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سرمقاله

اراده ای که 
برتر از همه نیروهاست

همه کارهای بزرگ در تاريخ را جوانان به ثمر رســانده اند. هيچ کاری را نمی توان سراغ گرفت که بر 
همت و اراده جوانان بنا نهاده نشده باشد و به نيروی خواست آنان به بار ننشسته باشد. حرکت های 
اصالحی در هر جامعه ای را اين ها پيش برده اند و به نتيجه رسانده اند. اگرچه شايد حلقه جمع پيری 
عاقبت انديش اند، اما ذهنشان خســته و خمود نيست و آينده را روشــن می بينند و اميد را همراه 
خود دارند. پيامبران که بزرگ ترين مصلحان تاريخ اند، با نيروی ايمان جوانان قدم به مســير دشوار 
تغيير و توحيد نهادند و به مدد دل های جوان و پاک، در باورهای بی بنيادی که سخت و تغييرناپذير 

می نمودند، انديشه تازه ای بنيان نهادند.
پيامبر اکرم)ص( اسالم را نخست به علی)ع( که نوجوان بود القا فرمود و پس از آن گروهی از جوانان، 
از روزگاری ديگر و آينده ای متفاوت، گرد انديشه و کالم او جمع شدند و شالوده جامعه اسالمی و در 

پی آن تمدن عظيم اسالمی را بنا نهادند. 
انقالب اسالمی ايران نيز به راهبری امام خمينی)ره( و با ايمان ايشان، به همراهی، همدلی و ايمان 
جوانان ايرانی آغاز شــد و با تكيه بر همين ايمان و قدرت به پيروزی رسيد. دوران سخت و پر تنش 
پس از پيروزی انقالب نيز به همت اين جوان ها با سرافرازی و عزت طی شد و کشور از انواع مهلكه ها و 

گرفتاری ها به سالمت عبور کرد و به جايگاه مقتدر و رشک برانگيز کنونی رسيد. 
چنين نعمتی اگرچه نيروی پرتوان انقالب و کشور بوده، اما اگر منحرف شود و از آن به درستی بهره 
گرفته نشود، می تواند به همان اندازه نيز مخرب و بنيان برافكن باشد. جوان به اقتضای ميل به تغيير 
و تعالی بت شكن اســت. می خواهد انگاره های ذهنی جامعه را تغيير دهد و طرحی نو درافكند. اين 
توان را بايد شناخت و در مسير صحيح از آن اســتفاده کرد. مسير صحيح قطعاً آن راهی نيست که 
همه از آن عبور می کنند، که اگر چنين بود احتياجی به اراده اصالح طلب جوانی نبود. مسير درست، 
تالش برای ساختن جامعه مؤمن، ســالم و برخوردار است. از چه راهی به اين هدف می توان رسيد؟ 
اين پرسش را بايد جوان جســتجوگر بنا به نيازی که درک می کند پاسخ دهد و برای رسيدن به آن 
تالش کند. فرهنگ، اقتصاد و سياست اين کشور را بايد با اتكا به اين توان ساخت و برای پيشرفت آن 
از همين نيرو مدد گرفت. جوان، تزئين مجالس و سخنرانی ها نيست، بلكه قلب و بازوی تحول آفرين 
اجتماع اســت. اين قلب و بازو را قدر بشناســيم و همه امكانات الزم را برای فعاليت بهتر آن فراهم 
کنيم. اگر چنين نشــود، اين اراده از بين نخواهد رفت، بلكه در مسيری نادرست، خود و جامعه را به 
تباهی می کشاند. عدالت خواهی و باور به خدا از ويژگی های جوانی است. اگر اين روحيه را در جامعه 

جوانمان پررنگ نمی بينيم، يک جای کار ايراد دارد. 

سردبیر
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راهبرد

جوانان و پیشرفت کشور
ــی دارد  ــان قلب ــاد و ايم ــالب اعتم ــم انق ــر معظ رهب
کــه جوانــان در ســطح بــاالی فهــم و درک هســتند و 
ــان  ــد. ايش ــل کنن ــور را ح ــكالت کش ــد مش می توانن
پــس از آخريــن ديــدار خــود بــا دانشــجويان در 
ــه  ــد ک ــه می کن ــئولين توصي ــه مس ــان 96، ب رمض
ــان  ــند. ايش ــته باش ــا داش ــه جوان ه ــژه ب ــه وي توج
ــا  ــت جوان ه ــئولين از ظرفي ــر مس ــت اگ ــد اس معقت
اســتفاده کننــد، اتفاقــات بزرگــی خواهــد افتــاد چيزی 
شــبيه بــه پيشــرفت در دانــش هســته ای. مقــام معظم 
رهبــری در آخريــن ديــدار خــود بــا کارگــزاران نظــام 
ــن،  ــر م ــه نظ ــد: »ب ــان فرمودن ــارک رمض ــاه مب در م
ــت  ــا بســيار ظرفّي ــت نيــروی انســانی جــوان م ظرفّي
ــّده از  ــک ع ــن، ي ــل از اي ــد روز قب ــی اســت. چن خوب
جوان هــای دانشــجو در هميــن حســينّيه جمع شــدند، 
تعدادی شــان آمدنــد اينجــا صحبــت کردند. بــه بعضی 
از مســئولين محتــرم گفتــم کــه واقعــاً ســطح فهــم و 
ــور،  ــائل کش ــا از مس ــی اين ه ــت و تلّق درک و برداش
ــا  ــت؛ از اين ه ــرفته ای اس ــاال و پيش ــيار ب ــطح بس س
بايــد اســتفاده بشــود؛ ايــن نيــروی انســانی پيشــرفته  
ــور و  ــرفت کش ــرای پيش ــه ب ــرادی ک ــت[، اف ــا ]اس م
ــا  ــش ايف ــد نق ــو می توانن ــمت جل ــه س ــش آن ب جه
کننــد. مــا در زمينــه  مســائل علمــی از ايــن ظرفّيــت 
داخلــی خيلــی اســتفاده کرده ايــم؛ در هميــن مســئله  
انــرژی هســته ای، چنــد ســال قبــل از ايــن، يــک روز 
آمدنــد اينجــا -در هميــن حســينّيه - تــا يــک گــزارش 
نمايشــگاهی بــه مــا بدهنــد؛ غرفه هــای گوناگونــی بود 
ــا  ــن غرفه ه ــه  اي ــردم، در هم ــد می ک ــده بازدي ــه بن ک
ــد[  ــن- ]بودن ــم س ــای ک ــا –جوان ه ــاً جوان ه تقريب
ــا  ــد. اين ه ــی می کردن ــرم معّرف ــئولين محت ــه مس ک
کســانی بودنــد کــه بخش هــای مختلــف انــرژی 
ــد  ــته بودن ــد و توانس ــرده بودن ــش  ب ــته ای را پي هس
ــن صنعــت  ــد و اي ــزرگ را انجــام بدهن ــای ب آن کاره
را پيــش ببرنــد. ]ايــن[ خيلــی حائــز اهمّيــت اســت؛ 

جوان هــای مــا يک چنيــن توانايی هايــی دارنــد."
دیدار با مسئوالن نظام
1396/3/22
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 راهبرد

سخن پیر جماران با 
جوانان

امید اسالم به شما جوانان است؛ شما می توانید
ــت  ــی اش را پش ــه از زندگ ــت ده ــه هش ــک ب ــه نزدی ــردی ک م
ســر گذاشــته، انقالبــی بــه پــا می کنــد کــه انقالبیونــش جوانــان 
ــوی  ــدی، رهپ ــون مری ــش همچ ــه جوانان ــب آن ک ــتند. جال هس
ــای  ــقانه ترین صحنه ه ــوند و عاش ــان می ش ــای مرادش رهنموده
ــا  ــز ب ــام نی ــد. ام ــق می کنن ــان خل ــرادی را در جه ــد و م مری
ــی  ــت، ارتباط ــون اس ــتر از انقالبی ــا بیش ــنش دهه ه ــه س آن ک
ــخنی و  ــر س ــد و در ه ــرار می کن ــان برق ــا جوان ــه ب صمیمان
نشســتی بــا آنــان ســخن می گویــد و نــکات متعــددی دربــاره 

ــد. ــان می کن ــان بی ــی جوان ــف زندگ ــاد مختل ابع

فراموش نکنید قرآن و مناجات را
ــان ســخن می گويــد، فصــل مشــترکی در  ــا جوان هــرگاه امــام ب
گفته هايــش پيداســت و آن هــم توصيــه بــه ارتبــاط بــا خــدا و 
انــس بــا قــرآن و دعاســت. حضــرت روح اهلل خطــاب بــه فرزندش 
ــا  نامــه ای می نويســد و در بخشــی از آن می نويســد: »فرزنــدم! ب
قــرآن، ايــن کتــاب معرفــت آشــنا شــو، اگرچــه بــا قرائــت آن، و 
ــاز کــن....« امــام خطــاب بــه  راهــی از آن بــه ســوی محبــوب ب
ــن  ــد کــه دعاهــا و مناجــات بزرگ تري ــا می گوي حــاج احمــد آق
ــه های  ــد: »وسوس ــت و می افزاي ــا خداس ــنايی ب ــای آش راهنم
بی خبــران تــو را از تمســک بــه آن هــا و اگــر توانــی از انــس بــا 
آن هــا غافــل نكنــد.« حضــرت امــام پايانی تريــن کالم هايــش را 
در وصيتنامــه اش گفتــه و بــاز هــم از جوانــان خواســته در راه خدا 
ــه  ــرای آن ک ــن ب ــد: »م ــد. ايشــان می گوي ــدم بردارن و اســالم ق
شــما جوانــان شايســته ای هســتيد، عالقــه دارم کــه جوانــی خود 
ــرف  ــالمی ص ــوری اس ــز و جمه ــالم عزي ــد و اس را در راه خداون

کنيــد تــا ســعادت هــر دو جهــان را دريابيــد.«

به انحراف کشیده نشويد
امــام خمينــی)ره( معتقــد کــه اســت تــالش جوانــان در راه درک 
اســالم و شناســايی قــرآن موجب بيداری مســلمانان اســت و البته 
بارهــا بــر نگرانــی خــود از انحرافات برداشــتی از قرآن هشــدار داده 
اســت. وضعيتــی کــه در دوره حضــرت امــام و انحرافــات فكــری 
مجاهديــن خلــق آن زمــان، بســيار پررنــگ می نمــود. شــرايطی 
ــاره  ــی دوب ــات رونق ــای ارتباط ــعت دني ــا وس ــا ب ــن روزه ــه اي ک
ــدات  ــد: »مجاه ــح می گوي ــی صري ــان در بيان ــت. ايش ــه اس يافت
و کوشــش های خســتگی ناپذير شــما جوانــان روشــن ضميِر 
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مســلمان در راه درک صحيــح اســالم و شناســايی حقيقــت قــرآن 
کريــم، موجــب اميــدواری و خرســندی مســلمانان بيــدار اســت. 
بــر شــما جوانــان مســلمان الزم اســت کــه... اصالت هــای اســالمی 
ــش  ــن نجات بخ ــدس و آيي ــرآن مق ــادا ق ــه، مب ــر گرفت را در نظ
ــده ای کــه از فكــر  ــط و منحرف کنن ــا مكتب هــای غل اســالم را ب

بشــر تــراوش کــرده اســت خلــط نماييــد.«

عاَلم زودگذر و محضر خدا
ــه  ــه ب ــد بی توج ــان می خواه ــالمی از جوان ــالب اس ــار انق معم
ــد.  ــدم بردارن ــروردگار ق ــه پ ــدن ب ــک ش ــير نزدي ــا و در مس دني
ايشــان خطــاب بــه جوانــان می گويــد: »توجــه کنيــد کــه دنيــا 
را بــه چيــزی نگيريــد. توجــه کنيــد کــه همــه رفتنــی هســتيم و 
بايــد بــه خــدای تبــارک و تعالــی نزديــک بشــويم تــا آن جــا مــا 
را راه بدهنــد.« امــام خمينــی)ره( بــا جهان بينــی الهــی خــودش 
بارهــا بــه جوانــان تأکيــد کرده اســت کــه عالــم محضر خداســت. 
امــام بــه هميــن خاطــر بــه جوانــان توصيــه خودســازی می کنــد 
و می فرمايــد: »امــوری کــه مربــوط بــه ايــن عالــم اســت، 
گذراســت. زودگــذر هــم هســت و پيروزی هــا، شكســت ها، 
ــد روزی و  ــش از چن ــا بي ــن دني ــی های اي ــی ها و ناخوش خوش
مقــدار اندکــی پايــدار نيســت. آنچــه بــرای مــن و شــما می مانــد، 
آن چيــزی اســت کــه در درون خودتــان تحصيــل کــرده باشــيد. 
بــاور کنيــم کــه خــدای تبــارک و تعالــی حاضر اســت. بــاور کنيم 

ــه دســت اوســت.« ــز ب ــه همه چي ک

فصل جوانی؛ بهار توبه
ــه خواهــش  ــان را بی توجهــی ب پيــر جمــاران راه موفقيــت جوان
ــد: »از  ــان می گوي ــه جوان ــان ب ــد. ايش ــب می دان ــس و تهذي نف
حــاال کــه جــوان هســتيد و قــوای جوانی محفــوظ اســت، جديت 
ــارج  ــان خ ــس خودت ــس را از نف ــوای نف ــه ه ــه اين ک ــد ب کني
ــدر کــه  ــد:  »اســالم آن ق ــز می فرماي ــد.« در جــای ديگــر ني کني
ــا کوشــش دارد،  ــا و جوان هــای م ــن بچه هــای م ــب اي ــا تهذي ب
 بــه هيچ چيــز کوشــش نــدارد.« امــام در راســتای انسان ســازی و 
توصيه هــای دينــی اش بــه جوانــان، فصــل جوانــی را بهــار توبــه 
ــار  ــی اســت کــه ب ــام جوان ــه، اي ــد: »بهــار توب ــد و می گوي می دان
گناهــان، کمتــر و کــدورت قلبــي و ظلمــت باطنــی، ناقص تــر و 

ــت.« ــان تر اس ــهل تر و آس ــه، س ــرايط توب ش

می خواهند »نیمه وحشی« بمانید
ــای  ــای انســانی توصيه ه ــاره آزادی و ارزش ه ــام درب حضــرت ام
ــرب را  ــف غ ــه تعري ــه آزادی ب ــان دارد و نتيج ــه جوان ــی ب مهم
ــان،  ــد: »و از جوان ــان می فرماي ــد. ايش ــريح می کن ــان تش برايش
و  آزادی  اســتقالل،  کــه  می خواهــم  پســران،  و  دختــران 
ــدای  ــج، ف ــا تحمــل زحمــت و رن ــو ب ــای انســانی را، ول ارزش ه
ــز  ــور در مراک ــا و حض ــد و باری ه ــرت ها، بی بن ــالت، عش تجم
فحشــا کــه از طــرف غــرب و عمــال بــی وطــن بــه شــما عرضــه 

ــز  ــان داده ج ــه نش ــه تجرب ــان چنانچ ــه آن ــد؛ ک ــود نكني می ش
تباهــی شــما اغفالتــان از سرنوشــت کشــورتان، چاپيــدن ذخائــر 
شــما، بــه بنــد اســتعمار و ننــگ وابســتگی کشــيدنتان و مصرفی 
ــد؛ و  ــر فكــر نمی کنن ــز ديگ ــه چي ــت و کشــورتان ب نمــودن مل
می خواهنــد بــا ايــن وســايل و امثــال آن شــما را عقــب مانــده و 

ــد.« ــان »نيمــه وحشــی« نگــه دارن ــه اصطــالح آن ب

قدر جوانی را بدانید و هدر ندهید
تحصيــل و دانش انــدوزی بــدون شــک از اهــم توصيه هــای 
راهبــردی حضــرت امــام بــه جوانــان اســت. ايشــان بــه جوانــان 
ــی  ــن جوان ــادت همي ــل و عب ــان تحصي ــن زم ــد بهتري می گوي
اســت. پــس بايــد قــدر جوانــی را دانســت و ايــن نعمــت را هــدر 
نــداد. ايشــان در توضيــح ايــن موضــوع می گويــد: »نعمــت جوانی 
را داريــد. ايــن را، قــدرش را بدانيــد و هــدر ندهيــد ايــن نعمــت را؛ 
اگــر بنــا باشــد انســان جــوان، مــن نمی گويــم کــه تفريح نداشــته 
باشــد، عــرض نمی کنــم کــه همــه اش مشــغول باشــد. مــن عرض 
ــرای  ــش ب ــر مهم ــد و فك ــيم باش ــش تقس ــه اوقات ــم ک می کن
تحصيــل ... حــاال کــه نعمــت جوانــی را داريــد اوقاتتــان تقســيم 
بشــود و قســمت مهمــش صــرف مباحثــه و مطالعــه و مذاکــره و 
بحــث و تدريــس باشــد. و اگــر چنانچه ايــام جوانی از دســت برود، 
ديگــر خيــال نكنيــد کــه می توانيــد عبــادت را بگذاريــد آخــر ايام 
عمــر و تحصيــل را بگذاريــد بــرای آخر عمــر. در آخر عمر، انســان 
نــه عبــادت می توانــد بكنــد و نــه تحصيــل می توانــد بكنــد و نــه 
افــكارش يــک افــكار قــوی مســتقيمی اســت کــه بتوانــد مطالــب 
ــه جــوان هســتيد  ــد شــما از حــاال ک ــد. باي علمــی را درک بكن

تحصيــل کنيــد مبانــی علمــی را، مبانــی فقهــی را.«

درس خواندن چه فايده ای دارد! اين تفکر انحرافی است
تفكــرات انحرافــی در بحبوبــه مبــارزات انقالبــی در ميــان جوانان 
مبــارز پمپــاژ می شــد. پيــش از پيــروزی انقــالب برخــی مدعــی 
مبــارزه صــرف بودنــد و می گفتنــد درس خوانــدن چــه فايــده ای 
ــان، در  ــری ايش ــام و آينده نگ ــرت ام ــگاه کالن حض ــا ن دارد. ام
ــان می گويــد  مقابــل ايــن تفكــر انحرافــی می ايســتد و بــه جوان
ــک ســال  ــدن موجــب وابســتگی ماســت. ايشــان ي درس نخوان
ــه  ــه اتحادي ــخ ب ــالمی و در پاس ــالب اس ــروزی انق ــش از پي پي
ــد  ــد: »باي ــا می گوي ــجويان در اروپ ــالمی دانش ــای اس انجمن ه
همچــو طبقــه جــوان روحانــی و دانشــگاهی، بــا کمــال جديــت 
بــه تحصيــل علــم، هــر يــک در محيــط خــود ادامــه دهنــد. ايــن 
ــان  زمزمــه بســيار ناراحت کننــده کــه اخيــراً بيــن بعضــی جوان
ــی  ــده ای دارد، مطلب ــه فاي ــدن چ ــه درس خوان ــده ک ــايع ش ش
اســت انحرافــی و مطمئنــاً يــا از روی جهالــت و بی خبــری 
اســت و يــا بــا ســوء نيــت واز القائــات طاغــوت شــيطانی اســت 
ــاز  ــوم اســالمی ب ــی را از عل ــوم دين ــد طــالب عل کــه می خواهن
دارنــد کــه احــكام اســالم بــه طــاق نســيان ســپرده شــود و محــو 
آثــار ديانــت، بــه دســت خودمــان تحقــق پيــدا کنــد و جوانــان 

پیر جماران راه 
موفقیت جوانان 
را بی توجهی به 
خواهش نفس و 
تهذیب می داند. 
ایشان به جوانان 
می گوید: »از حاال 
كه جوان هستید و 
قوای جوانی محفوظ 
است، جدیت كنید 
به این كه هوای 
نفس را از نفس 
خودتان خارج 
كنید«

پیش از پیروزی انقالب برخی مدعی مبارزه صرف بودند و می گفتند درس خواندن چه 
فایده ای دارد. اما نگاه كالن حضرت امام و آینده نگری ایشان، در مقابل این تفکر انحرافی 

می ایستد و به جوانان می گوید درس نخواندن موجب وابستگی ماست
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راهبرد

ــار  ــه قشــرهای اســتعماری ب دانشــگاهی مــا را انــگل و متكــی ب
بياورنــد کــه همه کــس چــون همه چيــز، وارداتــی باشــد و 
احتيــاج بــه اجنبــی در تمــام ابعــاد و رشــته های علمــی هــر چــه 
بيشــتر روز افــزون شــود و ايــن خطــر بزرگــی اســت کــه کشــور 

ــد. ــه عقــب می ران را هــر چــه بيشــتر ب

سالحتان علم و دين است؛ مبادا خلع سالح شويد
حضــرت امــام خمينــی ســالح علــم و ديــن را مؤثرترين ســالح در 
ــا دشــمنان می دانــد و خلــع ســالح در ايــن زمينــه  راه مبــارزه ب
را خيانــت بــه اســالم می دانــد. ايشــان پيــش از پيــروزی انقــالب 
خطــاب بــه دانشــجويان می فرمايــد: »اگــر علــوم اســالمی مردانــی 
متخصــص نداشــت، تاکنــون آثــار ديانــت محــو شــده بــود و اگــر 
ــب،  ــل اجان ــم مقاب ــد عظي ــن س ــد اي ــته باش ــن نداش ــس از اي پ
ــتر  ــه بيش ــر چ ــتثمارگران ه ــرای اس ــود و راه ب ــدم می ش منه
ــمند و  ــی دانش ــی از مردان ــگاه ها خال ــر دانش ــود و اگ ــاز می ش ب
متخصــص شــوند، اجانــب منفعــت طلــب چــون ســرطان، در تمام 
کشــور ريشــه دوانــده و زمــام امــور اقتصــادی و علمــی مــا را بــه 
دســت می گيرنــد و سرپرســتی می کننــد. بايــد جوانــان بــا ايــن 
فكــر غلــط اســتثماری مبــارزه کنند و بهتريــن و مؤثرتريــن مبارزه 
بــا اجنبــی مجهــز شــدن بــه ســالح علــم و ديــن و ديانــت و خالی 
کــردن ايــن ســنگر و دعــوت بــه خلــع ايــن ســالح، خيانــت بــه 
اســالم و مملكــت اســالمی اســت.« امــام خمينــی)ره(، خودکفايی 
ــد:  ــه آن هــا می گوي ــد و ب ــان می دان را هــم ناشــی از تــالش جوان
ــص در  ــت آوردن تخص ــه دس ــم و ب ــش در راه عل ــد کوش »باي
ــز  ــان دانشــجوی عزي رشــته های مختلفــه، اســاس فعاليــت جوان
ــا  ــود آن ه ــت خ ــه دس ــن ب ــای ميه ــه نيازمندی ه ــد ک ــا باش م

بــرآورده و کشــور مــا بــا کوشــش شــما خودکفــا شــود.«

ما از هیچ کس کم نداريم؛ ما می توانیم
ــا  ــری داشــت ت ــالش واف ــام، در طــول زندگــی اش ت حضــرت ام
حــس اعتمــاد بــه نفــس در جوانــان ايرانــی زنــده شــود. ايشــان 
بــه جوانــان تأکيــد می کنــد کــه: »مــا بايــد ايــن را بفهميــم کــه 
همه چيــز هســتيم، و از هيچ کــس کــم نداريــم. مــا کــه خودمــان 
را گــم کــرده بوديــم، بايــد ايــن خــوِد گم کــرده را پيــدا کنيــم.«
ــه  ــان را می دهــد ک ــن اطمين ــان اي ــه جوان ــراز ديگــری ب و در ف
ــا تــالش اتــكا بــه خــارج و بيگانــگان را از بيــن بــرد.  می تــوان ب
ــده را  ــان، راه آين ــرد پيشــين جوان ــه عملك ــی ب ــا نگاه ايشــان ب
ــد کــه  ــه ترســيم می کنــد: »جوان هــای مــا اثبــات کردن اين گون
می تواننــد خودشــان عمــل بكننــد و شــما مطمئــن باشــيد کــه 
در درازمــدت،  شــما همــه کار می توانيــد بكنيــد. همــان طــوری 
کــه بــا شــجاعت، ابرقدرت هــا را خــارج کرديــد، بــا شــجاعت در 
ــان  ــان،  خودت ــان کار بكنيــد و در کارهــای خودت فرهنــگ خودت
عمــل بكنيــد و اتــكای خودتــان را هــر روز بــه خــارج کــم بكنيــد 
ــته  ــا نداش ــارج،  م ــه خ ــكا ب ــچ ات ــه هي ــد ک ــی برس ــک وقت و ي

ــم.« ــه کني ــان تهي ــز را خودم باشــيم و همه چي

جوانان کارهای نشدنی را انجام دادند؛ از آن ها حمايت کنید
از اصــول خدشــه ناپذير سياســت  حضــرت روح اهلل يكــی 
ــد  ــزب اهلل می دان ــالم و ح ــاع از اس ــالمی را دف ــوری اس جمه
جوانــان  از  می کنــد  اکيــد  توصيــه  مســئولين  بــه  و 
حزب اللهــی حمايــت کننــد. چــرا کــه جوانــان هســتند 
ــان  ــد. ايش ــدنی کردن ــران ش ــدنی را در اي ــای نش ــه کاره ک
ــت  ــور و دس ــان ام ــام متصدي ــه تم ــک ب ــد: »اين می فرماين
ــان  ــن جوان ــدر اي ــدرکاران کشــور هشــدار می دهــم کــه ق ان
ــان را  ــد و آن ــی کني ــان قدردان ــد و از آن ــی را بداني حزب الله
ــد.  ــظ کني ــود حف ــت خ ــوش محب ــد و در آغ ــويق نمايي تش
ــس  ــن پ ــد و از اي ــات دادن ــران را نج ــه اي ــد ک ــان بودن اين
همين هــا هســتند کــه انقــالب را پاســداری می کننــد و 
بــا صــرف هزينه هــای کــم، در  همين هــا هســتند کــه 
ظــرف مــدت کوتاهــی بــا روشــن بينی خــاص خويــش، 
نمی شــد  گمــان  کــه  نمودنــد  تعجــب آوری  کارهــای 
ــد  ــد باي ــای متعه ــن مغزه ــام داد. اي ــوان انج ــران بت در اي

ــد.« ــكوفا گردن ــا ش ــوند ت ــويق ش تش

در نفس های آخر عمرم؛ امیدم به شماست
حضــرت امــام نــه تنهــا پــس از پيــروزی انقــالب کــه 
ســال ها پيــش از پيــروزی انقــالب نيــز اميــدش بــه جوانــان 
بــوده تــا اســالم را بشناســند و بشناســانند. ايشــان در پيامــی 
ــور در  ــارج از کش ــجويان خ ــالمی دانش ــای اس ــه انجمن ه ب
ســال 51 می فرمايــد: »حــس مســئوليت نســل جــوان و 
و  اســالم  از  دفــاع  راه  در  آنــان  بی شــائبه  کوشــش های 
ــدواری اســت.  ــر و امي ــد، درخــور تقدي ــرآن مجي نواميــس ق
ــه  ــدم ب ــم امي ــوی، چش ــدگاه ثان ــن تبعي ــب در اي ــن جان اي
جوانــان روحانــی و دانشــگاهی مســلمان بــوده و انتظــار دارم 
ــات  ــات و تحقيق ــالص، مطالع ــس و اخ ــب نف ــا تهذي ــه ب ک
وســيع و دامنــه داری را در زمينــه شــناخت احــكام اســالمی 
و مبانــی نورانــی قــرآن آغــاز نماينــد؛ اســالم واقعــی را 

بشناســيد و بشناســانيد.«
حضــرت روح اهلل بارهــا تكــرار کــرده بــود کــه اميــدش 
بــه جوانــان اســت. شــايد اطمينــان امــام خمينــی)ره( 
ــی  ــی آرام و قلب ــا دل ــد ب ــث ش ــه باع ــود ک ــان ب ــه جوان ب
مطمئــن رهســپار آخــرت شــود. ايشــان در بيانــی صميمانــه 
بــه جوانــان می گويــد: »ايــن جانــب در ايــن نفس هــای 
ــاً دانشــجويان  ــه طبقــه جــوان، عموم ــدم ب آخــر عمــرم، امي
خــارج و داخــل، اعــم از روحانــی و غيــره اســت. اميــد اســت 
مكتــب  مزايــای  روشــن ضمير،  متفكــران  و  دانشــمندان 
ــر  ــه بش ــعادت همه جانب ــل س ــه کفي ــالم ک ــش اس نجات بخ
ــتقالل  ــظ اس ــرت، حاف ــا و آخ ــر در دني ــُبل خي ــادی ُس و ه
نقيصه هــای  مكمــل  و  نفــوس  مربــی  ملت هــا،  آزادی  و 
نفســانی و روحانــی و راهنمــای زندگــی انســانی اســت، 

».ــد ــان کنن ــوم بي ــرای عم ب

حضرت روح اهلل 
بارها تکرار كرده 

بود كه امیدش 
به جوانان است. 

شاید اطمینان 
امام خمینی)ره( 

به جوانان بود كه 
باعث شد با دلی 

آرام و قلبی مطمئن 
رهسپار آخرت 

شود
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ستاره ای در جبین داريد
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای بــه جوانــان می گويــد شــما ســتاره ای 
در جبيــن داريــد و می فرمايــد: »آن چيــزی که معمــوالً در مالقات 
بــا جوانــان، اول بــار بــه ذهــن مــن خطــور می کنــد و بارهــا بــه 
آن فكــر کــرده ام، ايــن اســت کــه آيــا اين هــا خودشــان می داننــد 
ــن  ــن اي ــه چــه ســتاره ای در جبين شــان دارد می درخشــد؟ م ک
ســتاره ها را می بينــم، امــا آيــا خودشــان هــم می بيننــد؟ ســتاره 
جوانــی چيــز بســيار درخشــان و خوش طالعــی اســت. اگــر جوانان 
ايــن چيــز قيمتــی و بی نظيــر را در وجــود خودشــان حــس کنند، 
فكــر می کنــم کــه ان شــااهلل، ازآن خــوب اســتفاده خواهنــد کــرد.«
77/2/7

تمرين کنید، آسان می شود
ــالش  ــه ت ــت ک ــی اس ــون معلم ــالب همچ ــم انق ــر معظ رهب
ــت  ــون و هداي ــر رهنم ــی بهت ــرای زندگ ــان را ب ــد، جوان می کن
ــر  ــرای بهت ــی ب ــاز را راه ــرآن و نم ــه ق ــه ب ــان توج ــد. ايش کن
زندگــی کــردن می دانــد و معتقــد اســت جــوان بايــد بــه عبــادت 
و توجــه در نمــاز عــادت کنــد. هرچنــد ايــن کار در ابتــدا ســخت 
ــد:  ــد. ايشــان می گوي ــد ش ــان خواه ــن آس ــا تمري ــا ب ــد، ام باش
»جوان هــای عزيــز اُنس تــان را بــا قــرآن حفــظ کنيــد؛ بحمــداهلل 
بيــن جوان هــای مــا حافــظ قــرآن زيــاد اســت. بــه حفــظ قــرآن، 
تــالوت قــرآن، تدبّــر در قــرآن، تأّمــل در آيــات الهــی ]اهّمّيــت 

ستارة درخشان و خوش طالع جوانی
رهنمودهای مقام معظم رهبری به جوانان و تأکید بر بهره مندی از ظرفیت ارزشمند آنان

جوانان، مخاطب و موضوع همیشگی سخنرانی های رهبر انقالب اسالمی در بازه های زمانی مختلف هستند. 
دیدار با جوانان به انحای مختلف در طول سال برگزار می شود. دیدار با دانشجویان در مهر ماه، دیدار 13 آبان، 

افطاری های ماه رمضان، دیدار با نخبگان، دیدار دانشجویی در سفرهای استانی و دیدارهایی با 
عناوین مختلف؛ جوانان، پای ثابت دیدارهای رهبری در طول سال هستند. 

در هر دیدار هم رهبری نقشه راهی برای آینده ایران اسالمی ترسیم کرده و وظیفه جوانان را تبیین می کند.
مقام معظم رهبری در تمام این دیدارها، ابتدا از این که با جوانان و دانشجویان دیدار می کند، 

با تمام وجود ابراز رضایت می کنند. ایشان معتقد است: »هر جا جوانان هستند، 
تر و تازگی و طراوت و صفا و نشاط و خوبی هست و ما این را قدر می دانیم.«
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راهبرد

ــاز  ــد، نم ــه کني ــاز توّج ــه نم ــد[؛ ب بدهي
خــوب، نمــاز بــا توّجــه، نمــاز بــا احســاس 
حضــور در مقابــل پــروردگار. حضــور قلب 
يعنــی دل در هنــگام نمــاز حاضــر باشــد، 
ــاز  ــم نم ــا داري ــی م ــد. گاه ــا باش اين ج
ــت؛  ــر اس ــای ديگ ــان ج ــم دلم می خواني
ــا  ــان همين ج ــی دلم ــب يعن ــور قل حض
باشــد، در ســّجاده مان باشــد، متوّجــه 
نمازمــان باشــد، جــای ديگــر نباشــد. ايــن 
را شــما جوان هــا تمريــن کنيــد؛ ممكــن 
اســت اّول هــم ســخت باشــد لكــن 
تمريــن کنيــد، آســان خواهــد شــد، عــادت شــما خواهــد شــد. 
اگــر امــروز تمريــن کرديــد، هميشــه بــه دردتــان خواهــد خــورد؛ 
ــه ســّن امثــال  ــی تمريــن نكــرده باشــيد، وقتــی ب اگــر در جوان

بنــده رســيديد، کار ســخت خواهــد شــد.« 
بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(  
 1395/03/03

جوانان مومن و معنوی
رهبــری بارهــا تأکيــد کــرده اســت کــه نبايــد دربــاره جوانــان از 
ظاهرشــان قضــاوت کــرد. ايشــان معتقــد اســت جوانــان ايرانــی 
ــه نشــان  ــر ظاهرشــان اين گون ــی اگ ــن هســتند، حت ــراً مؤم اکث
ــراً  ــا اکث ــای م ــم جوان ه ــروز ه ــد: »ام ــان می فرماي ــد. ايش نده
ــه  ــانی ک ــی آن کس ــتند. حّت ــوی هس ــن و معن ــای مؤم جوان ه
بــه ظاهــر گرايــش معنــوی در ســيمای آن هــا نيســت، انســان در 
ــا  ــد دل هايشــان متوجــه خداســت. باره ــع حســاس می بين مواق
مــن عــرض کــرده ام کــه در ايــن شــب های قــدر، در ايــن روزهای 
ــرادی، چــه  ــد فطــر، چــه اف ــن مراســم نمــاز عي اعتــكاف، در اي
اشــخاصی کــه انســان گمــان نمی کنــد، دل هايشــان را متوجــه 

ــد.«  ــدا می کنن خ
خطبه های نماز جمعه تهران-03/29/13٨٨ 

انتظار پرهیزکاری
ــان  ــی از جوان ــه نيكــی و خوب ــری هميشــه ب ــام معظــم رهب مق
ــد:  ــان دارد و می گوي ــز از آن ــی ني ــه انتظارات ــد، البت ــاد می کن ي
ــان  ــاً هم ــم، عين ــار داري ــوان انتظ ــروز از ج ــا ام ــه م ــه ک »آنچ
چيــزی اســت کــه در روز اّوِل انقــالب و قبــل از انقــالب از جــوان 
انتظــار داشــتيم. مــا از جــوان می خواهيــم کــه در عيــن پاکــی و 
پارســايی و دينــداری، بانشــاط باشــد، پُرشــور باشــد، اهــل ابتــكار 
باشــد، خــاّلق باشــد، کار کنــد، از تنبلــی و بيكارگــی بپرهيــزد، 
تقــوا را بــرای خــودش شــعار قــرار دهــد، واقعــاً دنبــال تقوا باشــد، 
همــان معنــای »پرهيــزکاری« کــه در فارســی معنــا می کننــد و 

معنــای خوبــی هــم هســت.«
ايشــان در جــای ديگــری بــاز هــم جوانــان را توصيــه بــه توجــه 
ــای  ــن دل ه ــا! اي ــد: »جوان ه ــد و می گوين ــروردگار می کنن ــه پ ب

ــرم را مغتنــم  پــاک را، ايــن دل هــای نورانــی را، ايــن دل هــای ن
ــا را  ــد؛ آن ه ــيراب کني ــروردگار س ــاد پ ــا ي ــا را ب بشــمريد؛ آن ه
از ذکــر خــدا لبريــز کنيــد، کــه خــدای متعــال توجهاتــش را و 

رحمتــش را بــر ايــن ملــت مســتدام خواهــد کــرد.«
٨٨/3/29

بدون هیجانات جنگ و انقالب، باز هم پای کار هستید
ــوان  ــف عن ــه ای در ســخنرانی های مختل ــت اهلل خامن حضــرت آي
کرده انــد کــه جوانــان امــروز بــه مراتــب بهتــر از جوانــان ابتــدای 
انقالبنــد. اســتدالل ايشــان نيــز بــر ايــن پايــه اســتوار اســت کــه 
ــان آن  هيجانــات انقــالب و جاذبه هــای جنــگ، بســياری از جوان
دوره را بــه ميــدان آورد. امــا اکنــون کــه ايــن هيجانــات نيســت، 
ــای کار هســتند. ايشــان در  ــر از قبــل پ ــی محكم ت ــان ايران جوان
ســال 88 گفتــه اســت: »نســل جــوان مــا، به خصــوص نشــان داد 
کــه همــان شــور سياســی، همــان شــعور سياســی، همــان تعهــد 
سياســی را کــه مــا در نســل اول انقــالب ســراغ داشــتيم، دارد؛ بــا 
ايــن تفــاوت کــه در دوران انقــالب، کــوره داغ انقــالب، دل هــا را 
بــه هيجــان مــی آورد، بعــد هــم در دوره جنــگ بــه نحــو ديگــری؛ 
امــا امــروز اين هــا هــم نيســت، در عيــن حــال ايــن تعهــد، ايــن 
ــا  ــی م ــن شــور و شــعور در نســل کنون احســاس مســئوليت، اي

وجــود دارد؛ اين هــا چيــز کمــی نيســت.«
خطبه های نماز جمعه تهران- 03/29/13٨٨

در مقابل جوانان مسئولید
ــان  ــه جوان ــه ب ــن اين ک ــه ای، در عي ــی خامن ــيد عل ــت اهلل س آي
معتقــد اســت، امــا از دانشــگاهيان و روحانيــون می خواهــد کــه 
در مقابــل جوانــان احســاس مســئوليت کننــد. ايشــان می فرمايد: 
»امــروز جــوان ايرانــی، آگاه، بــا معرفــت، بصيــر، سياســی و اهــل 
ــا ايمــان اســت ... جــوان کــه  ــر ب تحليــل اســت، و از همــه باالت
پــرورش يافتــه دوران انقــالب اســت، از معرفــت دينــی برخــوردار 
اســت، ايمانــش هــم ايمــان عميقــی اســت؛ البتــه احتيــاج دارد 
کــه تغذيــه معنــوی و فكــری دايمــی شــود. ابزارهــا، فعاليت هــا و 
کارهــای فرهنگــی بايــد در اختيــار جــوان قــرار بگيــرد. روحانيون 
خوش فكــر و دانشــگاهيان مؤمــن بايــد در مقابــل ايمــان جوانــان 

احســاس مســئوليت کننــد.« 
ــه  ــاره تغذي ــون درب ــجويان و روحاني ــه دانش ــا ب ــری نه تنه رهب
معنــوی جوانــان تذکــر می دهــد، بلكــه در جمــع شــاعران 
نيــز بــه نقشــه های دشــمن در انحــراف کشــاندن جوانــان 
ــه صــدا در مــی آورد. ايشــان  ــگ خطــر را ب ــد و زن اشــاره می کن
ــا  ــای باصف ــا در فضاه ــای م ــه جوان ه ــد از آن ک ــد: »بع می فرماي
و لطيــف و بســيار زيبــای معنــوی و حماســی و انقالبــی حرکــت 
ــف؛  ــای مختل ــد، در جاه ــروع کردن ــت هايی ش ــد، االن دس کردن
از جملــه بيشــتر از همــه در فضــای مجــازی؛ حــاال طــرق ديگــر 
ــه ســمت  ــق شــعر هــم ]جوان هــا را[ ب ــه جــای خــود، از طري ب
ــن بســيار  ــد ـ اي ــی جنســی افراطــی بكشــانند و ببرن غريزه گراي

»این دل های نورانی 
را، این دل های نرم 
را مغتنم بشمرید؛ 

آن ها را با یاد 
پروردگار سیراب 

كنید؛ آن ها را از 
ذكر خدا لبریز 

كنید، كه خدای 
متعال توجهاتش 
را و رحمتش را بر 
این ملت مستدام 

خواهد كرد«
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چيــز بــدی اســت، ايــن زنــگ خطــری اســت. گاهــی ايــن اســت، 
گاهــی نفع طلبــی شــخصی اســت و گاهــی ستم ســتايی اســت، 
ــاد دارد،  ــابقه ی زي ــا س ــن معن ــا اي ــخ م ــفانه در تاري ــه متأّس ک

ســتايش ســتم و ســتمگر.«
بیانات در دیدار شاعران-10/0٤/139٤

هويت؛ نیاز اصلی و هدف دشمن
رهبــر انقــالب، نيــاز جوانــان را هويــت می دانــد. حرکــت 
دشــمن را نيــز گرفتــن هويــت از جــوان ايــران ارزيابــی می کنــد. 
ــل  ــود. تحلي ــف می ش ــان تضعي ــود، انس ــه ش ــه گرفت ــت ک هوي
ــت:  ــه اس ــوع اين گون ــن موض ــاره اي ــری درب ــای رهب صحبت ه
ــن  ــود؛ م ــت می ش ــاد صحب ــا زي ــای جوان ه ــه نيازه ــع ب »راج
گفتــه ام، قبــل از مــن هــم گفته انــد؛ امــا می دانيــد از نظــر مــن 

ــت؟ ــان چيس ــاز جوان ــن ني مهم تري
نيــاز عمــده جوانــان، هويــت اســت؛ بايــد هويــت و هــدف خودش 
را بشناســد: بايــد بدانــد کيســت و بــرای چــه می خواهــد تــالش 
ــی را از او  ــوان ايران ــت ج ــد هوي ــمن می خواه ــد. دش و کار کن
ــه او  ــد؛ ب ــره کن ــا را تي ــرد؛ افق ه ــن بب ــداف را از بي ــرد؛ اه بگي
بگويــد تــو يــک موجــود حقيــر و محــدود هســتی؛ پيــش مــن 
بيــا تــا تــو را زيــر بــال بگيــرم. معلــوم اســت؛ کشــور ثروتمنــد 
ايــران و منطقــه بســيار مهــم و راهبــردی مــا و تأثيــرات فراوانــی 
کــه ايــن ملــت از همــه ســو می توانــد بگــذارد، همــه از طريــق 
ــد. امــروز  ــر شــخصيت جوان هــا، در مشــت دشــمن می آي تحقي
ــی  ــن اســت؛ خيل ــا اي ــه شــما جوان ه ــه دشــمن نســبت ب برنام

بايــد بيــدار باشــيد.

می خواهند استکبارپسند بار بیايید
رهبــری جمهــوری اســالمی ايــران، معتقــد اســت هويت زدايــی 
در کنــار تربيــت استكبارپســند، نقشــه دشــمن اســت. ايشــان در 
توضيــح ايــن نقشــه آمريكايــی می گويــد: »ســعی دارنــد جــوان 
ــان می پســندند.  ــه خودش ــد ک ــار بياورن ــكلی ب ــه ش ــی را ب ايران
اگــر جــوان ايرانــی بــه شــكل آمريكاپســند و استكبارپســند رشــد 
ــود در  ــه های خ ــردن نقش ــاده ک ــرای پي ــر ب ــكا ديگ ــرد، آمري ک
ايــران خرجــی و هزينــه ای نخواهــد داشــت؛ ايــن جــوان خــودش 
مثــل نوکــر بی جيــره  و مواجــب بــرای آن هــا کار خواهــد کــرد؛ 
ــار بياورنــد. چهــار تــا  می خواهنــد جــوان ايرانــی را اين جــوری ب
آدم بی هويّــت جــوری حــرف زدنــد و جــوری عمــل کردنــد کــه 
يــک آمريكايــی چنــد ســال قبــل آمــد ايــران و وقتــی برگشــت، 
گفــت کســانی در ايــران هســتند کــه اســلحه دستشــان اســت و 
ــا آدم  منتظــر دســتور مــا هســتند کــه شــلّيک کننــد! چهــار ت

ــود.«  ــب خــورده ب ــود، فري ــده ب ــت را دي بی هويّ
بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(
1395/03/03 

از غرب نترسید؛ آن ها پیشرفته اند اما ...
توضيــح نقشــه های غــرب بــرای جوانــان پــای ثابــت صحبت های 

رهبــری در مناســبت های مختلــف اســت. 
ايشــان بــا مثــال مشــخصی دربــاره عمــر 
انقــالب و عمــر کشــورهای پيشــرفته دنيا، 
از جوانــان می خواهــد کــه مرعــوب غــرب 
نشــوند. رهبــری منصفانــه به پيشــرفتگی 
ــا  ــد، ام ــاره می کن ــی اش ــورهای غرب کش
ــر و فرصــت  ــل در عم ــه تأم ــان را ب جوان

ــد: ــد و می فرماي ــوت می کن ــالب دع انق
ــت  ــويد. درس ــم نش ــرب ه ــوب غ »مرع
اســت کــه امــروز غربی هــا از لحــاظ 
ــد،  ــی جلوترن ــا خيل ــاوری از م ــم و فّن عل

ــرای  ــرا؟ ب ــويد. چ ــودن نش ــر ب ــن جلوت ــوب اي ــما مرع ــا ش اّم
ــد  ــما می بيني ــه ش ــر هســتيد. آن ک ــا باالت ــما از آن ه ــه ش اين ک
ــد  ــات و مانن ــع و اختراع ــرفته دارد و صناي ــاوری پيش ــروز فّن ام
ــال  ــما 35 س ــرده، ش ــروع ک ــت ش ــال اس ــا دارد، ۲۰۰ س اين ه
اســت شــروع کرده ايــد؛ انقــالب شــما 35 ســاله اســت؛ شــما در 
طــول 35 ســال توانســته ايد ايــن همــه راه برويــد و ايــن شــتاب 
ــال اّول  ــول 35 س ــا در ط ــد. آن ه ــدا کني ــرفت ها پي را در پيش
ــكا؛  ــاًل کشــور آمري ــد[؛ مث ــی عقــب بودن استقالل هايشــان ]خيل
35 ســال بعــد از تاريــخ اســتقالل از زيــر يــوغ انگليس هــا 
آمريــكا هيــچ چيــز نبــود. آمريــكای 35 ســال يــا ۴۰ ســال بعــد 
از اســتقالل، بــا ايــران 35 ســال بعــد از پيــروزی انقــالب، زميــن 

ــد.«  ــا جلوتري ــب از آن ه ــما به مرات ــرق دارد؛ ش ــمان ف ــا آس ت
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی »نخبگان فردا«
139٤/7/22

حرف های شما اثرگذار است
ــه  ــور محرک ــان را موت ــه جوان ــر اين ک ــالوه ب ــالب ع ــر انق رهب
ــی  ــجويان از پختگ ــخنان دانش ــد س ــد، معتقدن ــور می دانن کش
ــور  ــده کش ــا در آين ــن حرف ه ــت و همي ــوردار اس ــی برخ باالي
اثرگــذار اســت. ايشــان در ديــدار دانشــجويی خطــاب بــه جوانــان 
ــم؛  ــا دانشــجويان جلســه داري ــا هــر ســال ب ــوده اســت: »م فرم
ــادم  ــت ي ــاال درس ــر، ح ــا کمت ــتر ي ــال، بيش ــت س ــايد بيس ش
نيســت؛ مــن به طــور واضــح احســاس می کنــم کــه ســطح فكــر 
مجموعه هــای دانشــجويی رشــد کــرده و بــاال رفتــه؛ ايــن همــان 
چيــزی اســت کــه مــا انتظــارش را داريــم، ايــن همــان چيــزی 
اســت کــه مــا بــه آن احتيــاج داريــم. خــب البّتــه جــوان هســتند 
و انتظاراتــی دارنــد و توّقعاتــی دارنــد و خيلــی از آن هــا بــرآورده 
ــه جــای  ــن ب ــد، اي ــاً گله منــدی هــم دارن هــم نمی شــود و طبع
خــود محفــوظ، لكــن ايــن فكرهــا و ايــن حرف هــا اثــر خــودش 
را می گــذارد. تصــّور نشــود کــه اين هــا يــک حرفــی بــود و زديــم 
ــده  ــذارد در آين ــر می گ ــاًل اث ــا کام ــر، اين ه ــد؛ نخي ــام ش و تم
ــرات  ــت و تفّك ــه  کشــور؛ در ذهنّي دانشــگاه کشــور و در مجموع
ــم  ــی مه ــا خيل ــذارد؛ اين ه ــر می گ ــا اث ــردم اين ه ــی م عموم

اســت.«

»درست است 
كه امروز غربی ها 
از لحاظ علم و 
فنّاوری از ما خیلی 
جلوترند، اّما شما 
مرعوب این جلوتر 
بودن نشوید. چرا؟ 
برای این كه شما از 
آن ها باالتر هستید. 
آن كه شما می بینید 
امروز فنّاوری 
پیشرفته دارد و 
صنایع و اختراعات 
و مانند این ها دارد، 
۲۰۰ سال است 
شروع كرده، شما 
۳۵ سال است 
شروع كرده اید«

رهبر انقالب عالوه بر این كه جوانان را موتور محركه كشور می دانند، معتقدند سخنان 
دانشجویان از پختگی باالیی برخوردار است و همین حرف ها در آینده كشور اثرگذار است
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راهبرد

عالج کشور شمايید
ــه  ــان ب ــه ای، چن ــت اهلل خامن ــرت آي حض
جوانــان ايمــان دارد کــه عــالج کشــور را 
ــزه  ــان پرانگي ــت جوان ــه کارگرف ــوط ب من
بــاره  ايــن  در  ايشــان  اســت.  کــرده 

می فرمايــد:
از  اســت  »عــالج کار کشــور عبــارت 
انگيزه هــای  حفــظ  مــردم،  بيــداری 
ــان  ــن جوان ــه کار گرفت ــردم، ب ــی م ايمان
پُرانگيــزه و مؤمــن، و تقويــت درونــی 
کشــور؛ ايــن تنهــا راه اســت. ملّــت ايــران 
بايــد از درون قــوی بشــود؛ اقتصــادش قــوی بشــود، علمــش قوی 
بشــود، دســتگاه های مديريّتــی اش قــوی بشــود و باالتــر از همــه، 
ــن  ــالج اســت؛ اي ــن راه ع ــر بشــود. اي ــه روز قوی ت ــش روزب ايمان
ــران رفتــه اســت.« ــت اي ــا امــروز ملّ همــان راهــی اســت کــه ت
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی -11/2٨/139٤

می توانیم؛ اگر به جوانان اعتماد کنیم
ــن  ــه کارگرفت ــور ب ــالج کش ــه ع ــد دارد ک ــالب تاکي ــر انق رهب
جوانــان اســت. ايــن ســخن بــه اشــكال مختلفــی مطــرح شــده 
اســت. ايشــان بــا شــناختی کــه از نســل جــوان دارد، مــی دانــد 
کــه جوانــان آماده انــد در ميدان هــای بــزرگ وارد شــوند. ايشــان 

ــد: می فرماي
ــم، در  ــم پيــش بروي ــدان عل ــم در مي ــا اگــر می خواهي ــروز م "ام
ميــدان سياســت پيــش برويــم، در ميــدان اقتصــاد پيــش برويــم، 
اگــر می خواهيــم کارهــای بــزرگ انجــام بدهيــم، احتيــاج 
ــک  ــه ي ــالب ب ــه انق ــی ک ــاد به نفس ــرأت و اعتم ــه ج ــم ب داري
ملّــت می دهــد و بــه مــا داد. آن جــرأت و اعتمــاد به نفــس 
را از بيــن نبريــد، آن را تضعيــف نكنيــد. امــروز ملّــت ايــران بــه 
ــاده  ــا آم ــم جــوان م ــروز ه ــد؛ ام ــاز دارن ــاد به نفــس ني آن اعتم
ــزرگ  ــای ب ــزرگ، در کاره ــای ب ــه در راه ه ــرای اين ک ــت ب اس
ســينه ســپر کنــد، وارد بشــود، وارد ميــدان بشــود؛ مــن عــرض 
ــه  ــم ک ــوان داري ــا ج ــور ميليون ه ــل کش ــا در داخ ــم م می کن
ــرای کشــور پيــش  ــه  ســال های 6۰ ب ــه ای مثــل تجرب اگــر تجرب
بيايــد، قطعــاً اين هــا بــا کمــال قــدرت، بــا کمــال عــّزت نفــس، با 
کمــال دالوری و عــزم وارد ميــدان می شــوند و کشــور را حفــظ 

ــد." ــه می دارن ــد و نگ می کنن
مراسم بیست و هشتمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره(

اول؛ کسب دانش
شــايد اساســی ترين و پرتكرارتريــن توصيــه رهبــری بــه جوانــان، 
ــه  ــی ب ــخنرانی های مختلف ــان در س ــت. ايش ــش اس ــب دان کس
ــب  ــری کس ــت. رهب ــرده اس ــرار ک ــه را تك ــن توصي ــان اي جوان
ــد  ــوان کشــور می دان ــت نســل ج ــرای موفقي ــی ب ــش را راه دان
و می فرمايــد: »شــما جوانــان در بهــار زندگــی خــود بــه کســب 

دانــش ســرگرميد. اوالً ايــن را مهــم شــمريد و هرچــه می توانيــد 
از آن برخــوردار شــويد. ثانيــاً عمــق بخشــيدن بــه ايمــان و دســت 
يافتــن بــه معرفــت دينــی و مجاهــدت بــرای حفــظ طهــارت و 
ــن  ــی از هميشــه ميســرتر اســت. در اي صفــای دل نيــز در جوان

نيــز، کوششــی در خــور، بــه کار بريــد.«
ــز! حضــور در  ــان عزي ــوده: »جوان ــری ايشــان فرم در جــای ديگ
ــن  ــن و مبارک تري ــه از زيباتري ــدوزی ک ــور دانش ان ــه پرش صحن
ــای  ــا مجاهدت ه ــه ب ــی ک ــت هنگام ــی اس ــول دوران جوان فص
اســالمی و تــالش در راه گســترش فهــم و معرفــت درســت 
دينــی و سياســی همــراه باشــد، يكــی از بزرگ تريــن آميزه هــای 

ــد مــی آورد.« ــرای نســل جــوان کشــور را پدي معنــوی ب

جوان دانشجو! دانشگاه محل تولید علم و عالم است
ــت  ــه فعالي ــجويی ب ــای دانش ــری در ديداره ــای رهب توصيه ه
ــه  ــی آورد ک ــود م ــه وج ــن ب ــائبه را در ذه ــن ش ــی، اي سياس
ــرت  ــت. حض ــی اس ــت سياس ــل فعالي ــط مح ــگاه فق ــا دانش آي
ــد و  ــخ می ده ــائبه پاس ــن ش ــه اي ــود ب ــه ای، خ ــت اهلل خامن آي
ــه  ــرای پيشــرفت کشــور، ب ــان دانشــجو را ب وظيفــه اصلــی جوان
آنــان گوشــزد می کنــد. ايشــان در آخريــن افطــاری دانشــجويی 
ــن  ــای اي ــت. معن ــش اس ــّل دان ــگاه مح ــت: »دانش ــوده اس فرم
ــر  ــگاه ديگ ــه دانش ــت ک ــن نيس ــم، اي ــا زدي ــه م ــی ک حرف هاي
محــل دانــش نيســت ]و فقــط[ محــّل فّعالّيــت سياســی اســت؛ 
نــه، رکــن اساســی دانشــگاه، دانــش اســت.يعنی چــه؟ يعنــی در 
دانشــگاه بايــد هــم عالـِـم توليــد بشــود، هــم علــم توليــد بشــود، 
ــن ســه نكتــه    ــم جهــت درســت پيــدا کنــد؛ اي ــم و عل هــم ِعال
ــن از آن  ــه م ِــم ک ــت عال ــد باشــد. تربي اساســی در دانشــگاه باي
تعبيــر می کنــم بــه توليــد عالــم، و توليــد علــم کــه همــان چيزی 
اســت کــه سال هاســت تكــرار می کنيــم؛ يعنــی خطــوط مــرزِی 
ــا  ــن کاری اســت کــه م ــو رفتــن کــه اي ــم را شكســتن و جل عل
ــام  ــته نظ ــه شايس ــته ايم آن چنان  ک ــوز نتوانس ــورمان هن در کش
جمهــوری اســالمی اســت بــه آن برســيم؛ البّتــه کارهايــی شــده، 

لكــن عقبيــم.«

موعظه پدرانه
ــا  ــدار ب ــه دي ــش، ب ــم و دان ــت عل ــان اهمي ــرای بي ــری ب رهب
ــاره  ــگان درب ــه نخب ــان ب ــد. ايش ــت می ده ــز اهمي ــگان ني نخب
ــد و  ــد می کن ــدا تأکي ــا خ ــاط ب ــدن و ارتب ــرور نش ــت مغ اهمي
ــه  ــا آن ســفارش هايی ک ــد: »اّم ــان ســخن می گوي ــا آن ــه ب پدران
پدرانــه بــه شــما عــرض می کنــم، اّولــش ايــن اســت کــه شــما 
ــد؛  ــن نخبگــی را، از خــدا بداني ــی اي ــان را، يعن موجــودِی خودت
ــک  ــن ي ــی اســت، اي ــت اله ــن موهب ــت خداســت، اي ــن نعم اي
ــدا را،  ــد خ ــما داده؛ شــكر کني ــه ش ــدا ب ــه خ ــی اســت ک نعمت
ــّكر  ــال متش ــدای متع ــد، از خ ــاد کني ــدا زي ــا خ ــان را ب ارتباطت
باشــيد و ايــن تشــّكر را بيــن خودتــان و خــدا، بــه زبــان بياوريــد. 
ــه  ــه ب ــی ک ــر نعمــت اله ــد، ب ــات شــما می افزاي ــر توفيق ــن ب اي

»عالج كار كشور 
عبارت است از 

بیداری مردم، حفظ 
انگیزه های ایمانی 

مردم، به كار گرفتن 
جوانان پُرانگیزه 
و مؤمن، و تقویت 

درونی كشور؛ این 
تنها راه است«
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شــما داده می افزايــد.«
آيــت اهلل خامنــه ای در آخريــن ديــدار خــود بــا نخبــگان، ويژگــی 
نســل مطلــوب و مــورد نيــاز انقــالب را اين گونــه بيــان می کنــد: 
ــرت،  ــواد، غي ــان، س ــتی ايم ــم: بايس ــلی الزم داري ــن نس »چني
شــجاعت و خودبــاوری، انگيــزه  کافــی و تــوان جســمی و فكــرِی 
حرکــت داشــته باشــد، چشــم را بــه اهــداف دور متوّجــه بكنــد و 
بــه تعبيــر اميرالمؤمنيــن »اَِعــِر اهللَ ُجمُجَمَتــک«؛ زندگــی و وجود 
خــودش را بگــذارد در راه ايــن هــدف و بــا جّديـّـت حرکــت کنــد؛ 
در يــک کلمــه يعنــی يــک موجــود انقالبــی؛ معنــای انقالبــی اين 

اســت.«
بیانات در دیدار نخبگان علمی جوان-1395/07/2٨

چنین جوانانی تربیت کنید؛ حتی اگر الزم شد شاگردی می کنیم
اهميــت  دادن  نشــان  بــرای  آيــت اهلل خامنــه ای  حضــرت 
جوانــان و علــم انــدوزی، تنهــا بــه ديــدار بــا دانشــجويان اکتفــا 
ــاتيد  ــا اس ــتقيم ب ــود را مس ــای خ ــه صحبت ه ــد، بلك نمی کن
آنــان در ميــان می گــذارد. ديــدار بــا اســاتيد پــای ثابــت يكــی 
از ديدارهــای حســينيه امــام خمينــی)ره( در طول ســال اســت. 
ــه  ــد ک ــی می دان ايشــان راه پيشــرفت کشــور را تربيــت جوانان
ــان از  ــد. ايش ــاد دارن ــان و دل اعتق ــم« از ج ــا می تواني ــه »م ب

ــد:  ــت کنن ــی تربي ــن جوانان ــد چني ــاتيد می خواه اس
»امــروز کشــور بــه جوان هايــی نيــاز دارد کــه بتواننــد 
ــرای پيشــرفت کشــور، سرشــار از  ــی باشــند ب ــازوان پُرقدرت ب
انگيــزه ايمانــی، بصيــرت دينــی، هّمــت بلنــد، جرئــت اقــدام، 
می توانيــم«،  »مــا  اين کــه  بــه  اعتقــاد  اعتمادبه نفــس، 
ــان  ــن و درخش ــده را روش ــای آين ــده، افق ه ــه آين ــد ب امي
ــری  ــراض از فراگي ــای اع ــه معن ــه ب ــدن، روح اســتغناء ـ ن دي
از بيگانــگان، کــه ايــن را مــا هرگــز توصيــه نكرده ايــم و 
نمی کنيــم؛ حاضريــم شــاگردی کنيــم پيــش ديگــران کــه از 
مــا بيشــتر بلدنــد ـ روحّيــه  اســتغنا از تأثيرگــذاری، تحميــل و 
سوءاســتفاده از انتقــال دانــش کــه امــروز در دنيــای دانشــمند 
کــه دنيــای قــدرت اســتكباری اســت ايــن معنــا رايــج اســت 
ـ ايــن روحّيــه  اســتغناء بايــد در جــوان وجــود داشــته باشــد 
ــا در کجــا  ــت کشــور کــه م ــه فهــم درســت از موقعّي ـ روحّي
ــم  ــه می تواني ــيم و چگون ــم برس ــا می خواهي ــتيم و کج هس
ايــن راه را طــی کنيــم ـ کــه در بيانــات امــروز ايــن اســاتيد، 
ــت ـ  ــود داش ــاً وج ــه حقيقت ــن زمين ــنی در اي ــكات روش ن
قاطــع بــودن در برابــر دســت اندازی، تجــاوز و خدشــه دار 
ــن  ــا يک چني ــی ب ــه جوان هاي ــا ب ــی؛ م ــتقالل ملّ ــردن اس ک

ــم.« ــاز داري ــی ني روحّيه هاي
بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها -13/0٤/139٤

گسترش کار فرهنگی و پیشرفت کشور
ــی  ــت فرهنگ ــه فعالي ــوط ب ــز من ايشــان پيشــرفت کشــور را ني
ــن  ــد: »م ــد و می گوي ــور می دان ــاط کش ــی نق ــان در اقص جوان

ــه  ــی ک ــم آن جوان هاي ــم بگوي می خواه
در تهــران، در شــهرهای گوناگــون، در 
اســتان های مختلــف، در خــود مشــهد، در 
بســياری از شــهرهای ديگــر کار فرهنگــی 
ــزه   ــا انگي ــا اراده  خودشــان، ب ــد، ب می کنن
خودشــان ـ کارهــای بســيار خوبــی هــم 
از آن هــا ناشــی شــده اســت کــه از بعضــی 
از آن هــا بحمــداهلل اّطــالع پيــدا کرديــم ـ 
ــّدی  ــور ج ــد به ط ــه می توانن کار را هرچ
ــد  ــد. بدانن ــه بدهن ــد و ادام ــال کنن دنب
ــی در  ــترش کار فرهنگ ــن گس ــه همي ک

ــادی را در  ــش بســيار زي ــی، نق ــن و انقالب ــای مؤم ــن جوان ه بي
ــل دشــمنان  پيشــرفت ايــن کشــور و در ايســتادگی مــا در مقاب

ــت، ايفــا کــرده اســت.« ايــن ملّ

جوانان سینه چاک انقالب، تندرو نیستند
ــان  ــر انقــالب معتقــد اســت جوان ــز رهب در مســائل سياســی ني
تحليل هايشــان در اکثــر مــوارد بهتــر از سياســيون اســت. 
ــان  ــف از جوان ــخنرانی های مختل ــری در س ــه رهب ــد ک هرچن
در فعاليت هــای سياســی تعريــف می کنــد، امــا منصفانــه از 
رفتارهــای اشــتباه آنــان انتقــاد می کنــد. رفتارهايــی مثــل 
حملــه بــه ســفارتخانه ها و... . البتــه در عيــن انتقــاد بــه جــوان، 
ــه خاطــر  ــان را ب ــه مســئولين تذکــر می دهــد کــه مبــادا جوان ب
برخــی اشــتباهات تضعيــف کننــد. ايشــان در ايــن بــاره می گويد: 
»برخــی دائمــاً کلمــه »تندروهــا« را تكــرار می کننــد کــه منظــور 
آن هــا جريــان مؤمــن و حزب اللهــی اســت، در حالــی کــه نبايــد 
جوانــان انقالبــی و حزب اللهــی را متهــم بــه تنــدروی کــرد، زيــرا 
ــدان  ــا همــه وجــود در مي ــام و ب ــا اخالصــی تم ــان ب ــن جوان اي
ــاع از هويــت ملــی  ــاع از مرزهــا و دف ــد و هــرگاه کــه دف حاضرن
الزم باشــد، وســط ميــدان هســتند. نبايــد به صــرف يــک اتفــاق 
بســيار بــد و غلــط همچــون حملــه بــه ســفارت عربســتان، پــای 
ــند.  ــط بكش ــی را وس ــن و انقالب ــان مؤم ــا و جوان حزب اللهی ه
ــان انقالبــی و حزب اللهــی، و تحليــل  عقــل و فهــم هميــن جوان
ــادی، از برخــی بزرگ ترهــا  ــان در مــورد مســائل در مــوارد زي آن
ــالب و  ــينه چاک انق ــه س ــی ک ــن جوانان ــد اي ــر اســت و نباي بهت
ــا  ــتان و ي ــفارت عربس ــه س ــه ب ــه حمل ــتند به بهان ــالم هس اس
قبل تــر، حملــه بــه ســفارت انگليــس کــه هــر دو بــه  ضــرر کشــور 
و اســالم اســت و بنــده هــم بــدم آمــد، تضعيــف شــوند و مــورد 

تهاجــم قــرار گيرنــد.« 
دیدار دست اندرکاران انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی
139٤/10/30

از شکست مأيوس نشويد؛ مطلقًا
رهبــر انقــالب بــا اطــالع از درونيــات جوانــان و نااميدی هــا، بــه 
ــد  ــا می خواه ــد. از آن ه ــردی می کن ــه راهب ــک توصي ــا ي آن ه

»توصیه های رهبری 
در دیدارهای 
دانشجویی به 
فعالیت سیاسی، این 
شائبه را در ذهن 
به وجود می آورد 
كه آیا دانشگاه 
فقط محل فعالیت 
سیاسی است. 
حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، خود به 
این شائبه پاسخ 
می دهد و وظیفه 
اصلی جوانان 
دانشجو را برای 
پیشرفت كشور، 
به آنان گوشزد 
می كند«

حضرت آیت اهلل خامنه ای برای نشان دادن اهمیت جوانان و علم اندوزی، تنها به دیدار با 
دانشجویان اكتفا نمی كند، بلکه صحبت های خود را مستقیم با اساتید آنان در میان می گذارد
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کــه بــه خاطــر شكســت های مقطعــی مأيــوس نشــوند. ايشــان 
ــد: »از  ــد و می گوي ــه می ده ــاره ارائ ــن ب ــی در اي ــرح دقيق ش
ــود؛  ــوس بش ــد مأي ــجو نباي ــم دانش ــی ه ــت های مقطع شكس
ايــن را توّجــه داشــته باشــيد؛ اين کــه حــاال يــک جايــی 
ــود را  ــالن مقص ــی ف ــک جاي ــد، در ي ــی[ نش ــم ]ول ــا گفتي م
ــازه  ــتی اج ــاً بايس ــرد؛ مطلق ــدا نك ــق پي ــی[ تحّق ــتيم ]ول داش
ندهيــد کــه يــأس و نااميــدی بــر شــما غالــب بشــود. اگــر بنــا 
ــار  باشــد کــه انســان از شكســت ها مأيــوس بشــود، مــا صــد ب
بايــد در دوران مبــارزه و صــد بــار بايــد در جنــگ هشت ســاله 
می کرديــم.  عقب  نشــينی  می شــديم،  مأيــوس  تحميلــی 
ــه آدم، آدم  ــوی زن و بّچ ــه آدم، جل ــد در خان ــب می ريختن ش
ــد  ــد، بع ــت آدم می زدن ــه دس ــتبند ب ــد، دس ــک می زدن را کت
ــت  ــا شكس ــان ب ــود انس ــا ب ــر بن ــد آدم را، ....اگ ــم می بردن ه
ــود  ــوس بش ــا مأي ــد اين ه ــی و مانن ــينی مقطع ــا عقب  نش و ب
کــه هيچ چيــز بــه ســامان نمی رســيد. نخيــر! يــأس بــه 
ــان  ــاً در زندگی ت ــت، مطلق ــی و موّق ــای مقطع ــر ناکامی ه خاط

ــد.« ــته باش راه نداش

آرمان گرايی واقع بینانه
از  دســت  می خواهــد  دانشــجويان  و  جوانــان  از  رهبــری، 
آرمان گرايــی نكشــند و خــود را بــرای مشــكالت در راه رســيدن 
ــز  ــور را ني ــكالت کش ــل مش ــد. راه ح ــاده کنن ــان، آم ــه آرم ب
ــان را  ــان جوان ــد. ايش ــه می دان ــی واقع بينان ــن آرمان گراي همي
ــرا  ــی آرمان گ ــما وقت ــد: »ش ــد و می گوي ــرار می ده ــاب ق خط

هســتيد و می خواهيــد بــه ســمت ايــن آرمــان حرکــت بكنيــد، 
بايــد توّجــه داشــته باشــيد کــه اين جــوری نيســت کــه انســان 
بــا معجــزه خــودش را بــه آرمــان بتوانــد برســاند؛ نــه، مشــكالتی 
وجــود دارد، موانعــی وجــود دارد؛ البــه الی ايــن موانــع بايــد راه 
را پيــدا کــرد؛  واقع بيــن يعنــی اين.شــما حــاال خــب حرف هــای 
ــه الی  ــا الب ــب شــمرديد؛ آي ــع را مرتّ ــد، موان ــی زدي خيلــی خوب
ايــن موانــع راهــی وجــود دارد بــرای اين کــه شــما پيــش 
برويــد يــا نــه؟ بگرديــد آن راه را پيــدا کنيــد. مــن عــرض بكنــم 
ــد.   ــدا کني ــد آن راه را پي ــود دارد؛ بگردي ــاً راه وج ــاً و يقين قطع

ايــن.« واقع بينی يعنــی 

خرمشهرها در پیش است؛ شما پیروزيد
ــردای  ــه ف ــی اميدواران ــا نگاه ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــان را نيــز  ــد. فتوحــات جوان کشــور را از آِن نســل جــوان می د ان
همچــون فتــح خرمشــهر و چــه بســا ســخت تر از آن می دانــد و 
ــال  ــردا م ــز مــن! ف ــز! بچه هــای عزي ــد: »جوان هــای عزي می گوي
شماســت، آينــده مــاِل شماســت؛ شــما هســتيد کــه بايــد ايــن 
تاريــخ را بــا عّزتــش محفــوظ نگــه داريــد؛ شــما هســتيد کــه اين 
بــارِ مســئولّيت را بــر دوش داريــد؛ خّرمشــهرها در پيــش اســت؛ 
ــی کــه از  ــه در ميــدان جنــگ نظامــی، ]بلكــه [ در يــک ميدان ن

ــی ســخت تر اســت. ــگ نظام جن
بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع(
1395/03/03

»باید توّجه 
داشته باشید كه 

این جوری نیست 
كه انسان با معجزه 
خودش را به آرمان 

بتواند برساند؛ نه، 
مشکالتی وجود 

دارد، موانعی وجود 
دارد؛ البه الی این 
موانع باید راه را 

پیدا كرد؛  واقع بین 
یعنی این«



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  22 |     تیر1396    17

جوانان و 
موانع 

پیشرفت

جوانــان  از  جامعه شناســان  تعریــف 
ــف  ــوع تعری ــاره دو ن ــن ب ــت؟ در ای چیس
ــا  ــي ب ــه، جوان ــد نظــر اســت: اول این ک م
ــراد 15 - 29  ــود و اف ــخص مي ش ــن مش س
ســال را جــوان در نظــر مي گیرنــد. در ایــن 
دیــدگاه جوانــي، یــک مقولــه بیولوژیکــي 
جوانــي  دوم،  مي شــود؛  محســوب 
ــي،  ــرف اجتماع ــا ع ــه ب ــي ک بیولوژیک
ارزش هــا و هنجارهــاي جامعــه مــورد نظر، 
دســتکاري مي شــود و در ایــن معنــا، یــک 
ــي بیولوژیکــي  تعریــف اجتماعــي از جوان
ــک  ــوان ی ــه عن ــان را ب ــه جوان ــت ک اس
ــزا  ــي مج ــد اجتماع ــک واح ــروه و ی گ
ــع و  ــداف، مناف ــه داراي اه ــازند ک مي س
عالیــق خــاص خــود اســت. به زعــم »پیــر 
ــک  ــوان، ی ــت از ج ــن برداش ــو«، ای بوردی

ــد  ــمار مي آی ــه ش ــلم ب ــتفاده مس سوء اس
کــه از ســوي افــراد بزرگســال و نســل پیر 

ــت. ــده اس ــال ش اعم

آنچــه بيشــتر دربــاره جوانــي بــدان توجــه 
مي شــود،  نگرشــي اســت کــه جوانــي 
را دوره اي مملــو از تنــش و رفتارهــاي 
پرخطــر مي دانــد کــه از ســوي نظــم 
ــا  ــن تنش ه ــش اي ــراي کاه ــي، ب اجتماع
ــن  ــب اي ــع، اغل ــود. در واق ــالش مي ش ت
ــش وي  ــار و کن ــوان، رفت ــه ج ــائل ب مس
ارجــاع داده مي شــود و نظــم اجتماعــي در 
ــوب  ــادل مطل ــه تع ــالش اســت وي را ب ت
بــه  برگردانــد. رويكــرد ديگــري کــه 
ــت  ــن اس ــود اي ــته مي ش ــوان نگريس ج
کــه جوان هــا و پيرهــا بــراي رســيدن 
بــه هدف هــاي مشــترکي در تــالش و 
ــان در صــدد  ــد؛ جوان ــا يكديگرن ــت ب رقاب
ــورد  ــات م ــع و امكان ــه مناف ــتيابي ب دس
نظرنــد و مســن ترها بــراي حفــظ منافــع و 
امكاناتشــان تــالش مي کننــد. ايــن رقابــت 
ــا منجــر  ــن آن ه ــه برخــورد و تضــاد بي ب
مي شــود؛ بــه طــور مثــال در عرصــه 
اشــتغال، تحصيــل و حتــي سياســت، 
فعــاالن مســن تر تمايلــي بــه کنــار رفتــن 
از ســمت و جايگاه هــاي خــود ندارنــد 
و از ســوي ديگــر جوان ترهــا مصّرانــه 
بــراي کســب جايگاهــا در تــالش و تكاپــو 
ــت  ــت، آن اس ــن رقاب ــه اي ــتند. نتيج هس

کــه دوره جوانــي و بي مســؤوليت بودِن 
ــت  ــده اس ــر ش ــان، طوالني ت ــِت جوان موق
ــادي  ــتگي اقتص ــه وابس ــر ب ــن ام و همي
مي شــود.  منجــر  آنــان  اجتماعــي  و 
بســياري از مســايل جوانــان در کشــمكش 
ــراي احــراز منافــع اقتصــادي،  زيربنايــي ب
اجتماعــي و سياســي ريشــه دارد. جوان در 
طيــف ســرمايه نماديــن )عناوينــي ماننــد: 
مهنــدس، دکتــر و...( کــه جامعــه بــه وي 
اعطــا مي کنــد و محروميــت موقتــي کــه 
در جامعــه بــا آن مواجــه مي شــود، دچــار 

ســردرگمي مي شــود.
رويكــرد ســوم دربــاره جــوان، ايــن اســت 
ــال  ــه در ح ــي جامع ــرژي احساس ــه ان ک
انتقــال بــه زمينه هــاي غيــر قابــل کنتــرل 
اســت، ايــن مســئله، بيشــتر شــامل 
ــرژي  ــه داراي ان ــود ک ــوان مي ش ــر ج قش
احساســي زيادنــد. همچنيــن از آن جــا کــه 
در هــرم جمعيتــي ايــران، جوانــان درصــد 
بســيار بااليــي از جمعيــت را تشــكيل 
ــود  ــكان وج ــن ام ــواره اي ــد، هم مي دهن
خواهــد داشــت کــه ايــن انــرژي احساســي 
عظيــم منتقــل شــده بــر هنــر، موســيقي، 
ورزش، تجــدد و...، در مســيري غيــر قابــل 
کنتــرل اســتفاده شــود. ايــن خطــر غيــر 
ــاز  ــه ب ــراي جامع ــي ب ــرل، حت ــل کنت قاب
هــم وجــود دارد و در آينــده، تأثيــر خــود 
را بــه گونه هــاي ديگــر نشــان خواهــد داد.

ــر آن همــواره نيــروي هنجــاري  مضــاف ب
ــه  ــرژي احساســي در جامع ــا ان ــواره ب هم
ــن  ــروزه اي ــت. ام ــوي اس ــيار ق ــران بس اي
نيــروي آزاد و انــرژي احساســي وجــود 
ــا  ــاير بخش ه ــه س ــب ب ــه از مذه دارد ک
ــيخته  ــده و افسارگس ــور کنترل نش ــه ط ب
ــد  ــت باي ــت و روحاني ــده اس ــل ش منتق
به طــور دقيــق و هنرمندانــه آن را کنتــرل 

کنــد.
رويكــرد چهــارم اين کــه، نقــش و جايــگاه 
ــئوليت  ــاي مس ــا ايف ــه ب ــوان در جامع ج
بــا  جــوان  يــک  مي شــود.  مشــخص 
ــن  ــش معي ــخص و نق ــت مش ــک هوي ي
بايــد منزلــت خــود را دريابــد و آن را 
شــكوفا ســازد. در قبــال جايــگاه جــوان در 
جامعــه، جامعــه نيــز بايــد ادبيــات منزلــت 
ــازي  ــف و مستندس ــوان را تعري ــک ج ي

حجت االسالم دکتر محمدحسین پوریانی
مدرس حوزه و دانشگاه

جوانان در صدد 
دستیابي به منافع 
و امکانات مورد 
نظرند و مسن ترها 
براي حفظ منافع و 
امکاناتشان تالش 
مي كنند. این رقابت 
به برخورد و تضاد 
بین آن ها منجر 
مي شود

یادداشت
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یادداشت

و  را مشــخص کنــد  و هنجارهــاي آن 
ــا  ــد ت ــان ده ــت را نش ــيرهاي درس مس

ــد. ــود را بشناس ــوان، خ ج
در ايــن رويكــرد، افــزون بــر خانــواده، 
متوليــان امــور، به ويــژه نهــاد روحانيــت که 
نقــش هويت آفرينــي آن زياد اســت، بســتر 
اساســي و آشكارســاز فرآيندهاي اجتماعي 
ــراي بررســي  بــه شــمار مي آيــد. اساســاً ب
هــر آســيب اجتماعــي ســه پارامتــر 
ــه  ــه در نظــر گرفت ــواده و جامع ــرد،  خان ف
مي شــود و چــون روحانيــت، شــاخص 
مهمــي اســت کــه ايــران در نظــر گرفتــه 
مي شــود، توجــه بــه ايــن نهــاد در بررســي 
آســيب ها بســيار زيــاد اســت. امــا آنچــه در 
ــن ميــان مطــرح اســت، آن اســت کــه  اي
ايــن ســه پارامتــر متأثــر از يكديگرنــد. در 
ايــن ميــان، يكســري از خانواده هــا بســته 
بــه عوامــل مختلــف، هميشــه بــه راحتــي 
تســليم شــرايط بيرونــي مي شــوند و ابتكار 
و خالقيتــي از خــود بــراي ايجــاد نشــاط و 

ــد. ــان نمي دهن ــش نش آرام

آسیب هاي فرهنگي و اجتماعي
نخبــگان جامعــه و به خصــوص گروه هايــی 
مثــل روحانيــت، چــه بــه لحــاظ ارتبــاط با 
و  اجرايــي و تصميم ســاز  دســتگاه هاي 
ــه عنــوان يــک نهــاد فرهنگــي، در  چــه ب
کاهــش آســيب هاي فرهنگــي و اجتماعــي 
بــرای جوانــان نقــش مهمــی دارنــد و بايــد 
در ايــن زمينــه برنامــه جامعــی بــرای 

فعاليــت موثــر داشــته باشــند.
ــان  ــيب پذيري جوان ــر آس ــر ب ــل موث عوام
را  اجتماعــي،  و  فرهنگــي  عرصــه  در 
ــرد: ــه ک ــر خالص ــوارد زي ــوان در م مي ت
1. عامــل اساســي و اصلــي در پديــد آمدن 
آســيب ها در قشــر جــوان،  نظــام جديــد و 
ــرورش اســت. اگــر  ــد آمــوزش و پ ناکارآم
نظــام آمــوزش و پــرورش متعــادل شــود و 
بــه نظامــي درخــور نيازهــاي نســل جــوان 
و متناســب بــا ظرفيــت آنــان تغييــر يابــد، 
جــوان فرصتــي پيــدا مي کنــد کــه دربــاره 
ــگاه خــود هــم بيانديشــد و  هويــت و جاي
نيازهــاي زندگــي خــود را در کنــار دروس 

و تكاليفــش مطــرح کنــد.
نداشــتن  قبــول  ديگــر،  عامــل   .۲

خانوادگــي  نظام هــاي  در  قابليت هــا 
اســت. خيلــي از جوانــان در خانواده هايــي 
ــا،  ــه در آن خانواده ه ــوند ک ــت مي ش تربي
پذيــرش و مقبوليــت ندارنــد؛ کــه در 
ــن خــود  ــچ نســبتي بي ــن صــورت، هي اي
ــردي  ــد. ف ــاس نمي کنن ــواده احس و خان
کــه در خانــواده موقعيــت و رتبــه اي ندارد، 
وقتــي وارد جامعــه مي شــود، انتظــار دارد 
کمبودهــاي خــود را در جامعــه امــروز پيدا 

ــد. کن
ــيب هاي  ــر در آس ــر ديگ ــل مؤث 3. از عوام
فرهنگــي و اجتماعــي، بيــكاري اســت. 
يــک جــوان بيــكار، در عيــن داشــتن 
بســيار،  توانمندي هــاي  و  ظرفيت هــا 
وقتــي در  گيــرودار معضــل بيــكاري قــرار 
مي گيــرد، احســاس کفالــت او بــه شــدت 
تنــزل پيــدا مي کنــد و کفالــت اجتماعي و 
شــخصي خــود را از دســت مي دهــد؛ پــس 
در خــود احســاس کمبــود مي کنــد و خود 

ــدارد.  ــول ن را قب
ــن  ــن س ــار ازدواج و باالرفت ــش آم ۴. کاه
ازدواج در کشــور در بيــن جوانــان جامعــه 
ايرانــي از ديگــر عوامــل آســيب پذيری 

ــان اســت. جوان
5. مســئله ســربازي و نظــام وظيفــه کــه 
بريدگــي و شــكافي در زندگــي فكــري 
جــوان بــه وجــود مي آيــد کــه ايــن 
شــكاف بــه خــودي خــود مي توانــد عامــل 

ــد. ــت باش ــالل در هوي ــاد اخت ايج
ــر، مباحــث سكوالريســم و  ــل ديگ 6. عام
ــک  ــوان ي ــه عن ــه ب عرفي شــدن اســت ک
پديــده جديــد، گسســتگي و فاصلــه بيــن 
ــت  ــي اس ــه دنياي ــي و تجرب ــه دين تجرب
و ديــن را در حــوزه مســايل اخــروي و 
اخالقــي منحصــر مي کنــد. متأســفانه 
نســل جــوان، آن چهــره روشــن و جامعــي 
کــه از ديــن بايــد داشــته باشــد، در ايــن 
ــن رو ســعي  ــد، از اي ــدا نمي کن ــده پي پدي
ــن در  ــا دي مي کنــد کــه رابطــه خــود را ب
همــان حــد و يــا حتــي ضعيف تــر حفــظ 

کنــد.
7. بحــران هويــت اجتماعــي، به ويــژه 
بيــن جوانــان نســل دوم و ســوم انقــالب و 
گرايــش بــه الگوهــاي غربــي نيــز از عوامل 

ايجــاد اختــالل در هويــت اســت.

8. درگيــري و اختالفــات سياســي نيــز از 
ــت  ــالل در هوي ــل ايجــاد اخت ــر عوام ديگ
شــمرده مي شــود. ســرگرم شــدن بــه 
از  غفلــت  و  سياســي  درگيري هــاي 
ــيب هاي  ــان، آس ــردم و جوان ــكالت م مش
بســياري بــه هويــت جوانــان وارد مي کنــد.
9. فقــدان نظــام مشــورت گيري از نخبگان، 
روشــنفكران دينــي و جوانــان و به حاشــيه 
ــد و  ــد تولي ــا در فرآين ــش آن ه ــن نق رفت
عرضــه کاالهــا و خدمــات فرهنگــي را نيــز 

ــده انگاشــت. ــاره نادي ــد در اين ب نباي
فعاليت هــاي  و  وظايــف  تداخــل   .1۰
ــود  ــت نب ــه عل ــوازي نهادهــاي دينــي ب م
تقســيم  دربــاره  جامــع  برنامه ريــزي 
وظايــف بــه جوانــان جامعــه از ديگــر 
فرهنگــي  چالش هــاي  و  آســيب ها 

اجتماعــي جوانــان اســت.
بــراي  کافــي  انگيــزه  نداشــتن   .11
ــي  ــت مايه هاي فرهنگ ــه دس ــن ب پرداخت
ــود  ــي خ ــدر فرهنگ ــاي گران ق و ميراث ه
فــراروي  آســيب هاي  جملــه  از  نيــز 

ــت. ــان اس جوان
ــاي  ــون فرصت ه ــان چ ــي جوان 1۲. برخ
ــي از  ــناخت و قدرشناس ــراي ش ــي ب کاف
فرهنــگ خويــش ندارنــد، در اين مســير از 
مســائل الزم و ضــروري، از جمله  شــناخت 
ارزش هــا و مفاخــر فرهنگــي خويــش بــاز 
مي ماننــد کــه ايــن خــود سبب ســاز 
ــان  ــراي آن چالشــي هويتــي و فرهنگــي ب

اســت.
فرهنگ هــاي  در  وجــود جذابيــت   .13
اســت.  ديگــر  عوامــل  از  نيــز  ديگــر 
بــا  معــارض  و  رقيــب  فرهنگ هــاي 
جــذاب  و  زيبــا  بســيار  جلوه هــاي 
ــر را  ــورهاي ديگ ــان کش ــند جوان مي کوش
بــه ســمت خودشــان جــذب کننــد.

1۴. چــاه و چالــه در عصــر جديــد کــه داراي 
ــه  ــت و ب ــوع اس ــف و متن ــاي مختل اليه ه
شــكل رســانه هاي جمعــي ماننــد: اينترنت، 
ماهــواره، رايانــه و... جوانــان را بــا چالش هــاي 
زيــادي مواجــه کــرده اســت. امــروزه طبــق 
تحقيقــات بــه عمل آمــده، بــا ارائــه ده درصد 
برنامه هــاي منفــي، مهيــج، مهمــل و فحشــا 
در اينترنــت، ماهــواره و... از نــود درصــد 
 .جوانــان جهــان قربانــي گرفته مي شــود

درگیري و 
اختالفات سیاسي 

از عوامل ایجاد 
اختالل در هویت 
شمرده مي شود. 

سرگرم شدن 
به درگیري هاي 

سیاسي و غفلت از 
مشکالت مردم و 

جوانان، آسیب هاي 
بسیاري به هویت 

جوانان وارد 
مي كند
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روزنگار

خبر و تحلیل
قسم به آب

ترور نافرجام در مسجد ابوذر
راوی 90ساله  تاريخ معاصر
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یادداشت

قسم به آب
از آب که پاک است و نشان روشنی 

مراقبت کنیم

 

ــم  ــافر آب بریزی ــر مس ــت س ــم پش ــاد گرفته ای ــی ی از بچگ
ــاره اش.  ــدار زود و دوب ــد دی ــه امی ــالمتی و ب ــان س ــه نش ب
ــا و مقــدس می دانیمــش،  ــرای م آب، نشــان پاکــی اســت ب
کــه مهریــه حضــرت فاطمــه)س( اســت. آب بــرای مــا تنهــا 
ــا  ــی  از رفتاره ــش اعظم ــی بخ ــت، وقت ــات نیس ــه حی مای
وضــو  می دهیــم.  انجــام  آب  بــا  را  دینی مــان  آداب  و 
ــه ای از  ــی بچ ــی وقت ــم و حت ــل می کنی ــم و غس می گیری
ــی آن  ــا صلوات ــزد ب ــن می ری ــیطنت آن را روی زمی ــر ش س
ــا  ــن روزه ــرا ای ــا چ ــم. ام ــنی می خوانی ــان از روش را نش
ــور و  ــی، قص ــده از بی توجه ــر ش ــا پ ــگ م ــار و فرهن رفت
ــیم  ــور باش ــاید مجب ــه ش ــت روزی ک ــر نیس ــی؟ دی کوتاه
بــه فرزندانمــان توضیــح بدهیــم و قســم بخوریــم کــه بــاور 
ــم!  ــل زده ای ــش پ ــه روی ــوده ک ــی روان ب ــا آب ــد این ج کنن
ــوع  ــث تن ــه از حی ــم ک ــی می کنی ــرزمینی زندگ ــا در س م
جغرافیایــی از متنوع تریــن کشــورهای جهــان اســت. 
دریــا، خلیــج، دریاچــه، رود و رودخانــه از ســویی و از ســوی 
دیگــر کــوه، جنــگل، دشــت و کویــر؛ و چــه بهتــر کــه تــا 

ــم. ــدر بدانی ــده ق ــر نش دی

ــاد  ــرف آب زي ــی در مص ــت از صرفه جوي ــا صحب ــن روزه اي
اســت و پيرامــون مــا پــر اســت از شــعارهايی بــرای تبليــغ و 
ترويــج ايــن موضــوع. گرچــه ايــن مطلــب هــم يكــی اســت 
ــم  ــم و ببيني ــی کني ــود خلوت ــا خ ــم ب ــا بيايي ــزار، ام از ه
ــاده  ــای س ــان باوره ــه ســمت هم ــم ب ــه می تواني ــه چگون ک
ــه  ــه ب ــی ک ــم. باورهاي ــان بازگردي ــی خودم ــيرين دين و ش
را  واقــع شــكل کاربــردی درســت مصــرف کــردن آب 

ــده اند.  ــادآور ش ــا ي ــه م ــی ب به خوب
ــم!  ــه کني ــيب توج ــد آس ــه چن ــت ب ــر اس ــا بهت در اين ج
ــت  ــورد درس ــه برخ ــم ک ــاور نداري ــا ب ــی از م ــايد خيل ش
تأثيــر  آب  مصــرف  در  صرفه جويــی  جريــان  در  مــا 
ــگ  ــه کمرن ــن زمين ــود را در اي ــش خ ــزايی دارد و نق بس
و حتــی بی تأثيــر تلقــی می کنيــم. مثــاًل نســبت تأثيــر 
ــزان مصــرف آب در  ــوع و مي ــا ن ــان را ب ــی خودم صرفه جوي
ــان  ــه نظرم ــم و ب ــه می کني ــزارع مقايس ــا م ــا ي کارخانه ه
ــر واضــح اســت کــه در اشــتباهيم!  ــد. پ کــم اهميــت می آي
ــا  ــه م ــه هم ــت ک ــاور اس ــيار پهن ــره بس ــک پيك ــگ ي فرهن
در شــكل دادن آن مؤثــر هســتيم. اگــر شــير آبــی در 
ــر  ــد در ه ــه می توان ــن چك ــد و اي ــه می کن ــا چك ــزل م من
دقيقــه يــک ليتــر آب را از دســت بدهــد و مــا بــه آن 
ــه  ــک کارخان ــب ي ــا صاح ــردا روزی م ــر ف ــم؛ اگ بی توجهي
ــان  ــا در مديريتم ــگاه م ــوع ن ــن ن ــويم، اي ــه بش ــا مزرع ي
ــی  ــار و فرهنــگ خاصيت خــودش را نشــان خواهــد داد. رفت
ســيال و رونــده دارد و تأثيــر شــكل بــد و خــوب آن وقتــی 
بــه کثــرت می رســد بســيار زيــاد اســت. وقتــی يــک رفتــار 
ــه ســرعت خــود را در دل  ــه کثــرت می رســد، ب فرهنگــی ب

علی جوانرودی
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ــاند.  ــات می رس ــه ثب ــه ب جامع
روزهايمــان  ايــن  زندگــی  بــه  و  خــود  اطــراف  بــه 
برگــزاری  در  کرده ايــم؟  تغييــر  چقــدر  کنيــم،  نــگاه 
چقــدر  گذشــته ايم؟  بــه  شــبيه  چقــدر  مراســم هايمان 
شــبيه بــه گذشــته لبــاس می پوشــيم، حــرف می زنيــم 
و زندگــی می کنيــم؟ همه چيــز تغييــر کــرده و در ايــن 
سيســتم تغييرپذيــر همــه مــا نقــش داشــته ايم. قصــد 
ــتيم و  ــه می ايس ــوی آين ــم. جل ــو بگيري ــه وض ــم ک می کني
ــش  ــال مصرف ــد؛ بی خي ــان می کن صــدای شرشــر آب آرامم
ــر  ــتی تَ ــی دس ــر از گاه ــم. ه ــه می دهي ــان ادام ــه کارم ب
می کنيــم و بــه ســر و صــورت می رســانيمش و بعــد از 
ــه صــدای آب گــوش می دهيــم  ــاز ب ــه از وضــو ب هــر مرحل
ــاً  ــا واقع ــرا؟ آي ــم. چ ــدرش می دهي ــممان ه ــوی چش و جل
نمی شــود بــه انــدازه مصــرف کــرد؟ نمی شــود بعــد از 
هــر شستشــو شــير آب را ببنديــم و بــه ايــن رفتــار افتخــار 

ــم؟  ــغ کني ــم و آن را تبلي کني
ــع علمــی  بســياری  ــات بســياری انجــام شــده و مناب تحقيق
ــی در  ــزرگ آب ــک »بحــران ب ــه ي ــک شــدن ب ــر از نزدي خب
ايــران« می دهنــد. در دهــه 8۰ و 9۰ نزديــک بــه 7۰ 
ــه  ــا ب ــی مــا مصــرف شــده اســت و م ــع آب درصــد کل مناب
همــراه ۲۴ کشــور ديگــر بــه ســرعت بــه بزرگ تريــن بحــران 
زيســت محيطی خــود نزديــک می شــويم. امــا در آخــر 
ــه  ــرای اين ک ــه ب ــن زمين ــان بهتري ــه همچن ــت ک ــد گف باي
ــه باورهــای دينــی  ــم، بازگشــت ب ــان تلنگــر بزني ــه خودم ب
ــون در ســخنان  ــا از گذشــته تاکن ــی م ــزرگان دين اســت. ب
ــورد  ــتفاده و برخ ــر اس ــداً ب ــود مؤک ــی خ ــبک زندگ و س
ــژه آب  ــدادادی و به وي ــای خ ــا نعمت ه ــوب ب ــب و خ مناس

تأکيــد کرده انــد. 
ــی  ــی)ره( روی ليوان ــام خمين ــرت ام ــه حض ــت ک ــل اس نق
باقــی  آن  از  بخشــی  و  می نوشــيدند  آب  آن  از  کــه 
تــا چيــزی  پارچــه تميــزی قــرار می دادنــد  می مانــد، 
بعــدی  تشــنگی  رفــع  بــرای  آن  از  و  نريــزد  تــوی آب 
ــا کــه جرعــه ای از  ــد و چــه بســيار از م نگهــداری می کردن
ــذت  ــر ل ــی اش را از س ــيم و باق ــوان را می نوش ــک لي آب ي
نشــانه می گيريــم و می ريزيــم کــه هــدر بــرود. ســخن 
ــياری را  ــای بس ــت و گفتنی ه ــيار اس ــه بس ــن زمين در اي
ايــن روزهــا در ايــن زمينــه می شــنويم. امــا به راســتی 
ــی  ــا و ســبک زندگ ــر م ــد ب ــه می توان ــزی ک ــن چي مهم تري
مــا تأثيــر بگــذارد چيســت؟ بــاور داشــتن؛ بــاور بــه 
ــن و  ــه دي ــاور ب ــه نزديكــی بحــران؛ ب ــاور ب ــودن، ب ــر ب مؤث
ريشــه های عميــق اعتقادی مــان در مواجهــه بــا دنيــای 
پيرامــون. ايــن را بــا خودمــان مــرور کنيــم کــه آب مقــدس 
اســت و هميــن تقــدس اســت کــه بانــوی بــزرگ اســالم را 
بــر آن داشــت تــا آن را مهــر خــود قــرار دهنــد. از آب کــه 

.ــم ــت کني ــنی مراقب ــان روش ــت و نش ــاک اس پ

زالل زندگی بخش

هفتــه اول تيــر، هــم زمــان بــا شــروع فصــل تابســتان، هفته 
ــت. آب،  ــده اس ــذاری ش ــرف آب نامگ ــی در مص صرفه جوي
ايــن سرچشــمه زندگــی را خداونــد بــه انــدازه نيــاز و کفــاف 
موجــودات زنــده آفريــده اســت، چنــان کــه خــود می فرمايد: 
»مــا همــه چيــز را بــه انــدازه آفريديــم« و در آيــه ای ديگــر 
فرمــوده اســت: »چيــزی وجــود نــدارد مگــر اينكــه خزاينش 
ــه  ــر ب ــم مگ ــاد نمی کني ــتيم و ايج ــزد ماســت و نمی فرس ن

انــدازه معّيــن و حســاب شــده«.
آب، اوليــن و حياتی تريــن مــاده مــورد نيــاز موجــودات روی 
ــا  ــان ايف ــی آن ــی در زندگ ــی اساس ــه نقش ــت ک ــن اس زمي
می کنــد، چنــان کــه خداونــد، آن را مهم تريــن عامــل 
ــز را  ــه چي ــد: »هم ــد و می فرماي ــی می دان ــات و زندگ حي
ــده ای را از  ــر جنبن ــد ه ــا »خداون ــاختيم« ي ــده س از آب زن

ــد«. آب بيافري
ــا،  ــر ُکره ه ــات در ديگ ــف حي ــرای کش ــز ب ــمندان ني دانش
ــر  ــد و ب ــتجوی آب می پردازن ــه جس ــز ب ــر چي ــش از ه پي
ايــن عقيده انــد کــه هرجــا آب باشــد، احتمــال حيــات نيــز 
ــا آنكــه بيــش از 71 درصــد از ســطح  ممكــن خواهــد بود.ب
کــره زميــن را آب پوشــانده اســت، تنهــا ۲/5 درصــد از کل 
ــد و  ــيرين تشــكيل می ده ــا را آب ش ــای موجــود دني آب ه
ــل  ــيرين و قاب ــا از آب ش ــور م ــهم کش ــزان، س ــن مي از اي
دســترس بســيار ناچيــز اســت. بــا توجــه بــه اينكــه ايــران، از 
جملــه کشــورهای پهنــاور دنياســت و نيــاز بــه آب شــيرين 
از جملــه کشــاورزی بســيار  در بخش هــای گوناگــون، 
فــراوان اســت، اســتفاده بهينــه از آب، موجــب بهره منــدی از 
فعاليت هــای اقتصــادی مناســب و ســاماندهی اقتصاد کشــور 

می شــود.
و  طــراوت  پيدايــش  در  زندگی بخــش،  زالل  ايــن  آب، 
ــی در  ــا صرفه جوي ــری دارد. ب ــش مؤث ــط نق ــادابی محي ش
ــه آن را  ــه تصفي ــوط ب ــه مرب ــوان هزين ــی ت ــرف آب م مص
صــرف آب رســانی بــه مناطقــی کــرد کــه دچــار کمبــود آب 
هســتند. پيامبــر گرامــی اســالم در مــورد ارزش آب رســانی 
ــا  ــد ي ــر کن ــاه آب حف ــان چ ــس در بياب ــد: »هرک می فرماي
حوضــی بســازد، فرشــتگان آســمان بــر او درود می فرســتند 
ــه از آن آب  ــی ک ــا حيوان ــده ي ــر انســان و پرن ــر ه و در براب
ــن  ــه اي ــه ب ــا توج ــد.« ب ــت می کنن ــواب ثب ــد، ث می نوش
حديــث شــريف می تــوان دريافــت ارزش و پــاداش معنــوی 
ــن آب  ــرای تأمي ــاران ب ــرای محافظــت از آب ب سدســازی ب

ــدازه واالســت. ــا چــه ان ــردم و کشــاورزی ت ــاز م ــورد ني م
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تاریخ

غارت 
سنگ های 

مرمر در 
سایة استبداد 

صغیر
روز که ولیعهد جوان، مجلس 

را به توپ بست

 23 برابــر   ،12٨7 تیــر  دوم  روز  در 
جمــادی االول 1326 ق، بعــد از ماه هــا 
و  شــاه  محمدعلــی  میــان  چالــش 
ــس  ــاختمان مجل ــروطه خواهان، س مش
ــوپ گارد  ــرش ت ــا غ ــی ب ــورای مل ش
بریــگارد، بــه فرماندهــی کلنــل والدیمیر 
ــد و  ــرزه درآم ــه ل ــی ب ــوف روس لیاخ
دســتگیری، زندانــی، شــکنجه و تبعیــد و 
اعــدام بخشــی از ســران مشــروطه آغــاز 

ــد. ش

ــت  ــه تخ ــاه در روزگاری ب ــی ش محمدعل
ســلطنت نشســت کــه مــردم بــرای اوليــن 
بــار تجربــه داشــتن پارلمــان را پشــت ســر 
ــه  ــور ب ــم مجب ــاه ه ــد و ش ــته بودن گذاش
ــاره  ــود. درب ــروطه ب ــون مش ــت از قان تبعي
تحــوالت ايــن دوره از تاريــخ معاصــر، منابع 
بــه تفصيــل ســخن گفته انــد، امــا بــا ايــن 
وصــف همچنــان نحــوه تعامــل محمدعلــی 
شــاه بــا مشــروطه خواهان در دوره اول و 
دوم ســلطنتش در قبــل و بعــد از بمبــاران 

ــرار دارد. ــام ق ــرده اي از ابه ــس در پ مجل
ــا  ــروطه ب ــود را از مش ــت خ ــدا حماي او ابت
ــس  ــرد: »... مجل ــالم ک ــارات اع ــن اظه اي
ــه طــوری کــه بنــدگان  ــی را ب شــورای مل
ــت  ــه مل ــی ب ــدس همايون ــرت اق اعليحض
هــم  مــن  کــرده،  مرحمــت  و  اعطــا 
ــه  ــم نمــود و ب ــق دارم و اجــرا خواه تصدي
ــد...  ــد ش ــالم خواه ــم اع ــزو ه ــات ج والي
بــرای اعطــای مجلــس شــورای ملــی کــه 
اســاس آبادانــی و ثــروت و ترقــی دولــت و 
ملــت اســت، عمــوم رعيــت، چــه در شــهر 
تبريــز، چــه در واليــات مملكــت آذربايجان 

ــد.« ــان بكنن چراغ

ولیعهد جاه طلب
ايــل  از  محمدعلــی شــاه، شــاهزاده ای 
ــت  ــيوه تربي ــر ش ــا ب ــه بن ــود ک ــار ب قاج
خــوی  و  خلــق  بــا  خانوادگــي اش 
ــه  ــود و ب ــه ب ــرورش يافت ــتبدانه ای پ مس
ــادی از دوران  ــال های زي ــه س ــل اين ک دلي
ــود و آن  ــده ب رشــد را در آذربايجــان گذران
منطقــه هم تأثيــرات بيشــتری از همســايه 
شــمالی پذيرفتــه بــود، تحــت نفــوذ 
ــان دوران  ــت. او در هم ــرار داش ــيه ق روس
ــدرش چشــمه ای از  وليعهــدی برخــالف پ

تهــور و جســارت خــود را نشــان داده بــود 
و در ماجــرای اعــدام رئيــس ايــل شــكاک و 
جلوگيــری از ســرايت جنگ داخلــی ارمنی 
و مســلمان در قفقــاز به آذربايجــان، خودی 
ــا  ــه ب ــه البت ــي ک ــود. اقدام ــان داده ب نش
خشــونت و اســتبداد نيــز همــراه بــود و بــه 
ــب  ــوازات آن پيوندهــای وليعهــد جاه طل م
را بــا روس هــا مســتحكم تر می کــرد. او 
در عيــن جوانــی نگرانی هايــی هــم دربــاره 
روابــط پنهانــی بــرادرش شعاع الســلطنه بــا 
ــان  ــايد گم ــت. ش ــروطه خواهان داش مش
ــكان  ــی، ام ــد احتمال ــن پيون ــرد اي می ک
ــدرش  ــای پ ــه ج ــر تخــت نشســتن او ب ب
را بــا مشــكالت مواجــه می کنــد. محتمــل 
ــودای  ــز س ــش ني ــن و خيال ــت در ذه اس
زورآزمايــی بــا مشــروطه خواهان و بازگشــت 
ــر  ــا ه ــد، ام ــر می پروران ــتبداد را در س اس
ــا  ــی را ب ــج و معوج ــه ک ــود رابط ــه ب چ

مشــروطه خواهان در پيــش گرفــت. 
ــی  ــرزا عل ــردن مي ــت وزير ک ــا نخس او  ب
ــا  ــا ب ــود ت اصغــر خــان اتابــک در تــالش ب
عناصــر مشــروطه بــه تفاهــم برســد. قتــل 
اتابــک او را نگــران کــرده بــود. ايــن نگرانــی 
ــه  ــه زمين ــود ک ــد نب ــه آن ح ــا ب ــه ت البت
برچيــدن بســاط مشــروطه خواهی را فراهم 
کنــد. شــايد آن زمــان تصــور می کــرد کــه 
زورش بــه مشــروطه خواهان نمی رســد. 
ــون اساســی را امضــا  از ايــن رو، متمــم قان
ــس  ــت و مجل ــاد مل ــخن از اتح ــرد و س ک
گفــت. در کنــار ايــن مســئله بايــد اشــاره 
ــرای  ــتبد، ب ــاه مس ــن ش ــه همي ــرد ک ک
مجلــس  نماينــدگان  بيــن  در  اين کــه 
خــود را هــوادار مشــروطه نشــان دهــد، هم 
ــم  ــرد و ه ــات را توشــيح ک ــون مطبوع قان
حتــی بــه صــورت نمايشــی بخــش زيــادی 

سینا هوشمندی نژاد
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از قــدرت ســلطنت را بــه نخســت وزير 
منتخــب مجلــس تفويــض کــرد. در خلــق 
و خــوی اســتبدادی محمدعلــی شــاه 
ترديــدی نيســت، امــا در عيــن حــال بايــد 
پذيرفــت کــه طــرف مقابــل نيــز بعضــاً در 
مقابــل شــاه جــوان خويشــتن دار نبــود و او 
ــا  ــن توهين ه ــاج بدتري ــش را آم و خاندان
ــون  ــی از افراطي ــی برخ ــی داد. حت ــرار م ق
مشــروطه طلب نيــز بــه فكــر تــرور او 
افتادنــد. بعدازظهــر جمعه 8 اســفند 1۲86، 
اتوميبــل محمدعلــی  شــاه قاجــار کــه بــه 
قصــد تفــرج عــازم دوشــان تپه بــود، مــورد 
ــه  ــت؛ البت ــرار گرف ــان ق ــوءقصد مخالف س
ــه در آن اتومبيــل کــه در کالســكه  شــاه ن
پشــت ســر حضــور داشــت و بــه او آســيبی 
نرســيد. شــاه 9 روز پــس از تــرور در نامه ای 
بــه نماينــدگان مجلــس شــورای ملــی بــر 
ــد  ــه تأکي ــن واقع دســتگيری مســببين اي
ــا بی توجهــی  کــرد، امــا ايــن درخواســت ب

مواجــه شــد.
در بيــن هــواداران مشــروطه و نماينــدگان 
مجلــس، تندروهايــی بودنــد کــه هــر 
توهيــن را نثــار او و خانــواده اش می کردنــد 
ــاه  ــی ش ــادر محمدعل ــاره م ــی درب و حت
ــود، زمزمه هــای  ــر ب ــر کبي ــر امي کــه دخت
زشــتی بــر زبــان می رادنــد و او را بــه 

نانجيبــی متهــم می کردنــد. 

فرمان بمباران مجلس
شــاه جــوان البتــه مســتبد و تندخــو بــود 
ــلطنت  ــدرت س ــترش ق ــه گس ــل ب و تماي
داشــت و از ســويی ديگــر ميــل و رغبتــی 
ــان  ــس نش ــن از رأی مجل ــه تمكي ــز ب ني
ــره ای  ــف، به ــن وص ــا اي ــا ب ــی داد، ام نم
هــم از عقــل و تدبيــر داشــت کــه در 
خــوی  ايــن  نمی خواســت  امــر  بــدو 
ســلطه جويی اش را نشــان دهــد. شــايد 
اگــر برخــی از عناصــر مشــكوک سياســی 
احتمــال  نمی کردنــد،  فتنه انگيــزی 
ــان  ــه مي ــار محتاطان ــن رفت داشــت کــه اي
شــاه و مجلســيان تــا مدت هــا مبتنــی بــر 
ــت  ــور از دس ــته ام ــد و رش ــت باش عقالني
ــه  ــا ب ــود، ام ــارج نش ــروطه خواهان خ مش
هــر حــال فتنه انگيــزان بــر آتــش نفــرت و 
ــد و  ــت و مجلــس دميدن تــرس ميــان دول

در نهايــت، شــاهی کــه بــا اکــراه مشــروطه 
ــان  ــاد فرم ــت، از ســر لجــاج و عن را پذيرف
ــی  ــرد. فرمان ــس را صــادر ک ــاران مجل بمب
ــش  ــر ارت ــوف، افس ــری آن لياخ ــه مج ک

ــود.  ــيه ب روس
لياخــوف بــه هيچ يــک از مقامــات نظامــی 
ايــران، حتــی وزيــر جنگ پاســخگو نبــود و 
صرفــاً از روســيه کســب تكليف می کــرد. او 
کــه در ۲۲ جمادي االولــي ســال 13۲6ق از 
طــرف محمدعلي شــاه بــه ســمت فرماندار 
نظامــي تهــران منصــوب شــد، بــه فاصلــه 
يــک روز بعــد، بــه دســتور شــاه و توصيــه 
»ســرگي شابشــال« روســي و »گارتويــک« 
ــه  ــاده ب ــران، آم ــيه در اي ــار روس وزيرمخت
تــوپ بســتن مجلــس شــورای ملــی شــد.

در صبــح روز دوم تيــر مــاه 1۲87 شمســی 
نيروهــای  همــه   )19۰8 ژوئــن   ۲3(
ــواره  ــوپ، ۲5۰ س ــتگاه ت ــا ۴ دس ــّزاق ب ق
ســاختمان  جلــوی  در  پيــاده   ۲5۰ و 
مجلــس موضــع گرفتنــد. در ســاعت 7 
صبــح، هــزاران مشــروطه خواه مســلح 
از انجمــن آذربايجــان واقــع در خيابــان 
ظل الســلطان بيــرون ريختنــد و در حالــی 
کــه ســيد جمــال افجــه ای در جلــوی 
آن هــا حرکــت می کــرد، بــا نيروهــای 
قــّزاق روبــه رو شــدند. تيــری شــليک شــد 
و مشــروطه خواهان آن را اعــالن جنــگ 
بدين گونــه درگيــری  و  تلقــی کردنــد 
مســلحانه بيــن انقالبيــون و نيروهــای دربار 
مســتبدين آغــاز شــد. هميــن کــه صــدای 
ــده ای  ــد، ع ــداز ش ــهر طنين ان ــوپ در ش ت
ــلحه  ــه اس ــروطه خواه ک ــدان مش از مجاه
ــه  ــود را ب ــاد خ ــت زي ــا زحم ــتند ب داش
مجلــس رســاندند تــا از مشــروطيت دفــاع 
ــل  ــه در داخ ــروطه ک ــای مش ــد. رؤس کنن
ــد،  ــن بودن ــتان متحص ــاختمان بهارس س
آن هــا را بــه انبــار مهّمــات راهنمايــی 
ــدار  ــت وکالی طرف ــا خيان ــی ب ــد، ول کردن
اســتبداد مواجــه شــدند، زيــرا آن هــا تمامی 
اســلحه ها را شــب قبــل خــارج کــرده 

ــد. بودن
ــاه  ــه از ش ــتوری ک ــب دس ــان برحس قزاق
داشــتند مجلــس را از ســه طــرف بــه تــوپ 
بســتند. جمــع قليلــی از طرفــداران ملــت 
ــاعتي  ــب س ــراف آن قري ــس و اط در مجل

مقاومــت کردنــد و علمــا و وکال بــه پــارک 
ــارک را  ــان دور پ ــد. قزاق ــه رفتن امين الدول
ــته  ــدازی را گذاش ــای تيران ــره و بن محاص
چنــد نفــر را مجــروح و عــده ای را بــه 
ــی و  ــيدين ]بهبهان ــد و س ــاه بردن ــاغ ش ب
طباطبايــی[ را تبعيــد کردنــد و عــده ای را با 

ــه قتــل رســاندند. وضــع فجيعــی ب
در پــی ايــن حادثــه، بيشــتر ســاختمان های 
غــرب بــاغ بهارســتان آســيب ديــد و 
حوضخانــه آن بــه آخور اســبان تبديل شــد. 
ــتن  ــوپ بس ــه ت ــس از ب ــد روز پ ــا چن تنه
مرمــر  ســنگ های  تمامــی  بهارســتان، 
ــت.  ــارت رف ــه غ ــا ب حــوض و در و پنچره ه
ــتارهای  ــتگيری ها و کش ــی، دس ــن ويران اي
ــران  ــردم ته ــه م ــود ک ــان ب ــد از آن، چن بع
ــانه  ــتان نش ــا را در بهارس ــاع کالغ ه اجتم
عــزاداری می دانســتند و اين گونــه شــد 
کــه اســتبداد صغيــر در دوره دوم ســلطنت 

 .ــود ــاه رخ نم ــی ش ــد عل محم

قزاقان برحسب دستوری كه از شاه داشتند مجلس را از سه طرف به توپ بستند. جمع قلیلی 
از طرفداران ملت در مجلس و اطراف آن قریب ساعتي مقاومت كردند و علما و وكال به 

پارک امین الدوله رفتند

شاه جوان مستبد و 
تندخو بود و تمایل 
به گسترش قدرت 
سلطنت داشت و از 
سویی دیگر میل و 
رغبتی نیز به تمکین 
از رأی مجلس 
نشان نمی داد
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مرور

ترور نافرجام در 
مسجد ابوذر 

ایــران اســالمی در تابســتان ســال 60 مجموعــه ای از رویدادهــای 
تلــخ و ناگــوار را تجربــه کــرد. از اولیــن اتفاقــات در تیرمــاه همین 
ســال تــرور حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در مســجد ابــوذر بــود. 
تــروری کــه البتــه در ششــم تیــر 60 نــاکام مانــد. مســجد ابــوذر 
در منطقــه فــالح تهــران،  قبــل از انقــالب جــزو پایگاه هایــی بود 
ــن  ــد داشــتند. ای ــه آن رفــت و آم ــون ب کــه بســیاری از انقالبی
مســجد بعــد از پیــروزی انقــالب نیــز همچنــان جایــگاه خــود 
ــای  ــن پایگاه ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــرد و ب ــظ ک را حف

ــد. ــه 17 درآم ــی در منطق ــادی و سیاس ــم های عب مراس

ــياری  ــور بس ــت حض ــه جه ــالب ب ــروزی انق ــل پي ــای اواي فض
از گروه هــا و تشــكل های سياســی شــرايط ويــژه ای داشــت. 
ــت  ــروزی نهض ــل از پي ــه قب ــت ک ــاخص روحاني ــای ش چهره ه
ــا  ــت پيشــبرد برنامه ه ــد و در جه ــالب بودن ــگامان انق ــزو پيش ج
در  می کردنــد  تــالش  انقــالب  بنيانگــذار  رهنمودهــای  و 
نخســتين روزهــای بــه ثمــر رســيدن نهضــت بــرای جلوگيــری از 
نابســامانی های دســتگاه های اداری، سياســی و قضايــی کشــور بــه 
فكــر ايجــاد تشــكيالت افتادنــد. حــزب جمهــوری اســالمی بــا ايــن 
هــدف و نيــت و بــا همراهــی و همگامــی روحانيونــی ماننــد آقايــان 
بهشــتی، خامنــه ای، رفســنجانی، باهنر و موســوی اردبيلی تشــكيل 
شــد. گروه هايــی کــه بعضــاً از ســر ناچــاری و در روزهــای آخــر بــه 
خيمــه انقــالب پيوســتند، گمــان ايــن را داشــتند کــه روحانيــون 

بــه واســطه ناآشــنايی بــا زيــر و بــم امــور اجرايــی بعــد از پيــروزی 
ــاز  ــی ب ــای دين ــای خــود در حوزه ه ــه حجره ه نهضــت، الجــرم ب
می گردنــد، امــا ايــن ســودا بعــد از شــكل گيری حــزب جمهــوری 
ــی  ــی برخ ــه وارونه نماي ــن رو، زمين ــت و از اي ــگ باخ ــالمی رن اس
حقايــق و واقعيــات از ســوی برخــی از عناصــر سياســی فراهم شــد. 
شــايعات آن موقــع عمدتــاً پيرامــون زندگــی شــخصی و سياســی 
چهره هايــی مثــل آيــات بهشــتی و خامنــه ای و بخشــی ديگــری از 
ســران انقــالب بــود و بــه ايــن منظــور، شــب نامه ها و روزنامه هايــی 
در ايــن دوره منتشــر می کردنــد.  در چنيــن مواقعــی، ارائــه پاســخ، 
ــرای  ــی ب ــات اصل ــی از اقدام ــبهات يك ــع ش ــع و رف ــن مواض تبي
جلوگيــری از مشــوش شــدن اذهــان مــردم اســت. از اين رو بخشــی 
از چهره هــای شــاخص انقالبــی، در برخــی از مراکــز عمومــی مثــل 
مســاجد يــا مراکــز و مؤسســات آموزشــی حضــور پيــدا می کردنــد 
ــاز می کردنــد. آيــت اهلل خامنــه ای در  ــا مــردم ب و بــاب گفتگــو را ب
ــوان نماينــده مــردم  ــه عن آن زمــان ضمــن حضــور در مجلــس ب
تهــران، جلســاتی نيــز در برخــی از روزهــای هفتــه در مدرســه حاج 
ابوالفتــح واقــع در خيابــان ری داشــت. بنــا بــود کــه ايشــان در اواخر 
ــا  ــد. ام ــدا کن ــز حضــور پي ــوذر ني خــرداد ســال 6۰ در مســجد اب
برگــزاری جلســه اســتيضاح ابوالحســن بنی صــدر نخســتين رئيــس 
ــران و طــرح موضــوع بی کفايتــی سياســی باعــث کــه  جمهــور اي
حضــور ايشــان در مســجد ابــوذر يــک هفتــه بــه تأخيــر بيفتــد. 

شــنبه 6 تيــر يــک ســاعت مانــده بــه ظهــر، آيــت اهلل خامنــه ای در 
مســجد ابــوذر حضــور يافــت. در حين ســخنرانی ايشــان، شــخصی 
بلنــد قــد، صفــوف جمعيــت را شــكافت و جلــو آمد و ضبــط صوتی 
ــط  ــان ضب ــار هم ــا انفج ــد ب ــی بع ــت. کم ــون گذاش را روی تريب
صــوت، آيــت اهلل خامنــه ای زخــم شــديدی برداشــت و بالفاصلــه از 
ســوی برخــی از اهالــی مســجد بــه بيمارســتان بهارلو منتقل شــد. 
گرچــه در ابتــدا تصــور می شــد کــه ايشــان دچــار جراحــات جــدی 
شــده اند، امــا بــا ســرعت عملــی کــه در انتقــال ايشــان بــه مراکــز 

درمانــی صــورت گرفــت تــا حــدود زيــادی خطــر رفــع شــد. 
چنــد نفــری بعــد از حادثــه، ضبــط صــوت منفجر شــده را بررســی 
کردنــد و ديدنــد کــه روی آن بــا ماژيــک عبــارت »اوليــن برخــورد 
ــی بررســی های  ــود. بعدهــا و در پ ــان اســت« نوشــته شــده ب فرق
ــرور ايشــان  ــی ت ــل اصل ــه عام ــه مشــخص شــد ک صــورت گرفت

جوانــی ۲5 ســاله بــه نــام جــواد قديــری بــود.
حــاج احمــد قديريــان، معــاون وقــت دادســتاني انقــالب در 
خاطــرات خــود تصريــح کــرده اســت کــه جــواد قديــري يكــي از 
طراحــان انفجــار مســجد ابــوذر بــود. وي کــه از اعضــاي قديمــي 
و مهــم ســازمان و نفــوذي در کميتــه انقــالب مســتقر در اداره دوم 
ســتاد ارتــش بــود، بعــد از ســوءقصد نافرجــام بــه آيــت اهلل خامنه اي 
متــواري شــد و از کشــور گريخــت و در ســال 136۴، نــام قديــري 
در ليســت شــوراي مرکــزي ســازمان بــه عنــوان »عضــو مرکزيــت« 
درج شــد. امــا پژوهش هــای اخيــر صــورت گرفتــه در مرکــز اســناد 
انقــالب اســالمی نشــان می دهــد کــه شــخصی به نــام اميرمســعود 
تقــی زاده، عامــل و بمب گــذار تــرور آيــت اهلل خامنــه ای در مســجد 
ابــوذر تهــران بــوده اســت. تقــی زاده کــه زيــر نظــر محمــد متحدی 
ــهيد  ــرور ش ــرده در ت ــل می ک ــان عم ــروه فرق ــی گ ــر نظام رهب
 .آيــت اهلل قاضــی طباطبايــی نيــز نقــش اصلــی را داشــته اســت

علی سمیعی
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ــدس،  ــاع مق ــال دف ــت س ــخ هش در تاري
ــه 6۰ عمليــات مختلــف وجــود  نزديــک ب
پــر  از  عمليات هايــی  اســت.  داشــته 
ــادت های  ــوری  و رش ــتان های سلحش داس
جنگــی؛  ســرداران  و  رزمنــدگان 
شــخصيت ها و قهرمان هــای کم نظيــری 
کــه دار و ندارشــان را کــف دستشــان 
گذاشــته و رفتنــد بــه ســمت قمــاری 
ــاد  ــه اعتق ــد ک ــود. رفتن ــا معب ــقانه ب عاش
بمانــد و رفتنــد کــه اکنــون مــا از فاصلــه ای 
نســبتاً دور بــه آن تاريــخ نــگاه کنيــم و بــر 
خــود بباليــم کــه ماننــد ايــن قهرمانــان را 
ــش  ــته ايم. آری بي ــود داش ــرزمين خ در س
ــف در طــول هشــت  ــات مختل از 6۰ عملي
ســال جنــگ تحميلــی وجــود داشــته 
کــه تعــدادی از آن هــا نيــز در فصــل گــرم 
و طاقت فرســای تابســتان بــوده اســت. 
بی شــک مــرور خاطــرات بــه جــا مانــده و 
ــا،  ــده از آن دوران و آن عمليات ه ــو ش بازگ
ــناخت  ــرای ش ــع ب ــع و منب ــن مرج بهتري
همــه آن رشــادت ها و قهرمانی هاســت، 
چــرا کــه خاطــره، بيــش از هــر تحليــل و 

را  مــا  تفســيری 
ــرد  ــود می ب ــا خ ب
ــه وســط ماجــرا؛  ب
ــه  ــی ک ــه آن جاي ب
ــه  ــال هايی ن در س
در  دور  چنــدان 
ســرزمين،  ايــن 
زنانــی  و  مــردان 
کــه  بودنــد 
و  عمــر  جــان، 
را  زندگی شــان 
از  دفــاع  بــرای 
خويــش  ميهــن 

هديــه کردنــد.
اســت  روايــت 
شــهيد  از 
در  »فعلــه کار« 
عمليــات کربــالی 
ــه  ــک؛ کســی ک ي
ــر  ــات والفج عملي
را  هشــت 
تــي  عمليا
و  کالســيک 
عمليــات کربــالي 
بــه  را  يــک 
علــت مســائل و 
مشــكالت مختلــف غيرکالســيک ناميــد. 
گرمــاي  در  می گوينــد  هم رزمانــش 
تيرمــاه جهــت شناســايي مســيرها وقــت 
ــه  ــا آن ک ــت. ب ــناخته اس ــان نمي ش و زم
ــاچمه  ــش و س ــد ترک ــش چندص در بدن
وجــود داشــته، شــب بعــد از عمليــات بــا 
ــت.  ــيده اس ــهادت نوش ــهد ش ــد ش لبخن
عــراق  اســتراتژي  يــک،  کربــالي  در 
بســتن جــاده دهلــران بــه مهــران بــوده، 
ــت  ــه نهاي ــودن منطق ــا از کوهســتاني ب ت
اســتفاده را ببــرد. هميــن مســئله، يعنــي 
ــودن منطقــه، باعــث شــده  کوهســتاني ب
ــه طــول  ــان شناســايي مســيرها ب ــا زم ت
ــک  ــه آوردن ي ــوري ک ــه ط ــد؛ ب بينجام
اطالعــات جزئــي از يــک منطقــه، چيــزي 
در حــدود هفــت، هشــت ســاعت بــه 
طــول مي انجاميــده اســت. بــا ابتــكار 
شــهيد  کــه  زحماتــي  و  رزمنده هــا 
فعلــه کار مي کشــد، کمــي بعــد شــرايطي 
ــت  ــان هش ــن زم ــه اي ــد ک ــش می آي پي
بــه 3۰-۴۰ دقيقــه کاهــش  ســاعته، 
پيــدا می کنــد. در يــک نــگاه شــايد ايــن 

قضيــه خيلــي بــه چشــم نيايــد، امــا براي 
کســاني کــه بــا موقعيــت کوهســتاني آن 
منطقــه آشــنايي دارنــد، مشــخص اســت 
عمليــات  و  اطالعــات  بچه هــاي  کــه 
ــام  ــي انج ــه کار بزرگ ــک چ ــالي ي کرب
داده انــد. ســرهنگ »ناصــر حمــزه اي« 
خاطــره جالبــي از عمليــات بيــل و کلنگ 
را در کربــالی يــک روايــت می کنــد. 
او می گويــد: بــراي عمليــات کربــالي 
ــام  ــياري انج ــاي بس ــک، برنامه ريزي ه ي
ــگ از  ــل و کلن ــات بي ــه عملي ــت ک گرف
ــه ايــن معنــي کــه  ــه اســت؛ ب ايــن جمل
ــل  ــا بي ــات را ب ــير عملي ــداري از مس مق
ــايي  ــر را شناس ــم و معاب ــگ کندي و کلن
کرديــم. در منطقــه عملياتــي مهــران يک 
ــام گوش برهــا وجــود  ــه ن گــروه عراقــي ب
داشــتند کــه وقتــي اســيري از نيروهــاي 
را  گوش هايشــان  مي گرفتنــد،  مــا 
مي بريدنــد. مــا بــراي اين کــه راه آن هــا و 
ســاير نيروهاي عراقــي را ببنيديم، دســت 
بــه ابتــكار جالبــي زديــم. بــه ايــن ترتيــب 
کــه تعــداد زيــادي قوطــي کمپــوت جمع 
ــادي  ــان، دود زي ــا آتش زدنش ــم و ب کردي
بــه راه انداختيــم، تعــداد ديگــري را هــم 
پــر از ريــگ کرديــم و بــه وســيله آن هــا 
معابــر باريــک را بــر روي دشــمن بســتيم.
ســردار »فتوحــي« از ديگــر رزمنــدگان 
ــب  ــک خاطــرات جال ــالي ي ــات کرب عملي
توجــه از ايــن عمليــات دارد. او روايــت 
ــت،  ــران را گرف ــراق مه ــي ع ــد، وقت می کن
ــره  ــاو و جزي نيروهــاي رزمنــده در فكــه، ف
مجنــون بــا آن هــا درگيــر بودنــد. امــام)ره( 
ــران را  ــراغ مه ــئولين س ــا از مس ــز باره ني
مي گرفتنــد و در چنيــن شــرايطي بــا 
ســردار رحيــم صفــوي در قــرارگاه مهــران 
جلســه گذاشــتيم و تأکيــدات مكــرر امــام 
خمينــي)ره( بــر آزاد ســازي مهــران را طرح 
کرديــم. نتيجه جلســه ايــن بود کــه نظمي 
ــرکت کننده  ــاي ش ــر گردان ه ــدي را ب ج
در عمليــات برقــرار کنيــم. بــا ايــن تصميم 
انضبــاط عجيبــي حكم فرمــا شــد و نيروهــا 
ــدند.  ــگ ش ــات هماهن ــاز عملي ــراي آغ ب
ــايي  ــاي طاقت فرس ــک در گرم ــالي ي کرب
ــا ابالفضــل العبــاس ادرکنــی«  ــا رمــز »ي ب
ــدري ســخت  ــه ق انجــام شــد و شــرايط ب
ــراي کــم  ــود کــه برخــي از رزمنــدگان ب ب
کــردن تشنگي شــان زيــر زبــان خــود 

 .ســنگريزه مي گذاشــتند

در كربالي یک، 
استراتژي عراق 
بستن جاده دهلران 
به مهران بوده، 
تا از كوهستاني 
بودن منطقه نهایت 
استفاده را ببرد. 
همین مسئله، یعني 
كوهستاني بودن 
منطقه، باعث شده 
تا زمان شناسایي 
مسیرها به طول 
بینجامد

بیش از 6۰ عملیات مختلف در طول هشت سال جنگ تحمیلی وجود داشته كه تعدادی از 
آن ها نیز در فصل گرم و طاقت فرسای تابستان بوده است

یک عملیات 
گرم و 
طاقت فرسا
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پاسداشت

هفت تیِر 
خونین سال 

60
ماجرای انفجار دفتر حزب 

جمهوری اسالمی و شهادت 
آیت اهلل سید محمدحسین 

بهشتی و یارانش

آغازیــن  روزهــای  اولیــن  همــان  از 
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــکل گیری نظ ش
ــای  ــا و گروه ه ــی از جریان ه ــران، برخ ای
ــر  ــد را ب ــت جدی ــه حکوم ــی ک سیاس
نمی تابیدنــد بــر طبــل خشــونت و 
تفرقــه کوبیدنــد و زمینــه آشــوب و تنش 
ــه  ــد. مواجه ــم  آوردن ــور فراه را در کش
بــا بحــران آفرینی هــا در سیســتان،  
کردســتان،  خوزســتان، آذربایجان، 
ــازه  ــه ت ــی ک ــرای نظام ــدکاووس ب گنب
ــل و  ــوز عوام ــود و هن ــده ب ــتقر ش مس
ــه  ــامان نیافت ــی آن س ــای اجرای نهاده
ــا  ــود، ام ــواری ب ــخت و دش ــد کار س بودن
بــه هــر حــال بــا عــدم همراهــی مــردم 
بــا عوامــل آشــوب طلب و اقدامــات 
ــادی  ــا حــدود زی ــع حاکمیــت ت ــه موق ب

ــد. ــرل ش ــاع کنت اوض

بازگشــت آرامــش بــه کشــور تــا حــدودی 
دشــوار بــه نظــر می رســيد. برخــی از 
گروه هــا کــه خــط و ربطــی جــدا از 
نهضــت داشــتند و قبل از انقالب هــم راه و 
مســير خــود را از خــط انقــالب جــدا کرده 
بودنــد، بــه واســطه شــرايط آشــفته ای کــه 
ــر  ــم شاهنشــاهی ب در اواخــر ســقوط رژي
ــری  ــی انقالبی گ ــود مدع ــم ب کشــور حاک
ــرف  ــگام تص ــردم، هن ــراه م ــدند و هم ش
ــلحه های  ــی، اس ــز نظام ــا و مراک پادگان ه
زيــادی را بــه غنيمــت بردنــد. گروه هايــی 

مثــل ســازمان مجاهديــن خلــق کــه 
ــدند از  ــهور ش ــن مش ــه منافقي ــا ب بعده
ــد  ــه بع ــد ک ــا بودن ــن جريان ه ــه اي جمل
از پيــروزی نهضــت، بــه واســطه در اختيــار 
داشــتن اســلحه و مهمــات ســعی داشــتند 
خــود را بــه عنــوان نيــروی نظامــی حاضــر 
ــردن  ــی ک ــكان اجراي ــه از ام ــاده ک و آم
اهــداف و برنامه هــای خــود برمی آينــد 

جلــوه دهنــد.
کــه  بــود  مشــخص  ابتــدا  همــان  از 
به رغــم بيانيه هــا و اعالميه هــای اوليــه 
ســازمان کــه ســعی می کنــد خــود را 
هــوادار انقــالب نشــان دهــد، ميــان خــط 
فكــری ســران نهضــت بــا افــكار و عقايــد 
ــراوان  ــكاف های ف ــازمان ش ــت س مرکزي
ــت.  ــم نيس ــل ترمي ــه قاب ــود دارد ک وج
برخــی  در  ســازمان  قدرت نمايی هــای 
ــزرگ  ــک و ب ــهرهای کوچ ــز و ش از مراک
ــياری  ــور بس ــرای کش ــرايط را ب ــز ش ني
دشــوار کــرده بــود. ايــن اوضــاع و احــوال 
باعــث شــد کــه امــام بــا صــدور فرمانــی از 
ــا اســلحه های خــود را  گروه هــا بخواهــد ت
تحويــل دهنــد. فرمانــی کــه البته از ســوی 

ــد. ــه ش ــده گرفت ــازمان نادي ــای س اعض

انتقام سخت
ــان  ــش مي ــد، تن ــاز ش ــه آغ ــال 6۰ ک س
ــه مراحــل حــاد خــود  نظــام و ســازمان ب
رســيد. ماجــرای بررســی کفايــت سياســی 

فتاح غالمی
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بنی صــدر کــه مطــرح شــد ايــن تنــش بــه 
اوج خــود رســيد. اســداهلل الجــوردی چنــد 
روز پيــش از ايــن، دســتور دســتگيری 
مســعود رجــوی و موســی خيابانــی، از 
ســران ســازمان مجاهديــن، را صــادر 
کــرده بــود. از ايــن پــس کوچــه و خيابــان 
صحنــه درگيــری بــود. همزمــان بــا طــرح 
عــدم کفايــت سياســی، نيروهــای ســازمان 
بــه خيابان هــا ريختنــد بــا برخــی از 
ــری شــدند. مســعود رجــوی  ــردم درگي م
در مخفيــگاه خــود فرمــان درگيــری داده 
بــود. مشــخص بــود کــه ســازمان وارد فــاز 
نظامــی بــا نظــام جمهــوری اســالمی ايران 
شــده اســت. خبرها حاکــی از درگيــری در 
تهــران،  اروميــه، اصفهــان، شــيراز، اراک و 
ــود و آمارهــا حاکــی از کشــته شــدن  ... ب
ــادی  ــراد زي ــده اف ــروح ش ــده ای و مج ع
بــود. ســازمان ضربــه ســختی خــورده 
بــود و در پــی انتقامــی ســخت بــود و 
ــرای  ــا ماج ــخت ترين انتقام ه ــی از س يك
دفتــر حــزب جمهــوری  بمب گــذاری 

ــود.  ــر ب ــم تي اســالمی در هفت

حزب پويا
بعــد از شــكل گيری حــزب جمهــوری 
ــتن  ــردم از پيوس ــياری از م ــالمی بس اس
بــه ايــن حــزب اســتقبال کردنــد و آمارهــا 
حكايــت از ايــن داشــت کــه در طــی 1۰۰ 
ــت حــزب  ــه عضوي ــر ب ــون نف روز، دوميلي

ــد. درآمدن
ــنبه  ــر يكش ــزب ه ــی ح ــات هفتگ جلس
ــزی در  ــر مرک ــات دفت ــالن اجتماع در س
سرچشــمه تهــران برگــزار می شــد. در 
هفتــم تيــر طبــق قــرار هميشــگی جلســه 
برگزارشــد و بررســی تــورم هــم موضوع آن 
بــود. بــه هميــن خاطــر تعــدادی از وزرای  
اقتصــادی دولــت در ايــن نشســت حضــور 
داشــتند. بــا ايــن وصــف موضــوع جلســه 
ــدگان  ــرکت کنن ــرد و ش ــدا ک ــر پي تغيي
اعــم از وزرا و بخشــی از نمايندگان مجلس 
ــه  ــک هفت ــه ي ــه اين ک ــا توجــه ب شــورا ب
ــود و کشــور  از عــزل بنی صــدر گذشــته ب
رئيــس جمهور نداشــت به بحث و بررســی 
ــراد شايســته جهــت تصــدی  ــون اف پيرام
ايــن منصــب پرداختنــد. دکتــر بهشــتی، 

دبيــر حــزب جمهــوری اســالمی، عنــوان 
ــا اين کــه  کــرد کــه محمدعلــی رجايــی ب
عضــو حــزب نيســت، امــا شايســتگی های 
ــب دارد.  ــن منص ــدی اي ــرای تص الزم را ب
جــو جلســه حاکــی از ايــن بــود کــه ايــن 
نظــر مــورد قبــول اکثريــت اعضــای حاضر 
را جلــب کــرده اســت. ناگهــان ســاختمان 
ــت و 73  ــرو ريخ ــاری ف ــا انفج ــزب ب ح
نفــر بــه شــهادت رســيدند. رئيــس ديــوان 
عالــی کشــور،  ۲7 نماينــده مجلــس، چهار 
وزيــر و 1۲ معــاون وزيــر در جمع شــهدای 
ايــن حادثــه تلــخ بودنــد و ۲7 نفــر زخمــی 

شــدند.

نقشه عملیات
کالهــی  محمدرضــا  انفجــار  عامــل 
ــد 1338،   ــن، متول ــد حس ــدی، فرزن صم
دانشــجوي ســال اول رشــته بــرق دانشــگاه 

ــود.  ــران ب ــت اي ــم و صنع عل
وی بعــد از پيــروزي انقــالب اســالمي بــه 
ــی در  ــت. کاله ــن پيوس ــازمان منافقي س
ــازمان را  ــت س ــه عضوي ــع ک ــان مقط هم
داشــت بــه عنــوان پاســدار کميتــه انقالب 
ــع در  ــران(، واق ــر )ته ــي عص ــالمي ول اس
خيابــان پاســتور فعاليــت می کــرد و بعدها 
نيــز وارد حــزب جمهــوري اســالمي شــد. 
ــا،  ــراي کنفرانس ه ــا ب او مســئول دعوت ه
ــوده،  ــزب ب ــات ح ــا جلس ــا و ي ميزگرده
ــه  ــز ب ــالن ني ــه حفاظــت س ــن اين ک ضم

ــوده اســت. عهــده او ب
کالهــي از تاريــخ 1359/9/1 در منــزل 
ــاس  ــام ســعيد عب ــه ن ــردي ب شــخصي ف
ــتأجر و  ــوان مس ــه عن ــت، ب ــؤدب صف م
ــه صــورت انفــرادي زندگــي مي کــرده و  ب
بعضــاً افــرادي را نيــز بــا خــود بــه منــزل 
ــح از  ــاعت 7 صب ــت. وي س ــي آورده اس م
ــه  ــه خان ــه خــارج و حــدود 8 شــب ب خان
ــيار  ــد بس ــت و آم ــت و در رف ــاز مي گش ب
ــل از  ــد روز قب ــود. کالهــی چن ــاط ب محت
ــود  ــونت خ ــف سامس ــزب، کي ــار ح انفج
ــزرگ را  ــف ب ــک کي ــرده و ي ــوض ک را ع
بــا خــودش حمــل مي کــرده و چــون 
رفــت و آمــد وي در طــول روز بــه حــزب 
ــرار  ــي ق ــورد بازرس ــر م ــود، کمت ــاد ب زي
مي گرفــت و از هميــن فرصــت بــرای 

بمب گــذاری اســتفاده کــرد. 
جمهــوري  حــزب  انفجــار  از  پــس 
خانه هــاي  در  و  متــواري  او  اســالمي، 
از  تيمــي منافقيــن مخفــي و نهايتــاً 
توســط  کشــور  غــرب  مــرز  طريــق 
عوامــل منافقيــن بــه عــراق منتقــل شــد. 
ــي  ــران مخف ــه وي در اي ــي ک در مقطع
مبنــي  متعــددي  گزارش هــاي  بــود، 
ــي از  ــاي وي در مناطق ــل اختف ــر مح ب
ــوس، روســتاي ســياه  ــه: جــاده چال جمل
بيشــه، قلعــه ميــر فتــاح در اطــراف 
همــدان و... واصــل شــد کــه بــا مراجعــه 
ــل  ــه اي حاص ــي، نتيج ــاي عمليات تيم ه
محمــدی  محمــد  گفتــه  بــه  نشــد. 
اطالعــات  وزيــر  اوليــن  ری شــهری، 
کالهــی  ايــران،  اســالمی  جمهــوری 
ــا  ــراق ب ــور در ع ــروج از کش ــد از خ بع
ــرد.  ــت مي ک ــم فعالي ــتعار کري ــام مس ن
گذرانــده،  را  خلبانــي  آمــوزش  وي 
آخريــن مســئوليتش بــه عنــوان فرمانــده 
ــش  ــالح ارت ــه اصط ــد در ب ــگان پدافن ي
ــت.  ــده اس ــازماندهي ش ــش س آزادي بخ
گفتــه شــده کــه کالهــي در ســال 
137۲ از ســازمان جــدا شــد و در ســال 
1373 از عــراق بــه آلمــان رفتــه اســت. 
اخبــار ضــد و نقيضــی هــم دربــاره 
مــرگ او منتشــر شــده اســت کــه هنــوز 
ــقم آن  ــت و س ــورد صح ــوان در م نمی ت

 .ــرد ــی ک ــر قطع ــار نظ اظه

بعد از شکل گیری حزب جمهوری اسالمی بسیاری از مردم از پیوستن به این حزب استقبال كردند
 و آمارها حکایت از این داشت كه در طی 1۰۰ روز، دومیلیون نفر به عضویت حزب درآمدند

... ناگهان 
ساختمان حزب 
با انفجاری فرو 
ریخت و 7۳ نفر به 
شهادت رسیدند. 
رئیس دیوان عالی 
كشور،  ۲7 نماینده 
مجلس، چهار وزیر 
و 1۲ معاون وزیر 
در جمع شهدای 
این حادثه تلخ 
بودند و ۲7 نفر 
زخمی شدند
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زمانه

راوی 90ساله 
تاریخ معاصر

قریب یک قرن با روزنامه اطالعات زندگی 
کرده ایم

ــه غــذا، امنيــت،  ــاز ب ــار احســاس ني بشــر از همــان ابتــدا در کن
رفــت و آمــد، دفــاع از خــود و بی نهايــت موضــوع حياتــی ديگــر، 
احســاس نيــاز ويــژه ای بــه کســب اطــالع، آگاهــی و خبــر را در 
خــود حــس کــرده اســت. روايــت مهم تريــن وقايــع روز بــر ديــوار 

غارهــا و حتــی روايــت شــفاهی و نمايشــی ايــن وقايــع، از اوليــن 
نشــانه های حضــور بشــر بــر کــره خاکــی بــوده و اين گونــه اســت 
کــه می تــوان گفــت روزنامــه، تاريخــی بــه قدمــت خلقــت بشــر 
ــاختار  ــک س ــود ي ــتلزم وج ــه مس ــه روزنام ــا از آن رو ک دارد. ام
ــر تكنولــوژی روز اســت، همــواره در مســير  فيزيكــی و مبتنــی ب
تاريــخ زندگــی بشــر بــه اشــكال گوناگونــی حضــور و بــروز پيــدا 
ــراع  ــس از اخت ــا پ ــورده ت ــزاران چــرخ خ ــن قصــه ه ــرده و اي ک
ــه شــكلی درآمــده کــه  خــط، کاغــذ، جوهــر و صنعــت چــاپ ب
مــا امــروز آن را روزنامــه می خوانيــم. امــا نكتــه عجيــب و جالــب 
توجــه ايــن ماجــرا آ ن جاســت کــه روزنامــه بــا تعريــف ســنتی و 
شــكل کالســيک خــود قصــد نــدارد، گــوی و ميــدان را بــه راحتی 

در اختيــار اشــكال جديــد و مــدرن بــه وجودآمــده قــرار دهــد.

ــار در تيرمــاه  ــرای اوليــن ب روزنامــه اطالعــات؛ روزنامــه ای کــه ب
ســال 13۰۴ مننتشــر شــد و بــه معنــای واقعــی کلمــه آيينــه ای 
تمام نمــای تاريــخ معاصــر ايــران مــدرن اســت. آيينــه  کــه 
هــرروزه اتفاقــات بيــش از 9۰ ســال ايــن کشــور را در خــود جــای 
داده اســت. روزنامــه اطالعــات اندکــی پــس از تشــكيل مؤسســه 
ــيس  ــرح تأس ــوان »ط ــا عن ــی ب ــال طرح ــه دنب ــات و ب اطالع
ــرد.  ــاز ک ــات« در ســال 13۰۴ کار خــود را آغ ــزاری اطالع خبرگ
ــه فرازهايــی از متــن ايــن طــرح بيندازيــم  شــايد اگــر نگاهــی ب
ــه اين کــه چــرا راه روزنامــه اطالعــات راه  خــود پاســخی باشــد ب
مســتمر، متــداوم و خســتگی ناپذير بــوده اســت. در جايــی از ايــن 

طــرح آمــده:
ــط  ــد فق ــن اداره گرديده ان ــل اي ــه داخ ــانی ک ــبختانه کس »خوش
ــا عشــقی  ســرمايه ســعی و عمــل را نصب العيــن خــود نمــوده ب
ــود  ــا موج ــت ب ــوان گف ــه می ت ــی ک ــه مخصوص ــرط و عالق مف
بــودن هزارهــا تومان ســرمايه امــكان نداشــت در پيشــرفت اداره و 
نگاهــداری آن مجاهــدت نمودنــد، مخصوصــاً نمی تــوان زحماتــی 
را کــه از بــدو تأســيس چنــد نفــر جوانــان منورالفكــر و عالقه منــد 
ــی بســر  ــه ســختی و مضيقــه، زندگان ــا هــزار گون ــن اداره ب در اي
برده انــد ناديــده گرفــت. بــه هــر حــال ايــن مؤسســه در نتيجــه 
ســعی و عمــل ســه ســاله کارکنــان خــود در ايــن محيــط آلــوده 
بــه فســاد اخــالق کــه ناشــی از بيــكاری و فقــر و بيچارگی اســت و 
در ايــن محيطــی کــه جــز بــرای اصــالح و ترقــی مملكــت نيســت 

توانســته اســت عــرض انــدام نمــوده قدم هايــی بــردارد.«
ــق  ــی خال ــت ابتداي ــر کاری را ني ــت در ه ــزان موفقي ــر مي اگ
آن کار و حرکــت بدانيــم، می بينيــم کــه نيــت شــكل گيری 
روزنامــه اطالعــات از همــان ابتــدا آميختــه بــا موضــوع خدمــت 
ــه  ــت ک ــب آن اس ــت و جال ــوده اس ــه ب ــانی صادقان و اطالع رس
ــس از  ــه پ ــه ای ک ــان، روزنام ــی آن زم در بســتر شــرايط اجتماع
ــی  ــردم و حكومــت اســالمی  به خوب ــار م انقــالب اســالمی  در کن

قــرار می گيــرد.
امــا يكــی ديگــر از فاکتورهــای پيشــرفت و ثبــات در يــک موضوع 
کاری، توجــه بــه شــرايط روز و جامعــه رقبــای داخلــی و خارجــی 
اســت. از ايــن حيــث در جــای ديگــری از متــن ايــن طــرح آمــده 

: ست ا

ارشاد رازانی
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ــام  ــه ن ــه ب ــا ترکي ــت م ــايه و دوس ــالمی  همس ــت اس »در مملك
ــه  ــت ک ــده اس ــيس گردي ــاری تأس ــی( اداره اخب ــس اناطول )آژان
ــا تمــام دنيــا  در نتيجــه عالقه منــدی و توجــه عمومــی،  امــروز ب
مخابــرات دارد. خوشــبختانه هميــن اداره اخبــار دولــت ترکيــه از 
مرکــز اطالعــات ايــران اســتقبال کــرده... کارکنــان ايــن اداره برای 
پيشــرفت و توســعه مؤسســه اطالعــات بــه اتــكاي توجــه و عالقــه 
عمــوم هموطنــان مبــادرت بــه نشــر روزنامــه ای بــه نــام اطالعــات 

خواهنــد کــرد...«

اتفاق هايی که تنها يک تيتر نيستند
ــه  ــم ک ــر می خوري ــی ب ــه تيترهاي ــات ب ــه اطالع ــخ روزنام در تاري
خــود گويــای همه چيــز اســت. تيترهايــی از وقايــع جنــگ جهانی 
دوم گرفتــه تــا مهم تريــن اخبــار صنعتــی، سياســی، فرهنگــی و 

اقتصــادی کشــور؛
ــر و  ــری از هيتل ــا تصوي ــان )ب ــان در پارلم ــوای آلم ــق پيش • نط

ــق او( ــی از نط متن
ــران  ــوت از اي ــی از دع ــل متحــد )و روايت • تأســيس ســازمان مل

ــرای شــرکت در سانفرانسيســكو( ب
ــه  ــا ســوتيتری کــه در آن ب • انفجــار بمــب اتمــی  هيروشــيما )ب

ــم(  ــر می خوري ــد ب ــای جدي ــه بمب ه کلم
• اشغال ايران توسط منافقين )روزهای سخت داخلی(

• اســتقالل هنــد و تأســيس کشــور پاکســتان )اتفاقاتــی کــه تنهــا 
يــک تيتر نيســتند(

• افتتاح دانشگاه تهران
• ملی شدن صنعت نفت

و در نهايــت »امــام آمــد و شــاه رفــت« و بســياری از تيترهايــی که 
در کنــار هــم قــرار دادنشــان يــک دايره المعــارف تاريخی را شــكل 
می دهــد. در ويژه نامــه ای کــه بــه مناســبت 9۰ ســالگی روزنامــه 
ــئوالن و  ــی از مس ــا و مطالب ــد، مصاحبه ه ــر ش ــات منتش اطالع
متوليــان روزنامــه اطالاعــات منتشــر گرديــد کــه خوانــدن آن هــا 
می توانــد مــرور خوبــی بــر تاريــخ و ماهيت شناســی ايــن روزنامــه 

 . شد با
آقــای عليرضــا خانــی، ســردبير روزنامــه اطالعــات، در يادداشــتی 
از ايــن ويژه نامــه چنيــن نوشــته اســت: »جــان و جوهــر 
ــاب و ُدّر  ــر کمي ــاب، گوه ــد ن ــت و نق ــد اس ــگاری نق روزنامه ن
ديريابــی اســت کــه در ايــن ملــک و ديــار، غريــب و مهجــور مانده 
ــن  ــروز در اي ــگاری ام ــا در روزنامه ن ــه م ــالت و دغدغ اســت... رس
جغرافيــا بــر ايــن محــور و ســتون اســت کــه بــر خــالف شــيوه 
مرســوم و ادبيــات مســلط، ريشــه دردهــا و کاســتی های جامعــه 
و نيــز اشــتباهات و انحرافــات افــراد و گروه هــا را، نبايــد يكســره 
ــداری  ــت و کجم ــر و سرنوش ــوم و تقدي ــی موه ــل بيرون در عوام
روزگار غــدار و توطئــه خارجــی و داخلــی جســت، بلكــه گاه نيــک 
ــه  ــگرانه و نامتكبران ــی پرسش ــم نگاه ــت ني ــروری اس ــل ض و ب
ــا،  ــا، کژتابی ه ــه کژی ه ــل هم ــل و دالي ــم و عل ــود افكني ــر خ ب
درماندگی هــا، جــا ماندگی هــا، عســرت ها و حســرت ها را در 

ــتيم. ــر آن بايس ــه در براب ــم و بی رحمان ــود بجويي خ
محمدولــی ســهرابی، مســئول بخــش جوانــان و اطالعــات علمــی 

 ايــن روزنامــه بــر ايــن نظــر اســت کــه کمــال روزنامــه اطالعــات 
ــم  ــال آن، در تالط ــون جم ــد( همچ ــه باش ــش هرچ ــم و بي )ک
ــی  خيره کننــده بحران هــای سياســی و اجتماعــی دچــار دگرگون
ــول  ــه ق ــد ب ــر چن ــه ه ــد ک ــه می افزاي ــت. او در ادام ــده اس نش
بعضــی از اهــل نقــد و نظــر، دگرگونــی در جمــال هم بــه مقتضای 
زمــان الزمــه تغييــر و تحــول در عرصــه روزنامه نــگاری اســت، امــا 
اطالعــات تقريبــاً بــا همان ســيما و جمــال 9۰ ســاله اش همچنان 

ميهمــان مخاطبــان ديرينــه و وفــادار خويــش اســت.
ــک  ــالگی ي ــود س ــت ن ــد اس ــز معتق ــی ني ــادی خانيك ــر  ه دکت
روزنامــه در ايــران کــه خبــر عــادی و متعــارف روزنامه نــگاری  اش 
در تاريــخ معاصــر جوانمرگــی مطبوعات اســت، خبری اســتثنايی، 
ــادر و بــر خــالف پيش بينی هــا و انتظارهــای تاريخــی  عجيــب، ن
اســت. او می گويــد نــه تنهــا مطبوعــات، بلكــه نهادهــای فرهنگی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سياســی در تاريــخ معاصــر مــا معمــوالً کم 
عمرنــد و بــه گفتــه دکتــر همايــون کاتوزيــان خــود مصداق هــای 

»جامعــه کوتــاه مــدت« بــه شــمار می آينــد.
ــاله و  ــد: »آری در نشــريه نودس ــن خرمشــاهی می گوي بهاءالدي
افتخارآفريــن اطالعــات در هــر ســال از ايــن نــود ســال »اخبــار 
روز« آمــده کــه امــروزه بــه جــای ارزش خبــری، ارزش تاريخــی 
و سياســی و تاريــخ فرهنگــی دارد، تــا چــه رســد بــه مقــاالت 
ــمندی  ــه ارزش ــط ب ــان فق ــذر زم ــه گ ــادی ک ــی و انتق تحليل
ــته و  ــه ای داش ــص چندگان ــات خصاي ــد. اطالع ــا می افزاي آن ه
ــه  ــه چنان ک ــی، بلك ــودگی و فرتوت ــه فرس ــش ن ــه براي دارد ک
اشــاره شــد، فرزانگــی و دل زندگــی و ســرزندگی بــه بــار آورد، 
ــا  ــدس اميررض ــای مهن ــر زيب ــه تعبي ــا ب ــن آن ه ــه مهم تري ک
پوررضايــی، فضيلــت آهســتگی يعنــی ماليمــت و مــدارا و وقــار 

اســت.«
ــگاه  ــن ن ــا اي ــاد، ب ــق دام ــی محق ــيد مصطف ــر س ــت اهلل دکت آي
ــد:  ــت می گوي ــرام اس ــار دروغ ح ــدن اخب ــنيدن و خوان ــه ش ک
»روزنامه هايــی کــه بــا عمــوم مــردم تمــاس دارنــد و کثيراالنتشــار 
ــرای مــردم تبييــن  ــه و اخالقــی را ب ــار مؤدبان ــد رفت هســتند باي
کننــد ... مــن نســبت بــه انتشــار موضوعــات دينــی در روزنامه هــا 
حســاس هســتم. بايــد مطالبــی انتشــار يابــد کــه قابــل فهــم برای 
ــس  ــد و ان ــنا کن ــا مســائل آش ــا را ب ــردم باشــد و آن ه ــوم م عم
ــی  ــه معتدل ــوان روزنام ــه عن ــات ب ــه اطالع ــون روزنام ــد. اکن ده
شــناخته می شــود کــه جانــب اعتــدال را دارد و حريــم کســی را 
نمی شــكند و توهيــن بــه کســی نمی کنــد و واقعــاً جــای تقديــر 

و تشــكر دارد.«
روزنامــه اطالعــات تاريخــی نــود ســاله دارد و در اين تاريــخ هر روز 
ايــران و جهــان روايــت شــده اســت. وقايــع و اتفاق هايــی کــه هــر 
يــک بــه تنهايــی آغــاز فصلــی جديــد در زندگــی مردم ســرزمينی 
ــادری اســت  ــات ن ــد. روزنامــه اطالعــات از آن دســت اتفاق بوده ان
کــه توانســته در ايــن زمــان طوالنــی روی پــای خــود بايســتد و 
تمــام نشــود، دوســتش داشــته باشــند و پيگيــری اش کننــد. ايــن 
روزنامــه از ابتــدا نامــی  را بــرای خــود برگزيــد کــه همــواره آدم را 
بــه يــاد همــان نيــاز ديرينــه انســان می انــدازد، نيــازی بــه انــدازه 

 !تاريــخ خلقــت بشــر؛ اطالعــات

در تاریخ روزنامه 
اطالعات به 
تیترهایی بر 
می خوریم كه خود 
گویای همه چیز 
است. تیترهایی 
از وقایع جنگ 
جهانی دوم گرفته 
تا مهم ترین اخبار 
صنعتی، سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی 
كشور

روزنامه اطالعات؛ روزنامه ای كه برای اولین بار در تیرماه سال 1۳۰4 مننتشر شد و به معنای 
واقعی كلمه آیینه  تمام نمای تاریخ معاصر ایران مدرن  است
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تحلیل

فرصت 
طالیی 

مکتب سازی
بررسی و تحلیل عصر امام 

صادق علیه السالم

زندگانــی امــام صــادق)ع( بــه لحــاظ 
سياســی بســيار پرفــراز و نشــيب اســت و از 
ــی برخــوردار اســت،  حساســيت های فراوان
ــه  ــت بنی امي ــرا در دوران ايشــان حكوم زي
در سراشــيبی ســقوط قــرار گرفتــه بــود و 
سلســله بنی عبــاس در حــال شــكل گيری 
بــود. از ســوی ديگــر جامعــه اســالمی 

شــرايط ســختی را پشــت ســر می گذاشــت 
ــی اســت  ــی از دوران هاي و دوره  ايشــان يك
جريان هــای  و  متعــدد  قيام هــای  کــه 
گوناگونــی صــورت پذيرفــت کــه در ظاهر با 
يكديگــر در اهــداف مشــترک بودنــد، اما در 
باطــن دارای نقــاط افتــراق بســياری بودند، 
ــی  ــل تمام ــان در مقاب ــری ايش موضع گي
ــالم  ــان اس ــده در جه ــش آم ــات پي اتفاق

ــده اســت. بســيار آموزن

شرايط عمومی
ــه در اواخــر عمــر  ــم بنی امّي حكومــت ظال
ــال های  ــز س ــر)ع( و ني ــام باق ــی ام زندگ
ــادق)ع(،  ــام ص ــدش ام ــت فرزن ــاز امام آغ
ــش  ــيب خوي ــراز و نش ــی از دوران پرف يك
ــی  ــای نظام ــرد. قدرت نمايی ه ــه ک را تجرب
در مرزهــای شــمال  شــرقی، در نواحــی 
ترکســتان و خراســان و در مــرز شــمال، در 
نواحی آســيای صغيــر و آذربايجــان، مغرب، 
ــک ســو و از  ــا از ي ــوس و اروپ ــا، آندل آفريق
ــراِق  ــی ع ــورش ها در نواح ــو ش ــر س ديگ
عــرب، خراســان و شــمال آفريقــا کــه غالبــاً 
توّســط بوميــان ناراضــی و تحــت ســلطه و 

ــا کمــک ســرداران  ــک ي ــه تحري ــی ب گاه
ــد. ــا می ش ــه پ ــوی ب ــول اُم مغ

از طرفــی وضــع نابســامان و پريشــان حوزه 
حكومــت بنی امّيــه در سرتاســر قلمــرو 
ــور،  ــم و ج ــتگاه ظل ــن دس ــی اي حكومت
ــول  ــگاه »تي ــه پاي ــراق ک ــاً در ع مخصوص
ــارت ديگــر سرپرســتان  ــه عب ــا ب داران«، ي
مناطــق  در  پادشــاه  امــالک  بــزرگ 
ــز  ــالک حاصل خي ــگاه ام ــف و جاي مختل
و پربرکــت کــه غالبــاً مخصــوص خليفــه و 
ــود  ــه ســران دولــت هشــام ب ــق ب ــا متعلّ ي
ــّد او و  ــش ازح ــراف های بي ــراط  و اس و اف
ــتاندار او در  ــری« اس ــداهلل قس »خالدبن عب
عــراق، و باالخــره قحطــی و طاعــون در 
نقــاط مختلــف، از جملــه خراســان و عــراق 
ــور  ــه کش ــی  ب ــت عجيب ــام و...، حال و ش
ــه وســيله  ــه ب گســترده مسلمان نشــين ک
رژيــم غاصــب بنی اميــه و بــه دســت 
ــداران آن اداره  ــن زمام ــی از معروف تري يك

می شــد، داده بــود. 
اســالمی   کشــور  بحرانــی  فضــای  در 
ــته از  ــه برخاس ــاری ک ــگ و بيم ــر، جن فق
قدرت طلبــی  و اســتبداد حكمرانــان امــوی 
ــود در جامعــه آن زمــان بيــداد می کــرد،  ب
ــال  ــرد. رج ــتر می ک ــوخت و خاکس می س
روحانــی، قضــات، محدثــان و مفســران کــه 
ــوم  ــوا و مظل ــردم بين ــاه م ــت پن می بايس
باشــند، نه تنهــا تســكين و پشــتيبان مــردم 
ــر  ــه ای ب ــد، بلكــه خــود نيــز بــه گون نبودن

ــد. ــردم می افزودن ــكالت م مش
فقــه،  مشــهور  و چهره هــای  نــام آوران 
ــل حســن  ــث و تصــوف، از قبي کالم، حدي
ــن  ــد ب ــه، محم ــن دعام ــاده ب ــری، قت بص
شــهاب زهــری، ابــن بشــر و ابــن ابــی  ليلی 
ــت  ــان در حقيق ــل آن ــن از قبي ــا ت و ده ه
ــت  ــم خالف ــتگاه عظي ــی در دس مهره هاي
و يــا بازيچه هايــی در دســت اميــران و 
ــر  ــد. تأســف آور اســت اگ ــان بودن فرمانرواي
ــن  ــوال اي ــی اح ــه بررس ــود ک ــه ش گفت
شــخصيت های موجــه و آبرومنــد در ذهــن 
مطالعه گــر، آنــان را در چهــره مردانــی 
ــون  ــد، همچ ــات پلي ــور تمني ــر در آخ س
ــا  ــی و ي ــی، کامجوي ــی ، نامجوي قدرت طلب
ــب  ــت و عافيت طل ــو، پس ــی ترس بينوايان
يــا زاهدانــی ريــاکار و ابلــه، يــا عالم نمايــان 

حجت االسالم سید مهدی سلیمی

25شوال ، شهادت امام صادق)ع(
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ســرگرم مباحثــات خونيــن کالمــی  و 
و  قــرآن  می ســازد.  مجســم  اعتقــادی 
ــت  ــال معرف ــت نه ــه می بايس ــث ک حدي
ــه  ــدارد، ب ــده ب ــک را زن ــای ني و خصلت ه
ابــزاری در دســت قدرتمنــدان يــا اشــتغالی 
بــرای عمــر بی ثمــر ايــن تبهــكاران و 

ــود. ــده ب ــل ش ــه روزان تبدي تب

شرايط فرهنگی
ــادق)ع(  ــام ص ــر ام ــی، عص ــر فرهنگ از نظ
ــود.  ــی ب ــری و فرهنگ ــش فك دوران جنب
علمــی  شــوق  و  شــور  زمــان  آن  در 
بی ســابقه ای درجامعــه اســالمی بــه وجــود 
آمــده بــود و علــوم مختلــف اعــّم از علــوم 
اســالمی ماننــد: علــم قرائــت قــرآن، علــم 
ــم  ــه، عل ــم فق ــث، عل ــم حدي ــير، عل تفس
کالم و علــوم بشــری همچــون : طــب، 
فلســفه، نجــوم، رياضيــات، منطــق و... پديد 
آمــده بــود، بــه طوری کــه هرکــس بهــره ای 
از دانــش و علــم داشــت، در محضــر علمــا 
ــر  ــن دراث ــت، بنابراي ــه می گذاش ــه عرض ب
تكاپــوی علمی، پرســش های بســيار متنوع 
بــه وجــود آمــده بــود کــه الزم بــود امــام در 
حــّد عقــول و فهــم فرهنگــی آن زمــان بــه 

ــا پاســخ دهــد. آن ه
محيــط آن روز جامعــه اســالمی، يــک 
محيــط کامــالً مذهبــی بــود و مــردم تحت 
تأثيــر انگيزه هــای مذهبــی بودنــد. اقــوام و 
مللــی کــه اســالم را پذيرفتــه بودنــد، نوعــاً 
دارای ســابقه  فكــری و علمی بودنــد و بعضاً 
ــوری، از  ــی، مصــری و س ــژاد ايران ــد ن مانن
ــه شــمار  ــز تمــّدن آن  روز ب ــان مراک مردم
ــا درک عميــق تعليمــات  می رفتنــد کــه ب
اســالم، بــه تحقيق، جســتجو و تبــادل نظر 

می پرداختنــد.
بــا  مســالمت آميز  هم زيســتی 
غيرمســلمان ها، مخصوصــاً بــا اهــل کتــاب 
ــد  ــرار می کردن ــه برق ــا رابط ــا آن ه ــه ب ک
ــود  ــی خ ــول دين ــالف اص ــن  را برخ و اي
نمی دانســتند نيــز ســودمند بــود، چــرا کــه 
آنــان مردمــی دانشــمند بودنــد و بــا آن هــا 
برخــورد و بحث هــای علمــی داشــتند.

شرايط سیاسی
در زمــان امامــت امــام صــادق)ع(، خالفــت 

ظاهــری از دودمــان اموی به نســل عباســی 
منتقــل شــد. ايــن انتقــال قــدرت بــه دليل 
يــک سلســله بدعت هــا وانحراف هايــی 
اســت کــه بنــی اُميــه در حكومــت و 
ــن  ــد. اي ــه وجــود آورده بودن کشــورداری ب
ــات خشــم  ــان موجب مســائل در طــول زم
ــه آن سلســله  ــردم را نســبت ب ــرت م و نف

فراهــم کــرد.
عوامــل ســقوط اُمويــان بســيار اســت کــه 

ــد از: ــا عبارتن ــن آن ه مهم تري
1- نظــام حكومــت اســالمی از زمــان 
معاويــه بــه بعــد، بــه يک رژيــم اســتبدادی 

ــود. ــده ب ــل ش ــی تبدي و موروث
ــه می بايســت در  ــت ک ــای دول ۲- درآمده
ــه شــود،  مصــارف  کارهــای عمومــی هزين
خوش گذرانــی  و  تجّمل گرايــی  بــرای 
می شــد.  صــرف  وقــت  حكومــِت 
غنيمت هــای جنگــی کــه بــرای مجاهــدان 
ــه ســرمايه  ــود، ب ــد و اســالم ب در راه خداون
دولــت بــرای هزينــه در مســائل غيــر 
ــرای منفعــت  ــم ب ــر بگوي ــا بهت ضــروری ي
شــخصی خليفــه واطرافيــان او تبديــل 

می شــد.
3- فشــارهای بيــش از حــّد حكومــت 
در قالــب دســتگيری، زندانــی کــردن، 
شــكنجه، کشــتار مــردم مظلــوم مســلمان 
ــود و  ــه ب ــی آن معاوي ــذار اصل ــه پايه گ ک
در تاريــخ بســيار نقــل اســت کــه در دوران 
او بــر شــيعيان اميرمؤمنــان دوران ســختی 
می تــوان  واقــع  در  و  می شــد  ســپری 
گفــت کــه ايــن سياســت زور و زر معاويــه 
بــه خلفــای بعــد از او به ارث رســيده اســت.
ــاوت  ــت در قض ــردن عدال ــت نك ۴- رعاي
ــا،  ــان در آن  روزه ــای مجرم ــردن جرم ه ک
ــه  ــی ک ــه آن احكام ــورت ک ــن ص ــه اي ب
فقــه اســالم در مقابلــه بــا مجرمــان اتّخــاذ 
ــه  ــات« ب ــدود ودي ــام »ح ــا ن ــرد ب می ک
ــلطه  ــت س ــه تح ــوان در جامع ــچ عن هي
امويــان جــاری و ســاری نبــوده  اســت و نــه 
تنهــا مجــازات مقّصــر هيچ گونــه تناســبی 
بــا جــرم او نداشــته ، بلكــه مجازات او بســته 
ــی  ــه گاه بی گناه ــود ک ــم ب ــر حاک ــه نظ ب
بــرای محكوميــن  گاه  و  را می کشــتند 
ــد. ــن می ش ــّد تعيي ــش از ح ــازات بي مج

5- حريــم حرمت شــعائر و مظاهر اســالمی 

در هــم شكســت و بدانچــه در ديــده  
ــت روا داشــتند،  ــود، اهان مســلمانان می نم
ــجدالحرام را  ــه و مس ــه کعب ــه خان چنانچ
ويــران کردنــد و بــه تربــت پيامبــر و منبــر 
ــردم  ــرده و م ــن ک و مســجد ايشــان توهي

ــد. ــام کردن ــل ع ــه را ســه روز قت مدين
6- بــرای نخســتين بــار در تاريخ اســالم، در 
دوران حكمرانــی اُمويــان بــود کــه فرزنــدان 
پيامبــر را بــه طــور دســته جمعی کشــتند 
ــه  ــان را ب ــدان ايش ــران خان ــان و دخت و زن
ــد و  ــد و در شــهرها گردادن اســيری گرفتن
آن واقعــه تأّســف برانگيــز کربــال را مرتكــب 
شــدند کــه تــا عالــم برجاســت، لّكــه ننــگ 
آن دامــان ايــن خانــدان غاصــب را خواهــد 
گرفــت و مظلوميــت خانــدان پيامبــر بيش 
از پيــش بــر مــردم جهــان روشــن تر 

خواهــد شــد.
و  دنيا طلــب  عالِــم  دســته ای   -7
دين فــروش بــر ســر کار آمدنــد کــه 
ــدا  ــم خ ــان، خش ــنودی حاکم ــرای خش ب
ــل  ــه مي ــان ب ــد؛ اين ــود خريدن ــر خ را ب
ــث  ــرآن و حدي ــای ق ــر آيه ه ــش ظاه خوي
پيامبــر)ص( را تأويــل کردنــد و بــر کــردار و 

ــتند. ــه گذاش ــان صح ــار حاکم گفت
8- گرايــش بــه تجّمــالت در تمــام شــئون 
ــد  ــتر می ش ــه روز بيش ــا روزب ــی خلف زندگ
کــه اگــر بيــن مــردم و حاکمــان آن هــا از 
لحــاظ امكانــات زندگــی فاصلــه ای بيفتــد، 
ايــن شــكاف بــرای ســرنگونی آن حكومــت 

ــود. ــه ای می ش مقّدم
9- می ُگســاری، زن بارگــی و خريــداری 
کنيــزان آوازخــوان متــداول شــد تــا آن جــا 
کــه گفتــار روزانــه بعضــی از خلفــای امــوی 

ــود. ــاره  زن و شــراب ب درب
ــی از ارکان  ــه يك ــژادی، ک ــاوات ن 1۰- مس
مهــّم نظامــی اســالمی بــود، از ميــان 
رفــت و جــای خــود را بــه تبعيــض نــژادی 
ــل و  ــان مل ــرب و زي ــود ع ــه س ــن ب خش
اقــوام غيــر عــرب داد. برخــالف دســتورات 
صريــح اســالم کــه مــالک برتــری را 
 ِ ــَد اهللَّ تقــوی می دانســت: »إِنَّ أَْکَرَمُكــْم ِعْن

ــْم« أَتْقاُک
ــر  ــژاد برت ــرب را ن ــژاد ع ــان، ن 11-  اموي
می شــمردند و می گفتنــد: »بــه دليــل 
اين کــه پيامبــر اســالم از عــرب برخاســته 

از نظر فرهنگی، 
عصر امام 
صادق)ع( دوران 
جنبش فکری و 
فرهنگی بود. در آن 
زمان شور و شوق 
علمی بی سابقه ای 
درجامعه اسالمی 
به وجود آمده بود

هم زیستی مسالمت آمیز با غیرمسلمان ها، مخصوصاً با اهل كتاب كه با آن ها رابطه برقرار 
می كردند و این  را برخالف اصول دینی خود نمی دانستند سودمند بود، چرا كه آنان مردمی 

دانشمند بودند و با آن ها برخورد و بحث های علمی داشتند
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اســت، عــرب بــر ديگــر مســلمانان برتــری 
دارد.« بــر طبــق هميــن سياســت خــود را 
همــواره بــر »عجميــان« برتــری می دادنــد 
و مواليــان کــه همان مســلمانان غيــر عرب 
بودنــد را ماننــد بنــدگان زرخريــد، از تمــام 
ــتند.  ــروم می داش ــی مح ــوق اجتماع حق
مواليــان از هــر کار و شــغل آبرومنــدی 
ــالح،  ــاختن س ــد س ــد؛ مانن ــروم بودن مح
بــا  نداشــتند  حــق   ،... و  اسب ســواری 
ــين  ــر بيابان نش ــی اگ ــرب حت ــران ع دخت
بی نــام بودنــد ازدواج کننــد، حكومــت، 
ــوص  ــا مخص ــت در همه ج ــاوت و امام قض
اعــراب بــود و هيــچ غيــر عربــی بــه 

اين گونــه مناصــب نمی رســيد. 
ــورد  ــوع برخ ــی ن ــر؛ يعن ــورد آخ ــن م اي
امويــان بــا مواليــان، بزرگ تريــن علــل 
ســقوط آنــان بــه دســت ايرانيــان به شــمار 
مــی رود و در جريــان انقــالب عليــه آن هــا، 
ــام  ــرای بدن ــل ب ــن عام ــاس از اي بنی العّب
ــان و تحريــک مــردم اســتفاده  ســاختن آن
ــا از ميــان علــل ذکــر شــده  ــد. اّم می کردن
ــرای  ــل ب ــل بيــش از ديگــر عوام از دو عام
رســيدن بــه مقصــود خــود بهــره گرفتند و 
آن دو عامــل عبارتنــد از: تحقيــر مواليــان و 
مظلوميــت خانــدان پيامبــر، و در واقــع اين 
دو عامــل، ســكوی پرتــاب و اهــرم قــدرت 

ــد. ــمار می آم ــه ش ــيان ب عّباس

فرصت طاليی 
دوران امــام صــادق)ع( از نظــر شــرايط 
سياســی بســيار پرفــراز و نشــيب بــود کــه 
ــم،  ــن اوضــاع می پردازي ــه تبيي ــه ب در ادام
امــا در ايــن مقــام ايــن نكتــه شــايان 
ذکــر اســت کــه در هميــن اوضــاع بســيار 
نابســامان کــه هرکــس داعيــه حكمرانی در 
ســرزمين اســالمی را داشــت، امــام باقــر)ع( 
ــن فرصــت کــه  ــد برومندشــان از اي و فرزن
ــه  ــود از آن ب ــار خ ــری در آث ــهيد مطه ش
ــرد، کمــال  ــام می ب ــی ن ــام فرصــت طالي ن
ــاگردان  ــرورش ش ــه پ ــد ب اســتفاده را بردن
بســياری در تمــام شــاخه های علــوم از 
طــب تــا علــوم عقلــی، نجــوم و... پرداختند.

انســان عاقــل در هــر زمــان و در هــر 
و  متناســب  عكس العمــل  شــرايطی 
ــه  ــد، ب ــام می ده مقتضــی آن دوران را انج

هميــن دليــل حضــرات معصوميــن کــه از 
نظــر درجــه عصمــت و عقــل دارای مراتــب 
عاليــه هســتند، در دوره ای بــرای پايــداری 
ــد و در  ــح و ســكوت را برگزيدن اســالم صل

ــارزه را. ــاد و مب ــر جه دوره ديگ
در دوره امــام باقــر و امــام صــادق )َعليِهــُم 
ــرفت  ــاگردان و پيش ــرورش ش ــالم( پ السَّ
ــف علمــی  مســلمين در شــاخه های مختل
ــالم  ــان اس ــرفت جه ــه پيش ــج ب ــه منت ک
می شــد، اقتضــای آن دوران بــود و هميــن 
ــالم را  ــه اس ــت ک ــادق)ع(« اس ــال الص »ق
پايــدار نگــه داشــته و شــعار علــم حديــث 
ــل اســت  ــن دلي ــه همي گشــته  اســت و ب
ــب تشــّيع  ــا ايشــان را رئيــس مكت ــه م ک

می دانيــم.

امتناع امام)ع(
ــام  ــر ذکــر شــد، ام همان طــور کــه پيش ت
ــراه  ــا و هم ــن نامه ه ــادق)ع( از پذيرفت ص
ــا  ــيان اب ــت عباس ــان نهض ــا جري ــدن ب ش
ــود و  ــن خ ــع روش ــی موض ــد و حت کردن
يارانشــان را نســبت بــه ايــن تحــوالت 
امــام  امتنــاع  کردنــد.  بيــان  صريــح 
صــادق)ع( از پذيــرش نامه هــا از ســران 
نهضــت عباســی و همــراه نشــدن بــا آن هــا 
بــه دليــل خطــر از جانشــان و بــه شــهادت 
رســيدن ايشــان بــه دســت عباســيان نبود، 
زيــرا ايشــان اگــر شــهادت را بــه نفــع امــت 
اســالم و اعتــالی پرچــم اســالم می ديدنــد، 
ماننــد جّد مظلومشــان امــام حســين)ع( از 

ــد. ــغ نمی کردن ــود دري ــان خ ج
ــود  ــن ب ــاع اي ــام از امتن ــی ام ــت اصل عل
ــن  ــران اي ــتند،  رهب ــان می دانس ــه ايش ک
ــدرت رســيدن  ــه ق ــی جــز ب نهضــت هدف
خــود ندارنــد و اگــر هــم شــعار طرفــداری 

ــل  ــه دلي ــد، ب ــر)ص( می دهن از آل پيامب
ــام و  ــن قي ــه اي ــيدن ب ــروعيت بخش مش
جلــب رضايــت ســطح عمومــی جامعــه که 
ــدان رســالت اســت، هســتند.  شــيفته خان
تاريخــی  روايــات  ايــن ســخن  مؤيّــد 
بســياری اســت کــه در کتــب تاريخــی بــه 
آن هــا اشــاره شــده اســت و مضمــون آن هــا 
بديــن شــرح اســت کــه: »ابوســلمه پــس از 
رســيدن نيروهــای ابومســلم خراســانی بــه 
ــت  ــی را در دس ــور سياس ــام ام ــه، زم کوف
گرفتــه، شــروع به توزيــع مناصب سياســی 
و نظامــی در ميــان اطرافيــان خــود کــرده 
بــود. او می خواســت بــا انتخــاب يــک 
ــدرت  ــده و ق ــوی، تصميم گيرن ــه عل خليف
اصلــی دولــت خــود او باشــد و خليفــه تنها 

ــام تشــريفاتی اســت.« ــک مق در حــد ي
نشــان دهنده  مــوارد  ايــن  همــه 
ايــن مطلــب اســت کــه آن هــا قصــد 
خانــدان  موقعيــت  از  سوء اســتفاده 
پيامبــر)ص( نــزد عمــوم جامعه را داشــتند 
تــا در پشــت ايــن نقــاب تزويــر و نفــاق بــه 
ــه  اهــداف شــوم خــود دســت يابنــد وگرن
اصــاًل معنــی نداشــت کــه بــه ســه تــن از 
ــا يــک  اهــل بيــت پيامبــر)ص( نامــه ای ب
مضمــون بفرســتند و از ميــان آن ســه نفر، 
ــردم  ــزد م ــام صــادق)ع( در ن ــت ام موقعي
ــان  ــه ايش ــبت ب ــه نس ــرش جامع و پذي
بيــش از آن دو نفــر ديگــر بــود. بــه هميــن 
دليــل ابوســلمه ابتــدا نامــه را بــه ايشــان 
ــرد  ــد ک ــود تأکي ــک خ ــه پي ــتاد و ب فرس
کــه اگــر ايشــان قبــول نكردنــد بــه ســراغ 
آن دو نفــر ديگــر برونــد و ســران نهضــت 
عباســيان هرگــز بــه امامــت ايشــان اعتقاد 
ــادق)ع(  ــام ص ــرای ام ــتند. ب ــی نداش قلب
ــّراح  ــه ط ــود ک ــخص ب ــوح مش ــه وض ب
ــدان عبــاس هســتند و  اصلــی قيــام، فرزن
ابومســلم و ابوســلمه فريفته دســت ايشــان 
ــی  ــرف کس ــخ مص ــر تاري ــتند و اگ هس
بــرای بنی العبــاس تمــام شــود، او را نابــود 
خواهنــد کــرد و هميــن سرنوشــت بــرای 
ــام صــادق)ع(  ــورد. ام ــم خ ــر رق آن دو نف
و  ابومســلم  امثــال  کــه  می دانســتند 
ابوســلمه در خــط مســتقيم واليــت و 
ــه  ــذا هرگــز حاضــر ب اســالم نيســتند و ل

 .ــدند ــا نش ــا آن ه ــكاری ب هم

امتناع امام 
صادق)ع( از 

پذیرش نامه ها 
از سران نهضت 
عباسی و همراه 
نشدن با آن ها 
به دلیل خطر 

از جانشان و به 
شهادت رسیدن 
ایشان به دست 
عباسیان نبود، 

زیرا ایشان اگر 
شهادت را به 

نفع امت اسالم و 
اعتالی پرچم اسالم 

می دیدند، مانند 
جّد مظلومشان 

امام حسین)ع( از 
جان خود دریغ 

نمی كردند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  22 |     تیر1396    33

سفیر انقالب کربال
ماجرای سفر مسلم بن عقیل به کوفه

ــام  ــفير ام ــال و س ــت کرب ــاهنگ نهض ــل  پيش ــن عقي ــلم  ب مس
حســين)ع( بــه ســوی مــردم کوفــه بــود. در ميــان جوانــان برومنــد 
»بنی هاشــم «، مســلم، فرزنــد عقيــل يكــی از چهره هــای تابنــاک 
و شــخصيت های بــارز، بــه شــمار می رفــت. وی، بــرادرزاده 
اميرالمؤمنيــن و پســر عمــوی حســين بن علــی بــود. خاندانــی کــه 
مســلم در آن رشــد يافــت، دودمــان علــم و فضيلــت و شــرف بــود 
و خاندانــی کــه شــخصيت انســانی و اســالمی مســلم در آن شــكل 
گرفــت، بهتريــن زمينــه را برای تربيــت و تكامل معنوی و حماســی 
مســلم فراهــم کــرد. اجــداد مســلم، افــرادی؛ چــون »ابوطالــب « و 
»فاطمــه بنــت اســد« بودنــد کــه در فرزنــدان خويــش، شــجاعت و 
ايمــان و دالوری را بــه ارث می گذاشــتند و مســلم، شــاخه ای پُربــار 
از ايــن اصــل و تبــار بــود و خصلت هــای برجســته را از نيــاکان خود 

بــه ارث بــرده بــود.
در دوران امامــت ده ســاله امام حســن مجتبی)ع( که از ســخت ترين 
دوره هــای تاريــخ اســالم نســبت  بــه پيــروان اهل بيــت)ع( و 
طرفــداران حــق بــود، مســلم بــا خلــوص هــر چــه تمــام در مســير 
حــق بــود و از باوفاتريــن يــاران و از خــواص اصحــاب امام حســن)ع( 
محســوب می شــد. پــس از شــهادت امــام مجتبــی)ع( کــه امامــت 
 بــه حســين بن علــی)ع( رســيد تــا مــرگ معاويــه کــه يــک دوره 

ده ســاله بــود؛ مســلم در کنــار امــام حســين)ع( قــرار دارد. 
مســلم  بــن عقيــل دســت از محبــت و واليــت و حمايــت امــام زمان 
خويــش -حســين بن علــی)ع(- بــر نداشــت تــا ايــن کــه بــه عنوان 

پيشــاهنگ نهضــت کربــال در کوفــه بــه شــهادت رســيد و افتخــار 
اوليــن شــهيد کاروان عاشــورا را بــه خــود اختصــاص داد و اوليــن 
ــه  ــود. از اوالد عقيــل کــه ب شــهيد از اصحــاب امــام حســين)ع( ب
ــداد 9  ــد، تع ــام کردن ــی و در رکاب او قي ــين بن عل ــی حس همراه

نفــر، بــه شــهادت رســيدند، کــه مســلم، شــجاع ترين آنــان بــود.
معاويــه، پــس از بيست ســال ســلطنت اســتبدادی، ُمــرد. يزيد، پس 
از معاويــه بــر ســر کار آمــد و بــا تهديــد و تطميــع بر اوضاع مســلط 
ــه بيعــت وادار  شــد. می خواســت اباعبــداهلل الحســين)ع( را هــم ب
کنــد، کــه سيدالشــهدا، نپذيرفــت و بــه طــور مخفيانــه، همــراه بــا 
جمعــی از خانــواده خــود، شــبانه از مدينــه بيــرون آمــد و بــه حــرم 
خــدا در مكــه پناهنــده شــد، تــا در ضمــن آن، از فرصــت مناســب 

ايــام حــج در جهــت آگاهانيــدن مــردم، بهره بــرداری کنــد.
در ســال شــصت هجــری، اقامــت چهــار ماهــه امــام حســين)ع( 
ــا مــردم و تشــكيل اجتماعــات و گفتگوهــا،  در مكــه و برخــورد ب
ــا يزيــد،  ــا انگيــزه و اهــداف امــام، از امتنــاع از بيعــت  ب مــردم را ب
ــام  ــی ام ــدام انقالب ــه از اق ــردم کوف ــوص م ــرد؛ به خص ــنا ک آش
ــره  ــه، خاط ــردم کوف ــدند. م ــدوار ش ــحال و امي ــين)ع( خوش حس
ــاد داشــتند و در ايــن شــهر،  ــه ي ــوی را ب حكومــت چهارســاله عل
ــلمانان  ــانی از مس ــای درخش ــته و چهره ه ــخصيت های برجس ش
متعهــد و يــاران اهل بيــت  بودنــد. از ايــن رو، نامه هــا و طومارهــای 
مفصلــی بــا امضــای چهره هــای معــروف شــيعه در کوفــه و بصــره 
بــه امــام حســين)ع( نوشــتند، کــه تعــداد ايــن نامه هــا بــه هــزاران 
ــل اصــرار و دعوت هــای  می رســيد. امــام، تصميــم گرفــت در مقاب
مكــرر مــردم کوفــه، عكس العمــل نشــان داده و اقدامــی کنــد. برای 
ارزيابــی دقيــق اوضــاع کوفــه و ميــزان عالقــه و اســتقبال مــردم و 
تهيــه مقدمــات الزم و شناســايی و ســازماندهی و تشــكل نيروهــای 
ــه کوفــه رفتــه و ايــن  ــود کــه کســی قبــال ب ــی، ضــروری ب انقالب
ــهر و  ــت  ش ــق از وضعي ــی دقي ــد و گزارش ــام ده ــت را انج ماموري

مــردم، بــه او بدهــد.
امــام حســين)ع(، مناســب ترين فــرد بــرای ايــن ماموريــت 
محرمانــه را »مســلم بن عقيــل « ديــد، کــه هــم آگاهــی سياســی 
و درايــت کافــی داشــت، هــم باتقــوا و ديانــت و هــم خويشــاوند 
ــد،  ــه آمــده بودن ــی کــه از کوف ــه نمايندگان ــود. ب نزديــک امــام ب
فرمــود: مــن، بــرادر و پســر عمويم)مســلم( را بــا شــما بــه کوفــه 
ــز خواهــم  ــن ني ــد؛ م ــا او بيعــت کردن ــردم ب ــر م می فرســتم، اگ
آمــد. ايــن کــه امــام از مســلم بــه عنــوان بــرادرم  و »فــرد مــورد 
اعتمــادم « نــام می بــرد، ميــزان اعتبــار و لياقــت و کفايــت مســلم 
 بــن عقيــل را می رســاند. آن گاه مســلم را طلبيــد و بــه او فرمــود: 
بــه کوفــه مــی روی، اگــر ديــدی کــه دل و زبــان مــردم يكی اســت 
ــوان  ــد و می ت ــا نوشــته اند متفقن ــن نامه ه ــه در اي ــان ک و آن چن
بــه وســيله آنــان اقدامــی کــرد، نظــر خــودت را بــر مــن بنويــس و 
مســلم را وصيــت و ســفارش کــرد، بــه ايــن کــه: "پرهيــزکار و بــا 
تقــوا بــاش؛ نرمــش و مهربانــی بــه کار ببــر؛ فعاليت هــای خــود را 
پوشــيده دار؛ اگــر مــردم، يــک دل و يک جــان بودنــد و در ميانشــان 

 ."اختالفــی نبــود، مــرا خبــر کــن

حجت االسالم والمسلمین جواد محدثی

برای ارزیابی 
دقیق اوضاع كوفه 
و میزان عالقه و 
استقبال مردم 
و تهیه مقدمات 
الزم و شناسایی 
و سازماندهی و 
تشکل نیروهای 
انقالبی، ضروری 
بود كه كسی قبال 
به كوفه رفته و این 
ماموریت را انجام 
دهد و گزارشی 
دقیق از وضعیت 
 شهر و مردم، به او 
بدهد

یادداشت



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره22|       تیر1396    34

خبر

سه نمايشنامه خواندنی در بازار کتاب 
کتــاب »ســه ســه« عنــوان مجموعه شــش نمايشــنامه، ســه 
نمايشــنامه کوتاه و ســه نمايشــنامه بلنــد، از ســيروس همتی 

نمايشــنامه نويس، بازيگــر و کارگــردان تئاتــر اســت.
ــی  ــته رياض ــی در رش ــالت کارشناس ــی دارای تحصي همت
ــا فعاليــت در  ــر، او ب ــن همــه در ســال های اخي ــا اي اســت، ب
زمينــه نويســندگی و کارگردانی تئاتر شــناخته شــده و جوايز 
ــه دســت آورده اســت. در  ــن زمينــه ب متعــددی را نيــز در اي
حــوزه ســينما نيــز، همتــی بــا ايفــای نقــش در آثــار متعددی 
از جملــه »مارمولــک«، ســاخته کمــال تبريــزی و نيز بــازی در 

ســريال  تلويزيونــی »خــاک ســرخ« شــناخته شــده اســت.
ــا نمايشــنامه  مجموعــه نمايشــنامه های او در »ســه ســه« ب
درمــان شــروع می شــود کــه همتــی از آن بــه عنــوان 
کوتاه تريــن نمايشــنامه بــه زبــان فارســی نيــز يــاد می کنــد.

»محمدرسول اهلل«  شبکه نمايش خانگی
ــول اهلل«،  ــينمايی»محمد رس ــم س فيل
مجيــد  تحســين برانگيز  ســاخته 
مجيــدی، بــه زودی در شــبكه نمايــش 
فيلــم  می شــود.  توزيــع  خانگــی 
ســينمايی »محمد رســول اهلل« ساخته 
مجيــد مجيــدی کــه بــه مقاطــع 
ــول  ــرت رس ــی حض ــی و نوجوان کودک
شــبكه  بــه  می پــردازد  اکــرم)ص( 

ــم  ــن فيل ــد. اي ــش خانگــی می آي نماي
بعــد از ايــام شــب های قــدر و احتمــاالً 
نزديــک بــه عيــد فطــر در شــبكه 
نمايــش خانگــی توزيــع می شــود. فيلم 
»محمــد رســول اهلل« در کشــورهای 
مختلــف از جملــه ترکيــه، آذربايجــان، 
عــراق ، روســيه و... بــه نمايــش درآمــد 

ــد . ــه ش ــال مواج ــا اقب و ب

خاطره بازيگر سینما از پدرش درباره زيارت
ــا اشــاره بــه جشــنواره عكــس  رضــا کيانيــان ب
ــک  ــارت ي ــت: زي ــت« گف ــراه »هش ــن هم تلف
مفهــوم خيلــی گســترد ه ای اســت و در ديــدن 
و رفتــن بــه قبــور ائمــه)ع( خالصــه نمی شــود، 
ــيده  ــی کش ــه عكاس ــوم ب ــن مفه ــدوارم اي امي

شــود.
ــون و  ــينما و تلويزي ــر س ــان بازيگ ــا کياني رض
عــكاس دربــاره جشــنواره عكــس موبايلــی 
ــرد:  ــار ک ــارت اظه ــوع زي ــا موض ــت« ب »هش
گســترد ه ای  خيلــی  مفهــوم  يــک  زيــارت 
ــه قبــور ائمــه)ع(  اســت و در ديــدن و رفتــن ب
ــن  ــی گســترده تر از اي خالصــه نمی شــود؛ خيل

حرف هاســت.
او افــزود: اميــدوارم جشــنواره عكــس »هشــت« 
بــه  را  زيــارت  برســد کــه  بــه مرحلــه ای 
معنــا و مفهــوم گســترده آن مطــرح کنــد. 
ايــن صــورت، ديگــر الزم نيســت کــه  در 
شــرکت کنندگان حتمــاً از حــرم امــام رضــا)ع( 

ــد. ــس بگيرن عك
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قدمعلی سرامی »آينده پاينده باد« را نوشت
ـ تأليفــی خــود  قدمعلــی ســرامی تازه تريــن اثــر پژوهشــی 
کتــاب »آينــده پاينــده بــاد« را بــا نــگاه بــه فرهنــگ ايرانــی 
نوشــته اســت. »آينــده پاينــده اســت«، اين محقــق آنچنان 
ــی از  ــگ ايران ــه فرهن ــگاه ب ــا ن ــد ب ــود می گوي ــه خ ک
دوره هــای کهــن تــا کنــون پيوســته نگاه بــه آينده داشــته و 
بــا اميــد پيونــد خورده اســت. تهيــه جهيزيه بــرای خانــواده 
دختــر، تــدارک ديــدن بهتريــن امكانــات بــرای مهمانــان، و 
حتــی موضــوع امــام زمــان )عــج( و عالقــه مــا ايرانيــان بــه 
ايــن منجــی آخرالزمــان، خــود مؤيــد ايــن ادعاســت. يعنــی 
ــا  ــم، ام ــاد داري ــام شــيعه اعتق ــه دوازده ام ــا ب ــر چــه م اگ
نگاهمــان بــه امــام زمــان بــه گونــه ای متفاوت تــر از بقيــه 
امامــان اســت. کتــاب مذکــور احتمــاالً بــا همــت انتشــارات 

علمــی فرهنگــی راهــی بــازار خواهــد شــد.

برگزاری جشنواره »بشارت 1451«
جشــنواره آثــار هنــری طــرح ملــی قرآنی 
ــوره  ــت س ــا محوري ــارت 1۴51« ب »بش
ــارک  ــاه مب ــام م ــک« در اي ــه »مل مبارک
ــه«  ــه »واقع ــوره مبارک ــز س ــان و ني رمض
ــه  ــوی اتحادي ــتان 96، از س ــام تابس در اي
تشــكل های قــرآن و عتــرت کشــور و 
شــبكه قرآن و معــارف ســيما، از 17 خرداد 
ــزار می شــود.  ــاه برگ ــرداد م ــت 31 م لغاي

عالقمنــدان بــه شــرکت در اين جشــنواره 
ــای  ــود را در بخش ه ــار خ ــد آث می توانن
پنج گانــه ذکــر شــده و مطابــق آيين نامــه 
»بشــارت 1۴51« بــه دبيرخانــه ايــن 
ــه تشــكل های  ــع در اتحادي جشــنواره واق

ــه نشــانی: قــرآن و عتــرت کشــور، ب
 1۴51honar@gmail.com  ارســال 

نمايند.

سمپوزيوم »اکنون، ما و شريعتی« برگزار می شود
ــه  ــه ب ــريعتی« ک ــا و ش ــون، م ــمپوزيوم »اکن س
مناســبت چهلميــن يادمــان دکتــر علی شــريعتی 
ــرد.  ــه ک ــوان مقال ــالم فراخ ــود، اع ــزار می ش برگ
ــن  ــبت چهلمي ــه مناس ــه ب ــمپوزيوم ک ــن س اي
يادمــان دکتــر علــی شــريعتی برگــزار می شــود، 
اعــالم فراخــوان مقالــه کــرد. محورهــای تحليــل 
موقعيــت دوران، مميــزات گفتارهــای مطــرح، 
گفتمــان نوشــريعتی، چشــم اندازها، بحــران هويت 
در جامعــه، نقــد بنيادگرايی، الهيــات رهايی بخش، 
عدالــت )امر اجتماعی( و آزادی )فلســفه سياســی( 

در ايــن ســمپوزيوم بررســی مــی شــوند.
ايــن همايــش 15 و 16 تيرمــاه برگــزار می شــود، 
عالقمنــدان می تواننــد مقــاالت خــود را تــا تاريــخ 
ــش  ــن هماي ــه اي ــه آدرس دبيرخان ــاه ب 15 تيرم
)anniversary@drshariati.org(  ارســال 

. کنند
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خبر

انتشار خاطرات خسروشاهی از شهید نواب صفوی
کتــاب خاطــرات ســيد هــادی خسروشــاهی دربــاره شــهيد 
نــواب صفــوی، بــه تبييــن ديدگاه هــای شــهيد نــواب صفــوی 
دربــاره حكومــت اســالمی، فعاليت هــای کســروی و کودتــای 

ــردازد. ــرداد می پ ۲8 م
کتــاب »خاطــرات مســتند ســيد هــادی خسروشــاهی درباره 
شــهيد نــواب صفــوی« از ســوی انتشــارات کلبــه شــروق قــم 

منتشــر شــده است.
ايــن کتــاب مجموعــه ای از گفتگوهــای اســتاد ســيد هــادی 
ــاره  ــف درب ــريات مختل ــا و نش ــا روزنامه ه ــاهی ب خسروش
فعاليت هــا، نــوع مبــارزات فداييان اســالم و نقش شــهيد نواب 
صفــوی در ايــن حرکــت بنياديــن تأثيرگــذار تاريــخ معاصــر 

ايــران اســت. 

تئاتر آيینی در انتظار مکان دائمی
رئيس انجمن تعزيــه ايرانيان اظهــار کرد 
کــه عليرغــم قــول و موافقــت شــهردار 
تهــران، هنــوز وضعيــت مــكان دائمــی 
ــه  ــی و تعزي ــای آيين ــرای نمايش ه اج
مشــخص نيســت. داود فتحعلــی بيگی، 
رئيــس انجمــن تعزيــه ايرانيــان، دربــاره 
وضعيت و ســرانجام مكان دائمــی اجرای 
ــت:  ــه گف ــی و تعزي ــای آيين نمايش ه

ــران، در  ــاف، شــهردار ته ــای قاليب ــا آق ب
زمــان افتتاح پرديــس تئاتر تهــران درباره 
ــوان  ــه عن ــه ای قديمــی را ب ــه خان اين ک
مــكان دائمــی اجرای نمايش هــای آيينی 
و تعزيــه اختصاص دهــد، صحبت کرديم 
ــتيم.  ــان نوش ــرای ايش ــز ب ــه ای ني و نام
آقــای قاليبــاف بــا اين پيشــنهاد موافقت 

کــرد و قــول مســاعد داد. 

سومین جشنواره  ملی اسباب بازی برگزار می شود
ســومين جشــنواره  ملــی اســباب بازی بــه همــت 
ــان ۲۴  ــون پــرورش فكــری کــودکان و نوجوان کان
ــی  ــود. »ارزياب ــزار می ش ــاه برگ ــرداد م ــا ۲8 م ت
طرح هــای ثبــت شــده و مجــوز توليــدی در ســال 
1395 و معرفــی برترين هــا«، »برگــزاری همايــش 
ــت های  ــی و نشس ــای آموزش ــک روزه، کارگاه ه ي
تخصصــی در حــوزه اســباب بازی و ســرگرمی 
کــودکان« و »برپايــی نمايشــگاه عرضــه و فــروش 
ــن  ــه اي ــت ک ــی اس ــباب بازی ها« موضوع هاي اس

ــه آن هــا خواهــد پرداخــت. جشــنواره ب
شــورای نظــارت بــر توليــد، توزيــع و واردات 
ــن  ــوان اي ــش فراخ ــدی پي ــه چن ــباب بازی ک اس
ــت ارســال  ــود، مهل جشــنواره را منتشــر کــرده ب
و ثبت نــام طرح هــا و ايده هــا را تــا پايــان روز 
31 خــرداد 1396 اعــالم و عنــوان کــرد جزئيــات 
برگــزاری ايــن جشــنواره بــه زودی منتشــر خواهد 

شــد.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  22 |     تیر1396    37

»مذاهب اسالمی و تشیع در طول تاريخ« در يک کتاب
»مذاهــب اســالمی و تشــيع در طــول تاريــخ« نــام کتابــی 

اســت نوشــته عبدالباقــی گلپينارلــی.
ــخ « در 6۴8  ــول تاري ــيع در ط ــالمی و تش ــب اس »مذاه
ــا ســه فصــل: کليــات، نگاهــی  صفحــه منتشــر شــده و ب
عمومــی بــه مذاهــب اســالمی و شــيعه اماميه همراه اســت.
ايــن کتــاب از ســوی رايزنــی فرهنگــی جمهــوری اســالمی 
ايــران در آنــكارا و توســط انتشــارات قاپــی بــه چاپ رســيده 

ست. ا
از مهم تريــن آثــار او می تــوان بــه »ترجمــه قــرآن 
کريــم«، »مذاهــب اســالمی و تشــيع در طــول تاريــخ«، 
»حضــرت محمــد)ص( در اســالم«، »دوازده امــام«، 
ــا در  ــب و طريقت ه ــا« و »مذاه ــد از موالن ــه بع »مولوي

ــرد. ــاره ک ــه« اش ترکي

ايران در جشنواره ادبی »کنراد« 
ــاپ  ــی چ ــی در پ ــندگان ايران نويس
ــتانی،  ــان لهس ــه زب ــان ب کتاب هايش
بــه جشــنواره ادبــی »کنــراد« دعــوت 
شــدند. در پــی انتشــار دو کتــاب 
»خــواب زمســتانی« گلــی ترقــی 
محمــود  از  داســتانی  مجموعــه  و 
ــا  ــه آن ه ــه کار ترجم حســينی زاد ک
ــواپا  ــا س ــتانی را درت ــان لهس ــه زب ب

بــر عهــده داشــته، ايــن نويســندگان 
ــه  ــه همــراه مترجــم و ناشرشــان ب ب
ــوت  ــراد« دع ــی »کن ــنواره ادب جش
شــدند. همــكاری انتشــارات شــمع و 
مــه ـ ناشــر ايــن آثــار ـ بــا مؤسســه 
کليمتــه در لهســتان، باعــث انتشــار 
ــران  ــی از اي ــر ادب ــن دو اث ترجمــه اي

ــت. ــده اس ش

دفاع تويیتری »جی.کی. رولینگ« از مسلمانان
»جی.کــی. رولينــگ«، نويســنده هفت گانــه 
مشــهور »هــری پاتــر«، در سلســله پســت های 
توييتــری خــود افــرادی را کــه عليه مســلمانان 

ــرد. ــد، محكــوم ک ــدام می کنن اق
»هافينگتــون پســت« نوشــت: بامــداد دوشــنبه 
ــی زد  ــاد م ــه فري ــی ک ــده ون در حال ــک رانن ي
»می خواهــم همــه مســلمان ها را بكشــم«، 
مســلمانانی را کــه پــس از انجــام فريضــه نمــاز 
ــر  از مســجدی در لنــدن خــارج می شــدند، زي
ــک  ــن زخمــی و ي ــه چندي ــن حادث ــت. اي گرف

ــر جــای گذاشــت. کشــته ب
»جی.کــی. رولينــگ«، رمان نويــس مشــهور 
ــری  ــه »ه ــه هفت گان ــی ک ــد انگليس و ثروتمن
پاتــر« و کتاب هايــی چــون »خــأ تصادفــی« و 
»کــرم ابريشــم« را در کارنامــه اش دارد، بــه اين 
ــود  ــه وج ــه ب ــالمی ک ــوج ضداس ــئله و م مس
ــه شــدت واکنــش نشــان داده اســت. آمــده، ب
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گزارش ویژه

بهترین شکل ممکن
قدردانی دکتر ضیایی از

 محبوبه سعیدی
 امدادگر هالل  احمر

ــران،  ــی امدادگ ــر از تمام ــا تقدي ــر ب ــت هالل احم ــس جمعي رئي
داوطلبــان و جوانــان هالل احمــر، تأکيــد کــرد: جايــی را ســراغ نــدارم 
کــه در آن فــردی بــدون هيــچ چشمداشــتی بــا تمــام وجــود زندگی 
و خانــواده خــود را وقــف مهربانــی بــه انســان ها کنــد. دکتــر ســيد 
اميرمحســن ضيايــی با انتشــار بخش هايــی از فيلــم مصاحبه محبوبه 
ســعيدی، امدادگــر هــالل  احمــر در برنامــه »بهترين شــكل ممكن«، 
در صفحــه مجــازی خــود نوشــت: هــالل  احمــر ســازمانی اســت کــه 
داوطلــب جــوان آن بــا ايثــار و تمــام ســختی های موجــود، از عشــق 
بــه کارش ســخن می گويــد. جايــی را ســراغ نــدارم کــه در آن فــردی 
بــدون هيــچ چشمداشــتی بــا تمــام وجــود زندگــی و خانــواده خــود 
را وقــف مهربانــی بــه انســان ها کنــد. بايــد بــه خــود باليــد و قــدر 
چنيــن افــراد شــريفی را دانســت کــه خوشــبختانه در جمعيت هالل 
 احمــر نظيــر آن بســيار اســت. از ســرکار خانــم ســعيدی و همســر 
محترمشــان بابــت تــالش بی وقفــه بــرای خدمــت بــه مــردم کمــال 
تشــكر را دارم. ان شــاءاهلل خداونــد بــه فرزندشــان ســالمتی روزافزون 
عنايــت بفرمايــد. محبوبــه ســعيدی، امدادگــر هــالل احمــر در برنامه 
تلويزيونــی »بهتريــن شــكل ممكــن« گفــت: در هــالل احمــر فقــط 
بايــد عشــق داشــت تــا کار کــرد. بيشــتر امدادگــران بــا پای خــود به 
هــالل احمــر می آينــد، امــا زمــان خــروج، نمی تواننــد؛ چراکــه دل 
آن هــا در هــالل احمــر گيــر می کنــد.  بــه هميــن علــت خــود مــن 
هــم هــالل احمــر را خيلــی دوســت دارم و نمی توانــم از آن دل بكنم.

تیم های بهداشت و درمان جمعیت هالل احمر در مناطق کم برخوردار
ــر  ــان جمعيــت هــالل احمــر گفــت: ب ــرکل بهداشــت و درم مدي
اســاس دســتور دبيــرکل محتــرم جمعيــت مبنــی بــر ارائــه بيشــتر 
خدمــات توســط تيم هــای بهداشــت و درمــان در مناطــق محــروم، 
برنامه ريزی هــا و اقدامــات اوليــه بــر اســاس برنامــه 5ســاله 
جمعيــت انجــام شــد. دکتــر افشــين عليخانــی، مديرکل بهداشــت 
ــری از  ــا بهره گي ــاط ب ــر در ارتب ــالل احم ــت ه ــان جمعي و درم
ظرفيــت  تيم هــای بهداشــت و درمــان جمعيــت در مناطــق 
کم برخــوردار کشــور، اظهارکــرد: بــه  منظــور اجــرای مانــور و ارائــه 
خدمــات بــه اقشــار محــروم در مناطــق مذکــور، اقدامــات اوليــه بــر 
اســاس دســتورالعمل مربــوط بــه مناطــق محــروم و هماهنــگ بــا 
وزارت بهداشــت انجــام شــده اســت. عليخانــی در ادامــه بــا تأکيــد 
بــر اين کــه مانورهــا در چارچــوب برنامــه و بودجــه 5ســاله جمعيت 
هــالل احمــر تدوين شــده اســت، گفــت: بر هميــن اســاس خدمات 

ــات  ــت ســرپايی، خدم ــه بهداشــتی شــامل ويزي ــای پاي مراقبت ه
ــط و  ــه، بهداشــت روان، بهداشــت محي ــی، تغذي ــتاری، ماماي پرس
دارويــی بــه  صــورت 3 مانــور اســتانی و يــک مانــور منطقــه ای در 
ــن  ــزود: همچني ــه اف ــود. او در ادام ــه می ش ــتان ها ارائ ــی اس تمام
ــه  ــی در مناطــق محــروم ب ــدازی بيمارســتان های صحراي ــا راه ان ب
ــتان،  ــرقی و خوزس ــان ش ــان، آذربايج ــران ، اصفه ــتان های ته اس
ــال،  ــی، اطف ــان، جراح ــی، زن ــی داخل ــكی تخصص ــات پزش خدم
ويزيــت عمومــی، خدمــات تشــخيصی و ... ارائــه خواهــد شــد. مدير 
کل بهداشــت و درمــان جمعيــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه اين که 
هماهنگی هــای الزم بــا دانشــگاه علــوم پزشــكی و مســئوالن 
منطقــه طــی مانورهــای مذکــور انجــام خواهــد شــد، خاطرنشــان 
کــرد: مانورهــای منطقــه ای بــر اســاس تعييــن مناطــق 9گانــه و به 
 صــورت چرخشــی در اســتان های منطقــه و بــا حضــور اســتان های 

ــود. ــزار می ش ــن برگ ــتان های معي ــور اس ــا حض ــه و ب منطق

افتتاح اتاق عمل چشم مرکز سالمت جمعیت هالل احمر در مالی 
ــالمت  ــز س ــم در مرک ــی چش ــرجری جراح ــل ميكروس ــاق عم ات
ــد.  ــاح ش ــی افتت ــی مال ــور آفريقاي ــر در کش ــالل احم ــت ه جمعي
ــالل  ــت ه ــالمت جمعي ــز س ــس مرک ــژاد، رئي ــان ن ــی عرف مجتب
احمــر در کشــور مالــی، گفــت: مراســمی بــه  مناســبت روز جهانــی 
ــب ســرخ  ــا حضــور رئيــس صلي ــر، ب ــب ســرخ و هــالل احم صلي
مالــی و جمعــی از مســئوالن در مرکــز ســالمت مالــی برگــزار شــد. 
او افــزود: ضمــن برگــزاری ايــن مراســم، اتــاق عمــل ميكروســرجری 
جراحــی چشــم توســط رئيــس صليــب ســرخ کشــور مالــی بــه طور 
رســمی افتتــاح و يــک عمــل جراحــی نيــز انجــام شــد. رئيــس مرکز 
ســالمت جمعيــت هــالل احمــر در کشــور مالی بــا اشــاره بــه بازديد 
ــم  ــزاری مراس ــيه برگ ــن کشــور در حاش ــرخ اي ــب س ــس صلي رئي
ــز،  ــن مرک ــای اي ــی بخش ه ــر از تمام گراميداشــت روز هــالل احم
گفــت: ايــن مرکــز ســالمت در ســال گدشــته حــدود 65 هــزار نفــر 
مراجعه کننــده داشــته اســت. او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در ايــن 
مرکــز عــالوه بــر حضــور پزشــک عمومــی، خدمــات چشم پزشــكی، 
دندانپزشــكی، زنــان و زايمــان، مغــز و اعصــاب، اطفــال، ارتوپــدی و 
خدمــات فــوق تخصصی پوســت توســط متخصصــان ارائه می شــود. 
عرفان نــژاد افــزود: همچنيــن خدمــات پاراکلينيــک ماننــد نــوار قلب، 
ســونوگرافی، راديولــوژی، اتــاق زايمــان، جراحــی ســرپايی، تزريقات و 

 .ســاير خدمــات نيــز در ايــن مرکــز انجــام می شــود
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اندیشه

فطرت خداشناس
حیات بدون بخشش، عدم است

اخالق و رويکردهای آن
اقیانوس بی کران حديث
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نگاه

فطرت 
خداشناس

فطــرت و مشــتقات آن، در لغــت بــه 
ابــداع  و  آفريــدن  شــكافتن،  معنــای 
ــز مشــتقات فطــرت  ــرآن ني اســت. در ق
بــه هميــن معنی اســتعمال شــده اســت. 
در کتــاب لغــت در معنــای فطــرت آمــده 
اســت: »فطــرت، ســجّيت و سرشــتی 
ــاس  ــر اس ــان را ب ــدا انس ــه خ ــت ک اس

آن آفريــده اســت. بــر ايــن اســاس 
می تــوان گفــت، فطــرت بــه معنــای 
ــه  ــاز و ب ــروع و آغ ــی از ش ــت خاص حال
ــت.  ــش اس ــی از آفرين ــر، نوع ــان ديگ بي
امــوری را می تــوان فطــری دانســت کــه 
ــا را  ــای آن ه ــودی اقتض ــش موج آفرين
ــوان  ــان را می ت ــری انس ــور فط دارد و ام

ــرد: ــيم ک ــته تقس ــه دو دس ب
الــف( شــناخت های فطــری کــه هــر 
انســانی بــدون نيــاز بــه آمــوزش از آن هــا 

برخــوردار اســت.
ــه  ــری ک ــای فط ــا و گرايش ه ب( ميل ه

مقتضــای آفرينــش هــر فــردی اســت.
بنابرايــن اگــر نوعــی شــناخت خــدا 
بــرای هــر فــردی ثابــت باشــد کــه 
ــدارد،  ــری ن ــوزش و فراگي ــه آم ــازی ب ني
می تــوان آن را »خداشناســی فطــری« 

ــد. نامي
و  درک  بــرای  بشــر  گفــت  می تــوان 
شناســائی خداونــد دو راه دارد؛ يكــی 
و  اســت  فطــری  احســاس  و  دل  راه 
ــل و اســتدالل. مقصــود  ديگــری، راه عق
از راه فطــرت ايــن اســت کــه شــعور 
باطنــی و کشــش درونــی، او را بــه ســوی 
به طــوری  می کنــد؛  رهبــری  خــدا 
ــتداللی،  ــل و اس ــچ دلي ــدون هي ــه ب ک
خداجــوی  و  خداخــواه  ناخــودآگاه، 
ــاد او  ــی در نه ــس خداخواه ــت و ح اس
بــه صــورت يــک امــر غريــزی و فطــری، 
بــه وديعــت گــذارده شــده اســت و ايــن 
حــس به ســان غرائــز ديگــر انســانی، 
ــدف آن  ــه ه ــدی ک ــه مقص ــان را ب انس
ــود  ــه مقص ــان ک ــاند؛ چن ــت می کش اس
ــن اســت کــه  از راه اســتدالل و عقــل اي
انســان بــا دليل هــای علمــی، بــه وجــود 
خــدا پــی می بــرد و بــر وجــود او ماننــد 
ســاير مســائل عقلــی، اســتدالل می کنــد.
اســاس راه اول را حــس درونــی تشــكيل 
دوم،  راه  پايــه  کــه  می دهــد؛ چنــان 
در  بشــر  اســت.  اســتدالل  و  تعقــل 
ــرت  ــق دل و فط ــدا از طري ــناختن خ ش
بــه هيــچ نــوع برهــان و اســتداللی نيــاز 
نــدارد، بلكــه در پرتــو غريــزه خداخواهی 
و حــس خداجويــی کــه در اصطــالح 
دانشــمندان اســالمی »فطــرت« ناميــده 
ــه  ــدا متوج ــوی خ ــه س ــت، ب ــده اس ش
راه  در  او  راهنمــای  ولــی  می گــردد. 
دوم، برهــان و اســتدالل و تفكــر و تعقــل 

ــت. اس

خلقت انسان و فطرت خداشناسی
از آيــات و روايــات بــر می آيــد کــه 
خداشناســی فطــری اســت و هــر کســی 
در فطــرت خويــش بــه خداونــد شــناخت 
و معرفــت دارد، هــر چنــد آن را فرامــوش 
کــرده باشــد. انبيــای الهــی آمده انــد تــا 
انســان ها را بــه تأمــل در آفــاق و انفــس 
ايــن شــناخت  بــه  و  دعــوت کننــد 
فطــری بــاز گرداننــد. بــه تعبيــری ديگــر 
ــد،  ــا بگوين ــد ت ــی نيامده ان ــای اله انبي
خــدا وجــود دارد، بلكــه می خواهنــد 
بــه انســان ها بگوينــد شــما از وجــود 

دکتر سعید حسن زاده
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ــم  ــرآن کري ــه ق ــد؛ چنان ک ــدا آگاهي خ
می فرمايــد: »ســپس تذکــر بــده کــه تــو 

ــده ای.« ــر دهن ــا تذک تنه
در برخــی آيــات و روايــات نيــز بــه 
فطــری بــودن خداشناســی و خداجويــی 

ــت.  ــده اس ــاره ش اش
ــَرَت  ــا فِْط ــِن َحِنيًف ي ــَک لِلدِّ ــْم َوْجَه َفَأقِ
ــَل  ــا اَل تَْبِدي ــاَس َعلَْيَه ــرَ النَّ ــي َفَط َِّت ِ ال اهللَّ
ــنَّ  ــُم َولَِك ــُن الَْقيِّ ي ــَک الدِّ ِ ِ َذل ــِق اهللَّ لَِخلْ
أَْکَثــَر النَّــاِس اَل يَْعلَُمــوَن؛ پــس روی خود 
را بــا گرايــش تمــام بــه حــق بــه ســوی 
ايــن ديــن کــن بــا همــان سرشــتی کــه 
ــت  ــته اس ــر آن سرش ــردم را ب ــدا م خ
آفرينــش خــدای تغييرپذيــر نيســت ايــن 
اســت همــان ديــن پايــدار ولــی بيشــتر 
ــه 3۰ ســوره روم(. ــردم نمــی  دانند)آي م

بــاره  ايــن  در  نيــز  علــی)ع(  امــام 
می فرماينــد: فَبَعــَث فيِهــم ُرُســلَُه و واتَــَر 
إلَيِهــم أنبيــاءُه ؛ لَِيســَتأُدوُهم ِميثــاَق 
فِطَرتـِـِه ، و يَُذکِّروُهــم َمنِســيَّ نِعَمِتــِه ، و 
ــوا علَيِهــم بالتَّبليــِغ ، و يُثيــروا لَُهــم  يَحَتجُّ
َدفائــَن الُعقــوِل ، و يُُروُهــم آيــاِت الَمقِدَرِة؛ 
امــام علــی عليــه الســالم: پــس ]خداوند[ 
آنــان  ميــان  در  را  خــود  رســوالن 
برانگيخــت و پيامبرانــش را پياپــی ســوی 
ــد  ــان بخواهن ــا از آن ــتاد، ت ــان فرس ايش
عهــد الهــی را کــه در فطرتشــان نهــاده 
اســت، بگزارنــد و نعمــت فرامــوش شــده 
ــاندن  ــا رس ــد و ب ــان آورن ــه يادش او را ب
ــام  ــان تم ــر آن ــت را ب ــی حّج ــام اله پي
کننــد و گنجينــه هــای خردهايشــان 
ــدرت  ــای ق ــد و نشــانه ه ــرون آورن را بي

ــد. ــان دهن ــا نش ــه آنه ــدا[ را ب ]خ
از آيــه  3۰ ســوره روم و بيــان امــام 
می آيــد  بــر  خوبــی  بــه  علــی)ع( 
فطــرت  بــر  را  انســان  کــه خداونــد 
خداشناســی خلــق کــرده اســت. بنابراين 
فرزنــدان  حتــی  انســان ها،  همــه 
مشــرکان، هنــگام تولــد معرفــت خــدا را 
همــراه دارنــد و بــا فطــرت الهــی متولــد 
ــدا  ــت خ ــل معرف ــی اص ــوند؛ يعن می ش
در روح و جــان آدمــی باقــی اســت و 
ــه درجــات مختلــف در جهــان کنونــی  ب
بــه يــاد انســان می آيــد و تمــام راه هــای 
عقلــی خداشناســی، در واقــع تنبــه و 

يــادآوری خداشناســی فطــری اســت. 
ممكــن  انســان ها  کــه  آن جــا  از  و 
ــق مناســب فطــرت خــود را  اســت متعل
ــا در مصــداق خطــا کننــد،  نشناســد و ي
ــق  ــا متعل ــی می کوشــند ت ــران اله پيامب
ــانند. ــاز شناس ــه انســان ها ب فطــرت را ب

تذکر و يادآوری فطرت
قطــع  همه جــا  از  انســان ها  هــرگاه 
ــد؛  ــه خــدا رو می آورن ــد، ب ــد می کنن امي
می فرمايــد:  کريــم  قــرآن  چنان کــه 
ــه ای  ــما صدم ــه ش ــا ب ــون در دري »و چ
ــد  ــز او می خواني ــه را ج ــر ک ــد، ه برس
ــردد و چــون )خــدا( شــما  ــد می گ ناپدي
را بــه ســوی خشــكی رهانيــد، رويگــردان 
می شــويد و انســان همــواره ناســپاس 

ــت.« اس
فخــر رازی می نويســد: وقتــی انســان 
مضطــر شــد و اميــدش از همــه اســباب 
از درون دل  و خاليــق قطــع گرديــد 
بــه تضــرع و درخواســت کمــک روی 
ــه  ــن جهــت اســت ک ــی آورد وآن از اي م
فطــرت او گواهــی می دهــد کــه او را 

ــت. ــری هس ــور و مدب مص
ــن ســينا هــم در نمــط نهــم اشــارات  اب
معرفــت  بــه  وصــول  راه  تنبيهــات  و 
موجــز  طــور  بــه  را  خــدا  حقيقــی 
دريافــت،  »اراده  اســت:  کــرده  بيــان 
مريــد را بــه حــدی می رســاند کــه 
حــق  نــور  مشــاهده  از  خلســه هايی 
آن هــا  می شــود.  حاصــل  برايــش 
برق هايــی  گويــی  و  بخش انــد  لــذت 
ســپس  و  می درخشــند  هســتندکه 
را  حالــت  ايــن  می شــوند.  خامــوش 
عرفــا »اوقــات« می گوينــد. ســالک بايــد 
ــر  ــا در غي ــش رود ت ــت پي ــن حال در اي
حالــت رياضــت هــم بــه وی اتصالــی بــه 
نــور حقيقــت دســت دهــد. در ايــن حــال 
گويــا حــق را در همه چيــز مشــاهده 
ــه  ــج او را ب ــه تدري ــت ب ــد. رياض می کن
ــف  ــش ضعي ــه تاب ــاند ک ــی می رس جاي
بــه شــهادت  او  قلــب  نــور حــق در 
ــرای  ــود و ب ــدل می ش ــنده ای مب درخش
ــردد. ــل می گ ــدار حاص ــناخت پاي او ش
ــر  ــه مخلوقــات و نظــم حاکــم ب توجــه ب

ــانه ها  ــات و نش ــه آي ــه از آن ب ــا ک آن ه
يــاد می شــود، چنان کــه  مذّکــرات  و 

ــد: ــم می فرماي ــرآن کري ق
ــه  ــه چگون ــد ک ــه شــتر نمی نگري ــا ب »آي
ــه  ــه آســمان ک ــده شــده اســت و ب آفري
چگونــه برافراشــته شــده اســت، بــه 
زميــن کــه چگونــه گســترده شــده اســت 
و بــه کوه هــا کــه چگونــه بــر پــا داشــته 
شــده؟ وبــه زميــن کــه چگونــه گســترده 
ــو  ــه ت ــر ده ک ــس تذک ــت؟ پ ــده اس ش

ــده ای.« ــا تذکردهن تنه
انســان بــه گونــه ای آفريــده شــده اســت 
کــه در اعمــاق قلــب خويــش، رابطــه ای 
ــا خــدا دارد. اگــر قلــب و دل  وجــودی ب
خــود را صيقــل دهــد و بــه اعمــاق جــان 
ــدا  ــه را پي ــن رابط ــد، اي ــش راه ياب خوي
می کننــد و بــه تعبيــری خــدا را بــه 
شــهود مــی آورد. در فلســفه ثابــت شــده 
مرتبــه ای  دارای  کــه  معلولــی  اســت 
علــت  بــه  نســبت  اســت،  تجــرد  از 
هســتی بخش خــود، حضــوری جــدای از 
علــم دارد. از آن جــا کــه خــدا علت العلــل 
وخالــق همــه مخلوقــات از جملــه نفــس 
انســانی اســت، نفــس انســانی کــه دارای 
ــد  ــه خداون ــت، ب ــرد اس ــه ای از تج مرتب

ــوری دارد. ــی حض علم
ــوری،  ــم حض ــن عل ــه اي ــا ک ــه بس البت
و  باشــد  نيمه آگاهانــه  يــا  ناآگاهانــه 
ــف  ــيرهای مختل ــف، تفس ــر ضع ــر اث ب
نفــس  بنابرايــن  پذيــرد،  نادرســت  و 
ــه  ــود ک ــی خ ــت حقيق ــه عل ــانی، ب انس
ــوری دارد و  ــم حض ــت، عل ــد اس خداون
می تــوان ايــن امــر را نوعــی معرفــت 
ــر،  ــن تقدي ــه خــدا دانســت. اي فطــری ب
توجيــه  گونــه ای  می توانــد  واقــع  در 
فلســفی بــرای فطــری بــودن اعتقــاد بــه 

ــد. ــدا باش خ
ــرآن  ــی در ق ــودن خداشناس ــری ب فط
ــی  ــی عقل ــای بديه ــه معن ــنت ب و س
عرفانــی  شــهود  يــا  منطقــی،  و 
معنــای  بــه  بلكــه  نيســت،  خــاص 
رمــوز  معرفــت  و  باطنــی  گرايــش 
ــه در همــه  ــی ک ــی اســت، معرفت باطن
قابــل  قيامــت  بــوده و در  انســان ها 

 اســت.  احتجــاج 

انسان به گونه ای 
آفریده شده است 
كه در اعماق قلب 
خویش، رابطه ای 
وجودی با خدا دارد. 
اگر قلب و دل خود 
را صیقل دهد و به 
اعماق جان خویش 
راه یابد، این رابطه 
را پیدا می كنند و به 
تعبیری خدا را به 
شهود می آورد

فطری بودن خداشناسی در قرآن و سنت به معنای بدیهی عقلی و منطقی، یا شهود عرفانی 
خاص نیست، بلکه به معنای گرایش باطنی و معرفت رموز باطنی است
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گزارش

حیات بدون بخشش 
عدم است 

گزارشی از سخنرانی دکتر محمدجعفر محالتی 
در کارگاه دانش افزایی »رویکرد صلح و محیط 

امنیتی ایران« 

کارگاه دانش افزایــی رویکردهــای صلــح در محیــط امنیتــی ایران، 
ــا عنــوان »پــوزش و بخشــایش در ســاحت دیــن و سیاســت«  ب
ــگاه  ــی دانش ــی بین الملل ــای علم ــر همکاری ه ــت دفت ــه هم ب
ــی، در  ــی و فرهنگ ــاد علم ــد نه ــکاری چن ــا هم ــی و ب خوارزم
دانشــگاه خوارزمــی برگــزار شــد. گــزارش کوتاهــی از ســخنرانی 
دکتــر محمدجعفــر محالتــی، ســفیر پیشــین ایــران در ســازمان 
ملــل متحــد و اســتاد دانشــگاه اوبرلیــن آمریــکا، در ایــن کارگاه 

ــد.  ــی می آی در پ

ــل  ــته بين المل ــور و در رش ــی کش ــال در ديپلماس ــدود 1۰ س ح
ــه  ــات. کاری ک ــته الهي ــم در رش ــالی ه ــس داشــتم و 1۰ س تدري
ــه  ــت ک ــن اس ــم اي ــام می ده ــش انج ــه پژوه ــون در زمين هم اکن
ــری  ــه به کارگي ــی ب ــود، پل ــه ای خ ــی حرف ــه زندگ ــن 3 ده بي
ــم.  ــری و صلح گســتری بزن ــح پذي ــرای صل ــا و نظــرات ب ديدگاه ه
عالقــه مــن بــه ايــن موضــوع بــه ايــن دليــل اســت کــه مســتقيم 
درگيــر جنــگ بيــن ايــران و عــراق بــودم و مــن را متمرکــز بــر اين 

ــتری  ــژه در صلح گس ــوان به وي ــه می ت ــات چگون ــه از الهي ــرد ک ک
اســتفاده شــايانی کــرد؟

رشــته الهيــات بــه  طورکلی ســابقه علمی گســترده ای نــدارد و غرب 
بيــش از ۲۰ ســال نيســت کــه بــه حــوزه بين الملــل و صلح پژوهــی 
ــای بســيار جــدی  ــد ســال کاره ــن چن ــی در همي وارد شــده، ول
صــورت گرفتــه اســت. نگــرش مســلط روابــط بين الملــل »صلــح 
پايــدار يــا اســتراتژيک و مبتنــی بــر صلــح ليبــرال« بــوده اســت؛ 
نــگاه ليبرالــی، 3 عنصــِر ايجاد دموکراســی، حقوق بشــر و بــازار آزاد 
داشــت کــه بــا ايــن عناصــر در پــی ايجــاد صلــح در کشــورها بــود.

بــروز دو جنــگ جهانــی موجــب شــد کــه پايه هــای ايــن تئــوری 
لــرزان شــود و متفكريــن غربــی متوجــه شــدند کــه صلــح ليبــرال، 
موفــق نيســت و بــه پارادايم هــای ديگــری بــرای صلــح نيــاز دارنــد. 
شــايد مهم تريــن نقــص صلــح ليبــرال ايــن بــود کــه نقشــی بــرای 

فرهنــگ در صلــح گســتری و صلــح پذيــری قائــل نشــده بــود.
در حالــی  کــه فرهنــگ، عنصــر مهمــی از صلــح اســت و به  تدريــج 
ــت  ــش بی نهاي ــب نق ــود، مذه ــاز ش ــگ ب ــاب ورود فرهن ــی ب وقت
ــدی  ــورت ج ــه  ص ــم ب ــات ه ــگ دارد و الهي ــی ای در فرهن اساس
ــورهای  ــی، کش ــگ جهان ــد از جن ــود. بع ــری می ش وارد صلح پذي
اروپايــی ميليون هــا نفــر از شــهروندان يكديگــر را قتــل  عــام کردند 
و در مقيــاس تاريخــی کشــتاری کالن اتفــاق افتــاد. ايــن کشــتار و 
فجايــع، شــوک بزرگــی بــه روابــط بين الملــل وارد کــرد و بازتــاب 

ايــن مهــم در ســخنان فالســفه مهــم غــرب هويــدا شــد.
در نــگاه کلــی، صلــح بــه معنای فقــدان جنگ اســت، ايــن در حالی 
اســت کــه فقــدان جنــگ، ســاحت اول صلــح اســت. در حقيقــت 
صلــح بــه ســه زمينــه، تقســيم می شــود کــه ايــن مــوارد در طــول 

هــم قــرار دارنــد:
ـ بخــش اول صلــح پذيــری، الهيــات صلــح پذيــری اســت و اخــالق 
جنــگ کــه غربی هــا معتقدنــد مفهــوم پارادوکســيكال و معماگونــه 
ــه  ــی ک ــم های اخالق ــد از مكانيس ــگ عبارت ان ــالق جن دارد. اخ
بتوانــد جنــگ را مختــوم کنــد و از آن جــا که جهــان اســالم نزديک 
۲۰۰ ســال در حــال مبــارزه بــا اســتعمار در حــال واکنــش بــوده و 
کشــوری کــه در حــال واکنــش اســت کمتــر بــه مباحــث اخــالق 
ــور از ۲۰۰ ســال،  ــد از عب ــه بع ــد اســت ک ــردازد. امي جنــگ می پ
جهــان اســالم به جــای واکنــش، وارد توليــد علــم بشــود، باألخــص 
در کشــور ايــران کــه تنهــا يــک کشــور نيســت، يــک تمــدن اســت 
و آن قــدر بــار فرهنگــی، مذهبــی و ادبيــات دارد کــه می توانــد بــه 

جهــان صــادر کنــد.
اگــر اخــالق جنــگ موفــق شــود حداکثــر مــا را بــه نقطــه آتــش 
ــح  ــوب صل ــه مطل ــس، نقط ــش  ب ــه آت ــا نقط ــاند ام ــس می رس  ب
نيســت زيــرا کــه بعــد از آتــش  بــس ممكــن اســت در نقطــه صلــح 

ســرد و يــا جنــگ ســرد قــرار گيــرد.
جنــگ ســرد و صلــح ســرد، فضــای بعــد از آتش  بــس هســتند و 
بايــد بــا رويكــرد پــوزش و بخشــايش، الهياتــی و فلســفی بــه ســراغ 

جنــگ ســرد و صلــح ســرد رفــت.
بــر ســردر کريمخانــی شــيراز، صحنــه اخالق جنگــی را بــه نمايش 

آذین آذرمهر
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می کشــد کــه تصويــر رســتم اســت کــه در پــی کشــتن ديو ســفيد 
اســت و از آن جايــی کــه ديــو خــواب اســت، مردانگــی رســتم اجازه 
ــدار  ــس او را بي ــد پ ــه او نمی ده ــواب را ب ــو در خ ــتن آن دي کش
ــن نشــان  مــی دهــد کــه ايرانيــان آن  ــا او جنگــد. اي می کنــد و ب

زمــان نيــز بــه موضــوع اخــالق جنــگ اشــراف داشــتند.
ــت؛  ــايش اس ــوزش و بخش ــان پ ــری، هم ــه دوم صلح پذي ـ زمين
بســيار مهــم اســت کــه در جهــان اســالم بــرای ايــن مــورد مهــم 

ادبيــات غنــی نداريــم.
ــه  ــر ب ــود، حداکث ــق بش ــد موف ــو، بتوان ــذر و عف ــالق ع ــر اخ و اگ
نقطــه حفــظ صلــح خواهــد رســانيد. نقطــه حفــظ صلــح، نقطــه ای 
اســت خنثــی و بــر عــدم انــواع جنــگ داللــت می کنــد ولــی هيــچ 

عالقــه ای هــم بيــن طرفيــن نيســت.
روابــط تمدنــی بــدون بخشــايش امكان پذيــر نيســت و بــدون عفــو 
ــه جنــگ ســرد و  ــه جنــگ، ب در سياســت ممكــن اســت در ادام
صلــح ســرد برســيم. انســان قــرن ۲1 درخور صلــح ِصرف نيســت و 
اليــق صلــح دوســتانه اســت. در واقــع ارزش هايــی وجــود دارد کــه 
تصــور می شــود، فقــط آن هــا را بايــد در روابــط خصوصــی اســتفاده 
کــرد، در حالــی  کــه بخشــايش را بايــد از حــوزه خصوصی بــه حوزه 
عمومــی منتقــل کــرد. مانــدال از جملــه کســانی بــود کــه پــوزش و 
بخشــايش را وارد سياســت کــرد و پيــام او ايــن اســت کــه جامعــه 
اســتحقاق صلــح دارد و ايــن مهــم تنهــا در حــوزه ديــن جــای ندارد 
و فلســفی هــم هســت و بــه زبــان غيردينــی هــم می توانــد درک 

شــود کــه انســان اســتحقاق بخشــش را دارد.
ــوزش  ــات، پ ــر از تئوری هــای الهي ــه  غي ــر ب ــن چنــد ســال اخي اي
ــه ای آن  ــط بين الملــل شــده اســت و از نمون و بخشــايش وارد رواب

ــرد: ــل اشــاره ک ــوارد ذي ــه م ــوان ب می ت
ـ اســپانيا:  در ســال ۲۰1۴ پارلمــان اســپانيا، مصوبــه ای بــه تصويب 
ــی کــه 5۰۰  ــت اســپانيا رســماً از اعقــاب يهوديان رســاند کــه دول
ســال قبــل از اســپانيا اخــراج شــده بودنــد عذرخواهــی کــرد و بــه 
ــان  ــه از هم ــان ک ــدن اجدادش ــت ش ــورت ثاب ــا در ص ــه آن ه هم
دســته اخــراج شــدگان بودنــد شــهروندی اســپانيا را دادنــد. ايــن 
ــی  ــل و فراجغرافياي ــان، فرانس ــوان فرازم ــپانيا را می ت ــوزش اس پ

ــداع دانســت. ــوان اب ــوزش را می ت ــن پ ــرد و اي تشــريح ک
ــرده اســت  ــی ک ــددی عذرخواه ــای متع ــن از دولت ه ــن: ژاپ ـ ژاپ
چــرا کــه وارد جنــگ جهانی شــده و در کشــورهای آســيايی فجايع 
ــار آورده اســت. در حقيقــت عذرخواهــی حــرف  ــه ب بی شــماری ب

جديــدی در عرصــه روابــط بين الملــل، اســت.
ـ آفريقــای جنوبــی: در آفريقــای جنوبــی کميته هــای عفــو و 
دوســتی توســط مانــدال تشــكيل شــد و عذرخواهــی را بــه شــكل 

ــت. ــرده اس ــل ک ــط بين المل ــم وارد رواب پاراداي

مبانی تئوری بخشش در اسالم
ــوا أَْحَســَن مــا  ــد: »َو اتَِّبُع قــرآن در ســوره زمــر، آيــه 55 می فرماي
ُِّكــْم ِمــْن َقْبــِل أَْن يَأْتَِيُكــُم الَْعــذاُب بَْغَتــًة َو أَنُْتْم  أُنـْـِزَل إِلَْيُكــْم ِمــْن َرب
ــده و  ــان نازل ش ــه پروردگارت ــه از ناحي ــه را ک ــُعُرون؛ و آنچ ال تَْش

ــذاب  ــه ع ــل از اين ک ــد قب ــروی کني ــت، پي ــث اس ــن حدي بهتري
به طــور ناگهانــی و در حالی کــه بــی خبرهســتيد بــه شــما برســد.« 
ايــن آيــه يكــی از آيــات پارادايمــی قــرآن اســت کــه در واقــع در 
قــرآن 3 اليــه خــوب و بهتــر و بهتريــن داريــم کــه دســتور قــرآن بر 

ايــن اســت کــه بهتريــن انتخــاب شــود.
به عنــوان  مثــال در مقابــل قتــل نفــس، قصــاص، ديــه و عفــو داريــم 
کــه بخشــايش در درجــه عالــی اخــالق وجــود دارد. در ســوره نــور 
آيــه 31می خوانيــم: »َو تُوبـُـوا إِلـَـی اهلَلِّ َجِميًعــا أَيـُّـَه الُْمْؤِمُنــوَن لََعلَُّكْم 
تُْفلُِحــوَن؛ بــه معنــی و ای اهــل ايمــان، همــه بــه درگاه خــدا توبــه 

کنيــد، باشــد که رســتگار شــويد.« 
قــرآن در ايــن آيــه اشــاره بــه بخشــايش جمعــی کــرده اســت. پس 
بــه اســتناد ايــن آيــه، پــی می بريــم کــه بخشــايش هــم جامــع و 

هــم جمعــی اســت.
ُ النَّــاَس بُِظلِْمِهــْم َما  و نيــز در ســوره فاطــر آيــه ۴5: »َولـَـْو يَُؤاِخــُذ اهللَّ
َّــٍة؛ کــه خداونــد اگــر می خواســت بــا عدالــت  تـَـَرَک َعلَْيَهــا ِمــْن َداب
خــودش بــا انســان رفتــار کنــد يــک موجــود زنــده نمی مانــد.« بــه  
عبــارت ديگــر بــر اســاس عدالــت خــدا حيــات ممكــن نيســت و 
ايــن آيــه بديــن اشــاره می کنــد کــه حيــات بــدون بخشــش، عــدم 

اســت.
ســه نكتــه در قــرآن وجــود دارد کــه به عنــوان عالی تريــن 
متدلوژی هــای نهادســازی بايــد قابــل  اســتفاده قــرار گيــرد.
- شــفاعت کــه در بخــش بين الملــل يكــی از رکن هــای اصلــی اش 

ميانجی گــری اســت.
- ماه رمضان که ماه بخشايش است که مدلی زمانی است.

- حــج کــه عبــارت اســت از: نهــاد بخشــش کــه نهادينــه کــردن 
بخشــش از طريــق حــج، مدلــی مكانــی اســت.

و اگــر بخواهيــم دوســتی را در جامعــه نهادينــه کنيــم، هر ســه اين 
نــكات بســيار مؤثــر خواهــد بود.

ــو،  ــدارا، عف ــر، م ــد از: صب ــرآن عبارتن ــح در ق ــی صل ــف معناي طي
ــه  ــه عرص ــال ب ــل  انتق ــم قاب ــن ارکان مه ــه اي ــو ک ــران و مح غف
روابــط بين الملــل اســت. فــاز ســوم، صلح دوســتی اســت و اخــالق 
ــه  صــورت جــدی وارد صلــح بين الملــل شــده اســت و  دوســتی ب
در ايــن راســتا ســخنی از امــام علــی)ع( اســت کــه: »فــی تََقلُّــِب 
ــالق  ــه اخ ــت ک ــران اس ــاِل؛ در بح ــُر الرِّج ــَم َجواِه ــواِل ُعلِ االْْح

انســان ها و جوامــع، ديــده می شــود.«
نظريــه »مايــكل والــزر« معتقــد اســت کــه جنــگ انــدام اخالقــِی 
ــال  ــا در ح ــی تمدن ه ــد؛ يعن ــان می ده ــام را نش ــر نظ ــه ه برهن
جنــگ شــاکله اصلــی اخالقی شــان ديــده می شــود. جهــان امــروزه 
ــت  ــكا، نهض ــا و آمري ــت. در اروپ ــراوان رو به روس ــكالت ف ــا مش ب
انزواگرايــی و انحصارگرايــی رواج دارد و در خاورميانــه نيــز بيش از 8 
جنــگ در جريــان اســت و نكتــه اساســی آن ايــن اســت کــه ايــن 
جنگ هــا طوالنــی اســت. بــه  عبــارت  ديگــر، خاورميانــه کــه مهــد 
تمــدن انســان ها بــوده اســت، تمــام کشــورهای جهــان هم اکنــون 

 .در حــال شــخم زدن ايــن عرصــه هســتند

 در مقابل قتل نفس، 
قصاص، دیه و عفو 
داریم كه بخشایش 
در درجه عالی 
اخالق وجود دارد. 
در سوره نور آیه 
۳1می خوانیم: »َو 
تُوبُوا إِلَی اهلَلّ َجِمیًعا 
أَیَُّه الُْمْؤِمنُوَن لََعلَُّکْم 
تُْفلُِحوَن؛ به معنی 
و ای اهل ایمان، 
همه به درگاه خدا 
توبه كنید، باشد كه 
رستگار شوید.« 
قرآن در این آیه 
اشاره به بخشایش 
جمعی كرده است. 
پس به استناد این 
آیه، پی می بریم كه 
بخشایش هم جامع 
و هم جمعی است

روابط تمدنی بدون بخشایش امکان پذیر نیست و بدون عفو در سیاست ممکن است در ادامه 
جنگ، به جنگ سرد و صلح سرد برسیم. انسان قرن ۲1 درخور صلح ِصرف نیست و الیق 

صلح دوستانه است
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رهیافت

اخالق و 
رویکردهای آن 

تقریرات دروس اخالقی 
آقا حسین خوانساری

ــا  ــالق ب ــش اخ ــلمانان دان ــان مس در می
رویکردهــای متفاوتــی روبــه رو بــوده 
اســت و آثــار اخالقــی را در چهــار عنــواِن 
اخــالق فلســفی، اخــالق عرفانــی، اخــالق 
نقلــی و اخــالق تلفیقــی، می تــوان 

دســته بندی کــرد.

اخالق فلسفی
فضيلــت:  فلســفی، چهــار  اخــالق  در 
حكمــت، عّفــت، شــجاعت و عدالــت، 
و هشــت رذيلــت افراطــی و تفريطــی 
ــل  ــات فضاي ــول و امه ــا، اص ــل آن ه مقاب
آن هــا  از  يــک  هــر  از  و  رذايل انــد  و 
فضايــل و رذايــل جزئی تــری منشــعب 
ــه عبــارت ديگــر ايــن دوازده  می گــردد. ب

هيئــت نفســانی اجنــاس عالی همــه فروع 
فضايــل و رذايــل بــه شــمار می رونــد کــه 
مســكويه،  ابــن  تهذيب االخــالق  آثــار 
اخــالق ناصــری خواجــه نصيرالديــن و 
ــن  ــی از اي ــق دوان ــراق محق ــع االش لوام
مكتــب اخــالق فلســفی معرفــی شــده اند.

اخالق عرفانی
از عرفــان و تصــوف تعاريــف زيــادی ارائــه 
ــان  شــده کمــا اين کــه بيــن معنــای عرف
و تصــوف تمايزهايــی ذکــر می شــود. 
عرفــا و صوفيــه از قــرن دوم تــا قــرن نهــم 
مرحلــه ای را طــی کردنــد و از اواخــر ســده 
ــان و تصــوف  ــان عرف ــد جري ــه بع ــم ب نه
وارد  و  گشــت  تغييراتــی  دســتخوش 

ــدی شــد. ــه جدي مرحل
ــه دو  ــی ب ــان عمل ــه های عرف آرا و انديش
دوره پيــش از تدويــن کــه عبارتنــد از 
ــغ و  ــم و دوره تبلي ــيس و تعلي دوره تأس
ــه  ــن ک ــس از تدوي ــج، و ســه دوره پ تروي
عبارتنــد از دوره تصنيــف و ترتيــب، دوره 
تنقيــح و تكميــل و دوره تحليــل و تفســير 

دســته بندی شــده اســت.
بــا فرارســيدن ســده پنجــم هجــری، 
از  تــن  دو  دســت  بــه  تصــوف  علــم 
ــی  ــا، يعن ــای عرف ــته ترين چهره ه برجس
ابوحامــد  و  انصــاری  خواجــه عبــداهللّ  
غزالــی بــه اوج نظــم و اتقــان خــود 
رســيد. اولــی در کتــاب منــازل الســائرين 

ــای  ــه بســط و پااليــش توضيحــات عرف ب
ســابق همــت گماشــت، و غزالــی کوشــيد 
ــه اثبــات رســاند کــه  ــار خــود ب ــا آث ــا ب ت
تنهــا راه دســتيابی بــه معــارف حقــه 
شــريعت، راه تصفيــه باطــن اســت و 
تــالش بســياری بــه کار بــرد تــا شــريعت 
و طريقــت را منطبــق بــر يكديگــر ســازد.

هــدف ايــن مكتــب اخــالق عرفانــی، 
تربيــت انســان کامــل اســت کــه عصــاره 
خلقــت و جامــع جميــع نشــآت وجــود و 

ــت. ــش ماسواس ــت آفرين غاي
ــی در  ــل غزال ــگاه بی بدي ــود جاي ــا وج ب
توجيــه شــرعی آموزه هــای متصوفــه و 
گزاره هــای عرفانــی و پی ريــزی بنيــان 
ــار وی را  ــوف، آث ــن تص ــرای آيي ــی ب دين
ــه  ــاب صوفي ــراث ن ــره ت ــوان از زم نمی ت
ــن  ــه وی در عي ــا ک ــمرد و از آنج ــاز ش ب
ــی،  ــه، اصول ــوف، فقي ــه تص ــی ب دلدادگ
ــوده،  ــز ب ــرآمد ني ــری س ــم و مفس متكلّ
ــان،  ــق عرف ــوی تلفي ــگ و ب ــار وی رن آث
ــه اســت.  ــه خــود گرفت ــرآن و برهــان ب ق
ــی در زمــره  ــار اخالقــی غزال از ايــن رو آث
آثــار مكتــب تلفيــق ): فلســفی، عرفانــی و 

ــود. ــمرده می ش ــی( ش نقل

اخالق نقلی
تأليفــات و رســاله هايی کــه عهــده دار 
جمــع آوری روايــات اخالقــی هســتند 
و نهايتــاً روايــات را دســته بندی کــرده 

حجت االسالم علی اکبر زمانی نژاد
عضو هیئت علمی مرکز احیای آثار اسالمی
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باشــند، ماننــد کتــاب مشــكاة األنــوار 
الزهــد  آمــدی،  غررالحكــم  طبــری، 
ــة  ــوازی و مصادق ــعيد اه ــن س ــين ب حس
ــار  ــان آث ــدوق در مي ــيخ ص ــوان ش اإلخ
رســاله های  و  کتاب هــا  و  شــيعه، 
ــرد  ــی، األدب المف ــان بيهق ــعب اإليم ش
ــارک و  ــن مب ــداهللّ  ب ــد عب ــاری، الزه بخ
رســائل ابــن ابــی الدنيــا در اهــل ســنت، 
ــی  ــالق نقل ــای اخ ــته ترين نمونه ه برجس

بــه حســاب می آيــد.
از ويژگی هــای اخــالق نقلــی، گســتره 
موضوعــات و عناويــن اخالقــی در اخــالق 
بــا  مقايســه  در  اجتمــاع،  و  خانــواده 
کتاب هــای مكتــب عرفانــی، و در اخــالق 
بــا  مقايســه  در  اجتماعــی  و  بندگــی 
ــات  ــفی، موضوع ــب فلس ــای مكت کتاب ه
ــد،  ــش داده ان ــتری را پوش ــن بيش و عناوي
ــان و  ــت بي ــر جذابي ــه از نظ ــا اين ک کم
ــه  ــرعه ب ــده ای از متش ــرای ع ــات ب ادبي
معرفت شناســی،  گرايش هــای  لحــاظ 

ــد. ــر را دارن ــت و تأثي ــترين جذابي بيش

اخالق تلفیقی
برخــی از مؤلفــان اخــالق اســالمی از 
ــب  ــه مكت ــر س ــاز ه ــای ممت ظرفيت ه
ــار خــود  ــی در آث ــی و نقل فلســفی، عرفان
تلفيــق  و  ترکيــب  و  گرفته انــد  بهــره 
قابليت هــای آن ســه مكتــب، مكتــب 
ــی را به وجــود آورده  اســت.  اخــالق تلفيق
ــده از  ــث ش ــه باع ــی ک ــن ويژگ مهم تري
عنــوان تلفيــق يــاد شــود، تلفيــق در روش 
ــت؛  ــه آموزه هاس ــز روش ارائ ــتناد و ني اس
اختــالف  اخــالق  عالمــان  کــه  چــرا 
ــان  ــرآن، عرف ــام ق ــان پي ــخصی مي مش
رهــاورد  بلكــه  نمی ديدنــد،  برهــان  و 
عقــل، وحــی و شــهود را از ابتــدا ســازگار 
ــن رو  ــد. از اي ــی می کردن ــان تلق و يكس
وحيانــی،  آموزه هــای  تــا  کوشــيده اند 
ــی را  ــارف عرفان ــای فلســفی و مع گزاره ه
ــد و دســتگاه  ــدد يكديگــر فراخوانن ــه م ب

ــد. ــه دهن ــی ارائ ــی جامع اخالق
بنابرايــن عنــوان تلفيقــی، طيــف متنوعــی 
ــه  ــود ک ــامل می ش ــی را ش ــار اخالق از آث
ــه  ــعادات را ب ــع الس ــد جام ــاره ای مانن پ
ــوم  ــاء العل ــی احي ــفی، بعض ــرد فلس رويك

ــد  ــی مانن ــی، و برخ ــرد عرفان ــه رويك را ب
ــالق  ــه اخ ــی را ب ــب اصفهان ــه راغ الذريع

نقلــی نزديک تــر می داننــد.
ــل  ــه حداق ــه دو مرتب ــت ک ــته اس شايس
ــا  ــه ب ــق را در مقايس ــری از تلفي و حداکث

ــود: ــی ش ــب معرف ــر مكات ديگ
ــفی  ــب فلس ــوت مكات ــاط ق ــع نق 1. جم
ــه همــراه داده هــای  ــی موجــود، ب و عرفان

ــی اســت. نقل
ــه  ــی ب ــر عقالن ــر تفك ــه ه ــا ک ۲. از آنج
معنــای تفكــر فلســفی نيســت، يــک 
نــوع تلفيــق کــم مؤونــه و حداقلــی 
ــردن  ــع ک ــی جم ــود، يعن ــور می ش تص
تحليل هــای عقلــی و داده هــای نقلــی. 
فــرد از ســويی ارزش معرفتــی وحــی 
و ضــرورت اســتناد و تعبــد بــه آن را 
می پذيــرد و از ســوی ديگــر بــر پايــه 
عقــل مآل انديــش بســيطی کــه بــه 
ــت،  ــه اس ــن نايافت ــفی تعّي ــاظ فلس لح
ــيند  ــی می نش ــای نقل ــل داده ه ــه تحلي ب
ــل  ــات حاص ــا معلوم ــی آن را ب و خروج
و  جهان شناســی  انسان شناســی،  از 
جامعه شناســی خــود پيونــد می دهــد.

کتاب منهج السالکین
جهــت  از  الســالكين  منهــج  کتــاب 
ــردی و  ــالق ف ــات اخ ــتردگی موضوع گس
از جامع تريــن کتاب هــا در  اجتماعــی، 
ــه  ــف در مقدم ــود اســت. مؤل موضــوع خ
کتــاب، حقيقــت درويشــی را در متابعــت 
از شــريعت قلمــداد کــرده و تصريــح 
می کنــد کــه بعــد از ســلمان، ابــوذر، 
ــاير  ــم و س ــعيد، ميث ــار، س ــداد، عم مق
اصحــاب علــی بــن ابــی طالــب)ع( و 
ــق  ــالم(، طري ــم الس ــه طاهرين)عليه ائم
و ســلوک اشــخاص و خوشــه چينی از 
ــه  خرمــن حقيقــت و رايحــه فيــض و... ب
ــه  ــر اين ک ــد مگ ــی نمی رس ــام کس مش
متابعــت شــريعت کنــد و از آن جايــی کــه 
بيــان احــكام شــريعت بســيار زيــاد اســت 
و ايــن کتــاب گنجايــش آن را نداشــته، از 
قســم اّول بحــث خــودداری کــرده و وارد 
ــت  ــلوک طريق ــه س ــده ک ــث دوم ش بح
اســت و قســم ســوم کتــاب نيــز کــه طلب 

ــت. ــده اس ــو نش ــت بازگ ــت اس حقيق

مؤلف در مقدمه می نويسد:
»بــدان کــه حقيقــت درويشــی، ســه 
چيــز اســت، اول: متابعــت شــريعت، دوم: 
ســلوک طريقــت، ســوم: طلــب حقيقــت.«
ــه  ــوم ک ــم س ــه قس ــا ب ــف تنه ــه مؤل ک
ســلوک طريقــت اســت پرداختــه اســت، و 
ايــن قســم شــامل يــک مقدمــه و هفــت 

ــن شــرح: ــاب بدي ب
ــاب دوم:  ــلوک؛ ب ــب س ــاب اول: در مرات ب
در صفــات ســالک؛ بــاب ســوم: در مذّمــت 
ــاب چهــارم: در فضــل  ــا و اهــل آن؛ ب دني
در  پنجــم:  بــاب  آن؛  وجــوب  و  علــم 
وجــوب کســب و فضــل آن؛ بــاب ششــم: 
در احــوال انســان؛ بــاب هفتــم: در اســرار 
ــن  ــش اي ــن بخ ــه مفصل تري ــادات ک عب

ــود. ــامل می ش ــاب را ش کت
ــت  ــهود اس ــاب مش ــن کت ــر اي از سرتاس
کــه مؤلــف پيــرو مكتــب اخــالق عرفانــی 
همــراه بــا مكتــب اخــالق نقلــی اســت. در 
ــر  ــاب مشــتمل ب ــن کت ــع مســلک اي واق
ترکيبــی از ويژگی هــای مكاتــب مختلــف 

اســت. 
ــا  ــق آق ــاگردان محق ــی از ش ــف، يك مؤل
حســين خوانســاری )متوفــای 1۰99 ق / 
1۰98 ق( اســت کــه مــا بيــن ســال های 
1۰5۰ ق تــا 11۰۰ ق توســط آقا حســين 
خوانســاری تقريــر شــده و بــه وســيله اين 

شــاگرد تدويــن شــده اســت.
عمــده مســتندات کتــاب منهج الســالكين 
ــاء  ــاب احي ــص از دو کت ــه و تلخي برگرفت

ــن و المحجــة البيضــاء اســت.  علوم الدي

آقا حسین خوانساری )ره(
کتــاب منهــج الســالكين از تقريــرات 
درس محقــق خوانســاری اســت. اگــر چــه 
ــن  ــتند، ولك ــاب نيس ــف کت ــان مؤل ايش
ــان  ــان بي ــط ايش ــث توس ــات مباح اّمه
شــده و توســط شاگردشــان تقريــر و بعضاً 

ــت.  ــده اس ــه ش اضاف
آقــا حســين خوانســاری رحمــه اهللّ ، بعــد از 
بلــوغ، بــه جهــت تحصيــل علــم و حكمت 
ــرد و  ــرت ک ــان هج ــه اصفه ــارف، ب و مع
ــک، جنــب  در مدرســه خواجــه نظــام مل
مســجد شــيخ لطــف اهللّ ، منــزل گزيــد و 
مشــغول تحصيــل گرديــد تــا بــه مرتبه ای 

كتاب 
منهج السالکین از 
جهت گستردگی 
موضوعات اخالق 
فردی و اجتماعی، 
از جامع ترین 
كتاب ها در موضوع 
خود است

برخی از مؤلفان اخالق اسالمی از ظرفیت های ممتاز هر سه مکتب فلسفی، عرفانی و نقلی در 
آثار خود بهره گرفته اند و تركیب و تلفیق قابلیت های آن سه مکتب، مکتب اخالق تلفیقی را 

به وجود آورده  است
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رســيد کــه اســتاد الــكّل فــی الــكّل 
گرديــد، و صاحــب روضــات الجنــات او را 
اســتاد الــكّل فــی الــكّل عنــد الــكّل ناميد.
آقا حســين، در ســال 1۰16 ق در خوانسار 
ــد و در 1۰98 ق / 1۰99 ق  ــا آم ــه دني ب
ــيد و در  ــا پوش ــم از دني ــان چش در اصفه
تخــت فــوالد اصفهــان، نزديــک قبــر بابــا 
رکن الديــن بــه خــاک ســپرده شــد. پــس 
ــوی  ــليمان صف ــاه س ــان، ش ــن ايش از دف
ــی  دســتور داد کــه جهــت او بقعــه ای عال
ــه  ــه از جمل ــن بقع ــد اي ــد و گنب ــا کنن بن
ــار باســتانی اصفهــان اســت و تعــدادی  آث
از خانــدان آقــا حســين خوانســاری در 
هميــن بقعــه مدفوننــد کــه اکنــون بــه نام 
ــروف  ــاری مع ــين خوانس ــا حس ــه آق تكي
معــروف  شــاگردان  از  ايشــان  اســت. 
ميرفندرســكی اســت و در عصــر خــود بــه 
ــزرگ  ــم، محــّدث و فقيــه ب حكيــم، متكل
ــاری در  ــق خوانس ــه محق ــت ب و در نهاي
ــزد  حوزه هــای علميــه شــهرت يافــت، و ن
ــياری  ــار بس ــوی اعتب ــليمان صف ــاه س ش
ــراوان  ــر شــخص شــاه نفــوذ ف داشــت و ب
داشــت و پــس از ميــر ســيد محمــد 
معصــوم )م 1۰95 ق( بــه شــيخ االســالمی 

ــان منســوب شــد. اصفه

مقام علمی آقا حسین
ــت و  ــرورش ياف ــان پ ــب اصفه او در مكت
جامــع معقــول و منقــول شــد. لــذا او را غير 
ــكل، اســتاد البشــر  ــی ال ــكل ف از اســتاد ال
ــن  ــر و ذو الجمالي ــادی عش ــل ح ــا عق ي
نيــز ناميده انــد. لــذا در وصــف ايشــان 

نوشــته اند:
»محقــق خوانســاری از افاخــم و ثقــات 
علمــای اماميــه اواخر قــرن يازدهــم هجری، 
عالــم عامــل، فقيــه کامــل، محــدث فاضــل، 
ــق  ــم، محق ــم متكل ــی، حكي ــی رجال اصول
مدّقــق، جامــع معقــول و منقول بــود. حّدت 
ــال  ــت و ســرعت انتق ــرت فطان ذهــن و کث
وی معــروف بــود، در فهــم مطالــب عميقــه 
ــد  ــه فكــری زاي ــاج ب ــه محت ــكات دقيق و ن
نمی شــد، مشــكالت علميــه عقليــه و نقليه 
ــود... .«  ــل می نم ــی ح ــی توجه ــا ادن را ب
اســتاد ســيد جالل الديــن آشــتيانی )رحمــه 
اهللّ ( در وصــف آقــا حســين خوانســاری )ره( 

تعاريــف و تمجيدهايــی دارد کــه کمتر برای 
ديگــر علما نوشــته اســت: »يكــی از اســاتيد 
بــزرگ عصــر صفــوی کــه در علــوم ادبــی، 
رياضيــات، فلســفه طبيعــی و الهــی و علــوم 
شــرعی )فقــه، اصــول، رجــال، تفســير، کالم 
و حديــث و...( از متبحــران دوره اســالمی 
بــه شــمار مــی رود. آقــا حســين از تالميــذ 
خليفه ســلطان و ميرفندرســكی و مجلســی 
اول و آخونــد مــال حيــدر خوانســاری اســت. 
مشــارق الشــموس، شــرح بــر دروس حاکــی 
از تبّحــر وی در علــوم نقليــه و نشــانه 
تحقيقــات عاليــه او مشــكالت فقــه و اصــول 

اســت.
يكــی از آثــار مهــم آقــا حســين، تعليقات 
بــر کتــاب شــفای شــيخ الرئيــس بوعلــی 
سيناســت کــه از حواشــی مهــم بــه 
ــين  ــا حس ــی آق ــی رود و حواش ــمار م ش
ــفه  ــر فلس ــه او ب ــل احاط ــفا دلي ــر ش ب
عقليــات  در  او  نظــر  دقــت  و  مشــا 
اســت. در کلمــات آقــا حســين تلفيقــات 
ــرب  ــق مش ــی مطاب ــی کالم تحقيق کالم
دوانــی، دشــتكی، فخــری و صاحــب 
ــه  ــا، ب ــال اين ه ــه و امث ــی فخري حواش
خصــوص در الهيــات خاصــه زيــاد وجــود 
دارد. دلبســتگی او بــه ايــن مطالــب اگــر 
ــاد  ــد، او را از ميردام ــم باش ــم ه ــه ک چ
ــی  ــرزاق الهيج ــال عبدال ــه و م و خواج
فلســفی  روش  و  می ســازد...  متمايــز 
ــت  ــكی اس ــر فندرس ــان روش مي او هم
و تمّحــض در ســبک مّشــا دارد و بــه 
ــن نيــز مســلط اســت و  کلمــات متأخري
از محّقــق دوانــی و صدرالديــن دشــتكی 
و در بســياری از مــوارد از غيــاث الحكمــا 
ــاد  ــب زي ــن ســماکی و... مطال و فخرالدي
کالم  خالصــه  اســت...  کــرده  نقــل 
فلســفی  مشــكل  مســائل  آن کــه...در 
شــخصی بصيــر و دقيــق و عميــق اســت.

ــر شــفا مزايايــی  ــا حســين ب  تعليقــات آق
دارد، عــالوه بــر تحقيــق و دقــت شــخصی، 
ــون  ــلط دارد. چ ــن تس ــوال متأخري ــه اق ب
شــفا را زيــاد تدريــس کــرده اســت... و 
ــوده  ــع ب ــر کار و متتّب ــخص پ ــوالً ش اص
اســت... در دوران پيــری و کهولــت نيــز 
ــه تأليــف و مطالعــه و تحقيقــات علمــی  ب
ــا  ــر آق ــم تحري اشــتغال داشــته اســت... قل
حســين روان و خالــی از پيچيدگــی و اغالق 
اســت. متأخريــن اکثــر، بلكــه جلّهــم از اين 
قبيــل آثــار بی اطالعنــد و بــه مطالــب 
ــد،  ــت نموده ان ــاب درســی کفاي ــان کت هم
ــه کلــی تتبــع و تحقيــق  ــن اواخــر ب در اي

ــت«. ــده اس ــروک ش مت

حوزه درسی محقق خوانساری )ره(
ــا  ــی آق ــات علم ــای حي ــی از ويژگی ه يك
ــی وی  ــوزه درس ــاری، ح ــين خوانس حس
اســت. او بــه مصــداق »زکاة العلــم نشــره« 
از همــان اوان تحصيــل معــارف اســالمی، به 
تدريــس پرداخــت و در مقــام تدريــس بــه 
جايــی رســيد کــه در دورانــی کــه اســاتيد 
بزرگــی چــون شــيخ بهايــی، مقــدس 
ــال  ــی و م ــی مجلس ــد تق ــی، محم اردبيل
رفيــع نائينــی و... در قيــد حيــات بودنــد يــا 
بــه تازگــی بــدرود حيــات گفتــه بودنــد، به 
لقــب »اســتاد الــكّل فــی الــكّل عنــد الكّل« 

ــن شــد. مزيّ
او  درس  کالس  جزئيــات  از  چــه  اگــر 
اطالعــی در دســت نيســت، ولــی از قرائــن 
پيــدا اســت کــه شــاگردان زيــادی در 
ــذ در  درس وی شــرکت می جســتند و تلّم
ــكّل را از افتخــارات خويــش  ــزد اســتاد ال ن

می شــمردند.
ــح  ــش تصري ــرة خوي ــادی در تذک ــر آب نص
ــيه  ــال در حاش ــده فض ــه: »عم ــد ک می کن
آن قبلــه عرفــا حاضــر شــده اســتفاده 

می نماينــد.«
و خاتــون آبــادی در حدائــق المؤمنيــن 
اهللّ   )قــدس  حســين  می نويســد:»آقا 
ــود  ــتاد فضــالی عصــر خ ــه اس ــه( ک روح
بــود و علمــای ايــن عصــر و عصــر قبــل از 
ــا باواســطه  ايــن عصــر، اکثــر بی واســطه ي
ــاگردی او  ــه ش ــه ب ــد، بلك ــاگرد او بودن ش

 می نمودنــد.«  تفاخــر 

یکی از ویژگی های 
حیات علمی آقا 

حسین خوانساری، 
حوزه درسی وی 

است. او به مصداق 
»زكاة العلم نشره« 

از همان اوان 
تحصیل معارف 

اسالمی، به تدریس 
پرداخت و در مقام 

تدریس به جایی 
رسید كه در دورانی 

كه اساتید بزرگی 
چون شیخ بهایی، 
مقدس اردبیلی، 

محمد تقی مجلسی 
و مال رفیع نائینی و... 
در قید حیات بودند 
یا به تازگی بدرود 
حیات گفته بودند، 

به لقب »استاد 
الکّل فی الکّل عند 

الکّل« مزیّن شد
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سکوالریسم اسالمی؛ ایده ای 
نامنسجم و نامتناسب

 

سكوالريســم، در اصــل، نوعــی نگــرش بــه جهــان تلقــی می شــود که بر 
اســاس آن جهــان تنهــا بــا اســتفاده از خــود جهــان قابــل فهــم دانســته 
می شــود. بــر طبــق ايــن وجــه فلســفی سكوالريســم، جهــان بــه مثابــه 
منبــع شــناخت از چنــان مرجعيتــی برخــوردار می گــردد که بــا مراجعه 
بــه آن می تــوان معنــا و ارزش جهــان را شــناخت،  جايــگاه انســان در آن 
را دريافــت و ارزش زندگــی در ايــن جهــان را درک کــرد. ايــن وجــه از 
سكوالريســم، آن گاه کــه بــه عرصــه زندگــی سياســی اجتماعــی انســان 
ســرايت و وجــه سياســی آن را رقــم زد، مرجعيــت ديــن و هرگونــه منبع 
متعالــی در زندگــی سياســی اجتماعــی را انــكار کــرد و در مقابــل، بــر 
مرجعيــت عقــل خودبنيــاد بشــر در تنظيــم آن تأکيــد کــرد. بــر ايــن 
اســاس، هــم در ســاحت ارزش گــذاری و باورمنــدی و هــم در ســاحت 
تصميم گيــری و ســاماندهی نظــم سياســی اجتماعــی مرجعيــت عقــل 
بــه رســميت شــناخته می شــود وديگــر نيــازی بــه ديــن در ايــن عرصه 
ــر  ــان غي ــه و بني ــر پاي ــی ب ــم انديشــه های سياس ــد. ه ــی نمی مان باق
دينــی شــكل می گيــرد و هــم در نتيجــه رفتارهــای سياســی تبيينــی 
غيــر دينــی پيــدا می کنــد و بديــن ترتيــب ديــن و آموزه هــای دينــی از 

زندگــی سياســی اجتماعــی رخــت برمی بنــدد.
بــا ورود چنيــن نگرشــی بــه جهان اســالم ســه رويكــرد اساســی در ميان 
انديشــمندان مســلمان شــكل می گيــرد. در حالــی کــه بيشــتر آنــان از 
اســاس چنيــن نگرشــی را تخطئــه و بــر پيونــد ديــن و سياســت تأکيــد 
می کردنــد، برخــی ديگــر به رغــم پذيــرش سياســی بــودن ذاتــی اســالم 
بــر ضــرورت پذيــرش سكوالريســم در زندگی سياســی برای فائــق آمدن 
بــر مشــكل عقب ماندگــی بــه اقتفــای غــرب اصــرار می ورزيدنــد. در ايــن 
ميــان رويكــردی ســوم و متمايــز رخ می نمايــد. ايــن رويكــرد بــا پذيرش 
سكوالريســم، ايــن مدعــای اساســی را مطرح می کند که چنين نگرشــی 
بــه سياســت بــا اســالم ســازگار اســت. بــه ديگــر ســخن، ايــن ديــدگاه 
ســكوالر بــودن ذاتــی اســالم را مطــرح کــرده، بــا رويكرد هــای مختلــف 
درصــدد اثبــات آن بــر می آيــد. شــكل گيری ايــده سكوالريســم اســالمی 

حاصــل تالش فكــری طرفــداران ايــن نگرش 
ــل  ــا تقلي ــان ب ــت. اين ــالم اس ــان اس در جه
مفهومــی سكوالريســم و طرح آن در ســاحت 
ــک  ــا تفكي ــو و ب ــی از يک س ــی سياس زندگ
دو حــوزه ارزش گــذاری و قانون گــذاری در 
ــر، اســالم را  ــی سياســی از ســوی ديگ زندگ
دينــی ســكوالر معرفــی می کننــد. برخــی از 
روشــنفكران مســلمان در جهان اســالم از اين 
منظــر مرجعيــت ديــن در تبييــن ارزش های 
زندگــی سياســی را پذيرفتــه، مرجعيــت آن را 
در تنظيــم قوانيــن نظم سياســی انكار کــرده، 
بــه پذيرش مرجعيــت عقــل در قانون گــذاری 
حكــم رانده انــد. بــر اين اســاس، اگرچــه نتوان 
آنــان را طرفــدار ايــده جدايــی کامــل ديــن از 
سياســت معرفــی کــرد، بی ترديــد می تــوان آنــان را طــراح ايــده جدايــی 
ديــن و نهادهــای دينــی از دولت دانســت. بديــن ترتيب، در جهان اســالم 
از نظــر ايــن دســته از انديشــمندان، سكوالريســم به مفهــوم جدايی دين 
و نهادهــای دينــی از دولــت ايــده ای مقبــول و موجه دانســته می شــود. اما 
پرســش اساســی ايــن اســت کــه آيــا چنيــن ايــده ای به راســتی ايــده ای 
دارای انســجام )coherence( و مربــوط بودگــی)relevance( اســت؟ افــزون بــر 
تقليــل مفهومی صــورت گرفته در برداشــت طرفــداران ايده سكوالريســم 
اســالمی کــه خــود موجبــات کج فهمــی و برداشــت نادرســت از مفهــوم 
سكوالريســم گرديــده اســت، ايــن ايــده از انســجام درونــی هم برخــوردار 
ــذاری و  ــذاری از قانون گ ــک ارزش گ ــه تفكي ــر پاي ــده ب ــن اي نيســت. اي
پذيــرش مرجعيــت ديــن در اولــی و انــكار آن در دومــی قابل طرح اســت، 
در حالــی کــه چنيــن تفكيلــی نوعــی تنافــی بــه دنبــال مــی آورد. اگــر 
مرجعيــت ديــن در فهــم و تبييــن ارزش هــای ناظــر بــه زندگی سياســی 
پذيرفتــه شــود، ديگــر نمی تــوان مرجعيــت ديــن را در تنظيــم زندگــی 
سياســی انــكار کــرد. از آنجــا کــه در هــر جامعــه ای تنظيــم قوانيــن نظم 
سياســی بــا توجــه بــه ارزش هــای مقبــول آن جامعــه صــورت می گيــرد، 
تفكيــک مذکــور امكان پذيــر نيســت. حداقــل در فهــم ارزش هــای ناظــر 
بــه زندگــی سياســی اجتماعــی و درک عــدم مغايــرت قوانيــن مصــوب 
بــا ارزش هــای مذکــور، مراجعــه بــه ديــن ضــروری می نمايــد؛ ضرورتــی 
کــه برخاســته از پذيــرش مرجعيــت ديــن در حــوزه ارزش هــای زندگــی 
سياســی در ديــدگاه ســكوالرهای مســلمان اســت. ايــده سكوالريســم 
اســالمی همچنيــن فاقــد وصــف مربوط بودگــی اســت. ايــن ايــده از ايــن 
جهــت نامتناســب بــه نظــر می رســد کــه بــا شــرايط حاکــم بــر جوامــع 
اســالمی هماهنگــی الزم را نــدارد. رشــد روزافــزون اســالم گرايی و گرايش 
عمومــی اســالمی گرايان بــه حكومــت دينــی و در عيــن حــال مردمــی از 
يــک ســو و تشــديد اقدامــات مداخله گرايانه غرب در کشــورهای اســالمی 
از ســوی ديگــر، ايــده مذکــور را غيــر قابــل تحقــق می گردانــد. از ســويی 
بــا توجــه بــه گرايــش روزافــزون مســلمانان بــه حكومت هــای مردمــی و 
اســالمی، ايــده دولــت ســكوالر بــا اقبــال زيــادی روبــه رو نبــوده، از ســوی 
ديگــر تشــديد اقدامــات مداخله گرايانــه غــرب در کشــورهای اســالمی، 
زمينه هــای الزم بــرای شــكل گيری گرايشــات ضــد غربــی را مســاعدتر 
گردانــده، دولت هــای ســكوالر بــه عنــوان زمينه ســازان اقدامــات مذکــور 
ــر ايــن اســاس ايــده سكوالريســم اســالمی  ــد. ب غــرب تلقــی می گردن
ايــده ای نامنســجم و دولــت ســكوالر دولتــی نامتناســب در کشــورهای 

 .اســالمی امروزيــن بــه نظــر می رســد

حجت االسالم دکتر منصور میراحمدی
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 شکل گیری ایده 
سکوالریسم 
اسالمی حاصل 
تالش فکری 
كسانی است كه  
با تقلیل مفهومی 
سکوالریسم و 
طرح آن در ساحت 
زندگی سیاسی 
از یک سو و با 
تفکیک دو حوزه 
ارزش گذاری و 
قانون گذاری در 
زندگی سیاسی از 
سوی دیگر، اسالم 
را دینی سکوالر 
معرفی می كنند

یادداشت



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره22|       تیر1396    48

گنجینه

اقیانوس 
بی کران حدیث
جایگاه علمی کتاب ارزشمند 
بحاراالنوار و مؤلف آن عالمه 

محمدباقر مجلسی

از  یکــــــی 
یــن  مهم تر
روایــی  جوامــع 
شــیعی کــه در 
ــه  ــر ب دوره متأخ
ظهــور رســیده، 
ــمند  ــاب ارزش کت
ر  ا نــو ال ا ر بحا
لــدرر  الجامعــة 
االئّمــة  اخبــار 
األطهار)علیهــم 
ــف  ــالم( تألی الس
عالمــه محمدباقــر 
ــت.  ــی اس مجلس
ایــن  دربــاره 
ــه  ــی س ــر روای اث
ــاوت  ــدگاه متف دی
شــده  ابــراز 
اســت: دیــدگاه 
بــه  نخســت 
ــی از  ــبب برخ س
احادیــث ضعیــف، 
صاحــب  و  اثــر 
ــه شــدت  ــر را ب اث
انتقــاد کــرده و 
ایــن  مثبتــات 
ــمند  ــاب ارزش کت
نادیــده  را 
در  انگاشــته اند. 
مقابل، طرفــداران 
دوم  دیــدگاه 
ــد و  ــه نق هیچ گون
انتقــادی را دربــاره 
ــف  ــز آرای مؤل ــاب و نی ــن کت ــوای ای محت
برنمی تابنــد. دیــدگاه ســوم، نظریــه 
اعتــدال اســت کــه نقــد عالمانــه ایــن اثر 
و اعتقــادات نویســنده آن را بــا معیارهــا و 
ــیوه  ــوان ش ــه عن ــی، ب ــای علم مالک ه
معقــول در ارزیابــی ایــن اثــر برگزیده انــد. 
ــرت  ــی)ره( و حض ــام خمین ــرت ام حض
ــه  ــداران نظری ــه ای از طرف ــت اهلل خامن آی
ــالروز  ــبت س ــه مناس ــتند. ب ــوم هس س
رحلــت عالمــه محمدباقر مجلســی، مؤلف 
کتــاب گران قــدر بحاراالنــوار، مــروری بــر 
داشــت. خواهیــم  آن  ویژگی هــای 

امــام خمينــی)ره( کتــاب بحاراالنــوار را 
کتــاب جامعــی از همــه اخبــار می دانــد 
علمــی  ارزش  و  جايــگاه  دربــاره  و 
»کتــاب  اســت:  معتقــد  بحاراالنــوار 
ــوار  ــم بزرگ ــف عال ــه تألي ــوار ک بحاراالن
محمدباقــر  مقــدار  عالــی  محــدث  و 
ــت از  ــه ای اس ــت، مجموع ــی اس مجلس
ــه  ــاله ک ــاب و رس ــد کت ــب چهارص قري
ــی  ــه کوچك ــک کتابخان ــت ي در حقيق
ــرده  ــام ب ــم ن ــک اس ــا ي ــه ب ــت ک اس
ــون  ــاب چ ــن کت ــب اي ــود. صاح می ش
ــث  ــای بســياری از احادي ــده کتاب ه دي
ــتن  ــی و گذش ــطه کوچك ــه واس ــه ب ک
ــام آن  ــی رود، تم ــت م ــا از دس زمان ه
ــه  ــزام ب ــه الت ــدون آن ک ــا را ب کتاب ه
ــد در  ــته باش ــا داش ــه آن ه ــت هم صح
ــوار  ــم بحاراالن ــه اس ــه ب ــک مجموع ي
فراهــم کــرده و نخواســته کتــاب عملــی 
بنويســد يــا دســتورات و قوانيــن اســالم 
را در آن جــا جمــع کنــد، تــا در اطــراف 
از  را  درســت  و  کــرده  بررســی  آن 
ــت  ــد. در حقيق ــدا کن ــت ج ــر درس غي
بحــار، خزانــه همــه اخبــاری اســت 
ــده  ــبت داده ش ــوايان نس ــه پيش ــه ب ک
آن  در  نادرســت،  يــا  درســت  چــه 
ــه خــود صاحــب  ــی هســت ک کتاب هاي
ــد،  او  ــت نمی دان ــا را درس ــار آن ه بح
ــا  ــد ت ــی بنويس ــاب عمل ــته کت نخواس
ــن  ــرا اي ــه چ ــد ک ــكال کن ــی اش کس
کتاب هــا را فراهــم آوردی؛ پــس نتــوان 
ــه  هــر خبــری را کــه در بحــار اســت ب
رخ ديــن داران کشــيد کــه خــالف عقــل 
نتــوان  چنان کــه  اســت،  حــّس  يــا 
بی جهــت اخبــار آن را رد کــرد کــه 
ــه در  ــت، بلك ــا نيس ــليقه م ــق س مواف
هــر روايتــی بايــد بررســی شــود و 
آن گاه بــا ميزان هايــی کــه علمــا در 
ــودن  ــد، عملــی ب اصــول تعييــن کرده ان
ــا نبــودن آن را اعــالن کــرد ... پــس،  ي
ــه مجــرد آن کــه  ــد ب ــل نباي انســان عاق
ــش  ــا عادت ــليقه ي ــالف س ــزی برخ چي
بــود يــا علــم ناقــص او راهــی بــر ادراک 

ــزد ...« ــكار برخي ــه ان ــت، ب آن نداش
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای نيــز از ايــن 
کتــاب تجليــل کــرده  و آن را جــزو 

حجت االسالم ابوالفضل سلطان محمدی
مدرس حوزه و دانشگاه
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شــيعه  تاريــخ  برجســته  کتاب هــای 
ــد: می دان

منابــع  از  يكــی  فقــط  »بحاراالنــوار 
از  يكــی  البتــه  ماســت؛  حديثــی 
بنــده   ... بهترين هايــش هــم هســت 
هميشــه از بحاراالنــوار تجليــل کــرده ام. 
بــه اعتقــاد مــن، ايــن کتــاب جــزو 
تاريــخ  تمــام  برجســته  کتاب هــای 
ــی  ــی يك ــه مجلس ــت و عالم ــيعه اس ش
از مبتكريــن علمــای بــزرگ ماســت. 
ــی  ــم: اول کس ــی گفت ــک وقت ــده ي بن
ــت؛  ــته اوس ــات نوش ــل اآلي ــه تفصي ک
اول کســی کــه تفصيــل نهج البالغــه 
نوشــته اوســت؛ اول کســی کــه تفصيــل 
روايــات نوشــته و تبويــب و فصل بنــدی 
کــرده، اوســت. شــما بــه هــر بابــی نــگاه 
می کنيــد آيــات مربــوط، آن جاســت. 
را  کار  ايــن  او  از  قبــل  هيچ کــس 
نكــرده؛ اين هــا خيلــی مهــم اســت؛ 
مجلســی  عالمــه  ابتــكارات  اين هــا 
ــت.  ــی اس ــی بزرگ ــخص خيل ــت. ش اس
ــات ـ چــه در  ــل رواي ــای او در ذي بيان ه
بحاراالنــوار، چــه در مــرآت العقــول و چه 
در مــالذ االخيــار ـ بســيار قــوی، عميــق 
و دقيــق اســت. ايشــان شــخصيت بســيار 
بــزرگ و ماليــی اســت ... .« ايشــان 
ــث  ــش احادي ــزوم پاالي ــه ل ــه، ب در ادام
صحيــح از ســقيم و معتبــر از غيرمعتبــر 
بــا اســتفاده از روش هــای علمــی تأکيــد 

ــت. ــرده اس ک

ارزيابی و اعتبارسنجی
ــر  ــد ب ــوار باي ــی بحاراالن ــام ارزياب در مق

ــكات توجــه داشــت: ــن ن اي
ارزيابــی  و  اعتبارســنجی  در  الــف( 
روايــات، از ايــن نكتــه مهــم نبايــد 
غفلــت کــرد کــه معيــار ارزيابــی و 
ســنجش  و  حديثــی  متــون  اعتبــار 
ارزش و ســنديت آن هــا منحصــر بــه 
بررســی صحــت و ســقم اســناد نيســت؛ 
احاديــث  اعتبارســنجی  در  زيــرا 
راه هــای ديگــری هــم وجــود دارد کــه 
و  فقهــا  می شــود.  تمســک  بدان هــا 
اصولييــن بــه برخــی از ايــن راه هــا 
فقيــه  جملــه  از  کرده انــد؛  اشــاره 

معــروف و مشــهور اصولــی و عالمــه 
ــر  مجــدد و مؤســس، وحيــد بهبهانــی ب
ايــن نكتــه تصريــح دارد کــه بــا وجــود 
ــی،  ــی و داخل ــواهد خارج ــن و ش قراي
ضعــف ســند حديــث جبــران شــده 
و حديــْث اعتبــار و قابليــت اســتناد 
می يابــد. وحيــد بهبهانــی در بحثــی 
فقهــی بــه مناســبت اســتناد بــه روايتــی 
ــود دارد،  ــف وج ــند آن ضع ــه در س ک
الحديــث  هــذا  أّن  »مــع  می گويــد: 
لــو کان ضعيفــاً لــكان حجــة البتــًة، 
و قطعــاً عنــد کل الفقهــاء لموافقتــه 
األصحــاب  و عمــل  واآليــة  لأصــول 
األعصــار  فــی  المســلمين  طريقــة  و 
واألمصــار؛ بــه عــالوه، ايــن حديــث 
اگــر حديــث ضعيفــی هــم باشــد قطعــاً 
پيــش همــه فقهــا حجــت خواهــد بــود، 
ــول  ــا اص ــق ب ــث مواف ــن حدي ــرا اي زي
ــورد بحــث و  ــه م ــه فقهــی[ و آي ]عملي
ــا عمــل اصحــاب اماميــه  ــق ب نيــز مطاب
ــام  ــلمانان در تم ــه و روش مس و طريق

مكان هاســت«. و  زمان هــا 
ــر  ــی خبي ــی، محدث ــوم مجلس ب( مرح
و  مبانــی  اســاس  بــر  و  بــود  آگاه  و 
ــح  ــث صحي ــی، احادي ــای رجال معياره
را از ســقيم و موثــق را از غيرموثــق 
علمــی  مرزبنــدی  بــا  و  بازشــناخته 
احاديــث  تقســيم بندی  بــه  قائــل 
بــه »صحيــح و موثــق« و »ضعيــف 
شــاهد  اســت.  بــوده  مجهــول«  و 

ــهور  ــروف و مش ــر مع ــخن، اث ــن س اي
اصــول  العقــول در شــرح  مــرآت  او 
وی  اســت.  کلينــی  مرحــوم  کافــی 
در ايــن اثــر تمــام احاديــث کافــی 
ــرده و  ــی ک ــندی ارزياب ــاظ س را از لح
صحــت و ضعــف اســناد آن احاديــث را 
ــا  ــن ب ــت؛ بنابراي ــرده اس ــی ک بازشناس
ــوان او  ــن دقــت علمــی نمی ت وجــود اي
را بــه اخبــاری افراطــی منتســب کــرد.

بــه  نســبت  مجلســی  مرحــوم  ج( 
ــه  ــا توج ــذ آن ه ــات و مآخ ــناد رواي اس
و تأکيــد بســياری داشــت. شــيوه او 
در بحاراالنــوار ايــن اســت کــه نخســت 
ــد  ــر می کن ــث را ذک ــذ حدي ــام مأخ ن
ــه صــورت  ــث را ب و ســپس ســند حدي
کامــل مــی آورد و بدين ســان روايــت 
را در معــرض ارزيابــی منتقــدان و نقــد 
واقــع  در  می دهــد.  قــرار  رجاليــون 
ــدگاری  ــل مان ــه عام ــن نكت ــت اي رعاي
ــر در  ــن اث ــت اي ــی و مرجعي و جاودانگ
ــوده  ــف آن ب ــس از تألي ــخ پ طــول تاري
و  کلــی  قضــاوت  بــود.د(  خواهــد  و 
ــوار و  مطلــق در مــورد روايــات بحاراالن
نتيجه گيــری نهايــی از آن، بــه ايــن 
ــر  ــن اث ــات اي ــه رواي ــه هم ــيوه ک ش
ــط  ــت، خب ــر اس ــا غيرمعتب ــر و ي معتب
ــر  ــی ديگ ــتباه کل ــود اش ــا و خ و خط
ــه،  ــی و منصفان ــاوت منطق ــت. قض اس
آن اســت کــه درخصــوص هــر روايتــی 
داوری مــوردی صــورت گيــرد و اعتبــار 
ــه اصــول و  ــا توجــه ب ــات ب اســناد رواي
ــنجی  ــی و ارزش س ــای اعتبارياب مؤلفه ه
رجالــی از ســويی، و متــون روايــات بــا 
از  الحديــث  فقــه  و  اجتهــادی  روش 
ســوی ديگــر بررســی علمــی شــود. 
چنان کــه اشــاره شــد، نســبت ايــن 
ســخن بــه عالمــه مجلســی کــه او 
همــه روايــات بحاراالنــوار را معتبــر 
غيرعلمــی  نســبتی  می دانســته، 
غــرض ورزی  يــا  جهالــت  روی  از  و 
ــق را رد  ــن داوری ناح ــه اي ــت. آنچ اس
ــث  ــندی احادي ــات س ــد، تحقيق می کن
کافــی در مــرآت العقــول، و تصريحــات 
ــوار  ــای بحاراالن ــی وی در جای ج رجال

 .اســت

در اعتبارسنجی و 
ارزیابی روایات، 
از این نکته مهم 
نباید غفلت كرد 
كه معیار ارزیابی و 
اعتبار متون حدیثی 
و سنجش ارزش 
و سندیت آن ها 
منحصر به بررسی 
صحت و سقم 
اسناد نیست؛ زیرا 
در اعتبارسنجی 
احادیث راه های 
دیگری هم وجود 
دارد كه بدان ها 
تمسک می شود

قضاوت كلی و مطلق در مورد روایات بحاراالنوار و نتیجه گیری نهایی از آن، به این شیوه كه 
همه روایات این اثر معتبر و یا غیرمعتبر است، خبط و خطا و خود اشتباه كلی دیگر است
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تحلیل

»الغدیر« و 
مسئله وحدت اسالمی

بازخوانی دیدگاه اجتماعی استاد مطهری 
پیرامون کتاب ارزشمند الغدیر و عالمه امینی

کتــاب ارزشــمند الغدیــر بعــد از انتشــار، مــوج عظیمــی در جهان 
ــا و  ــون از زوای ــالمی تاکن ــران اس ــود آورد. متفک ــه وج ــالم ب اس
ــی، تاریخــی، کالمــی، حدیثــی، تفســیری و  ــاد مختلــف ادب ابع
اجتماعــی بــه ایــن کتــاب پرداخته انــد. شــهید مطهــری از زاویه 
اجتماعــی بــه بحــث وحــدت اســالمی پرداختــه و ایــن بحــث را 
ــد. در ایــن نوشــتار، خالصــه ای از  یــک بحــث اجتماعــی می دان
دیــدگاه ایشــان دربــاره کتــاب الغدیــر و عالمــه امینــی بازخوانی 

می شــود.

ــنفكر  ــمندان روش ــان و دانش ــری، مصلح ــتاد مطه ــاور اس ــه ب ب
اســالمی عصــر مــا، اتحــاد و همبســتگی ملــل و فــرق اســالمی 
ــه  ــمن از هم ــه دش ــی ک ــوال کنون ــاع و اح ــاً در اوض را خصوص
ــف  ــايل مختل ــا وس ــته ب ــوم آورده و پيوس ــا هج ــب بدان ه جوان
ــن  ــات نوي ــراع اختالف ــن و اخت ــات که ــعه اختالف ــی توس در پ
اســت، از ضروري تريــن نيازهــای اســالمی می دانــد. اساســاً 
ــام  ــورد توجــه و اهتم ــه شــدت م وحــدت و اخــوت اســالمی، ب
ــه  ــن اهــداف اســالم ب ــوده و از مهم تري شــارع مقــدس اســالم ب
شــمار مــی رود. قــرآن، ســنت و تاريــخ اســالم گــواه ايــن مطلــب 
ــن پرســش پيــش آمــده کــه  ــرای برخــی اي ــن رو ب اســت. از اي
ــه هــر حــال  ــر« کــه ب ــی ماننــد »الغدي ــا تأليــف و نشــر کتاب آي
موضــوع بحــث آن کهن تريــن مســئله اختالفــی مســلمين اســت، 
مانعــی در راه هــدف مقــدس و ايــده آل عالــی وحــدت اســالمی 

ــد؟ ــاد نمی کن ايج

انديشه عالمه امینی
ــوار  ــه بزرگ ــه عالم ــم ک ــن مســئله بپردازي ــه اي ــد ب ــاز باي در آغ
امينــی، مؤلــف الغديــر، چگونــه می انديشــيده اســت؟ آيــا ايشــان 
وحــدت و اتحــاد مســلمين را تنهــا در دايــره تشــيع قابــل قبــول 
ــيع تر  ــالمی را وس ــوت اس ــره اخ ــه داي ــا اين ک ــته و ي می دانس
ــه  ــان ب ــرار و اذع ــا اق ــه ب ــالم ک ــوده اس ــد ب ــته و معتق می دانس
شــهادتين محقــق می شــود، خــواه ناخــواه حقوقــی را بــه عنــوان 
ــه اخــوت و  ــر مســلمان ايجــاد می کنــد و وصل حــق مســلمان ب
بــرادری کــه در قــرآن بــه آن تصريــح شــده ميــان همه مســلمين 

محفــوظ اســت.
ــه ايــن نكتــه کــه الزم اســت نظــر خــود را در  عالمــه امينــی ب
ايــن موضــوع روشــن کننــد و اين کــه نقــش الغديــر در وحــدت 
ــاًل توجــه  ــا منفــی؟ کام ــا مثبــت اســت ي اســالمی چيســت، آي
داشــته و بــرای اين کــه از طــرف اعــم معترضــان کــه در جبهــه 
مخالــف خودنمايــی می کننــد و آن هايــی کــه در جبهــه موافــق 
خــود را جــا زده انــد مــورد سوء اســتفاده واقــع نشــود، نظــر خــود 

ــد. ــن کرده ان ــح داده و روش ــرر توضي را مك
عالمــه امينــی طرفــدار وحــدت اســالمی اســت و با نظری وســيع 
ــف در  ــای مختل ــرد. وی در فرصت ه ــدان می نگ و روشــن بينانه ب
ــا  ــه در اين ج ــرده ک ــرح ک ــئله را ط ــن مس ــر اي ــدات الغدي مجل

ــود.  ــل می ش ــا نق ــی از آن ه بخش هاي
سیدجواد میرخلیلی
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نقش و جايگاه الغدير در جهان اسالم
در مقدمــه جلــد اول اشــاره کوتاهــی می کننــد بــه اين کــه 
ــن  ــر چــه نقشــی در جهــان اســالم خواهــد داشــت. در اي الغدي
بــاره می نويســد: »و مــا اين همــه را خدمــت بــه ديــن و اعتــالي 

ــماريم.« ــالمی می ش ــت اس ــاي ام ــق و احي ــه ح کلم
در جلــد ســوم، صفحــه 77 پــس از نقــل اکاذيــب ابــن تيميــه، 
آلوســی و قصيمــی مبنــی بــر اين کــه شــيعه برخــی از اهــل بيــت 
ــا  ــن الحســين دشــمن مــی دارد، ب ــی ب ــن عل ــد ب را از قبيــل زي

ــد: ــد و اصــالح می گوين ــوان نق عن
» ... ايــن دروغ هــا و تهمت هــا تخــم فســاد را مــی کارد و 
ــت  ــزد و جماع ــر می انگي ــالم ب ــت اس ــان ام ــمني ها را مي دش
ــد، جمــع امــت را متشــتت  ــه می کن ــه تفرق ــل ب اســالم را تبدي

ــاد دارد.« ــلمين تض ــه مس ــح عام ــا مصال ــازد و ب می س
نيــز در جلــد ســوم، صفحــه ۲68، تهمــت ســيد رشــيد رضــا را به 
شــيعه مبنــی بــر اين کــه »شــيعه از هــر شكســتی کــه نصيــب 
ــروزی  ــه پي ــا ک ــا آن ج ــود ت ــحال می ش ــود خوش ــلمين ش مس
روس را بــر مســلمين در ايــران جشــن گرفتنــد.« نقــل می کنــد 
ــيد  ــال س ــه امث ــاخته و پرداخت ــا س ــن دروغ ه ــد: »اي و می گوي
ــاً  ــه قاعدت ــراق ک ــران و ع ــد رشــيد رضاســت. شــيعيان اي محم
مــورد ايــن تهمــت هســتند و همچنيــن مستشــرقان، ســياحان 
و نماينــدگان ممالــک اســالمی و غيــر هــم کــه در ايــران و عــراق 
ــد.  ــان ندارن ــن جري ــری از اي ــد خب ــته و دارن ــد داش ــت و آم رف
شــيعه بــال اســتثنا بــرای نفــوس، خــون، حيثيــت و مــال عمــوم 
مســلمين اعــم از شــيعه و ســنی احتــرام قائــل اســت. هــر وقــت 
مصيبتــی بــرای عالــم اســالم در هــر کجــا و هــر منطقــه و بــرای 
هــر فرقــه پيــش آمــده اســت، در غــم آن هــا شــريک بــوده اســت. 
ــدان  ــرآن و ســنت ب ــه در ق ــز اخــوت اســالمی را ک شــيعه هرگ
تصريــح شــده، محــدود بــه جهــان تشــيع نكــرده اســت، و در اين 

جهــت فرقــی ميــان شــيعه و ســنی قائــل نشــده اســت.«
نيــز در پايــان جلــد ســوم، پــس از انتقــاد از چنــد کتــاب از کتــب 
قدمــا؛ از قبيــل عقــد الفريــد ابــن عبدربــه، االنتصــار ابوالحســين 
خيــاط معتزلــی، الفــرق بيــن الفــرق ابومنصــور بغــدادی، الفصــل 
ــم  ــن عبدالكري ــد ب ــل محم ــل و النح ــی، المل ــزم اندلس ــن ح اب
شهرســتانی، منهــاج الســنه ابــن تيميــه، والبدايــة و النهايــه ابــن 
کثيــر و چنــد کتــاب از کتــب متأخريــن؛ از قبيــل تاريــخ االمــم 
االســالميه شــيخ محمــد خضــری، فجــر االســالم احمــد اميــن، 
الجولــة فــی ربــوع الشــرق االدنــی محمــد ثابــت مصــری، الصــراع 
ــاراهلل  ــی ج ــيعه موس ــی، و الوش ــه قصيم ــالم و الوثني ــن االس بي

می گويــد:
»هــدف مــا از نقــل و انتقــاد ايــن کتــب، ايــن اســت کــه بــه 
امــت اســالم اعــالم خطــر کنيــم و آنــان را بيــدار نماييــم کــه 
ــالمی  ــه اس ــرای جامع ــر را ب ــن خط ــا بزرگ تري ــن کتاب ه اي
بــه وجــود مــی آورد، زيــرا وحــدت اســالمی را متزلــزل 
می کنــد، صفــوف مســلمين را می پراکنــد، هيــچ عاملــی 
ــد  ــم نمی پاش ــلمين را از ه ــوف مس ــب صف ــن کت ــش از اي بي

ــرد و رشــته اخــوت اســالمی را  ــن نمی ب و وحدتشــان را از بي
پــاره نمی کنــد.«

عالمــه امينــی در مقدمــه جلــد پنجم با عنــوان » نظريــة کريمة« 
بــه مناســبت يكــی از تقديرنامه هايــی کــه از مصــر دربــاره الغديــر 
ــن  ــاًل روش ــوع کام ــن موض ــود را در اي ــر خ ــت، نظ ــيده اس رس
می کننــد و جــای هيــچ ترديــدی باقــی نمی گذارنــد، می گويــد:

»عقايــد و آرا دربــاره مذاهــب آزاد اســت و هرگــز رشــته اخــوت 
اســالمیکه قــرآن کريــم بــا جملــه »انمــا المؤمنــون اخــوة« بدان 
ــه علمــی،  ــد کار مباحث ــد، هــر چن ــاره نمی کن ــح کــرده پ تصري
مجادلــه کالمــی و مذهبــی بــه اوج خــود برســد، ســيره ســلف و 

در رأس آن هــا صحابــه و تابعيــن هميــن بــوده اســت.«
»مــا مؤلفــان و نويســندگان در اقطــار و اکنــاف جهــان اســالم، بــا 
همــه اختالفــی کــه در اصــول و فــروع بــا يكديگــر داريــم، يــک 
جامــع مشــترک داريــم و آن ايمــان بــه خــدا و پيامبــر خداســت. 
در کالبــد همــه مــا يــک روح و يــک عاطفــه حكمفرماســت و آن 

روح اســالم و کلمــه اخــالص اســت.«
»مــا مؤلفــان اســالمی همــه در زيــر پرچــم حــق زندگــی 
ــرم)ص(  ــالت نبی اک ــرآن و رس ــادت ق ــت قي ــم و در تح می کني
ــه: ان  ــن اســت ک ــا اي ــام همــه م ــم. پي ــه می نمايي انجــام وظيف
ــه اال اهلل و  ــا »ال ال ــه م ــعار هم ــالم و ش ــد اهلل االس ــن عن الذي
محمــد رســول اهلل« اســت. آری مــا حــزب خــدا و حاميــان ديــن 

ــتيم!« او هس

رد اتهام ها و سوء تفاهم ها
عالمــه امينــی در مقدمــه جلــد هشــتم تحــت عنــوان »الغديــر 
ــی المــال االســالمی« مســتقيماً وارد بحــث  يوحــد الصفــوف ف
نقــش الغديــر در وحــدت اســالمی می شــوند. وی در ايــن 
ــب  ــر موج ــد الغدي ــه می گوين ــانی را ک ــات کس ــث، اتهام بح
تفرقــه بيشــتر مســلمين می شــود، ســخت رد می کنــد و ثابــت 
ــر بســياری از ســوءتفاهمات را  ــر عكــس، الغدي ــه ب ــد ک می کن
از بيــن می بــرد و موجــب نزديک تــر شــدن مســلمين بــه 
يكديگــر می گــردد. آن گاه اعترافــات دانشــمندان اســالمی 
ــد و  ــاهد می آورن ــوان ش ــه عن ــاره ب ــن ب ــيعه را در اي ــر ش غي
در خاتمــه، نامــه شــيخ محمــد ســعيد دحــدوح را بــه هميــن 

ــد. ــل می کنن ــبت نق مناس
نقــش مثبــت الغديــر، در وحــدت اســالمی از ايــن نظــر اســت که 
اوالً منطــق مســتدل شــيعه را روشــن می کنــد و ثابــت می کنــد 
ــر  ــه تشــيع ب کــه گرايــش در حــدود صــد ميليــون مســلمان ب
خــالف تبليغــات زهرآگيــن عــده ای، مولــود جريان هــای سياســی 
يــا نــژادی و غيــره نبــوده اســت، بلكــه يــک منطــق قــوی متكــی 
بــه قــرآن و ســنت موجــب ايــن گرايــش شــده اســت. ثانيــاً ثابــت 
ــه  ــبب فاصل ــه س ــيعه ک ــه ش ــات ب ــاره ای اتهام ــه پ ــد ک می کن
گرفتــن مســلمانان ديگــر از شــيعه شــده اســت؛ از قبيــل اين کــه 
ــح  ــيعه ترجي ــر ش ــلمان غي ــر مس ــلمان را ب ــر مس ــيعة غي ش
می دهــد و از شكســت مســلمانان غيــر شــيعه از غيــر مســلمانان 

به باور استاد 
مطهری، مصلحان 
و دانشمندان 
روشنفکر اسالمی 
عصر ما، اتحاد و 
همبستگی ملل 
و فرق اسالمی 
را، خصوصاً در 
اوضاع و احوال 
كنونی كه دشمن 
از همه جوانب 
بدان ها هجوم 
آورده و پیوسته 
با وسایل مختلف 
در پی توسعه 
اختالفات كهن و 
اختراع اختالفات 
نوین است، از 
ضروري ترین 
نیازهای اسالمی 
می داند

عالمه امینی در مقدمه جلد هشتم اتهامات كسانی را كه می گویند الغدیر موجب تفرقه 
بیشتر مسلمین می شود، سخت رد می كند و ثابت می كند كه بر عکس، الغدیر بسیاری از 

سوءتفاهمات را از بین می برد و موجب نزدیک تر شدن مسلمین به یکدیگر می گردد
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تحلیل

ــج  ــای ح ــه ج ــيعه ب ــه ش ــل اين ک ــردد، و از قبي ــادمان می گ ش
بــه زيــارت ائمــه مــی رود يــا در نمــاز چنيــن می کنــد و در ازدواج 
موقــت چنــان، بــه کلــی بی اســاس و دروغ اســت. ثالثــاً شــخص 
شــخيص اميرالمؤمنيــن علــی)ع( را کــه مظلوم تريــن و مجهــول 
القدرتريــن شــخصيت بــزرگ اســالمی اســت و می توانــد مقتــدای 
عمــوم مســلمين واقــع شــود، و همچنيــن ذريــه اطهــارش را بــه 

جهــان اســالم معرفــی می کنــد.

برکه آب زالل
در ايــن بخــش از نوشــتار بــه برداشــت برخــی دانشــمندان بــي 
غــرض مســلمان غيــر شــيعه از کتــاب ارزشــمند الغديــر اشــاره 

می کنيــم. 
محمــد عبدالغنــی حســن مصــری، در تقريــظ خــود بــر الغديــر 
کــه در مقدمــه جلــد اول، چــاپ دوم، چــاپ شــده اســت 

می گويــد:
ــما را )  ــه آب زالل ش ــه برک ــم ک ــئلت می کن ــد مس »از خداون
ــح و  ــه معنــای گــودال آب اســت( ســبب صل ــی ب ــر در عرب غدي
صفــا ميــان دو بــرادر شــيعه و ســنی قــرار دهــد کــه دســت بــه 

ــاي امــت اســالمی را بســازند.« دســت هــم داده، بن
ــه  ــاب« در مقدم ــری »الكت ــه مص ــر مجل ــان مدي ــادل غضب ع
ــيعه را روشــن  ــاب، منطــق ش ــن کت ــد: »اي ــوم می گوي ــد س جل
می کنــد و اهــل ســنت می تواننــد بــه وســيله ايــن کتــاب شــيعه 
را بــه طــور صحيــح بشناســند. شناســايی صحيــح شــيعه ســبب 
می شــود کــه آراي شــيعه و ســنی بــه يكديگــر نزديــک شــود، و 

مجموعــاً صــف واحــدی تشــكيل دهنــد.«
دکتــر محمــد غــالب، اســتاد فلســفه در دانشــكده اصــول ديــن 
جامعــه االزهــر، در تقريظــی کــه بــر الغديــر نوشــته و در مقدمــه 

جلــد چهــارم چــاپ شــده اســت می گويــد:
»کتــاب شــما در وقــت بســيار مناســبی بــه دســتم رســيد؛ زيــرا 
ــی  ــاره زندگ ــی درب ــف کتاب ــع آوری و تألي ــغول جم ــون مش اکن
مســلمين از جوانــب مختلــف هســتيم، لهــذا خيلــی مايلــم کــه 
اطالعــات صحيحــی دربــاره شــيعه اماميــه داشــته باشــم. کتــاب 
شــما بــه مــن کمــک خواهــد کــرد و مــن ديگــر ماننــد ديگــران 

دربــاره شــيعه اشــتباه نخواهــم کــرد.«
ــه در  ــود ک ــظ خ ــی، در تقري ــی حلب ــان کيال ــر عبدالرحم دکت
ــه  ــاره ب ــس از اش ــر چــاپ شــده، پ ــارم الغدي ــد چه ــه جل مقدم
ــی  ــه عوامل ــه چ ــر، و اين ک ــر حاض ــلمانها در عص ــاط مس انحط
می توانــد مســلمانان را نجــات دهــد، و پــس از اشــاره بــه اين کــه 
شــناخت صحيــح وصــی پيغمبــر اکــرم)ص( يكــی از آن عوامــل 

ــد: ــت، می گوي اس
»کتــاب الغديــر و محتويــات غنــی آن، چيــزی اســت کــه ســزاوار 
اســت هــر مســلمانی از آن آگاهــی يابــد، تــا دانســته شــود چگونه 
ــه ايــن  ــا ب ــد، و حقيقــت کجاســت. م مورخــان کوتاهــی کرده ان
وســيله بايــد گذشــته را جبــران کنيــم و بــا کوشــش در راه اتحاد 

 ».مســلمين بــه اجــر و ثــواب نايــل گرديــم

مجاهدت علمی عالمه امینی

الغديــر فــی الكتــاب و الســنة و االدب، بــه معنــای »غديــر 
در کتاب]قــرآن[، ســنت، و ادبيــات«، نــام کتابــی از عالمــه 
امينی اســت که در 11 جلد منتشــر شــده اســت. انتخاب 
ايــن عنــوان بــرای ايــن کتــاب بدين معناســت که کســی 
کــه منكــر حديــث غديــر و امــور وابســته بــه آن شــود، در 
واقــع منكــر قــرآن، ســنت، ادبيــات، تاريــخ و مجمع علمی 
شــعر عــرب شــده اســت؛ چرا کــه نويســنده مدعــای خود 
ــا اســناد متقــن و شــواهد قطعــی از هــر ســه منبــع  را ب

مذکــور بــه اثبات رســانده اســت.
ــاب  ــوان کت ــه 15۰ عن ــک ب ــر« نزدي ــاب »الغدي در کت
از مهم تريــن کتاب هــای مســلمانان - در رشــته های 
مختلــف - کــه در طــول تاريــخ، شــخصيت افــراد و 
ــده و  ــان آورده ش ــه مي ــت ب ــاخته اس ــات را س اجتماع
براســاس مالک هــا و مآخــذ خــود اهــل ســنت بــه مطالب 
آنهــا رســيدگی شــده اســت؛ چنان کــه می تــوان گفــت، 
نويســنده الغديــر، بــه نوعــی بازســازی علمی دســت يافته 
اســت و بــه تصحيــح کتابخانــه عمومــی اســالم توفيــق 
ــرا هميــن 15۰ کتــاب از علمــای  پيــدا کــرده اســت، زي
گذشــته و معاصــر اســالم، از تاريــخ طبــری تا فجراالســالم 
احمــد اميــن، ميزانــی بــه دســت می دهــد بــرای صدهــا 

کتــاب ديگــر و هزارهــا مســأله ديگــر.
عالمــه امينــی، بــرای يافتــن منابــع جهــت نــگارش ايــن 
کتــاب، ســفرهايی را بــه صــورت بســيار ســاده و اقتصادی 
انجــام داد. وی در ايــن ســفرها در پــی کتابخانه هــا، اعــم 
ــه  ــود. وی در ايــن کتابخانه هــا ب از عمومــی و شــخصی ب
مطالعــه، استنســاخ و تهيــه مآخــذ و مالقــات با اســتادان و 
اصــالح و ارشــاد و تأثيــر در اهــل علــم و گاه نمــاز جماعت 
و منابــر عمومــی می پرداخــت. هــدف مولف کتــاب الغدير 
کــه در دفــاع از حــق جانشــينی بی واســطه اميرالمؤمنيــن 
)ع( نســبت بــه پيامبــر)ص( نوشــته شــده، ايــن اســت که 
ــل نشــر اســالم  ــه از اواي ــی ک ــات و تحريف هاي ــا انحراف ب
صــورت گرفتــه اســت، مبــارزه کنــد و حــق را ثابــت نمايد.

نويســنده، حديــث غديــر را يقين آورتريــن و متواترتريــن 
حديــث منقــول از پيامبــر)ص( می دانــد. وی بــه هميــن 
منظــور، ســند حديــث را از صحابــه و تابعــان تــا علمــای 
ســده چهاردهــم هجــری قمــری بــا تكيــه بــر منابــع اهل 
ســنت ذکــر می کنــد و تواتــر آن را نشــان می دهــد.  عالوه 
بــر ايــن تواتــر، نويســنده بــه تفصيــل اشــعاری از صحابه و 
تابعــان و نســل های بعــدی را در تأييــد مدعــای خــود ذکر 
می کنــد و در خــالل ايــن مباحــث، بــه تهمت هايــی کــه 
توســط برخــی بــر شــيعه وارد شــده اســت قاطعانــه و بــا 

اســناد مــورد قبــول نــزد آنهــا، پاســخ می دهــد.

نقش مثبت الغدیر، 
در وحدت اسالمی 

از این نظر است 
كه اوالً منطق 

مستدل شیعه را 
روشن می كند و 
ثابت می كند كه 

گرایش در حدود 
صد میلیون مسلمان 

به تشیع بر خالف 
تبلیغات زهرآگین 

عده ای، مولود 
جریان های سیاسی 

یا نژادی و غیره 
نبوده است، بلکه 
یک منطق قوی 
متکی به قرآن و 

سنت موجب این 
گرایش شده است
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حکمت 
شرقی

شناخت  فضایل و رذایل
خودسازی 

انسان سازی و جامعه سازی
بالندگی تفکر اسالمی
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مقاله

شناخت 
فضایل و رذایل

نگاهی به معنای اخالق و اهمیت آن در 
حکمت متعالیه

اخــالق، دانــش شناســایی فضایــل و رذایــل اســت. موضــوع ایــن 
دانــش آن اســت کــه نفــس انســان بــرای رفتــار نیکــو چگونــه 
می توانــد ُخلــق نیکویــی را کســب کنــد و چگونــه می توانــد از 
رذیلــه نفســانی رهایــی پیــدا کنــد. بــه عقیــده مالصدرا، انســان 
ــالق  ــراغ اخ ــه س ــد ب ــش بای ــت و دان ــن حکم ــل از اندوخت قب
ــد.  ــا پاک ســازی کن ــا و آلودگی ه ــرود و نفــس خــود را از هواه ب
اخــالق و اکتســاب صفــات و ملــکات پســندیده و دوری از رذایل و 
صفــات ناپســند در واقــع پایه هــای معرفــت و حکمــت به شــمار 

می رونــد. 

ــدون دوری از  ــانی ب ــر انس ــه اگ ــاور اســت ک ــن ب ــر اي مالصــدرا ب
رذايــل اخالقــی و پاک ســازی نفــس از صفــات ناپســند بخواهــد بــه 
ســراغ معرفــت و حكمــت بــرود، مصــداق آيــه »َفأَتـَـی اهللُّ بُْنيانَُهــْم 

ــْقُف ِمــْن َفْوقِِهــْم َو أَتاُهــُم الَْعــذاُب  ِمــَن الَْقواِعــِد َفَخــرَّ َعلَْيِهــُم السَّ
ِمــْن َحْيــُث ال يَْشــُعُروَن« خواهــد بــود. از نظــر حكمــت متعاليــه، 
ــم  ــان تجس ــع انس ــازد و در واق ــان را می س ــت انس ــالق، حقيق اخ
ــی  ــه؛ يعن ــت متعالي ــای حكم ــاس دو مبن ــر اس ــت. ب ــالق اس اخ
حرکــت جوهــری و جمســانية الحــدوث و روحانية البقاء بــودن روح، 
ملــكات فضيلــه و رذيلــه نــوِع اخيــر هــر انســانی را می ســازند. بــه 
بــاور مالصــدرا، طبــق شــواهدی از قــرآن و روايــات، همــه انســان ها 
در ايــن جهــان مــادی دارای ماهيــت و حقيقــت واحدی انــد. تمييــز 
انســان از ســاير حيوانــات بــه ناطقيــت )قــوه تفكــر و تعقل( اوســت 
و از ايــن لحــاظ همــه انســان ها نــوع واحدنــد، امــا انســان هماننــد 
ــادی دارای حرکــت جوهــری اســت و  ســاير موجــودات جهــان م
ــد.  ــر کن ــت او در مســير حرکــت تغيي ممكــن اســت ذات و ماهي
نفــس انســان دارای قوايــی اســت کــه هــر کــدام او را بــه ســمت 
خــود می کشــاند و می خواهــد ســاير قــوای انســانی را زيــر فرمــان 
خــود درآورد؛ از ايــن رو اگــر قــوای انســان فرمانبــردار عقــل گردنــد 
ــره  ــق می شــود و در زم ــی متخل ــدال برســند، آدم ــه حــد اعت و ب
فرشــتگان در می آيــد و اگــر در ايــن مســير، قــوای او زيــر فرمــان 
شــهوت يــا غضــب درآينــد، انســان در زمــره چهارپايــان و درندگان 
درخواهــد آمــد. ظــرف ظهــور ايــن حقايــق قيامــت اســت و آيــه 
ــورِ َفَتأْتـُـوَن أَْفواجاً« بــه همين مطلب  شــريفه »يـَـْوَم يُْنَفــُخ فـِـی الصُّ

اشــاره دارد.
بنابرايــن، تميــز انســان ها از يكديگــر بــه فصــول مميــزه ديگــری 
بســتگی دارد کــه از ملــكات فاضلــه و اعتقــادات حقــه يــا برعكــس 
از ملــكات رذيلــه و اعتقــادات باطــل نشــأت می گيــرد. بــر اســاس 
حكمــت متعاليــه، اخــالق نــه تنهــا حقيقــت انســان را می ســازد، 

بلكــه توانايــی خلــق بســياری از حقايــق ديگــر را هــم دارد.

هدف اصلی آفرينش
بــه اعتقــاد صدرالمتألهيــن، نيــل بــه اخالق خــوب و کســب ملكات 
ــی  ــی و اصل ــود اول ــت. مقص ــان نيس ــی انس ــدف نهاي ــنه، ه حس
آفرينــش آن اســت کــه انســان عالـِـم ربانــی شــود. ايشــان حكيــم 
الهــی و عــارف ربانــی را ســرور عالــم و فرمانــروا بــر همــه خاليــق 
می دانــد و معتقــد اســت کــه مخلوقــات ديگــر بــه طفيــل وجــود 
او موجــود و فرمانبــردار اوامــر اوينــد. صدرالمتألهيــن معتقــد اســت 
هــر مقامــی از مقامــات دينــی و هــر فضيلــت راســخ نفســانی مانند 
علــم، شــجاعت، صبــر، شــكر، کــرم و بردبــاری از ســه چيــز انتظــام 
می يابــد: معــارف، احــوال و اعمــال. معــارف علــم بــه خــدا، صفــات 
ــوال،  ــت. اح ــتاخيز اس ــران و روز رس ــی و پيامب ــال اله ــدا، افع خ
بريــدن از اغــراض طبيعــی، شــوائب نفســانی و وسوســه های عــادی 
مثــل شــهوت، غضــب، کبــر، عجــب، محّبــت جاه و شــهرت اســت. 
اعمــال انجــام افعالــی مثــل نمــاز، روزه، حــج و جهــاد و چيزهايــی 
اســت کــه خــدا بــه آن هــا امــر کــرده و تــرک چيزهايــی اســت کــه 

آن هــا را نهــی کــرده اســت.
بــه عقيــده مالصــدرا، ظاهربينــان، علــوم را مقدمــه احــوال و احــوال 
ــان  ــر آن ــردار در نظ ــل ک ــن دلي ــد، بدي ــردار می دانن ــه ک را مقدم

حجت االسالم دکتر مصطفی آزادیان
عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی
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ــر  ــا ژرف انديشــان ام ــدف اســت. ام ــن ه ــرا آخري ــری دارد، زي برت
ــرای احــوال و  را برعكــس می بيننــد. آن هــا حــرکات و کــردار را ب
صفــات می خواهنــد و صفــات را بــرای علــوم و معــارف، زيــرا کــردار 
مقدمــه احــوال و احــوال مقدمــه نيــل بــه علــوم اســت؛ بنابرايــن 
تأثيــِر اعمالــی ماننــد نمــاز، روزه، زکات، حــج و غيــره ايــن اســت 
ــات  ــگار صف ــاک و زن ــا پ ــی و آلودگی ه ــراض درون ــب از ام ــه قل ک
ناپســند از آن زدوده می شــود و نتيجــه اصــالح حــال قلــب و 
ــا  ــن می شــود کــه جــالل الهــی ب ــی کــردن آن اي تصفيــه و نوران
ذات و صفــات و افعــال خــود در آن انكشــاف می يابــد. ايــن انكشــاف 
در اصطــالح حكمــت »معرفــة الربوبيــه« ناميده می شــود و کســانی 
کــه دارای چنيــن معرفتــی باشــند، »حكمــای الهــی« و »علمــای 
ــا«  ــه »اولي ــان ب ــرع از اين ــان ش ــوند. در زب ــده می ش ــی« خوان ربان
ــن  ــن و گرامی تري ــن، برتري ــر می شــود. بنابراي و »صديقيــن« تعبي
علــوم مكاشــفه ای، معرفــت خــدای متعــال اســت کــه خــود ذاتــاً 
هــدف اســت و ســعادت حقيقــی بــدان ميســر شــود و بلكــه خــود 
ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــت، اگرچ ــی اس ــر حقيق ــعادت و خي ــن س عي
ــودن«  ــد ايــن »عيــن ســعادت ب قلــب در ايــن دنياســت، نمی توان
را درک کنــد و چنيــن درکــی تنهــا در آخــرت بــه دســت می آيــد. 
در نتيجــه، معرفــت اهلّل هــدف اســت و مــالک ارزيابــی و ســنجش 
ســاير علــوم و مــالک شــرافت و برتــری و فضيلــت آن هــا، ميــزان 

ــود. ــد ب ــت اهلّل خواه ــان در درک معرف کارايی ش

لذت شناخت حق
ــن  ــد: باالتري ــب می نويس ــن مطل ــح اي ــن در توضي صدرالمتألهي
ــه اهلّل  ــه وج ــر ب ــق و نظ ــناخت ح ــذت ش ــا، ل ــن لذت ه و تمام تري
اســت، زيــرا لــذت تابــع ادراک امــر لذيــذ اســت و بــا کــم و زيــادی 
آن، لــذت کــم و زيــاد می شــود، چنان کــه ادراک نيــز بــا اختــالف 
مــدَرکات اختــالف پيــدا می کنــد. روشــن اســت کــه انســان دارای 
قــوا و وســايل ادراکــی متعــددی اســت کــه هــر کــدام بــه ســويی 
ــه آن جهتــی اســت کــه  ــد و لذتشــان در رســيدن ب کشــش دارن
ــام و  ــرای انتق ــب ب ــزه غض ــالً غري ــد، مث ــا می کن ــان اقتض طبعش
ــدن  ــا ب ــرای جلــب آنچــه ب ــزه شــهوت ب ــی کــردن دل و غري خال
ــوال انســان دارای  ــه هميــن من ــده شــده اند. ب مناســبت دارد آفري
قــوه عقالنــی اســت تــا بــا آن به حقايــق امــور و ماهياتشــان معرفت 
پيــدا کنــد. مقتضــای طبع ايــن غريــزه و هــدف و لــذت آن معرفت 
و علــم اســت. از ايــن رو وقتــی کســی را به ســبب دانشــی کــه دارد 
مــدح و ثنــا می گوينــد، خوشــش می آيــد، حتــی اگــر دانــش مــورد 
مــدح چيــزی کــم ارزش ماننــد شــطرنج باشــد. ايــن خوش آمــدن 
بــه دليــل لــذت علــم اســت. البتــه لــذت علــوم دارای مراتب اســت، 
ــت و  ــم سياس ــذت عل ــد ل ــی مانن ــی و خياط ــم بافندگ ــذت عل ل
تدبيــر امــور مــردم نيســت. لــذت هــر علمــی بــه انــدازه شــرافت 
معلــوم آن اســت و معلومــات کلــی باطنــی و روحانــی شــريف تر از 
معلومــات جزئــی ظاهری انــد. پــس علــم بــه بواطــن امــور و اصــول 
و حقايــق آن هــا، برتــر و شــريف تر از علــم بــه ظواهــر و شــاخه ها 
ــق و  ــوم، حقيقت الحقاي ــر معل ــوارض آن هاســت. حــال اگــر ام و ع

اصــل همــه موجــودات و کامــل مطلــق باشــد، بــدون شــک علــم 
ــود؛  ــه او لذيذتريــن، شــريف ترين و پاکيزه تريــن علــوم خواهــد ب ب
بنابرايــن لــذِت معرفــت از لــذت شــهوت و خــوردن و نيــز از لــذت 
غضــب، انتقــام، رياســت و نيــز لذت هــای ســاير حــواس برتر اســت. 
برتريــن لذت هــای دنيــوی لــذت رياســت و ســروری اســت، چــرا 
کــه ايــن لــذت تــا حــدی جنبــه غيرجســمانی دارد. انســان بالــغ 
و عاقــل و بلندهمــت همــواره لــذت رياســت و شكســت دشــمنان و 
تســلط بــر آنــان را بــر لــذت خــوراک و غذايــی دل چســب ترجيــح 
می دهــد، مگــر آن کــه فــردی پســت و دلمــرده بــوده و حيوانيتــی 
ــه  ــدی و نظــر ب ــت خداون ــذت معرف ــا ل شــديد داشــته باشــد. ام
اجمــال حضــرت ربوبــی و اســرار امــور الهــی، بــه مراتــب از لــذت 
رياســت باالتــر اســت، البتــه بــرای کســی کــه از مرتبــه حيوانــی و 

کودکــی گذشــته باشــد. 
صدرالمتألهيــن در توضيــح احــوال و اعمــال نيــز چنيــن می نويســد: 
احــوال، همــان اخــالق و ملــكات فاضلــه نفــس انســانی اســت کــه 
ــا رســوخ در قلــب، آن را مصفــا می کنــد. مبــدأ پيدايــش احــوال  ب
ــكات نيكــو در انســان کارهــای نيكويــی اســت کــه از او ســر  و مل
ــای  ــده کاره ــات نكوهي ــمه صف ــه سرچش ــان ک ــد، همچن می زن
زشــتی اســت کــه مرتكــب می شــود. آنچــه از نيكــی يــا زشــتی از 
انســان ســر بزنــد ـ اعــم از گفتــار، کــردار يــا انديشــه ـ در احــوال 
ــب  ــن مطل ــه همي ــزال ب ــه زل ــوره مبارک ــذارد. س ــر می گ ــب اث قل
ــْن  ــَرُه * َو َم ــراً يَ ــاَل َذرَّة َخْي ــْل ِمْثق ــْن يَْعَم ــد: »َفَم ــاره می کن اش
ا يـَـَرُه« بنابرايــن، رفتارهــای انســان، ملــكات  يَْعَمــْل ِمْثقــاَل َذرَّة َشــرًّ
ــای  ــراه نيت ه ــا هم ــی گفته ه ــد. وقت ــای می نه ــه ج ــی را ب اخالق
صــادق تكــرار شــوند، ملــكات از آن هــا پديدار شــوند و از تكــرار آن ها 
کيفيت هايــی در نفــس نفــوذ کــرده، روح گوينــده را صفــا می دهــد، 
بــه گونــه ای کــه صــدور فضايــل و خيــرات از او بــه ســبب هميــن 
نيت هــای خالــص و کيفيت هــای نــوری آســان گــردد، چــون صدور 
ــدا شــدن آن  ــر پي ــر اث ــه ب ــرات افاضــات حــق اســت ک ــن خي اي
ملــكات خــود بــه خــود صــورت می گيــرد. بنابرايــن، از نــگاه صــدرا 
مقــدار برتــری هــر عملــی بــر عمــل ديگــر بــه انــدازه تأثيــر آن در 
اصــالح نفــس و تصفيــه قلــب و نورانــی کــردن آن اســت و اثــری 
کــه در آماده ســازی آن بــرای افاضــه علــوم کشــفی و معــارف حــق 
ــد.  دارد. بنابرايــن، هــم اعمــال و هــم حــاالت قلبــی دارای مراتب ان
ــب و پاک ســازی  ــه قل ــا کــه در صفادهــی ب ــه ای از کاره هــر مرتب
ــب  ــل قل ــای کام ــه صف ــه ب ــی ک ــر حالت ــا ه ــر باشــد، ي آن مؤثرت
نزديک تــر باشــد، از کارهــا يــا حالــت ســابق برتــر خواهــد بــود، زيــرا 
بــه مقصــد اصلــی و مطلــوب حقيقــی نزديک تــر اســت. بنابراين هر 
عمــل اختيــاری انســان يكــی از دو اثــر را بــر قلــب خواهــد داشــت: 
اول اين کــه موجــب ظلمــت و حجــاب قلــب و دوری آن از رحمــت 
الهــی می شــود. دوم اين کــه قلــب را بــرای مكاشــفات حقــه آمــاده 
می کنــد و موجــب صفــای نفــس و آزادی آن از وابســتگی های 
از  قلــب  روگردانــی  مقتضــای  می شــود.  غضبــی  و  شــهوی 
مرض هــای حيوانــی و ديدگاه هــای حســی، انگيــزش انســان بــرای 

 .ــه وجــه اهلّل و دوری از ماســوای اوســت رســيدن ب

 انسان بالغ و عاقل 
و بلندهمت همواره 
لذت ریاست و 
شکست دشمنان 
و تسلط بر آنان را 
بر لذت خوراک و 
غذایی دل چسب 
ترجیح می دهد، 
مگر آن كه فردی 
پست و دلمرده 
بوده و حیوانیتی 
شدید داشته باشد

لذت معرفت خداوندی و نظر به اجمال حضرت ربوبی و اسرار امور الهی، به مراتب از لذت 
ریاست باالتر است، البته برای كسی كه از مرتبه حیوانی و كودكی گذشته باشد
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نگاه

خودسازی 
انسان سازی و 

جامعه سازی
آزاداندیشی و جریان روشنفکری 

اصیل انقالب اسالمی

اگــر روشــنفکری را بــه آزاداندیشــی 
تعریــف کنیــم و شــاخص یک روشــنفکر 
را آزاداندیشــی بدانیــم نمی توانیــم خــود 
را از مباحــث فلســفی و فیلســوف بــودن 
ــوان از  ــف می ت ــن تعری ــا ای ــم. ب دور کنی
صدرالمتألهیــن شــیرازی بــه عنــوان نماد 
یــک جریــان روشــنفکری یــاد کــرد کــه 
ــفی  ــب فلس ــام مکت ــی تم ــا آزاداندیش ب
ــر  ــه خویــش را کــه مبتنــی ب رایــج زمان
اصالــت ماهیــت بــود، بــه کنــاری وانهــاد 
ــی  ــود، تحول ــت وج ــرش اصال ــا پذی و ب
شــگرف در فلســفه اســالمی پدیــد آورد.

بعــد از حيــات مالصــدرا تاکنــون، شــاخص 
اصلــی جريــان فكــری و فلســفی اســالمی 
ــه افراشــته  کــه در قامــت حكمــت متعالي
شــده اســت، آزادانديشــی اســت. برای مثال 
عالمــه طباطبايــی، اســتاد مطهــری، امــام 
ــت اهلل  ــتی، آي ــر بهش ــدر، دکت ــی ص موس
ــی و بســياری  ــه جــوادی آمل ــح، عالم مفت
ديگــر از متفكــران و حكمــای ايــن حكمت 
در دايــره روشــنفكری قــرار می گيرنــد. 
اگــر بپذيريــم کــه روشــنفكری يعنــی 
آزادانديشــی و روشــنفكر يعنــی آزادانديش؛ 
فيلســوف حكمــت  ترتيــب  ايــن  بــه 
متعاليــه آزادانديــش و روشــنفكری خواهــد 
ــش  ــفی خوي ــتگاه فلس ــا دس ــه ب ــود ک ب
ــا  ــق و غن ــالمی عم ــه های اس ــه انديش ب
ــالب اســالمی  ــش انق بخشــيده و در پيداي

ــت. ــته اس ــی داش ــهمی اساس س
ــی تحــول  ــنفكری در پ ــر روش ــاً ه طبيعت
در جامعــه خويــش اســت و فيلســوف 
متعاليــه نيــز بايســتی بــر اســاس دســتگاه 
ــد؛  ــول باش ــی تح ــه در پ ــت متعالي حكم
تحولــی کــه دو ســويه دارد: خــود و جامعــه. 
ــازی  ــازی و جامعه س ــازی، انسان س خودس
در دل حكمــت متعاليــه قــرار دارد و از 
ــن وجــه ضــروری طــی  آن دور نيســت. اي
ــی  ــی و عرفان ــب اســفار عقل ــق در قال طري
ــه ای اســت کــه توســط ســالک و  چهارگان
ــت.  ــده اس ــيده ش ــر کش ــه تصوي ــارف ب ع
ــه  ــی ب ــام خمين ــه از ام ــت ک ــن روس از اي
عنــوان »قهرمــان اســفار اربعــه« يــاد 
می شــود و انقــالب اســالمی محصــول 
کار عــارف و حكيمــی از حكمــای حكمــت 
ــه شــمار مــی رود کــه در حــال  متعاليــه ب
طــی ســفرهای عقلــی و عرفانــی چهارگانــه 

خويــش اســت و از ايــن رو در ســفر چهــارم 
خــود چــاره ای بــرای حضــور در ميــان خلق 

و جامعه ســازی نــدارد.
حرکــت  نظريــه  اين کــه  بــر  افــزون 
مبنــای هــر  نيــز می توانــد  جوهــری 
تحــول ديگــری در خــود و جامعــه باشــد. 
ــوان  ــن ت ــری از اي ــت جوه ــع حرک در واق
برخــوردار اســت کــه حرکت هــای انســان 
ــه  ــن زمين و جامعــه را ســامان داده و در اي
تئوری پــردازی کنــد. دقــت در ايــن نكتــه 
ــا  ــری تنه ــت جوه ــه حرک ــم اســت ک مه
ــر ارادی  ــری و غي ــی، جب ــاد طبيع در ابع
ــت  ــه حرک ــت، بلك ــد داش ــور نخواه حض
جوهــری می توانــد ارادی و اختيــاری باشــد 
و در مســير حرکــت جوهــری طبيعــی فرد 
و جامعــه، انســان، بــا اختيــار و اراده خويش 
ــه حرکــت خــود جهــت داده و  ــد ب می توان
در جامعــه تأثيرگــذار باشــد و جامعــه خــود 
را هــر گونــه کــه بخواهــد شــكل دهــد. از 
ايــن رو حرکــت جوهــری می توانــد مبنــای 

ــی باشــد. ــه تحول هــر گون

حکمت متعالیه، پشتوانه انقالب اسالمی
حكمــت  کــه  اســت  چنيــن  ايــن 
ــتوانه  ــه پش ــه مثاب ــد ب ــه می توان متعالي
انقــالب  اصيــل  روشــنفكری  فلســفی 
ــد و  اســالمی مطــرح شــود و حرکــت کن
ــه ســامان و  ــرد را در جامع ــای ف حرکت ه
جهــت داده و در جهــت خاصــی حرکــت 

ــد. ــم کن ــا را تنظي م
در ايــن ميــان نبايــد از ظرفيت هــای 
انسان شناســانه ای  و  روشــی  معرفتــی، 
کــه حكمــت متعاليــه در اختيــار مــا 
بــرای  کــرد.  غفلــت  می دهــد  قــرار 
ــد  ــنفكرانه می خواه ــه کار روش ــی ک کس
ــی روش شــناختی،  انجــام دهــد حصرگراي
معنــا و مفهومــی نخواهــد داشــت. از ايــن 
رو تكثــر روشــی موجــود در حكمــت 
ــد  ــه مباحــث می ده ــی ب ــه ظرفيت متعالي
ــی  ــر علم ــات غي ــد از تعصب ــه می توان ک
جلوگيــری کنــد و مــا را بــه پيــش ببــرد. 
ــناختی  ــب ش ــطوح و مرات ــن س همچني
کــه مــورد تأکيــد حكمــت متعاليــه اســت 
ــامل  ــل را ش ــال و عق ــا خي ــس ت و از ح
می شــود می توانــد ظرفيــت شــناختی 
خوبــی را در اختيــار روشــنفكر قــرار دهــد.
ظرفيــت  اين هــا،  همــه  بــر  افــزون 

دکتر شریف لک زایی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و 

فرهنگ اسالمی
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اجتماعــی حكمــت متعاليــه و تأکيــد 
بــر حضــور فــرد در جامعــه می توانــد 
روشــنفكر را در متــن جامعــه قــرار دهــد 
کــه بتوانــد بــه جامعــه جهــت داده و 
جامعــه را بــه ســمت مطلــوب نهايــی 
پيــش ببــرد، هدايــت کنــد و بــه ســعادت 
برســاند. در واقــع در ايــن مرحله فيلســوف 
روشــنفكر مــا در طــی طريق خويــش و در 
ســفر چهــارم در مرحلــه ای قــرار می گيــرد 
کــه می توانــد و بايــد دســت خلــق را 
گرفتــه و حرکــت خلــق اهلل را بــه ســمت 
ــرد. ــش بب ــه پي ــت داده و ب ــوب جه مطل
ــروزه  ــه ام ــت متعالي ــال حكم ــر ح در ه
فكــری  جريان هــاي  قوی تريــن  يكــی 
و  دانشــگاه ها  در  موجــود  فلســفی 
ــت  ــوان حرک ــه از ت ــت ک ــای ماس حوزه ه
و  اســت  برخــوردار  جامعــه  و  فــرد 
می توانــد بــه عنــوان پشــتوانه روشــنفكری 
و علــوم انســانی اســالمی مــا قــرار گيــرد. 
ــی  ــرار باشــد جريان ضمــن اين کــه اگــر ق
ــان روشــنفكری  ــل جري ــا در مقاب ــه تنه ن
غربــی و غــرب زده و حتــی انديشــه مــادی 
ــه  ــت متعالي ــا حكم ــتد، تنه ــی بايس غرب
در  چنان کــه  برمی آيــد.  آن  عهــده  از 
قبــل از انقــالب ظرفيت هــای هميــن 
ــه  ــای عالم ــا بحث ه ــه ب ــود ک ــت ب حكم
ــل  ــری در مقاب ــتاد مطه ــی و اس طباطباي
ــتی و  ــتی، سوسياليس ــب مارکسيس مكات
ليبراليســتی ايســتادگی کرد و پاســخ گوی 

ــود. ــه ب ــری جامع ــائل فك مس
ــانی  ــوم انس ــم عل ــر بخواهي ــن رو اگ از اي
تحقــق  امــروز  ايــران  در  را  اســالمی 
ببخشــيم، نيــاز بــه چنيــن جريــان و 
گفتمــان اصيــل فلســفی داريــم کــه 
جريــان  عنــوان  بــا  آن  از  می توانيــم 
روشــنفكری اصيــل انقــالب اســالمی هــم 
ــان در  ــد هميــن جري ــم. بی تردي ــاد کني ي
پيــروزی انقــالب اســالمی ســهم به ســزايی 
داشــت و نقــش مؤثــری ايفــا کــرد. از ايــن 
ــد  رو در تــداوم و اســتمرار آن نيــز می توان

کنــد.  نقش آفرينــی  می بايــد  و 

حکمت سیاسي متعالیه
نكتــه مهــم ديگــر اين کــه، بــه هــر حــال 
ــورمان  ــه در کش ــود ک ــه ش ــر پذيرفت اگ
ــكالت  ــا مش ــانی ب ــوم انس ــوزه عل در ح
و  هســتيم  مواجــه  دشــواری هايی  و 

سال هاســت کــه از نابســامانی در ايــن 
ــكار در  ــور آش ــه ط ــم، ب ــوزه در رنجي ح
ــن  ــی اي ــوم سياس ــی عل ــوزه مطالعات ح
دشــواری ها بيشــتر و افزون تــر اســت. 
ــه ای  ــس از مواجه ــد پ ــر می رس ــه نظ ب
کــه بــا انديشــه های مختلــف در دوره 
ــود را  ــش خ ــند دان ــتيم، س ــدرن داش م
ــی و  ــار کهنگ ــل دچ ــال ها قب ــه از س ک
پوســيدگی شــده بــود گــم کرديــم و البته 
تالش هــا بــرای رفــو کــردن و نوزايــش آن 
ــی  ــواری ها و مصائب ــا دش ــواره ب ــز هم ني
ــا  ــال ب ــر ح ــت. در ه ــوده اس ــه رو ب روب
ــه  ــه ب ــالمی، اگرچ ــالب اس ــروزی انق پي
تعبيــر آيــت اهلل جــوادی آملــی چنــد 
ــا  ــدند، ام ــم آزاد ش ــی ه ــی سياس زندان
مهم تــر ايــن بــود کــه علــوم اســالمی آزاد 
شــدند و راه بــرای رشــد و شــكوفايی ايــن 

دانش هــا فراهــم شــد.
ــال های  ــول س ــد در ط ــر می رس ــه نظ ب
اســالمی  انقــالب  پيــروزی  از  پــس 
ســوگمندانه اقــدام جــدی و درخــوری 
بــرای تأســيس، توليــد و بســط دانش هــای 
بومــی ـ اســالمی انجــام نگرفــت و به رغــم 
اين کــه شــرايط بــرای بســط و توانمنــدی 
علــوم و دانش هــای اســالمی فراهــم بــود، 
ــرای ايــن منظــور  امــا طــرح مشــخصی ب
ــای  ــه پژوهش ه ــد. اگرچ ــه نش ــی گرفت پ
پراکنــده ای بــا ســاليق مختلــف آغاز شــد، 
امــا ايــن اقدامات نتوانســت جايــگاه خاصی 
در حــوزه دانش هــای معمــول جامعــه 
کســب کنــد. ايــن طرح هــای پراکنــده بــه 
مــرور بــه گونــه ای ســمت و ســو يافــت و 
بــه مقطعــی رســيد کــه بــه نظــر رســيد 
ــانی  ــروی انس ــتوانه ني ــه پش ــه ب ــا توج ب
بــااراده می تــوان  و  باانگيــزه  توانمنــد، 
از طرح هــای خالقانــه و مبتكرانــه کــه 
مبتنــی بــر مبانــی معرفتی اســالمی اســت 

ســخن گفــت.
طــرح پژوهشــی حكمــت سياســی متعاليه 
بــا چنيــن دغدغه هايــی مــورد توجــه قــرار 
ــه  ــرح ب ــن ط ــد. اي ــری ش ــت و پيگي گرف
طــور ضمنــی بــر ايــن ديــدگاه نيــز صحــه 
می گــذارد کــه نظريــات و ديدگاه هــای 
غربــی و غيــر بومــی مناســب جامعــه 
ــتوار  ــينه اس ــا پيش ــی ب ــالمی و ايران اس
فكــری و فرهنگــی چنــد هــزار ســاله 
نيســت و نمی توانــد مشــكالت جامعــه مــا 

را حــل کنــد. از ايــن رو ضــروری اســت بــه 
ســمتی حرکــت شــود کــه ضمــن ســيراب 
فلســفی  و  مبانــی معرفتــی  از  شــدن 
بومــی، بتوانــد مســائل و دشــواری های 
موجــود را حــل و فصــل و رفــع و رجــوع 
ــار نهــادن  ــه کن ــه ب ــگاه البت ــن ن ــد. اي کن
تمامــی اندوخته هــای غربــی را در ســر 
ــل و  ــه تعام ــه در انديش ــد، بلك نمی پروران
ــا  ــا دني ــده بســتان فكــری و فرهنگــی ب ب
و جهــان غــرب اســت و راه پيشــرفت 
را هــم در ايــن تعامــل می بينــد، امــا 
تعاملــی کــه مــا نيــز در آن حرفــی بــرای 
ارائــه داريــم و بــه معنــای واقعــی تعامــل 
غنــی  پشــتوانه  از  می توانــد  و  اســت 
ــه ايــن ســمت و ســو  معرفتــی خويــش ب
ــوع  ــن موض ــم اي ــد. الزم می دان ــل کن مي
را بــا نقــل قولــی از متفكــر معاصــر عــرب، 
حســن حنفــی تكميــل کنــم. وی در 
پاســخ بــه ايــن پرســش کــه آيــا معتقديــد 
اســالمی  تمــدن  دوبــاره  شــكل گيری 

امكان پذيــر اســت می گويــد:
ــرن،  ــت ق ــرب، هف ــرق و غ ــه ش »در رابط
ــا  ــرب ايف ــرای غ ــتاد را ب ــش اس ــا نق م
کرديــم و هفــت قــرن، غــرب ايــن نقــش 
ــا امــروز غــرب  ــا کــرد. ام ــا ايف ــرای م را ب
ــت.  ــود اس ــان خ ــف و پاي ــتانه توق در آس
در چهــارده قــرن گذشــته هــر يــک از مــا 
ــروز  ــم. ام ــک دوره اســتاد ديگــری بودي ي
ــد  ــرن جدي ــت ق ــاز هف ــه آغ ــا در مرحل م
هســتيم. بــه عبارتــی دوره ســوم تاريــخ ما 
بــا غــرب در حرکــت معكــوس تمدنــی در 
ــد  حــال آغــاز شــدن اســت. در دوره جدي
ــه جايــی رســاند  ــد دنيــای اســالم را ب باي
ــوزد. در دو دوره  ــالم بيام ــرب از اس ــا غ ت
ــون  ــالم چ ــای اس ــرب و دني ــته غ گذش
ــتاد  ــه اس ــد ک ــوز بودن ــم و دانش آم معل
تــالش می کــرد بياموزانــد و شــاگرد از 
ــخ  ــرد. در تاري ــی می ک ــن سرکش آموخت
تمــدن، هيچ کــس معلــم جاويــدان نبــوده 
اســت. تمــدن جديــدی کــه در حــال 
ــی و  ــع آگاه ــت از موض ــكل گيری اس ش
فهــم مشــترک، کار را شــروع کــرده اســت. 
ــاال دســت  در تمــدن جديــد، هيچ کــس ب
ديگــری نيســت. بنابرايــن رابطــه اســتادی 
و شــاگردی ديــروز تمــام شــده اســت. در 
تمــدن جديــد، بيــداری انديشــه و آگاهــی 
 ».ــژه دارد ــت وي ــخ اهمي ــه تاري ب

به نظر می رسد 
در طول سال های 
پس از پیروزی 
انقالب اسالمی 
سوگمندانه اقدام 
جدی و درخوری 
برای تأسیس، تولید 
و بسط دانش های 
بومیـ  اسالمی 
انجام نگرفت و 
به رغم این كه 
شرایط برای بسط 
و توانمندی علوم و 
دانش های اسالمی 
فراهم بود، اما طرح 
مشخصی برای این 
منظور پی گرفته 
نشد

 در تاریخ تمدن، هیچ كس معلم جاویدان نبوده است. تمدن جدیدی كه در حال شکل گیری 
است از موضع آگاهی و فهم مشترک، كار را شروع كرده است. در تمدن جدید، هیچ كس 

باال دست دیگری نیست
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دیدگاه

بالندگی 
تفکر اسالمی 

فلسفه تاریخ در حوزه غرب اسالمی و شرق 
اسالمی

ــدون و در  ــالمی، عبدالرحمن بن خل ــرب اس ــوزه غ ــاخص ح ش
حــوزه شــرق اســالمی، اســتاد شــهید مطهــری اســت. در غــرب 
ــا پایــان  اســالمی، فلســفه تاریــخ ابن خلــدون بــه یــک نحــو ب
یافتــن تفکــر ابــن رشــدی آغــاز می شــود، امــا در فلســفه تاریخ 
اســتاد مطهــری، مــا پایــان فلســفه را نمی بینیــم، بلکــه بــه یک 

نحــو آغــاز فلســفه را مشــاهده می کنیــم.

ضرورت و فوايد بحث
بــه نظــر می رســد فلســفه تاريــخ، بحثــی اســت کــه در 
ــكان  ــا ام ــه م ــی ب ــی و تاريخ ــی، اجتماع ــه های سياس انديش
ــه شــايد در حــوزه  ــن جنب ــرای تفكــر می دهــد و از اي ــادی ب زي
ــی در  ــان بزرگ ــد. مورخ ــدی باش ــث جدي ــالمی بح ــرق اس ش
دنيــای اســالم داريــم، امــا ابن خلــدون توانســته عقالنيــت را بــه 
قانونگــذاری در زمينــه اجتماعی و سياســی تبديل کند. در شــرق 
ــه ايــن شــكل بحــث  ــاره فلســفه تاريــخ ب اســالمی تاکنــون درب
ــی  ــه کســانی همچــون مســكويه رازی مطالب نشــده اســت. البت
ــک  ــه مال ــر عهدنام ــرح هايی ب ــه ش ــا در دوره صفوي ــته اند ي نوش
اشــتر نوشــته شــده کــه می تــوان از آن هــا قوانيــن اجتماعــی و 
سياســی هــم برداشــت کــرد، امــا تحــت عنــوان فلســفه تاريــخ 
ــم. اســتاد مطهــری يــک جهــش  ــاد کني ــا ي ــم از آن ه نمی تواني
ــا کتــاب چهــار جلــدی »فلســفه تاريــخ« و کتــاب »جامعــه  را ب

ــم زد. ــخ« رق و تاري
ــت  ــزو حكم ــه ج ــت و ن ــی اس ــت عمل ــزو حكم ــه ج ــخ ن تاري
ــتند،  ــوف هس ــه فيلس ــا اين ک ــری ب ــتاد مطه ــا اس ــری. ام نظ
متوجــه بحــث تاريــخ می شــوند. پرســش ايــن اســت کــه چــرا 
ــی ـ متوجــه يــک  فيلســوفی ـ اگــر چــه يــک فيلســوف صدراي

ــود؟ ــی می ش ــث تاريخ بح
ابن خلــدون وقتــی می خواهــد بحــث خــود را شــروع کنــد، علــوم 
رايــج زمــان خويــش را عنــوان می کنــد تــا بــه فلســفه می رســد. 
ــد  ــد و ســرانجام می گوي ــوم وارد می کن ــن عل ــه اي ــی ب او نقدهاي
ــه  ــه ذات جامع ــه ب ــی ک ــيده ام، علم ــد رس ــم جدي ــک عل ــه ي ب
توجــه دارد. حــال در اين کــه علــم جديــد ابن خلــدون چيســت، 
ــی  ــد جامعه شناس ــده ای معتقدن ــود دارد؛ ع ــر وج ــالف نظ اخت
ــودش  ــا خ ــت، ام ــخ اس ــفه تاري ــد فلس ــی می گوين ــت، برخ اس

می گويــد منظــور مــن علــم عمــران يــا علــم فرهنــگ اســت. 
ابن خلــدون معتقــد اســت گزاره هــای تاريخــی قبــل از ســنجش 
ــت  ــاع و طبيع ــد اجتم ــه نق ــه ب ــدی ک ــوند، نق ــد بش ــد نق باي
ــه ســطحی  ــا ب ــدون م ــذا در ابن خل ــوط می شــود. ل ــه مرب جامع
از تاريخ نــگاری کــه بــه طبيعــت جامعــه معطــوف اســت 
ــدون در ضمــن اين کــه  ــخ ابن خل می رســيم؛ يعنــی فلســفه تاري
ــه  ــن نظــر ب ــر اي ــم نظــر دارد. اگ ــاع ه ــه اجتم ــخ اســت، ب تاري
ــت  ــخ اس ــفه تاري ــم فلس ــم بگويي ــد، می تواني ــاع باش ذات اجتم
ــم،  ــر بگيري ــم در نظ ــطحی تر بخواهي ــداری س ــم مق ــر ه و اگ

جامعه شناســی اســت.
در اين جــا شــباهتی بيــن ايــن علــم جديــد و کاری کــه اســتاد 

دکتر موسی نجفی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی تهران
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ــذار  ــا گ ــه ب ــا ن ــود، ام ــده می ش ــت دي ــام داده اس ــری انج مطه
ــد در  ــه نظــر می رســد باي ــا خــود فلســفه. ب ــه ب از فلســفه، بلك
اين جــا ـ يعنــی بعــد از ابــن رشــد و قبــل از عالمــه طباطبايــی و 
اســتاد مطهــریـ  اتفاقــی افتــاده باشــد. مــا می توانيــم ايــن اتفاق 
ــوفانی  ــرا فيلس ــه چ ــم ک ــری کني ــه پيگي ــت متعالي را در حكم
ــث  ــث، بح ــن بح ــوند. اي ــخ می ش ــه تاري ــری متوج ــون مطه چ
ــا ارزش اســت،  ــص ب ــو ناق ــرح موضــوع و ل ــی اســت و ط مفصل
چــون می توانــد يــک پرتوافكنــی در مباحــث انديشــه سياســی و 
ــگاری مــا هــم کمــک  ــه کار تاريخ ن اجتماعــی داشــته باشــد و ب
می کنــد.  نكتــه ای کــه بــاز بــه نظــر مهــم می آيــد، ايــن اســت 
کــه ابن خلــدون علــم جديــد خــودش را در اواخــر قــرن هشــتم و 
اوايــل قــرن نهــم می نويســد. در ايــن دوران مــا شــاهد فروپاشــی 
يــک دوره از تمــدن اســالمی هســتيم؛ از ايــن رو تحــول زمانــه در 
ــه  ــم ک ــا می داني ــی دارد و م ــگاه مهم ــدون جاي ــه ابن خل انديش
اســتاد مطهــری هــم در آســتانه ايــن تحــول قــرار داشــت، ولــی 
ــداری و  ــد، بي ــک تول ــری در آســتانه ي ــی مطه ــه عكــس؛ يعن ب
جهــش اســالمی جديــد بــود. ابن خلــدون عظمــت امپراطورهــای 
بعــد از خــودش، يعنــی امپراطــوری صفويــه، گورکانــی و عثمانــی 
ــه اســالمی را  ــا توانســت انحطــاط جامع ــد، ام را نتوانســت ببين
ــه طــرف يــک علــم جديــد رفــت.  ــرای هميــن هــم ب ببينــد، ب
مــا در نوشــته های اســتاد مطهــری ايــن احســاس را کــه جامعــه 
ايــران و جهــان اســالم در آســتانه يــک تحــول جديــد قــرار دارد 
ــمت  ــه س ــان ب ــن ايش ــن رفت ــر م ــه نظ ــم.  ب ــه می کني مالحظ
ــالمی  ــه اس ــی در جامع ــل جهش ــد حام ــخ می توان ــفه تاري فلس
باشــد؛ يعنــی ســخن گفتــن از اتفاقــی کــه دارد می افتــد. امــا بــه 
هــر حــال چهــار جلــد کتــاب ايشــان پختــه بــه نظــر نمی رســد. 
ايشــان رگه هايــی از بحث هــای مختلــف را دارنــد. بــا نقــد 
مارکسيســم و ليبراليســم شــروع می کننــد و مواضــع خودشــان 
را می گوينــد، امــا بحــث، بحــث کاملــی نيســت. البتــه در عيــن 
حــال مبانــی و مبنــای اصلــی ايــن بحــث را بــه دســت می دهــد.

ــی و  ــث اجتماع ــه مباح ــبت ب ــفی نس ــای فلس ــا در بحث ه م
سياســی يــک بن بســتی را می بينيــم کــه فلســفه تاريــخ شــايد 
بتوانــد ايــن بن بســت را بشــكند. در بحث هــای دانشــگاهی 
ــی  ــاً در جامعه شناس ــطحی نگری، مخصوص ــوع س ــک ن ــم ي ه
ــخ  ــفه تاري ــث فلس ــه مباح ــت ب ــا برگش ــود دارد. ب ــی وج غرب
ــرده و اســتفاده  ــر مطــرح ک ــدون در ســطحی روان ت ــه ابن خل ک
ــر اســت،  ــر و پرمحتوات از مباحــث شــهيد مطهــری کــه عميق ت

ــم زد. ــگاه را رق ــوزه و دانش ــدت ح ــوع وح ــک ن ــوان ي می ت
ــه  ــه انديش ــفه ب ــتقيماً از فلس ــم مس ــات می خواهي ــی اوق گاه
ــرای  ــد ب ــخ می توان ــفه تاري ــم، فلس ــی بروي ــفه سياس ــا فلس ي
ــرای انديشــه سياســی، چــون  ــخ مفيــد باشــد، همچنيــن ب تاري
ــث  ــه مباح ــادی ب ــو زي ــه نح ــی ب ــه سياس ــای انديش بحث ه

اجتماعــی و تاريخــی هــم مربــوط می شــود.
ــی  ــم در جاهاي ــر ه ــن دو نف ــای اي ــای بحث ه ــع و زمينه ه مناب
مشــترک می شــود؛ بــرای مثــال ابن خلــدون بــه مــاوردی، 

فارابــی، ابــن ســينا، مســعودی و طبــری توجــه دارد. ابن خلــدون 
ــی کار او  هــر چنــد از مطالــب ايــن افــراد اســتفاده می کنــد، ول
ــوم  عبــور از اين هاســت. امــا مــا در اســتاد مطهــری عبــور از عل
ــی  ــر منبع شناس ــان از نظ ــی ايش ــم؛ يعن ــالمی را نمی بيني اس
ــده  ــع نماين ــک دوره از تفكــر اســالمی نيســت و در واق ــان ي پاي
دوره ای از بالندگــی تفكــر اســالمی اســت. لــذا مــا در ابن خلــدون 
ــری  ــتاد مطه ــه در اس ــی ک ــم، در صورت ــت می بيني ــک گسس ي

ــداوم را شــاهد هســتيم. يــک پيوســتگی و ت
ايــن دو متفكــر، انديشــه سياســی مســتقلی ندارنــد. ايــن خودش 
جــای ســؤال دارد کــه اســتاد مطهــری کــه در رشــته های 
مختلــف بحــث می کنــد و انقــالب اســالمی را درک کــرده و در 
مســير نهضــت امــام هــم بــوده، چــرا کتــاب يــا بحــث مســتقلی 
بــه نــام انديشــه سياســی نــدارد؟ امــا بــه جــای آن پنج کتــاب در 
زمينــه جامعــه، تاريــخ و فلســفه تاريــخ دارد. بحث هــای فلســفه 

ــد. ــا کمــک می کن ــن اين ج ــه نظــر م ــخ ب تاري

فلسفه تاريخ، به چه معنا؟
اين جــا می توانيــم بحــث کنيــم کــه آيــا فلســفه، تاريــخ فلســفه 
اســت يــا تاريــخ يــا ترکيــب فلســفه بــا تاريــخ، يــا ســه نــوع جــدا 

کــه می توانــد چهــار ســبک داشــته باشــد:
1. فلسفه تاريخ، ذيل فلسفه است.

۲. فلسفه تاريخ ذيل تاريخ است؛ يعنی شعبه ای از تاريخ است. 
3. ترکيب اين دو است.

ــی  ــخ يعن ــر از تاري ــت فرات ــی اس ــد و علم ــنتز جدي ــک س ۴. ي
از اين هاســت. جــدای 

ــای  ــدون در بحث ه ــم ابن خل ــه ه ــت ک ــن اس ــد اي ــث بع بح
ــتاد  ــم اس ــرد، ه ــک می گي ــی کم ــث قرآن ــی اش از مباح تاريخ
ــی  مطهــری؛ يعنــی مــا شــاهد يــک چشــم انداز اســالمی و قرآن
هســتيم؛ لــذا مــا می توانيــم يــک تقســيم بندی بــه ايــن صــورت 

داشــته باشــيم:
1. فلسفه تاريخ؛

۲. فلسفه تاريخ اسالمی؛
حاال فلسفه تاريخ اسالمی را دو قسمت کنيم:

3. فلســفه تاريــخ اســالمی بــا گرايــش حاکميــت رســمی اســالم 
ــم. ــدون می بيني ــورش را در ابن خل ــه تبل ــت ک ــی خالف يعن

۴. فلســفه تاريــخ اســالمی بــا گرايــش واليــی و شــيعی کــه ما در 
اســتاد مطهــری می توانيــم ايــن را ببينيــم. يعنــی بــه ســه نــوع 

فلســفه تاريــخ می توانيــم عمــاًل دســت پيــدا کنيــم:
1. فلسفه تاريخ عام؛

۲. فلسفه تاريخ اسالمی که در تمدن اسالمی رشد کرده؛
3. فلســفه تاريــخ اســالمی را دو دســته کنيــم. مقدمــه ابن خلدون 
ــرار دارد و  ــالمی ق ــت اس ــمی خالف ــت رس ــت حاکمي در خدم
توجيــه وضعيــت خالفــت در اســالم اســت، در صورتــی کــه در 
حــوزه تشــيع هيچ وقــت بــه ايــن کار نيــازی نبــوده اســت کــه از 

اصــل تمــدن اســالمی بــه معنــای خالفــت دفــاع کنــد.

ابن خلدون وقتی 
می خواهد بحث 
خود را شروع 
كند، علوم رایج 
زمان خویش را 
عنوان می كند تا 
به فلسفه می رسد. 
او نقدهایی به این 
علوم وارد می كند و 
سرانجام می گوید 
به یک علم جدید 
رسیده ام، علمی 
كه به ذات جامعه 
توجه دارد

جای سؤال دارد كه استاد مطهری كه در رشته های مختلف بحث می كند و انقالب اسالمی را 
درک كرده و در مسیر نهضت امام هم بوده، چرا كتاب یا بحث مستقلی به نام اندیشه سیاسی 

ندارد؟ اما به جای آن پنج كتاب در زمینه جامعه، تاریخ و فلسفه تاریخ دارد
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دیدگاه

تقسیمات انسان 
مــا می توانيــم انســان را بــه ســه بُعــد 
ــد  ــد اجتماعــی، بُع تقســيم کنيــم؛ بُع
تاريخــی و بُعــد طبيعــی. فالســفه 
بيشــتر بــه بعــد اجتماعــی و طبيعــی 
ــه  ــم ب ــر بخواهي ــا اگ ــد، ام توجــه دارن
ــئله  ــم، مس ــگاه کني ــی ن ــد تاريخ بع
خاصــی را پيــش مــی آورد. در فلســفه 
يونــان بُعــد تاريخــی انســان زيــاد 
مطــرح نيســت. ايــن بعــد زمانــی 
مســئله  کــه  می شــود  مطــرح 
سرنوشــت و مبــدأ و معــاد پيــش 
می آيــد. البتــه مــا بعــد تاريخــی 
انســان را در فلســفه های جديــد غــرب 
هــم می بينيــم، امــا ايــن بعــد تاريخــی 
ــادی  ــت ســكوالر و م ــک حال ــاً ي صرف

دارد.
توجهــی  اســالمی  انديشــه های  در 
ــای  ــود فض ــوم می ش ــد س ــه بع ــه ب ک
ــی،  ــه های سياس ــدی را در انديش جدي
اجتماعــی و تاريخــی پيــش مــی آورد؛ 

ــی ـ  ــودن در فلســفه اجتماع ــا مســئله تاريخــی ب ــذا در اين ج ل
سياســی مطــرح می شــود. اســتاد مطهــری هــم بــه هميــن دليل 
ــک متفكــر اســالمی  ــوان ي ــخ به عن ــه و تاري در بحث هــای جامع
بــه بحثــی کــه معمــوالً فيلســوف ها بــه آن توجــه ندارنــد توجــه 
می کنــد و اگــر می خواســت در فلســفه يونانــی بمانــد فقــط بايــد 
ــه بعــد طبيعــی و اجتماعــی انســان می پرداخــت، در صورتــی  ب
ــی  ــد، ول ــه می کن ــم توج ــان ه ــی انس ــد تاريخ ــه بع ــه وی ب ک
ــدون  ــه ابن خل ــی ک ــد، در حال ــی می مان ــوف باق ــم فيلس ــاز ه ب
وقتــی می خواهــد ايــن کار را بكنــد مجبــور می شــود از فلســفه 
عبــور کنــد؛ يعنــی در ابن خلــدون، فلســفه تاريــخ پايــان يــک راه 
ــه فيلســوف  ــا اين ک ــری ب ــه در اســتاد مطه ــی ک اســت، در حال
می مانــد يــک راه تكاملــی را هــم تــا حــدودی ترســيم می کنــد.

ريشه حکمت عملی
يــک وقــت مــا انديشــه سياســی را از فلســفه نظــری اســتنتاج 
ــل  ــا در اشــخاصی مث ــی م ــک راه اســت، ول ــن ي ــم. اي می کني
ــرا؟  ــت، چ ــود اس ــی مفق ــت عمل ــم حكم ــدون می بيني ابن خل
در  را  سياســی  و  اجتماعــی  بحث هــای  می دانيم کــه  مــا 
حكمــت عملــی بحــث می کننــد. متفكــری مثــل فارابــی 
فقــه را در تقســيم بندی علــوم، جــزو حكمــت عملــی حســاب 

می کنــد. 
ــم  ــر کني ــی فك ــروه دوم ــک گ ــه ي ــم ب ــا می تواني ــن م بنابراي
کــه حكمــت عملــی و بحث هــای سياســی خودشــان را دارنــد، 
ــت و  ــری اس ــفه نظ ــه فلس ــر ب ــث ناظ ــی از مباح ــاال برخ ح

برخــی هــم نيســت. چــه کســی 
ــت  ــد حكم ــاً باي ــت حتم ــه اس گفت
ــد،  ــری باش ــفه نظ ــع فلس ــی تاب عمل
حكمــت عملــی وابســتگی کامــل 
ــا  ــذا م ــدارد؛ ل ــری ن ــفه نظ ــه فلس ب
ــک راه دومــی فكــر  ــه ي ــم ب می تواني
ــی  ــه حكمــت عمل ــم و آن اين ک کني
ــری  ــت نظ ــه حكم ــته ب ــاًل وابس کام

ــت.  نيس
حكمــت  از  اصــاًل  ابن خلــدون 
ــم  ــر عل ــد و اگ ــی بحــث نمی کن عمل
حكمــت عملــی مفقــود بشــود، بحــث 
سياســی در يــک گرايــش ديگــر 
ــر  ــش ديگ ــرد، آن گراي ــرار می گي ق
ــرای مــن  ــخ اســت. در اين جــا ب تاري
جالــب اســت کــه اســتاد مطهــری بــا 
ــا ســنت  اين کــه فيلســوف اســت و ب
فلســفی اســالمی آشناســت و بــه هــر 
حــال بايــد حكمــت عملــی را قبــول 
داشــته باشــد، امــا بــه بحــث تاريــخ 
بحث هــای  ايــن  و  پرداختــه  هــم 
تاريخــی ايشــان يــک منظــر قرآنــی هــم پيــدا کــرده اســت؛ 
ــودن حكمــت  ــا مفقــود ب يعنــی چيــزی کــه در ابن خلــدون ب
عملــی انجــام شــده، در اســتاد مطهــری کــه فيلســوف اســت 
ــی  ــث تاريخ ــک بح ــته، ي ــار نگذاش ــی را کن ــت عمل و حكم
ــم در  ــت را می تواني ــا سياس ــن م ــتيم؛ بنابراي ــاهد هس را ش
انديشــه های اســتاد مطهــری از زاويــه بحث هــای فلســفه 
ايشــان  بخش هــای سياست شناســی  در  و جامعــه  تاريــخ 
ــه  ــد ک ــی باش ــل تحول ــد حاص ــن می توان ــم. اي ــراغ بگيري س
ــان  ــه هم ــده ک ــود آم ــه وج ــفه ب ــد در فلس ــن رش ــد از اب بع
حكمــت متعاليــه اســت و از ايــن جنبــه درخــور بحــث اســت.

تاريخ، ناظر به عوام و خواص است
شــايد يكــی از خاصيت هايــی کــه بحث هــای تاريــخ نســبت بــه 
حكمــت عملــی محــض دارد، ايــن باشــد کــه بحث هــای حكمــت 
عملــی و فلســفی مخصــوص حــوزه خــواص اســت، در صورتــی 
کــه تاريــخ، هــم بــه ســبب ريشــه های قرآنــی و هــم بــه ســبب 
ــه ســبب  ســادگی و داشــتن مخاطــب عــوام و خــواص و هــم ب

ــه دارد. ــی کــه می دهــد جاذب بصيرت
ــه  ــر ب ــد ناظ ــم می توان ــخ ه ــفه تاري ــای فلس ــن بحث ه بنابراي
عــوام و خــواص باشــد؛ لــذا توجــه شــهيد اســتاد مطهــری بعــد 
ــم  ــخ، ه ــه تاري ــالمی ب ــالب اس ــتانه انق ــروطه و در آس از مش
می توانــد حــوزه خــواص را از نظــر انديشــه سياســی مــورد توجــه 
قــرار بدهــد و هــم حــوزه خطــاب مردمــی داشــته باشــد، آن هــم 

 .ــفه دارد ــه فلس ــی ک ــدون پيچيدگی هاي ب

ابن خلدون اصاًل 
از حکمت عملی 
بحث نمی كند و 
اگر علم حکمت 

عملی مفقود بشود، 
بحث سیاسی در 

یک گرایش دیگر 
قرار می گیرد، 

آن گرایش دیگر 
تاریخ است
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در پرتو معنا

فاصلة معنادار
جای قرآن در 

شادی هايمان خالی است
کتاِب نور
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راهکار

فاصلة معنادار
روش های زمینه ساز تربیت اخالقي در قرآن

روش هــاي تربیــت اخالقــي در یــک تقســیم بندی بــه روش هــاي 
ــي،  ــرت اخالق ــي و بصی ــرورش آگاه ــاي پ ــاز، روش ه زمینه س
ــي  ــوب اخالق ــاي مطل ــا و عادت ه ــرورش گرایش ه ــاي پ روش ه
و روش هــاي اصــالح رذایــل، تقســیم شــده اســت. ایــن روش هــا 
به طــور گســترده مــورد توجــه قــرآن اســت. در ایــن یادداشــت 

ــه یکــی از روش هــای زمینه ســاز خواهیــم پرداخــت. ب

موفقيــت تربيــت اخالقــي پيــش از هــر اقدامــي و بيــش از هــر 
چيــزي مرهــون زمينــه مناســب اســت. قــرآن افــزون بــر توجــه 
ويــژه بــه زمينــه ذاتــي و فطــري انســان بــراي اخــالق ورزي، بــه 
زمينه ســازي مربيــان جهــت دور نگه داشــتن متربي)تربيــت 
شــونده( از رذايــل و آراسته شــدن وي بــه فضايــل نيــز توجــه دارد.

منظــور از روش هــاي زمينه ســاز آن دســته از ابتكارهــاي عملــي 
اســت کــه متربــي را از موانــع رشــد و امــوري کــه ســبب مي شــود 
ــظ  ــرد، حف ــه بگي ــاني فاصل ــالق انس ــي و اخ ــرت اله وي از فط
ــي را در  ــه مترب ــت ک ــوري اس ــته از ام ــز آن دس ــد و ني مي کن
ــد.  ــاري مي کن ــاده و ي ــي آم ــل اخالق ــه فضاي ــيدن ب ــت رس جه
ــاي  ــي روش ه ــت: يك ــرح اس ــث مط ــا دو بح ــن در اين ج بنابراي

بازداشــتن متربــي از رذيلت هــا و موانــع رشــد؛ ديگــري روش هــاي 
ســوق دادن متربــي بــه ســوي ارزش هــا و اســباب رشــد و تعالــي؛ 
بــراي نمونــه مي تــوان از تلقيــن در خصــوص زمينه ســازي 
ــه  ــرد، چنان ک ــتفاده ک ــل اس ــه فضاي ــي ب ــراي روي آوردن مترب ب
ــا و دوســتان ناســالم  ــي از محيط ه ــزدادن مترب ــوان از پرهي مي ت
ــت. در  ــره گرف ــل به ــت دوري از رذاي ــازي در جه ــراي زمينه س ب
هــر حــال مجمــوع ايــن روش هــا زمينــه را بــراي دوري متربيــان 
از رذايــل و اشــتياق و اتصــاف آنــان بــه خلق وخــوي نيكــو مهيــا 

مي ســازد.

پرهیز دادن از محیط هاي ناسالم
ــال  ــن ح ــا اي ــت. ب ــر اس ــار و گزينش گ ــودي مخت ــان، موج انس
ــري ماننــد روح و جــان انســان  شــايد هيــچ چيــزي در تأثيرپذي
ــراد،  ــان از اف ــري انس ــام تأثيرپذي ــاي ع ــاس مبن ــر  اس ــد. ب نباش
ــود،  ــون خ ــود پيرام ــگ موج ــر و فرهن ــكان، فك ــان، م ــيا، زم اش
ــه  ــتند. از جمل ــري هس ــرض تأثيرپذي ــواره در مع ــان هم متربي
داليلــي کــه ضــرورت تربيــت اخالقــي بــر اســاس تعاليــم قرآنــي 
ــن اســت  ــد اي ــدان مي کن ــا فطــرت انســاني را دوچن و ســازگار ب
کــه به طــور کلــي روح و روان آدمــي به ويــژه در آغــاز راه، بســيار 
تأثيرپذيــر اســت و در مواجهــه بــا امــور مختلــف اعــم از مثبــت و 
ــردد. از  ــر مي گ ــم متأث ــه ه ــار و ناآگاهان ــا بي اختي ــي چه بس منف
اميرالمؤمنيــن)ع( نقــل شــده اســت کــه فرمــود: هرگــز بــا افــراد 
بدخــو همــراه و همــدم مشــو کــه طبــع تــو ناخــودآگاه از طبــع 

ــوزد. ــد را[ مي آم ــوي ب ــان ]خ ايش
بــر اســاس ايــن روايــت حضــرت از تأثيرپذيــري شــديد و 
ــل  ــرده و آن را دلي ــر ک ــرقت تعبي ــه س ــان ب ــار روح انس بي اختي
ــا بــدان قــرار داده اســت. در ايــن  لــزوم اجتنــاب از همنشــيني ب
روايــت از مصاحبــت و همراهــي بــا بــدان نهي شــده، امــا دليل آن 
)تأثيرپذيــري روح و طبــع انســان و ســارق بودن آن( عــام اســت؛ 
بنابرايــن هــم بايــد از افــراد ناســالمـ  کــه در مباحــث آتــي مطــرح 
ــر  ــان ديگ ــرت در بي ــه حض ــرد؛ چنان ک ــاب ک ــود ـ اجتن مي ش
فرمــود: همنشــيني بــا نيــكان بــدان را بــه نيــكان ملحــق مي کنــد 
ــه بــدان ملحــق مي ســازد. هــم  ــا بــدان نيــكان را ب و همراهــي ب
ــا ناخواســته انســان  ــد از محيط هــاي ناســالم کــه خواســته ي باي
ــوب ســوق مي دهــد، دوري نمــود. ــار نامطل ــت و رفت ــه خصل را ب
در هــر حــال انســان بــا محيــط زندگــي خود در داد و ســتد اســت. 
خواســته يــا ناخواســته همــواره چيزهايــي را از محيــط مي پذيــرد 
و امــوري را بــه محيــط خــود منتقــل مي کنــد. از محيــط آلــوده، 
آلودگــي مي پذيــرد و از محيــط پــاک و ســالم، پاکــي و ســالمت 

ــه جــان مي خــرد. ب
ــه از  ــرد ک ــتفاده ک ــوان اس ــرآن مي ت ــات ق ــته آي ــد دس از چن
ــاي  ــا و محيط ه ــل، رفتاره ــرای دوري از رذاي ــر ب ــاي مؤث روش ه

ناســالم اســت:
الــف( آياتــي کــه هجــرت از محيط هــاي آلــوده را واجــب کــرده 

يــا آن را مــورد تشــويق قــرار داده اســت.

حجت االسالم محمدمهدي فیروزمهر
محقق و پژوهشگر قرآنی
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ــه  ــالم را ک ــاي ناس ــوص دوري از محيط ه ــه به خص ــي ک ب( آيات
خلق وخــوي مذمــوم و رفتار هــاي ناســازگار بــا ارزش هــاي اصيــل 

در آن رايــج اســت، واجــب شــمرده اند:
و هــر گاه کســاني را ديــدي کــه آيــات مــا را اســتهزا مي کننــد، از 
آنهــا روي بگــردان تــا بــه ســخن ديگــري بپردازنــد و اگر شــيطان 
ــت  ــن جمعي ــا اي ــدن ب ــس از يادآم ــز پ ــرد، هرگ ــو بب ــاد ت از ي

ســتمگر منشــين.
در آيه ديگر که معطوف به آيه ياد شده است، مي فرمايد:

و ]خداونــد ايــن حكــم را[ در قــرآن بــر شــما نــازل کــرده کــه هــر 
گاه بشــنويد افــرادي آيــات خــدا را انــكار و اســتهزا مي کننــد، بــا 
آن هــا ننشــينيد تــا بــه ســخن ديگــري بپردازنــد، وگرنه شــما هم 
مثــل آنــان خواهيــد بــود. خداونــد منافقــان و کافــران را همگي در 

دوزخ جمــع مي کنــد.
ــه  ــاء و در مدين ــوره نس ــه در س ــه ک ــن آي ــد اي ــران گفته ان مفس
ــه  ــه در آي ــه حكمــي ک ــدي اســت ب ــاره و تأکي ــازل شــده، اش ن

ــازل شــده اســت. ــه ن ــام و در مك ــوره انع پيشــين در س
مشــرکان مكــه دور هــم جمــع مي شــدند و بــه تمســخر و 
ــات را  ــه جلس ــابه اين گون ــد. مش ــرآن مي پرداختن ــتهزاي ق اس
يهوديــان مدينــه نيــز برگــزار مي کردنــد و بــه اتفــاق منافقــان بــه 
اســتهزاي ديــن و ارزش هــا مي پرداختنــد. خداونــد بــه پيامبر)ص( 
و مؤمنــان دســتور داده اســت در آن لحظــه اي کــه آن ها بــه گفتار 
و رفتــار نامطلــوب مشــغول اند و از ايــن طريــق محيــط ناســالمي 
ــب  ــاي جال ــد. از نكته ه ــه بگيري ــا فاصل ــد، از آن ه ــد آورده ان پدي
ــن  ــر از چني ــد: اگ ــه مي فرماي ــت ک ــن اس ــه دوم اي ــه در آي توج
محيــط و جلســاتي فاصلــه نگيريــد، شــما هــم ماننــد ايشــان و از 
ــه محيط هــا  ــرا حضــور در اين گون ــود. زي اســتهزاگران خواهيــد ب
از دو حــال خــارج نيســت: يــا فــرد از حضــور خــود در آن راضــي 
و خشــنود اســت کــه در ايــن صــورت هماننــدي بــا آن هــا روشــن 
ــور  ــدن ام ــنيدن و دي ــور، ش ــه حض ــي ب ــه راض ــا اين ک ــت ي اس
ــد از  ــد، باي ــاً اگــر مي توان باطــل و ضدارزش هــا نيســت کــه طبع
آن جلوگيــري کنــد و اگــر قــدرت نــدارد، از آن فاصلــه بگيــرد و 
برخــورد  نكــردن و فاصلــه  نگرفتــن، در واقــع کاشــف از رضايــت 
ــد؛  ــور نباش ــه حض ــي ب ــاً راض ــه واقع ــر اين ک ــت، مگ ــي اوس قلب
ــته  ــاب از آن را نداش ــا اجتن ــه ي ــدرت مقابل ــه ق ــي به هيچ وج ول
باشــد، يــا دچــار غفلــت شــود کــه در ايــن صــورت حكمــش فــرق 
ــيطان از  ــر ش ــت: و اگ ــده اس ــه اول آم ــه در آي ــد؛ چنان ک مي کن
يــاد تــو ببــرد، هرگــز پــس از ياد آمــدن بــا ايــن جمعيــت ســتمگر 

منشــين.
ــط و  ــر محي ــد در ه ــتفاده کرده ان ــده اس ــه ياد ش ــران از آي مفس
ــته  ــا ناخواس ــته ي ــود و خواس ــاه مي ش ــه در آن گن ــي ک مجلس
انســان بــه رذايــل ســوق داده مي شــود، حضــور در آن و همراهــي 
ــر  ــي اگ ــد حت ــران معتقدن ــي مفس ــت. برخ ــاز نيس ــا آن مج ب
ــا ديگــران در  شــخص حاضــر در محيط هــا و جلســات ناســالم ب
اعمــال و رفتــار نامطلــوب همراهــي نكنــد و قلبــاً هــم بــه کار آنان 
راضــي نباشــد و حضــورش در آن محيــط کمــک بــه ظلــم و گنــاه 

نباشــد بــاز هــم نبايــد، در آن محيــط حضــور داشــته باشــد؛ زيــرا 
صــرف حضــور در محيــط ناســالم و ديــدن امــور خــالف و معاصي، 
گنــاه را بــراي نفــس انســان آســان و خطــا را در ديــد او کوچــک 

مي ســازد.
ج( از جملــه آياتــي کــه مي تــوان از آن لــزوم اجتنــاب از محيط هاي 
ــن در  ــه حضور نيافت ــت ک ــه اي اس ــرد، آي ــتفاده ک ــالم را اس ناس
مجالــس و محيط هــاي ناســالم و آلــوده بــه باطــل و نيــز اعــراض و 
دوري از امــور لغــو و بيهــوده را از اوصــاف عبادالرحمــان و صاحبــان 
فضايــل شــمرده اســت: و عبادالرحمــان کســاني اند کــه در مجالــس 
ــي  ــو و بيهودگ ــا لغ ــه ب ــي ک ــد و هنگام ــرکت نمي کنن ــل ش باط

ــد. ــه از آن مي گذرن برخــورد کننــد، بزرگواران
ــا در  ــي نه تنه ــان هاي متعال ــود انس ــتفاده مي ش ــه اس ــن آي از اي
ــد،  ــور نمي يابن ــانيت حض ــأن انس ــت و دون ش ــاي پس محيط ه
ــل  ــس و محاف ــوع مجال ــن ن ــه اي ــان ب ــر گذرش ــي اگ ــه حت بلك
بخــورد، بزرگوارانــه و کريمانــه از آن مي گذرنــد و هرگــز تــن بــه 
ــي اســت مقصــود از  ــد. گفتن ــت نمي دهن ــت، پســتي و رذال دنائ
مجالــس و محافــل لغــو و باطــل، آن مجالــس و محافلــي اســت 
کــه بــر محــور اعمــال و رفتــار نامشــروع و نامعقــول دايــر شــده 
باشــد و يــا بــر محــور اعمــال و رفتــاري کــه بــراي ديــن و دنيــاي 
ــو اين کــه نامشــروع هــم نباشــد ـ  انســان ســودمند نيســت ـ ول

شــكل گرفتــه باشــد.
د( از جملــه آياتــي کــه مي تــوان از آن لــزوم دور بــودن از 
ــه دوري   ــت ک ــي اس ــرد، آيات ــتفاده ک ــالم را اس ــاي ناس محيط ه
ــت  ــده را از اوصــاف مثب ــور بي فاي ــو و ام ــوع لغ ــر ن ــدن از ه گزي
انســان هاي صالــح و ارزش مــدار ذکــر مي کنــد: مؤمنــان رســتگار 
شــدند؛ آن هــا کــه در نمازشــان خشــوع دارنــد و آن هــا کــه از لغــو 

و بيهودگــي رويگردان انــد.
در هميــن زمينــه در وصــف صالحــان از اهل کتــاب مي فرمايــد: ... 

و هــر گاه ســخن لغــو و بيهــوده بشــنوند، از آن روي مي گرداننــد.
هـــ( نيــز از آياتــي کــه عواقــب حضــور در محيط هــاي ناســالم را 
ــدن از  ــالم  مان ــاي س ــود از راه ه ــتفاده مي ش ــد اس ــو مي کن بازگ
رذايــل و عواقــب آن پرهيــز از محيط هــاي آلــوده و ناســالم اســت:
ــد،  ــا را گرفتن ــض ارواح[ روح آن ه ــتگان ]قب ــه فرش ــاني ک کس
درحالي کــه بــه خويشــتن ســتم کــرده بودنــد. بــه آن هــا گفتنــد: 

شــما در چــه حالــي بوديــد؟
]و چــرا بــا اين کــه مســلمان بوديــد، در صــف کفــار جــاي 

داشــتيد؟[
گفتنــد: مــا در ســرزمين خــود تحــت فشــار و مســتضعف بوديــم. 
آن هــا ]فرشــتگان[ گفتنــد: مگــر ســرزمين خــدا پهنــاور نبــود که 
مهاجــرت کنيــد؟ آن هــا ]عــذري نداشــتند و[ جايگاهشــان دوزخ 
اســت و ســرانجام بــدي اســت، مگــر آن دســته از مــردان و زنــان و 
کودکانــي کــه به راســتي تحــت فشــار قــرار گرفته انــد ]و حقيقتــاً 
ــات  ــراي نج ــي ]ب ــه راه ــد و ن ــاره اي دارن ــه چ ــتضعف اند[. ن مس
ــد آن هــا را  ــوده[ مي يابنــد. ممكــن اســت خداون از آن محيــط آل
 .مــورد عفــو قــرار دهــد و خداونــد عفوکننــده و آمرزنــده اســت

مشركان مکه دور 
هم جمع مي شدند 
و به تمسخر و 
استهزاي قرآن 
مي پرداختند. 
مشابه این گونه 
جلسات را یهودیان 
مدینه نیز برگزار 
مي كردند و به اتفاق 
منافقان به استهزاي 
دین و ارزش ها 
مي پرداختند

از جمله آیاتي كه مي توان از آن لزوم دور بودن از محیط هاي ناسالم را استفاده كرد، آیاتي 
است كه دوري  گزیدن از هر نوع لغو و امور بي فایده را از اوصاف مثبت انسان هاي صالح و 

ارزش مدار ذكر مي كند
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گفتگو

جای قرآن در 
شادی هایمان خالی است

گفتگو با 
استاد شهریار پرهیزکار 

حافظ و قاری بین المللی قرآن کریم 

شــهریار پرهیــزکار، حافــظ و قــاری برجســته قــرآن اســت. همه 
ــد  کســانی کــه در کالس آموزشــی قــرآن حضــور پیــدا کرده ان
و در ایــن عرصــه فعــال هســتند، بــا صــدای دلنشــین و ترتیــل 
بســیار خــوب او آشــنا هســتند. ایــن قــاری و حافــظ قــرآن از 
9 ســالگی جــذب قــرآن شــده و حــدود ٤0 ســال اســت بــا آن 
ــی  ــدد قرآن ــای متع ــا در رویداده ــون باره ــه و تاکن ــس گرفت ان
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــر را ب ــای برت ــالم رتبه ه ــان اس جه
حــاال بــه عنــوان مــدرس، قــاری، حافــظ و داور مشــغول فعالیــت 
ــدای  ــا ص ــز ب ــت، همه چی ــه اس ــا گفت ــه باره ــت. چنان ک اس
تــالوت مــادرش شــروع شــده اســت. او مجــذوب همیــن قــرآن 
خواندن هــای مــادر شــده و بعــد از آن، تفریحــش ایــن بــوده کــه 
گوشــه ای می نشســته و بــرای خــودش مســابقه قرآنــی برگــزار 
ــته و  ــابقات می گذاش ــاری مس ــای ق ــودش را ج ــرده. خ می ک
ــه  ــیر را ادام ــن مس ــم ای ــا ه ــت، بعده ــده اس ــرآن می خوان ق
می دهــد و می شــود قــاری پــرآوازه ای کــه امــروزه بســیاری بــا 
ــاد  ــی ی ــه نیک ــش ب ــد و از ترتیل های ــرآن می خوانن ــت او ق قرائ
می کننــد. بــا او دربــاره حفــظ قــرآن، زیبــا خوانــدن آن و نتایــج 
و همچنیــن برخــی نظریــات و بــه قــول پرهیــزکار مغلطه هایــی 
ــود،  ــرح می ش ــرآن مط ــی ق ــم و روخوان ــوص خت ــه در خص ک

گفتگــو کردیــم.

ــش های  ــا، پرس ــی جریان ه ــر برخ ــت تأثی ــا تح ــن روزه ای
زیــادی در ذهــن بخشــی از جامعــه شــکل می گیــرد کــه چــرا 
اساســاً بایــد قــرآن را زیبــا خوانــد یــا آن را حفــظ کــرد. شــما به 
عنــوان حافــظ، مــدرس و قــاری قــرآن، ابتــدا بگوییــد کــه چــرا 
بایــد قــرآن را زیبــا خوانــد و ایــن زیبــا خوانــدن چــه تأثیــری بر 
روح و روان خودمــان و ســپس جــذب جامعــه بــه ســمت قــرآن 

دارد؟
اگــر بــه دارالقرآن هــا و کالس هــای آموزشــی قــرآن ســر 
بزنيــم، بــا ده هــا و صدهــا نوجــوان و جــوان مواجــه می شــويم 
کــه بــا شــنيدن آيــات قــرآن جــذب آن هــا شــده و بــه ســمت 
ايــن کتــاب آســمانی روی آورده انــد. آن هــا بــا شــنيدن تــالوت 
ــه  ــه و ب ــرار گرفت ــر ق ــرآن از نظــر روحــی تحــت تأثي ــات ق آي
ــه  ــم ب ــد ه ــد، بع ــت می کنن ــات حرک ــت آي ــمت معنوي س

ــوند. ــدل می ش ــرآن ب ــق ق ــاری موف ــا ق ــظ ي حاف
زینب مرتضایی فرد
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حــاال فــرض کنيــد ايــن افــراد آيــات قــرآن را بــا يــک صــدای 
ــاز  ــا ب ــا می شــنيدند. آي ــی نامرغــوب و نازيب ــا تالوت ــی ي معمول
هــم بــه ســمت آن جــذب می شــدند؟ آيــا حاضــر بودنــد بارهــا 
آن را بشــنوند و بــا آن تمريــن حفــظ يــا صــوت، لحــن و ترتيــل 
ــمانی  ــاب آس ــن کت ــا اي ــد و ب ــم کنن ــرآن را خت ــا ق ــد؟ ي کنن
ــاً وقتــی  ــاد. طبيعت ــن اتفــاق نمی افت ــاً اي ــوس شــوند؟ قطع مأن
ــات  ــا نغم ــد و ب ــراه باش ــوب هم ــگ خ ــدا و آهن ــا ص ــرآن ب ق
ــه مراتــب از شــنيدن آن لــذت  ــده شــود، افــراد ب خــوش خوان

ــوند. ــذب آن می ش ــد و ج ــتری می برن بيش
ــوده و حــدود  ــوس ب ــرآن مأن ــا ق ــا امــروز ب بنــده از کودکــی ت
۴۰ ســال اســت بــه لطــف خــدا توانســته ام در راه بمانــم. 
ــه در 9  ــاد ک ــی افت ــه اتفاق ــم چ ــودم می گوي ــا خ ــی ب گاه
ســالگی بــه ســمت قــرآن آمــدم و آن قــدر جذبــش شــدم کــه 
ــاب  ــد انتخ ــان می توان ــه انس ــری ک ــور ديگ ــه ام ــه هم آن را ب
ــم در آن  ــه می رس ــن نتيج ــه اي ــد ب ــح دادم؟ بع ــد، ترجي کن
دوران صداهــای زيبايــی کــه از قاريــان قــرآن می شــنيدم 
ــا  ــه ايــن مســير کشــاند. شــايد برخــی ب مــرا جــذب کــرد و ب
شــنيدن يــک ســخنرانی خــوب بــه ايــن مســير بياينــد، برخــی 
ديگــر کــه البتــه اهــل علــم هســتند، بــا مطالعــه و تحقيــق در 
ــده و  ــذب ش ــدر ج ــمانی گرانق ــاب آس ــن کت ــای اي فضيلت ه
ــوند؛  ــوس آن ش ــی، مأن ــای منطق ــل، تفســير و ادله ه ــا تحلي ب
ــه  امــا کــودک چنــدان ســخنرانی را درک نمی کنــد و هنــوز ب
ــاره  ــتدالل درب ــق و اس ــع تحقي ــه از او توق ــيده ک ــنی نرس س
ــا شــنيدن  ــرود. در ايــن ســن بســياری ب فضيلت هــای قــرآن ب
ــوند و  ــمانی می ش ــاب آس ــن کت ــذب اي ــا، ج ــای زيب تالوت ه

ــد.  ــه دهن ــير را ادام ــد مس ــق می ده ــد توفي خداون

نمی تــوان آمــار دقیقــی ارائــه کــرد، امــا شــاید تعــداد کســانی 
ــرآن  ــراغ ق ــی س ــتدالل های علم ــتجوها و اس ــا جس ــه ب ک
می رونــد زیــاد هــم نباشــد. نظــر شــما در ایــن بــاره چیســت؟

ايــن موضــوع کامــاًل طبيعــی اســت. قــرار نيســت عمــده مــردم 
اهــل مطالعــه، تحصيــل و بحث هــای فلســفی و کالمــی باشــند. 
ــه  ــا شــنيدن تالوت هــا ب ــادی ب ــراد زي همان طــور کــه گفتــم اف
قــرآن عالقه منــد می شــوند. اگــر قــرآن زيبــا خوانــده شــود، ايــن 
ظرفيــت را دارد کــه افــراد زيــادی را جــذب کنــد. از ايــن موضــوع 
بــا عنــوان اعجــاز لفظــی قــرآن يــاد می شــود. در واقــع يكــی از 
اعجازهــای قــرآن هميــن اســت کــه الفــاظ آن قــدر خــوب و زيبــا 
ــده  ــر خــوب و درســت خوان ــه اگ ــده شــده اند ک ــم چي ــار ه کن
شــوند شــنوندگان را به شــدت جــذب می کننــد. مــا ايــن معجــزه 
را بارهــا در تاريــخ ديــده يــا شــنيده ايم افــرادی بــا شــنيدن صوت 
زيبــا تحــت تأثيــر قــرار گرفتــه و مســير زندگی شــان تغييــر يافته 
اســت، ابتــدا بــا قــرآن مأنــوس شــده و بعــد هــم ســراغ مســائل 

ــد. ــی رفته ان مذهب
در واقــع زيبــا خوانــدن قــرآن در روح و روان مــردم جامعــه در 
جــذب آن هــا بــه ســمت ايــن کتــاب آســمانی تأثيــر فراوانــی 

داشــته و دارد. قــرآن اساســاً و ذاتــاً زيباســت، زيبــا نــازل شــده 
و کلمــات آهنگيــن و ضرب آهنگ هــای بی   نهايــت زيبايــش 
ــی  ــل توجه ــورت قاب ــان را به ص ــه انس ــت را دارد ک ــن قابلي اي
ــده  ــد. بن ــرار ده ــر ق ــت تأثي ــرده و تح ــذب ک ــود ج ــه خ ب
بارهــا از زبــان برخــی عزيــزان شــنيده ام کــه می گوينــد اصــاًل 
مذهبــی نبوده انــد، موســيقی های تنــد گــوش می کــرده و 
ــرآن  ــا شــنيدن ق ــا ب ــی داشــته اند، ام ــه زندگ ــگاه ديگــری ب ن
دچــار تحــول شــده و زندگی شــان رنــگ ديگــری پيــدا کــرده 
ــرآن  ــاز لفظــی ق ــر اعج ــه بيانگ ــه هم ــات ک ــن اتفاق اســت. اي
ــن  ــه اي ــی اســت ک ــای خــوب و زيباي اســت ناشــی از قرائت ه
افــراد شــنيده اند. چــرا کــه زيبــا، اصولــی و بــا ضابطــه خوانــدن 
ــرآن  ــا ق ــه ب ــراد جامع ــا را در آشــناکردن اف ــد م ــرآن می توان ق

يــاری کنــد.
ــد  ــم باي ــدی کن ــوع را جمع بن ــن موض ــم اي ــر بخواه ــس اگ پ
ــش  ــاز دارد، الفاظ ــود اعج ــه در ذات خ ــرآن فی نفس ــم ق بگوي
معجــزه اســت، می توانــد انســان را متحــول کنــد و اگــر 
خوش آهنــگ ارائــه شــود، همــه را تحــت تأثيــر قــرار می دهــد. 
ــزاری  ــرآن، اب ــه خوش آهنــگ ق ــع صــدای خــوش و ارائ در واق
اســت کــه مــا بــه کار می گيريــم تــا همــه را بــا معجــزه قــرآن 

آشــنا کنيــم.

ــظ  ــمت حف ــه س ــوند ب ــرآن می ش ــذب ق ــه ج ــراد ک ــی اف برخ
آیــات آن رفتــه و در ایــن مســیر فعالیــت می کننــد. شــما هــم 
حافــظ قــرآن هســتید. از نظــر شــما چــه چیــزی موجــب ایجــاد 
ایــن جذبــه و حرکــت افــراد بــه ســمت حفــظ قــرآن می شــود؟

ــه  ــی دوســت داشــته و ب ــزی را خيل ــی انســان چي اساســاً وقت
آن عالقــه قلبــی داشــته باشــد، صــرف خواندنــش او را راضــی 
نمی کنــد و بــه دنبــال مرتبــه باالتــری در آن می گــردد. 
بالتشــبيه يــک مثــال را بــرای فهــم بهتــر موضــوع خدمتتــان 
ــه  ــظ عالق ــعر حاف ــه ش ــی ب ــر خيل ــک نف ــی ي ــم. وقت می گوي
ــد و از  ــا می آي ــه نظــرش مــوزون و زيب ــد، ب دارد آن را می خوان
خوانــدن آن لــذت می بــرد، امــا وقتــی ايــن عالقــه در او خيلــی 
ــوه  ــاد می شــود و برايــش در نهايــت فصاحــت و بالغــت جل زي
ــد.  ــظ می کن ــوان را حف ــه دي ــا هم ــا ي ــد، برخــی غزل ه می کن
ــی هــر وقــت دوســت داشــتی  ــه او می گوينــد می توان وقتــی ب
ــی،  ــرت را بخوان ــورد نظ ــزل م ــرداری و غ ــظ را ب ــوان حاف دي
ــت دارم  ــد، دوس ــت نمی کن ــم کفاي ــش براي ــد خواندن می گوي
ــا خــودم  ــم آن را ب ــزدم باشــد و بتوان ــت اراده کــردم ن هــر وق

نجــوا کنــم.
ــد.  ــم رخ می ده ــات ه ــا و رواي ــاره حديث ه ــات درب ــن اتفاق اي
ــد در  ــه ای می توان ــا جمل ــی ي ــه حديث ــل اين ک ــه دلي ــراد ب اف
ــر  ــرد داشــته باشــد آن را از ب ــوده و کارب زندگی شــان راهگشــا ب
ــت می تواننــد مكــرر در ذهنشــان  ــن حال می کننــد. چــون در اي
ــتند در  ــاز داش ــه آن ني ــت ب ــر وق ــد و ه ــوع کنن ــه آن رج ب
ــل،  ــای کمي ــم دع ــا را می بيني ــا خيلی ه ــد. م ــان باش اختيارش

گاهی با خودم 
می گویم چه 
اتفاقی افتاد كه 
در 9 سالگی به 
سمت قرآن آمدم 
و آن قدر جذبش 
شدم كه آن را به 
همه امور دیگری 
كه انسان می تواند 
انتخاب كند، 
ترجیح دادم؟ 
بعد به این نتیجه 
می رسم در آن 
دوران صداهای 
زیبایی كه از قاریان 
قرآن می شنیدم مرا 
جذب كرد و به این 
مسیر كشاند

قرآن فی نفسه در ذات خود اعجاز دارد، الفاظش معجزه است، می تواند انسان را متحول كند 
و اگر خوش آهنگ ارائه شود، همه را تحت تأثیر قرار می دهد
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گفتگو

ــظ  ــاح و... را حف ــی، افتت ــزه ثمال ابوحم
ــح  ــه در مفاتي ــا ک ــن دعاه ــد. اي می کنن
هســت، امــا آن هــا را حفــظ می کننــد تــا 
بی نيــاز از کتــاب ادعيــه بتواننــد آن را بــا 
خــود نجــوا کننــد. ايــن افــراد بــا دعــای 
مــورد عالقه شــان تــا حــدی ارتبــاط 
ــر  ــد ه ــه می خواهن ــد ک ــرار کرده ان برق
وقــت اراده می کننــد نزدشــان باشــد 
ــاب  ــال کت ــه دنب ــدن آن ب ــرای خوان و ب

ــد. ــه نگردن ادعي
از طــرف ديگــر حفظ کــردن هــر چيــزی 
بــه نوعــی قرين شــدن بــا آن اســت. 
وقتــی کســی چيــزی را حفــظ می کنــد 
می خواهــد بــا آن قريــن باشــد و در 
واقــع اجــازه ورود آن دعــا يــا آيــات قرآن 
را بــه درون خــودش بدهــد. می تــوان 
گفــت حفظ کــردن، اجــازه ورود دادن بــه 

وجــود انســان اســت. يعنــی فــرد اجــازه ورود بــه آن دعــا و قــرآن 
ــر از  ــن غي ــرد و اي ــا بگي ــودش ج ــا در وج ــد ت ــم را می ده کري

ــرآن اســت. ــدن ق خوان
ــن کار  ــت، اي ــرآن نيس ــدن ق ــواب خوان ــر ث ــی منك ــه کس البت
ثــواب دارد و خــدا را شــكر قــرآن هميشــه در دســترس 
هســت و هــر وقــت بخواهيــم می توانيــم آن را بخوانيــم، 
ــه  ــا ب ــه م ــت دارد ک ــت ارجحي ــن جه ــردن از اي ــا حفظ ک ام
ــان  ــن و روانم ــا در ذه ــم ت ــازه ورود می دهي ــرآن اج ــات ق آي
ــد و  ــرآن عالقه مندن ــه ق ــدر ب ــراد آن ق ــی اف ــينند. بعض بنش
ــه  ــد ک ــان می دانن ــه نجاتش ــی و ماي ــتورالعمل زندگ آن را دس
نمی خواهنــد چيــزی باشــد کــه گاهــی اوقــات بــه آن مراجعــه 
ــد در  ــع اراده می کنن ــر موق ــد ه ــه دوســت دارن ــد، بلك می کنن
دسترسشــان باشــد، در وجودشــان جــای بگيــرد و وجودشــان 

ــد. ــی کن را نوران

ــاه  ــن م ــتیم. در ای ــر گذاش ــت س ــان را پش ــارک رمض ــاه مب م
ــت  ــا سال هاس ــد. ام ــم می کنن ــرآن خت ــیاری ق ــلمانان بس مس
ــه  ــالً چ ــه مث ــر این ک ــی ب ــود مبن ــرح می ش ــی مط موضوعات
ــم  ــل نمی کنی ــه آن عم ــی ب ــم، وقت ــرآن بخوانی ــی دارد ق دلیل
یــا قــرآن بــرای عمــل کــردن آمــده اســت و روخوانــی آن بــرای 

ــاره چیســت؟ ــن ب ــدارد. نظــر شــما در ای ــده ای ن ــراد فای اف
اساســاً کســانی کــه ايــن ايرادهــا را می گيرنــد خودشــان 
خيلــی اهــل عمــل نيســتند. يعنــی ايــن نگرانــی کــه مــا قــرآن 
ــود  ــادر می ش ــانی ص ــم از کس ــل نمی کني ــا عم ــم ام می خواني
ــتند و در  ــرآن نيس ــه ق ــل ب ــدد عم ــاًل در ص ــان اص ــه خودش ک
عمل کــردن بــه قــرآن و فهــم آن تعمــق نمی کننــد. شــک 
ــی و از  ــرآن بخوان ــو ق ــراد عيب ج ــن اف ــرای همي ــر ب ــدارم اگ ن
ــويد  ــرآن می ش ــی ق ــه معن ــا متوج ــه آي ــی ک ــؤال کن ــا س آن ه
يــا نــه، پاســخ منفــی می دهنــد. اگــر چنيــن ســخنانی از طــرف 

افــرادی بيــان شــود کــه خودشــان قــرآن 
ــد  ــل می کنن ــه آن عم ــد و ب را می فهمن
ــراد  ــن اف ــه اي ــرا ک ــت؛ چ ــب نيس عجي
نگرانــی کــرده و می خواهنــد  اظهــار 
قــرآن  درک  ســمت  بــه  را  جامعــه 
ــد  ــه می گوين ــرادی ک ــا اف ــانند. ام بكش
قــرآن خوانــدن فايــده نــدارد و قصدشــان 
ــد،  ــرآن نخوانن ــراد ق ــه اف ــت ک ــن اس اي
دچــار شــيطنت شــده اند و هدفشــان دور 

ــت. ــرآن اس ــردم از ق ــردن م ک

گفتــه می شــود کســی کــه قــرآن 
ــی  ــد، وقت ــاه کن ــد گن ــد نبای می خوان
ــتورات  ــه دس ــی ب ــد یعن ــاه می کن گن
قــرآن عمــل نکــرده و قــرآن خواندنــش 

بی فایــده اســت.
ــرآن  ــردی ق ــی ف ــه وقت چــه کســی گفت
ــری از خطــا و گنــاه باشــد؟ مــا همــه انســان  ــد ب ــد باي می خوان
ــاب را در  ــن کت ــات اي ــه آي ــرآن ـ ک ــاری ق ــک ق ــتيم، از ي هس
ــک معصــوم  ــراد ديگــر هيچ ي ــا اف ــد ـ ت ــی می خوان ــت زيباي نهاي
نيســتيم و گاهــی نفــس امــاره ســراغ همــه مــا می آيــد و 
ــی نيســت  ــن معن ــه اي ــز ب ــاق هرگ ــن اتف ــد. اي ــان می کن غافلم

ــاه داشــته باشــد! ــرد خطــاکار، گن ــدن ف ــرآن خوان ــه ق ک
ــه درجــه  ــا فهــم همــراه باشــد، انســان ب ــرآن ب ــدن ق اگــر خوان
نهايــی و غايــی اش، يعنــی فهــم آيــات رســيده اســت. اگــر جايــی 
احســاس کنيــم بــه قــرآن عمــل نشــده نبايــد قــرآن خوانــدن را 
ــد  ــط مبحــث اســت. نباي ــن خل ــع اي ــم. در واق ــر ســؤال ببري زي
ــده  ــم فاي ــدن ه ــرآن خوان ــم ق ــل نمی کني ــون عم ــم چ بگويي
ــدن و  ــرآن را زيبــا خوان ــدن، ق ــد بگوييــم قــرآن خوان ــدارد. باي ن
ــر اســت و  ــی، خــوب و مؤث ــوس شــدن بســيار عال ــا قــرآن مأن ب

ــرد. ــب ک ــه آن جل ــه را ب ــر جامع ــوان نظ می ت
ــر  ــان اث ــم در انس ــدون فه ــدن ب ــرآن خوان ــت ق ــود گف نمی ش
ــد و آن را  ــنا ش ــرآن آش ــا ق ــی ب ــرض جوان ــه ف ــذارد. ب نمی گ
ــر قلــب  ــرآن کالم خداســت و ب ــد و هميــن کــه فهميــد ق خوان
پيامبــر اکــرم)ص( نــازل شــده، احســاس معنويــت و تقربــی بــه او 
ــد  ــه می خوان ــدازه ای ک ــكان دارد به ان ــاال ام ــد. ح ــت می ده دس
ــت  ــتورات آن را درس ــه دس ــود و هم ــرآن نش ــی ق ــه معان متوج
درک نكنــد کــه بخواهــد بــه همــه عمــل کنــد، ولــی هميــن کــه 
از روی عالقــه ايــن احســاس بــه او دســت می دهــد کــه دوســت 
داشــته باشــد کالم و پيــام خــدا را بخوانــد و بــا آن مأنــوس شــود، 
اتفــاق خوبــی اســت. بــه يــاد دارم در کودکــی وقتــی می خواســتم 
ــه  ــا می شــنيدم و احســاس خوشــی ب ــالوت زيب ــم ت ــا بخوان زيب
ــات  ــدم آن آي ــه می فهمي ــه ن ــی ک ــی داد. در حال ــت م ــن دس م
چــه می گوينــد و نــه در حــدی بــودم کــه کســی از مــن توقــع 
داشــته باشــد آيــات را بفهمــم و چــون مكلــف نبــودم کســی از 
مــن توقــع نداشــت بــه آيــات عمــل کنــم. آيــا می توانــم بگويــم 

ما همه انسان 
هستیم، از یک 

قاری قرآنـ  كه 
آیات این كتاب 

را در نهایت 
زیبایی می خواند ـ 

تا افراد دیگر 
هیچ یک معصوم 
نیستیم و گاهی 

نفس اماره سراغ 
همه ما می آید و 

غافلمان می كند. 
این اتفاق هرگز به 

این معنی نیست 
كه قرآن خواندن 
فرد خطاكار، گناه 

داشته باشد!
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آن قــرآن خوانــدن در مــن 
فايــده ای  و  بــوده  بی تأثيــر 

هــم نداشــته اســت؟
جــز  را  هيچ کــس  شــما 
ــد  ــدا نمی کني ــن پي معصومي
ــرآن را  ــه ق ــه آي ــه ب ــه آي ک
عمــل کنــد، چــون همــه 
خطاهايــی  دچــار  آدم هــا 
گفــت  هرکــس  می شــوند. 
ــدن  ــرای فهمي ــط ب ــرآن فق ق
ــت  ــده اس ــردن آم ــل ک و عم

می کنــد. مغلطــه  بدانيــد 

مغلطه این جمله در کجاست؟
مغلطــه اش در اين جاســت کــه مــا بايــد آن لفــظ فقــط را 
برداريــم. يعنــی اگــر بگوييــم قــرآن فقــط آمــده اســت کــه مــا 
آن را بفهميــم و عمــل کنيــم مغلطــه اســت. قــرآن آمــده اســت 
ــم  ــده شــدن ه ــرای خوان ــرآن ب ــردن. ق ــرای عمــل ک ــط ب نه فق
ــوس شــويم،  ــا آن مأن ــا آن را بخوانيــم و ب آمــده اســت، آمــده ت
الفاظــش را زيبــا بخوانيــم و بــه آن توجــه کنيــم و در پايــان هــم 
ــه آن عمــل کنيــم، در واقــع  ــه ايــن درک برســيم کــه بايــد ب ب

ــه مرحلــه اول! ــی اســت ن ايــن مرحلــه، مرحلــه پايان
دقــت کنيــم می بينيــم خــود قــرآن اول از تــالوت شــروع 
ــذی  ــَو الَّ ــده اســت: »ُه ــه آم ــه دوم ســوره جمع ــد. در آي می کن
بََعــَث فـِـی األُمِّييــَن َرســواًل ِمنُهــم يتلــو َعلَيِهــم آياتـِـِه َويَزّکيِهــم 
ــی َضــالٍل  ــن َقبــُل لَف ــوا ِم ــَة َوإِن کان ــُم الِكتــاَب َوالِحكَم َويَعلُِّمُه
ــدا از  ــه مشــخص اســت ابت ــن آي ــه در اي ــور ک ــٍن« همان ط ُمبي
تــالوت قــرآن ســخن بــه ميــان آمــده اســت. بعــد بحــث تزکيــه 
و در مراحــل بعــدی عمــل بــه آيــات و حكمــت جســتن از آن هــا. 
ــوس نشــود،  ــا آدم مأن ــرآن اســت. ت ــا ق ــس ب ــدم اول ان ــس ق پ
ــوس  ــد. موقعــی مأن ــه آن عمــل کن ــد تزکيــه شــود و ب نمی توان
قــرآن می شــود کــه بتوانــد قــرآن را درســت و زيبــا بخوانــد. پــس 
ــس کــه شــكل  ــن ان ــرآن اســت. اي ــا ق ــس ب ــدم، ان نخســتين ق
نگيــرد، فهــم و عمــل بــه قــرآن هــم شــكل نمی گيــرد. خداونــد 
ــد و  ــالوت کن ــر امــت ت ــات را ب ــا آي ــی را فرســتاده ت ــر ام پيامب
ســپس آن هــا را به وســيله آيــات تالوت شــده تزکيــه کنــد. 
ــرش  ــاده پذي ــه و آم ــا را تزکي ــوس و جان ه ــن کار نف ــی اي وقت
مصالــح کــرد، فــرد آمــاده پذيــرش می شــود و بــه مرحلــه عمــل 
کــردن بــه قــرآن و يافتــن راه ســعادت می رســد. بــاز هــم تأکيــد 
ــد،  ــرح می کنن ــی مط ــه برخ ــی ک ــب مغلطه هاي ــم مراق می کن
باشــيم. ايــن مغلطه هــا اغلــب از جانــب کســانی مطــرح 
ــی  می شــود کــه خودشــان اهــل عمــل نيســتند و بيشــتر در پ
ــه  ــد ک ــاد می کنن ــبهه ها را ايج ــن ش ــتند. اي ــبهه اندازی هس ش

ــد. ــرآن دور کنن ــان را از ق جوان
ــی و  ــی بفهم ــد بياي ــت باي ــه گف ــه هم ــدم اول ب ــود از ق نمی ش

ــدن  ــرآن خوان ــی. ق ــل کن عم
اســت.  آســان تری  طريــق 
نمی شــود از پلــه اول پــا را 
دهــم.  پلــه  روی  گذاشــت 
ــت  ــش رف ــه پي ــه پل ــد پل باي
ــرآن در  ــه ق و فهــم و عمــل ب
پله هــای بــاال قــرار گرفتــه 
همــه  بايــد حتمــاً  اســت. 
تالشــمان را بــرای رســيدن 
بــه ايــن پله هــا انجــام دهيــم 
ــويم.  ــل ش ــد از آن غاف و نباي
قــرآن مســلماً بــرای فهــم و عمــل بــه آن نــازل شــده، امــا بايــد 
ــر  ــای باالت ــه پله ه ــوان ب ــا بت ــرد ت ــی ک ــت را ط ــای نخس پله ه

ــيد. رس

ــی  ــؤال متفاوت ــما س ــث از ش ــن مباح ــان ای ــت دارم در پای دوس
ــدام  ــد، ک ــدوه داری ــس ان ــرد و ح ــان می گی ــی دلت ــم. وقت بکن

ــد؟ ــرآن را می خوانی ــوره ق س
ــن«  ــوره »الرحم ــن س ــد م ــد بداني ــب باش ــان جال ــايد برايت ش
را خيلــی دوســت دارم. ايــن ســوره را هميشــه در مجالــس 
ــه  ــده شــود هم ــی ســوره الرحمــن خوان ــد. وقت ــم می خوانن خت
می فهمنــد يكــی فــوت کــرده اســت. در اصطالحــات هــم 
ــی  ــده اســت، يعن ــد ش ــش بلن ــوی الرحمان ــی ب ــد فالن می گوين
ــا الرحمــن يعنــی تمــام  ــک مرگــش اســت. در فرهنــگ م نزدي
ــر  ــت و اگ ــرآن اس ــروس ق ــوره، ع ــن س ــه اي ــی ک ــد! در حال ش
کســی بــا ادبيــات آشــنا باشــد ايــن عــروس بــودن و فوق العــاده 
ــر  ــه ه ــدر زيباســت ک ــودن آن را متوجــه می شــود. آن ق ــا ب زيب
ــم.  ــم آن را می خوان ــاب کن ــوره ای را انتخ ــم س ــت می خواه وق
جــای قــرآن فقــط مســاجد و ختم هــا نيســت. قــرآن را بايــد بــه 
شــادی هايمان هــم بياوريــم. قــرآن متعلــق بــه افــراد زنــده اســت. 
آمــده اســت کــه بــا زنده هــا حــرف بزنــد و پــر از شــور زندگــی 
ــد  ــادی هايمان چن ــد و ش ــم عق ــت در مراس ــه زيباس ــت. چ اس
آيــه قــرآن خوانــده شــود. همچنيــن اگــر بخواهــم چنــد آيــه ای 
تــالوت کنــم، آيــه نــور را کــه در ســوره مبارکــه نــور هســت و دو 

ــم. ــدش را می خوان ــه بع آي
يكــی از اشــكاالتی کــه نهادهــای فرهنگــی مــا دارنــد ايــن اســت 
ــجد  ــم و مس ــرای خت ــط ب ــا فق ــرآن در فيلم ه ــدای ق ــه از ص ک
ــه »کل  ــت ک ــرده اس ــوت ک ــی ف ــاً يك ــود. حتم ــتفاده می ش اس
ــن کار  ــم اي ــان« شــنيده می شــود. البتــه نمی گوي مــن عليهــا ف
ــن کار را  ــد. اي ــاز کرده ان ــز آغ ــر مراک ــا ديگ ــيما ي ــدا و س را ص
رژيــم گذشــته در پيــش گرفــت. بــه مــا يــاد دادنــد ختــم قــرآن 
فقــط بــرای شــفای بيمــار يــا روح مــردگان اســت! اکنــون صــدا 
و ســيما نهــادی اســت کــه می توانــد ايــن رونــد را تغييــر دهــد 
ــاد ختــم و  ــرآن فقــط ي ــا شــنيدن ق و کاری کنــد کــه مــردم ب

 !مــرگ نيفتنــد

شما هیچ كس 
را جز معصومین 
پیدا نمی كنید كه 
آیه به آیه قرآن 
را عمل كند، چون 
همه آدم ها دچار 
خطاهایی می شوند. 
هركس گفت قرآن 
فقط برای فهمیدن 
و عمل كردن آمده 
است بدانید مغلطه 
می كند

 در فرهنگ ما الرحمن یعنی تمام شد! در حالی كه این سوره، عروس قرآن است و اگر كسی 
با ادبیات آشنا باشد این عروس بودن و فوق العاده زیبا بودن آن را متوجه می شود. آن قدر 

زیباست كه هر وقت می خواهم سوره ای را انتخاب كنم آن را می خوانم
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نظر

کتاِب نور
مروری بر چند ویژگی قرآن 

مجید

بــه  توجــه  بــا  کريــم  قــرآن 
تحريف ناپذيــری خــود، منبــع اليزالــی 
ــر  ــد بش ــه می توان ــت ک ــی اس از کالم اله
ــه ســرمنزل مقصــود برســاند. انســان  را ب
مــدرن گرفتــار معضالت و نابســامانی هايی 
اســت کــه بــا مراجعــه بــه قــرآن بســياری 
را می توانــد حــل  از مشــكالت خــود 
کنــد. ايــن حقيقتــی اســت کــه بســياری 
از راه يافتــگان وصــال طــی کرده انــد و 
ــرار گيــرد.  ــد سرمشــق ديگــران ق می توان
در ادامــه بــه چنــد ويژگــی قــرآن اشــاره 

می شــود.

شفابخشی قرآن
يكــی از ويژگی هــای فرامــادی قــرآن، 
شفابخشــی آن اســت؛ بــه ايــن معنــا کــه 
بــه اذعــان برخــی از آيــات و روايــات، 
از  شــماری  می توانــد  قــرآن  تــالوت 
بيماری هــای روحــی و جســمی را درمــان 
کنــد. پيداســت کــه يــک کتــاب حــاوی 
نمی توانــد  و مباحثــی چنــد  مطالــب 
ــا  ــا ت ــد. آي ــازی کن ــی را ب ــن نقش چني
به حــال دربــاره هيــچ کتابــی در دنيــا 
شــنيده و ديده ايــم کــه خوانــدن آن 
ــا جســمی  ــد بيماری هــای روحــی ي بتوان

ــد؟! ــان کن را درم
شفابخشــی قــرآن در برخــی از آيــات مورد 
ــه در  ــه اســت. چنان ک ــرار گرفت ــد ق تأکي
ــه ذيــل، قــرآن خــود را شــفای دل هــا  آي
اعــالم کــرده اســت: »يــا أَيَهــا النَّــاُس َقــْد 
ِّكــْم َوِشــَفاٌء لَِمــا  َجاَءتْكــْم َمْوِعَظــٌة ِمــْن َرب
ــُدورِ َوُهــًدی َوَرْحَمــٌة لِلُْمْؤِمِنيــَن؛  فِــی الصُّ
ای مــردم! بــه يقيــن بــرای شــما از 
ــی  ــدرزی و درمان ــان ان ــب پروردگارت جان
ــود  ــت و رهنم ــه در سينه هاس ــرای آنچ ب
ــدا [   ــه خ ــدگان  ] ب ــرای گرون ــی ب و رحمت

آمــده اســت.«

ــه  ــن آي ــت در اي ــه پيداس ــور ک همان ط
ــه  ــرآن نســبت ب ــالم شفابخشــی ق ــا اع ب
قلب هــا، ضمــن اشــاره تلويحــی بــه 
بيماری هــای دل، نقــش قــرآن مبنــی 
ــای  ــا و بيماری ه ــه درده ــفادهی ب ــر ش ب
روحــی مــورد تأکيــد قــرار گرفتــه اســت.

از ســويی ديگــر، در ايــن آيــه بــا مخاطــب 
ســاختن همــه انســان ها، شفابخشــی 
ــه  ــده و ب ــق آم ــورت مطل ــه ص ــرآن ب ق
مؤمنــان مقيــد نشــده اســت. از اين جهت 
می تــوان از آن برداشــت کــرد کــه قــرآن 
ــان ها در  ــام انس ــاری دل تم ــفای بيم ش
حــوزه اعتقــادات اســت، بيماری هايــی 
ــرک. ــّک و ش ــاد، ش ــر، الح ــون کف همچ

ــی  ــه شفابخش ــين ک ــه پيش ــر آي در براب
ــته  ــان ها دانس ــه انس ــامل هم ــرآن ش ق
ــود را  ــرآن خ ــل ق ــه ذي ــده، در دو آي ش
ــان  ــت مؤمن ــت و هداي ــفا، رحم ــه ش ماي
می توانــد  کــه  اســت  کــرده  معرفــی 
بــه  نســبت  قــرآن  شفابخشــی  بــه 
ــادت،  ــر حس ــی نظي ــای اخالق بيماری ه
ــد: 1.  ــته باش ــاره داش ــه اش ــل و کين بخ
ــَفاٌء  ــَو ِش ــا ُه ــْرآِن َم ــْن الُْق ــزُِّل ِم »َو نَُن
الِِميــَن إاِلَّ  َوَرْحَمــٌة لِلُْمْؤِمِنيــَن َواَل يِزيــُد الظَّ

حجت االسالم دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد
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َخَســاًرا؛ و مــا آنچــه را بــرای مؤمنــان مايه 
ــازل  ــرآن ن ــت از ق ــت اس ــان و رحم درم
می کنيــم، و   ســتمگران را جــز زيــان 
ــوا  ــَن آَمُن ــَو لِلَِّذي ــْل ُه ــد.« ۲. »ُق نمی افزاي
ُهــًدی َو ِشــَفاٌء؛ بگــو ايــن  ] کتــاب [  بــرای 
ــود  ــد رهنم ــان آورده ان ــه ايم ــانی ک کس
ــرآن، در  ــر ق ــزون ب ــت.« اف ــی اس و درمان
روايــات نيــز شفابخشــی قــرآن مــورد 
ــوان  ــه عن ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــد ق تأکي
نمونــه حضــرت اميــر)ع( در توصيــف 
قــرآن  »از  می فرمايــد:  چنيــن  قــرآن 
بــرای بيماری هــای خــود شــفا و بهبــودی 
ــدائد و  ــر ش ــروزی ب ــرای پي ــد و ب بطلبي
ــرا  ــد، زي ــتعانت جويي ــكالت از آن اس مش
ــا  ــن بيماری ه ــفای بزرگ تري ــرآن ش در ق
ـ يعنــی کفــر، نفــاق، گمراهــی و ضاللــت 

ــت.« ـ اس
افــزون بــر شفابخشــی قــرآن نســبت بــه 
از  اخالقــی،  و  عقيدتــی  بيماری هــای 
از روايــات به دســت می آيــد  شــماری 
کــه حداقــل برخــی از آيــات و ســوره های 
قــرآن بــرای درمــان پــاره ای از بيماری هــا 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــودمند و نافع ان س
ــه  ــده ک ــه ش ــه گفت ــوه فاتح ــاره س درب
ــان عمــوم بيماری هــا و حتــی  ــرای درم ب

ــد اســت. ــرگ کار آم م
ــل  ــده از اه ــل ش ــات نق ــق رواي ــز طب ني
ــان  ــق در درم ــاس و فل ــت)ع( ســوره ن بي
دردهــای شــديد و هــر نــوع آزار تأثيرگذار 
ــر  ــع ش ــرای دف ــی ب ــة  الكرس ــت، آي اس
خطــرات انســی و جّنــی و جلوگيــری 
ــكاُد  ــه »َوإِْن ي ــت و آي ــد اس ــر مفي از فق
ــا  ــْم لَمَّ ــک بِأَبَْصارِِه ــُروا لَيْزلُِقونَ ــَن کَف َِّذي ال
ــوٌن؛  ــُه لََمْجُن َّ ــوَن إِن ــَر َويُقولُ ک ــِمُعوا الذِّ َس
ــرآن  ــون ق ــدند، چ ــر ش ــه کاف ــان ک و آن
ــو  ــود کــه ت ــده ب را شــنيدند چيــزی نمان
را چشــم بزننــد، و می گفتنــد او واقعــاً 
چشــم زخم  بــرای  اســت.«  ديوانــه ای 

ــت. ــودمند اس س

نورآفرينی و ظلمت زدايی قرآن
ــان  ــر زب ــی را ب ــا تاريك ــور ي ــی واژه ن وقت
ــده  ــار دو پدي ــم، بی اختي ــاری می کني ج
روز و شــب کــه در پــی حضــور و غيبــت 
پديــد  زميــن  بــر  خورشــيد  تابــش 

می آيــد، بــه ذهــن تداعــی مي شــود. 
ــور  ــا وحــی از وجــود نوعــی ديگــر از ن ام
ــه ميــان آورده اســت.  و ظلمــت ســخن ب
ــور  ــد را ن ــرآن خداون ــال ق ــوان مث ــه عن ب
ــن  ــر اي ــته و ب ــن دانس ــمان ها و زمي آس
نكتــه تأکيــد کــرده کــه خداونــد مؤمنــان 
ــران  ــی آورد و کاف ــور م ــه ن را از ظلمــت ب
فــرو  نــور محــروم و در ظلمــت  از  را 

می افكنــد. 
نــور  نيــز  را  خــود  قــرآن،  چنان کــه 
ــْد  ــاُس َق ــا النَّ ــا أَيَه ــت: »ي ــته اس دانس
ِّكــْم َوأَنَزلَْنــا إِلَيكــْم  َجاَءکــْم بُْرَهــاٌن ِمــْن َرب
نُــوًرا ُمِبيًنــا« و هــدف از نــزول قــرآن 
را خــارج ســاختن مــردم از تاريكی هــا 
ــاُه  ــاٌب أَنَزلَْن ــور دانســته اســت: »کَت ــه ن ب
ُلَمــاِت إِلـَـی  إِلَيــک لُِتْخــِرَج النَّــاَس ِمــْن الظُّ
ــِز  ــَراِط الَْعِزي ــی ِص َ ــْم إِل ِِّه ــإِْذِن َرب ِ ــورِ ب النُّ
الَْحِميــِد« بارهــا در روايــات بــر ايــن نكتــه 
نيــز تأکيــد شــده کــه اطاعــت و بندگــی 
خداونــد بــه جــان آدمــی نــور می بخشــد 
و گنــاه و عصيــان، ظلمــت و تاريكــی بــه 

ــی آورد. ــار م ب
ــت  ــور و ظلم ــود از ن ــتی، مقص ــه راس ب
ــا  ــت؟ آي ــات چيس ــات و رواي ــن آي در اي
مقصــود تشــبيه و تمثيــل اســت، يعنــی 
ــرآن  ــا ق ــح، ي ــل صال ــالی عم ــا و ج صف
بــه روشــنايی روز و زشــتی و پلشــتی 
ــه تاريكــی تشــبيه شــده اســت؟!  ــاه ب گن
ــور  ــالح ن ــرد اصط ــر و کارک ــوع تعابي از ن
مجــازی  کارکــرد  چنيــن  ظلمــت  و 
به دســت نمی آيــد، زيــرا در ايــن نــوع 
از کارکردهــا هيــچ گاه از ادات تشــبيه 
و مجازگويــی اســتفاده نشــده اســت و 
ــی در دســت اســت  ــر فراوان ــواهد ديگ ش
کــه نشــان می دهــد مقصــود معنــای 
حقيقــی نــور و ظلمــت اســت.وقتی گفتــه 
ــور دارد،  ــا خــود ن می شــود کــه مؤمــن ب
ــره  ــنايی چه ــث روش ــب باع ــاز ش ــا نم ي
ــور  ــرآن ن ــالوت ق ــا ت ــود، ي ــن می ش مؤم
در خانــه پديــد مــی آورد؛ نــوری کــه بــرای 
آســمانيان مشــهود اســت، همان گونــه 
کــه ســتارگان بــرای زمينيــان نــور دارنــد، 
بــر اســاس اصــل تحفــظ بــر ظواهــر، بــه 
ايــن معناســت کــه حقيقتــاً در عالــم معنا 
چنيــن نــوری وجــود دارد کــه بــرای اهــل 

ــم  ــه عال ــان ب ــه چشمش ــان ک ــا و آن معن
معنــا گشــوده اســت مشــهود اســت، هــر 
چنــد آنــان نتواننــد کيفيــت آن را بســان 
بســياری از پديده هــای معنــوی بــرای 

ــد. ــف کنن ــان توصي ظاهربين
بــا ايــن توضيــح قــرآن را بايــد کتــاب نــور 
ــه  ــی و ن ــی و واقع ــوری حقيق ــت؛ ن دانس
ــی  ــور حقيق ــن ن ــه اي ــا اين ک مجــازی. ام
چگونــه نــوری اســت، قابــل تبييــن و 
ــه  ــد آن را از جمل ــت و باي ــف نيس توصي
ــت  ــرآن دانس ــكال ق ــای متافيزي ويژگی ه
ــی  ــای دين ــايه تجربه ه ــا در س ــه تنه ک
ــه  ــاری، همان گون ــت. ب ــات اس ــل اثب قاب
کــه در قــرآن و روايــات آمــده، خانــه دل 
ــا  ــا و کوتاهی ه ــاه، غفلت ه ــر گن ــا در اث م
ــن  ــدود و چرکي ــود، دودان ــان غبارآل چن
ــوری  ــعاع ن ــر ش ــه گاه ديگ ــود ک می ش
قــرآن  وقتــی  و  نمی يابــد  راه  بــدان 
می خوانيــم، بســان چشمه ســاری زالل، 
آلودگــی و غبارهــا را رفــت و روب می کنــد 
ــژه ای  ــای وي ــنی و صف ــان روش ــه ج و ب
می بخشــد. برخــی از رخدادهــای شــگرف 
نيــز تــا حــدودی مفهــوم نــور بــودن قرآن 
ــم  ــن مفاهي ــا اي ــگان ب ــا بيگان ــرای م را ب
ــه  ــر آنچ ــازد. نظي ــن می س ــی روش الهوت
ــاروقی،  ــم س ــی کاظ ــاره کربالي ــه درب ک
ــواد رخ  ــد س ــزکار و فاق ــرد پرهي آن پيرم
ــاد  ــن و پاک نه ــردی مؤم ــه پيرم داد. او ک
ــه  ــه ب ــگام برگشــت از مزرع ــه هن ــود، ب ب
ــه امامــزاده روســتای  ــا ب ــارت پ هــوای زي
خــود گذاشــت و بــا موهبتــی الهــی، 
ــان  ــش چن ــه جان ــرآن در صفح ــات ق آي
حــک شــد کــه تمــام جابجايی هــای 
صــوری آيــات يــا گفتارهــای غيرقرآنــی را 
تشــخيص مــی داد. او در پاســخ علمــا کــه 
ــواد و  ــدان س ــود فق ــا وج ــيدند ب می پرس
عــدم امــكان توانايــی تــالوت و تشــخيص 
کلمــات، چگونــه قــرآن بــودن کلمــات را 
تشــخيص می دهــد، همــاره می گفــت: 
مــن قــرآن را بــا نــور آن تمييــز می دهــم. 
درک اين کــه ايــن چــه نــوری اســت کــه 
ــاهده  ــاد آن را مش ــرد پاک نه ــن پيرم اي
می کــرد، بــرای مــا دشــوار اســت. امــا بــا 
ــق  ــور، تحق ــن ن ــت اي ــر از ماهي صرف نظ
ــور  ــن رخــداد نشــانگر آن اســت کــه ن اي

افزون بر شفابخشی 
قرآن نسبت 
به بیماری های 
عقیدتی و اخالقی، از 
شماری از روایات 
به دست می آید كه 
حداقل برخی از 
آیات و سوره های 
قرآن برای درمان 
پاره ای از بیماری ها 
سودمند و نافع اند

قرآن را باید كتاب نور دانست؛ نوری حقیقی و واقعی و نه مجازی. اما این كه این نور حقیقی 
چگونه نوری است، قابل تبیین و توصیف نیست و باید آن را از جمله ویژگی های متافیزیکال 

قرآن دانست كه تنها در سایه تجربه های دینی قابل اثبات است
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نظر

بــودن 
و  قــرآن 

نورافشــانی تــالوت آن، 
ــی اراده  ــای حقيق ــه معن ب

شــده اســت.

همگرايی قرآن با براهین عقلی
ــی  ــرآن، همگراي ــای ق ــی از ويژگی ه يك
ــن  ــه اي ــت. ب ــتدالل اس ــان و اس ــا بره ب
ــترده  ــورت گس ــه ص ــرآن ب ــه ق ــا ک معن
ــات  ــرای اثب ــی ب ــن عقل ــل و براهي از عق
ــن  ــته و از اي ــره جس ــود به ــای خ مدعاه
ــا  ــتی را ب ــدان هس ــه خردمن ــق هم طري
ــتن  ــت. نگريس ــاخته اس ــراه س ــود هم خ
ــه  ــرآن ب ــه ق ــات نشــان می دهــد ک در آي
صــورت گســترده در ســه نــوع از آموزه هــا 
و گزاره هــای خــود از عقــل و براهيــن 
عقلــی بهــره جســته اســت کــه عبارتنــد 
از: 1. آموزه هــای اعتقــادی؛ ۲. آموزه هــای 

اخالقــی؛ 3. آموزه هــای فقهــی. 
بــا توجــه بــه جايگاهــی کــه قــرآن بــرای 
عقــل و براهيــن عقلــی قائــل اســت، 
آموزه هــای  گســتره  مهم تريــن  در 
اعتقــادی  آموزه هــای  يعنــی  قــرآن، 
همچــون خداشناســی، پيامبرشناســی 
و معادشناســی، از براهيــن عقلــی بــه 
ــتفاده شــده اســت. صــورت گســترده اس

ــات  ــرای اثب ــرآن ب ــه ق ــوان نمون ــه عن ب
صانــع از براهيــن مختلفــی همچــون 
ــان  ــم و بره ــان نظ ــت، بره ــان حرک بره
صديقيــن بهــره جســته اســت؛ چنان کــه 
َــی  ــَراُء إِل ــْم الُْفَق ــاُس أَنُْت آيــه »يــا أَيَهــا النَّ
ــر برهــان  « ب ــی الَْحِميــدُ ــوَ الَْغِن ُ ُه ِ َواهللَّ اهللَّ

امــكان ناظــر اســت و آيــه: »َقالَْت 
ِ َشــک  ُرُســُلُهْم أَفـِـی اهللَّ
ــَماَواِت  ــِر السَّ َفاِط
بيانگــر  َواأْلَْرِض« 
حــدوث  برهــان 
بــر  اســت.افزون 
اعتقــادی،  گزاره هــای 
قــرآن در عمــوم مســائل و 
آموزه  هــای اخالقــی نيــز از عنصــر 
برهــان و اســتدالل بهــره می جويــد 
تــا انســان صرفــاً بديــن خاطــر کــه 
خداونــد فرمــوده بــه آن هــا 

ــد. ــد نباش پايبن
ــه از  ــا ک ــال آنج ــوان مث ــه عن ب
به خاطــر  تــا  می خواهــد  مــردان 
احســاس ناخشــنودی و ناپســندی نســبت 
بــه همسرانشــان، از حقــوق آنــان نكاهنــد 
و بــه آنــان ســتم نكننــد، چنين اســتدالل 
می کنــد کــه شــايد در همــان همســرانی 
کــه ناپسندشــان می انگارنــد، خداونــد 
ــرار داده باشــد:  ــراوان ق ــی ف ــر و برکت خي
ــوا  ــی أَْن تَكَرُه ــنَّ َفَعَس ــإِْن کِرْهُتُموُه »َف
ُ فِيــِه َخيــًرا کِثيــًرا«؛ و  َشــيًئا َو يْجَعــَل اهللَّ
اگــر از آنــان خوشــتان نيامــد، پــس چــه 
بســا چيــزی را خــوش نمی داريــد و خــدا 
ــد.« ــرار می ده ــراوان ق در آن مصلحــت ف
قــرآن در آموزه  هــای فقهــی نيــز تــا 
آنجــا کــه تبييــن مصالــح و مفاســد 
امــكان داشــت، فلســفه احــكام را تبييــن 
کــرده و در ايــن زمينــه نيــز همچنــان از 
براهيــن عقلــی بهــره جســته اســت. ايــن 
ــا  ــه ي ــاره گفت ــه هم ــت ک ــی اس در حال
ــت  ــدی اس ــكام، تعب ــه اح ــنيده ايم ک ش
ــت  ــفه و حكم ــيدن از فلس ــدون پرس و ب
ــود،  ــد ب ــا پايبن ــه آن ه ــت ب آن می بايس
البتــه ايــن امــر در جزئيــات احــكام صادق 
اســت، امــا دربــاره کليــات احــكام و فقــه 
قرآنــی چنيــن نيســت و مراجعــه بــه 
ــرآن  ــه ق ــد ک ــرآن نشــان می ده ــات ق آي
ــردی  ــكام ف ــوارد اح ــياری از م ــرای بس ب
ــره  ــان به ــتدالل و بره ــی از اس و اجتماع
جســته و آن عمــل را از نــگاه عقــل و 
ــه مقتضــای  ــه و ب منطــق، کاری حكيمان
ــت. ــرده اس ــيم ک ــد ترس ــح و مفاس مصال
بــاری، قــرآن در عمــوم آموزه هــای فقهــی 

بــه بيــان حكمــت آن هــا پرداختــه و عقــل 
را از ايــن جهــت بــه داوری فراخوانــده 
ــس  ــه پ ــی ک ــه تحليل هاي اســت؛ چنان ک
از احــكام و دســتورهای شــرعی در قــرآن 

آمــده ناظــر بــه هميــن نكتــه اســت. 
بــه عنــوان مثــال قــرآن غيبــت را به خاطــر 
عمــل ناجوانمردانــه خــوردن گوشــت برادر 
مــرده، اســتهزا را به خاطــر احتمــال خــوب 
بــودن طــرف مقابــل، گذشــت را به خاطــر 
تحيكــم دوســتی و رعايــت انصــاف در 
ــه  ــی را ماي ــز از کم فروش ــه و پرهي معامل
ــمردن  ــت. برش ــته اس ــی دانس نيک فرجام
ــت  ــا در حقيق ــا حكمت ه ــا ي ــن علت ه اي
ــل  ــه قضــاوت خواســتن عق ــای ب ــه معن ب
بــرای داوری در مطلــوب بــودن فرمــان بــه 
ــد اســت، چنان کــه  آن هــا از ســوی خداون
قــرآن پــس از بيــان تشــريع روزه و برخــی 
از احــكام آن چنيــن آورده اســت: »َوأَْن 
ــوَن:  ــْم تَْعلَُم ــْم إِْن کنُت ــٌر لَك ــوا َخي تَُصوُم
ــما  ــرای ش ــن ب ــد، روزه گرفت ــر بداني و اگ
بهتــر اســت.« پيداســت معيــاری کــه خير 
بــودن روزه را مــورد تأييــد قــرار می دهــد، 
عقــل اســت و خداونــد در ايــن آيــه عقــل 
ــوب و  ــاره خ ــرای داوری درب ــان را ب آدمي
ــده  ــه داوری فراخوان ــودن روزه ب ــد ب مفي
اســت. شــاهد مدعــا آن کــه در پايــان آيــه 
از علــم و دانايــی آدميــان ســخن بــه ميــان 
آورده اســت. قــرآن نظــام پيچيــده تقســيم 
ميــراث متوفــا را بــر اســاس معيــار اولويــت 
و قــرِب هرچــه بيشــتر اطرافيــان بــه متوفا 
بنيــان نهــاده اســت. آنجــا کــه می فرمايــد: 
»َوأُْولـُـو اأْلَْرَحــاِم بَْعُضُهــْم أَْولـَـی بَِبْعــٍض فِی 
ِ«. نظــام اولويت اطرافيان نســبت  کَتــاِب اهللَّ
بــه متوفــا عقالنــی و حكيمانــه اســت. زيــرا 
ــر اســاس  ــات خــود ب ــا در حــال حي متوف
ــا  ــزان نزديكــی آن ه ــت و مي ــن اولوي همي
ــوی  ــاند. از س ــت می رس ــان خدم ــه آن ب
ديگر، تشــخيص اولويــت و قــرب در پاره ای 
مــوارد نظيــر رابطــه پــدر يــا پســر نســبت 
بــه متوفــا بســيار ســخت و گاه غيرممكــن 
اســت. چنان کــه قــرآن در ايــن بــاره چنين 
ــْدُروَن  ــْم اَل تَ ــْم َوأَبَْناُؤک ــد: »آبَاُؤک می فرماي
أَيُهــْم أَْقــَرُب لَكــْم نَْفًعــا؛ نمی دانيــد پــدران 
شــما  بــرای  کدام يــک  فرزندانتــان  و 

 ».ــودمندترند س

قرآن در عموم 
آموزه های فقهی به 
بیان حکمت آن ها 

پرداخته و عقل 
را از این جهت به 
داوری فراخوانده 

است؛ چنان كه 
تحلیل هایی كه 
پس از احکام و 

دستورهای شرعی 
در قرآن آمده ناظر 
به همین نکته است
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ادب

خانه هایی برای انتظار
سعدِی عصر قاجار

پرچم دار شعر فارسی شیعی
شعر صمیمی و گذر از  زبان رسمی
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یادداشت

نامه هاي دیوانی و پاالیش نثر 
فارسی با نگاهی به منشآِت 

قائم مقام فراهانی

یکــی از همیــن روزهــای داغ تمــوز بــوده. 
آفتــاب تیرماهــی بــه شــدت و بــا همــه 
توانــش می تابیــده، شــب هــم کــه 
شــده گرما دســت از ســر تهــران تــب دار 
ــورم  ــال 121٤ منظ ــت. س ــته اس برنداش
اســت؛ آن زمان هــا کــه هنوز شاهنشــاهی 
در کار بــود و فکــر می کــرد برای نشســتن 
روی تخت شــاهی بایــد به غرب و شــرق و 
اســتعمارگر بــاج بدهــد. همــان زمان هایی 
ــیه  ــس و روس ــفارتخانه های انگلی ــه س ک
ــد  ــت می کردن ــران حکوم ــزاری در ای ت
ــا آن  ــود. م ــان ب ــه دستش ــاه بازیچ و ش
ــم،  ــم، ندیده ای ــاد نداری ــه ی ــا را ب روزه
امــا تاریــخ کــه دروغ نمی گویــد... تاریــخ 
ــا  ــن روزه ــم در همی ــم. می دانی خوانده ای
کــه بســیار هــم در ایــران پیــش از انقالب 
ــه  ــود چ ــمع وج ــده اند، ش ــرار می ش تک
بزرگانــی بــا همیــن دسیســه ها خامــوش 
ــد،  ــا آزار دیده ان ــه امیرکبیره ــده، چ ش
چــه شــیخ فضل اهلل هــا و آیــت اهلل 
کاشــانی ها، چــه مصدق هــا و ... و ... 
ــتعمار  ــاط اس ــا بس ــد ت ــه رفته ان هم
می خواهــد  کــه  همان گونــه 
ــتادن  ــرای ایس ــردی ب ــد و م بچرخ

مقابلشــان نباشــد...

ــا آخــر  ــر ب ــود، براب ششــم تيــر مــاه ب
مــاه صفــر. شــاه ضعيف النفــس نــادان 
ـ همــان محمدشــاه معــروف ـ فريــب 
ــش را  ــان قتل ــورد. فرم ــه ها را خ دسيس
داد. ابتــدا در بــاغ نگارســتان محــل ييالقی 
خانــواده ســلطنتی زندانــی و پــس از چند 
روز خفــه اش کــرد. وقتــی دســتمال را دور 
ــر  ــن فك ــه اي ــط ب ــد فق ــش پيچيدن گردن
ــم  ــد، قائ ــام نباش ــم  مق ــه قائ ــد ک کردن
مقــام فراهانــی، مزاحــم شــاهزاده های 
ــم  ــوار چش ــار و خ ــزدل قاج ــو و ب زورگ
اســتعمار از ميــان بــرود. بعــد هــم برايــش 
حضــرت  حــرم  در  و  کندنــد  گــوری 
عبدالعظيــم بــه خــاک ســپرده شــد. 
تاريــخ ايــران از ايــن دســت وزيرکشــی ها 
ــده  ــود دي ــه خ ــيار ب ــی ها بس و نخبه کش
ــه  ــوده ک ــرار ب ــن ق ــرا از اي ــت. ماج اس
ــاهی  ــه پادش ــون ب ــار چ ــاه قاج محمدش
ــكارش  ــه پيش ــود را ب ــد، وزارت خ می رس

ــم  ــان قائ ــا هم ــی ي ميرزاابوالقاســم فراهان
ــا  ــری ب ــد. او وزي ــی می ده ــام فراهان مق
تدبيــر و بــا نفــوذ بــود. در مقــام صــدارت 
اعظمــی، شــاهزادگان خودســر قاجــار را بــا 

ــاخت.  ــاوت رام س ــونت و قس خش
ــب  ــوش و صاح ــاده باه ــردی فوق الع او م
ــک  ــه »ي ــت و خالص ــزم ثاب ــه و ع انديش
ــی«  ــی ايران ــا معن ــح و ب ــات صحي ديپلم
بــود کــه بــه واســطه اطالعــات و تجــارب 
خــود، بــه اوضــاع و احــوال سياســت 
همســايگان ايــران بــه خوبــی آشــنا و بــه 
قــدر تســلط کاردينــال مــازارن بــر لويــی 
ــران  ــزاج شــاه جــوان اي ــم، در م چهارده
ــال  ــال مح ــن ح ــا اي ــت و ب ــوذ داش نف
بــود از او امتيازاتــی کــه بــه ضــرر دولــت 

ــت آورد. ــه دس ــد، ب باش
ــا او مصــدر  انگليســی ها يقيــن داشــتند ت
کار اســت، ممكــن نيســت بتــوان در امــور 
ــرد. نويســندگان  ــه ک ــران رخن ــی اي داخل
ــران  ــخ در اي ــه در آن تاري ــی، ک بريتانياي
ليوتنــان  ماننــد  می کردنــد،  ســياحت 
کونولــی، دکتــر وولــف و فريــزر، همــه در 
عيــن ســتايش، قائــم مقــام را بــه دوســتی 
ــرزا،  ــاس مي ــک عب ــا و تحري ــا روس ه ب
ــح  ــرپيچی از نصاي ــه س ــلطنه، ب نايب الس
دوســتان انگليســی و طــرح نقشــه تصــرف 
هــرات متهــم می کننــد و حــس بدبينــی 
و دشــمنی فوق العــاده خــود را نســبت بــه 
ايــن مــرد بــزرگ، کــه در آن هنــگام تنهــا 
کســی بــود کــه می توانســت ايــران را بــه 
ــد. او  ــان نمی دارن ــد، پنه ــی اداره کن خوب
ــه  ــی آميخت ــر و تيزبين ــارز تدبي ــه ب نمون
ــود  ــتانه ب ــتی ميهن پرس ــان دوس ــا انس ب
ــرای  ــود ب ــی ب ــل خوب ــا دلي ــه اين ه و هم
ــرای  ــتعمارگران ب ــان و اس ــه درباري اين ک

ــودی اش هــم کاســه شــوند.  ناب
ــام  ــر مق ــالوه ب ــی ع ــام فراهان ــم  مق قائ
سياســی، دارای تبّحــر علمــی در بســياری 
از فنــون، مخصوصــاً علــوم و فنــون ادبــی 
و ساده نويســی بــود و ســبكی جديــد 
ــار  ــود آورد. از آث ــه وج ــی ب ــر فارس در نث
مشــهور ايــن سياســتمدار و نويســنده 
ايرانــی می تــوان بــه کتاب هــای منشــآت، 
ــاره  ــعارش اش ــوان اش ــه و دي ــر نام جالي

ــرد. ک

سعدِی 
عصر قاجار

زینب مرتضایی فرد
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سرآغاز منشآت نويسی در ايران 
پيــش از اين کــه بپردازيــم بــه »منشــآت« 
قائــم مقــام بــه عنــوان يــک شــاهكار ادبی، 
ــاً  ــآت اساس ــه منش ــم ک ــن بپردازي ــه اي ب
و  ايــران  در  منشآت نويســی  چيســت. 
ــی  ــر طوالن ــان عم ــر کشــورهای جه ديگ
دارد، منشــآت در واقــع مجموعــه اي از 
نامه هــاي ديوانــی يــا دوســتانه اســت 
کــه توســط دبيــري ديوانــی يــا نويســنده 
غيردولتــی نوشــته باشــد. دبيــران ديوانــی 
بــرای رســيدن بــه جايــگاه دبيــري و 
بايــد واجــد ويژگی هــاي  منشــی گري 
ايــن  از  يكــی  می بودنــد.  گوناگونــی 
ــوده  ــوش ب ــط خ ــتن خ ــا داش ويژگی ه
اســت. آن هــا پــس از چنــدي خدمــت در 
ــن  ــه تدوي ــري و منشــی گري ب ــام دبي مق
منشــآت  مجموعه هــاي  گــردآوري  و 
ــت  ــوزش کتاب ــم و آم ــد. تعلي می پرداختن
ــه يكــی از اهــداف  و خوشنويســی از جمل
ــوده  ــن منشــآت فارســی ب ــف و تدوي تألي
ــه  ــوان از منشــآت ب ــن می ت اســت. بنابراي
عنــوان يكــی از منابــع آمــوزش کتابــت و 
ــام  ــران ن ــخ اي خوشنويســی در طــول تاري

ــرد.  ب
تدويــن منشــآت فارســی و جمــع و تأليــف 
آن بــه وســيله خــود يــا ديگــران، از دوران 
غزنويــان و بــه وســيله بيهقــی آغــاز شــده، 
ــاير  ــد س ــه مانن ــت ک ــوان گف ــا می ت ام
علــوم و فنــون در اواخــر عهــد ســلجوقيان 
بــه کمــال خــود رســيده اســت. نمونه هايی 
کــه از منشــآت دبيــران فارســی پيــش از 
ايــن عهــد باقيمانــده، آثــاری اســت کــه از 
خــالل کتاب هــای تاريــخ در ضمــن بيــان 
ــن  حــوادث نقــل شــده اســت. قديمی تري
ديــوان رســايل کــه اکنــون در دســت 
اســت، مجموعه هايــی اســت کــه دو دبيــر 
عالــی مقــام اواســط قــرن ششــم هجــری 
از منشــآت خويــش، جمــع و تأليــف 
کرده انــد. رشــيدالدين، دبيــر مشــهور 
خوارزمشــاهيان و ديگــری همــكار معاصــر 
ــی،  ــک جوين ــع اتاب ــن بدي او منتخب الدي
ــوان انشــاء ســلطان  منشــی و صاحــب دي
ســنجر کــه منشــآت ديوانــی و اخوانيــات 
ــه  ــام عتب ــه ن ــه ای ب ــود را در مجموع خ
الكتبــه گــرد آورده اســت. پــس از ايــن دو 

ــن منشــآت شــايع و معمــول  دبيــر، تدوي
گشــت و در هرعصــر مجموعه هايــی از 
منشــآت ترســل جمــع و تأليــف می شــد. 

منشآِت قائم مقام 
»منشــآت« قائــم مقــام کتابی اســت که نه 
از ســر تفنــن و نــه بــرای هنرنمايی نوشــته 
ــم مقــام نوشــته هايش را  شــده اســت. قائ
غالبــاً سرســری و بــا عجلــه نوشــته اســت. 
ــا ايــن حــال نوشــته هايش گــواه خوبــی  ب
ــان از  ــت و نش ــليقه اوس ــن س ــرای حس ب
ــر دارای  ــآت از دو نظ ــه منش ــن دارد ک اي
اعتبــار اســت. نخســت آن کــه قائــم مقــام 
ــف و  ــارات متكل ــادی از عب ــدار زي ــه مق ب
متصنــع و مضاميــن پيچيــده کاســت، 
ــژه در  ــود را، به وي ــای خ ــدازه ای انش ــا ان ت
مراســالت خصوصــی بــه ســادگی و گفتــار 
طبيعــی نزديــک ســاخت. ايــن اتفــاق در 
روزگاری روی داد کــه نثــر فارســی حتــی 
در نامه نگاری هــا بــه حــدی مصنــوع و 
متكلــف شــده بــود کــه خوانــش آن هــا را 
ــرد و ادراک مقصــود  ــار مشــكل می ک دچ
مشــكل  و  ســخت  بســيار  نويســنده 

می شــد.
ــاره  ــآت؛ درب ــی منش ــت تاريخ دوم اهمي
اهميــت تاريخــی منشــآت می تــوان گفــت 
آيينــه تمام نمايــی اســت کــه حقايــق 
ــم و  ــی ک ــار را ب ــد قاج ــل عه اوضــاع اواي
ــر  کاســت و عــاری از حــب و بغــض، تزوي
و ريــا و خويشــتن داری منعكــس می کنــد. 
قائــم مقــام در نثــر فارســی پــس از 
ــر  ــه نث ــرا ک ــود، چ ــذار ب ــودش تأثيرگ خ
فارســی در آن زمــان پــر از مبالغــه، تملــق 
مســجع،  عربــِی  عبارت پردازی هــای  و 
ــام  ــم  مق ــود. قائ پيچيــده و دور از ذهــن ب
ــا و  ــه روز در فرمان ه ــه روز ب ــری را ک نث
مراســالت رو بــه انحطــاط می رفــت را بــه 
نثــر فصيــح و روان برگردانيــد و پــس از او 
بســياری از منشــيان دوره قاجــار ســبک او 
را تقليــد کردنــد و بــه روش او بــه نــگارش 
ــم  ــا، قائ ــا و علم ــی از ادب ــد. برخ پرداختن
مقــام را تــا درجــه نجات دهنــده نثــر 
فارســی در دوره قاجــار بــاال می برنــد 
ــر و دوره  ــون آن عص ــه مت ــوع ب ــا رج و ب
ــر بيــراه  ــم چنيــن گفتــاری پُ پــی می بري

نيســت. 
او بــا تكيــه بــرذوق و فضــل خــود مســائل 
ــات  ــان و اصطالح ــا زب ــش را ب عصرخوي
ــه  ــی ب ــی ادب ــود در بافت ــج دردوره خ راي
ســبگ گلســتان ســعدی ارائــه کــرد و نثــر 
ــه شــعر و  ــه ب او بســيار شــيرين و آميخت
ضرب المثل هــای مردمــی و عربی هــای 
ــان دار  ــاه و ج ــارت کوت ــت. عب ــف اس لطي
دارد کــه بعضــا مــوزون و مســجع اســت، 
مخصوصــا اســتفاده از مصطلحــات مردمی 
بــه نثــر او وجهه ای پويــا و زنده داده اســت 
و دريــک کالم، قائــم مقــام ســعدی عصــر 

ــت.  خود اس

عاشقانه نويسی به سبک قائم مقام 
ايــن کاغذ)نامــه( را احتمــاال قائــم مقــام به 
ــات  ــات عالي همســرش کــه در ســفر عتب
بــوده نوشــته اســت، متــن، سراســر لطف و 
شــيرينی و دلكشــی اســت و هميــن نمونه 
ــدن  ــه خوان ــد ک ــان می ده ــی نش به خوب
»منشــآت« او در روزگار مــا تــا چــه انــدازه 

ــود:  ــد ب ــش خواه لذت بخ
مهربــان مــن ديشــب کــه بــه خانــه آمــدم 
ــه  ــه را طبل ــزار و کلب ــن گل ــه را صح خان
عطــار ديــدم، کســی که مايــه  نــاز و محرم 
ــود گفــت قاصــد وقــت ظهرکاغــذی  راز ب
ســر به ُمهــر آورده کــه سربســت بــه طــاق 
ــا  ــاغ رضــوان، ب ــوان اســت وگلدســته ب اي
کمــال شــعف و شــوق، مهــر از ســر نامــه 
برگرفتــم، گوئــی کــه ســر گالبــدان اســت، 
ــه  ــا ناف ــه خــط شماســت، ي ندانســتم نام
ــا  ــه چيــن اســت ي مشــک خطــا، نگارخان
ــرد آن خــط  ــن، دل می ب ــه عنبري نگارخان
نگاريــن، گوئــی خــط روی دلســتان اســت. 
ــودی، از حــال  ــم کــرده ب پرسشــی از حال
مبتــالی فــراق که جســمش اينجــا و جان 
ــه  ــا ن ــی ت ــه می پرس ــت، چ ــراق اس درع
تصــور کنــی کــه بــی تــو صبــورم. به خــدا 
کــه بــی آن جــان ِعزيــز شــهر تبريــز برای 
ــک  ــه از مل ــت، بلك ــز اس ــب خي ــن ت م
ــه جــان دارم. ازجــان  آذربايجــان آذرهــا ب

ــزارم.  ــی آن جــان بي و عمــر ب
گفت معشوقی به عاشق کی فتی
تو به غربت ديده ای بس شهرها

پس کدامين شهر از آنها خوشتر است

تدوین منشآت 
فارسی و جمع و 
تألیف آن به وسیله 
خود یا دیگران، 
از دوران غزنویان 
و به وسیله بیهقی 
آغاز شده، اما 
می توان گفت كه 
مانند سایر علوم و 
فنون در اواخر عهد 
سلجوقیان به كمال 
خود رسیده است

»منشآت« قائم مقام كتابی است كه نه از سر تفنن و نه برای هنرنمایی نوشته است. او 
نوشته هایش را غالباً سرسری و با عجله نوشته است. با این حال نوشته هایش گواه خوبی برای 

حسن سلیقه اوست
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گفت آن شهری که در وی دلبر است
بلــی فرقــت يــاران و تفريــق ميــان جســم 
و جــان بازيچــه نيســت. درد دوری هســت 
تــاب صبــوری نيســت رنــج حرمــان 

ــدود.  ــان مس ــت راه درم ــود اس موج
يارب توبه فضل خويش باری

زين ورطه هولناک برهانم
هميــن بهتــر کــه چــاره ايــن بــال از 
حضــرت جــل وعــال خواهــم تــا بــه فضــل 
خدائــی رســم جدائــی از ميــان بــر افتــد و 
بخــت بيــدار و روز ديــدار بــار ديگــر روزی 

شــود.
ــای  ــای آق ــه  نامه ه ــر از نمون ــی ديگ يك
جــان  شــاهزاده  بــه  خطــاب  وزيــر، 
ــه  ــاهزاده ب ــن ش ــت. اي ــده اس ــته ش نوش
ــر  ــرزا پس ــد مي ــه محم ــد ک ــر می رس نظ
ــاه  ــده ش ــه در آين ــت ک ــرزا اس عباس مي
ــت: ــده اس ــه  آم ــن نام ــد. در اي ــران ش اي

»بر لوح مزارم بنويسيد پس از مرگ 
 ای وای ز محرومی ديدار و دگر هيچ

شاهزاده جان، قربانت شوم
منــم کــه امــروز ماتــم زده روزگارم، از 
بــاالی آســمان هفتــم بــه طبقــه هفتمين 
زميــن افتــاده ام. بــر هيــچ کــس مثــل من 
ســتم نشــد چــرا کــه وجــود مســعود بــه 
ــرف  ــض و ش ــن في ــل م ــس مث ــچ ک هي

ــه  ــر ب ــد اگ ــرا بكش ــدا م ــيد. خ نمی بخش
ــه  ــگ ک ــم. س ــی باش ــی راض ــن زندگ اي
ــودن  ــه از ب ــش ب ــد نبودن ــب ش بی صاح
ــاک  ــه خ ــش از او ب ــن پي ــت. کاش م اس
ــو  ــر ســر خــاک ت ــم ب ــن من ــم. اي می رفت

ــر. ــر س ــم ب ــه خاک ک
بعضــی فقــرات کــه بــه حاجــی علی اصغــر 
نوشــته بــودی ديــدم. خــدا شــما را عمــر 
ــزم و  ــه ع ــا چ ــگ بچه ه ــن س ــد. اي بده
عرضــه دارنــد، اگــر زنــده مانــدم و بهــاران 
ان شــاءاهلل تعالــی موافــق خواهــش آمــدم، 
رفــع همــه حرف هــا بــه فضــل خــدا 
می شــود و اگــر مــردم و نيامــدم، عــذر مــا 
بپذيــر. ای بســا آرزو کــه خــاک شــده. خدا 
شــاهزاده اعظــم محمد ميــرزا روحــی فداه 
ــدارد. برحســب وصيــت،  ــه ســالمت ب را ب
آنــی از خدمتــش فــارغ نيســتم و خــوش 
ــا  ــا و خواهره ــه مادره ــبت ب ــی او نس قلب
ــه و  ــوم و قبيل ــی ق ــل همگ ــا ب و برادره
نوکرهــا بســيار بســيار راضــی و اميدواريــم. 
دايــم در تحــت قبــه ی امــام عليــه الصلوات 
والســالم دعــا می کنيــم و جــز درگاه ايــن 
ــای  ــرم. دني ــی نمی ب ــه جاي ــان راه ب دودم
مــن تمــام شــده اســت، اگــر وصيــت نبــود 
ــد  ــته بودي ــدم. نوش ــزار می ش ــاور م مج
ــدا  ــكر خ ــار ش ــزار ب ــی روم، ه ــان م فراه
کــردم کــه بــه نــان جــو قناعــت خواهيــد 

کــرد. گــر کلبــه محقــر اســت و تاريــک/ بر 
ديــده روشــنت نشــانم. اوال اميــد مــن ايــن 
اســت کــه اجــل مــن نزديــک باشــد چــرا 
کــه هــر قــدر خــوش بــه مــن بگــذرد آن 
اقتــداری کــه پيــش از ايــن در بــر و بحــر 
عالــم داشــتم ممكــن نخواهــد شــد و هــر 
قــدر بــه عــزت باشــم بــا ايــام ســابق کــه 
ــرگ  ــود. م ــد ب ــت خواه ــی ذل ــه کن موازن
ــرگاه نمــردم،  ــا ه ــت اســت. ثاني ــه از ذل ب
ــن اســت کــه در  ــدم، آرزوی خــودم اي مان
عتبــات عاليــات ان شــاءاهلل تعالــی بمانــم و 
ــم.  ــر آخــرت باش ــال در فك ــد از 56 س بع
از ايــن دنيــا کــه آخــرش ايــن اســت کــه 
بگــذرم و از ايــن کشــمكش ها خــالص 
شــوم. همشــيره عالی جــاه ميــرزا حســن را 
کــه نوشــته بوديــد از شــما ســوا نمی شــود. 
بســيار بســيار شــكر کــردم و آســوده خاطر 
شــدم و اميــدوارم هــر جــا باشــيد خــدا بــا 
ــحاق  ــد. اس ــت کن ــد و محافظ ــما باش ش
ــتيد،  ــرد نيس ــت، بی م ــاال آن جاس ــه ح ک
ــا  ــدان کار اينج ــی چن ــم طفل ــادق ه ص
ــه  ــد او را ب ــم نمی خواه ــی بردي ــدارد. پ ن
سرکشــی خانــه بفرســتم اگــر راضی شــود 
و خرجــی راه بدهــم برســد ان شــاءاهلل 
بی چيــزی  و  قحطــی  از  می فرســتم. 
خراســان خبــر نداريــد، دســتی از دور بــر 

 ».ــد ــش داري آت

او با تکیه برذوق و 
فضل خود مسائل 
عصرخویش را با 

زبان و اصطالحات 
رایج دردوره خود 

در بافتی ادبی به 
سبگ گلستان 

سعدی ارائه كرد
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پرچم دار شعر 
فارسی شیعی

کســايی مــروزی، از شــاعران بــزرگ قــرن چهــارم هجــری اســت کــه 
اســتواری و زيبايــی اشــعارش، به ويــژه منســوب بــودن آن هــا بــه اهــل 
ــت. او  ــاخته اس ــدگار س ــروز مان ــا ام ــعر او را ت ــالم، ش ــت عليهم الس بي
نخســتين شــاعر مديحــه و مرثيــه اهــل بيــت عليهم الســالم در زبــان 
فارســی اســت و پرچــم دار شــعر فارســی شــيعی شــناخته می شــود. 
ــاد شــده اســت، در  ــم« ي ــوان »حكي ــا عن ــه از او ب ــروزی ک کســايی م
دوران خفقــان سياســی و اجتماعــی عصــر خــود، بــا اشــعارش، اســلحه 
قلــم و انديشــه را بــه ســوی بيدادگــران زمــان نشــانه رفــت. بيدارگــری، 
آزادی طلبــی و ســرزنش دشــمنان اهــل بيــت عليهم الســالم، مهم تريــن 
ويژگــی فكــری شــعر او بــه شــمار می آيــد. ابوالحســن علــی بــن محمــد 
ــت. وی در روز  ــی اس ــعر و ادب فارس ــتادان ش ــروزی، از اس ــايی م کس
چهارشــنبه، بيســت و هفتــم شــوال ســال 3۴1 هجــری در مــرو ديــده 
ــايی  ــت. کس ــری درگذش ــوال 39۴ هج ــود و 18 ش ــان گش ــه جه ب
مــروزی از شــاعران بــزرگ نخســتين دوره شــعر فارســی و از معاصــران 
فردوســی اســت. آثــار او افــزون بــر اهميتــی کــه از نظــر شــعر، ادب و 
ــی و  ــع اجتماع ــز از وض ــده ای را ني ــای ارزن ــی دارد، نكته ه ــان فارس زب
فرهنگــی فراموش شــده آن دوره بيــان می کنــد. ترويــج مذهــب تشــيع، 
ظلم ســتيزی، مداحــی و مرثيه ســرايی اهــل بيــت عليهم الســالم، پنــد 
و اندرزهــای حكيمانــه، نگرشــی متعالــی بــه جهان هســتی و زبان شــيوا 
و شــيرين او، مهم تريــن ويژگی هــای مانــدگاری شــعر اوســت. محققــان، 
علت تخلص او را به کســايی، برگرفته از مذهب شــيعی او و برداشــتی از 
حديــث شــريف کســا می داننــد. از وضعيــت زندگانــی اين شــاعر حكيم، 
نه تنهــا منابعــی در دســت نيســت، بلكــه از مجموعه ديــوان اشــعار او نيز 
تنهــا ســيصد بيــت باقــی مانده اســت. در قــرن چهــار و پنج هجــری که 

تعصب هــای شــديد مذهبــی ميــان فرقه هــای گوناگــون وجــود داشــت، 
ســخن از مــدح اميرمؤمنــان علــی عليه الســالم و فرزنــدان او، کار آســانی 
ــر  ــهامتی کم نظي ــخ و ش ــی راس ــن کار، ايمان ــيد. اي ــر نمی رس ــه نظ ب

ــود. او می ســرايد: ــه کســايی از آن برخــوردار ب ــد ک می طلبي
آن کيست بدين حال که بوده است و که باشد

جز شير خداوند جهان، حيدر کّرار
علم همه عالم به علی داد پيمبر

چون ابر بهاری که دهد سيل به گلزار
کســايی مــروزی، نخســتين شــاعری اســت کــه ادب پارســی را بــا درون 
مايــه ای از غديــر زينــت بخشــيده اســت. وی رســالت خــود را تــا بدان جا 
ادامــه می دهــد کــه نخســتين ســوگ نامه کربــال بــه زبــان فارســی را بــا 

نــام خــود مانــدگار می ســازد:
ميراث مصطفی را، فرزند مرتضی را

مقتول کربال را، تازه کنم توال
ديــوان کســايی مــروزی، تــا نيمــه قــرن ششــم موجــود و معــروف بــوده، 
ولــی بعدهــا هماننــد هــزاران گنــج ادب و دانــش بــه تــاراج روزگار رفتــه 
اســت. آنچــه اکنــون از اشــعار وی باقــی مانــده، شــامل دو قصيــده، چهــار 
غــزل و ۲5 قطعــه چنــد بيتــی اســت کــه مجمــوع آن هــا از ســيصد بيت 
ــندگان و  ــی نويس ــوان او، گواه ــعار دي ــه اش ــاره درون ماي ــذرد. درب نمی گ
اســتادان کهــن کــه ديــوان کســايی را در اختيــار داشــته اند، شــايان توجه 
اســت. عوفــی می نويســد: »بيشــتر اشــعار او در زهــد و وعــظ اســت و در 
مناقــب اهــل بيــت نبــوت.« از هميــن مايه انــدک کــه از شــعرهای او باقی 
اســت، وســعت فكر و حســن بالغــت او را می تــوان دريافت. تصويرســازی، 
ــوختگی از  ــت، دل س ــه طبيع ــه ب ــث، توج ــرآن و حدي ــر ق ــه ب احاط
ســتم هايی کــه بــر خاندان رســول شــده اســت و بيــزاری از دشــمنان اين 

ــاز می ســازد. ــی اســت کــه اشــعار او را ممت ــدان، ويژگی هاي خان
فهم کن گر مؤمنی فضل اميرالمؤمنين

فضل حيدر، شير يزدان، مرتضای پاک دين
فضل آن کس کز پيمبر بگذری فاضل تر اوست

فضل آن رکن مسلمانی، امام المتقين
فضل زين االصفيا، داماد فخر انبيا

کافريدش خالق خلق آفرين از آفرين
ای نواصب گر ندانی فضل سّر ذوالجالل

آيت »قربی« نگه کن و آِن »اصحاب اليمين«
»الفتی االّ علی« برخوان و تفسيرش بدان

يا که گفت و يا که داند گفت جز »روح االمين«
آن نبی، وز انبيا کس نی به علم او را نظير

وين ولی، وز اوليا کس نی به فضل او را قرين
آن چراغ عالم آمد وز همه عالم بديع
وين امام امت آمد وز همه امت گزين

ــايی  ــام کس ــه ن ــی، ب ــان فارس ــورايی در زب ــوگ نامه عاش ــتين س نخس
ــت شــده اســت:  ــروزی ثب م

باد صبا درآمد، فردوس گشت صحرا
آراست بوستان را نيسان به فرش ديبا

ميراث مصطفی را فرزند مرتضی را
مقتول کربال را تازه کنم توال

پاکيزه آل ياسين، گمراه و زار و مسكين
وان کينه های پيشين آن روز گشته پيدا

آن پنج ماهه کودک باری چه کرد ويحک!
کز پای تا به تارک مجروح شد مفاجا

آن زينب غريوان اندر ميان ديوان
آل زياد و مروان نّظاره گشته عمدا

مریم سمیعی 

ترویج مذهب 
تشیع، ظلم ستیزی، 
مداحی و 
مرثیه سرایی اهل 
بیت علیهم السالم، 
پند و اندرزهای 
حکیمانه، نگرشی 
متعالی به جهان 
هستی و زبان 
شیوا و شیرین 
او، مهم ترین 
ویژگی های 
ماندگاری شعر 
اوست

یاد
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نگاه

شعر صمیمی 
و گذر از 

زبان رسمی
صائب، شعر را از سیطرة دربار 

به سمت مردمی شدن سوق 
داد

ــر  ــا را و ه ــا را، گل ه ــه آدم ه ــور ک همان ط
ــی  ــای خاص ــا مؤلفه ه ــری را ب ــده ديگ پدي
ــم از  ــف را ه ــاعران مختل ــيم، ش می شناس
نــگاه و رنگ و بوی کلماتشــان می شناســيم. 
ــتيم و از  ــب نيس ــا ادي ــه م ــد هم ــر چن ه
ســبک های ادبــی ســر در نمی آوريــم، ولــی 
وقتــی عاشــقانه ای بی نظيــر می شــنويم، 
ــاد از ســروده های  ــه احتمــال زي می دانيــم ب
ســعدی اســت. اگــر پــای حماســه، جنــگ 
و حرمــت ايــران و ايرانــی بــه ميــان بيايــد، 
اول ذهنمــان بــه ســمت فردوســی مــی رود، 
ــی دلنشــين  ــوی عرفان ــگ و ب ــا وقتــی رن ي
بياوردمــان، حــدس  کلمــات ســر ذوق 
ــل  ــا قاب ــای موالن ــعر رد پ ــم در ش می زني
رؤيــت اســت. حافــظ هــم بــه ســبب ســبک 
ــان  ــی ايراني ــش در زندگ ــاص و جايگاه خ
از گذشــته تــا امــروز، بيــش از هــر شــاعری 
ــا  ــنايی اش ب ــوی آش ــگ و ب ــت و رن آشناس

ــرد.  ــل نمی پذي ــان خل ــذر زم گ
حــال اگــر شــعری را بخوانيــم يــا بشــنويم 
کــه نتيجه گيری هــای ظريــف و زيرکانــه ای 
از اتفاقــات کوچــک و ريــز اطرافمــان گرفتــه 
باشــد، اوليــن گزينه مــان چه کســی اســت؟ 
کــدام شــاعر اســت کــه هــر چنــد نگاهــی 
عارفانــه دارد، امــا بــرای بيــان مقاصد خويش 
کــه اغلــب پنــد و نصيحتــی هــم در خــود 
دارنــد، ســراغ ملموس تريــن مســائل زندگــی 
ــی  ــات ادب ــی اطالع ــر کم ــت؟ اگ ــه اس رفت
داشــته باشــيم، حتمــاً خواهيم گفــت صائب 
ــمی  ــم رس ــه در تقوي ــاعری ک ــزی. ش تبري
ــش  ــه نام ــم ب ــاه ه ــم تيرم ــورمان، ده کش

نامگــذاری شــده اســت.

از مهاجرت تا بازگشت 
شــاعری کــه عــالوه بــر ايــران در هنــد نيــز 
ــت. او از  ــه اس ــعر پرداخت ــرايش ش ــه س ب
جملــه شــاعران مهاجــری اســت کــه دربــار 
ــه  ــرده و ب ــه ک ــم تجرب ــد را ه ــاهان هن ش
ــار  ــعرای درب ــردد و ملک الش ــران بازمی گ اي
ــه  ــت صفوي ــماعيل دوم در حكوم ــاه اس ش
ــه  ــه شــعر عصــر صفوي می شــود. نگاهــی ب
ــه دوره هــای  نشــان می دهــد کــه نســبت ب
قبل تــر، شــعر فارســی بــا شــرايط متفاوتــی 
روبه روســت. بــا عموميــت پيــدا کردن شــعر 
ــوت،  ــر کس ــی در ه ــر کس ــن دوره، ه در اي

شــغل و لباســی از بقــال، بــزاز، خيــاط، نانــوا، 
قصــاب و... بــه ســرودن شــعر می پرداخــت، 
بــا چنيــن توصيفاتــی پيداســت کــه تعــداد 
شــاعران ايــن دوره از شــمار بيرون اســت و ما 
امــروزه تنهــا نــام شــاعرانی را می دانيــم کــه 
ــوی  ــای دوره صف ــا از تذکره ه ــامی آن ه اس
بــه مــا رســيده اســت. شــاعرانی کــه در آن 
ــک از  ــر ي ــرده و ه ــت ک ــم رقاب ــا ه دوران ب
ــه  ــن عرص ــا در اي ــتند ت ــعی داش ــا س آن ه
ــم کاشــانی،  ــرد؛ کلي ــران پيشــی گي از ديگ
ــدل  ــی، بي ــم همدان ــيرازی، کلي ــی ش عرف
دهلوی، محتشــم کاشــانی و صائــب تبريزی 
ــاعران  ــن ش ــه مهم تري ــوان از جمل را می ت
ــتی از  ــه راس ــا ب ــمرد. ام ــر برش ــن عص اي
ميــان شــاعران عهد صفويــه، اشــعار »صائب 

ــزی« لطــف ديگــری دارد. تبري

پدر اسلوب معادله فارسی
ميــرزا محمدعلــی، متخلــص بــه صائــب، يــا 
همــان صائــب تبريــزی، شــاعری اســت کــه 
توانســت بــا گــذر از زبــان رســمی بــه زبــان 
صميمــی و مردمــی و اســتفاده از جمــالت و 
کلمــات عاميانــه، جــان دوبــاره ای بــه شــعر 
فارســی دهــد و ايــن نــوع شــعر را از ســيطره 
دربــار بــه ســمت مردمی شــدن ســوق دهد. 
ــن  ــای برجســته اي ــر از ويژگی ه يكــی ديگ
شــاعر اســتفاده از مضاميــن نــو اســت کــه به 
خلــق ايجــازی فوق العــاده انجاميــده اســت.

اســتاد محمدرضــا شــفيعی کدکنــی، صائب 
تبريــزی را مبتكــر اســلوب معادلــه می دانــد. 
ــی  ــاعر موضوع ــی ش ــه يعن ــلوب معادل اس
اجتماعــی و جامعه شناســی را بــه زبــان 
ــات  ــرای اثب ــد و ب ــرح می کن ــه مط عاميان
ــه  ــه ب ــی آورد ک ــی را م ــود دليل ــای خ ادع
ــده  ــب آم ــت صائ ــن بي ــال در اي ــوان مث عن

ــت:  اس
بــه هيچ جــا نرســد هــر کــه همتــش پســت 

ست ا
پر شكسته خس و خار آشيانه شود

وقتــی در ايــن دو مصــرع دقــت شــود، مصرع 
دوم بــه نوعــی مصــرع اول را تأييــد می کنــد 
ــلوب  ــعر، اس ــی در ش ــن تكنيك و اين چني
معادلــه ناميــده می شــود. ايــن شــاعر اهــل 
حضــور در بيــن عمــوم مــردم بــوده اســت و 
بــه نوعــی شــعر را از دربــار بــه ســمت عموم 

فؤاد زندی
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مــردم بــرده اســت. مضمون ســازی از ديگــر 
ويژگی هــای برجســته شــعر صائــب تبريزی 

اســت.
محققــان، تطــور شــعر فارســی در دوره 
صفويــه را در ســه مرحلــه خالصــه می کنند: 
ــا  ــوع« ي ــب وق ــا »مكت ــه ب ــه اول ک مرحل
ــه  ــب ب ــود و قري ــاز می ش ــوخت« آغ »واس
ــه طــول می انجامــد. تفكــر  يكصــد ســال ب
ايــن مكتــب، روی گردانــی و بی توجهــی 
بــه معشــوق اســت، تاجايــی کــه در پــاره ای 
از مواقــع بــه معشــوق دشــنام داده و يــا او را 
نفريــن می کننــد. تعــداد غزليــات وقوعــی يا 
واســوخت در ديــوان صائــب هم کم نيســت.  
مرحلــه دوم ايــن دوره، مكتبــی اســت 
علمــی کــه شــعر بــا تكيــه بــر تشــبيهات، 
ــازات،  ــات، مج ــالت، کناي ــتعارات، تمثي اس
اصطالحــات و امثــال و حكــم ســروده 
ــه  ــی را ب ــان فارس ــالی زب ــود و اعت می ش
همــراه دارد. صائــب در ايــن مرحله توانســت 
بــا کالم آتشــين خود، بــه کلمــات و مفاهيم 
پختگی بخشــد. کثــرت مضاميــن، مفاهيم و 
آشــنايی زدايی های موجــود در شــعر صائــب، 
ــک  ــری او دارد. گاه از ي ــوغ فك ــان از بل نش
ــر  ــازد و ه ــب می س ــن ترکي ــه، چندي کلم
ترکيــب را بــرای مضاميــن مختلف اســتفاده 
ــه  ــوم ک ــه س ــت مرحل ــد. و در نهاي می کن
بيشــتر در سرزمين هندوســتان اتفاق افتاد و 
به دليــل خيالبافی های پيچيــده و اغــراق در 
مســائل مفهومی توسط شــاعران، شعر جای 
خــود را بــه معماهــای ســخت و پيچيــده داد 
و شــعر ديرفهــم شــد. خصوصيتــی کــه گاه 
ــه آن برمی خوريــم،  در اشــعار صائــب نيــز ب
ــا شــعر  امــا تفــاوت عمــده اشــعار صائــب ب
برخــی از شــاعران در ايــن مرحلــه آن اســت 
ــا  ــب نه تنه ــعر صائ ــای ش ــه پيچيدگی ه ک
ســخيف و معماگونه نيســت، بلكه طــرز نو و 
مضمــون تــازه ای اســت کــه در لفافه ســخن 
پيچيــده شــده و ايــن وظيفه مخاطــب کالم 
اســت تــا تناســبات شــعری را دريابــد و آن ها 
را چــون حــروف جــدول کنــار هــم بچينــد. 
صائــب بــه ســرودن اين گونــه اشــعار پيچيده 
افتخــار کــرده و ايــن نــوع ســبک ســخن را 

ــد: ــه« می خوان گاهــی »معنــی بيگان
تلخ کردی زندگی بر آشنايان سخن

اين همــه صائــب تــالش معنــی بيگانــه 

چيســت؟
و يا

ــوش  ــردا خ ــه ف ــروز بی انديش ــرت ام عش
ــت اس

فكر شنبه تلخ دارد جمعه اطفال را
و يا

ميهمــان گــر چــه عزيــز اســت ولــی همچــو 
نفس

خفه می دارد اگر آيد و بيرون نرود
و يا 

دست نياز چو پيش کسان کنی دراز
پل بسته ای که بگذری از آبروی خويش

تصويــر دراز کــردن دســت و تشــبيه آن بــه 
پــل، چنــان ســاده و شــفاف بيــان شــده کــه 
ــر  ــه تصوي ــی آن را ب ــن آدم ــودآگاه ذه ناخ

می کشــد.

جامعه شناس عصر صفوی 
و  خــود  عصــر  جامعه شــناس  صائــب، 
زندگــی  تمام نمــای  آيينــه  شــعرش، 
اجتماعــی عصــر نــوادگان شــيخ صفی الدين 
اردبيلــی اســت. اشــعار او را بــه نوعــی 
می تــوان دانشــنامه عصــر صفويــه دانســت. 
او در شــعر خــود بــه فرهنــگ عامــه، اوضــاع 
ــياری از آداب  ــتی و بس ـ معيش ــی  اجتماع
ــرای  ــان خــود اشــاره کــرده و ب و رســوم زم
هرکــدام از آن ها مضامينی شــاعرانه ســاخته 
ــعار  ــرودن اش ــب در س ــرزا صائ ــت. مي اس
عرفانــی نيــز دســتی بــر آتــش دارد و رد پای 
تفكــرات عرفانــی و حكمــی او را در سرتاســر 

ــد. ــوان دي ــارش می ت آث
مســئله ای کــه صائــب در آثــارش کمتــر بــه 
آن پرداختــه، بيــان شــرح حــال خــود اســت 
و بــه هميــن دليــل اســت کــه زندگينامــه 
ــدای  ــده و ج ــراه ش ــی هم ــا مجهوالت او ب
از شــرح مســافرت ها، اطالعــات دقيقــی 
ــه  ــا ب ــته های م ــم و دانس ــوال او نداري از اح
تذکره هــای موجــود و ابيــات پراکنــده ای که 
بيــان کــرده محــدود می شــود. امــا آن طــور 
ــاعر  ــن ش ــد، اي ــر می آي ــا ب ــه از تذکره ه ک
بلنــد آوازه در ســال 1۰16 متولــد شــد و در 
ـ ق در اصفهــان درگذشــت.  ســال 1۰86 هــ
ــان و در  ــزی، در اصفه ــب تبري ــگاه صائ آرام
باغــی بــه نــام »تكيــه« کــه بــاغ شــخصی 
ــام  ــه ن ــی ب ــوده اســت، در خيابان خــود او ب

خــودش قــرار دارد. او غزلــی در شــرح پيــری 
خــود ســروده کــه بســيار زيبــا و قابــل توجه 

اســت:
ــدان  ــت زن ــرای عاري ــری س ــن از پي ــر م ب

شده ســت 
زندگــی دشــوار و تــرک زندگــی آســان 

ه ســت شد
خــواب مــن بيــداری و بيــداری ام گشته ســت 

خواب
از گــردش دوران  منقلــب اوضــاع مــن 

ه ســت شد

صائب و مخاطب امروز 
آيــا مخاطــب امــروز هــم صائــب می خوانــد؟ 
ايــن ســؤالی اســت کــه ممكــن اســت درباره 
هــر شــاعر و نويســنده ديگــری هــم کــه در 
عصــر مــا زندگــی نمی کنــد، مطــرح شــود. 
در پاســخ بــه ايــن ســؤال نمی تــوان بــه طــور 
قطــع پاســخ مثبــت داد، چــون جامعــه مــا 
چنــدان کتابخــوان نيســت، امــا بــه جــرأت 
ــا  ــوان ب ــم می ت ــوز ه ــت هن ــوان گف می ت
ــب از  ــرار کــرد. صائ ــن شــاعر ارتبــاط برق اي
چيــزي حــرف می زنــد کــه جلوی چشــمت 
بــوده، امــا حتــی نمی توانســتی تصــورش را 
هــم بكنــی کــه تبديــل به شــعر شــود. چند 
نمونــه باالتــر ذکــر شــد امــا مــرور ايــن بيت 

هــم خالــی از لطــف نيســت:
ــر  ــوان افزون ت ــال از ج ــل کهنس ــه نخ ريش

اســت
بيشتر دلبستگی باشد به دنيا پير را

و يا:
در چشم پاک بين نبود رسم امتياز

در آفتاب، سايه شاه و گدا يكی است
ــعر  ــه ش ــه و ب ــم گرفت ــارتی را از عال او اش
تبديــل کــرده اســت و ايــن باعــث اعجــاب 
می شــود و فراتــر از ايــن، اشــاراتی را انتخــاب 
ــای  ــول و دغدغه ه ــكار، اص ــه از اف ــرده ک ک
انســان، و به خصــوص انســان ايرانــی در همه 
ــا،  ــا دني ــود. ت ــه نمی ش ــت و کهن دوره هاس
دنياســت هــم درخــت جــوان و پيــر هســت 
و هــم انســان جــوان و پيــر و ايــن موضوعات 
ملمــوس و بيــان آن هــا بــه گونــه ای اخالقــی 
ــب شــاعری ســاخته  و وعــظ ماننــد، از صائ
ــم  ــده ه ــل های آين ــان نس ــد مي ــه بتوان ک

 .مشــتاقانی داشــته باشــد
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گفتگو

برای گسترش اخالق 
از ادبیات کمک بگیریم

با محمود حکیمی،  نویسنده پیشکسوت 
ادبیات دینی کودک و نوجوان

محمــود حکیمــي از نویســندگان پیشکســوت در حــوزه 
ــه حــال بیــش  ــا ب داســتان هاي دینــي و تاریخــي اســت کــه ت
ــر  ــته و منتش ــش نوش ــن بخ ــاب در ای ــاه کت ــد و پنج از یک ص
ــام  ــان« ن ــراف زاده قهرم ــش »اش ــتین کتاب ــت. نخس ــرده اس ک
داشــت کــه شــرح زندگانــي مصعــب بــن عمیــر، صحابــي دلیــر 
رســول  اکــرم)ص( بــود کــه در ســال 1350 منتشــر و با اســتقبال 
خواننــدگان نوجــوان روبــه رو شــد. یــک ســال بعــد)1351( کتاب 
»حســین بــن علــي)ع( پیشــواي آزادگان« از او بــه چــاپ رســید. 
طاغــوت، سلحشــوران علــوي، شــهداي فتــح، ســرودهاي رهایي، 
ســوگند مقــدس، نقابــداران جــوان، دالوران عصــر شــب از جمله 
آثــار وي بــود کــه قبــل از انقــالب اســالمي منتشــر شــدند. پس 
از انقــالب اســالمي، حکیمــي آثــاري در زمینــه زندگانــي چهارده 
معصــوم)ع( ویــژه نوجوانــان را منتشــر کــرد. کتــاب وجــدان کــه 
داســتاني بــا درون مایــه دینــي بــود نیــز از وي منتشــر شــد کــه 
ــا  ــید. ام ــم رس ــاپ هجده ــه چ ــان ب ــتقبال جوان ــت اس ــه عل ب
ــه  ــف مجموع ــالب تألی ــس از انق ــي پ ــم حکیم ــي و مه کار اصل
ــژه  ــان وی ــي انس ــتان زندگ ــا داس ــدن ی ــخ تم ــدي تاری 22 جل
نوجوانــان و جوانــان بــود. او تمدن هــاي نخســتین تاریــخ را بــر 
اســاس نهضــت پیامبــران توحیــدي تدویــن کــرد و تمــام هــم و 
غــم خــود را بــرای تربیــت نســل جدیــد بــه کار گرفــت و البتــه 
بســیاری کتاب هــای دیگــر کــه ذکــر نــام همــه آن هــا صفحــات 
زیــادی می طلبــد. از آن جــا کــه هــم تحصیلکــرده رشــته علــوم 
تربیتــی بــوده و هــم تحصیــالت حــوزوی دارد، به خوبی توانســته 
ــتانه روز  ــی در آس ــا او گفتگوی ــد. ب ــق باش ــه موف ــن عرص در ای
ادبیــات کــودک و نوجــوان)29 تیــر( انجــام دادیــم تــا از تجربــه 
پیچیــده نوشــتن آثــار دینــی موفــق و تاثیرگــذار بــرای ایــن رده 

ســنی برایمــان بگویــد. 

ــرای گــروه ســنی  داستان نویســی آن هــم از نــوع دینــی اش و ب
کــودک و نوجــوان تخصــص شماســت، کار بســیار دشــواری کــه 
طبعــا هــر کســی از عهــده انجــام آن برنمی آیــد. چــه شــد کــه 

ایــن مســیر را انتخــاب کردیــد؟ 
يــادم اســت يــک معلــم تعليمــات دينــی در دوره دبيرســتان 
داشــتيم کــه در پايــان هــر درس، داســتانی از زندگــی 

زینب مرتضایی فرد
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پيامبــران، مخصوصــا زندگــی پيامبــر اســالم)ص(  و ائمــه 
ــت  ــن می خواس ــرد و از م ــل می ک ــالم(  نق ــم الس اطهار)عليه
آن داســتان را بــه زبــان ســاده بنويســم و در روزنامــه ديــواری 
آن  بيــاورم.  بــزرگان  از  داســتان  هايی  بخــش  در  مدرســه 
ــه اهــل  ــادرم شــعله های عشــق ب ــدر و م ــد پ ــم آگاه مانن معل
بيت)عليهم الســالم(  را در درونــم فــروزان کــرد و موجــب شــد 
ــردازم. آنچــه  ــی بپ ــای دين ــه نوشــتن کتاب ه ــد ب ســال ها بع
ــده  ــر خوانن ــتان ب ــر داس ــرد تاثي ــد ک ــوان در آن تردي نمي ت
شــهيد  مرحــوم  اســت.  جوانــان  و  نوجوانــان  مخصوصــاً 
مطهــري عقيــده داشــت کــه بســياري از آموزه هــاي اســالمي 
را مي تــوان از زبــان شــخصيت هاي داســتان بــه خواننــده 
ــده  ــت ش ــم ثاب ــه براي ــه تجرب ــان ب ــن مي ــرد. در اي ــم ک تفهي
کــه کــودکان، نوجوانــان و جوانــان بــه داســتان هاي تاريخــي 

ــد. ــه دارن ــر عالق ــتان هاي ديگ ــش از داس بي
نوشــتن کتاب هــای دينــی بــرای گــروه ســنی کــودک 
ــه  ــه گفت ــت ک ــی اس ــه کارهاي ــه از جمل ــوان هميش و نوج

اســت. تيــغ  لبــه  رفتــن روی  راه  می شــود، مثــل 
ــرای بزرگســاالن هــم  در عرصــه نوشــتن کتاب هــای دينــی ب
ــادی اســت و  فقــط  ــكات زي ــاال و رعايــت ن ــه دقــت ب ــاز ب ني
ــای  ــون کتاب ه ــت. اکن ــودکان نيس ــای ک ــوص کتاب ه مخص
ــی بيشــتر از  ــوند. خيل ــم منتشــر می ش ــی بســياری در ق دين
قبــل از انقــالب. امــا بســياری از ايــن کتاب هــا نثــری دشــوار 
ــم  ــار می گوي ــن آث ــندگان اي ــه نويس ــات ب ــی اوق ــد. گاه دارن
ــما  ــته های ش ــان نوش ــه مخاطب ــد هم ــان می کني ــما گم ش
طلبــه هســتند کــه بــا ايــن نثــر دشــوار می نويســيد؟ بســياری 
ــرای  ــه ب ــه کار رفت ــا ب ــن کتاب ه ــه در اي ــی ک از اصطالحات
نوجــوان قابــل درک نيســت. از هميــن رو مخاطــب کــم ســن 
ــد و کنــار  و ســال کتــاب را بيشــتر از چنــد صفحــه نمی خوان
ــه  ــا را ب ــا کتاب ه ــود ت ــالش بيشــتری ش ــد ت ــذارد.  باي می گ
زبــان ســاده و روان بنويســيم. البتــه ايــن مســأله تنهــا دربــاره 
ــاالن  ــاره بزرگس ــت؛ درب ــوان نيس ــودک و نوج ــان ک مخاطب
ــدر  ــم چق ــه می بيني ــت اســت ک ــد. آن وق ــز صــدق می کن ني
ــتان های  ــه داس ــن ک ــاًل همي ــد. اص ــتقبال می کنن ــردم اس م
ــه رو شــده بخشــی از آن  ــادی روب ــا اســتقبال زي اميرکبيــرم ب
بــه دليــل ساده نويســی اســت. اينكــه بعضــی کتاب هــای مــن 
بارهــا تجديــد چــاپ می شــود، دليلــش هميــن ســادگی اســت. 

ــرار  ــر ق ــته اید. اگ ــم نوش ــادی ه ــی زی ــای تاریخ ــما کتاب ه ش
باشــد یک بعــد از تاریــخ و فرهنــگ ایرانی را بــرای ارتقــای دانش 
ــی  ــان انتخــاب کنیــد، چــه انتخاب و فرهنــگ کــودکان و نوجوان

خواهیــد داشــت؟ 
بــه نظــرم بی توجهی مــان بــه ادبيــات و از ســويی داشــته های 
خودمــان لطمه هــای بزرگــی داشــته اســت. گمــان نكنيــد از 
روی تعصــب و احساســات می گويــم. بنــده معتقــدم کــه 
گنجينــه ادبياتــی کــه مــا در زبــان فارســی در اختيــار داريــم 

ــه ايــن مســأله بارهــا و بارهــا اشــاره  را هيــچ ملتــی نــدارد. ب
ــودن  ــی ب ــاور کنيــد ايــن را برحســب تعصــب ايران کــرده ام. ب
ــد  ــی چن ــا و فردوس ــاره موالن ــن درب ــم. م ــودم نمی گوي خ
ــياری  ــی بس ــاره زندگ ــن درب ــر اي ــالوه ب ــته ام. ع ــاب نوش کت
هيــچ  ادبيــات  در  کــرده ام.  تحقيــق  ادبيــات  بــزرگان  از 
ــا  ــا ي ــی همچــون موالن ــر فــرض بزرگان ملتــی نديــده ام کــه ب
ــما  ــن و ش ــود م ــی نب ــر فردوس ــند. اگ ــته باش فردوســی داش
ــی را  ــی فارس ــم. فردوس ــرف بزني ــی ح ــتيم فارس نمی توانس
ــان  ــد و شــايد از آن ــده کــرد آن وقــت مــا آن طــور کــه باي زن
بهــره نمی گيريــم. بــزرگان شــعر و ادبيــات فارســی عــالوه بــر 
ــردی  ــب جوانم ــد، اغل ــات افزوده ان ــه ادبي ــه ب ــته هايی ک داش
را تبليــغ می کننــد. يكــی از داليلــی هــم کــه می گويــم 
بــه واســطه اش بــه آمــوزش جــدی ادبيــات در مــدارس 
ــروز  ــع ام ــرايط جوام ــت. ش ــأله اس ــن مس ــم همي ــاز داري ني
ــرای  ــات ب ــن از ادبي ــه کمــک گرفت ــه ب ــه ای شــده ک ــه گون ب

گســترش اخــالق نيــاز داريــم.

یعنــی بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه معتقدیــد کــه بایــد بــه ادبیات 
ــان بازگردیم؟ ــن خودم که

ــی  ــن ظرفيت ــا از چني ــن م ــات که ــای ادبي ــه. گنجينه ه بل
ــودن  ــر اديــب ب ــزرگان ادبيــات عــالوه ب برخــوردار هســتند. ب
ــفانه  ــد. متأس ــز دارن ــی ني ــل اخالق ــر فضاي ــد بســياری ب تأکي
ــه  ــی ب ــر نگاه ــما اگ ــده اند. ش ــر ش ــم صب ــی ک ــردم خيل م
ــه  ــيد متوج ــته باش ــره داش ــی روزم ــردم در زندگ ــط م رواب
ــا  ــه دعواه ــی چ ــن رانندگ ــع همي ــويد. موق ــاز می ش ــن ني اي
ــه  ــد ب ــم باي ــه می گوي ــن اســت ک ــرای همي ــه نمی شــود. ب ک
ادبيــات بيــش از گذشــته بهــا داده شــود. از ادبيــات خودمــان 
ــا تبليــغ فرهنــگ انبيــای الهــی و اهــل بيــت  ــم ب کــه بگذري
هــم می تــوان بــه گســترش فرهنــگ مهــرورزی ميــان 

ــت. ــان پرداخ ــودکان و نوجوان ک

ــودک و  ــنی ک ــروه س ــر گ ــان را ب ــده تمرکزت ــن عم ــرای همی ب
ــتید؟ ــی گذاش ــات دین ــوان و ادبی نوج

ــا  ــن مبن ــر همي ــز ب ــام تالشــم ني ــه. همين طــور اســت. تم بل
قــرار دارد. چراکــه بايــد آمــوزش را از ســنين کــم آغــاز کــرد.

ــکار  پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه در ایــران موضــوع مهــم و ان
نشــدنی اســت. ایــن موضــوع شــما را ناامیــد نکــرد؟ و اینکه فکر 

ــکاری دارد؟  ــه راه ــد چ می کنی
ــم  ــی ه ــر کتاب ــت و ه ــناس نيس ــان خداش ــدی کار انس ناامي
باالخــره روزی خوانــده می شــود. امــا دربــاره بخــش دوم 
ــن  ــانه ها در اي ــه رس ــود آنك ــا وج ــم، ب ــد بگوي ــوالتان باي س
ــان  ــا آن چن ــتند ام ــوردار هس ــياری برخ ــر بس ــن از تأثي بي
ايــن زمينــه نمی کننــد.  بايــد و شــايد تالشــی در  کــه 
ــه  ــش از آنك ــيما بي ــدا و س ــژه ص ــانه ها، به وي ــفانه رس متأس
ــه  ــا ب ــه باشــند تنه ــش ســرانه مطالع ــاب و افزاي ــه فكــر کت ب

نوشتن كتاب های 
دینی برای گروه 
سنی كودک و 
نوجوان همیشه 
از جمله كارهایی 
است كه گفته 
می شود، مثل راه 
رفتن روی لبه تیغ 
است

متأسفانه مردم خیلی كم صبر شده اند. شما اگر نگاهی به روابط مردم در زندگی روزمره 
داشته باشید متوجه این نیاز می شوید. موقع همین رانندگی چه دعواها كه نمی شود. برای 

همین است كه می گویم باید به ادبیات بیش از گذشته بها داده شود
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گفتگو

ــال  ــه فوتب ــن ک ــه اي ــه ن ــال و ورزش هســتند. البت ــر فوتب فك
ــم  ــاب ه ــه کت ــه ب ــت ک ــأله اين جاس ــا مس ــد ام ــوب نباش خ
ــودکان و  ــردن ک ــد ک ــرای عالقه من ــود. ب ــا داده ش ــد به باي
ــرد.  ــروع ک ــی ش ــان کودک ــد از هم ــاب باي ــا کت ــان ب نوجوان
ــه  ــوان ب ــور می ت ــن منظ ــه همي ــم ب ــی ه ــای مختلف راهكاره
ــای  ــوزش مهارت ه ــد از آم ــه بع ــوان نمون ــه عن ــت. ب کار بس
نوشــتن می تــوان بهتريــن نوشــته ها را منتشــر کــرد. آن 
نوشــته های  خوانــدن  بــه  تشــويق  دانش آمــوزان  وقــت 
ــا  ــت و ب ــم در نهاي ــا ه ــن خواندن ه ــوند. اي ــر می ش يكديگ
ــان را عالقه منــد بــه مطالعــه می کنــد. اگــر  گذشــت زمــان آن
واقعــاً بــه دنبــال افزايــش ســرانه مطالعــه و عالقه منــد کــردن 
ــه  ــاال دســت ب ــن ح ــد از همي ــيم باي ــه باش ــه مطالع ــردم ب م
کار شــويم. از مخاطبــان بزرگســال کــه تقريبــاً گذشــته بــرای 
ــردن  ــوان ک ــرای کتابخ ــالش ب ــده و ت ــل های آين ــت نس تربي

ــرد. ــروع ک ــدارس ش ــاال و از م ــن ح ــد از همي ــان باي آن

ــورد  ــه تحصیــالت حــوزوی داشــته و م ــوان نویســنده ای ک بعن
تاییــد مراجــع و بــزرگان دینــی هســتید، فکــر مــی کنیــد حوزه 
علمیــه در چنــد دهــه گذشــته تــا چــه حــد در عرصــه تولیــد 
کتاب هــای دینــی مناســب کــودکان و نوجوانــان تاثیرگــذار بــوده 

اســت؟ 
در دو دهــه اخيــر، مخصوصــاً در حــوزه علميــه توجــه زيــادی 
ــده  ــد)ص( ش ــرت محم ــی حض ــاره زندگ ــر درب ــد اث ــه تولي ب
ــداد  ــا تع ــت، ام ــده اس ــر ش ــم منتش ــادی ه ــای زي و کتاب ه
ــار در بخــش کــودک و نوجــوان بســيار انــدک اســت  ايــن آث
و عامــل اصلــی آن هــم تــالش کــم نويســندگان ايــن حــوزه 
ــگارش داســتان هايی اســت کــه محبــت و مهــرورزی  ــرای ن ب
ــر  ــه تصوي ــان ب ــرای کــودکان و نوجوان رســول اکــرم)ص( را ب
و  کــودکان  بــرای  کــه  نشــرياتی  در  البتــه  می کشــند. 
ــتان هايی از  ــاهد داس ــوالً ش ــود معم ــر می ش ــان منتش نوجوان
ــه  ــن در ده ــم. همچني ــرم )ص( بوده اي ــول اک ــی رس زندگان
اخيــر نيــز انتشــارات ســروش در ايــن زمينــه آثــاری منتشــر 
ــد  ــتری باي ــندگان بيش ــی نويس ــرايط فعل ــت.در ش ــرده اس ک
ــد،  ــان بپردازن ــيره ايش ــرم )ص( و س ــر اک ــی پيامب ــه زندگ ب

ــلفی ها  ــا و س ــار تكفيری ه ــر رفت ــال های اخي ــفانه در س متاس
ــر  ــيار تأث ــتند بس ــا نيس ــت آنه ــزو جمعي ــه ج ــانی ک ــا کس ب
ــته اند.  ــن داش ــيار خش ــاری بس ــت و رفت ــوده اس ــز ب برانگي
برايــن اســاس، نويســندگان و شــاعران کشــورمان بايــد توجــه 

ــد. ــه نشــان دهن ــن زمين ــر در اي ــد اث ــه تولي بيشــتری ب
تاکنــون آثــار بســياری دربــاره اخــالق و رفتــار رســول 
اکــرم)ص( بــرای کــودکان و نوجوانــان منتشــر شــده اســت در 
برخــی از آنهــا نويســندگان بــه دايــره واژگانــی بچه هــا توجــه 
ــوم  ــه درک مفه ــد ک ــتفاده کرده ان ــی اس ــد و از واژگان کرده ان
آنهــا بــرای بچه هــا دشــوار نباشــد و اگــر در متــن داســتان يــا 
حكايــت واژه دشــواری نوشــته اند معنــای آن را در زيرنويــس 
ــن مســاله در برخــی از  ــا متاســفانه اي ــد. ام ــه آوردن ــا زمين ي
آنهــا لحــاظ نشــده اســت و نويســنده ســعی نكــرده واژگانــی 
را بــه کار ببــرد کــه کــودکان و نوجوانــان بــه راحتــی بتواننــد 
آن را درک کننــد يــا اگــر از واژگان دشــوار اســتفاده می کنــد 

معنــی آن را در پانويــس و در ضميمــه کتــاب بيــاورد.
ــرای کــودکان و  ــی کــه ب همان طــور کــه می دانيــم، کتاب هاي
نوجوانــان منتشــر می شــود اگــر بــا تصاويــر زيبــا چــاپ شــود 
ــب  ــن موج ــود و همي ــه می ش ــودکان مواج ــتقبال ک ــا اس ب
ــدن داســتان ها و کتاب هــای  ــه خوان می شــود کــه کــودکان ب
دينــی عالقه منــد شــوند. در برخــی از کتاب هــا، اگرچــه 
ــی  ــام داده ول ــی انج ــالش فراوان ــی ت ــنده در ساده نويس نويس
چــون فاقــد تصاويــر زيبــا اســت مــورد اســتقبال کــودک قــرار 
نمی گيرنــد. بــر ايــن اســاس، ناشــران بايــد توجــه زيــادی بــه 

ــار داشــته باشــند. ــه آث ــری اين گون موضــوع تصويرگ

شما درباره پیامبر اسالم چه کتاب هایی داشته اید؟
ــرم  ــول اک ــی رس ــاره زندگ ــددی درب ــار متع ــال آث ــه ح ــا ب ت
)ص( نوشــته ام. بــه عنــوان مثــال در ســال 137۲ کتــاب 
»داســتان هايی از زندگانــی رســول اکــرم)ص(« از مــن منتشــر 
ــه هايی از  ــا گوش ــا را ب ــود و آنه ــان ب ــرای نوجوان ــه ب ــد ک ش
ــوان  ــا عن ــی ب ــرد. کتاب ــنا می ک ــرت آش ــن حض ــی اي زندگ
»اســالم ديــن محبــت« دربــاره زندگــی ائمــه اطهــار از ســوی 

كتاب هایی كه برای 
كودكان و نوجوانان 
منتشر می شود اگر 
با تصاویر زیبا چاپ 

شود با استقبال 
كودكان مواجه 
می شود و همین 
موجب می شود 
كه كودكان به 

خواندن داستان ها 
و كتاب های دینی 

عالقه مند شوند
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گنجینة حکیمی
به مناسبت بازنشر پنج اثر قديمی از استاد

ادبيــات داســتانی بــه ويــژه ادبيــات داســتانی در حــوزه کــودک و نوجــوان 
بــه ســبب اثرگــذاری و الگوســازی، همــواره از اهميــت به ســزايی برخــوردار 
بــوده اســت و در ايــن حــوزه، اســتاد محمــود حكيمــی يكــی از آغازگــران 

ادبيــات داســتانی دينــی در فضــای فرهنــگ ايــران محســوب می شــوند.
ــات داســتانی  ــا ادبي ــان ب ــودکان و نوجوان ــزوم آشــنايی ک ــه ل ــا توجــه ب ب
ــدی  ــج جل ــاب پن ــه کت ــه، مجموع ــن زمين ــر در اي ــار فاخ ــی و آث دين
ــی و برجســته اســتاد  ــه يادماندن ــار ب ــه حكيمــی« متشــكل از آث »گنجين
محمــود حكيمــی توســط انتشــارات آســتان قــدس رضــوی بازنشــر شــده و 

ــی هــم مواجــه شــده اســت.  ــا اســتقبال خوب ب
ــمند  ــی و ارزش ــه يادماندن ــر ب ــج اث ــامل پن ــاب، ش ــه کت ــن مجموع اي
ــن  ــت عناوي ــوان، تح ــودک و نوج ــات ک ــوت ادبي ــنده پيشكس ــن نويس اي
»طاغــوت«، »سلحشــوران علــوی«، »ســوگند مقــدس«، »پيكار سرنوشــت« 

ــت. ــان« اس ــراف  زاده قهرم و »اش
»سلحشــوران علــوی« بازگوکننــده ماجراهــای گروهــی اســت کــه همچون 
ســربداران در مقابــل مغــوالن بــه ايســتادگی پرداختنــد. »ســوگند مقدس« 
ــخ جهــان اســالم اســت کــه نهضت هــای اســالمی  نشــانگر برشــی از تاري
در آفريقــا را تشــريح می کنــد. »اشــراف زاده قهرمــان« ترســيم کننده 
زندگی نامــه داســتانی مصعــب  ابــن  عمــر، اوليــن ســفير رســول اکــرم)ص( 
بــه شــهر مدينــه اســت. »طاغــوت« حكايــت حكومت هــای ظالمــی اســت 
ــا  ــت ب ــی در نهاي ــد ول ــت می کنن ــتبداد حكوم ــی و اس ــا خودکامگ ــه ب ک
ــكار سرنوشــت« از  نهضت هــای اســالمی مواجــه می شــوند و باالخــره »پي
تــالش مســلمانان فيليپيــن خبــر می دهــد کــه ســرانجام بــا اتحــاد خــود 

ــه نفــع خــود تغييــر می دهنــد. مصائــب زمــان را ب
پنــج جلــد »گنجينــه حكيمــی« از ميــان بيــش از 15۰ اثر اســتاد حكيمی، 
پژوهشــگر ادبيــات و تاريــخ و اســتاد دانشــگاه انتخــاب شــده اســت کــه بــا 
بازنگــری و ويرايــش محســن هجــری توســط انتشــارات »به نشــر« منتشــر 
ــه  ــوان ب ــنده می ت ــن نويس ــار اي ــاخصه های آث ــه ش ــت. از جمل ــده اس ش
ــه مذهبــی آنهــا اشــاره کــرد، کــه زمينه هــای  ــه و درون ماي ــان بی  پيراي زب

اســتقبال فــراوان کــودکان، نوجوانــان و جوانــان را فراهــم آورده اســت. 
مجموعــه »گنجينــه حكيمــی« در قطــع وزيــری کوتــاه، بــا طراحــی زيبــا و 
بــه صــورت مجموعــه  پنــج جلــدی و تــک جلــدی در بــازار کتــاب عرضــه 

شــده اســت.

نشــر آرونــد بــرای جوانــان منتشــر شــد. همچنيــن قصــد دارم 
ــراوان  ــای ف ــا پژوهش ه ــه ب ــاب را ک ــن کت ــتان های اي داس
ــر  ــار پيامب ــه رفت ــرده ام و ب ــردآوری ک ــون گ ــار گوناگ در آث
ــرای  ــی ســاده ب ــه زبان ــردازد، ب ــا انســان ها می پ اکــرم )ص( ب

ــم. ــان بازنويســی کن نوجوان

بــه خاطــر دارم در بزرگداشــتی کــه بــرای شــما برگــزار شــد 
ــت اهلل  ــیرازی و آی ــت اهلل مکارم ش ــد آی ــع تقلی ــر از مراج دو نف
ســبحانی بــه آثــار شــما و تاثیرگــذار ی اش اشــاره کردنــد، امــا 
نکتــه مشــترک در فرمایــش هــر دو بزرگــوار همــکاری طوالنی 
مــدت شــما بــا مجلــه مکتــب اســالم بــود. خاطــره ای از ایــن 
مجلــه و شــهید مطهــری یــک بــار بــرای مــن تعریــف کردیــد، 

ــار آن را بفرماییــد تــا منتشــر کنیــم. می خواهــم ایــن ب
محــدوده زمانــی ســال های ۴7 تــا 51 در دفتــر تهــران 
ــهيد  ــودم. ش ــت ب ــغول فعالي ــالم« مش ــب اس ــه مكت »مجل
مجلــه  مقاله هــای  بهتريــن  ســال ها  همــان  در  مطهــری 
مذکــور را بــا عنــوان ســيری در نهــج البالغــه می نوشــت. بعــد 
ــا  ــم آن روزه ــن ه ــا. م ــی بي ــه حكيم ــت ک ــن می  خواس از م
خيلــی جــوان بــودم. يــک بــار بــه مــن گفــت هــر وقــت کــه 
ــود  ــای محم ــش آق ــی پي ــم رفت ــه ق ــب ب ــردن مطال ــرای ب ب
ــرو. ســالم  ــی خــودت هــم هســت ب حكيمــی کــه هــم فاميل
مــن را بــه او برســان و بگــو کــه داســتان »ســوگند مقــدس« 
شــماره قبلــی ات را خوانــدم. بــه او بگــو ايــن داســتانش مــن و 
همســرم را بســيار تحــت تأثيــر قــرار داد. بی اختيــار خنــده ام 
گرفــت. چــون شــهيد مطهــری نمی دانســت کــه آن محمــود 
ــتاده.  ــه روی او ايس ــه روب ــت ک ــی اس ــن جوان ــی همي حكيم
ــش از  ــودم. تعجب ــحال ب ــم خوش ــف او ه ــی از تعري از طرف
ــه محمــود حكيمــی خــودم  ــم ک ــدم گفت ــه دي ــده ام را ک خن
ــارم  ــی کن ــک صندل ــد شــد و ي ــری بلن هســتم. شــهيد مطه
گذاشــت؛ نشســت و گفــت: »شــما آنقــدر جــوان هســتيد کــه 
ــه آن روز  ــيد.« خالص ــنده باش ــان نويس ــد هم ــاورم نمی ش ب
ــک ســاعت شــهيد مطهــری مــن را تشــويق کــرد  ــک ي نزدي

 .ــه بدهــم ــه کارم ادام کــه ب
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گزارش

دغدغه ها و 
توقع ها

چه رابطه ای میان نویسنده و 
مخاطب برقرار است؟

توقــع دوســويه مخاطــب و نويســنده، 
در کشــورهای صاحــب ادبيــات مقولــه 
ــان  ــف شــده ای اســت. حتــی مخاطب تعري
برخــی نويســندگان جهانــی کــه مليتشــان 
ــت  ــاوت اس ــندگانی متف ــن نويس ــا چني ب
هــم توقعــات متعــددی از ايــن دســت 
نويســندگان دارنــد. بــرای نمونــه مخاطبان 
ــناس  ــنده سرش ــگ«، نويس ــتفن کين »اس
ــت  ــر وحش ــار او در ژان ــه آث ــی ک آمريكاي
ــه از  ــت، هميش ــام اس ــاص و ع ــزد خ زبان
ــوزه  ــن ح ــته در اي ــار کاری برجس او انتظ
دارنــد. يكــی از اصلی تريــن مخاطبــان ايــن 
ــازی اند و  ــای فيلمس ــنده، کمپانی ه نويس
حتــی برخــی کارشناســان معتقدنــد زمانی 
ــرای  ــگ ب ــای کين ــی از کتاب ه ــه يك ک
ــرد،  ــرار می گي ــر ق ــار ناش ــار در اختي انتش
شــرکت های  و  کمپانی هــا  از  تعــدادی 

ــازی رقابت  فيلمس
بــرای  را  خــود 
امتيــاز  کســب 
اقتبــاس از آن اثــر، 
ــه  ــود اين ک ــا وج ب
هنــوز آن را نديــده 
نخوانده انــد  و 
می شــود.  آغــاز 
کينــگ،  از  غيــر 
ن  گا يســند نو
و  مطــرح 
سرشــناس ديگری 
ماننــد  هــم 
بــارگاس  ماريــو 
هاروکــی  يوســا، 
موراکامــی، پــل آســتر و هرتا مولر هســتند 
ــات  ــودن ادبي ــی ب ــل جهان ــه دلي ــه ب ک
داســتانی کشورهايشــان )آمريــكا، پــرو، 
ــترده ای از  ــف گس ــا طي ــان( ب ــن و آلم ژاپ
مخاطبــان روبــه رو هســتند و اســتقبال 
ــان  ــندگان نش ــن نويس ــار اي ــی از آث جهان
خواســته های  از  آن هــا  کــه  می دهــد 
مخاطبــان خــود بــه خوبــی آگاهنــد.

 شــايد پربيــراه نباشــد اگــر مدعــی شــويم 
در ايــران چنيــن رابطــه  دوســويه ای بنــا بــه 
داليــل مختلــف ايجــاد نشــده اســت. نــگاه 
مخاطــب و نويســنده به يكديگــر، همان قدر 
ــه مطالعــه  مهجــور اســت کــه خــود مقول
در کشــور از اقبــال عمومــی دور مانــده 
اســت. حــاال در ســال هايی کــه ســينمای 
ايــران بــه پــاس حضــور پديــده ای بــه نــام 
ــده  ــا مطــرح ش ــادی« در دني ــر فره »اصغ
ــا کســب ۲ اســكار، افــق تــازه ای بــرای  و ب
هنــر هفتــم در کشــورمان ترســيم کــرده، 
ناخواســته توقــع از ادبيــات، به ويــژه ادبيــات 
داســتانی ايــران هــم تــا حــدودی باالتــر از 
گذشــته شــده و آن هــا کــه نگاهــی کلــی 
ــد، حــاال  ــه فرهنــگ جامعــه دارن ــه مقول ب
گوشــه نگاهــی هــم بــه ادبيــات دوخته انــد. 
بــا وجــود ايــن، بايــد قبــول کــرد داســتان 
ايرانــی راهــی دراز بــرای ورود بــه گفتمــان 
جهانــی ادبيــات دارد و نويســندگان مطــرح 
و خــوب کشــورمان بــه يقيــن در طــی ايــن 
ــی، نقــش اول را  راه پرپيــچ و خــم و طوالن
بــازی خواهنــد کــرد، ولــی ايــن تنهــا يــک 

ــا  ــكه ام ــوی س ــت. آن س ــكه اس روی س
مخاطبانــی بــا ســاليق گوناگــون بــه يقيــن 
نقــش ديده بــان را بــازی می کننــد و آن هــا 
کــه فنی تــر و حرفه ای تــر بــه موضــوع 
نــگاه می کننــد )منتقــدان ادبــی( هــم کار 
ــه  ــت. ب ــد داش ــش رو خواهن ــواری پي دش
ــا  ــد آي ــد و دي ــر مان ــد منتظ ــال باي هرح
ــد  ــم می توان ــران ه ــتانی اي ــات داس ادبي
ــده ای رو  ــرگ برن ــی، ب ــی تاريخ در بزنگاه
ــران در  ــات اي ــه حضــور ادبي ــد و مقدم کن
گفتمــان جهانــی ادبيــات را فراهــم آورد يــا 
خيــر. همچنيــن بايــد ايــن موضــوع را مــد 
نظــر داشــت کــه اصــوالً رابطــه مخاطــب 
ــه  ــرد؟ چ ــكل می گي ــا ش ــنده کج و نويس
ويژگی هــا و چــه حــدودی دارد و آيــا ايــن 
رابطــه کالً مثبــت اســت يــا ممكــن اســت 
ــنده،  ــرفت نويس ــث پس ــا باع ــی جاه برخ
درجــا زدن و دلزدگــی او نســبت بــه کارش 
ــنده ها  ــب نويس ــه اغل ــژه اين ک ــود. به وي ش
از نظــر ريخت شناســی شــخصيت در گــروه 
افــراد حســاس و عاطفــی قــرار می گيرنــد.

ادبیات بی صدا در دنیا
ــد قيصــری از نويســندگان برجســته  مجي
ســال های اخيــر ادبيــات ايــران بــه شــمار 
می آيــد. وی کــه تخصــص ويــژه ای در 
ــگارش داســتان در حــوزه دفــاع مقــدس  ن
ــروه داوران  ــش در گ ــال پي ــد س دارد، چن
»جايــزه جــالل آل احمــد« کــه گران تريــن 
جايــزه ادبــی ايــران هــم بــه شــمار مــی رود 
عضويــت داشــت. ايــن نويســنده و منتقــد 
ــپزی  ــه آش ــندگی را ب ــه نويس ــی مقول ادب
زمانــی  می گويــد:  و  می کنــد  تشــبيه 
ــم،  ــر آشــپزی می کني ــد نف ــرای چن کــه ب
نخســتين چيــزی کــه بايــد در نظر داشــته 
ــه کســانی  ــذا در ذائق ــم آن غ ــيم، طع باش
ــد. ايــن موضــوع  اســت کــه از آن می خورن
دربــاره نوشــتن هــم صــدق می کنــد و بــه 
ــای  ــن دغدغه ه ــی از بزرگ تري ــن يك يقي
نويســنده ادبيــات داســتانی در هر حــوزه ای 
بازخــورد اثــرش بيــن مخاطبانــی اســت که 

آن را می خواننــد.
ــنده و  ــويه نويس ــه دوس ــه رابط وی مقايس
مخاطــب در ايــران و ديگــر کشــورها را 
منطقــی نمی دانــد و می افزايــد: اين کــه 

یاسر سماوات
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زندگــی و معــاش نويســنده ايرانــی بــا 
نويســندگان جهانــی قابل مقايســه نيســت 
ــاً نمی تواننــد  و نويســنده های وطنــی صرف
از راه نوشــتن داســتان ارتــزاق کننــد، 
مبحــث جداگانــه ای می طلبــد. فرقــی 
نمی کنــد نويســنده ايرانــی باشــی يــا غيــر 
ــد  ــا نويســنده باي ــی، همــه جــای دني ايران
ــد.  ــته باش ــر داش ــود را در نظ مخاطــب خ
هرچنــد در ايــران چيــزی بــه اســم فرهنگ 
مطالعــه ديــده نمی شــود، امــا بــدون شــک 
نويســنده های ايرانــی هــم مخاطبــان خــود 
ــد آن هــا را  ــد نظــرات و عقاي ــد و باي را دارن

هــم در نظــر داشــته باشــند.
نويســنده مجموعــه داســتان »زيرخاکــی« 
ــارش و  ــان از آث ــورد مخاطب ــاره بازخ درب
ــا  ــن برخورده ــره ای از اي ــا خاط ــه آي اين ک
ــه، توضيــح  ــا ن ــده اســت ي در ذهنــش مان
بــه  کــه  ســال هايی  طــی  می دهــد: 
ــم،  ــف پرداخت ــتان های مختل ــگارش داس ن
ديــده ام.  هــم  مختلفــی  بازخوردهــای 
هيچ وقــت بــه نوشــتن آن ها فكــر نكــرده ام. 
دربــاره منتقــد ان هــم بايــد ايــن را گفت که 
آن هــا کار خودشــان را می کننــد و طبيعــی 
اســت کــه طيف هــای آن هــا هــم مختلــف 
ــار  ــاره آث باشــد. برخــی اظهــار نظرهــا درب
ادبيــات داســتانی شــخصی اســت و برخــی 
ــی را  ــای فن ــياری از نقده ــی. بس ــم فن ه
می تــوان پاســخ داد و بســياری را هــم 
ــان  ــن همزم ــم. م ــخ دهي ــم پاس نمی تواني
ــی  ــم و ط ــر می کن ــاب فك ــاره 15 کت درب
۲۰ ســال کــه بــه نوشــتن مشــغول بــودم 
در جاهــای مختلــف، برخوردهــای گوناگون 
ديــده ام. بــه هرحــال فكــر می کنــم ادبيــات 
داســتانی ايــران منتقــد حرفه ای بــه معنای 

واقعــی کلمــه نــدارد.
جــالل  کتــاب  جايــزه  پيشــين  داور 
ــد  ــتان بلن ــار داس ــاره انتش ــد درب آل احم
»ديگــر اســمت را عــوض نكــن« بــه زبــان 
ــه  ــن ترجم ــه يقي ــد: ب ــی می گوي انگليس
بــه  فارســی  داســتان های  و  کتاب هــا 
زبان هــای زنــده دنيــا می توانــد باعــث 
شــكوفايی ادبيــات ايــران شــود. آن  هــم در 
ايــن برهــه که بايــد اعتــراف کنيــم ادبيات 
ــه  ــاال ک ــدارد. ح ــا ن ــی در دني ــا صداي م
ــی  ــای »جداي ــا فيلم ه ــران ب ــينمای اي س

تــا  از ســيمين« و »فروشــنده«  نــادر 
حــدودی در دنيای ســينما شــناخته شــده 
ــاده اســت، ادبيــات مــا  و ســر زبان هــا افت
ــد و  ــدا کن ــود را پي ــد راه خ ــم می توان ه
آرام آرام راهــی بــه گفتمــان جهانــی 
ادبيــات پيــدا کنــد. هرچنــد بــاز هــم بايــد 
بگويــم تــا کنــون چنيــن اتفاقــی نيفتــاده 
ــون  ــار گوناگ ــار آث ــش انتش ــت و پوي اس
ــای  ــه زبان ه ــی ب ــتانی ايران ــات داس ادبي
ديگــر، ســهم بزرگــی در ايــن تحــول 
خواهــد داشــت و کمــک بســيار زيــادی به 
ترســيم افــق تــازه ای پيــش روی ادبيــات 

داســتانی می کنــد.

جذابیت و تعلیق، رمز موفقیت نويسنده
ــی  ــندگان جوان ــی از نويس ــی کاظم ضح
اســت کــه طــی ســال های گذشــته حضــور 
ــتان های  ــگارش داس ــه ن ــی در عرص پررنگ
ــتان  ــا داس ــت. وی ب ــته اس ــف داش مختل
بلنــد »آغــاز فصــل ســرد« گام بــه عرصــه 
ــد ســال  نويســندگی گذاشــت و طــی چن
بــا نــگارش چنــد کتــاب در حــوزه ادبيــات 
ــت  ــوان، توانس ــال و نوج ــتانی بزرگس داس
ــندگان  ــی از نويس ــوان يك ــه عن ــود را ب خ
ــته  ــال های گذش ــرکار س ــم و پ صاحب قل
معرفــی کنــد. ايــن نويســنده ســال ها 
خــارج از کشــور زندگــی کــرده و بــا تســلط 
ــش  ــر آت ــتی ب ــی، دس ــان انگليس ــه زب ب
ــوان  ــنده ج ــن نويس ــم دارد. اي ــه ه ترجم
ادبيــات داســتانی دربــاره مقوله نويســنده و 
دغدغــه مخاطــب می گويــد: بــه نظــر مــن 
نويســنده ای نيســت کــه دغدغــه مخاطــب 
نداشــته باشــد. همــه نويســنده ها دوســت 
ــران  ــود و ديگ ــده ش ــان خوان ــد کارش دارن
دربــاره کتابــش صحبــت کننــد و صدالبتــه 

ــرد. ــم بگي ــت ه ــورد مثب ــه بازخ اين ک
ــرده؟«  ــان »اين جــا کســی م نويســنده رم
اضافــه می کنــد: البتــه ايــن موضــوع 
مربــوط بــه لحظــه نــگارش داســتان 
نمی شــود. نويســنده در لحظــه ای کــه 
مشــغول خلــق يــک جهــان داســتانی 
اســت نمی توانــد بــه چيــزی غيــر از 
ايده پــردازی خــودش فكــر کنــد. مــن هــم 
از ايــن قاعــده مســتثنی نيســتم و هنگامی 
کــه بــه نــگارش داســتانی می پــردازم، 

ايــده ای را کــه در ذهــن پرورانــده ام و واقعــاً 
ــت  ــه نخســت اهمي دوســتش دارم در وهل
ــد  ــد باي ــدون تردي ــی ب ــم، ول ــرار می ده ق
اعتــراف کــرد کــه جذابيــت داســتان بــرای 
مخاطــب هــم يكــی از دغدغه هــای اصلــی 
ــا  ــتان نويس تنه ــت. داس ــندگان اس نويس
زمانــی موفــق می شــود، کــه تعليــق و 
ــر  ــم در نظ ــود را ه ــته خ ــت نوش جذابي
داشــته باشــد. همچنيــن بايــد ســراغ 
ســوژه هايی بــرود کــه پرمخاطــب اســت و 
بيــن خواننــدگان آثــار ادبيــات داســتانی، با 

اقبــال مواجــه می شــود.
نويســنده کتــاب »ســال درخــت« که ســال 
گذشــته بــه زبــان انگليســی منتشــر شــد، 
ــان  ــن مخاطب ــارش بي ــورد آث ــاره بازخ درب
ــرای  ــی کــه ب ــان کتاب ــد: از مخاطب می گوي
گــروه نوجوانــان نوشــتم )ســفير شــهر آدم 
نباتی هــا( کــه از هميــن گــروه ســنی 
ــم.  ــی گرفت ــای جالب ــتند، بازخورده هس
ايميل هــای متعــددی از آن هــا بــه دســتم 
رســيد. آن هــا بــا زبــان خودشــان بــرای من 
نوشــتند و واقعــاً يكــی از خاطــرات خوبم از 
بازخــورد مخاطبــان هميــن ايميل هــا بــود. 
ــه را  ــی کــه مــن صفحــه يــک روزنام زمان
بــاز می کنــم و می بينــم کســی کــه اصــاًل 
ــد  ــده و نق ــم را خوان ــمش کتاب نمی شناس
ــوش  ــتگی هايم را فرام ــاً خس ــرده، واقع ک
ــات  ــار ادبي ــه آث ــدوارم مطالع ــم. امي می کن
داســتانی بيشــتر در بيــن مــردم رواج پيــدا 
ــار  ــاره انتظ ــن درب ــی همچني کند.کاظم
مخاطــب از نويســنده اظهــار می کنــد: 
ــا خــود  ــه مــرور مخاطــب را ب نويســنده ب
ــه  ــرای نمون ــد. ب ــراه می کن ــارش هم و آث
ــا  ــم ب ــاب اول ــه از کت ــتند ک ــانی هس کس
مــن همــراه بودنــد و ايــن نويســنده اســت 
ــد.  ــع می ده ــود توق ــه مخاطــب خ ــه ب ک
وقتــی ايــن رابطــه بيــن نويســنده و 
ــار  مخاطــب برقــرار باشــد، خواننــدگان آث
نويســنده  از  انتظــاری  می داننــد چــه 
داشــته باشــند. وقتــی کــه مــن يــک اثــر 
بــا کيفيــت بنويســم، طبيعــی اســت کــه 
ــن  ــر از آن را از م ــار ضعيف ت مخاطــب، آث
ــه نوعــی  ــن رابطــه ب ــس اي ــرد. پ نمی پذي
بــه رشــد نويســنده هــم کمــک می کنــد 
 .ــت ــک گرف ــال ني ــه ف ــد آن را ب و باي

 باید قبول كرد 
داستان ایرانی راهی 
دراز برای ورود 
به گفتمان جهانی 
ادبیات دارد و 
نویسندگان مطرح 
و خوب كشورمان 
به یقین در طی این 
راه پرپیچ و خم و 
طوالنی، نقش اول را 
بازی خواهند كرد

مجید قیصری:  زمانی كه برای چند نفر آشپزی می كنیم، نخستین چیزی كه باید در نظر 
داشته باشیم، طعم آن غذا در ذائقه كسانی است كه از آن می خورند. این موضوع درباره 

نوشتن هم صدق می كند؛  بازخورد اثرم بین مخاطبانی كه آن را می خوانندچیست؟
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یادداشت

ماندگاری و 
مانایی

نویسنده باید مخاطب را 
بشناسد

گرايــش مخاطبــان و ناشــران بــه کتاب هــای 
ترجمــه شــده حتــی در ســال های گذشــته 
ــی از  ــی بعض ــت. يعن ــده اس ــده ش ــز دي ني
ــاب  ــه نمايشــگاه های خارجــی کت ناشــران ب
را  کتاب هــا  از  کثيــری  تعــداد  و  رفتــه 
ــرای ترجمــه تحويــل  خريــداری و آن هــا را ب
ــم  ــه ای ه ــن هزين ــد. بنابراي مترجــم می دادن
بــرای پرداخــت بــه نويســنده، تجديــد چــاپ 
و... وجــود نداشــت. انتقــال کتاب هــا بــه ايــران 
ــای  ــان در بخش ه ــر جه ــار برت ــه آث و ترجم
ــاالن  ــان و بزرگس ــان، جوان ــودکان، نوجوان ک
ــت.  ــنديده ای اس ــدام پس ــران اق ــط ناش توس
ــد  ــران باي ــم ناش ــط بگوي ــه فق ــه اين ک البت
ــاری را  ــن آث ــار چني ــاپ و انتش ــه چ دغدغ
ــه داخــل توجهــی نشــان  داشــته باشــند و ب

ندهنــد، جالــب و خــوب نيســت زيرا 
ــئله  ــن مس ــوازن در اي ــد ت باي
برقــرار باشــد و از ســوی 
ديگــر توليــد ايرانــی نيــز 
بايــد واالتــر از آثــار 
ــا  ــد. ام ــی باش خارج
ناشــران  گرايــش 
بــه  مخاطبــان  و 
ــای  ــمت کتاب ه س
ــه  ــده ب ــه ش ترجم
معنــای قهــر بــا آثــار 
داخلــی نيســت. يكی 
از علــل اصلــی گرايش 
ــران  ــندگان و ناش نويس
بــه آثــار ترجمــه شــده را 
می تــوان مشــكالت زندگــی 
و اقتصادی دانســت. نويسندگان 
ــه  ــار جامع ــاير اقش ــد س ــز مانن ني
ــتند.  ــه هس ــادی مواج ــكالت اقتص ــا مش ب
نويســنده بــرای نوشــتن يــک رمــان حداقــل 
بــه دو ســال زمــان نيــاز دارد و بخش عظيمی 
ــل  ــه تخي ــاب( ب ــر )کت ــک اث ــتن ي از نوش
نويســنده بــر می گــردد، امــا شــايد هــم بــرای 
خلــق اثــر خــود بــه تحقيــق و بررســی نيــاز 

ــد. ــته باش داش
ــه  ــاز ب ــر ني ــق اث ــرای خل ــنده ب ــک نويس ي
زمــان، وقــت و انــرژی دارد و نبايــد فرامــوش 
ــی و ديگــر مشــكالت  کــرد کــه مســائل مال
هــم بــرای نويســندگان وجــود دارد. از طرفــی 
نويســندگان بايــد وقــت مطالعــه آزاد و ســفر 
داشــته باشــند، بنابرايــن همــه ايــن مــوارد در 
پروســه توليــد يــک اثــر خــوب، مهــم تلقــی 
ــل در  ــن مراح ــفانه اي ــه متأس ــوند ک می ش
ــه شــده اند.  ــار آســيب و ضرب کشــورمان دچ
ضعــف در توليــد داخلــی وجــود دارد و کســی 
هــم نمی توانــد منكــر آن باشــد، امــا از دل آثار 
داخلــی چنــد کتــاب خــوب و برتر نيــز نمايان 
ــاز  ــوب ني ــار خ ــه آث ــن اين ک ــود. ضم می ش
بــه معرفــی و تبليــغ دارنــد. در ايــن خصــوص 
ــی صــورت  ــد آسيب شناســی های مختلف باي
ــن  ــال شــود. بنابراي ــل آن برم ــا دالي ــرد ت گي
بايــد بپذيريــم کــه مطالعــه کتــاب در ايــران 
دچــار خواب رفتگــی شــده اســت، زيــرا وقــت 
کافــی و تــوان مالــی دانشــجويان و مخاطبــان 
بــرای خريــداری و مطالعــه توليــدات داخلــی، 
آن طــوری کــه بايــد باشــد نيســت. اما شــكی 
ــار خارجــی بســيار  نيســت کــه بعضــی از آث
جلوتــر از آثــار داخلــی هســتند، چراکــه 
کمبودهــای آن هــا در مقايســه با نويســندگان 

ــت.  ــر اس ــی کمرنگ ت ايران
بعضــی از آثــاری کــه در ايــران توســط 
ــه  ــوند ب ــته می ش ــی نوش ــندگان داخل نويس
وســعت يــک اقيانــوس ولــی بــه عمــق يــک 
بنــد انگشــت هســتند. وقتــی آثــار در بخــش 
ــد،  ــرار می گيرن ــی ق ــورد بررس ــا م داوری ه
می بينيــم کــه اثــر قابلــی عرضه نشــده اســت. 
يعنــی زمانی کــه آثــار بــرای بررســی روی ميز 
ــه  ــم ک ــاهده می کني ــد، مش ــرار می گيرن ق
ــده  ــرون نيام ــی از دل کار بي ــر واقع ــک اث ي
اســت، امــا بايــد گفــت کــه هيــچ مرواريــدی 
ــد  ــرد. باي ــد ک ــود آن را صي ــه نش ــت ک نيس
قبــول کنيــم کــه مــا از يــک ســو جهــان را 
می بينيــم و از طرفــی ديگــر ايــران را؛ بــه ايــن 
ــا کــه پــس از ترجمــه ادبيــات فرانســه،  معن
ايتاليــا، آمريــكا و... می بينيــم کــه از دل آنهــا 
دو اثــر خــوب از آب درآمــده و در ايــران هــم 
ــده  ــان ش ــال دو کار خــوب نماي ــول س در ط
اســت. بنابرايــن همــه ايــن مــوارد را بايــد در 
نظــر داشــت و نبايــد کلی گويــی کــرد. همــه 
مــا در ايــن ســير در حــال حرکــت هســتيم و 
ايــن نيســت کــه هــر کتابــی در ايــران و ديگر 
ــر  ــد. ه ــا باش ــود مان ــته می ش ــورها نوش کش
ــودش را دارد و  ــاص خ ــان خ ــری مخاطب اث
برخــی اوقــات می بينيــم کــه کتابــی مخاطب 
عــام دارد و مخاطــب عــام هــم کتــاب خودش 
را پيــدا می کنــد. جوانــان هــم مخاطــب عــام 
ــن  ــی از اي ــا بخش ــد، ام ــكيل می دهن را تش
جوانــان بــه دنبــال ادبيــات دفــاع مقــدس يــا 
زندگی نامه هــا هســتند و بخشــی ديگــر نيــز 
آثــار جــدی را می پســندند. بنابراين نويســنده 
بايــد مخاطــب را بشناســد و بــر اســاس نيــاز 
ــر  ــد اث ــان، تولي ــا مخاطب ــه ي ــق جامع و عالي
کنــد کــه همــه اين مــوارد بــه تحقيق و ســفر 
نويســندگان مربوط می شــود. مطالعه بيشــتر، 
ــه  بــه روز بــودن، مخاطب شناســی و تســلط ب
ســاختار نويســندگی می توانــد رابطــه کمرنگ 
ــنده را  ــر و نويس ــب، ناش ــان مخاط ــده مي ش
ترميــم کند. نويســنده بايد جمــالت و کلماتی 
کــه می نويســد را بــاور داشــته باشــد؛ آنچــه از 
دل برآيــد بــر دل نشــيند. محتــوای آثــار بايــد 
ــه  ــند، ن ــته باش ــان داش ــه در فرهنگم ريش
ــر،  ــا تغيي ــی را ب ــای خارج ــه کتاب ه اين ک
ــات  ــروصدا و تبليغ ــا س ــم و ب ــزه کني ايراني
برنامه ريــزی شــده آن اثــر )حتــی پرفــروش( 
را بــه مخاطبــان معرفــی کنيــم. شــايد اثــر بــا 
اســتقبال مخاطبــان عــام نيــز روبــه رو شــود، 
ولــی نمی توانــد در ادبيــات مانــدگاری و 

 .مانايــی داشــته باشــد

راضیه تجار
نویسنده



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  22 |     تیر1396    85

خانه هایی برای انتظار
روایت استثنایی »ویالیی ها«  از جنگ تحمیلی

ویالیی هــا بــه کارگردانــی منیــر قیــدی، از آن دســته فیلم هایــی 
ــروز و  ــا ام ــاز ت ــه فیلمس ــای اولی ــان تالش ه ــه از هم ــت ک اس
اکــران نصفــه و نیمــه اش، آن را اثــر متفاوتــی کــرده اســت. فیلــم 
عــالوه بــر دریافــت ســه ســیمرغ بلوریــن در جشــنواره ســی و 
پنجــم فجــر در پنــج رشــته دیگــر هــم نامــزد جشــنواره شــد 
و اکنــون هــم مــورد توجــه منتقــدان قــرار گرفتــه اســت، امــا 
ــه صــورت  ــرای نگارنــده جــدای از نقــد فیلــم ب نکتــه ای کــه ب
کالســیک اهمیــت دارد، مشــاهده تالش یــک دهه ای فیلمســاز از 
نزدیــک بــرای فراهــم کــردن شــرایط ســاخت فیلمــی اســت که 
روایتــی اســتثنایی از جنــگ دارد کــه تا به حــال بــه آن پرداختــه 
نشــده اســت. بــه ایــن دلیــل و همین طــور پشــتکار مثال زدنــی 
ســازنده اش می تــوان از آن تجلیــل کــرد و ســپس بــا احتــرام بــه 
ســوژه کــه گامی نــو در حیطــه فیلمســازی دفــاع مقدس اســت، 

ســاختار فیلــم را از چنــد حیــث مــورد بررســی قــرار داد.

چنــد خانــواده در خانه هــای وياليــی شــبيه بــه خانه هــای 
ســازمانی مناطــق نظامــی در نزديكــی مناطــق جنگــی زندگــی 
ــد، هــر  ــواده کــه در جبهــه حضــور دارن ــدران خان ــد و پ می کنن
ــد.  ــواده می يابن ــدار خان ــرای دي ــی ب ــار فرصت ــت يک ب ــد وق چن
ــوه اش  ــراه دو ن ــه هم ــمی ب ــا قاس ــازی ثري ــا ب ــز، ب ــا ورود عزي ب
بــرای ديــدن پســر رزمنــده اش و رســيدن عــروس وی ســيما، بــا 
ــات  ــا دســتخوش اتفاق ــی، قصــه وياليی ه ــاز طباطباي ــازی طن ب

کوچــک و بزرگــی می شــود و خانــم خيــری کــه بازيگــر نقــش 
آن پرينــاز ايزديــار اســت کم کــم ســعی می کنــد ديــدگاه ســيما 
را کــه قصــد دارد فرزندانــش را از ايــران ببــرد تغييــر بدهــد کــه 
ــه  ــد، امــا شــاه بيت و شــايد بهان البتــه ايــن نكتــه مبهــم می مان
اصلــی ســاخت وياليی هــا طبــق گفتــه فيلمســاز يــک موقعيــت 
ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــوده و آن اتومبيل ــده ب ــر و تكان دهن بی نظي
وقــت می آيــد خبــر شــهادتی بــا خــود همــراه دارد و خانــواده ای 
بايــد آن جــا را تــرک کنــد. ايــن انتظــار ويران کننــده بــرای زنانــی 
ــده  ــه ای تكان دهن ــک تجرب ــته، بی ش ــط بس ــک محي ــا در ي تنه
اســت کــه تــا بــه حــال مشــابه آن ســاخته نشــده اســت. مضمون 
ــا  اصلــی وياليی هــا همــان انتظــاری اســت کــه خانــم خيــری ب
ــه جــای همســر، خبــر  آن زندگــی می کنــد و در نهايــت هــم ب
شــهادت می رســد و اتفاقــاً ايــن می توانســت قصــه اصلــی 
ــيما و  ــه س ــی قص ــكل فعل ــاال و در ش ــا ح ــد، ام ــا باش وياليی ه
خانــم خيــری هيچ کــدام بــه آن ســرانجامی کــه بايــد، نمی رســد.

يک روايت زنانه
ــن توســط  ــه پيــش از اي ــه ای زنان ــه جنــگ از زاوي پرداختــن ب
ــا  ــد، ام ــاق می افت ــيار 1۴3 اتف ــم ش ــا فيل ــار و ب ــس آبي نرگ
تفــاوت کار وياليی هــا در ايــن اســت کــه شــيار، داســتان 
ــه  ــا قص ــد و وياليی ه ــر می کش ــه تصوي ــگ را ب ــس از جن پ
ــی  ــت مكان ــا محوري ــگ ب ــای جن ــال 65 و در نيمه ه را در س
مناطــق جنگــی روايــت می کنــد. خــود ايــن موضــوع و تغييــر 
زاويــه پرداخــت فيلمنامه نويــس از قهرمانــان جنــگ بــه پشــت 
جبهــه و خانواده هايــی کــه بــا قــدری فاصلــه در انتظــار ديــدار 
ــم  ــوت فيل همســران و مــردان خــود هســتند، اوليــن نقطــه ق
ــن  ــا لوکيش ــات اول ب ــان لحظ ــده را در هم ــه بينن ــت ک اس
ــا  ــخصيت های وياليی ه ــد. ش ــراه می کن ــه دارد هم ــی ک خاص
بــرای فيلمنامه نويــس جــا افتــاده و در ارائــه آن مخاطــب 
هــم خيلــی دچــار بحــران نشــده و از همــان اول هــم تكليــف 

بهرنگ ملک محمدی

بازیگران انتخاب 
شده برای ویالیی ها 
هر یک به تنهایی 
برای درخشیدن 
در یک فیلم كافی 
هستند و وقتی كه 
تعدادی از آن ها 
در كنار هم قرار 
بگیرند، طبعاً اولین 
گام همراهی 
مخاطب با فیلم 
برداشته شده است
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نقد

ــد از  ــه نمی خواه ــد ک ــن می کن ــاگرش روش ــا تماش ــود را ب خ
ديالــوگ و کنش هايــی اســتفاده کنــد کــه فيلــم را بــه ورطــه 
ــه  ــق اول متوج ــده در دقاي ــاز بينن ــد و ب ــانتی مانتاليزم بكش س
ــته و  ــان گذش ــان از ج ــا قهرم ــت ب ــرار نيس ــه ق ــود ک می ش
ــی  ــه ای از زندگ ــع تك ــود و در واق ــه رو ش ــانه ای روب ــه افس نيم
ــدام قصــد  ــه هيچ ک ــد ک ــد دي ــاری را خواه ــان چشــم انتظ زن
مطــرح شــدن در قصــه ندارنــد و مخاطــب می توانــد بــا راحتــی 
خيــال در تعييــن قهرمــان خودمختــار باشــد، امــا فيلمنامــه بــه 
ــود  ــام می ش ــه تم ــم در 5۰ دقيق ــه محك ــتن قص ــر نداش خاط
ــه ابهامــات قصه هايــی کــه  ــی اســت کــه اگــر ب و ايــن در حال
در حــد طــرح می ماننــد رســيدگی می شــد، هــم قصــه و هــم 
موقعيت هــای آن می توانســت تــا پايــان داســتان جــذاب 

ــد. باقــی بمان

سینماگران آينده
موســيقی فيلــم چــون قصــد نــدارد فضايــی احساســی و 
اشــک انگيز ايجــاد کنــد، وظيفــه اش را در حــد همراهــی 
ــا شــخصيت ها  ــی دارد و در هيچ جــا از قصــه ي ــا نگــه م صحنه ه
پيشــی نمی گيــرد. فيلمبــرداری هــم در جايــگاه خــود توانســته 
چــه در صحنه هايــی کــه دارای تحــرک زيــاد اســت، ماننــد فــرار 
ــا  ــی ب ــای احساس ــه در قاب ه ــاه و چ ــرف جان پن ــه ط ــه ب هم
ريتمــی آرام يكدســتی خــود را حفــظ کنــد و اگــر ايــن يكدســتی 
در همــه ارکان فيلــم وجــود داشــته باشــد، حاصــل آن می توانــد 
ــج  ــای راي ــون و خطاه ــام آزم ــا تم ــی ب ــم اول ــک فيل ــر از ي فرات

باشــد.
ســخن نهايــی اين کــه بــا ديــدن فيلم هايــی ماننــد »وياليی هــا« 
می تــوان بــه افقــی روشــن بــرای ســينماگران آينــده اميــدوار بود. 
اميــد بــه اين کــه بــا ســرمايه گذاری روی فيلم هــای اول و نســل 
ــه نگاه هــای جديــدی در ســينما، به خصــوص  ــوان ب جــوان می ت
ــان آن  ــايد زم ــيد. ش ــالب رس ــگ و انق ــينمای جن ــوزه س در ح

رســيده کــه بــه جــای دادن امتيازهــای نامتعــارف بــه برخــی از 
فيلمســازان کــه سال هاســت حرفــی بــرای گفتــن ندارنــد، بايــد 
ــرد و راه  ــاد ک ــالق اعتم ــتعداد و خ ــان بااس ــده ای از جوان ــه ع ب
را بــرای ســاختن فيلــم برايشــان همــوار کــرد تــا هــر ســال بــه 
جــای داشــتن يكــی دو اثــر قابــل قبــول در تعــداد زيــادی فيلــم، 

چنــد اثــر درخشــان در اکــران داشــته باشــيم.

کارگردانی که شیفته يک خاطره می شود
منيــر قيــدی بــا توجــه بــه اين کــه تجربــه فراوانــی در ســينما بــه 
عنــوان منشــی صحنــه و دســتياری کارگــردان در کارنامــه خــود 
دارد، فــرد بی اطالعــی در حــوزه فيلمســازی نيســت و بــا هميــن 
فيلــم اول خــود تــا حــدود زيــادی هــم موفــق عمــل کرده اســت. 
ــم  ــک فيل ــک فيلمســاز زن روی ي جســارت دســت گذاشــتن ي
در ژانــر جنــگ، اوليــن نكتــه ای اســت کــه از طــرف منتقــدان و 
عمــوم مخاطبــان مــورد توجــه قــرار می گيــرد و چــون بازی هــا 
ــد  ــر تولي ــل ديگ ــک عوام ــه کم ــته اند ب ــخصيت ها توانس و ش
در کنــار هــم چينــش نســبتاً درســتی داشــته باشــند، توانســته 
همذات پنــداری بيننــدگان را بــا خــود همــراه ســازد و ايــن خــود 
نقطــه عطــف يــک اثــر هنــری اســت و اگر برخــی نقص هــای وارد 
بــر فيلمنامــه را نداشــت و کارگــردان داســتانک هايش را بيشــتر 
گســترش مــی داد، می توانســت الگــوی خوبــی بــرای فيلمســازان 
آينــده باشــد. قيــدی شــيفته همــان هايــس معــروف و خاطــره 
ــا يكــی  ــان حاضــر در مجتمــع وياليی هــا می شــود ت يكــی از زن
از زنانه تريــن قصه هــای جنگــی ســينمای ايــران را روايــت کنــد.
بازيگــران انتخــاب شــده بــرای وياليی هــا هــر يــک بــه تنهايــی 
ــه  ــی ک ــی هســتند و وقت ــم کاف ــک فيل ــرای درخشــيدن در ي ب
تعــدادی از آن هــا در کنــار هــم قــرار بگيرنــد، طبعــاً اوليــن گام 
ــم برداشــته شــده اســت و اگــر هــم  ــا فيل همراهــی مخاطــب ب
نقصــی در ارائــه بازی هــا وجــود دارد بــه خاطــر عــدم پرداخــت 

 .کافــی در فيلمنامــه اســت

 با دیدن فیلم هایی 
مانند »ویالیی ها« 

می توان به افقی 
روشن برای 

سینماگران آینده 
امیدوار بود. 

امید به این كه با 
سرمایه گذاری 
روی فیلم های 

اول و نسل جوان 
می توان به نگاه های 
جدیدی در سینما، 

به خصوص در 
حوزه سینمای 

جنگ و انقالب 
رسید
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خانواده  و 
سالمت

حالمان خوب است؟
شادی را باور کنیم

نسخه های آرامش بخش
خیره به جعبة جادو
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گزارش

روزهــای گــرم تابســتانی کــه از راه 
می رســند، تــب هیجــان شــادی و 
نشــاط نیــز بــاال مــی رود. صــدای جیغ و 
هورای کــودکان و نوجوانانی کــه از درس 
ــد،  ــل کرده ان ــت حاص ــه فراغ و مدرس
خیابان هــای شــهر را غــرق لــذت 
می کنــد و حــال و هــوای شــهر عــوض 
ــة  ــهر حوضچ ــه ش ــگار هم ــود. ان می ش
بدن هــای  کــه  می شــود  آب تنــی 
گرمــازده را بــه شــادی خنکایــش 
و سایه روشــن های  مهمــان می کنــد 
درختــان پــارک، همــه خانــواده را 
ــادی و  ــو از ش ــی ممل ــروع فصل ــه ش ب

هیجــان نویــد می دهــد.

ــه ای  ــای بی وقف شــادی، نشــاط و خنده ه
ــد  ــرم می کن ــواده را گ ــون خان ــه کان ک
مرهمــی بــرای مشــكالت و ســختی هايی 
اســت کــه شــرايط اقتصــادی و اجتماعــی، 
کام برخــی از خانواده هــا را تلــخ می کنــد 
ــر و  ــودن را در گي ــم ب ــا ه ــيرينی ب و ش
ــوی  ــد. از س ــگ می کن ــی کمرن دار زندگ
زيــر  کــه  والدينــی  داســتان  ديگــر 
گران قيمــت  آپارتمان هــای  ســقف 
ــاالی  ــای ب ــن هزينه ه ــرای تأمي ــهر، ب ش
زندگــی تجمالتــی، گاهــي چنــان درگيــر 
ــوش  ــه فرام ــوند ک ــود می ش ــايل خ مس
می کننــد ســرمايه اصلــی زندگی شــان 
کودکانــی هســتند کــه بــه انــدازه غــذای 

ــد  ــاز دارن ــه غــذای روح هــم ني جســم، ب
ــان  ــای روحی ش ــه نيازه ــد ب و می خواهن
هــم توجــه شــود، ايــن روزهــا زيــاد ديــده 

می شــود.
ــرای  ــان ب ــی انس ــه طالي ــت نقط موفقي
ــت و  ــی اس ــش در زندگ ــام تالش هاي تم
ــه موفقيــت و  ــرای رســيدن ب ــا ب همــه م
در نتيجــه رفــاه بيشــتر اســت کــه تــالش 
می کنيــم. چــه آن کــه راه رســيدن بــه آن 
از نظــر روانشناســان در درجه اول داشــتن 
روانــی ســالم و روحيــه ای قــوی اســت که 
تنهــا بــه واســطه نشــاط جمعــی و آرامش 

ــد. ــه دســت می آي خاطــر ب

فرصت شادی و نشاط 
فصــل تابســتان، فصــل نشــاط خانواده هــا 
ــای  ــرای اعض ــب ب ــی مناس ــت. زمان اس
يــک خانــواده کــه از بــا هــم بــودن لــذت 
ــار هــم، زندگــی کــردن را  ــد و درکن ببرن
بياموزنــد. دکتــر محمــد حســين توانايــی، 
ــان  ــا بي ــی، ب ــای زندگ ــدرس مهارت ه م
ــر و  ــی باالت ــچ کالس و مدرک ــه هي اين ک
بــا ارزشــمندتر از بــودن درخانواده نيســت 
ــبی  ــت مناس ــتان فرص ــد: »تابس می گوي
بــرای خانــواده اســت تــا اعضــای آن 
ــطح  ــرده و س ــارژ ک ــود را ش ــاره خ دوب
بــاال  را در خانــواده  نشــاط  و  شــادی 

ــد.« ببرن
ــه گفتــه ايــن کارشــناس، مهارت هــای  ب
ــت  ــاس تربي ــه و اس ــه ريش ــی ک زندگ
ــواده  ــا درون خان ــت، تنه ــرد اس ــک ف ي
بزرگ تريــن  ايــن  و  می گيــرد  شــكل 
کــه  اســت  خانــواده  درون  چالــش 
ــد.  ــاد بگيرن ــا را ي ــن مهارت ه ــه اي چگون
هســتند والدينــی کــه خــود هنــوز ايــن 
مهارت هــا را آمــوزش نديــده و قــادر 
نيســتند کــه بــه فرزنــدان خــود آمــوزش 
از  بســياری  کــه  حالــی  در  بدهنــد. 
والديــن، دلســوزانه نســبت بــه سرنوشــت 
ــد و ســعی  ــد خــود حساســيت دارن فرزن
می کننــد تمــام نــكات تربيتــی را در 
مراحــل رشــد کودکشــان انجــام دهنــد، 
امــا از ايــن موضــوع غافــل هســتند 
کــه ايــن مهارت هــا تنهــا در محيــط 

نمی شــود. آمــوزش کســب 

شادی را باور کنیم
آغاز فصل نشاط و تمرین مهارت های 

زندگی از دیدگاه کارشناسان

مریم بهریان
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زنگ تفريح برای با هم بودن
از نظــر دکتــر توانايــی، تابســتان فرصــت 
ــار خانواده هــا  بســيار باارزشــی را در اختي
ــن  ــر اي ــا همديگ ــا ب ــد ت ــی ده ــرار م ق
مهارت هــا را کســب کننــد، امــا متأســفانه 
ــی  ــط خانوادگ ــغله رواب ــر مش ــن پ والدي
تصــور  و  می کننــد  شــغل  فــدای  را 
ــام فرزندانشــان  ــا ثبــت ن می کننــد کــه ب
وظيفــه  گران قيمــت،  کالس هــای  در 
و سرنوشــت  داده انــد  انجــام  را  خــود 
فرزندانشــان را بــه مربيــان آموزشــگاه 
ســرگرم  بــرای  حتــی  و  می ســپارند 
ــا  ــدان و جلــب رضايتشــان، ب شــدن فرزن
دادن پــول توجيبــی بيشــتر، از خودشــان 

ســلب مســئوليت می کننــد.
ــا  ــاط از خانواده ه ــی، نش ــن فضاي در چني
ــای  ــی و دني ــس در تنهاي ــی رود و هرک م
خــودش ســعی در رســيدن بــه موفقيــت 
دارد؛ موفقيتــی کــه از نظــر کارشناســان 
بــا رضايت منــدی همــراه نيســت. بــه 
گفتــه دکتــر توانايــی، بــا وجــود مشــغله 
ــگ تفريحــی  ــن، تابســتان زن ــاد والدي زي
بــرای تمــام اعضــای خانــواده اســت. زنگ 
ــواده را  ــای خان ــام اعض ــه تم ــی ک تفريح
زندگــی  بــه کالس درس مهارت هــای 
می کشــاند. کالســی کــه بــا تفريــح و 
ــاد  ــواده ي ــراد خان ــه اف ــودن ب ــم ب دور ه
می دهــد کــه چگونــه در طــول ســال 
ــاط  ــر نش ــغله ها پ ــام مش ــود تم ــا وج ب
باشــند تــا از ســالمت روحــی و بهداشــت 
روان برخــوردار و خــأ عاطفــی کــه افــراد 
را افســرده و ناتــوان می کنــد، در زندگــی 
ــگ شــود.  ــه ماشــينی کم رن ــردم جامع م
بــه گفتــه ايــن مــدرس مهارت هــای 
هيــچ کالســی  تابســتان  در  زندگــی، 
ــودن و  ــم ب ــا ه ــن ب ــد جايگزي نمی توان
لــذت ســفر رفتــن بشــود و والديــن بايــد 
ــرای  ــتری ب ــت بيش ــزی، وق ــا برنامه ري ب
فرزندانشــان بگذارنــد تــا آســيب  های 
ــود. ــان نش ــه فرزندانش ــی متوج اجتماع

تصمیم شاد زيستن
دکتــر مجتبــی نورانــی، روانشــناس و 
مــدرس دانشــگاه عالمــه طباطبايــی، 
ــتن  ــادی و شادزيس ــه ش ــان اين ک ــا بي ب

ــكرگزار آن  ــد ش ــه باي ــت ک ــی اس موهبت
ــه  ــی ک ــد: »يكــی از چيزهاي ــود می گوي ب
باعــث می شــود تــا شــاد زندگــی کنيــم، 
ــه  ــه داشــته هايمان اســت، اين ک توجــه ب
از آنچــه داريــم لــذت ببريــم و بــا وجــود 
تالشــی کــه بــرای بهبــود شــرايط زندگی 
ــه  ــال قناعت پيش ــن ح ــم، در عي می کني
ــر روزه  ــای ه ــه بســا دويدن ه ــيم. چ باش
ــی  ــا شــب کار کــردن فرصت ــح ت و از صب
ــت  ــه دس ــه ب ــردن از آنچ ــذت ب ــرای ل ب

می آوريــم را باقــی نمی گــذارد.«
بــه گفتــه ايــن روانشــناس، بايــد توانيــم 
کلمه هايــی مثــل خوشــحالم، راضــی 
هســتم و می توانــم را بيشــتر بــه کار 
ــواده  ــون خان ــه کان ــادی ب ــا ش ــم ت ببري
مــا ســرازير شــود. اين کــه غــرق در 
شــويم  ديگــران  زندگــی  داشــته های 
و از داشــته های خــود غافــل شــويم، 
اســترس و اضطــراب را زيــاد کــرده و 
ــا  ــره را از م ــای روزم ــام کاره ــرژی انج ان
ــه  ــت ک ــوب اس ــه خ ــس چ ــرد. پ می گي
ــی  ــم زمان ــب بتواني ــدی مناس ــا زمان بن ب
ــه لــذت بــردن از دارايی هايمــان  را هــم ب

ــم.« ــاص بدهي اختص
انتخاب هــا و  زندگــی خــوب، معلــول 
تصميم هــای درســت ماســت. شادزيســتن 
تصميمــی اســت کــه بــرای زندگــی 
کــردن بايــد گرفتــه شــود، و هرگــز 
داشــتن دارايــی و امــوال نشــان دهنده 
ذاتــاً  انســان  نيســت.  خوشــبختی 
ــا  ــت و روح م ــادی طلب اس ــودی ش موج
ــم  ــر می خواهي تشــنه شــادی اســت و اگ
ــد  ــيم، باي ــته باش ــق داش ــواده ای موف خان
ــم. ــادی بداني ــن ش ــته اي ــا را شايس آن ه

مهارت هايی برای رضايت از زندگی
ــی  ــر فرصت ــاد از ه ــواده ش ــای خان اعض
ــه  ــت ب ــراز محب ــتن و اب ــرای شادزيس ب
ــا جشــن  يكديگــر اســتفاده می کننــد و ب
ــه  ــا، ب ــبت ها و موقعيت ه ــن مناس گرفت
يكديگــر نشــان می دهنــد کــه در شــادی 

هــم ســهيم هســتند.
بــه گفتــه دکتــر توانايــی، کارشــناس 
تابســتان  ايــام  در  زندگــی،  ســبک 
تفريحــات مقطعــی کوتاه مــدت مثــل 

پيــک نيــک، رفتــن بــه کتابخانــه و مــوزه، 
ــرکت در  ــگاه و ش ــينما، نمايش ــر، س تئات
توانايی هــای  دســته جمعی،  تفريحــات 
ارتقــا  را  افــراد  اجتماعــی  و  فــردی 
ــا  ــه آن ه ــه ب ــی ک ــد؛ مهارت هاي می ده
ــئله  ــل مس ــی ح ــح، تواناي ــان تفري در زم
ــوزش  ــران را آم ــان بح ــكل در زم و مش
می دهــد و اين کــه چطــور پــر نشــاط 

ــد. ــی کنن زندگ
ــواده شــاد اهــل بدقلقــی نيســت، در  خان
ــم شــاد هســتند  ســخت ترين شــرايط ه
ــم  ــار ه ــودن کن ــرای ب ــا ب و از فرصت ه
اســتفاده می کننــد؛ پــدر کــه خســته 
ــه  ــان خان ــادی را مهم ــادر ش ــد، م باش
ــدر  ــد، پ ــه باش ــادر بی حوصل ــد، م می کن
ــه  ــرد و خالص ــان می خ ــه ج ــد را ب لبخن
ــرورش  ــط پ ــن محي ــه در اي ــی ک کودک
ــالق و  ــود خ ــه می ش ــزرگ ک ــد، ب می ياب
ــرای  ــه ب ــر نشــاط، بی اســترس و دغدغ پ
ــن  ــام اي ــود و تم ــی می ش ــودش کس خ
مهارت هــا تنهــا در زمــان بــا هــم بــودن و 

ــد. ــت می آي ــه دس ــح ب تفري
ــاد  ــواده ای را کــه ي امــا تصــور کنيــد خان
نگرفتــه زندگــی را بــه کام خــود شــيرين 
کنــد؛ فرزنــدی کــه در ايــن خانواده رشــد 
می کنــد، روحــش زخم خــورده اســت، 
ــا،  ــا و واکنش ه ــام کنش ه ــته از تم خس
ــاز  ــود، ب ــد می ش ــه وال ــم ک ــودش ه خ
هــم ســخت گيرتر می شــود، جــدی و 
ــالش  ــواده اش ت ــاه خان ــرای رف ــوس ب عب
ــب  ــا کس ــير تنه ــن مس ــد و در اي می کن
درآمــد اســت کــه خوشــحالش می کنــد، 
ــه  ــد کــه ايــن خوشــحالی ن ــی نمی دان ول
ــواده اش رضايتــی  ــرای خان ــه ب ــرای او، ن ب

بــه دنبــال نــدارد.
امــروزه بــا صنعتــی شــدن جوامــع، رفــاه 
ــدا  ــش پي ــش افزاي ــش از پي ــان ها بي انس
کــرده اســت، امــا آيــا ايــن افزايــش رفــاه 
ســبب افزايــش رضايت منديمــان نيــز 
شــده اســت؟ دکتــر نورانــی معتقد اســت: 
ــن  ــی، يكــي از مهم تري ــت از زندگ »رضاي
ــی را  ــت روان ــه بهداش ــت ک ــی اس عوامل
ــزان  ــال دارد، هــر چقــدر کــه مي ــه دنب ب
رضايــت از زندگــی بيشــتر باشــد، کارآيــی 
ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــرد ب ــرژی ف و ان

امروزه با صنعتی 
شدن جوامع، رفاه 
انسان ها بیش از 
پیش افزایش پیدا 
كرده است، اما 
آیا این افزایش 
رفاه سبب افزایش 
رضایت مندیمان 
نیز شده است؟

خانواده شاد اهل بدقلقی نیست، در سخت ترین شرایط هم شاد هستند و از فرصت ها برای 
بودن كنار هم استفاده می كنند
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بهتــر  زندگــی 
ــود.  ــتر می ش بيش
ــه  ــی ک ــا زمان ام
کســب  فــرد 
رفــاه  و  درآمــد 
ــت  ــادی را اولوي م
 ، هــد می د ر ا قر
ــی  ــت روان بهداش
شــده  کمتــر  او 
اختــالالت  و 
روانــی، او را دچــار 
ــرده  ــردگی ک افس
نتيجــه  در  و 
از  او  رضايــت 
زندگــی کاهــش 

» . بــد می يا

فرصت تربیت
ــه کارشناســان،  ــه گفت ــر ب از ســويی ديگ
جامعــه امــروز، مــردم را رقابت جــو کــرده 
و همــه در تــالش هســتند تــا از ديگــران 
ــده می شــود  ــر دي ــد و کمت پيشــی بگيرن
ــد  ــان را بپذيرن ــود واقعی ش ــراد خ ــه اف ک
ــه  ــد. اين ک ــذت ببرن ــد ل ــه دارن و از آنچ
ــتی  ــان آش ــود وجودی م ــا خ ــم ب بتواني
کنيــم، يكــي از مهارت هــای شــاد زيســتن 
اســت. کالس هــای گران قيمتــی کــه 
والديــن بــرای فرزنــدان در فصل تابســتان 
ــا  ــد، تنهــا دغدغــه آن ه در نظــر می گيرن
رابيشــتر می کنــد و ايــن در حالــی اســت 
کــه بــا برنامه ريــزی و بــا کمتريــن هزينــه 
ــت و  ــت گذاش ــتان وق ــوان در تابس می ت
ــا هــم  ــی روز ب ــرای ســاعات پايان فقــط ب
بــه گــردش رفــت. بــه گفتــه دکتــر 
ــروزی،  ــوی ام ــه رقابت ج ــی، جامع نوران
ــرده  ــادی دور ک ــا را از ش ــای م خانواده ه
و بــا وجــود افزايــش رفــاه، رضايت منــدی 
از زندگــی کاهــش يافتــه اســت، چــرا کــه 
ــی  ــد بيشــتر، فرصــت زندگ کســب درآم
کــردن را از انســان ها گرفتــه اســت و 
فاصلــه آنچــه کــه هســتيم تــا آرزوهايمان 
ــاد شــده کــه ديگــر لذتــی از  آنچنــان زي

نمی بريــم. داشــته هايمان 
ايــن روانشــناس، تابســتان را فرصــت 
خوبــی بــرای نزديــک شــدن خانــواده بــه 

ــن  ــت: »چني ــد اس ــد و معتق ــم می دان ه
مدرک گرايــی،  و  رقابت جــو  جامعــه 
در  و  گرفتــه  کــودکان  از  را  شــادی 
کودکانمــان  کــردن  تبديــل  حــال 
بــدون  و  ماشــينی  انســان هايی  بــه 
ــان  ــا وظيفه ش ــه تنه ــت ک ــی اس احساس
دانشمندشــدن و پيشــی گرفتن از ديگران 
اســت.« به اعتقــاد کارشناســان، کــودکان 
موفــق، کودکانــی هســتند کــه بتواننــد در 
چنديــن حــوزه موفــق عمــل کننــد و اين 
ســطح از توانمنــدی تنهــا بــا خالقيــت به 
ــک  ــه در ي ــی ک ــد. خالقيت ــود می آي وج
خانــواده شــاد و ســالم در کنــار تــک 
تــک اعضــای خانــواده بــرای کــودک بــه 
ــک  ــه ت ــی ک ــد. خانواده هاي ــود می آي وج
تــک نقش هــای مــادر، پــدر همزمــان در 
کنــار کــودک هســتند و بــه کــودک خــود 
خــالق شــدن را از مســير تفريــح و بــازی 

آمــوزش می دهنــد.
تابســتان فرصــت بســيار غنــی از آمــوزش 
و تربيــت اســت؛ آمــوزش و تربيتــی کــه 
ــه درکالس هــای متنــوع   ــول و ن ــا پ ــه ب ن
بــه دســت نمی آيــد، بلكــه در کانــون 
يــک خانــواده شــاد و در خــالل تفريحــات 
ــه  ــادر ب ــدر و م ــی پ ــا معلم ــی ب خانوادگ

ــد. ــت می آي دس

شادی را باور کنیم
ــناس،  ــی، روانش ــر نوراي ــه دکت ــه گفت ب
بهتريــن الگــو و معلــم کــه می توانــد 

واســطه  بــه 
ــش ايده ها  تجربيات
انتخاب هــای  و 
بــه  را  درســتی 
نشــان  کــودک 
والديــن  دهــد، 
و  پــدر  هســتند. 
مــادر درکنــار هــم 
بايــد بــا فراهــم 
کــردن محيطــی 
خــالل  در  شــاد 
بــازی،  و  تفريــح 
ــات خــود را  تجربي
کودکانشــان  بــه 
بدهنــد  آمــوزش 
تــا آن هــا بــا گرفتــن ايــده، خــالق شــده و 
بــرای ورود بــه جامعــه آمــاده شــوند. چــرا 
کــه زمانــی يــک تجربه مانــدگار می شــود 
کــه بــا يــک بــار هيجانــی مثبــت همــراه 
باشــد، کــه ايــن بــار تنهــا در زمــان تفريح 

می آيــد. به وجــود  شــادی  و 
از نظــر ايــن روانشــناس، کودکانــی کــه 
ــد و  ــی دارن ــه زندگ ــی ب ــاس خوب احس
ــر  ــل ماشــين درگي ــور نيســتند مث مجب
تعييــن  پيــش  از  برنامه ريزی هــای 
شــده باشــند، و هميشــه از نقطــه آ 
بــه ب برونــد، خالق تــر می شــوند و 
انتخاب هــای  بــرای  راهــی  خالقيــت 
موفقيــت  بــه  رســيدن  و  درســت 
اســت، چــرا کــه بــازی و تفريــح در 
يــک خانــواده شــاد، کــودکان رابــه 
خالقيــت می کشــاند و کــودک بــرای 
برنــده شــدن در بــازی اســت کــه ســعی 
ــد و  ــت بزن ــه خالقي ــت ب ــد دس می کن

ــود. ــده ش ــاً برن نهايت
پــس اگــر می خواهيــم گام نخســت را در 
راه موفقيــت برداريــم، بايــد نــوع نگــرش 
ــن  ــم و از همي ــر دهي ــان را تغيي و باورم
لحظــه تصميــم بگيريــم کــه شــاد زندگی 
کنيــم و شــاد زيســتن را از افكارمــان 
ــادی را  ــه ش ــاور اين ک ــم. ب ــروع کني ش
ــطه  ــه واس ــت آورد و ب ــه دس ــوان ب می ت
آن زندگــی کــرد و نــه فقــط زنــده مانــد، 
اوليــن قــدم بــرای رســيدن بــه موفقيــت 

 .ــت ــی اس در زندگ

پدر و مادر دركنار 
هم باید با فراهم 
كردن محیطی 
شاد در خالل 

تفریح و بازی، 
تجربیات خود را 

به كودكانشان 
آموزش بدهند تا 

آن ها با گرفتن ایده، 
خالق شده و برای 

ورود به جامعه 
آماده شوند
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مهار چاقی در تابستان
دکتر امی شایبر، متخصص تغذیه کودکان از 

چاقی و لزوم آگاهی خانواده ها می گوید 

اضافــه وزن و ابتــال بــه چاقــی یکــی از مشــکالت دنیــای صنعتی 
ــن آمارهــا در  ــزون ای ــروز اســت. افزایــش روز اف و بی تحــرک ام
میــان گــروه ســنی کــودک و نوجــوان، خبــر از ســبک زندگــی 
ــدان  ــه فرزن ــینه آن ب ــه س ــینه ب ــال س ــا و انتق ــط خانواده ه غل
را می دهــد. مطابــق تحقیقــات انجــام گرفتــه، کــودکان و 
نوجوانــان در دوران مدرســه فســت فود خــوری، مصــرف تنقــالت 
ــه کــرده و در معــرض خطــر ابتــال  و بی تحرکــی را بیشــتر تجرب
بــه چاقــی هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه فصــل تابســتان 
فرصــت مناســبی بــرای پیــروی از الگوهــای ســالم و دســتیابی 
بــه تناســب انــدام اســت، چــرا کــه بی توجهــی بــه این مســئله، 
خطــرات فراوانــی از جملــه ابتــال بــه بیماری هــای متابولیکــی را 
متوجــه کــودکان خواهــد کــرد. در رابطــه بــا اهمیــت بهره مندی 
از الگوهــای ســالم، پیشــگیری از خطــر ابتــال بــه اضافــه وزن در 
کــودکان و اســتفاده بهینــه از اوقــات فراغــت در فصــل تابســتان 
بــا دکتــر، امــی شــایبر، متخصــص تغذیــه کــودکان، بــه گفتگــو 

نشســته ایم.

آمارهــا نشــان می دهــد، بیــش از 22 میلیــون کــودک زیر 5 ســال 
در سراســر جهــان بــه چاقــی مبتــال هســتند. کودکانــی کــه از 
اختــالالت قلبــی و عروقی، فشــارخون بــاال و مشــکالت ارتوپدی 
رنــج می برنــد. بــه نظــر شــما از ایــن رونــد روبــه رشــد چاقــی 

ــه می تــوان جلوگیــری کــرد؟ چگون

ــی  ــاری چاق ــا بيم ــام دني ــته در تم ــال های گذش ــفانه در س متأس
شــيوع پيــدا کــرده اســت و تغييــر ســبک زندگــی در دنيــای مدرن 
امــروز، کــودکان را دچــار مشــكل چاقــی و اضافــه وزن کــرده اســت. 
ــه  ــروز ماســت، ســبكی ک ــول ســبک زندگــی ام ــه معل ــی ک چاق
تحــرک و ورزش را از کــودکان گرفتــه اســت و زنــگ خطرهايــی که 
بــه صــدا در آمــده، متأســفانه بــه گــوش پــدر و مادرهــا نمی رســد. 
والديــن فرامــوش کرده انــد کــه عــوارض چاقــی بــا چــه بيماری های 
ناگــواری همــراه اســت؛ بيماری هايــی مثــل اختالالت متابلويســمی 
ــی  ــوارض چاق ــوند از ع ــده می ش ــک خوان ــندرم متابولي ــه س ک
ــاد  ــا، انعق ــا، چربی ه ــم قنده ــالالت متابوليس ــل اخت ــتند. مث هس

خــون، افزايــش فشــارخون و....

ــای  ــرخ بیماری ه ــش ن ــی و افزای ــیوع چاق ــه ش ــه ب ــا توج ب
متابولیــک در میــان کــودکان و نوجــوان، ضــرورت تغییــر ســبک 

ــت؟ ــدان چیس ــی فرزن زندگ
در تمــام دنيــا بــرای بهداشــت زندگــی افــراد، اصــول خودمراقبتــی 
ــان  ــبک زندگی ش ــالح س ــا اص ــراد ب ــا اف ــود ت ــوزش داده می ش آم
ــه خصــوص  ــن اصــول، ب ــد. در اي ــا نشــاط زندگــی کنن ســالم و ب
ــان  ــزی از کودکانش ــا برنامه ري ــا ب ــود ت ــه می ش ــن توصي ــه والدي ب
مراقبــت کننــد و تنهــا بــه فكــر هزينــه کــردن بــرای آن ها نباشــند. 
ــن  ــن اي ــود و والدي ــروع می ش ــی ش ــی از دوران کودک خودمراقبت
مســير را پيــش روی فرزندشــان قــرار می دهنــد. کــودکان بايــد از 
کودکــی يــاد بگيرنــد کــه تحــرک و ورزش پايه ســالمتی آن هاســت 
و همه چيــز در آمــوزش، يادگيــری و رفتــن بــه کالس های آموزشــی 
درســی و از طرفــی بازی هــای کامپيوتــری خالصــه نمی شــود. بايــد 
بــرای اوقــات فراغــت کــودکان برنامه ريــزی کــرد تــا در زمان هايــی 
ــای  ــام تابســتان، فعاليت ه ــل اي ــل اســت، مث ــدارس تعطي ــه م ک
ورزشــی بيــش از مواقــع ديگــر ســال اولويت داده شــود. بدون شــک 
آرزوی هــر پــدر و مــادری طــول عمــر و ســالمت فرزنــدان اســت، 
امــا بايــد بــه آن هــا ايــن هشــدار را داد کــه ســبک زندگــی امــروزه 
کــه بــه واســطه مشــغله آن هــا بــر کــودکان تحميــل شــده اســت، 

سپیده مهدلو

ترجمه



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره22|       تیر1396    92

ترجمه

ــا می کشــاند. ــواع بيماری ه ــه ســمت ان ــا را ب آن ه

بــا توجه بــه آغــاز فصــل تابســتان و تعطیلی مــدارس، تغییــر در 
الگوهــای غذایــی خانــواده چــه نقشــی در پیشــگیری از ابتــال به 

چاقــی و ســالمت خواهد داشــت؟
داشــتن ســالمت جســمی و روانــی مهم تريــن دغدغــه هــر فــردی 
ــر مشــكالت جســمی باعــث بيماري هــای  اســت. چاقــی عــالوه ب
روحــی در کــودکان شــده اســت؛ کودکانــی که بــه دليل اضافــه وزن 
ــه روز چاق تــر  ــازی کننــد و روز ب ــا گــروه دوســتان ب نمی تواننــد ب
می شــوند و بــه دليــل افســردگی بيشــتر هــم غــذا می خــورد. امــا 
ــی در شــيوه  ــا تغييرات فصــل تابســتان فرصــت مناســبی اســت ت
زندگــی بــه وجــود بياوريــم. از آن جايــی کــه مشــغله کاری و ســبک 
ــا  ــوان ب ــد، می ت ــن می کن ــی را تعيي ــوی غذاي ــراد الگ ــی اف زندگ
ــرای انتخــاب و طــرز  ــزی بهتــری ب صــرف وقــت بيشــتر برنامه ري
تهيــه غــذا داشــت؛ چــرا کــه در ايــام مــدارس، کــودکان و والديــن با 
کمبــود وقــت مواجــه هســتند و بــا غذاهــای حاضــری و فســت فود 
ــی  ــوی غذاي ــن الگ ــد. اي ــرار می دهن ــی ق ــرض چاق خــود را در مع
ــی،  ــر چاق ــا افزايــش چربی هــای اشــباع شــده، عــالوه ب ناســالم ب
ــرف  ــد. از ط ــش می دهن ــز افزاي ــرطان ها را ني ــه س ــال ب ــر ابت خط
ــودکان  ــی ک ــی ناســالم ســالمت ذهن ــن رژيم هــای غذاي ديگــر اي
ــی  ــار بيماری هاي ــودک را دچ ــد و ک ــالل می کن ــار اخت ــز دچ را ني
ــن  ــد. بنابراي ــب می کن ــوی نامناس ــق و خ ــراب و خل ــل اضط مث
توصيــه می شــود در ايــام تابســتان، الگــوی غذايــی را در خانواده هــا 

تغييــر دهيــم.

در کنــار برنامــه ورزشــی مــدون در فصــل تابســتان، شــما چــه 
برنامــه غذایــی را بــرای کنترل یــا پیشــگیری از چاقی پیشــنهاد 

ــد؟ می کنی
همان طــور کــه گفتــه شــد، کودکانــی کــه کم تحــرک هســتند و از 
رژيــم هــای غذايــی ناســالم اســتفاده می کننــد، در معــرض چاقــی 
و ســندروم متابوليــک قــرار دارنــد. برنامــه ورزشــی و زندگــی ايــن 
کــودکان در کنــار رژيــم غذايي شــان می بايســت در فصــل تابســتان 
ــبک  ــن س ــه اي ــته ب ــای وابس ــاهد بيماری ه ــا ش ــد ت ــر کن تغيي
زندگــی نباشــيم. ايــن در حالــی اســت که اســتفاده طوالنی مــدت از 
تلوزيــون، کامپيوتــر و ماشــين بــرای رفــت و آمــد بيــش از پيــش به 
عــادت زندگــی مــا تبديــل شــده اســت. خانواده هــا بايــد همان طــور 
کــه بــرای پيشــرفت درســی فرزندانشــان هزينــه می کننــد، بــرای 
فعاليت هــای بدنــی آن هــا نيــز برنامه ريزی کننــد. تابســتان بهترين 
فرصــت بــرای برنامه ريــزی بازی هــای دســته جمعی کنــار خانــواده 
ــه کــودکان فرهنــگ در  ــر تحــرک و ورزش، ب اســت کــه عــالوه ب
ــای  ــد. ورزش ه ــوزش می ده ــز آم ــردن را ني ــی ک ــواده زندگ خان
دســته جمعی مثــل شــنا، دوچرخــه ســواری و فوتبــال ورزش هــای 
مفيــدی بــرای درمــان و پيشــگيری از چاقــی اســت کــه بــه دليــل 
هيجانــی کــه دارد بــرای کــودکان ســخت نيســتند و آن هــا را بــه 
ورزش عالقه منــد می کنــد. در کنــار ورزش بايــد غذاهــای طبيعــی 
جايگزيــن غذاهــای صنعتــی پرکالری کــه فاقــد ارزش غذايی و فقط 

چاق کننــده هســتند، شــود. عــالوه بــر ايــن بايــد حتمــاً وعده هــای 
غذايــی منظــم؛ يعنــی در ســه وعــده و درســاعتی معيــن خــورده 
شــود. تنقــالت کــه بيشــترين عامــل اضافــه وزن هســتند نيــز بايد 
از برنامــه غذايــی حــذف شــوند. ايــن تنقــالت مثــل نوشــابه های 
گازدار و آب ميوه هــای مصنوعــی، سرشــار از شــكر، مــواد افزودنــی، 
چيپــس، کيــک و شــكالت کــه چربی هــای ترانــس بااليــی دارنــد 
بســيار مضــر هســتند و باعــث چــاق شــدن و از طرفی کمبــود مواد 
ــود  ــه می ش ــن توصي ــوند. بنابراي ــدن می ش ــرای ب ــذی الزم ب مغ
ــری  ــمی کمت ــكالت جس ــده مش ــودکان در آين ــه ک ــرای اين ک ب
داشــته و عضــالت و اســتخوان های قــوی داشــته باشــند، در کنــار 
حــذف مــواد غذايــی پرکالــری و مصنوعــی، ورزش و تحــرک خــود 

را، به خصــوص در ايــام تعطيــل افزايــش دهنــد.

ــا الگوهــای غذایــی هــم  در خصــوص درمان هــای چاقــی کــه ب
ارتبــاط داشــته باشــد چــه نظــری داریــد؟

ــگيری  ــی و پيش ــان چاق ــه درم ــه ب ــی ک ــف پروبيوتيک هاي کش
از ابتــال بــه وزن کمــک می کننــد، گامــی مؤثــر در کنتــرل 
بيماری هــای زمينــه ناشــی از مشــكل چاقــی در دنيــای صنعتــی 
ــمار  ــه ش ــی ب ــواع باکتری هاي ــا از ان ــت. پروبيوتيک ه ــروز اس ام
می رونــد، کــه عــالوه بــر اين کــه بــه حفــظ تعــادل ارگانيســم های 
روده کمــک می کننــد، می تواننــد مانــع از ابتــال بــه اضافــه وزن در 
افــراد مســتعد شــوند. در واقــع باکتری هــای پروبيوتيــک بــا مهــار 
کــردن آنزيــم ليپــاز در روده، تأثيــر گذاشــتن بــر کاهــش مقاومــت 
ســلول ها نســبت بــه انســولين و کنتــرل برخــی فاکتورهــای مؤثــر 
در چاقــی، مانــع از افزايــش اشــتها، جــذب مــازاد چربی هــا در روده 
و در نهايــت ذخيــره چربــی و اضافــه وزن می شــوند. در آزمايشــی 
ــه  ــر نمونه هــای آزمايشــگاهی انجــام گرفــت، دانشــمندان ب کــه ب
ايــن نتيجــه دســت يافتنــد کــه احتمــاالً بــا کمــک رژيــم  الغــری 
ــرل و حتــی  ــی را کنت ــوان چاق آب و اســتفاده از پروبيوتيــک می ت
درمــان کــرد. عــالوه بــر ايــن متخصصــان بــه افــراد، به ويــژه مــردان 
مبتــال بــه اضافــه وزن، توصيــه می کننــد بــرای آن کــه در معــرض 
پرفشــاری خــون قــرار نگيرنــد، حتماً ايــن گــروه از خوراکی هــا را در 
رژيــم غذايی شــان قــرار دهنــد. ماســت و شــير پروبيوتيــک سرشــار 
از اســيد آمينــه لوســئين، پروتئيــن، پتاســيم و باکتری هــای مفيــد 
بــرای ســالمت مــردان هســتند کــه از افزايــش فشــار خــون و ابتــال 
بــه بيماری هــای قلبــی پيشــگيری کــرده و باعــث ماهيچه ســازی و 

ــت عضــالت می شــوند. تقوي

برای پیشگیری از چاقی در تابستان چه باید کرد؟
محققــان بــا انجــام آزمايشــات متعــددی بــه ايــن نتيجه رســيده اند 
کــه بهره منــد شــدن از الگوهــای منظــم خــواب کــودکان و 
والديــن، از بــروز اضافــه وزن و چاقی هــای مفــرط در افــراد خانــواده 
پيشــگيری می کنــد. تحقيقــات نشــان می دهــد در خانواده هايــی 
کــه والديــن بــه دليــل مشــغله های ذهنــی و کاری و درگيــر شــدن 
ــت  ــواب را رعاي ــت خ ــاوری، بهداش ــای فن ــتاوردهای دني ــا دس ب

توصیه می شود 
برای این كه 
كودكان در 

آینده مشکالت 
جسمی كمتری 

داشته و عضالت و 
استخوان های قوی 

داشته باشند، در 
كنار حذف مواد 

غذایی پركالری و 
مصنوعی، ورزش 
و تحرک خود را، 

به خصوص در ایام 
تعطیل افزایش 

دهند
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نمی کننــد، الگوهــای نامناســبی بــرای فرزندانشــان بــه شــمار رفته 
و زمينــه بــروز چاقــی را در آن هــا افزايــش می دهــد. پژوهشــگران 
محــدود کــردن ســاعات تلويزيــون بــه دو ســاعت در روز، اجــرای 
قانــون ممنوعيــت تماشــای تلويزيــون و کار بــا رايانــه نيــم ســاعت 
قبــل از خــواب، حمــام کــردن و نوشــيدن يــک فنجــان شــير را در 
خــواب بهتــر کــودکان مؤثــر می داننــد. از طــرف ديگــر برخــی از 
مشــكالت شــايع دنيــای امــروز کــه بــه ســرماخوردگی روانــی هــم 
مشــهور اســت، مــی توانــد عامــل خســتگی ها و بی حوصلگی هــای 
بــدون علــت والديــن باشــد کــه اضطــراب و افســردگی و بــه دنبــال 
آن خــواب بی کيفيــت را منجــر می شــود. در ايــن تحقيــق 
ــه  ــا ۲3 ب ــاعات ۲۲ ت ــن س ــه بي ــی ک ــد دانش آموزان ــخص ش مش
ــه  ــا پاســی از شــب ب ــدر و مــادران آن هــا ت خــواب می رفتنــد و پ
کار بــا رايانــه و سيســتم های ديجيتالــی مشــغول بودنــد، 3۰ درصد 
ــرکت در  ــتند. ش ــرار داش ــی ق ــه چاق ــال ب ــرض ابت ــتر در مع بيش
فعاليت هــای ورزشــی بــه طــور منظــم، پيــروی از الگوهــای غذايــی 
آرامش بخــش و استشــمام رايحه هايــی ماننــد اســطوخودوس 
قبــل از خــواب، بــه بهره منــد شــدن از الگــوی صحيــح اســتراحت 
شــبانه والديــن و بــه دنبــال آن کنتــرل چاقــی در کــودکان کمــک 

می کنــد.

ــوب  ــودکان محس ــی ک ــی چاق ــل اصل ــت فودها دلی ــا فس آی
می شــوند؟

ــدار  ــاده، کــم ارزش و نامرغــوب، طرف ــی آم ــواد غذاي ــن روزهــا م اي
پــر و پــا قرصــی از جملــه کــودکان دارنــد و بســياری از محققــان 
ــی  ــودکان معرف ــی در ک ــی چاق ــت اصل ــوری را عل ــت فود خ فس
می کننــد. امــا جديدتريــن تحقيقــات نشــان می دهــد کــه مصــرف 
ــی  ــت اصل ــاس عل ــيس و کالب ــد سوس ــاده مانن ــی آم ــواد غذاي م
شــيوع چاقــی در کــودکان نيســت و محققــان فقــر مــواد غذايــی در 
ســبد خانــواده و تبليغــات تلويزيونــی را عوامــل مهم تــری در شــيوع 
چاقــی معرفــی می کننــد. بی عالقگــی کــودکان نســبت بــه مصرف 
ميــوه و ســبزی، لبنيــات و جايگزيــن کــردن مــواد غذايــی مفيــد با 
ــت های  ــری، گوش ــيدنی های پرکال ــيرين و نوش ــای ش آب ميوه ه
فــرآوری شــده و مصــرف ســرخ کردنی هــا بــه جــای مــواد غذايــی 
ــا بخارپــز، از علــل مهــم افزايــش چاقــی در  تنــوری، کبــاب پــز ي
کــودکان اســت. محققــان بــه ايــن نتيجــه دســت يافته انــد، اگرچــه 
مصــرف فســت فودها احتمــال ابتــاله بــه ســوء تغذيه را در کــودکان 
ــی و  ــی غن ــواد غذاي ــرف م ــدم مص ــان ع ــا مي ــرد، ام ــر می ب باالت
ــوان  ــاداری وجــود دارد و می ت ــای معن ــودکان رابطه ه ــی در ک چاق
بــا تزريــق الگوهــای صحيــح غذايــی در خانــواده بــه کنتــرل چاقــی 
و پيشــگيری از ابتــال بــه بيماری هــای زمينــه ای دســت پيــدا کــرد. 
پژوهشــگران بــه والديــن توصيــه می کننــد در انتخــاب مــواد غذايی 
ــده  ــوم ش ــتاندارد وکي ــتی اس ــوالت گوش ــد و از محص ــت کنن دق
کــه دارای تاريــخ مصــرف و انقضــا هســتند اســتفاده کننــد. مــواد 
پروتئينــی و حتــی غذاهــای آمــاده بــدون بســته بندی و آن دســته 
از مــواد غذايــی کــه مقــداری از آب خــود را از دســت داده و حالــت 

ــد،  ــدا کرده ان ــی پي چروکيدگ
ممكــن اســت تــازه نباشــند و 
ســالمت کــودک را بــه خطــر 
بيندازنــد. از طــرف ديگر يكی 
ــتی  ــواد گوش ــانه های م از نش
آمــاده ناســالم، لــزج و مرطوب 
بودن ســطح محصــول غذايی 
و وجــود لكه هــای تيــره و 
ــع  ــت. در واق ــگ اس ــبز رن س
رطوبــت و لــزج شــدن ســطح 
مــواد غذايــی می توانــد باعــث 
رشــد قــارچ و ميكروب باشــد 
ــواد  ــت م ــه داش ــد توج و باي
پروتئينــی و مــواد غذايــی 
آمــاده بايــد داراي پوســتی 
داراي  شــفاف،  و  بــراق 
بســته بندي مناســب و بــدون 
ــس از  ــوده و پ ــوا ب ــاب ه حب
ــم  ــش حج ــدن، کاه پخته ش
ندهنــد. نبايــد فرامــوش کــرد 
در تهيــه غذاهــای آمــاده هــر 
ــه  ــت ب ــت گوش ــدر کيفي ق
باشــد،  پايين تــر  کاررفتــه 
و  چروکيدگــي  ميــزان 
ــس  ــز پ ــم ني ــدن حج کم ش
از پخــت بيشــتر خواهــد بــود.

ــا  ــارکت خانواده ه ــزوم مش ل
و فرزنــدان در کارگاه هــای 
آموزشــی تغذیــه ســالم یــا 
ــه  ــودک ب ــا ک ــپزی ب آش
ــوان یکــی از برنامه هــای  عن
در  تابســتانی  روزهــای 
ســالمت  بــه  دســتیابی 
ــدان چیســت؟ بیشــتر فرزن

بــر  تأثيرگــذار  پايــگاه  مهم تريــن  عنــوان  بــه  خانــواده 
شــكل گيری رفتــار کــودکان از بــدو تولــد و نهادينه ســازی 
ــدن  ــد ش ــی در بهره من ــش مهم ــی، نق ــح زندگ ــای صحي الگوه
ــه وزن  ــتيابی ب ــالمتی و دس ــت س ــای درس ــودکان از الگوه ک
ايــده آل دارد. برخــی اوقــات کمبــود آگاهــی، دليــل اصلــی مبتال 
ــی  ــه چاق ــی از جمل ــای متابوليك ــه بيماری ه ــودکان ب شــدن ک
می شــود. کارگاه هايــی کــه در فصــل تابســتان برگــزار می شــود، 
بهانــه مناســبی بــرای خــارج شــدن از منــزل و تحــرک بيشــتر 
بــه شــمار آمــده و از ســوی ديگــر بــا افزايــش آگاهــی والديــن از 
تبعــات ابتــال بــه چاقــی، ســرنخ ها و انگيزه هــای مطلوبــی را در 

 .ــد داد ــرار خواه ــن ق ــار والدي اختي

جدیدترین تحقیقات نشان می دهد كه مصرف مواد غذایی آماده مانند سوسیس و كالباس 
علت اصلی شیوع چاقی در كودكان نیست و محققان فقر مواد غذایی در سبد خانواده و 

تبلیغات تلویزیونی را عوامل مهم تری در شیوع چاقی معرفی می كنند
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گزارش

خیره به 
جعبة جادو
باید و نبایدهای تماشای 

تلویزیون در روزهای تابستانی

پایــان  بــه  کــه  امتحانــات  فصــل 
ــارغ از درس و  ــوزان ف ــد، دانش آم می رس
مدرســه، زودتــر و ســرحال تر از همیشــه 
بــا خــواب نوشــین صبحگاهــی وداع 
ــته،  ــته و نشس ــت و رو شس ــرده و دس ک
ناشــتایی خــورده یــا نخــورده بــه شــوق 
بــازی و جســتجو در ســایت های اینترنتی 
یــا نشســتن پــای برنامه هــای تلویزیونــی 
در  رو  ایــن  از  آغــاز می کننــد.  را  روز 
ــت در  ــات فراغ ــا، اوق ــیاری از خانه ه بس
فصــل تابســتان بــا روز جهانــی کــودک و 
تلویزیــون چنــدان فرقــی نــدارد. والدیــن 
ــغله  ــم پرمش ــاید ه ــا ش ــه ی بی حوصل
ترجیــح می دهنــد تــا فرزندانشــان 
ــه  ــی خان ــه جادوی ــای جعب ــاعت ها پ س
ــل  ــد، غاف ــی کنن ــته و وقت گذران نشس
ــر  ــارت ب ــت و نظ ــدم مدیری ــه ع از این ک
ــا  ــم ی ــون، فیل ــای کارت ــاعات تماش س

ــرات  ــری، اث ــای کامپیوت ــام بازی ه انج
ــی و  ــالمت روان ــر س ــری ب جبران ناپذی

ــت. ــد داش ــودکان خواه ــمی ک جس

بــه توصيــه روانشناســان، انجــام بازی های 
برنامه هــای  تماشــای  يــا  رايانــه ای 
ــد  ــت، باي ــات فراغ ــه در اوق ــورد عالق م
ــه  ــا توجــه ب ــوده و ب ــزی شــده ب برنامه ري
ــيت،  ــن، جنس ــد س ــی مانن ــت اصول رعاي
ــت و  ــزان خالقي ــواده و مي ــگ خان فرهن
اســتعداد کــودک انجــام بگيــرد. بنابرايــن 
ــای  ــازی و کارتون ه ــود ب ــنهاد می ش پيش
آموزشــی يــا آن دســته از برنامه هايــی 
ــه  کــه مضمــون روانشــناختی داشــته و ب
ــک  ــودک کم ــی ک ــری و ذهن ــد فك رش
می کنــد، جايگزيــن برنامه هايــی شــود 
کــه تنهــا جنبــه ســرگرمی داشــته و 
ــا  ــی ي ــزوا طلب ــگری، ان ــه پرخاش روحي
افزايــش  کــودک  در  را  خيال پــردازی 
می دهــد. همچنيــن ســاعات تماشــای 
برنامه هــای تلويزيونــی و بــازی در فضــای 
ــور  ــا حض ــده و ب ــدی ش ــازی زمان بن مج
پيرامــون  نيــز  جلســاتی  بزرگ ترهــا، 
موضوعــات کارتــون يــا فيلــم، بــرای 
افزايــش مهارت هــای فــردی و اجتماعــی 

ــود. ــكيل ش ــودک  تش ک

وقتی بزرگ ترها هم پای کوچک ترها می شوند 
شــايد تصــور عمــوم بــر ايــن باشــد کــه 
تماشــای برنامه هــای کارتونــی تنهــا 
ــپری  ــرای س ــرگرمی دارد و ب ــه س جنب

امــا  اســت،  فراغــت  اوقــات  شــدن 
محققــان عقيــده ای متفــاوت دارنــد. 
بخشــی از رشــد ذهنــی کــودکان و 
ــاره  ــا مشــاهده و تفكــر درب ــان ب نوجوان
شــكل  کارتونــی  شــخصيت های 
ماهگــی   6 از  کــودکان  می گيــرد. 
ــن  ــر انيميش ــا تصاوي ــتند ب ــادر هس ق
دوره  در  و  کــرده  برقــرار  ارتبــاط 
کودکــی و نوجوانــی سرنوشــت و رفتــار 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــخصيت های کارتون ش
مهــم محســوب شــده و هماننــد بــازی، 
و  تلويزيونــی  برنامه هــای  تماشــای 
موســيقی خوشــايند زندگــی آن هــا بــه 

ــی رود. ــمار م ش
گاهــی اوقــات هــم تنها چيــزی کــه باعث 
ــا  ــره بزرگ تره ــر چه ــد ب ــود لبخن می ش
ببنــدد، تماشــای کارتون هــای  نقــش 
خاطره انگيــز روزهــای کودکــی اســت. 
محققــان معتقدنــد پــل زدن بــه روزهــای 
بی خيالــی و همگام شــدن بــا کــودکان 
و  قديمــی  کارتون هــای  تماشــای  و 
ــروز،  ــل ام ــژه نس ــای وي ــی برنامه ه حت
انــرژی  و  آرامــش  ارمغــان آور  نه تنهــا 
بلكــه  بزرگ ترهاســت،  بــه  مثبــت 
ــرد  ــه ف ــی ک ــود هنگام ــنهاد می ش پيش
از آشــفتگی های ذهنــی رنــج می بــرد، 
فيلم هــای  يــا  کارتون هــا  ديــدن  از 
نوســتالژيک بــرای تســكين روان اســتفاده 

ــد. کن

روند يادگیری و تماشای تلويزيون 
شــد،  گفتــه  کــه  همان طــور 
بــازی  انجــام  و  کارتــون  تماشــای 
ــح  ــاب صحي ــد انتخ ــری نيازمن کامپيوت
تجربيــات  اســت.  برنامه ريــزی  و 
علــوم  دانشــمندان  تحقيقــات  و 
داده  نشــان  آموزشــی  و  رفتــاری 
ــنی،  ــای انيميش ــی برنامه ه ــت برخ اس
و  کاذب  هيجانــی  رفتارهــای  بــروز 
پرخاشــگرانه در کــودکان را افزايــش 
ــر  ــا تاثي ــالمت روان آن ه ــر س داده و ب
ــای  ــع  تماش ــذارد. در واق ــی می گ منف
هيجانی شــدن  در  کــه  کارتون هايــی 
افراطــی کودکان و نوجوانــان نقش دارد، 
بــر شــيوه پــردازش و عملكــرد شــناختی 

مونا خلیلی
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مغــز تأثيرگــذار اســت، بــه طــوری کــه 
ــه،  ــام گرفت ــات انج ــا تحقيق ــق ب مطاب
ذهــن کــودکان دبســتانی عالقه منــد بــه 
برنامه هــای انيميشــنی هيجان محــور، 
در مقايســه بــا خردســاالنی کــه بــه 
حــل پــازل، رســم نقاشــی يــا تماشــای 
مشــغول  واقعی تــر  کارتون هــای 
می شــوند تــا چنــد ســاعت پــس از 
تماشــای برنامــه از قــدرت يادگيــری 

بــود.  برخوردارخواهــد  کمتــری 
ــاری،  ــوم رفت ــده روانشناســان عل ــه عقي ب
در ســنين پيــش از دبســتان و ســال های 
ــز  ــی از مغ ــه، بخش ــاز مدرس ــت آغ نخس
کــه مســئوليت پــردازش مباحــث منطقی 
ــده دارد در  ــه عه ــائل را ب ــل مس و تحلي
ــا  ــای برنامه ه ــوده و تماش ــد ب ــال رش ح
و بازی هــای کامپيوتــری غيــر واقعــی 
ــد  ــت و رش ــی،  فعالي ــورت افراط ــه ص ب
ايــن بخــش از مغــز را تحــت تأثيــر قــرار 
می دهــد. بــه طــوری کــه در کارتــون يــا 
بازی هايــی کــه از يــک طــرف ماجراهــای 
داســتان پــی در پــی و بســيار ســريع 
اتفــاق افتــاده و از طــرف ديگــر رونــد 
داســتان بــا دنيــای واقعــی فاصلــه زيــادی 
دارد، کــودک بايــد داده هــای اطالعاتــی و 
ــه در  ــی ک ــر واقع ــمار غي ــای بی ش پيام ه
مدت زمــان کوتــاه دريافــت می کنــد را 
ــد  ــر رون ــن مســئله ب ــد و اي ــردازش کن پ
يادگيــری او تأثيــر خواهــد گذاشــت. 
کــه  کارتون هايــی  تماشــای  بنابرايــن 
ــداف  ــر داشــته و اه ــای واقعی ت مضمون ه
ــودک در  ــن ک ــا س ــق ب ــی مطاب آموزش
ــرار گرفتــه،  توليــد آن هــا مــورد توجــه ق
ــرد و  ــرار بگي ــت ق ــت در اولوي ــر اس بهت
ســاعات مشــخصی بــرای ايــن کار در نظــر 

ــه شــود. گرفت

اختالالت يادگیری و رسانه 
ــی،  ــداف آموزش ــق اه ــتای تحق در راس
فراگيــری مهارت هــای زندگــی و کمــک 
بــه بهبــود و تســريع رونــد درمــان 
اختــالالت  بــه  مبتــال  کــودکان  در 
انيميشــنی  برنامه هــای  يادگيــری، 
ســنی  گروه هــای  ويــژه  متعــددی 
مختلــف ارائــه شــده اســت. ايــن گــروه 

از کارتون هــا کــه تحــت نظــر مشــاوران 
آموزشــی و روانشناســان توليــد و عرضــه 
ــواع  ــرای ان ــن مناســبی ب شــده، جايگزي
کامپيوتــری  بازی هــای  و  برنامه هــا 
ــط  ــر مرتب ــای غي ــا مضمون ه ــی ب تخيل
بــا روحيــات و رشــد ذهنــی ـ شــناختی 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــودکان ب ک
انيميشــنی  برنامه هــای  اين گونــه  در 
ــه  ــی از جمل ــث مختلف ــی، مباح آموزش
ــه  ــم اولي ــری مفاهي ــا يادگي ــنايی ب آش
ــروف  ــری ح ــی، فراگي ــای خارج زبان ه
الفبــا، کمــک بــرای حــل و تحليــل بهتــر 
يادگيــری  تكاليــف،  انجــام  و  دروس 
 ... و  زندگــی  مختلــف  مهارت هــای 
در قالــب داســتان های غيــر تخيلــی 
در  نمايــش  بــه  کارتونــی  جــذاب  و 

يــد. می آ

آموزش زبان و اوقات فراغت 
ــتان  ــل تابس ــای تعطي ــه در روزه اگرچ
کمتــر کودکــی از علم آمــوزی، درس، 
ــه  ــه مدرس ــوط ب ــث مرب ــق و مباح مش
اســتقبال می کنــد، امــا وقتــی پــای 
باشــد،  ميــان  در  کارتــون  تماشــای 
بــازار،  در  می کنــد.  فــرق  همه چيــز 
ــددی  ــان متع ــوزش زب ــای آم مجموعه ه
وجــود دارد کــه بــه علــت داشــتن 
مضاميــن داســتانی جالــب و تصاويــر 
پســند  مــورد  مهيــج،  انيميشــنی 
تماشــا  بــه  و  واقــع شــده  کــودکان 
ــل  ــای  تعطي ــا در روزه ــتن آن ه نشس
خواهــد  مفيــد  خانــواده  کنــار  در 
ــان در  ــز انس ــه مغ ــی ک ــود. از آن جاي ب
ــرعت  ــا س ــی ب ــال زندگ ــتين 5 س نخس
شــگفت انگيزی رشــد و تكامــل پيــدا 
آمادگــی  يادگيــری  بــرای  و  کــرده 
بــه  کــودکان  تشــويق  دارد،  کامــل 
ــات  ــردن امكان ــم ک ــوزی و فراه زبان آم
ــی و  ــرفت تحصيل ــاز پيش الزم، زمينه س
موفقيــت آن هــا در آينــده خواهــد شــد. 
پيشــنهاد می شــود هنــگام تماشــای ايــن 
ــای  ــز همپ ــن ني ــا، والدي ــل برنامه ه قبي
آن هــا شــده، ســؤاالتی را مطــرح کننــد 
ــی  ــا مباحث ــد ت ــان بخواهن و از فرزندش
ــد. ــو کنن ــد را بازگ ــوزش ديده ان ــه آم ک

تأثیر منفی تلويزيون بر رشد فکری 
ــای  ــد، تماش ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــای  ــام بازی ه ــا انج ــون ي ــی کارت افراط
ــر  ــرات منفــی ب ــد اث ــری، می توان کامپيوت
ــر  ــودکان ب ــناختی ک ــی و ش ــد ذهن رش
ــل  ــنين قب ــژه در س ــذارد. به وي ــای گ ج
از ســه ســالگی و دوران شــيرخوارگی، 
تماشــای تلويزيــون بــر شــكوفايی هــوش 
تبعــات  از  و  گذاشــته  تأثيــر  فــردی 
برقــراری  بــه ضعــف در  آن می تــوان 
ــائل  ــل مس ــی و تحلي ــای اجتماع رابطه ه
عقيــده  بــه  کــرد.  اشــاره  منطقــی 
تبليغــات  تأثيــر  بايــد  روانشناســان، 
ــگام  ــه هن ــودکان ک ــژه ک ــی وي تلويزيون
پخــش کارتون هــای مــورد عالقــه آن هــا، 
ســبب درگيــری ذهــن کــودک می شــود، 
امــكان  صــورت  در  و  گرفــت  جــدی 
ــرای انتخــاب بهتــر  ــه ب ديدگاهــی آگاهان
ــد  ــه داد. باي ــدان ارائ ــه فرزن ــالم تر ب و س
توجــه داشــت ناديــده انگاشــتن تصــور و 
برداشــتی کــه کــودکان از هجــوم تبليغات 
ــه  ــات ب ــب اوق ــه اغل ــی ک ــت و منف مثب
در  غيــر مســتقيم  پيغام هــای  شــكل 
ارائــه  هــم  کارتونــی  مجموعه هــای 
ــش  ــبب گراي ــت س ــن اس ــده و ممك ش
کــودک بــه فرهنگ هــای غلــط و ســبک 
نادرســت زندگــی شــود، تأثيــرات منفــی 
بــر ســالمت جســمی و روانــی کــودک در 
ــد گذاشــت و او را از مســير  ــده خواه آين
 .ــرد ــد ک ــی دور خواه ــح زندگ صحي

محققان معتقدند 
پل زدن به 
روزهای بی خیالی 
و همگام شدن با 
كودكان و تماشای 
كارتون های 
قدیمی و حتی 
برنامه های ویژه 
نسل امروز، نه تنها 
ارمغان آور آرامش 
و انرژی مثبت به 
بزرگ ترهاست

اگرچه در روزهای تعطیل تابستان كمتر كودكی از علم آموزی، درس، مشق و مباحث مربوط 
به مدرسه استقبال می كند، اما وقتی پای تماشای كارتون در میان باشد، همه چیز فرق می كند
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یادداشت

حالمان خوب است؟
ــدام در  ــه م ــی ک ــط آن های ــم فق ــر می کنی ــا فک ــی از م خیل
ــد  ــه می کنن ــب گری ــا ش ــح ت ــد و صب ــرو می رون ــان ف خودش
ــی  ــکل روح ــار مش ــد دچ ــوس می بینن ــح کاب ــا صب ــب ت و ش
هســتند. فکــر می کنیــم همــه آدم هــای غمگیــن، افســرده اند و 
اگــر کســی غمگیــن نباشــد پــس یعنــی حالش خــوب اســت. اما 
بایــد بدانیــم کــه بعضــی شــرایط و رفتارهــا بــا این کــه بــه ظاهر 
نشــانه مشــکالت روحی نیســتند اما شــاید ناشــی از افســردگی 

ــند. ــان باش ــن و روانم ــیب های ذه ــا آس ی
 

درد
ــط  ــد و توس ــترکی دارن ــيرهای مش ــی و درد، مس ــای روح بيماری ه
ــخص  ــی مش ــده عصب ــا انتقال دهن ــميتر ي ــری نوروترانس ــک س ي
ــه از افســردگی  ــرادی ک ــش از 75 درصــد از اف ــود. بي ــرل می ش کنت
ــا دردهــای عجيــب و غريبــی  ــا دردهــای مزمــن ي ــد، ب ــج می برن رن
ــدا  ــی سروکله شــان پي ــالً ناگهان ــار و کام ــت يكب ــد وق ــر چن ــه ه ک
ــادا  ــرم می کننــد. مطالعــه ای کــه در کان می شــود، دســت و پنجــه ن
انجــام شــده، نشــان داده اســت کــه مبتاليان به افســردگی چهــار برابر 
بيــش از ديگــران در معــرض کمردرد و گــردن درد قــرار دارنــد. از طرف 
ديگــر آدم هــای افســرده بيشــتر دچــار ســردرد يا مشــكالت گوارشــی 

ــتند. ــاس تر هس ــه درد حس ــبت ب ــی نس ــور کل ــوند و به ط می ش

چاقی
احســاس می کنيــد لباس هايتــان روز بــه روز در حــال تنگ تــر 
شــدن اســت؟ دور کمرتــان اضافــه شــده و هميــن کــه می نشــينيد 
شــكمتان چنــد طبقــه روی هــم چيــن می خــورد؟! فكــر می کنيــد 
ايــن چربی هــای اضافــه حاصــل آن بســتنی های اضافــه ای اســت کــه 
آخرشــب ها می خوريــد يــا آن غذاهــای آمــاده ای کــه چــون حوصلــه 
نداريــد غــذا درســت کنيــد، فريــزر منــزل را پــر کرده اند؟ يک ســری از 
مــواد غذايــی هســتند که به عنــوان مــواد غذايــی آرام بخش شــناخته 
می شــوند و ســطح ســروتونين را در بــدن بــاال می برنــد و در نتيجــه 
ــری  ــوند احســاس بهت ــث می ش ــا باع ــد ي ــما را ســرحال می آورن ش

نســبت بــه خودتــان داشــته باشــيد. امــا موضــوع اصلــی اينجاســت 
کــه ايــن مــواد غذايــی، اغلــب چــرب و شــيرين و بــه شــدت پرکالری 
هســتند. بــه هميــن خاطر هم هســت کــه افســردگی باعث می شــود 

بــه مــرور شــروع بــه چــاق شــدن کنيــد.

احساس پوچی
احســاس پوچــی می کنيــد؟ در مقابــل همه اتفاقاتــی کــه در اطرافتان 
می افتــد، عكس العمــل خاصــی نشــان نمی دهيــد؟ احتمــال زيــادی 
دارد کــه افســرده باشــيد. اغلــب مــا يــک ســری انگيزه هــای درونــی 
ــدن از تخت خــواب، ورزش  ــرون آم ــدار شــدن از خــواب، بي ــرای بي ب
کــردن، برقــراری روابــط اجتماعــی بــا ديگــران، کار کــردن يــا حتــی 
ــی  ــی وقت ــم ول ــه خــوردن و... داري ــل صبحان ــی مث ــای کوچك کاره

ــود. ــا خشــک می ش ــن انگيزه ه ــويم، سرچشــمه اي افســرده می ش

شبکه های اجتماعی
صبــح تــا شــب صفحه هــای اينســتاگرامی را بــاال و پاييــن می کنيــد 
يــا مــدام در گروه هــای تلگرامــی ســير می کنيد؟ مطالعــات زيــادی در 
خصــوص رابطــه وقت گذرانــی در شــبكه های اجتماعــی و اختــالالت 
ــهم  ــه س ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــه نش ــده ک ــر ش ــی منتش خلق
زيــادی از وقــت خــود را بــه صــورت آناليــن می گذراننــد و ارتباطــات 
ــان اســت، از افســردگی  ــای واقعی ش ــان بيشــتر از رابطه ه مجازی ش
رنــج می برنــد. بــرای ايــن آدم هــا دنيــای مجــازی راهــی اســت بــرای 
ــا آنهــا  ــا مجبــور نشــوند ب ــرار کــردن از احساســات و افكارشــان ت ف
مواجــه شــوند. البتــه اعتياد بــه اينترنت و افســردگی دو بيمــاری مجزا 
هســتند امــا تــا حــدودی بــا هــم هم پوشــانی دارنــد و يــک جــور راه 

ــرار محســوب می شــوند. ف

روياپردازی
روياپــرداز شــده ايد و  مــدام بــا خودتــان فكــر می کنيــد چــه می شــود 
اگــر يک دفعــه تبديــل بــه يــک ســتاره ســينما شــويد يــا ديوانــه وار 
عاشــق شــويد و...؟ محققــان دانشــگاه هــاروارد می گويند ما بيشــترين 
شــادی و نشــاط را زمانــی تجربــه می کنيــم کــه بتوانيــم ذهنمــان را 
در هميــن لحظــه ای کــه هســتيم نگــه داريــم و هــر وقــت کــه بــه 
ــن  ــم و غمگي ــترس می گيري ــم، اس ــرواز می دهي ــازه پ ــان اج افكارم
می شــويم. البتــه روياپــردازی بــه خــودی خــود بــد نيســت و باعــث 
ــر از  ــی اگ ــان برســد، ول ــه ذهنت ــه ای ب ــای خالقان می شــود راه حل ه

حــد بگــذرد نشــانه خلــق پاييــن و افســردگی اســت.

نمی توانید افکارتان را جمع و جور کنید
محققــان دانشــگاه کلمبيــا می گويند هر فــرد در طــول روز 7۰ تصميم 
خــودآگاه می گيــرد و بــرای بيشترشــان الزم نيســت بيــش از يــک بــار 
بــه آن موضــوع خــاص فكــر کنيــم و گاهــی حتــی الزم به فكــر کردن 
هــم نيســت کــه مثــال لبــاس بپوشــيم بــا نــه؟ بــرای صبحانــه تخــم 
مــرغ بخوريــم يا پنيــر؟ کتاب بخوانيــم يا تلويزيــون ببينيــم و...؟ وقتی 
افســرده می شــويم ايــن فرايندهــای شــناختی دچــار اختالل می شــود 
و تصميمــی کــه قبال بــرای گرفتــن آن خيلــی وقت تلــف نمی کرديم، 

 .برايمــان تبديــل بــه يک چالــش اساســی می شــود

نگار رجبیان
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نسخه های 
آرامش بخش
پیشنهادهایی برگرفته از طب 

سنتی که نشانه های افسردگی 
را کاهش می دهد 

بیماری شناســی  متــون  و  منابــع  در 
طــب ســنتی، واژه ای کــه مســتقیمًا 
ــد و  ــته باش ــاره داش ــردگی اش ــه افس ب
ــیم،  ــروز می شناس ــه ام ــی ک ــه معنای ب
دیگــر  ســوی  از  یافــت.  نمی تــوان 
حکیمــان حــوزه طــب ســنتی 6 وضعیت 
روانــی مهــم بــرای انســان تعریــف 
ــت  ــا تح ــت از آن ه ــه دو حال ــد ک کرده ان
عنــوان وضعیــت غــم یــا انــدوه و وضعیت 
نگرانــی، بــا افســردگی در ارتبــاط اســت.
بنابرایــن به طــور کّلــی، افســردگی را باید 
مرتبــط بــا ایــن دو وضعیــت روانــی دیــد 
کــه در زمینــة ســوءمزاج های ســرد کبــد 
و قلــب و سیســتم عصبــی زمینــة بــروز 
ــم  ــی عالی ــد. برخ ــتری دارن ــیار بیش بس
ــد  ــدوه عبارتن ــم و ان ــت غ ــایع وضعی ش
از: کاهــش نشــاط و ســرزندگی جســمی، 
ســردی انگشــتان دســت ها و پاهــا، 
ــی در  ــالت، حت ــی و کس ــف عموم ضع
هــوای گــرم، کــم فــروغ شــدن چشــم ها، 

کاهــش شــادابی چهــره، تمایــل زیــاد بــه 
خوابیــدن یــا خواب آلودگــی و ُچــرت زدن 
دلهــره،  و  تــرس  احســاس  روزانــه، 
احســاس دلســوزی و ترّحــم زیــاد، کاهش 
ــه کاری و  ــری، محافظ ــدرت تصمیم گی ق

ــاد.  ــاط زی احتی

منوی ويژه رفع افسردگی 
توصيه هــا و آموزه هــای حكمــا و اطبــا 
ــن  ــی اي ــوال روح ــدن اح ــر ش ــرای بهت ب
اســت کــه در رژيــم غذايی تــان تغييراتــی 
ــرف  ــه مص ــی ک ــد. از آن جاي ــاد کني ايج
چنــد دســته از خوراک هــا و نوشــيدنی ها 
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــرده ها و اف ــرای افس ب
اســترس شــده اند نامناســب اســت، بهتــر 
ــيدنی هايی  ــا و نوش ــت دور خوراکی ه اس
که دارای طبيعت ســرد و خشــک هســتند 
و مــواد غذايــی و نوشــيدنی هايی کــه 
بــرای مغــز و سيســتم عصبــی زيان آورنــد 
ــودازا  ــای س ــيد. خوراکی ه ــط بكش را خ
ــده  ــی ش ــث کم خون ــه باع ــی ک و غذاهاي
ــی  ــاری دفع ــداد در مج ــه انس ــر ب و منج
ــدن  ــا کــم کاری اعضــای دفعــی ب ــدن ي ب
ــال  ــا مبت ــرده ي ــراد افس ــرای اف ــوند، ب ش
بــه اســترس ممنــوع اســت. بــرای مثــال 
ماننــد  نوشــيدنی هايی  و  خوراکی هــا 
خانگــی  ترشــی های  آبغــوره،  ســرکه، 
تــرش، گوشــت  بــازاری، ميوه هــای  و 
کلــم،  قــارچ،  عــدس،  بادمجــان،  گاو، 
ــاس و  ــواع کالب ــا و ان ــت فوده ــة فس هم
سوســيس و همبرگــر، قهــوة غليــظ، چای 
ــفت،  ــيدة س ــرغ جوش ــم م ــگ، تخ پررن
خميــری  غذاهــای  فطيــر،  نان هــای 
و لــزج، در ابتــال و تشــديد افســردگی 

ــه افســردگی مبتــال  ــد. اگــر ب نقــش دارن
هســتيد بهتــر اســت از غذاهايــی اســتفاده 
کنيــد کــه هــم خون ســاز و مقــوی قلــب 
ــم  ــم هض ــد و ه ــی باش ــتم عصب و سيس
ــا  ــن غذاه ــی از اي ــد. برخ ــان باش آن آس
ــه صــورت  ــرغ ب ــد از زردة تخــم م عبارتن
ــران و  ــی زعف ــا کم ــله زرد ب ــلی، ش عس
ــز پســته  ــالوه خــالل مغ ــه ع ــن ب دارچي
ــی  ــل و گالب، فرن ــا ه ــراه ب ــادام هم و ب
ــيرة  ــا ش ــراه ب ــاً هم ــيربرنج ترجيح و ش
انگــور، ســيب رســيدة شــيرين، مغز بــادام 
درختــی بــه صــورت حريــرة بــادام يــا بــه 
صــورت شــيربادام کــه همان مخلــوط آب 
و عســل و مغــز بــادام خيســانيدة پوســت 
گرفتــه اســت و مربــای بـِـه شــيرين کــه با 

ــد. ــده باش ــه ش ــران تهي گالب و زعف

مهار استرس با ترفندهای ساده 
اگــر می خواهيــد بــه غيــر از ديدگاه هــای 
ــا  ــد ب ــب جدي ــگاه ط ــا ن ــنتی ب ــب س ط
ــت  ــر اس ــد، بهت ــارزه کني ــردگی مب افس
ــه در  ــروه ب ک ــای گ ــرف ويتامين ه مص
ســالمت سيســتم اعصــاب نقــش بســيار 
مهمــی دارنــد، جــدی بگيريــد و اگــر 
اشــتهايی بــه خــوردن غــذا نداريــد از 
مكمل هــای حــاوی ويتاميــن ب اســتفاده 
ــرد  ــرای عملك ــم ب ــن ث ه ــد. ويتامي کني
ــد  ــترس مفي ــرل اس ــال و کنت ــده آدرن غ
اســت. از گنجانــدن مــواد غذايــی يــا 
ــيم  ــم و کلس ــاوی منيزي ــای ح مكمل ه
ــواد  ــن م ــود اي ــويد. کمب ــل نش ــم غاف ه
معدنــی در بــدن باعــث افزايــش اضطــراب 
توهــم  حتــی  و  تــرس  افســردگی،  و 
می شــود. اگــر هــم بــه دنبــال يــک 

مستانه تابش
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پیشنهاد

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب فنجــان چــای گياه
مشــكالت روحــی از ايــن قبيــل هســتيد، 
ايــن  اســت.  گزينــه  بهتريــن  بابونــه 
تونيــک مقــوی اعصــاب، آرام کننــده و 
ــت و  ــوارش اس ــتگاه گ ــده دس تقويت کنن
بــه بهبود خــواب کمــک می کنــد. کاواکاوا 
نيــز جســم و روح را آرامــش می بخشــد و 
ريشــه ســنبل الطيب هــم بــرای رهايــی از 
فكرهــای مزاحــم و ســردردهای ناشــی از 
ــه می شــود  ــد اســت. توصي اســترس مفي
ميــوه و ســبزی های تــازه را در رژيــم 
از  و  بگنجانيــد  وفــور  بــه  غذايی تــان 
ــد  ــترس زا مانن ــی اس ــواد غذاي ــرف م مص
ــرخ کردنی ها و  ــكالت، س ــرغ، ش ــم م تخ
مــواد غذايــی پرادويــه، نوشــابه و شــكالت 

گازدار بپرهيزيــد. 

میان وعده شادی بخش 
ــيله آن  ــه وس ــه ب ــی ک ــی از روش هاي يك
می توانيــد احتمــال مبتــال شــدن بــه 
ــواد  ــرف م ــد، مص ــم کني ــردگی را ک افس
غذايــی سرشــار از ويتاميــن آ اســت. ايــن 
ويتاميــن را از مــواد غذايــی ماننــد تخــم 
مــرغ، ميــوه و ســبزيجات، شــير کامــل و 
کــره، گوشــت قرمــز و ماهــی يــا از طريــق 
مكمل هــای غذايــی کــه در کارخانــه 
ســاخته  آزمايشــگاهی  روش هــای  بــا 
می شــود، می توانيــد دريافــت کنيــد و 

ــانيد. ــان برس ــه بدنت ب
عــالوه بــر ايــن، اگــر بــه تازگــی صاحــب 
ــالمند،  ــه س ــا در خان ــده ايد ي ــد ش فرزن
ــای  ــا بيماری ه ــدز، ي ــه اي ــال ب ــار مبت بيم
پوســتی، عفونــت سينوســی، ديابــت، 
زخــم معــده، آســم، ســردرد، ســنگ 
ــروز کيســتی  ــی، فيب ــاری قلب ــه، بيم کلي
يــا ســرطان داريــد، بهتــر اســت قــرار دادن 
ــار  ــم بيم ــی را در رژي ــل غذاي ــن مكم اي
ــواد  ــی م ــرف برخ ــد. مص ــوش نكني فرام
ــز،  ــد جگــر گاو، گوشــت قرم ــی مانن غذاي
ــره  ــرگ تي ماهــی ســالمون، ســبزيجات ب
ــا  ــی ي ــه نارنج ــی ک ــبزی و ميوه هاي و س
قرمــز رنــگ هســتند، ماننــد هويــج، کــدو 
ــه و  ــو، انب ــی، زردآل ــم بروکل ــی، کل حلواي
فلفــل دلمــه ای را در رژيــم غذايی تــان 
قــرار دهيــد تــا مقاديــر کافــی از ويتاميــن 

آ دريافــت کنيــد. فرآورده هــای لبنــی، 
حــاوی  هــم  خامــه  و  کــره  به ويــژه 
ويتاميــن آ هســتند.  اگــر می خواهيــد بــا 
يــک تيــر دو نشــان بزنيــد و از يــک طــرف 
يــک ميــان وعــده خوش طعــم بــرای 
عصــر روز تعطيــل تهيــه کنيــد و از طــرف 
ديگــر هــم بــا خوراکــی سرشــار از ويتامين 
آ از ميهمانانتــان پذيرايــی کنيد، پيشــنهاد 
می کنيــم هويــج برشــته بــا ادويــه زيــره را 
امتحــان کنيــد. بــرای درســت کــردن ايــن 
ــره،  ــار قاشــق چايخــوری ک ــه چه ــذا ب غ
دو قاشــق چايخــوری روغــن کانــوال، يــک 
قاشــق چايخــوری زيــره آسياب شــده، 
ــک  ــک و ي ــوری نم ــق چايخ ــف قاش نص
نيــاز  پوســت کنده  هويــج  کيلوگــرم 
ــه صــورت مــورب و در  ــج را ب ــد. هوي داري
قطعــات کوچــک، بــرش بزنيــد. در ظرفــی 
مناســب، کــره، روغــن، زيــره و نمــک را بــا 
يكديگــر مخلــوط و پــس از اغشــته کــردن 
ــای ۲3۰  ــر را روی دم ــه آن، ف ــا ب هويج ه
درجــه ســانتيگراد تنظيــم کنيــد. ســپس 
هويج هــا را در ســينی يــا ظــرف مخصوص 
بگذاريــد و در فــر قــرار دهيــد. 3۰ دقيقــه 
ــرد  ــاًل ت ــا کام ــا هويج ه ــد ت منتظــر بماني
و برشــته شــوند. بــه جــای فــر می توانيــد 
هويج هــا را در تابــه تفــت دهيــد و بــا 
کمــی آب و شــكر و زعفــران روی حــرارت 
ماليــم اجــاق گا قــرار دهيــد تــا نرم شــود. 
ايــن ميان وعــده مقــوی و خوش طعــم 
کــه در مــدت زمــان کوتــاه 15 دقيقــه ای 
حاضــر می شــود، 138 کالــری انــرژی دارد 
و حــاوی مقاديــر زيــادی فيبــر، ويتامين آ، 

ث و پتاســيم اســت. 

خوراک گوشت با عطر آويشن و رزماری 
رزمــاری يــا همــان اکليــل کوهــی يكــی 
از گياهــان دارويــی اســت کــه بــرای 
ــيار  ــی بس ــردگی های موقت ــش افس کاه
مناســب و مقــوی اســت، عــالوه بــر 
ــی،  ــی و داروي ــواص طب ــر خ ــن از نظ اي
ــرق  ــده و مع ــر ضدعفونی کنن ــاری اث رزم
ــای  ــون را در اندام ه ــان خ ــته و جري داش
ــک  ــد و در تحري ــش می ده شــكمی افزاي
ميــزان ترشــح شــيره های گوارشــی و 
ــا  ــن ب ــد اســت. بنابراي ــرا بســيار مفي صف

اســتفاده از ايــن ســبزی معطــر در تهيــه 
ــژه آن  ــوراک، به وي ــت و خ ــواع خورش ان
دســته غذاهايــی کــه طبيعتــی ســرد 
دارد، می توانيــد ســالمت را بــه جســم 
ــن  ــه اي ــد. در تهي ــه دهي ــان هدي و جانت
خــوراک يــک ســبزی معطــر بــا خاصيــت 
شــادی بخش هــم اســتفاده می شــود. 
آويشــن کــه گياهــی کوهســتانی و معطــر 
ــردن  ــم دار ک ــرای طع ــب ب ــت و اغل اس
غذاهــا بــه کار مــی رود، عــالوه بــر اين کــه 
ضــد ميكــروب و قــارچ بــه شــمار مــی رود، 
بــرای تقويــت اعصــاب، درمان افســردگی، 
خســتگی و بی خوابــی مفيــد اســت و 
مصــرف آن موجــب کاهــش فشــارخون و 

ــود.  ــون می ش ــی خ چرب
ــوی  ــام ســبک و مق ــن ش ــه اي ــرای تهي ب
بــه ۲۰۰ گــرم گوشــت گوســفندی، يــک 
فنجــان کرفــس، ۲ عــدد هويــج، ۲ عــدد 
ــدد  ــک ع ــده، ي ــرد ش ــی خ ــه فرنگ گوج
فلفــل دلمــه ای قرمــز، ۲ عــدد پيــاز، يــک 
چهــارم فنجــان گيــاه رزمــاری و بــه همين 
انــدازه بــرگ آويشــن تــازه، روغــن زيتــون 
ــران و  ــو و زعف ــل و آبليم ــک و فلف و نم
روغــن بــه ميــزان الزم نيــاز داريــد. ابتــدا 
گوشــت ها را خــرد کنيــد و در حــدود 
يــک ســاعت در پيــاز رنــده شــده و 
کمــی عصــاره ليمــو تــرش يــا آب نارنــج 
بخوابانيــد. از پيــاز ديگــر بــرای تهيــه پيــاز 
داغ اســتفاده کنيــد و گوشــت را حســابی 
در آن تفــت دهيــد. ســپس رزمــاری و 
آويشــن را بــه همــراه دو ليــوان آب جــوش 
اضافــه کنيــد. در ايــن فاصلــه هويــج، 
کرفــس، گوجــه فرنگــی و فلفــل دلمــه ای 
ــم  ــس از ني ــد و پ ــرد کني ــابی خ را حس
ســاعت بــا ادويه هايــی مثــل نمــک و فلفل 
بــه گوشــت بيفراييــد و منتظــر بمانيــد تــا 
گوشــت همــراه بــا ســبزيجات بــا حــرارت 
بســيار ماليــم اجــاق گاز بــه خوبــی بپــزد. 

دسر شیرين برای روزهای ترش 
يــک ليــوان عصــاره گالبــی می توانــد 
انــرژی از دســت رفته را بــه شــما بازگرداند 
و ارمغان آور احســاس ســرزندگی باشــد. از 
گالبــی به عنــوان يــک ميــوه مفــرح و 
ضــد غــم و انــدوه نــام بــرده شــده اســت 

رزماری یا همان 
اكلیل كوهی 

یکی از گیاهان 
دارویی است 

كه برای كاهش 
افسردگی های 

موقتی بسیار 
مناسب و مقوی 

است، عالوه بر این 
از نظر خواص طبی 
و دارویی، رزماری 

اثر ضدعفونی كننده 
و معرق داشته و 

جریان خون را در 
اندام های شکمی 

افزایش می دهد
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آن  بــا  می توانيــد  ايــن  بــر  عــالوه  و 
خوش طعــم  ميان وعده هــای  و  دســر 
يــا  اعضــای خانــواده  تهيــه کنيــد و 
ميهمان هايتــان را در يــک روز تعطيــل 

ــد. ــگفت زده کني ش

چهار مغز، داروی طبیعی اندوه 
اگــر مســتعد ابتــال به افســردگی هســتيد، 
بــه جــای اين کــه بــه ســراغ قــرص 
خــواب آور برويــد، روغــن ماهــی بخوريــد. 
روغــن ماهــی حــاوی اســيد چــرب امــگا 
ســه اســت و تحقيقــات نشــان می دهــد در 
بــدن افــرادی کــه ايــن ترکيــب کم اســت، 
احتمــال ابتــال به افســردگی بيشــتر وجود 
ــد. قديمی هــا  دارد. گــردو و فنــدق بخوري
هميشــه در جيب هايشــان چهــار مغــز 
داشــتند و شــاد بودنــد. ســبوس گنــدم و 
غــالت کامــل حــاوی انــواع ويتامين هــای 
ب هســتند کــه از افسرده شــدن شــما 
هويــج،  کلــم،  می کننــد.  جلوگيــری 
کــدو حلوايــی، اســفناج، ســيب زمينی، 
گوجــه فرنگــی و جوانــه گنــدم را از ســبد 
غذايــی خانــواده حــذف نكنيــد؛ ايــن 
ــن  ــتن ويتامي ــل داش ــه دلي ــا ب خوراکی ه
ای، ويتاميــن ث و آ، بــه پيشــگيری از ابتال 
ــه افســردگی کمــک می کننــد. مصــرف  ب
پروتئيــن را فرامــوش نكنيــد؛ مــواد غذايی 
حــاوی پروتييــن مانند گوشــت گوســفند، 
ــا و  ــت و لوبي ــا ماس ــی و ي ــا ماه ــرغ ي م
نخــود فرنگــی حــاوی ترکيباتــی هســتند 
ــما  ــرزندگی ش ــياری و س ــه هوش ــه ب ک
ــرای  ــرژی الزم را ب ــد و ان ــک می کن کم

ــد.  ــم می کن ــز فراه ــرد مغ عملك

رايحه های شادی بخش
ــی را  ــب رؤياي ــک ش ــد ي ــر می خواهي اگ
کــه در آن خبــری از غــم و انــدوه نيســت 
ــاً از  ــد، حتم ــه دهي ــان هدي ــه خانواده ت ب
شــمع های معطــر بــرای تزئيــن ميــز 
ــه  ــی ک ــد. در صورت ــک بگيري ــام کم ش
خانــه  در  شمع ســازی  روش هــای  بــا 
می شــود،  پيشــنهاد  هســتيد،  آشــنا 
ــی تحــت  ــه حــد کاف ــوم ب ــه م ــی ک زمان
حــرارت قــرار گرفــت، دو يــا پنــج قطــره 
از اســانس های روغنــی را کــه از قبــل 

تهيــه کرده ايــد، بــه  نيــم کيلوگــرم 
مــوم اضافــه کنيــد.  توجــه داشــته باشــيد 
اســتفاده از عطرهــای صنعتــی يــا مقاديــر 
ــب  ــی، تخري ــانس های روغن ــادی از اس زي
ــا  ــت ي ــد داش ــال خواه ــه دنب ــمع را ب ش
جــدا شــدن شــمع از قالب هــا را مشــكل 
ــی  ــانس های روغن ــاً از اس ــازد. حتم می س
ــرای  ــد؛ ب ــتفاده کني ــی اس ــر گياه معط
ــطوخودوس،  ــی اس ــانس روغن ــه اس نمون
خاصيــت ضــد افســردگی و شادی بخشــی 
دارد. همچنيــن رايحــه نعنــا نيــز احســاس 
طــراوت و خنكــی را القــا می کنــد و بــرای 
ــت.  ــبی اس ــه مناس ــرم گزين ــای گ روزه
ــل  ــز غاف ــه ني ــاری و بابون ــه رزم از رايح
نشــويد، اســانس روغنــی بابونــه خاصيــت 
ضــد التهابــی دارد و رايحــه رزمــاری نيــز 

ــت. ــادی بخش اس ــز و ش ــرک مغ مح

خانه های شادی بخش 
ــان  ــد زندگــی برايت ــر احســاس می کني اگ
يكنواخــت شــده و گرفتــار روزمرگــی  
از  می شــود  پيشــنهاد  شــده ايد، 
دکوراســيون شــادی بخش کمــک بگيريــد. 
تزئيــن آشــپزخانه و  بــرای  رنــگ زرد 
ــه  ــرای اين ک ــت. ب ــب تر اس ــا مناس اتاق ه
ــه ای شــاد لــذت ببريــد،  از زندگــی در خان
ــا  ــيد. ب ــگ باش ــور و رن ــق ن ــب تلفي مراق
انتخــاب صحيــح منابــع نــور و نصــب 
صحيــح آن در خانــه، مــی توانيــد بــه 
انعــكاس مناســب رنگ هــا، کمــک کنيــد. 
ــه نقــش  انعــكاس رنگ هــای گــرم در خان
ــرل افســردگی و به دســت  ــی در کنت مهم
ــت.  ــد داش ــادی خواه ــاس ش آوردن احس
ــای  ــق رنگ ه ــه تلفي ــد ک ــوش نكني فرام
نارنجــی، ســبز و قرمــز در آشــپزخانه تأثيــر 
مهمــی در فراهــم کــردن محيطــی شــاد و 
آرام بــرای اعضــای خانــواده خواهد داشــت. 
از آن جايــی کــه معمــوالً زمــان قابــل 
ــل در  ــای تعطي ــژه در روزه ــی، به وي توجه
ــت  ــر اس ــود، بهت ــرف می ش ــپزخانه ص آش
حواســتان بــه چيدمــان آشــپزخانه باشــد و 
ــر از گل  ــای پ ــاد، گلدان ه ــای ش از رنگ ه
و وســايل دکوراتيــو بــرای تزئيــن اســتفاده 
ــه  ــب در خان ــی دلچس ــا محيط ــد ت کني

 .ــود ــم ش فراه

چه افرادی بیشتر در 
معرض افسردگی هستند

از ديــدگاه طــب ســنتی، افــراد دارای مــزاج ســرد 
ــوالً در  ــا معم ــاير مزاج ه ــه س ــبت ب ــک نس و خش
ــدرت  ــی، ق ــای زندگ ــوار و دگرگونی ه ــرايط ناگ ش
ــد  ــان می دهن ــری نش ــازگاری کمت ــاق و س انطب
ــردازی  ــی و خيال پ ــه درون گراي ــل ب ــتر مي و بيش
دارنــد. از ديــدگاه حكيمــان اگــر شــما هــم 
مزاجــی ســرد و خشــک داريــد،  نســبت بــه ســاير 
ــردگی  ــه افس ــال ب ــرای ابت ــا ب ــت و گروه ه سرش
ــری  ــل خفيف ت ــا عل ــی ب ــتيد؛ يعن ــتعدتر هس مس
ممكــن اســت بــه افســردگی دچــار شــويد. تصــور 
می شــود کــه اگــر کيفيــت خشــكی در مــزاج ايــن 
ــد  ــان می توان ــردگی در آن ــد، افس ــاد باش ــراد زي اف
مزمن تــر شــود و در هــر دورة افســردگی بــه 
ــد،  ــی بمانن ــال باق ــن ح ــری در اي ــدت طوالنی ت م
ــزاج  ــری در م ــكی کمت ــر خش ــه اگ ــی ک در حال
ــردگی،  ــه افس ــال ب ــورت ابت ــند، در ص ــته باش داش
بهبــود ســريع تری خواهنــد داشــت. همچنيــن در 
ايــن ديــدگاه، کســانی کــه دارای ســوءمزاج ســرد 
و خشــک يــا ســوءمزاج ســودايی باشــند، بــا شــدت 
بيشــتری در معــرض ابتــال بــه بيماری هايــی ماننــد 
وســواس و افســردگی قــرار دارنــد و ممكــن اســت 
امــور کوچــک و کم اهميــت، آن هــا را دچــار انــدوه 

ــد. ــدت کن ــديد و طوالنی م ــردگی ش و افس
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نکته

پرسش و پاسخ
ــرفت  ــدر پیش ــر ق ــه ه ــینی ک ــی شهرنش ــن زندگ ــان از ای ام
ــای  ــود. از بیماری ه ــتر می ش ــم بیش ــکالتش ه ــد، مش می کن
متابویلکــی مثــل چاقــی و پــر فشــاری خــون گرفتــه تا اســترس 
ــردم  ــرای درد م ــی ها ب ــا حکیم باش ــداری. قدیم تره ــب بی و ش
ــت  ــر درس ــاد زه ــاد و پ ــاه، دارو و پم ــتند و از گل و گی دوا داش
ــنتی  ــب س ــخه های ط ــم نس ــه ه ــن دوره زمان ــد. در ای می کردن
ــور،  ــد صادق پ ــر امی ــخ های دکت ــه پاس ــود.در ادام ــز می ش تجوی
اســتادیار گــروه گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی ایــران را به چند 

ســوال پزشــکی می خوانیــم.

مــردی 36 ســاله هســتم و مدتــی اســت دچــار خســتگی مفرط 
و اُفــت انــرژی شــده ام، بــه طــوری کــه از عهــده انجــام کارهــای 
ــا  ــخیص فیبرومیالژی ــان تش ــم. متخصص ــر نمی آی ــه ب روزان
ــی در  ــبک زندگ ــر س ــا تغیی ــی ی ــای گیاه ــا داروه ــد. آی داده ان

کنتــرل و بهبــود ایــن بیمــاری نقــش دارد؟
در صــورت مراجعــه بــه پزشــک، تغييــر ســبک زندگــی و البتــه 
ــه  ــد، البت ــر باش ــود آن مؤث ــد در بهب ــی می توان ــای گياه داروه
ابتــدا بايــد تاريخچــه بيمــاری و بررســی های اوليــه انجــام شــود 
تــا از ســبب بيمــاری و چگونگــی ايجــاد آن کامــاًل مطلــع شــوند. 
پيشــنهاد می شــود بــه درمانــگاه طــب ســنتی مراجعــه کننــد تــا 
در ابتــدا يــک الگــوی ســالم در مــورد ســبک زندگــی بــه ايشــان 

ارائــه شــود.

مــردی ٤1 ســاله هســتم و مدتــی اســت دچــار درد در ناحیــه کمر 
ــا ورزش  ــی ی ــای داروی ــا روش ه ــا ب ــده ام. آی ــیاتیک ش و رگ س

امــکان کنتــرل درد وجــود دارد؟
ــاوت اســت،  ــل متف ــران دارای عل کمــردرد در طــب ســنتی اي
ــز ممكــن اســت موجــب  ــده ني ــی برخــی از مشــكالت مع حت
کمــردرد گــردد. آنچــه مســلم اســت تدابيــر غذايــی و دارويــی 
ــود  ــاری وج ــن بيم ــرای اي ــران ب ــنتی اي ــب س ــياری در ط بس
ــه  ــواردی ک ــه از م ــود ک ــه می ش ــه اول توصي دارد. در مرحل
ــاد،  ــا ايســتادن زي ــد، ماننــد ســر پ علــت ايــن کمــردرد بوده ان
کار و ســختی زيــاد، بی خوابــی، اســترس ها و فشــارهای روانــی 
يــا هــر علــت ديگــری کــه موجــب ايــن کمــردرد شــده دوری 
کننــد، ســپس تــا حــد امــكان بــا مصــرف فرآورده هــای مليــن 
ــو حتــی  ماننــد خاکشــير، روغــن زيتــون، بارهنــگ، انجيــر، آل
ــا ميوه هــای ديگــر ماننــد ســيب،  ــه صــورت پختــه همــراه ب ب
شــكم را لينــت دهنــد. ايــن امــر بــه بهبــود درد ايشــان کمــک 
بســياری می کنــد. در صورتــی کــه پزشــک بــه ايشــان دســتور 
ــک  ــا پزش ــورت ب ــا مش ــد ب ــد، می توانن ــداده باش ــتراحت ن اس
مربوطــه بــه ورزش هايــی کــه برايشــان مفيــد اســت مبــادرت 

کننــد.

زنــی 36 ســاله هســتم و یــک ســال اســت کــه دچــار ریــزش 
ســکه ای مو شــده ام. پزشــکان ریشــه آن را اســترس دانســته اند. 

آیــا درمانــی بــرای حــل ایــن مشــکل وجــود دارد؟
بيمــار محتــرم ابتــدا بايــد بداننــد کــه در مــورد ايــن بيمــاری 
در برخــی مــوارد نمی تــوان اميــد بهبــود ســريع داشــت، 
ــودی  ــا داروی مناســب بهب ــز ب ــوارد ني ــه در بســياری از م البت
کامــل ايجــاد می شــود. از ســوی ديگــر ممكــن اســت در ايــن 
ــد،  ــته باش ــود داش ــراب وج ــا اضط ــترس ي ــاری ريشــه اس بيم
ــود  ــاری را بهب ــوان بيم ــردن آن نمی ت ــن ب ــا از بي ــاً ب ــا صرف ام
داد. بــه عبــارت ديگــر بــدن فــرد بيمــار مســتعد ايــن بيمــاری 
بــوده اســت کــه اســترس بــه عنــوان يــک عامــل تشــديدکننده 
ــه  ــترس ک ــردن اس ــن ب ــده اســت و از بي ــروز آن ش موجــب ب
ــر اســت، در بهبــود  ــا تغييــر ســبک زندگــی امكان پذي قطعــاً ب
ــا  ــوان تنه ــه عن ــوان ب ــدرت می ت ــا به ن بيمــاری نقــش دارد، ام

ــود. ــه آن متكــی ب عامــل درمــان ب

27 ســال دارم و نزدیــک بــه دو ســال اســت کــه دچــار عارضــه 
ســندرم روده تحریک پذیــر شــده ام. ورزش و رژیــم غذایــی نیــز 
در درمــان مشــکل چنــدان کارســاز نبوده اســت. چــه روش هایی 

را بــرای حــل ایــن مشــکل پیشــنهاد می کنیــد؟
ابتــدا بايــد بررســی شــود کــه بيمــاری ايشــان در کــدام دســته 
ــرا  ــرد، زي ــرار می گي ــنتی ق ــب س ــای روده در ط از بيماری ه
بيمــاری روده تحريک پذيــر در متــون طــب ســنتی ايــران 
ــاری،  ــبب بيم ــخيص س ــس از تش ــف دارد. پ ــبب های مختل س
ــبب  ــه س ــته ب ــه بس ــه البت ــود ک ــان آن می ش ــه درم ــدام ب اق
ــددی  ــيار متع ــای بس ــرد، درمان ه ــود ف ــی خ ــاختار بدن و س
ــان  ــل درم ــی قاب ــه راحت ــوارد ب ــياری م ــود دارد و در بس وج

 .ــت اس
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هالل

عهد جوانان با امام)ره(
ديدار صمیمانه در پايگاه زرنديه

تا لحظه مرگ امدادگر خواهم ماند
خدايا به سالمت دارش



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره22|       تیر1396    102

گزارش

عهد جوانان با امام)ره(
دیدار جوانان هالل احمری با یادگار امام

ــالگرد  ــتمين س ــت و هش ــرداد و بيس ــم خ ــتانه چهارده در آس
ــان هــالل  رحلــت ملكوتــی امــام خمينــی)ره( ۴۰۰ نفــر از جوان
ــا  ــدار ب ــن دي ــاران، ضم ــينيه جم ــور در حس ــا حض ــری ب احم
حجت االســالم والمســلمين سيدحســن خمينــی، بــا آرمان هــای 

ــد. ــان کردن ــد پيم ــان، تجدي ــام عظيم الش ام
ــرکل  ــون دبي ــی محمدي ــور مصطف ــا حض ــه ب ــدار ک ــن دي در اي
جمعيــت هــالل احمــر و همچنيــن دکتر مســعود حبيبــی رئيس 
ــف  ــتان های مختل ــر از اس ــت هالل احم ــان جمعي ــازمان جوان س
کشــور و جمعــی از مســئولين برگــزار شــد، يــادگار گرامــی امــام 

بــه ســخنرانی پرداخــت.
سيدحســن خمينــی بــا تأکيــد بــر فرصــت مغتنــم دوران جوانی، 
بــه جوانــان توصيــه کــرد؛ از ايــن دروان بهــره کافــی ببريــد و بــر 
علــم خــود تــا حد امــكان اضافــه کنيــد. حديــث اميرالمؤمنين)ع( 
را وجهــه همــت خودتــان کنيــد و در کنــار مســئوليت اجتماعــی، 
ــر و  ــود خي ــر ش ــرد عالم ت ــه ف ــد. هرچ ــاال ببري ــود را ب ــم خ عل
توانايــی او در انجــام کار خيــر بيشــتر می شــود؛ بنابرايــن، هرچــه 

ــد. ــا دوری کني ــواع جهالت ه ــد از ان می تواني
ــت،  ــه انسان هاس ــمن هم ــل دش ــه جه ــه اين ک ــاره ب ــا اش او ب
هرچــه فــرد عالم تــر شــود خيــر و توانايــی او در انجــام کار خيــر 
ــا  ــواع جهالت ه ــد از ان ــه می تواني ــس هرچ ــود؛ پ ــتر می ش بيش

ــد. دوری کني
يــادگار امــام)ره( بــا بيــان اين کــه همــه مــا نســبت بــه محيــط 
ــرد:  ــار ک ــم، اظه ــئوليت داري ــش مس ــه خوي ــان و جامع اطرافم
تفــاوت پيامبــران و دانشــمندان در ايــن اســت کــه دانشــمندان 
يــا نخبــگان در مســير صعــودی جوامــع پيــدا می شــوند. لــذا در 
يــک جامعــه بــدوی نمی تــوان امثــال بوعلــی ســينا، ابوريحــان، 
ــب  ــای مناس ــد فض ــه باي ــرد؛ بلك ــدا ک ــن را پي ــون و نيوت اديس
ــدار  ــخصيت هايی پدي ــن ش ــا از درون آن چني ــود ت ــم ش فراه

شــود.

او بــا بيــان اين کــه پيامبــران از ايــن نظــر در نقطــه مقابــل نوابــغ 
هســتند، تصريــح کــرد: پيامبــران در موعــد ســقوط جوامــع پيــدا 
ــت.  ــادت اس ــرق ع ــزه و خ ــان معج ــود آن ــذا وج ــوند، ل می ش
بنابرايــن، نتيجــه طبيعــی جامعــه عربــی کــه دختــر را زنــده بــه 
گــور می کنــد و هيــچ دانــش و فرهنگــی نــدارد، پيدايــش پيامبــر 
نيســت، امــا نتيجــه طبيعــی جامعه اســالمی بوعلی ســينا اســت.

ــا تأکيــد بــر اين کــه همــه مــا مديــون  ســيد حســن خمينــی ب
ــد  ــكل دار باش ــما مش ــه ش ــر جامع ــزود: اگ ــتيم، اف ــه هس جامع

ــد. ــور نمی رس ــه ظه ــما ب ــتعداد ش اس
ــود  ــش خ ــم، دان ــه می کن ــن توصي ــان معصومي ــت: از زب او گف
ــد. اميرالمؤمنيــن)ع(  ــاال ببري را در هــر حــوزه ای کــه هســتيد ب
ــّر«.  ــل اصــل کل ش ــر و الجه ــم اصــل کل خي ــد »العل می فرماي
ــرها در  ــه ش ــه هم ــم و ريش ــا در عل ــه خيره ــه هم ــی ريش يعن
ــرح  ــوان »ش ــا عن ــی ب ــز کتاب ــی ني ــام خمين ــت؛ ام ــل اس جه
حديــث جنــود عقــل و جهــل« دارد و در آن توضيــح می دهــد؛ 
ــم و ريشــه همــه شــّرها در  ــم در عل ريشــه تمــام خيرهــای عال

جهــل اســت.
ــر  ــر ب ــالل احم ــه ه ــت: مجموع ــود گف ــان ســخنان خ او در پاي
ــا  ــق آن ه ــران و ح ــه درد ديگ ــبت ب ــا نس ــئوليت م ــاس مس اس
بــر گــردن مــا، شــكل گرفتــه و ان شــاءاهلل ايــن تالش هــا مــورد 

ــرد. ــرار گي ــد ق ــت خداون لطــف و عناي

تجديد پیمان با آرمان های امام)ره( 
در ادامــه، دکتــر مســعود حبيبــی رئيــس ســازمان جوانــان هــالل 
ــه  ــياری ب ــه بس ــام توج ــه ام ــان اين ک ــا بي ــخنانی ب ــر س احم
جوانــان و محرومــان داشــت، افــزود: امــام خمينــی)ره( جوانــان 
ــرد.  ــان رجــوع می ک ــه جوان ــوارد ب ــه م ــاور داشــت و در هم را ب
حتــی در جهــاد ســازندگی و در دوران دفــاع مقــدس، فرماندهــان 

ــرد. ــان انتخــاب می ک ــان جوان و مســئولين را از مي
او بــا اشــاره بــه عضويــت بيــش از يــک ميليــون نفــر در ســازمان 
ــا حضــور در حســينيه  ــان افــزود: نماينــدگان ايــن اعضــا ب جوان
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت ــد می بندن ــوار عه ــام بزرگ ــا ام ــاران ب جم
اهــداف نهضــت صليــب ســرخ يعنــی کاهــش آالم بشــری، حفــظ 
ــتی و... در راه  ــوع دوس ــح و ن ــترش صل ــانی وگس ــت انس کرام

ــه مــردم، همــواره آمــاده باشــند. خدمــت ب
رئيــس ســازمان جوانــان هــالل احمــر اظهــار داشــت: امــام تأکيد 
بســياری بــه حمايــت از محرومــان و رفــع محروميــت داشــت و 
در ايــن راســتا کميتــه امــداد و بنيــاد مســتضعفان را راه انــدازی 
کــرد و جوانــان مــا نيــز اکنــون در هميــن راه قــدم بــر می دارنــد.
ــازمان  ــر س ــای برت ــر از اعض ــن از 6 نف ــم همچني ــن مراس در اي
جوانــان، تجليــل شــد. ميثــم اخــالق دوســت از اســتان تهــران، 
ــتان  ــور از اس ــه علی پ ــمنان، آمن ــتان س ــادی از اس ــا صيدآب رض
قزويــن، مهــدی فرهــادی از اســتان قــم، ســحر نژاداســماعيلی از 
اســتان مازنــدران و قاســم بنی مهــری از اســتان مرکــزی نفراتــی 

 .بودنــد کــه مــورد قدردانــی قــرار گرفتنــد
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نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر تبیین کرد

نگرش عقالنی 
و معنوی امام 

خمینی)ره(
جمعيــت  در  انقــالب  رهبــر  نماينــده 
ــاه  ــنبه 13 خردادم ــر، روز ش ــالل احم ه
ــان  ــران و کارکن ــع مدي ــا حضــور در جم ب
ــخنانی  ــی س ــر، ط ــالل احم ــت ه جمعي
ــوز  ــال جانس ــالگرد ارتح ــبت س ــه مناس ب
ــرت  ــالمی حض ــالب اس ــد انق ــر فقي رهب
امــام خمينــی)ره(، اســتحكام پايه هــای 
ــران  ــوری اســالمی اي نظــام مقــدس جمه
را مرهــون نگــرش عقالنــی- معنــوی امــام 

)ره( دانســت.

در  معــزی  والمســلمين  حجت االســالم 
ابتــدای ســخنان خــود بــا تاکيــد بــر 
ــرکات مــاه  بهره منــدی هرچــه بيشــتر از ب
مبــارک رمضــان، ايــن مــاه را فرصتــی 
بــرای خودســازی و پرهيــز از زشــتی ها 
معرفــی کــرد و خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــه  ــاب ب ــرم)ص( خط ــر اک ــوده پيامب فرم
اميرالمومنيــن علــی)ع(، پــر فضيلت تريــن 
اعمــال در ايــن مــاه، پرهيــز و دوری از گنــاه 

ــت. اس
ــالل  ــت ه ــه در جمعي ــی فقي ــده ول نماين
احمــر بــا اشــاره بــه فــرا رســيدن ســالروز 
رحلــت جانگداز حضــرت امام خمينــی)ره(، 
با تبيين شــاخص های اساســی شــخصيتی 
امــام خمينــی)ره(، راهنمايــی نظــری و 
ــه  ــت را از جمل ــور و مل ــرای کش ــی ب علم
ــزود:  ــمرد و اف ــام)ره( برش ــای ام ويژگی ه
انقــالب  پيــروزی شــكوهمند  از  پــس 
اســالمی هــر کجا که پيــروزی و ســربلندی 

بــرای ايــن نظــام به وجــود آمــده بــه ســبب 
پيــروی و رهــروی از خــط آن عالــم فرزانــه 

ــوده اســت. ب
حجت االســالم و المســلمين معــزی بــا 
تاکيــد بــر نقــش بی بديــل و ســازنده رهبــر 
ــی  ــالمی در دوران زندگ ــالب اس ــد انق فقي
خــود، صالبت، قــدرت، عقالنيــت، معنويت، 
تســلط بــر نفــس، نداشــتن تــرس و روحيه 
ــان و  ــور زم ــه ام ــم ب ــيفتگی، عال خودش
روحيــه بســيار بــاال را رمز موفقيت امــام)ره( 
ــان  ــن بني ــرد: همي ــح ک ــت و تصري دانس
مردم ســاالری دينــی، بــرای نظــام سياســی 
کشــور و تكيــه  بــه آرای مردمــی، يكــی از 
مظاهــر بــارز عقالنيــت خمينــی کبيــر بــا 

تكيــه بــر منــش اســالم واقعــی بــود.
دشمن ســتيزی  و  دشمن شناســی  او 
ــت  ــی دانس ــال زدن ــی را مث ــام خمين ام
در  روح اهلل  امــام  سرســختی  افــزود:  و 
ــر  ــا دشــمن و ايســتادگی در براب ــه ب مقابل
بــزرگ  درس  آنــان،  زياده خواهی هــای 
ــه  ــا مطالع ــوان ب ــه می ت ــری اســت ک ديگ
دوران  در  آن  زيــاد  بســيار  نمونه هــای 
حيــات آن عالــم فرهيختــه بــرای دوره 
متمــادی تاريــخ کشــور و بلكــه دنيــا 

ــرد. ــه کار ب ــود و ب ــت نم درياف
ــر  ــالل احم ــالب در ه ــر انق ــده رهب نماين
ــام  ــود، ام ــخنان خ ــدی س ــش بع در بخ
ــی و آگاه  ــری سياس ــی)ره( را عنص خمين
بــه زمــان و اوضــاع داخلــی و خارجــی 
کشــور دانســت و خاطــر نشــان کــرد: 

عــدم وابســتگی بــه کشــورهای ســلطه جو 
و اســتعمارگر يكــی از دغدغه هــای اصلــی 
امــام راحــل بــود به گونــه ای کــه اگــر امروز 
ــه،  ــه برکــت دلســوزی های آن امــام فرزان ب
روحيــه خودبــاوری و اتــكا بــه قــدرت درون 
کشــور و خوداتكايــی در تمامــی زمينه هــا 
رشــد يافتــه و توســعه پيــدا کــرده اســت، 

ــر ايــن مدعاســت. ــارزی ب ــه ب نمون
معــزی  المســلمين  و  حجت االســالم 
ــد و  ــر ش ــام را متذک ــی ام ــرش اساس نگ
افــزود: پايه هــای نظــام در موضوعــات 
ــی،  ــی، اجتماع ــون سياس ــی همچ مختلف
ــن نگرشــی از  ــا چني علمــی و فرهنگــی ب
جانــب امــام مســتحكم شــد کــه زيربنــای 
ايــن چنيــن ادعايــی تدويــن قانون اساســی 
ــا  ــام و ب ــتور ام ــه دس ــه ب ــود ک ــور ب کش
انتخــاب ملــت مــدون و بــه اجــرا در آمــد.

ــر  ــالل احم ــالب در ه ــر انق ــده رهب نماين
در بخــش پايانــی ســخنان خــود بــه 
آحــاد  تبييــن ضرورت هــای همراهــی 
ــی)ره(  ــام خمين ــای ام ــا ديدگاه ه ــت ب مل
ــه آزادی واقعــی کشــور  ــرای دســتيابی ب ب
پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: اگرچــه 
ملــت ايــران و همــه آزادی  خواهــان جهــان، 
عالقــه ويــژه ای بــه ايــن شــخصيت بی نظير 
ــای  ــه معن ــن ارادت ب ــل اي ــا اص ــد ام دارن
قبــول راه روشــن و الهــی امام خمينــی)ره( 
ــه راه و خــط  ــه ب ــت اين گون اســت کــه مل
امــام)ره( و همچنين ميراث ماندگار ايشــان 

 می نگرنــد. 

 بنیان مردم ساالری 
دینی، برای نظام 
سیاسی كشور 
و تکیه  به آرای 
مردمی، یکی 
از مظاهر بارز 
عقالنیت خمینی 
كبیر با تکیه بر 
منش اسالم واقعی 
بود
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تقدیر

دیدار صمیمانه در 
پایگاه زرندیه

تقدیر نماینده رهبر انقالب در هالل احمر از 
امدادگران در پایگاه امداد و نجات شهدای 

زرندیه استان مرکزی
نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل احمــر بــه عنــوان تقدير 
و تشــكر از همــه امدادگــران و نجات گــران در پايگاه هــای 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــه در م ــداد و نجــات سراســر کشــور ک ام
بــه فعاليــت مشــغول هســتند، در پايــگاه امــداد و نجــات بيــن 
ــت و  ــور ياف ــزی حض ــتان مرک ــه اس ــهدای زرندي ــهری ش ش
ــر و در  ــان تقدي ــای آن ــات و تالش ه ــد، از زحم ــن بازدي ضم

ــان شــد. ــی صميمــی، ميهمــان افطــار آن فضاي
ايــن ديــدار صميمــی و حضــور بــر ســر ســفره افطــار 
از 53۴  بــه منظــور گراميداشــت و قدردانــی  نجات گــران 
پايــگاه امــداد و نجــات بيــن شــهری جمعيــت هــالل احمــر در 

ــت. ــام گرف ــور انج ــر کش سراس
ــی  ــران در فضاي ــران و نجات گ ــدار امدادگ ــن دي ــدای اي در ابت
ــه خــود  ــای مجاهدان ــی از تالش ه ــان خاطرات ــه بي صميمــی ب
بــه منظــور نجــات جــان گرفتــاران در حــوادث مختلــف 
پرداختــه و مــورد تقديــر نماينــده رهبــر انقــالب در هــالل احمر 
قــرار گرفتنــد. خاطراتــی تلــخ و شــيرين کــه همگــی نشــان از 
ــوع بشــر داشــت و در آن صداقــت در  ــه ن ــه ب خدمــت بی پيراي
ــان  ــی نماي ــه خوب ــر ب ــالل احم ــران ه ــل نجات گ ــت و عم ني

بــود.

تمرين مراقبت
در  فقيــه  ولــی  نماينــده 
جمعيــت هــالل احمــر در ايــن 
ــاز،  ــه نم ــس از اقام ــدار و پ دي
ــيدن  ــرا رس ــک ف ــن تبري ضم
مــاه مهمانــی خــدا، تقــوا را 
مطلــوب  نتيجــه  و  فلســفه 
خاطرنشــان  و  خوانــد  روزه 
کــرد: در مــاه مبــارک رمضــان 
ــت از  ــان مراقب ــه انس ــت ک اس
خــود، از نفــس خــود، از آمــال 
ــود و از  ــای خ ــای دني و آرزوه
اعمــال خــود را بــه خوبــی يــاد 

گرفتــه و تمريــن می کنــد.
والمســلمين  حجت االســالم 
ــزود:  ــان اف ــاه رمض ــرکات م ــرات و ب ــادآوری ثم ــا ي ــزی ب مع
ــه  ــت ادعي ــد و قرائ ــر خداون ــرآن، ذک ــالوت ق ــودن، ت روزه دار ب
ــی  ــاه اســت کــه ســبب نوران ــن م ــت، از حســنات اي ــر فضيل پ
شــدن دل هــای مؤمنــان شــده و بايــد آن هــا را قــدر دانســت.

ــه  ــر اين کــه انســان در رمضــان وارد مرحل ــا تأکيــد ب ايشــان ب
جديــدی از حيــات خــود می شــود افــزود: افــراد در ايــن 
ــن  ــه مهم تري ــد ک ــدم می گذارن ــی ق ــه در راه ــير يک ماه مس
ــد  ــه ســوی خداون ــه و اســتغفار و بازگشــت ب دســتاورد آن توب

اســت.
نماينــده رهبــر انقــالب در هــالل احمــر فعاليت هــای امدادگران 
و نجاتگــران پايگاه هــای امــداد و نجــات و همچنيــن تيم هــای 
واکنــش ســريع نجــات را در راســتای آيــات قرآنــی دانســت و 
ــه ای  ــدون وقف ــه ب ــان ک ــرد: در حقيقــت آن زم خاطرنشــان ک
ــوی  ــه س ــتابيد، ب ــود می ش ــوع خ ــم ن ــه ه ــک ب ــرای کم ب

ــتافته ايد. ــد ش ــت خداون رحم

صبر و ايستادگی
حجت االســالم والمســلمين معــزی در بخــش پايانــی ســخنان 
ــای  ــر از درس ه ــر ديگ ــتادگی را دو عنص ــر و ايس ــود، صب خ
رمضــان دانســت و گفــت: اين کــه نجات گــران مشــغول در 
پايگاه هــای جــاده ای عليرغــم روزه دار بــودن بــه پوشــش 
ــد و مصيبت ديــده،  حــوادث طبيعــی و غيــر طبيعــی می پردازن
آســيب ديده و يــا نيازمنــدی را کمــک می کننــد ســتودنی 

اســت.
ــداد  ــازمان ام ــس س ــدار رئي ــن دي ــود در اي ــادآور می ش ي
حــوزه  مديــرکل  ســازمان،  ايــن  معاونيــن  و  نجــات  و 
نمايندگــی ولــی فقيــه در هــالل احمــر، مديرعامــل و 
ــالل  ــت ه ــه در جمعي ــی فقي ــی ول ــر نمايندگ ــئول دفت مس
ــتانی  ــتانی و شهرس ــئولين اس ــزی و مس ــتان مرک ــر اس احم

 .حضــور داشــتند
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آموزش 
25میلیون خانوار 
ایرانی برای 
آمادگی در زمان 
بحران

پايــدار نبــودن منابــع مالــی هــالل احمر و 
پرداخــت نشــدن بــه موقــع آن بــه عنــوان 
يكــی از مشــكالت پيــش روی جمعيــت، 
ــن  ــر اميرمحس ــه دکت ــود ک ــی ب موضوع
ضيايــی بعــد از ديــدار بــا دکتــر نوبخــت، 
رئيــس ســازمان برنامــه و بودجــه مطــرح 
ــرد. رئيــس جمعيــت هــالل احمــر در  ک
ــت  ــر نوبخ ــا دکت ــود ب ــدار خ ــورد دي م
تصريــح کــرد: طــی ايــن ديــدار گزارشــی 
ــر  ــالل احم ــت ه ــای جمعي از فعاليت ه
در ســال گذشــته و برنامه هــای پيــش 

ــه شــد. رو ارائ
او افــزود: يكــی از برنامه هايــی کــه مطــرح 
ــت  ــتيم ظرفي ــه توانس ــود ک ــن ب ــد اي ش
ــل  ــال قب ــت را در س ــری جمعي هليكوپت
ــار  ــن آم ــم و اي ــش دهي 3۰ درصــد افزاي
نســبت بــه پيــش از دولــت يازدهــم، ۴۰ 
ــش داشــته اســت. تشــكيل  درصــد افزاي
نيروهــای واکنــش ســريع و ۴۰ هــزار نفــر 
ســاعت آمــوزش بــه 5۰۰ نيــرو از جملــه 
برنامه هــای ديگــر مــا بــود. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه ايــن نيروهــا از ابتــدای ســال 
ــورت  ــه ص ــف ب ــتان های مختل 96 در اس
تيم هــای ۲۴ ســاعته بــه کار گرفتــه 
شــدند و در تمــام اســتان ها مســتقر 
ــاز  ــه ني ــه ک ــر لحظ ــا در ه ــتند ت هس
ــدا  ــور پي ــد حض ــانی باش ــه خدمت رس ب

کننــد.
رئيــس جمعيــت هــالل احمر اضافــه کرد: 
ــر  ــالل احم ــريع ه ــش س ــای واکن نيروه
ــز هســتند و  ــاًل مجه ــده و کام بســيار زب
بــه نــاوگان هوايــی هــم دسترســی دارنــد 
تــا در صــورت بــروز حادثــه بتواننــد 
بــه ســرعت خودشــان را بــه مناطــق 

دو  هميــن  در  برســانند.  حادثه ديــده 
ســه مــاه اخيــر چنــد حادثــه اتفــاق 
افتــاد کــه ايــن نيروهــا آمادگــی خــود را 
ــورد  ــوادث، م ــس از ح ــد و پ ــان دادن نش
تشــويق مســئوالن مناطــق و اســتانداران 

ــد. ــرار گرفتن ق
دکتــر ضيايــی عنــوان کــرد: يكــی از 
فعاليت هــای ديگــری کــه گــزارش آن 
ــوط  ــد مرب ــه ش ــت ارائ ــای نوبخ ــه آق ب
ــه  ــرح ب ــن ط ــود. اي ــادم ب ــرح خ ــه ط ب
ــون  ــی ۲5 ميلي ــوزش همگان ــال آم دنب
ــان  ــی در زم ــرای آمادگ ــی ب ــوار ايران خان
بحــران اســت. يكــی از بحث هــای ديگــر 
هــم مربــوط بــه تصويــب برنامه هــای 
بلندمــدت در جمعيــت بــود. در ســال 
گذشــته مــا يــک برنامــه ده ســاله تصويب 
ــمت  ــه دو قس ــه ب ــن برنام ــم و اي کردي
برنامــه  کــه  تقســيم شــد  پنج ســاله 
پنج ســاله اول آن همزمــان بــا برنامــه 
ششــم توســعه از ابتــدای ســال اجــرا 

ــت. ــده اس ش
ــت:  ــر گف ــالل احم ــت ه ــس جمعي رئي
ــمع  ــه س ــه ب ــود ک ــی ب ــا اقدامات اين ه
ــم  ــيد و او ه ــت رس ــر نوبخ ــر دکت و نظ
تشــكر  احمــر  هــالل  فعاليت هــای  از 
ــا  ــاعد داد ت ــول مس ــن ق ــرد. همچني ک
ــن  ــت تأمي ــی جمعي ــع مال ــه زودی مناب ب
ــن  ــه اي ــا ادام ــد ب ــت بتوان شــود و جمعي
انجــام  را  فعاليت هايــش  پشــتيبانی ها 
دهــد. تأميــن منابــع مالــی بســيار اهميت 
دارد، زيــرا در هميــن چنــد مــاه گذشــته 
3۰۰ ميليــارد تومــان از انبارهای جمعيت 
ــم  ــری ه ــای ديگ ــد و هزينه ه ــع ش توزي
در جمعيــت وجــود دارد کــه بايــد تأميــن 

شــود. دکتــر ضيايــی همچنيــن در مــورد 
نايــب  ايــران بــرای ســمت  نامــزدی 
ــب  ــی صلي ــيون بين الملل ــی فدراس رئيس
ــات  ــت: انتخاب ــر گف ــالل احم ــرخ و ه س
دوره چهار ســاله فدراســيون آبــان امســال 
برگــزار می شــود و در ايــن انتخابــات 
ــی صليــب ســرخ  ارکان فدراســيون جهان
ــه  ــوند ک ــاب می ش ــر انتخ ــالل احم و ه
ايــن شــامل چهــار پســت نايــب رئيســی 
ــيا ـ  ــكا و آس ــا، آمري ــا، آفريق ــرای اروپ ب
اقيانوســيه اســت. همچنيــن اعضــای 
ــوند. ــاب می ش ــز انتخ ــكام ني ــت ح هيئ

ــو  ــران عض ــر اي ــال حاض ــزود: در ح او اف
ــه  ــا توجــه ب ــا ب هيئــت حــكام اســت، ام
ــران  ــر اي ــالل احم ــه ه ــی ک ظرفيت هاي
جمعيــت  کــه  پيشــنهادهايی  و  دارد 
ســاير کشــورها بــه مــا داده انــد، تصميــم 
گرفتيــم در آبــان بــرای پســت نايــب 
کانديــدا  اقيانوســيه  ـ  آســيا  رئيســی 
ــدا انتخــاب  ــه عنــوان کاندي شــويم. مــا ب
شــده ايم و بــه صــورت رســمی ايــن 
ــه جمعيت هــای ديگــر هــم  موضــوع را ب
ــم  ــی را داري ــن آمادگ ــم و اي ــالم کردي اع
ــران را در  ــات هــالل احمــر اي کــه تجربي

اختيــار ســاير جمعيت هــا بگذاريــم.
دکتــر ضيايــی تأکيــد کــرد: انتخــاب بــه 
ــت بزرگــی  ــب رئيســی موقعي ــوان ناي عن
اســت و بــا توجــه بــه اين کــه ايــن 
ســمت در بزرگ تريــن نهــاد بشردوســتانه 
ــرد بســيار اهميــت دارد و  صــورت می گي
جمهــوری اســالمی کــه منــادی صلــح و 
ــد  ــات انسان دوســتانه اســت می توان خدم
ــته  ــی داش ــش پررنگ ــش نق ــن بخ در اي

 .ــد باش

تشکیل نیروهای 
واكنش سریع و 
4۰ هزار نفرساعت 
آموزش به ۵۰۰ 
نیرو از جمله 
برنامه های ما است. 
الزم به ذكر است 
كه این نیروها از 
ابتدای سال 96 در 
استان های مختلف 
به صورت تیم های 
۲4 ساعته به كار 
گرفته شدند و 
در تمام استان ها 
مستقر هستند تا در 
هر لحظه كه نیاز به 
خدمت رسانی باشد 
حضور پیدا كنند
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گفتگو

تا لحظه مرگ 
امدادگر خواهم ماند 
با دکتر سید بهزاد نقوی چالشتری، امدادگری که 

موفق به دریافت مدال فلورانس نایتینگل شد 

ــی جمعیــت هالل احمــر،  ــه مرب مــدال »فلورانــس نایتینــگل« ب
اهــدا شــد. دکتــر ســید بهــزاد نقــوی چالشــتری کــه بــه عنوان 
ــتان های  ــر بیمارس ــگاه، مدی ــدرس دانش ــر، م ــی هالل احم مرب
هاجــر و آیــت اهلل کاشــانی در شــهرکرد و بیمارســتان های پوســت 
ــه در  ــی مربوط ــه انتخابات ــه کمیت ــران ب ــام)ره( در ته رازی و ام
ــه دریافــت مــدال فلورانــس  ــود، موفــق ب ــو معرفــی شــده ب ژن

نایتینــگل شــده اســت. 
ــا و  ــا حرف ه ــم ت ــام دادی ــی انج ــر گفتگوی ــن امدادگ ــا ای ب
خاطره هایــش را از 36 ســال حضــور در ایــن شــغل دشــوار جویــا 
ــان  ــای کوتاه م ــول صحبت ه ــه در ط ــواری هایی ک ــویم. دش ش
ــا  ــنویم و ب ــود بش ــر را بغض آل ــدای دکت ــا ص ــد باره ــب ش موج
بغض هــای ایشــان همــراه شــویم. کاش فضــای بیشــتری بــرای 
حــرف زدن امدادگــران وجــود داشــت، کاش رســانه ها بیشــتر در 
ایــن زمینــه فعالیــت کننــد و مــردان و زنانــی را به جامعــه معرفی 
کننــد کــه حاضرنــد بــرای نفــس کشــیدن دیگــران خطــر کنند 
ــا امدادگــر  ــد. هــر چنــد شــما اغلــب ی و از جــان خــود بگذرن
هســتید و یــا بــا دشــواری های امدادگــران روبــه رو شــده اید امــا 
خوانــدن صحبت هــای شــیرین و تکان دهنــده دکتــر نقــوی کــه 
حــاال از ســوی مجامــع جهانــی هــم بــه عنــوان امدادگــر مــورد 

ســتایش قــرار گرفتــه، شــیرینی خــاص خــودش را دارد. 

بعــد از 36 ســال حضــور در کار دشــوار امدادگــری، گرفتــن یــک 
مــدال جهانــی حتمــاً اتفــاق خیلــی شــیرینی اســت. چــه شــد 

کــه ایــن مــدال بــه شــما اهــدا شــد؟ 
مــن در رشــته پرســتاری تحصيــل کــرده ام و دکترای همين رشــته 
را دارم. هــر چنــد شــغل اصلــی ام مديريــت بيمارســتان ها بــوده، اما 
هرگــز امدادگــری را فرامــوش نكــرده ام و هــر جــا حادثــه ای بــوده 
حضــور پيــدا کــرده ام و در حــد توانــم ســعی کــرده ام ياريگر باشــم. 
در تمــام 36 ســال فعاليتــم، بــا هــالل احمر همــكاری داشــته ام و به 
ايــن موضــوع هــم افتخــار می کنــم. در حــوزه آمــوزش امدادگــران، 
حضــور در صحنــه حــوادث و ... در داخــل و خــارج از کشــور حضــور 
پيــدا کــرده ام. امــا زيــاد در جريــان ايــن مــدال نبــودم تــا اين کــه از 
هــالل احمــر تمــاس گرفتنــد و خواســتند رزومــه ام را ارســال کنــم. 
بعــد هــم رزومــه بــه صليــب ســرخ جهانــی ارســال شــد و مــن را 

ــاب کردند. انتخ

ــه یــک امدادگــر در جهــان  ــن مــدال هــر دو ســال ب ظاهــراً ای
ــت،  ــدرت مدیری ــون ق ــی چ ــود و در آن مؤلفه های ــا می ش اعط
ــدال  ــد م ــورش را می کردی ــود. تص ــاظ می ش ــتاری و ... لح پرس

بــه شــما اهــدا شــود؟
ــا در  ــودم، ام ــر ب ــود، بی خب ــرده ب ــو ک ــه ژن ــه کميت ــی ک از انتخاب
حــال حاضــر بســيار خوشــحالم. بايــد بگويــم، بــاورم نمی شــد ايــن 
اتفــاق افتــاده اســت. وقتــی دوســتان از روابــط عمومی هــالل احمر 
بــه مــن ايــن خبــر دادنــد خيلــی تعجب کــردم و خوشــحال شــدم. 
پرســيدند مگــر اخبــار روی ســايت و رســانه ها را دنبــال نمی کنــم. 
گفتــم مــن اين قــدر مشــغله کاری دارم کــه فرصــت هيــچ کاری 

ــد. ــم نمی مان براي

زینب مرتضایی فرد 
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36 ســال امدادگــری... تصــورش هــم دشــوار اســت. هیچ وقــت پیــش نیامــد 
کــه خســته شــوید و بخواهیــد از ایــن کار دســت بکشــید؟ 

هرگــز. وقتــی يــک بــار بــرق چشــمان انســانی را ببينــی کــه از مــرگ نجــات پيدا 
ــی رود،  ــا اوج خطــر م ــر ت ــی عاشــق امدادگــری نشــوی. امدادگ ــرده، نمی توان ک
ــز  ــه همه چي ــی ک ــی جاي ــه می بين ــن ک ــردد. همي ــش بازمی گ ــا در اوج آرام ام
بــه نقطــه مــرگ نزديــک شــده بــوده، توانســته ای دســتت را دراز کنــی و يــک 
نفــر را بــه زندگــی برگردانــی، تــا آخــر عمــر هميشــه گوشــه ای از قلبــت آرامــش 
ــت  ــن کاری دس ــود از چني ــر می ش ــت. مگ ــد داش ــی خواه ــادمانی خاص و ش

برداشــت... اصــالً.

امــا همــه خاطره هــا کــه شــیرین نیســتند. فکــر می کنــم کارتــان تلخی هــای 
زیــادی هــم داشــته باشــد. بــا خاطره هــای تلــخ چــه می کنیــد؟

)کمــی ســكوت( مــن در جبهــه و جنــگ سرپرســت تيم هــای پزشــكی اســتان 
ــودم. تيم هــای پزشــكی شــامل يــک جــراح، ارتوپــد و يــک جــراح عمومــی  ب
ــان  ــه مجروح ــانی ب ــه امدادرس ــم ب ــن ه ــا م ــن تيم ه ــار اي ــه در کن ــد ک بودن
مشــغول بــودم. چــه تلخی هــا هــم کــه ديده ايــم در ايــن ســال ها. امــا زندگــی 
هــم هميــن اســت، پــر از تلخــی و شــيرينی. همان طــور کــه دســت از زندگــی 
برنمی داريــم، مــن هــم دســت از امدادگــری برنداشــته ام. خاطره هايــی هســت 
کــه هــر وقــت در ذهنــم مــرور شــود، بغــض رهايــم نمی کنــد. هنــوز هــم وقتی 
تلويزيــون برنامــه ای مربــوط بــه جنــگ تحميلــی پخــش کنــد، همســرم ســريعاً 
ــم،  ــا کن ــا را تماش ــن برنامه ه ــر اي ــون اگ ــد، چ ــوش می کن ــون را خام تلويزي
ــا اشــک هايم کنــار بيايــم. مــن هميشــه مســئوليت تخت هــای 1  ــم ب نمی توان
ــر عهــده می گرفتــم.  و ۲ اورژانــس را کــه خيلــی حياتی تــر هســتند، خــودم ب
يــادم می آيــد يــک شــب مجروحــی را آوردنــد و گذاشــتند روی تخــت معاينــه. 
رفتــم بــاالی ســرش ديــدم نصــف بدنــش نيســت. رفتــه زيــر تانــک و از کمــر 
بــه پاييــن نــدارد. )بغــض(... دل و روده اش هــم ريختــه بيــرون. تــا رســيدم باالی 
ــی از تخــت او دور  ــود، وقت ــده ب ــخ و تكان دهن ــی تل ســرش شــهيد شــد. خيل
ــه ســينه ايســتاده  شــدم، مــرد جوانــی کــه کنــار ديــوار بيمارســتان دســت ب
بــود، گفــت: »چــی شــد؟ زنــده مونــد؟« گفتــم: »می خــوای زنــده بمونــه؟ بــا 
ايــن شــرايط...« ديــدم ايــن آقــا از حــال رفــت و دارد می افتــد روی زميــن. او را 
گرفتــم و ســريع روی تخــت خوابانــدم از او مراقبــت کــردم و بهتــر شــد. گفتــم: 
»رفيقــت بــود؟: جــواب داد: »نــه بــرادرم بــود...« مــن يــک غريبــه بــودم. هرگــز 
ديگــر او را نديــدم، اســمش را هــم نمی دانــم، امــا هميشــه تصويــرش جلــوی 
ــود... ايــن ســختی  ــرادرم ب چشــمم اســت و صدايــش در گوشــم می پيچــد... ب
کار ماســت، ســختی عشــق ماســت... امــا هميــن کــه اگــر بــرادری مــی رود، تــو 
می توانــی بــرای نگه داشــتن بــرادر ديگــر تــالش کنــی، خــودش بــاز هــم يــک 

مرهــم اســت. 

تا چه زمانی امدادگر می مانید؟ 
تــا لحظــه مــرگ خــود در جمعيــت می مانــم و ادامــه می دهــم. بــا وجــود مشــغله 
فراوانــم و مديريــت بيمارســتان و کار در چنديــن بيمارســتان ديگــر، بــاز هــم تــا 
آخريــن نفــس بــا جمعيــت هــالل احمــر همــكاری دارم و امدادگــر خواهــم ماند. 
ــه در  ــت و پاکــی را ک ــی دوســت دارم، صداق ــت هالل احمــر را خيل ــن جمعي م
ــدم. کار  ــچ ســازمانی ندي ــا و در هي ــچ جــای دني ــت، در هي ــوان ياف هــالل می ت
بهداشــت و درمــان بالينــی در پــی جهانشــمولی و انسان دوســتی اســت. مــن مثل 
باغبانــی هســتم کــه از ثمــره کار و ِکشــتی کــه کــرده اســت، لــذت می بــرد. مــن 

 .بيــش از 9۰ هــزار دانشــجو را آمــوزش داده ام

مدال فلورانس نايتینگل

ــگل  ــس نايتين ــدال فلوران کميســيون م
کــه اعضــای آن متشــكل از فدراســيون 
بين المللــی، کميتــه بين المللــی صليــب 
ــی پرســتاران   ســرخ و شــورای بين الملل
اســت؛ طبــق شــرايط تعيين شــده از 
جملــه شــجاعت، ايثــار و آمادگــی بــرای 
ــه  ــه خدمــت، فعاليت هــای عملــی ب ارائ
ــاير  ــا س ــاران ي ــان، بيم ــع مجروح نف
ابتــكاری  اقدامــات  و  آســيب ديدگان 
يــا  درمــان  کيفيــت  بهبــود  بــرای 
ــا را بررســی  ــوزش، ســوابق کانديداه آم
و افــراد واجــد شــرايط را بــرای دريافــت 

ــد. ــی می کن ــدال معرف م
»فلورانــس  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــددکار، در 1۲  ــتار و م ــگل« پرس نايتين
مــی 18۲۰ در يــک خانــواده انگليســی 
ــان  ــه جه ــا چشــم ب ــس ايتالي در فلوران
صــرف  را  خــود  زندگــی  و  گشــود 
ــربازان مجــروح و  ــه س ــانی ب خدمت رس
ــی  ــات درمان ــود خدم ــرای بهب ــالش ب ت
ــه  و اصــالح آمــوزش پرســتاران کــرد. ب
هميــن منظــور و بــه پــاس ايثــار و 
ــزرگ  ــان ب ــن انس ــغ اي ــات بی دري زحم
ــتانه در  ــات بشردوس ــدف خدم ــا ه و ب
ــب   ــی صلي ــس بين الملل ــن کنفران نهمي
ــد  ــه ش ــم گرفت ــرخ )191۲(، تصمي س
ــدال  ــن م ــدای اي ــرای اه ــه ای ب بودج
ــس  ــدال فلوران ــام م ــا ن ــی ب بين الملل
نايتينــگل اختصــاص يابــد و هــر دو 
ســال يــک بــار اين مــدال بــه پرســتاران 
و مــددکاران واجــد شــرايط اهــدا شــود.
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گفتگو

برای اتباع 
بیگانه مدرسه 
ایجاد کرده ایم

با دکتر حسین شکرالهی 
مدیر عامل جمعیت 

هالل احمر استان سمنان

ــتان هایی  ــه اس ــمنان از جمل ــتان س اس
ــادی در آن  ــه زی ــاع بیگان ــه اتب ــت ک اس
هــالل  این کــه  و  می کننــد  زندگــی 
احمــر بــرای افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی 
امــکان تحصیــل دارنــد، شــرایطی ایجــاد 
ــه  ــای مدرس ــت نیمکت ه ــه پش ــد ک کن
بنشــینند و درس بخواننــد، اندیشــه 
را  بایــد آن  ارزشــمندی اســت کــه 
ســتود. هــالل احمــر اســتان ســمنان بــا 
مدیریــت دکتر حســین شــکرالهی این کار 
ارزشــمند را انجام داده اســت و امیــد دارد 
ــا تحصیــل افــراد بیشــتر و  بــه این کــه ب
ایجــاد آگاهــی در آن هــا، اســتان در آینده 
مشــکالت کمتری داشــته باشــد. اســتان 
ســمنان ایــن روزهــا در زمینــه وقــف هم 
ــو  ــه در گفتگ ــی دارد ک ــای خوب برنامه ه
ــی  ــا را بررس ــکرالهی آن ه ــر ش ــا دکت ب

کرده ایــم.

ــی را در  ــه برنامه های ــد چ ــال جدی در س
ــی  ــمنان اجرای ــتان س ــر اس ــالل احم ه

کرده ایــد؟
مــا اصــوالً تمــام برنامه هايــی کــه ابــالغ 
ــم  ــتيم و می توان ــر هس ــود، پيگي می ش
ابالغــی  برنامه هــای  اغلــب  بگويــم 
ــه دقــت  معاونت هــای هــالل احمــر را ب

پيگيــری می کنيــم. در اغلــب مــوارد 
هــم در رنكينگ هــا متوســط رو بــه 
ــواره  ــم هم ــعی داري ــتيم و س ــاال هس ب
ــه  ــا روب ــن رنكينگ ه ــان در اي جايگاهم
رشــد باشــد. در امــوری چــون ســازمان 
جوانــان، داوطلبــان، ســازمان امــداد و ... 
هــم هميشــه در حــال فعاليــت هســتيم 
روز  بــه  کامــاًل  می کنيــم  ســعی  و 
ــم.  ــش ببري ــا را خــوب پي ــوده و کاره ب
هميشــه  هــم  امــدادی  گروه هــای 
ــی رخ داد  ــر اتفاق ــا اگ ــاده هســتند ت آم
بتواننــد بــه بهتريــن شــكل امدادرســانی 

ــد. کنن

ــود در  ــرار ب ــه ق ــی ک ــی از اقدامات یک
اســتان انجــام شــود و شــما نیــز دربــاره 
آن صحبــت کرده بودیــد، احیا و بازســازی 
مجموعــه ورزشــی والیت بــود. ایــن کار تا 

ــه اســت؟  کجــا پیــش رفت
مجموعــه ورزشــی واليــت ســمنان ســه 
ســال قبــل، از حالــت اختصاصــی خــارج 
ــرار  ــردم ق ــوم م ــار عم ــد و در اختي ش
گرفــت و بــا اســتقبال مــردم هــم همــراه 
بــود. از آنجــا کــه امــكان تأميــن اعتبــار 
بــرای نگهــداری ايــن مجموعــه از ســوی 
نبــود،  ميســر  هالل احمــر  جمعيــت 
ــرار و  ــا شــهرداری ســمنان برق ــل ب تعام
مقــرر شــد شــهرداری ايــن مجموعــه را 
احيــا کــرده و گســترش دهــد تــا عمــوم 
شــوند.  بهره منــد  آن  از  شــهروندان 
ايــن مجموعــه بــا کمــک شــهرداری 
ــات و  ــا امكان امســال بازســازی شــده و ب
ــردم  ــت م ــر در خدم خدمات رســانی بهت
و ورزشــكاران اســتانی قــرار خواهــد 

ــت. گرف

از پروژه هــای عمرانــی دیگــر اســتان هــم 
کــه در دســتور کار داریــد بفرمایید. 

حضــور  بــا  هــم  امــداد  ســايت 
رئيس جمهــور آقــای دکتــر روحانــی 
افتتــاح   96 فرورديــن  هفدهــم  در 
منطقــه  در  گفــت  می تــوان  شــد. 
کشــوری  ظرفيتــی  و  اســت  نمونــه 
دارد. پايــگاه امــداد هوايــی و آشــيانه 
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــرد جمعي بالگ
ــال  ــارد ري ــار۴۰ ميلي ــا اعتب ــمنان ب س

مریم خبازیان
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در ســمنان بــه بهره بــرداری رســيد و 
ــخ  ــرح تاري ــن ط ــرح بزرگ تري ــن ط اي
هــالل احمــر اســتان ســمنان بــود .ايــن 
پايــگاه بــا زيربنــای ۲ هــزار و 1۰۰ متــر 
ــرگاه و  شــامل آشــيانه، مهمانســرا، تعمي
ــاز  ــن آغ ــار زمي ــات در 1۰ هكت تاسيس
ــداری  ــت نگه ــد و ظرفي ــداث ش ــه اح ب
بانــد  بخــش  دارد،  بالگــرد  فرونــد   6
فــرود و برخاســت ايــن آشــيانه ســه 
هــزار متــر مربــع مســاحت دارد کــه 
ــه  ــد و ب ــداث ش ــال اح ــدت ۲ س ــه م ب
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــل قابليت ه دلي
ــت و  ــودن از لحــاظ کمي ــر ب ــم نظي و ک
ــز  ــوان مرک ــه عن ــد ب ــت، می توان کيفي
امــداد هوايــی و پشــتيبانی جمعيــت 

ــرد. ــرار گي ــور ق ــر کش ــالل احم ه
ــه  ــم ک ــم داري ــر ه ــروژه ديگ ــن پ چندي
همگــی در 7۰ تــا 8۰ درصــد پيــش 
رفته انــد و بــا تخصيــص اعتبــار بــه 
ــوند.  ــل می ش ــه زودی کام ــدا ب ــد خ امي
ســالن پذيرايــی شــاهرود، خانــه جوانــان 
ــتند  ــا هس ــن پروژه ه ــی از اي و ... بخش
کــه بــا همــكاری اســتانداری بــرای 
شــدن  تكميــل  و  بودجــه  و  جــذب 
هســتيم.  آن هــا  روی  کار  حــال  در 
همين طــور تخت هــای برخــی مراکــز 
ــدا  ــش پي ــز افزاي ــز ديالي ــه مرک از جمل
کــرده کــه مــردم بســيار از ايــن اتفاقــات 
خرســند هســتند. ضمــن اين کــه در 
بخــش وقف هــای مردمــی هــم فعاليــت 

داشــته ايم. زيــادی 

ــه  ــی ک ــات و برنامه های ــورد موقوف در م
ــتر  ــد بیش ــف داری ــعه وق ــرای توس ب

ــد. بگویی
کــه  می کنيــم  شــكر  را  خــدا  بلــه. 
از  ايــن ســمت بيــش  مــردم را بــه 
ــادی  ــل زي ــم و تماي قبــل جلــب کرده اي
ــه  ــان ب ــی از اموالش ــف بخش ــرای وق ب
چــون  بنــده  دارنــد.  احمــر  هــالل 
اســتان هــم  رئيــس شــورای شــهر 
ايــن زمينــه بــا کمــک  هســتم، در 
فعــال  بســيار  شــورا  و  شــهرداری 
انقــالب،  پيــروزی  از  قبــل  هســتيم. 
وقفيــات هــالل احمــر بيشــتر بــوده 

اســت، بــه دليــل اين کــه نهادهــای 
ديگــری  ياری گــر  و  کمک رســان 
ــتی و ...  ــداد و بهزيس ــه ام ــون کميت چ
ــالب و  ــروزی انق ــس از پي ــد و پ نبودن
ــا  ــاً وقف ه ــا طبع ــن نهاده ــكيل اي تش
ــای  ــر نهاده ــر و ديگ ــالل احم ــان ه مي
ــابق  ــز س ــد و تمرک ــيم ش ــوازی تقس م
را نداشــت. مــا تــالش کرديــم کــه 
وقــف بــرای هــالل احمــر را دوبــاره 
بــه اولويت هــای مــردم بازگردانيــم و 
عملكــرد و مســئوليت های ســنگينش 
را بــه عنــوان يــک NGO بين المللــی 
نشــان دهيــم. مــردم هــم وقتــی مســلماً 
بگيرنــد  قــرار  فعاليت هــا  در جريــان 
ــا چــه  ــر ت ــردم هــالل احم ــد م و ببينن
ــف  حــد ياری رســان اســت و چــه وظاي
دشــواری داد، دوبــاره ايــن ســمت و 
ــرای  ــان را ب ــه اموالش ــد ک ــو می آين س
ــد.  ــف کنن ــر وق ــالل احم ــه ه ــک ب کم
خــدا را شــكر می کنيــم کــه ايــن رونــد 
ــه رشــد اســت و  ــاًل رو ب در اســتان کام
مطمئنــاً در آينــده نزديــک بيشــتر هــم 

خواهــد شــد.

ــا شــورای  ارتبــاط خــوب هــالل احمــر ب
ــه  ــن زمین ــم در ای ــهرداری ه ــهر و ش ش

ــوده اســت؟ ــر ب مؤث
بلــه، مســلماً. هــر زمانــی کــه نهادهــای 
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــهر ب ــک ش ــف ي مختل
قــوی و محكمــی داشــته باشــند، مســلماً 
بهتــر می تواننــد عمــل کننــد. نــه فقــط 
در زمينــه وقــف، کــه در موضوعــات 
ــای  ــدن اعض ــتر ش ــون بيش ــری چ ديگ
داوطلــب و افتخــاری هــم تأثيــر داشــته 
ــن  ــه همي ــم ب ــم بتواني ــت. اميدواري اس
مســير ادامــه بدهيــم و اتفاقــات بهتــری 
ــردم  ــمنان و م ــتان س ــرای اس ــم ب را ه

ــم.  ــم بزني ــزش رق عزي

ــی  ــه در برخ ــی ک ــات خوب ــی از اتفاق یک
اســتان ها در حــال شــکل گرفتــن اســت، 
ــا فضــای دانشــگاهی  برقــراری ارتبــاط ب
بــرای بررســی مســائل مربــوط بــه هــالل 
احمــر و امدادرســانی اســت. طبعــا چنین 
اتفاقــی می توانــد ثمــرات نیکــی داشــته 
ــی  ــم فعالیت ــه ه ــن عرص ــد. در ای باش

داشــته اید؟
ــق  ــتيم از طري ــالش هس ــم در ت ــا ه م
ــن  ــرات اي ــاط از ثم ــن ارتب ــراري اي برق
ــي  ــم. صحبت هاي ــره ببري ــا به فعاليت ه
انجــام شــده تــا جهــاد دانشــگاهي يــک 
طــرح پژوهشــي و تحقيقاتــي انجــام 
ــتگاه هاي  ــكاري دس ــزان هم ــد و مي ده
ــا اســتانداري  ــي اســتان ســمنان ب اجراي
ــد و  ــي کن ــتگاه ها را ارزياب ــاير دس و س
مشــخص شــود کــدام دســتگاه باالتريــن 
دســتگاه هاي  ســاير  بــا  را  همــكاري 
بــه  ارزيابــي  اين گونــه  دارد.  اجرايــي 
ــتگاه ها و مشــارکت  ــن دس ــي بي هم افزاي
و همــكاري بيــش از پيــش دســتگاه هاي 
ــد.  ــک مي کن ــر کم ــا يكديگ ــي ب اجراي
ــه  ــمنان ب ــتان س ــگاهي اس ــاد دانش جه
ــي  ــي و انقالب ــاد ارزش ــک نه ــوان ي عن
و تخصصــي فــراوان در زمينــه انجــام 
تحقيقاتــي،  و  پژوهشــي  کارهــاي 
طــرح  ايــن  اجــراي  در  مي توانــد 
پژوهشــي موفــق باشــد و نتيجــه آن 
ــود. ــد ب ــد خواه ــوب و مفي ــيار مطل بس

ــتان هایی  ــه اس ــمنان از جمل ــتان س اس
اســت کــه اتبــاع بیگانــه در آن آمــار قابل 
ــوع  ــن موض ــرای ای ــد. ب ــی را دارن توجه

ــته اید؟  ــه ای داش ــم برنام ه
اين کــه  از  خرســنديم  بســيار  بلــه. 
خوبــی  برنامه هــای  زمينــه  ايــن  در 
ــاع  ــی از اتب ــرای بخش ــا ب ــته ايم. م داش
امدادگــری  آموزشــی  برنامه هــای 
گذاشــته ايم تــا اگــر خدايــی نكــرده 
اتفاقــی افتــاد، آمادگــی کمــک کــردن را 
ــا توانمندســازی  ــاً ب داشــته باشــند. قطع
آن هــا هــم مشــكالت مــا و هم خودشــان 
کمتــر خواهــد شــد. ضمــن اين کــه 
مدرســه ای هــم بــرای ايــن اتبــاع ايجــاد 
افــراد  ايــن  از  نفــر  و 17۰  کرده ايــم 
ــد، در  ــده بودن ــاز مان ــل ب ــه از تحصي ک
ــردن  ــر ک ــتند. داي ــل هس ــال تحصي ح
ــل  ــه از تحصي ــرادی ک ــرای اف مدرســه ب
ــراد بهتــری  ــد هــم از آن هــا اف بازمانده ان
ــا  ــده م ــكالت آين ــم مش ــازد و ه می س
ــات  ــم اتفاق ــد. اميدواري ــر می کن را کمت
 .ــم ــم بزني ــتان رق ــی را در اس خوب

سعی می كنیم كاماًل 
به روز بوده و كارها 
را خوب پیش ببریم. 
گروه های امدادی 
هم همیشه آماده 
هستند تا اگر اتفاقی 
رخ داد بتوانند 
به بهترین شکل 
امدادرسانی كنند

ما برای بخشی از اتباع برنامه های آموزشی امدادگری گذاشته ایم تا اگر خدایی نکرده اتفاقی 
افتاد، آمادگی كمک كردن را داشته باشند. قطعاً با توانمندسازی آن ها هم مشکالت ما و هم 

خودشان كمتر خواهد شد
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گزارش

خدایا
به سالمت دارش 

٨6 هزار زائر، راهی سفر حج می شوند

ــادی  ــای زی ــد، دل ه ــان می آی ــه می ــه ب ــج ک ــفر ح ــای س پ
می تپــد، نــه فقــط در ایــران، بلکــه سراســر دنیــا... مســلمانان 
ــدا را  ــه خ ــواف خان ــوان آرزوی ط ــه نمی ت ــد ک ــه یکدل ان هم
ــی و  ــته باش ــه ش گش ــرد خان ــا گ ــر باره ــی اگ ــت، حت نداش
بدانــی بزرگ تریــن خانــه حضــرت حــق، دل هــای بندگانــش 
اســت. پــای ســفر حــج کــه بــه میــان می آیــد، هــالل احمــر 
ــنگین  ــئولیتی س ــده دارد؛ مس ــر عه ــنگینی ب ــئولیت س مس
ــره  ــی گ ــرزمین وح ــه س ــفر ب ــا س ــه ب ــیرین ک ــه ش و البت

می خــورد.

نخســتين روز از مــاه مبــارک رمضــان بــود کــه معاينــات پيــش از 
اعــزام زائــران حــج آغــاز شــد. ســيد علــی مرعشــی، رئيــس مرکز 
پزشــكی حــج و زيــارت، بــا اعــالم ايــن مطلــب کــه بــه محــض 
ــاز  ــع 96 و آغ ــج تمت ــای ح ــران در کاروان ه ــام زائ ــان ثبت ن پاي
کالس هــای آموزشــی زائــران، معاينــات پيــش از اعــزام زائــران به 
حــج بــرای تعييــن اســتطاعت جســمانی آن هــا آغــاز می شــود، 
ــه  ــه ب ــا توج ــده اند و ب ــخص ش ــا مش ــران کاروان ه ــت: مدي گف
ــران  ــران را مدي ــتطاعت زائ ــی کننده اس ــكان بررس ــه پزش اين ک
ــورد  ــر ظرفيــت م ــا ســه براب ــد، دو ت ــا انتخــاب می کنن کاروان ه
نيــاز پزشــک بــه مديــران کاروان هــا معرفــی خواهيــم کــرد تــا از 

ميــان آن هــا پزشــک هــر کاروان را انتخــاب کننــد.
ــاردار،  ــراد ب ــی، اف ــاص قلب ــاران خ ــه بيم ــت ک ــن گف او همچني
ــد،  ــد اعمــال را انجــام دهن ــوان جســمی کــه نتوانن بيمــاران نات
ــه  بيمــاران اعصــاب و روان در درجــات خــاص و ... نمی تواننــد ب

حــج مشــرف شــوند.
ــام  ــه انج ــاره ب ــا اش ــارت ب ــج و زي ــكی ح ــز پزش ــس مرک رئي
پژوهش هــای علمــی در خصــوص بيماری هايــی کــه اســتطاعت 
ــد  ــا در رون ــی بيماری ه ــر برخ ــد و تأثي ــلب می کنن ــج را س ح
ــات در خصــوص  ــادل اطالع ــت: تب ــج، گف ــران در ح حضــور زائ
اســتطاعت جســمانی و زائــل شــدن اســتطاعت از طريــق 
ــدارد،  ــود ن ــالمی وج ــورهای اس ــن کش ــاص بي ــای خ بيماری ه
امــا در ايــران مقاله هــا و پژوهش هــای خوبــی در ايــن خصــوص 
انجــام شــده اســت، از جمله پژوهش هايــی در خصوص بيشــترين 
بيماری هــای حــج، بيمــاران ديابتــی در حــج و ... صــورت گرفتــه. 
ــش  ــه پژوه ــوط ب ــز مرب ــج ني ــا ح ــط ب ــش مرتب ــن پژوه آخري
پايان نامــه دکتــری تخصصــی در رشــته روانشناســی بــود کــه در 
آن تأثيــر حادثــه منــا بــر روی هم کاروانی هــا و خانــواده حجــاج 

ســنجيده شــد.

گرمای هوا و آموزش های الزم 
ــر  ــه ه ــه اين ک ــه ب ــا توج ــوی حــج ب ــن دوره از ســفر معن در اي
ســال برگــزاری مناســک حــج بــه روزهــای گرم  تــر ســال نزديــک 
می شــود، آموزش هــای زائــران بــر اســاس نيازهــای خــاص 
آن هــا در هــوای گــرم تغييــر يافتــه و زائــران يــاد خواهنــد گرفت 
در مواجهــه بــا گرمــا و ســاير مســائل چگونــه از ســالمتی خــود و 

ديگــران مراقبــت کننــد.
ــای  ــک دوره ه ــده نزدي ــرد: در آين ــح ک ــی تصري ــر مرعش دکت
آموزشــی و امــدادی بــرای مســئوالن کاروان هــا، پزشــكان و زوار 
ــه  ــا همــه مســافران ســرزمين وحــی ب ــه شــده ت در نظــر گرفت
ــوند. ــاده ش ــده آم ــی نش ــرايط پيش بين ــا ش ــه ب ــور مواجه منظ

رئيــس مرکــز پزشــكی حــج و زيارت جمعيــت هالل احمــر گفت: 
تاکنــون هيچ گونــه دوره خاصــی برای زوار تشــكيل نشــده اســت، 
ــی  ــز پزشــكی حــج معرف ــدگان مرک ــه نماين ــا مدرســانی را ب ام
کرده ايــم تــا آموزش هــای الزم را بــه مســئوالن کاروان هــا و زوار 
ارائــه کننــد. بــدون شــک نــوع آموزشــی کــه بــه پزشــكان ارائــه 

مریم خبازیان
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ــود  ــد ب ــاوت خواه ــا و زوار متف ــا مســئوالن کاروان ه می شــود، ب
ــا همــكاری ســازمان حــج و  ــه صــورت کامــاًل تخصصــی و ب و ب

زيــارت و بعثــه مقــام معظــم رهبــری انجــام می شــود.
او در مــورد ناکافــی بــودن آموزش هــا بــه حجــاج نيــز بيــان کــرد: 
ــوده،  ــه حجــاج کافــی ب ــه آمــوزش ب البتــه بايــد گفــت کــه ارائ
ــه اين کــه حــج امســال در موســم گــرم کشــور  ــا توجــه ب امــا ب
عربســتان برگــزار می شــود، بايــد آموزش هــا بــر اســاس شــرايط 

کنونــی و آب و هوايــی تغييــر کنــد.

دکتر ضیايی:
مراکز هالل احمر در مکه و مدينه تجهیز شدند

ــن  ــريح مهم تري ــا تش ــم ب ــی ه ــن ضياي ــيد اميرمحس ــر س دکت
ــس از  ــرد: پ ــار ک ــال اظه ــع امس ــج تمت ــن ح ــای زائري برنامه ه
اين کــه مشــخص شــد امســال بــه مكــه مكرمــه اعــزام خواهيــم 
ــا مراکــز موجــود در داخــل  ــه مشــكالتمان را ب داشــت، بالفاصل
عربســتان حــل کرديــم و اکنــون همــان دو مرکــزی کــه در مكــه 

ــم. ــز کردي ــاره تجهي ــه داشــتيم را دوب و مدين
ــک،  ــر پزش ــب 55۰ نف ــرد، قري ــالم ک ــی اع ــه ضياي ــور ک آن ط
ــه حــدود  ــد شــد ک ــزام خواهن ــای مربوطــه اع پرســتار و نيروه
۲۰۰ نفــر آن هــا در کاروان هــا و بقيــه در ســتاد مكــه و مدينــه 

ــت.  ــد داش ــور خواهن حض
اندکــی بعــد، پــس از بررســی های انجــام شــده، پزشــكان اعزامــی 
بــه ســرزمين وحــی مشــخص شــدند. مرعشــی در ايــن بــاره بيان 
کــرد: شناســايی ســالمت زوار، معاينــه، واکســينه شــدن و ديگــر 
ــه راهكارهايــی اســت کــه مرکــز  اقدامــات الزم پزشــكی از جمل
پيــش از اعــزام حجــاج بــه ســرزمين وحــی انجــام می دهــد، امــا 
ــه اقــدام پزشــكی الزم صــورت نگرفتــه اســت. تاکنــون هيچ گون

مرعشــی بيــان کــرد: بايــد عنــوان کنــم در راســتای تســريع در 
ــاج  ــناخت حج ــكی و ش ــوب پزش ــانی مطل ــه، خدمات رس معاين
اقدامــات الزم صــورت گرفتــه، امــا بــا توجــه بــه اين کــه 
ــد،  ــرات اعزامــی و پزشــكان مشــخص نشــده بودن ــا، نف کاروان ه

ــت. ــده اس ــام نش ــی انج ــه خدمات ــون هيچ گون تاکن

حضور پُر رنگ پزشکان زن 
ــد  ــی خواهن امســال در ســفر حــج، پزشــكان زن حضــور پررنگ
داشــت. مرعشــی در ايــن بــاره اين گونــه توضيــح داد: امســال در 
ســطح کشــور 59۰ کاروان حــج داريــم و کل پزشــكان حــج 36۰ 
ــر آن درصــد جمعيتــی متقاضيــان حــج  نفــر هســتند. عــالوه ب
خانــم، هميشــه بيشــتر از آقايــان اســت. در صورتــی کــه نصــف 
ــهرها  ــی ش ــتند و در برخ ــم نيس ــج، خان ــكی ح ــت پزش جمعي
تعــداد پزشــک خانــم بســيار کــم اســت. عــالوه بــر آن بــا توجــه 
بــه شــرايط خــاص حــج امســال، احتيــاط خانم هــا نيــز بيشــتر 
ــه  ــر هفت ــر روز و ه ــكان زن ه ــزش پزش ــراف و ري ــوده و انص ب

ــد. ــاق می افت اتف
ــر  ــالل احم ــت ه ــارت جمعي ــز پزشــكی حــج و زي ــس مرک رئي

ــک  ــه کاروان ي ــا س ــر دو ي ــه ازای ه ــا ب ــرای کاروان ه ــزود: ب اف
ــرای تأييــد اســتطاعت جســمی وجــود دارد و اين کــه  پزشــک ب
ــم ويزيــت شــوند،  در عمــل همــه خانم هــا توســط پزشــک خان
امكان پذيــر نيســت. امــا ايــن امــكان در ايــام حــج فراهــم شــده 
ــه  ــا ب اســت، در تمــام درمانگاه هــا پزشــک زن داشــته باشــيم ي
فاصلــه نزديكــی از محــل اســكان زائــران، امــكان معاينــه توســط 
ــج  ــكان، از ح ــن ام ــه اي ــد. البت ــته باش ــود داش ــک زن وج پزش
ــه  ــی ب ــن دسترس ــل از آن اين چني ــاده و قب ــاق افت ــته اتف گذش

ــم وجــود نداشــته اســت. پزشــک خان
ــا اشــاره بــه پرونــده پزشــكی متقاضيــان حــج يــادآور شــد:  او ب
معمــوالً زائرانــی کــه مايــل بــه تشــرف حــج هســتند، در صحــت 
ــی از  ــرح حال ــا ش ــک تنه ــد. پزش ــر می برن ــه س ــالمت ب و س
ــده ای را  ــای تعريف ش ــون و آزمايش ه ــار خ ــه، فش ــا گرفت آن ه
درخواســت کــرده و دفترچــه و پرونــده پزشــكی آن هــا را تكميــل 
می کنــد. بــرای ايــن پرونده هــا معاينــات خــاص، ويــژه و 
نگران کننــده ای وجــود نــدارد کــه نيــاز مبــرم بــه پزشــک خانــم 

باشــد.

آنالیز و استخراج بیماری های شايع در عتبات
دکتــر طاهــر درودی، مشــاور اجرايــی رئيــس مرکــز پزشــكی حج 
ــای  ــز و اســتخراج بيماری ه ــم از آنالي ــر ه ــارت هــالل احم و زي
شــايع در عتبــات خبــر داد و گفــت: تهيــه پروتكل هــای درمانــی 
ويــژه عتبــات بــر اســاس پژوهش هــای صــورت گرفتــه در 

کاهــش هزينــه  مــادی و توليــد علــم مؤثــر خواهــد بــود.
او بــا اشــاره بــه اين کــه يكــی از مقــوالت مهــم در حــج و 
ســفرهای زيارتــی توجــه بــه ســالمت زوار اســت، عنــوان 
ــو اســت و  ــی کاری ن ــرد: پژوهــش در حــج و ســفرهای زيارت ک
ــز  ــالمی ني ــورهای اس ــی در کش ــه حت ــت ک ــی اس ــن در حال اي
ــدک  ــيار ان ــفرها بس ــه س ــالمت  محور اين گون ــای س پژوهش ه
بــوده و فقــط برخــی کشــورها ماننــد عربســتان و يــا کشــورهای 
اروپايــی و در نهايــت  آمريــكا مقاالتــی در ايــن زمينــه داشــته اند.

ــم  ــد عل ــرای تولي ــاالت ب ــن مق ــی اي ــريح خروج درودی در تش
در کشــور نيــز گفــت: توليــد علمــی کــه مــورد تأکيــد بــزرگان 
باشــد نيــز از محورهــای مهــم برنامه هــای پژوهش هــای آينــده 
ايــن مرکــز اســت؛ بــه طــوری  کــه پژوهش هــای مــا بــه مقــاالت 
تئــوری خالصــه نشــده اســت و از دســتاوردهای ايــن پژوهش هــا 
ــايع  ــای ش ــرای بيماری ه ــای الزم ب ــالغ پروتكل ه ــه و اب در تهي
در حــج و ســفرهای زيارتــی بهــره می گيريــم. بــا تدويــن 
ــكان  ــليقه ای پزش ــای س ــز و درمان ه ــا از تجوي ــن پروتكل ه اي

ــد. ــل می آي ــه عم ــری ب جلوگي
مشــاور اجرايــی رئيــس مرکــز پزشــكی حــج و زيــارت جمعيــت 
ــه واســطه  ــی ب ــای درمان ــاره کاهــش هزينه ه ــر درب ــالل احم ه
ــک از  ــر ي ــه ه ــرای بهين ــت: اج ــا گف ــن پژوهش ه ــه اي نتيج
انســانی در  هزينه هــای  پروتكل هــای درمانــی قطعــاً  ايــن 
ــال  ــرای مث ــد داد. ب ــش خواه ــی را کاه ــم درمان ــوالت مه مق

دكتر سید امیرمحسن ضیایی: پس از این كه مشخص شد امسال به مکه مکرمه اعزام خواهیم 
داشت، بالفاصله مشکالتمان را با مراكز موجود در داخل عربستان حل كردیم و اكنون همان 

دو مركزی كه در مکه و مدینه داشتیم را دوباره تجهیز كردیم

مشاور اجرایی 
رئیس مركز 
پزشکی حج و 
زیارت هالل احمر: 
پژوهش در حج و 
سفرهای زیارتی 
كاری نو است 
و این در حالی 
است كه حتی در 
كشورهای اسالمی 
نیز پژوهش های 
سالمت  محور 
این گونه سفرها 
بسیار اندک بوده و 
فقط برخی كشورها 
مانند عربستان و یا 
كشورهای اروپایی 
و در نهایت  آمریکا 
مقاالتی در این 
زمینه داشته اند
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گزارش

ــتری  ــی بس ــفر زيارت ــک س ــور در ي ــدت حض ــری در م ــر زائ اگ
هزينه هــای درمانــی آن کاهــش می يابــد.  نشــود، مســلماً 
بنابرايــن تجويــز منطقــی دارو و همچنيــن مؤثــر بــودن تجويزهــا 
بــر اســاس پروتكل هــای درمانــی ارائــه شــده کــه حاصــل 
ايــن پژوهش هاســت، می توانــد در صرفه جويــی ريالــی نيــز 

ــد. ــذار باش تأثيرگ

امنیت، عزت و کرامت حجاج
بــا توجــه بــه فاجعــه منــا و برگــزار نشــدن حج در ســال گذشــته، 
ــژه ای انجــام شــده  ــزی وي ــرای حــج پزشــكی امســال برنامه ري ب
ــا وزارت حــج عربســتان  ــه ب ــی ک ــی توافق ــع در پ اســت؛ در واق
صــورت گرفتــه اســت، بــرای 86 هــزار و 5۰۰ نفــر ســهميه اعــزام 
ــن  ــه اي ــد ک ــور دارن ــی حض ــک اعزام ــج 96، 58۰ پزش ــه ح ب
ميــزان بــه نســبت آخريــن ســال تشــرف زائــران ايرانــی در ســال 

9۴، 35 درصــد افزايــش دارد.
ــن  ــت حجــاج يكــی از محوری تري ــزت و کرام ــت، ع بحــث امني
موضوعــات مذاکــرات مــا بــا طــرف ســعودی بــود کــه در متــن 
توافقنامــه نيــز بــه صراحت بيان شــده و طبــق تعهدی کــه وزارت 
ــران کشــورمان  ــت زائ ــزت و امني حــج عربســتان داده اســت، ع
ــه  ــه اين ک ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــد. مرعش ــد ش ــن خواه تأمي
امســال حجــم اعــزام زائــران حــدود 86 هــزار نفــر اســت، در نظــر 
داريــم در تمــام مراکــز اســكان زائــران درمانگاه هايــی دايــر کنيــم 
و تمــام خدمــات پزشــكی، بــه غيــر از جراحی هــای پيشــرفته، در 
ــه خواهــد شــد. امســال  ــران ارائ ــه زائ ــی ب بيمارســتان های ايران
ــزام  ــه کشــور عربســتان اع ــم پزشــكی ب ــب تي ــر در قال 58۰ نف
ــن  ــی اســت کــه تيــم پزشــكی در آخري ــن در حال می شــوند، اي
ــه اين کــه  ــا اشــاره ب ــود. مرعشــی در ادامــه ب حــج 5۰۰ نفــره ب
از مجمــوع 58۰ کادر پزشــكی حــج امســال، ۲۲۰ نفــر در 
ــای  ــر در درمانگاه ه ــه و 36۰ نف ــه و مدين ــتان های مك بيمارس
محــل اســكان زائــران مســتقر می شــوند، افــزود: در آخريــن حــج 

گذشــته بــه منظــور ارائــه خدمــات پزشــكی منطبــق بــا اصــول 
اســالمی، 68 پزشــک خانــم بــه حــج اعــزام شــدند کــه امســال با 
توجــه بــه ثبــت نام  هــای انجام شــده، ايــن تعــداد کاهــش پيــدا 

کــرده اســت.

ارسال 400 قلم دارو به مکه و مدينه
ــرای  ــم دارو ب ــال ۴۰۰ قل ــه امس ــه اين ک ــاره ب ــا اش ــی ب مرعش
ارســال بــه مكــه و مدينــه در نظــر گرفتــه شــده اســت، گفــت: 
ســرم و شــربت، وزن و حجــم کمتــری دارد و هزينه هــای 
ــه از  ــم ک ــر داري ــدارد. در نظ ــران ن ــا اي ــی ب ــاوت چندان آن تف
ــر  ــا آخ ــوال ت ــع اول ش ــم، در واق ــداری کني ــعودی ها خري س
ذی القعــده، زمــان تعييــن شــده از طــرف ســعودی بــرای ارســال 
ــكل دارو  ــا مش ــالی ب ــچ س ــت. در هي ــده اس ــن ش ــا تعيي دارو ه

ــت. ــم داش ــكلی نخواهي ــم مش ــال ه ــم و امس ــه نبودي مواج
بــه گفتــه رئيــس مرکــز پزشــكی حــج و زيــارت جمعيــت هــالل 
احمــر، امســال بــه دليــل شــرايط خــاص برگــزاری مراســم حــج، 
درخواســت تهيــه واکســن بــه صــورت فــوری بــه يــک کمپانــی 
داده شــد کــه تــا پايــان خــرداد واکســن مــورد نيــاز بــه کشــور 

وارد شــد و همــه زائــران واکســينه شــدند.
مرعشــی بــه پرداخــت هزينــه داروی مننژيــت از ســوی حجــاج 
اشــاره و تصريــح کــرد: ايــن دارو بــه لحــاظ مانــدگاری دارای دو 
نــوع اســت کــه دارو بــا مانــدگاری ۲ ســاله، بــا 3۰ هــزار تومــان و 

دارو بــا مانــدگاری 5 ســاله، 8۰ تــا 9۰ هــزار تومــان اســت.

پرونده الکترونیک زائران
ــورت  ــه ص ــران ب ــكی زائ ــات پزش ــام اطالع ــزود: تم ــی اف مرعش
پرونــده الكترونيــک تهيــه و بــه ِســرورهای هــالل احمــر متصــل 
می شــود و بــا مراجعــه زائــر بــه پزشــک، تمــام اطالعــات 
پزشــكی وی از جملــه آخريــن آزمايش هــای انجــام شــده و 
ــا  ــه ب ــود ک ــاپ می ش ــی روی سرنســخه وی چ ــای مصرف داروه
اعــالم اســم زائــر، شــماره پاســپورت يــا شــماره کاروان، می تــوان 

ــدا کــرد. ــن اطالعــات دسترســی پي ــه اي ب

تجهیز چادرهای عرفات به سیستم خنک کننده
ــا  ــر پ ــا ب ــه در من ــی ک ــن چادرهاي ــزود: همچني ــی اف مرعش
ــی  ــتم برخ ــز و سيس ــی تجهي ــتم سرمايش ــه سيس ــوند ب می ش
ــرای  ــه ب ــای اولي ــرده اســت. آموزش ه ــر ک ــا هــم تغيي از چادره
پيشــگيری از وقــوع حادثــه و شناســايی عالئــم، از جملــه مواردی 

ــود. ــه می ش ــاج ارائ ــه حج ــال ب ــه امس ــت ک اس
ــر ضــرورت انتخــاب زمــان  ــا درخواســت از حجــاج مبنــی ب او ب
مناســب و خلــوت بــرای انجــام مراســم رمــی جمــرات، تصريــح 
کــرد: از آن جايــی کــه بــه زمــان گرمــای هــوا نزديــک می شــويم، 
تــوان زائــران هــم در انجــام مناســک تــا حــدودی کــم می شــود، 
از ايــن رو انتظــار مــی رود مديــران کاروان هــا بــا هماهنگی هــای 
الزم بــرای انجــام مناســک در زمان هــای مناســب، ميــزان وقــوع 

 .حــوادث را کاهــش بدهنــد

در پی توافقی كه 
با وزارت حج 

عربستان صورت 
گرفته است، برای 

86 هزار و ۵۰۰ نفر 
سهمیه اعزام به حج 

96، ۵8۰ پزشک 
اعزامی حضور 

دارند كه این میزان 
به نسبت آخرین 

سال تشرف زائران 
ایرانی در سال 94، 
۳۵ درصد افزایش 

دارد
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باشـگاه مـهرومـاه
++++

اخبار و گزارشات
یادداشت و مقاالت

و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی
 ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

نسخه آزمایشی پایگاه اطالع رسانی نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر بر روی آدرس

 www.nvhelal.irدر دسترس است.

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

برندگان  شماره 20
مهر و ماه

www.nvhelal.ir

 پایگاه اطالع رسانی
اکرم نريماني، استان اصفهانحوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر    913۰76788۴

محمد رضايی رکن آبادی، خراسان رضوی    9151831۴5۲
محمدرفيع سنايی، استان گلستان    911196۴317

ليال رزم يار، اصفهان    9۲1۰۴8۰85۴
وحيد عرفانی، استان البرز     9396371۴59

محبوبه کاري مقدم، خراسان رضوي     91569637۰8
9368۲87۲98      محمدحسين آشورنژادمقدم، قاينات

مطهره گودرزی، استان لرستان     936376۴۲9۰
آسيه يوسفيان، خراسان جنوبی    9379653۴۰۴

ليال نيک سرشت، تهران     91۲31۲59۴9
شوزب صادقی، استان قم     9191953537

عفت ذال حسينی، خراسان جنوبی     915335۰۴9۴
محمدجواد خيرات، استان فارس     91۰7۰31536

حديثه مهدی پور، گيالن     93۰38۴۰518
جواد شهرکی، سرخس    9155۲۴3۴۰5

هادی دهدشتی، استان قزوين    91۲9۴91165
زکيه شهيدی، استان کرمان     935۰667117

علي حسينعلي، قزوين     91۲785۰۲66
زهره فيض، استان سمنان    919131۲9۲3

حجت نصيری، اصفهان    91311۰6۴5۴
بابک محسني، ساختمان صلح    91۲798۰57۰
91533381۲6    علی رجبی، خراسان رضوی 

حميد ندا، خراسان جنوبی شعبه درميان       91516۰3۴51
رحمن سلطانی، آذربايجان شرقي    91۴11۲5361
احسان کاوسی، خراسان جنوبی     915۴96۲۰86

علی هاروقی، استان آذربايجان غربی     91۴16۰8۲99
مهناز جليليان، استان کرمانشاه    91888786۲7

علی يارامينی، استان فارس     9173۲۲۲16۰
سعيد دهقان، استان فارس     9178۰51۲۴8

رضا نورمحمدی، آذربايجان شرقی     91۴31395۰8
علی اصغر باکفايت، استان يزد    9133578513

مرتضی اللهيان، خراسان جنوبی    9۲۲31۴۲۰۴9
شهربانو خليق، استان اردبيل     91۴35767۰5
امين بازيار، شهرستان کازرون    9171۲۴۰۰36

ناهيده ميرزايی، تبريز     91۴3۰97338
فرزانه افشارمنش، کرمان     93۰557۲86۲

سميه سالق، استان گلستان     911971517۴
آراز معماری، استان آذربايجان غربی     91۴3۴56835

محمود تفكری، استان گلستان     9111759۴96
نرگس صداقتی، استان قم     91۲353۰5۰۲

بهنام بابازاده، استان آذربايجان غربی     91۴16۰۴315
ژيال بزرگ نياکان، استان کرمانشاه    91883۰۲799

مهديه جمشيدی، استان کرمان    9133975675
زهرا غفارنژاد، استان آذربايجان غربی     91۴3۴56835

فريبا رنج بخش، استان فارس     9177۰۲57۰1
محمود حسن زاده، خراسان رضوی    9155177973
سيده پروين حسينی، استان بوشهر    9179۲96678

 91581۰۲۴۴3                                                   فاطمه سعيد فعال جدی، خراسان رضوی
عليرضا احمدی پيما، خراسان جنوبی     915561۲۰7۰

افسانه لطيفی، خراسان رضوی    9153811715
سيد حسن اسالمی، خراسان جنوبی     9366۲18۲۰۲

سميرا چهری، استان کرمانشاه     93563۰91۰6
سعيد کاظمی، چهارمحال و بختياری    913879۰۰17
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مسابقه پيامكي مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سؤاالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد که هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد کنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.

SMS

پيام تا   30تير
زمان ارسال 

01
چند درصد از کل آب های موجود دنیا را آب شیرین تشکیل می دهد؟

د( 7/5 درصد ج( 5/ ۲ درصد  ب( 5 درصد   الف( 1۰درصد 

02
محمدعلی شاه قاجار چه کسی را برای نخست وزیری انتخاب کرد تا با مشروطه خواهان به تفاهم برسد؟

د( قائم مقام فراهانی  ج( عضدالدوله  ب( ميرزا علی اصغرخان اتابک  الف( اميرکبير 

03
کتاب منهج السالکین از تقریرات دروس اخالقی چه کسی است؟

ب( آقا حسين خوانساری             ج( آيت اهلل بروجردی             د( عالمه طباطبايی الف( مال احمد نراقی 

04
اولین کسی که تفصیل اآلیات و تفصیل روایات نوشته کیست؟

د( سيد بن طاووس ج( سيد رضی  ب( شيخ صدوق  الف( عالمه مجلسی 

05
انسان رامی توان به سه بُعد تقسیم کرد؛ بُعد اجتماعی، بُعد ................... و بُعد طبیعی.

د( تاريخی ج( سياسی   الف( اخالقی                                    ب( ايمانی     

06
به کدام سوره، لقب عروس قرآن داده اند؟

د( فاطر ج( الرحمن   ب( يس   الف( انعام  

07
نخستین سوگنامه کربال  به زبان فارسی را چه کسی سرود؟

ب( کسايی مروزی    ج( خواجوی کرمانی        د( بيدل دهلوی الف( صائب تبريزی 

08
کودکان از چند ماهگی قادر هستند با تصاویر انیمیشن ارتباط برقرار کنند؟

ب( 1۰ ماهگی    ج( 8 ماهگی  د( 6 ماهگی الف( 3 ماهگی 

09
در چه تاریخی ترور نافرجام مقام معظم رهبری حفظه اهلل در مسجد ابوذر تهران رخ داد؟

د( مرداد136۰ ب(مرداد1361              ج( تير136۰  الف(تير1361 

10
روزنامه اطالعات اولین بار در چه سالی منتشر شد؟

ب(13۰5                            ج( 13۰3                       د(13۰6 الف( 13۰۴     



زاد
کتاِب ماه تبلیغ

انسان متعالی در چرخش ايام، مرهون نظر و دقت و کنكاش 
است و هم اوست که مد نظر خالق برای جانشينی بوده است. 

نگاه کمال گرايانه برای بشر، هم قصد حضرت دوست از 
خلقت بوده است و هم ميل مخلوق در باور فطری خويش؛ 
حرکت ها اگر در خيزش به سوی تعالی باشد، الجرم نياز به 

شناسايی هدف، بازشناسی توان و قدرت و سرانجام کوشش 
برای نيل به مقصود. 

حرکت های معنوی نيز همين گونه اند. تبليغ، ابزار شناسائی 
هدف، بازشناسی توان و کوشش برای دستيابی به آن هدف 

متعالی است.
زاد، شروعی است بر پاسخ به کسب توانايی و کمک به آن 
نياز، که از ماه مبارک رمضان 1۴38، به اهتمام گروهی از 

محققان و پژوهشگران، ان شاء اهلل هر ماه منتشر خواهد شد.
به غير از مناسبت هايی چون ماه مبارک رمضان، ماه محرم 

و صفر، غديريه و ... تالش می شود اين کتاِب ماه، در کنار 
ماهنامه مهروماه ابزاری برای کمک و همياری دوستان 

همكار در حوزه نمايندگی ولی فقيه در جمعيت هالل احمر 
باشد.

تالش گروه تدوين کتاب ماه تبليِغ زاد، بر اين است در 
جمع آوری مطالب به گونه ای عمل کنند که موضوعات 

مورد نياز يک مبلّغ در پاسخگويی های دينی و اجتماعی را 
به طور نسبی در اختيار قرار دهند.

ارائه نظر و برداشت های انتقادی و غيره از سوی خوانندگان 
و مخاطبان گرامی، بر غنای محتوايی اين ماهنامه خواهد 

افزود.
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طرح »همای رحمت« 
جمعیت هالل احمر

 در ماه مبارک رمضان


