 
دستگاه و نظام فرهنگی و اجتماعی را پایه ریزی 
کردند. ایشــان این امر را بــدون کار دیوانی و 
اداری انجام دادند و مناسباتشان بدون ریخت 
و پاش های معمول انجام می گرفت. ایشــان با 
عمل و گفتار اســتوار و صحیح خود، جامعه را 
واکســینه و از انحراف آن جلوگیــری کردند. 
ایشــان با نظام امر به معروف و نهــی از منکر، 
انفاق و زکات و رســیدگی به مردم و رسیدگی 
به معیشت مردم، مناسبات ناصحیح آن زمان 
و جامعه آن دوره را از بین برده و اصالح کردند. 
پیامبــر)ص( در تبیین و 
فرهنگی  جایگاه  تصحیح 
صحیح و اصولی، در مسیر 
نفی تمامی نگاه ها و ایده ها 
گام برنداشــتند، بلکــه از 
برخی روش ها و رفتارهای 
درست دوران جاهلیت نیز 
به طور صحیح و درســت 
بهره بردنــد. اگــر در آن 
دوره ســنت حج، عبادت 
خانه خــدا و مهمان نوازی 

بین مردم محترم و مورد تأکید بود، این نظام ها 
و رفتارها را تقویت و بارورتر نموده و در راه اعتالی 
آن ها کوشــش کردند. ایشــان در راه زدودن و 
پاک کردن خرافــات و باورهای غلــط از ذهن 
مردم تالش و ممارست بسیار کردند و بر حسب 
همین مختصات و موقعیت هاســت که بسیاری 
از آیات و فرامین قرآنی، در باب مسائل فرهنگی 
و اجتماعی تبیین شده است. می بایست همین 
رویکردها در رفتار و باور جامعه اسالمی نهادینه 
شــود و در موقعیت های مختلف به بروز و ظهور 
برسد. نباید در مسیر برخورد با نظام هاي مختلف، 
تالش کنیم تمامــی مؤلفه هــای آن نظام ها و 
دیدگاه ها پاک و زدوده شود. می بایست با تفکیک 
مناسبات خوب و بد، رفتارها و هنجارهای خوب 
را به کار بگیریم تا زمینه ای ایجاد شود که جامعه 
و مردم از بدی ها و ناهنجاری ها دوری کنند. نبی 
مکرم اسالم)ص( یک سویه و یک طرفه به دنبال 
اصالح و تصحیح فرهنگ جامعــه نبودند، بلکه 
هم به دنبال اعتالی نظام ها و رفتارهای صحیح و 
درست بودند و هم در زدودن خرافات و انحرافات 
از جامعه ســعی و اهتمــام داشــتند. در مقوله 
رویکرد فرهنگی ســایر انبیا)ع(، باید بیان کرد 
که این انبیا)ع(، بر حسب شرایط و موقعیت های 
خود، در این زمینه تالش و کوشــش کردند و با 
توجه به سماجت و سرســختی اجتماعاتشان، 
برخی با توجه به سالیان متمادی دعوت و ابالغ 
نبوتشــان، موفقیتی به دســت نیاوردند، مانند 
حضرت نوح)ع( که دستاوردهای کوچکی در راه 
پذیرش توحید در جامعه داشتند و برخی دیگر 
مانند حضرت سلیمان)ع(، حضرت ابراهیم)ع(، 
حضرت موســی)ع( و حضرت عیســی)ع(، با 
توجه به شــرایط و موقعیت و با توجه به تمامی 
مشقات، سختی ها و مصائب دعوت و نبوتشان، 
موفقیت هاي بــزرگ و فوق العاده ای به دســت 
آوردند و تأثیر بسزایی در بهبود فرهنگ و اجتماع 
بشری داشــتند. در این مقوله باید دقت داشت 
که تمامی انبیــا)ع( معصوم بودند و شــرایط و 
شاخصه های محیطی واجتماعی هر یک از این 
بزرگواران)ع( در دعوت، ابالغ نبوتشــان و میزان 
اثربخشی و تأثیرگزاری آن، نقش و جایگاه ویژه ای 
داشته اســت. بنابراین به جز عده ای که در ارتباط 
با خداوند ترک اولی کردند، ســایر انبیا)ع( با توجه 
به ظرفیت و گنجایش زمانی و میزان حق پذیری 
مخاطبان، پیشروی فرهنگی و اجتماعی داشته و به 

 .این مهم دست یافته اند



 مسئولیت
اجتماعی

 پیشگیری از 
مرگ همدلی 

انبیا)ع(  و مسئولیت اجتماعی
کنترل خشم و 

مسئولیت پذیری های اجتماعی 
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مقاله

پدیــده وحی و نبــوت، تاریخی بــه اندازه 
تاریخ انســان ها دارد؛ یعنــی پدیده نبوت 
همواره وجود داشــته و هیچ قــوم و ملتی 
نبوده اســت که پیامبر و انذارگری نداشته 
باشد. »َوإِْن ِمْن أُمٍَّة إِلَّ َخَل فِیَها نَِذیٌر: هیچ 
امتی نبوده، مگر این که انذارگری داشــته 
اســت.«)فاطر/24(، »َولُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد: برای 

هر قومی، راهنمایی است.« )رعد/7(
قرآن کریم تداوم وحی و نبوت را ناشــی از 
سنت الهی می داند، یعنی سنت هدایت که 
از سنن حاکم بر جهان هستی است، ایجاب 

می کرده کــه بعثت انبیا)ع( تداوم داشــته 
باشــد. چنان که قرآن کریم در پاســخ به 
مخالفان بعثت رسول اکرم)ص( می فرماید: 
اگر شما رسالت الهی را انكار کنید خداوند 
رشــته رســالت را قطع نخواهد کرد، چرا 
که وحی و رسالت از ســنن الهی، دائمی و 
همیشگی اســت و تجاوز هیچ قوم و ملتی 
موجب قطع آن نمی شود. »أََفَنْضِرُب َعْنُكُم 
ْکَر َصْفًحا أَْن ُکْنُتْم َقْوًما ُمْســِرفِیَن: آیا به  الذِّ
خاطر آن که شما قومی اســرافگر هستید 
از فرســتادن قرآن به سوی شما صرف نظر 

کنیم؟« )زخرف/5(
َِّذیــَن َکَفُروا ِمْن أَْهــِل الِْكَتاِب  »لَْم یَُكِن ال
یَن َحتَّی تَْأتَِیُهُم الَْبیَِّنُة:  َوالُْمْشــِرِکیَن ُمْنَفكِّ
کســانی از اهل کتــاب و یا مشــرکان که 

کافر شــدند، دســت بر نمی دارند تا آن که 
حجت)نبوت( بر آن ها تمام شود.« )بینه/1(

»َوَکْم أَْرَســلَْنا ِمْن نَِبيٍّ فِــي الْوَّلِیَن: برای 
پیشینیان پیامبران بســیاری فرستادیم.« 

)زخرف/6(
»ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا تَْتَری: رسولن خود را پی 

در پی فرستادیم.« )مؤمنون/44(

تداوم راه انبیا)ع(
حرکتی را که انبیا آغــاز می کردند، همواره 
تداوم دارد. برنامه های رسولن الهی، نه تنها 
در زمان حیــات آن ها بر شــئون مختلف 
زندگی انسان ها تأثیر می گذاشت، که پس 
از مرگ آن ها نیز آثار مثبت آن پابرجاست. 
بررسی مذاهب پیامبرانی چون موسی)ع(، 

عیسی)ع( و رســول اکرم)ص( که پس از 
قرن های متمادی هنــوز در نقاط مختلف 
دنیــا تأثیر دارد، نشــانگر تــداوم حرکت 
انبیا و تفوق و برتری کامــل آیین آن ها بر 
ســایر آیین هاست. اگر کســی بخواهد در 
این زمینه تحقیق کند، بــرای نمونه باید 
به بررسی نقش تمدن مســیحی و تمدن 
اسلمی در طول تاریخ بپردازد. مطالعه اي 
ســاده و حتی سطحی نشــان می دهد که 
اگر تمدن های مسیحی و اسلمی نبودند، 
امروزه دنیا به این درجه از پیشــرفت های 
علمی و فلســفی نائل نمی شد. قرآن کریم 
از تداوم راه انبیا با عنــوان باقی ماندن نام 
نیک پیامبــران در طول تاریــخ یاد کرده 
اســت. »َوتََرْکَنا َعلَْیِه فِــي اْلِخِریَن: ما نام 
نیک او )ابراهیــم( را در امت های بعد باقی 

گذاشتیم.« )صافات/108(
»َوتََرْکَنا َعلَْیــِه فِي اْلِخِریــَن: ما نام نیک 
او)الیــاس( را در امت هــای بعــد جاودان 

ساختیم.« )صافات/129(
»َوتََرْکَنا َعلَْیِهَما فِــي اْلِخِریَن: ما نام نیک 
آن دو )موسی و هارون( را در امت های بعد 

برقرار ساختیم.« )صافات/119(

دعوت به سوی نور
مهم ترین خدمتی که انبیا)ع( در طول تاریخ 
به بشریت کردند، نشان دادن هدف حیات 
و راه رسیدن به آن اســت. هر پیامبری که 
مبعوث می شــد، انســان ها را اولً با فلسفه 
آفرینش خویش آشــنا می ســاخت و ثانیاً 
بایدها و نبایدهایی که آن ها را به ســرمنزل 
مقصود می رســاند عرضه می کرد. به بیان 
دیگر، انبیا)ع( علوه بر نشــان دادن هدف 
حیــات، عوامــل و موانع حیــات تكاملی 
انســان ها را نیز بازگو می کردنــد. انبیا در 
طول تاریخ، انســان ها را به ســوی حیاتی 
مافوق حیات طبیعــی فرامی خواندند. »یَا 
ُسوِل إَِذا  ِ َولِلرَّ ِجیُبوا ِلَّ َِّذیَن آَمُنوا اْســتَ أَیَُّها ال
َدَعاُکْم لَِما یُْحِییُكْم: ای کســانی که ایمان 
آورده اید)دعوت( خدا و رســول را به سوی 
آنچه به شما حیات می بخشد اجابت کنید.« 
)انفال/24( در واقــع انبیا)ع( بــا اهداف و 
برنامه های تكاملی خود، مردم را از ظلمات 

حرکتی را 
که انبیا آغاز 

می کردند، 
همواره تداوم 

دارد. برنامه های 
رسوالن الهی، 

نه تنها در 
زمان حیات 

آن ها بر شئون 
مختلف زندگی 
انسان ها تأثیر 

می گذاشت، 
که پس از 

مرگ آن ها نیز 
آثار مثبت آن 

پابرجاست

انبیا)ع(  و مسئولیت اجتماعی
تأثیر برنامه های رسوالن الهی بر شئون مختلف زندگی انسان ها

دکتر عبداهلل نصری
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

حیوانیت و خودپرســتی رها کرده به سوی 
عالم نور و روشنایی سوق می دادند.

»َولََقْد أَْرَســلَْنا ُموَســی بِآیَاتَِنــا أَْن أَْخِرْج 
ُلَماِت إِلَی النُّوِر: ما به تحقیق  َقْوَمَک ِمَن الظُّ
موسی را با آیات خود فرو فرستادیم تا قوم 
خود را از تاریكی به سوی نور خارج سازد.« 
)ابراهیم/5( »ِکَتاٌب أَنَْزلَْنــاُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج 
ُلَمــاِت إِلَی النُّوِر: )این( کتاب  النَّاَس ِمَن الظُّ
را بر تو نازل کردیم تا مــردم را از تاریكی ها 
به ســوی نور خارج ســازی« )ابراهیم/1( 
ُلَماِت إِلَی النُّوِر بِإِْذنِِه: و  »َویُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ
آن ها را به اذن خدا از ظلمات به ســوی نور 

خارج سازد.« )مائده/16(

تربیت از راه الگوها
تربیت انســان ها از طریق الگوها نیز یكی 
دیگر از ثمــرات دعوت و حرکــت انبیا)ع( 
اســت. انبیا)ع( چون انســان های کامل و 
وارســته ای بودند، برای بقیه انسان ها الگو 
قرار می گرفتند. نه تنها در گذشــته، که در 
زمان حال نیز انبیا به عنــوان الگویی تمام 
عیار می توانند مورد اقتدای انســان های در 
حال رشد قرار گیرند. »َقْد َکانَْت لَُكْم أُْسَوٌة 
َِّذیَن َمَعُه: برای شما  َحَســَنٌة فِي إِبَْراِهیَم َوال
در وجود ابراهیم و کســانی که با او هستند 
الگوی خوبی وجــود دارد.« )ممتحنه/4( 
ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة:  »لََقْد َکاَن لَُكْم فِي َرُســوِل الَّ
در وجود رســول خــدا)ص( الگوی خوبی 
برای شــما وجود دارد.« )احزاب/21( »َوَما 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما نََهاُکْم َعْنُه َفانَْتُهوا:  آتَاُکُم الرَّ
هر چــه را پیامبر به شــما داد، بگیرید و از 

هرچه نهی کرد بپرهیزید.« )حشر/7(
بررســی فراز و نشــیب زندگی انبیا)ع( و 
خصوصیــات گوناگون اخلقــی و روحی 
آن ها، می تواند در مســیر زندگی برای هر 
انســانی، نمونه و سرمشق باشــد. ایثارها، 
شكیبایی ها، مقاومت ها، ســعه صدرها و ... 
از جمله خصوصیات اخلقی انبیاســت که 
می تواند الگوی انسان ها قرار بگیرد. حرکت 
انبیا)ع( و خصوصیات انسانی آن ها، نه تنها 
برای مردم در طول تاریــخ الگو بوده، بلكه 
سرگذشــت آن ها برای خودشان نیز نمونه 
و اســوه حسنه بوده اســت. چنان که قرآن 

کریم با بیان برخــی از ویژگی های انبیای 
عظام، درس مقاومت و تحمل را به رســول 
اکرم)ص( می دهد. »َوُکلًّ نَُقصُّ َعلَْیَک ِمْن 
ُسِل َما نَُثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَك َوَجاَءَك فِي  أَنَْباِء الرُّ
َهِذِه الَْحــقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْکــَری لِلُْمْؤِمِنیَن: 
سرگذشــت هر یک از انبیا را برای تو بازگو 
می کنیم تا قلب تو را بــا آن قوی گردانیم و 
در این )شرح احوال پیامبران( راه حق بر تو 
روشن می شود و برای مؤمنین پند و عبرتی 

است.« )هود/120(

انبیا، مبدأ علوم و دانش ها
انبیــا)ع( مبــدأ علــوم و معارف بشــری 
بوده اند، چــرا که آن ها همــواره مردم را به 
دانش انــدوزي دعوت می کردنــد. یكی از 
اهداف آن ها تعلیم بوده است. آن ها با کتاب 
و آیات الهی، مردم را از جهل و نادانی نجات 

داده و به سوی علم و دانش فرامی خواندند.
»لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُســلََنا بِالَْبیَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم 
الِْكَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط: ما 
رسولن خود را همراه با حجت های آشكار 
فرســتادیم و بر آن ها کتاب و میزان را نازل 
کردیم تا بین مردم قســط را برقرار کنند.« 
ََّنــا َوابَْعْث فِیِهْم َرُســوًل  )حدیــد/25( »َرب
ِمْنُهْم یَْتُلو َعلَْیِهْم آیَاتِــَک َویَُعلُِّمُهُم الِْكَتاَب 
یِهْم: پروردگارا در میان آن ها  َوالِْحْكَمَة َویَُزکِّ
از جنس خودشان پیامبری برانگیز تا آیات 
تو را بر آن ها بخواند و کتاب و حكمت را به 
آن ها تعلیم دهد.« )بقــره/129( »َوُعلِّْمُتْم 
َما لَْم تَْعلَُمــوا أَنُْتْم َوَل آبَاُؤُکــْم: تعلیم داده 
شدید )به وســیله تورات( آنچه را که شما و 

پدرانتان نمی دانستید.« )انعام/91(
اگر این نكته را در نظر بگیریم که همواره در 
میان اقوام گوناگون پیامبرانی مبعوث شده 
بودند و هر یک نیز مردم را با واقعیات جهان 
هســتیـ  که آیات تكوینی الهی هستندـ  
آشنا می ساختند، می توانیم به نقش اساسی 
انبیــا)ع( در پی ریزی علــوم و دانش های 
گوناگون بشــری پی ببریم. علوه بر این ها 
نخســتین کســی که با قلم، خط نوشــت 
و در واقــع کتابت را رایج ســاخت ادریس 
پیامبر)ع( بــود. صنعت زره ســازی را نیز 
حضرت داوود)ع( رایج ســاخت. »َوَعلَّْمَناُه 

انبیا)ع( چون انسان های کامل و وارسته ای بودند، برای بقیه انسان ها الگو قرار 
می گرفتند. نه تنها در گذشته، که در زمان حال نیز انبیا به عنوان الگویی تمام 

عیار می توانند مورد اقتدای انسان های در حال رشد قرار گیرند
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مقاله

از یک سو به آگاهی فردی، پیشینه های فرهنگی، اقتصادی و تراکم 
جمعیت باز می گــردد و از طرف دیگر با ناکامی در برآورده شــدن 
نیازهای ابتدایی و کمرنگ شدن نقش زمینه های روانی لزم برای 

شكل گیری همدلی اجتماعی ارتباط دارد. 
توجه به مشكلت و آسیب هایی که پایه های یک جامعه را متزلزل 
می کنــد، از عناصر نظام ارزشــی افــراد در جوامع موفق اســت. 
بی توجهی به آســیب هایی مانند اعتیاد، نا امنی، پرورش کودکان 
ضد اجتماعی و گســترش پدیده هایــی مانند ســرقت، تجاوز به 
حقوق مادی، عاطفی و جسمانی کودکان کار، پایمال شدن حقوق 
سالمندان و کودکان و مشــكلت و درگیری های شهروندی که بر 
سلمت جامعه تأثیر می گذارد، به تدریج شهروندان را دچار انفعال، 
فردگرایی و بی تفاوتــی کرده و خبر از کمرنگ شــدن ارزش هایی 
نظیر نوع دوســتی، همدلــی و عهده دار شــدن مســئولیت های 

اجتماعی می دهد. 

 پیشگیری از مرگ همدلی 
زندگی آرام در سایه مسئولیت پذیری های اجتماعی

رفتــار بی تفاوتی که در مفاهیــم جامعه شــناختی از آن به عنوان 
پیامد زندگی شهرنشــینی و تبعات ســیر صعــودی نرخ جمعیت 
یاد می شــود، نوعی بی اعتنایی به هیجانات درونی انســان گرایانه 
و بی علقگــی به مشــكلت و درگیری های افراد دیگر محســوب 
می شــود. حوادث و درگیری های خیابانی این روزها و واکنش های 
تماشــاچیانی که با بی تفاوتی و بی توجهی به دست و پا زدن ندای 
قهرمان درون برای کمک به همنوعان گرفتار، فقط شــاهد ماجرا 
هســتند، از انفعالی شــدن جامعه و کمرنگ شــدن ارزش هایی 
مانند نوع دوستی ســخن می گوید؛ پدیده ای که مدتی است ذهن 
پژوهشــگران علوم اجتماعی را به خود مشــغول کرده و در پاسخ 
به این ســؤال که »علل گسترش اثر تماشــاچی در جامعه کنونی 
ما وابســته به چه عوامل خطری است«، دســت به انجام مطالعات 
گســترده ای زده اند. بررسی ها نشــان می دهد، فردگرایی و غفلت 
دسته جمعی افراد یک جامعه در برخورد با درگیری های افراد دیگر 

انقالب انبیا)ع( 
جنبه طبقاتی 
نداشت. آن ها 

فقط با یک طبقه 
خاص، مثاًل 

سرمایه داران 
به مبارزه بر 

نمی خاستند، 
بلکه با هر قشر 
و گروهی که در 

مسیر توحید 
قرار نداشت 

مبارزه می کردند

َصْنَعَة لَُبــوٍس لَُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن بَْأِســُكْم 
َفَهْل أَنُْتْم َشــاِکُروَن: برای شما ساختن زره 
را به او )داوود( آموختیم تا شما را از سختی 
در جنــگ حفظ کنــد، آیا سپاســگزاری 

می کنید؟« )انبیاء/80(
بنابراین انبیا اولً انسان ها را با واقعیت عالم 
آفرینش از جملــه نمودهای جهان طبیعت 
آشنا می ســاختند، ثانیاً مردم را تشویق به 
فراگیری علــم و دانش می کردنــد و ثالثاً با 
تأسیس کتابت به انتقال فرهنگ از ملتی به 
ملت دیگر، بزرگ ترین نقش ها را در تأسیس 

علوم و معارف بشری به عهده داشتند.

انبیا و حکومت
یكی دیگر از مناصبی که انبیا)ع( داشــتند 
و به وســیله آن توانســتند در طول تاریخ 
بر حیات انســان ها تأثیر بگذارند، مســئله 
حكومت اســت. از آیات قرآنــی چنین بر 
می آید که انبیــا)ع( یا حكومت تشــكیل 
دادند و یا درصدد تشــكیل حكومت بودند. 
ســلیمان)ع( از جملــه انبیایی اســت که 
حكومت تشــكیل داد. مبارزه ســلیمان با 
بلقیس موجب شد تا او دســت از حكومت 
باطل خود بردارد و تســلیم ســلیمان)ع( 
شود. در قرآن آمده است که وقتی سلیمان 
ملكه ســبأ را به حضور طلبید و او از آمدن 
خودداری ورزید و به جــای آن هدیه هایی 
برای ســلیمان)ع( فرستاد، ســلیمان)ع( 
ونَِن  به نماینده بلقیس چنین گفــت: أَتُِمدُّ
ــا آتَاُکْم بَْل أَنُْتْم  ُ َخْیٌر ِممَّ بَِماٍل َفَما آتَانَِي الَّ
َفلََنْأتَِینَُّهْم  إِلَْیِهْم  بَِهِدیَِّتُكْم تَْفَرُحوَن*اْرِجْع 
بُِجُنوٍد َل قَِبــَل لَُهْم بَِهــا َولَُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها 
ًَّة َوُهْم َصاِغُروَن: آیا شــما مرا به مال مدد  أَِذل
می دهید؟ آنچه خدا به من داده از آنچه شما 
داده اید بهتر است. شما هستید که به هدیه 
خودتان خوشحال هستید، برگردید به سوی 
آنان. ما با سپاهی به سوی آن ها می آییم که 
در مقابل آن نمی توانند مبارزه کنند و آن ها 
را با ذلت و خــواری از )کشورشــان( خارج 

می سازیم.« )نمل/36 و 37( 
آیه فوق صریحاً خاطرنشــان می ســازد که 
پیامبری مانند سلیمان)ع(، وقتی موقعیت را 
برای تشكیل حكومت مناسب می بیند، برای 

تحقق آن اقداماتی انجام می دهد. یوسف)ع( 
نیز از جمله انبیایی است که در پست وزارت 
دارایی توانســته بود منصبــی از مناصب 
حكومتی را به عهده بگیرد. در مورد این که 
چه تعدادی از انبیا)ع( حكومت تشكیل داده 
بودند، به تحقیق نمی توان سخن گفت، اما از 
برخی آیات قرآنی این نكته به دست می آید 
که آن ها درصدد تشكیل حكومت بوده اند، 
هرچند بــه خاطر نبود موقعیــت و فرصت 

مناسب، موفق به این کار نشدند. 
دلیل دیگــری که بــرای لزوم تشــكیل 
حكومت انبیــا می توان ذکر کــرد، وجود 
احكام اجتماعی در آیین آن هاست. وجود 
احكامی چون زکات و جهاد بدون تشكیل 
حكومت قابل اجرا نبوده و نیست. بنابراین 
از وجود یک سلســله احــكام و تكالیف به 
دللت التزامی می توان به این نكته پی برد 
که انبیا در صدد تشــكیل حكومت بوده اند 
که البتــه بعضــی در این میــان موفق به 
تشكیل آن شده و بعضی به خاطر شرایط و 

زمینه های نامساعد موفق نشده بودند.

انبیا و مقام قضا
یكی دیگــر از مناصبی که انبیا داشــتند، 
مقام قضا بوده اســت. آن ها میان مردم به 
قضــاوت می پرداختند و به دعــوای آن ها 
فیصله می دادند و از این جهت نیز به مردم 
خدمت می کردنــد. در دو آیــه زیر به این 
نكته اشــاره شده اســت که انبیا به داوری 
بین مردم می پرداختند.»َولُِكلِّ أُمٍَّة َرُسوٌل 
َفإَِذا َجاَء َرُسولُُهْم ُقِضَي بَْیَنُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم 
َل یُْظلَُموَن: و برای هر امتی رسولی هست. 
پس هرگاه رســول آن ها آمــد، بین آن ها 
به عدل حكم خواهد شــد و به آن ها ظلم 
نخواهد شد.« )یونس/47( »َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن 
ِ: هیچ رسولی را  َرُســوٍل إِلَّ لُِیَطاَع بِإِْذِن الَّ
نفرستادیم مگر این که به اذن خدا مردم از 

آن ها اطاعت کنند.« )نساء/64(

انبیا و انقالب ارزش ها
موضع گیری هــای انبیــا نشــانگر نحوه 
موضع گیری های اجتماعی انسان هاســت. 
انبیا)ع( نشــان دادند که هر انسانی باید در 

برابر گروه هــای طاغوتی موضع گیری کند 
و در کنار گروه هــای توحیدی امت واحده 
تشــكیل دهد. انبیا با تمــام طاغوت ها به 
مبارزه بر می خواســتند. مبــارزه آن ها با 
ظالمان و ســتمگران بی امان بود. آن ها به 
کفرستیزی و اســتكبارکوبی شدیداً توجه 
داشــتند و آن هنگام که از طریق ســخن 
گفتن نمی توانســتند کافران و مستكبران 
را هدایت کنند، به مبــارزه بی امان با آن ها 
می پرداختنــد. انبیا)ع( با ســخنان خود 
مردم را علیه ظلم و ســتم می شــوراندند. 
آن ها از مردم می خواســتند تــا با جباران 
نه تنها همــكاری نكنند، بلكه بــه مبارزه 
برخیزند. شــرح مبارزات آن هــا علوه بر 

قرآن، در تورات و انجیل نیز آمده است. 
انقلب انبیا)ع( جنبه طبقاتی نداشت. آن ها 
فقط با یک طبقه خاص، مثلً ســرمایه داران 
به مبارزه بر نمی خاســتند، بلكه با هر قشر و 
گروهی که در مسیر توحید قرار نداشت مبارزه 
می کردند. انبیــا)ع( در انقلب خــود تنها با 
دشمنان خارجی نهضت؛ یعنی استثمارگران 
مبــارزه نمی کردند، بلكه با دشــمن درونی 
انســان ها نیز به مبارزه مقابله مي کردند. در 
انقلب انبیا، نه دنیا کنار گذاشته می شد و نه 
آخرت. ارتباط میــان دنیا و آخرت در نهضت 
ایشان از هم گسیخته نمی شــد. در انقلب 
انبیا)ع(، آزادی انسان ها از غل و زنجیرها ارزش 
بسیار داشت. آن ها با باز کردن غل و زنجیرهای 
بیرونی و درونی، غل و زنجیری دیگر بر دست 
و پای انسان ها نمی بســتند. آزادی حقیقی 
انســان ها، یكی از ارزش هایی بــود که انبیا 

همواره به آن توجه داشتند.
یكی دیگــر از ابعاد انقلب انبیــا، انقلب در 
ارزش ها بود. انبیا با تمام ضد ارزش ها مبارزه 
می کردنــد. آن ها با نابود کــردن ارزش های 
دروغین، سعی در جایگزین کردن ارزش های 
نو کــه برخاســته از فطرت انســان ها بود، 
می کردند. انبیا با اتكا به خدای یگانه و بدون 
وابســتگی به هیچ نیروی بشــری، نهضت 
خویش را شــروع می کردنــد و هرچه پیش 
می رفتند، انســان های بیشــتری به آن ها 
می گرویدنــد و تداوم بخــش حرکت آن ها 

 .می شدند
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گزارش

ایرانی ها سابقه 
طوالنی مدتی 

در ابراز دوستی 
و محبت های 

فراگیر در 
جامعه مدنی 
خود داشته 
و رفتارهای 

مشارکت جویانه 
و همدالنه در 

تاریخ کشورمان 
به ارزش تبدیل 

شده است

تقویت ارزش ها 
بسیاری از محققان و نظریه پردازان علوم اجتماعی، توجه به افزایش 
مسئولیت پذیری اجتماعی در میان افراد یک جامعه را روشی برای 
پیشگیری از بروز و شــیوع آســیب های اجتماعی دانسته و آن را 

عاملی برای سلمت جامعه معرفی می کنند. 
دکتر محمد صادق محب زاده، روانشناس دینی و مدرس دانشگاه، 
با تأکید بر اشــاعه فرهنــگ مســئولیت پذیری اجتماعی در میان 
افراد یک جامعه و مدیریــت زندگی در عصر تكنولــوژی، با حفظ 
ارزش هایی مانند همدلی، نوع دوســتی و مســئول بودن در برابر 
مشــكلت همنوعان می گوید، نیــاز به کمک و ایثــار برای حفظ 
زندگی همنوعان، از نیازهای بشــر اســت و افراد خودشــكوفا که 
مراحل رشدی خود را در زندگی به درســتی طی کرده اند، با تمام 
تبعات و مشكلتی که دنیای تكنولوژی و زندگی شهرنشینی با خود 
به همراه دارد، کمک به دیگر افراد را از برنامه های روزانه خود حذف 

نكرده و به ندای درونی خودشــان که 
احساس مفید بودن و قهرمان شدن را 

فریاد می زند، پاسخ مثبت می دهند. 
این کارشــناس حــوزه روانشناســی 
ادامــه می دهد، علقه نشــان دادن به 
مشــكلت و رنج های دیگران و تلش 
برای کمرنگ کردن رفتارهای تنش زا 
و تهدیدکننــده امنیــت اجتماعی از 
ویژگی هــای افراد خودشكوفاســت و 
تحقیقات نشــان می دهــد، ایرانی ها 
ســابقه طولنی مدتی در ابراز دوستی 
و محبت های فراگیــر در جامعه مدنی 
خود داشــته و رفتارهای مشــارکت 
جویانه و همدلنه در تاریخ کشــورمان 

به ارزش تبدیل شــده و بســیاری از افراد این نظام ارزشی درونی 
حاوی مســئولیت پذیری، انضبــاط اجتماعــی و درون نگری را از 
نیاکانشــان به ارث برده اند و در مواقع بحرانی نشان داده اند که این 
حس مســاعدت و همیاری هنوز هم بیدار است و وجدان اجتماعی 

رنگ نباخته است. 
دکتر محب زاده اضافه می کند، با این حال نمی شــود نقش زندگی 
شهرنشــینی و دنیای صنعــت را در تغییر رفتارهــای اجتماعی و 
نظام باور افراد نادیده گرفت و از این رو گاهی اوقات شــاهد رشــد 
فردگرایی در جامعه مدنی و انفعال افراد در توجه به مسئولیت های 
اجتماعی هستیم. می توان ادعا کرد قدم اول برای توجه نشان دادن 
به مشــكلت دیگران، فعال بودن و حساس شــدن به آسیب های 
اجتماعی و رنج های دیگران، درك واضح از مفهوم مســئولیت های 
اجتماعی و نیاز به مقابله با پدیده ای به نــام بی تفاوتی بیمارگونه و 

همزیستی منفعلنه است. 

بیدار کردن عواطف انسانی 
این کارشناس معتقد است، آموزش مســئولیت پذیری اجتماعی 
و کمک بــه دیگران بایــد از دوران کودکــی و نوجوانــی در افراد 
نهادینه شــود. تحقیقات نشــان می دهد، کودکان و نوجوانانی که 
در محیط های همیارانه پرورش پیدا می کنند، هویت منســجم تر 
و با ثبات تری پیــدا خواهند کرد و علقه منــدی آن ها برای کمک 
به دیگران بیشــتر خواهد بود. در واقع این مطالعات نشان می دهد، 
در جوامعی که کودکان و نوجوانان شــاهد فعالیت های همیارانه و 
مداخله والدین و سایر گروه های بزرگسال در بحران های اجتماعی 
هستند، افرادی با عواطف انسانی بیدار پرورش پیدا خواهند کرد و 
در این جوامع بیشتر شاهد مســئولیت پذیری نوجوانان و جوانان و 
فعال شدن هیجان های مثبت درونی آن ها خواهیم بود. در حقیقت 
بال رفتن احتمال ابتل به افسردگی و انزواطلبی، در جوامعی بیشتر 
خواهد بود که گروه کــودك و نوجوان در دنیــای فناوری محض 
غرق شــده و همواره شاهد بی تفاوتی 
ناظران بزرگسال در هنگام مواجهه با 
رویدادها و حوادث اجتماعی بوده اند. 
این گروه از نوجوانان، از یک سو قادر 
به مدیریت هیجان هــای منفی خود 
مانند پرخاشــگری و خشــم نبوده و 
از ســوی دیگر ســازوکارهای دفاعی 
بالیــده ای مانند ایثــار، مهرخواهی، 
نوع دوســتی و همدلــی در آن ها به 
درســتی عمل نخواهد کرد. از سوی 
دیگر مسئولیت اجتماعی و تمایل به 
کمک کردن به دیگــران، در کودکان 
و نوجوانانی که در محیــط خانواده، 
مدرســه و بــه دنبــال آن گروه های 
دوســتانه شــاهد حمایت های اجتماعی اطرافیان خود بوده اند و 
رابطه عاطفی مستحكمی میان آن ها و والدین و مسئولن اجتماعی 
برقرار بوده، بیشــتر گزارش شــده است. کارشناســان معتقدند، 
برای پیشــگیری از مرگ همدلی در میان افراد یــک جامعه و بال 
بردن مسئولیت های اجتماعی و حساسیت شــهروندان نسبت به 
مشــكلت یكدیگر، توجه به ارزش های نوع دوستانه و آسیب های 
اجتماعی ضروری است. تلش برای رفع مشــكلت کودکان کار، 
بازگشــت آن ها به مدرســه و نشستن پشــت نیمكت های درس، 
مواجهة درست با کوکان و نوجوانان سارق و مبتل به اختللت ضد 
اجتماعی، دورشدن از منافع شخصی و تمرکز بر مصلحت جمعی و 
فرهنگ ســازی صفات و ارزش هایی مانند مهرورزی، جمع گرایی و 
انعطاف پذیری، جامعه را به سمت و ســوی وحدت و سلمت روان 
پیش می برد و آمار مشكلتی مانند افســردگی، اضطراب و میل به 
 .انزواطلبی و اختللت شخصیتی رادر افراد کاهش خواهد داد

تمرین امیدبخشی
اولین قدم به سوی مسئولیت پذیری اجتماعی 

انسان از همان نخستین ســال تولد، مفهوم امید و آرزو را از طریق 
بازخوردهای اطرافیان و شیوه پاسخگویی والدین، به خصوص مادر 
به برآورده کردن نیازهای اولیه اش، به خوبی درك می کند و در واقع 
بخش قابل توجهی از شــكل گیری مفهوم حس امیدواری به جهان 
اطراف و اعتماد به اطرافیان یا در نقطه مقابل آن بی اعتماد شدن و 
متلشی شدن امید و رخت بربســتن آن از زندگی در همان 14 ماه 

اول زندگی انجام می گیرد.
مهرداد صداقتی، کارشــناس امور اجتماعی، در خصوص چگونگی 
ایجاد شرایط لزم برای مسئولیت پذیر شــدن افراد یک اجتماع و 
درگیر کردن آن ها در مشــارکت های همیارانه اجتماعی می گوید، 
برای آن که در اجتماع شــاهد بی تفاوتی هــای جمعی و رفتارهای 
منفعلنه افراد نباشیم، برای آن که هنگام مشكلت اجتماعی شاهد 
این مسئله نباشیم که افراد به جای کمک به یكدیگر و حل مسئله 
کردن، گوشی های خود را به دســت گرفته و از صحنه حادثه فیلم 
و عكس بگیرنــد و بی تفاوت از قضیه بگذرند، باید امیدبخشــی در 

خانواده و جلب اعتماد فرزندانمان را تمرین کنیم. 
این کارشناس ادامه می دهد، امید، لزمه حیات اجتماعی و برقراری 
تعاملت مثبت بین فردی اســت و میزان برخورداربودن از انگیزه و 

امید کافی برای پیشبرد کافی، در محیط خانواده شكل می گیرد.
از آن جا که در همان روزهای اول پس از تولد، نوزاد در نخســتین 
دوره رشــد روانیـ  اجتماعی خود، به محبت و پاسخگویی مادر در 
مقابل نیازهایش وابسته اســت، توجه، حمایت و ایمنی بخشیدن 
از ســوی مادر، می تواند به تدریج حس امید و اعتماد بنیادی را در 
کودك شكل دهد و نگرش او را نســبت به محیط اطرافش باثبات، 
امیدوارانه و رضایت بخش کند. تحقیقات متعددی نشان می دهد، 
شــكل گیری هویت افراد در زندگی و حســی که آن ها به زندگی و 
تلش برای بودن و به کمال رسیدن تجربه می کنند، از همان سال 
اول تولد به عنوان جنبه ای از شــخصیت افراد شكل می گیرد و این 
وظیفه اطرافیان، به خصوص مادر اســت کــه نیازهای کودکان که 
صرفاً در حال یادگیری و جذب داده های محیطی شــان هستند را 
به خوبی پاســخگو باشــند. چرا که کودك از این تعامل دو طرفه و 
روابط بین فردی که با مادر و پدر خود دارد، می آموزد که آیا به دنیا 
اعتماد کرده و امیدوار باشد یا بنیادی ترین نیروی زندگی را در خود 

از بین ببرد و با عقب نشینی تسلیم مشكلت شود.
تجربه اندیشــمندان حوزه علــوم اجتماعی و تحقیقــات آماری 
روانشناسان نشان می دهد، عواملی مانند بی ثباتی شخصیت مادر، 

مبتلبودن او به اختللت روانی، ســپردن کودك در ماه های اولیه 
پس از تولد به پرستاران گوناگون یا پرستار غیر دلسوز و غیر متعهد 
در روابط بین فردی کودك در بزرگســالی تأثیر خواهد گذاشت و 
بارورشدن حس امید و اعتماد را به شگل گیری بی اعتمادی، شک و 

ناامیدی تبدیل خواهد کرد. 
امروزه امید، نه تنها به عنوان یک حــس هیجانی و خلق مثبت که 
در مقابل تسلیم نشدن در برابر مشــكلت و پیچ و خم های زندگی 
کارآمد عمل می کند، شناخته شــده، بلكه محققان علوم رفتاری و 
روانشناسان، بازنمایی رفتارهای امیدوارانه را به نوعی یک سیستم 
انگیزشــی شــناختی پویا معرفی می کنند. در واقع اندیشمندان، 
امید را نوعی مفهوم برای خودشــكوفایی انســان می دانند که در 
پس شكل گیری رشد شناختی حاصل می شــود. تحقیقات نشان 
می دهد، باور موفقیت و رســیدن به اهداف که پایه آن شكل گیری 
امید اســت، نقش مهی در دســتیابی به موفقیــت در عرصه های 
مختلف زندگی را تشكیل می دهد. به عبارت دیگر می توان این گونه 
تعبیر کرد که تلش، رسیدن به اهداف، امید و انگیزه، تأثیر دوسویه 
و متقابل بر یكدیگر دارند که هر دو در اثر شــناخت ذهنی حاصل 
می شــوند. دغدغه اصلی محققان علوم تربیتی، شــناخت گرایان 
و رفتاردرمان ها، رنگ باختن تأثیر بنیــادی امید در زندگی فردی 
است، چرا که افرادی که حس انگیزش و امیدواری در آن ها کمرنگ 
است، به راحتی در برابر قالب های پنداری و اهداف مسلط و غالبی 
که عوامل محیطی مانند جامعه، گروه های هم ســال و حتی محیط 
خانوادگی برای آن ها تعریف می کند، تســلیم می شوند و محیط به 
راحتی بر آن ها اثر گذاشته و باور استفاده از ظرفیت های بی شماری 
که در آن ها وجود دارد از بین خواهد رفت. نباید فراموش کرد، امید 
یک بال پرنده موفقیت را تشــكیل می دهد و از آن در روانشناسی 

 .مثبت به عنوان شاهراه رسیدن به موفقیت یاد می شود
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خشونت یک ناهنجاری اجتماعی است و جامعه خشن جامعه ای 
ناسالم؛ زندگی در چنین جامعه ای سخت و پرتنش خواهد بود و 
تبعات منفی اجتماعی زیادی به همراه خواهد داشت. از این رو 
زیادی  اهمیت  اجتماعی،  به عنوان یک مسئولیت  کنترل خشم 
دارد و شناخت افرادی که خشم بیمارگونه داشته و شیوه رفتار با 
آن ها از شروط الزم برای دستیابی به یک جامعه رشد یافته است.

هر فرد اجتماعی، نه تنها موظف است رفتار خود را مدیریت کند و 
مهارت های کنترل خشم را فرا بگیرد بلکه نسبت به مهار خشونت 
در جامعه و کمک به افراد دیگر برای پیشگیری از بروز رفتارهای 

ناهنجار در راستای سالمت اجتماعی نیز مسئولیت دارد. 
ابراز خشم به طور ناخودآگاه یا تمایل به آزار دادن و صدمه رساندن 
به دیگران از طریق اعمال و رفتارهای پرخاشگرانه، از واکنش های 
آمار  بر  هم  به روز  روز  که  است  مختلف  جوامع  شایع  و  ویرانگر 
قربانیان حاصل از خشونت های اجتماعی و خانگی، چه در جوامع 
در حال توسعه و چه در جوامع پیشرفته، افزوده می شود. یکی از 
فرهنگ هایی که در جوامع امروزی، نیاز به رشد و پرورش آن بیش 
از هر زمانی احساس می شود، مدیریت خشم است که همه افراد به 

عنوان مسئوالن اجتماعی باید آن را بیاموزند.

عوامل اجتماعی و محیطی فراوانــی در افزایش رفتارهای نابهنجار 
و پرخاشــگرانه که منجر به ارتكاب جرم و جنایت شــده و از آن به 
عنوان جنون آنی یاد می شــود، نقش دارند که می توان به کاهش 
سطح بهداشت روانی اجتماع، عوامل محیطی، مشكلت اقتصادی، 
تعصب های فــردی، پیش داوری هــای ویران گر، تفكــرات قالبی 
و اختللت بیولوژی و روانشــناختی اشــاره کرد. اما عامل اصلی 
ارتكاب رفتارهای جنون آمیز، وجود مشــكلت روانی شدید مانند 
روان پریشی هاســت که تحت نفوذ علل ژنتیكی هستند. به همین 
علت اســت که عموم مردم از برخورد با افراد مبتل به مشــكلت 
روانی واهمه دارند، در حالی که تنها درصــد کمی از افراد مبتل به 
اختلل های شخصیت و آشفتگی های روانی، کنترل رفتارهای خود 
را در خشم از دســت داده و مرتكب رفتارهای جنون آمیز از قبیل 

آدم کشی، خودکشی و خرابكاری های غیر قابل جبران می شوند. 

خشم چیست؟ 
خشــم، در واقع حالتی از ُخلق است که بســته به منبع استراسور، 
از یک نارحتی ســاده تا عصبانیت شــدید در حال تغییر اســت. 
اکثر افراد تجربه خشــمگین شــدن را با درجات متفــاوت دارند، 
اما تعداد کمــی از آن ها شــیوه های مقابله با خشــم را آموخته و 
به کار می گیرند. این در حالی اســت که درصد زیــادی از افراد به 
مشكلتی همچون پرخاشــگری و هیجانات منفی مبتل هستند، 
بدون این که از این قضیه آگاه باشــند. مثًل در کودکان بیش فعال 

کنترل خشم و 
مسئولیت پذیری های اجتماعی 

برای مدیریت خشم باید مهارت های الزم را بیاموزیم

یا زنان مبتل به پرخاشــگری منفعل، ابراز نارضایتی و عصبانیت به 
صورت رفتارهایی مانند لجبازی، کارشكنی، مانع تراشی و ناکفایتی 
در کارها تظاهر پیدا می کند. در حالت کلی، افراد حســاس با خلق 
تحریک پذیر؛ یعنی حالتی که فرد با کوچک ترین مشكلی ناراحت 
شده و به خشم می آید، باید تكنیک های مدیریت خشم را بیاموزند. 
همچنین، افرادی که مرتب درگیری های فیزیكی دارند، در هنگام 
خشم با پرتاب کردن یا شكستن وســایل اطرافشان وحشت ایجاد 
می کنند، در برقراری رابطه با دیگران ضعف دارند، دوستانشان را از 
دست می دهند، مواد مخدر مصرف می کنند و سابقه خشونت های 
خانگی دارنــد و دیگر افراد خانواده را از نظــر فیزیكی مورد تعرض 
قرار می دهند، نیاز به کمک داشــته و باید تحت نظر روانشــناس، 
تكنیک های مهار خشــم را بیاموزند. اما به هرحال باید گفت اکثر 
افراد، از کوچک تا بزرگ، نیاز دارند تا در کلس های مدیریت خشم 

شرکت کنند و مهارت های لزم را بیاموزند. 
آشنایی با هیجانات مختلف و شــناخت ابعاد روانی و اجتماعی آن، 
اســتفاده از تكنیک های مؤثر در مواجه شــدن با واکنش هایی که 
افراد روزانه با آن ها ســر و کار دارند، تفكر صحیح و درست احساس 
کردن، کمک گرفتــن از فنون حل تعارض مؤثــر، آموزش برقراری 
ارتباط متقابل و مهارت های اجتماعی، گسترش همدلی و همچنین 
تكنیک های حل مســئله از جملــه راهبردهای مدیریت خشــم 
است. راهبردهای مدیریت خشم، شــیوه های آرام کردن را به افراد 
می آموزد و انگیــزه لزم را برای بهتر زندگی کــردن و لذت بردن از 
زندگی در دنیای پر مشــغله امروز، بدون تنش و خشــونت و خشم 
آموزش می دهد. نباید فراموش کرد که ایجاد تغییرات در زندگی هر 
فرد، آن قدرها هم که به نظر می رســد آسان نیست و نیاز به آموزش 
دارد. در واقع کسانی که قادر نیستند رفتار خشونت آمیزشان را مهار 

کنند، نیاز به یادگیری تغییر رفتار و روش های حل مسئله دارند. 
.

راهکارهای ساده برای مدیریت خشم
ســاده ترین راه میان بر برای کســانی که می خواهند با خشمشان 
مبارزه کنند، این اســت که به بدن کمک کنند تا هورمون شادی 
بیشتری بســازد. اندروفین ها یا همان مســكن های طبیعی بدن، 
کمک می کنند تا با استرس و مشــكلت زندگی بهتر کنار بیایید و 
احساس شادی و نشاط بیشتری را تجربه کنید. یک روز، هر چقدر 
هم پرمشغله و پراسترس باشد، به اندازه کافی فرصت است تا ذهن 
را متمرکز کنید و کارهای شادی آور انجام دهید. مثًل می توانید از 
ته دل نفس عمیق بكشید، 5 دقیقه به خاطرات خوب گذشته فكر 
کنید و بخندید، برای کمک کردن بــه یک فرد نیازمند برنامه ریزی 
کنید، یک فیلم خنده دار تماشــا کنید، به دیدن کسانی بروید که 
چشم انتظارتان هســتند، با کوچولوهای خانه بازی کنید و برای 5 
دقیقه هم که شده فكر کنید کودك هستید. به یک دوست قدیمی 
تلفن کنید، یک شام ســالم و خوش طعم بپزید، شمع روشن کنید 

و از خودتــان پذیرایی کنیــد، دفتر خاطــرات را ورق بزنید یا یک 
قایق کاغذی کوچک درســت کنید. تمام این کارها باعث می شود 
تا هورمون شادی در بدنتان ترشح شــود و احساس رضایت مندی 
از زندگی پیدا کنید. ورزش کردن یكی از آســان ترین روش هایی 
است که می توانید شــادی را با روح و جســمتان آشتی دهید. 10 
دقیقه طناب زدن،  نیم ساعت دوچرخه سواری، یا فقط 20 دقیقه 
پیاده روی تند، بهترین تمرین برای کنترل خشم و اضطراب است. 
بنابراین اگر فكر می کنید از آن دســته افرادی هســتید که زود از 
کوره در می روند یــا ناخن جویدن را بهتریــن راه حل برای مبارزه 
با مشــكلت می دانند، به جای فریاد کشــیدن و خشمگین شدن، 

راه های شادی بخش را امتحان کنید. 

مهار خشم در کودکان 
در ابتدا نباید این نكته را از یاد برد که در هر ســنی می توان مهارت 
کنترل خشــم را به کودکان آموخــت. اولین قدم بــرای کمک به 
کودکان خشــمگین، جدا کردن کودك از محیط، فرد محرك، یا از 
بین بردن عامل ایجاد خشم و عصبانیت کودك است. در مرحله بعد 
باید به کودك آموخت تا در مواقع خشم و به محض احساس کردن 
نشــانه های فیزیكی این هیجان منفی، آرام باشد و از تكنیک های 
آرامش بخشــی مانند بازی، تنفس عمیق، نوشیدن یک لیوان آب 
سرد، گوش سپردن به موســیقی یا نواختن ســاز و مطالعه کتاب 
مورد علقه اش کمــک بگیرد. همچنین باید بــه فرزندان آموخت 
تا کارکردهای اندیشــه صحیح را آموخته و از تكنیک تفكر قبل از 
عمل اســتفاده کنند. در واقع باید کودك را از عواقب خشــمگین 
شــدن آگاه و با تبعات انتقام و مقابله به مثل آشنا کرد. همچنین او 
را باید با مفاهیمی همچون همدلی و همدردی آشــنا کرد، معمولً 
کودکان از سن سه ســالگی با مفهوم همدردی آشــنا شده و آن را 
درك کرده و می توانند نشــان بدهند، اما باز هــم به کمک والدین 
نیاز دارند تا حس همدردی و همدلی با اطرافیانشان برقرار کنند و 
فرصت پیدا کنند تا با همدلی، احساس پرخاشگری و خشمشان را 

کنترل کنند. 
معمولً در کــودکان و نوجوانان مبتل به بیش فعالی، پرخاشــگری 
و رفتارهای ضــد اجتماعی دیده می شــود. نافرمانــی، لجبازی و 
بی توجهی، از علئم اختلل در بیش فعال هاســت که باید توســط 
روانپزشک و رفتاردرمانگر ها تشــخیص داده شده و تحت معالجه 
قرار گیرد. همچنین در کودکان مبتل به اختــلل نافرمانی مقابله 
جویانه یا اختلل ســلوك، ارتكاب اعمال خشونت بار، پرخاشگری 
توأم با آســیب رســاندن به دیگران یا خودزنی و تجــاوز به حقوق 
دیگران دیده می شــود که نیاز بــه درمان و کنتــرل رفتارها دارد. 
نباید فراموش کرد وضعیت آشــفته در محیط خانواده و اســتفاده 
از تنبیه های جسمی، فیزیكی و پرخاشــگری های روانی در تربیت 
کودکان، که معمولً توســط والدین اعمال می شــود، کودکان را 

بیشتر مستعد رفتارهای ضد اجتماعی و پرخاشگرانه می کند. 

راهبردهای 
مدیریت خشم، 
شیوه های آرام 

کردن را به 
افراد می آموزد 

و انگیزه الزم 
را برای بهتر 

زندگی کردن 
و لذت بردن از 

زندگی در دنیای 
پر مشغله امروز، 

بدون تنش و 
خشونت و خشم 

آموزش می دهد

کتایون نصیری
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راهکار

چه کســانی دچار خشــم های 
بیمارگونه می شوند؟ 

بر اســاس تحقیقات انجــام گرفته، 
اســكیزوفرنی نــوع پارانوییــد، از 
سندرم های شایع در افرادی است که 
در اصطلح عامه مردم، دچار جنون 
آنی شده و مرتكب جنایات غیر قابل 
جبران می شــوند. در ایــن بیماران، 
توهم و اختللت فكــر بر جنبه های 
رفتاری و فكری بیمار تأثیر گذاشته 
و باعث قطع ارتبــاط فرد با واقعیت و 

آسیب رساندن به دیگران می شود. باورهای کذایی مثل مورد ظلم 
و تبعیض واقع شــدن از ســوی دیگران یا هذیانی که به بیمار القا 
می کند که از ســوی دیگر افراد تهدید می شــود، بیماران مبتل به 
این اختللت را برانگیخته کرده و تحــت تأثیر هیجانات ویران گر 
قرار می دهد. پرخاشگری، شكاکی و خشونت های غیر قابل کنترل، 
از علئم شایع در این بیماران اســت. در واقع بیماران مبتل به این 
نوع از اســكیزوفرنی، در برابر فشــارهای روانی آســیب پذیر بوده 
و بی تحمل هســتند؛ از این رو جرقه کوچكی لزم اســت که بیماِر 
روان آشــفته را در معرض انجام رفتارهای پرخاشگرانه قرار داده و 
انفجار مهیبی به وقوع بپیوندد. دارودرمانی در کنار روان درمانی، از 
جمله راهكارهای مؤثر برای کنترل این افراد و بازگرداندن بیماران 
مبتل بــه این نوع نابســامانی روانی به زندگی عادی اســت. ایجاد 
نوعی ارتباط درمانی که فرد مبتل به آشفتگی روانی آن را مطمئن 
و ایمن بداند، در آرام ساختن، مدیریت خشــم و اعمال رفتارهای 
پرخاشگرانه در بیماران مبتل به اسكیزوفرنی اهمیت خاصی دارد و 
بروز رفتارهای جنون آمیز را کنترل می کند. همچنین خودآگاهی، 
اســتفاده از تكنیک های آرامش بخــش، موســیقی، هنردرمانی 
و حضور افــراد قابل اعتماد، همــدل و صادق در کنــار بیمار، فرد 
پرخاشــگر را تا حدودی از فشــارها و تنش هایی که به رفتارهای 

پرمخاطره می انجامد مصون نگه می دارد. 

جنون و پرخاشگری در افراد ضد اجتماعی 
بررسی ها نشــان می دهد برخی خشــونت ها و دعواها که هدفمند 
و عمدی هســتند، ناشی از مشــكلت روانی افراد مبتل به اختلل 
کنترل تكانه اســت که باعــث اِعمــال رفتارهــای جنون آمیز و 
پرخاشــگری می شــود. این بیماران که معمــولً دوران کودکی 
نابســامانی داشــته و الكلی بودن والدیــن، مصرف مــواد، دعوا و 
نزاع والدین، طــلق و کمبود محبت را تجربــه کرده اند، با ارتكاب 
رفتارهــای نابهنجــار، ضــد اجتماعــی، خشــونت آمیز و حتی 
آتش افروزی، خشــم حاصل از ناکامی ها، شكســت ها و احســاس 
حقارت های گذشته شــان را تخلیــه می کنند و دســت به انجام  
نمایش هــای پرمخاطــره و آســیب زا می زنند. ارتــكاب همزمان 

 برخی 
خشونت ها 

و دعواها که 
هدفمند و عمدی 

هستند، ناشی 
از مشکالت 
روانی افراد 

مبتال به اختالل 
کنترل تکانه 

است که باعث 
اِعمال رفتارهای 

جنون آمیز و 
پرخاشگری 

می شود

رفتارهایــی ماننــد مصــرف مــواد و 
الكل، باعث بــروز رفتارهای انفجاری و 
جنون آمیز غیر قابل جبرانی می شــود 
که اغلب نیز با پشیمانی و ندامت همراه 
اســت. داروهای کنترل کننده، غلظت 
هورمون های مردانه مانند تســترون، 
در کنــار روانــكاوی و رفتاردرمانی، به 
کنترل اضطــراب و خشــونت در این 

بیماران کمک می کند. 
تحقیقــات نشــان می دهــد، درصد 
بســیاری از افراد خرابــكار که دچار 
جنون آنی شده و گرایش ذاتی به خشــونت و کتک کاری دارند، 
از اختلل شــخصیت ضــد اجتماعی رنــج می برند. ایــن افراد 
در انجــام رفتارهای بهنجــار و پیروی از قانون ناتوان هســتند و 
ویژگی هایی مانند تكانشــگری، بی مســئولیتی، فقدان پشیمانی 
از آسیب رساندن به دیگران و اعمال خشــونت، همراه همیشگی 
آن هاســت. این افــراد معمــولً اعمــال و رفتارهایشــان بدون 
فكر و انگیزه قبلی شــكل می گیرد و عمدتاً ناســازگار هســتند. 
خشــونت های نامعقول، درگیری هــای شــدید و بیش فعالی، از 
خصوصیات این بیماران اســت و اغلب در کنترل خشــم ناتوان 
هســتند. همچنین بیمــاران مبتل به اختلل شــخصیت مرزی 
نیز مســتعد بروز رفتارهای ناگهانی و جنون آمیز هستند و اغلب 
دســت به خودکشــی یا دیگرکشــی می زنند. افراد مبتل به این 
آشــفتگی روانی، علوه بر این که دارای بی ثباتی هیجانی هستند، 
رفتارهایی مانند آسیب زدن به اشــیا یا افراد دیگر را مرتكب شده 
و در صورت سرخوردگی از گروه دوســتان و افراد نزدیكشان، در 
جســتجوی انتقام گیری و ارضای خشــم از طریق درگیری های 
جنون آمیز برمی آیند. پرورش مهارت های اجتماعی در کنار رفتار 
درمانی و دارو درمانی، از روش های کنترل تكانه ها و بازگشــت به 

زندگی واقعی در این افراد است. 
با این که جنون آنــی و ارتــكاب رفتارهای خشــونت بار غیر قابل 
جبران، اغلب ریشه در مشكلت روانپزشكی و اختللت بیولوژیكی 
دارد، قضاوت کیفــری نیاز به شــروط و پیش زمینه های متعددی 
دارد. ســابقه انجام رفتارهای خشــونت آمیز و بزهكاری در دوران 
کودکی و نوجوانی، ســابقه مبتل بودن به مشــكلت روانپزشكی، 
وجود نشانه های روان پریشی مانند هذیان و توهم در مجرم و تأیید 
آن توسط متخصصان حوزه روانپزشكی، سابقه تهدید، مردم آزاری 
و مصرف مواد و الكل، در حكم قاضی و تعیین مجازات مجرم نقش 
دارد. با این حال بررســی های متعددی نشــان می دهد که درصد 
بالیی از رفتارهای جنون آمیز، ریشــه در مشــكلت روانپزشكی 
داشته و نیاز به درمان دارد. از طرف دیگر برنامه ریزی برای آموزش 
رفتارهای اجتماعی و مهارت های فرزندپروری در خانواده و ارتقای 
 .سطح بهداشت روانی خانواده، در کنترل این رفتارها مؤثر است



ادب    و هنر

فردوسی زبان
 جهانی دارد 

زندگی در این کتاب جاری است
هم قدم با جالل

مسیحا نفسی می آید 
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گفتگو

فردوسی زبان 
جهانی دارد 

 دکتر اصغر دادبه از تاثیرگذاری جهانی شاهنامه و راز
ماندگاری این اثر حماسی پارسی می گوید

همواره فردوســی را مهم ترین چهره ای می دانیــم که بر زبان 
فارســی و مهم تر از آن حفظ هویت ایرانی تأثیر شگرفی داشته 
اســت. برای ورود به بحث، بپردازیم به این که چه چیزی هویت 

ملی را می سازد؟ و آیا زبان، عامل هویت ساز است یا نه؟
زبان، نه فقط عامل هویت ساز، بلکه درباره بعضی ملل از جمله ما ایرانیان، 
تا حدی مؤثر بوده اســت که می توان گفت یگانه عامل هویت ساز ماست. 
اگر مفهوم هویت ملی کشــورمان را بررسی کنیم، با ســه ضلع روبه رو 
می شویم؛ زبان اســطوره ملی، تاریخ و فلسفه ملی، ادب ملی. اما گمشده 
ما در این مثلث، فلسفه مان است. فلسفه ســنتی ما فلسفه اشراق است؛ 
به همین جهت ابن ســینا که در قرن چهــارم و در عصر طالیی فرهنگ 
ایرانی اسالمی بود، به ســوی فلسفه اشــراق رفت و البته این کار ناتمام 
با ســهروردی تمام شــد. اما فردوســی یک تنه این مثلث را احیا کرد و 
شــاهنامه، نه فقط جلوه گاه زبان و ادب که هر مضمونی از فلسفه و تاریخ 
نیز در آن هســت. آن مثلث با ابن سینا آغاز شــد، با سهروردی به کمال 

رسید اما فردوسی کارستان کرد.

چرا کار فردوســی این قدر بزرگ اســت و اهمیت شاهنامه در 
چیست؟

بزرگی فردوسی به این خاطر است که ســخنگوی ملت ایران در جریان 
بازسازی هویتی خویش در این سده بود و اهمیت شاهنامه در این است 
که هر سه ضلع این مثلث هویتی را بازســازی کرد و بدین ترتیب هویت 

ملی بازسازی شده ایرانی به صورت های مختلف به جریان درآمد. 
در سده چهارم، هویت ملیـ  ایرانی شکل گرفت، زیرا مثلث هویت ایرانی 
در این قرن تکمیل شد و فردوســی، ابوریحان بیرونی، ابن سینا، رودکی 
و همه بنیانگذاران فرهنگ ایرانی در این سده مي زیستند و زبان فارسی 

نیز در این سده اثبات شد. 

فردوســی در مرزهای ایران محصور نمانده و در جهان شناخته 
شده است. چه چیزی از این شــاعر و حکیم بزرگ ایرانی یک 

چهره جهانی می سازد؟ 
وقتی انگلز به نامه ای از نامه های مارکــس جواب می دهد، به او می گوید 
تو به یک زبان جهانی احتیاج داری و آن هم زبان حافظ و فردوسی است. 
این شاعران، زبانی جهانی دارند. اساساً هر شاعر و نویسنده ای که جهانی 
می شود، حتماً زبانی جهانی داشــته اســت؛ اما از خاطر نبریم که زبان 
فارسی این امکان را در خود دارد. وقتی از عالمه اقبال الهوری پرسیدند 
با وجود سابقه طوالنی زبان هندی، چرا به فارسی شعر می گویی؟ گفت: 
شعر، به زبان فارسی به من الهام می شود. من و شما که این جا نشسته ایم 
اســلحه نداشــته ایم از این زبان دفاع کنیم؛ بلکه خود زبان فارسی بوده 

است که با قابلیت هایش قرن ها خود را حفظ کرده است. 

و نکته پایانی این که چرا فردوســی، بزرگ ترین حماسه سرای 
جهان را »حکیــم« می نامند؟ بــه بیان دیگر بر اســاس چه 
شاخص هایی به فردوسی و شــاعرانی چون خیام، ناصرخسرو، 

نظامی و سنایی حکیم گفته اند؟
حکمت، تمام معانی فلسفه یا بخشــی از معانی فلسفه را بیان می کند. به 

تعبیر اهل منطق: اوالً، حکمت با فلسفه نسبت تساوی دارد و هر معنایی 
که از فلســفه برمی آید، از حکمت نیز برمی آید. فلسفه عقلیـ  استداللی، 
حکمت عقلیـ  اســتداللی، فلسفه عرفانی و اشــراقی، حکمت عرفانی و 
اشراقی، فلســفه اخالقی و ایمانی، حکمت اخالقی و ایمانی و... یعنی که 
حکمت نیز چونان فلسفه دارای معنای عامی است که بر گونه های مختلف 
جهان بینی اطالق می گردد. چنان که فی المثل کتاب »ســیر حکمت در 
اروپا«، نوشــته مرحوم محمدعلی فروغی، حاوی انــواع جهان بینی ها و 
فلسفه هاست. اطالق حکمت بر فلسفه ابن سینا، چنان که در عنوان کتاب 
»حکمت بوعلی«، تألیف عالمه حائری مازندرانی دیده می شود، جلوه ای 
از معانی عام حکمت به شمارمی آید. ثانیاً، حکمت با فلسفه نسبت عموم و 
خصوص مطلق دارد؛ یعنی هر حکمتی، فلسفه )نوعی فلسفه( نیز هست، 
اما تنها برخی از انواع فلســفه، حکمت محسوب می شود و آن فلسفه های 
عرفانی، اشراقی، اخالقی و ایمانی است و فلسفه عقليـ  استداللی حکمت 
به شمار نمی آید. حکیم نیز به تبع حکمت، گاه با فیلسوف نسبت تساوی 

دارد و گاه نسبت عموم و خصوص مطلق.
و اما حکیم فردوســی و حکمت او، حکمتی که در شاهنامه از آن سخن 
می رود، حکمت ملی ایران است و آن حکمت اشراقی است که فردوسی 
در آغاز شاهنامه و نیز جای جای این اثر ســترگ از آن سخن می گوید. 
حکمت ملی ایران؛ حکمت اشــراقی به لحاظ نظری و معرفت شناســی، 
مبتنی است بر شــهود و به لحاظ عملی، حال و هوای اخالقی دارد، زیرا 
دست یافتن به شــهود اگر از یک سو مســتلزم آموختن است، از سوی 
دیگر مســتلزم تزکیه باطن نیز هســت و تزکیه باطن جــز از طریق در 
پیش گرفتن شــیوه های اخالقی و عرفانی )که عرفــان عملی، خود نیز 
نوعی اخالق است( میســر نخواهد بود. تأمل بر این ابیات، منظر فکری 
و فلسفی حکیم فردوســی را روشن می سازد و نشــان می دهد که او نه 
فقط زنده کننده زبان پارســی، اســاطیر ایرانی و تاریخ ایران زمین، که 
زنده کننده حکمت ملی ایران، یعنی حکمت اشراقی نیز هست. بنابراین 
اوالً به این دلیل به فردوســی لقب حکیم داده اند که شــاهنامه جلوه گاه 
حکمت نظری و عملی اســت؛ حکمت نظري و عملی ملــی ایران؛ ثانیاً، 
حکمت یعنی جامعیت و حکیم، متفکری اســت کــه جامعیت دارد و از 
مجموعه دانش های روزگار خود )البته به نسبت های مختلف( آگاه است. 
می توان با تأمل در شــاهنامه، دانش های روزگار فردوســی را که ادامه و 
استمرار دانش های مردم ایران از روزگار باستان تا روزگار فردوسی است، 

. استخراج کرد

بزرگی فردوسی به این خاطر است که ســخنگوی ملت ایران در جریان بازسازی 
هویتی خویش در این سده بود و اهمیت شــاهنامه در این است که هر سه ضلع 
این مثلث هویتی را بازسازی کرد و بدین ترتیب هویت ملی بازسازی شده ایرانی 

به صورت های مختلف به جریان درآمد

چرا فردوسی جهانی است؟ چرا این شاعر 
و حکیم بزرگ ایرانی مورد توجه ایران و 
اغلب مستشرقان  و  و هست  بوده  جهان 
هم در ورود به آثار ادبی ایرانی، سراغ او و 
شاهنامه اش رفته و نتوانسته اند از او چشم 
بپوشند؟ و از همه مهم تر این که فردوسی 
چه کرده است که او را به عنوان یکی از 
پاسداشت  و  حفظ  در  چهره ها  مهم ترین 
به  می شناسیم؟  ایران  فرهنگ  و  زبان 
مناسبت زادروز حکیم ابوالقاسم فردوسی، 
دادبه،  اصغر  دکتر  با  را  موضوعات  این 
ادبیات  مدیرگروه  و  علمی  شورای  رئیس 
و  اسالمی  بزرگ  المعارف  دایرة  فارسی 
نویسنده  ماندگار،  ایران، چهره  دانشنامه 
نظرات  و  کرده  مطرح  دانشگاه  مدرس  و 

ایشان را جویا شدیم.

زینب مرتضایی فرد

حکمتی که در 
شاهنامه از آن 
سخن می رود، 

حکمت ملی 
ایران است 

و آن حکمت 
اشراقی است 

که فردوسی در 
آغاز شاهنامه 

و نیز جای 
جای این اثر 

سترگ از آن 
سخن می گوید
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نظر

ایران  پشت  شاهنامه،  آمدن  پدید  با 
محکم شد، این اطمینان حاصل گشت، 
گردد،  تسخیر  کشور  خاک  ولو  که 
شخصّیت مّلی او تسخیر ناپذیر خواهد 
ماند. چنان که دیدیم ترک آمد، مغول 
آمد، ولی ایران، ایران ماند. گذشته از 
انسان  سرنوشت  کتاب  شاهنامه  آن، 
است، در آن دو نیروی خوبی و بدی با 
هم رودر رو می گردند و نبرد، سرانجام 
به سود نیکی خاتمه می یابد، از این رو 
گفته اند: شاهنامه آخرش خوش است.

به ایــن فکر کنیم که اگر شــاهنامه 
نمی بود...

اگر شــاهنامه نیامده بود، این کشــور به 
صورت همین آب و خاک و همین سرزمین 
بر جای می ماند، ولی متفــاوت با آنچه که 
اکنون هســت؛ به احتمال زیاد یک کشور 
بریده شده، از اصل خود جدا مانده، بی افق 

و بی  یاد...
با این عوارض:

۱. ایران، گذشته پرشکوه خود را فراموش 
می کرد. آن همه نام آورانی که آمدند، رفتند 
و جان خــود را در راه یک آرمان از دســت 
دادند، زنان زیبایی کــه در کنار مردانگی 
مردان، ایــن دنیای پرآب و رنــگ را پدید 
آوردند، همه از یــاد می  رفتنــد. دیگر نه 
حرفی از رودابه در میــان بود، نه از تهمینه 
و ُگردآفرید، نه مردی چون رســتم که کّل 
آرزوهای یک انسان واال را برای رسیدن به 
»توانایی تام« در خود جمع کند و سرانجام 

گردش روزگار آن باشد که با یک نیرنگ از 
میان برود.

۲. مفاهیمــي چــون داد و دهــش، خرد 
و راســتی، واالمنشــی و دانــش، بــا این 
برجســتگی به گوش ایرانی نمی خورد که 
قهرمانان نیکــوکار شــاهنامه آن ها را در 

زندگی خود به نمود آورند.
۳. دو جبهه نیکی و بدی این گونه رودرروی 
هم قــرار نمی گرفتند که ســرانجام هم به 
پیروزی نیکی و شکست تبهکار خاتمه یابد 
و آیندگان بگویند »شاهنامه آخرش خوش 

است«؛ یعنی سرانجام حق غلبه می کند.
۴. زبان فارســی چنان بنیــاد محکمی به 
خود نمی گرفت کــه از ترکســتان چین 
تا ســاحل مدیترانه و از هند و کشــمیر و 
بنگال، تا قفقاز و آســیای مرکزی، نیمی از 
آسیا را بپوشاند و حّتی در اروپا تا بوسنی و 

هرزگوین پیش رود.
۵. ادبیــات فارســی به ایــن غنــا و تنّوع 
دســت نمی یافت که نزدیک به همه  سایه 
روشن های زندگی بشــری را در خود جای 
دهد. بی  مبالغــه می توان گفــت که طّی 
این هزار ســال، هیچ کتــاب ارزنده ای در 
زبان فارسی نوشته نشده اســت که تأثیر 
شاهنامه را در خود نداشــته باشد، که این 
نشــانه های باارزش را در خّیام ، بوســتان 

سعدی و حافظ می توان دید.
۶. عرفــان ایرانی که ریشــه مشــترک با 
شــاهنامه دارد، این گونه بالیده نمی  شــد. 
شــاهنامه زبان مردانگی اســت، و عرفان 
زبان عشق، و این هر دو در جستجوی نیرو 

هستند، برای مایه دادن به زندگی.
۷. یک دید جهان شمول نسبت به زندگی، 
که فارغ باشــد از افتراق های قومی، زبانی 

و آئینی، در تفّکر ایرانــی راه نمی یافت که 
انسانّیت انســان را به داد و دهش بشناسد 
و بگویــد: تــو داد و دهش کــن، فریدون 
تویی ... و آن گاه به مولوی برسد که بگوید: 
همدلی از همزبانی بهتر است ... و سپس به 
ســعدی که یادآوری کند: بنی آدم اعضای 
یکدیگرنــد ... وقتی حافــظ گوید: مباش 
در پــی آزار و هر چه خواهی کــنـ  که در 
طریقت ما غیــر از این گناهی نیســت، و 
بدین گونه قلم بطالن می کشد بر همه امر 
و نهی ها، در واقع جهان بینی شــاهنامه را 
انعکاس می دهد: بی آزاری و راســتی پیش 
کن ... که بارها در شــاهنامه تکرار شــده 

است.
نصایح سعدی و آنچه در بوستان و گلستان 
آمده، بازگفتنی است از اندرزهای بزرگمهر 

حکیم و دیگران.

فراز و نشیب تاریخ ایران و شاهنامه
طّی این هزار ســال، هرگاه ایرانی در تنگنا 
یا نیاز یا خطر قرار می گرفته، دست کمک 
به طرف شاهنامه دراز می کرده، بدان گونه 
که می توانیم بگوییم که ایران را در دو وجه 
می بینیم: ایران پیش از شــاهنامه، و ایران 

بعد از شاهنامه.
چند نمونه بیاورم:

ـ دوران مغــول و بعد از مغــول که دورانی 
مصیبت بار است، هنگام شکوفایی شاهنامه 
است. بایسنقر، نواده  تیمور لنگ، شاهنامه 
را با خّط خوش نویســاند و نگارگری کرد. 
بدان گونه که یکی از هنری ترین کتاب های 
جهان شد. همین چند سال پیش، دانشگاه 
هــاروارد آمریــکا، چاپــی از آن کرد که 

»گران ترین کتاب جهان« شناخته شد.

 بیشــترین تعداد شــاهنامه مذّهب، در 
کتابخانــه توبقابی ترکیه یافت می شــود، 
که شــاهان صفوی به عنوان شــفیع در 
زمانی کــه اختالف های دامنــه دار میان 
ایران و عثمانی بود و شــیعه و ســّنی در 
برابر هم چنگ و دندان نشان می دادند، به 
عثمانی ها هدیه می کردند، تا آن را وسیله 

تفاهم قرار دهند.

 فتحعلی شاه قاجار نیز  برای عذرخواهی 
از تزار روســّیه، آن گاه که ســفیر روس به 
دست ایرانی ها کشته شده بود، جزو هدایا، 
یک جلد شــاهنامه  مذّهب به پطرزبورگ 
روانه کرد. شاهنامه و نقش هایی که در آن 
به کار رفته بود، کتاب صلح بود. در ضمن 
با ارسال این کتاب می خواستند بگویند ما 
چه گذشته باشکوهی داشــته ایم. ببینید 
چه مــردان و زنانی در ایــران بوده اند. آن 
زمان هنوز تاریخ هخامنشــی ها شناخته 

نشده بود.

شاهنامه کتاب مردم ایران است. گرچه به 
دســت یک نفر پدید آمده، گویی هزاران 
هزار نفر در ایجاد آن دست داشته اند، زیرا 
عمق روح ایرانی و کام هــا و ناکامی های او 
را ســروده اســت. همان گونه کــه گفتم، 
اگر شــاهنامه هــم نبود، ایــران با همین 
آب و همین خاک و همیــن کوه، بر جای 
می ماند. البرز همــان البرز می بود، ولی کو 
آن سیمرغ که زال را در آن پرورد، تا رستم 
از آن پدیــد آید، و کو آن غــار که ضّحاک 
در آن به بند کشیده شــد؟ در آن صورت 
کشــوری می شــد بی زبان که هرچه به او 
می گفتند، جواب نداشت، و بی پنجره، که 

 .افق در برابرش نبود

اگر شاهنامه نمی بود 
در باب این که سرنوشت ایران بدون شاهنامه چه بود؟

محمد علی اسالمی ندوشن 

طّی این هزار سال، هرگاه ایرانی در تنگنا یا نیاز یا خطر قرار می گرفته، دست 
کمک به طرف شــاهنامه دراز می کرده، بدان گونه کــه می توانیم بگوییم که 

ایران را در دو وجه می بینیم: ایران پیش از شاهنامه، و ایران بعد از شاهنامه
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گاه یک حسدورزی، مقدمات مرگ یک انسان یا جنگ آتشین میان 
دو کشور را رقم می زند و گاه یک پیوند و ازدواج، راه را بر جنگ ها 
می بندد. خیر و شر با هم در جدال مداوم هستند و حکیم خردمند 
ماـ  یعنی فردوسی توسیـ  از این می گوید که یزدان پاک همواره با 
نیکان است. در شاهنامه بی پرده با همه وجوه زندگی انسانی روبه رو 
می شویم؛ با بخل و کینه، حسد، برتری جویی و جنگ خواهی، عشق 
و نفرت، وطن پرستی و خیانت، نخوت و غرور و... همه و همه بخشی 

از این کتاب بزرگ و جاودان را به خود اختصاص داده است.
را  آن  می توان  نه  که  است  کتاب جاری  این  در  تا حدی  زندگی 
داستان شاهان دانست و نه یک روایت ساده که با زبان حماسی 
بیان می شود. اگر کمی دقت کنیم، می بینیم می شود شاهنامه را 
کتاب زندگی دانست. کتابی که همه اتفاقات زندگی را به شکلی 
در خود جای داده است. در میان همه جدال های پرفراز و نشیب 
این کتاب، یک موضوع انسانی دیگر هم وجود دارد که در سایه 
لطافتی  دارای  فردوسی  بی نظیر  داستان پردازی های  و  توصیفات 
ژرف است. عاشقانه های شاهنامه هر چند طوالنی نیست و فضای 
زیادی از این کتاب را به خود اختصاص نداده ، اما به یادماندنی بوده 

و در ذهن همه ما نام عشاق بزرگی را ثبت کرده  است.

کتاب وصال و وفاداری
عشق های شاهنامه را می توان به چند دسته تقسیم کرد که دکتر حسن 
ذوالفقاری، مدرس دانشــگاه، دسته بندی این عشــق ها را ارائه می کند. 
او می گوید: عشق های موجود در شــاهنامه چند دسته است؛ عشق های 
دســته اول از جمله داستان هایی اســت که در زمره منظومه های اصلی 
ادبیات کشورمان محسوب می شــود. داستان هایی مانند »زال و رودابه« 

به تنهایی توانایی این را دارند که یک داستان مستقل باشند.
او ادامه می دهد: این داســتان ها خودشــان به تنهایــی انطباق کامل و 
دوسویه با بن مایه های داستان های عاشــقانه را دارند و می توان آن ها را 

قالب منظومه هایی مستقل نگاه و بررسی کرد.
این مدرس دانشــگاه می افزاید: دســته دوم، عشــق های شــکارگاهی 
است. این عشــق بعضاً در حین شــکار رخ می دهد و محیط وقوع آن ها 
شکارگاه هاست؛ مانند عشق رســتم و تهمینه که نتیجه آن تولد سهراب 

است.
ذوالفقاری اظهار می کند: دســته ســوم عشــق های ممنوعه است که 
عشق بدفرجام سودابه به سیاوش در این دســته قرار می گیرد. سیاوش 
نمی خواهد به عشق نامیمون و خائنانه سودابه تن دهد و همین موضوع 
اتفاقات زیادی را دامن می زند. او درباره دســته آخر عشــق های موجود 
در شاهنامه می گوید: دسته چهارم، عشق های تاریخی است که داستان 
عشق خسرو و شیرین در زمره آن قرار می گیرد. این داستان که فردوسی 

در شاهنامه مختصری به آن دامن می زند، بعدها با برداشت های دیگری 
از سوی شاعران و نویسندگان فارســی روبه رو می شود و نمونه اعالی آن 

خسرو و شیرین نظامی گنجوی است.
این مدرس دانشــگاه ســپس به ارائه توضیح درباره ماهیت عشق های 
شاهنامه می پردازد و می گوید: ماهیت عشق در شاهنامه با دیگر کتاب ها 
تفاوت های اساسی دارد، چون داستان ها در بافت حماسی رخ می دهد و 
اغلب یک نتیجه گیری خاص دارد و آن تولد فرزند یا قهرمان بعدی است.

او همچنیــن اظهار می کند: شــاهنامه یک اثر حماســی اســت و باید 
قهرمانان زنــده بمانند تا فرزنــدی قهرمان از آن ها به جــای بماند. اگر 
قهرمان بمیرد، حماســه هم می میرد. پس الزمه ادامه حماســه، وجود 

قهرمانان و وصال عشاق است.
زال و رودابه ازدواج می کنند و رســتم متولد می شــود. تهمینه و رستم 
ازدواج می کنند تا ســهراب به دنیــا بیاید. ســیاوش و فرنگیس ازدواج 

می کنند تا کیخسرو متولد شود و...
در این کتاب خبــری از هجران نیســت، دلدادگان به وصــال یکدیگر 
می رســند. این موضوع در دیگر آثار ادبیات کالســیک کشورمان رنگ 
و بوی دیگــری دارد و با هجر پایــان می گیرد. ذوالفقــاری در این باره 
می گوید: در شاهنامه ما با حماســه روبه رو هستیم و خبری از جنبه های 

تراژیک موجود در دیگر داستان های عاشقانه نیست.
او ادامه می دهد: رزم و حماسه بخش عمده شاهنامه را به خود اختصاص 
داده اســت و بر خالف اغلب داســتان های عاشــقانه که بزمی هستند، 
حماسی است. به همین دلیل فضایی متفاوت با روایات صرفاً بزمی  دارد. 
ما در داستان های عاشــقانه بزمی می بینیم که معشوق واکنش چندانی 
ندارد و عاشق بار همه چیز را بر دوش می کشــد، اما در شاهنامه عاشق و 

معشوق رودررو و پا به پای هم پیش می روند و معشوق منفعل نیست.
او می افزاید: عاشق و معشــوق هر دو در صحنه عشق فعال هستند و این 
نگاه فردوســی بعدها در قالب افســانه های پهلوانی ادامه حیات داده و 
شاید بیش از صد اثر به نظم و نثر داریم که عاشــقانه هایی را در دل یک 
داســتان عّیاری و پهلوانی روایت می کنند؛ از جمله امیر ارسالن نامدار و 

نوش آفرین نامه ملک جمشید و... .

عشق های عفیف
یکی از نکات جالب توجه در باب عشــق های شــاهنامه این اســت که 
فردوسی در هیچ جای شاهنامه از مسیر عفاف خارج نشده و در توصیف 
عشق، با آن متعالی و انسانی رفتار کرده است. او وقتی از شکل گیری یک 
عشــق میان دو دلداده حرف می زند، هرگز آن را به بی حیایی نمی آالید 
و هر چند در اصل، هدفش روایت حماسه اســت، اما شخصیت پهلوانان 
بزرگ را هم به گونه ای پیش می برد که جایی دلشــان بلرزد و عشــق را 

تجربه کنند.
از دیگر نکات جالب در شاهنامه این اســت که زنان به مردان ابراز عالقه 
می کنند و همه این ابراز عالقه ها نیز با شــرم و حیا و به نرمی انجام شده 
و بــه ازدواج می انجامد. گویی بر خــالف اغلب آثار ادبیات گذشــتگان 
کشورمان، قرار نیســت همیشه فراق باشــد و دوری، بلکه در این کتاب 
همه هجران ها به وصل بدل می شــود و طعم شــیرین وصال، چاشــنی 
داستان هاســت.زن ها در شاهنامه معشــوق هایی منفعل نیستند و پا به 

پای مردها حرکت می کنند. هر دو، هم عاشــق هســتند و هم معشوق. 
عاشقانه های شاهنامه لطیف و باشکوه است و داستان های زال و رودابه، 
رستم و تهمینه و بیژن و منیژه از زیباترین عاشقانه های جهان محسوب 
می شود. زنان شــاهنامه عاشــقانی دلیر، خردمند و سنت شکن هستند. 
عشــق در شــاهنامه مرزهای زبانی، نــژادی، طبقاتی و ملــی را در هم 

می  شکند.
بیشتر زنان عاشق شــاهنامه که عاشــق پهلوانان ایرانی اند، از سرزمین 
بیگانهـ  روم، کابل و تورانـ  هســتند. در این داستان ها شکوه عشق های 
زمینی و انسانی را برابر با مشهورترین داستان های دوران رنسانس و پس 

از آن در اروپا و گاه باالتر از آن ها مي بینیم. 
البته در میان همه عشق هایی که حکیم توس روایت می کند، یک عشق 
نامیمون وجود دارد که منتهی به ازدواج نیز نمی شــود. عشــق ممنوع 
سودابه، همسر کیکاووس به سیاوش، پســر کیکاووس؛ این تنها عشقی 

است که مسیری متفاوت با دیگر دلدادگی ها دارد.
البته اغلب زنان شــاهنامه وفادار به پیوند زناشــویی و همسران خود 
هستند و تنها کســی که پیمان می شــکند و فکر خیانت دارد، سودابه 
اســت. وفای به عهد و ماندن بر ســر پیمان از جمله اتفاقاتی است که 
در شاهنامه بسیار بر آن تأکید شده اســت و برخی بر این عقیده اند که 
وقتی مردان شاهنامه همســر دوم یا ســوم خود را برمی گزینند، این 
پیوندها حادثــه ای را در دل خــود می پرورانــد و روزی نتیجه ای تلخ 

خواهد داشت.
برای نمونه، پیوند زال با کنیزکی، تولد »شــغاد« و در نهایت کشته شدن 
»رســتم« را در پی  دارد. پیوند کیکاووس با ســودابه، مــرگ دردناک 
»سیاوش« را ســبب می شــود. پیوند فریدون با »ارنواز« و »شهرناز«، 
کشته شــدن »ایرج« را به عنوان پیامد دارد. گویا فردوســی می خواهد 

 .ارزش نگاهداشت پیمان را به شکلی در لفافه بیان کند

زندگی در این کتاب جاری است
عاشقانه های شاهنامه همه عفیف هستند و هر جا خیانت است، عشق نامبارک می شود

فردوسی در 
هیچ جای 

شاهنامه از 
مسیر عفاف 
خارج نشده 

و در توصیف 
عشق، با آن 

متعالی و 
انسانی رفتار 

کرده است

لعیا توکلی

وفای به عهد و ماندن بر سر پیمان از جمله اتفاقاتی است که در شاهنامه بسیار 
بر آن تأکید شده است و برخی بر این عقیده اند که وقتی مردان شاهنامه همسر 
دوم یا سوم خود را برمی گزینند، این پیوندها حادثه ای را در دل خود می پروراند 

و روزی نتیجه ای تلخ خواهد داشت
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جمالزاده؛ 
خاطرات، برداشت، اسناد 

نوشتة ناصرالدین پروین از 
نشر جهان کتاب

کتاب »جمالزاده، خاطره، برداشــت، اسناد« 
نوشــته ناصرالدین پروین، دوســت نزدیک 
محمدعلی جمالــزاده، درباره پدر داســتان 
نویسی مدرن ایران، توســط انتشارات جهان 
کتاب منتشــر و وارد بازار نشــر شــده است. 
پروین، پژوهشــگر تاریخ مطبوعــات ایران، 
سال های بســیاری را به همنشینی و دوستی 
با محمدعلــی جمالزاده گذرانده اســت. این 
محقق در کتاب پیش رو، برداشت های خود را 
بدون پرده پوشی از شخصیت و افکار جمالزاده 
نوشته است. پروین، در این کتاب هم از سلوک 
انســانی و خوبی های جمالزاده سخن گفته و 
هم از تناقض های بسیارش در اندیشه و گفتار. 
این تناقض ها، به ویژه در مورد تاریخ، فرهنگ و 

تمدن ایران و ایرانیان است.
کتاب »جمالزاده، خاطره، برداشــت، اسناد« 
دارای ســه بخش اصلــی اســت؛ بخش اول 
را  از جمالــزاده  پرویــن  آن، خاطره هــای 
شــامل می شــود و مؤلف، خاطرات، دیده ها و 
شــنیده هایش را بدون ممیزی و تعارف در آن 
درج کرده اســت. بخش دوم، برداشــت های 
نویسنده کتاب از روزنامه نگاری جمالزاده را در 
بر می گیرد. از جمله مطالب این بخش کتاب، 
می توان به مقاالت »جمالــزاده روزنامه نگار« 
و »جمالزاده مبتکر طرح مســئله شطرنج در 
مطبوعات فارســی« اشــاره کرد. بخش سوم 
کتاب نیز ســندهایی را شــامل می شــود که 
جمالزاده به طور شخصی به ناصرالدین پروین 
سپرده است. این کتاب با ۲۰۰ صفحه مصور، 
شمارگان ۵۵۰ نسخه و قیمت ۱۲۰۰۰ تومان 

منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
در همــان حــال بــد و ســیلی بــه صورت 
نواختن ها، یــک روز که نزد جمالــزاده رفته 
بودم، پرحرفی های همیشــگی را کوتاه کرد. 
گفــت: »چایی می خــوری؟« گفتــم که اگر 
شــما می خورید، من هم می خورم. شیرینی 
هم آورد. بیســکویت های بی رمق همیشگی 
نبود. خوشــمزه و پربرکت بودنــد. خوردیم. 
چشم در چشــم من دوخت و پرسید: »مغازه 
خانمت چی شد؟ چرا بست؟« گفتم: »اوضاع 
اقتصادی خراب شده، کرایه اش هم باال بود.« 
با هیجــان مچ دســتم را گرفت. باز پرســید: 
»خودت هم که البد هنــوز بیکاری؟« چیزی 

نگفتم. رنگ رخساره خبر می داد از سّر ضمیر. 
پس از اندکی ســکوت گفت: »ناصر جان! اگر 
کمکی می توانم بکنم بگو.« بــه تأثری افتادم 
که نگو و نپرس. این اواخر، شــاهد کناره گیری 
دوستان و آشــنایان و پرهیز آشکار هموطنان 
بودم. مشابه کار جمالزاده را چندی بعد از یک 
همسایه سوئیسی ده محل اقامتم دیدم و به هر 
دوـ  جمالزاده و آن سوئیســیـ  به دروغ گفتم 
که هیچ نیازی نــدارم! اگر چه هــر دو صادق 
بودند و در اوج انســانیت، تربیــت و منش من 
اجازه آری گفتــن به این گونه پیشــنهادهای 

مادی را نمی داد...«

پیغام ماهی ها 
نوشته گلعلی بابایی از نشر ۲۷

گلعلــی بابایــی، نویســنده توانمنــد ادبیات 
مقاومــت، در زمانی فشــرده و انــدک پس از 
اعالم خبر شــهادت حــاج حســین همدانی 
در ســوریه، به ســراغ خانواده این شهید رفته 
اســت و بخشــی از خاطرات منتشرنشده او را 
گردآوری و بازنویسی کرده اســت تا از دل آن 
کتابی را با عنوان »پیغام ماهی ها« منتشر کند. 
»پیغام ماهی ها« که پنجمین جلد از مجموعه 
کتاب های »بیســت و هفت در ۲۷« محسوب 
می شــود، کتابی ۵۱۲ صفحه ای اســت که در 
۴۲ فصل به بررســی سرگذشــت نامه استاد 
جنگ های نامتقارن محــور مقاومت و فرمانده 
پیشین ســپاه حضرت محمد رسول اهلل)ص( 

پرداخته است.
نویســنده در ایــن کتــاب بــا اســتفاده از 

آیا به وجود جوایز ادبی نیازمندیم؟ این ســؤالی است که بارها 
در برابر حاشیه های این عرصه از خود پرسیده ایم. این که اصاًل 
چه نیازی است این جایزه ها باشند و قبل و بعد از برگزاری  شان 
هم حاشــیه های فراوانی ایجاد شــود. هر چند جوایز ادبی 
در ایران فــراز و فرودها و افت و خیزهای زیادی داشــته ، اما 
نمی تــوان از این نکته گذشــت که جوایز و جشــنواره های 
ادبی نقش به سزایی در تشویق نویســنده و ترغیب جامعه به 
کتابخوانی خواهند داشت. عالوه بر این گروهی زبده به داوری 
آثار می نشــینند و کتاب هایی را به عنــوان برگزیده انتخاب 
می کنند. فارغ از این که سلیقه هر گروه از داوران در دوره های 
مختلــف و همچنین ســلیقه بانیان جایــزه، در انتخاب آثار 
خواه ناخواه لحاظ می شــود اما در این که معموالً آثار برگزیده 
معیارهای یک کتاب خوب را دارند شــکی نیست. از این رو به 
کمک مخاطب کتاب های داستانی و ادبی می آید تا از بین انبوه 

آثار منتشر شده راحت تر انتخاب کنند.
در ایران تعداد جوایز ادبی محدود بوده و به دو دســته خصوصی 
و دولتی تقسیم می شود. خصوصی ها جوایز دولتی را کمتر قبول 

دارند و دولتی ها هم کمتر پیش می آید خصوصی ها را به رسمیت 
بشناسند. البته جوایز ادبي خصوصي تنها به جوایز جریان شبه 
روشنفکري محدود نمي شــود؛ جایزه ادبي شهید غني پور، 15 
دوره است که در مســجد جواداالئمه برگزار مي شود و از جمله 
جشنواره های خصوصی است که طی این سال ها با قوت به مسیر 

خود ادامه داده است. 
با این همه می توان گفت تعداد جوایز ادبی در ایران انگشت شمار 
بوده و جوایز دولتی معتبر که بتوانند به بازار ادبیات رونق بدهند، 
چندان زیاد نیســتند. یکی از جوایز معتبری که طی ســال های 
گذشــته رونقی به بازار جوایز ادبی کشــورمان بخشیده است، 
جایزه »جالل آل احمد« نام دارد. جایزه ای که هر چند حاشیه های 
فراوانی داشته، اما هنوز هم به مســیر خود ادامه می دهد و بین 
اهالی قلم جایگاه نســبتاً خوبی دارد و اکنون به نهمین دوره از 
برگزاري خود رسیده اســت. در این دوره از جشنواره، در بخش 
مستندنگاری، آثار بسیار خوبی نامزد شده اند که معرفی کوتاهی 
در ادامه از آنها خواهیم داشت؛ مطالعه این کتاب ها را به خوانندگان 

مهروماه پیشنهاد می کنیم.

هم قدم با جالل
مروری بر نقش جوایز ادبی در معرفی آثار خوب و نگاهی به 

نامزدهای نهمین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد

 نامزدهای بخش داستان و رمان 
»برکت« نوشته ابراهیم اکبری دیزگاه 
از نشــر کتابســتان معرفت، »پرتقال 
خونــی« نوشــته پروانه ســراوانی از 
نشــر آموت، »چشــم هایم آبــی بود« 
نوشــته محمدرضا کاتب از نشر نیلوفر، 
»لم یــزرع« اثــر محمدرضــا بایرامی 
از انتشــارات کتــاب نیســتان و »برج 
قحطی« نوشــته هــادی حکیمیان از 

انتشارات مؤسسه شهرستان ادب.

 نامزدهای بخش داستان کوتاه 
»بازار خوبان« نوشته آرش صادق بیگی 
از نشــر نگاه، »راز خانه شکیب« نوشته 
ابراهیم مهدی زاده از نشــر ثالث، »روباه 
شنی« نوشــته محمد کشــاورز از نشر 
چشــمه، »زرد کادمیوم« نوشته مرسده 
کسروی از نشر ثالث و »مردن به روایت 

مرداد« اثر مرجان صادقی از نشر ثالث.

 نامزدهای بخش مستندنگاری
»جمالزاده؛ خاطرات، برداشــت، اسناد« 
نوشــتة ناصرالدین پروین از نشر جهان 
کتاب، »پیغام ماهی ها« نوشــته گلعلی 
بابایی از نشــر ۲۷، »فرنگیس« نوشــتة 
مهناز فتاحی از انتشــارات ســوره مهر، 
»لذتی که حرفش بود« نوشــتة پیمان 
هوشمندزاده از نشر چشمه، »ر« درباره 
شــهید رســول حیدری به قلــم مریم 

برادران از نشر آرما.
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پیشخوان

مصاحبه های حســین بهزاد، دیگر نویســنده 
باســابقه ادبیات مقاومت، با شــهید همدانی 
فصول ابتدایی کتاب را به بررسی زندگی این 
شهید در دوران کودکی، ســال های مبارزه با 
رژیم پهلوی، حضور در روزهای ســخت بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی، تأســیس سپاه 
پاسداران و عضویت در ســپاه استان همدان 
و نبردهای داخلی جبهه کردســتان پرداخته 
اســت و بعد از آن در ادامه به سراغ ماجراهای 
تأسیس لشــکر ۲۷ محمد رســول اهلل)ص( با 
همراهی شــهیدان محمود شــهبازی، حاج 
احمــد متوســلیان و محمدابراهیــم همت 
رفته اســت. بخش هایی از کتــاب که مربوط 
به حضــور این شــهید بزرگوار در ســوریه و 
آموزش نیروهای ارتش این کشور برای مبارزه 
بــا تروریســت های تکفیری اســت هم جزو 
بخش های ناب این اثر محســوب می شود که 
در آن اطالعات جالبی از حضور مستشــاران 
نظامــی ایــران در ســوریه و دیدگاه هــای 
راهبردی مقام معظم رهبــری برای مبارزه با 
تروریست ها مطرح شده اســت. این کتاب با 
قیمت ۱۷۰۰۰ تومان از ســوی نشر ۲۷ روانه 
بازار نشر شده است و در فرصتی اندک بعد از 

انتشار به چاپ دوم رسید.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
زمانی که مــن به عنوان فرمانده ســپاه تهران 
خدمــت می کــردم، هنــوز آثار فتنــه ۸۸ و 
مشــکالت ناشــی از آن باقی بود. ما در حال 
توسعه سپاه محمد رســول اهلل)ص( بودیم که 
سردار جعفری بنده را احضار نمودند. خدمت 
ایشان رسیدم و بعد از ارائه گزارشی از وضعیت 
ســپاه تهران به ایشــان، فرمودنــد: فالنی به 

سوریه می روید؟ 

خب، خیلی ها دوست داشتند که بروند سوریه. 
بنده یک مکثی کردم و گفتم: برای چه بروم؟ 
با چه عنوانی بروم؟ فرمود: ارتش و نظام سوریه 
درخواســت کمک کرده اند. به عنوان فرمانده 
بروی و کمک کنی. سردار قاسم سلیمانی هم 

گفته شما برای این کار مناسب هستید.
از آن جایی که خودم هم انگیــزه باالیی برای 
حضــور در ســوریه و دفــاع از حرم های عمه 
ســادات)س( و حضــرت رقیه)ع( داشــتم، 
بالفاصلــه جواب مثبــت دادم. ایشــان هم با 
سردار ســلیمانی تماس گرفتند و گفتند که 

فالنی موافق است. 
روز اول که وارد سوریه شــدیم به زیارت حرم 
حضرت زینب)س( و حضرت رقیه)ع( رفتیم. 
همان شب، حاج قاسم یک جلسه ای را ترتیب 
دادند و طی آن قرار شــد ابتدا بنده نسبت به 
وضعیت منطقه توجیه شــوم. فردا به اســتان 
حمص رفتیم که استان بســیار مهمی است و 
در آن جا متوجه شدم که تروریست های مسلح 

حومه شهر را تصرف کرده اند.
تدبیر حضــرت آقــا در مبارزه با مســلحین 
تکفیری و مدافعان این بــود که هر دو طرف 
جوان هســتند و مســلمان. آن ها هم فریب 
خورده انــد. در واقع دشــمن کــس دیگری 
اســت. در ســوریه کاری کنید کــه از هر دو 
طرف کمتر کشته شــود؛ چه موافقین و چه 
مخالفین، چه مسلمین و چه نیروهای ارتش 

سوریه. 
اولین کار ما آموزش تاکتیک ها و تکنیک های 
جنگ شــهری به مدافعین بــود. چون ما در 
کردستان تجربه داشتیم. ســال ها حوادث و 
درگیری های مســلحانه کردستان جاری بود 
و ما به همین دلیل این نــوع جنگ را تجربه 
کرده بودیم. حوادث ســال ۷۸ و فتنه ۸۸ را 
در تهران داشــتیم. این تجربه ها ســرمایه ما 
بود. هنگامــی که در امن الدولــه اولین دوره 
آموزشی را برگزار کردیم، در پایان دوره، وزیر 
دفاع، وزیر کشور، آصف شوکت؛ شوهر خواهر 
بشار و رئیس شورای امنیت ملی سوریه، همه 
آمدنــد و وقتی وضع آمــوزش و آمادگی این 
نیروها را دیدند، از ما درخواســت کردند که 
بیایید به ما هــم کمک کنید. تــا قبل از آن 
اصاًل اجازه نمی دادنــد در امور ارتش مداخله 
کنیم، اما از این جــا بود که دیگر مــا تقریباً 
رفتیم تو بورس. یعنــی همه می گفتند بیایید 

به ما هم کمــک کنید و به نیروهــای ما هم 
آموزش بدهید. ما هم ســرمایه گذاری کردیم 

و آموزش را شروع کردیم.

فرنگیس
نوشتة مهناز فتاحی از 

انتشارات سوره مهر

»فرنگیــس« شــامل خاطــرات فرنگیــس 
حیدرپور، متولد ســال ۱۳۴۱ در روســتای 
اوازین اســت. او در حمله نظامیــان عراقی به 
روستای محل ســکونتش با یک تبر از خود در 

برابر سربازان ارتش بعث عراق دفاع کرد.

در سال ۱۳۵9، پس از حمله عراق به روستای 
اوازین، مردم به دره های اطراف فرار می کنند. 
فرنگیس که در آن زمان ۱۸ ســال داشــت، 
شــب هنگام همراه برادر و پدرش جهت تهیه 
غذا به روســتا باز می گردند. امــا در طول راه 
پدر و برادر فرنگیــس ضمن درگیری با عوامل 
عراقی کشــته می شــوند و فرنگیــس در پی 
برخورد با دو سرباز عراقی بدون داشتن سالح 
گرم، با تبر پدرش با سربازان درگیر شده، یکی 
را کشــته و دیگری را با تمام تجهیزات جنگی 
اســیر می کند و به مقر فرماندهی ارتش ایران 
تحویل می دهــد. همچنین رهبــر انقالب در 
سفرشــان به کرمانشــاه، به این بانوی بزرگ 
اشــاره کرده بودند و بر ثبت خاطراتش تأکید 

داشتند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
ســرباز پاپتی، توی آب چشمه ایســتاده بود. 

همین که خواســت به طرفم برگــردد، تبر را 
باالبــردم و با تمام قــوت پاییــن آوردم. مثل 
وقت هایی که با تبر چیلی می شکستم، سرش 

دامبی کرد و با صورت افتاد توی چشمه. 
با تعجب و خشــم نگاهش کــردم. توی یک 
چشم بر هم زدن، آب چشمه قرمز شد. سریع 
به ســرباز دیگر نگاه کردم. وحشت کرده بود. 
به طرفم آمد. من هم ترسیده بودم. به اطرافم 
نگاه کردم. تبــرم توی فرق ســرباز عراقی جا 
مانده بود. پدرم هیچ حرکتی نمی کرد. خشک 

شده بود؛ مثل یک مجسمه. 
چشمم به سنگ کنار چشــمه افتاد. تصمیم 
خودم را گرفتم. نباید اســیر می شــدم. اگر به 
دستشان می افتادم، کارم تمام بود. یک لحظه 

یاد حرف های پدرم افتادم: تو هاو پشتم...

لذتی که حرفش بود
نوشتة پیمان هوشمندزاده از

 نشر چشمه 

»لذتی که حرفش بود« شامل شش تک نگاری 
از پیمــان هوشــمندزاده دربــاره دیــدن و 
زیســتن، از جمله کتاب های مورد اســتقبال 
بازار کتاب در دو هفته اخیر بوده که از ســوی 

نشر »چشمه« منتشر شده است.
این کتــاب مجموعــه ای اســت از ناب ترین 
تجربه های به ظاهر بدیهــی و پیش پاافتاده که 

کمتر کســی به آن ها فکر می کند، اما پیمان 
هوشــمندزاده با ارائه مجموعــه ای از قصه ها، 
روایات و داســتان هایی که با عکــس در این 
کتاب همراه شــده، بــه زیبایــی، جنبه های 

دیگری از ایــن موضوعات را پیش چشــم ما 
نمایان می کند.

این کتاب شامل شــش تک نگاره است که به 
یکدیگر مرتبط نیســتند، اما وجه مشــترک 
همه آن ها اســتفاده از داستان ها و روایت ها بر 
محور »عکس« اســت. به عبارتی دیگر تمام 
این قصه ها بر محور عکس هــا و خاطراتی که 
نویســنده از گرفتن این عکس هــا دارد، ارائه 
شده است که خوشــبختانه با استقبال خوب 

عموم مردم روبه رو شد.
پیمــان هوشــمندزاده، عکاس و نویســنده 
ایرانی است. این دانش آموخته رشته عکاسی 
که پیش تر برنده جوایــز گوناگونی در زمینه 
عکاسی همچون برنده نهمین دوساالنه عکس 
ایران بوده، پیش از این نیز کتاب های دیگری 
مثل »شــاخ«، »هاکردن«، »وقت گل نی« و 

»نقطه« را نوشته است.

»ر« 
درباره شهید رسول حیدری

به قلم مریم برادران از نشر آرما 

»ر«، از  گونــة کتاب هــای متفاوت اســت. 
کتابی کــه مخاطبش را بــه دل قصه پُرپیچ 
و خم یک مــرد می بــرد. مردی کــه توان 
یک جا نشســتن نداشــت و درد مــردم را 
درد خود می دانســت، حتی اگر این مردم، 

نباشند. هموطنانش 
»ر«، روایت کننده داســتان زندگی شــهید 
رسول حیدری است که اولین شهید ایرانی در 
جنگ بوسنی و هرزگوین محسوب می شود و 
نگارش زندگی اش را مریم برادران، نویســنده 
باســابقه حوزه ادبیات پایداری بر عهده گرفته 

است.
این کتاب دارای ســه بخش اســت که در آن 
به مقاطــع گوناگون زندگی شــهید پرداخته 
اســت. فصل اول از زمانی آغاز می شــود که 
رسول حیدری از ســفر بوسنی در سال ۷۱ باز 
می گردد و در مسیر مرور خاطراتش از دوران 
کودکی تا زمان ورود او به ســپاه پاســداران 
و فعالیتــش در جنــگ را بازگــو می کند. در 
ادامه و در فصل دوم، روزهای فعالیت شــهید 
در قرارگاه رمضان تا پایــان جنگ را به تصویر 
می کشــد و در ادامه  همین فصــل ماجراهای 
دانشگاه رفتن شــهید را تعریف می کند. فصل 

سوم نیز به روایت زندگی و فعالیت های شهید 
در بوسنی می پردازد.

»ر« را نشــر آرمــا منتشــر کرده اســت و در 
نمایشگاه کتاب امســال یکی از پرفروش های 
این انتشــارات بوده اســت که عالقمندان آن 
می توانند بــا ۱۴۰۰۰ هزار تومــان این کتاب 

۳۰۲ صفحه ای را تهیه کنند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:
مهتاب بود و موش ها می آمدند جلوی صورتم 
رژه می رفتنــد. یــک لحظه احســاس کردم 
ســایه ای رد می شــود. خوب که دقت کردم، 
دیدم از تپه  روبه رویی یک گروه پشــت سرهم 
رد می شــوند. عینکم همراهم نبود. رســول 
را بیدار کــردم، دوربین را گرفــت و فهمیدیم 
نزدیک به ســی نفرند. دنبال راهی می گشتیم 
که خودمان را نجــات بدهیم. کنار رودخانه ی 
اروند بودیم؛ اما هیچ کداممان هنوز شــنا بلد 
نبودیــم، به جز علــی غفاری. تا دید رســول 
مســتأصل اســت، گفت: »از جایتــان تکان 
نخوریــد. مــی روم ببینم ســرعت آب چقدر 
اســت، آن وقت خودم همه تــان را می برم آن 
طرف آب.«؛ اما نشــد شــنا کند. همین طور 
نگران بودیم، دوباره گفت: »هر روز چه قرآنی 
می خوانید؟ خب من هــم امروز قرآن خواندم. 
نوشته بود ما چون ایمان داریم، ده برابر آن ها 
هستیم. آن ها اگر سی نفر هســتند ما سیصد 
نفریم.« با ایــن حرفش انگار قفــل ذهنمان 
باز شد و آرام شــدیم. بعد کمی صبر کردیم و 
فرصت که فراهم شد برگشــتیم عقب. رسول 
که از سپاه مالیر رفت همدان، کسی نتوانست 
با علی غفــاری کار کند. انــگار چم و خمش 
دست رســول بود. عذرش را خواستند و او هم 

 .چند سال بعد خودکشی کرد

»ر«، روایت کننده 
داستان زندگی 

شهید رسول 
حیدری است 

که اولین شهید 
ایرانی در 

جنگ بوسنی 
و هرزگوین 

محسوب 
می شود و نگارش 

زندگی اش را 
مریم برادران، 

نویسنده باسابقه 
حوزه ادبیات 

پایداری بر عهده 
گرفته است

»فرنگیس« 
شامل خاطرات 
فرنگیس 
حیدرپور، متولد 
سال 1341 در 
روستای اوازین 
است. او در حمله 
نظامیان عراقی 
به روستای محل 
سکونتش با یک 
تبر از خود در 
برابر سربازان 
ارتش بعث عراق 
دفاع کرد



                       سینا هوشمندی

نامش در جای جــای ادبیات کهن فارســی و به خصوص 
دیوان های شعر دیده می شود. خودش، معجزاتش و تمام 
آنچه از افسانه تا واقعیت درباره حضرت عیسی مسیح بیان 

شده، در ادبیات فارسی حضوری پررنگ دارد.
مســیح، در ادب فارســی، پیامبــری مظلــوم و بســیار 
دوست داشــتنی اســت. به جــرأت می تــوان گفت که 
دانســته های گوینــدگان، ادیبان و شــعرا از مســیح و 
مسیحیت بیشتر بر اســاس تعالیم اسالمی بوده و کمتر به 
گفته های انجیل و باورهای مسیحیان توجه کرده اند؛ آنچه 
را هم که بیان می کنند بر پایه روایت اســت، نه قضاوت، تا 

در این مسیر به بی راهه نرفته باشند.
اگــر بخواهیم به معروف ترین شــعری که بــا نام حضرت 
مســیح در ذهن هایمان نقش بســته است اشــاره کنیم، 
می رســیم به دیوان حافظ: مژده ای دل که مسیحا نفسی 

می آید/ که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
هر چند منظور این شــعر به طور مستقیم حضرت عیسی 
نیست، اما حافظ در انتظار شخصی است که چون مسیح، 
دمی شــفابخش دارد و این نشــان می دهد نگاه ها به این 

پیامبر اولوالعزم در ادبیات فارسی چگونه بوده است.
مســیح در لغت به معنای نجات دهنده و آزادکننده قومی 
از مردم است که شاعران در اشــعار خود هرگاه می خواهند 
اشــاره ای به رهایی یا آزادی کنند، از نام »مسیح« استفاده 

می کنند.
صبح دمی رفت مسیحا به دشت

سبزه صحرا به دمش زنده گشت ) دهلوی(
و یا 

می رود در راه و در اجزای خاک 
مرده می گوید مسیحا می رود )سعدی(

و یا 
مژدة عمر ابد می رسد اکنون ز لبش

 صبر کن یک نفس ای دل که مسیحا آمد 
)وحشی بافقی(

حضرت مســیح به عنوان پیام آور صلح، دوستی و مهربانی 
شناخته شده اســت که بر همین اساس، شاعران به هنگام 
پند و اندرز از این صفت حضرت مسیح بهره می جویند. در 

این زمینه به اشعاری از فردوسی اشاره می کنیم:
نبینی که عیسی مریم چه گفت 

بدان گه که بگشاد راز از نهفت
که پیراهنت گر ستاند کسی 

میاویز با او به تندی بسی
همچنین سنایی در این باره می گوید: 

زهد ورز و اقتدا به عیسی کن
طلب او را و ترک دنیا کن

آن شنیدی که از سر سوزی
گفت عیسی به همرهان روزی
زین جهان دل به طمع بردارید

مهر او جمله کینه انگارید
زنده کردن مردگان، شفادادن بیماران، بینا کردن کوران 
و ... از جمله معجزات حضرت عیســی است که شاعرانی 
چون حافظ و موالنا در اشعار خود از آن ها بهره جسته اند.

فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می کرد 

و موالنا هم بسیار به شرح معجزات مسیح پرداخته است. 
هر چند دیگر شــاعران و عرفا هم در اشعارشان به مسیح 
پرداخته انــد، اما می توان گفت در ایــن عرصه هیچ کس 
به خاقانی نمی رسد. این شــاعر بزرگ ایرانی که مادری 
مسیحی داشته، در جای جای اشعارش ارجاعاتی به این 

مقوله دارد. 
تعبیرات و ترکیباتی مانند دیر راهب، بت ترسا، زنار زلف، 
اعجاز مسیحا، نفس عیسوی، خر عیسی، آسمان چهارم و 
کرامت بی رنج میسر شــده در آثار خاقانی فراوان به چشم 

می خورد.
البته ماجرای حضور مسیح در آسمان چهارم از موضوعاتی 
اســت که بســیار به آن پرداخته شده اســت. می گویند 
حضرت عیسی در عروج به آســمان ها، در آسمان چهارم 
متوقف شده است. چون ایشان زن و بچه نداشت، خودش 
لباس هایش را وصله می کرد. یک ســوزن و نخ همراهش 
داشــت که هروقــت لباس هایش پــاره می شــد بدوزد. 
می گویند چون این سوزن را داشت، نگذاشتند باالتر برود.
خاقانی حتی وقتی می خواهد از کج َروی فلک حرف بزند، 
آن را به خط ترســایان که از چپ به راســت است، تشبیه 
می کند و ظریف ترین تشبیه ها را هم دارد که ما را به نگاه 
عمیق او به مسیحیت می رساند. او در همین قصیده که با 
مطلع »فلک کژرو تر است از خط ترسا« آغاز شده این گونه 

ادامه می دهد:
تنم چون رشته مریم دوتا است
دلم چون سوزن عیساست یکتا

من اینجا پای بند رشته ماندم
چو عیسی پای بند سوزن آنجا

چرا سوزن چنین دجال چشم است
 که اندر جیب عیسی یافت ماوا

مسیحا نفسی می آید 
گشتی در ادب فارسی با نام عیسی مسیح)ع(

مسیح در شب قدر 
کتاب »مسیح در شب قدر«، روایتگر 
حضور مقام معظم رهبری در منازل 
شــهدای ارمنی و آشــوری از سال 
13۶3 تا 13۸۹  اســت. روایت این 
دیدارهــا و گفتگوهــای صمیمی و 
انتشار آن از ســوی انتشارات صهبا 
با استقبال بسیار زیادی روبرو شده 

است.
داســتان  هر  در  اثر  گردآورندگان 
نکاتی زیبا درباره شــهید، خاطرات 
و نحوه شهادتش آورده اند که باعث 
با  بیشتر  آن  می شــود خوانندگان 
قهرمانان کشورشــان آشنا شوند. 
تصاویــر حضور رهبــری در منازل 
شــهدای مســیحی و همچنیــن 
تصاویری از این شــهدای گران قدر، 

روایت ها را تکمیل کرده اند.
مســیحیان ایران عمدتــًا ارمنی و 
آشوری هســتند و صدها سال است 
در کشــورمان زندگی می کنند. این 
هموطنان عزیز که خــود را ایرانی و 
بخشی از ملت می دانند، در مجموع، 
بیش از صد شــهید تقدیم کشــور 
کرده اند. عمدة این شهدا، سربازانی 
هســتند که در دوران دفاع مقدس، 
در جبهه ها به شــهادت رسیده اند و 
تعدادی هــم در ترورهای منافقین، 
یا بمباران و موشــک باران شهرهای 
کشور در طول جنگ، شهید شده اند.



خانواده

زندگی خانوادگی 
روی خط آنالین 

تجمل گرایی یا ازدواج آسان؟
ارتباط با کودک در دنیای رنگ ها



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  17   |       دی   1395مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  17 |       دی 1395 92    93    

این روزها، شبکه های اجتماعی مجازی مانند  تلگرام، فیس بوک 
جوامع  در  را  افراد  از  بسیاری  رفتاری  عرصه های  اینستاگرام،  و 
مختلف شکل می دهند. بخش اعظمی از رفتارهای اجتماعی در 
فضاهای مجازی شکل می گیرد. از یک سو نیاز افراد جامعه امروز 
نادیده  نمی توان  را  آنالین  رسانه های  و  اجتماعی  شبکه های  به 
این  از  استفاده  مدیریت  و  برنامه ریزی  دیگر،  سوی  از  و  گرفت 

شبکه ها نیز نیازمند توجه خانواده هاست. 
تحقیقات نشان می دهد، بی توجهی به مدیریت سایبری در خانواده 
و استفاده بدون چارچوب از شبکه های اجتماعی، بطن خانواده را 
محیط های  در  اعضا  فردی  بین  ارتباطات  و  کرده  تعارض  دچار 
خانوادگی و جوامع بزرگ تر مانند مدرسه، دانشگاه و محیط کار 
را به سمتی سوق می دهد که با فرهنگ و ارزش های اجتماع ما 

بیگانه است. 

مدیریت استفاده از شبکه های مجازی 
دکتر ساالر محمد احسانی، روانشناس و پژوهشــگر مسائل خانواده، در 
خصوص مدیریت صحیح اســتفاده از شــبکه های اجتماعی در محیط 
خانواده و ضرورت هماهنگ شــدن اعضا در اســتفاده از این شــبکه ها 
می گوید، انکار لزوم استفاده از این شــبکه ها در خانواده از سوی والدین، 
قطعاً منجر به فاصله گرفتن نسل ها از یکدیگر شده و استحکام و انسجام 
نظام خانواده را دســتخوش آســیب قرار می دهد. در واقــع آنچه مورد 
قبول کارشناسان است، توجه به این مسئله اســت که خانواده به عنوان 
یک سیســتم اجتماعی باید با تغییرات فنــاوری روز دنیا که مورد قبول 
قشر جوان و نوجوان است همگام شــده و در عین حال به طور همزمان 
ارزش های قالب حاکم بر محیط های خانوادگی و اجتماعی را در استفاده 

از فناوری های روز دنیا  نهادینه کند. 
این کارشــناس ادامه می دهد، در حقیقت حفظ انسجام و بقای خانواده، 
با پاک کردن صورت مســئله و اعالم عدم نیاز به شــرکت در برنامه های 
مجازی و فعالیت های آنالین که مطلوب و مورد اســتقبال بســیاری از 
نوجوانان و جوانان است ممکن نمی شــود. برای شکل گیری پیوندهای 

عاطفی مستحکم تر، باید به دنبال مدیریت فناوری های جدید و آنالین 
بود و شــیوه شــرکت در شــبکه های اجتماعی را به نوجوانان و جوانان 
آموخت، در غیر این صورت طوفان عظیم رسانه های جمعی، پیوندهای 

خانوادگی را از هم خواهد گسست. 

تعامل های خانوادگی برای بهبود روابط موزاییکی 
دکتر محمد احسانی معتقد اســت، این روزها در فضای خانواده شاهد 
کمرنگ شدن روابط عاطفی میان اعضا هستیم. اما بر خالف عده زیادی 
از افراد که دنیای آنالین و باب شدن گوشی های همراه را علت موزاییکی 
شدن روابط و از هم گســیختگی های نظام خانواده می دانند، باید گفت 
که شــبکه های اجتماعی و رســانه های جمعی در صورتــی که به طور 
صحیح در خانواده مدیریت شوند، می توانند به عنوان نقطه عطفی برای 
نزدیک شدن اعضای خانواده ها به یکدیگر به شمار بیایند. برای نمونه در 
فضاهای مجازی می توان گروه های خانوادگی آموزنده تشــکیل داد و از 
طریق این سیستم با یکدیگر تعامل داشت، با کمک شبکه اینستاگرامی 
می شود به دنیای نوجوانان نزدیک شــد و از طریق تصاویر و عکس هایی 

که مورد عالقه آن هاست، نیازهایشان را شناخت و به آن ها پاسخ داد. 
یکی از دغدغه هــای خانواده ها در دنیای امروز، جایگزین شــدن روابط 
عاطفــی والدـ  فرزندی بــا ارتباطاتی اســت که نوجوانــان و جوانان با 
دوستان مجازی و آنالین خود بر قرار می کنند. از آن جایی که نمی توان 
این روابط موزاییکی امروز را به روابط گســترده نسل دیروز تغییر داد و 
افراد را از ســلول های انفرادی که در آن دنیایی از رنگ و نور و ارتباطات 
انســانی مجازی موج می زند، خارج ســاخت، پیشــنهاد کارشناسان، 
حضور دســته جمعی و هماهنگ خانواده ها در گشــت و گذار در دنیای 
مجازی و استفاده از رســانه های جمعی اســت. بنابراین از آن جایی که 

زندگی خانوادگی روی خط آنالین 
چگونه از رسانه های آنالین برای مستحکم تر 
شدن پیوندهای خانوادگی کمک بگیریم 

بمباران 
اطالعات که از 

طریق دنیای 
مجازی، بخش 
زیادی از ذهن 

نوجوانان 
را درگیر 

می کند، نیاز 
به راهبردهای 

نامحسوس 
استراتژیک 

والدین در نظام 
خانواده دارد

نگاه

رسیدن به هدف مشــترک، یکی از معیارهای خانواده سالم است، باید با 
تقویت کردن پیوندهای عاطفی، چــه از طریق دنیای حقیقی و چه از راه 

ارتباطات دنیای مجازی به این هدف نزدیک تر شد. 

زبان های مشترک در دنیای رسانه 
دکتر مریم ایرانی، روانشــناس، لحظاتی که در خانواده صرف با هم بودن 
اعضا و مطرح کردن مشکالت، مســائل و گفتگو می شود را به نوعی زبان 
همدلی و مهرورزی معرفی می کند و معتقد اســت تنها زمانی ریشه های 
نهال اعتمــاد در خانواده مســتحکم و پابرجا خواهد مانــد که مطابق با 
ســلیقه های مختلف تک تک اعضای خانواده برنامه ریزی انجام شــده 
و به نگرش های آن ها احترام گذاشــته شــود. یکــی از راه کارهایی که 
می توان به وســیله آن، زمان با هم بودن اعضا را افزایش داد، استفاده از 
رسانه های جمعی مانند ســینمای خانگی، تلویزیون و حضور خانوادگی 
در شــبکه های مجازی اســت. در واقع می توان با عینک خوش بینی به 
این قضیه نــگاه کرد و به جای تک روی کردن در شــبکه های اجتماعی، 
گروه های خانوادگی تشــکیل داد و در آن جا قــرار مالقات های فامیلی 

گذاشت و به بحث و گفتگو درباره مسائل مختلف پرداخت. 
این روانشناس ادامه می دهد، اگر چه ارتباطات رو در رو و برقراری تماس 
چشــمی هنگام گفتگو به مراتب تأثیرگذارتر از قرار مالقات های فامیلی 
در دنیای مجازی اســت، اما بحث های اینترنتی و به اشــتراک گذاشتن 
نظرات و خاطــرات در دنیای آنالین، تا حدی می توانــد فاصله های بین 
نسلی را پر کرده و به والدین یاری می رساند تا بیشتر از گذشته به دنیای 

فرزندانشان راه پیدا کنند و با دیدگاه های آن ها آشنا شوند. 

راهبردهای استراتژیک و نامحسوس والدین
دکتر ایرانی ادامه می دهد، بمبــاران اطالعات که از طریق دنیای مجازی، 
بخش زیــادی از ذهن نوجوانــان را درگیر می کند، نیاز بــه راهبردهای 
نامحسوس استراتژیک والدین در نظام خانواده دارد. کودکان و نوجوانان 
نیاز به قدرت تجزیه و تحلیل والدین خود دارند تا بتواند اطالعات صحیح 
را از داده های دیگر غربال کنند و به مفاهیم عمیق تری از مســائل زندگی 
دســت پیدا کنند. برنامه ریزی برای شــرکت در فعالیت های شبکه های 
اجتماعی، مانند تشکیل گروه های تفریحی یا علمی خانوادگی، این امکان 
را فراهم می سازد تا ضمن ایجاد یک فضای تفریحی خانوادگی و برقراری 
پیوندهای عاطفی، کنترل نامحسوس والدین بر فعالیت های فرزندانشان 
در دنیای مجازی صورت بگیرد و فرصتی فراهم شــود تــا پدر و مادرها، 
ارزش ها و تعالیم ســازنده را به صورت صحیح و دوســتانه به فرزندانشان 
منتقل کنند. در واقع، هم راســتا شــدن با فعالیت ها و عالقه مندی هایی 
که محبوب نسل جوان اســت، تنش ها و تعارض های درون خانوادگی را 

کاهش داده و غنای فرهنگی خانواده را افزایش می دهد. 
والدینی که می خواهند کــودکان و نوجوانان خود را به مفاهیم ارزشــی 
مورد توجه شان نزدیک کنند، باید ســکان مدیریت بحث و گفتگوی آزاد 
را در خانواده به دست گرفته و پیوندهای عاطفی را مستحکم کنند و برای 
پیشــگیری از فردگرایی و انزوا طلبی، تعامالت گروهی خانوادگی شاد و 
آموزنده را، حتی به صورت مجازی و در دنیای آنالین تجربه کنند تا درک 

 .مشترکی از عقاید و دیدگاه های اعضای خانواده حاصل شود

مریم بهریان



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  17   |       دی   1395مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  17 |       دی 1395 94    95    

خدا،  جهان،  به  شخص  هر  نگاه  نوع 
نوع  و  مرگ  از  پس  حیات  و  انسان 
تأثیری  او،  پذیرفته شده  ارزش های 
مستقیم بر انتخاب ها و گزینش های 
در  دلیل  همین  به  دارند.  وی 
می توان  وضوح  به  نگاه،  نخستین 
از  را  زندگی  سبک  کلی  نوع  دو 
سبک   ساخت؛  متمایز  یکدیگر 
زندگی  و سبک   مؤمنانه  زندگی 

غیرمؤمنانه.
تأثیرپذیری  از  سخن  وقتی 
و  باورها  از  زندگی  سبک 
میان  به  دینی  ارزش های 
می آید، نباید چنین پنداشت 
خواسته های  و  امیال  که 

فردی در این نوع سبک زندگی، هیچ 
باشند؛  داشته  نباید  یا  ندارند  جایگاهی 
اصوالً دین الهی و اصیل نمی تواند غرایز و 
امیال فردی را سرکوب و نابود کند، بلکه 
می خواهد آن ها را جهت دهی، و در مسیر 

درست و سعادت بخش هدایت کند.
اسالم بر اســاس فلســفه ای که برای حیات 
بشری قائل اســت و نوع نگاهی که به انسان و 
جایگاه او دارد، هر امری را که موجب تضعیف 
عقل و ارزش ها شــود مــورد نهی قــرار داده 
است. به همین دلیل ســلطه غرایز و امیال را 
بر زندگی انسان نمی پذیرد. اسالم برای غرایز، 
سالیق و امیال فردی در ســبک زندگی یک 
مسلمان، اهمیت و بلکه اصالت قائل است، اما 
اجازه نمی دهد که محوریت زندگی در اختیار 
آن ها باشد. به تعبیر دیگر از انسان می خواهد 
مهار غرایز، امیال و خواســته های شــهواني و 
غضبی خــود را تحت کنترل عقــل و دین در 
بیاورد، نه آن که مهار عقل و ارزش های دینی و 

انسانی را در اختیار شهوت و غضب قرار دهد.
ســبک زندگی افراد و جوامع، افزون بر این که 

بیانگر هویت شــخصی و اجتماعــی و معرف 
شــخصیت فرد یــا جامعه ای خاص اســت، 
شــاخص و نشــانه ای از هویت دینی و ارزشی 
فرد یا جامعه نیز به شــمار می رود. یه همین 
دلیل سبک زندگی افراد و جوامع را می توان به 
عنوان یکی از شاخص ها برای سنجش کیفیت 
ایمان و عمق باورها و ارزش های افراد دانست. 
ارتباطات دو حــوزه را تا جایــی می دانیم که 
معتقدیم با ترویج نوعی خاص از سبک خاص 
زندگی، در حقیقت پیام هایــی درباره باورها و 
ارزش ها نیز منتقل مي شــود. به طور خالصه، 
ادعای نگارنده این اســت که با تأمل در سبک 
زندگی افراد و جوامــع، می توان کیفیت، عمق 
و گســتره نظام باورها و ارزش های آن ها را به 

دست آورد.
ازدواج به موقع و آسان، ســفارش پیامبر)ص( 
و ائمه)ع( اســت؛ با ازدواج اســت که نیمی از 
ایمان تأمین می شــود. اما امروزه بســیاری از 

و چــه پســرـ  جوان هــای ماـ  چــه دختر 
شــرایطی را برای خود بر می گزینند که باعث 
می شــود ازدواج آن ها به تأخیر بیفتد. تأخیر 
در ازدواج، آثار بســیار نامطلوبــی در جامعه 
دارد. این وضعیــت به حدی رســیده که در 
حال تبدیل شــدن به بحران و فاجعه اســت. 
اعالم شــده که تعداد زیادی در جامعه وجود 
دارد. اگر فرهنگ سازی نشود و همین وضعیت 
ادامــه پیدا کند، مســلماً به تعــداد این افراد 
اضافه خواهد شــد. درست است که خانواده ها 
و جوانان با مشــکالت اقتصادی فراوانی دست 
به گریبان هســتند، اما با این وجود بسیاری 
از گرایشــات در زندگی باعث شده که ازدواج 

آسان و به هنگام فراموش شود.
ازدواج با تأخیر، متعلق به فرهنگ غرب است؛ 
خانواده با آن مدلی کــه در فرهنگ ما مطلوب 
اســت برای آن ها اولویت نیســت و همســر 
و فرزند برایشــان دســت و پا گیر است. هر از 

تجمل گرایی یا ازدواج آسان؟
چند گاهی با کســی هم خانه می شــوند، که 
متأسفانه این سبک نادرست زندگی در کشور 
ما با نام ازدواج سفید دامن گیر جامعه شده و 
مسلماً در آینده از آن بیشــتر خواهیم شنید. 
اگر مســئوالن به هوش نباشــند و برای این 
معضالت اجتماعی چاره ای نیندیشــند، باید 
منتظر فجایعی در جامعه باشــیم. همان طور 
که قباًل به نظر شــما رسید، این سبک زندگی 
ناشــی از عدم توجه به دین و ســبک زندگی 
دینی، قرآنی، انســانی و فطری بشر است که 
می تواند مشکالت بزرگی را، حداقل در میان 

جوانان مستعد و آسیب پذیر ایجاد کند.
همه جوان هــا و مــردم جامعه کــه دیندار و 
با ایمان قوی نیســتند، بخشــی از جامعه در 
درجه های پایین تری قرار دارنــد. این افراِد در 
معرض خطر، با مهیا شدن بسترهای خالف و 
ســبک زندگی غربی، زودتر گرفتار می شوند، 
چون زمینه های بیشــتری برای ورود به گناه، 
فساد و ... دارند، چون ایمانشان ضعیف تر است و 
از فضای زندگی ایرانیـ  اسالمی دورتر هستند. 
عموماً جوان های کشور، به غرب گرایش دارند، 
هویت خود را باخته اند و سعی می کنند خود را 
به شکل هنرمندان، فوتبالیست ها و کاًل جوانان 
غربی دربیاورند. این گونــه جوان ها که معموالً 
خانواده هایشان هم غیرمذهبی یا کمتر مذهبی 
هســتند، وقتی زمینه های کارهــای ناهنجار 
به وجود می آید، به ســرعت به سمت کارهای 
ناهنجار روی می آورند و خــود را به منجالب 

فساد و تباهی می کشانند. 
گرایش به سبک زندگی غربی، مصرف گرایی، 
تجمل گرایی، چشم و هم چشــمی و ... باعث 
شده حتی خانواده هایی که چندان گرایش به 
غرب ندارند و مذهبی هم هستند، در سطحی 
گرفتــار رفتارهــای غرب گرایانه شــوند و به 
همین خاطر ازدواج جوانان این خانواده ها هم 

به تأخیر می افتد. 
خانواده ها چون می خواهند شــرایط ایده آل 
برای ازدواج و عروســی های پــر زرق و برق  
فراهم شــود و فراهم شــدن این امکانات به 
راحتی امکان پذیر نیست، مجبورند که ازدواج 
را به تأخیــر بیاندازند. عالوه بر این، مشــکل 
بیکاری، مشــکل اقتصادی مانند نداشــتن 
منزلی برای ســکونت، مخارج سنگین ازدواج 
و... ازدواج را سخت و دور از دسترس مي کند. 

با قبــول همه مشــکالت که مســئوالن باید 

راه چاره ای بــرای آن ها بیندیشــند، عواملی 
ماننــد مصرف گرایی، تجمل گرایی، چشــم و 
هم چشــمی و ... باعث شــده تا خانواده ها بر 
مشکالت خودشان بیفزایند. اگر قناعت پیشه 
می شــد، اگر زندگی ســاده و بی آالیش سابق 
را داشتیم و ...، مســلماً امروز این قدر مشکل 
نداشــتیم. این هــا از مظاهر زندگــی غربی و 
پیامد مدرنیته است که در زندگی ما ایرانی ها 
ریشه دوانده است. این حاالت و وضعیت ها در 
فرهنگ ایرانیـ  اســالمی وجود نداشته است. 
امروز باید به خود بیاییــم و با توجه به فرهنگ 
دینی درست و مناسب خودمان، زندگی خود 
را بازسازی کنیم، وگرنه انسان موجودی است 
که خواسته های ســیری ناپذیری در این گونه 
موارد دارد و مســلماً این رفتارها او را به ورطه 

نابودی می کشاند.

مصرف گرایی لجام گسیخته
یکی از آســیب های جدی در فرهنگ عمومی 
ما ایرانیان، مصرف گرایی لجام گسیخته است. 
منابع و ذخایر خدادادی فراوانی در کشــور ما 
وجود دارد. از بســیاری جهات، کشوری غنی 
هســتیم، اما چون شیوه و ســبک مصرف ما، 
شیوه ای نادرست است، بسیاری از این منابع 
را به هدر می دهیم. بخش زیادی از ســرمایه 
خود را ضایــع می کنیم و به شــکل کارآمد و 
فایده مندی از آن ها استفاده نمی کنیم. سرانه 
مصرف کاالهای مختلف در کشور ما باالست 
که نشــان از وضعیت نامناسبـ  چه در سطح 
فردی و چه در ســطح جامعهـ  دارد. ســرانه 
مصرف نــان در ایران حــدود 160 کیلوگرم 
در ســال اســت، در حالی که در کشورهایی 
مثل فرانســه 56 کیلوگرم و در آلمان حدود 
70 کیلوگرم اســت. مصرف ســرانه انرژی در 
کشور ما بیش از پنج برابر مصرف سرانه کشور 
اندونزی با بیــش از 225 میلیون نفر جمعیت 
و حدود دو برابر کشــور چین با جمعیت یک 
میلیــارد و 300 میلیــون نفر و چهــار برابر 
کشــور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر 
جمعیت است. این در حالی است که در آیات، 
روایــات و فرهنگ اســالمی، مصرف گرایی و 
اسراف به شــدت مذموم شده اســت. در نظر 
بگیرید در جشن های عروسی و سایر مجالس 
خصوصــی و عمومی، چقدر اســراف صورت 

می گیرد. 

نگاه

انســان ها ذاتاً زیبایی خواه و زیبایی دوســت 
هســتند. جمال طلبی و زیبایی خواهی، جزو 
غرایــز و امیال فطری انســان اســت. همین 
غریزه خدادادی اســت که بسیاری از حرکات 
و افعــال آدمی را ســامان می دهــد. همین 
حس می تواند انســان را به حقیقت شناســی 
و خداشناســی برســاند، امــا همیــن حس 
خدادادی و ایــن غریزه ارزشــمند، وقتی به 
انحراف کشیده می شــود، در قالب زیبانمایی 
و خودآرایــی بی حد و مرز بــروز پیدا می کند 
و منشــأ انواعی از ناهنجاری ها و فســادهای 
روحــی و اجتماعــی می گــردد. مســئله 
تجمل گرایــی ابعــاد مختلفــی دارد؛ خرید 
لوازم لوکس، ماشــین های لوکس و بســیار 
پرمصرف، مدگرایی، تغییر مداوم دکوراسیون 
منزل، نماهــای بیرونی منازل مســکونی که 
روزبــه روز بدون هیــچ نظــارت و برنامه ای، 
متنوع تــر و رنگارنگ تر می شــود و به راهی 
برای خودنمایی و نمایــش تجمالت و ثروت 
در سطح جامعه تبدیل شده است. آرایش های 
بیرونی زنان نیز وضعیتی تأســف برانگیز در 
جامعه ما ایجاد کرده است. این ها نمونه هایی 
از همیــن فرهنگ غلط تجمل گرایی اســت. 
متأســفانه وضعیت جامعه مــا از این جهت 
روزبه روز در حال پســرفت اســت. شواهد به 
هیچ وجه زیبنده جامعه ایرانی و اســالمی ما 
نیســت. اگر مســئوالن و برنامه ریزان به فکر 
چاره ای نباشــند، مســلماً در آینده خبرهای 

نگران کنندة بیشتری را شاهد خواهیم بود. 
به هــر حال به نظــر می رســد تجمل گرایی، 
مصرف گرایی، چشــم و هم چشــمی، اسراف 
و ... که از فرهنگ هــای وارداتــی و بیگانه ما 
ایرانی هاســت، موانــع مهمی بــرای ازدواج 
ساده و آســان اســت. نگارنده معتقد نیست 
که عوامــل اقتصــادی و اجتماعی بســیاری 
گریبانگیر جوانان مجرد با ســن باال در کشور 
است که مسلماً هر کسی به اندازه خود در این 
وضع مســئول اســت، بلکه بنده معتقدم این 
موضوعاتی که در این مجال ذکر شد، عواملی 
است که به راحتی قابل حل است و طبیعتاً راه 
چاره ای برای بســیاری از مشکالت فرهنگی و 
اجتماعی ما خواهد بود. مشکالت دیگر درگیر 
با فرهنگ ازدواج درست و به موقع، موضوعات 
مهمی اســت که به فراخــور باید بررســی و 

  .چاره  اندیشی شود

خانواده ها چون 
می خواهند 

شرایط ایده آل 
برای ازدواج و 

عروسی های 
پر زرق و برق  
فراهم شود و 
فراهم شدن 
این امکانات 

به راحتی 
امکان پذیر 

نیست، 
مجبورند که 
ازدواج را به 

تأخیر بیاندازند

سبک زندگی دینی و مروری بر موانع مهم ازدواج ساده و آسان
تجمل گرایی، مصرف گرایی، چشــم و هم چشمی، اســراف و ... که از فرهنگ های 

وارداتی و بیگانه ما ایرانی هاست، موانع مهمی برای ازدواج ساده و آسان است

سیدحسین امامی
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دفتر نقاشی های فیلی دوران بچگی مان را یادتان می آید؟ همان 
ورق هایی که مثل دلمان سفید و بدون خط خطی بودند. نقاشی های 
بچگی ما پر بود از کوه های هشتی با خورشید خانمی که همیشه 
می تابید. چند تا تیک کوچولو کنار کوه و یک آسمان آبی و خانه ای 
با دودکش و شیروانی. آخر سر هم با کاغذ نقاشی بادبادک درست 
می کردیم و آسمان کودکی هایمان پر می شد از آرزوهای رنگی. حاال 
را روی  زمانه رسیده که حرف های دلشان  این  بچه های  به  نوبت 
سفیدی کاغذ نقاشی کنند و شما هم یک دنیا عاطفه را روی دیوار 
قاب کنید. بیشتر روانشناس های کودک و کسانی که با دنیای بچه ها 
سر و کار دارند، به پدر و مادرها توصیه می کنند که نقاشی های ساده 
فرزندشان را جدی بگیرند. همین خانه های به شکل متوازی االضالع 
برای گفتن  برهم، یک دنیا حرف  و  یا خط خطی و تصاویر درهم 
دارند. کودک را باید تشویق کرد تا هر چیزی که در رؤیایش وجود 
دارد را روی کاغذ بیاورد؛ نباید از یاد ببریم که هر چه کودک بیشتر 
نقاشی بکشد، توجهش به محیط اطراف بیشتر می شود و دقتش 
باالتر می رود، مشکالت را بهتر می فهمد و برای حل آن ها درست تر 
تصمیم گیری می کند. فایده دیگر نقاشی این است که کودک به 
وسیله نقاشی، مشکالتش را بیان می کند و روانشناس از طریق 
نقاشی، می تواند تنش، ترس، اضطراب، بیش فعالی و گوشه گیری 

کودک را متوجه شود و ضریب هوشی او را اندازه بگیرد. 

نقاشی آدمک رنگی 
یک پیشنهاد سرگرم کننده که جنبه آموزشــی و روانشناسی هم دارد، 
برگزاری آزمون آدمک است که باید توسط روانشناسان انجام شود. این 
آزمون را، هم به صــورت فردی و هم به صورت گروهــی اجرا می کنند و 
روانشــناس از کودک می خواهد  تا با وسایل نقاشــی تصویر یک آدمک 
ترسیم کند. با این شیوه ارزیابی می توانید احساسات درونی فرزندتان را 
تا حدودی رمزگشایی کنید و پای درددل هایش بنشینید. اگر کودک 5 
تا 13 ساله دارید، می توانید با حضور یک روانشناس، زنگ نقاشی آدمک 

را برگزار کنید. 
یک مداد مشــکی و جعبه مدادرنگی، دفتر نقاشــی و پاک کن از وسایل 
الزم برای اجرای آزمون آدمک رنگی اســت. از فرزندتان بخواهید هنگام 
ترســیم آدمک، درباره نقاشــی به شــما توضیحاتی بدهد، مثاًل این که 

آدمک را چقدر دوست دارد، شغلش چیست، چند سال دارد، رنگ مورد 
عالقه اش چیســت و چه غذایی را دوست دارد. چنین ســؤاالتی باعث 
می شود که فرزندتان بهتر راجع به احساسات درونی اش با شما یا روانکاو 

صحبت کند. 
براي مثال، روانشناسان به این نکته توجه می کنند که نقاش کوچولو، از 
کدام قسمت کاغذ شروع به نقاشی کشیدن می کند. از منظر روانشناسی، 
کودکانی که در سمت چپ کاغذ، آدمک را ترسیم می کنند، در گذشته 
احساس رضایت بیشــتری می کنند و احســاس دلبستگی شان به مادر 
بیشتر است و شروع نقاشی از سمت راســت نیز به نوعی می تواند بیانگر 

احساس عاطفی و نیاز کودک به پدر باشد. 
دکتر فاطمه قاســم زاده، روانشــناس کودک، به پــدر و مادرها توصیه 
می کند، اگر قرار باشد از طریق نقاشی به ویژگی های شخصیتی و روانی 
یا مشــکالت رفتاری کودکان پی ببریم، این کار حتماً باید تحت نظارت 
یک روانشــناس انجام شــود تا به علت فقدان اطالعات کافی، نقاشی به 
صورت نادرســت تعبیر و تفســیر نشــود. مثاًل در روانشناسی، استفاده 
افراطی از رنگ سیاه ممکن اســت به دلیل اضطراب یا افسردگی کودک 
باشــد، اما این مســئله باید با عوامل متعدد دیگری ســنجیده شود. از 
نتیجه تست آدمک برای تعیین ضریب هوشــی نیز استفاده می شود؛ به 
این صورت که روانشناســان، نمره این آزمون را بر سن تقویمی تقسیم 
می کنند و در عدد صــد ضرب کرده و نتیجه آن ضریب هوشــی کودک 

است. 

رمز گشایی رنگ ها در نقاشی های کودکانه 
شاید متوجه شده باشید که فرزند شــما بیشتر اوقات از یک یا چند رنگ 
خاص در نقاشی هایش استفاده می کند، براي مثال رنگ مورد عالقه اش 
نارنجی اســت یا از رنگ های بنفش و زرد برای کشــیدن خانه، درخت و 

آدمک ها استفاده می کند.
در تعابیر روانشناسی رنگ ها، افرادی که از رنگ قرمز در نقاشی هایشان 
استفاده می کنند، معموالً برون گرا هســتند و احساساتشان را به خوبی 

می توانند بیان کنند.
برعکس، کودکانی که به اســتفاده افراطــی از رنگ آبی عالقه نشــان 
می دهند، ممکن است درون گرا باشند و برای بیان عواطف و مشکالتشان 

نیاز به ارتباط بیشتر با اطرافیان و احساس امنیت بیشتر داشته باشند.
بیشــتر بچه ها به رنگ صورتــی عالقه زیــادی نشــان می دهند و در 
نقاشی هایشان هم از این رنگ به وفور اســتفاده می کنند. رنگ صورتی 
نشــان دهنده تعادل و نماد صلح اســت و مالیمت و عواطف درونی را به 
نمایش می گذارد. برعکس، اگر کودکی به رنگ ســبز دلبستگی داشته 
باشد و در تمام نقاشــی هایش از این رنگ بیشتر اســتفاده کند، ممکن 
است تجربه اضطراب جدایی از مادر را داشته باشــد و به شدت نیازمند 

محبت والدینش باشد. 
زرد نیز رنگ شادی اســت و اکثر کودکانی که به این رنگ عالقه افراطی 
نشان می دهند و بدون رنگ زرد نقاشی نمی کنند، هیجان طلب هستند 
و بایــد موقعیتی برای آن هــا فراهم شــود که تنش هــا و هیجان های 
درونی شــان آزاد شــود. فراموش نکنید در حالت کلی، معمــوالً افراد 
برون گرا که به ارتباطات اجتماعی عالقه مند هســتند، از رنگ های گرم 

مانند نارنجی، قرمز و زرد بیشــتر در نقاشی هایشــان استفاده می کنند. 
فراموش نکنید که روانشناسی شخصیت کودک از طریق نقاشی کشیدن 
و استفاده از رنگ ها، فقط تخصص روانشناســان و روانپزشکان کودک و 
نوجوان است و قضاوت روانشناســی والدین یا مربی های غیر متخصص 

درباره نقاشی کودکان، به هیچ عنوان نمی تواند قابل قبول باشد. 

زنگ رنگ آمیزی و اختالالت رفتاری 
یک پیشــنهاد برای این که ارتباط بیشــتری با فرزندتان برقرار کنید، به 
راه انداختن ســاعت رنگ آمیزی در خانه اســت. از کودکتان بخواهید تا 
از رنگ هــا برای کامل کردن یک نقاشــی اســتفاده کند، یــا ابتدا یک 
تصویر را رســم کرده و با مداد رنگی یا پاســتل و مداد شمعی یا گواش 
آن را کامل کند. به عقیده روانشناســان، در کودکان باالتر از 7 سال که 
احساس امنیت می کنند و خالق هستند، معموالً رنگ آمیزی ها به وضوح 
مشخص است. اگر می خواهید با اســتفاده از رنگ آمیزی کودک، بیشتر 
با روحیات درونی فرزندتان آشــنا شــوید، می توانید از یک روانشناس 
بخواهید تا فرزندتان را با این شــیوه بیازماید. ممکن اســت کودکی که 
دچار اضظراب درونی باشد، از رنگ کردن دوباره و مکرر یک تصویر لذت 
ببرد. مثاًل تنه درخت را یک بــار با مداد قرمز رنگ کنــد و روی آن را با 
رنگ قهوه ای بپوشاند. این مسئله نشــان می دهد که ممکن است نقاش 
تازه کار، نسبت به یک موضوع دو احساس متفاوت داشته باشد یا بخواهد 
مســئله ای را پنهان کند. البته تشــخیص این اختالالت رفتاری تنها بر 
عهده روانشناسان اســت و پدر و مادرها و افراد غیر متخصص نمی توانند 
بدون در نظر گرفتن تمام رفتارهای کودک، شیوه نقاشی کشیدن کودک 

یک پیشنهاد 
برای این که 

ارتباط بیشتری 
با فرزندتان 

برقرار کنید، 
به راه انداختن 

ساعت 
رنگ آمیزی در 

خانه است

به پدر و مادرهــا توصیه می کند، اگر قرار باشــد از طریق نقاشــی ها بــه ویژگی های 
شــخصیتی و روانی یا مشــکالت رفتاری کودکان پی ببریم، ایــن کار حتماً باید تحت 
نظارت یک روانشــناس انجام شــود تا به علت فقدان اطالعات کافی، نقاشی به صورت 

نادرست تعبیر و تفسیر نشود مهارت

ارتباط با کودک در دنیای رنگ ها
اگرفرزندتاننقاشخوبیاست،میتوانیدامیدوارباشیدپزشکیاریاضیدانقابلیمیشود

آرین صداقت
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را به مشــکالت رفتاری او تعمیم بدهند. بنابراین در صورت مشــاهده 
برخی از اختالالت رفتاری، می توانید به روانشناس کودک مراجعه کنید 

تا با انجام آزمون های مختلف، نظر قطعی بدهد. 

توصیه های یک روانشناس 
دکتر فاطمه قاسم زاده، یک روانشــناس کودک است که به پدر و مادرها 
پیشنهاد می کند، هنر نقاشی کودک را در سنین مختلف، با توجه به سن 
و ویژگی های شــخصیتی کودک مورد توجه قرار بدهنــد. به عقیده این 
روانشــناس، هدف از نقاشی کشیدن در ســنین قبل از دبستان، ترسیم 
تصویر زیبا نیســت و در واقع انتظار می رود کودک به وســیله نقاشــی 
کشیدن، افکار و احساسات درونی اش را به تصویر بکشد؛ تصویر یک روز 
شاد یا یک روز غمگین را روی کاغذ نقاشی بیاورد. نقاشی، زبان عواطف 
و احساسات خوشــایند و ناخوشایند کودک است. شــما به عنوان پدر و 
مادر باید فرزندتان را تشویق کنید تا به وســیله نقاشی دنیای بیرونی و 
درونی خود را بهتر بشناســد. اما این مسئله اصول خاص خودش را دارد، 
براي مثال والدین نباید در کار فرزندشــان دخالت کنند و از او بخواهند 
با طرز تفکر والدین و به شــیوه آن ها نقاشی بکشــد. در واقع فرزند شما 
آنچه را کــه می بیند به صــورت تصویر در نمی آورد، بلکــه آن چیزی را 
که در ذهنش اســت و به آن می اندیشد نقاشــی می کند. شما می توانید 
خواســته های کودک را از طریق مفاهیم نقاشــی درک کنید و به رشد 
توانایی های کودک و درک محیط پیرامونش به وســیله نقاشــی کمک 
کنید. در سنین پیش دبستان به وسیله نقاشی می توانید مفاهیم درسی 
را به فرزندتان آمــوزش دهید. مثاًل وقتی به او می گویید دو عدد ســیب 
را نقاشــی کن، در واقع به فرزندتان کمک می کنید تا مفاهیم ریاضی را 
بهتر یاد بگیرد. فراموش نکنید ترســیم تصاویر با رنگ آمیزی فرق دارد. 
در رنگ آمیزی کودک بیشــتر عضالتش را به کار می اندازد، اما نقاشی، 

خالقیت و رشد تفکر را به همراه دارد. 

نقاشی در سنین مختلف 
از آن جایی که نقاشی یکی از مهم ترین ابزارها برای تخلیه روانی کودکان 
است، پیشــنهاد می شــود وقت بیشــتری را برای کمک به پرورش این 
اســتعداد اختصاص دهید. فرناز ســلیمانی، کارشــناس ارشد نقاشی 
کودکان و مربی مهد کــودک، معتقد اســت به علت این کــه گنجینه 
لغات کودک در نخستین ســال های زندگی آن قدر رشد نکرده است که 
بتواند احساســات خود را بیان کند، زمانی که کودک بتواند بنشیند و از 
دست هایش استفاده کند، از انگشــتانش برای ترسیم استفاده می کند. 
مثاًل با اثر انگشــتش روی بخار شیشــه بازی می کنــد و در واقع تأثیر 
جســم اثرگذار بر جســم اثرپذیر را که همان هنر نقاشی است، مشاهده 
می کند. در واقع نقاشی کودک گاهی مشابه بازی کودکانه است و برخی 
اوقات زبان او اســت و می توانیم بگوییم نقاشــی تلفیق زبــان و تصویر 
ذهنی کودک اســت و ابزاری برای تخلیه عواطف هیجانی او به حســاب 
می آید. همان طور که در علم امروز، با رشته ای تحت عنوان هنر درمانی، 

روانشناسان با کمک نقاشی، کودکان را درمان می کنند. 
فرناز سلیمانی خطاب به پدر و مادرها می گوید، اگر فرزند کوچکتان که 
تازه نشســتن یا ایســتادن را آموخته به کاغذ ضربه می زند یا به محض 

این که مداد را می بینــد، می خواهد اثــر کارش را روی کاغذ ببیند، باید 
بدانید که او در حال آموختن نقاشــی اســت. در واقع نقاشی کودکان از 
رئالیسم اتفاقی یا تصادفی که همان خط خطی کردن است آغاز می شود 
و این خط خطی ها شامل دو مرحله است که اولی، خط خطی های بی نام 
اســت که عواطف لحظه ای و گذرا را به نمایش می گــذارد و در مرحله 
بعدی خط خطی هــا معنادار می شــوند. براي مثال ممکن اســت برای 
خط هایی که می کشــد موضوعی در نظر بگیرد. خط هایی را رســم کند 
و بگوید این خطوط پدر اســت. پس از مرحله خط خطــی کردن، نوبت 
به کشــیدن تصاویر دایره ای یا آدمک های صلیبی و قورباغه ای می رسد. 
ممکن است شــما از این که فرزندتان همه انســان های کره زمین را به 
صورت آدمک های بدون دست و پا ترســیم می کند، متعجب شوید و او 
را مورد بازخواست قرار دهید که بدن یا دســت و پای آدمک کجاست؟ 
در حالی که نقاشــی کشیدن با این شــیوه به دلیل طی شدن مرحله ای 
از رشد کودک است. 2 تا 4 ســالگی زمان خط خطی کردن کودک است 
و هر کودکی بر اساس آهنگ رشد خود ممکن است در این نمودار سنی 
قرار نگیرد. بنابراین هرگز فرزندتان را با دیگر کودکان مقایســه نکنید و 
از مقایسه کردن کودکتان بپرهیزید. از 4 تا 7 سالگی نیز مرحله رئالیسم 
ذهنی اســت که در این مرحله اوج شــکوفایی زبان را داریم و حواستان 
باشــد در این مرحله که بچه ها معموالً به صورت معلق نقاشی می کنند، 
به هیچ عنوان در کارشــان دخالــت نکنید، زیرا خالقیتشــان را از بین 
می برید. مطمئن باشید فرزندتان به تدریج درک می کند که چگونه باید 
نقاشــی هایش را کامل کند. از طرف دیگر یکی از خصوصیات کودک در 
این سن و سال، جاندار پنداری اســت؛ مثاًل ممکن است فرزندتان برای 
خورشید چشم و ابرو بکشــد، در این زمان هم به او نگویید که خورشید 
چشم و ابرو ندارد و تو اشــتباه می کنی، این کار یک عامل بازدارنده برای 
نقاشی کودکان به شــمار می رود. حتی ممکن است کودک شفاف بینی 
کند؛ برای نمونه در نقاشی هایش متوجه شوید که یک جنین را در شکم 
مادر نقاشی می کند، یا خانه ای را ترسیم می کند و روی سقف آن تصویر 
یک المپ را می کشــد. همچنین بچه ها معموالً درباره نقاشــی هایی که 
می کشند داستان سرایی می کنند. یک تصویر جزیی را ترسیم می کنند و 
ساعت ها در ارتباط با آن داستانی را تعریف می کنند که ربطی به نقاشی 
ندارد. ممکن است شــما به کودکتان بگویید، تو یک لیوان کشیده ای اما 
قصه درباره ساعت اســت، این دو چه ربطی به هم دارند. توصیه می شود 
این بار هم در مقابل شکوفا شدن استعدادهای فرزندتان نایستید، چرا که 

 .کودک هرچه بیشتر داستان سرایی کند، خالق تر است

به علت این که 
گنجینه لغات 

کودک در 
نخستین 
سال های 

زندگی آن قدر 
رشد نکرده 

است که بتواند 
احساسات 

خود را بیان 
کند، کودک 

زمانی که بتواند 
بنشیند و از 
دست هایش 

استفاده کند، از 
انگشتانش برای 
ترسیم استفاده 

می کند



هالل

فارس، مقصد سفر ششم
 اسالم  و حقوق  بین المللی بشردوستانه

همدلی و هم زبانی

خدمت بی مّنت
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نشست خبری

خدمِت بی منّت

حکم انتصاب نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر دو سال قبل در چهاردهم دی 
1393، توسط رهبر معظم انقالب اسالمی 
صادر شد. به همین مناسبت حجت االسالم 
صمیمانه  نشست  در  معزی،  والمسلمین 
از فعالیت های  با اصحاب رسانه، گزارشی 

انجام شده و برنامه های آینده ارائه کرد.

حجت االسالم والمســلمین معزی، در ابتدای 
ســخنان خود با تبریک میالد با سعادت امام 
حسن عسکری)ع(، با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع صمیمی اصحاب رســانه، خبررسانی 
صادقانه با نیت خدمت به خلــق را مهم ترین 
ویژگی سیســتم های اطالع رســانی و خبری 
دانســت و تصریح کرد: خبرنگاران به واسطه 
امر خطیر اطالع رسانی و انتقال پیام، می توانند 
نقش مؤثری در ایجاد روحیه امید و خودباوری 

در جامعه ایفا کنند.

وی افزود: اگر رســانه ها با هــدف خدمت به 
مردم و بــر مبنای رضای خداونــد در جامعه 
حرکت کنند، تأثیر بسیاری زیادی بر پیشبرد 
اهــداف انسان دوســتانه نهادهایی همچون 
هالل احمر نیز خواهند گذاشــت، چرا که در 
جمعیت هالل احمر نیز خدمــت بی منت به 
همنوع، ســرلوحه فعالیت هــا و اقدامات قرار 

دارد.
نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر، 
در بخش دیگرســخنان خود، آرامش بخشی 
مصیبت دیدگان، تکریم شخصیت انسان ها و 
تالش برای برقراری صلح پایدار میان جوامع 
مختلف را از مهم ترین اهداف این نهاد مردمی 
دانست و با اشاره به گذشت 93 سال از قدمت 
این مجموعه مردمی، خیریــه و عام المنفعه، 
تصریح کرد: با نگاهی به کارنامه درخشان آن 
در کمک به انسان ها، در کشــور و سایر نقاط 
جهان، ضرورت تقویت، کمــک به هم افزایی 
و اســتحکام ارتباط مردمــی در آن به خوبی 

احساس می شود.
ایشــان افزود: بر اســاس دیدگاه رهبر معظم 
انقالب مبنی بر انطباق اهــداف هالل احمر با 
تعالیم اسالمی، ترویج و اشــاعه فعالیت های 
انسان دوســتانه آن در جامعــه امری ضروری 
است و با کمک رسانه ها می توان به بخش های 
مهمی از اهداف این جمعیت دست یافت و آن 

را ارتقاء بخشید.
وی هدایت و نظــارت را دو وظیفه اصلی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر دانســت و 
خاطرنشان کرد: بر همین اساس، این حوزه با 
بهره گیری از ظرفیت دفاتر استانی در سراسر 
کشور، فعالیت های فرهنگی فراوان و متنوعی 
را ارائه کرده اســت که باید بیــش از پیش به 
تقویت آن در جهت ارتقاء سطح فرهنگی اعضا 

و مرتبطین به هالل احمر پرداخت.
نماینده رهبر انقالب در هالل احمر، به انتشار 
مجله مهــر و مــاه و همچنین افتتــاح پایگاه 
اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولــی فقیه در 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در گفتگو  با اصحاب رسانه
 فعالیت دوساله نمایندگی ولی فقیه بر مدار حکم مقام معظم رهبری را تبیین کرد

هالل احمر از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر هم اشــاره کرد و افزود: تالش 
می شود تا از طریق این بســترها، موضوعات 
فرهنگی و اجتماعی، ســبک زندگی و اشاعه 
اهداف و اصول انسان دوستانه در هالل احمر 
و مرتبطین بــا مجموعه ترویج داده شــده و 

نهادینه شود.
نظام نامه ابالغی، گام نهادن در مسیری 

روشن و دقیق
حجت االسالم والمســلمین معزی، در ادامه 
با تأکید بر این که در کنار نظــارت و هدایت، 
ارتقاي سطح معارف دینی و اسالمی در میان 
کارکنان، اعضا و همچنیــن کمک به تقویت 
اعتماد مردمی بــه هالل احمر نیــز از دیگر 
فعالیت های حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در 
هالل احمر است خاطرنشــان کرد: به منظور 
حرکت درست و دقیق در مسیر تحقق اهداف 
عالی حوزه نمایندگــی، نظام نامه فعالیت ها و 
اقدامات نظارتی و فرهنگــی تدوین و به دفتر 
مقام معظــم رهبری)مدظلــه العالی( تقدیم 
گردید که پس از بررسی و تأیید، این نظام نامه 
از ســوی دفتر معظم له ابالغ و به عنوان سند 
فعالیت ها و محور اقدامات در دستور کار قرار 

گرفت. 
ایشــان تأکید کرد: این نظام نامــه، زیربنای 
اصلی فعالیت ها محســوب می گــردد که از 
سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه به طور دقیق 

پیگیری و اجرا می شود.
معــزی در پاســخ بــه ســؤالی در خصوص 
وضعیت بودجــه ای هالل احمــر و تأثیر آن 
بــر فعالیت هــای فرهنگی و نظارتــی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه گفت: در ســال 9۴ کل 
بودجه هــالل احمــر ۷۰۰ میلیــارد تومان 
پیش بینی شــده بود که حتی یک ریال از آن 
اختصاص نیافت و در ســال 1395 هم ۴۰۰ 
میلیارد تومــان در نظر گرفته شــده بود که 
جمعیت هالل احمر تنها 15۰ میلیارد تومان 
آن را دریافــت کرد و این در حالی اســت که 
برای فعالیت هاي قابل توجه و مهم نمایندگی 
ولی فقیه در اعتمادســازی، جلب مشــارکت 
مــردم در همراهی با فعالیت هــای امدادی و 
خیریه، ارتقاي سطح فرهنگی و دینی اعضا و 
...، تنها 23 درصد بودجه پیش بینی شده خود 

را دریافت کرد.
وی دربــاره راهکارهای حل مشــکل بودجه 

جمعیت هــالل احمر تأکید کــرد: دولت اگر 
اعتبارات الزم را داشته باشــد، به هالل احمر 
کمک می کنــد، اما در حال حاضــر اعتبارات 
کافی وجــود نــدارد؛ بنابراین کمــک آن به 
جمعیت هالل احمر نیز کاهش یافته اســت و 
به نظر می رســد باید برای پیش بینی مواجهه 
با حوادث مختلف، کمک های مردمی و خّیرین 

را بیشتر جذب کنیم.
برنامه های آموزشی با رویکرد فرهنگی

معزی در خصوص اجرای برنامه های آموزشی 
با رویکرد فرهنگی برای اعضــا و مرتبطین در 
بخش های مختلف نیــز توضیحاتی را ارائه و از 
برگزاری کنفرانس علمی و اخالق بین المللی 
و همچنین کنفرانس فرهنگ نماز، در صورت 
تأمین بودجه های مــورد نیــاز، در آینده ای 

نزدیک خبر داد.
کمک رسانی در اقصی نقاط جهان

حجت االســالم والســلمین معزی، کمک به 
آســیب دیدگان در کشــورهای مختلف را نیز 
از اقدامات مؤثر و مهم جمعیــت هالل احمر 
و نقش آفرینی در ارتباط با حوزه دیپلماســی 
عمومی این مجموعه دانســت و به طور خاص 
در خصوص پرســش یکی از خبرنــگاران در 
کمک به مســلمانان میانمار هم خاطرنشــان 
کرد: در گذشــته کمک هایی به این افراد شده 
که البته به دلیل برخی مشکالت محدود بوده 
اســت و امیدواریم این اقلیــت مظلوم در این 

کشور نیز رهایی یابند. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به وجود 
21 مرکز درمانــی هالل احمر ایــران در 1۷ 
کشور دنیا اشــاره کرد و افزود: جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران بــا حضور در 
کشورهای نیازمند به کمک های انسانی، عالوه 
بر تسکین آالم رنج دیدگان، پیام رسان صلح و 

دوستی در میان انسان هاست.
سفرهای استانی

حجت االسالم والمســلمین معزی با اشاره به 
انجام سفرهای اســتانی از ابتدای مسئولیت، 
که تاکنون به 16 استان به انجام رسیده، ادامه 
اجرای این برنامه ها را بســیار مهم دانســت و 

گفت که با جدیت دنبال خواهد شد.
دیدار با خانواده شهدا

نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر در 
ارتباط با سؤالی پیرامون دیدار با خانواده شهدا 
نیز گفت: با تأســی از رهبر فرزانــه انقالب در 

توجه به خانواده معزز شهدا، تالش گردید که 
به صورت منظم و برنامه ریزی شــده، دیدار با 
خانواده شهدای جمعیت هالل احمرـ  بیش از 
۴5۰ شهید از سوی این جمعیت تقدیم کشور 
شدهـ  در دســتور کار قرار گیرد؛ ضمن آن که 
مالقات و دیدار با جانبازان سرافراز و رسیدگی 
به وضعیت ایــن عزیزان نیــز از وظایف حوزه 

نمایندگي است. 
نیت واقفین در هالل احمر دیده می شود

ایشــان در ادامه، پیرامون موضوع وقف نیز به 
سؤاالت پاسخ گفت و افزود: یکی از موضوعات 
مهم در این جمعیت که مرتبط با فعالیت های 
نظارتی نمایندگی هــم قــرار دارد، توجه به 
موقوفات، به ویژه در راستای نیت واقفین است 
که برنامه های مختلفی را بــرای این مهم و به 
طور خاص در استان ها و شهرستان ها به اجرا 
درآورده ایم، که امیدواریــم با جلب اعتماد هر 
چه بیشــتر مردم، شاهد اســتقبال از موضوع 
وقف در جمعیت هــالل احمر، در راســتای 

اهداف خیرخواهانه و مردمی آن باشیم.
نماینده رهبر انقــالب در هالل احمر، با اذعان 
به این که نظارت حــوزه نمایندگی ولی فقیه 
در این موضوع به منظور انجــام صحیح نیت 
واقفین اســت، گفت: برخی از موقوفات هالل 
احمر در ابتدای انقالب به ســایر دستگاه های 
اجرایی، از جمله وزارت بهداشــت واگذار شده 
اســت که در جهت نیــت واقف نیــز فعالیت 
می کنند و البته تالش می کنیــم تا موقوفاتی 
که در راســتای نیــات واقفین بــه آن عمل 

نمی شود را به هالل احمر بازگردانیم.
حجت االسالم والمســلمین معزی در پاسخ 
به ســؤالی پیرامون نظارت بــر فعالیت های 
هالل احمر هــم گفت: با ابزارهــای مختلف 
و البتــه بــا هماهنگی بخش هــای مختلف، 
تالش می کنیــم بتوانیم با ارائــه راهکارهای 
مناســب، برگــزاری جلســات مربوطــه و 
گزارش گیری در جهت ارتقــاي فعالیت های 
هالل احمــر گام برداریــم که نمونــه آن را 
می توانیم در مناســبت های مختلف، از جمله 
پیاده روی اربعین مشــاهده کنیــم، هر چند 
که ظرفیت های خدمات رســانی جمعیت در 
زمینه هــای مختلف نیز دچــار محدودیت ها 
و مشــکالت جدی اســت، کــه امیدواریم با 
همکاری دســت اندرکاران در جهت رفع آن 

 .اقدامات الزم انجام شود

با تأسی از رهبر 
فرزانه انقالب 

در توجه به 
خانواده معزز 
شهدا، تالش 
گردید که به 
صورت منظم 
و برنامه ریزی 
شده، دیدار با 

خانواده شهدای 
جمعیت هالل 

احمر در دستور 
کار قرار گیرد

 بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقالب مبنی بر انطباق اهداف هالل احمر با تعالیم اسالمی، ترویج و 
اشاعه فعالیت های انسان دوســتانه آن در جامعه امری ضروری است و با کمک رسانه ها می توان به 

بخش های مهمی از اهداف این جمعیت دست یافت و آن را ارتقاء بخشید
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 زیارت روضه منوره
 احمدابن موسی)ع(، شاهچراغ

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت 
هالل احمر، ایشــان در اولین روز از ســفر خود، بامداد روز دوشنبه 29 
آذرماه به زیارت احمد ابن موســی)ع( در شــیراز رفت و در حاشیه این 
برنامه با بیان این که حضرت احمد ابن موســی)ع( ملقب به شاهچراغ و 
سیدالسادات االعاظم، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم)ع( است، افزود: 
در فضیلت ایشان سخن بسیار اســت و می توان به مهم ترین آن ها که از 
سوی علما و نویسندگان هم ذکر شده است به کریم، شجاع، پرهیزگار، 

بزرگوار و باعزت و بنده ای صالح اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در هالل احمر همچنین در دیدار با مســئوالن تولیت 
آستان مقدس، ضمن تقدیر از خدمات منظم و بی شائبه به زائرین، خدمت 
به زائرین اهل بیت)ع( را از افتخاراتی دانســت که در ســومین حرم اهل 
بیت)ع( کشور، به نحو مطلوب و شایسته صورت می گیردوی همچنین با 

 .حضور بر مزار آیت اهلل دستغیب، با قرائت فاتحه ادای احترام کرد

آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه استان فارس
تالش خیرخواهانه داوطلبان

 زمینه نزدیکی به رحمت خداست

حجت االسالم والمسلمین معزی همچنین در آیین نکوداشت خدمات 
داوطلبانه اســتان فــارس حضور یافت و طی ســخنانی، ضمــن ابراز 
خرســندی از شــرکت در این برنامه، گفت: مهربانــی، محبت، لطف و 
مرحمت به انسان ها، شعار اصلی و ســرلوحه فعالیت های این جمعیت 
است و در مســیر تعالی این اهداف، نگاه به خلق و سیره نبوی، می تواند 

رسیدن به این مهم را جهت داده و الهی کند.
ایشان با اشاره به مســئله غیرانتفاعی بودن جمعیت هالل احمر افزود: 
نگرش بی منت و ارائــه خدمات بر پایه تکریم انســان ها از عملکردهای 

بی نظیر این نهاد مردمی است.
وی سالمتی را نعمت باارزش خدادادی برشمرد و افزود: داوطلبان این 
نهاد مردمی، با یاری رساندن به خلق خدا، ضمن به جای آوردن شکرانه 

سالمتی خود، تعالی و تندرستی را نیز برای جامعه به ارمغان می آورند.
نماینده رهبر انقــالب، به محبت و مهربانی از جمله شــاخصه های بارز 

دیــن مبین اســالم اشــاره کرد و 
افزود: جمهوری اســالمی ایران از 
کمک به هیچ کشــور ســتم دیده و 
آســیب دیده ای به عنوان ســرآمد 
کشورهای مســلمان در دنیا دریغ 
نمی کند و شــاهد هستیم علی رغم 
ســاکت ماندن مدعیان حقوق بشر 
در جهان، نخســتین محموله های 
دارویی و امدادی از طریق جمعیت 
هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

 .به حلب فرستاده شد

حضور در شورای مدیران جمعیت استان فارس
فرهنگ، اساس و بنیان همه فعالیت ها

شــورای مدیران جمعیت اســتان فارس با حضور نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر، عصر روز دوشنبه 29 آذرماه، تشکیل شد.

در این جلسه که مدیران، معاونین و رؤسای شعب جمعیت هالل احمر 
استان فارس حضور داشتند، حجت االسالم والمسلمین معزی با اشاره به 
مسئولیت پذیری، به عنوان ویژگی مهم و خاص انسانی تصریح کرد: همه 
کارکنان، اعضا و داوطلبان این نهاد مردمی با برخورداری از همین حس 
ارزشمند، در عرصه خدمت به بشریت حرکت می کنند.وی خاطرنشان 
کرد: حس مسئولیت پذیری و انسان دوســتی در فردی که در دورترین 
مناطق به همنوعان خود در زمان ســختی کمک می کند، بسیار بیشتر 

است و بر همین اساس باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
ایشــان در خصوص جلب بیش از پیــش اعتماد مردم بــه هالل احمر، 

تصریح کرد: آنچه امروز حائز اهمیت است، برنامه ریزی منسجم، مدّون 
و هدفمند به منظور جلب میزان اعتماد مردم برای مشارکت در کارهای 
خیر و وقف در جمعیت هالل احمر است که باید در اولویت فعالیت های 

بخش های مختلف مجموعه قرار گیرد.
نماینده رهبر انقالب در هالل احمر ادامه داد: البتــه با نگاه اثربخش به 
کانون های طالب در سراســر کشــور، این کانون ها می توانند زمینه ای 
ایجاد کنند تا بیــش از نظریه پردازی و فضای تئــوری، افراد، وارد حوزه 
فعالیت های عملی خیرخواهانه شده و از نزدیک با آسیب های اجتماعی 

آشنا شوند.
پرداختن بــه مباحث فرهنگی بــا روش های روز و بهره گیــری از تمام 
ظرفیت های موجود، می تواند مجموعه ای را به تعالی برســاند، چرا که 

فرهنگ، اساس و بنیان دیگر فعالیت هاست.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در پایــان با یادآوری یاد و نام 
امدادگران شــهید جمعیت هالل احمر افزود: شــهدای جمعیت هالل 
احمر و خانواده هایشــان باید همواره مورد تکریم قــرار بگیرند چرا که 

جلوه های عملی مساوات هستند.
در ابتدای این جلســه، جعفری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس، 
معاونین ستادی و نمایندگان رؤسای شعب جمعیت هالل احمر استان 

 .فارس به ارائه گزارش اقدامات و فعالیت های مرتبط پرداختند

برگزاری نشست رابطین فرهنگی و امامان جماعت شعب
 جمعیت هالل احمر استان فارس

توجه به ظرفیت فضای مجازی در
 گسترش آموزه های دینی

یکی از برنامه های این ســفر، نشســت رابطین فرهنگی و امامان جماعت 
شعب جمعیت هالل احمر استان فارس با نماینده مقام معظم رهبری در 
جمعیت هالل احمر بود، که شامگاه روز دوشنبه 2۸ آذرماه 95 برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین معزی پس از استماع گزارش ها و نقطه نظرات 
حاضران، با تأکید بر نقش اثرگذار حضور رابطین فرهنگی و امامان جماعت 
در شعب هالل احمر سراسر کشور، تصریح کرد: گسترش و موفقیت دین 
اسالم در گروی اهمیت دادن به تبلیغ دینی است که این مسئله در هالل 
احمر که اساس فعالیت های آن همسو با تعالیم دین و مصداق واقعی امر به 

معروف و نهی از منکر است به خوبی مشهود است.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر خاطرنشان کرد: امروز هر انسانی باید در نجات 
خود، خانواده و سایر افراد جامعه بکوشــد؛ در این مسئله حیاتی، مسئولین 
دفاتر نمایندگی ولی فقیــه و رابطین فرهنگی در هالل احمر، با شــناخت 
آموزه ها و معارف دینی خود می توانند عالوه بر تأثیرگذاری در پذیرش کسب 
آموزش های امدادی از سوی مردم، مبلغان دینی مناسب برای آموزش مباحث 
فرهنگی و دینی به افراد جامعه و هدایت آن ها به سمت خدا باشند.نماینده ولی 
فقیه در هالل احمر با اشاره به مسئولیت پذیری در جمعیت مردم نهاد و خیریه 
هالل احمر گفت: البته در بزرگ ترین ســازمان مردم نهاد ایران اسالمی، این 
مسئولیت ها به صورت هدفمند تقسیم شده اند و بر اساس نظام نامه ابالغی از 
سوی دفتر مقام معظم رهبری، ایجاد و تعمیق معارف دینی در مجموعه، بر 

عهده حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر گذاشته شده است.
وی دنیای امروز را »جهان گسترش اندیشه و افکار«دانست و خاطرنشان 
کرد: باید تالش کرد تا با همدلی و ارتباطی مســتمر و دو سویه با مجموعه 
و همچنین ظرفیت باالی فضای مجازی برای گســترش آموزه های دینی 
اقدام نمود.ایشان افزود: نظارت و هدایت بر موقوفات، از وظایف دیگر حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر است تا وقف، با نیت واقف منطبق شود 

و اعتماد مردم نیز در این زمینه افزایش یابد.
حجت االسالم والمسلمین معزی تصریح کرد: رابطین فرهنگی نمایندگی 
ولی فقیه نیز در اســتان ها و شهرســتان ها، در تحقق ایــن اهداف گام بر 
می دارند که حضور آن ها در پایگاه هــای جمعیت هالل احمر، می تواند در 
تحکیم بنیان خانواده و ارتقاي ســطح مباحث فرهنگی نقش مؤثری ایفا 
کند. نماینده ولی فقیه در هالل احمر ادامه داد: به منظور بهره مندی هرچه 
بیشتر از ظرفیت مردمی طالب و روحانیون، راه اندازی کانون های طالب و 
خانه داوطلب علما و فضال در استان ها، از برنامه های حوزه نمایندگی ولی 

فقیه در جمعیت هالل احمر است که با جدیت دنبال می شود.
نماینده رهبر معظــم انقــالب، در پایان با اشــاره به راه انــدازی پایگاه 
اطالع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر کشور افزود: 
در این پایگاه، عالوه بر اطالع رســانی برنامه ها و فعالیت های این حوزه، به 
انتشــار مقاالت، گزارش ها و یادداشــت های دینی، فرهنگی، اجتماعی و 
علمی پرداخته می شود که مناسب خواهد بود همکاران و عالقه مندان نیز 

 .ارتباط الزم را برقرار و همکاری الزم را به عمل آورند

فارس، مقصد سفر ششم
گزارش سفر استانی نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به استان فارس

نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، در 
ادامه سفرهای اســتانی خود در سال 1395، 
روز یکشنبه 2۸ آذرماه، ششمین سفر استانی 
خود را به استان فارس آغاز کرد و مورد استقبال 
مدیرعامل، رئیس دفتــر نمایندگی ولی فقیه 
استان، پرســنل و اعضای جمعیت هالل احمر 

این استان قرار گرفت.حجت االسالم والمسلمین 
معــزی در بدو ورود به اســتان، ضمــن تقدیر از 
اعضاي جوان، نجات گر، امدادگر و داوطلب هالل 
احمر، گفت: با وجود حــرم مطهر حضرت احمد 
ابن موســی)ع(، شــاهچراغ و دیگر امامزادگان 
واجب التعظیم در شــیراز، این شهر سومین حرم 

اهل بیت)ع( در ایران اسالمی است.حجت االسالم 
والمســلمین معزی در ادامه به آرامگاه حافظ و 
سعدی و دیگر شاعران پارسی گوی شیراز اشاره و 
تصریح کرد: با وجود این شاخصه ها، استان فارس 
در مقوله ادب و فرهنگ، نه تنها در کشــور، که در 

دنیا جایگاه ویژه ای دارد.

به منظور 
بهره مندی 

هرچه بیشتر 
از ظرفیت 

مردمی طالب 
و روحانیون، 

راه اندازی 
کانون های 

طالب و خانه 
داوطلب علما 

و فضال در 
استان ها، از 

برنامه های حوزه 
نمایندگی

ولی فقیه در 
جمعیت هالل 
احمر است که 

با جدیت دنبال 
می شود

گزارش
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کازرون
حجت االسالم والمســلمین معزی، در ادامه ششمین سفر استانی خود، 
وارد شهرستان کازرون شــد و با حضور در گلزار شــهدا، به مقام واالی 
آنــان ادای احترام کرد.ایشــان ضمن دیدار با کارکنــان جمعیت هالل 
احمر این شهرستان تصریح کرد: کازرون شــهر هزار و صد شهید است 
که ثابت می کند مردم عزیز آن همواره یار و همراه وفادار به نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران بوده اند.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمــر با اذعان به این که هالل احمر 
یک سازمان مردمی به تمام معنا و معین دولت است خاطرنشان کرد: این 
نهاد با تکیه بر اعتماد و همراهی اعضای داوطلب خود، از دورافتاده ترین 
مناطق در کوهســتان ها تا جاده ها و شــهرها، همواره از همنوعان خود 

حمایت بی دریغ کرده است.
نماینده رهبر انقالب اســالمی، در مسیر ســفر به کازرون نیز از 2 پایگاه 
امداد جاده ای این منطقه بازدید و از نزدیک با امدادگران و نجاتگران این 

پایگاه ها دیدار و گفتگو کرد.
پایگاه امداد و نجات بین شــهری جاده ای ارژن، مقصد اول ایشــان در 
کازرون بود.وی ســپس در جمع صمیمی امدادگران و نجاتگران پایگاه 

امداد و نجات بین شهری دشت برم حضور یافت.
عبدالحسین معزی در جمع داوطلبان و نجاتگران پایگاه امداد و نجات بین 
شهری دشــت برم کازرون، با تقدیر و بزرگداشت اقدام خّیرانی که ساخت 
این پایگاه را به انجام رســانده اند گفت: کار خیر، تنها ثوابی است که اثرات 
مطلوب آن هرگز از بین نمی رود.نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر 
تصریح کرد: ایجاد یک پایگاه هالل احمر در طبیعــت برم با چنین فضا و 
مدیریت مطلوبی ســتودنی اســت.زمین این پایگاه امدادی از سوی حاج 
محمد خورشیدی اهدا شده و حاج حیدر پورزاد ساختمان آن را بنا کرده و 

. یک دستگاه آمبوالنس نیز در اختیار مرکز قرار داده است

حضور در برنامه زندة تلویزیونی »صبح دلگشا«
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، در آخرین روز ســفر خود به 
اســتان فارس در برنامه زنده تلویزیونی صبح دلگشــا در صدا و سیمای 

مرکز فارس حضور یافت. 
حجت االسالم والمســلمین معزی در این برنامه، به مشارکت مردم دنیا 
با جمعیت های ملی هالل احمر و صلیب سرخ جهانی در عرصه خدمات 
عام المنفعه و بشردوستانه اشــاره کرد و به تبیین ضرورت وقف در هالل 

احمر پرداخت.
ایشــان تأکید کرد: البته خدمات خیرخواهانه جمعیت هالل احمر باید 
مورد نظارت و ســازماندهی قرار بگیرد تا شاهد افزایش روزافزون اعتماد 

مردم به این سازمان مردم نهاد و غیر حکومتی باشیم.
آنچه که به عنوان هدیه، مصالحات و وقفیــات در اختیار جمعیت هالل 
احمر قرار می گیرد، در جهت اقدامات عام المنفعه و بشردوستانه مصرف 

می شود.
عبدالحســین معزی افزود: البته توجه به این مسئله که وقفیات مردم در 
مسیر و همسو با نیت واقف باشــد، در این نهاد، به عهده دفتر نمایندگی 
ولی فقیه است که در این خصوص، این حوزه با دقت فراوان به هدایت و 

نظارت در امور وقف هالل احمر می پردازد.
وی همچنین توجه واقفین به نیاز روز جامعــه را برای وقف مهم خواند و 
به استفاده از ظرفیت رســانه های گروهی و به ویژه صدا و سیما به منظور 

اشاعه فرهنگ وقف اشاره کرد.
وی در پایان این برنامه تلویزیونی، با قدردانی از دســت اندرکاران برنامه، 
مردم اســتان فارس را به حضور در جمع اعضای هالل احمر این استان 
دعوت کرد و افزود: نیکوکار و خّیر، تنها فرد ثروتمند نیست، بلکه انسان 
با علم و توانایی های مختلف نیز می تواند در مسیر کار خیر گام بردارد که 

 .زمینه این مهم در جمعیت هالل احمر فراهم شده است

نیکوکار و 
خّیر، تنها 
فرد ثروتمند 
نیست، بلکه 
انسان با علم 
و توانایی های 
مختلف نیز 
می تواند در 
مسیر کار خیر 
گام بردارد که 
زمینه این مهم 
در جمعیت 
هالل احمر 
فراهم شده 
است

بازگشایی درمانگاه موقوفه »نجات« شیراز
حجت االسالم والمسلمین معزی:

 مشــارکت خیرخواهانه در تأمیــن نیازهای درمانی مــردم، در ایجاد 
همبستگی دینی و اجتماعی مؤثر است.

 موقوفات درمانی در اختیــار جمعیت هالل احمــر، به خوبی می تواند 
زمینه را برای بهره گیری قشــر آســیب پذیر و ضعیف جامعه از خدمات 

درمانی فراهم کند.
 آرمان های بلند انســانی در جمعیت هالل احمر در کمک به همنوع، به 

. دین و قومیت خاصی محدود نمی شود

 افتتاح نخستین »خانه داوطلب علما و فضال«
 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر فارس:

 طرح تأسیس نخستین خانه داوطلب علما و فضال توسط این دفتر، ارائه 
و پس از تأیید سازمان داوطلبان، برای نخستین بار افتتاح شد.

 حفظ نیروهای کانون طالب، بهره مندی از پشــتیبانی آنان در حوادث 
و ســوانح، مدیریت عاطفی بحران، راهنمایی امدادگــران و حاضران در 
زمینه های شرعی، اســتفاده از این ظرفیت در معرفی هر چه بهتر هالل 
احمر در مجامع تبلیغی خود و اعتمادسازی مطلوب میان اقشار مردم، از 

. مزایای این طرح است

رونمایی از کتابچة »دستان گره گشای« جمعیت هالل احمر استان فارس

فیض اهلل جعفری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر فارس:
 این جمعیــت ضمن ارج نهادن بــه مشــارکت های خیرخواهانه نیکوکاران که یــار و همراه 

جمعیت هالل احمر فارس بوده اند، با انتشار کتابچه ای از آن ها قدردانی کرده است.
 این کتابچه به معرفی 3۸ داوطلب و خّیر عضو این نهاد مردمی می پردازد.

 این افراد در زمینه هــای درمانی، امالک، خریــد تجهیزات و احداث پایگاه هــای امدادی و 
جاده ای در 2 سال گذشته با جمعیت هالل احمر استان همکاری گسترده ای داشته اند.

 یکی از این خّیرین، یک مادر نورآبادی است که پســرش را در تصادف جاده ای از دست داده 
است. این بانو با هماهنگی عروس خود، دیه فوت پســرش را به خرید زمین برای احداث پایگاه 

امداد و نجات جاده ای شهدای گلگون ممسنی اختصاص داد.
 حیدر پورشیرزاد هم که از داوطلبان جمعیت هالل احمر استان است، با احداث پایگاه دشت برم کازرون و 

 .هدیه کردن یک دستگاه آمبوالنس، باالترین مبلغ مشارکت را به خود اختصاص داده است

گزارش
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به  گسترده ای  تعالیم  حاوی  الهی  ادیان 
در حین  انسانی  کرامت  از  منظور حمایت 
همین  به  هستند.  مسلحانه  مخاصمات 
جامعه  واقعیت،  این  به  توجه  با  و  منظور 
به این موضوع پی  برد که رهبران  جهانی 
دینی می توانند با ترویج میراث بشردوستانه 
در سنت های دینی خود، در جوامع مربوطه 
نقشی کلیدی در تالش جهانی برای تقویت 
کرامت انسانی ایفا کنند. کمیته بین المللی 
بی طرف  بی غرض،  سازمانی  سرخ،  صلیب 
انسان دوستانه  و مستقل است که رسالت 
جان  از  محافظت  به  معطوف  منحصرا  آن 
مسلحانه  درگیری های  قربانیان  کرامت  و 
و  خشونت آمیز  موقعیت های  سایر  و 
افراد  از  دسته  این  به  کمک  و  مساعدت 
اهتمام  بشردوستانه  سازمان  این  است. 
حقوق  رعایت  و  ترویج  امر  به  ویژه ای 
بین الملل بشردوستانه توسط تمامی طرفین 

درگیری های مسلحانه دارد. به همین منظور 
اسالم  بین المللی  همایش   13٨٥ سال  در  
کمیته  مشارکت  با  بشردوستانه  حقوق  و 
بین المللی صلیب سرخ، جمعیت هالل احمر 
این رویداد  برگزار شد.  و حوزه علمیه قم 
جزئی از سلسله برنامه ها و کنفرانس هایی 
بود که با حضور فعال اندیشمندان اسالمی 
و دیگر ادیان در نقاط مختلف دنیا ازجمله 
درنهایت  است.  شده  برگزار  اسالم  جهان 
شکل گیری  همایش  این  حاصل  کوشش 
حقوق  و  اسالم  تطبیقی  مطالعات  مرکز 
بشردوستانه در شهر قم بود. دومین همایش 
بین المللی پس از 1٠ سال در شهر قم برگزار 
شد. روزنامه »شهروند« به منظور آشنایی 
این  در  شده  مطرح  موضاعات  با  بیشتر 
همایش و همچنین برنامه کمیته بین المللی 
صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر درخصوص 
این موضوع، گفتگویی داشته است با  خانم 
بین المللی  کمیته  نماینده  شاپ،  آنگلیکا 
صلیب سرخ در امور مطالعات تطبیقی اسالم 

و حقوق بین المللی بشردوستانه در ایران.

اگر موافق هســتید گفتگــو را با هدف 
برگــزاری همایــش اســالم و حقوق 

بشردوستانه در شهر قم آغاز کنیم.
در احــکام اســالمی و همچنیــن ارزش های 
اســالمی اشــتراکاتی با حقوق بشردوستانه 
وجود  دارد که دوطرف را پایبند به هم می کند. 
درواقع مــا دغدغه های بشردوســتانه خود را 
ارایه کردیم و نتیجه این شــد که نخســتین 
کنفرانــس بین المللــی در  ســال ۸5 برگزار 
شــود. این رویداد به مناسبت دهمین سالگرد 
گفت وگوی بشردوســتانه بین علمای اسالمی 
و کارشناســان حقوق بین المللی بشردوستانه 
در ایران برگزار می شــود و فرصتی است برای 
علمای ایرانی و خارجــی و محققان تا میراث 
بشردوستانه اســالم را معرفی و دانش علمی 
خود را در رابطه با مطالعات تطبیقی اســالم و 
حقوق بین المللی بشردوســتانه مبادله کنند. 
دلیل برگــزاری کنفرانس دوم هــم بازخورد 
مثبت کنفرانس اول بود. ایــن کنفرانس پس 
از 1۰ ســال برای بار دوم برگزار شــده است. 
این کارشناســان شــروط قانونی حمایت از 
غیرنظامیــان، به خصوص ناتوانان جســمی و 

پناهندگان و نیز تأسیســات درمانی، بیماران 
و اجســاد را به بحــث و بررســی می گذارند، 
همچنین علمای اسالمی و کارشناسان حقوق 
بین المللی بشردوســتانه نمایــی کلی از قواعد 
حاکم بر درگیری مسلحانه در ارتباط با حفاظت 

از محیط زیست و منابع طبیعی ارایه می دهند.
دربــاره محور اصلی همایش اســالم و 
حقوق بشردوســتانه صحبــت کنیم. 
صلیب ســرخ چه نقش و جایگاهی در 

اجرای این همایش داشته؟
تبادل نظر در رابطه با موضوعات بشردوستانه 
که هر دو طرف گفت و گو درکی مشــترک از 
آن داشته باشــند، محور اصلی همایش بود. 
هدف تبیین و تعیین نقاط مشــترک اســت. 
کمیته بین المللی صلیب ســرخ همایش هایی 
را در ایران، پاکستان، بنگالدش، تاجیکستان 
و سایر نقاط جهان اســالم برگزار کرده است. 
ایــن طرح هــا در برنامه های این ســازمان 
بشردوســتانه قرار دارد. این رویــداد دومین 
کنفرانــس بین المللــی در رابطه با اســالم و 
حقــوق بین المللی بشردوســتانه اســت که 
در ایران و توســط مرکز مطالعــات تطبیقی 
اســالم و حقــوق بین المللی بشردوســتانه، 
جمعیت هالل احمر ایران و کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ برگــزار می شــود. جمعیــت 
هالل احمــر ایــران و کمیتــه بین المللــی 
صلیب ســرخ از  ســال 13۸5 تاکنون به طور 
مشــترک از فعالیت هــای علمــی مرکــز 
مطالعات تطبیقی اســالم و حقوق بین المللی 
بشردوســتانه پشــتیبانی کرده اند. این قبیل 
فعالیت هــا به عنــوان بخشــی از تالش های 
جهانی برای ترویج احترام به کرامت انسانی، 
به ایجاد پل های ارتباطی بین اسالم و حقوق 

بین المللی بشردوستانه کمک می کنند.
صلیب سرخ در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس هــم برنامــه ای در این خصوص 

برگزار کرده است؟
بله. مثــال تبادالتی با ســازمان همکاری های 
اسالمی در این خصوص داشتیم و همایشی را 
در جده با این محور برگزار کردیم. همین طور 
در مراکــش، تونس، کنیا و اندونــزی. اما من 
عالقه مندم به جــای صحبت در این خصوص 
بیشتر درباره همایشــی که در شهر قم برگزار 
شد، صحبت کنیم، چراکه این همایش حاوی 

دستاوردهای بسیار قابل توجهی است.

خب بفرمایید که نتایــج این همایش و 
برنامه ریزی های صــورت گرفته در این 

1٠ سال را  چگونه می بینید؟
در واقــع آنچــه از ایــن همایش و ســازمان 
تطبیقی اســالم و حقــوق بشردوســتانه به 
دســت آمد، انتشــار مقاله و کتــب متعددی 
درخصوص حمایــت از غیرنظامیان، حمایت 
از محیط زیســت در جنگ و عدم اســتفاده از 
تسلیحات کشتارجمعی از دو نگاه فقه اسالمی 
و حقوق بشردوســتانه بود. نهضت بین المللی 
صلیب ســرخ و هالل احمــر در بخش هــای 
مختلف جهان اسالم ارتباط نزدیکی با علما و 
محافل اسالمی دارد تا به کمک هم مشترکات 
موجود بیــن حقوق بین المللی بشردوســتانه 
و احــکام مشــابه آن در فقــه اســالمی را 
شناسایی و همچنین مســائل بشردوستانه ای 
مانند دسترســی بــه قربانیــان و حفاظت از 
غیرنظامیان، تأسیســات درمانی، مجروحان و 
بیماران را بررســی کنند. هدف از این کار رفع 
سوءتفاهم های هر دو طرف و در نتیجه افزایش 
میزان حمایت و حفاظت از کرامت انسانی در 
زمان درگیری مسلحانه است. این امر می تواند 
با بحث و بررسی بنیان های حقوقی، عقیدتی 
و اخالقی قواعد بشردوستانه و نیز چالش های 
بشردوســتانه در جریــان درگیری های عصر 
حاضر و روش های پاســخگویی به آنها عملی 
شود. گفتگو بین ســازمان های بشردوستانه و 
رهبران مذهبی می تواند منجر به ایجاد زمینه  
مشــترکی مســتحکم و انتقال پیامی پرنفوذ 
به جوامــع مختلف، حامالن ســالح و تصمیم 

گیرندگان شود.
شــما از تأثیر مثبت چنین همایش هایی 
در خاورمیانــه صحبــت می کنید. اما 
پرسشــی که این جا مطرح می شود این 
اســت که چرا این دیالوگ ها جنگ را در 
منطقه کاهش نداده؟ ما امروزه تأثیر این 
گفت وگو ها را روی مناقشــات منطقه ای 

نمی بینیم...
شــرایط بحرانی بشردوســتانه منطقه ریشه 
سیاســی دارد، نــه دینــی. دلیل تمــام این 
درگیریی ها و افزایش خشــونت ها سیاســی 
است و کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان 
ســازمانی بی غــرض، بی طــرف و مســتقل 
نمی تواند به مشکالت سیاســی و موضوعات 
سیاســی ورود پیدا کند. این مشــکالت باید 

توسط سیاســتمداران منطقه حل شود. این 
سازمان در سراســر جهان فعالیت می کند تا 
به کســانی که تحت تأثیر درگیری مسلحانه و 
جنگ قرار دارند، کمک رســانی بشردوستانه 
کند. کمیته  بین المللی صلیب سرخ همچنین 
رســالتی جهانی را برای ترویج قانون درگیری 

مسلحانه به دوش دارد.
در حال حاضــر، بیش از نیمــی از فعالیت های 
بشردوســتانه  کمیته  بین المللی صلیب سرخ 
برای کمک به کسانی است که در جهان اسالم 
تحت تأثیر درگیری مســلحانه هستند، چه از 
غیرنظامیان و چه از کســانی که از آزادی خود 
محروم شــده اند، آوارگان و مجروحان و دیگر 
کسانی که به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
می توانم نظر شما را نســبت به اسالم و 

رابطه آن با حقوق بشردوستانه بدانم؟
اسالم اشتراکات فراوانی با حقوق بشردوستانه 
دارد؛ ما نیز ســعی کرده ایم در همین موضوع 

تالش کنیم.
حجاب یک نماد اســالمی است که امروز 
شــما این نماد را برای پوشــش انتخاب 
کرده اید. نظرتان را درباره حجاب بگویید.

ما در شــهر قم مهمان هســتیم. مهمان یک 
وظایفی دارد که باید آن را رعایت کند. مهمان 
باید به فرهنگ و عرف جامعــه میزبان احترام 
بگذارد. در ضمن در شــهر قــم علمای بزرگ 
دینی حضور دارند که ما بنابر احترام به فرهنگ 

قم  باید از پوشش حجاب استفاده می کردیم.
شما ٥ سال است که در شهر تهران زندگی 

می کنید، نظرتان درباره تهران چیست؟
تهران شهر بسیار زیبایی است. این شهر از نظر 
فرهنگی ظرفیت باالیی دارد. من در گذشــته 
بیشــتر در مناطق جنگ زده و آسیب پذیر کار 
کرده ام اما در تهران بــا توجه به صلح و امنیت 
آن، فرصت بیشــتری داشــتم تا بــا فرهنگ 
و هنرهای مردم این شهر آشــنا شوم و از این 

فرصت هم استفاده کرده ام.
درباره شهر قم چه نظری دارید؟

مطمئنــا قم بــا تهــران متفاوت اســت. این 
همایش ها و فعالیت ها باعث شد تا با یک شهر 
متفاوت در دنیا آشنا شــوم. قم فضای معنوی 
دارد. من تجارب بســیاری در این شهر کسب 
کــرده ام. یکی از ویژگی های این شــهر عالقه 
فراوان مردم قم به این گفت وگوهاســت. این 

. موضوع خیلی خوشحال کننده است

ایجاد پل های ارتباطی بین اسالم  و حقوق  بین المللی بشردوستانه
                                            گفتگو      با    نماینده   کمیته     بین المللی   صلیب  سرخ    در  حاشیه    همایش    بین  المللی    اسالم    و    حقوق    بشردوستانه

جمعیت 
هالل احمر 

ایران و کمیته 
بین المللی 

صلیب سرخ 
از  سال 13٨٥ 
تاکنون به طور 

مشترک از 
فعالیت های 
علمی مرکز 

مطالعات 
تطبیقی اسالم 

و حقوق 
بین المللی 

بشردوستانه 
پشتیبانی 

کرده اند

گفتگو

حسام خراسانی

شرایط بحرانی بشردوســتانه منطقه ریشه سیاســی دارد، نه دینی. دلیل تمام این 
درگیریی ها و افزایش خشــونت ها سیاسی اســت و کمیته بین المللی صلیب سرخ 
به عنوان ســازمانی بی غرض، بی طرف و مســتقل نمی تواند به مشکالت سیاسی و 

موضوعات سیاسی ورود پیدا کند
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همدلی و هم زبانی
سید محمد سادات اخوی

از زلزله بم گذشته است. گشت  1٥ سال 
که  می دهد  نشان  شهر  این  در  گذاری  و 
زلزله هنوز با زندگی مردم این شهر عجین 
است. به مناسبت سالروز زلزله بم به سراغ 
حجت االسالم والمسلمین سجادی، رئیس 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
با ایشان  احمر کرمان رفتیم. گفتگوی ما 
حول عملکرد هالل احمر کرمان، عملکرد 
نمایندگی ولی فقیه و حمایت های ایشان از 

مردم بم انجام شد. 
متن کامل گفتگو در ادامه آمده است.

در ابتدا می خواســتیم راجع به عملکرد 
دفتر نمایندگی ولی فقیه از شــما سؤال 
کنیم. عملکرد مجموعه متبوع شــما در 

سال 9٥ شامل چه مواردی بوده است؟
برنامه های دفتر نمایندگی ولی فقیه اســتان، 
در دو حوزه نظارتی و فرهنگی است. در بخش 
فرهنگی و بصیرتی، این فعالیت ها به چند قسم 
تقسیم می شــود. برخی در گذشته انجام شده 

اســت و برخی نیز هم اکنــون در حال انجام 
اســت و در برنامه های دفتــر نمایندگی در 

جمعیت هالل احمر استان قرار دارد.
دفتر نمایندگی در تمامی مناسبت های ملی 
و مذهبی، برنامه برگــزار می کند. در دی ماه 
همایش بصیرت را برگزار کردیم. در ایام دهه 
فجر هم برگزاری برنامه هایی را در دست اقدام 
داریم. هالل احمر معموالً در برنامه های ملی 

حضور دارد. 
در همــه مناســبت های مذهبــی، هــم در 
شــهادت ها و هم در والدت هــای اهل بیت، 
برنامه متناسب را برگزار می کنیم و همکاران 
در آن حضور پیدا می کنند. مســابقات قرآن، 
حفظ زیارت عاشــورا و زیارت وارث، از دیگر 

برنامه های ما بوده است.
مسابقات فرهنگی دیگری نیز برگزار کرده ایم؛ 
ماننــد مســابقه کتابخوانی بــا موضوع های 
مختلفی ماننــد وصیت نامه حضرت امام)ره(، 
بحث حجاب و عفاف و در زمینه سبک زندگی 

اسالمی، این مسابقات برگزار کرده ایم.

تجلیل و تکریــم برترین هــای جمعیت، اعم 
از داوطلبــان، امدادگــران و نجات گــران در 
کانون های مختلف دانش آموزی، دانشــجویی 
و طالب و جوانــان آزاد، از دیگر برنامه های ما 
بوده است. همچنین دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جشنواره عکس و فیلم هالل حضور داشت.

کالس هــای مختلفی نیز ماننــد کالس های 
تفســیر قرآن و نهج البالغه برگــزار کرده ایم. 
کارگاه آموزشــی عفــاف و حجــاب، جــزو 
برنامه های ما بوده اســت. نمــاز جماعت در 

شعب استان نیز مورد توجه قرار گرفته است. 

آیا در این برنامه ها، دیدار با مســئولین 
فرهنگی اســتان هم در دستور کار بوده 

است؟
بله. ما در شــورای امر به معروف و نهی منکر، 
ستاد اقامه نماز و شورای فرهنگی حضور فعال 
داشــته و داریم. در برنامه فرهنگــی، دیدار با 
ائمه جمعه، فرمانــداران و ... از جمله کارهایی 
است که به صورت مداوم در حال انجام است. 

فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان کرمان در گفتگو با حجت االسالم سجادی

در این جلسات، رایزنی الزم را انجام می دهیم 
و مســائل خاص هر شهرســتان را بررســی 
می کنیم و به مســئولین توصیه می کنیم که 

توجه ویژه ای به هالل احمر داشته باشند.
دیدار بــا خانواده جانبــازان و ایثارگران را در 
برنامه های خــود قرار داده ایــم. یکی دیگر از 
دیدارهای ما، دیدار با مسئولین حوزه علمیه 
استان و برخی مدارس علمیه و بررسی مسائل 
فرهنگی اســت. از حــوزه مي خواهیم که به 
کمک دفتــر نمایندگی ولی فقیــه بیاید و به 

جمعیت هالل احمر کمک کند.
برگزاری همایش خّیرین با موضوعات فرهنگ 
و بصیرت از جملــه اقدامات این ســال بوده 
است. همچنین به صورت مشترک بین هالل 
احمر و دانشــگاه علوم پزشکی، جشن ازدواج 

دانشجویی را برگزار کردیم.

شما فرمودید بخشی از برنامه های دفتر 
نمایندگی در حوزه نظارتی بوده اســت. 
به طور مختصر بخشی از این اقدامات را 

بفرمایید.
بله. بخشی از فعالیت های ما در حوزه نظارتی 
است. جلسات ویژه در معاونت ها، با هر معاون 
و همــکاران برگــزار می شــود و عملکردها 
را بررســی می کنیم. برگزاری جلســه ویژه 
معاونین اســتانی و اجرایــی و هیئت مدیره 
اســتان، جزو برنامه های حوزه نظارتی است. 
همچنین از پایگاه های امداد جاده ای اســتان 

بازدید می کنیم.
یکــی از برنامه هــای هالل احمــر، برگزاری 
مانورهای آموزشی و مانورهایی در مدارس و 
در سطح استان است. ما هم نتیجه و شکل کار 
را بررسی می کنیم و نواقص را تذکر می دهیم.

بررســی وضعیت کانون هــای دانش آموزی، 
دانشجویی، طالب و... از دیگر وظایف ماست. 
انبارهای امــدادی و پایگاه های امداد و نجات 

جاده ای را بررسی و بر آن ها نظارت کرده ایم.

به نظر می رسد ســال شلوغ و پرباری را 
گذرانده اید؟

دقیقاً. ما تالش کرده ایم غالبــاً در برنامه های 
سخنرانی حضور داشته باشــیم. ما در جمع 
بســیجیان حضور داشــتیم؛ دیدار با بسیج 
اســاتید دانشــگاه ها و برنامه های بصیرتی از 
دیگر اقدامات ما بوده اســت. در جلســه ویژه 

روحانیــون در جمــع فرهنگیــان نیز حضور 
داشتیم.

یکی از اقدامــات اصلی ما، دانشــگاه علمیـ  
کاربردی اســت. بررســی وضعیت دانشگاه، 
نشست با اساتید و معاونین و ... در برنامه های 
ماست. همچنین امســال اردوی ویژه ای برای 
اعزام همکاران به مشــهد مقدس داشــتیم. 
کوه پیمایــی نیز جز برنامه های ماســت و این 

برنامه هنوز هم ادامه دارد.

وضعیــت در بم چگونه اســت؟ آیا آثار 
زلزله وحشتناک و مرگبار زلزله بم، بعد 

از 1٥ سال از بین رفته است؟
دولت، تســهیالت خوبــی را بــرای تعمیر و 
بازســازی بم ارائه داد. بعضی از امالک در بم 
بالصاحب هســتند. ما دیده ایم کــه برخی از 
زمین ها، برخــی از مخروبه هــا بالصاحبند و 
کســی از صاحبان آن ها زنده نمانده اســت. 
برخی بالوارث هســتند. بعضی از قســمت ها 
هنوز دست نخورده اســت. یکی از علت هایش 
این بوده که صاحبان آن ها در شهرهای دیگر 
هستند. غالب آن هایی که ســاکن بم بودند و 
هنوز در بم هستند، خانه هایشان را ساخته اند 

و زندگی عادی شان را مي گذرانند.
جمعیت هالل احمر بم و استان، با خانواده های 
آســیب دیده ارتباط دارد. مشــکالت آن ها را 
بررسی  مي کند و سعی شــان بر این است که 

مشکل آن ها را حل کنند.
در زمان زلزله بــم، 4٠-٥٠ هزار نفر به 

جمعیت شهر بم اضافه شــد. این اتفاق 
جالبی بود که فقط می تواند در ایران روي 

دهد.
بله. متأسفانه بین 35 تا ۴۰ هزار نفر در زلزله از 
بین رفتند. بعد از زلزله عده ای وارد بم شدند؛ 

این ها فرصت طلب بودند.

امــدادی،  حمایت  و  نجــات  به جــز 
حمایت های انسانی هم جز وظایف هالل 
خانواده هایی  هستند  هنوز  است.  احمر 
که نیاز به کمک دارند. برخی هســتند 
که همه خانواده خود را از دست داده اند؟ 
آیا هالل احمر از این ها حمایت انســانی 

می کند؟
تا آن جایی که امکان پذیر بــوده، این حمایت 
انجام شده اســت. اگر هم هالل احمر کمکی 
نکرده، دیگر ارگان ها وارد شده اند. شخصی که 
همه اعضای خانواده و دارایی اش را از دســت 
داده اســت، اگر هالل نتوانســته کمکی کند، 
دیگر متولیان، مثل کمیته امــداد درگیر این 

موضوع شده اند.

یکی از موضوعــات و کار ویژه های هالل 
احمر کرمان، با توجه به زلزله خیز بودن 
زلزله زدگان  به  این منطقه، رســیدگی 
اســت. توضیحی درباره عملکرد هالل 

احمر درباره این شهر ارائه دهید.
در مواقع زلزله، چــه در زلزله بزرگی مثل بم و 
چه در دیگر شــهرها، مهم ترین بحث، حضور 

برگزاری 
همایش خّیرین 

با موضوعات 
فرهنگ و 

بصیرت از جمله 
اقدامات این 

سال بوده است. 
همچنین به 

صورت مشترک 
بین هالل احمر 

و دانشگاه 
علوم پزشکی، 
جشن ازدواج 
دانشجویی را 
برگزار کردیم

دیدار با خانواده جانبــازان و ایثارگران را در برنامه های خــود قرار داده ایم. یکی 
دیگر از دیدارهای ما، دیدار با مســئولین حوزه علمیه اســتان و برخی مدارس 
علمیه و بررسی مســائل فرهنگی اســت. از حوزه مي خواهیم که به کمک دفتر 

نمایندگی ولی فقیه بیاید و به جمعیت هالل احمر کمک کند
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هالل احمر 
متعلق به هیچ 

حزب و جناحی 
نیست. هالل 

احمر یک 
وظیفه ذاتی 

دارد، که آن هم 
کمک به همه در 
بالیای طبیعی و 

حوادث است

گفتگو

به موقع و انجام اقدامات الزم اســت. در زمان 
زلزله ها، ســتاد بحران تشــکیل می شود. در 
اجرای برنامــه EOC، بحمــداهلل همکاران به 
موقع حضور دارنــد و با مرکز کشــور ارتباط 
دارند. جلســاتی که همیشــه صبح ها برگزار 
مي شــود، با تهــران ارتباط دارنــد و گزارش 
اتفاقات و حوادث را به مراکز مخابره می کنند. 
مثــاًل در زلزله اخیــر در زرند، ســتاد بحران 
به موقع تشــکیل شــد، اردوگاهی زده شــد، 
چادر بین مردم توزیع شــد. افراد این چادرها 
را با شــرایط خاص تحویل می گرفتند. بعضاً با 

قیمت نازل و تخفیف ویژه می خریدند.

در ســال جاری، زلزله زرند اتفاق افتاد. 
ایــن زلزله، حــدود یک هفتــه ادامه 
پیدا کــرد، مردم شــب های ناآرامی را 
می گفتند  خودشان  میان  می گذراندند. 
که زرند روی ویبره اســت. کمی بیشتر 
درباره اقدامات هالل احمر در این حادثه 

توضیح دهید.
زرند حــدود 1۰۰ بــار در یک هفتــه لرزید. 
ســتاد بحران در مرکز اســتان و شهرســتان 
تشــکیل شــد، اقدامات الزم انجام گرفت. در 
کل شهرســتان، هم به صورت رایگان و هم به 
صورت واگذاری با تخفیف، چادر توزیع شــد. 
یک اردوگاه احداث شــد به نــام اردوگاه ویژه 
زلزله زرند. از این جهت کــه اگر اتفاقی افتاد و 
شدت زلزله شدید شد، بشود اسکان اضطراری 
انجام داد. در کل، در حادثه زرند به موقع اقدام 

کردیم، تیم های امــدادی ما آن جا حضور پیدا 
کردند. انبارهــای اطراف زرند و خــود زرند، 
تقویت شــد. اگر خدای ناکــرده اتفاق بدتري 
می افتاد، می توانســتیم کمــک کنیم. ارتباط 
خوبی بین دفتــر نمایندگــی، مدیران هالل 
احمر، مسئولین اســتانی و امام جمعه کرمان 
برقرار شــد. من این ارتباط را مصداق همدلی 
و همزبانی می دانم که مقــام معظم رهبری بر 
آن تأکید دارند. در زرند هم به همین شــکل، 
همدلی و همزبانی بود. ســتاد بحــران، همه 
مجموعه هــا را یکی کرد تا کمــک بهتر انجام 

شود.

در بهار امســال، کرمان با چند ســیل 
مواجه شــد. هالل احمر در این سیل چه 

اقداماتی انجام داد؟
ســیل را در جنوب کرمان، در منطقه فاریاب 
و کهنوج داشتیم. تیم های امدادی به موقع در 
صحنه حاضر شدند و در منطقه محموله های 
غذایی توزیع شد. عالوه بر توزیع مواد غذایي، 
به آســیب دیدگان چادر هم داده شد. حضور 
به موقع جمعیت هالل احمر، به حل مشکالت 
کمک کرد. سیل، شــب هنگام اتفاق افتاد، اما 
نیروهای امدادی به موقع رسیدند و الحمداهلل 
مشکلی پیش نیامد. مشــکالت ناشی از سیل 
هم با حضور همکاران جمعیت و مســئولین، 

مثل فرمانداری و... حل شد.

در باره عملکرد هــالل احمر کرمان اگر 

نکته ناگفته ای دارید بفرمایید.
یکــی از برنامه های مــا، برنامه هــای آموزش 
کمک هــای اولیه در مدارس اســتان اســت. 
برگزاری مانورهای زلزله در مدارس را نیز انجام 
می دهیم. کانون هــای دانش آموزی در کرمان 
فعال هستند. به عنوان مثال کانون رفسنجان، 
رتبه دوم کشــوری و کاپ اخالق را به دســت 
آورده اســت. ما هــم از آن ها تجلیــل کردیم. 
کانون دانش آموزی کرمان، از کانون های برتر 

کشور است.
برنامه پیشنهادی ما این اســت که مسئولین، 
آموزش امداد را سراسری کنند. از ظرفیت های 
رســانه ملی، فضــای مجــازی و ... در جهت 
آموزش امداد و نجات اســتفاده شود. اگر این 
برنامه بــرای فرهنگیان کشــور انجام شــود، 
می توانیــم جامعه 13 میلیونــی دانش آموز را 
در وقت حادثه نجات دهیــم. حتی هر کدام از 
آموزش دیده ها، می توانند در خانواده ها کمک 

کنند.

در پایان اگر نکته ای دارید بفرمایید.
من تشــکر می کنم از شــما و همه همکاران 
مجله مهر و ماه. شــما در این نشــریه، برنامه 
انجــام  را  اطالع رســانی  و  بصیرت بخشــی 

می دهید. 
هالل احمــر متعلق به هیچ حــزب و جناحی 
نیســت. هالل احمر یک وظیفه ذاتــی دارد، 
که آن هم کمک به همــه در بالیای طبیعی و 
حوادث )مانند تصادفات رانندگي(است. هالل 
احمر در بحث اربعین هم حضور بســیار خوبی 
در داخل و خارج مرز ایران داشــت که حضور 
پررنگي بود. من باید از اطالع رسانی شما و همه 

همکاران مجله مهر و ماه تشکر کنم.
همچنین تشــکرمی کنم از نماینده ولی فقیه، 
جناب حجت االســالم معزی کــه در جمعیت 
هــالل احمــر اقدامات بســیار خوبــی انجام 
داده اند. تشــکر می کنم از همه معاونین ایشان 
در حــوزه نظــارت فرهنگی؛ حجج االســالم 
حاج آقای ذاکری و زاهدی. تشــکر می کنم از 
شــما و همکاران در حوزه نمایندگی ولی فقیه 
کشــور. ان شــاهلل بتوانیم منویات مقام معظم 
رهبری و امام راحل را در پیشبرد اهداف هالل 
احمر، که تســکین آالم بشری و رفع مشکالت 
خانواده های آســیب دیده اســت، به سرانجام 

 .برسانیم
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زلزلهبمدرچهروزیرخداد؟

د( پانزده دی ج( ده دی   ب( شش دی   الف( پنج دی  

02
ازمیانحوادثطبیعیچهتعداددرايرانرخدادهاست؟

د( ۳۲ ب( ۳۱                     ج( ۴۲                                           الف( ۴۱  
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د( روز قیام قم ج( روز غزه   الف( روز مقابله با حوادث طبیعی     ب( روز فردوسی 
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د( ۱۹۴ آیه ج( ۱۵۰ آیه   ب( ۲۰۰ آیه    الف( ۱۹۰ آیه  
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کتابفرنگیسنوشتهکیست؟
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08
جمعیتهاللاحمرچهتعدادشهیدتقديمانقالبکردهاست؟

د( ۴۵۰ شهید ج( ۳۰۰ شهید   ب( ۵۰۰ شهید  الف( ۴۰۰ شهید 

09
سرانهمصرفناندرايرانچندکیلوگرماست؟

د( ۱۷۰ کیلوگرم ج( ۱۶۰ کیلوگرم  ب( ۱۲۰ کیلوگرم  الف( ۱۵۰ کیلوگرم 

10
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د( ده دی۱۳۵۹           ج( ده دی ۱۳۵۸  ب( هفتم دی ۱۳۵۹  الف( هفتم دی ۱۳۵۸ 


