
عي
مـا

ـتـ
اج

ي،
نگ

هـ
فـر

ه  
مــ

نـا
هــ

مــا
 

13
94

د 
فن

س
-   ا

ت 
س

 نخ
ال

 س
م -

شت
    ه

ره
شما

8

  |ماهـنامه  فرهنگي،   اجتماعي|
 | سـال نخست|شـماره  هشتم|
|اسفند 1394 |

  |جـمعـيت هــالل احـمـر |
 | حـوزه نمايندگـي ولي فقيه |

سـال نخست

8شـمـاره   |ماهـنامه  فرهنگي،   اجتماعي|
 | سـال نخست|شـماره  هشتم|
|اسفند 1394 |

  آثار و گفتاری از: دکتر منصوری الریجانی، دکتر ســید عادل نادر علی، حجت االسالم والمسلمین مهدی عرب، حجت االسالم والمسلمین پاک نیا 
دکتر عباسعلی براتی، حجت االسالم والمسلمین سید ســجاد ایزدهی، دکتر ســمیه رمضان ماهی، حجت االسالم والمسلمین مهدی اسماعیلی 
دکتر احمد حسین شــریفی،  صدرا صدوقــی، حجت االسالم والمســلمین جواد جعفری، دکتــر محمد رضا بهمنی، حجت االسالم والمســلمین 

محمد رضا مصطفی پور، پال اسپراکمن و ... 

  |جـمعـيت هــالل احـمـر |
 | حـوزه نمايندگـي ولي فقيه |

جمادی االول-جمادی الثانی1437
FEBRUARY .MARCH 2016

مهر سبز هالل
جمعیت هالل احمر همراه مهربان 
مسافران نوروزی است

ز کوی یار می آید
نسیم  باد نوروزی





درهـاي رحـمت الـهي را با ذکر بسـم اهلل بگـشاييد



34

38

 ز کوی یار می آید 
نسیم باد نوروزی

 ابعاد اعجازانگیز بهار، در گفت وگو 
 با عبدالکریم پاک نیا 

پژوهشگر و مؤلف آثار دینی

 بهار حقیقی 
در عصر مهدوی

گفت وگو با حجت االسالم جواد جعفری 
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت

42
نوروز و هویت ملی ما

یادداشتی از محمد بقایی )ماکان(

22

14

 خطبه فدکیه عصاره 
نهج البالغه

 حضرت زهرا)س( در آثار و گفتار 
 آیت اهلل جوادی آملی در گفت وگو  

با محمدرضا مصطفی پور

پدر اتحاد جهان اسالم
اهم آرا، اندیشه ها و دغدغه های 

سیدجمال الدین اسدآبادی

44
 نیکوکاری منش 
بزرگان دین است

با حجت االسالم امیرعلی حسنلو 
مدیرگروه تاریخ »مرکز مطالعات و 

پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم« 

51
 نقطه عطف 

راز هستی
مجموعه مطالبی درباره 

اسالم و کرامت انسانی

راز نام ها
مروری بر نامگذاری سال ها از سوی 

مقام معظم رهبری

07

مهرو ماه
ماهنامه فرهنگي، اجتماعي با رویکرد  دیني
جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران

حوزه نمایندگي ولي فقیه
شماره  هشتم -  اسفند 1394

صاحب امتياز و مدير مسئول:
عبدالحسين معزي

زير نظر شوراي سردبيري
سردبیر:ياسر احمدوند

معاون سردبیر: حسين ديوساالر

دبیر تحریریه: احمد رنجبر
تحريريه:

آداب و مناسبت  ها: محمد شيخ االسالمي
اندیشه:حسين امامي

بین الملل: محمد احمدی

48
پیش به سوی جامعه آرمانی

آثار و برکات احسان و نیکوکاری 
در گفت و گو با حجت االسالم و المسلمین 

حمیدرضا مظاهری سیف

یاس کبود
کسی که ذره ای از دوستی فاطمه)س( 

 در دل داشته باشد، از شفاعت او 
بی بهره نمی ماند

21



61
طوفان گل و جوشش بهار 

است
نوروز در آیینه ادب فارسی

66
فجر 34 در 11 سکانس

مروری بر آثار شاخص سی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر 

96
فصل رویش

مسئوالن دفاتر نمایندگی ولي فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان ها از مهم ترین 
برنامه های خود در سال 94 و برنامه هایی 
که برای نوروز و سال 95 دارند، می گویند

123

126

84
گل سرخی در جنوب آفریقا

 برنامه های صلیب سرخ برای کمک 
به مردم نامیبیا که گرفتار بحران 

خشکسالی هستند

86
آمار خون 

 گزارش سازمان بهداشت جهانی 
درباره اهدای خون در کشورهای مختلف

90
ابتکاری به نام 

»رابطین فرهنگی«
گفت وگو با حجت االسالم هادی شهابی 

 مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان هرمزگان

94
رسم نیک  زیستن 

پای صحبت ابراهیم برزه، واقف برتر 
جمعیت هالل احمر 

68
ادبیات ایران فراسوی مرزها

گفت وگو با پال اسپراکمن، مترجم امریکایی 
کتاب های فارسی به زبان انگلیسی

82
پاسداشت کرامت انسانی
واکنش نهادهای مذهبی مسیحی به 

بحران پناهجویان؛ بر اساس آمار نهادهای 
مردمی و مذهبی بیش از دولت ها به 

آوارگان کمک کرده اند

نوروز 
و احیای عشق

تعطیالت نوروز و فراغت بیشتر، فرصت 
 بسیار خوبی برای توجه بیشتر زوجین 

به یکدیگر است

در مسیر خوشبختی
عوامل تحکیم خانواده کدام است؟

107
 کوله باری 

پر از مهر
 نکاتی درباره سفر، بهار و مسیری 
 که  به سمت خوشبختی می رود

اسفند 1394شماره   هشتممهرو ماه

 مهر  و مــاه از نوشــته ها، پيشــنهادها و انتقادهاي  شــما 
 اســتقبال مي كند.لطفــًا مطالــب خــود را بــه نشــاني
mehromah    ارسال فرمائيد. .helal@gmai l .com

 سامانه پيامكي: 3000486644

خانواده:   ندا داودی
ادب وهنر: منيژه خسروي

هالل:  زهرا فرآورده
 پیشنهاد: آرش احمدی

فني وهنري:
مدیر هنري: محمد ميرزائی

صفحه آرایي:  مهرنوش حيدری
مدیر داخلی:  علی احمدوند

ویراستار:   زهرا  رفيعا
دبیرعکس:  مسعود  اكبری

ویرایش عکس: امير عليزاده
حروفچین: زهرا عزيزي

مسئول توزیع: فيروز شيخی

با سپاس از همراهی:   
فرزين صالحی، فاطمه صادقی، مسعود آسيما 
و مسئوالن محترم دفاتر نمايندگی ولی فقيه 

در جمعيت هالل احمر استان ها



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم|       اسفند 1394 6    

آخرین شماره مهر ماه در ســال نود و چهار، هم حال و هواي نوروزي دارد و 
هم رنگ و بوي فاطمیه، هم به کرامت انساني مي پردازد و هم به آالم بشر در 
چهار گوشه جهان نظر دارد. سالي که برما گذشت مثل همه سالهاي خدا، 
غم و شادي را درهم آمیخته بود. مهرباني و بي مهري را با هم داشت؛ تلخي 
و شیریني، اوج و حضیض، سیاه و سفید. شــاید زمان تنها موجودي باشد 
که تناقص ها را با هم دارد، همین اســت که بي انتهاست شاید چون بزرگ 
است، همه چیز در آن مي گنجد، هر چیز باشکوهي گویا همین طور است. 
نسبت کاملي است در شــکوه و عظمت و توانایي در خود مستحیل کردن 
زشتیها و نمایاندن زیبایي ها. نوروز نیز داستان در خود فرو بردن زمستان و 
سر برآوردن بهار است. کرامت انسان نیز به دارا بودن این توانایي است که از 

پلیدي ها بگذرد و برآستانه بزرگي بایستد.
خیرخواهي که جمعیت هالل احمر برآن بنا نهاده شده همین توانایي است؛ 
غلبه بر رنجها و گذر از دشــواري ها تا برآمدن هالل آرامش، تا رســیدن به 
روزهاي بهاري. امسال نیز بحرانها و حوادثي سخت به همت و پایمردي هالل 
احمري ها دوباره با حیات پیوند خورد و زندگــي را فراهم آورد. خیرخواهي  
مگر جز این است که پایداري زمســتان را برهیچ کس نخواهیم و بهار را در 
پاي مردمان بریزیم. امســال اما نوروز در فاصله عمر بهاری دردانه پیامبر از 
شهادت تا والدت، نماد استمرار والیت نبی اکرم)ص( است . حیات و بالندگی 
دین اســالم جز به تداوم والیت پیامبر ممکن نبود و محل اتصال والیت و 
نبوت و نقطه ســرآغاز امتداد والیت، وجود مبارک فاطمه زهرا ســالم اهلل 
علیهاست . ائمه معصومین علیهم السالم به واسطه آن وجود نورانی به پیامبر 
متصل می شوند و جنبه والیت آن جناب را اســتمرار می دهند تا حضرت 
خاتم االولیاء حجت )عج( قیام فرمایند و شریعت محمدی را بر پهنه گیتی 

جاری نمایند و بهار حیات بشر را بشارت دهند.
در سال گذشته هشت شــماره از نشــریه مهروماه در دوره جدید منتشر 
شــد . برآنیم تا در ســال آینده با بهره گیری از نظرات ارزنــده همکاران و 
صاحب نظرانی که به دیده لطف و دقت در نشریه نگریستند نشریه ای پربارتر 
فراهم آوریم .  مهر وماه فرارسیدن سال نو را به همکاران گرانقدر و پرتالش 
هالل احمر و خانواده های شــهدا و ایثارگران به خصوص خانواده های شهدا 
وایثارگران هالل احمر تبریک می گوید.  در آستانه بهار چشم به فرارسیدن 
فصل انسان کامل داریم و از خداوند ظهور حضرتش را تمنا می کنیم . باشد تا 

دلهایمان به حال نیکو تحویل گردد.

حال دلهای بهاری

کلمه نخست

یـــا مقلـــب القلـــوب و االبصار 
النهـــار  و  اللیـــل  مدبـــر  یـــا 
یـــا محـــول الحـــول و االحـــوال 
حـــول حالنـــا الی احســـن الحال 
سردبیر
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راهبرد

رازنامها
مروری بر نامگذاری سال ها از سوی 

مقام معظم رهبری
مهدی جابری

نامگذاری سال های شمســی در پیام های نوروزی مقام معظم 
رهبری از سال 1378 آغاز شــد، اما پیش از آن نیز معظم له در 
بیانات و پیام های نوروزی خود بر مسائل کلیدی و مهم همچون 
»صرفه جویی، پرهیز از اسراف و ساده زیستی« تأکید داشتند. 
در این نوشتار نامگذاری سال ها  توســط  رهبر انقالب بررسی 

شده است.

آغاز نامگذاری ســال ها با »ســال امام خمینی رحمةاللَّ علیه« در نوروز 1378 بود. مقام معظم 
رهبری در پیام نوروزی خود به مناســبت آغاز ســال 1378، بر شناخت بیشــتر و صحیح امام 
خمینی)ره( تأکید داشتند و آن سال را با عنوان »ســال امام خمینی رحمةاللَّ علیه« نامگذاری 
کردند.مصادف شدن سال 1378 با یکصدمین ســالروز والدت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
فرصت و زمان شایســته ای بود تا مردم ایران، بار دیگر اندیشــه ها و آرمان های آن مرد بزرگ را 
مرور کنند.  نکته قابل تأمل و مهم در نامگذاری ســال ها از ســوی رهبر معظم انقالب این است 
که، هرچند ایشان در سال های قبل از 1378 به نکات اساسی و حساس در حوزه های اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اشاره می فرمودند، اما آغاز نامگذاری سال ها را باید در نوروز 1378 

و با نام مبارک امام خمینی)ره( دانست. 
به عبارت دیگر، رهبــر فرزانه انقالب با انتخاب نام امام راحل در آغاز نامگذاری ســال ها، اهمیت 
توجه به آرمان ها، خصوصیات ممتاز و اهداف متعالی امام خمینی)ره( را به دولت و ملت یادآوری 
فرمودند: »طبق ارزیابی من، امام بزرگوار ما مظهر تجدید حیات تاریخی ملت ایران اســت... امام 
بزرگوار، با فکر روشــن و منش خردمندانه خود، با اراده و تصمیم قــوی و قاطع خود، با روحیات 
و خصلت های واالی انســانی خود و با تعّبد و ایمان حقیقی به دین که در وجود او بود، توانســت 
انعکاس دهنده آرزوهای مردم شود... من امیدوارم امسال که سال امام خمینی و زنده کننده یاد 
امام بزرگوار است، فرصتی برای بررسی هرچه بیشــتر در زندگی و خصوصیات و اهداف و غایات 

مورد نظر آن بزرگوار باشد.«

لها
ِد م
اما
7با
ر8
بها
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سال 83 آخرین ســال فعالیت دولت هشتم بود؛ آن ســال همچنین آخرین سال 
مســئولیت پنج ســاله اول رئیس قوه قضائیه و نیز آخرین ســال فعالیت مجلس 
ششم بود. بنابراین رهبر معظم انقالب، سال 1383 را با عنوان »سال پاسخگویی 
ســه قوه به مردم« نامگذاری کردند: »آنچه که در این ســال مناسب و الزم است 
که انجام بگیرد، این اســت که مســئوالن بخش های مختلف به مــردم گزارش 
بدهند که در دوران مســئولیتی که در حاِل پایان یافتن اســت یا پایان یافته، چه 

خدمــت بــزرگ و چــه کار 
شایســته ای را بــرای مردم 
انجام داده اند. دولت خدمتگزار، قوه  قضائیه و مجلس شــورای اســالمی به مردم 
پاســخ دهند که آنچه را که به عنوان شــعار کار خود بر زبان آورده اند و همچنین 
 آنچه را کــه مطالبات عمــده  رهبری در این ســال ها بوده اســت، چگونه تحقق 

بخشیده اند.«

سال1379عیددرعید؛علی)ع(وعدالت

راهبرد

آغــاز و پایــان ســال 1379 همــراه بود بــا عید 
غدیر؛ بنابرایــن مقام معظــم رهبری با نامگذاری این ســال با عنوان »ســال 
امام علی  علیه الّســالم« چند هــدف را مدنظر داشــتند؛ اول این کــه مردم و 
دولتمردان در ســال امام خمینی)ره(، بــا آرمان ها و اندیشــه های امام راحل 
آشناتر شده بودند و فرصت مناســبی ایجاد شــده بود تا با تعمق در اندیشه ها 
و آموزه های حضرت علی)ع( نیز آشــنا شــوند و ابعاد و وجوِه اتصــال و پیوند 
این دو شــخصیت بــزرگ بیش از پیش آشــکار شــود. دوم این کــه، مدیران 
کشــور، آشــنایی بیشــتری با مفاهیم متعالی مدیریت حضرت علی)ع( پیدا 
 کنند و بتوانند ایــن مفاهیم را در حوزه مســئولیت خویــش عملیاتی کرده و 

به کار بگیرند. رهبــر انقالب در پیام نــوروزی خود 
بر نزدیک شدن مدیران جامعه اســالمی به خصوصیات و ویژگی های حکومت 
علی)ع( تأکید کردند. در حقیقت ایشــان در نظر داشتند که توجه جامعه ایران 
را به یک الگوی کامل جلب کنند: »امیرالمؤمنین علیه الّسالم، یک الگوی کامل 
برای همه است. جوانِی پرشــور و پرحماســه او، الگوی جوانان است. حکومت 
سراسر عدل و انصاف او، الگوی دولتمردان است. زندگی سراپا مجاهدت و سراپا 
مسئولیت او، الگوی همه مؤمنان اســت. آزادگی او، الگوی همه آزادگان جهان 
است و سخنان حکمت آمیز و درس های ماندگار او، الگوی عالمان و دانشمندان 

و روشنفکران است.«

ایشان در ســال 1380 با پیش بینی دقیق برخی مواضع خصمانه دشمنان در قبال 
ملت ایران، دو راهکار اساسی را مطرح فرمودند؛ یکی در زمینه اقتدار ملی و دیگری در 
حوزه اشتغال و تولید. به عبارت دیگر ایشان با علم و آگاهی به اتفاقات و رخدادهایی 
که از نظر اقتصادی و امنیتی پیش روی ملت ایران قرار داشــت، رویکردهای اصلی 
ســال 1380 را حول محور »رفتار علوی« اینچنین مطرح کردند: »در زمینه آنچه 
که ما در سال 80 باید به عنوان شــعارهای اساسِی خودمان به آن نگاه کنیم، من دو 
نکته مهم را مطرح می کنم: نکته اّول، اقتدار ملی است. اقتدار ملی برای یک کشور، 

حفظ کننده هویت او، مایه عّزت او و وســیله رســیدن او به آرمان هاست. نکته دوم 
و اساسی دیگر، مسئله اشتغال است. ســال را باید از آغاز تا پایان، ساِل تالش برای 
ایجاد اشتغال مفید و مولّد قرار دهیم. در مطالعات عمیق و بررسی های همه جانبه 
اقتصادی، به این نتیجه می رسیم که نقطه عزیمت و شــروع، عبارت است از تالش 
برای اشتغال. برای جامعه ما شایسته نیســت که جمع بزرگی از مردمـ  جوانانـ  از 
اشتغال مفید و مولّد محروم باشند.«  اهمیت این بیانات زمانی بیشتر آشکار می شود 
که اتفاقات ســال های بعد از این پیام را مرور کنیم؛ یعنــی تحریم ها و تهدیدهای 

خصمانه و ناجوانمردانه دشمنان.

یکــی از هنرهــای واالی نظــام اســالمی مــا، تــوان مقابلــه بــا تهدیــدات 
خارجی اســت. ایــن تهدیدهــا هرچنــد معمــوالً از زمــان پیــروزی انقالب 
اســالمی تا امــروز بــه نســبت ها و بهانه هــای مختلف وجود داشــته اســت، 
امــا دهــه 80 و روی کار آمــدن دولت هــای جنگ آفریــن در برخــی نقــاط 
 دنیــا، شــرایط حساســی را پیــش روی ایران اســالمی قــرار داد. این بــار نیز 

مقام معظــم رهبری، توجه 
ملت ایران را به اصل تســلیم ناپذیری در برابر تهدیدهای حاضر و در شــرف وقوع 
جلب کردند و با انتخاب عنوان »عزت و افتخار حسینی« برای سال 1381 بار دیگر  
بر اهمیت تأثیرپذیری از نهضت عاشــورا تأکید کردند. ضمن آن که دو عاشــوراي 

حسیني در آن سال وجود داشت.

آغاز ســال 1382 همراه بود 
با تذکر و یــادآوری این نکته 

که خدمت به مردم، مهم ترین اصل در نظام جمهوری اســالمی ایران است. مقام 
معظم رهبری در نوروز این سال، توجه مســئوالن هر سه قوه را به این مسئله مهم 
جلب کردند: »همه مســئوالن در ســه قّوه، باید نهضتی را برای خدمت  رسانی به 
مردم شروع کنند. ممکن است ما انواع و اقســام کارها و برنامه  ها را پیش   رو داشته 
باشــیم و اجرا کنیم؛ باید در میان آن ها آنچه خدمت  رسانِی عمیق تر و ماندگارتر و 
زودبازده  تر محسوب می شــود، اولویّت پیدا کند. به ویژه این کارها باید بیشتر در 

خدمت قشرهای مستضعف و محروم و محتاج جامعه صورت گیرد.« رهبر انقالب 
البته در این زمینه، به یک موضوع مهم دیگر هم اشــاره کردند و آن »اختیار مردم 
برای قضاوت: درباره عملکرد مدیران بود: »مســئوالن باید مــردم را در قبال یک 
گزارش درســت و متقن، مختار به قضاوت کنند تا مردم بتوانند کارآمدِی نظام را 
به چشم ببینند و نســبت به آن قضاوت کنند. نهضت خدمت  رسانی به مردم یک 
مبارزه   بزرگ و سنگین است؛ زیرا خدمت رســاندن به عموم مردم با منافع بعضی 
گروه های خاص تضاد پیدا می کند و این  جاســت که باید با مبــارزه و هّمت و عزم 

راسخ وارد میدان شد.«

سال81؛تسلیمممنوع!

سال82؛نهضتخدمترسانیبهمردم

سال83؛پاسخگوییبهمردم

سال80؛پیشبینیتهدیدوتحریم
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سال1385؛واکنشمدبرانهبهتوهینعلیهپیامبراسالم)ص(

سال1384؛همبستگیملیومشارکتعمومی
موعد برگــزاری نهمین دوره انتخابات ریاســت 

جمهوری، خردادماه 1384 بود. در آن ســال باید دولــت تغییر می کرد و آنچه 
برای جامعه ایران اهمیت داشــت، تــداوم برنامه ها و اقدامــات مثبت بود تا در 
نهایت به پیشــرفت کشــور منجر شــود. مقام معظم رهبری برای جلب توجه 

مردم بــه مشــارکت حداکثــری در انتخابات 
ریاســت جمهوری و نیــز به منظــور متوجه ســاختن دولت به ادامه مســیر 
 توسعه کشور، شعار »همبســتگی ملی و مشــارکت عمومی« را برای سال 84 

انتخاب کردند.

اهانت به ساحت پیامبر اسالم)ص( در 30 سپتامبر 2005 و 10 ژانویه 2006 از 
سوی رسانه های دو کشور اروپایی، موجب شد که رهبر انقالب سال 1385 را با 
عنوان »ســال پیامبر اعظم« نامگذاری کنند تا به گفته ایشان در سایه  این نام و 
این یاد، ملت ما درس های پیغمبر را مرور کنــد و آن ها را به درس های زندگی و 

برنامه های جاری خود تبدیل کند. 
رهبر انقالب پی برده بودند که این اهانت ها در برخــی جوامع غربی دنباله دار 
است و باید مقابل آن ایستاد. این توجه عالوه بر اعالم مخالفت با جریان توهین 
کننده تأکیدی بود بر لزوم شناســاندن بیشتر پیامبر اســالم)ص( و ترسیم چهره 

واقعی ایشان به مردم جهان.

سال 1386 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »اتحاد ملی و انسجام اسالمی« 
نامگذاری شد؛ این شعار هم جنبه داخلی داشت و هم جنبه بین المللی؛ چراکه به 
فرموده رهبر انقالب، دشمنان از یک سو به دنبال ایجاد ناامیدی در مردم نسبت به 
مسائل کشور و اختالف انگیزی بین قومیت های ایرانی بودند و از سوی دیگر تالش 

می کردند با تفرقه افکنی بین شیعه و سنی، به اهداف شوم خود برسند.
معظم لــه در پیام نــوروزی خــود فرمودند: »دشــمنان بــا تبلیغات خــود، با 
جنگ روانــی خود، با تالش هــای موذیانــه  گوناگون خود ســعی می کنند بین 
صفوف ملت ایران اختالف بیندازنــد؛ به بهانه  قومیت، به بهانــه  مذهب، به بهانه  

گرایش هــای صنفی، وحدت کلمه  ملــت را از بین ببرند؛ عالوه  بر این، در ســطح 
دنیای اسالم هم یک تالش وســیع و عمیقی از سوی دشمن محسوس است، برای 
این که میان ملت ایران و جوامع گوناگون مسلمان دیگر فاصله بیندازند؛ اختالف 
مذهبی را بزرگ کنند؛ جنگ شیعه و سنی را در هر نقطه ای از دنیا که ممکن باشد، 
به وجود بیاورند... ملت ما باید هشیار باشد. تالش برای سازندگی کشور و عمده تر 
 و مهم تر از آن، تالش برای اتحــاد کلمه و یکپارچگی ملی و اتحاد امت اســالمی 

ادامه یابد.«

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود به مناســبت آغاز ســال 1387 مدیران 
کشــور را موظف به ارائه کارهای نو و ابتکاری کردند و نیز به ســرانجام رســیدن 
کارهای ناتمام را، یک اولویت مهم برای کشــور برشــمردند: »من برای این سال 
دو چیز را انتظار می برم... در این ســال بایــد نوآوری فضای کشــور را فرا بگیرد 
و همه خود را موظــف بدانند کــه کارهای نو و ابتــکاری راـ  در ســایه  مدیریت 

صحیح و تدبیر درســتـ  در فعالیت کشــور وارد کنند. انتظار دوم این اســت که 
فعالیت هایی که در ســال های گذشــته انجام گرفته اســت، کارهایی که دولت 
کرده است، ســرمایه گذاری های بزرگی که مســئوالن گوناگون و آحاد مردم در 
بخش هــای مختلفـ  چه ســرمایه گذاری مــادی، چه ســرمایه گذاری معنوی 
 ـ انجام داده اند، این ها به شــکوفایی برســد و مردم نتایــج آن را در زندگی خود 

حس کنند.«

هدف غرب و آمریکا از وضع تحریم های ناعادالنه اقتصادی علیه جمهوری اسالمی 
ایران این بود کــه چرخ اقتصاد کشــورمان از حرکت بایســتد و در همه زمینه ها 
محتاج کشورهای دیگر بشویم. اما رهبر معظم انقالب در پیام نوروزی سال 1388 
با دعوت از مــردم و مدیران به »اصالح الگوی مصرف« خواســتار حذف مصارف و 
هزینه های غیرضروری و بی منطق شدند تا از این طریق اقتصاد کشور دچار اخالل 

نشود. 
کارشناســان اقتصــادی نیــز تأکیــد داشــتند که الگــوی صحیــح مصرف، 
 یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن راهکارهــا بــرای ســالمت اقتصــادی 

کشور است. 
همچنین باید توجه داشــت که در آن ســال ها شــبکه ها و رســانه های بیگانه، 

تالش بســیاری برای تشــویق مردم به مصرف گرایی و هزینه هــای غیرمنطقی 
 داشــتند و ضرورت داشــت که مــردم و مدیــران مقابل چنیــن حرکت هایی 

بایستند.
رهبر انقالب فرمودند: »این جور مصرف کردن در همه  زمینه هاـ  در امور ضروری 
زندگــی، در زیادی های زندگیـ  مصرف کــردن بی رویّه و بــدون منطق و بدون 
تدبیر عقالنی، به ضرر کشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماســت. من از عموم مردم 
و بخصوص از مســئولین درخواســت می کنم، خواهش می کنم که در این زمینه 
فعالیت خودشــان را در این ســال زیاد کنند، افزایش بدهند و برای اصالح الگوی 

مصرف برنامه ریزی کنند.«

سال1388؛تدبیریبرایحفظاقتصادکشور

سال1387؛سالنوآوریوشکوفایی

سال1386؛باردیگر،وحدتکلمه
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راهبرد

اقتصاد در پیام نوروزی ســال 1393 نیز جایگاه خود را حفظ کرد و مســئله مهم 
فرهنگ نیز به آن افزوده شد. 

ایشــان در پیام خویش فرمودند: »در نگاه به ســال 93 آنچه به نظــر این حقیر 
مهم تر از همه است، دو مسئله است: یک مســئله همین مسئله  اقتصاد و دیگری 
مســئله  فرهنگ اســت. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توّقعــی که وجود دارد، 
تالش مشترکی است میان مسئوالن کشــور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی 
و ســازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشــارکت مردم تحّقق پذیر نیست. 

بنابراین عالوه بر مدیریّتی که 
مســئولین باید انجام بدهند، 
حضور مردم در هر دو عرصه الزم و ضروری اســت؛ هم عرصــه  اقتصاد، هم عرصه 
فرهنگ... لذا به گمان من آنچه در این ســال جدید پیش رو داریم، عبارت است از 
اقتصادی که به کمک مسئوالن و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با هّمت 
مسئوالن و مردم بتواند ســمت و سوی حرکت بزرگ کشــور ما و ملّت ما را معّین 

کند.«

مقــام معظم رهبــری در نامگــذاری این ســال توجــه را به موضوع حســاس 
دیگری معطوف کردنــد و آن، همدلــی و همزبانی دولت و ملت بود. این شــعار، 
نویدی بود برای رســیدن جامعــه ایران به ســاحل امنیت و آرامــش اقتصادی 

و سیاســی؛ نویدی که خیلی زود خود را نشــان داد و امروز، مــردم و دولتمردان 
جمهوری اســالمی ایــران آرامــش و امنیت اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی 
 خــود را مرهون ســال ها درایــت، رهبــری و دلســوزی رهبر معظــم انقالب 

 .می دانند

سال1389؛شعارهایاقتصادی؛یکیپسازدیگری
تأکیــد بــر مســائل اقتصــادی و ارائــه راهکارها و 

سیاســت های مدبرانه اقتصادی به دولتمردان، موضوعی اســت که همواره در بیانات و 
پیام های نوروزی رهبر انقالب به چشم می خورد اما ایشان از سال 1389 تأکید بیشتری 
بر حوزه اقتصاد داشته اند؛ چراکه دقیقاً به نقشه و خیال دشمن برای چگونگی ضربه زدن 

به کشور پی برده بودند. ایشــان در پیام نوروزی سال 
1389 با طرح شــعار راهبردی »همت مضاعف و کار مضاعف« از مــردم و دولتمردان 
خواستند که »با گام های بلندتر، با همت بلندتر، با کار بیشتر و متراکم تر، راه های نرفته ای 

را بپیمایند و به هدف های بزرگ خود ان شاءاللَّ نزدیک تر شوند.« 

در پیام نوروزی ســال 1390 نیز معظم له با نامگذاری آن ســال بــا عنوان »جهاد 
اقتصادی«، دولــت و مجلس را به تالش بیشــتر و در پیــش گرفتن حرکت های 
جهادگونه فراخواندند و تأکید کردند که حرکت طبیعی، دیگر کافی نیست: »همین 
تحریم هایی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را علیه ملت ایران اعمال 
کردند، به قصد این بود که یک ضربه ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این 

حرکت شتابنده باز بدارند. البته خواسته  آن ها برآورده نشد و نتوانستند از تحریم ها 
آن نتیجه ای را که انتظار داشتند، بگیرند و تدابیر مسئوالن و همراهی ملت، بر ترفند 
دشــمنان فائق آمد؛ اما دنبال می کنند... حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این 
میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.« مرور زمان البته به خوبی اثبات 
کرد که این کشتی بزرگ چگونه توانست موج های سهمگین اقتصادی و سیاسی را 

پشت سر بگذارد و به سالمت به ساحل امنیت و آرامش برسد.

مقام معظــم رهبری در نوروز 1391 نیز شــعار اقتصادی دیگــری طرح کردند و 
آن سال را »ســال تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی« نامیدند؛ چراکه از 
نظر ایشــان تقویت اقتصاد داخلی منجر به حل مشــکالت و معضالتی همچون 
بیکاری و تورم خواهد شــد و از ســوی دیگر نقشه های دشــمنان را برای آسیب 
زدن به کشــورمان خنثی می کند: »اگــر ما توانســتیم تولید داخلــی را رونق 

ببخشــیم، مســئله  تورم 
حل خواهد شــد؛ مســئله  
اشــتغال حل خواهد شــد؛ اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا 
 خواهد کرد. این جاســت که دشــمن با مشــاهده  این وضعیت، مأیوس و ناامید 

خواهد شد...« 

ســال 1392 موعد برگزاری 
ریاست  انتخابات  یازدهمین 

جمهوری بود. از سوی دیگر اقتصاد کشــور همچنان نیازمند توجه به راهبردهای 
سال های گذشــته مقام معظم رهبری بود. بنابراین رهبر انقالب با انتخاب عنوان 
»حماسه سیاسی و حماســه اقتصادی« برای ســال 92، توجه مردم و مسئوالن 
کشــور را به انتخابات مهم و سرنوشت ساز ریاســت جمهوری و نیز خلق حماسه 
اقتصادی جلب کردند. طرح مدبرانه این شــعار منجر به مشــارکت خیره کننده و 

حداکثری مردم در انتخابات شــد و دولت یازدهم با شــعار »تدبیر و امید« آغاز به 
کار کرد .

ایشــان در پیام نوروزی ســال 92 فرمودند: »کار بــزرگ ســال 92، انتخابات 
ریاست جمهوری است که در واقع مقدرات اجرایی و سیاسی و به یک معنا مقدرات 
عمومی کشور را برای چهار ســال آینده برنامه ریزی می کند... امیدواریم به فضل 
پروردگار، حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی در این سال به دست مردم عزیزمان 

و مسئوالن دلسوز کشور تحقق پیدا کند.«

سال1391؛تولیدملی

سال1392؛حماسهسیاسیوحماسهاقتصادی

سال1393؛فرهنگبهعالوهاقتصاد

سال1390؛جهاداقتصادی

سال1394؛همدلیوهمزبانی
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چالش هــا شــناخته نشــود، اگــر معارضه ها 
دانســته نشــودـ  چه معارضه های ممکن، چه 
معارضه های واقع و موجودـ  نمی توان درســت 
نقش ایفــا کــرد« )1379/07/14(. بنابراین، 
حرکت تکاملی جمهوری اســالمی به ســوی 
تمدن نوین اســالمی در گرو شــناخت درست 
و مواجهه شایســته با چالش هــای محیطی و 

درونی است.
ایجاد و حمایت از فضای انتقادی 

آن گونه که در ادامه خواهد آمــد، تولید علم از 
الزامات قطعی ایجاد تمدن اســالمی اســت. 
پیش نیاز »ایجاد و حمایت از فضای انتقادی«، 
پیش نیازی ناظر به این الزام اســت که در بیان 
عالمانه و مترقــی آیت الل خامنــه اي این طور 
معرفی شــده اســت: »بدون فضــای انتقادی 
ســالم و بدون آزادی بیان و گفت وگوی آزاد با 
»حمایت حکومت اســالمی« و »هدایت علما و 
صاحب نظران«، تولید علم و اندیشه دینی و در 
نتیجه، تمدن سازی و جامعه پردازی ناممکن یا 

بسیار مشکل خواهد بود« )1381/11/16(. 
آینده نگری در تمدن سازی 

آیــت الل خامنــه اي معتقدنــد کــه جریان 
تمدن ســازی که در تمام دوران بشریت نمود 
داشــته، باید با نگاه آینده نگرانــه به پیش رود. 
»آن هدفی که ترســیم کردیم بــرای خودمان 
به عنوان مؤمن، به عنوان مســلمان، به  عنوان 
پیرو یک مکتب مترقی، به عنوان کســانی که 
انگیزه داریم برای برپا داشــتن این بنای رفیعی 
که خبر از شــکوفایی تمدن اسالمی در آینده و 
در قرون آینده می دهد، احتیــاج داریم به ذکر 
خدا تــا بتوانیــم در این جاده حرکــت کنیم« 
)1386/06/31(. ایشان به لحاظ معرفتی، عصر 
تمدن حقیقی اسالمی را مصادف با عصر ظهور 
حضرت حجت)عج( بیان می دارند: »در دوران 
ظهور، تمّدن حقیقی اسالمی و دنیای حقیقی 
اسالمی به وجود خواهد آمد« )1379/07/14(. 

مراحل تکوین تمدن اسالمی 
بی شک هیچ تمدنی به یک باره شکل نمی گیرد 
و باید از مســیرها، دوره ها و نظام های مختلفی 
گــذر کنــد. یکــی از مهم تریــن مؤلفه های 
اندیشــه ای آیت الل خامنه اي، ناظــر به فرایند 
تحقق تمدن اسالمی اســت؛ به  گونه ای که این 
فرایند را معطوف به تجربه جمهوری اســالمی 
ایران معرفی می کنند: »ما یک انقالب اسالمی 

شناخت و مواجهه با چالش ها 
دنیــای جدید، هــر روز بــا معضل و مســئله 
جدیــدی روبه روســت. نکته قابــل توجه در 
این زمینــه، ایجــاد توان مندی در شــناخت 
درســت چالش هاســت. »امروز نظام اسالمی 
بــا چالش های بزرگــی مواجه اســت. اگر این 

     پیش نیازهای شــکل گیری تمدن 
اسالمی

با دقت در بیانــات آیت الل خامنــه اي، برخی 
مؤلفه هــا را می تــوان بــه عنــوان پیش نیاز 
 حرکت به ســوی بنای تمدن اســالمی معرفی 

کرد. 

تحققآرمانبزرگ
محمدرضا بهمنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

در شماره قبل اشاره کردیم که بازخوانی تجربه جمهوری اسالمی ایران در عصر حاضر، از دو حیث حائز اهمیت 
است؛ نخست به خاطر ترسیم روند تکاملی جمهوری اسالمی و کارآمدسازی آن تا دستیابی به جایگاه تمدنی 
و دوم از حیث عرضه غیرمتعصبانه و عالمانه این تجربه تمدنی به جهان اســالم. رهبر معظم انقالب در دو دهه 
گذشته، درباره هر دو ضرورت فوق، بیانات مهمی را ناظر به تبیین چیستی و چگونگی دستیابی به تمدن نوین 
اسالمی داشته اند. در این یادداشت، مقوله ایجاد و تکوین تمدن اســالمی )چگونگی( بررسی و دیدگاه های 
ایشان ذیل سه مقوله مفهومی شــامل »پیش نیازها«، »مراحل« و »الزاماِت« رسیدن به تمدن نوین اسالمی 

مورد توجه قرار گرفته است. 

چگونگی برپایی تمدن نوین اسالمی در اندیشه آیت اهلل خامنه اي

تشکیلدولتاسالمی
دقت در تبیین آیت اهلل خامنه اي دربارۀ فرایند حرکت جمهوری اسالمی ایران به 
سوی تمدن نوین اسالمی، نشان می دهد شاخصه های دولت اسالمی را باید هم 

در رفتار کارگزاران و دولت مردان و هم در کارکردهای نظام اسالمی جستجو کرد.
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مقاله

مرحله چهارم: تشکیل کشور اسالمی 
تالش دولت اسالمی در جهت تکامل و اعتالی 
حقایــق و اصالت های بشــری بــرای عبور از 
مرحله دولت اســالمی به مرحله کشور اسالمی 
ضــروری اســت. »عدالت و صالح مســئوالن 
همیشه الزم اســت. حیف و میل نکردن اموال 
 مردم که دســت من و امثال من است، همیشه 

الزم است. 
این که تغییرپذیر نیســت. اگر بــه توفیق الهی 
بتوانیــم در این جهــت خود را کامــل کنیم و 
قدم هایی را که تا امروز بحمداللَّ برداشته شده 
کامل کنیم، آن وقت کشور اســالمی به همان 
شــکلی که گفتم، به وجود خواهــد آمد؛ یعنی 
دولت اسالمی می تواند کشور اسالمی به وجود 

بیاورد« )1384/05/28(. 
مرحله پنجم: تشــکیل تمدن بین الملل 

اسالمی 
مرحله پایانــی حرکــت تمدنــی در دیدگاه 
آیــت الل خامنــه اي، مرحله تشــکیل تمدن 
بین الملل اسالمی اســت. پس از تشکیل کشور 
اســالمی، »بعدش دنیای اســالمی اســت. از 
کشور اســالمی می شــود دنیای اسالم درست 
 کرد؛ الگو که درســت شــد، نظایــرش در دنیا 

به وجود می آید«.
با بررســی مراحل پنج گانه می توان گفت نکته 
مهم و قابل توجه در این میان آن اســت که در 
این فرایند، شــروع هر مرحله، به معنی پایان و 
مرگ مرحله قبل نیســت، بلکه هر مرحله نقش 
و جایگاه مفهومی ای دارد کــه همواره در حال 

تکامل است. 
به بیــان دیگر، »یــک زنجیــره منطقی وجود 
دارد؛ حلقه اول، انقالب اســالمی اســت، بعد 
تشــکیل نظام اســالمی اســت، بعد تشکیل 
دولت اســالمی اســت، بعد تشــکیل جامعه 
اســالمی اســت، بعد تشــکیل امت اسالمی 
اســت؛ این یک زنجیره مســتمری اســت که 
به هــم مرتبــط اســت« )1390/07/24(. به 
نظر می رســد مســتمر بودن زنجیــره به این 
 معنا باشــد که حلقه های زنجیره امکان تکرار 

داشته باشد. 
به عبــارت دیگــر، روحیه انقالبی همــواره در 
همــه مراحل حرکــت تمدنی الزمــه پویایی 
 و نوزایــی جریــان متعالــی تمدن اســالمی 

است. 

بــا ایــن توصیف، بــه احتمــال مــوارد ذیل 
 بتوانــد زنجیــره  مراحــل حرکــت تمدنی را 

تبیین کند:
   الزامات رسیدن به تمدن اسالمی 

با توجه به مراحل و مسیر حرکت تمدنی از منظر 
آیت الل خامنه اي، به طبع حرکت موفق در این 
مســیر با الزاماتی همراه اســت. این الزامات در 
واقع کارویژه هایی هســتند که از نظر آیت الل 
خامنه اي الزمه حرکت برای رســیدن به تمدن 
اسالمی شــمرده می شــوند و در چهار عنوان و 

ذیل دو بخش طبقه بندی شده است:
   الزامات تمهیدِی اساسی 

ایــن گــروه از الزامــات در واقــع مهیا کنندۀ 
زیرســاخت های اساســی برای تمدن سازی 

هستند. که به این دو مورد می توان اشاره کرد:
1     تولید فکر و علم برای تمدن ســازی 

اسالمی
آیت الل خامنه اي در ضــرورت تولید فکر و علم 
برای تمدن ســازی بر این باورند که »پایه اصلی 
تمّدن، نه بر صنعــت و فن آوری و علــم، که بر 
فرهنگ و بینش و معرفت و کماِل فکری انسانی 
اســت« )1373/01/01(. در واقــع، از منظر 
ایشــان، برخورداری یک امت از مکتب فکری، 
الزمــه حرکت به ســوی تمدن اســت. »هیچ 
ملتی بدون دارا بودن یک فکر و یک ایدئولوژی 
و یک مکتــب نمی تواند تمدن ســازی کند.« 

 .)1391/07/23(
2     پرورش انسان

عنصر مهــم دیگر برای تمدن ســازی، پرورش 
انسان اســت. به نظر می رســد تعبیر پرورش 
انســان، بیشــتر به ایجاد و تقویت خصلت های 
مورد نیاز در مجموعه انســان هایی ناظر است 
که قرار است یک حرکت تمدنی را شکل دهند. 
مهم ترین این خصلت ها و ویژگی ها را این گونه 

می توان برشمرد:
1-2     کار برای خدا: »اگر انســان راِه خدا 
را پیدا کرد و یاد گرفت که چگونــه کار را برای 
خدا انجــام دهــد، آن وقت می بینیــد که این 
عشــق به کار، چقدر کار را آســان خواهد کرد؛ 
تمــّدن اســالمی، این گونــه به وجــود آمد« 

 .)1373/06/29(
2-2     احیای روح زندگی علوی: »باید روح 
زندگی علــویـ  یعنی عدالت، تقوا، پارســایی، 
پاکدامنی، بی پروایِی در راه خدا و میل و شــوق 

داشــتیم، بعد نظام اسالمی تشــکیل دادیم، 
مرحله بعد تشکیل دولت اسالمی است، مرحله 
بعد تشکیل کشور اسالمی اســت، مرحله بعد 
تشــکیل تمدن بین الملل اســالمی است. ما 
امروز در مرحله دولت اسالمی و کشور اسالمی 
قرار داریــم« )1383/08/06(. این فرایند پنج 

مرحله ای در ادامه به اجمال معرفی می شود:
مرحله اول: وقوع انقالب اسالمی 

پیروزی انقالب و تحوالت سیاســی در کشور، 
نقطه آغاز حرکت به سوی تمدن نوین اسالمی 
اســت. در این انقالب، »هدف ایــن بود که این 
کشــور با این نظــام بتواند از همــه خوبی ها و 
پیشرفت ها و خیرات و برکاتی که خدای متعال 
به ملت های مؤمن وعده داده اســت، برخوردار 

شود« )1384/05/28(.
مرحله دوم: تشکیل نظام اسالمی 

»نظــام اســالمی، یعنــی طرح مهندســی و 
شــکل کلی اســالمی را در جایی پیاده کردن. 
مثل این که وقتی در کشــور ما نظام سلطنتِی 
اســتبدادِی فردِی موروثِی اشــرافِی وابســته 
برداشته شــد، به جای آن، نظام دینی تقوایِی 
مردمِی گزینشــی جایگزین می شود، با همین 
شــکل کلی که قانــون اساســی برایش معین 
کرده، تحقق پیدا می کنــد« )1379/09/12(. 
این توصیف برای نظام اســالمی، یعنی این که 
»هندســه عمومی جامعه، اســالمی بشــود« 

 .)1380/09/21(
مرحله سوم: تشکیل دولت اسالمی 

دقت در تبیین آیت الل خامنه اي دربارۀ فرایند 
حرکت جمهوری اسالمی ایران به سوی تمدن 
نوین اســالمی، نشان می دهد شــاخصه های 
دولت اســالمی را باید هم در رفتار کارگزاران و 
دولت مردان و هم در کارکردهای نظام اسالمی 
جســتجو کرد. »دولت اســالمی شــامل همه 
کارگزاران نظام اســالمی اســت، نه فقط قوه 
مجریه؛ یعنی حکومت گــران و خدمت گزاران 
عمومــی. این ها بایــد جهت گیری هــا و رفتار 
اجتماعی و رفتــار فردِی خود و رابطه شــان با 
مردم را با معیارهای اســالمی تطبیق دهند تا 
بتوانند به آن اهداف برســند.1 بعد هم باید آن 
جهت گیری ها را در مــّد نگاه خودشــان قرار 
دهند و به سرعت به ســمت آن جهت گیری ها 
حرکت کنند. این می شــود دولت اســالمی« 

.)1384/06/08(

پرورشانسان
یکی از عناصر مهم برای تمدن ســازی، پرورش انسان اســت. به نظر می رسد تعبیر 
پرورش انســان، بیشــتر به ایجاد و تقویت خصلت هــای مورد نیــاز در مجموعه 

انسان هایی ناظر است که قرار است یک حرکت تمدنی را شکل دهند.

به لحاظ 
محتوایی، در نگاه 
آیت اهلل خامنه اي، 

تمدن اسالمی، 
غایت حرکت 
و چشم انداز 

مشترک امت 
اسالمی در سطح 

کالن و الگوی 
زندگی در جوامع 

اسالمی در سطح 
خرد است، 

ولی چگونگی 
دستیابی به تمدن 
اسالمی در نظریه 

ایشان که با سیر 
تکوین جمهوری 

اسالمی ایران 
گره خورده است، 

فرایندی قابل 
شناسایی است 
که در آن تشکیل 

نظام اسالمی، 
دولت اسالمی و 
جامعه اسالمی 

مقدمه دستیابی 
به تمدن نوین 

اسالمی دانسته 
می شود
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ازدواج، نوع مســکن، نوع لباس، الگوی مصرف، 
نوع خوراک، نوع آشــپزی، تفریحات، مســئله 
خط، مسئله زبان، مســئله کسب و کار، رفتار ما 
در محل کار، رفتار ما در دانشــگاه، رفتار ما در 
مدرســه، رفتار ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما 
در ورزش، رفتار ما در رســانه ای که در اختیار 
ماســت، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، 
رفتار ما بــا فرزند، رفتار ما با رئیــس، رفتار ما با 
مرئوس، رفتار ما بــا پلیس، رفتار مــا با مأمور 
دولت، ســفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار 
ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ 
این ها آن بخش های اصلی تمدن است که متن 

زندگی انسان است. 
این ها متن زندگی اســت؛ ایــن همان چیزی 
است که در اصطالح اســالمی به آن می گویند: 
عقل معاش. می شــود این بخــش را به منزله 
بخش نرم افــزاری تمدن به حســاب آورد و آن 
بخــش اول را، بخش هــای ســخت افزاری به 
حســاب آورد« )1391/07/23(. مطلب مهم 
در خصوص بخش نرم افزاری تمدن این اســت 
که از نظر ایشان، مســئله سبک زندگی، عنصر 
 تمایزبخــش و تعالی بخــش در حرکت تمدنی 

به شمار می آید.

نتیجه گیری
اندیشــه های  و  آرا  کالن،  نــگاه  یــک  در 
صاحب نظران و اندیشــمندان حوزه مطالعات 
تمدن اســالمی را می توان ناظر به دو پرســش 
مهم چیســتی تمــدن اســالمی و چگونگی 
دستیابی به تمدن اسالمی دانست که از زوایای 
مختلــف )روشــی و محتوایی( قابل بررســی 

هستند. 
از حیث روش شناسانه، شــکل گیری و تکوین 
اندیشــه تمدنی آیت الل خامنه اي را در رهگذر 
اتصال میان عرصه نظر و عمــل با ویژگی های 

اختصاصی زیر می توان صورت بندی کرد:
    این اندیشه تمدنی، بر بستر تحلیل تاریخِی 
تجربه تمدنی صدر اســالم و نیــز تجربه تطور 
حضور تشــیع در عرصه حکومت )مانند صفویه 
و مشــروطه( در ســده های اخیر نمایان گشته 

است.
    اندیشه ایشان از یک سو بر توانمندی های 
فقهی و فلســفی و از ســوی دیگــر مبتنی بر 

منصب های حکومتی ایشان شکل یافته است.
    این اندیشه تمدنی، در درون تجربه انقالب 
و جمهوری اسالمی ایران در عصر حاضر تکوین 

می یابد.
به لحاظ محتوایی، در نــگاه آیت الل خامنه اي، 
تمدن اســالمی غایــت حرکت و چشــم انداز 
مشــترک امــت اســالمی در ســطح کالن و 
الگوی زندگی در جوامع اســالمی در ســطح 
ُخرد اســت، ولی دربــاره چگونگی دســتیابی 
به تمدن اسالمی، در نظریه ایشــان که با سیر 
تکوین جمهوری اســالمی ایران گــره خورده 
اســت، فرایندی قابل شناســایی است که در 
آن تشــکیل نظام اســالمی، دولت اسالمی و 
جامعه اســالمی مقدمــه دســتیابی به تمدن 
نوین اسالمی دانسته  شــود. گذار از هر مرحله 
به مرحله بعدی در واقع در گرو الزاماتی اســت 
که نگارنده آن هــا را تحت عناویــن »الزامات 
تمهیدی« و »الزامــات کارکردی« طبقه بندی 
کرده اســت. »تولید فکر و علــم« و »پرورش 
نیروی انســانی« از لوازم مهــم حرکت تمدنی 
هستند. همچنین »نظام سازی و تعالی الگوی 
مدیریت« و نیز »اصالح و بهبود ســبک زندگی 
و رفتار اجتماعی« دو الزام کارکردی هســتند 
 که دســتیابی به تمدن اســالمی با آن ها معنا 

می یابد. 
البته هر یک از این الزامات ویژگی های ارزشــی 
و محتوایی مهمــی دارند کــه در دیدگاه های 
ایشان بر آن ها تأکید شده اســت. در پایان باید 
گفت براساس نظریه تمدنی آیت الل خامنه اي، 
حرکت تکاملی جمهوری اسالمی ایران در گرو 
»رویکــرد تمدنی« و محقق ســاختن الزامات 

مهم و راهبردی پیش گفته است. 
از این رو، جا دارد مراکز و شــخصیت های علمی 
و فکری کشور به بررســی و نقد این اندیشه ها و 
دیدگاه ها به عنوان یک مبحث علمی پرداخته 
و درباره چگونگی کاربســت آن در امور مختلف 
 نظــام بــه پژوهش هــای کاربــردی مبادرت 

 .ورزند
_______________________

1- در همین بیانات »رفتار با نظام های بین المللی 
و نظام سلطه امروز جهانی را نیز اضافه کرده اند«.

به مجاهــدِت در راه خــداـ  را در خودمان زنده 
کنیم« )1383/08/06(.

3-2     صبر و ایســتادگی: »ایستادگی و 
َ َمن  صبر و بصر و اعتماد به وعده »َولََینُصَرنَّ اللَّ
« )حج /40( خواهد  َ لََقِويٌّ َعِزیــزٌ یَنُصُرُه إِنَّ اللَّ
توانست این مســیر افتخار را تا رسیدن به قله 
تمدن اســالمی، در برابر امت اســالمی هموار 

کند« )1392/02/09(. 
الزامات عینِی کارکردی 

الزامات کارکردی در واقع تأمین کنندۀ مظاهر 
و عینیت های تمدنی هســتند. اگرچه به لحاظ 
جنس، ایــن الزامات نقطه اشــتراک تمدن ها 
شمرده می شوند، ولی ازسوی دیگر، فصل تمایز 
تمدن ها را نیز در همین الزامات باید جســت. از 
این رو، برای این بخش از الزامات نیز، دو بخش 
الزامات ســخت افزاری و الزامات نرم افزاری را 
می توان در اندیشــه آیت الل خامنه اي مشاهده 

کرد. 
این دو بخش از الزامات تمدنی از منظر ایشــان 

این گونه قابل تبیین است:
1     نظام سازی و تعالی الگوی مدیریت

»بخــش ابــزاری ]تمــدن[ عبارت اســت از 
همیــن ارزش هایــی که مــا امروز بــه عنوان 
پیشرفت کشــور مطرح می کنیم: علم، اختراع، 
صنعت، سیاســت، اقتصــاد، اقتدار سیاســی 
و نظامی، اعتبار بین المللــی، تبلیغ و ابزارهای 
تبلیغ؛ همه این ها بخش ابزاری تمدن اســت« 
)1391/07/23(. نکتــه قابــل توجــه در این 
زمینه آن است که عینیت بخشی به این الزامات 

در گرو نظام سازی است. 
ایشان حتی در تحلیل آینده انقالب های عربی 
،جریان بیداری اســالمی، خطاب به سران این 
انقالب ها چنین گفته اند: »مســئله اصلی شما، 
چگونگی نظام ســازی، قانون نویسی و مدیریت 
کشور و انقالب ها خواهد بود؛ این همان مسئله 
مهم تمدن سازِی اسالمی مجدد در عصر جدید 

است« )1390/11/14(
2     اصــالح ســبک زندگــی و رفتار 
اجتماعی )رسیدن به سلوک عملی مورد 

نظر اسالم(
»بخش حقیقی ]تمدن[ آن چیزهایی اســت 
که متن زندگی ما را تشکیل می دهد که همان 
ســبک زندگی اســت. این، بخــش حقیقی و 
اصلی تمدن است؛ مثل مسئله  خانواده، سبک 

تشکیلتمدنبینالمللاسالمی
مرحله پایانی حرکت تمدنی در دیدگاه آیت اهلل خامنه اي، تشکیل تمدن بین الملل 
اسالمی است: »از کشــور اسالمی می شــود دنیای اسالم درســت کرد؛ الگو که 

درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می آید«.

آیت اهلل خامنه ای: 
»اگر انسان راِه 
خدا را پیدا کرد 
و یاد گرفت که 

چگونه کار را برای 
خدا انجام دهد، 

آن وقت می بینید 
که این عشق به 
کار، چقدر کار را 

آسان خواهد کرد؛ 
تمّدن اسالمی، 

این گونه به وجود 
آمد.«
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یاد

مقیم پاریس پاســخ ســیدجمال را نپسندیده 
و حتی در محافــل مختلــف، آن را نکوهیدند. 
گفته شده است که دلیل پشــت کردن رهبران 
تندروي اسالمی پاریس )همچون حسن عاصم 
و محمد مختار( آن بود که سید در پاسخ به رنان، 
شیوه منصفانه اش را ســتوده و تصریح کرده بود 
که از سخنرانی وی بسیار اســتفاده برده است. 
به هرحال پاسخ محترمانه ســیدجمال، اگرچه 
امثال حســن عاصم را خوش نیامد، اما بر رنان 
بی تأثیر نبود. رنان در پاسخ خود، ستایش فراوانی 
نسبت به ســیدجمال ابراز کرد و نظر خود را تا 
حدودی تعدیل کرد و گفت: »اسالم در نیمه اول 
حیات خود، مانع پیدایش و رواج و استقرار علم 
و دانش در ســرزمین ها نبود، بلکه در نیمه دوم 
حیات خود بود که علم را خفه کرد«. تحلیلگران 
معتقدند کــه ایــن نتیجه گیــری، دربردارنده 
بسیاری از آرای تعدیل شده پیشین رنان است و 
قاعدتاً نظر رنان بدان جا رســیده که مقاومت در 
برابر علم، ربطی به جوهر و ذات اسالم ندارد. اگر 
واقعاً طبیعت اســالم چنان بود، هرگز از آغاز تا 

انجام حیات خود تشویق به علم نمی کرد.

ســخنرانی، ادعای برخی ناسیونالیســت های 
عرب را که از علوم و فنون و فلســفه عرب سخن 
می گفتند، مردود دانســت و گفــت که این ها 
هیچ کدام از آِن اعراب نیســت، بلکه متعلق به 
ملت های دیگر است. رناِن فرانسوی، همچنین 
ادعا کرده بود که در اســالم نه تنها شوق علم و 
فلسفه و بحث آزاد نیست، بلکه مانع علم و فلسفه 
نیز اســت! برخی از دانشجویان عرب مصری در 
پاریس، اظهارات رنان را »طعن بر اســالم و بر 
ملت عرب« خواندند و دست به ترجمه و انتشار 
متن سخنرانی ارنســت رنان زدند و در نتیجه از 
نقد تا تکفیر و لعن در میان مسلمانان علیه رنان، 
پدید آمد. این شکاف، هر روز عمیق تر می شد و 

بر دامنه بدبینی ها می افزود.
ســیدجمال که هنوز یک ســال از اقامتش در 
پاریس نگذشته بود، معتقد بود که بدفهمی های 
غربیان از فلســفه اســالمی را همواره نباید به 
تکفیر و عناد پاســخ گفت. این بود که مقاله ای 
در پاســخ به رنان نگاشت و در نشــریه »دیبا« 
به چاپ رساند. او شــیوه ای آرام و مستدل را در 
پیش گرفت و به همین دلیــل تندروان مصری 

   جدال جمال و ارنست رنان
ســیدجمال در دوره ای کــه در پاریس اقامت 
گزیــده بود، بــا کمــک محمدعبده، نشــریه 
عروه الوثقی را منتشــر کرد که در آن به ترویج 
تفکر مبارزه با اســتعمار و خودباوری مسلمین 
پرداخت و مقاالت این نشــریه تأثیر شگرفی بر 
مردم آن روزگار گذاشت. اما عروه الوثقی پس از 
انتشار 18 شماره توقیف شد. یکی از مهم ترین 
محورهایی که در نشریه عروه الوثقی مورد توجه 
بود، مباحثه با ارنست رنان، فیلسوف نژادپرست 
فرانسوی بود. رنان، در دانشگاه سوربن طی یک 

پدراتحادجهاناسالم

محمود ابراهیمی سعید

مهم نیست سیدجمال الدین اسدآبادی کجا به دنیا آمده و کجا از دنیا 
رفته است، خود وی هم به این مسئله چندان اهمیت نمی داد، به خاطر 
همین درباره محل تولد وی مورد مناقشه است و دیدگاه های مختلفی 
در این باره وجود دارد. او در مقطعی وارد عرصه شد که جهان اسالم کم 
و بیش مورد هجوم تفکر غربی قرار گرفته بود و کسانی چون ارنست 
رنان درصدد ترسیم چهره ای از اسالم بودند که در آن به زعم خودشان 
اسالم، مانعی برای خردورزی بود. در مورد سیدجمال الدین گفته اند 
که وی در اسدآباد همدان، در سال 1217 شمسی به دنیا آمده است 
و روایت دیگری هم هست که وی را زاده اسدآباد افعانستان قلمداد 
کرده است. جالب این که وی در اســتانبول و در سال 1275 شمسی 
دیده از جهان فرو بست و در سال 1284 هم بقایای جسدش به کابل 
منتقل و در دانشگاه کابل دفن شد. سیدجمال الدین جهان اسالم را 
درنوردیده بود و با بسیاری از علما و دانشمندان و همچنین مقامات 
و رجال سیاسی رده باالی آن دوران به نشست و برخاست پرداخته 
بود. از هند تا تهران، از تهران تا استانبول و کابل و قاهره و همچنین 
 اروپا، محل جوالن فکری ســیدجمال الدین بوده، کــه او در آن جا 
به ترویج اندیشه های ضداستعماری خود پرداخته بود. می توان اهم 
فعالیت های ســیدجمال الدین را به سه بخش تقسیم بندی کرد که 
شــامل تکاپوهای فکری و نظریه پردازی درباره اسالم و آینده آن، 

اتحاد دنیای اسالم و همچنین بنیانگذاری استعمارستیزی.

اهم آرا، اندیشه ها و دغدغه های 
سیدجمال الدین اسدآبادی
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   پان اسالمیســم و مفهوم اتحاد در 
اندیشه سیدجمال

ســیدجمال در مراحــل نخســت فعالیت های 
اصالحی خود در افغانســتان، هندوستان، ایران 
مصر و عثمانی، بیشتر متوجه مسائل داخلی هر 
یک از این کشورها بود.اما به تدریج و با مشاهده 
پیوند مشکالت و نابســامانی های مسلمانان با 
اســتعمار، دریافت که نجات مسلمانان و اصالح 
وضع داخلی آنان، پیش از رهایــی از قید و بند 
اســتعمارگران، غیرممکــن اســت. او با تجربة 
اندوخته خود در کشــورهای اســالمی، به این 
نتیجه رسیده بود که هرگونه تالش اصالح طلبانه 
در کشورهای اســالمی، با تزویر سیاستمداران 
غربی و ایادی خائن آنان نقش بر آب می شــود و 
به نتیجه مطلوب نمی رســد. از این رو، مبارزه با 
اســتعمار را در رأس برنامه خود قرار داد. برخی 
از نویسندگان، تاریخ شروع اندیشه اتحاد اسالمی 
و مبدأ حرکت ســیدجمال در این راه را، دوران 
توقف وی در کلکته دانســته اند و یادآور شده اند 
که ســیدجمال در آن جا به نتیجه نرســید و با 
وعده پشــتیبانی عده ای از مسلمانان روشنفکر 
هند، عازم اروپا شد و با انتشار مجله عروه الوثقی، 
اصول اصالحی خویش، به ویژه اتحاد اسالمی را، 
دنبال کرد. هر چند سیدجمال همزمان با انتشار 
این مجله، مقاالتی در سایر روزنامه ها می نوشت 
و بر اتحاد اسالمی پای می فشرد، ولی مهم ترین 
منبع مربوط به آرمان اتحاد اسالمی و دیدگاه ها 
و پیشــنهادهای وی در ارتباط بــا اتحاد، مجله 
عروه الوثقی است. می توان گفت که همه مقاالت 
سیدجمال، در راســتای اتحاد اسالمی نگارش 

یافته است.
   بنیانگذار استعمارستیزی

موج دوم اســتعمار کــه از قــرن 15 میالدی 
شــروع می شــود، در قالب های گوناگون خود 
را نشــان داده و تا قرن ها و تا امروز تداوم یافته 
است. از این دوره اســت که نفوذ اروپا در دنیای 
غیراروپایی گســترش می یابد. ســیدجمال در 
چنین دوره ای بــا تبیین مرزهــای فرهنگی و 
ظرفیت های جهان اسالم، رویه استعمارستیزی 
را در پیــش گرفت تا جایی که می تــوان وی را 
بنیانگذار استعمارستیزی قلمداد کرد. بی تردید 
هر کسی که با واژه استعمار و استعمارستیزی، 
خصوصــاً در مناطــق اســالمی، کوچک ترین 

برخوردی داشــته باشــد، نامی از سیدجمال 
را در ذهن خود دارد. ســیدجمال با ســفرهای 
پی در پی به کشــورهای اســالمی و اروپایی، 
برقراری و پایدار کردن پیوند جهانی اســالم و 
طرح رویکردهای نــو در زمینه های اجتماعی و 
دینی را پی گرفــت. وی در این راه، فعالیت هاي 
گســترده و گوناگونی را مانند انتشــار روزنامه، 
برگزاری نشســت های علمی، نوشتن مقاالت و 
ایراد ســخنرانی های ادبی و سیاسی، از خود به 
جای نهاد. در واقــع می توان گفت قرن نوزدهم، 
قرن استعمار و امپریالیسم و قرن هجوم گسترده 
استعمار غربی و در رأس آن ها استعمار انگلیس 
به جهان اسالم بود. در عین حال این قرن، قرن 
بیداری مسلمین و تجدید حیات اسالم نیز بود؛ 
چه این که مواجهه با غرب، مسلمانان را متوجه 
فاصله خود با آنان و وضعیت عقب ماندگی خود 
کرد. نخستین رویارویی سرزمین های اسالمی 
با استعمار را باید حمله ناپلئون به مصر دانست. 
اشغال سه ساله این ســرزمین )1798ـ1801 
میــالدی( که تحــت حاکمیت عثمانــی قرار 
داشت، نقطه عطفی در تاریخ معاصر مسلمانان 
به شــمار می رود. این حرکت، تقریباً نقطه آغاز 
هجوم اســتعماری غرب، در همه ابعاد و جوانب 
به جهان اسالم بود و ناپلئون بعد از وقوع انقالب 
فرانسه، نماینده تمام عیار تمدن جدید غربی، با 
دو چهره و رویه استعماری و کارشناسی شد. او 
شخصاً از سال 1796 به بعد عالقه و دلبستگی 
خاصی به شرق پیدا کرد و در پی همین سیاست 
به مصر لشکر کشــید و قصد تصرف شام را نیز 
در سر داشــت که موفق نشد. از ســویی دیگر 
نیز بریتانیا به اشغال قســمتی از شبه قاره هند 
پرداخت. بنابراین مســلمانان، غــرب متمدن 
را به هجوم اســتعماری و جهانگشــایی یک جا 
شناختند. از این رو مســلمانان افزون بر بالیای 
ریشه دار داخلی، با مصیبت تهاجم استعمار نیز 
مواجه شــدند که به جان آنان افتاده بود. برای 
درمان این دردها، روشنفکران جوامع اسالمی، 
هر یک به فراخور ادراک سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی خود، راه حل های خاصی را پیشــنهاد 
می کردند که یکی از مهم ترین این نســخه ها، 
نسخه ســیدجمال بود. او بر جنبه های فکری 
و فرهنگی تأکید بیشــتری داشــت. از این رو 
بسیاری ســیدجمال الدین را قهرمان مبارزه با 
استعمار و امپریالیسم می دانند. شخصیتی که 

ضمن شناخت معضل اســتعمار، آن را از رویه 
کارشناســی غربی متمایز ســاخت و درصدد 
پاسخگویی به مسئله استعمار برآمد. سیدجمال 
در پاسخ به اســتعمار انگلیس، اتحاد اسالمی را 
مطرح کرد. به اعتقاد سیدجمال پشتوانه هرگونه 
حرکت سیاســی را باید در بستر عمیق فکری و 
فرهنگی استوار ساخت و هیچ مبارزه سیاسیـ  
اجتماعی بدون پشتوانه عمیق فکری، عقیدتی 
و فرهنگی در میان توده ها به طــور کامل به بار 
نخواهد نشســت. بدین منظور سیدجمال ابتدا 
به شناساندن چهره اســتعمار انگلیس در میان 
جوامع مسلمان پرداخت تا آنان را با خطرات این 

پدیده آشنا سازد.
   تعریف استمعار

سیدجمال اســتعمار را چنین معرفی می کند: 
»این استعمار که از نظر لغت به معنی آباد کردن 
اســت از لحاظ معنی حقیقی و اصیل، به عقیده 
من مانند اسماء اضداد اســت. زیرا این استعمار 
یعنی استعباد و بنده و برده ســاختن آزادگان 
و خاصه اســتعمار به معنی تخریــب نزدیک تر 
اســت تا به تعمیر و عمران.« وی نفوذ روزافزون 
استعمار بر کشورهای اســالمی را چنین فریاد 
می زند: »یاللمصیبه! یاللرزیــه! این چه حالت 
است؟ این چه فالکت اســت؟ مصر و سودان و 
شــبه جزیره بزرگ هندوســتان را که قسمت 
بزرگی از ممالک اســالمی اســت، انگلســتان 
تصرف کرده. مراکش، تونس و الجزایر را فرانسه 
تصاحب کرده، جــاوه و جزایر بحــر محیط را 
هلند مالک الرقاب گشته، ترکستان غربی و بالد 
وسیعه ماوراء النهر و قفقاز و داغستان را روس به 
حیطه تســخیر آورده، ترکستان شرقی را چین 
متصرف شده و از ممالک اسالمی جز معدودی 
بر حالت اســتقالل نمانده، این ها نیز در خوف و 

خطر عظیمند.«
به طور کلی می توان گفت که اگر چه ســه گانه 
منظومه فکری ســیدجمال می تواند جداگانه 
مورد بررســی قرار گیرد، اما این سه گانه در یک 
راســتا بوده و هرکدام به نوعی ســکویی برای 
دیگری بوده اســت. با این حال به نظر می رسد 
این منظومه فکری، امروز بیش از هر روز دیگری 
مورد نیاز جامعه مسلمین است، تا دنیای اسالم 
با دو مفهوم اساسی اتحاد و استعمارستیزی )که 
اینک در لباســی نو خودنمایی می کند( آشــنا 
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قهرمانمبارزهبااستعمار
ســیاری ســیدجمال الدین را قهرمان مبارزه با اســتعمار و امپریالیسم می دانند. 
شخصیتی که ضمن شــناخت معضل اســتعمار، آن را از رویه کارشناسی غربی 

متمایز ساخت و درصدد پاسخگویی به مسئله استعمار برآمد.
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یاد

    در مصاحبــه اي گفتــه بودید 
احیاگــري ســید داراي دو ویژگي 
برجسته است؛ 1( بازگشت به قرآن، 
2( انفتاح باب اجتهاد. مراد شما از این 

دو ویژگي چه بوده؟
دو نکته مورد اشاره یعني بازگشت به »قرآن« و 
باز بودن باب »اجتهاد« در واقع دو اصل اساسي 
در اندیشــه همه احیاگران و مصلحان اجتماعي 
بوده است. ویژگي این دو اصل در این نکته نهفته 
است که قرآن مجید، به عنوان یک سند قطعي 
مورد پذیرش پیــروان همه مذاهب اســالمي، 
مي تواند عامل تأثیرگذار در احیا یا تجدید حیات 
مســلمانان و دور شــدن آنان از پرتگاه سقوط 
و انحطاط باشــد و این ویژگي خاص قرآن است 
و منابع دیگر چون غیروحیاني هســتند اغلب 
مورد اختالفند و اصحاب همه مذاهب اســالمي 
به همه آنها تمسک و استناد نمي جویند. اما در 
مورد اهمیت اجتهاد از دیدگاه ســید، در کتاب 
»خاطرات« تهیه و تنظیم یکي از شاگردان سید 
به نام مخزومي پاشا، نکاتي آمده که قابل توجه 
است. سید به عنوان یک مصلح اجتماعي و یک 
احیاگر و نواندیش دیني به خوبي مي دانست که 
با توجه به پیشرفت هاي جوامع بشري، نیازهاي 
جدید و گوناگون انسان معاصر را نمي توان بدون 
تکیه بر اجتهاد برطرف ساخت. به عبارت دیگر، 
مســائل مســتحدثه« در زمینه هاي مختلف 
زندگي بشر، اعم از اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، 
فرهنگي، نظامي، اخالقي و... نیاز به پاســخ دارد 
و باید دیدگاه اســالمي، به مثابه یک ایدئولوژي 
فراگیر و همیشــگي، در این زمینه ها روشــن 
شود... و چون همه مســائل و مشکالت و اموري 
که بشــر امروزي با آنها روبه رو است، در گذشته 
وجود نداشته، پس یافتن راه حل براي مشکالت 
جدید نیاز به »اجتهاد« دارد تا ضمن عدم خروج 
از دایره و چارچوب کلیات مباني اســالمي، راه 
حل هاي منطقي و صحیح نیز براي اداره جامعه 
ارائه شود. تردیدي نیست که بدون باز بودن باب 
اجتهاد و محصــور ماندن در مســائل قدیمي و 
بدون ارائه رهیافت هاي مناسب و پاسخگو، نمي 
توان همگام با زمان پیش رفت و در عین حال از 
لغزش و دوري از اصول، در امان ماند پس ویژگي 
قرآن در اصالت و پذیرش آن توسط اصحاب همه 
مذاهب اسالمي است و ویژگي اجتهاد در ارزش 
و موقعیت آن در ارائــه رهنمودهاي جدید براي 

سید چنین نبود که از لحاظ تئوري، اندیشه اي 
را در جامعه مطرح سازد و بعد خود به استراحت 
بپردازد و یا فقط از مردم و دیگران بخواهد که در 
این راه گام بردارند بلکه خــود در همه جا، علي 
رغم همه فشــارها، تهدیدها، تبعیدها، اتهامات 
و نامالیمات، پیشــگام اجراي طــرح و کلیددار 
حرکت بــود. ایجاد حرکت نخســتین در مصر، 
تبعید از مصر به هند، نهضت فرهنگي در شــبه 
قاره هند، همگام با نهضت سیاسي ضداستعماري 
و تبعید از آن دیار، شرکت در قیام مسلحانه مردم 
افغانستان علیه نیروهاي اشغالگر انگلیس، مبارزه 
منطقي با دیکتاتوري شاه قجري ایران و سپس 
اخراج از ایران، آغاز افشاگري علیه رژیم سلطنتي 
قجري در عراق و دعوت مراجع عظام به خلع شاه 
از سلطنت، همزمان کوشش براي صدور فتواي 
تحریم تنباکــو و لغو قرارداد رژیــم، یا تبعید به 
فرانسه و تشکیل جمعیتي سیاسي و اصالح طلب 
در پاریس و نشــر مجله »العروه الوثقي« و آنگاه 
تبعید به لندن و تأسیس مجله »ضیاءالخافقین« 
براي افشــاي معاندان و تبعید به اســتانبول و 
روشــنگري وي در آن ســامان و دعوت سلطان 
عثماني براي ایجاد وحدت اسالمي و سپس کینه 
ورزي دکانداران مذهبي! و در رأس آنها شــیخ 
حسن فهمي - شیخ االسالم دربار عثماني- ! و باز 
تبعید و آوارگي و... همه و همه نشان مي دهد که 
سید لحظه اي در زندگي خود، آرام نبود و همه 
نامالیمات و سختي ها و آوارگي ها را در راستاي 

تحقق اهداف خود، پذیرا بود .

    به نظر شــما آنچه سیدجمال 
را در عرصه اندیشــه و نظر از دیگر 
اندیشمندان اسالمي حتي در عصر 

حاضر متمایز مي کند، چیست؟
ســیدجمال الدین حســیني، به دنبال تحقیق 
و بررســي عملــي و میدانــي، در درون جوامع 
مسلمین و شــناخت عیني مشکالت و دردهاي 
این جوامع، اندیشــه ها و برنامه هاي جدیدي را 
مطرح ســاخت؛ در رابطه با ضرورت بازگشــت 
به اصول قرآن و سیره »ســلف صالح«، همگام 
با پیشــرفت هاي زمــان و لزوم آمــوزش علوم 
و فنون جدیــد و وجوب وحدت مســلمین در 
همه زمینه هاي سیاســي، اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي، براي درمان ریشــه اي مشــکالت... 
این اندیشــه ها از یک قرن و نیم پیش تاکنون 
موجب پیدایش حرکت هاي انقالبي یا اصالحي 
در بسیاري از ســرزمین هاي اسالمي و در میان 
مسلمانان شده است.به نظر من نواندیشي دیني 
همراه با تمسک به اصول اساسي دیني، به اضافه 
توجه به مسئله زمان و مکان و ضرورت باز بودن 
باب اجتهاد و سپس مبارزه خســتگي ناپذیر و 
پیگیري بي وقفه این آرمان ها که در طول زندگي 
سید شاهد آن هستیم »وجه تمایز« اصلي سید 
در عرصه اندیشــه و نظر اســت. یعني شناخت 
دقیق مشکالت، کار کارشناســي براي رفع آنها 
و اقدام جدي و دائمي در راســتاي تحقق هدف، 
وجوه تمایز ســید را در مقابــل دیگر مصلحان 
اجتماعي و سیاســي، به خوبي روشن مي سازد. 

مصلحاجتماعي

گردآوری: علی سعیدی

استاد سیدهادي خسروشــاهي آثار متعددی درباره سیدجمال 
الدین اسد آبادي نوشته و درباره وجوه مختلف افکار و اندیشه های 
او تحقیق بسیاری داشته است. در گزارش پیش رو ضمن مرور این 
آثار ، بخش هایی از گفت و گوی استاد خسروشاهی به نقل از پایگاه 

اطالع رسانی ایشان تقدیم می شود. 

روایت استاد خسروشاهي از سید جمال 
الدین اسد آبادي  
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اداره امور گوناگون یک جامعه ســالم اســالمي 
است و سید جمال الدین به دنبال هر دو امر بود.

    تاثیر ســید را بــر نهضت هاي 
نوظهور اهل ســنت چگونه ارزیابي 

مي کنید؟
 اگر بگوییم که تأثیرگذاري ســید در پیدایش 
حرکت هــا و نهضت هــاي اســالمي در میان 
برادران اهل ســنت کمتر از تاثیرگذاري آن در 
دنیاي تشیع نبوده - و نیست - سخني به گزاف 
نگفته ایم و این دالیل مختلفــي دارد از جمله 
اینکه سید براي پیشــبرد اهداف آرماني خود 
و نفوذ در عمق جوامع اهل ســنت - تا مرحله 
تدریس در االزهــر و تربیت شــاگرداني چون 
شــیخ محمد عبده در مصر - خود را »افغان« 
معرفي کرد بــدون آنکه دربــاره مذهب خود، 
ســخني به صراحــت بگوید تردیدي نیســت 
که اگر ســید اعالم مي کرد که یــک ایراني و 
اسدآبادي و شیعه اســت، نمي توانست در بالد 
عربي و اسالمي غیرشیعي و در میان اهل سنت 
نفوذ و تاثیري داشته باشــد. پس راه منطقي و 
اصولي از دیدگاه ســید آن بوده که به »ظواهر« 
نپردازد و تنها به »هــدف« فکر کند و امضاهاي 
متعدد و گوناگون او، در نوشــته ها و نامه ها هم 
در همین رابطه اســت. عالوه بر این، سید اصوالً 
»جهان وطني« فکر مي کرد، لــذا در نامه ها و 
آثار خود از اســامي و امضاهاي متعدد ازجمله 
الحسیني، االفغاني، االسدآبادي، السعدآبادي، 
االســتانبولي، الرومــي الطوســي، الکابلي و... 
استفاده کرده است و راز پیشرفت و نفوذ و تاثیر 
سید هم در همین نکته - اســتفاده از تاکتیک 
هاي مناسب - نهفته است. متاسفانه ما در عصر 
خود شــاهد و ناظر هســتیم که در کشورهاي 
عربي و اســالمي غیرشــیعي، به ویــژه پس از 
پیروزي انقالب اســالمي، دکانداران حرفه اي 
مذاهب، برخوردهاي مغرضانه و دشــمنانه اي 
با شــیعه داشــته اند و اخیرا هم افسانه »شیعه 
هراسي« را مطرح کرده اند تا آنجا که شخصیتي 
چون شــیخ یوســف القرضاوي که به اعتدال و 
انصاف معروف بود و یا فرهیخته اي مانند دکتر 
احمدالطیب، رئیس دانشــگاه االزهر، از خطر 
»تبشــیر شــیعي« در بالد عربي اظهار نگراني 
مي کنند و در این راستا، متاســفانه از انصاف و 
اعتدال خارج شده و تهمت هاي پیشینیان را از 

 .نو تجدید کرده و تکرار مي کنند

  »العروه الوثقی« به عنوان مجله ای از پاریس منتشــر می شــد. این مجله با روش فرهنگی- سیاسی- 
اجتماعی، در راستای نشر اندیشه اصیل اسالمی زیر نظر مستقیم سید منتشر می شد و »محرر اول« یا 
به اصطالح »سردبیر« آن، شیخ محمد عبده بود. اهداف اساسی ناشــران، در نخستین شماره مجله به 

تفصیل آمده است و با مطالعه آن می توان با نوع تفکر سیاسی سید، بیشتر آشنا شد.

 

   رسائل فی الفلسفه و العرفان در 184 صفحه شــامل 6 رساله در فلسفه و عرفان است. رساله »القضاء و 
القدر« نخســت در »العروه الوثقی« و سپس به طور مســتقل در قاهره تجدید چاپ شده است. رساله 
چهارم »فلسفة التربیه و فلسفه الصناعه« تقریر بحث های سید توسط شیخ محمد عبده است. و رساله 
»العلم و تأثیره فی االرادۀ و االختیار« با عنوان مستعار »به قلم یکی از متفکرین علوم عقلی« در روزنامه 
»الوقائع« مصر، درج شده و توسط سید رشید رضا جمع آوری شده اســت رساله ششم، ترجمه عربی 
رساله »نیچریه« سید است که توســط شــیخ محمد عبده و به کمک ابوتراب عارف افندی، از فارسی 

ترجمه شده و بارها به طور مستقل در قاهره چاپ شده است.

   ماهنامه عربی- انگلیســی »ضیاءالخافقین« پس از تبعید ناجوانمردانه سید از ایران در رجب 1309- 
فوریه 1892، در لندن پایه گذاری شــد. این مجله را یک شــرکت مطبوعاتی- تجاری انگلیسی به نام 
کیلبرت در لندن منتشر می کرد که چاپخانه ای مســتقل، با امکانات چاپ به زبان های مشرق زمین را 
داشــت. از این مجله بیش از پنج شــماره منتشــر نشــد و طبق اظهار نظر تقی زاده و اســتاد محیط 
طباطبایی، اصرار دولت ایران باعث شد که دولت انگلیس بر ناشر و چاپخانه فشار بیاورد تا از ادامه نشر 

آن خودداری کنند.

در بین اوراق و اســناد به جای مانده از سید، ده ها نوشته و نامه از ســید که در تهران، کرمانشاه، بغداد، 
بصره، سن پترزبورگ، مسکو، اســتانبول، پاریس، لندن و غیره نوشته شده موجود است که اغلب آن ها 
محتوایی سیاسی یا انتقادی دارد... نامه ها و اسناد سیاسی - تاریخی از میان این نامه ها و اسناد 50 نامه 
و ســند تاریخی ســید، به زبان های عربی، ترکی و فارســی انتخاب و در مواردی همراه با توضیحاتی، 

گردآوری و چاپ شده است.

 
   مجموعه مقاالت و رسائل فارسی، شامل بیش از سی رساله و مقاله از سید است که بخشی از آن ها را 
خود سید نوشته و بخشــی دیگر توسط سید بیان شده و محمد حســن آقا امین الضرب ثانی، آن ها را 
تقریر و به خط خود نوشته است... تعدادی از مقاالت فارسی همان هایی است که تحت عنوان »مقاالت 
جمالیه« چاپ شده است و بخشی دیگر، مانند رســاله نیچریه و یا قصه های استاد، به طور مستقل و یا 
در جرائد و مجالت، قباًل چاپ شده اســت که مجموع کامل آن ها،  یک جا گرد آوری شده و  در اختیار 

عالقمندان قرار گرفته است.

   سه رساله درباره زندگي و مبارزه ســید جمال الدین اسد آبادي شــرح  حال  و آثارسّید جمال الدین  
اسدآبادي  را شامل می شود. از بخش های کتاب می توان به این موارد اشاره کرد:  مولد و نسب و تاریخ 
والدت ســید جمال الدین ، ایام صباوت ســید و تحصیالتش در قزوین، آمدن  سید به  طهران  برحسب  
دعوت  ناصرالدین  شاه، اسناد و مدارک  درباره  سیدجمال الدین  اســدآبادي ، قسمتي  از مقالة  جمعیت  

دارالتقریب  اسالمي ، چند نامه  از دانشمندان  معاصر و مطلع  در حاالت  سید و ... 
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گزارش

و هم چنین اقدامات الزم بــرای مبارزه با آن را 
یادآور می شوم. 

عوامــل اعتیاد را بــه طور کلی می تــوان به 4 
گروه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
دســته بندی کــرد. ناآشــنایی بــا خطرهای 
مرگبار اعتیــاد و آثار تخریبگــر آن بر خانواده 
و اطرافیــان، و هم چنین نبود شــناخت کامل 
از ســختی و دشــواری ترک آن، از مهمترین 
عوامل فرهنگی شــیوع اعتیاد بــه مواد مخدر 
است. از مهمترین عوامل اجتماعی می توان به 
آســیبهای اجتماعی هم چون طالق، فرزندان 
بی سرپرست، حاشیه نشــینی و مجهز نبودن 
بــه آداب و مهارتهــای اجتماعی اشــاره کرد. 
شرایط نامساعد اقتصادی می تواند یکی دیگر 
از عوامل مهم اعتیاد باشــد. بی بهــره بودن از 
حداقل معیشــت، گذران زندگی را دشوار می 
ســازد و در تالش برای گریز از این دشــواری 
ها برخی به پرتگاه اعتیاد فرو مــی غلتند. و بر 
همگان روشن است که در این شرایط سخت و 
دشوار، سوداگران مرگ در پی کسب سودهای 
نامشروع خود هستند و برای این کار از هر ابزار 
و شگردی ســود می جویند. شــرایط و عوامل 
رواج اعتیاد به ویژه اگر به نقش عامل سیاســت 

در قرآن درباره انســان می فرمایــد که در او از 
روح خویــش دمیدیم و انســان را در بهترین و 
نیکوترین ســاختار آفریدیم و بدرستی که او را 
کرامت بخشیدیم. انسان نزد خداوند واالترین 
موجود عالمیان است که در آفرینش او به خود 
آفرین گفت. بنابراین انســان ذاتا و اساســا از 
کرامت برخوردار است و در رفتار با او باید اصل 
کرامت رعایت شود. نمونه اعالی رفتار کریمانه 
با انســان را می توان در کــردار پیامبران الهی 

مشاهده کرد.
در تاریــخ زندگانــی حضــرت مســیح )ع( 
خوانده ایــم که چگونه به شــفای بیمــاران و 
سیرکردن گرسنگان اهتمام می ورزید. پیامبر 
گرامی اســالم حضرت محمد )ص( با دوست و 
دشمن با مهربانی و کرامت رفتار می کرد. حتی 
روزی که خبر شــد آن مرد یهودی که همیشه 
به او دشــنام می داد و او را با سنگ می نواخت، 
مریض اســت به کمک و عیادت او رفت. نمونه 
این رفتارهــای کریمانه با انســان های گرفتار 
به امراض روحی و جســمی در سیره پیامبران 
الهی و پیشوایان دینی و امامان معصوم علیهم 

السالم بسیار است.
اعتیاد نیــز یکی از این بیماریهاســت که رفتار 
کریمانه می طلبد. انســان معتاد گرچه خود را 
در گردابی انداخته که او را رفته رفته از شــأن و 
کماالت شایسته خود دور می کند، اما به دلیل 
اتصاف به انسانیت، درخور کمک و تالش برای 
نجات او از این ورطه است. معتاد، انسانی است 
که از اصل خــود دور مانده و بایــد به او کمک 
کرد که به جایــگاه خود در اجتمــاع بازگردد. 
ناشایســته ترین رفتار با فرد معتاد این اســت 
که از جامعه رانده شــود. راندن معتاد از جامعه 
در واقع تشویق و ســوق دادن هرچه بیشتر او 
به اعتیاد اســت. اوج رعایت این نکات انسانی و 
عاطفــی را در کردار پیشــوایان دینی و امامان 
معصوم )ع( می بینیم کــه چگونه در مالطفت 
و مهربانی ورزیدن با مردم طرد شــده از جامعه 
هم چون مســتمندان، یتیمان، بیماران سخت 

درمان، و سالخوردگان اهتمام ویژه داشتند.
     عوامل اعتیاد

حال که ضرورت و اهمیت تالش برای کمک به 
معتادان و بازپروری آنان بر اساس اصل کرامت 
انسان روشن است، نکاتی درباره عوامل اعتیاد 

سالم و درود بر شما میهمانان و حاضران 
محترم

بــا آرزوی توفیق و تندرســتی برای شــما که 
برای خدمتگــزاری به جامعه به ویژه آســیب 
دیدگان اجتماعی کمر همت بســته اید، مایلم 
نکاتی درباره اعتیاد و مبارزه با آن از نگاه دین و 
فرهنگ اسالمی عرض کنم.  نخست به کرامت 
انســان از نظر دین می پــردازم. خدای بزرگ 

رفتارکریمانه
حجت االسالم و المسلمین عبدالحسین معزی 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

کنفرانس بین المللی جوانان و مواد مخدر به همت سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر و معاونت بین الملل جمعیت هالل احمر با حضور 
نمایندگان جوان پنج جمعیت ملی اروگوئــه، ایران، تایلند، کنیا و 
قرقیزستان از تاریخ 2۹ بهمن تا 2 اسفند در تهران برگزار  شد. این 
کنفرانس در پی تفاهم نامه ســه جانبه فدراسیون جهانی صلیب 
سرخ و هالل احمر جهانی، صلیب سرخ ایتالیا و همچنین با همکاری 
بنیاد ویال مارینی در ســال 2۰12 ،به منظور اجرای پروژه بین المللی 
جوان و ســوء مصرف مواد مخدر)YAD( برگزار می شــود. آن چه 
می خوانیدمتن سخنرانی حجت االسالم عبدالحسین معزی، نماینده 

ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در این کنفرانس است.

»مبارزه با اعتیاد« ازمنظر دین
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بین الملل توجه شــود، بیش از پیش پیچیده و 
هولناک می گردد. در روابط بین الملل، طبیعتا 
کشورهای سلطه گر درصدند که دیگر کشورها 
را تضعیف کنند تــا در تعامالت خــود با آنان 
منافع خود را هرچه بیشــتر تأمین نمایند. غیر 
فعال کردن نیروهای کارآمد هــر جامعه از راه 
اعتیاد کوتاه ترین راه بــرای تضعیف آن جامعه 
است. به نظر می رسد که این هدف اعالن نشده 
ســلطه جهانی اســت، چه آن که در مبارزه با 
اعتیاد و بســتن راه های حمل مــواد مخدر در 
جهان،  در سطح سیاســت و روابط بین الملل 

اهتمام الزم و بایسته ای دیده نمی شود. 
     مبارزه با اعتیاد بر اساس آموزه های 

دینی و فرهنگی
در پایــان مایلم بــه نکاتی چند دربــاره لوازم 
مبارزه با اعتیاد بر اســاس آمــوزه های دینی 
و فرهنگی اشــاره کنــم. یکی از آمــوزه های 
واال کــه در همه ادیان ابراهیمــی و الهی بر آن 
تأکید شده اســت، موضوع توبه است. توبه در 
ســاده ترین معنا یعنی »بازگشــت«. بازگشت 
گرچــه دارای بار معنــوی و عرفانی اســت اما 
منحصر به آن نیســت. بازگشــت بار معنایی 
اجتماعی هم می تواند داشــته باشد. بازگشت 

یعنی برگشتن به شأن انســانی خویش، یعنی 
برگشــتن به جایــگاه خانوادگی خــود، یعنی 
برگشــتن به موقعیت خــود در جامعه، یعنی 
برگشــتن به منزلت اجتماعی خــود، و در یک 
کلمه یعنی بازگشــت انســان به کرامت الهی 
خویشــتن. بنابر این برای نجات معتاد باید به 

»حکم توبه« در این بازگشت به او کمک کرد.
     ضرورت تعلیم و آگاهی بخشی

نکته آخــر ضــرورت تعلیم و آگاهی بخشــی 
است. دین مبین اســالم، علم آموزی را بر همه 
مســلمانان از گهواره تا گور واجب کرده است. 
در این جا صرفا ســخن از لزوم شرعی و دینی 
نیســت، بلکه ضروت اجتماعی آگاه شــدن و 
آگاهی بخشی است. کوتاه ترین راه و مؤثرترین 
ابزار بــرای مبارزه بــا اعتیاد همانا شــناخت 
آسیبها و خطرهای مرگبار اعتیاد و آثار مخرب 
خانوادگــی و اجتماعی آن اســت. از این رو بر 
همگان اســت که در راه آگاهی بخشی عمومی 
کوشا باشند، به ویژه داوطلبان انگیزه مند، فعال 
و خدمتگزار جمعیت هــالل احمر که در انجام 
این امر الهی پیشــتازند. توفیق شما عزیزان را 
در این اقدام انسانی و شــریف از درگاه خدای 

متعال خواستارم. 

حکمتوبه
یکی از آموزه های واال که در همه ادیان  الهی بر آن تأکید شده ، موضوع توبه است 
توبه در یک کلمه یعنی بازگشت انســان به کرامت الهی خویشتن. بنابر این برای 

نجات معتاد باید به »حکم توبه« در این بازگشت به او کمک کرد.

کنفرانس بیــن المللی جوانــان و مواد مخدر کــه در تهران 
برگزار شــد مقصد نهایی مرحله اول این پروژه بود. دو مرحله 
قبلــی در ایتالیــا و تایلند برگزار شــده بود. شــروع برنامه با 
خوش آمد گویی محمد عراقی معاون امور بین الملل و حقوق 
بشردوستانه و رئیس ســازمان جوانان هالل احمر همراه بود. 
همچنین رئیس بنیاد ویال مارینی در ایتالیا و عضو کمیسیون 
 دائمی نهضت در این نشســت ســخنرانی کرد. پــس از آن 
هر یک از شرکای پروژه فعالیت های انجام شده در کشورشان 
را معرفی کردند و در انتهای روز جلسه آموزشی و هم اندیشی 

برگزار شد. 
یک روز به ارزیابی پروژه و برنامــه ریزی برای آینده کنفرانس 
و پــروژه YAD اختصاص یافــت و پــس از آن در خصوص 
مباحثات انجام شــده نتیجه گیری و ارزیابی انجام شــد. در 
پایان روز اعضای کنفرانس از برج میالد بازدید کردند. اعضای 
پروژه یک روز از فعالیت های ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر و 

سازمان جوانان هالل احمر بازدیدکردند. 
در آخرین روز این پروژه هر یک از اعضا تجربه های خودشــان 
را از حمایت از بهبود یافتگان و در زمینه پیشــگیری از ســوء 
مصرف مواد مخــدر ارائه کردنــد. برخی از اعضای شــرکت 
کننــده که خودشــان با آســیب هــای روحــی و اجتماعی 
مختلفی روبرو شــده بودند در این نشســت تجربه هایشان را 
به اشتراک گذاشتند و این موضوع باعث شــده بود تا نشست 
کمی فضای غیر رســمی پیدا کند. همچنین در ادامه هر کدام 
از اعضا معضالت مختلف کشورهایشــان را معرفی کردند و از 
تجربه های سایر کشورها برای حل این مسائل استفاده کردند. 

دکتر حبیبی رئیس سازمان جوانان هالل احمر در اختتامیه 
این طرح به ایراد ســخنرانی پرداخــت و در خصوص اهمیت 
آموزش بــه جوانان نکاتــی را ارائــه کــرد. وی در خصوص 
همکاری های آتی گفت: آماده همکاری های بیشــتر و انتقال 
تجربه های خــوب کشــورمان و دریافت تجربه های ســایر 

کشورها در زمینه پیشگیری از مصرف دخانیات هستیم.
دکتر پرویز افشار معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های 
مردمی در ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در خصوص اعتیاد به 
مواد مخدر گفت: معتقدم اعتیاد فاجعه اســت و برای همین 
هالل احمر باید در این زمینه فعالیت کند و این معضلی است 

  .که همه جهان با آن روبرو هستند

 اتحاد برای 
ریشه کن کردن اعتیاد

نکته
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پیام

هفتم اســفند 1394 هم در تاریخ ایران ماندگار 
شــد. حضور میلیونی مردم پای صندوق انتخابات 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و خبرگان 
رهبری بار دیگر پیوند ناگسســتنی ملت ایران با 
نظام جمهوری اسالمی ایران را به اثبات رساند. در 
شــرایط بحرانی منطقه ، صف های طوالنی مردم 
پای صنــدوق رای عالوه بر »تعیین سرنوشــت« 
حرکتی معنــا دار و نمادین بود. حجت االســالم 
والمســلمین معزی یــک ماه پیــش از انتخابات 
پیامی درباره این رویداد مهم صادر کرد.  متن پیام 
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر به این 

شرح است: 
»موسم انتخابات فرا رســیده است. مردم شریف 
ایران هفتم اســفند ماه امســال بــرای انتخابات 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی و خبرگان 
رهبری به پای صندوق هــای رأی خواهند رفت. 
برای مردم ما، انتخابات تجربه دیرآشــنایی است. 
ملت بزرگ ایران از ســپیده دمان پیروزی انقالب، 
با حضور در همه پرســی جمهوری اسالمی ایران، 
رأی دادن را تجربه کرد. جمهوری اسالمی نهالی 
بود که در فروردیــن 58 در بســتر آرزوی مردم 
ایران غرس شــد و از آن هنگام تاکنون در موسم 
انتخابات گوناگون آبیاری می شــود و به شــجره 
طیبه تنومندی تبدیل شده است که از نامالیمات 
سیاســی و اقتصادی داخل و خارج کشور گزند و 

آسیبی نمی بیند. 
مصونیت انقالب اسالمی ایران در برابر تالش های 
منافقانــه و فتنه جویانــه داخلــی و همچنیــن 
اســتحکام آن در برابــر توطئه هــای شــیطانی 
دشمنان ســلطه جوی خارجی، به دلیل ماهیت 
مردم ســاالری دینی در جمهوری اسالمی است.

مردم ســاالری دینــی یعنی؛ انتخابــات آگاهانه 
آموزه های اســالم به عنوان برنامه زندگی و آیین 
مدیریت آن که از یک سو ریشه در آراء مردم دارد 
و از این رو مردمی و جمهوری اســت ، و از ســوی 
دیگر مبتنی بر آموزه های فردی و اجتماعی اسالم 
است و بدین رو اســالمی اســت . در نظام مردم 
ساالری دینی، مردم به خواســت و ارادۀ خویش، 

اســالم را به عنوان برنامه زندگــی برمی گزینند. 
 و هدایــت و مدیریــت آن را به دســت ولی فقیه 

می سپارند . 
تقارن انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 
خبرگان رهبــری ، نمــاد معنــاداری از ماهیت 
جمهوری اسالمی ایران اســت. انتخابات مجلس 
شورای اســالمی ســمبلی از حضور فعال و نقش 
تاثیر گذار ملت ایران در تعریــف برنامه زندگی و 
تعیین سرنوشت خویش است. و انتخابات مجلس 
خبرگان رهبــری مظهر هدایــت ، حیات فردی 
و اجتماعی مردم به ســوی ســعادت و رستگاری 
اســت. دو عنصر حرکت و جهت، بــه تعبیر دیگر 
حضور مردمــی و هدایت رهبری، رمــز پیروزی 
شتابان انقالب اســالمی ایران است. مردم شریف 
و بپاخاســتة ایران با رهبری های داهیانه حضرت 
امام خمینــی )ره( با کمترین آســیب و در کوتاه 
ترین زمان انقالب شگرفی را رقم زدند که نتیجه 
به هــم آمیختن ایــن دو عنصر بــود و همچنین 
هدایــت و راهبری بیش از ربع قــرن رهبر معظم 
انقالب اســالمی حضــرت آیــت الل خامنه ای 
)مدظلّه العالی( اســت که کشــور و ملت و را در 
سخت ترین شرایط زمان مدیریت و رهبری نموده 
انــد.آری هم اکنــون هنگامه آن اســت که ملت 
آگاه و بصیر ایران با تجربة بدســت آمده  از حضور 
بیش از 35 انتخابات، بار دیگر پیوند ناگسســتنی 
مردم و رهبری را به تصویر کشــد و در روز هفتم 
اســفند ، از هر نژاد و زبان و مرام و باوری ، در پای 
صندوقهای رأی حاضر شوند و به فراخوان رهبری 
پاســخی فراخور و شایســته دهند. مســئوالن 
دفاتر نمایندگی ولی فقیه در اســتانها، کارکنان 
و کارمندان، مدیران و مســئوالن و خانواده های 
وابسته در جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران و ســازمانهای جوانان و داوطلبــان همراه 
با ملت سرافراز ایران اســالمی با توکل به خدای 
بزرگ و امید به آینده ای روشــن، آرای خود را به 
نمایندگان اصلــح، به صندوقهــای رأی خواهند 
ریخت و در 7 اسفند حماســه دیگری را خواهند 

 ».آفرید

مردمساالریدینی
درجمهوریاسالمی

معنایواال
مردم ســاالری دینی یعنی انتخابات آگاهانه آموزه های اسالم به عنوان 
برنامه زندگی و آیین مدیریت آن که از یک سو ریشــه در آراء مردم دارد و 
از این رو مردمی و جمهوری است ، و از ســوی دیگر مبتنی بر آموزه های 

فردی و اجتماعی اسالم است و بدین رو اسالمی است. 



گفت وگو

  گفت وگو 
با محمدرضا مصطفی پور

خطبه فدکیه 
عصاره نهج البالغه

یادداشت

یادداشتی از دکتر احمدعلی 
افتخاری

 آیه تطهیر 
در مقام عصمت 

اوست

گفتار

یادداشتی از حجت االسالم 
والمسلمین سیدسجاد ایزدهی

 ابعاد سیاسی 
خطبه فدکیه 

اندیشه

یاس کبود
کسی که ذره ای از دوستی فاطمه)س( در دل 
داشته باشد، از شفاعت او بی بهره نمی ماند.

شهادت حضرت زهرا )س(
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گفت وگو

من فقط در این جا به یک نکته اشــاره می کنم؛ 
حضرت آیت اهلل جــوادی آملی، والدت حضرت 
زهرا)س( را به عنــوان هدیه عرشــی معرفی 
می کنند و در واقع معتقدند بــا توجه به این که 
زمینه های مقدماتی تولد حضرت زهرا)س( از 
میوه بهشتی فراهم شــده است و در واقع بنا بود 
شــخصیت حضرت زهرا، با زمینه های ویژه ای 
شــکل گیرد، لذا با توجــه به ایــن نکته گفته 
می شــود حضرت فاطمه زهــرا)س( هدیه ای 
عرشی اســت؛ یعنی هدیه ای است که خداوند 
به پیامبر اکرم)ص(، بلکه به جامعه بشری عطا 

خطبه فدکیه 
عصاره نهج البالغه

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی گفتار و نوشــته های متعددی 
در معرفی شــخصیت حضرت فاطمه زهرا)س( دارنــد. وی در این 
باره می گوید : ســّر این که این بانو )س(، حجت بر ائمه)ع( است و اگر 
علی  بن  ابیطالب)ع( نبود، احدی همتای آن حضرت نبود »آدم و من 
دونه« این است که او مثل خود قرآن کریم در مقام حدوث و بقا شکل 
گرفت؛ قرآن از زمین برنخاست، مســتقیمًا از جهان غیب نازل شد 
و در طی ۲۳ ســال ماند و برای ابد جای خود را تثبیت کرد. این ســه 
کار را قرآن کرد؛ یعنی از زمین برنخاســت، بلکه از آسمان نازل شد 
اوالً، و نزولش هم ۲۳ سال طول کشید، ثانیًا، و ماند که برای ابد بماند. 
انسان کامل، مخصوصًا فاطمه زهرا)س( هم وقتی هویت آن حضرت را 
ارزیابی می کنیم، می بینیم در همین مثلث خالصه می شود؛ او از زمین 
برنخاست بلکه از آسمان نازل شــد و تقریبًا همسفر قرآن کریم بود. 
تا قرآن آیاتش و ُسورش نازل می شــد، او هم روزانه متکامل می شد، 
ترقی می کرد و تا قرآن به پایان رســید، عمر این بی بی هم به پایان 
َُّهْم َمیُِّتوَن« شامل همه  ََّک َمیٌِّت َوإِن رســید و برای ابد ماند؛ گرچه »إِن
انسان هاست. در گفت و گو با حجت االســالم والمسلمین محمدرضا 
مصطفی پور، استاد حوزه و دانشگاه به بررسی دیدگاه عالمه جوادی 

آملی در مورد حضرت زهرا)س( پرداختیم.

حضرت زهرا)س( در آثار و گفتار 
 آیت اهلل جوادی آملی در گفت وگو 

با محمدرضا مصطفی پور

   آقــای دکتر! طبــق نظر آقای 
فاطمه  حضــرت  آملــی  جوادی 
زهرا)س( از آســمان نازل شده اند. 

بفرمایید این به چه معناست؟
حضرت فاطمه زهــرا در 20 جمــادی الثانی 
پنج ســال قبل از هجــرت پیامبــر اکرم)ص( 
یا به روایتی پنج ســال بعد از بعثــت، از مادری 
چون حضرت خدیجــه کبــری)س( و پدری 
چون پیغمبر گرامی اســام حضرت محمد بن 
عبداهلل)ص( متولد شــدند. در مورد چگونگی 
تولد ایشــان بحث های فراوانی مطرح اســت. 

سیده معصومه محمدی
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اهل بیت)ع(. هر انســانی کــه خواهان نجات 
اســت باید به این گوهر تابناک متوســل شود؛ 
یعنی در واقع قرآن و اهل بیت همتای همدیگر 
هســتند. اما این که اســتاد در مــورد حضرت 
زهرا)س( صحبت از همتایــی قرآن می کنند، 
این است که ایشــان می فرمایند: پیامبر اسام 
براي هدایت مردم پس از رحلت خود دو میراث 
گران بها را معرفی می کنند و می فرمایند: »انّی 
تارٌک فیکم الثِّقلَین کتــاب اهللِ و عترتی ...: من 
در میان شما دو متاع وزین و دو استوانه استوار 
باقی می گذارم که عبارتند از کتاب خدا و عترت 

من«. 
معنا و مفهوم قرآن، روشــن اســت، اما منظور 
از عترت پیامبــر)ص( که در کنــار قرآن آمده 
است، همان شریعت گویایی اســت که پس از 
پیامبر)ص( باقی و برقرار اســت، بدون این که 
در هدایت گری این مجموعــه نقص و قصوری 
باشد. همواره سیره و روش بیان و در یک کام، 
سنت اهل بیت)ع( بهترین تفسیر و تبیین برای 
آیات قرآن و بخشی از شــریعت اسام به شمار 
می آید. بنابراین تمسک به این دو می تواند هم 
در شــناخت دین به ما کمک کند و هم در عمل 

برای رسیدن به مقصد نهایی. 
پیامبر اکرم)ص( فرمودنــد: عترت من در کنار 
قرآن اســت، معلوم اســت یکی از عترت های 
پیامبر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا)س( 
اســت. طبیعتاً در کنــار او فرزندانــش هم در 
همین ردیف قرار می گیرنــد، که در واقع این ها 
هیچ وقت از همدیگر جدا نشده و نمی شوند و به 
همین خاطر گفتار، منش و حب و بغض فاطمه 
زهرا)س( به عنوان ثقل قرآن، گویای شــریعت 
اسام و حب و بغض خدای متعال است. عاوه بر 
این که خودشان معرف علمی و عملی هستند. 
همان طور که قرآن بــه عقیده ما شــیعیان از 
تحریف مصون است و چیزی از آن کم و چیزی 
بر آن افزوده نمی شــود و خطا در قرآن راه پیدا 
نمی کند، حضرت زهرا)س( و اهل بیت)ع( هم 
از همین ویژگی برخوردار هستند؛ یعنی ایشان 
از خطا مصون هستند و هیچ وقت اشتباه و خطا 
و لغزشی از آن ها سر نمی زند. این امر یک بُعد از 
ابعاد دیگر همتایی قرآن با اهل بیت )ع( اســت. 
یعنی اهل بیــت)ع( از جمله حضــرت فاطمه 
زهرا)س( همان طور که مفســر قرآن و تجسم 
عملی قرآن هستند، معصوم هم هستند یعنی از 

کرده است.
    ریشــه های قرآنی این تعبیر 

چیست؟
حضرت فاطمه زهرا)س( به عنوان کوثر، یعنی 
خیر کثیر و برکت فراوان معرفی شــده اســت. 
مخصوصاً در شــرایطی که مــردم در آن دوران 
به طور کلــی و خصوصاً در منطقه عربســتان، 
ارزشــی برای زن و دختر قائــل نبودند و اصوالً 
دختر را به عنوان فرزنــدی که بتواند از پدر ارث 
ببرد و شــخصیت او را تداوم بخشد به رسمیت 
نمی شــناختند. به همیــن دلیل هم ســعی 
می کردند دختران را زنده بــه گور کنند که هم 
در قرآن و هم در تاریخ، به صورت مفصل به این 
قضیه پرداخته شده اســت. در چنین شرایطي 
است که خداوند به پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
َّا أَْعَطْیَناَک الَْکْوثََر*َفَصــلِّ لَِربَِّک َوانَْحْر*إِنَّ  » إِن
َشــانَِئَک ُهَو الْبَْتُر« گرچه بــرای کوثر معانی 
مختلفی گفته شده است، ولی اکثریت، با توجه 
به روایات، مصداق این کوثر را فاطمه زهرا)س( 
می دانند که همین آیــه می فرماید ما این کوثر 
را به تو عطا کردیم. و این که اســتاد می فرمایند 
عطیه)هبــه( الهی به همین خاطر هســت. در 
آن زمان مردم عموماً تصورشــان این بود که با 
پایان زندگی پیامبر اکرم)ص(، فاتحه اســام و 
قرآن خوانده می شــود و امیدی به بقا و تضمین 
اسام نیســت. اما خدا به پیامبر)ص( این نوید 
را داده است که آن کســی که ابتر و بریده است 
و تداوم ندارد، دشمن اوســت و اال وجود و اثر و 
دین و رسالت پیامبر اسام)ص( از طریق فاطمه 

زهرا)س( و کوثر تداوم پیدا می کند.
    تعبیر و اصطالح همتایی قرآن 
برای حضرت زهرا)س( به خاطر چه 

مستندات و دالیلی است؟
آیت اهلل جوادی آملی کتابی بــا عنوان همتایی 
قرآن و اهــل بیــت)ع( دارند کــه از مجموعه 
ســخنرانی های ایشــان گردآوری شده است. 
اصل حرف ایشان این اســت که همه اهل بیت 
پیامبر)ص( همتای قرآن هســتند و به همین 
جهت بر اســاس روایت متواتر ثقلین است که 
پیامبر اکرم فرمودند: »انّی تارُک فیکم الثِّقلَین 
کتاب اهللِ و عترتی ما ان تمّسکتم بهما لن تضلّوا 
ابداً لن یفترقا حّتی یردا علّی الحوض« من دارم 
از میان شــما مــی روم ولی دو گوهــر گران بها 
باقــی می گذارم؛ یکــی قرآن اســت و دیگری 

مقام معرفتی فاطمه)س(
مقام معرفتی فاطمه)س( همتای مقام معرفتی علی بن ابیطالب)ع( اســت، 
گرچه فاطمه سخنان زیادی مانند نهج البالغه امام علی)ع( ندارد، اما خطبه 

فدکیه تا حدودی مفصل است و شرح های زیادی بر آن نوشته شده است.

هر نوع خطا و لغزشی مصون هستند.
    چــه آیاتی درباره شــخصیت 
حضرت فاطمه زهرا)س( نازل شــده 

است؟
آیات فروانی در مــورد فاطمــه)س( در آیینه 
قرآن وجود دارد. مثًا یکی از آیاتی که مصداق 
آن ها اهل بیت، از جمله حضرت زهراســت، آیه 
تطهیر اســت که در ســوره مبارکه احزاب آیه 
33 آمده اســت و بیان می کند اهل بیت)ع( از 
آلودگی به دور هســتند. آیه دیگر مباهله است 
که در سوره آل عمران آیه 61 آمده است آن جا 
که از »نَِســاَءنَا« به عنوان زن های ویژه مرتبط 
با پیامبر اکرم)ص( صحبت می کند، مصداقش 
حضرت فاطمه زهرا)س( اســت. عاوه بر این 
در تفسیر سوره قدر روایاتی وجود دارد که لیله 
القدر، فاطمه زهرا)س( اســت. یکــی از آیاتی 
که شــأن نزولش اهل بیت)ع( به ویژه حضرت 
زهرا)س( و امام علی)ع( است سوره دهر است. 
ســوره دهر به معرفی ابرار و نیکان می پردازد، 
یکی از ویژگی هــای ابرار و نیکان، ایثار اســت. 
معنای ایثار این اســت که انســان چیزی را که 
خودش دوســت و نیاز دارد به دیگر نیازمندان 
بدهد؛ یعنــی از نیاز خودمــان صرف نظر کنیم 
و نیاز نیازمنــدان را تأمین کنیم. شــأن نزول 
این قضیه روشــن است: امام حســن)ع( و امام 
حسین)ع( مریض می شوند. حضرت زهرا)س( 
و امام علی)ع( نذر می کنند که برای ســامتی 
آن هــا روزه بگیرنــد، وقتــی روزه می گیرند و 
غذایی را آماده می کنند تا افطار کنند ســه روز 
پشت سر هم، ســه نیازمند )مســکین، یتیم و 
اسیر( می آیند و آن ها غذا را در اختیار نیازمندان 
قــرار می دهنــد و خودشــان از خــوردن غذا 
صرف نظر می کنند که در سوره مبارکه دهر این 
قضیه بیان می شــود. قرآن، ویژگی این مسئله 
را به عنوان کار مخلصانــه بیان می کند. اوج کار 
مخلصانه است که انســان در شدت نیاز سه روز 
روزه بگیرد و از غذای افطــاری خود بگذرد و به 

نیازمندان بدهد.
    یکی از موضوعات درباره رابطه 
پیامبر)ص( و حضرت زهرا)س( این 
است که آن حضرت برای دخترش 
احترام زیادی قائــل بودند. به نظر 
شــما و طبق دیدگاه آقای جوادی 
آملی آیا می توان گفت علت این امر 

محبت یا 
سفارش هایی که 
راجع به حضرت 

زهرا)س( شده 
نمی تواند تنها 

برخاسته از 
محبت عاطفی 

پدر به دختر باشد. 
گرچه طبیعی 

است هر انسانی 
به فرزند خود 

عالقه مند است 
و نسبت به او 

محبت می کند، 
اما پیامبر)ص( 

نمی خواهد صرفاً 
مصداق یک امر 

عاطفی و غریزی 
که همه انسان ها 
دارند باشد، بلکه 
این کار بر اساس 

هدف متعالی بوده
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گفت وگو

فاطمه پاره ای از تن من است.« اگر کسی 
او را راضی کند مرا راضی کرده است و اگر 
کســی مرا راضی کند خدا را راضی کرده 
اســت و بالعکس. یعنی معلوم اســت که 
رضای فاطمه زهرا)س( رضای خداســت 
و خشــم و غضب فاطمه زهرا)س( خشم 
و غضب خدا و پیغمبر اســت. این ها نشان 
می دهد که بحث اصلــی در این رابطه به 
جایگاه واقعی فاطمه زهــرا)س( در نظام 
هستی برمی گردد و آن جایگاهی که مردم 
باید برای زن و دختــر و مادر در نظام های 

اجتماعی قائل باشند. 
    حضرت آیت اهلل جوادی آملی 
کتابی به نام »فاطمه اسوه بشر« دارد 
که برگرفته از آثار و سخنان ایشان 
است. منظور ایشــان از این عبارت 
چیســت، یعنی چرا هم زنان و هم 

مردان را مد نظر دارند؟
ایشــان معتقد است انسانیت انســان به جسم او 
نیســت، بلکه به روح اوســت و روح هم جنسیت 
ندارد. بنابرایــن اگر فاطمه زهــرا)س( به عنوان 
انسان مطرح باشــد، می شود اســوه برای همه 
انسان ها؛ برای زنها برای مردها، برای پیرها و برای 
جوان ها، برای همه عصرها و همه نســل ها. چون 
واقعیت این اســت که حضرت فاطمه زهرا)س( 
هم بُعد زنانه دارد، که این مربوط به شکل ظاهری 
است، هم بعد انســانی دارد که از آن حیث ایشان 
اسوه همه انسان هاست. در بُعد زنانه اش می تواند 
در ابعاد مختلف شــوهرداری، پــرورش فرزند، 
فعالیت های اجتماعی، در دفاع از والیت و امامت 

و مسائل مختلف دیگر الگو باشد.
آیــت اهلل جــوادی آملــی تعبیــری دارنــد و 
می فرمایند: حضرت فاطمــه زهرا)س( الگویی 
فراجنســیتی اســت. برای این که حقیقت هر 
انسانی، روح و نفس اوست و بدن در همه مسائل 
زندگی چون مرکبی در اختیار روح اســت. روح 
انسان و حقیقت او، جنســیت ندارد. قرآن هم 
می فرماید: »َمْن َعِمَل َصالًِحا مِّــن َذَکٍر أَْو أُنَثی 
َوُهَو ُمْؤِمــٌن َفلَُنْحِیَینَُّه َحَیاًة َطيِّبًَة« هر انســانی 
چه زن چه مرد عمل صالــح انجام دهد و مؤمن 
باشد ما به او حیات طیبه اعطا می کنیم. بنابراین 
فاطمه زهرا نه در زمــان می گنجد نه در مکان، 
بلکه ایشــان همان طوری که به لحاظ جنسیت 
در جنسیت زن محدود نمی شود، به لحاظ زمان 

رابطه پدر و دختری بوده؟
برای این که این مســئله را درست تبیین کنیم، 
باید پیغمبر)ص( را بشناســیم. بایــد ببینیم 
پیغمبــر)ص( در طــول زندگی خــود چگونه 
و بــر طبق چه چیــزی عمل می کرده اســت؟ 
پیامبر اکرم)ص( کار مخلصانــه، جز برای خدا 
نمی کرده اســت. محبت یا ســفارش هایی که 
راجع به حضرت زهرا)س( شده نمی تواند تنها 
برخاســته از محبت عاطفی پدر به دختر باشد، 
گرچه طبیعی است هر انســانی به فرزند خود 
عاقه مند است و نسبت به او محبت می کند، اما 
پیامبر)ص( نمی خواهــد صرفاً مصداق یک امر 
عاطفی و غریزی که همه انســان ها دارند باشد، 
بلکه این کار براســاس هدف متعالــی بوده. لذا 
می ببینید در آیه مودت، مزد رسالتش را مودت 
ذوی القربی قرار داد. این مودت ذوی القربی که 
ازجمله آن ها فاطمه زهرا)س( است نمی تواند 
تنها رابطه عاطفی بین پیامبر و فرزندش باشد، 
بلکه بیشــتر در این رابطه اســت که محبت به 
معصوم در واقــع محبت به خدا و در راســتای 
محبت به خداست. نکته دیگر این که در دورانی 
که زن و دختر فاقد ارزش بــوده و مردان، دختر 
داشــتن را برای خود ننگ و عار می دانســتند، 
پیغمبر اکرم)ص( می خواست در این شرایط به 
مردم اعام کند اوالً فرزند، دختر و پســر ندارد. 
ثانیاً نبایــد آن ها را به لحاظ عاطفــی و غریزِی 
صرف دوست داشته باشیم، بلکه محبت فرزند 
باید به عنوان فعل اختیاری و انتخابی باشــد. به 
همین خاطــر در بعضی از آیــات آمده، محبت 
فرزند نباید مــا را از اجرای دســتورات خدا باز 
دارد؛ یعنی در واقع آنچه که برای ما اصل اســت 
خود خدا و دســتورات خــدا و برنامه های الهی 
است. با توجه به این دو نکته پیغمبر اکرم)ص( 
اگر بــه فرزنــدش فاطمه زهــرا)س( توجهی 
می کند، به خاطر رابطه غریــزی که بین پدر و 
فرزند برقرار هست، نیست بلکه به هویت واقعی 
فاطمه زهرا)س( و جایگاهی که آن حضرت در 

برابر خدا دارد، برمی گردد.
    حدیث مشــهور »َفاِطَمُة بَْضَعٌة 
ِمنِّی« به چه نکاتی اشــاره دارد، آیا 

در همین راستاست؟
پیغمبر اکــرم)ص( وقتی می خواســتند 
ســفارش فاطمه زهــرا)س( را بــه مردم 
بکنند می فرمودند: »فَاِطَمُة بَْضَعٌة ِمنِّی ...: 

و مکان هم جایگاه ویژه ای دارد.
    به نظر شما بهترین راه شناخت 
حضرت  شــخصیت  مختلف  ابعاد 
به  چون  چیست؟  زهرا)س(  فاطمه 
نظر می رســد هرچه بهتر ایشان را 
ایشان  از  می توانیم  بهتر  بشناسیم 

پیروی کنیم؟
اگر مردم به نام هایی که بــرای حضرت فاطمه 
زهرا)س( گفته شــده توجه کنند، تا حدودی 
عظمت آن حضــرت را درک مي کنند. حضرت 
فاطمه زهرا)س( چرا فاطمه نامیده شده است؟ 
فاطمه، معانی بلندی را در خود دارد. کســی که 
از بدی ها بریده شده است. کسی که از آتش دور 
شده اســت و دیگران را هم از آتش دور می کند. 
کسی که از جهل منقطع شــده است. کسی که 
از انحراف و امثال آن دور شده و بلکه دیگران را 
هم دور می کند. فاطمــه را فاطمه گفتند، چون 
نه تنها خودش از آتش جهنم و گناه دور اســت، 
بلکه دیگران را هم از جهنم دور و آن ها را هدایت 
می کند. حضــرت را صدیقه، فهیمه، شــفیعه، 
مطهره، حکیمه، صابره ، صفیه، کریمه، علیمه، 
رحیمــه و ... می نامند. این ها اســامی مختلفی 
است که هرکدام از این اســامی گویای بُعدی از 

ابعاد شخصیت فاطمه زهرا)س( است.
    چگونــه حضــرت زهرا)س( 
هم کفو حضرت علــی)ع( معرفی 
شــده اند؟ این هم کفو بودن از چه 
جهاتی مد نظر استاد جوادی آملی 

بوده است؟
حضرت زهــرا)س( نه تنها در مقــام عمل، بلکه 
در مقام علم همتای امام علی)ع( اســت. آقای 
جوادی می فرمایند: مقام معرفتی فاطمه)س(، 
همتای مقام معرفتی علی بن ابیطالب)ع( است. 
گرچه فاطمه ســخنان زیادی مانند نهج الباغه 
امام علی)ع( ندارد، اما خطبه فدکیه تا حدودی 
مفصل است و شرح های زیادی بر آن نوشته شده 
اســت. آقای جوادی آملــی می فرمایند: خطبه 
فدکیه اگر شرح شود، می شود نهج الباغه و اگر 
نهج الباغه را تلخیص و مختصر کنیم، می شود 
خطبــه فدکیه. یعنی ایشــان می خواهد بگوید 
جایگاه علمــی آن ها برابر اســت. خطبه فدکیه 
سراسر توحید، علم، دین شناسی و بیان حکمت 
احکام الهی و معرفی اسام است؛ در واقع خطبه 

 .عصاره نهج الباغه است

انسانیت انسان به 
جسم او نیست، 

بلکه به روح 
اوست و روح هم 
جنسیت ندارد. 

بنابراین اگر فاطمه 
زهرا)س( به عنوان 

انسان مطرح 
باشد، می شود 

اسوه برای همه 
انسان ها؛ برای 

زنها برای مردها، 
برای پیرها و برای 

جوان ها، برای 
همه عصرها و 

همه نسل ها

مصداق آیه مباهله
آیات فروانی درباره فاطمه)س( در قرآن وجود دارد. مثالً آیه مباهله در سوره 
آل عمران که از »نَِســاَءَنا« به عنوان زن های ویژه مرتبــط با پیامبر اکرم)ص( 

صحبت می کند، مصداقش حضرت فاطمه زهرا)س( است.
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می گشاید و از عیســی مســیح که در گهواره 
سخن می گوید پیشی می گیرد.

   علم و درایت آن حضرت به حدی اســت که 
امام باقر)ع( می فرماید: »خداوند متعال فاطمه 

را به وسیله علم از فساد و بدی ها بازداشت.«
   زهد و رغبــت او، ایثار و تهجــد و عرفان او، 
ایمــان و اعتقــاد او، تربیت و شــوهرداری او، 
حکایت از تجلی انوار الهی است، چون حوریه ای 
است بسان انسان. او در ســال 13 بعثت، جهت 

همسویی با پدر، تن به هجرت می دهد.
ُ لُِیْذِهَب َعنُکُم الرِّْجَس  ََّما یُِریــُد اهللَّ آیه تطهیر »إِن
َرُکْم تَْطِهیًرا« )آیه 33 ســوره  أَْهَل الَْبْیــِت َویَُطهِّ
احزاب( در مقام عصمت اوســت و در آیه مباهله 
»َفُقْل تََعالَْواْ نَْدُع أَبَْناءنَا َوأَبَْناءُکْم َونَِساءنَا َونَِساءُکْم 
َوأَنُفَسَنا وأَنُفَســُکْم...«)آیه 61 سوره آل عمران( 
به نظر همه مفســران مراد از واژه نَِســاءنَا فاطمه 
زهراســت و مباهله در شــأن او نازل می شود. به 
اتفــاق امامیه ســوره »دهر« در ســتایش جود 
و سخای اوســت و بهشــت پاداش صبر اوست. 
»َو َجَزاُهــم بَِما َصَبــُروا َجنًَّة َوَحِریــًرا «)آیه 12 
ســوره دهر(، ولی »فاطمه«ـ  بــا همه خصایص 
منحصربه فرد خودـ  »فاطمه« اســت. او با الهام 
از تربیت پدر و عنایات الهــی، زمینه جذب همه 
کماالت را بــه حد اعلــی در ضمیر پــاک خود 
پدید آورد و در آســمان محبوب خــدا و در زمین 
رهبر و پیشــوای زنــان عالم شــد. در یک کام 
 می گوییم؛ زهرا جان، »آنچــه خوبان همه دارند، 

 »!تو تنها داری

 آیه تطهیر 
در مقام عصمت 

اوست
وقتی رسول اهلل)ص( از دعوت و تبلیغ دین اسالم به خانه بر می گشت، 
کودکی خاکســتر از چهره  مبارک پدر می زدود و خون از پیشانی اش 
می سترد و با دســتان پرمهر کودکانه، احساســات قلبی خود را در 
آغوش پدر نجوا می کرد. فضائل دخت پیامبر بیش از آن اســت که 

کلمات را یارای بیان باشد.

ذره ای از دوســتی فاطمه در دل داشته باشد، 
از شــفاعت او بی بهره نمی ماند. او برتر از مریم 
مقدس اســت، زیرا مریم)س( تنها مادر عیسی 
مســیح)ع( اســت. اما او دخــت پیامبر)ص(، 
همسر علی)ع(، مادر ائمه اطهار)علیهم السام 
اجمعین( است. او برتر از حضرت آدم)ع( است، 
چون او از خاک آفرینش یافته و زهرای اطهر از 
میوه بهشــتی )درخت طوبی(. حضرت آدم)ع( 
به خاطر ترک اولی از بهشــت رانده می شــود و 
فاطمه به خاطر بخشش سه شب پشت سر هم 
سه قرص نان خویش )به یتیم و مسکین و اسیر( 
موجب می شود خداوند بهشــت را ملک او قرار 

دهد و پاداش صبر او گرداند.
   فاطمــه)س( از نــوح)ع( نیز برتر اســت. 
حضرت نــوح)ع( پــس از غرق شــدن مردم 
بســیار گریســت، اما زهــرا)س( از گمراهی 
مــردم و رحلت پــدرش آن قدر گریســت که 
از بســیار گریه کننــدگان جهــان به شــمار 
آمــد. هر کــه در کشــتی نــوح قــرار گرفت 
نجات یافت و هــر آن که بدو نیز بســتگی پیدا 
کرد نجــات یافت. »َمَثــُل اهل بیتــی کَمَثل 
 ســفینة نوح، من رکبهــا نجی و مــن تخلّف 

عنها َغِرق«.
   و چــون ابراهیــم)ع(، از کســی جز خدا 
درخواستی نکرد و محروم و تهیدستی را نومید 
برنگرداند، چون مناجات موسی)ع( در محراب 
به نجوا می پرداخت. پیش از تولد در شکم مادر 
به توحید و تســبیح و حمد و ثنــای الهی زبان 

   فاطمه، بتول اســت: منقطــع از هرکس و 
هرچیز و پیوسته به خداست.

   فاطمه، زهراســت: روشــن، روشــنگر و 
فروغ بخش است، بنا به روایت امام باقر)ع(: نور 

او، از نور عظمت الهی منشأ یافته است.
   فاطمه، فاطمه است: خود و پیروان راستین 

او از آتش دوزخ دورند.
   فاطمه، راضیه است: از خدا خشنود است و 

راضی است به رضای حق  تعالی.
   فاطمــه، مرضیه اســت: پســندیده خدا و 
دوستان خداســت. خدا نیز از او خشنود است. 
خشــنودی خدا در رضــای فاطمــه و غضب و 

َسَخط خدا در خشم فاطمه است.
   فاطمه، طاهره اســت: پاک و پاکیزه است 
از صفت های زشــت و نقص و کاستی ها، چون 

وجود از او عالم باالست.
   فاطمه، زکیه اســت: نموکننده در کماالت 
و خیرات اســت، چون دارای مقــام عصمت و 

طهارت است و به فوز و فاح رسیده است.
   فاطمه، مبارکه اســت، زیرا خــدا او را کوثر 
خوانده و منشــأ خیرات و برکات است. در علم و 

فضل و معجزات و اوالد ِکرام.
   فاطمــه، صدیقــه و محدثه )همســخن با 
فرشتگان( است. مقام شــفاعت کبری را حایز 
اســت. )عیون االخبارالرضا( یعنی کســی که 

دکتر احمدعلی افتخاری
استاد دانشگاه اصول الدین

محبت و شفاعت
فاطمه، صدیقه و محدثه )همسخن با فرشتگان( است. مقام شفاعت کبری را 
حایز است. )عیون االخبارالرضا( یعنی کسی که ذره ای از دوستی فاطمه در دل 

داشته باشد، از شفاعت او بی بهره نمی ماند.
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یادداشت

اگر نگاهــی اجمالی به خطبه حضرت داشــته 
باشــیم، جدا از بســتر بیرونی آن، مشتمل بر 
چند فراز اساسی است که با حمد و سپاس الهی 
شروع می شــود و نعمت هایی را که خداوند به 
بشر اعطا کرده اســت برمی شمارد. حضرت در 
ادامه به بحث توحید می رســند و سپس بحث 
نبوت و پیامبری حضرت رســول)ص( را مطرح 
می کنند که ایشــان مردم را از جهــل و خرافه 
نجات دادنــد و جزیره العرب را از شــرک تهی 
کردند و باعث اقتدار مردم عربســتان شــدند. 
حضرت در ادامــه به ماجرایی تاریخی اشــاره 
می کند که طی آن حق حضرت علی)ع( ســلب 
شــد. بنابراین قبل از ورود به بحث خطبه، با دو 
مقوله مواجهیم؛ از یک طرف بســتر اجتماعی 
که منجر به خطبه فدک شد و نکته دوم چینش 
مطالب اســت که به ترتیب و پشت سر هم قرار 
دارد و در نهایــت هدف خاصــی را به مخاطب 

القا می کند. 

در متن خطبه مشاهده می کنیم که فضا، فضای 
سیاسی و گرفته شدن حق اهل بیت)ع( است، 
اما هنر حضرت زهرا)ص( این است که بحث را 

ابعاد سیاسی خطبه فدکیه 
حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی

مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

برای بررسی و واکاوی هر موضوع طبیعتًا باید بســتری که حادثه در آن روی داده است را مورد توجه قرار داد 
تا متن، در آن زمینه معنا پیدا کند. ما با متنی مواجهیم که از طرف حضرت فاطمه زهرا)س( بیان شــده است و 
به موارد مختلفی اشاره دارد. خطبه فدکیه یک سخنرانی قوی اســت که الفاظي بسیار زیبا و محتوایی اعم از 
شکر و سپاس پروردگار، فلسفه احکام و موارد تاریخی، مباحث سیاسی و ... را در بردارد. برای این که محتوای 
خطبه فدکیه درک شود، باید بستر آن را بشناسیم. در صدر اسالم خالفت و جانشینی پیامبر)ص( از حضرت 
علي)ع( سلب، و حق اهل بیت)ع( از آن ها گرفته شد. همچنین فدک غصب شد و به اهل بیت)ع( ظلم شد. پس 
از این که این وقایع پشت ســر هم اتفاق افتاد، حضرت صدیقه طاهره)س( مجبور شدند برای هوشیار کردن 

مردم و رسوا کردن غاصبان وارد مسجد شوند و به سخنرانی بپردازند.

نقش حضرت زهرا)س( در آگاهی بخشی به جامعه اسالمی  

دفاع از امام شیعیان
اگر حضرت زهرا)س( نبودند چه کســی در آن فضا از حضرت علی)ع( دفاع 
می کرد؟ حضرت از مقام والیت دفاع کردند؛ بعضی وقت ها با ابراز ناراحتی و 

گاهی با گریه، بعضی مواقع با ابراز گالیه، زمانی با محاجه و گفت وگو.
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چون بحث انحراف اسام مطرح است، حضرت 
سخنرانی می کنند و کســانی که از واقعیت امر 

باخبر نبودند، مطلع می شوند. 

بر اساس متن دوم، این بحث برجسته است که 
اگر جامعه بر محوریت مردم اســتوار باشد و اگر 
مردم از والیت، امامت و نظام سیاســی حمایت 
کنند، دین مستقر می شــود، وضعیت کارآمد 
می شود و سعادت تداوم می یابد. حضرت در این 
خطبه با روشــنگری، حمایت مردم را به دست 
می آورند تا اگر کســانی آن ها را به خاطر قبیله 
و پول و ثروت فریــب دادند، بداننــد که بحث 
خافت و امامت بحث قبیله گری نیســت، بلکه 
بحث این اســت که اختافی در تاریخ روی داد 
و غایت اســام تحت الشــعاع قرار گرفت. اصًا 
مسئله این نیســت که باغی از ایشان سلب شده 
باشد و درصدد به دســت آوردن آن باغ باشند. 
نکته اول این اســت که فدک نمادی شد برای 
این که دشمنان حقی را غصب کردند همچنان 
که حق حضــرت علــی)ع(را غصــب کردند. 
حضرت به آن اســتناد می کنند و می فرمایند 
مگر می شــود پیامبر فدک را به من بخشــیده 
باشد و شما از من سلب کنید؟ تصریح می کنند 
که همه افراد از پدرانشــان ارث می برند، فدک 
ارث و هدیه ای اســت که در زمان حیات پیامبر 
توسط شخص ایشان بخشیده شد. شما همه از 
پدرانتان ارث می  برید مگر می شود من از پدرم 
ارث نبرم. همین گفته ها گویای این اســت که 
پیامبر)ص( در زمان حضور، والیت و امامت را به 
حضرت امیر)ع( تفویــض کردند، فرمودند: بعد 
از من، علی ولی و جانشــین هســتند. این گونه 
نبود که بعد از رحلت پیامبــر)ص( مردم جمع 
شــده باشــند و برای جایگزین پیامبر تصمیم 
گرفته باشــند. جانشــین پیامبر قبل از رحلت 
ایشــان معلوم بود، همان طور که در مورد فدک 

این گونه بود. 

نکته دیگر این اســت که فدک بــه معنای باغ 
محدود و معین نیست. در روایات آمده در زمان 
ائمه)ع( وقتی بعضی از خلفا خواســتند بگویند 
اشتباهی صورت گرفته اســت و ما می خواهیم 
فدک را به شــما برگردانیم، محــدوده فدک را 
معین کنید. در روایتی امام موســی کاظم)ع( 
پاسخ می دهند محدوده فدک از انتهای آفریقا 

به عنوان بحث سیاســی و نزاع قبیله ای مطرح 
نمی کنند. مســئله به گونه ای بیان می شــود 
که همــگان می فهمند، بحــث توحید، نبوت و 
بعد از آن امامت اســت؛ یعنی تمــام قضیه این 
نیســت که حقی از همســر حضرت زهرا)س( 
سلب شــده و حضرت درصدد گرفتن این حق 
هســتند. اختاف و نزاع ســر این نیســت که 
باغی به نام فدک از آن ها گرفته شــده اســت و 
حضــرت می خواهــد آن را بــاز پــس گیرد. 
مسئله سر ماجرایی اســت که انحراف در دین 
را باعث شده و ممکن اســت جامعه اسامی را 
تهدید کند و هویت آن را به خطــر بیندازد، لذا 
حضرت زهرا)س( یادآور می شــود که در زمان 
پیامبــر)ص(، امام علی)ع( چــه خدماتی را به 
اســام ارائه کــرد و پیامبر)ص( چــه عنایتی 
به ایشــان داشــتند و بعد از خود، او را به عنوان 
امام و خلیفه و جانشین منصوب کردند. سپس 
ُ ... َو  فلســفه امامت را بیان می کنند: »فََجَعَل اللَّ
طاَعتَنا نِظامًا لِْلِملَِّة، َو اِماَمتَنا اَمانًا لِْلُفْرقَِة«، یعنی 
اگر بحــث نظامی بــرای ملت باشــد، بر محور 
امامت قــرار داده می شــود و اطاعت ما موجب 
نظم بخشــی برای جامعه اســت؛ یعنی جامعه 
باید در جوار اطاعت اهل بیت)ع( شــکل گیرد. 
معلوم می شــود که بحث والیت و امامت، بحث 
تاریخی به این معنایی که موردی حقی از کسی 
ضایع شده باشد نیســت، بلکه مسئله، مسئله 
حق الهی اســت که با غصب آن اسام منحرف 
می شود و دغدغه حضرت زهرا)س( بازگرداندن 
این انحراف تاریخی به مجرای اصلی خود است.

در منابع تاریخی این گونه آمده اســت که خانه 
حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س( چسبیده 
به مســجد نبوی)ص( بــوده؛ یعنــی از داخل 
منــزل می توانســتند دری را باز کننــد و وارد 
مسجد شــوند، که این نشــان دهنده شرافت 
حضرت علی و حضرت زهراســت کــه دِر همه 
خانه های اطراف مســجد مدینه بســته شــد، 
جز در خانه پیامبــر)ص( و حضرت زهرا)س( و 
حضرت علی)ع(. حضرت زهــرا)س( با این که 
می توانستند از در خانه خود وارد مسجد شوند 
اما از در اصلی منزل وارد کوچه شدند، زن های 
فامیل و کنیزان و خدمتــکاران را جمع کردند 
و به اتفاق وارد مسجد شــدند. فرض اولیه این 
است که نباید در میان مردان صحبت کنند، اما 

تا شــرق آســیا از دریای خزر تا یمن و ... است. 
یعنی حاکمیت سیاســی و بحث حکومت مراد 
است و اال فدک به عنوان یک باغ مد نظر نیست. 
از طرف دیگر غاصبان به این مسئله واقف بودند 
اگر امکانات در دســت حضرت امیر)ع( باشد، 
می تواند از آن ها اســتفاده و مردم را جذب کند. 
به همین خاطر غاصباِن حق امام علی)ع(، فدک 
را مصادره کردند. این مسائل مواردی است که 
حضرت زهرا)س( به آن ها اشــاره می کند و بعد 
می پرسند آیا غیر از این اســت که پیامبر)ص( 
شــما را به محبت ما اهل بیت)ع( توصیه کرده 
اســت؟ آیا غیر از این اســت که ما فرزند پیامبر 
هســتیم؟ آیا غیر از این اســت کــه علی)ع(، 
برادر پیامبر)ص( اســت؟ آیا غیر از این اســت 
که علی)ع( وصی پیامبر)ص( اســت و شــما با 
او این گونه رفتار کردید؟ گویا پس از ســخنان 
حضرت، که فضای ســنگینی در مسجد حاکم 
می شــود، خلیفه اول درصدد پاسخ بر می آید و 
می گوید: من تقصیری ندارم، مردم جمع شدند 
و مرا انتخاب کردند. حضرت پاســخ می دهند: 
مگر جایــگاه مردم اســت که شــما را انتخاب 
کردند. مســئله، موضوع حاکمیت الهی و ادامه 
پیامبری اســت. مگر پیامبری بــر عهده مردم 
اســت که بخواهند کســی را انتخاب کنند یا 
کســی را انتخاب نکنند. امامت ادامه پیامبری 

است.

اگر حضرت زهرا)س( نبودند چه کســی در آن 
فضا از حضرت علــی)ع( دفاع می کرد؟ حضرت 
از مقام والیت دفــاع کردند؛ بعضــی وقت ها با 
ابــراز ناراحتی و گاهی با گریــه، بعضی مواقع با 
ابراز گایه، زمانی با محاجه و گفت وگو. حضرت 
زهرا)س( از حداکثر امکانی که برایشــان وجود 
داشــت اســتفاده کردند، اما مــردم دور اهل 
بیــت)ع( را خالی کردند. این ها بهانه ای نشــد 
که حضرت روشــنگری نکنند و حق را به آن ها 
نگویند، همچنان کــه پیامبــر این گونه رفتار 
می کــرد. تمام هنــر پیامبر)ص( ایــن بود که 
آموزه های الهی را به مــردم گفتند و مردم را به 
ســمت دین دعوت کردند، گرچه در بعضی از 
موارد سلطه نظام قبیله، نظام اشراف و نظام کفر 
مانع می شد، اما پیامبر)ص( با زحمات بسیار و 
در طول سال ها توانستند پیام اسام را به مردم 

  .برسانند

در متن خطبه 
مشاهده می کنیم 
که فضا، فضای 
سیاسی و گرفته 

شدن حق اهل 
بیت)ع( است، 

اما هنر حضرت 
زهرا)س( این 

است که بحث را 
به عنوان بحث 
سیاسی و نزاع 

قبیله ای مطرح 
نمی کنند. مسئله 

به گونه ای بیان 
می شود که 

همگان می فهمند، 
بحث توحید، 

نبوت و بعد از آن 
امامت مطرح  

است

فدک و حاکمیت سیاسی
فدک به عنوان یک باغ مد نظر نیست بلکه حاکمیت سیاسی و بحث حکومت 
مراد است. از طرف دیگر غاصبان به این مســئله واقف بودند اگر امکانات در 

دست حضرت امیر)ع( باشد، می تواند از آن ها استفاده و مردم را جذب کند.
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گفت وگو

االَفاک«، اگــر تو نبودی من خلقــت را به وجود 
نمی آوردم اما فرمود: »َو لَْوال َعلِــٌیّ لَما َخلَْقُتَک« 
اگر علی نبود تو را خلق نمی کردم، بعد می فرماید: 
»لَْوال فاِطَمُة لَما َخلَْقُتُکما«، اگر فاطمه نبود شما دو 

نفر را هم خلق نمی کردم و به وجود نمی آمدید. 
    معنــای این حدیث قدســی 
این اســت که مقام معنوی حضرت 
رســول)ص(  حضرت  از  زهرا)س(، 

باالتر است؟
نه! معنــای این حدیث قدســی این نیســت که 
مقام معنــوی حضــرت زهــرا)س( از حقیقت 
محمدیه)ص( باالتر اســت، یا از مقام والیت کلیه 
موال امیرالمؤمنین)ع( باالتر اســت، نه! بلکه مراد 
این است اگر فاطمه نبود نه والیت در نبوت تجلی 
داشت و نه نبوت در والیت. یعنی این امتزاج صورت 
نمی گرفت و این همه سلسله جلیله امامت و والیت 
در نسل او مستتر نمی شــد. حلقه اتصال والیت و 
نبوت، حضرت زهرا)س( است که باعث شد سلسله 
انبیاء)ع( در وجود امامت و والیــت اهل بیت)ع( 

تجلی پیدا کند. 
    آیا می توان با همین اســتدالل و 

روش »أم ابیها« را معنا کرد؟
بله! این که حضرت رســول)ص( فرمودند: فاطمه 
أم أبیها ، به این معناســت. از نظــر ژنتیکی و علوم 
بیولوژیکی پدر نمی تواند فرزند دختر باشــد، پس 
مراد پیامبر)ص( از این اصطاح، مادر معنوی یعنی 
عصمت کبری اســت که حجت بالغه ای است هم 
بر والیت و هم بر نبوت. حضرت اســتاد حسن زاده 
آملی در تکمیل این موضوع از کشــف و شــهود و 
روایات استفاده کرده و می فرمود: من در نماز بعد 
از اشهد أن علی ولی اهلل، می دیدم دیوار می گوید: 
اشهد أن موالتنا فاطمه بنت رسول اهلل عصمت اهلل 

الکبری و حجة اهلل علی الحجج. 
ســه بار این مکاشفه به من دســت داد. بعد گفتم 
عجب! دیــوار به عصمــت کبــری و والیت کلیه 
حضرت زهرا)س( شــهادت می دهــد، اما من به 
این عصمت شــهادت ندهم. به این خاطر بود که 
از آن به بعد در اذان و اقامه این عبارت را اســتفاده 
کردم. می فرمود بعد از تحقیق زیــاد، ادله روایی 
هم در مورد ایــن عبارت پیدا کردم. امام حســن 
عســکری)ع( فرمود: »نحن حجــج اهلل علیکم و 
جدتنا فاطمه حجت اهلل علینــا«. ما اهل بیت)ع( 
حجت های خدا بر شما هســتیم و جده ما فاطمه 
حجت خدا بر ماســت. خیلی عجیب بود که دیگر 

    اســتاد! کتــاب و بحث عالمه 
حسن زاده آملی درباره حضرت فاطمه 
زهرا)س( با عنوان فص حکمة عصمتیة 
فــی کلمة فاطمیة، چندان که بایســته و 
شایسته مقام حضرت زهرا)س( است 
شناخته نشده اســت. در ابتدا اگر 
ممکن است درباره این کتاب و اهمیت 

آن توضیح دهید. 
حضرت عامه حســن زاده آملی)حفظه اهلل( در 
تکمیل فصوص الحکــم محی الدیــن عربی، که 
در آن کتاب نفیس 27 فص را بیــان کرده، اقدام 
به نگارش فص حکمة عصمتیة فی کلمة فاطمیة 
کرده اســت. فصوص جمع فص اســت، فص هم 
به معنای نگین اســت یعنی انگشــت نما شدن، 
برجسته شــدن، نمایان شــدن در صفتی، که در 
27 فص، هر فص بنام یکی از انبیاء اســت. استاد 
حسن زاده می فرمودند: چون باطن نبوت، والیت 
اســت و پیوند والیت و نبوت هم عصمت اســت، 
خداوند این عصمــت را در وجود مقدس حضرت 
زهرا)س( متعین نمــود. فص حکمة عصمتیة فی 
کلمة فاطمیة. عصمت در لغــت به معنای پاکی و 
طهارت است، اما در اصطاح و عرف قرآن و عرفان، 
عصمت یعنــی جلوه همه اســرار باطنی والیت و 
تجلی آن در ســاحت نبوت. این عبــارت معنای 
بســیار بلندی دارد؛ یعنی اگر حضرت زهرا)س( 
نبود این پیوند و امتزاج باطنی بین والیت و نبوت 
صورت نمی گرفت، لذا فرمود: »لَْوالک لَما َخلَْقُت 

لذت بندگی

سیدحسین امامی

فصوص الحکم ابن عربی مشــتمل بر۲7 فص است و هر فص آن 
به یکی از انســان های کامل، که از آن به کلمه تعبیر شده تعلق 
دارد و در هر فص به یکی از امهات مســائل مهم قرآنی و اصول 
معارف اصیل انسان ســاز عرفانی پرداخته شده است. عالمه 
حسن زاده آملی نیز رســاله عرفانی معنوی به نام »فص حکمة 
عصمتیة فی کلمٍة فاطمیه« نگاشــته که به روش فصوص الحکم 
و به منظور تتمه و تکمیل آن به رشته تحریر درآمده است. این 
رساله ۲۲ موضوع را شامل می شود که استاد حسن زاده آملی آن 
را در 19 فصل شرح کرده اند. در رساله یادشده، با روش ترکیبی 
عقل، نقل و کشــف )برهان، عرفان و قرآن(، به ابعاد و زوایای 
شخصیت اســرارآمیز و در عین حال، همه جانبه انسان کامل و 
معصومی همچون فاطمه زهرا)س( که مظهر تام لیلة القدر و أم 
ابیها و اّم االئمه و کوثر آفرینش اســت، پرداخته شده است. در 
گفت وگو با دکتر اسماعیل منصوری الریجانی، استاد فلسفه و 
عرفان اسالمی و از شاگردان عالمه حسن زاده آملی، به بررسی و 

اهمیت این فص پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد.

 فص فاطمیه عالمه حسن زاده آملی 
در گفت وگو با دکتر منصوری الریجانی

صاحب اثر: زهرا کیانی
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که مظهر آن حضرت زهرا)س( الــی یوم القیامة 
اســت، لذا فرمود: اگر این فص را ســاحت باطنی 
همه فصوص انبیاء ندانیم، اتصالی بین آن ها برقرار 
نمی شود و وحدتی که همه ما به دنبال آن هستیم 
که در حقیقت محمدیه متجلی می شــود، تحقق 

پیدا نخواهد کرد.
    چرا ابن عربی به چنین مباحثی 
علی)ع(  امــام  مورد  در  نپرداخت؟ 
جمالت بســیار بلنــدی دارد، مثاًل 
می گوید: »أقــرب الناس إلیه)ای الی 
خاتم االنبیاء( علــی بن أبیطالب وُهو 
راألنبیاء أجمعین« در مورد حضرت  ِسّ
زهرا)س( چطور؟ در البه الی مطالب 

در مورد حضرت چیزی نگفته است؟ 
در مورد حضرت زهرا)س( به عنوان مظهر عصمت 
کبری یا والیت کلیه مطلبی ندارد. به هر حال همه 
چیز را که همه کس نمی داننــد، باید در برهة بعد 
البرهة افزوده شود. جناب محی الدین در فصوص 
چیزهای زیادی را نگفته که عامه سیدحیدر آملی 
آن را تکمیل کرد. ایشان در کتاب »نص النصوص 
فی شرح الفصوص« بیش از سیزدهـ  چهارده مورد 
از نکات حکمی و باغت عرفانی از ســاحت غیبیه 
کلیه حضرت زهــرا)س( و ائمــه معصومین)ع( 
کشــف کرد و این مطالــب را به خرمــن عرفان 
اســامی ما افزود. در دوره ای نیــز حضرت عامه 
حسن زاده آملی این وجه را کشــف کرد. دوره به 
دوره این مطالب تکمیل می شــود، مثًا در مورد 
امام زمان)عج( جناب محی الدین فرمود که خاتم 
والیت کلیه محمدیه است. فقط فرمود خاتمیت 
اســت، اما ظهور این خاتمیت چه کیفیتی دارد؟ 
تبیین آن چه نظامی دارد؟ و منظومه خاتمیت آن 
چیست؟ را باید بیان کرد. یعنی در دوره ما حضرت 
آیت اهلل جوادی آملی)حفظه اهلل( و حضرت عامه 
حســن زاده آملی)حفظه اهلل( در آثارشــان این 
مباحث را بیان کردند که امــروز در قالب گفتمان 
مهدویت در دنیا مطرح است. آن چیزی که کثرات 
را به وحدت می رســاند و قوس صعود و نزول را به 
هم گره می زند و به کمال غیر خودش می رســاند، 
وجود مقدس امام زمان اســت. حال در این مجال 
فرصت نیســت در این باره به گفت وگو بپردازیم، 
انشاء اهلل در فرصت مناسب تبیین کنیم که یازده 
مورد چیست که منظومه خاتمیت حضرت مهدی 
را تشکیل می دهد؟، این مباحث نه در آثار جناب 
محی الدین هست نه به طور مبسوط در آثار عامه 

قلبم مطمئن شد که مکاشفه من درست است، لذا 
کا و تَیُمنا می گویم اشــهد أن  در اذان و اقامه، تَبُرّ
موالتنا فاطمه بنت رسول اهلل عصمة اهلل الکبری و 

حجة اهلل علی الحجج.
    ابن عربی در هــر فص به یکی از 
موضوعات مهم قرآنــی و یا عرفانی 
پرداخته اســت. مثاًل در فص آدمی از 
وجوب خلیفة اهلل و انسان کامل و در 
فص شــیثی از عطایا و هبات، در فص 
اســماعیلی از خلود عذاب و اقسام 
جنت و نار و احــوال نفوس در برازخ 
و قیامت، در فــص یعقوبی از دین، در 
فص یوســفی از نوم و خیال و تمثل 
و عالم مثــال و در »فص محمدی« از 
فردیت و ... صحبت کرده است. عالمه 
حسن زاده در فص حکمة عصمتیة فی 
کلمة فاطمیة، چــه مباحثی را دنبال 
می کند؟ آیا فقــط در مورد حضرت 

زهرا)س( صحبت می کند؟
عامه حسن زاده آملی در این فص به بحث عصمت 
اهلل الکبری می پردازنــد. می فرمایند: این عصمت 
کبرای خداوند، در وجود حضرت زهرا)س( متعین 
شــده و تجلی پیدا کرده اســت و همین عصمت 
کبری است که طهارت ذاتی، والیت و نبوت را دارد 

و این دو را به هم متصل می کند.
    عصمت کبری در مقابل عصمت 
صغری اســت؟ عصمت صغری به چه 

معناست؟
در عرفان اسامی دو نوع عصمت؛ عصمت کبری 
و عصمت صغــری وجــود دارد، یعنی بــه غیر از 
معصومین)ع(، بقیه انســان ها می توانند در سایه 
طهارت نفس، به مقامات باالیی از صافی برســند 
یِهْم  و ُمَزّکا شــوند که هدف رسالت اســت »َویَُزکِّ

َویَُعلُِّمُهُم الِْکَتاَب َوالِْحْكَمَة«.
اما عصمت کبری در قوس نزول، باعث می شــود 
که انوار والیت تجلی پیدا کند در ساحت نبوت، و 
لذا این دو با هم متحد می شــوند. از اتحاد والیت و 
نبوت، امامت به وجود می آید، لذا این که سلســله 
امامت در وجود حضرت زهرا)س( مستتر و مستقر 
شده است و نسل امامان از طریق مادر یعنی فاطمه 
زهرا)س( به پیامبر متصل می شود و اتحادی بین 
والیت و امامت برقرار می کند و والیت و نبوت نبویه 
حاصل می شود. پس والیت علویه و نبوت محمدیه 
در ســاحت عصمت کبری با هم متصل می شوند، 

سیدحیدر آملی. این بزرگان نکته ها را گفته اند، اما 
تبیین آن ها را بیان نکرده بودند باید دوره به دوره 

کامل شود.
یکی از ویژگی های آموزه های عرفانی این اســت 
که با مقتضیــات زمان، خود را نشــان می دهند و 
سیال هستند. نیازهای عصری را تأمین می کنند 
و مربوط به گذشته نیستند. ما آموزه های عرفانی 
را به جریان یک رودخانه ســیال تشبیه می کنیم 
که بر همه ساحات و آنات و ازمنه ها ساری و جاری 

است.
    در تفســیر آیــات19 و۲0 
الَْبْحَریِْن  الرحمن »َمــَرَج  ســوره 
یَْلَتِقَیاِن*بَْیَنُهَما بَــْرَزٌخ الَّ یَْبِغَیاِن« 
هم برزخ میان دو دریا را به حضرت 

زهرا)س( تأویل می کنند؟
این همان ســاحت والیت علویه و ســاحت نبوت 
محمدیه)ص( است که حضرت استاد حسن زاده 
در کتاب آورده است. آن کســی که برزخ بین این 
دو تاست، حضرت فاطمه زهرا)س( است. حضرت 
عامه طباطبایی هم در این باره می فرمایند: وجود 
مقدس حضرت زهرا)س( است. مراد »لَْوال فاِطَمُة 
لَما َخلَْقُتُکما« همین است که اگر فاطمه نبود این 

برزخ تحقق پیدا نمی کرد.
    در تفسیر آیات 8 و 9 سوره انسان 
ِه ِمْسِکیًنا  َعاَم َعَلی ُحبِّ »َویُْطِعُموَن الطَّ
ََّما نُْطِعُمُکْم لَِوْجِه  َویَِتیًما َوأَِســیًرا* إِن
ِ اَل نُِریُد ِمنُکْم َجَزاء َواَل ُشُکوًرا« هم  اهللَّ
که در مورد امــام علی)ع( و حضرت 
زهرا)س( نازل شــده است، روایات 
زیبایی وجود دارد، دوســت داریم با 

بیان شما آن را بشنویم.
وجــه اهلل را مظهر وحــدت کلیــه می دانند که 
حضرت زهرا)س( بــه آن توجه داشــت. در ذیل 
همین آیه در احادیث و روایات هست که جبرئیِل 
امین خدمت رســول اهلل)ص( آمد و فرمود: این بار 
خداوند مرا فقط برای حضرت زهرا)س( فرستاده 
است و فرمود که حضرت زهرا)س( چه می خواهد 
تا به او بدهم؟ رسول خدا)ص( از دخترش پرسید 
که چه می خواهید؟ فرمود: »شغلني عن مسئلته 
لذة خدمته، ال حاجــة لي غیر النظــر الي وجهه 
الکریم« یعنی آن قدر لذت بندگی تو، مرا مشغول 
کرده اســت کــه هیچ چیز جــز نظر بــه وجه تو 
 نمی خواهم. جز جمــال دل آرای تو هیچ آرزویی 

 .ندارم

 از اتحاد والیت و 
نبوت، امامت به 

وجود می آید، لذا  
سلسله امامت 

در وجود حضرت 
زهرا)س( مستتر و 
مستقر شده است 

و نسل امامان از 
طریق مادر یعنی 
فاطمه زهرا)س( 
به پیامبر متصل 

می شود و 
اتحادی بین 

والیت و امامت 
برقرار می کند و 
والیت و نبوت 
نبویه حاصل 

می شود

مراد از »فاطمه أم أبیها«
از نظر ژنتیکی و علوم بیولوژیکی پدر نمی تواند فرزند دختر باشد، پس مراد 
پیامبر)ص( از اصطالح فاطمه أم أبیها، مــادر معنوی یعنی عصمت کبری 

است که حجت بالغه ای است هم بر والیت و هم بر نبوت.
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علي کّل شــاغل و کّل ذکر سوي اهلل عند ظلمه. 
آن گاه که محبت خداوند بر جــان بنده اي پرتو 
افکند و باطن او را نوراني کنــد او را از هر فکر و 
خیال و سرگرمي و مشــغولیت ذهني باز دارد و 
این نور درخشــان، در ظلمت شــب به خویش 

مشغول کند.
»و المحّب أخلص الّناس ســّراً هلل«، دوســتدار 
خداوند باطنش از همه پاک تر و خالص تر است. 
»و اصدقهم قوالً«، و در ســخن گفتــن از همه 
راستگوتر اســت. »و اوفاهم عهداً«، و در وفاي به 
عهد از همه ثابت قدم ترنــد. »و ازکاهم عمًا«، و 
عملش از همه پاکیزه تر است. »و اصفاهم ذکراً«، 
و داراي صاف ترین و لطیف ترین ذکر اســت. »و 
اعبدهم نفســاً، و جان و وجودش از همه عابدتر 
اســت. »تتباهي المائکه عند مناجاته و مفتخر 
برؤیته«، به هنگام مناجات فرشتگان به وجودش 
مباهات کنند و به دیــدارش افتخار. »و به یعمر 

اهلل باده«، به خاطر او خداوند باد را آباد کند.
»و بکرامته یکرم عباده، و یعطیهم اذا سألوا بحّقه، 
و یدفع عنهــم البایا برحمتــه.«،  و به کرامت و 
منزلــت وي بندگان خویــش گرامــي دارد. و 
آن گاه که بندگان خداونــد را به حق او بخوانند، 
خواسته هایشان اجابت کند و به رحمت خویش 
به واســطه جود او با ها را از بنــدگان خود دفع 

نماید.
»فلو علم الخلق ما محلّه عنداهلل و منزلته لدیه، ما 
تقّربوا الي اهلل اال بتراب قدمه.« اگر مردم جایگاه و 
منزلت او را در پیشگاه خداوند مي دانستند، تنها 

به خاک قدمش به خدا تقرب مي جستند. 
)آثارالصادقین، ج ۳،  ص 17(  

خداوند بــه داوود)ع( خطاب کرد اي داوود، به 
دوستان من بگو:اگر مردم از شما کناره گیري 
کنند بیم مدارید. من پرده از چشــم دل شما 
برداشته ام تا این که با چشــم دل مرا مشاهده 
نمودید، چه ضرر و زیاني براي شما دارد آنچه 
را کــه از منافع دنبا از دســت دادید و به جاي 
آن منافع دین را به دســت آوردید. و چه باک 
از دشمني خلق با شــما، چون خشنودي مرا 
مي طلبید. اي داوود، بگو که من دوســت دارم 
هر که مرا دوســت بدارد و انس دارم به کسي 
که با من انس دارد. و همنشــین کسي هستم 
که همنشین من اســت. و هر که مرا برگزیند 
من نیز او را برگزینم. هر که مــرا اطاعت کند 
من خواســته هاي او را برآورده مي کنم. هیچ 

آتش عشق است كاندر ني فتاد
جوشش عشق است كاندر مي فتاد  

جسم خاك از عشق بر افالك شد
كوه در رقص آمد و چاالك شد  

هر چه گويم عشق را شرح و بيان
چون به عشق آيم خجل گردم از آن  
)معراج السعاده، ص 716(

محبــت ذات اقــدس ربوبــي نــوري تابنده و 
پردرخشش که سراسر وجود محب را درخشان 

مي کند و او را به سرحد کمال مي رساند.
وجود مقدس صــادق آل محمد علیه الســام 
مي فرماید: »حّب اهلل اذا أضاء علي سّر عبٍد اخاه 

سّر حّب ازلي در همه اشيا ساري است
ورنه بر گل نزدي بلبل بيدل فرياد  

اگر محبت نبودي اّمهات سفلّیه تن به ازدواج آباء 
علویّه ندادي و از مزاوجِت ایشان »موالید ثاثه« 

نزادي. 
الفت اجزاي مرّکبان از اثر آن اســت، و استقرار 
عناصر اربــع،  در مواضــع خود به واســطة آن، 
نطفه هــاي قطــرات امطــار از شــوق مرکز، 
بر رحــم زمین فــرو مــي رود و بنات نبــات از 
 جنبش محبت سر از »مشــیمة« خاک بیرون 

مي کنند.

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

محمد صالح احمدوند
پژوهشگر دینی

در این نوشتار سخن از محبت اســت. این مقوله متضمن مصادیق و مواردي اســت: -1 محبت به ذات اقدس 
ربوبي. این محبت باالترین و برترین محبت هاســت و شرعًا ممدوح و مستحسن اســت و در واقع امر، همة 

محبت ها به او برمي گردد، و این محبت بر همة عالم امکان ساري و جاري است.

تاملی درباب مفهوم محبت

درنگ
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رنگ هاي ایشان متغیر شــده بود و بدن هایشان 
فرســوده آثار خــوف و خشــیت و عبــادت از 
چهره هایشــان ظاهر. به آنان فرمود: »چه باعث 
شده است که حال شــما چنین باشد؟« گفتند: 
»خوف از آتش جهنم.« عیسي)ع( به آن ها گفت: 
»بر خداوند الزم اســت که هر خائفــي را ایمن 
گرداند. به شــما اطمینان مي دهم که شما را نیز 

ایمن گرداند.« 
به ســه نفر دیگر گذشــت که تغییر احوالشان 
بیشــتر بود. فرمود: »چــه چیز شــما را به این 
حالت انداخته است؟« گفتند: »شوق بهشت.« 
فرمود: »بر خداوند الزم است که شما را به آنچه 

مشتاقید برساند.«
ســه نفر دیگر را دید کــه این حــاالت در آنان 
شدیدتر بود. از آنان نیز ســؤال کرد: »چه باعث 
شده است که چنین شوید؟« گفتند: »دوستي 
خداوند و شــوق لقاي او« به آنــان فرمود: »انتم 

المقّربون.« 
)محجه البیضاء، ج 8، ص 6(  

»امام المّتقین امیرالمؤمنین علي علیه السام، 
که خود افضل محبین خداوند است مي فرماید:

»أطیب شــيء في الجنه و ألّذه حب اهلل. و الحّب 
ّ العالمیــن.« پاکیزه ترین  في اهلل، والحمدهلل رب 
و لذیذترین چیز در بهشــت، محبت و دوستي 
خداوند و دوســتي با مؤمنان براي خدا و شکر و 

حمد و سپاس خداوند است.« 
)مستدرک الوسائل، ج ۲، ص ۳66(  

تا چشم دل فتاد بدان جلوه هاي نور
دل برد و چشم نديدي قصور و حور  

رســول خــدا)ص( فرمودنــد: »بکي شــعیب 
علیه الســام من حب ّ اهلل عزوجــّل حتي عمي، 
فرّد اهلل عزوجل علیه بصره« شعیب)ع( از محبت 
خداوند آنقدر گریســت تا نابینا شــد، خداوند 

چشم هاي او را به او برگرداند.
»ثّم بکي حتي عمي، فرّد اهلل علیه بصره.«

باز گریست تا کور شد، مجدداً خداوند چشمانش 
را به او عطا کرد. تا چهار مرتبــه این واقعه تکرار 

شد. 
»:فلما کانــت الّرابعه اوحي اهلل الیــه،« چون به 

مرتبه چهارم رسید، خداوند به او وحي فرمود... 
»یا شــعیب الي متي یکون هذا؟ أبداً منک؟« تا 
کي چنین خواهي بود؟ و تا کجــا ادامه خواهي 

داد؟
»ان یکن هذا خوفاً من الّنار فقــد آجرتک، و ان 

یکن شــوقاً الي الجّنه فقد أَبَْحُتَک « اگر گریه ات 
از خوف جهنم است، تو را از آن ایمن گردانیدم، 

و اگر از شوق بهشت است آن را به تو عطا کردم. 
»فقال الهي و ســّیدي أنت تعلــم انّي ما بکیت 
خوفاً من نارک. و ال شــوقاً الــي جّنتک ولکن 
حبک علي قلبي فلســت اصبر او أراک« شعیب 
عرض کــرد: خداوندا خود خــوب مي داني که 
گریه من نه از خوف جهنم اســت نه از شــوق 
بهشــت، لکن دلم به محبت تو بســته است و 
بدون ماقات حضرتت صبــر نتوانم کرد و آرام 

نخواهم گرفت.
»فأوحي اهلل جــل جاله الیــه، اّمــا اذا کان 
هذا هکــذا فمن اجل هذا ســأخدمک کلیمي 
موســي بن عمران« خداونــد بــه او فرمــود 
حال که چنین اســت، بــه زودي کلیم خود 

موسي بن عمران را خدمتگزار تو خواهم کرد. 
)بحار، ج 1۲، ص ۳80(.  

کامًا روشن اســت که گریســتن از بیم آتش 
ســوزان جهنم و عذاب هاي او و شوق بهشت و 
نعمت هاي آن کاري پسندیده است. لکن جایگاه 
شعیب پیامبر و مقام قرب او به حضرت حق او را 
به گریه اي برتر از گریة از عذاب جهنم و شــوق 

بهشت واداشته است. 
فحبّك راحتي في كل حين

و ذكرك مونسي في كّل حال  
»دوست داشتن تو مایه آرامش من است در هر 

زمان، و یاد تو مونس من است در همه حال«
امــام بــزرگ مســلمین و ســید الموحدین 
امیرالمؤمنین)ع( که خود مظهر اکمل کماالت 
انساني و اعرف عارفان باهلل است،  در دعاي زیبا و 
نوراني کمیل در پیشگاه حضرت احدیّت چنین 

دعا مي کند:
»فهبني یا الهي و سّیدي و موالي و ربي صبرت 

علي عذابک، فکیف اصبر علي فراقک«
اي اله و ســید و موالي من، گیرم بر عذابت صبر 

کردم، بر فراقت چگونه صبر توانم کرد.
»و هبني صبرت علي حّر نارک، فکیف اصبر عن 

النظر الي کرامتک«
و گیرم که بر لهیب آتش ســوزانت صبر کردم، 

چگونه صبر توانم کرد بر کرامت و بزرگواریت...
در این ســخن زیبا و کم نظیر، حضــرت فراق و 
دوري و نبودن در ســایه رحمت و کرامت ربوبي 
را ســخت تر و دردناک تر از عذاب و حّر نار جهنم 

 .مي داند

بنده اي نیست که مرا دوست بدارد مگر این که 
او را براي خود قبول مي کنم.  اي داوود هر که 
مرا طلب کند مرا مي یابد، به اهل زمین بگو که 
ترک کنند دوستي غیر مرا و بشتابند به سوي 
من. هر که مرا دوست داشــته باشد، طینت او 
خلق شده اســت از طینت ابراهیم خلیل من 
و موســي کلیم من، این ســخن خداوند قادر 
متعال است، خداوندي که علي کل شيٍء قدیر 

است. 
)معراج السعاده، ص 7۲5، به نقل از محجه البیضاء(   

و قدرت و ســلطنتش مطلق و نامحدود اســت، 
اینچنین مهربان و باعطوفت توسط داوود پیامبر 
رئوف و مهربانش به این بنــدة خاکي و بي مقدار 
پیام مي دهــد. او مي خواهد این بنــده ناچیز با 
اکسیر محبت حضرت حق به کمال مطلق برسد 

و سر بر سریر فضل باال برد.
طبعاً این انســان خاکي بي مقدار که از نطفه اي 
بسته و علقه و مضغه اي ناچیز با عنایت حضرت 
ربوبي لباس احســن تقویم پوشیده است، خود 
نخواهد توانست به ســریر خلیفه اللهي راه یابد 
و این فیض و عنایت حضرت اوســت تا باز مدد 

فرماید و دگران هم بکنند آنچه مسیحا مي کرد.
وجود مقــدس حضــرت اباعبداهلل الحســین 
علیه الســام، که خود مظهر اعــاي محبت به 
ذات خداوند اســت و به تعبیر عّمان ساماني، به 
جبرائیل امین که واســطة فیوضات قدسي ذات 

اقدس خداوند به انبیاء عظام است مي فرماید:
جبرئيال رفتنت زين جا نكوست

پرده كم شو در ميان ما و دوست  
)گنجینه االسرار عمان ساماني، ص 166(  

»أنت الذي اشــرقت االنوار في قلوب أولیائک 
حّتي عرفوک و وّحدوک«،  خداوندا تو آني که 
انوار معرفت خویش بــر قلوب اولیائت تاباندي 

تا تو را شناختند و به یگانگي ات مؤمن شدند.
»و أنت الذي أزلت الغیــار عن قلوب احّبائک 
حتي لم یحّبوا سواک و لم یلجئا الي غیرک.« 
و آن خداوندي که محبت دیگران را از دل هاي 
دوســتان خویش زدودي کــه جز تــو را به 
دوســتي نگرفتند و پناهگاهي جز تو انتخاب 

نکردند. 
)مفاتیح الجنان، دعاي عرفه امام حسین)ع((  

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست
كه هر چه بر سر ما مي رود ارادت اوست  

حضرت عیســي)ع( به ســه نفر گذشــت که 

امام بزرگ 
مسلمین و 

سید الموحدین 
امیرالمؤمنین)ع( 

که خود مظهر 
اکمل کماالت 

انساني و اعرف 
عارفان باهلل است،  

در دعاي زیبا و 
نوراني کمیل در 

پیشگاه حضرت 
احدّیت چنین دعا 

مي کند: اي اله و 
سید و موالي من، 

گیرم بر عذابت 
صبر کردم، بر 

فراقت چگونه 
صبر توانم کرد.
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مقاله

می کند و می شــود امام کاظــم)ع(، یکی تقوا 
به نمایش می گذارد و می شــود امام تقی)ع( 
و از جهــت مقامات هر کــدام رهبری مقامی 
را به عهده دارند و دیگــران آن مقام را از فاتح 
ذاتی آن مقام ارث می برنــد. اباعبداهلل)ع( پدر 
معنوی هر سالکی است که به مقام عبداللهی 
برسد و اگر پیامبر)ص( فرموده اند من عبداهلل 
تام هســتم، شــاید به این معنا باشد که یعنی 
در عالم معنــا من پســر معنــوی أباعبداهلل 
هســتم، شــاید معنای أنا من حسین، همین 
باشــد. همان طور که امام زمان أباصالح است 
و همه کســانی که بــه مقام صالح کــه مقام 
 رسیدگان است برسند، پســر معنوی أباصالح 

می شوند. 
قرآن نقــل می کند که ابراهیــم پیامبر)ع( در 
آخر عمر درخواســت می کنــد »َرِبّ َهْب لِي 
الِِحیــَن« یعنی هنوز  ُحْکًمــا َوأَلِْحْقِنــي بِالَصّ
ابراهیم)ع( از صالحین نیســت و درخواســت 
می کند که به این مقام برســد تا أباصالح پدر 
معنوی او شــود و در زمره اصحــاب او گردد. 
همه آنچه گفته شــد، أم ابیها، اصل آن است 
به دلیل این که در ظاهر و شــکل، نوه پیامبر را 
به دنیا می آورد، اما در باطن و شاکله پدر خود 
را می زاید؛ یعنی حسن)ع( و حسین)ع( گرچه 
در ظاهر نوه های پیامبر هســتند، اما در باطن 

همان شاکله جد خود هستند.
هر لحظه به شكلی بت عيار برآمد  

دل برد و نهان شد  
هر دم به لبـاس دگر آن يار برآمد

گه پير و جوان شد  
لذا معصومین)ع( کلهم نور واحد و اصل آن ها 
أم ابیهاست. اهل بیت)ع( هر کدام بالذات فاتح 
مقامی هســتند و دیگران وارث آن مقام از او 
هســتند و به اقتضای محل و زمان، صفتی را 
بارزتــر از دیگر صفات به نمایــش می گذارند. 
در پایان امیــدوارم با محبت به حســین)ع(، 
جلب توجه أم ابیها)س( کنیم و همان طور که 
آن بانوی عظیم فرموده اند هر کس به پســرم 
حسین محبت بورزد، می تواند مرا مادر خطاب 
کند. چه مقام بلندی اســت کــه فاطمه مادر 

 .معنوی ما باشد

مادر معنوی محبان 
حسین)ع(

دکتر سیدعادل نادرعلی
نویسنده تفسیر مطلع االنوار

معصومین همه نور واحد هستند و اصل آن ها حضرت زهرا)س( است؛ 
همان طور که آن بانوی عظیم فرموده اند هرکس به پسرم حسین محبت 

بورزد، می تواند مرا مادر خطاب کند

اگر به مرده ای بگویید مقتول اســت، حتماً به 
دنبال قاتــل می روید، اما اگر بگوییم ســکته 
کرده و مرده است دیگر به دنبال یافتن صفت 
اسم فاعلی قاتل در جای دیگر نخواهیم رفت. 
حال که پیامبــر)ص( محبوب اســت، ُمِحب 
کیســت؟ البته ُمِحب مضاف الیه است؛ یعنی 
اهلل، اهلل مضاف الیــه حبیب اســت، یعنی اهلل 
ُمِحب اســت و صد البته ُمِحــب، مجری اراده 

محبوب است. 
چه مقام عظیمی! یعنی حق تعالی مجری اراده 
پیامبر)ص( است و شادی و غم او، شادی و غم 
حق تعالی می شــود و این مقام عظیم که از آِن 
خاتم االنبیاء)ص( یعنی پدر فاطمه اســت، به 
حســین که أباعبداهلل)ع( اســت ارث رسیده، 
و او وارث تام اســت و هرچــه همه 124000 
پیامبر داشــته اندـ  از خلیل اهلل و صفی اهلل تا 
حبیب اهللـ  همه و همه ارث حســین)ع( شد. 
اباعبداهلل)ع(، عاشــق پدر بود و همه پســران 
خود را علی نامید )علی اکبر، علی اوسط، علی 
اصغر و ...(، بلکــه این کنیه از باب این اســت 
که معصومین کلهم نــور واحدند، اما هر کدام 
در زمان خود اســم و صفت خاصــی مطابق با 
موقعیت به نمایش می گذارند. یکی کظم غیظ 

حضرت فاطمه زهرا)س(، أم ابیها)مادر پدر(، 
دخت خاتم االنبیــاء)ص( و مادر أباعبداهلل)ع( 
اســت. قطعاً پیامبر)ص( این صفــت و کنیه 
را بــرای ناز کــردن دخت خــود نفرموده اند، 
بلکه قصــد بیان حقیقتي بزرگ را داشــته اند 
و آن این که هر ظاهری، باطنی و هر شــکلی، 
شاکله ای و هر ُملکی، ملکوتی دارد و صد البته 
اصل، شاکله است که قرآن فرموده است »ُکٌلّ 
یَْعَمُل َعلَی َشاِکلَِتِه« بلکه قیامت محل صورت 
َرائُِر«.  گرفتن شاکله هاســت و »یَْوَم تُْبلَی الَسّ
شاید به همین دلیل اســت که فرموده اند اهل 
بهشــت، همه جوان و زیبا هستند، هرچند که 
در دنیا در پیری و ناتوانی جسمی از دنیا رفته 
باشــند و در جهنم حتی یک صورت انســانی 
وجود نــدارد کــه جهنم محــل صورت های 
حیوانی اســت، بلکه گروهی مصداق سنگ و 
کلوخ هســتند که حق فرموده: » َوأَْهلِیُکْم نَاًرا 

َوُقوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرُة«.
پدر ایشــان، پیامبر)ص(، حبیب اهلل اســت؛ 
یعنــی فعیل به معنــای مفعــول و حبیب به 
معنای محبوب اســت و البتــه در هر محلی 
صفت مفعولی ظهور کند، حتماً در محل دیگر 
صفت فاعلی ظهور خواهد کرد. به عنوان مثال 

نور واحد
معصومین)ع( کلهم نور واحد و اصل آن ها أم ابیهاست. اهل بیت)ع( هر کدام 
بالذات فاتح مقامی هستند و دیگران وارث آن مقام از او هستند و به اقتضای 

محل و زمان، صفتی را بارزتر از دیگر صفات به نمایش می گذارند.



گفت و گو

 گفت وگو با عبدالکریم پاک نیا 
پژوهشگر و مؤلف آثار دینی

ز کوی یار می آید 
نسیم باد نوروزی

یادداشت

یادداشتی از حجت االسالم 
مهدي عرب

 پیوند نوروز 
و اسالم

مصاحبه

 گفت وگو با حجت االسالم 
جواد جعفری

 بهار حقیقی 
در عصر مهدوی

یا مقلب...
ملتمسانه خدا را می خوانیم و از او 
می خواهیم حال ما را  بهتر ساز، به 

گونه ای که خود صحیح می دانی

بهار 
طبیعت
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نگاه

    با توجه به این که بهار، زمان تحول 
عظیم طبیعت و زمین بعد از مدت ها 
مرگ و رخوت اســت و آثاری زیبا از 
قدرت و نظم الهی در امور را به تصویر 
می کشــد، آیا در آموزه های دینی ما 
درباره این رستاخیز بزرگ طبیعت و 

فلسفه آن نکاتی وجود دارد؟
درباره نوروز و بهار و تغییر و تحول طبیعت نکات 
آموزنده ای در روایات داریــم، چنان که در دعای 
تحویل ســال می خوانیــم: »یا ُمقلّــَب القلوِب و 
َل الَحوِل و  اللیِل و النَّهار، یــا ُمحِوّ ِّر َ األبصار، یا ُمدب
ل حالَنا إلی أحســِن الحال« یعنی  األحوال، حــِوّ

می تــوان از تحــول طبیعت بهره هــای مختلف 
داشــت؛ به عبارت بهتر، با بهار، در زندگی انسان 
هم تحولی نوین ایجاد شــود، یعنی با نو شــدن 
روزها و طبیعت، انســان هم می تواند اعتقادات و 
زندگی خود را نــو کند و در روایات آمده انســان 
می تواند در این رســتاخیز بهار برای رســتاخیز 
قیامت درس بگیرد، چنان کــه پیامبر اکرم)ص( 
می فرمایند: »هرگاه به بهار نزدیک می شــوید به 

فکر قیامت باشید.«
باید توجه داشت چنان که بهار همراه با رویش است، 
اعمال انسان نیز در قیامت رویش می یابد. در روایات 
داریم انسان در این ایام شــکرگزاری کند. یعنی از 
برکات بهار آن اســت که انســان با دیدن تحوالت 
طبیعت، شــکر الهی را به جای آورد کــه روزی نو و 
فرصتی جدید را تجربه می کنــد و می تواند با انرژی 
بهتری پیش برود و نیز آمده که ایام عید، روز طاعت 
و رحمت اســت. برای مثال در یکی از تفاسیر آمده: 
این که نورز را عید گفته اند، برای آن است که انسان 
با فرمانبرداری از خــدای متعال بتواند رحمت الهی 
را به ســوی خود جلب کند. و یا ســید بن طاووس، 
عالم بزرگ، دربــاره نوروز می گویــد: «نوروز چون 
روز آغاز آفرینش اســت، مناسب اســت روز عید و 
شادی باشــد.« از این رو، در روایات توصیه شده که 
بهترین عطرها و پاک ترین جامه ها در آن اســتفاده 
شود و با غســل کردن آماده دعا شود و شکرگزاری 
کند و با روزه و نماز این روز را به کمال برســاند؛ چرا 
که نوروز، آغاز نعمت کبری است با برآمدن نیستی 
به هســتی. از امام صادق)ع( اســت که در روایتی 
فرموده اند: »نوروز همان روزی است که پیامبر)ص( 
برای امیرمؤمنان)ع( در غدیرخــم بیعت گرفت و 
اقرار به والیت ایشــان کردند و خوشــا به حال آنان 
 که بر آن ثابت بمانند و بد به حــال آن ها که پیمان 

بشکنند.«
    یعنی نوروز عــالوه بر آغاز بهار 
نیز  با مناسبت های معنوی  طبیعت، 

پیوند دارد؟
بله!، بنا بر فرمایــش امام صادق)ع( نــوروز، روز 
پیروزی بر دشمن و مقارن است با مناسبت هایی 
که بــا معنویات عجین شــده و نیز بنــا بر برخی 
روایات ظهــور منجــی عالم بشــریت، حضرت 
ولی عصر)عج( و روز قیام ایشــان نوروز اســت و 
در واقع نوروز، بهار عارفان و شــیفتگان حضرت 
حجت)عــج( اســت. چنان که امام صــادق)ع( 
می فرمایند: »روز نوروز را روز دولت حقه مهدوی 

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

طیبه اشرفی

بنا بر تصریح آیات قرآن و روایات اهل بیت)علیهم السالم(، بهار طبیعت و زنده شدن زمین بعد از ماه ها مرگ 
و رخوت، یکی از معجزه های الهی است که شاید تکرار هر ســاله آن بُعد اعجازش را در نگاه ما کمرنگ کرده 
باشد! در حالی که نظم آمدن بهار و بروز و ظهور همه جلوه های نو شدن در طبیعت، شاهراهی است که ما را به 
توحید و قدرت بی انتهای الهی رهنمون می شود. از این رو و در بررسی ابعاد اعجازانگیز بهار، با حجت االسالم 
والمسلمین عبدالکریم پاک نیا، استاد حوزه، پژوهشــگر و مؤلف آثاری درباره سیره اهل بیت)ع( و صاحب 
 کتاب هایی همچون »حقوق متقابل والدین و فرزندان«، »ویژگی های امام رضا)ع(« و »منشــور نسل جوان 

در سیره امام صادق)ع(« به گفت وگو پرداخته ایم.

 ابعاد اعجازانگیز بهار، در گفت وگو با عبدالکریم پاک نیا 
پژوهشگر و مؤلف آثار دینی

مدرسه معادشناسی
حیات طبیعت و نو شدن آن، اشــاره به روز قیامت و رســتاخیز عظیم جهان دارد و در 
حقیقت بهار، مدرسه معادشناسی است و باید با آمدن بهار به فکر قیامت بود؛ چنان که 

در آیات متعدد قرآن به این نو شدن طبیعت اشاره می شود.
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    تکرار هر ساله بهار و این رستاخیز 
عظیم طبیعت، کدام درس های دین 
را برای ما مرور می کند و پرده از کدام 

حقایِق پیش روی ما کنار می زند؟
حیات طبیعت و نو شدن آن، اشاره به روز قیامت 
و رســتاخیز عظیم جهان دارد و در حقیقت بهار، 
مدرسه معادشناسی اســت و باید با آمدن بهار به 
فکر قیامت بود؛ چنان که در آیــات متعدد قرآن 
به این نو شدن طبیعت اشــاره می شود. خداوند 
در ســوره مبارکه روم آیه 19 می فرماید: »زنده را 
از مرده بیرون مــی آورد و مــرده را از زنده بیرون 
می آورد و زمین را بعد از مرگش زنده می ســازد و 
بدین گونه ]ازگورها[ بیرون آورده می شوید«که 
این آیه اشاره به نوروز دارد و ما به چشم می بینیم 
که در بهار، خدا از زمین مرده، گیاهان سبز و زنده 
را خــارج می کند و می رویاند کــه روز قیامت هم 
عیناً چنین است و برای خدای متعال زنده کردن 
مردگان سخت نیست. همچنین در آیه 11 سوره 
مبارکه زخرف، به این حقیقــت و ارتباط نوروز و 
ایام نو شدن طبیعت با حشر و معاد بندگان اشاره 
می شود و خداوند می فرماید: »و آن کس که آبی 
به اندازه از آســمان فرود آورد پس به وســیله آن 
ســرزمینی مرده را زنده گردانیدیم همین گونه 

]ازگورها[ بیرون آورده می شوید.«
    آیا در آموزه هــای دینی نکات و 
توصیه هایی برای بهره برداری و تنعم 
بیشتر از مواهب الهی در بهار و رسیدن 

به مرحله حّول حالنا وجود دارد؟ 
بله! در کتاب ها و متــون دینی، آداب خاصی برای 
نوروز داریم که بــا انجام آن ها می تــوان بهترین 
بهره ها را برد و حّول حالنا را رقــم زد. برای مثال 
شیخ بهایی درباره نوروز آداب خاصی را همچون 
نمازهــا و دعاهای خاص ذکر می کنــد و مرحوم 
محدث قمی نیــز در مفاتیح نقل کــرده که امام 
صــادق)ع( فرموده انــد: »در نوروز غســل کن و 
پاکیزه ترین جامه های خــود را بپوش و با بهترین 
عطرها خود را خوشــبو کن و اگــر می توانی روزه 

بگیر.«
این یعنــی در نوروز، آراســتگی ظاهــری باید با 
آراســتگی باطنی همراه باشــد. عــاوه بر این، 
می توان بــا هدیه دادن و شــاد کــردن مؤمنان، 
سخاوت و گشایش دســت، حضور در شادی های 
مؤمنان، رسیدگی به مشــکات دیگران و تاش 
برای رفع آن هــا و صله رحم، حال خــود را تغییر 

داد. البته برخی انحرافاتی که درباره نوروز وجود 
دارد، نیازمند آسیب شناسی اســت و باید از پر و 
بال دادن به برخی ســنت های غلط پرهیز شود؛ 
چرا که بعضي از این ســنت ها، بر اساس خرافات 
و خاف آداب و آموزه های دینی اســت؛ همچون 
چهارشنبه سوری و سبزه گره زدن در سیزده به در 
و نیز اسراف و تجمل گرایی و لهو و لعب، که باید از 
آن ها پرهیز کرد و در شــادی و نشاط نباید از حد 
اعتدال خارج شــویم و به شــادی های انحرافی و 

غیرارزشی بپردازیم.
نکته دیگر این که، باید از رســوماتی که استقال 
فرهنگی و فکری ما را خدشه دار می کند، همچون 
پوشــیدن لباس هایی کــه برگرفتــه از فرهنگ 
بیگانه اســت، دوری کنیم. عاوه بر این، در کنار 
افراد محزون و مغموم نباید اظهار شــادی شــود 
و با آن ها همدردی کرده و شــادی های خود را با 
افراد محروم و دردمنــد از طرقی همچون عیادت 
بیماران و تســلیت بــه مصیبت زدگان تقســیم 
کنیم. امــا مهم ترین نکته این اســت که فرد، در 
حال شــادی نباید از خدا غفلت کند؛ چراکه اگر 
 خاف این باشد از احسن الحال به بدترین حال ها 

می رسد!
    بعضاً در طرح مســائل دینی و 
پیشــگویی های قرآن و آموزه های 
روایی، مســائلی مطرح می شود که 
فراتر از سطح درک و فهم انسان است 
و بشر به دلیل عجز خود وقوع چنین 
اموری را غیرممکــن می داند!، بهار و 
زنده کردن زمین مــرده، تا چه اندازه 
ابعاد الیزال قــدرت الهی را به تصویر 

می کشد؟
بهار، بهترین نشانه توحید و قدرت خدای متعال 
است، برای همین در ایامی که طبیعت چنین رخ 
نمایانده نباید خدا را فراموش کرد. به قول سعدی، 
شــاعر معروف پارســی گوی، این ها همه قدرت 
خالق است و نیکوســت که از این ها درس توحید 
بگیریم. کســانی که قــدرت الهی را زیر ســؤال 
می برند، باید بدانند بدون عقــل و درایت و نظم، 
چنین چیزی ممکن نیســت. چگونه است که ما 
مقابل اختراعات بشر ســر تعظیم فرود می آوریم، 
اما از کنــار پدیــده ای همچون بهار به ســادگی 
می گذریم؟! در حالی که بهــار، آینه ای تمام نما از 
قدرت الهی است و کســی نمی تواند بدون عینک 

 .توحیدی به بهار بنگرد

بدانید. نوروز روزی اســت که قائم مــا بر زمین ما 
ظهــور می کند و خدایــش او را بر دجــال پیروز 
می گرداند و حضرت)عج(، دجال را بر ُکناسه کوفه 
بر دار می زند و هیچ نوروزی نیاید جز آن که ما اهل 
بیت در آن توقع فرج داریم، زیرا از روزهای ماست 
که ایرانیان حرمتش را نگاه داشــتند و شما آن را 

ضایع کردید«. 
بنابراین، باید به نوروز نــگاه معنوی و مهدوی نیز 
داشــته باشــیم، که البته این نگاه، مغفول مانده 
و خوب اســت که دعای فرج و افتتاح در این روز 
خوانده و بــرای ظهور و فرج امــام عصر)عج( دعا 
شود، چرا که بنا بر روایات، بهار واقعی بشر، ظهور 

امام عصر)عج( است.
    در دعای تحویل ســال از خدا 
می خواهیم که حال ما را بهترین حال ها 
باز گرداند، این »مقلب القلوب شدن« و 
رسیدن به بهترین حال ها، آن هم در 
آغاز بهار طبیعت چه فلسفه و معنایی 

دارد؟
انســان می تواند هم به سال گذشــته خود و هم 
ســال آینده و پیش رو بنگرد و بهتر شدن حالش 
را در معاشــرت ها، عبادات و اشــتغاالت مد نظر 
داشته باشــد، یا می تواند در فرصت نوروز، با رفع 
کدورت هــا و صله ارحــام، حال خــود را خوب و 
اختافات را حل کند. بنابراین، انســان می تواند 
با بازنگــری در همه امور و باالتــر از آن در ارتباط 
خود با خــدا بازنگری کرده و بــه بهترین حاالت 
دســت یابد و با نگاه به گذشــته و امید به آینده و 

درخواست از خدا به تحوالت نوین برسد.
شــیخ صدوق در کتاب »من الیحضــره الفقیه« 
روایتی از امیرمؤمنان)ع( نقــل می کند، مبنی بر 
آن که هر روز برای ما نوروز است، که این به انسان 
معیار می دهد تــا با دوری از گنــاه، درون خود را 
صیقل داده و جا دهــد و در آن تحول ایجاد کند. 
و این یعنی نوروز به روز نخست فروردین محدود 
نمی شــود، بلکه انســان با اصاح گذشــته های 
خویش، می توانــد نــوروز را مکــرراً در زندگی 
خود رقم بزند. از این رو، ســمت و ســوی نگاه ما 
باید اصــاح برنامه های روزانه مان باشــد و نقاط 
ضعفمان را بررسی کنیم و دلیل گایه و ناراحتی 
دیگران از خود را دریابیم و درصدد اصاح باشیم 
و حتــی از اطرفیان بخواهیم کــه عیب های ما را 
گوشزد کنند تا با شــناخت ایرادات و اشتباهات، 

آن ها را رفع کنیم.

توصیه های امام صادق)ع( درباره نوروز
مرحوم محدث قمی در مفاتیح نقل کــرده که امام صادق)ع( فرموده انــد: »در نوروز 
غسل کن و پاکیزه ترین جامه های خود را بپوش و با بهترین عطرها خود را خوشبو کن 

و اگر می توانی روزه بگیر.«

باید به نوروز نگاه 
معنوی و مهدوی 
نیز داشته باشیم، 
که البته این نگاه، 

مغفول مانده و 
خوب است که 

دعای فرج و افتتاح 
در این روز خوانده 

و برای ظهور و فرج 
امام عصر)عج( 

دعا شود، چرا که 
بنا بر روایات، بهار 

واقعی بشر، ظهور 
امام عصر)عج( 

است
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یادداشت

     اسالم، مترقي ترین دین
با رویکــردی تکاملی به دین، اســام، آخرین، 
کامل تریــن و مترقی ترین دین بــرای حیات 
بشری است که از سوی خداوند متعال در قالب 
شریعت اســام به آدمی اباغ گردیده است. بر 
این مبنــا، دین کامل، همه ابعــاد حیات آدمی 
را بــا رویکردی کلــی و جزئی ترســیم کرده و 
جهت می بخشــد. چنان که دین، فعل تشریعی 
خداوندی اســت، قوای آدمی و لوازم تابعه آن 
)مانند نهادهای جمعی( نیز فعل تکوینی الهی 
هســتند و هیچ گاه تکوین و تشریع ناسازگاری 
نداشــته، چرا که دســتور از مبدأ واحدی اخذ 

می شود. 
با رجوع به احادیث منقول از جوامع روایی اهل 
تشیع]1[ و اهل تســنن]2[، می توان به اتفاق 
به بیان این نظر پرداخت که رفتــار ایرانیان در 

پیوند نوروز و اسالم

حجت االسالم مهدي عرب
محقق و پژوهشگر علوم اسالمي

یکی از آیین های کهن مردم ایران زمین، پاسداشــت نوروز است؛ آیینی نیکو و شــکوهمند نزد ایرانیان 
باستان، با پیشینه ای تاریخی در فرهنگ بومی و ملی سرزمین ایران. نقل های متفاوتي در ادبیات و تاریخ، از 
آغازین نوروز حکایت شده است که یادداشت حاضر در این مقال، بدان نمی پردازد و از منظر آیینی کهن، در 
سنت سرزمین ایرانیان که مورد اتفاق است و دارای قدمتی هزاران ساله و به عنوان جشنی آیینی در آداب و 
رسوم مردم ایران زمین به فرهنگی ماندگار بدل گردیده، خواهیم پرداخت و این که در گذار عرضه اسالم بر 

ایرانیان، نوروز به عنوان رسمی آیینی و کهن مورد تأیید اسالم است یا خیر ؟

تأملي در عید نوروز به روایت اسالم. آیا در گذار عرضه اسالم بر ایرانیان، 
نوروز به عنوان رسمی آیینی و کهن مورد تأیید اسالم است یا خیر ؟
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ز  کـوی یــار  می آیـد نـسـیـم بـاد نـوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی   

به صـحرا رو که از دامـن غبـار غم بیفشـانی
به گلـزار آی کـز بلبـل غـزل گفتن بیاموزی  

   پي نوشت ها: 
1    عامه سید بهاءالدین علی بن عبد الحمید، 
با سند خود از ُمعلّی بن ُخنیس نقل کرده است 
که: روز نوروز، همان روز اســت که پیامبر)ص( 
در غدیرخم بــرای امیرالمؤمنیــن)ع( بیعت 
گرفت و مســلمانان به والیت وی اقرار کردند. 
خوشــا به حال آنان که به این بیعت، اســتوار 
ماندند و وای بر آنان که آن را شکســتند. و این، 
همان روزی اســت که پیامبر)ص( علی)ع( را 
به منطقه جّنیان روانه ســاخت و از آنان عهد و 
پیمان گرفت. و همان روز اســت که علی)ع( بر 
نهروانیان پیروز شد و ذوالثدیه )صاحب پستان( 
را به قتل رســاند. و همان روز اســت که قائم ما 
و صاحبان حکومت، ظهــور می کنند و خداوند، 
او را بر دّجاْل پیــروز می گردانــد و دّجال را در 
زباله دان کوفه به دار می آویــزد. ما در هر نوروز، 
امید فرج داریم؛ چرا که نوروز، از ایّام ماست که 
 پارســیاْن آن را پاس داشتند و شــما آن را تباه 

نمودید.
عّامــه مجلســی )م 1111ق( در بحاراألنوار، 
آورده اســت: ُمعلّی پســر ُخَنیس گوید: در روز 
نــوروز، بر امام صــادق)ع( وارد شــدم. فرمود: 
»آیا ایــن روز را می شناســی؟«. گفتم: قربانت 

گردم! این روز را فارســیان گرامــی می دارند 
و به یکدیگر هدیه می دهند. فرمود: »ســوگند 
به خانــه کعبه که ایــن، رمزی دیرینــه دارد و 
برایت روشن می ســازم تا آگاه گردی«. گفتم: 
ســرورم! آموختن این امر از شــما برایم بهتر از 
آن اســت که مردگان زنده شــوند و دشمنانم 
بمیرنــد. آن گاه فرمود: »ای معلّــی! روز نوروز، 
همان روز اســت که خداوند از بنــدگان پیمان 
گرفت او را بپرســتند و به او شــرک نورزند، به 
 پیامبــران و حجت هایش بگرونــد و به امامان 

ایمان آورند. 
این همان روز اســت که خورشــید طلوع کرد، 
بادها وزیدن گرفت و گل هــای زمین روییدند. 
این همان روزی اســت که کشــتی نوح)ع( بر 
ساحل جودی آرامش یافت و همان روزی است 
که خداوند، گروهی چند هزار نفره را که از ترس 
مرگ از خانه ها بیرون رفته بودند زنده ساخت، 

پس از آن که آنان را میرانده بود.
2    در نوروز، جامی ســیمین، پر از حلوا، برای 
پیغمبر)ص( هدیه آوردند. آن حضرت پرسید: 
»این چیست؟«. گفتند: امروز، روز نوروز است. 
پرسید: »نوروز چیســت؟« گفتند: عید بزرگ 
ایرانیان اســت. فرمود: »آری در ایــن روز بود 
که خداوند، عســکره را زنده کرد«. پرســیدند: 
عسکره چیســت؟ فرمود: »عســکره، هزاران 
مردمی بودند که از ترس مرگ، ترک دیار کرده، 
ســر به بیابان نهادند و خداوند بــه آنان فرمود: 
»بمیرید« پــس مردند. پس آنــان را زنده کرد 
و ابرها را امر فرمــود که بر آنان ببارنــد. از این 
روست که سّنت آب پاشــیدن ]در نوروز[، رواج 

یافته است«. 
آن گاه از حلوا تناول کرد و جام را میان اصحاْب 
قسمت کرد و فرمود: کاش هر روز برای ما نوروز 
بود! )القامــوس، ج 2، ص 2۷9 ،داراحیاء التراث 
در  )۷29-۸1۷ق(  آبــادی  العربی(.فیــروز 
»القاموس« آورده است: قدم الی علی شی ء من 
الحاوی، فســأل عنه، فقالوا: »للنیروز«، فقال: 
»نیروزنا کل یوم!« و فی المهرجان قال: َمهِرجونا 
کل یوم! مقــداری حلوا برای علــی)ع( آوردند. 
پرسید که چیســت. گفتند: برای نوروز است. 
فرمود: هر روز ما نوروز است. و در مهرگان گفت: 
هر روز را برای ما مهرگان کنیــد! )آثار الباقیه، 
ترجمه: اکبر داناسرشــت، تهــران: امیرکبیر، 

 )۳2۵  1۳۶۳، ص

پاسداشــت نوروز، در مرأی و منظر بزرگواران 
و پیشوایان دین اســام بوده و نه تنها مخالفتی 
با آن صادر نگردیده، بلکه نســبت به اصل آن و 
پاره ای رفتارهای ضمنی آن، روی خوش نشان 

داده و تشویق نموده اند.  
     نوروز، ایران و اسالم

بررسی مصادر کهن، نشان می دهد که نوروز به 
عنوان یک آیین ایرانی، در فرهنگ مســلمانان 
و شــیعیان رواج داشته است. اســام به عنوان 
دین خاتــم، که همه افراد بشــر و ادیــان را به 
دینی واحد فرا می خواند، یکــی از مختصاتش 
جهان شــمولی اســت. بر این مبنا، به اقتضای 
خصلت جهان شــمولی، هیچ گاه بــه معارضه 
سنت ها و آداب و رســوم ملّی نرفته، مگر آن جا 
که ترویج باطل باشــد یا به تثبیــت خرافه ای 
انجامد و یــا مازم با ُمحّرمات شــرعی گردد. با 
رویکردی اســامی به آداب نوروز بــه عنوان 
جشن ایرانیان باســتان، که امروز با ریشه کهن 
آن، فرهنــگ و هویت ملی ایرانیــان و به تعبیر 
دیگــر، فارســی زبانان را تشــکیل می دهــد، 
می نگریم. دلیلی بر منع و رد آن از ســوی شرع 
و شریعت اســام در دست نیســت و اصل این 
آیین دیرپا و ریشه دار ایرانیان باستان، از سوی 
شــارع مقدس مورد تأیید و امضــاء قرار گرفته 
اســت؛ حال آن که اگر ادله موافق و مخالف نیز 
با نوروز نبود، می توان  بــه این مهم تصریح کرد 
که اقتضای قواعد عمومی دینی، عدم مخالفت 

با نوروز است. 

نسبت اسالم با سنت های ملی
اسالم، به اقتضای خصلت جهان شمولی، هیچ گاه به معارضه سنت ها و آداب و رسوم 
مّلی نرفته، مگر آن جا که ترویج باطل باشد یا به تثبیت خرافه ای انجامد و یا مالزم با 

ُمحّرمات شرعی گردد.

نکته

چرا نوروز باقی ماند؟
همزمان  با ظهور اسام،  بسیاری  از سنن  غلط ، همانند آتش  پرستی  و منع  دفن  مردگان  از بین  رفت،  
ولی  نوروز به  عنوان  یک  جشن  ملی  باقی  ماند. حتی  پیشــوایان  دینی  آن  را حیاتی  دوباره  بخشیدند 
و آن را به  دعا و نیایش  آراســتند. دکتر شــریعتی  در این  باره  می گوید: »اســام، نــوروز را جای  
بیشتری  داد، شیرازه  بســت  و آن  را با پشتوانه  ای  اســتوار از خطر زوال  در دوران  مسلمانی  ایرانیان  
مصون  داشــت.« در مفاتیح  الجنان  از قول  امام  صادق)ع( آمده  است: »چون  نوروز شد، غسل  کن  و 
پاکیزه  ترین  جامه  ات را بپوش، خود را خوشــبو گردان  و در آن  روز، روزه  بدار و چون  از نماز پیشین  
فارغ  شدی، چهار رکعت  نماز بگزار و بعد از نماز، سجده  شکر به  جای  آور... . آمده  است  که  در هنگام  
تحویل  سال  این  دعا را بسیار بخوانند: یا مقلب القلوب  و االبصار یا مدبراللیل  و النهار یا محول  الحول  
و االحوال، حول  حالنا الی  احســن  الحال.  موالی  متقیان  امام  علــی )ع(  می  فرمایند: »]خدایا[ با 
بهاری  پر ابر و ابری  پر باران، آب  رحمت  خویش  را بر خاک  خشک  ما و بر گیاهان  پربرکتت  فرو ریز، تا 

به  باران  درشت  و بسیار آن، ابر مرده، زنده  و خاک  خشک ، خرم  و سبز گردد.«

عالمه سید 
بهاءالدین علی 

بن عبد الحمید، 
با سند خود از 

ُمعّلی بن ُخنیس 
نقل کرده است 
که: »روز نوروز، 
همان روز است 
که پیامبر)ص( 

در غدیرخم برای 
امیرالمؤمنین)ع( 

بیعت گرفت و 
مسلمانان به 

والیت وی اقرار 
کردند. خوشا به 

حال آنان که به 
این بیعت، استوار 

ماندند و وای 
بر آنان که آن را 

شکستند«
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گفت وگو

    بهار طبیعت با حیات مجدد زمین 
همراه است، از آن سو در برخی ادعیه 
و روایات از حضــرت حجت)عج( با 
عنوان »ربیَع االَنام و نضرة االیّام« یاد 
می شود. بین این دو بهار چه قرابت و 

شباهتی هست؟
ویژگی مهمی که بهار دارد و ما آن را به طور حسی 
مشاهده می کنیم این است که موجودات، به ویژه 
گیاهان، دوباره زنده شده و رشد می کنند و توقف 
رشدی که در زمستان داشــته اند از بین می رود و 
برگ و بار می دهند و به کمال می رسند؛ یعنی بهار 
این زمینه را برای گیاهان ایجاد می کند که بتوانند 
رشد کنند. چنان که خداوند در قرآن می فرماید: 
»بدانید که خداوند زمین را بعــد از مرگش زنده 
می کند«. جالب آن که ذیل این آیه روایاتی داریم 
که امام زمان)عج( نیز زمین را زنده می کنند و این 
زنده شدن این طور تفسیر شــده است: نخست 
آن که زمین را با عدالت زنده می کنند؛ یعنی وقتی 
زمین پُر از ظلم باشــد و همه بــه حقوق یکدیگر 
تجاوز کنند و افراد از حقــوق خود، همچون حق 
رفاه، اشتغال، داشــتن اعتقادات صالحه، زندگی 
در سامت و ... بهره مند نباشند، امام زمان)عج( با 
ظهور خود عدالت را در جان مردم دمیده و روحی 
دوباره به کالبدشان می دمند. ظلم، تنها به معنای 
غصب مال نیست. این که کســانی با رسانه های 
مختلف، ابتذال را ترویج داده و انسان ها را از زندگی 
ایمانی معنــوی دور می کنند نیز ظلــم و تجاوز 
به حقوق آن هاســت و نمی توان گفــت آن ها که 
دوست ندارند، نبینند و نشنوند، چرا که آثار سوء 
چنین برنامه ها و تبلیغاتی، فراگیر اســت. انسان 
مظلوم همچون مرده، روحی ندارد؛ لذا، یک دلیل 
این که امام عصر)عج( را بهــار مردمان خوانده اند، 
برای عدالتی است که توسط ایشان اجرا و محقق 

می شود. 
    آیا تنها برای اجرای عدالت است 
که امام عصر)عــج( را بهار مردمان 
می خوانیم یا دالیل دیگری نیز برای 

این تعبیر وجود دارد؟
عاوه بر این، یک تعبیر روایات این است که منظور 
از موت زمین، کافر بودن اهل آن است؛ چراکه در 
فرهنگ دینی ما، کسی که اعتقاد درستی نداشته 
و فاقد باور به حقیقِت حق، یعنی خدا، پیامبر)ص( 
و ائمه)ع( باشد، مرده است و وقتی امام عصر)عج( 

بهار حقیقی در عصر مهدوی

آمنه مستقیمی

هر ساله، بهار طبیعت و نوروز را تجربه می کنیم و حیات مجدد زمین و رویش گیاهان را به چشم می بینیم، اما 
بی تردید بهار واقعی، زمانی است که امام عصر)عج( از پِس پرده غیبت بیرون آمده و چشم و جان جهانیان را 
به رویش و حیاتی بی بدیل روشن کند... . به منظور بررسی این که چرا از امام عصر)عج( به بهار مردمان تعبیر 
می شود، با حجت االسالم والمسلمین جواد جعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت و مؤلف کتبی 
همچون »دیدار در عصر غیبت، از نفی تا اثبات«، »مشترکات شیعه و اهل سنت در مهدویت« و »شرح حال 

بانوان رجعت کننده« گفت و گو کرده ایم.

گفت وگو با حجت االسالم جواد جعفری، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مهدویت، درباره »بهار، در آموزه های اسالمی«  

زنده شدن انسان ها در عصر ظهور
در فرهنگ دینی ما، کســی که فاقد باور به حقیقِت حق یعنی خدا، پیامبر)ص( و 
ائمه )ع(باشد، مرده اســت و وقتی امام عصر)عج( ظهور کند و مردم را با حقیقت 

حق آشنا سازد، آن ها را از کفر نجات می دهد و زنده شان می کند.
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منجی بشریت معرفی شده اند، اما وجود مقدس 
ایشان برای سرکشــان و گناهکاران مایه ذلت و 
زبونی است. از این رو، برای درک بهار مهدوی باید 
موانعی که مانع اخذ فیض از وجــود مقدس امام 
زمان)عج( می شود را برداشته و زمینه را مهیا کنیم 

تا نعمت امامت ظاهر شود.
    این آمادگی ها از چه ســنخی 
اســت؟ ما برای بهار خانــه تکانی 
می کنیم، آیا می تــوان دل تکانی را 
از آمادگی های ورود بــه بهار ظهور 
دانست؟ این دل تکانی چه شرایط و 

آدابی دارد؟
آمادگی های درک ظهور انواعی دارد؛ یکی مسئله 
طهارت جان اســت. یعنی کســانی می توانند از 
سخنان امام عصر)عج( و هدایت ایشان بهره مند 
شوند که جانی پاک داشته باشند. از این رو، هر کس 
در عصر غیبت سعی کند با اطاعت از فرامین اسام، 
به ویژه نایب امام)عج(، این زمینه را در خود ایجاد 
کند، به سعادتی بزرگ دست می یابد. در روایت از 
معصوم)ع( است که: »خوش به حال کسی که امام 
زمان را درک می کند، اما قبل از قیام ایشان به آن 
حضرت)عج( اقتداء کرده باشد!« یعنی همان طور 
که در ایام عید، وقتی منتظر مهمان هســتیم و یا 
به مهمانی می رویم، اگر هیچ تدارکی دیده نشده 
باشد و نه از تمیزی خبری باشد نه اسباب پذیرایی، 
متوجه می شویم که میزبان منتظر بهار و مهمان 
نبوده و این یعنی عاقه ای نداشته است! بنابراین، 
این طور نیست که با ظهور، همه از بهار وجود امام 
عصر)عج( بهره مند شوند، بلکه بنا بر روایات، حتی 
برخی امام)عج( را مانــع اهداف خود می دانند. لذا 
باید با اقتداء به امام عصر)عــج(، طهارت روحی و 
پاکی نفس را در خود ایجاد کنیم تا توان درک بهار 

ظهور را داشته باشیم.
راه دیگر درک این بهــار و ورود به آن، هماهنگی و 
هم سنخی با راه حضرت حجت)عج( است. برای 
مثال در بهار، نه تنها پنجره ها بسته نمي شود، بلکه 
وسایل گرمایشی و حجاب های در و دیوار کنار زده 
می شــود تا از هوای لطیف بهار بهره ببریم. وقتی 
می گوییم امام زمان)عج( آمــده و با عدالت زمین 
را بیدار می کنند، برای لذت بردن از این بهار، باید 
در خودمــان ظرفیت ایجاد کنیــم که می توانیم 
از زندگی روزمــره و میزان عدالتی کــه در آن به 
کار می بریم شروع کنیم و این چنین با بهاری که 
انتظارش را می کشیم، هم سنخ و هماهنگ شویم. 

یا این که در روایات تصریح شــده امام زمان)عج( 
می آیند تا ســنت پیامبر)ص( را احیا و به وسیله 
دین، مــردم را زنده کنند. ما نیز بررســی کنیم و 
دریابیم چقدر به آموزه های دینــی توجه داریم 
و در دید و بازدیدهای عیــد از اختاط با نامحرم، 
تجمل گرایی و اســراف و ... پرهیز کنیم. کسی که 
چنین باشــد و مقدمات را فراهم کند، برای عصر 

ظهور آماده شده است.
    با توجه بــه آن که بهار طبیعت با 
سرسبزی زمین و گیاهان و باران و باد 
روحبخش همراه است، آیا بهار ظهور 
نیز در کنار تحوالت بنیادین و باطنی 
در بشر، تغییرات ظاهری خاصی که 
شباهت با بهار طبیعت دارد را نیز رقم 

می زند؟
خداوند در قرآن می فرمایــد: »اگر اهل یک آبادی 
تقوا پیشــه کنند، ما درِ برکات را از آسمان و زمین 
برایشــان می گشــاییم«. این یعنی تقوا، عامل 
گشــایش رحمت الهی از زمین و آسمان هاست. 
باید توجه داشت با ظهور حضرت ولی عصر)عج(، 
عبودیت گسترش یافته و همه از گناه و ظلم و فساد 
دوری می کنند که این مهــم در عالم، اثر وضعی 
دارد؛ یعنی این رفتار، تغییرات فیزیکی را در زمین 
رقم می زند. برای همین در روایات تصریح شده بعد 
از ظهور، باران ها به موقع و به جا می بارد، نه کم و یا 
زیاد که موجب خشکسالی یا سیل شود. این مهم 
است که بدانیم این وعده الهی است و شرط تحقق 

آن، خود مردم اند.
عاوه بر ایــن، زمین ها حاصلخیز می شــود و در 
روایات اســت که در عصر ظهور مــردم در مکه و 
مدینه پایشــان را جایی نمی گذارند، مگر آن که 
سبزه زار است و این در زمین لم یزرع مکه و مدینه 
رخ نمی دهد، مگر در پرتوی تقوای مردم. از این رو و 
بنا بر روایات، در بهار ظهور، همه جا سرسبز می شود 
و دامداری و کشاورزی توســعه می یابد. لذا از نظر 
ظاهری، سراســر دنیا بهاری واقعی با سرسبزِی 
منحصربه فرد را تجربه می کند و محصوالت خوب 
خواهند بــود و دچار آفت نمی شــوند و گیاهان و 
درختان، محصوالت خود را تمام و کمال در اختیار 
بشر قرار می دهند و دنیا چهره ای زیبا پیدا می کند 
و خبری از بایای طبیعی که برخی از آن ها نتیجه 
گناه ما هستند، نخواهد بود و نیز بیماران، سامت 
خویش را به دست می آورند و زندگی لذت بخش 

 .می شود

ظهور کند و مردم را با حقیقت حق؛ یعنی خدای 
ـ نه خدای موهنی که ادیان کاذب و تحریف  واقعیـ 
ـ و نیز پیامبر)ص( و ائمه)ع(  شده تبلیغ می کنندـ 
که تبیین کننده حقیقی دین الهی اند آشنا سازد، 
آن ها را از کفر نجات می دهد و زنده شان می کند. 
به عبارت بهتــر، همان طور که بهــار، گیاهان را 
می رویاند و زمین را زنده می کند، امام عصر)عج( 
نیز با اصاح عقاید و باورهای مــردم، آن ها را زنده 
می کنــد. بنابراین، هم به وســیله اجرای عدالت 
و از بین بردن دولت هــای ظالم و باطــل و هم با 
زدودن کفر، انسان ها توسط امام عصر)عج( زنده 
می شوند، چنان که زمین با باد بهار زنده می شود و 
این چنین است که از حضرت حجت)عج( با عنوان 

»ربیَع االَنام و نضرة االیّام« یاد می شود.
    با توجه به آن که مــا برای بهار 
طبیعت آماده می شــویم و به طرق 
مختلف زمینه را برای میزبانی از بهار 
فراهم می کنیم، آیا برای درک بهاری 
که بــا وجود مقدس حضــرت ولی 
عصر)عج( رخ می دهد نیز به آمادگی 

نیاز داریم؟ 
به قول ســعدی در لطافت باران شکی نیست، اما 
همین باران اگــر در خرابه ببارد خار و خاشــاک 
می روید و در گلســتان باعث رویش گل می شود؛ 
یعنی درست است که بهار فصل نزول باران است و 
باران می تواند گیاهان را زنده کند، اما گیاه نیز باید 
استعداد و توانایی رشد را داشته باشد، همان طور 
که اگر ما در زمینی بذر نپاشیم، بهار هم که بیاید 

چیزی در آن نمی روید!
کسی منتظر بهار اســت که زمین را شخم زده و 
بذر پاشیده و بعد منتظر باران و آفتاب گرم بهاری 
می شود تا این بذر، رشــد کند و برگ و بار دهد. اما 
اگر کســی زمینی را آماده نکرده باشد، آمدن بهار 
به حال او تأثیری ندارد. وقتی امام زمان)عج( هم 
ظهور می کنند، کسانی که آمادگی قبلی را ایجاد 
کرده و تشنه دیدار حضرت)عج(  هستند، می دانند 
که امام)عج( دست بشــر را گرفته و آن ها را رشد 
می دهد، پس خود را مهیای اســتفاده می کنند. 
چنان که سلمان فارســی در دوران پیری، محضر 
پیامبر)ص( را درک کرد، اما چون آمادگی داشت، 
به سرعت رشــد کرد و به تعبیر پیامبر)ص( جزء 
اهل بیت ایشــان شد. اما بســیاری دیگر در کنار 
پیامبر)ص( بودند، ولي ســخنان حضرت)ص( 
در آن ها اثر نکرد. بنابراین، اگرچه امام عصر)عج( 

زمینه بهار مهدوی
برای لذت بردن از بهار مهدوی، باید در خودمان ظرفیت ایجاد کنیم، که می توانیم 
از میزان عدالتی که در از زندگی روزمره به کار می بریم شــروع کنیم و این چنین با 

بهاری که انتظارش را می کشیم هماهنگ شویم.

سلمان فارسی 
در دوران 

پیری، محضر 
پیامبر)ص( را 

درک کرد، چون 
آمادگی داشت، به 
تعبیر پیامبر)ص( 

جزء اهل بیت 
ایشان شد. 

بسیاری دیگر در 
کنار پیامبر)ص( 

بودند، اما سخنان 
حضرت)ص( 

در آن ها اثر نکرد. 
بنابراین، اگرچه 
امام عصر)عج( 
منجی بشریت 
معرفی شده اند، 
اما وجود مقدس 

ایشان برای 
گناهکاران مایه 

ذلت و زبونی است



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند  1394    40

تحلیل

به همیــن خاطر اســت که عارفــی همچون 
محی الدین عربی وقتی به توحیــد می پردازد، 
می گوید دلیل بیاورید بــرای اثبات جهان که ما 
جهانی نمی بینیم. هر چه هســت جهان آفرین 
و هستی بخش اســت و هرچه می بینیم تجلی 
خدای متعال اســت. از این رو، موحد با خواندن 
خدا با لفظ »یــا ُمقلَّب القلــوِب و األبصار« باور 
دارد که تغییر قلوب دست خدای متعال است و 
این خداست که دل ها را متوجه آدمی می کند؛ 
چنان که در دوران معاصر عشق امام خمینی)ره( 
در دل ها نشست و بسیاری، حتی از روپا و آفریقا 

برای ایشان نامه های پُرمهر می فرستادند.
اگر خدا بخواهد کســی را معشــوق و محبوب 
دل ها کند، محبت او را بر آب زالل ریخته و همه 
انسان ها از آن آب می نوشــند و مهر و محبت او 
که خداوند اراده کرده است، در دل ها می نشیند. 
این چنین بود که یوســف)ع( از قعر چاه بیرون 
آمد و عزیز مصر شــد، در حالی که برادرانش از 
او توانمندتر و بزرگ تر بودند، چراکه یوسف)ع( 
خدایی داشت و به او دلداده بود و این دلداگی او 
را باال برد و سرنوشت مصریان را به دستش سپرد.

باید بدانیــم دگرگونی دل ها در دســت خدای 
متعال اســت و وقتی دل دگرگون شــود، این 

دگرگونی به بصر نیز جاری می شود. در حدیث 
قدســی می خوانیم که در چنیــن حالتی بنده 
به جایی می رســد که می بیند، اما به دیده حق، 
می شنود، با شــنوایی حق، راه می رود، به حق و 
می نشیند، به حق؛ یعنی همه چیز او، حق محور 
می شود .وقتی بشر به این جا رسید، دلداده خدا 
می شــود، چرا که در نگاه عرفان، اگر کسی جز 
خدا دردل بنشیند، یعنی دل غصب شده است. 
زیرا قلب، عرش الرحمن و دل، حرم الهی است؛ 
لذا وقتی حاجی به حج می رود، قلبش جغرافیای 
حضور خدا می شــود. این راز تعبیــر »یا ُمقلَّب 
القلوِب و األبصار« است که در فراز نخست دعای 

تحویل سال، با آن خدا را خطاب قرار می دهیم.
باید بدانیم اگر در زندگی تلخی داریم، برای آن 
اســت که خدا را ندیده ایم، که اگر او را ببینیم، 
کلیــد همه قفل های بســته در دســت ما قرار 
می گیرد؛ هــر کس می خواهد دل کســی را به 
دســت بیاورد، باید بداند دل ها در دســت خدا 
است و دلی که خدایی شد، در بصر هم همه چیز 
را خدایی می بیند؛ یعنی چشم، زیبابین شده و 
عیبی در نظــرش نمی آید، چنــان که حضرت 
زینب)س(، پس از واقعه کربا و آن همه مصیبت 

و رنج فرمودند: »ما رأیُت ااّل جمیًا«

اما این که چرا در فراز بعد، خــدا را با عنوان »یا 
َِّر اللیــِل و النَّهار« می خوانیــم؛ باید گفت  ُمدب
ابتدا باید قلب دگرگون شــود تا در پی آن عالم 
دگرگون شود، چرا که انســان عصاره آفرینش 
اســت. اگر تورم، خرابی، فســاد، فقــر و جنگ 
و تباهی در عالم وجود دارد، برای آن اســت که 
انسان، خدایی نگشته و انســان خدایی جرئت 
نمی کند که فقیری را ببیند و فاصله طبقاتی را 
شاهد باشد!؛ یعنی اگر آدم اصاح شود، عالم هم 
اصاح می شود. برای همین است که کشتن یک 

نفر به منزله کشتن همه انسان ها عبیر می شود.
باید توجه داشت اصاح آدمیان، اصاح عالمیان 
و مدیریت جهان هســتی به دست خدای عالم 
و نزول مغفرت ها از ســوی اوســت. خدایی که 
حاالت آدمیان اعم از حســنه و سیئه به دست 
اوســت و می داند جز قدرت خدا، قدرت کسی 
کارگر نیست و معتقد است: »افوض أمري الي 
اهلل ان اهلل بصیر بالعبــاد« و این یعنی همه امور 
زندگی را به خــدای عالم واگذار کــردن، چرا 
که او می داند بنده چطور اداره می شــود و اگر 
مدیریت در دست خدا باشد، دیگر انسان زمیني 
نمي شود و بندة این چنین، هرگز دچار تزلزل و 
در جا زدن نخواهد شد، بلکه خدا را می خواند و 
باال می رود، و منتهــی الیه حرکت آدمی خدای 
عالم و این مقصد بی نهایت، بی کران در بی کران 
است؛ لذا نباید به خوبی ها بسنده کرد، بلکه باید 
خوب و خوب تر شــد، چرا که مقصد، بی نهایت 
و انسان همیشــه در حال صیرورت است؛ برای 
همین باید لحظه به لحظة عمر ما آراســته به 
دعای معروف تحویل ســال باشد.  نهایتاً آن که 
ملتمســانه خدا را می خوانیم و از او می طلبیم 
»حِوّل حالَنا إلی أحســِن الحال«؛ یعنی خدایا! 
تو حال مرا بهتر ساز به گونه ای که خود صحیح 
می دانی و احوال من را به بهترین حاالت، یعنی 
اَحســن الحال تبدیل کن و این خواســته بشر 
است که به سوی خدا حرکت کند. انسان با این 
دعا، بعد از گذشت یک سال و رسیدن سالی نو 
خود را به خدا گره می زنــد، در حالی که دیگر 
مکاتب بشری معلق اند و با جای محکمی پیوند 
ندارند. اما ما مســلمانان باید طنــاب زندگی 
را به جــای محکمي گره بزنیــم، چنان که امام 
رضا)ع( در حدیث سلسله الذهب، والیت خود 
و اهل بیت)ع( را راه سیر و سلوک الی اهلل معرفی 

 .کرده اند

راز »یا ُمقّلَب 
القلوِب و األبصار«

حجت االسالم والمسلمین بهرام دلیر
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ 

و اندیشه اسالمی

محور و اصل بحث، عرفان توحید است و عرفا، 
توحید، انســان کامل و اسماء حسنی الهی را 
مورد بحث قرار می دهند و عرفان به طور کلی 
توحید و موحد را مد نظر دارد، که در این دعا 
هم توحید و هم موحد به نحوی تماشایی مد 
نظر هستند؛ چراکه موحد باور خود را به نمایش 
می گذارد و تصریح می کند که در طبیعت هیچ 

مؤثری جز خدا نیست و تنها اوست که اثر دارد.

دعای تحویل سال دارای 
اشارات فراوان است که 

توحید از مهم ترین آن ها به 
شمار می رود

به سوی خدا
ملتمسانه خدا را می خوانیم و از او می خواهیم حال ما را بهتر ساز، به گونه ای که خود 
صحیح می دانی و احوال من را به بهترین حاالت، یعنی اَحسن الحال تبدیل کن و این 

خواسته بشر است که به سوی خدا حرکت کند.

دگرگونی دل ها 
در دست خدای 

متعال است 
و وقتی دل 

دگرگون شود، 
این دگرگونی به 
بصر نیز جاری 

می شود، در 
حدیث قدسی 

می خوانیم که در 
چنین حالتی، بنده 

به جایی می رسد 
که می بیند، اما 

به دیده حق، 
می شنود، با 
شنوایی حق
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    شمس حقیقی
آیت اهلل جــوادی آملی در این بــاره می گوید: 
مردم عادی عمر خــود را از حرکت زمین به 
دور آفتاب به دست می آورند، مثًا کسی که 
می گوید من پنجاه سال سن دارم، منظورش 
این اســت که من پنجاه ســال روی زمینی 
زندگی کــرده ام که پنجاه بار بــه دور آفتاب 
گشــته اســت؛ ولی این عمر زمین است، نه 
عمر کســی که بــر روی آن زندگی می کند؛ 
مگر این کــه فرد مزبور در ایــن مدت، پنجاه 
مرحلــه علمی و عملــی را بگذرانــد؛ وگرنه 
چنین شخصی کودک پنجاه ســاله ای بیش 
نیســت. برخی از افراد، کودک هشتادســاله 
و هفتادســاله اند؛ اآلن هــم که سنشــان به 
سالمندی رسیده است، فکرشان، همان فکر 
کودکانه است و ســرگرم بازی اند. او به دنبال 
مجسمه سگ و گربه اســت؛ از او باید پرسید 
که ســگ و گربة زنده چه اثــری در زندگی 
تو داشــته اســت که حاال به دنبال مجسمة 
سگ و گربه هســتی؟! چنین کسی، کودک 
بیست ساله و ... اســت؛ برای این که حرکتی 
نکرده اســت. اگر مــا هم شــمس حقیقی 
داشتیم و به دور آن یک بار می گشتیم، سال 

ما نو می شد. ما باید خودمان حرکت کنیم تا 
عمرمان زیاد شود. 
    تولد ثانی

ابراهیمی دینانی، استاد  دکتر غامحســین 
بازنشســته فلســفه دانشــگاه تهران، نیز در 
این باره می گوید: هــر موجودی یک بار متولد 
می شــود، اما انســان بعد از این که یک  بار از 
مادر متولد شــد، باید یک بار دیگر خودش، 
خودش را بزایاند و تولد ثانی داشــته باشــد. 
تولد ثانی به دســت که انجام می شــود؟ به 
دست معلم. استاد خوب، بسیار اهمیت دارد. 

ســقراط گفت: »من ماما هســتم« فیلسوف 
بود ولی می گفت من ماما هســتم. یعنی چه 
ماما؟ یعنی آدم ها را دوبــاره تولد می دهد. با 
فرهنگ و علم، دوبــاره متولد می شــوند. با 
 تعلیمات من، دوباره متولد می شوند. این تولد 

ثانی است. 
    تغییر محتوای درونی انسان

شهید آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر در نظریه 
تغییر محتوای درونی انســان معتقد اســت 
که، محتوای باطنی انســان حرکــت تاریخ 
را می ســازد و این حرکت هدفمند است. به 
عبارتی حرکت تاریخ منــوط به حرکت علّی 

نیست که فقط به گذشــته اش مربوط باشد، 
بلکه بــه هدفش نیــز مربوط اســت و چون 
حرکتی هدفمند است، لذا دارای علت غایی 

و آینده نگر است. 
آینده، حرکت تاریخ را می ســازد و از وجود 
ذهنی ناشــی می شود که تجســم و محرک 
تاریخ اســت و این وجود ذهنی، از یک ســو 
نشان دهنده اندیشــه و از طرفی نشان دهنده 
اراده است و با به هم آمیختن این دو، قدرت 
ســازندگی آینده و نیروی حرکــت آفرینی 
فعالیت تاریخی بر صحنــه اجتماعی، تحقق 

می یابد. 
فکر و اراده، دو عنصر تشــکیل دهنده ضمیر 
انسان است که ســازنده حرکت تاریخ است. 
بنابراین ســاختمان جامعه، با همه پیوندها، 
ســازمان ها، اندیشــه ها و خصوصیاتــش در 
ســطح روبنا و محتــوای درونی انســان، به 
عنوان زیربنا قــرار می گیرد و هرگونه تغییر و 
تکامل نســبت به روبناهای آن، تابع تغییر و 
تکامل این زیربناســت و با تغییر آن، روبنای 
جامعه نیز تغییر می کند و هــرگاه این بنیاد 
 اســتوار باشــد، روبنای جامعه نیز اســتوار 

می ماند. 
به عبارتی، رابطه بین محتوای باطنی انسان و 
روبنای اجتماعی و تاریخی جامعه، یک رابطه 
تابع و متبوع یا علت و معلول است و مصداق 
آیه »إِنَّ اهللَّ الَ یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّــی یَُغیُِّرواْ َما 
بَِأنُْفِســِهْم: خداوند سرنوشــت هیچ قومی را 
تغییر نمی دهد، مگر آن که آنــان آنچه را در 
خودشان است تغییر دهند.« )سوره رعد/آیه 
11( قرار می گیرد. این اصــل قرآنی که یکی 
از مهم تریــن برنامه های اجتماعی اســام را 
بیان می کند، به ما می گوید هرگونه تغییرات 
برونــی، متکی بــه تغییرات درونــی ملت ها 
و اقوام اســت، و هرگونه پیروزی و شکستی 
که به قومی رســید، از همین جا سرچشــمه 

می گیرد. 
بنابراین آن ها که همیشه برای تبرئه خویش 
به دنبال عوامل برونی می گردند و قدرت های 
ســلطه گر و اســتعمارکننده را همواره عامل 
بدبختــی خــود می شــمارند، ســخت در 
اشتباهند؛ چرا که اگر این قدرت های جهنمی 
پایگاهی در درون یک جامعه نداشته باشند، 

 .کاری از آنان ساخته نیست

تولد دوباره 

سیدحسین امامی

والدت معنوی، حیات دوباره ای است که انسان 
می تواند به آن دست یابد. این تولد، منوط به 
ایجاد تحوالتی در حوزه معنویت است.  از این 
تحول، به تولد ثانی تعبیر می شود که در بیان 
انبیاء و اولیاء و علمای دین به آن تأکید شــده 
است. در این مجال با توجه به سخنان آیت اهلل 
جوادی آملی، دکتر غالمحســین ابراهیمی 
دینانی و آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر به این 

موضوع پرداخته می شود.

گذری کوتاه به آراء 
آیت اهلل جوادی آملی، دکتر 

غالمحسین ابراهیمی دینانی 
و آیت اهلل سیدمحمدباقر صدر 

درباره والدت معنوی

تولدی دوباره
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی: هر موجودی یک بار متولد می شود، اما انسان بعد 
از این که یک  بار از مادر متولد شــد، باید یک بار دیگر خودش، خودش را بزایاند و تولد 

ثانی داشته باشد. 
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یادداشت

نوروز نشان هویت ماست، هزاران سال است که 
در این سرزمین اهورایی چهره می نمایاند، گاه 
باشــکوه و جال، و گاه غریب و دل گداز، ولی در 
هر حال یک پیام برای این دیاران دارد: با من تا 

نهایت تاریخ جاودان زی!
رمز جاودانگی نوروز را باید در آیین های وابسته 
به آن جســت که حاصل اندیشه دقیق و ظریف 
اقوام ایرانی اســت که در طول تاریخ کهنسال 
خود بدان افزودند و از نوروز تکیه گاه مرصوصی 
پدید آوردنــد، به صابت دماونــد که بی نام آن 

گویی مفهوم واقعی ایران از دست می رود.

یکی از هولناک تریــن عوامل تخریب فرهنگ و 
هویت ایرانی، بی اعتنایی به خویشــتن خویش 
اســت؛ بی تفاوتی بــه دســتاوردهای فرهنگ 
ایرانی و توجه به بیگانه است که در هر دوره ای به 
شکلی نمایان شــده، از آرایش ظاهری گرفته تا 
شیوه سخن گفتن و چشم دوختن به اندیشه ها 
و چهره های بیگانه. معموالً وقتی از این معایب 
سخن می رود، کسی به خود گمان نمی برد که 
مشمول این ایراد اســت. بنابراین وقتی سخن 
از آرایش ظاهــری در ارتباط بــا حفظ هویت 
ملی ســخن به میان می آید، آنان که خود را به 
ســبک غربی می آرایند، ایراد را متوجه کسانی 
می ســازند که با ســیمایی متفاوت ملبس به 
جامه شــرقی اند. عکس این موضوع نیز صادق 
است، زیرا آنان که خود را ملبس به نوع خاصی 
از جامه های شرقی می ســازند، ایراد مذکور را 
متوجه خــود نمی بینند. چنین اســت وقتی از 
شیوه سخن گفتن در ارتباط با زبان فارسی که 
یکی از مهم ترین، یا اساســی ترین عامل حفظ 

هویت و تمامیت ارضی ایران اســت، صحبت به 
میان می آید. 

جمعی واژه هــای غربی را به واژه های شــرقی، 
و گروهی کلمات شــرقی را بــه واژه های غربی 
ترجیح می دهند، که البته در هیچ یک نشــانی 
از زبان فارســی و بالمآل فرهنگ ایرانی نیست. 
از ایــن منظر »بــراوو« فرنگی، هیــچ تفاوتی 
با »احسنتم« شــرقی ندارد، زیرا زبان فارسی 
برای بیان چنین احساســي، واژة مخصوص به 
خود دارد. به کار نگرفتن واژه های فارسی، یعنی 
سســت گردانیدن پایه های زبانــی که هویت 
ملی این قوم بــا آن رقم می خــورد، و نیز وقتی 
سخن از توجه به اندیشــه ها و چهره های بیگانه 
در ارتباط بــا فرهنگ ایرانی به میــان می آید، 
همین فرافکنی در هر دو طیف دیده می شود که 
هریک دیگری را متهم به گرایشات غیرایرانی و 
بیگانه گرایی می نماید، ولی حقیقت این اســت 
که هیچ یک از ایــن دو گــروه در طریق حفظ 
هویت ملی گام بر نمی دارند، بلکه پشــت به آن، 

در حرکت اند. 
به قول اقبال:

هوس منزل لیلی، نه تو داری و نه من
جگر گرمی صحرا، نه تو داری و نه من  

من جوان ساقی و تو پیر کهن میکده ای
بزم ما تشنه و صهبا نه تو داری و نه من  

دل و دین در گروی زهره وشان عجمی
آتش شوق سلیمی، نه تو داری و نه من  

خزفی بود که از ساحل دریا چیدیم
دانه گوهر یکتا، نه تو داری و نه من  

دگر از یوسف گمگشته سخن نتوان گفت
تپش خون زلیخا، نه تو داری و نه من  

به که با نور چراغ ته دامان سازیم
طاقت جلوه سینا، نه تو داری و نه من  

این تضاد که در بســیاری از زمینه های اساسی 
فرهنگ کشــور دیده می شود، بسیار مهم است 

و بسیار بیش از این باید مورد توجه قرار گیرد.
رمز جاودانگــی ایران و بالمآل هــر آنچه از این 
خاک برآمــده، در حفظ و تقویت ســنت های 
ملی اســت که نوروز و آیین های وابسته به آن 
در رأس همــه آن ها قــرار دارنــد. آیین های 
نوروزی و اندیشه های مکتوم در آن ها، نشان از 
ذهن پویا و زندگی ســاز مردمی دارد که یکی از 
شــکوهمندترین تمدن های بشری را به وجود 

  .آورده اند

نوروز و 
هویت ملی ما

دکتر محمد بقایی)ماکان(
نویسنده و پژوهشگر

نوروز و آیین های وابســته به آن، یکی 
از میراث های ارجمند تاریخ بشــری 
است که نشــان از اندیشه زندگی ساز 
پدیدآورندگانــش دارد؛ آیینی با رمز 
و رازها و زوایا و ظرایفــی که الهوت و 
ناســوت را در خود جمع آورده است. 
هزاران سال اســت که نوروز در ایران 
بــزرگ، نور امیــد و شــادی در قلب 
مردم این دیار می پراکنــد. نام چنین 
آیینی، یادآور تاریــخ دیرپا و پرفراز و 
نشیب ملتی اســت که دستاوردهای 
فرهنگــی اش از ارکان فرهنگ و تمدن 

بشری محسوب می شود. 

حیات هر کشوری پیوند 
ناگسستنی با آداب و رسوم 
و سنت های مردمی دارد که 
گرد هم جمع آمده و بنیان 

ملتی را بنا نهاده اند

یکی از 
هولناک ترین 

عوامل تخریب 
فرهنگ و هویت 

ایرانی، بی اعتنایی 
به خویشتن 

خویش است؛ 
بی تفاوتی به 

دستاوردهای 
فرهنگ ایرانی و 
توجه به بیگانه 
است که در هر 

دوره ای به شکلی 
نمایان شده

رمز جاودانگی نوروز
رمز جاودانگی نوروز را باید در آیین های وابسته به آن جست که حاصل اندیشه دقیق 
و ظریف اقوام ایرانی اســت که در طول تاریخ کهنســال خود بدان افزودند و از نوروز 

تکیه گاه مرصوصی پدید آوردند.



گفت و گو

گفت وگو با حجت االسالم 
امیرعلی حسنلو

نیکوکاری منش 
بزرگان دین است

یادداشت

یادداشتی از حجت االسالم 
مهدی اسماعیلی

ای که دستت 
می رسد کاری بکن

مصاحبه

گفت و گو با حجت االسالم و المسلمین 
حمیدرضا مظاهری سیف

پیش به سوی 
جامعه آرمانی

احسان

تو نیکی می کن و 
در دجله انداز

باید به سیره عصر نبوی، که مردم 
از یکدیگر برای نیکوکاری سبقت 

می گرفتند بازگردیم
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گفت و گو

     اهمیــت دادن به احســان 
و نیکــوکاری در دیــن اســالم و 
آموزه های آن تا چه حد مشــهود 
اســت و تا چه اندازه بــه انجام آن 

سفارش و توصیه شده است؟
در دین اســام که مبنای آن بر پایــه قرآن بنا 
شــده، تأکید بسیاری بر احســان و نیکوکاری 
شده، به طوری که بیش از 50 آیه در این زمینه 
با مصادیق مختلف وارد شــده است. احسان و 
نیکوکاری به اندازه ای مهم است که خداوند در 
برخی آیات پس از دستور به اطاعت از خداوند و 
پیامبر)ص( و اولی االمر، انســان ها را به احسان 
و نیکوکاری ســوق می دهد. همچنین در آیات 
دیگری خداوند به افرادی که توانایی بیشــتری 
دارند امر می کند به مستضعفان احسان داشته 
باشــند و این امر را مانند نمــاز، از عبادات مهم 
شــمرده اســت. اما یکی از مصادیق نیکوکاری 
انفــاق، یعنی بخشــیدن قســمتي از اموال به 
نیازمندان است. از سوی دیگر در آیاتی از قرآن 
کریم انفاق و نیکــوکاری از ویژگی های مؤمنان 
و پارسایان شمرده شده اســت و لذا فرد با تقوا 
کسی نیســت که تنها نماز بخواند و روزه بگیرد 
یا جهاد کند و به حج برود و نســبت به دیگران 
و مشکات آن ها بی تفاوت باشــد، بلکه انسان 
متقی و پارسا و پرهیزکار از داشته های خود نیز 
به دیگران می بخشــد و انفاق می کند و به این 

ترتیب به خداوند متعال نزدیک تر می شود.

     اهمیت دادن به فضیلتی به نام 
احسان و نیکوکاری در تربیت افراد 
چه نتایج و تأثیراتــی می تواند به 

دنبال داشته باشد؟
احسان و نیکوکاری، مؤلفه های مثبت بسیاری در 
پی دارد؛ از جمله آن کــه منجر به تزکیه و تهذیب 
نفس شــده و برای فرد نیکوکار و احسان کننده، 
سعه صدر به همراه دارد. از سوی دیگر بر درجات 
ایمانی و شــعور و درک فرد از دنیای اطراف خود 
می افزاید و بر رشــد عقلی افراد تأثیر مســتقیم 
دارد؛ به دلیل آن که نفس انسان، هر اندازه نسبت 
به دیگران انصاف و رحم و مروت داشــته باشــد، 
رشــد پیدا کرده و فکر او باز می شود و به افق های 
 باالتر می نگرد و بــه این ترتیــب دوراندیش نیز 

می شود.

بازگشت به سیره
باید به ســیره عصر نبوی، که مــردم از یکدیگر برای نیکوکاری ســبقت 
می گرفتند بازگردیم و زندگی مان را که به سمت غربی شدن پیش می رود و 

در آن کمتر از همدلي مي توان سراغ گرفت نجات دهیم.

نیکوکاری منش بزرگان دین است

مریم علی بابایی

یکی از نشانه های هر مسلمان، محبت و نیکی کردن است که باید با انگیزه مخصوصی 
انجام شود. دلیلش هم روشن است، زیرا هر زمانی که محبت و نیکی برای خدا باشد، 
نباید از کسی انتظار پاداش و سپاسی داشته باشد، چون وجودش از احسان و محبت 
نســبت به آن ها موج می زند، رفتار و کردارش ناشــی از عالقه شدیدی است که در 
وجودش جای گرفته است. تنها عاملی که انســان را به کار خیر وادار می کند، همان 
ایمان به خدا و پاداش نیکی است که خدای بزرگ برای افراد نیکوکاران در نظر گرفته 
و انســان ها را دعوت کرده به محبت و نیکی، به دور از هرگونه غرض و هدف شخصی. 
با این که پیامبر اکرم)ص( مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود، حتی نســبت به دوستان 
و خویشان شقاوت پیشــه اش، که با آن حضرت روشــی خصمانه و دور از انسانیت 
داشتند می فرمود: »پروردگارا قوم مرا مشــمول رحمت و آموزش خود قرار بده زیرا 
آنان نادانند.« رحمت و گذشت پیامبراکرم)ص( گســترده و بی پایان است، تا آن جا 
که عماًل به دوستان و پیروان خود در سطحی بســیار وسیع، درس احسان و محبت 
را می آموخت. برای پی بردن به جایگاه احســان و نیکوکاری در سیره پیامبر)ص( و 
ائمه)ع(، با حجت االســالم امیرعلی حســنلو، مدیرگروه تاریخ مرکز مطالعات و 
پاسخگویی به شــبهات حوزه علمیه قم، پیرامون احسان و نیکوکاری در سیره اهل 

بیت)ع( به گفت و گو نشسته ایم. 

با حجت االسالم امیرعلی حسنلو، مدیرگروه تاریخ »مرکز مطالعات و پاسخگویی 
به شبهات حوزه علمیه قم« درباره نیکوکاری و جایگاه آن در سیره اهل بیت)ع( 

حضرت علی)ع( 
هیچ گاه از کمک 
کردن به دیگران، 

به ویژه فقیران 
و نیازمندان 

غافل نبودند؛ به 
گونه ای که حتی 

در دوران حکومت 
خود، با وجود 
تمام مشکالت 

و گرفتاری های 
حکومتی، باز با 
دست خود به 
یتیمان کوفه 

غذا می دادند و 
مشکالت جامعه 

را حل می کردند
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هر دو صورت محمود و پســندیده اســت. گاه 
احســان کردن در ماء عام و مقابــل دیدگان 
دیگران، موجب می شود مردم به انجام این عمل 
نیک تشویق شوند و در آن ها انگیزه ایجاد شود، 
که این رویکــرد به نوعی امر به معروف اســت. 
به ویژه مســئوالن جامعه، اگر بخشی از ثروت 
خود را به صورت آشکار به نیازمندان ببخشند، 
این رویه و شیوه موجب می شــود مردم نیز به 
 آن ها تأســی کرده و احســان در جامعه رواج 

پیدا کند.

     چه مصادیقی را می توان برای 
احسان برشمرد؟

جدا از بخشــیدن مال و مادیات، در بســیاري 
از امــور غیرمــادی و معنــوی نیــز می توان 
احسان داشــت. مثًا چشم پوشــی و گذشت 
از خطا و اشــتباه دیگران، پرداخت قرض و دیه 
دیگران، مهروزی، خوشــرویی با مردم و ارباب 
رجوع، همفکــری، ارائه مشــاوره های حقوقی 
و غیرحقوقی، حفظ آبروی افــراد و ... در دایره 

احسان و نیکوکاری قرار می گیرند. 
اگر نیکوکاری و گذشت و بخشــش در جامعه 
ما رواج پیــدا کند، این موضــوع موجب ایجاد 
همدلی و مهربانی میان مردم می شــود و قطعاً 
رحمت خداونــد به این اجتمــاع تعلق خواهد 
گرفت و ریشه بسیاری از ناهنجاری ها و جرایم، 
که دلیل وقوع آن ها نبــود روحیه نیکوکاری در 

جامعه است، از بین می رود.

     در ادعیه چطور؟ آیا به موضوع 
احسان و نیکوکاری در دعاهای وارد 

شده، پرداخته شده است؟
بله قطعاً! در روایات و ادعیه، بســیار مشــاهده 
می کنیم که ائمه معصومین)علیهم الســام( از 
خداوند توفیق انجام عمل نیکــو و نیکوکاری و 
حل مشــکات مردم و نیازمندان خواسته اند. 
در دعاهایی همچون کمیل، صحیفه ســجادیه 
و حتــی زیــارات ائمه)علیهــم الســام( این 
امر مشــاهد می شــود. از ســوی دیگر با توجه 
به روایــات، یکی از علل گرفتار شــدن برخی از 
افراد ثروتمند در آتش جهنم، ترک احســان و 
نیکوکاری اســت که می توانســتند بــه فقرا و 

 .نیازمندان کمک کنند و نکردند

     پیامــد بی اعتنایــی به این 
مقولــه مهم چیســت و جامعه ای 
که تهی از ســرمایه عظیمی به نام 
احسان و نیکوکاری است، دچار چه 

مشکالتی خواهد شد؟
وقتی احســان و نیکــوکاری در جامعه کاهش 
یابد یا افراد برای آن اهمیتی قائل نشــوند و در 
ســبک زندگی خود جایی برای این عنصر مهم 
در نظر نگرفته باشــند، گناه و امراض روحی و 
روانی افزایش پیدا می کند و افراد از نظر روحی 
و ایمانی تنزل پیدا می کنند و اگر این روند ادامه 
داشته باشــد، جامعه مبتا به بیماری می شود. 
در حقیقت وقتی دلســوزی و نیکوکاری تقلیل 
یابد، جــرم و خطــا افزایش پیــدا می کند. اما 
قرآن کریم در این باره و برای رفع آســیب ها، دو 
روش پیشــنهاد می کند: نخست استغفار و دوم 

نیکوکاری. 
در ایــن خصــوص از پیامبــر)ص( روایــت 
شــده اســت: دردهــای شــما از گناهــان 
 اســت و دوای آن کمــک بــه هم نوعــان و 

استغفار است.
ضمن آن که از نظر قرآن کریم، تأمین نیازهای 
اولیه انسان ها، لباس، مســکن و ... از مصادیق 
نیکوکاری اســت که اگر این موارد تأمین شود، 
افــراد از آن فقری کــه انســان ها را زمین گیر 
می کند، دور خواهنــد ماند و به این ترتیب جرم 
و جنایــت در جامعه کاهش می یابد. از ســوی 
دیگر بســیاری از افراد زندانی، به طور ســهوی 
و در اثر خطایی ناخواســته در حبس مانده اند 
و خانواده هــای آن هــا با مشــکات متعددی 
روبه رو هســتند که گاه برخی از این مشکات، 
زمینه ابتا به جرایم اجتماعــی را رقم می زند. 
آزاد ســازی ایــن سرپرســت های خانــواده، 
نیکوکاری بزرگی اســت که می توانــد در برابر 
بروز بســیاری از ناهنجاری ها مانع ایجاد کند. 
بنابرایــن جامعه ای کــه در آن نیکوکاری رواج 
 دارد، محــل نــزول رحمت و بــرکات خداوند 

خواهد شد.

     از نظــر آموزه هــای دینی، 
احســان و نیکوکاری به چه صورت 
پسندیده اســت؟ عیان و آشکار یا 

پنهانی و در خفا؟

اهمیت نیکوکاری در قرآن
نیکوکاری به اندازه ای مهم است که خداوند در برخی آیات، پس از دستور 
به اطاعت از خداوند و پیامبر)ص( و اولی االمر، انســان ها را به احســان و 

نیکوکاری سوق می دهد.

نیکوکاری، روش و منش ائمه معصومین)علیهم السام( بود؛ 
به گونه ای که در زیارت جامعه کبیــره می خوانیم: »َو َعاَدتُُکُم 
ُتُکُم الَْکَرُم« احسان و نیکوکاري در حقیقت  اْلِْحَساُن َو َســِجَیّ
با ذات ایشــان عجین بود و برجســته ترین نمــاد آن را ما در 
سیره پیامبر اسام )ص( مشــاهده می کنیم که تمام دارایی 
خود، حتی پیراهنش را به فقرا بخشــید. یــا حضرت علی)ع( 
هیچ گاه از کمک کردن به دیگران، به ویژه فقیران و نیازمندان 
غافل نبودند؛ به گونه ای که حتــی در دوران حکومت خود، با 
وجود تمام مشــکات و گرفتاری های حکومتی، باز با دست 
خود به یتیمان کوفه غذا می دادند و مشــکات جامعه را حل 
می کردند. این شــیوه و منش، نشــان از اهمیت احسان دارد. 
همچنین در تمام منابع اهل ســنت و شیعه نقل شده است که 
حضرت زهرا)س( در شب عروسی خود، پیراهنش را به سائلی 
بخشــید و کاری را انجام داد که مي تواند بهتریــن الگو برای 
ما باشد. امام حســن)ع( نیز به همین گونه رفتار می کردند؛ تا 
جایی که ایشــان فقرا را به خانه دعوت می کردنــد و با آن ها 
هم غذا می شــدند و به این ترتیب، هم احسان می کردند و هم 
مهربانی و همدلی را در جامعه ترویج می دادند. در ســیره امام 
حسین)ع( نیز احســان و نیکوکاری جایگاه مهمی داشت؛ به 
گونه ای که وقتی ایشان به شــهادت رسید، روی شانه های آن 
حضرت آثار پینه مشاهده می شــد که ناشی از حمل غذاهای 
شــبانه برای فقرا بود. یا امام ســجاد)ع(، به صورت ناشناس، 
شــبانه به نیازمندان مدینه غذا می رساندند و زمانی که پس از 
شهادت آن حضرت این مسئله قطع شد، مردم متوجه شدند 
فردی که شــب ها به صورت ناشــناس به فقرا غذا می رساند، 
حضرت زیــن العابدین )ع( بوده اســت. در ســیره امام باقر و 
امام صادق )علیهما الســام( نیز وارد شده اســت که ایشان 
به اندازه ای به فقرا غذا می دادند که خود گرســنه می ماندند. 
در ســیره امام رضا)ع( نیز وارد شده اســت وقتی در خانه آن 
حضرت غذایی پخته می شــد، ایشان ابتدا قســمت بهتر غذا 
را برای فقرا می فرســتادند. ضمن آن که ائمــه در ادای قرض 
دیگران و بخشیدن حتی مال التجاره به تاجرانی که ورشکست 
شــده بودند تا دوباره بتوانند تجارت خود را بــه راه بیندازند 
مي کوشــیدند و آن افراد نیز بــه طور معمول پــس از آن که 
اوضاع مناســبی پیدا می کردند، بازمی گشتند و به فقرا کمک 

می کردند.

احسان در سیره اهل 
بیت)علیهم السالم( 

نکته



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند  1394    46

یادداشت

توقع و انتظار است و فرد نیکوکار در قبال کاری 
که انجام می دهد، منتظر نیست از طرف مقابل 
خدمتی شود یا چیزی کسب کند، بنابراین کار 
او تنها به قصد خدمت دیگران و کسب رضایت 

الهی است.
در مسیر تربیت انســان های مؤمن، احسان از 
کماالت روحی و معنوی یک انســان مسلمان 
قلمداد می شــود که می تواند فرد به این مرحله 
دست یابد؛ لذا اوج ایمان یک مسلمان وقتی به 
نمایش گذاشته می شود که لباس احسان بر تن 

کرده و قصد او خدمت به دیگران باشد.
     مستندات قرآنی احسان

خــدای ســبحان در آیــه 93 ســوره مائــده 
می فرماید: »لَْیــَس َعلَي الَّذیَن آَمُنــوا َو َعِمُلوا 
الِحاِت ُجناٌح فیما َطِعُمــوا إِذا َما اتََّقْوا َو آَمُنوا  الصَّ
الِحاِت ثُــمَّ اتََّقْوا َو آَمُنوا ثُــمَّ اتََّقْوا َو  َو َعِمُلوا الصَّ
ُ یُِحبُّ الُْمْحِســنیَن« بر کسانی  أَْحَســُنوا َو اللَّ
که ایمــان آورده و کارهای شایســته کرده اند، 
در مورد حرام های یاد شــدهـ  چنانچه پیش از 
آگاهی به حکمشان آن ها را خورده اندـ  گناهی 
نیست، بدین شرط که تقوا پیشه کرده و به خدا 
و رســولش ایمانی راستین داشــته و کارهای 
شایســته انجام داده باشند، سپس به مرحله ای 
دیگر از تقوا رسیده و به تمام احکام الهی ایمان 
آورده باشند و باز هم تقواپیشه بوده و اعمالشان 
را نیکو انجام داده باشــند، که خداوند کسانی را 
که اعمالشان را به صورتی نیکو انجام می دهند 
دوســت  دارد. در حقیقت این آیــه بیانگر آن 
اســت که فرد نیکوکار، محب خداوند می شود 
و این یکــی از مقامات عالیه اســت که می توان 
برای انسان در نظر گرفت. در قرآن اصطاحات 
بســیاری در مورد افرادی کــه خداوند آن ها را 
دوست دارد به چشــم می خورد؛ مانند: ان الل 
یحب التوابین، ان الل یحب المتطهرین و ... که 
در مورد احســان نیز این تعبیر بیان شده است. 
بنابراین آیا تأویلی زیباتــر از این می توان برای 
تشــویق مردم به کارهای نیــک و فعالیت های 
خیر و ارزشــمند یافت که فرد نیکوکار محبوب 

خداست؟!
به این مرحله نمی رســیم، مگــر آن که رضایت 
خدا را کســب کرده و زمینه آن را فراهم کرده 
باشــیم و راه رســیدن به آن نیز، آســتین باال 
زدن و خدمت کردن به جامعه اســت. مطابق با 
این آیه، احســان با انجام کارهایی که مردم به 

اســت. به طور مثال کســی که برای خدمت به 
دیگران، بیمارســتان یا مدرســه یا دانشــگاه 
می ســازد یا حتی سنگی از مســیر عبور مردم 
برمی دارد، نیکوکار است و همه این اقدامات در 
ذیل موضوع احسان و نیکوکاری وارد می شود؛ 
لذا دایره نیکوکاری محدود نیســت و مصادیق 
فــراوان دارد. از نظر اصطاحی نیز احســان به 
معنی خدمت به دیگران بدون چشم داشــت و 

     معنای واالی احسان
»احســان«، از نگاه قرآن و در آیات و آموزه های 
دین، که معادل فارســی آن نیکــوکاری و در 
معنی دیگر خدمت به انســان اســت، مفهومی 
وســیع و گســترده دارد و از اعمال واجب دین 
تا اعمال مســتحب و کوچک تریــن خدمت به 
دیگران تا بزرگ ترین کارها که چشمگیر است 
را در بر گرفته و در محدوده احســان قرار داده 

ای که دستت می رسد کاری بکن

حجت االسالم مهدی اسماعیلی
مدیر گروه حدیث پژوهشکده باقر العلوم)ع(

همه در زندگی خود مشکالتی دارند و حتی متمکن ها نیز با مســائلی دست و پنجه نرم می کنند. به عبارت 
دیگر، چرخه واقعی حیات ما انسان ها وقتی کامل می شود که دست یکدیگر را بگیریم و گره از مشکالت هم 
باز کنیم. نیاز به یادآوری نیست که نیکوکاری به کمک مالی محدود نمی شود و فراتر از آن را در برمی گیرد. 
این یعنی هیچ کس در زندگی، بی نیاز از احســان نیســت. به مناسبت چهاردهم اســفند »روز احسان و 

نیکوکاری« ابعادی از اثرات احسان و نیکوکاری در این یادداشت بررسی می شود.

»احسان«، از نگاه قرآن و آموزه های اسالم، مفهومی گسترده دارد و از 
اعمال واجب تا مستحب و کوچک ترین خدمت به دیگران تا بزرگ ترین 

کارها را در بر می گیرد

کمال روحی و معنوی
در مسیر تربیت انسان های مومن، احسان از کماالت روحی و معنوی یک 
انسان مســلمان قلمداد می شــود؛ لذا اوج ایمانی یک مسلمان وقتی به 

نمایش گذاشته می شود که لباس احسان بر تن کرده باشد.
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اأَلْرِض َخلِيَفًة« انســان خلیفه خــدا در زمین 
اســت و ما خلفای الهی و جانشینان پروردگار، 
باید رشحاتی از فیوضات قدسی و تابشی از انوار 
اخاقی الهی در وجودمان رنگ بگیرد و خلیفه 
بودن، منهای متزین بودن به زیبایی های الهی 

مفهوم ندارد.
     احسان در سیره و روایت

در روایات وارد شده اســت که سعی کنید خود 
را با اخاق خــدا زینت دهید و از ســوی دیگر 
می دانیم خداوند معدن احسان است و نعمات 
بســیاری از جمله هوا، امور مادی و معنوی و ... 

در اختیار موجودات قرار داده است. 

به همیــن ترتیب انســان که خلیفــه الهی در 
زمین اســت باید تاش کند که تــا حدی خود 
را به پرورگار نزدیک کند و صفــات الهی را هر 
 چند در حــد ضعیــف در وجود خــود متبلور 

کند.
در احادیث، غوغایی است از سفارش و تأکید بر 
احســان  نیکوکاری؛ به حدی روایت در این باره 
فراوان اســت که می توان چند جلــد کتاب در 
این خصوص تدوین کرد. در این راســتا حدیث 
مشــهوری از پیامبر اکرم)ص( از شیعه و سنی 
نقل شــده که می فرمایند: »کسی که شب را به 
صبح برســاند و در فکر خدمت به مســلمان ها 

آن ها نیازمندند محقق می شــود. احسان تنها 
متعلق به کمک کردن نیازمندان نیست، حتی 
فردی که در جبهة جنگ می جنگد، ســربازی 
که از مرزهــا محافظت می کنــد، مأموری که 
شب ها بیدار اســت و همه جا را تحت نظر دارد 
تا امنیت برای دیگران محقق شود، این افراد هم 
نیکوکار هستند. بنابراین، مطابق با آیه یادشده، 
نیکوکاری تنها با انجام چند عمل یا دســت در 
جیب و کمک مالی به دیگــران کردن، محقق 
نمی شود، بلکه هر آنچه در محدوده خدمت به 
خلق باشــد و در هر حــوزه ای، در جهت فراهم 
کردن امکانات برای دیگران صــورت گیرد، از 

تجلیات احسان و نیکوکاری است.
     جایگاه رفیع انسان های نیکوکار 

از سوی دیگر، آیه 13 ســوره انفطار، جایگاه 
رفیــع انســان های نیکوکار را نشــان 

می دهــد: »إِنَّ الْبْــراَر لَفــي  نَعیٍم؛ 
همانا نیکــوکاران  ) یعنــی  اولیاء 

 خــدا  و مطیعــان   او   در  دنیا(  در  
بهشت  پرنعمت  خواهند  بود .« 
در این آیه االبــرار جمع بِّر به 
معنای نیکوکاری و کار نیک 
کردن بوده و نعیم نیز جایگاه 
خاصی در بهشت برین است. 
همچنیــن آیات 5 و 6 ســوره 

انســان در خصوص نیکوکاران 
بیان می کند: »إِنَّ الْبْراَر یَْشَربُوَن 

ِمــْن َکْأٍس کاَن ِمزاُجها کاُفوراً*َعْیناً 
ُرونَها تَْفجیراً؛  ِ یَُفجِّ یَْشــَرُب بِها ِعباُد اللَّ

به درستی که نیکان از شرابی می نوشند که 
طبعش مانند کافور است؛ از سرچشمه گوارایی 
آن بندگان خاص خدا می نوشــند که به اختیار 
ایشان هر کجا که بخواهند جریان می یابد« در 
این آیه، نوشــیدنی ها و حتی ظروف ابرار یعنی 
نیکوکاران در بهشــت مخصوص اســت و این 
امر جایگاه خاص محســنین را نشان می دهد. 
مطابق با دیگر آیات قــران کریم، وظایف دینی 
تنها به جــای آوردن نمــاز و روزه و حج و جهاد 
و ... نیست، بلکه انســان عاوه بر وظایف دینی، 
وظایف اجتماعی نیز بر عهده دارد که در حدی 
که می تواند باید به خلق خدا و نیازمندان کمک 
کند که ایــن امر در زمره احســان و نیکوکاری 
قرار می گیرد. همچنین بر اساس آیه 30 سوره 
ِّي َجاِعٌل فِي  َُّك لِْلَماَلئَِكــةِ إِن بقره :» َوإِْذ قَاَل َرب

دایره وسیع نیکوکاری
نیکوکاری تنها به انجام چند عمل مثل کمک مالی به دیگران محقق نمی شود، 
بلکه هر آنچه در محدوده خدمت به خلق باشد و در هر حوزه ای در جهت فراهم 

کردن امکانات برای دیگران صورت گیرد، از تجلیات احسان و نیکوکاری است.

حدیث مشهوری 
از پیامبر اکرم)ص(  

نقل شده که 
می فرمایند: 

»کسی که شب را 
به صبح برساند و 
در فکر خدمت به 

مسلمان ها نباشد، 
مسلمان نیست.« 
این روایت، حجت 

را بر ما تمام 
می کند که وقتی 

می توانیم خود را 
مسلمان بدانیم که 

نسبت به دیگران 
بی تفاوت نباشیم 

نباشــد، مســلمان  نیســت.« در حقیقت این 
روایت، حجت را بــر ما تمام می کنــد و وقتی 
می توانیم خود را مســلمان بدانیم که نسبت به 
دیگران بی تفاوت نباشیم؛ لذا این روایت بسیار 
عجیب است و نشان می دهد تنها نماز خواندن 

دینداری نیست و بلکه مکمل نیز دارد. 
     بدهـ  بستان

در حدیث دیگــری از امــام صــادق)ع( نقل 
شده اســت: »هرکس که قدم در راه برداشتن 
مشکات مؤمنان بردارد، خداوند نیز مشکات 

او را برطرف می کند.« 
این روایت در حقیقت بدهـ  بســتان را نشــان 
می دهــد. از آن جا کــه همه افــراد در زندگی 
خود مشــکاتی دارند و حتــی ثروتمندتریِن 
ثروتمندان نیز با مســائلی دست و پنجه نرم 
می کنند، مطابق با این روایت احســان 
بــه دیگــران، در زمینه گشــایِش 
مشکات احســان کننده کارساز 
خواهد بــود و فــرد می تواند با 
ســرپنجه ایمانی خــود، گره 
از کار خویــش و دیگــران 
بگشاید. حدیث بعدی از امام 
کاظم)ع( نقل شــده است و 
آن حضرت می فرماید: »ُمهر 
قبولی اعمال شــما این است 
کــه حاجت های بــرادر دینی 
خود را برآورده کــرده و به آن ها 
نیکــی کنید.« ایــن روایت اهمیت 
نیکوکاری را نشــان می دهــد و ترک 
آن را هشــدار می دهد و آثار بی اعتنایی به 
آن، به مثابه آن اســت که فــردی در اداره، نامه 
بلندباالیی بنویسد، اما در پایان آن مهر و امضای 
رئیس نخورد، لذا این نامــه فاقد ارزش خواهد 
بود. اگر افراد نســبت به یکدیگر بی احســاس 
باشــند و بیگانه از هم، این جامعه را نمی توان 
جامعه ایمانی دانست. جامعه اسامی و ایمانی 
از دیدگاه پیامبر)ص( و اهل بیت علیهم السام، 
جامعه ای اســت که مســلمانان به مشکات 
یکدیگر اهمیــت دهند و بدون تفــاوت از کنار 
هم عبور نکننــد. بنابراین ما اگر برای مســائل 
مادی و معنوی یکدیگر اهمیتی قائل نشــویم و 
قدمی برای هم برنداریــم، جامعه ما دیگر رنگ 
و بوی اسامی نخواهد داشــت و آفات بسیاری 

 .دامن گیر آن خواهد شد
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گفت وگو

     احسان و نیکوکاری چه تعریف 
و مفهومی دارد و آیا تنها محدود به 
مادیات و اموال می شــود یا می توان 

ابعاد دیگری نیز برای آن متصور بود؟
احسان و نیکوکاری مفهومی عام دارد، به این معنا 
که انســان از امکانات و دارایی خــود برای منافع 
دیگران و حل مشــکات و معضات آن ها بهره 
گیرد و در این راســتا از آن ها استفاده کند. بر این 
اساس، دارایی های انسان در مرحله اول می تواند 
مالی باشد که در این مسیر، آن ها را به کار گیرد و 
در مرحله بعد امور غیرمادی. به طور مثال آبرو هم 
جزئی از دارایی های ما محسوب می شود و ممکن 
اســت بتوانیم با آبروی خود به کسی فایده و سود 
برســانیم. همچنین علم و دانش، دارایی انسان 
به حســاب می آید و می توان با پاسخگو بودن به 
سؤاالت دیگران، احســان و نیکوکاری را در حق 
آن ها انجام داد یا این  که علم مفید به دست آوریم 
و آن را برای منافع بشــری بــه کار بگیریم، که به 
این ترتیب بتوانیم احســان بزرگی انجام دهیم. 
بنابراین هر آنچه که دارایی فرد به حساب می آید، 
قلمرویی را برای احســان کردن پیش روی ما باز 

می کند. 
     احســان و نیکــوکاری چــه 
اسالم  دین  آموزه های  در  جایگاهی 

دارد؟
اســاس معارف اســام بر دو مفهوم عبودیت و 
استکبارستیزی شکل گرفته است؛ همه تعالیم 
دین، اعتقادات، احکام شرع و آموزه های اخاقی، 
قصد دارند انسان را در مسیر عبودیت پیش ببرند 
و از طرف دیگر خوی اســتکباری را در انســان از 
میان بردارند. حرکت معنوی انســان، حرکت از 
خودخواهی و استکبار به سوی عبودیت خداست. 
یکی از عوامل بسیار مؤثر در این حرکت، احسان و 
نیکوکاری به دیگران است. احسان و نیکوکاری 
به دیگران، تمرینی اســت برای شکستن حصار 
خودخواهی و انسان را از این که فقط به فکر خود 
و منافع خود باشــد، بیرون می آورد. ما با توجه به 
دیگران و نیازمندی های آن ها، با نگران شــدن از 
ناکامی های آن ها، گذشــتن از مرزهای محدود 
خود را تجربه می کنیم و آماده می شویم تا سُبک 
و آزاد، از بند نفســانیت به ســوی خــدا حرکت 
کنیم. بنابراین احســان کردن و توجه داشتن به 
نیازمنــدان، کارگاه تمریــن بندگی خداســت 
و کارگاه تمریــن زیر پا گذاشــتن نفســانیت و 

پیش به سوی جامعه آرمانی

سمیه عباسی

از جمله مفاهیم ارزشمندی که در آموزه های دینی، به خصوص قرآن کریم، مورد عنایت و توجه قرارگرفته 
و به آن سفارش شده، احســان و نیکوکاری است. احســان و نیکوکاری کارکردهای زیادی در عرصه های 
فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی و... دارد. مؤمنان واقعی و انســان های صاحب  خرد و اندیشه در هر عصر 
و نسلی، سعی و تالش کرده اند خود را به صفت و ویژگی احســان و نیکوکاری، آراسته سازند. آنچه از آیات 
قرآن کریم استفاده می شــود این است که، احســان و نیکوکاری، مصادیق فراوانی دارد؛ ایمان به خدا، به 
پیامبر)ص(، قرآن کریم و معاد، تقوا و تحمل ســختی ها و مشــکالت، عفو و گذشت، محبت و دوستی اهل 
بیت)ع(، خیرخواهی و اصالح، اجتناب از فساد، فحشــا و گناهان کبیره، استغفار در سحرگاهان، پرداخت 
زکات، پرداخت کاالو هدیه مناسب برای زن مطلقه، انفاق و بخشش در راه خدا، تأمین نیازمندان و محرومان، 
رفتار شایســته با پدر و مادر و... که در قرآن کریم به آن اشاره شده است. احســان و نیکوکاری و کمک به 
انسان های ضعیف و ناتوان، آثار و پیامدهای ارزنده و مثبتی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد. با حجت االسالم 
حمید رضا مظاهری سیف، رئیس مؤسسه علمیـ  فرهنگی بهداشت معنوی، عضو شورای علمی قطب باور 
دینی در معاونت راهبردی دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم و عضو گروه سالمت معنوی فرهگستان 
علوم پزشکی ایران، پیرامون مفهوم احسان و نیکوکاری به گفت وگو نشسته ایم؛ مشروح گفت وگو با مؤلف 

کتاب های »حقیقت یوگا«، »آرامش معنوی« و »راز فرشتگان« را بخوانید.

آثار و برکات احسان و نیکوکاری در گفت و گو با حجت االسالم و المسلمین 
حمیدرضا مظاهری سیف، رئیس مؤسسه علمیـ  فرهنگی بهداشت معنوی

شکست حصار خودخواهی
احســان و نیکوکاری به دیگران، تمرینی اســت برای شکســتن حصار 
خودخواهی و انســان را از این کــه فقط به فکر خود و منافع خود باشــد، 

بیرون می آورد. این یکی از برکات نیکوکاری است
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احسان به والدین، 
احسان در روابط 

زناشویی، در 
روابط خانواده، 

نیکوکاری در 
حق یتیمان و 

فقیران، احسان در 
مواجهه با افراد 
مصیبت دیده و 

افرادی که مشکل 
دارند، احسان 

به خویشاوندان 
و احسان به 

کسانی که به ما 
نیکی کرده اند، از 

مواردی است که 
به صراحت در 

قرآن کریم به آن 
تأکید شده

احســان و نیکوکاری اشاره شــد، تصریح دارد. 
إِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق  آن جا که خداوند می فرمایــد: »و َ
بَنِی إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلّ الّل وَ بِالَْوالَِدیِن إِْحَسانًا 
َو ِذی الُْقْربَی َو الْيتَاَمی و الَْمَســاِكيِن َو قُولُواْ لِلنّاِس 
آتُواْ الّزَكاَة ثُّم تََولّيتُْم إاِلّ قَلِياًل  ُحْسنًا َو أَقِيُمواْ الّصاَلَة و َ
مِّنُكْم َوأَنتُم مِّْعِرُضوَن؛ به یاد آرید آن هنگام را که از 
بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستید 
و به پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و درویشان 
نیکی کنید و به مردمان سخن نیک گویید و نماز 
بخوانیــد و زکات بدهید ولی جز اندکی، پشــت 

کردند و رویگردان شدند«.
همچنین در آیه60 ســوره الرحمن، احســان و 
نیکوکاری در مقابــل افرادی که به ما احســان 
می کنند، به عنوان یک قانون کلی مطرح می شود: 
»َهْل َجَزاء اْلِْحَساِن إاِلَّ اْلِْحَساُن؛ آیا جزای نیکی 
جز نیکــی خواهد بــود؟«. مؤلفه هــای دیگری 
از احســان و نیکوکاری را می تــوان در آیه 134 
َِّذیَن ینِفُقوَن  سوره مبارکه آل عمران جست: »ال
اء َوالَْکاِظِمیَن الَْغیَظ َوالَْعافِیَن  رَّ اء َوالضَّ ــرَّ فِی السَّ
یَن؛ همانان که  َعِن النَّــاِس َواللُّ یِحبُّ الُْمْحِســنِ
در فراخی و تنگی انفاق می کنند و خشــم خود 
را فرو می برند و از مــردم در می گذرند و خداوند 
نیکوکاران را دوســت دارد«. آیه 56 سوره اعراف 
نیز رحمت خداوند را شــامل حــال نیکوکاران و 
افرادی که به دیگران احسان می کنند، می داند و 
می فرماید: »َوالَ تُْفِسُدواْ فِی الَْرِض بَْعَد إِْصَاِحَها 
َواْدُعوُه َخْوًفــا َوَطَمًعا إِنَّ َرْحَمــَت اللِّ َقِریٌب مَِّن 
الُْمْحِســِنیَن؛ و در زمین پس از اصاح آن فساد 
مکنید و با بیم و امید او را بخوانید که رحمت خدا 

به نیکوکاران نزدیک است«.
     با این توصیف جامعه ای که در آن 
احسان و نیکوکاری رواج داشته و به 
عنوان عنصری ارزشمند مورد توجه 
و نظر و عمل افراد قرار می گیرد، چه 
ویژگی هایی دارد و بر عکس جامعه ای 
که از این امر مهم و خداپســندانه و 
برای  و  خیرخواهانه فاصله می گیرد 
آن بها و ارزشی قائل نمی شود، دچار 
چه مشکالتی می شود و چه خطرات 

احتمالی آن را تهدید می کند؟
طبیعتاً در جامعه ای که احســان، به عنوان یک 
ارزش واال و گرانقدر محترم شــمرده شــده و به 
انتخاب ها و رفتارهــای مردم جهت می دهد، این 
جامعه ، امــن، دلگرم کننده، سرشــار از مهربانی 

و عواطــف مثبت و رفاه نســبی خواهــد بود، در 
مقابل جامعه ای که احســان کردن در آن ارزش 
به حســاب نمی آید، بلکه خودخواهی بیشــتر و 
منافع شخصی ارزش حساب می شود، جامعه ای 
اســت مملو از تبعیض، جرم، ناامنی، نامهربانی و 

احساس فقر و کمبود. 
در ضمن اگــر دارایی هــا باعث تکبر ما باشــد و 
خودخواهانه از منافع آن دارایی اســتفاده کنیم، 
موجب می شود در ورطه استکبار بیفتیم. اما اگر 
این دارایی هــا را در جهت منافــع دیگران نیز به 
کار گیریم، راهی را به سوی عبودیت پیموده ایم. 
همچنین اگر انســان های نیازمند مورد احسان 
دیگران قرار گیرند، بســیاری از جرایم اجتماعی 
که علت آن فقر است، از بین می رود. از سوی دیگر 
اگر انســان های توانگر و ثروتمند، اهل احسان و 
نیکوکاری باشــند، هیچ گاه تمایلــي به ارتکاب 
جرایم بزرگ پیدا نمی کنند؛ جرایمی که ریشــه 
آن خودخواهی توانگران بوده و بسیار بزرگ تر از 

جرایمی است که فقرا انجام می دهند.
     چه راهکارهایی را می توان در 
راســتای ترویج فرهنگ احسان و 
نیکوکاری و بســط و گسترش این 
مؤلفه ارزشــمند در جامعــه به کار 
بست تا هم حرکت در مسیر عبودیت 
و بندگی به ســوی خالــق محقق 
شــود و هم جامعه ای امن و تهی از 
ناهنجاری هــای اجتماعی و خالی از 

ارتکاب جرایم داشته باشیم؟
نخســتین عاملی که می تواند احسان را به عنوان 
هنجــار اجتماعــی نهادینه کند، آن اســت که 
حاکمان جامعه خود اهل احســان باشــند. اگر 
ملــوک و دولت مردان به دنبال منافع شــخصی 
باشند، الگوی نادرست در جامعه ترویج می شود 
و به جای احســان و نیکــوکاری، خودخواهی و 
منفعت طلبی ارزش به شــمار می آید. در چنین 
جامعه ای، فردی که احســان می کند، ســاده و 
کودن فرض مي شــود و فردی که خودخواهی را 
در پیش می گیرد و منفعت طلب اســت، زرنگ و 
هوشــمند قلمداد می شــود. همچنین ترویج 
آموزه های دینی، فعالیت هوشــمندانه رسانه  ها 
که بــه دور از شــعارزدگی بتواننــد ارزش های 
اخاقی را رواج دهند، عوامل دیگری برای عمومی 
کردن الگوهای عمل مربوط به ارزش احســان و 

 .نیکوکاری می توانند به شمار آیند

خودخواهی و قدم برداشــتن به سوی پروردگار 
است. با این وصف مشاهده می کنیم که احسان و 
نیکوکاری نقش بسیار مهمی در رسیدن به هدف 
خدا از خلقت انســان، یعنی عبودیت دارد. ما در 
واقع با مهربانی و عشــق ورزی به سایر انسان ها، 
قلب را برای این که عاشــق خداوند شود توانمند 

می سازیم. 
     می توانید به مصادیقی از آیات 

قرآن در این خصوص اشاره کنید؟
به آیــات متعددی در ایــن زمینه مــی/ توان به 
عنوان شــاهد اشــاره کرد: خداوند متعال در آیه 
195 ســوره بقره می فرماید: »َوأَنِفُقواْ فِی َسبِیِل 
الّل َواَل تُْلُقواْ بَِأیِدیُكْم إِلَی التّْهُلَكِة َوأَْحِســُنَواْ إِّن الّل 
یِحبُّ الُْمْحِسنِیَن؛ در راه خدا انفاق کنید و خویشتن 
را به دســت خویش به هاکت میندازید و نیکی 
کنید که خدا نیکوکاران را دوست دارد«. این آیه 
در راستای تبیین و تأکید بر احسان و نیکوکاری 
بسیار واضح و گویاست. این که خداوند می فرماید 
نیکوکاران را دوســت دارد، طبیعی اســت این 
دوست داشــتن به این علت است که آن ها، یعنی 
نیکــوکاران، در مســیر خواســت الهی حرکت 
می کنند. احســان به والدین، احســان در روابط 
زناشــویی، در روابط خانواده، میان همســران، 
نیکوکاری در حــق یتیمان و فقیران، احســان 
در مواجهه با افــراد مصیبت دیــده و افرادی که 
مشــکل دارند، احسان به کســانی که برای خدا 
هجرت کرده اند و به زحمت افتاده اند، احسان به 
خویشاوندان و ذوی القربی و احسان به کسانی که 
به ما نیکی کرده اند، مواردی است که به صراحت 
در قرآن کریم در مورد آن ها تأکید شــده و بیش 
از همه احســان به والدین مورد تأکید این کتاب 
آسمانی است؛ به دلیل این که آن ها نزدیک ترین 
افرادی هستند که به احســان ما احتیاج دارند و 
همچنین به ما احسان زیادی داشته اند و شایسته 
اســت که در مقابل ایشان احســان و نیکوکاری 
فراوان داشــته باشــیم. از دیدگاه قرآن خانواده، 
اعم از در رابطه با والدیــن و فرزندان و بر عکس و 
همچنین همســران، روابط بر اســاس احسان 
اســتحکام پیدا می کنــد و همین طــور روابط 
اجتماعی در عرصه گسترده تر، با احسان متقابلی 
که مردم نسبت به هم دارند، مستحکم می شود و 
آرامش، امنیت، اعتماد اجتماعی و رفاه نســبی با 

احسان به وجود می آید.
آیه 83 ســوره بقره به مواردی کــه در خصوص 

نیکوکاری علمی
احســان و نیکوکاری مفهومی عــام دارد. به طور مثال علــم و دانش هم 
دارایی انسان به حســاب می آید و می توان با پاســخگو بودن به سؤاالت 

دیگران، احسان و نیکوکاری را در حق آن ها انجام داد
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دیدگاه

خویشــاوندان و یتیمان و همســایگان و امثال 
آن از مصادیــق توحیــد عملی هســتند، زیرا 
خدای متعال در این آیــه بعد از آن که متعلقات 
احســان را برمی شــمارد، در پایــان چنیــن 
می فرماید: »أَیَْمانُُکــْم إِنَّ اللَّ الَ یُِحبُّ َمن َکاَن 
ُمْخَتااًل َفُخوًرا«؛ زیرا خداوند کسی را که متکبر 
و فخرفروش اســت دوســت نمی دارد. در آیه 
بعدی نیز متکبر فخرفــروش را معنا می کند و 
می فرماید: »اینان کسانی اند که بخل می ورزند 
و مردم را نیــز به بخل دعــوت می کنند و آنچه 
را که خداونــد از فضل و رحمت خــود به آن ها 
داده، کتمان می نمایــد. این عمل در حقیقت از 
کفرشان سرچشــمه گرفته و ما برای کافران، 

  7.عذاب خوارکننده ای آماده کرده ایم

به نامبردگان در این آیــه نیکی کند؛ چه این که 
آن ها به او نیکی کرده باشند یا نه. افزون بر این، 
منظور از احســان لزوماً این نیست که نیازهای 
آن ها را برطرف کنیم، زیرا ممکن اســت اصًا 
نیازمند نباشــند. این آیــه می فرماید مؤمن و 
موحد به همســایگان خود نیکی می کنند. به 
عنوان مثال بــا آن ها با گشــاده رویی برخورد 
می کنند، احترام آن ها را حفظ می کنند، در غم 
و اندوه آن ها مشارکت می کنند و با شادی های 

آن ها نیز شاد می شوند. 
دو قسمت از این آیه به صورت مستقیم دستور 
به احســان به همســایه می دهد؛ »الجار ذی 
القربی« یعنی همســایگان نزدیــک، و »الجار 
الجنب« یعنی همســایگان دور؛ زیرا »الجنب« 
هم ریشــه بــا واژه »اجنبی« به معنــای دور و 
بیگانه اســت. 3 برخی دیگر از مفسران منظور 
از »الجار ذی القربی« را همســایگان می دانند 
کــه دارای قرابت خانوادگی هســتند و منظور 
از »الجار الجنب« را همســایگانی می دانند که 

قرابت فامیلی با ما ندارند. 4
همچنین ممکن اســت منظور از قرابت، قرابت 
اعتقادی و دینی باشد. بنابراین، آیه، هم احسان 
به همسایگان مســلمان را شامل می شود و هم 

احسان نسبت به همسایگان غیرمسلمان را.5
عامه طباطبایی در تفســیر این آیه، با توجه به 
ســیاق آن و آیات بعد از آن می فرماید:6 تعبیر 
ًئا« داللت بر  ُکواْ بِِه َشــیْ »َواْعُبُدواْ اللَّ َوالَ تُْشــرِ
توحید می کند، امــا منظور از توحیــد در این 
آیه توحید عملی اســت؛ یعنــی انجام کارهای 
نیک به منظور کســب رضایت الهی و دستیابی 
به ثواب اخروی. بنابراین احســان به والدین و 

امین االسام طبرسی، در تفسیر مجمع البیان 
معتقد است این آیه ارکان اسام و مکارم اخاق 
را بیان می کند و هرکس در آن تدبر کند، نیازی 
به موعظه موعظه کنندگان ندارد و به بســیاری 
از دانش ها هدایت می شــود.1 در این آیه ارتباط 
میان باورها و ارزش ها و سبک زندگی به زیبایی 
ترسیم شده است. ریشه همه مشکات رفتاری 
و اخاقی و حقوقی و عاطفی، کفر و شــرک به 
خدا دانسته شــده اســت و در پایان آیه نیز راه 
درمان این مشــکات بیان شــده است. در این 
آیه پس از دســتور به عبــادت خداوند و پرهیز 
از شــرک، به امور دیگری دســتور داده شــده 
اســت: نیکی به والدین، خویشاوندان، یتیمان، 
مستمندان، همسایگان دور و نزدیک، دوستان 
و همنشــینان، واماندگان در سفر و کسانی که 

انسان بر آن ها مالکیت دارد. 
توجه به نکته ادبــی در این آیــه اهمیت و نوع 
احســان به نامبردگان را بهتر نشــان می دهد. 
کلمه »احســان« در ادبیات عــرب هم با حرف 
»الی« و هم بــا حرف »باء« متعدی می شــود؛ 
یعنی هم می توان گفت »االحســان الی الجار« 
و...، و هم می توان گفت »االحسان بالجار و ...«، 
اما تفاوت این دو در آن اســت که وقتی با حرف 
»باء« متعدی می شود، اســتمرار و پیوستگی 
را می رســاند.2 بنابرایــن این آیــه می خواهد 
رویه و ســبک زندگی مؤمنان را بیان کند و نه 

رفتارهای مقطعی آن ها را. 
افزون بر این، کلمه احســان بیانگر آن است که 
نیکی کردن بــه نامبردگان، بدون اســتحقاق 
پیشــین اســت؛ یعنی لزوماً در قبال کارهای 
نیک آن ها نیســت، بلکه مسلمان موظف است 

احسان از مصادیق توحید عملی است
حجت االسالم دکتر احمدحسین شریفی 

خداوند در آیه 36 ســوره نســاء می فرمایند: »َواْعُبُدواْ الّل َوالَ تُْشِرُکواْ 
بِِه َشْیًئا َوبِالَْوالَِدیِْن إِْحَســانًا َوبِِذي الُْقْربَی َوالَْیَتاَمی َوالَْمَساِکیِن َوالَْجاِر 
ِذي الُْقْربَی َوالَْجــاِر الُْجُنِب َوالّصاِحِب بِالَجنِب َوابِْن الّســِبیِل َوَما َمَلَکْت 

أَیَْمانُُکــْم إِّن الّل الَ یُِحبُّ َمــن َکاَن ُمْخَتااًل َفُخوًرا: و خدا را بپرســتید و 
هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پــدر و مادر نیکی کنید. همچنین 
به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و همســایه نزدیک و همسایه 
دور و دوست و همنشــین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آن ها 
هستید؛ زیرا خداوند کســی را که متکبر و فخرفروش است )و از ادای 

حقوق دیگران سرباز می زند(، دوست نمی دارد.«

1- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل 
بن حسن طبرسی، ج 3ـ4، ص 73.

2-تســنیم، تفســیر قرآن کریم، عبدالل 
جوادی آملی، ج 18، ص 600 و 622

3-المیزان فی تفســیر القــرآن الکریم، 
محمدحســین طباطبایی، ذیــل آیه 36 

سوره نساء

4-تســنیم: تفســیر قرآن کریم، ج 18، 
صص 601 و 602.

5-الکشاف، زمخشری، ج 1، ص 509

6-المیزان، ذیل آیه 36 سوره نساء

7-سوره نساء، آیه 37

نیکی فراتر از نیازهای انسان ها
منظور از احسان لزوماً این نیســت که نیازهای آن ها را برطرف کنیم، زیرا 
ممکن است اصالً نیازمند نباشــند. آیه 36سوره نساء می فرماید مؤمن و 

موحد به همسایگان خود نیکی می کنند.
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گفت وگو

    انسان چگونه مي تواند کرامت 
خود را درك کند و به همه شــئون 

خویشتن خویش اهتمام ورزد؟
کرامت انســانی از دو راه به دست می آید: یکی 
از از راه عقلــی و یکی هم از راه نقلی و شــرعی. 
از راه عقلــی، انســان وقتی خــودش را با بقیه 
موجودات مقایســه می کند، متوجه می شــود 
که توانمندی ها و نعمت هایی به او داده شــده 
اســت که در اختیار بقیه موجودات نیست. این 
عقل گرایی و خردورزی را، هم انســان باایمان 

مي تواند داشته باشد و هم انسان بی ایمان. 
یعنی اگر با مــاک عقل محض خــودش را با 
بقیه موجودات جاندار و بی جان مقایســه کند، 
می بیند که چه امتیازات برجســته ای به او داده 
شــده، به طوری که می تواند تمــام طبیعت را 
مســخر خود کند؛ درنتیجه، این نوعي برتری 
است و خود همین برتری منشأ کرامت انسانی 
است برای کسی که با خرد محض کار مي کند. 
اما آن هایی که متشــرع و متدین اند و به نقل و 
وحی اعتماد دارند، مي دانند که تأکید بیشتری 

در زمینه کرامت وجود دارد. 
مثًا در آیات شــریفه قــرآن کریــم، صریحاً 
کلمه کرامت و این که خداوند متعال به انســان 
ْمنا  کرامت داده اســت، وجود دارد. »َو لََقــْد َکَرّ
بَِني آَدَم َو َحَملْناُهْم فِي الَْبــِرّ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُهْم 
ِیّباِت«، به ایــن صراحت در هیچ کتاب  ِمَن الَطّ
آســمانی و متن قدیمی دینی، شما نمی بینید 
که خداوند متعال کرامت انســانی را بیان کرده 

باشد. 
بنابراین ما از ایــن دو راه می توانیم پی ببریم که 
انسان گل سر سبد آفرینش اســت و نیروهای 
پیدا و پنهان جهان همه زیر دســت او هستند. 
این کرامت را انســان می تواند کشف کند، اگر 
چه در طــرز تفکر معاصر غربــی آن ها توجیه و 
بیان درستی از کرامت انســانی ندارند ولی در 
مجموع اگر خردگرایان عالم را از عهد باســتان 
تا امروز نگاه کنیم کسی در این مسئله اختاف 
ندارد و همه قبول دارند که انسان داراي کرامت 

و برتر از سایر موجودات است.
    آیا مي توان گفــت آگاهی،  از 
کرامت  و ارجمندی  انسان  است  که  
شــأن  و مقام  او را تعریف  و مشخص  
و خط مشی  و اهداِف  بلند و متعالِی  

همه كرامت دارند
در بینش اسالمی همه موجودات کرامت دارند و ما نمی توانیم کرامت هیچ موجودی 
را زیر پا بگذاریم. حتی حیوان، گیاه، طبیعت، آب و خاک هم کرامت دارند، ولی آنچه که 

بیشتر از همه احترام دارد انسان است

كرامت انساني 
در گفتمان اسالم و غرب

مهدی صادقی

برای شناخت حق کرامت انسانی، نخست باید معنای کرامت را، ولو اجماالً مطرح کنیم. 
با نظر به مجموع موارد اســتعماالت این لفظ، می توانیم بگوییم معنای مشترك میان 
همه آن موارد عبارت اســت از پاك بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال مخصوص 
به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. در دین اسالم، دو نوع کرامت برای 
انسان ها ثابت شده اســت که عبارتند از :1ـ »کرامت ذاتی« و حیثیت طبیعی که همه 
انسان ها، مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و بر 
دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند، از این صفت شریف برخوردارند.2ـ »کرامت 
ارزشی« که از به کار انداختن اســتعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در 

مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. 

گفت وگو با حجت االسالم و المسلمین 
دکتر عباسعلي براتي
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دیگری مباش در حالی کــه آزاده و آزاد از مادر 
متولد شدی .

    ما معتقدیم که انســان اشرف 
مخلوقات است، این امر چه ارتباطی 

با کرامت انسانی دارد؟
در بینش اسامی همه موجودات کرامت دارند 
و ما نمی توانیم کرامت هیــچ موجودی را زیر پا 

بگذاریم. 
حتی حیوان،گیــاه، طبیعــت، آب و خاک هم 
کرامت دارنــد، آن ها هــم حرمــت و احترام 
دارند، ولی آنچه که بیشــتر از همه احترام دارد 
انسان اســت. خداوند متعال در آیات بسیاری 
می فرماید که مــا همه موجودات و آســمان و 
زمین و آنچه که در آن اســت را در خدمت شما 
قرار دادیم: سخر لکم ما فی السماوات واالرض... 
، حتی مائکه را هم همین طور. سعدی شیرازي 
هم می گوید: ابر و باد و مه و خورشــید و فلک در 
کارند، تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری، 
معنی اش این اســت که آن ها هم کرامت دارند، 

منتها کرامت انسان بیشتر است. 
به همین دلیل خداوند آن ها را در خدمت انسان 
قرار داده اســت و نه انســان را در خدمت آن ها. 
همان طور که اشاره شــد، در فرهنگ اسامی 
حتي طبیعت هم در خدمت انســان است، حال 
اگر انســان ها می خواهند در خدمت همدیگر 
باشند، باید جوری باشد که منافع طرفین حفظ 
بشود و کرامت آن ها رعایت شود. خداوند متعال 
کرامتي را که خودش به انسان اعطا کرده است 
را به هیچ وجه زیر پا نگذاشــته و ضایع نمي کند، 
در فرهنگ اسامی، انســان )حتی انسان غیر 
مسلمان(، هم زنده و هم مرده اش احترام دارد. 
به دلیل این که روح الهی در آن دمیده شده و این 
روح الهی در هیچ موجود دیگری دمیده نشــده 
است. سایر موجودات و مائکه هم البته شرافت 
دارند، ولــی خداوند آن ها را امــر می کند که به 

آدم سجده کنند. 
همه سجده کردند و به امر خدا تمکین نمودند، 
در حالی که آن ها ظاهراً فکر می کردند انســان 
لیاقت این کرامت را نــدارد، خداوند فرمود انی 
اعلم مــا ال تعلمون... جنبه ای در وجود انســان 
بود که مائکه به آن توجه نداشتند و ازآن غفلت 
داشتند، شــیطان هم توجه نکرد و غفلت نمود، 
در نتیجه هر کدام به نوعی فکر می کردند انسان 
اشرف نیســت، ولی خداوند متعال فرمود من 

علمی دارم که می دانم انسان اشرف است. 
لذا روح الهــی در او دمیده مي شــود، در نتیجه 
مائکه بر اشــرف مخلوقات بودن آدم اشــراف 
نداشــتند و خداوند متعال آن ها را به این نکته 

توجه داد.
    در نگاه اسالمی، انسان باکرامت 
چه خصوصیاتی دارد و این که چطور 
انسان باید از کرامت خودش صیانت 

بکند؟
انسان با کرامت آفریده شــده، منتها ادامه این 
کرامــت و زیاد شــدن این کرامــت با خودش 
اســت، یعني می تواند با رفتار درست، با احترام 
به قوانیــن الهی، با احترام به حقــوق دیگران و 
با کمال جویــی این کرامت ذاتی کــه به او داده 
شده است را حفظ کند و افزایش بدهد واز سوي 
دیگر می تواند با رفتار ناشایست، از این کرامت 

فاصله بگیرد و آن را زیر پا بگذارد. 
هر چند از نظر تشــریعی و ارزشــی و قانونی به 
انسان اجازه داده نشده اســت تا کرامت خود را 
زیرپا بگذارد، ولی به خاطــر آزادی و اختیاری 
که به انسان داده شده است، این آزادی و قدرت 
انتخاب و تصمیم گیری او را به این سمت سوق 
مي دهد که اگر تصمیم اشــتباه بگیرد، کرامت 
خودش را زیر پا مي گذارد و مســتحق مجازات 
یا بی حرمتی مي شــود، چه در این دنیا و چه در 
دنیای دیگــر. حتی در سیســتم های حقوقی 
غیردینی و ســکوالر هم همین طور اســت، با 
این که باید به آزادی انسان احترام گذاشته شود 
و حقوق شــهروندی اش محترم باشد، ولی اگر 
قوانین را نقض کرد یا به حریــم دیگران تجاوز 
کرد یا جرم و جنایتی مرتکب شــد، آن احترام 
و آن آزادی از او گرفته مي شــود. در نتیجه این 

رفتار خود آدم است که ماک است. 
قرآن هم می فرماید: »و مــن یعمل مثقال ذرة 
خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره « یعنی 
به اندازه کمتریــن وزنی اگر انســان کار نیکی 
انجام بدهد، نتیجه اش بــه خودش برمی گردد 
و به کرامت او اضافه می شــود و در نتیجه خیر 
و خوبی و بهبــودی بیشــتری برایش حاصل 
می گردد، و اگر انــدازه کمتریــن واحد وزنی، 
کار بدی انجــام بدهد، نتیجــه اش به خودش 
برمی گــردد و آســیب می بیند و بازگشــت به 
خودش می کند و در نتیجــه اثر عملش محقق 
می شــود، این امر باعث می شود که آن کرامتي 

انسان  را ترسیم می کند؟ 
یقیناً اگر انسان جایگاه خودش را بداند، خودش 
را ارزان نمی فروشــد، خــودش را در اختیــار 
هرکس و ناکســی قرار نمی دهد که او را تحقیر 
کند و به بردگی بکشاند یا از او سوء استفاده کند، 
یعني برای خودش یک کرامتی قائل اســت. در 
روایات اســامی، به ویژه به نقل از اکثریت ائمه 
و اهل بیت)ع(، نصوص بســیار محکمی در این 
زمینه داریــم و از همین جا تفــاوت این تفکر با 
فرهنــگ معاصر غربــی را می توانید آشــکارا 

ببینید. 
مثًا در روایــات اهل بیــت)ع( می خوانیم )در 
َض إِلَی الُمؤِمِن  اصول کافی هم هست( إَِنّ الّل َفَوّ
اُمــوَرُه ُکلَّها َولَم یَُفــِوّض إِلَیِه اضال نفســه... 
خداوند متعال به خاطر ضرورت، یا در شــرایط 
تنگنا مجوز هرگونه کاری را به مؤمن داده است 
یا این که کارهای نــاروا را در صورت گرفتاری و 
تنگنا و ناچــاری می تواند انجام بدهد، ولي فقط 
یک چیز را خداوند متعال اجازه نداده اســت که 
انسان آن راهیچ وقت انجام بدهد وآن این است 
که خودش را ذلیل و خوار بکنــد و در حقیقت 
کرامت خــودش را زیر پا بگــذارد. این کرامت 
چون داده خداوندی اســت و اعطایی پروردگار 
عالم است، اســتفاده از آن و چگونگی استفاده 
از آن را خداوند تعلیم داده اســت و اجازه زیر پا 

گذاشتن آن را به انسان نداده است. 
اما در فرهنگ غربی معاصر، گرچه آن ها هم دم 
از کرامت انســانی و حقوق بشر می زنند و حتی 
این را پشتوانه حقوق بشردوســتانه می دانند، 
ولی اگر از آن ها بپرســید که آیا انسان می تواند 
کرامت خودش را خودش زیر پا بگذارد یا نه، می 
 گویند بله اشکالی ندارد، انسان می تواند کرامت 
خودش را هم اگر خودش بخواهد، هدر بدهد و 

زیر پا بگذارد. 
ولی این امر در فرهنگ اسامی جایز نیست و در 
هیچ حالتی خداوند اجازه آن را را نداده است. به 
دلیل این که غیر از جنبه تملک ذاتی بشــر، یک 
جنبه الهی هم وجود دارد و ما درآن جنبه الهی، 
نمی توانیم دخالت بکنیم و آن را زیر پا بگذاریم 

و نابود کنیم. 
اگر انســان جایگاه خودش را بداند برای خود، 
وقت، عمر و برای کرامت، ارزش بیشــتری قائل 
می شــود .آن چنان که موال علی)ع( فرمودند: و 
ال تکن عبــد غیرک و قد جعلــک الل حرا، بنده 

مجموعه 
قوانین عملی 
اسالم، حقوق و 
اخالق اسالمی 
و مجموعه و 
منظومه هایی از 
این دست، همه 
برای حفظ و 
صیانت از کرامت 
انساني طراحی 
شده اند. تمام این 
حالل و حرام و 
باید و نبایدهایی 
که در اسالم است 
برای صیانت از 5 
چیز است: جان، 
مال، عقل، ایمان و 
کرامت انسان

حد كرامت
از نظر فلسفی و کالمی، کرامت حدی ندارد و فقط حدش به ذات خداوند است، از نظر 
رفتاری و حقوقی و اجتماعی هم حدش همین اســت که آزادی اش حدی ندارد، مگر 

این که به آزادی دیگران برخورد کند
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گفت وگو

که ذاتاً وجود داشــته و از ابتدای آفرینش نهادینه شده بوده 
است، به تدریج ضعیف و کوچک شــده و زیر پا گذاشته شود 
و شــاید تبدیل به ذلت و اهانت گردد. این ها در اختیار خود 
آدمی است، با رفتار درســت و شایسته و رفتاری که در جهت 
قوانین خلقت، قوانین شــرع الهی و ارزش های انسانی باشد، 
می توانــد کرامت خود را چندیــن و چند برابــر بکند. قرآن 
می فرماید: »ان اکرمکم عندالل اتقکــم« یعنی همه کرامت 
دارید ولی کرامت کسانی افزایش پیدا مي کند که تقوا داشته 
باشند و رعایت این اصول و جنبه های انسانی و روش صحیح 

زندگی و روش های انسانی را بیشتر بکند. 
این ها اکرم و اکرم و اکرم می شــوند و همین طور کرامتشان 
باال می رود. ولی آن کســانی که برخاف این عمل کنند )به 
خاطر آزادی و اختیار عملی که به آن ها داده شــده است( از 
آن کرامت کاسته مي شود و حتی مستحق تحقیر و توهین و 

مجازات و... خواهد شد. 
گاهی حتــی قرآنی که این قدر به انســان احترام می گذارد و 
اصل کرامت انســانی را به این وضوح بیــان مي کند، بعضی 
جاها تعبیرهای بســیار تندي درباره بعضی از انسان ها دارد: 
»أُْولَِئَک َکاألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضــُلّ « ...این تعابیر به خاطر رفتار و 
روششان اســت و به خاطر اعمالی است که خودشان انتخاب 
کرده و انجام داده اند، که حتی گاهي بهائم هم نمی توانند این 
کارها را انتخاب کنند و انجام دهند، اگر این کارها را بکنند از 
کرامت خودشــان، نه تنها صیانت نکرده اند، بلکه آن را هدر 
داده اند و مستحق خواری و اهانت شــده اند، و بعضاً به تعبیر 

قرآن عذاب الهون)عذاب خواری( در انتظارشان است. 
یکی از بدترین عذاب ها این اســت که انســان را خوار کنند، 
چه این جا در دنیا و در چشــم مردم خوار کنند و چه در جهان 
ابدیت در محضر دادگاه الهي، انســانیت و ارزش های انسانی 
انســان را خوار نمایند. بنابراین، انجام اعمال هماهنگ با این 
سیستم، مي تواند به رشد و کمال و کرامت اضافه کند، و انجام 
اعمال در جهت عکس و ضد این روند، موجب ضعیف شدن و 

یا حتي نابودي کرامت انساني خواهد شد.
    شاید یکي از فقرات مهم در حوزه کرامت 
انساني، حیات دنیوي اســت. از سوي دیگر، از 
دیدگاه اسالمي، خودکشــي و آسیب زدن به 
خود، داراي حرمت اســت، چون حیات حکم 
است و انســان به خود نیامده تا به خود برود...، 
امروزه در دنیــا برخي جریانات سیاســي و 
اجتماعي ســخن از حق مــرگ و عدم حرمت 
خودکشي را مطرح مي کنند. براساس دیدگاه 

اسالمي چگونه باید به این امور پاسخ داد؟
الهیون و آن هایی که معتقد به خدا هستند، چه مسلمان و چه 
پیروان ادیان دیگر، می گویند که حیات، نه تنها حق اســت، 
بلکه حکمي اســت اعطایی از جانب خداوند و گرفتنش هم با 

خداست. من نه تنها نمی توانم به حیات خودم خاتمه بدهم، 
بلکه چنین دعایی هم نمی توانم بکنم و مالک خودم نیستم. 

کسی که خدا را می پرستد، درست است که کرامت دارد، ولی 
یک کرامتی باالتر از کرامت او وجود دارد، این که که خداوند 
حاکم بر این کرامت است و انســان کرامت خودرا از خداوند 
می گیرد، در نتیجه ما نمی توانیم دخالتی بکنیم. ما آزادانه به 

این جا نیامدیم که آزادانه بخواهیم برویم. 
امــام سجاد)ع(رســاله اي دارنــد به نــام رســاله حقوق، 
وقتي بــه آن جــا مراجعــه می کنیــد، می بینید کــه این 
کرامــت انســانی و ایــن انســان گرایی یــا اومانیســم، 
یــک اومانیســم مســئوالنه اســت. این طور نیســت که 
 فقــط انســان را بــدون مســئولیت و وظیفه مــورد توجه 

قرار دهند. 
بنابراین در حقیقت این حق حیات را خداوند به ما اعطا کرده 
است و ما را مســئول کرده که حیاتمان را حفظ کنیم، همان 
خداوندی که ما را مسئول کرده حیات دیگران را حفظ کنیم 
و قتل نفس و گناه کبیره نکنیــم، همان خدا، با معیار حقوقی 
و اخاقی به ما می گوید که جان خودتان هم دســت خودتان 

نیست و نمی توانید هروقت خواستید از آن بگذرید. 
لذا در اســام تأکید مي شود که شــما نمی توانید قتل نفس 
کنید، چه نفس خودتان و چه نفس دیگری. این ها امتیازات 
سیســتم حقوقی اســام و حقوق بشــر اســامي و حقوق 
بشردوســتانه اسامي اســت. در همین رســاله حقوق امام 
ســجاد)ع(، یک مقوله ای را حضرت مطرح می کند که هنوز 

انسان با کرامت 
آفریده شده، 
منتها ادامه این 
کرامت و زیاد 
شدن این کرامت 
با خودش است؛ 
یعني می تواند با 
رفتار درست، با 
احترام به قوانین 
الهی، با احترام 
به حقوق دیگران 
و با کمال جویی، 
این کرامت ذاتی 
که به او داده شده 
است را حفظ کند 
و افزایش دهد 

جایگاه واالی انسان
یقیناً اگر انسان جایگاه خودش را بداند، خودش را ارزان نمی فروشد، خودش را در 
اختیار هرکس و ناکســی قرار نمی دهد که او را تحقیر کند و به بردگی بکشاند یا از 

او سوء استفاده کند.
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مباني حقوق بشــري معاصر و مدرن اصًا به فکرش نرسیده، 
این که آیا بدن من بر مــن حقی دارد یا نه؟ امام ســجاد)ع( 
مطرح می فرماید که اعضای بدن تو بــر تو حق دارند، بدن تو 
بر تو حق دارد، فکر معاصر می گوید آن هایی که تن فروشــي 
مي کنند، می توانند از بدن خود هر اســتفاده اي بکنند، حال 

آن که تفکر اسامي چنین اجازه اي را هم نمي دهد.
    در اندیشه اسالمي، آزادي، اراده و اختیار 
از عناصر مهم در حوزه کرامت انساني اند. علت 

توجه به این عوامل را در چه مي دانید؟
یکی از امتیازات انسان که به طور کامل از آن برخوردار است، 
همین آزادی و اختیار اســت. موجودی که اختیار تام و چک 
سفید در این حوزه دارد انسان اســت. اما از این امکانات و از 
این آزادی بی نهایت نامحدود، تکویناً می تواند استفاده کند، 

اما تشریعاً مسئولیت را بر عهده خود انسان گذاشته اند. 
البته محدودند کسانی که بتوانند سپاسگزاری و حق شناسی 
کنند نســبت به آن حق تصــرف کاملی که بــه آن ها داده 
شده اســت. نوعاً انســانها از آزادی ها و اختیاراتی که دارند، 
سوء استفاده و استفاده ناروا و نابجا می کنند، بنابراین این هم 

یک کرامت است و هم یک آزمون است. 
    آیا کرامت، یک امر ذاتی و غیرقابل انفکاك 

و انتزاع از انسان است؟ 
ذات انسان و مدل آفرینش او این طوراست که خداوند متعال 
در خلقت آدم به آن اشــاره می کند که ایــن کرامت را همراه 
با آفرینش در نهــادش می گذارد و بدون کرامت، انســانی را 

نیافریده اســت. لذا این چیزی که درباره آدم ابوالبشر گفته 
می شــود، درباره همه انســان ها و همه اوالد آدم هم صدق 
مي کند. در آیه 3ســوره بقره هم مي فرماید: »لقد کرمنا بنی 
آدم... « یعنی در تمام کســانی که از این نــوع موجودند، این 

کرامت به طور ذاتی )مسامحتاً درتعبیر( نهادینه است. 
الهیون می گویند که خود ایــن ذات هم آفریده خدای متعال 
است، بنابراین ذات با ذاتیاتش آفریده خداوند متعال است و 
در نتیجه این کرامت هم خلقت است، منتها خلقتی است که 
بر حسب تکوین از انسان جدا نمی شــود، ولی در اثر تشریع و 
قانون گذاری و سیستم ارزشــی در رفتار ممکن است )امکان 
عقلی دارد (که یک انسانی برخاف آن عمل کند و در نتیجه 

آن را از دست بدهد یا ازکرامتش کاسته شود. 
    چه عواملی کرامت انسانی را مقید خواهند 

کرد؟
کرامت انسانی فقط مقید اســت به کرامت خداوند؛ یعنی به 
حد خدایی نمی رســد، ولی پایین تر از آن نامحدود است. اما 
آنچه که در عمل و در عکس العمل و در رفتار قانونی و حقوقی 
ما آن را محدود می کند این است که، انسان به حقوق دیگران 
تجاوز کند؛ یعنی کرامت انســانی انســان های دیگر را زیر پا 
بگذارد. لذا از نظر فلســفی و کامی، کرامــت حدی ندارد و 
فقط حدش به ذات خداوند اســت. از نظر رفتاری و حقوقی و 
اجتماعی هم حدش همین است که آزادی اش حدی ندارد، 

مگر این که به آزادی دیگران برخورد کند.
    انســان چه باید بکند تا به کرامت انساني 

خود غره نشود؟ 
مجموعــه قوانین عملی اســام، حقوق و اخاق اســامی 
و مجموعه و منظومه هایی از این دســت، همه برای حفظ و 
صیانــت از کرامت انســاني طراحی شــده اند. یعنی بعضی 
از علما که آمدند فلســفه حقوق اســامی را بحث کردند یا 
اصول فقه اسامی را بحث کردند یا شــاخه ای از آن را تحت 
عنوان فلســفه احکام بحث کردند، می گویند تمام این حال 
و حرام و باید و نبایدهایی که در اســام اســت برای صیانت 
از 5 چیز اســت، جان، مال، عقــل، ایمان و کرامت انســان. 
علمایي که مقاصد شــریعه نوشــته اند، می گویند فلســفة 
نهفته پشت این حقوق و پشت این وظایف و واجبات و احکام 
این اســت که این 5 چیز حفاظت و حراســت بشود که یکي 
 از آن ها هم کرامت اســت والبته بقیه هم در راســتای همین 

کرامت است. 
لذا مثًا اگر عقل انســان زایل شــود، کرامتش هم از دست 
مــی رود و همین طور بقیــه عوامــل. بنابراین هرکــدام از 
این ها بــرای حفاظت از یکــی از این ها یا همه این هاســت. 
این هــا مرزهایی انــد کــه خداوند متعــال ترســیم کرده 
 و انســان اگر مي خواهد غــره نشــود، نباید از ایــن مرزها 

 .تجاوز کند

کرامت چون 
اعطایی پروردگار 
عالم است، اجازه 
زیر پا گذاشتن 
آن را به انسان 
نداده است. اما 
در فرهنگ غربی، 
گرچه آن ها هم دم 
از کرامت انسانی 
و حقوق بشر 
می زنند، ولی اگر 
از آن ها بپرسید 
که آیا انسان 
می تواند کرامت 
خودش را خودش 
زیر پا بگذارد یا 
نه، می گویند بله 
اشکالی ندارد، 
انسان می تواند 
کرامت خودش 
را هم اگر خودش 
بخواهد، هدر بدهد 
و زیر پا بگذارد 

كرامت و منافع انسان ها
در فرهنگ اســالمی حتي طبیعت هم در خدمت انســان اســت، حال اگر انســان ها 
می خواهند در خدمت همدیگر باشند، باید جوری باشد که منافع طرفین حفظ بشود 

و کرامت آن ها رعایت شود

رید
ی آف

اوان
ل فر
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 جن
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ی 
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سیره

ردای گرانبهای 
خلیفه اللهی 

کرامتی انسانی در اندیشه و مکتب بزرگان 
دین ما جایگاهی واال دارد. ایشان به انحاء 

مختلف به این مسئله پرداخته اند

امام علي)ع( 
سید رضی در نهج الباغه آورده اســت: آن گاه که امام)ع(، در مسیر 
خویش به سوی شام، به شــهر انبار رســید، بزرگان انبار )همراه با 
مردم( در جلــوی مرکب امام)ع( دویده و این گونــه امام علی)ع( را 
احترام می کردند. امام علی)ع( آنان را نهی نموده و نارضایتی خویش 
را از این عمل ابراز داشــت. امام)ع( به گونه ای عزت مؤمنین را پاس 
می داشــت که حتی همراهی پیادگان را بر مرکب و اسب خویش 
نمی پسندید. آن گاه که از صفین باز می گشــت، به قبیله »شبام« 
رسید. حرب بن ُشَرحبیل شبامی به همراه حضرت حرکت می کرد. 
امام)ع( سواره بود و او پیاده در رکاب حضرت می رفت. حضرت بدو 
فرمود: بازگرد که پیاده آمدن چون تویی با کسی چون من، موجب 
پدید آمدن فتنه برای والی خواهد شــد و خواری و ذلت مؤمن را در 
پی خواهد داشت. این سخن در جایی دیگر به گونه ای کلی گزارش 
شده است: »إّن مشی الماشــی مع الراکب، مفسدة للراکب ومذلّة 
للماشــی«؛ همراهی کردن پیاده به دنبال ســواره موجب انحراف 
و فساد ســواره گشــته و ذلت و خواری مؤمن را سبب می شود. این 
شیوه عمل به عنوان راهبرد به سیاست های علوی است. مکتب امام 
علی)ع(، انســان مؤمن را بزرگ داشــته و خواری او را نمی پسندد. 
حتی خود او نیز حق ندارد کرامت انسانی خداداد خویش را زیر پا نهد 
و در رکاب دیگری به تحقیر شخصیت خویش بپردازد. بزرگداشت 
این مقام ویژه که برگرفته از انسانیت انسان است، در سخن و سیره 
امام علی)ع( مورد توجه اســت. در این میدان، جنســیت، دین و 
مذهب و ســایر فضایل انســانی مطرح نیســت. آن هنگام که امام 
علی)ع( با مردی غیر مســلمان، از روی اتفاق همراه می شــود، با او 
به گرمی رفتار کرده و او را تکریم می کند. نهایت ابراز بزرگداشــت 
مقام انسانی همسفر، آن گاه جلوه گر می شــود که مسیر هدف این 
دو مسافر همراه، از یکدیگر جدا می گردد. امام علی)ع( مسیر مورد 
نظر خویش را فرو گزارده و در مسیر همسفر خویش گام برمی دارد. 
این حرکت امام)ع( موجب تعجب و حیرت همســفر غیرمسلمان 
امیرالمؤمنین)ع( می گردد و امام)ع( در پاســخ، این شــیوه را حق 

 .همراهی و مصاحبت می شمارد

امام صادق)ع( 
از امام صادق)ع( درباره خدمت به خلق و خدمتکاري ایشان سخنان بسیاري نقل شده که 
به گوشه اي از آن ها اشاره مي شــود. امام صادق)ع( فرمود: »قال الل عزوجل: الخلق عیالي 
فاحبهم الي الطفهم بهم و اسعاهم في حوائجهم«؛ خداي متعال مي فرماید: مردم، خانواده 
من هستند. پس محبوب ترین آنان نزد من کساني هســتند که با مردم مهربان تر و در راه 
برآوردن نیازهاي آنان کوشاتر باشــند. )الکافي، ج2، ص199( امام فرمود: »من کان في 
حاجه اخیه المؤمن المســلم کان الل في حاجة ما کان في حاجة اخیه«؛ کسي که در فکر 
برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشــد تا زماني که در فکر نیاز او هست، خداوند نیز 
در )فکر( نیاز وي باشــد )نیازش را برطرف مي کند(. )امالي شیخ طوسي، ص79، ج741( 
امام صادق)ع( فرمود: »الماشي في حاجة اخیه کالســاعي بین الصفا و المروة«؛ کسي که 
در راه برطرف ساختن حاجت نیاز برادر خود قدم بردارد، مانند کسي است که سعي میان 
صفا و مروه به جاي آرد. )تحــف العقول، ص303( امام صــادق)ع( فرمود: »لقضاء حاجة 
امري مؤمن أفضل من حجه و حجه و حجه، حتي عد عشــر حجج«؛ برآوردن نیاز مؤمن، 
به یقین برتر از یک حج و یک حج و یک حج اســت، )امام تا ده حج شمردند(. )امالي شیخ 
صدوق، ص791( امام صادق)ع( فرمود: »ما من مؤمن یخــدم أخاه و هو یقدر علي نصرته 
اال خذله الل في الدنیا و االخره«؛ هرگاه مؤمني بتواند برادر خود را یاري رساند اما کمکش 
نکند، خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد. )بحاراالنوار، ج47، ص113( امام صادق)ع( 
فرمود: »من صار الي أخیه المؤمن في حاجته او مســلما فحجبه لم یزل في لعنته الل الي 
ان حضرته الوفاه«؛ کسي که براي طلب حاجت خود یا براي سام و احوال پرسي نزد برادر 
مؤمن خود رود و او خود را از وي مخفي کند، تا زنده است، پیوسته مشمول لعنت و نفرین 

 )13خدا شود. )االختصاص، ص
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در احتجــاج طبرســی نقل شــده اســت: »در زمان 
والیت عهدی امام رضــا)ع( جمعی برای اســتفاده از 
محضرش از راه دور به مرکز خافت آمدند و اذن دخول 
خواستند تا ایشان را ماقات کنند، ولی ایشان مخالفت 
کردند. این جمع تــا دو ماه هر روز خواســتار ماقات 
بودند، ولی با عدم پذیرش امام)ع( مواجه می شــدند، 
تا این که یک روز برای ایشــان پیام فرستادند: ما شیعة 
پدر تو علّی بن أبی طالب علیه الّســام، از منازل بعیده 
به آرزوی ماقات شما به این شــهر آمدیم و الحال، دو 
ماه متوالی األیّام و اللّیالی منصرف و منقضی شد که هر 
روز به آرزوی ادراک مازمت ســامی گرامی به آستان 
مایک  پاســبان آمده ایم و محروم و مأیوس مراجعت 
می نماییم! الحال، کار به جایی رســید که دشمنان به 

ما شماتت می نمایند از آن که شما در حجاب از مایید و 
ما با کمال ُحزن و اضطراب از آستان خورشید احتجاب 
شــما معاودت به منزل و مآب می نماییم. اگر این کّرت 
ما محرومان را ادراک ماقــات ذات فایض البرکات آن 
امام البریّات میّســر نگردد، همان که از آستان ایشان 
مراجعه به محل و مقام نماییم، از خجالت که به ما رسید 
و عجزی که از تحّمل ُغَصص ألم مهاجرت آن حضرت به 
ما ملحق گردید، به وسیلة شماتت أعدا و قلّت احسان و 
عنایت  أحّبا ترک منــازل و أوطان و والیت خود نموده، 
فرار بــر قرار اختیــار خواهیم کرد؛ زیرا کــه ما را طالع 
عاّق و طاقت طاق شــده و کاِم الفراُر ِمّمــا ال یَُطاق ِمن 
ُسَنن المرســلین کام صدق التیام سخن برگزیدگان 
ایزد عّام اســت«. در این زمان، امــام)ع( به آن ها اذن 
حضور دادند، ولی ابتدا حضرت رضــا)ع( از آن ها اقرار 
به محّبت اهل بیت)ع( و عمل به فرمان  آن ها و دشمنی 

با دشمنانشان گرفت، ســپس آن ها را به نزدیک ترین 
مکان به خودش فراخواند و مورد لطــف قرار داد. پس 
به دربان خود فرمود: »چند مرتبه منع ایشان نمودید؟ 
دربان گفت: یا حضرت! َحَسب ُالُحکم شصت مرتبه منع 
ایشان نمودم. حضرت فرمود: که شصت مرتبه متوالیه 
به نزد آن جماعت رفته ســام کن و ســام من نیز به 
ایشان رســان. به درســتی که محو گناهان ایشان به 
استغفار و توبة آن جماعت شــده و این طایفه به وسیله 
مواالت و محّبت ما مســتحّق کرامت گشتند. باید که 
تفّقد امور ایشان و امور عیال ایشان نمایی و دفع معّرات 
و أذیّات از ایشــان نموده، در نفقات و صات و احسان 
و مبّرات آن جماعت در وســعت بیفزایی« )طبرسی، 
1403ق. ، ج4: 194ـ189(. بنابرایــن، بــا مــوّدت و 
دوستی با اهل بیت)ع( است که انسان به کمال جایگاه 

 .انسانی و کرامت خویش دست می یازد

امام خمیني )ره(
کرامت انسانی یکی از مفروضات و اصولی است که امام خمینی و دیگر فقها، آن را 
در دیدگاه های فقهی خود مبنا قرار می دهنــد. با نگاهی اجمالی به مباحث فقهی 
حضرت امام)ره( از جمله در مباحث قصاص، دیات، قضا و نکاح می بینیم که امام 
می فرماید: اگر به قانون قصاص، دیات و حدود اســام یک سال عمل شود، تخم 
بیدادگری ها و دزدی ها و بی عفتی های خانمان ســوز از کشور برچیده می شود. 
همین طور در مســائل مربوط به عبادت که عبادات توقیفی اند و اگر در این موارد، 
نکته ای متضاد با کرامت انســانی باشد، صحیح نیســت. برای مثال، می توان به 
حرمت سقط جنین اشــاره کرد. با نظر به دالیل متقن در منابع اسامی که مورد 
اتفاق امام خمینی و همة فقهاست؛ »هرکس که سبب آن باشد، قاتل است و باید 
بنا به مراحلی که جنین طی کرده اســت، دیه بدهد«. از اسحاق بن عمار نقل شده 
است: »قلت ألبی الحســن)ع(: المرأة تخاف الحمل فتشــرب الدواء فتلقی ما فی 
بطنها. قال)ع(: »ال«. فقلت: إنّما هی فتنة. فقــال)ع(: إّن أّول ما یخلق نطفة«؛ به 
موسی بن جعفر)ع( عرض کردم: زنی از آبستن شدن می ترسد، دوایی می آشامد 
تا آنچه را در شــکم دارد بیندازد. آن حضرت فرمود: نه ]نباید سقط جنین کند.[ 
عرض کردم هنوز در حال نطفه است. ]آیا باز جایز نیســت؟[ فرمود: آغاز خلقت 
انســانی، نطفه اســت. طبق صریح آیة قرآن، وارد آوردن هرگونه اخال و آسیب 
به نفس محترم، حرام و عامل آن کیفر داده می شــود: »َمْن َقَتَل نَْفســاً بَِغْیِر نَْفٍس 
أَْو َفَســاٍد فِی األْْرِض َفَکَأنََّما َقَتَل الَنّــاَس َجِمیعاً َوَمْن أَْحَیاَها َفَکَأنََّمــا أَْحَیا الَنّاَس 
َجِمیعاً«؛هر کس نفسی را بدون قصاص یا )فســاد در روی زمین بکشد مانند این 
است که همة انسان ها را کشته است و اگر نفســی را احیا کند مانند این است که 

 )32همة انسان ها را احیا کرده است. )سوره مائده/ آیه

معلم شهید استاد مرتضي مطهري)ره( 
انسان در اسام و از دیدگاه اســام تنها یک حیوان راســت قامت که راه مي رود و 
ســخن مي گوید نیســت. این موجود از نظر قرآن ژرف تر و مرموزتر از آن است که 
بتوان با چند کلمــه تعریف کرد. از نظر قرآن، انســان موجودي اســت که توانایي 
تسخیر جهان را دارد؛ هم مي تواند فرشتگان را به خدمت خود در آورد و هم مي تواند 
به اسفل الســالفین ســقوط کند. سرنوشــت نهایي انسان بســته به خود اوست. 
ارزش هاي انسان عبارتند از: 1- انسان خلیفه خدا در زمین است. )برگرفته از آیات 
358 سوره بقره و 165 انعام( 2- ظرفیت علمي انسان از همه مخلوقات باالتر است. 
)آیه 33.31 سوره بقره( 3- انسان فطرتي خدادوست و خداشناس دارد. )آیه 172 
سوره اعراف و43 سوره روم( 4- انسان ترکیبي است از ماده و معني، از جسم و جان 
عنصري ملکوتي و الهي در وجود انسان است. 5- انســان موجودي انتخاب شده و 
برگزیده است، آفرینش انســان تصادفي نیست. )آیه 121 سوره طه( 6- شخصیت 
انسان مستقل و آزاد است. انسان امانت دار خداوند است. رسالت و مسئولیت دارد، 
از او خواسته شده که با انتخاب خود یکي از راه هاي سعادت و شقاوت را اختیار کند. 
)سوره احزاب آیه 72( 7- انسان از یک کرامت ذاتي و شرافت ذاتي برخوردار است 
و زماني خویشتن واقعي خود را درک و احســاس مي کند که این کرامت و شرافت 
را درک کرده باشــد. 8- انسان از وجداني اخاقي برخوردار اســت و زشت و زیبا را 
به حکم الهي فطري درک مي کند. )آیات 8.9 ســوره شــمس( 9- با یاد خدا آرام 
مي گیرد. خواســته هاي انسان بي نهایت اســت، مگر این که به ذات بي حد و نهایت 
)خدا( بپیوندد. )آیه 28 ســوره رعد و6 سوره اشــقاق( 10- نعمت هاي زمین براي 
انسان آفریده شده است. )آیه 29 ســوره بقره( 11- خداوند انسان را براي پرستش 
 )56 خویش آورده و او وظیفه دارد که اطاعت امر خدا را کند. )سوره ذاریات آیه

امام رضا)ع( 
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تحلیل

     کرامت ذاتی
نخســت به توضیح »کرامــت ذاتــی« و غیر 
اختیاری که خداوند برای همه انسان ها عنایت 
فرموده اســت می پردازیــم. آیــات و روایات 
معتبــری که بر ایــن کرامت داللــت می کند، 
متعدد اســت و ما در این مورد بــه برخی از این 
دالیل اشاره می کنیم: آیه 70 از سوره اسراء که 
همه دانشــمندان و صاحب نظران برای اثبات 
»کرامت ذاتی« انســان به آن استناد می کنند: 
ْمَنا بَِني آَدَم َو َحَملَْناُهْم فِي الَْبرِّ َو الَْبْحِر  »َو لََقْد َکرَّ
لَْناُهْم َعلَی َکِثیٍر  یَِّبــاِت َو َفضَّ َو َرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ
ْن َخلَْقَنا تَْفِضیًا« )و ما تحقیقاً فرزندان آدم  ِممَّ
را تکریم کردیم و آنان را در خشکی و در دریا به 
حرکت درآوردیم و از مواد پاکیزه بر آنان روزی 
مقرر ساختیم و آنان را بر بسیاری از موجوداتی 

که آفریدیم، برتری دادیم.( 
این آیه با کمــال صراحت اثبــات می کند که 
خداوند متعــال، فرزنــدان آدم)ع( را ذاتاً مورد 
تکریم قرار داده و آنان را بر بســیاري از کائنات 
برتری داده است. به همین دلیل قاطع و صریح، 
افراد انســانی باید این کرامت و حیثیت را برای 
همدیگر به عنوان یک حق بشناسند و خود را در 

برابر آن حق مکلف ببینند. منشــأ این »کرامت 
ذاتی« عبارت اســت از رابطه بســیار مهم و با 
ارزش خداوندی با انسان که از آیه شریفه: »... َو 
نََفْخُت فِیِه ِمْن ُروِحي ...« )و در او )انسان( از روح 
خود دمیدیم(. و با این تکریم بسیار باعظمت، او 

را شایسته سجده فرشتگان فرمود. 
همچنین، منشــأ این کرامت عبارت اســت از 
صفات و نیروها و اســتعدادهای بسیار بااهمیت 
که آدمــی با بــه کار انداختن آن هــا و تکاپوی 
مخلصانه در مســیر »حیات معقول« به اتصاف 
به کرامت عالی ارزشــی نائل می شود. از این آیه 
شریفه اســتفاده می شــود که افراد انسانی، به 
اضافه حق حیات و تکلیف دیگــران به مراعات 
آن، دارای حق »کرامت ذاتی« هستند و مادامی 
که خود انســان آن کرامت و حیثیت را به جهت 
جنایت و خیانت بر خویشــتن یا بر دیگران، از 
خــود ســلب نکنــد، )تکــراري، در پاراگراف 
اول آمده( دیگران مکلف بــه مراعات این حق 
هســتند؛ همان گونه که مکلف به مراعات حق 

حیات یکدیگر هستند. 
تا این جا همــه ادیان حّقه الهــی و عده ای قابل 
توجه از نظام های حقوقی و مکتب های اخاقی 
اتفاق نظــر دارند. یعنی این ادیــان و نظام های 
حقوقی و اخاقی »کرامــت ذاتی« را برای همه 
انســان ها می پذیرند و همه آن ها را به مراعات 
این حق مکلف می دانند. ولی متأســفانه بعضی 
از نظام های حقوقی دنیــا و از آن جمله حقوق 
جهانی بشــر ملــل متحــد در دوران معاصر، 
»کرامت انســانی« را در همین »کرامت ذاتی« 
منحصر کــرده و از کرامت و حیثیــت باالتر که 
ما آن را »کرامت ارزشــی« می نامیم، سخنی به 
میان نمی آورند و بدین وســیله حرکت کمالی 
انسان ها را در مســیر »حیات معقول« متوقف 

می سازند. 
و این تخیل که مســائل حقوقی غیر از مسائل 
اخاقی اســت )که داخل حوزه ارزش هاست(، 
همان است که اســاس باتکلیفی بشریت را در 
دوران معاصر، مخصوصاً در ایــن دوران که در 
اوایل قرن پانزدهم هجری و طلیعه قرن بیست 
و یکم میادی به سر می بریم، فراهم آورده و به 
قول دانشــمندان آگاه که پول و مقام و شهرت 
تخدیرشان نکرده اســت: »کره زمین را از یک 
ســیاره بســیار زیبا که همواره حیات انسان ها 
را با طراوت و مطلوب مطلــق در متن طبیعت 

كرامت ذاتی كرامت ارزشی

صدرا صدوقي

برای شناخت حق کرامت انسانی، نخست باید معنای کرامت 
را، ولو اجماالً مطرح کنیم. با نظر به مجموع موارد استعماالت 
این لفظ، می توانیم بگوییم معنای مشترك میان همه آن موارد 
عبارت اســت از پاك بودن از آلودگی ها و عزت و شرف و کمال 
مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده می شود. 
در دین اســالم، دو نوع کرامت برای انسان ها ثابت شده است 
که عبارتند از :1ـ »کرامت ذاتــی« و حیثیت طبیعی که همه 
انسان ها، مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت 
و جنایت بر خویشــتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب 
نکنند، از این صفت شریف برخوردارند.2ـ »کرامت ارزشی« 
که از به کار انداختن اســتعدادها و نیروهای مثبت در وجود 
آدمی و تکاپو در مسیر رشــد و کمال و خیرات ناشی می شود. 
این کرامت، اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی 

انسان ها مربوط به همین کرامت است.

 کرامت انساني و مسائل آن از دیدگاه 
عالمه جعفري)ره( 

كرامت ارزشی
کرامت ارزشی از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در 
مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است که 

ارزش نهایی و عالی انسان ها مربوط به همین کرامت است.
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آدم )ع( نه بنده ای تولید کــرده و نه کنیزی، و 
همه مردم آزادند و لیکــن خداوند تدبیر و اداره 

بعضی از شما را به بعضی دیگر سپرده است ...( 
در این روایت، بــه اضافه این که عــدم اصالت 
بردگی در اســام ثابت شــده اســت، کرامت 
عموم انســان ها را بر مبنای حّریت که آزادی و 
آزادگی است مطرح کرده است. در آیه 8 از سوره 
ممتحنه چنین آمده اســت: »الَ یَْنَهاُکُم الّل َعِن 
یِن َو لَْم یُْخِرُجوُکْم ِمْن  َِّذیَن لَْم یَُقاتُِلوُکْم فِي الدِّ ال
ِدیَاِرُکْم أَْن تََبّروُهْم َو تُْقِسُطوا إِلَْیِهْم ...« )خداوند 
شما را از نیکوکاری و عدالت درباره کسانی که با 
شما نجنگیده اند و شــما را از وطن هایتان آواره 

نساخته اند، نهی نمی کند.(
3     جمله ای دســتوری که امیرالمؤمنین)ع( 
در فرمان مالک اشــتر )نامه شــماره 53 نهج 
الباغه( فرموده اســت، همان زمینه و اقتضای 
اولیه کرامت و شــرافت را متذکر می شــود. آن 
جمله دستوری چنین است: »َو أَْشــِعْر قَْلبََك 
ِعيَِّة َو ال تَُكونَنَّ َعَلْيِهْم َســُبعًا ضاِريًا  ْحَمَة لِلرَّ الرَّ
يِن  َُّهْم ِصْنفاِن إِّمــا أٌَخ لََك فِى الدِّ تَْغتَنُِم أَْكَلُهْم. فَِإن
أَْو نَِظيٌر لََك فِى اْلَخْلق« )مالک! رحمت و مهربانی 
بر رعیت را به قلبــت اشــعار )وادار به دریافت 

حقیقی و مستقیم( کن. 
و مبــاش برای آنــان درنده ای خون آشــام که 
خوردن آنان را غنیمت بشــماری، زیرا همه آن 
مردم بر دو صنفنــد: یا در دین با تــو برادرند و 
یا در خلقت شــبیه تو هســتند.( و به هر حال، 
مالک، انسان ها باالتر از حق حیات، حق کرامت 
نیز دارند. و این حق اگرچه قابل نقل و اســقاط 
نیســت، ولی یک امر غیرقابل سقوط و زوال هم 

نیست. 
بلکه این حق مشروط به برخورداری صحیح از 
همه نیروها و استعدادها و ابعاد مثبتي هم که در 
انسان وجود دارد، نیست. یعنی حتی اگر کسی 
نتواند از آن ها به طور صحیح بهره برداری کند، 
اگر از آن ها به ضرر خود و دیگران سوء اســتفاده 

نکند، باز از حق کرامت نسبی برخوردار است.
4     مرحوم محدث قمی در »ســفینة البحار« 
جلد 2 صفحــه 54 و 55، روایتــی را در کرامت 
انســانی چنین نقل می کنــد: »َعِن الُْحَسْيِن بِْن 
ضا )ع(: يَابَْن َرُســوِل اللِّ إِنَّ  خالٍِد قــاَل: قُْلُت لِلرِّ
النّاَس يَْروُوَن أَنَّ َرُسوَل اللِّ )ص( قاَل: أَنَّ اللَّ َخَلَق 

آَدَم َعلى ُصوَرتِِه. 
َل الَْحِديِث. إِنَّ  َفقاَل: قاتََلُهــُم الّل لََقْد َحَذفُــوا أَوَّ

َرُســوَل اللِّ  )ص( َمرَّ بَِرُجَلْيِن يَتَســابّاِن، فََسِمَع 
ـَح الّل َوْجَهَك َو َوْجَه  أََحَدُهما يَُقوُل لِصاِحبِِه: قَبَـّ
َمْن يُْشــبُِهَك، فَقاَل: يا َعْبَداللِّ ال تَُقْل هذا اِلَِخيَك 
َوَجلَّ َخَلَق آَدَم َعلى ُصوَرتِه« )حسین  فَِإنَّ اللَّ َعزَّ
بن خالد می گوید: به حضرت امام رضا)ع( عرض 
کردم: ای پســر پیغمبر، مردم روایت می کنند 
که رسول خدا)ص( فرموده اســت: خدا آدم را 
به صورت خودش آفریده اســت. آیا این روایت 
صحیح است؟ امام رضا)ع( فرمودند: خدا بکشد 
آنان را، اّوِل حدیث را حــذف کرده اند. حدیث 
چنین است: پیامبر اکرم)ص( می گذشت و دو 
نفر به یکدیگر ناسزا می گفتند. یکی از آن دو به 
دیگری گفت: خدا روی تو و روی هر کسی را که 
شبیه به توست زشــت کند. پیامبر اکرم)ص( 
فرمــود: ای بنده خــدا، این ناســزا را مگو، زیرا 
خداونــد عز و جل حضــرت آدم)ع( را شــبیه 

صورت او آفریده است.( 
ماحظه می شــود کــه مجرد شــباهت روی 
انســانی به روی آدم ابوالبشــر)ع( که در همه 
انسان ها وجود دارد، موجب ثبوت کرامت برای 

همه آنان است.
5     امیرالمؤمنیــن)ع( در وصیــت خود به دو 
فرزند عزیــزش درباره قاتل خــود، »ابن ملجم 
مرادی« )شقی ترین اشــقیای تاریخ(، فرموده 
اســت: »فرزندان من، اگر ابن ملجم را قصاص 
ُجِل، فَِإنِّي  کردید، پس از قصاصـ  َواَل تَُمثُِّلوا بِالرَّ
َّاُكْم َوالُْمْثَلَة َولَْو  َسِمْعُت َرُسوَل اللِّ )ص( یَُقوُل: »إِي
بَالَْكْلِب الَْعُقوِرـ بپرهیزیــد از مثله کردن، زیرا 
من از رسول خدا)ص( شــنیدم که می فرمود: 
بپرهیزیــد از مثله کردن، اگرچه ســگ موذی 

باشد.« 
ُمثله کردن عبارت اســت از قطــع یک یا چند 
عضو از انســان پیش یا حتی پس از مرگ او که 
موجب اهانت برای وی باشد. از این حکم قطعی 
هم روشن می شود که کرامت انسانی از دیدگاه 
اسام حتی پس از مرگ و کشــته شدن او )که 
از روی قصاص انجام شده اســت( ثابت است و 
هیچ کس حق اهانت بر »کرامت ذاتی« انســان 

را ندارد.
6     مســعدة بن صدقــة عن ابی عبــدالل)ع(: 
»إِنَّ أَِميَراْلُمْؤِمنيــَن )ع( بََعَث إِلى َرُجٍل بَِخْمَســِة 
أَْوســاٍق ِمــْن تَْمِراْلبَُغْيبَِعِة )َو فِى نُْســَخٍة أُْخَرى 
ْن يُْرجــى نَوافُِلُه َو ِرْفُدُه  ُجُل ِممَّ أَلْبُِقيَعَة( َو كاَن الرَّ

می کرد، به موتور ســوزانی مبــدل کردند که با 
ســرعت شــگفت انگیز به سوی خشــکاندن 

ریشه های حیات بشری پیش می رود«.
     کرامت ارزش عالی

باالتر از این »کرامت ذاتی« که همه انســان ها 
دارا هستند، کرامت ارزش عالی است که ماک 

امتیاز را بر مبنای تقوا استوار می کند.
1     نمونه ای از آیاتی کــه داللت بر این ماک 

دارد، آیه 13 از »سوره حجرات« است:
ـا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكــٍر َو أُنْثَى َو  َـّ »يَا أَيَّها النَّاُس إِن
َجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َو قَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 
اللِّ أَتَْقاُكــمْ ...« )ای مردم، ما شــما را از یک مرد 
و زن آفریدیم و شما را شــعبه ها و قبیله ها قرار 
دادیم تا با یکدیگر با تحصیــل معرفت، زندگی 
هماهنگی داشته باشــید، قطعاً با کرامت ترین 

شما نزد خداوند با تقواترین شما است. 
توضیح: با توجــه به این که اکثــر اوالد آدم، با 
داشتن آن همه نیروها و استعدادها و امتیازات، 
از مراعات حقوق انســانی ســر بــاز می زنند و 
منحــرف می گردند و ظلوم و جهــول و کنود و 
هلــوع و ضعیــف خوانــده می شــوند، معلوم 
می گردد که خداوند سبحان فقط زمینه ارزش 
و کرامت و شرافت را در انســان به وجود آورده 
اســت. یعنی همه نیروها و استعدادهای مثبت 
که خداوند به انسان ها عنایت فرموده، مقتضی 
ارزش شرف و حیثیت است که مقتضی به وجود 
آمدن حق کرامت برای آنان است، نه این که در 
همه موقعیت ها و شرایط، انسان ها دارای شرف 
ذاتی و کرامت وجودی هســتند. لذا اگر انسانی 
درصدد هواپرستی و خودکامگی و قدرت بازی 
و خودهدفی برآمده و آن نیروها و اســتعدادها 
را به ســوی اهــداف پلید خود توجیــه و مورد 
بهره بــرداری قرار داد، قطعی اســت که چنین 
انســانی نه فقط حق کرامت و شرافت و احترام 
ذاتی ندارد، بلکه بدان جهــت که مخّل حیات و 
کرامت و آزادی دیگر انسان هاست، مجرم بوده 
و باید مؤاخــذه و برای دفــاع از حقوق حیات و 

کرامت و آزادی آنان مورد کیفر قرار بگیرد.
2     محمدبن جعفر العقبــی نقل می کند که 
امیرالمؤمنین)ع( خطبه ای ایــراد فرمود و در 
آن خطبه چنین فرمود: »أَيَّهاالنّــاُس أَنَّ آَدَم لَْم 
يَلِْد َعْبداً َو ال أََمًة َو أَنَّ النّــاَس ُكّلُهْم أَْحراٌر َو لِكنَّ 
َل بَْعَضُكْم بَْعضًا فََمْن كاَن لَــهُ باَلٌء، فََصْبٌر  اللَّ َخــوَّ
فِى الَْخْيِر فاَل يَُمنَّ بِِه َعَلى الّل« )ای مردم! حضرت 

اگر حیات را یك 
پدیده طبیعی 
محض تلقی 
کنیم و نتوانیم 
یك امتیاز فوق 
طبیعی برای آن 
اثبات کنیم که 
موجب ارزشمند 
بودن آن باشد، 
نخواهیم توانست 
حقی برای حیات 
اثبات کنیم که 
دیگران مکلف به 
مراعات آن باشند؛ 
همچنان که 
نمی توانیم برای 
انسان، کرامتی 
فوق طبیعی اثبات 
کنیم که حقی 
الزم المراعات 
برای همه داشته 
باشد

عبور از كرامت ارزشی
بعضی از نظام های حقوقی دنیا و از آن جمله حقوق جهانی بشر ملل متحد در دوران 
معاصر، »کرامت انسانی« را در »کرامت ذاتی« منحصر کرده و از کرامت و حیثیت باالتر 

که ما آن را »کرامت ارزشی« می نامیم، سخنی به میان نمی آورند.
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تحلیل

کنند که: پاســخ منفی این مســئله به قدری 
واضح اســت که اصًا نیازی به طــرح آن وجود 

ندارد. 
این اشــخاص باید توجه کنند همان گونه که در 
باال توضیح دادیم، این مسئله یک قضیه بسیط 
نیست که پاسخش، آری یا نه باشد، بلکه دارای 
جهات و ابعادی اســت که با نظر به آن جهات و 
ابعاد، با قضایایی مختلف روبه رو خواهیم شــد. 
اگرچه در خال مباحث گذشــته، این مطلب به 
طور اجمالی پاســخ داده شده است، با این حال، 
به جهت شدت اهمیت مســئله، بار دیگر آن را 
مشروحاً طرح و پاســخی را که به نظر می رسد 

متذکر می شویم. 
عدم مراعات حق کرامت و احترام ذاتی و شرف و 
حیثیت ارزشی دیگر انسان ها، ناشی از یک نوع 
علت نیست، لذا پاسخ مسئله بستگی به تعیین 

علت اهانت و تحقیر دیگر انسان ها دارد: 
1     اگر علــت عــدم اعتقاد به حــق کرامت 
انســان ها یا عدم مراعــات آن، هواپرســتی و 
خودکامگی و شهوت پرســتی بوده باشــد، ما 
بحث درباره این گونه اشــخاص را پس از تمام 
شــدن تحقیقات علمی درباره حیوانات شروع 
خواهیم کرد، زیرا اینــان همان طور که خدا در 
قرآن فرموده است: پست تر از حیواناتند و نباید 
در مشاهدات و تحقیقات علمی جدول حیوانات 
را اشغال کنند.  به اضافه این که با نظر به کرامتی 
که خداوند برای حیوانات عنایت فرموده است، 
ثبت این گونه اشــخاص در جــدول حیوانات، 
خــود اهانتی بــر کرامت حیوانات محســوب 
می شــود... أُولَئَِك َكااَلنَْعاِم بَْل ُهْم أََضّل ... )آنان 

مانند چهارپایانند، بلکه آنان گمراه ترند.( 
2     اگر علت عدم مراعات حــق کرامت دیگر 
انســان ها، جهل به معنای انســان و شــئون و 
ارزش های او بوده باشــدـ  که بــه وجود آورنده 
کرامت و شــرافت و حیثیت ذاتی در اوســتـ  
و این جهل بســیط باشــد )انســان و شئون و 
ارزش های او را نمی شناســد و می داند که آن ها 
را نمی شناســد و لذا روی جهــل خود مقاومت 
نمی ورزد(، تکلیف از چنین انسانی درباره حق 
کرامت انسان ها ســاقط یا به فعلیت نمی رسد، 
زیرا علم، شــرط اصل تکلیف و یا شرط فعلیت 
آن اســت. البته ادعای چنین جهلی از کسانی 
که با درجه ای از تعقل و وجــدان در جامعه ای 
دارای فرهنگ انســانی زندگی کنند، بســیار 

دور از واقعیت به نظر می رســد، زیرا هر انسان 
عاقل و با وجدان، تلخی بســیار شدید اهانت و 
تحقیر درباره شخصیت خود را می چشد و گاهی 
شــدت این تلخی در حدی است که آدمی برای 
رها کــردن گریبان خود از آن، یــا برای گرفتن 
انتقام از اهانت کننده، از جــان خود می گذرد. 
ولی این گونه جهل به کرامت و شرافت انسانی، 
باعث سقوط حق کرامت انســانی خود جاهل 
نیســت. مگر این کــه از مراعــات چنین حقی 

درباره او سوء استفاده کند. 
3     اگر علت عــدم مراعات حق کرامت و شــرف 
انسانی، جهل مرکب بوده باشد، به این معنی که در 
شناخت و ارزیابی انســان و کرامت و شرافت او خطا 
رفته و معتقد شده است که انســان حیوانی است 
خودخواه و از همه نیروها و استعدادهای خود فقط در 
مسیر خودمحوری بهره برداری می کند، مانند هابز و 
ماکیاولی، و یقین دارد اعتقادی که به دست آورده، 
صد در صد صحیح است و دیگران به خطا رفته اند، 
البته اگرچه ممکن است جهل مرکب نیز مستند به 
قصور بوده باشد، ولی این قصور در مغزهای ابتدایی 
قابل تصور اســت، نه آن مغزهای مقتدر که مدتی 
از زمان را در نظریه و عقیده خود اندیشــه و تاش 
کرده اند.  و بــدان  جهت کــه این گونه جاهان، 
دارای مغزهــای بزرگ هســتند کــه توانایی 
شــناخت حقایق انســانی را با ابعاد مختفلش 
دارند، ناگهــان به چنیــن عقیــده منحرفی 
نمی رســند، بلکه از مراحلی عبور می کنند و در 
عبور از آن مراحل، بینایی خــود را در طواف به 

دور خود تدریجاً از دست می دهند. 
اینــان نخســت کرامــت و شــرف و حیثیت 
ارزشی خود را تفســیر غلط کرده و آنان را نابود 
می سازند، ســپس درباره دیگر انسان ها حکم 
نابکارانه صادر مي کنند. آیا این ضد انســان ها 
واقعاً از اهانت و تحقیر درباره خودشان احساس 
ناراحتــی نمی کردند؟ اگر احســاس ناراحتی 
نمی کردند، حتماً آن حقایــق ارزش و کرامت 
نفس و شــرف و حیثیت ارزشــی را بــا کمال 
اختیار از خود دور کرده و فاقد آن شــده بودند. 
آیا نظر و حکم این گونه بیمارانـ  که بشــریت را 
به بیماری بیگانگی از انســان مبتا کرده اند که 
منجر به بیماری دیگــري به نام از خود بیگانگی 
گشته استـ  درست مثل نظر و حکم دیوانگان 

درباره عقل و نفی آن از انسان ها نیست؟ 
ادامه دارد... 

َو كاَن ال يَْسئَُل َعلِيّا )ع( َو ال َغْيَرُه َشْيئًا. فَقاَل َرُجٌل 
اِلَِميَراْلُمْؤِمنِيَن)ع( : َواللِّ ما َسئََلَك فاُلٌن َو لََقْد كاَن 
يُْجِزيِه ِمَن اْلَخْمَسِة أَْوساٍق َوَســٌق واِحٌد. فَقاَل لَُه 
أَِميُراْلُمْؤِمنِيَن)ع(: ال َكثََّر الّل فِى اْلُمْؤِمنِيَن َضْربََك، 
َِّذى  أُْعِطى أَنَا َو تَْبَخُل أَنْــَت؟ َواللِّ إِذا أَنَا لَْم أُْعِط ال
يَْرُجونِى إاِّل ِمْن بَْعِد اْلَمْســَألََة ثُــمَّ أَْعَطْيتُُه ِمْن بَْعِد 
اْلَمْســئََلِة فََلْم أُْعِطِه إاِّل ثََمِن ما أََخْذُت ِمْنُه َو ذلَِك 
َِّذى يَْعِفُرُه  ْضتُُه أَْن يَْبُذَل لِى ماَء َوْجِهــهِ ال اِلَنِّى َعرَّ
ِِّه ِعْنَد تََعّبِدِه لَه.« )مســعدة بن  فِى الّتراِب لَِربِّى َو َرب
صدقة از امام صــادق)ع( نقل کرده اســت که 
امیرالمؤمنین)ع( پنج َوَســق خرما )هر َوَســق 
مســاوی 60 صاع تقریباً و هر صاع مســاوی 3 
کیلوگرم اســت( به مردی فرســتاد و آن مرد از 
کســانی بود که جود و بخشش داشت و هرگز نه 
از امیرالمؤمنین)ع( و نه از کســی دیگر چیزی 

نمی خواست. 
مردی به آن حضــرت گفت: ســوگند به خدا، 
فانی از تو سؤال نکرده بود. وانگهی، یک وسق 
از پنج وســق کفایتش می کرد. حضرت فرمود: 
خدا مثل تو را در جامعه مؤمنین زیاد نکند. من 
می دهم و تو بخل می ورزی؟ ســوگند به خدا، 
اگر من به او ندهم آنچه را کــه از من امید دارد 
)شــخصاً یا از بیت المال( مگر بعــد از این که از 
من سؤال کند، در این صورت نداده ام به او مگر 
قیمت چیــزی را که از او گرفتــه ام، زیرا در این 
صورت من او را در معرض دادن آبرو درآورده ام 
)یعنی او را مجبور کرده ام که آبرویش را در برابر 
پنج وســق خرما بریزد(؛ آن رویی که در موقع 
عبادت به خاک می مالد برای پــروردگار من و 

پروردگار خودش.(
آیا می توان برای اثبات کرامت و شــرف 
انسانی، مطلبی باالتر از این در نظر گرفت؟

اگر حیــات را یک پدیده طبیعــی محض تلقی 
کنیــم و نتوانیم یک امتیاز فــوق طبیعی برای 
آن اثبات کنیم که موجب ارزشــمند بودن آن 
باشد، نخواهیم توانست حقی برای حیات اثبات 
کنیم که دیگران مکلف به مراعات آن باشــند؛ 
هم چنان که نمی توانیم برای انســان، کرامتی 
فوق طبیعی اثبات کنیم که حقی الزم المراعات 

برای همه داشته باشد.
اگر فرد یا جامعه ای حق کرامت دیگران را 
مراعات نکند، آیا می تواند از حق کرامت 

برخوردار باشد؟
ممکن اســت بعضی اشــخاص چنین اعتراض 

آن كه احترام ندارد
اگر انســانی نیروها و اســتعدادها را به ســوی اهداف پلید خود قــرار داد، نه فقط 
حق احترام ذاتــی ندارد، بلکه بــدان جهت که مخــّل حیات و کرامــت و آزادی دیگر 

انسان هاست، مجرم بوده و باید مورد کیفر قرار گیرد.

محمدبن 
جعفر العقبی 
نقل می کند که 
امیرالمؤمنین)ع( 
در خطبه ای ایراد 
فرمود: »ای مردم! 
حضرت آدم)ع( 
نه بنده ای تولید 
کرده و نه کنیزی، و 
همه مردم آزادند و 
لیکن خداوند تدبیر 
و اداره بعضی از 
شما را به بعضی 
دیگر سپرده است 
...« در این روایت، 
به اضافه این که 
عدم اصالت بردگی 
در اسالم ثابت 
شده است، کرامت 
عموم انسان ها را 
بر مبنای حّریت 
که آزادی و آزادگی 
است مطرح کرده 
است



سینما

مروری بر آثار شاخص سی و 
چهارمین جشنواره فیلم فجر 

 فجر 34 
در 11 سکانس

گفت و گو

گفت وگو با پال اسپراکمن، 
مترجم امریکایی کتاب های 

فارسی به زبان انگلیسی

ادبیات ایران 
فراسوی مرزها

مقاله

گذري بر پیشنه معماري 
 مساجد و نقش آن 

در معادالت اجتماعي

 قلب شهر 
اسالمی

ادب و هنر

طوفان گل و 
جوشش بهار است

نوروز در آیینه ادب فارسی
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مقاله

بــه عقیده بعضــى، نخســتین کســى که از 
»نوروز« تجلیــل کــرد و آن روز را عید ملى 
شــمرد جمشــید بــود و آن روز مصــادف با 

تاجگذاری او بود. 
جمشــید بر سراســر جهان تســلط یافت و 
ســرزمین ایران را آبــاد کرد، اســباب کارها 
و امور در نــوروز بــرای او تکمیــل و موزون 

شــد، از ایــن رو ایــن روز، آغاز ســال عجم 
 شــد که فردوســى در شــاهنامه به آن اشاره 

مى کند:
به جمشـید برگوهر افشـاندند 

مر آن روز را روز نـو خـواندند   
سر سـال نو هـرمز و فـرودین 

برآسوده از رنج دل، دل زکین   

آریاییان معتقــد بودند که خداونــد جهان را 
در شــش روز آفرید و در روز ششــم به آفتاب 
فرمان حرکت داد تا همه موجودات از حرارت 
و روشنایى آن استفاده کنند و همان روزی که 
آفتاب و افالک شروع به حرکت کردند، نوروز 
بود. خیام این موضــوع را در نوروزنامه آورده 
اســت: »و گویند چون ایزد تبــارک و تعالى 
بدان هنگام که فرمان فرستاد که ثبات برگیرد 
)آفتاب( تا تابش و منفعت او بــه همه چیزها 
برسد، آفتاب از ســر حمل برفت و آسمان او را 
بگردانید و تاریکى از روشــنایى جدا گشت و 
شب و روز پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ 

این جهان را.«
     در تعریف نوروز

ابوریحان بیرونى در»آثــار الباقیه« در تعریف 
نــوروز مى گویــد: »نخســتین روز اســت از 
فروردین ماه و از این جهــت روز نو نام کردند، 
زیرا که پیشــانى سال نو اســت و آنچه از پس 
اوست از این پنج روز همه جشن  است.« راغب 
اصفهانى در مفردات عید را به معنى بازگشت 
بیان مى کنــد که از ریشــه »عــود« گرفته 
شــده اســت و  همچنین به معنى بازگشت به 
 وضعیت مطلوِب روزهای ســرور و شادی ذکر 

کرده است. 
در قرآن کریم، واژه عید یك بار در سوره مائده 
َّنا أَنِْزْل َعَلْينا مائَِدًة ِمَن  آمده اســت:»... اللَُّهمَّ َرب
لِنا َو آِخِرنا َو آيًَة ِمْنَك  ماِء تَُكوُن لَنا ِعيداً ِلَوَّ السَّ
اِزقِين«؛... پروردگارا! از  َو اْرُزْقنا َو أَنَْت َخْيــُر الرَّ
آســمان برای ما غذایى نازل فرما تا برای اول 
و آخر ما عیدی باشــد و نشــانه ای از جانب تو 
به حســاب آید و به ما روزی ده که تو بهترین 

روزی رسان هستى. 
)مائده/ 114(

آن چه در این جــا باید مورد توجــه قرار گیرد 
مفهوم واقعى عید اســت. عید از نظر حضرت 
على)ع( این اســت که: »ُکلُّ یَوٍم ال یُعَصى اهلُل 
فیِه َفُهَو یَوُم عیٍد«؛ هــر روزی که در آن گناه 
نشــود همان روز، روز عید است. )مستدرک/ 
حدیث 6679( امام خمینــى)ره( دراین باره 
مى فرمایند: عید واقعى آن اســت که انســان 
رضای خداوند را به دســت آورد و درون خود 

را اصالح نماید. 
)صحیفه نور، ج20،ص3( 

     نگاه اسالم به نوروز

برآمد باد صبح و بوي نوروز

زهرا یوسفی 

نوروز، اولین روز سال خورشیدی برابر با اول فروردین ماه، جشن آغاز ســال نو ایرانی و یکی از کهن ترین 
جشن های به جا مانده از دوران ایران باستان است و مصادف با روزهای گرم شدن زمین، وزیدن نسیم صبا، 
شکفتن گل ها و رویش ســبزه ها و درختان که عظمت و رحمت خالقی یگانه و بزرگ را به مؤمنان و اهل تفکر 
یادآور می شــود: »َفانُظر اِلَی آثاِر َرحَمت اهلِل، َکیَف یُحِی األَرَض بَعَد َموتِها…؛ بــه آثار رحمت خدا بنگر که 
)روم/ 50( چگونه زمین را پس از مردنش زنده می کند.  

شاعران و عارفان فارسی، با الهام از جلوه های ویژه ای که حضرت باری 
تعالی با آغاز فصل بهار و تجدیِد حیاِت طبیعت عنایت می کند، با کالمی 

شاعرانه به بیان این زیبایی ها پرداخته اند  
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حاجتى بخواهد، آن را برآورده سازم و آن روز، 
نوروز است«. 

)مستدرک ،ج ۶، ص 354(
     نگاه شاعران به نوروز

شاعران و عارفان فارســى، با الهام از جلوه های 
ویژه ای کــه حضرت باری تعالى بــا آغاز فصل 
بهار و تجدیِد حیــاِت طبیعت عنایت مى کند، 
با کالمى شــاعرانه به بیــان ایــن زیبایى ها 
پرداخته اند. و نعمت های الهى همچون وزیدن 
باد صبا و بیداری طبیعت و رویش دوباره  زمین 
را به انسان گوشــزد و توجه همگان را به سوی 

آن جلب مى کنند. 
عنصــری، به باد نــوروزی اشــاره مى کند که 
موجب شــکفتن گل های درختان مى شــود 
و بویى خوش از آن مشــام آدمــى را نوازش 

مى دهد:
باد نوروزی همی در بوسـتان بت گر شود 

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود  
باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود

باد همچون طبله  عطار پر عنبر شود  
منوچهری، همراهى گل سرخ را با آمدن نوروز 

چنین مى سراید:
آمد نـوروز مـاه با گـل سـوری به هم 

باده  سوری بگیر، بر گل سوری به چم  
همچنین موالنا، به عنوان یك شاعر عارف، در 
غزلى خود را به عید نو شبیه مى کند که آمده 
است تا قفل زندان را بشکند و بر همه جهان و 

جهانیان فائق آید. 
باز آمدم چون عیـد نو تا قفل زندان بشـکنم

وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم   

دین اسالم به عنوان دینى پویا، نه تنها با شادی 
مخالفتى ندارد، بلکه با صحه گذاشــتن بر آن، 
انســان ها را از ســکون و دلمردگى به ســوی 
سرور و شادمانى رهنمون مى سازد. عید نوروز 
از اعیادی اســت که پس از گسترش اسالم در 
ســرزمین ایران[، مورد بى مهری قرار نگرفت، 
تا جایى که به هنگام تحویل سال مستحباتى 
نیز از لســان معصــوم)ع( به ما رســیده که 
 موجــب نزدیکــى بنده بــا خالــق خویش 

است. 
ابن فهد حلّــى، در کتــاب المهــّذب البارع 
روایتى از امام صادق)ع( خطــاب به معلى بن 
خنیس نقل مى کند که به طــور خالصه به آن 
اشــاره مى کنیم: نوروز همان روزی است که 
پیغمبــر)ص( بــرای امیرالمؤمنیــن)ع( در 
غدیرخم بیعت گرفت و روزی است که رسول 
خدا)ص( على)ع( را به وادی جّن فرستاد تا از 
آن ها پیمان بگیرد، و روزی اســت که بر اهل 
نهروان پیروز شــد و روزی اســت که حضرت 
مهدی)ع( ظهور کنــد و خدایش او را بر دّجال 

پیروز گرداند. 
هیچ نوروزی نیاید جز آن که ما در آن توقع فرج 
داریم، زیرا آن، از روزهای ماســت که فارس ها 
آن را نگه داشتند و شــما آن را ضایع نمودید. 
معلى مى گوید: امام)ع(آن را به من دیکته کرد 
و من نوشتم. در مســتدرک الوسائل، مفّضل، 
فرزند عمر از امام صــادق)ع( نقل مى کند که: 
خداوند بر حزقیْل وحى فرستاد که: »این روز، 
روزی گرامــى و بلندمرتبه نزد من اســت. با 
خود عهد کرده ام هــر مؤمنى در این روز از من 

نکته

دمی فرصت غنیمت دان در این فصل
باباطاهر در قرن پنجم و در همدان مى زیســته است. او از شــعرای نامى و عارف بزرگ، ساده و 
بى پیرایه است. باباطاهر دو بیتى هایش را به لهجه ای سروده که نشان دهنده زبان پهلَوی است 
و بى گمان محبوبیت و شــهرت باباطاهر مرهون توجهى اســت که به زبان و کشور خود داشته 
است و در نهایت سادگى با آهنگ دلنشــین، روح ایرانى را تسلى بخشیده است. از باباطاهر نیز 

دو بیتى بهاریه نقل مى شود:

عزیزان موسم جوش بهاره������������������������������� چمن پر سبزه صحرا الله زاره
����������������������� که دنیای دنی بی اعتباره دمی فرصت غنیمت دان در این فصل

شاعران بسیاری در اشــعار خود به وصف نوروز و بهار 
پرداخته اند که به برخی از آن ها اشاره می شود:

برآمد باد صبح و بوي نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز  

مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز   
)سعدی(

بر چهره گل شبنم نوروز خوش است
در صحن چمن روی دل افروز خوش است  

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است   
)خیام نیشابوری(

جهان از باد نوروزی جوان شد
زهی زیبا که این ساعت جهان شد  

شمال صبحدم مشکین نفس گشت
صبای گرم رو عنبر فشان شد   
)عطار نیشابوری(

طوفان گل و جوش بهار است ببینید
اکنون که جهان بر سر کار است ببینید  

این آینه هایی که نظر خیره نمایند
در دست کدام آینه دار است ببینید   
)صائب تبریزی(

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود
درود باد بر این موکب خجسته، درود  

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل
به هرچه برگذری، انُدهی کند بدرود   
)ملک الشعرا بهار، قصیده 13(

رساند باد صبا مژدۀ بهار امروز
ز توبه، توبه نمودم هزار بار امروز  

هوا بساط زمرد فکند در صحرا
بیا که وقت نشاط است و روز کار امروز  

سحاب بر سر اطفال بوستان بارد
به جای قطره همی ُدّر شاهوار امروز  

رسد به گوش دل این مژده ام ز هاتف غیب
که گشت شیر خداوند شهریار امروز   
)قاآنی(

مبارک بادت اين سال و همه سال

تعریف نوروز از نظر ابوریحان
ابوریحان بیرونی در»آثار الباقیه« در تعریف نوروز می گوید: »نخســتین روز است از 
فروردین ماه و از این جهت روز نو نام كردند، زیرا كه پیشانی سال نو است و آنچه از پس 

اوست از این پنج روز همه جشن  است.«
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دیدگاه

خوش بود دامن صحرا 
و تماشای بهار

رد بهار و نوروز را می توان در شــعر غالب شــاعران پارســی گو پیدا کرد. گویی 
احســاس آن ها با نو شــدن طبیعت طراوتی دیگر می یافته؛ برای همین است که 
بهاریه شاعران جزو شعرهای برتر دیوان آن ها است. در این گزارش دیدگاه چهار 
پژوهشگر زبان و ادب فارسی درباره » جایگاه بهار و نوروز در شعر شاعران « مرور 

شده است.

 دیدگاه چهار پژوهشگر زبان و ادب فارسی درباره 
» جایگاه بهار و نوروز در شعر شاعران«

دامغانی ؛ نگارگر چیره دست طبیعت 
دکتر جالل الدین کزازی |  استاد ادبیات دانشگاه عالمه طباطبایی

یکى از گســترده ترین و مایه ورترین بن مایه های ادبى که مى توان گفت کم و بیش در ســروده های هر ســخنور 
ایرانى بازتاب دارد، بى گمان گیتى یا طبیعت اســت. پاره ای از ســخنوران ایرانى به ویژه به این زمینه پرداخته اند 
و نامشان با ســخن از گیتى و طبیعت و زیبایها و گونه گونه های آن پیوند گرفته اســت .از آن میان برای نمونه مى 
توان از منوچهری دامغانى سخن گفت که نگارگر چیره دســت طبیعت است. او در سروده های خود آنچنان باریك 
و روشن و رسا زیبایى های طبیعت را بازمى نماید که مى توان گفت او با واژه ها همان مى کند که نگارگر با رنگها. از 
آنجا که بهار در سروده های سخنوران ایرانى کارکرد و بازتابى بسیار پهناور یافته است به سخن دیگر مى توان گفت 
بهار نماد زیبایى های طبیعت است. به دیوان هر سخنوری بنگرید بیشترین سخنى که از طبیعت در آن همراه است 
با بهار. آن سخنور وابسته به هر شیوه و دبستان ادبى باشــد به هر روی شیفته بهار است و در پى آن شیفته طبیعت. 
اما فراتر از این کارکرد زیباشــناختى که طبیعت یا بهار در ادب فارســى دارد، ما مى توانیم به گونه ای کارکرد نماد 
شناختى باور شناختى نیز از طبیعت یا بهار در سخن پارسى بیاندیشیم. این کارکرد را ما کمتر از کارکرد پیشین در 
سروده های سخنوران ایرانى مى بینیم. درباره این کارکرد نمادین مى توانم گفت که بیشتر در پیوند با نوروز است. 
نام دیگر بهار را مى توان نوروز دانست. در بســیاری از بیتها بهار به گونه ای به کار رفته است که مى توان به جای آن 
نوروز را نشاند. بازتاب بهار در این کارکرد در ادب فارسى بى گمان بازتابى نمادینه و باور شناختى است. طبیعت به 
هنگام نوروز با آغاز بهار دگرگونى بنیادین مى یابد. ســخنوران ایرانى هنگامى که زیبایى های بهار و یا نوروز را مى 
ستایند به گونه ای نمادشناختى از دگرگونى در آفرینش ســخن گفته اند. به گفته ای دیگر آفرینش را مى ستایند 
هنگامى که نو مى شود. در باورهای باستانى ایران هر آفرینشى در چرخه ای در سالى کیهانى مى گذرد که آغازی و 
انجامى دارد. این سال نمادینه کیهانى در سنجش باستان زمینى، دوازده هزار سال به درازا مى کشد. مانند سال در 
گاهشماری زمین به چهار بخش مى شود. هنگامى که آفرینش در پاره سوم از این سال کیهانى مى آالید به آمیزش 
دچار مى شــود در پاره چهارم مى باید دیگر بار به پاالیش و پاکى نخستین بازگردد. دگرگونى گیتى در بهار و نوروز 
یادآور این بازگشت به آغاز و رســیدن به پاکى و پیراستگى نخستین اســت. این کارکرد باورشناختى را نیز ما مى 

توانیم در سخن سرایندگان ایرانى درباره بهار به شیوه ای نغز و نهادین و نهفته ببینیم.

رسید مژده که آمد بهار
دکتر احمد تمیم داری

استاد دانشگاه عالمه طباطبایی
همه شــعرای ما در وصــف بهار 
و نوروز شــعر ســروده اند، حتى 
برای فصــل های مختلف شــعر 
مى گفتند اما در ادبیــات ما بهار 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
اســت و کمتر شــاعری است که 
در مورد فصل بهار شــعر نسروده 
باشد. ملك الشــعرای بهار مى گوید ]یارب 
از فروردیــن کــه رســاند ز مــا درود / بر 
مرغزار دیلم و طرف ســپیدرود[ یا حافظ 
که غزلهای متعــددی دارد در وصف بهار 
و نوروز ]رســید مژده که آمد بهار و سبزه 
دمیــد / وظیفه گــر برســد مصرفش گل 
اســت و نبید / صفیر مرغ برآمد بط شراب 
کجاســت / فغان فتاد به بلبل نقاب گل که 
کشــید[.  یکى از معروف تریــن نوروزنامه 
ها متعلق به حکیم عمر خیام اســت که در 
آن در مورد پادشاهان عجم بحث مى کند 
که این پادشاهان سفره زیبایى ترتیب مى 
دادند و به مردم بخشــش مى کردند یا روز 
عدالت داشتیم که این روز را هم مى گویند 
جمشــید پایه گذاری کرده است. عالوه بر 
این که مردم به شادی مى پرداختند و آب 
مى پاشیدند برای شادی ، در روز عدل هم 
شاهان و سالطین اجازه عمومى مى دادند 
برای داد گرفتن و اگر کسى مشکلى داشت 
یا ســتمى و ظلمى بر وی رفته بود در این 
روز مى آمد و دادخواهــى مى کرد. افرادی 
هم بودند که مخبر بودند )خبرنگار( بودند 
و در این ایام خبرهای مهمى که بین مردم 
بود را مــى دادند. حال در ایــن خبرها اگر 
کســى کار نیك مى کرد پاداش مى گرفت 
و اگر کسى تطاول و دست درازی کرده بود 
مجازات مى شد که هیچ کس نتواند حتى 
یك دینار کسى را به زور بستاند. همچنین 
در باب عمــارت کــردن یعنــى )آبادانى 
کردن( ســاختمان ها و تشــویق مردم به 
آموختن علــم و دانش و فلســفه و گرامى 
داشــتن دانشــمندان و دانایــان از جمله 

کارهایى بود که انجام مى شد.
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فراش باد صبا را گفته ... 
کمالی سروستانی    |   مدیر مرکز سعدی شناسی شیراز 

»بهاریه« وصف بهار و یکى از پربسامدترین سروده های شعر فارســى از قرن چهارم تاکنون است. اگرچه نخستین »بهاریه« ماندگار در تاریخ 
شعر فارســى را با قصیده ای از رودکى با مطلع »آمد بهار خرم با رنگ و بوی و طیب/ با صد هزار نزهت و آرایش عجیب« مى شناسند. هرچند 
بهاریه تنها در قصیده محدود نماند و در قالب های دیگر شعر فارسى چون غزل، مثنوی، شعر نیمایى و سپید خود را در هزار سال شعر فارسى 
به رخ مى کشــد. در قرن چهارم و پنجم در آثار شاعران سبك خراســانى وصف طبیعت و زیبایى های آن درخشــش جاودانه ای یافته  است. 
مسمط های منوچهری، قصاید عنصری و اشــعار فرخى نمونه هایى ماندگار از آن آثارند.فردوسى، ناصرخســرو و خیام هر یك به روایت خود 
بهار را وصف کرده اند. نظامى در عاشقانه هایش و سنایى و عطار در عارفانه هایشــان بهار را با عشق و عرفان پیوند زده اند. در قرن هفتم مولوی 
رستاخیز طبیعت را نشــانه ای از تصرف خداوندگار در کائنات مى خواند و پرشور و پرگداز از وصف بهار و عشق و وصال مى گوید. سعدی چنان 
به وصف بهار مى نشیند که نوزایى و طرب انگیزی گل و گیاه و باغ و صحرا  در جان انسان شور مى انگیزد؛ مانند این بیت »درخت، غنچه برآورد 
و بلبالن مستند/ جهان جوان شد و یاران به عیش بنشســتند« یا در قصاید خود مى ســراید »بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار/ خوش بود 
دامن صحرا و تماشــای بهار«.در جایى دیگر مى گوید: »باد بوی ســمن آورد و گل و نرگس و بید/ در دکان به چه رونق بگشاید عطار« پس از 
سعدی ، حافظ با آمیزه ای از نگاه عاشــقانه و عارفانه به بهار مى پردازد. برای حافظ نیز طبیعت و انسان هر دو بهاری مى شوند و نشاط بهاری را 
بهانه توبه شکنى مى شناسد و مى ســراید »به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم/ بهار توبه شکن مى رســد چه چاره کنم« بهار شعر فارسى در 
سبك هندی و بازگشت ادبى و نیز شاعران دوران مشروطه و شاعران معاصری چون ملك الشعرا بهار، هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، احمد 
شاملو، قیصر امین پور، منصور اوجى و بسیاری دیگر دیده مى شود. با این حال بى شك یکى از زیباترین توصیف های بهاری در دیباچه گلستان 
سعدی آمده است که مى گوید: »فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردی بگســترد و دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد. 

درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق دربرگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده«.

مِن شاعر در بهاریه ها
ابراهیم خدایار    |   پژوهشگر ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه

بهترین بهاریه ها مربوط به دوره مکتب خراسانى است. آن دوره دوران شگفت انگیزی اســت و در جهت گیری های شاعران، نمایش زندگى روزمره 
مردم و شادی هایشان بیشتر نمایان است. اوج سرودن بهاریه ها قبل از حمله خانمان سوز مغول اســت. اگر بخواهیم از میان این چهار شاعر دو نفر 
را نام ببریم رودکى و منوچهری دامغانى از دیگران یك ســر و گردن بزرگترند. آنان در کنار ستایشــى که از پادشاهان وقت مى کردند، در بخشى از 
قصیده ها که سهم خودشان بود به وصف بهار یا خران مى پرداختند. از این بابت به آن بخش بهاریه یا خزانیه مى گفتند. شاعران اغلب، آرزوهای خود 
را در قالب بهاریه بیان مى کردند. در این شعرها مِن شاعر به نمایش گذاشته مى شد و این شعرها نیز زیباترین شعرهای شخصى محسوب مى شد. آغاز 
ظهور غزل هم همین دوره بود. پیش از این ما قالب مستقل غزل نداشتیم. عنصری بلخى در بیتى مى نویسد: »غزل رودکى وار نیکو بود/ غزل های من 
رودکى وار نیست«. عنصری بلخى وقتى این حرف را مى زند نمى خواهد بگوید رودکى غزلسراست بلکه اشاره به بخش تغزلى قصاید او دارد.از میان 
شاعران معاصر ملك الشعرا بهار در شعرهایش بهار را دستاویزی قرار مى دهد تا به بیان موضوعات مورد نظر خودش بپردازد. او در یکى از قصایدی که 
در پاریس نوشته بهار را بهانه مى کند و وارد مسایل سیاسى مى شود. اما در مجموع آنچه در مکتب خراسان اتفاق افتاد و تقلیدش را در دوران بازگشت 
شاهد بودیم، معادلى در عصر حاضر نداشت. شعر »بنفشه ها« محمدرضا شفیعى کدکنى یك بهاریه است. این شعر جزو شعرهای درخشان در این 
عرصه محسوب مى شود. اگر از ایران پا را فراتر بگذاریم در زمینه سرودن بهاریه در کشورهای افغانستان، تاجیکستان و حتى ازبکستان مى توان کتاب 
مفصلى نوشت. البته دلیل روی آوردن شاعران تاجیك و ازبك به بهاریه ها جشنواره هایى هست که در این کشورها در طول سال برگزار مى شود. در 
ازبکستان هر سال جشنواره ترانه سرایى نوروزی با حضور رئیس جمهوری آن کشور برپا مى شود و شاعران بهترین نوروزنامه های خود را مى خوانند و 
بهترین ها هم برای ساخت ترانه انتخاب مى شوند.در دوران شوروی کمونیستى حکومت نمى خواست تاجیك ها به موضوع نوروز بپردازند. وقتى 21 و 
22 مارس تاجیکستان تعطیل شد آنها انباشت احساسات خود را با سرودن نوروزنامه ها بیان کردند. شاعران تاجیك بزرگداشت بهار را در قالب اشعار 

مختلف سرودند و این باعث پررنگ شدن نوروز در شعرهایشان شد.
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سینما

    ایستاده در غبار / محمد حسین 
مهدویان 

محمد حســین مهدویان با مجموعــه » آخرین 
روزهای زمســتان« نشــان داد که چه استعداد 
باالیى دارد. سبك و ســیاق خاص او در بازسازی 
ماجراهای واقعى این بار در »ایســتاده درغبار« 
به شــکل کاملتری بروز مى کنــد. مهدویان این 
بار ســراغ زندگى حاج احمد متوســلیان رفت و 
توانست در فیلمش تصویری ملومس و باور پذیر از 
سرداری که سال ها نامش را در کتاب ها، خاطرات 
و روایت ها مى شــنیدیم، ارائه دهد. مهدویان در 
تصویرکردن چهره متوسلیان در چارچوب همان 
سبك و سیاقش آنقدر هوشمندانه و درست جلو 
مى رود که در کل مسیر روایتش هیچگاه به ورطه 
احساســت گرایى نمى افتد و همین موجب مى 
شود تا مخاطب بى واســطه با قهرمانش ارتباط 
برقرار کند. اما تبحــر او در کارگردانى به همین 
جا ختم نمى شــود ، بازســازی تهران دهه 60 و 
میزانســن های فوق العاده اش درسکانس های 
جبهه اوج توانایى مهدویــان را در کارگردانى به 
رخ مى کشد. فیلم »ایســتاده در غبار« جزو فیلم 
هاي سخت دسته بندي مي شود که پروداکشن 
آن نیاز به ابزارهاي کافــي دارد. به دیگر معنا این 
فیلم قرار است بازسازي چند مقطع مهم تاریخي 
و نیز بازنمایي یکــي از قهرمان هاي معاصر یعني 
حاج احمد متوسلیان باشد ؛ پس باید تهیه کننده 
شــرایط ویژه تري براي کارگردان و عوامل فراهم 

آورد. از این منظــر باید به حبیــب والى نژاد هم 
تبریك گفت. 

    ابد و یک روز / سعیدروستایی
سعید روســتایي جوان مستعدي اســت که در 
»ابد و یك روز« حواســش به تمــام اجزاء فیلم 
بوده و اجازه نداده عنان کار از دســتش در برود. 
بارزترین ویژگي کارگرداني روســتایي ، جسارت 
اوســت که بجاي دنباله روي بر کلیشه ها ، دست 
به آشــنا زدایي زد. پیمان معادي و پریناز ایزدیار 
را از نقش هاي شــیك همیشــگي خارج کرد و 
نقش آدم هاي فرودست و فقیر جامعه را به آن ها 
سپرد. غالب داستان »ابد و یك روز« در لوکیشن و 
فضایي محدود روایت مي شود و همین کار را براي 
کارگردان ســخت تر مي کند. از آن سو روستایي 
مواظب ریتم فیلمش بوده و اجازه نداده »شــل« 

شود و از نفس بیفتند. 
    بادیگارد / ابراهیم حاتمي کیا 

ابراهیم حاتمي کیا در اوج پختگي است؛ اگر روزي 
بر فیلمنامه هاي »دلــي« اش تکیه مي کرد حاال 
در کارگرداني حرف ها بــراي گفتن دارد. صحنه 
هاي ابتدایي و انتهایي »بادیگارد« کافي اســت 
تا به قدرت کارگرداني او ایمــان بیاوریم. در این 
صحنه ها ، تصویر جاي دیالــوگ را مي گیرد و به 
تمام معنا با اثري سینمایي مواجه هستیم.ابراهیم 
حاتمي کیا از جمله کارگردان هایي اســت که تا 
پیش از اکران فیلمش نمــي توان با قطعیت نظر 
داد و به موفقیتش امید داشت. خط کلي داستان 
»بادیگارد« بر این سوء تفاهم دامن مي زد و یك 
»آژانس شیشــه اي« دیگر را به ذهن متبادر مي 
کرد. اکران فیلــم اما بر همه ایــن فرضیات خط 
بطالن کشید ؛ او فیلمي »به روز« ساخته که هم 
حرف هایي تازه و  هم گزنده دارد . بخش عمده اي 

جذابیت فیلمش به کارگرداني آن بر مي گردد. 
    سیانور / بهروز شعیبی

بهروز شعیبى یکى از فیلم های جسور جشنواره 
سى و چهارم را به نام خود زد. »سیانور« نام دومین 
فیلم بلند ســینمایي بهروز شــعیبي، کارگردان 
و بازیگر جوان ســینماي ایران است؛ فیلمي که 
در ژانر سیاســي با تم عاشقانه ساخته شده است. 
قصه »ســیانور« در اواســط دهه ٥0 مي گذرد و 
درباره موسسین سازمان مجاهدین خلق است. در 
سینماي ایران آثار انگشت شماري در ژانر سیاسي 
ساخته شــده که در میان آنها نیز اثر موفق کمتر 
دیده مي شــود. نکته جالب »ســیانور« نگاه بى 

فجر 34 در 11 سکانس
احمد رنجبر

 

این خاصیت سینما است ، آن قدر متن و حاشیه دارد که حتی اگر اهل فیلم و سینما هم نباشی شاخک هایت 
درباره اش حساس می شود. در طول 10 روز جشنواره همه رسانه ها به این رویداد می پردازند و همین باعث 
شده جشنواره فیلم فجر بیش از رویدادهای هنری جلب توجه کند. امسال کیفیت باالی فیلم ها بر داغ شدن 
تنور جشنواره هم افزود و حاال می توان با اطمنیان از گیشه پررونق سال آینده صحبت کرد. جشنواره سی 
و چهارم فجر را باید ناب ترین محصول مســوالن فرهنگی یازدهم هم دانست چرا که همه تولیدات در این 

دولت مجوز گرفتند و ساخته شدند. این گزارش مروری است گذارا بر مهم ترین فیلم های جشنواره. 

مروری بر آثار شاخص سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
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طرفانه و صرفــا روایتى آن اســت؛نگاهى بدور از 
تعصب و مبتنى بر تحقیق و تاریــخ. در این فیلم 
از بدو تشــکیل و اهداف اولیه سازمان مجاهدین 
خلق مى شنویم و شــاهد چگونگى تغییر زاویه و 
انحراف آن هســتیم؛ از ازدواج های تشکیالتى و 
اختالفات درون سازمانى تا تصفیه های خونین و 
نهایتا روندی که سازمان مجاهدین را به گروهك 

منافقین مبدل مى کند. 
    خشم و هیاهو / هومن سیدی

»خشم و هیاهو« اتفاق مهمى در کارنامه کارگردانى 
هومن سیدی است. پرداخت درست شخصیت ها، 
بیان قصه از زاوید دید چند نفر، چیدمان درســت 
تعلیق ها و بازنمایى درســت اتفاق هــای واقعى و 
... همگى باعث شــد که ســیدی یکى از بهترین 
کارهایش را بــه نمایش بگذارد . او داســتان یك 
خواننده را محور فیلمش قــرار داد که درگیر یك 
رابطه عاطفى مى شود ؛ این فیلم برگرفته از زندگى 
واقعى فوتبالیســت معروف اســت و برای همین 
حساسیت ها درباره آن باال بود. سیدی در »خشم و 

هیاهو« سعى کرده از قضاوت پرهیز کند. 
    بارکد / مصطفی کیایی

حاال باید نام این جوان را در زمره کارگردان های 
خوش فکر ســینما قرار داد. مصطفى کیایى در 
»بارکد« باز هم ســراغ الیه های اجتماعى رفته و 
با زبانى طنز خیلى از مناســبات را به چالش مى 
کشد. بهرام رادان ، محسن کیایى و پژمان بازغى 
حضوری جذاب و شیرین جلوی دوربین دارند و 
همین بر شوخ و شــنگى فیلم اضافه مى کند . از 
آن سو ریتم فیلم تند است و قصه اش از نفس نمى 
افتد. نکته برجسته و ارزشمند »بارکد« این است 
که بجای بیان تلخى ها ، آن ها را در لوای شوخى 

عرضه مى  کند.  
    دختر / سید رضا میرکریمی

ســید رضا میرکریمى که در فیلــم »خیلى دور 
خیلى نزدیك« مناسبات یك پدر و پسر را محور 
قرار داده بود، این بار سراغ دختران رفت و بخشى 
از دغدغه هایش درباره نسل جوان را در »دختر« 
به تصویر کشید. فیلم از نظر کیفى با ساخته های 
پیشین میرکریمى فاصله ای بســیار دارد اما در 
مجموع اثری موفق محسوب مى شود که حاوی 
تلنگرهایى برای خانواده ها است. بویژه آن که در 
دنیای کنونى و با وجود ابزارهای ارتباطى بى شمار 
، گسست نسل ها هشداری جدی است و خانواده 

ها باید برای ترمیم آن بکوشند. 

    برادرم خسرو / احسان بیگلری
جوان ها شگفتى سازان جشــنواره امسال بودند. 
احسان بیگلری یکى از آن ها است که در »برادرم 
خسرو« نشان داد با دانش به عرصه کارگردانى پا 
نهاده . عالوه بر داستان و روایت جذاب فیلم باید 
بازی شهاب حسینى و ناصر هاشــمى را از برگ 
های برنــده فیلم »برادرم خســرو« قلمداد کرد. 
حسینى روند بیماری یك مبتال به اختالالت دو 
قطبى را آنقدر با جزئیات ریز نشــان داد و از حال 
خوب به بد و نهایتا ویرانى رسید که دهان همه از 
تعجب باز مانده بود. ناصر هاشمى هم بعد از مدتها 
دوری از ســینما با این فیلم برگشــتى تحسین 
برانگیز داشــت. مدتهــا بود از جنــس بازی اش 
خبر نداشــتیم و او را معموال در نقش جوانى های 
مهدی هاشــمى مى دیدیــم و نمى دانســتیم 
چــرا کارگردان هــا بــرای نقش های مســتقل 
ســراغش نمى روند! به نظر مى رســد حتى خود 
کارگردان های سینما هم تا قبل از فیلم »برادرم 
خسرو« چنین انتظاری از بازی هاشمى نداشتند. 
او نقش یك برادر متمول،خودرای، مبادی آداب، 
قانونمند، عصبى و بیــزار از بى نظمى ل را طوری 
بازی کرد که همه خیال مى کردیم شــبیهش را 

بارها اطرافمان دیده ایم. 
    دلبری/ سید جالل دهقانی اشکذری

سید جالل دهقانى اشــکذری با دومین فیلمش 
نشــان داد همچنان دغدغه پرداختــن به مقوله 
»دفاع مقدس و تبعات جنگ« را دارد. او این بار در 
فیلم »دلبری« زندگى زن یك جانباز قطع نخاع را 
محور قرار داد و به شیوه خودش صبوری و عاشقى 
همســران جانبازان را به تصویر کشید. هنگامه 
قاضیانى در این فیلم یــك تنه باید انتقال دهنده 
حس زنانى باشد که سال ها است تبعات جنگ را 

صبورانه تحمل مى کنند. 
    امکان مینا / کمال تبریزی

کمال تبریزی این بار ســراغ یك فیلم سیاسى - 
تاریخى رفت که رگه های عاشــقانه پررنگى هم 
دارد. بخشــى از داســتان فیلم »امکان مینا« به 
اعضای سازمان مجاهدین خلق در زمان جنگ باز 
مى گردد و دریچه خوبى است برای عالقمندان به 
تاریخ. فیلم پر کشــش و با تعلیق روایت مى شود 
اما ضعف هایى هم به لحاظ منطــق روایى دارد. 
نکته ویژه آن ،هم زدن تاریخ معاصر است و نباید 
به عنوان یك فیلم صرفا سرگرم کننده به »امکان 

مینا« نگاه کرد. 

    کفش هایم کو؟ کیومرث پوراحمد
»پنجاه قدم آخر« که در جشــنواره ســى و دوم 
اکران شد یك نومیدی تمام عیار برای عالقمندان 
ســینمای کیومرث پور احمد بود. فیلم در گیشه 
هم شکســت بدی خورد و گمان مــى رفت عمر 
حرفه ای این کارگردان ســر آمــده. پوراحمد با 
»کفش هایم کو« بــر این فرضیــه خط بطالن 
کشید. فیلم داستان مردی است که همسرش او 
را در جوانى رها کرده و به خارج از کشــور رفته. 
همان اول فیلم متوجه مى شویم این همان مرِد 
فیلم »شب یلدا«اســت. این مرد )رضا کیانیان( 
دچار بیماری آلزایمر هم شــده و بسختى روزگار 
مى گذاراند. فیلم اما این قدرها هم تلخ نیســت ؛ 
باالخره پس از ســال ها، وصال رخ مــى دهد تا 
سرنوشت قهرمان دل شکسته»شــب یلدا« در 

»کفش هایم کو« مشخص شود.  
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گفت وگو

    یــک موج در ادبیات رئالیســم 
که  هستیم  ایران شــاهد  اجتماعی 
آغازش به قبل از انقالب باز می گردد و 
با اتفاقات بعد از انقالب بارور می شود. 
ترجمه آثاری که از دل اجتماع بیرون 
می آید و به نوعی زبــان کوچه و بازار 
تلقی می شوند، کار سختی نیست؟ این 
برگردان امکان دارد با خطراتی همراه 

باشد که جان کالم منعقد نشود.
تا به حــال، تنها ُرمانــى را که از ادبیات رئالیســم 
اجتماعى ترجمه کرده ام »اسماعیل« است، نوشته 
آقای امیرحسین فردی. پیش از این، با آثار رئالیسم 
اجتماعى ادبیات روسى مانند »فوالد چگونه آبدیده 
شد« نیکوالی آستروفسکى آشــنا شده و ترجمه 
انگلیسى آن را خوانده بودم. دیدم که مترجم کتاب 
آستروفسکى ســعى کرده اســت که زبان ترجمه 

با زبان اصل هماهنگ باشــد. پس از خواندن رمان 
آقای فردی، دیدم که زبان کتاب بسیار ساده است؛ 
سبکش مناسب اجتماع اســت و نثرش آسان، اما 
»کوچه و بازاری« نیســت؛ بلکه مقصودم این است 
که مناسب بسیاری از مخاطبین است. از اصالحات 
و لغات عامیانه و واژگان اوباش و یا فحش های آبدیده 
در کتاب اثری نیســت و پاکیزه است. بنابراین زبان 
ترجمه بنده ساده است و تا آن جایى که امکان پذیر 

بود با زبان اصل هماهنگى دارد.
    ارتباطتان در ایــن چند کتاب با 

نویسندگان چگونه فراهم بوده است؟
آقای محمدحسین سلیمانى، که کارمند سازمان 
ملل است، بنده را به نویسندگان و آثار آن ها معرفى 

کرده اند.
    آیا ارتباط و دیالوگ خاصی برای 

بهتر شدن آثار برقرار کردید؟
خوشــبختانه بــا نویســندگان از طریــق ایمیل 
در ارتباطــم، گاهى به تهــران ســری مى زنم و با 
نویسندگان صحبت مى کنم تا بیشتر درباره کار و 

زندگى آن ها بدانم.
    در بازار کتاب جهانی تا چه میزان 
نویسندگان معاصر ایرانی، به خصوص 
نویســندگان پس از انقالب، شناخته 

شده هستند؟
به طور کلى مى توان گفت که نویســندگان ایرانى 
در بازار کتاب جهانى آشنا نیســتند، اما طرفداران 
شــعرای بزرگ ادب پارســى مثل موالنــا، خیام، 
فردوسى و حافظ کم نیستند. گاهىـ  البته به ندرت 
ـ در آلمان اســم برخى از نویســندگان شــنیده 

مى شود.
    آیا جریان ادبی ادبیات ایران پس 
از انقالب در خــارج از ایران به عنوان 
یک جریان هدفمنــد و مؤثر قلمداد 

می شود؟
تا آن جایى که بنده خبر دارم، خارج از ایران از جریان 
ادبیات ایرانى پس از انقالب اطالع زیادی نیســت 
جز در بعضى دانشگاه هایى که در آن زبان و ادبیات 

فارسى تدریس مى شود.
    با کدام ُرمان ایرانی ارتباط برقرار 
کردید؟ یک ارتبــاط کاماًل فرامرزی و 

انسانی؟
منظور شما از »برقرار ساختن ارتباط با ُرمان ایرانى« 
اگر این باشد که کدام شــاعر یا نویسنده را بیشتر با 
قلب و روح دوست دارم، باید بگویم که بنده مى توانم 

ادبیات ایران فراسوی مرزها
حسین سلیمی

پال اسپراکمن عاشــق زبان و ادبیات فارســی، متولد نیویورک و مترجم کتاب های انقالب و دفاع مقدس 
در ایران است. اسپراکمن زمانی که تصمیم گرفت در جنگ ویتنام شــرکت نکند، به افغانستان سفر کرد و 
برای مدتی زندگی در آسیا را تجربه کرد و با زبان و ادبیات فارسی آشنا شد. او پس از یادگیری زبان فارسی 
در دانشــگاه های مختلف، تدریس به دانش آموختگان ادبیات فارسی را شروع کرد و همچنان در دانشگاه 
راتگرز ادبیات فارسی تدریس می کند. اسپراکمن کتاب های مختلفی با موضوعات جنگ و دفاع مقدس از 
نویسندگان ایرانی ترجمه کرده اســت که برایش جذاب بوده و از آن ها به خوبی یاد می کند. او مهرماه سال 
جاری، ترجمه  انگلیسی کتاب »دا« را به پایان رساند، که توسط انتشارات مزدا در کالیفرنیای آمریکا منتشر 

شد. با این مترجم گفت وگویی داشتیم که خواندش خالی از لطف نیست:

گفت وگو با پال اسپراکمن، مترجم امریکایی کتاب های فارسی به زبان انگلیسی
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مشخص است؟ امثال )فردی، جالل و 
دیگران(

سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت 
و داستان های شــهر جنگى، با جنگ سر و کار دارد. 
همان طوری که عــرض کــردم، در جنگ ویتنام 
شرکت نکردم؛ بنابراین از سربازی بى خبرم. اما پس 
از انقالب، یازده بار به ایران آمــدم و با رزمندگان و 
جنگ دیدگان صحبت کــردم، ده ها کتاب در مورد 

جنگ ایران و عراق خوانده ام و تعدادی فیلم دیدم.
    آیــا موضوعــات کتاب هایی که 
ترجمه کردید، با دور بودن شما از این 

دیار، برایتان ملموس بوده است؟
داستان های نامبرده جذاب است، زبان آن ها ساده و 
رساست. به نظرم ممکن است برای انگلیسى زبانان، 
به ویژه سربازان و دانشجویان آمریکایى جالب باشد.

    اشــاره کردید که کتاب سفر به 
گرای 270 درجه را در واحد درســی 
دانش آموختگان خود قرار دادید، چه 
جنبه ادبی این کتاب را مد نظر گرفتید؟ 

نظرات آن ها چگونه است؟ 
ســفر به گرای 270 درجه، کتابى آموزنده راجع به 
جامعه و تاریخ ایران در زمان جنگ است و اطالعات 
زیادي درباره مفهوم و فرهنگ جانبــازی دارد. به 
انگار من، این کتاب از لحــاظ ادبیات جنگ به طور 
کلى دارای ارزش ادبى نیست، یعنى با شاهکارهایى 
مانند »جنگ و صلح« و »نشــان ســرخ دلیری« 
غیرقابل مقایسه است. نظرات دانشجویان متعدد 
و پیچیده اســت. بعضى داســتان را دوست دارند، 
بعضى طرفدارش نیستند، برای برخى خوانندگان 
صحنه هــای خونریــزی و خشــونت در کتــاب 
مشمئزکننده اســت، اما با وجود این همه، کتاب را 
مى خوانند و نظراتشان را در نوشته هاي ساده و روان 

مى نویسند.
    تفــاوت آثــار کالســیک با 
ترجمه  در  رئالیســم  خاطره نویسی 
ترجمه  بین  تفاوت  منظورم  چیست؟ 
کتاب هــای عبید زاکانــی یا جالل 
آل احمد، با کتاب هــای انقالب و دفاع 

مقدس است.
زبان نویســندگاني مثل عبید زاکانــى و حافظ، 
با خاطره نویسى متفاوت اســت. به نظر من زبان 
نویســندگان قدیمى بســیار شــیرین تر است 
و نویســندگان جدید هنــوز به پختگــى آن ها 

 .نرسیده اند

غزلیات حافــظ و هزلیات عبید را بارهــا پى در پى 
بخوانم و هرگز اســباب مالمت نمى شوند. بعضى از 
داســتان های قدیمى ایرانى هم برایم این حکم را 

دارد.
    شــما به سراغ نویســندگانی از 
جنس جالل و جمــال زاده رفتید که 
نثرشــان به قول خودمانی مانند قند 
شیوا و روان است. علت برقراری این 
ارتباط چیست؟ آیا زبان و بیان جالل، 
در آثار دیگر نویســندگان پس از او 

ادامه داشته است؟
محمد على جمال زاده و جالل آل آحمد از زمین تا 
آســمان فرق دارند. جمال زاده راه داستان نویسى 
معاصر را در فارسى باز کرده اســت، اما در آن زمان 
)اوایل قرن بیســتم( برای خوانندگان ادبیات اروپا 
داستان های »یکى بود یکى نبود «تازگى نداشت. 
آن ها به داستان های چخوف، اُ هنری، ادگار آلن پو، 

گوگول و غیره دسترسي داشتند.
مجموعه جمــال زاده، از لحاظ تاریــخ و ادبیات 
ایران باارزش اســت. ترجمه بنده بیشتر در سطح 
دانشــگاه قابل اســتفاده اســت، در درس های 
ادبیات خاورمیانه یا ادبیات ایرانى. اما غرب زدگى 
آل احمد را خیلــى نمى توان اثر ادبى دانســت؛ 
کتابى سیاســى اســت، جنجالى و پرخاشــگر، 
اوضاع اجتماعىـ  فرهنگى ایران را قبل از انقالب، 
با تیزبینى فوق العاده بحــث برانگیز توضیح داده 
اســت، اما از نظر من به هیچ وجه نمى توان سبك 
غرب زدگى را شــیرین نامید. بــرای جمال زاده 
فارسى شکر است، اما برای جالل وسیله ای  است 
برای ابراز حقایق تلخ. میان نویســندگان کنونى 

ایران »جالل دوم« سراغ ندارم.
    اصوالً دلیــل ارتباطتان با هنر و 

ادبیات شرق چیست؟
بنده معلم انگلیسى و مثلثات در لیسه )دبیرستان( 
ســنائى بودم، بیشــتر دانش آموزان من، پسران 
ُدکان داران و کشاورزان غزنى بودند که عالقه خاصى 
به مثلثات از خود نشــان نمى دادند، اما درس های 
ریاضى برای اتمام تحصیالت متوسطه الزم بود و با 
اخذ دیپلم، ارزش آن ها در بــازار دامادی چند برابر 
مى شــد. در آن دوره آشــنایى من با زبان و ادبیات 
فارســى گســترش پیدا کرد و این عالقه به عشق 

تبدیل شد.
    در آثاري که برای ترجمه انتخاب 
می کنید، به نوعی هدفمندی یک تفکر 

برجستگی های رمان اسماعیل
پس از خواندن »اسماعیل« امیرحسین فردی، دیدم كه زبان كتاب بسیار ساده است؛ 
سبکش مناســب اجتماع اســت و نثرش آســان، اما »كوچه و بازاری« نیست؛ بلکه 

مقصودم این است كه مناسب بسیاری از مخاطبین است.

تالش برای انتقال بُعد 
معنوی جنگ 

آخرین کتابی که توسط پال اسپراکمن به انگلیسی 
ترجمه شده »دا« اســت. او در رونمایی این کتاب 
چنیــن گفته: من سال هاســت کــه روی ترجمه 
کتاب های فارسی و عربی کار می کنم. در این روند، 
واژه هایی هستند که به نظرم انتقال ناپذیرند و برای 
یک مترجم انگلیسی، یا کسی که از فرهنگ سکوالر 
آمده باشد، مشکل آفرین اســت که این واژه ها در 
کتاب »دا« فــراوان بود. یکی از ایــن واژه ها، کلمه 
ایثار یا جانبازی اســت. مترجم این ها را چطور باید 
به انگلیســی ترجمه کند؟ در جامعه الئیک، شهید 
مفهومی ندارد، چرا که کشتن در راه خدا هم مفهومی 
ندارد. اگر می خواســتم واژه  معادلي برای آن پیدا 
کنم، چیزی می شد شبیه جنگ های صلیبی و در آن 
صورت مفهوم جنگ ایران و عراق مفقود می شد. یا 
یک مسئله فرهنگی دیگر که وجود داشت، انتخاب 
بین کلمه مجاهدین خلق یا منافقین خلق بود که من 
منافقین را انتخاب کردم، زیرا عقاید مردم ایران در 
مقابل این گروه، در آن کلمه منعکس می شود و این 
توضیحات را در مقدمه آورده ام. در بخشی از کتاب 
آمده است که »در چشمش، مظلومیت و معصومیت 
بود«، مــن این دو کلمه مظلومیــت و معصومیت را 
چطور باید ترجمه می کردم؟ رســاندن مفهوم این 
کلمات به مخاطب انگلیســی زبان کار مشــکلی 
است. چهار ســال روی ترجمه »دا« کار کردم و باید 
وقت زیادی می گذاشتم تا واژه هایی را پیدا کنم که 
بتوانند این مفاهیم و عقاید را به خواننده برسانند. 
در نوشته های انگلیسی زبان، درباره جنگ که بحث 
می شود اصاًل حرفی از معنویت نیست و فقط کشتن 
و مرگ و میر در آن ها مطرح می شود، پس باید تالش 
می کردم تا خواننده انگلیســی زبان بداند از چه بُعد 
معنوی از جنگ حرف می زنم. جنگ ایران و عراق در 
رسانه های گروهی آمریکا خیلی کم منعکس شده 
و درباره آن حرف زیادی مطرح نشــده است، حتی 
بعضی از دوستان دانشــگاهی ما هم از این جنگ و 
نقش زنــان در آن خبری ندارند. امیــدوارم با این 
کتاب، این خأل پر شــود تا مردم کشورهای مختلف 
بفهمند ایــن جنگ در تاریــخ و فرهنگ ایران چه 

جایگاهی دارد.
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سرودن در 11 سالگی

دیدگاه شاعران درباره پروین

تولد یک شاعر

چهره ماه

هر بالیی کز تو آید 
رحمتی است 

گردآوری: منیژه خسروی

هفت برش از زندگی و شعر پروین اعتصامی
به مناسبت سالروز تولد او

پروین اعتصامى شــاعر نامدار معاصر ایران به گواهى استادان و سخن شناسان 
معاصر بدیع ترین و شــیرین ترین پیام اجتماعى و پندآور را در ســروده هایش 

به یادگار گذاشــته و در سبك ســرودن مضامین و مفاهیم شعری گوی ســبقت را از تمام 
شاعره های فارسى زبان و بیشتر شاعران نامدار پارسى ربوده است. در میان اشعار پروین، تعداد 
زیادی شــعر به صورت مناظره میان اشــیاء، حیوانات و گیاهان وجود دارد. درون مایه اشعار او 
بیشتر غنیمت دانستن وقت و فرصت ها، نصیحت های اخالقى، انتقاد از ظلم و ستم به مظلومان 
و ضعیفان و ناپایداری دنیاســت. در شعر پروین استفاده هایى از ســبك شعرای بزرگ پیشین 
نیز شده است. پروین اعتصامى که نام اصلى او رخشــنده است، در بیست و پنجم اسفند 128٥ 
هجری شمسى در تبریز متولد شــد و در کودکى با خانواده اش به تهران آمد. پدرش که مردی 
بزرگ بود در زندگى او نقش مهمى داشت، و هنگامى که متوجه استعداد دخترش شد، به پروین 
در زمینه سرایش شعر کمك کرد. یوســف اعتصامى معروف به اعتصام الملك از نویسندگان و 
دانشمندان بنام ایران بود. وی اولین چاپخانه را در تبریز بنا کرد، مدتى هم نماینده مجلس بود. 
اعتصام الملك مدیر مجله اي به نام »بهار« بود که اولین اشــعار پروین در همین مجله منتشــر 
شد، ثمره ازدواج اعتصام الملك، چهار پسر و یك دختر است. مادرش اختر اعتصامى نام داشت. 
او بانویى مدبر، صبور، خانه دار و عفیف بود، وی در پرورش احساسات لطیف و شاعرانه دخترش 

نقش مهمى داشت و به دیوان اشعار او عالقه فراوانى نشان مى داد.

پروین اعتصامــى از کودکى با مطالعه آشــنا 
شد. خانواده او اهل مطالعه بود و مي شد مطالب 

علمى و فرهنگــى، به ویژه ادبى را از البــه الی گفت وگوهای 
آنان در یافت. در یازده سالگى به دیوان اشــعار فردوسى، نظامى، مولوی، 
ناصرخســرو، منوچهری، انوری و فرخى که همه از شاعران بزرگ و نام آور 
زبان فارسى به شمار مى آیند، آشنا بود و از همان کودکى پدرش در زمینه 
وزن و شیوه های یادگیری آن با او تمرین مى کرد. گاهى شعری از شاعران 
قدیم به او مى داد تا بر اساس آن، شعر دیگری بسراید یا وزن آن را تغییر دهد، 
و یا قافیه های نو برایش پیدا کند، همین تمرین ها و تالش ها زمینه ای شد 
که با ترتیب قرارگیری کلمات و استفاده از آن ها آشنا شود و در سرودن شعر 
تجربه بیاندوزد. هرکس کمى با دنیای شعر و شاعری آشنا باشد، با خواندن 
این بیت ها به توانایى او در آن ســن و ســال پى مى برد. برخى از زیباترین 
شعرهایش مربوط به دوران نوجوانى، یعنى یازده تا چهارده سالگى او است، 

شعر »ای مرغك« او در 12 سالگى سروده شده است:
ای مُرغک ُخرد، ز آشیانه ��������������������������������������� پرواز کن و پریدن آموز
تا کی حرکات کودکانه؟��������������������������������� در باغ و چمن چمیدن آموز
رام تو نمی شود زمانه��������������������������������������� رام از چه شدی؟ رمیدن آموز
مندیش که دام هست یا نه������������������������������������� بر مردم چشم، دیدن آموز
شو روز به فکر آب و دانه�������������������������������������� هنگام شب آرمیدن آموز
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02

04

ویژگی های اشعار

شــعرهای پروین، »تعلیمــى« و اخالقى اســت؛ نه غنایــى و تغزلى. 
در تقســیم بندی شــعر به نو و کهن، پروین را باید در میان کهن سرایان 

گنجاند. واژگان شــعر پروین، گران مایه و بزرگ اســت. در دیــوان او بیش از هفتاد 
مناظره آمده اســت که این مناظره ها نه فقط میــان آدمیان و جانوران و گیاهــان، بلکه میان 
اشیاء مختلف؛ مانند سوزن و نخ نیز پیش مى افتد. شــعر پروین، از جهت فکر و معنا بسیار متین 
اســت، گویا اندیش وری توانا، ثمره تفّکرات خود را درباره انسان و جنبه های گوناگون زندگى و 
نکته های اخالقى و اجتماعى، به قلم آورده است. آنچه شعر پروین را برگزیده کرده، مضمون ها 
و معناها، در اشعار اوســت. دیوان پروین، سرشــار از حقیقت های الهى و معنوی و مفهوم های 
عالى انســانى و پند و اندرز اســت. رنگ مالیمى که از تابش نور عرفان و فلســفه به مفهوم های 
 مورد نظر شاعر افتاده، چنان نیست که چشــم خوانندگان را بیازارد، اما در عوض به شعر او جال 

بخشیده است. 
روح عاطفى پروین و احساســات زنانه و مادرانه او که گاه در قطعه هــا و مناظره ها تجلى یافته، 
با روح عرفانى و اخالقى او کــه در قصیده ها تابیده، آمیخته ای دلپذیر را به وجود آورده اســت. 
آشکارترین ویژگى پروین، روحیه ظلم ستیزی و پشتیبانى از محرومان و یتیمان جامعه است، 
چنان که در شــعرهای او نیز تجلى یافته و به اشــعارش رنگ سیاســى، اجتماعى داده است. 
روحیه همنوع دوســتى او درباره وضعیت دردمندان جامعه، سبب شــده بود که در اشعار خود 

کوبنده ترین انتقادها را از شاهان و حکومت وقت بیان کند.  

03

مهدی اخوان ثالــث: از جمله دالیل 
عزیز و ارجمند بودن پروین اعتصامى، 
مثاًل همین است که این آزاده زِن بزرگوار، 
با آن  همه شــعر و ســخن که دارد، در دیوانى با 
پنج هزار بیت، فقط یك یا دو جاست که از خودش حرف 
زده و »مِن شخصى و خصوصى« او از پِس پشت شعرش 
خود مى نماید و جلــوه مى کند. تــازه درآن یك دو جا 
هم امری روحى و بشــری و از جمله عمومیات عواطف 

آدمى در میان بوده، عواطف مشــترک همــگان؛ مثاًل 
مرثیه ای بــرای پدرش گفته یا لوحى بــرای مزارش، یا 
در تقدیرنامه ای منظوم، ودایــع روح و مواجید قریحة 
خود را به دســت زمانه سپرده اســت. طبعاً در این طور 
موارد جنبة همگانى و انســانى امر در حد خود محفوظ 
است، یعنى شــعر حکایت از احوالى دارد که آن قدرها 

هم شخصى و خصوصى نیست.
ملك الشعراء بهار: دیوان پروین اعتصامى، ترکیبى است 
از دو سبك و شــیوه لفظى و معنوی، آمیخته با سبکى 

مســتقل و آن دو، یکى شیوه شــعراي خراسان است، 
خاصه استاد ناصرخسرو و دیگر شــیوة شعراي عراق و 
فارس، به ویژه شیخ مصلح الدین سعدی و از حیث معانى 
نیز، بین افکار و خیاالت حکما و عرفاست و این جمله با 
سبك و اسلوب مســتقلى ترکیب یافته و شیوه ای بدیع 
به وجود آورده اســت. هنر پروین آن جاست که از زبان 
همه چیز ســخن مى گوید: چشــم و مژگان، دام و دانه، 
مور و مار، ســوزن و پیرهن، خاک و باد، مــرغ و ماهى، 
صیاد و مــرغ،... و عاقبت خواننــده را در عالم »کلیله و 
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ویژگی های اخالقی 

نزدیــکان پرویــن، او را زنــى با 
وقار، متین، کم ســخن، صاحب 

عزت نفس، صداقت، صراحــت، تواضع، پاکى 
طینــت و عقیــده، خوش رفتــاری و پاک دامن 
معرفى کرده اند که همــواره از حضور در محفل ها و 
گردهمایى ها سر باز مى زده است. دیوان اشعار وی نیز 
از حادثه ها و رخدادهای شخصى و اجتماعى تقریباً 
خالى اســت و در آن غیر از قطعه ای که در »تعزیت 
پدر«، و شعری که برای سنگ مزار خود سروده و نیز 
شــعر »نهال آرزو« که برای جشن فارغ التحصیلى 
کالس خود گفته و یکى دو شعر دیگر، شعر شخصى 
وجود ندارد. وزارت فرهنگ در ســال 131٥، مدال 
درجه سه لیاقت را به پروین اعتصامى اهدا کرد، ولى او 
این مدال را قبول نکرد. گفته شده که حتى پیشنهاد 
رضاخان را که از او برای ورود به دربار و تدریس به ملکه 
و ولیعهد وقت دعوت کرده بــود، نپذیرفت. روحیه 
و اعتقادات پروین به گونه ای بــود که به خود اجازه 
نمى داد در چنین مکان هایى حاضر شود. او ترجیح 
مى داد در تنهایى و سکوت شخصى اش، به مطالعه 
بپردازد. او که درباره ستمگران شعر گفته، چگونه 

مى تواند به محیط اشرافى دربار قدم گذارد و در 
خدمت آن ها باشد؟

برزگری پند به فرزند داد، کای پسر
  این پیشه پس از من تو راست

مدت ما جمله به محنت گذشت
نوبت خون خوردن و رنج شماست  

هر چه کنی نخست همان بدروی
کار بد و نیک، چو کوه و صداست   

گفت چنین، کای پدر نیک رای
صاعقه  ما ستم اغنیاست  

پیشه آنان، همه آرام و خواب
قسمت ما، درد و غم و ابتالست  

ما فقرا، از همه بیگانه ایم
مرد غنی، با همه کس آشناست  

خوابگه آن را که سمور و خزست
کی غم سرمای زمستان ماست  

تیره دالن را چه غم از تیرگی ست
بی خبران را چه خبر از خداست  

05
بیماری و مرگ 

پروین اعتصامى، پس از کسب افتخارات فراوان و درست در زمانى که برادرشـ  ابوالفتح 
اعتصامىـ  دیوانش را برای چاپ دوم حاضر مى کرد، ناگهان در روز سوم فروردین 1320 

بستری شد. پزشك معالج او، بیماری اش را حصبه تشــخیص داده بود، اما در مداوای او کوتاهى کرد 
و متأسفانه زمان درمان او گذشت و شــبى حال او بسیار بد شد و در بســتر مرگ افتاد. نیمه شب شانزدهم فروردین 
1320 پزشك خانوادگى اش را چندین بار به بالین او خواندند و حتى کالسکه آماده ای به دِر خانه اش فرستادند، ولى 
او نیامد و ... پروین در آغوش مادرش چشم از جهان فروبســت. پیکر پاک او را در آرامگاه خانوادگى اش، در شهر قم و 
کنار مزار پدرش، در جوار خانم حضرت معصومه)س( به خاک ســپردند. پس از مرگش، قطعه شعری از او یافتند که 
معلوم نیست در چه زمانى برای سنگ مزار خود ســروده بود. این قطعه را بر سنگ مزارش نقش کردند، آن چنان که 

یاد و خاطره اش در دل مردم نقش بسته است: 
این که خاک سیهش بالین است �������������������������������������������������������������������������� اختر چرخ ادب پروین است

چهار ســال پیش، در همایش »کارنامه  صد سال شــعر زنان فارسي سرا«، محمدرضا ســنگريـ  پژوهشگر و استاد 
دانشــگاهـ  این موضوع را مطرح کرد که پروین اعتصامي بر اثر ابتال به بیماري حصبه از دنیا نرفته و دســتگاه حاکم 

رضاشاه، این شاعر را به قتل رسانده است. او پروین را یکي از شهیدان شعر فارسي لقب داد.

بلبلی از جلوه گل بی قرار
گشت طربناک به فصل بهار  

در چمن آمد غزلی نغز خواند
رقص کنان بال و پری برفشاند  

بیخود از این سوی بدان سو پرید
تا که به شاخ گل سرخ آرمید  

پهلوی جانان چو بیفکند رخت
مورچه ای دید به پای درخت  

با همه هیچی، همه تدبیر و کار
با همه خردی، قدمش استوار  

ز انده ایام نگردد زبون
رایت سعیش نشود واژگون  

قصه نراند ز بتان چمن
پا ننهد جز به ره خویشتن  

مرغک دلداده به ُعجب و غرور
کرد یکی لحظه تماشای مور  

خنده کنان گفت که ای بی خبر
مور ندیدم چو تو کوته نظر  

روز نشاط است، گِه کار نیست
وقت غم و توشة انبار نیست  

همرهی طالع فیروز بین
دولت جان پرور نوروز بین  

هان مکش این زحمت و مشکن کمر
هین بنشین، می شنو و می نگر  

نغمة مرغان سحرخیز را
معجزۀ ابر گهرریز را  

مور بدو گفت بدینسان جواب
غافلی، ای عاشق بی صبر و تاب  

ای خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن  

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن  

سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن
تن بیاد روی جانان اندر آذر داشتن  

اشک را چون لعل پروردن به خوناب جگر
دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن  

هر کجا نور است، چون پروانه خود را باختن
هر کجا نار است، خود را چون سمندر داشتن  

آب حیوان یافتن، بی رنج در ظلمات دل
زان همی نوشیدن و یاد سکندر داشتن  

از برای سود، در دریای بی پایان علم
عقل را مانند غواصان، شناور داشتن  

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
چشم دل را با چراغ جان منور داشتن  

در گلستان هنر چون نخل بودن بارَور
عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن  

از مس دل ساختن با دسِت دانش زِر ناب
علم و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتن  

همچو مور اندر ره همت همی پا کوفتن
چون مگس همواره دست شوق بر سر داشتن  

06

دمنه« و عوالم طفولیــت و جوانى و پیری و 
هزاران احوال درونى و بیرونى سیر مى دهد 

و تسلیت مى بخشد.
نادرنادرپور: پروین چه از لحــاظ »بافت کالم«، و چه 
از لحاظ »دید شــاعرانه« گرایش بیشتری به شیوه 
کهن دارد تا به شــیوه نو، لیکن ازآن جا که مضامین و 
موضوعات تازه ایـ  آن هم با لطف و رّقت خاص زنانهـ  
در شعر خویش آورده و نخستین زن ایرانى است که به 
معنى واقعِى کلمه شاعر بوده، لذا سرسلسله شاعِرگان 

)شاعران زن( امروز ایرانش باید خواند.

از میان دیوان شاعر 07
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معماري مساجد )1( 

    جان دوباره ایرانیان
همراه با تصرف سرزمین ایران و شروع جنگ های 
منطقــه ای، مــردم ایران زمین، بــه دلیل عدم 
کفایت دودمان ساسانى و فساد حاکم بر دربار و 
نفوذ موبدان زرتشــى در عرصه سیاسى، پذیرای 
دین تازه نفس اسالم شــدند که دمى مسیحایى 
در پیکره اعتقادات پوســیده مذهبى ایشان بود 
و جهان بینى ایرانى را جانى دوباره بخشید. دین 
اسالم به دلیل شعائر ساده اش، به سرعت جانشین 
مراتب بغرنج دین زرتشــتى شد و به دلیل آن که 
نسبت به نظام سلســله مراتبِى موجود در دین 
مزدیسنا، بسیار مردمى تر و اجرای مراتب و اعمال 
عبادی آن تنها نیازمند برقراری ارتباط میان بنده 

و پرودگار بود، با سرعتى شگفت آور در تمامى بالد 
ایران ریشه دواند و در عرض دو سده همه گیر شد. 
اسالم، برابری همه انســان ها با یکدیگر را اعالم 
مى کرد و به انســان معمولى، عظمت و ارزشــى 
تازه مى بخشــید که تا پیش از آن تنها در اختیار 

پادشاهان و مردان دین جامعه ساسانى بود. 
    اولین بنای مسجد در تمدن عربی

از سویى مانند هر آیین عبادی دیگر، در کنار این 
گســترش، لزوم برقراری پایگاهى برای عبادت، 
تحت عنوان مســجد، امری ضــروری مى نمود. 
هرچند دین تازه در ســرزمین عربستان ظهور 
کرده بود، اما نیروهای فاتح اســالم، هیچ سبك 
معمارِی خاصى برای برپایى ابنیه مقدسى چون 

مسجد به سرزمین های مفتوحه عرضه نکردند؛ 
در واقع نداشــتند که عرضه کنند. ویژگى های 
خاص اقلیمى عربســتان و هوای گرم و بیابانى 
آن در طول ســال ها، لزوم ساخت بناهای عظیم 
را برای مردم ســاکن در آن منتفى کــرده بود. 
اولین بنای مســجد در تمدن عربى، خانه پیامبر 
اکــرم)ص( در مدینــه بود. حیاطــى کوچك با 
ســایبان هایى در اطــراف و یك ســتون، با نام 
»حنانه« که حضرت در زمان بیان خطبه، به آن 
تکیه مى دادند. هرچند در نگاه اولیه و قیاس آن 
با آتشــکده ها و کاخ های عظیم ساسانى، این بنا 
بسیار ســاده مى نماید، اما گویای تحولى عظیم 
در اندیشــه و جهان بینى دینِى برآمده از اسالم 
است؛ خانه، به بنایى مقدس و سمبل مرکز عبادت 
تبدیل شــد. مأمنى شد برای ســجده کننده، و 
مسجد، محل این سجده گاه، خصوصیات مکانى 

و روانى خود را وامدار همین خانه شد.
    کاربرد فراگیر مسجد 

این ارتباط خانه و مســجد، گویای عمیق ترین 
ریشه های عقیدتى دین اســالم است. برخالف 
دیگر ادیان، مانند زرتشــتى، یهودی و مسیحى 
که استفاده از ابنیه مقدس را محدود به روزهایى 
خاص در هفته مى دانســت، اسالم به مثابه دینى 
تنیده شــده در زندگــى روزمره مــردم درآمد. 
عبادت و اتصال به منبع الیزال الهى، مانند خانه، 
چیزی در دسترس، مأمن و خودمانى شد که هر 
فرد مسلمان در طول شبانه روز، پنج نوبت به آن 
رفت و آمد مى کرد. این نقش پویای مسجد، لزوم 
ساخت و ماهیت کاربردی آن را تشدید مى کرد. 
از ســویى، نوع آب و هوا و اقلیم متفاوت ایران با 
عربستان، نیاز به بنایى متفاوت با ابنیه عربى را نیز 
دوچندان مى ساخت. هوای خشك، سرد و بعضاً 
کوهستانى ایران، به بناهایى با ویژگى های خاص 
از مسجد نیاز داشت که بتواند نقش حفاظتى را 
نیز برای مـؤمنین داشته باشد. در صد سال اول 
ورود اســالم به ایران، از بناهای مقدس موجود، 
مانند آتشکده استفاده مى شــد و در واقع پیروان 
بیش از یك دین، برای انجــام اعمال عبادی در 
آن حاضر مى شــدند، اما این اســتفاده، تنها در 
زمانى موقت مى توانســت معنا داشــته باشد. از 
ســویى دیگر، این بناها بر اساس اصول عقیدتى 
دین و آیین دیگر بنا شــده بودنــد و برای نیازها 
و مناسك اســالمى مناســب و کافى نبودند. در 
همین بزنگاه تاریخى اســت که معماری ایرانىـ  

شکوه اسالم
هرچند در صدر اسالم، معماری مســاجد بر پایه آموزه های دینی و لزوم تأكید بر 
ساده زیســتی در اســالم، تالش كرد از هر نوع پیرایه و تزئین دور بماند، اما به مرور 
زمان، جامعه اسالمی احساس كرد نیاز به شکوهی دارد كه نشانگر و بازتاب دهنده 

عظمت دین اسالم باشد.

قلب شهر اسالمی

پس از ظهور دین مبین اسالم و گســترش آن در شبه قاره عربســتان، اعراب بادیه نشین، در سال ۶37 
میالدی با شکست سپاه ساسانی در ناحیه دماوند، وارد خاک ایران شــدند. اما این حمله و فتح، تصرفی 
ساده نبود، بلکه در پس آن گسترش اســالم، هدف اصلی قرار گرفت و سپاه مسلمانان، تمامی تالش خود 
را مبذول داشتند تا عالوه بر گسترش قلمرو جغرافیایی خود، عقاید اســالمی را نیز همه گیر کنند و پیام 

آخرین دین آسمانی را به گوش جهانیان برسانند.

دکتر سمیه رمضان ماهی
استاد دانشگاه تهران 

گذري بر پیشنه معماري مساجد و نقش آن در معادالت اجتماعي
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ساسانى با تمامى رهاوردها و تجربیات هزارساله 
خود به مدد گرفته مى شود، به طوری که مى تواند 
صورت بندی معماری اســالمى را تا سر حد یك 

معماری فوق العاده زیبا و شکوهمند، رشد دهد.
    متأثر از معماري ساساني

مسئله بعدی که شــکل گیری معماری مساجد 
در ایران با آن مواجه و از آن متأثر شــد، عظمت 
معماری کاخ های عهد ساسانى است؛ بناهایى که 
برای عامه مردم، اماکنى غریب، دور از دسترس، 
پررمز و راز، شــکوهمند و دســت نیافتنى بود. 
توضیح آن کــه هرچند در ابتدای صدر اســالم، 
معماری مســاجد بر پایه آموزه های دینى و لزوم 
تأکید بر ساده زیستى در اسالم، تالش کرد از هر 
نوع پیرایه و تزئین دور بماند، امــا به مرور زمان، 
جامعه اسالمى احساس کرد نیاز به شکوهى دارد 
که نشــانگر و بازتاب دهنده عظمت دین اسالم 
باشد. برای دستیابى به چنین هدفى، از معماری 
کاخ های ساســانى کمــك گرفته شــد، اما این 
بنای باشکوه نه در کاخ، بلکه در ساحت مساجد 
چشمگیر و زیبا که گویى تجسم عالم بهشت بر 

عرصه خاکى بودند، تحقق پیدا کرد.
    موجی نو در ساخت معماری مساجد

تقریباً بالفاصله پس از ورود اسالم به ایران، موجى 
نو در ساخت معماری مســاجد آغاز گردید. این 
ساختمان های نوپا، بر پایة نیارهای دینى و عرفى 
پدید آمدند و مصالح، فنون و ســبك های محلى 
در شکل دهى آن ها نقشى مســتقیم داشتند. با 
این حال، امروزه به دو دلیل، بررســى و کنکاش 
در روند تحوالت این بناهای اولیه، مشکل و بعضاً 
غیرممکن است؛ نخست آن که متأسفانه در زمانه 
حاضر، هیچ بنایى در ایران از سده های اول و دوم 
هجری به صورت ســالم و دست نخورده، بر جای 
نمانده اســت و دوم آن که، هرچند قدمت برخى 
بناها در عصر حاضر به قرون اولیه اسالم مى رسد، 
اما بازســازی های ادواری و تلفیق ســبك های 
مختلف در زمان های گوناگون، به قدری در بافت 
و نقشة اولیه بنا تنیده شده که بازشناسى ساختار 

اولیه امری ناممکن مى نماید.
    معماری مســاجد در سده های اولیه 

اسالمی
با توجه به تحقیقات و بررسى های ایران شناسانى 
چون آرتور آبهام پوپ، در معماری سده های اولیه 
اسالمى، ســه نوع عمده از مســجد رواج داشته 
است: اول مســجد چهارطاقى، که عبارت بود از 

یك قبه یا گنید بر بــاالی اتاقى چهارگوش. این 
فرم کاماًل از پالن آتشکده های ساسانى اقتباس 
شــده و از ســویى پس از گرویدن مــردم یك 
منطقه به اســالم و باالرفتن جمعیت مسلمانان، 
بعضاً آتشکده موجود در شهر، به مسجد تبدیل 
مى شد. دوم مســجد ایوان باز، که عبارت بود از 
بنایى با طاق ضربِى ساده به سنت ابنیه ای چون 
طاق کسری، و سوم مســجد صحن باز، معروف 
به مســجد عربى که با رواق هایى محاط شده و 
ایده ســاخت آن به خانه حضرت محمد)ص( در 
مدینه باز مى گشــت. به مرور و با گذشت زمان، 
هر سه سبك اولیه در باال، از رونق افتاد و ساخت 
آن متوقف شد، اما از ســویى دیگر، ویژگى های 
مثبت و کاربردی هر ســه در هم تلفیق شــد و 
سبك خاصى از مسجدسازی را پدید آورد که به 
ایوانى معروف است و خود به انواع تك ایوانى، دو 
ایوانى و چهار ایوانى تقسیم مى شود. شرح و بسط 
تفاوت ها و سیر این تغییرات، خود مقاله ای دیگر 
مى طلبد، اما در این جــا ذکر همین نکته بس که 
در نهایت مسجد چهارایوانى به عنوان کامل ترین، 
جامع ترین و در عین حال کارآمدترین نوع مسجد 
شــناخته و در فرهنگ معماری اسالمى تثبیت 
شد. در این نوع از مســجد، تمامى دستاوردهای 
معماری ساســانى که تحت نظام تفکری اسالم، 
تهذیب شده بودند، نقشى کلیدی و اساسى بازی 
کرد. سرزمین ایران هم از نظر مصالح بوم آورد و 
هم به لحاظ روش و تکنیك در ســاخت بناهای 
عظیم، معمارانــى چیره دســت و کارآزموده در 
بطن خود داشت که ســاخت مساجد عظیم، به 
جای کاخ  های باشــکوه را عرصه ای برای جوالن 
استعدادها و پرواز خیال خود مى دانستند. فروتنى 
و مردم وارگى حاکم بر ایمــان اصیل، به هر آنچه 
که از اســالم و این فرهنگ ســاده برمى خاست، 
عظمتى درونى مى بخشــید. نــوای خوش اذان 
روزی پنج بار از مسجد برمى خاست و روز جمعه 
نیز، مردم برای تجدید وحدت، به حضور در نماز 
جمعه فراخوانده مى شــدند. ولى مسجد، صرفاً 
محلى برای کاربردهای فوق نبــود! درِ خانة خدا 
همیشــه به روی بنده مؤمن گشوده بود. مسجد 
بنایى بود که نه به یك فرقه، قوم و محله، بلکه به 
تمامى مسلمانان تعلق داشت؛ آرامگاه هر غریِب 
خانه بدوش بود که مى توانست روح و جان خود را 
زیر سقف گنبدین مسجد، آرام بخشد و خستگى 

راه و سفر را از تن بیرون کند.

    نقش مسجد در شهرسازی اسالمی
از ســویى دیگر هرچند مســجد محل انجام 
فرایض دینى بــود، اما بــا توجه بــه فرایض 
اســالم، تحصیل و علم آموزی و اشاعه آن نیز 
نوعى از عبادت محســوب مى شود و به همین 
خاطر در رواق های اطراف صحن، حجره های 
تعلیم و علم آموزی نیز دایر شــد که در آن ها 
از درس صرف و نحو تا فلســفه، فقه و الهیات 
به طالب آموزش داده مى شد. عالوه بر تمامى 
این موارد، مســجد یك نهاد سیاسى نیز بود؛ 
فرمان هــای خلیفــه، اعالن جنــگ و جهاد، 
وضع مالیــات و لغــو آن، همگى در مســجد 
اطالع رســانى مى شــد. خلفا جلوس خود را 
از مســجد شــروع و اعالم مى کردند. ذکر نام 
خلیفه در خطبه های نماز روز جمعه، از شروط 
الزم بــرای فرمانروایى بود. عــالوه بر تمامى 
این موارد، مســجد غالباً محلى برای برقراری 
عدالت و همچون محکمه بود؛ قراردادها اغلب 
در مســجد منعقد و امضاء مى شد و معامالت 
رســمیت مى یافت. همچنین فــرد متوفى، با 
طواف مسجد راهى گورســتان و خاکسپاری 
مى شــد و به عبارتى، در تفکر اسالمى مسجد 
تبدیــل به بنایى شــد که در تمامــى مراحل 
زندگى مؤمــن، نقشــى عمیــق و روحانى و 

همیشگى داشت.
بــه همین خاطــر مســجد نقشــى حیاتى در 
شهرسازی اسالمى عهده دار شد و به عنوان کانون 
شهر و درست در وسط بازار جای گرفت؛ بازاری 
که زندگى دنیوی، معامله و داد و ستد روزمره در 
آن جریان داشت و از ســویى با اولین آواي »حى 
على الصاله« و شــتاب برای انجام فریضه نماز، 
دست فرد با آب وضو از عالم مادی به عالم معنوی 
پیوند مى یافت و همین داد و ســتد، محکم ترین 
پشــتوانه اقتصادی جامعه اســالمى شــد که 

»الکاسب حبیب اهلل«.
مسجد همچون قلب تپنده شهر و در وسط بازار، 
شهری معنوی در درون شهری دنیوی شد که نه 
نیاز به دیوار بیرونى داشــت، و نه نما؛ یك سردر 
ورودی با قندیل هایى که گویى از آسمان آویخته 
شده اند برای ورود به این شهر معنوی کافى بود و 
از همین طریق، دنیای خــارج از عالم درون جدا 

مى شد.
در شماره هاي بعد ســبك هاي معاري مساجد 

   .تحلیل خواهد شد

مسجد همچون 
قلب تپنده شهر 
و در وسط بازار، 
شهری معنوی 
در درون شهری 

دنیوی شد كه 
نه نیاز به دیوار 
بیرونی داشت، 

و نه نما؛ یک 
سردر ورودی با 
قندیل هایی كه 
گویی از آسمان 

آویخته شده اند 
برای ورود به این 

شهر معنوی 
كافی بود و از 
همین طریق، 

دنیای خارج از 
عالم درون جدا 

می شد

مسجد چهارایوانی
مســجد چهارایوانی به عنوان جامع ترین و كارآمدترین نوع مسجد شناخته و در 
فرهنگ معماری اسالمی تثبیت شــد. در این نوع از مسجد، تمامی دستاوردهای 
معماری ساسانی كه تحت نظام تفکری اسالم، تهذیب شده بودند، نقشی كلیدی 

و اساسی بازی كرد.
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سفرنامه

     سفرنامه ها کجای ادبیات خانه دارند؟
سفرنامه یکى از ســبك های ادبى است. در واقع 
نوعى گزارش، که نویسنده در قالب آن، دیده ها و 
شنیده های خودش را در طول سفر شرح مى دهد. 
این دیده ها و شنیده ها مربوط مى شود به موقعیت 
جغرافیایــى، آب و هوا، جمعیــت، زبان و مذهب 
مردم منطقه و آداب و رســوم ملى آن ها. عالوه بر 
آن، نویســنده درباره بناهای تاریخى، مســاجد، 
کتابخانه ها و بازارهای منطقه هم مى نویسد و آنچه 
را دیده اســت توصیف مى کند. همه این ها باعث 
مى شود تا سفرنامه ها، حکم گنجینه ای از اطالعات 
را پیدا کنند.گنجینه ای کــه از طریق آن جامعه 
شناسان، باستان شناســان و دیگر کارشناسان 
مى توانند بــه واقعیت هایى از وضــع اجتماعى، 
سیاسى، اقتصادی و هنری دوره ای از تاریخ مردم 
یا منطقه ای دست پیدا کنند. کاری که برای آن ها 

از طریق کتاب های تاریخى امکان پذیر نیست.
     سفرنامه ها چه انواعی دارند؟

دو دسته سفرنامه داریم: ســفرنامه های خیالى 
و ســفرنامه های واقعى. دســته اول، همان طور 
که از اسمش پیداست، شــرح تخیالت نویسنده 
به صورت قصه یا تمثیل اســت که در قالب سفر 

اتفاق مى افتد. از این نوع سفرنامه ها هم در ادبیات 
ایران و هــم در ادبیات جهــان نمونه های زیادی 
داریم. »کمــدی الهى« اثر معــروف دانته، ادیب 
نامَور ایتالیایى، در واقع نوعى شــرح سفر خیالى 
او  به دوزخ، برزخ و بهشــت است و یا »بیست هزار 
فرســنگ زیر دریا«،»دور دنیا در هشــتاد روز« 
و »مســافرت به مرکز زمین« از آثــار ژول ورن، 
رمان نویس معروف فرانسوی، از نوع سفرنامه های 

تخیلىـ  علمى است.
اما در ادبیات ایــران مى توان بــه »منطق الطیر 
عطار« اشاره کرد که توســط فریدالدین عطار به 
صورت منظوم نوشــته شده اســت و سفر پُررنج 
عارف سالك و گذشتن او از هفت شهر عشق را بیان 
مى کند. »ارداویرافنامه« هم یك سفرنامه معنوی، 
یا در واقع معراجى است که برای ارداویراف؛ موبد 
فرزانه زرتشتى که معاصر اردشیر بابکان بوده است 
رخ مى دهد و او از جهنم و بهشــت دیدار مى کند و 
مشاهداتش را بر اساس آیین زرتشت مى نویسد. 
امــا از معروف تریــن ســفرنامه ها در ایــن نوع، 
»سیاحتنامه ابراهیم بیگ« است که زین العابدین 
مراغه ای آن را در سه جلد به نگارش در آورده است.

سفرنامه های واقعى به آن دسته از سفرنامه هایى 
گفته مى شود که واقعاً عملى شده باشد و نویسنده 
خاطرات خــود و رخدادهایى دا کــه عیناً دیده و 
شنیده و با آن ها مواجه شــده است را مى نویسد. 
ســفر نامه مارکوپولو در ادبیات جهــان، از جمله 
معروف ترین ســفرنامه های واقعى اســت. این 
سفرنامه با عنوان»عجایب« شــامل مشاهدات 
مارکوپولو، جهانگــرد ایتالیایــى در قرن هفتم 
هجری از آسیای صغیر و ایران به چین و گزارشى 
از مشــاهداتش در مســیر راه ابریشــم از چین، 

ترکستان، مغولستان و قسمتى از جنوب شرقى 
آسیا اســت. یکى دیگر از ســفرنامه های بزرگ، 
»سفرنامه ابن بطوطه« اســت که شرح سفرهای 
طوالنى او در شــمال آفریقا و سرزمین های مصر، 
عراق، ایران و سه بار سفر او به مکه و گذرش از بحر 
احمر، یمن، آسیای صغیر، ماواءالنهر، افغانستان، 
هند، بنگال، آسام تا چین است. او با سْبکى ساده، 
اما دقیق و کامل شرح مشــاهدات خود را در عین 
رعایت صداقت آورده اســت. این ســیاح معروف 
مراکشى، معموالً در هر شهری ابتدا از مکان های 
مذهبى دیدن کــرده و آن ها را در ســفرنامه اش 
مورد بررسى قرار داده است. و اما »سفرنامه ناصر 
خسرو قبادیانى« که شرح مسیر ســفر دو هزار و 
دویست فرســنگى او از بلخ تا مصر است، از جمله 
معروف ترین و بهترین نمونه سفرنامه در ادبیات 

فارسى است.
     سفرنامه نویسی در ایران

نوشــتن ســفرنامه در ایران، در دوران حکومت 
صفویه شــدت گرفــت و در دوران قاجــار مورد 
توجه ســالطینى چون ناصرالدین شــاه و پسر 
او مظفرالدیــن قاجار و گروهــى از رجال درباری 
و سیاســى قرار گرفت و آن ها را بــه خلق آثاری 
چون ســفرنامه نظام الســلطنه )آجودان باشى 
فتحعلى شــاه( به کشــورهای اتریش، فرانســه 
و انگلســتان کــه در فاصله ســال های 12٥4 و 
12٥٥ هجری بر انگیخت. سیاحتنامه على خان 
امین الدولــه )ف 1322 هـــ، ق( صــدر اعظــم 
مظفرالدین شاه به مکه معظمه و سفرنامه فرخ خان 
امین الدوله )1230-1288 هـ، ق( سفیر ایران در 
اروپا، به نام مخزن الوقایع نیز از دیگر آثار این دوره 

 .است

گنج سفر

مریم میرمحمدی

یکی از لذت بخش ترین برنامه های زندگی، سفر رفتن است، اما 
صد حیف که عمر ســفر کوتاه است؛ حاال می خواهد چند سال 
طول کشیده باشد یا چند روز فرقی نمی کند. چشم هایت را که 
باز کنی، برگشته ای سر خانه اولت. سفرنامه، این جور مواقع به 
دادت می رسد... در ادبیات فارسی، سفرنامه های زیادی سراغ 
داریم که هم ارزش تاریخی دارند و هــم ارزش ادبی. اگر یک 
سفرنامه خوب نوشته شود، موقع خواندنش احساس می کنی 
تو هم با نویســنده در حال سفر هســتی و داری تک تک این 
گفته ها و نوشته ها را می بینی و می شنوی و آن وقت چه لذتی از 
این باالتر که در خانه ات نشسته باشی و با ورق زدن یک کتاب، 

هرجا که دلت بخواهد بروی و سیر و سیاحت کنی.

سفرنامه چیست و آیا به عنوان یک ژانر 
ادبی قابل استناد است؟

ابزار سفرنامه
ســفرنامه یکی از ســبک های ادبی اســت. در واقع نوعی گزارش، كه نویسنده در 
قالب آن، دیده ها و شــنیده های خودش را در طول سفر شرح می دهد. این دیده ها و 
شنیده ها مربوط می شود به موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، جمعیت، زبان و مذهب 

مردم منطقه و آداب و رسوم ملی آن ها.



خاورمیانه

جنگ افروزان و متجاوزان در 
خاورمیانه از غذا به عنوان سالح 

استفاده می کنند 

 غذا به مثابه 
سالح 

نوار غزه

سیاست های غیرانسانی رژیم 
صهیونیستی در نوار غزه 

بزرگ ترین 
زندان دنیا 

گزارش

گزارش سازمان بهداشت جهانی 
درباره اهدای خون در کشورهای 

مختلف

آمار خون 

بین الملل

 نور امید 
در دریای متالطم
واکنش های جهانی به بحران 

انسانی ادامه دارد

تالش مهاجران برای رسیدن به اروپا؛ 
تصویر نیروهای امدادی را نشان می دهد 

که در ساحل لیبی به کمک 290 مهاجر 
رفته اند. سران اروپایی بر سر نحوه 

مدیریت بحران پناهجویان اختالف دارند.
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خاورمیانه

   رنج سوریه
در این میــان کلمات قادر بــه توصیف وخامت 
اوضاع در ســوریه و رنج و دردی کــه مردم این 
کشــور متحمل می شوند نیســت. به شهادت 
گزارش هــای ســازمان ملل متحــد، جنگ و 
درگیری های پنج ســاله در این کشــور، جان 
بیش از 250 هزار تن را گرفته اســت و نزدیک 
به نیمــی از جمعیت ســوریه، یعنــی بیش از 
11 میلیون نفر آواره شــده اند. بیــش از چهار 
میلیون ســوری در اردوگاه های پناهندگان در 
کشورهای مختلف سکنی گزیده اند و ده ها هزار 
نفر آواره هستند. آنچه که موجب تشدید بحران 
انسانی در سوریه شده اســت، استفاده از غذا به 
عنوان ســاح اســت. در واقع محاصره مناطق 
و شــهرها و قطع راه های ارتباطی و مواصاتی 
یکی از تاکتیک های جنگی در ســوریه و برخی 
مناطق جنــگ زده دیگر در خاورمیانه شــده 
اســت. عدم اجازه ورود غذا، دارو و ســوخت به 
مناطق تحت محاصــره، تاکتیکی موفق و مؤثر 

در درگیری ها بوده است. 
در ســوریه، به ویژه با آغاز زمستان و سرد شدن 
هوا و تشــدید درگیری ها، مرگ و میر ناشی از 
گرسنگی شدید افزایش یافته است. گروه های 
کمک رســانی بین المللــی کــه توانســته اند 
به برخــی از شــهرهای جنگ زده در ســوریه 
وارد شوند، وضع این شــهرها را بسیار وخیم و 
دردناک توصیف کرده اند. بان کی مون، دبیر کل 
سازمان ملل متحد گفت که انسان ها در سوریه 
با صحنه هایی مواجه می شوند که هیچ گاه از یاد 
نخواهند برد. وی گفت که استفاده از گرسنگی 
به عنوان ســاح جنگی مصداق بــارز جنایت 

جنگی است. 
دو شــهر محاصــره شــده الفوعــه و کفریا در 
اســتان ادلب واقع در شمال ســوریه، از جمله 
شــهرهایی هســتند که در وضع بســیار بدی 
به ســر می برند. بیش از 20 هزار نفر در این دو 
شــهر زندگی می کنند. این دو شهر بیش از یک 
سال اســت که تحت محاصره نیروهای داعش 
قرار دارند. فرارسیدن زمستان و سرد شدن هوا 
موجب شده اســت کمبود دارو، غذا و سوخت 
شــکل وخیم تری پیدا کند. نزدیک به دو هزار 
نفر، که تعداد زیادی از آن ها کــودکان، زنان و 
ســالخوردگان بودنــد در حمات موشــکی و 

غذا به مثابه سالح 

محمد حسینی

بخش های زیادی از خاورمیانه در آتش و خون غوطه ور اســت. هزاران نفر طی چند ســال گذشــته در اثر 
خشــونت ها، جنگ های داخلی و درگیری ها در نقاط مختلف خاورمیانه، از سوریه و لبنان تا عراق و یمن جان 
خود را از دســت داده اند. اما جنگ افروزان و متجاوزان فقط از بمب و گلوله و سالح های سرد و گرم استفاده 
نمی کنند، بلکه از غذا نیز به عنوان سالح استفاده می کنند. میلیون ها نفر در عراق، سوریه و یمن با گرسنگی 
شدید دست و پنجه نرم می کنند. شــبح مرگ مدت هاست که در این سه کشور بر ســر مردمان آن ها سایه 
افکنده اســت و جهانیان تنها نظاره گر نبرد میلیون ها زن و کودک و پیر و جوان با مرگ و گرســنگی و رنج 
هستند. در این میان کودکان که همواره در درگیری ها آســیب پذیرترین گروه هستند، بیش از همه با خطر 
سوء تغذیه شدید مواجه هستند. بسیار از خانواده ها در سوریه و یمن قادر به تأمین مخارج اولیه خود نیستند 
و  برای دستیابی به مایحتاج اولیه مانند آب آشامیدنی، غذا، سوخت و دارو مجبور هستند به هر آنچه در اختیار 

دارند چوب حراج بزنند. 

جنگ افروزان و متجاوزان در خاورمیانه فقط بمب و گلوله و 
سالح های سرد و گرم به کار نمی برند، بلکه از غذا نیز به عنوان 

سالح استفاده می کنند 
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خمپاره ای نیروهای تکفیری و در اثر گرسنگی 
و کمبود امکانــات اولیه جان خود را از دســت 

داده اند. 
   مرگ و میر در اثر سوء تغذیه

شــهر دیگری که در شرایط بســیار بحرانی به 
سر می برد، دیرالزور اســت. بیش از 200 هزار 
نفر در این شــهر در محاصره نیروهای تکفیری 
داعش هستند. سازمان ملل متحد اعام کرده 
است که در اثر ممانعت از ورود کلیه کمک های 
انسان دوستانه به دیرالزور و جلوگیری از خروج 
مردم از شهر، وضع انســانی در این شهر بسیار 
وخیم است. مردم شــهر با کمبود بسیار شدید 
غذا، دارو و مایحتاج اولیه مواجه هســتند. بنا بر 
اعام فعاالن حقوق بشــری، ده ها نفر تاکنون 
در اثر ســوء تغذیه جان خود را از دست داده اند. 
آب آشامیدنی تنها یک روز در هفته، برای چند 
ســاعت فراهم اســت. به رغم قطعنامه شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد که بر ارسال بدون 
قید و شــرط کمک های بشردوستانه به مناطق 
جنگ زده تأکید داشــت، گروه های امدادرسان 
و مؤسسات امدادرسان وابسته به سازمان ملل 
متحد با مشــکات زیادی برای کمک رســانی 
مواجــه بوده اند. تأمین منابــع مالی کمک ها و 
موانع رساندن کمک ها به کسانی که بیشترین 
آســیب را دیده انــد، از جمله این مشــکات 

هستند. 
اگرچــه محاصــره شــهرها در جنگ هــا و 
درگیری هــای نظامــی یک تاکتیــک جنگی 
رایج اســت، اما قوانین بشردوستانه بین المللی 
مــواردی را در زمینه شــکل و نحــوه برخورد 
طرف های درگیر در یــک جنگ با غیرنظامیان 
ذکر کرده انــد و طرف های درگیــر در جنگ و 
درگیری ملزم به رعایت این قوانین و جلوگیری 
از آسیب رســیدن به غیرنظامیان هستند. این 
در حالی اســت که نیروهای تکفیری در سوریه 
و عراق از خشــونت بیش از اندازه و ســبعانه به 
عنوان یک تاکتیــک جنگــی و تبلیغاتی بهره 
می برند و نه تنها اعتنایی بــه قوانین بین المللی 
نمی کنند، بلکه ساده ترین اصول زندگی انسانی 
را نیز نادیده می گیرند. در واقع خشــونت های 
گروه های تکفیری در ســوریه و عراق بی سابقه 
بوده و مردم جهان را انگشــت بــه دهان کرده 

است. 

   آمار سازمان ملل درباره مردم دربند 
سوری

بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، بــر اســاس 
تخمین های ســازمان ملل متحد، حدود 400 
هزار نفــر در 15 منطقــه مختلف در ســوریه 
تحت محاصره هســتند. بنا بر ایــن گزارش در 
سال 2014 ســازمان ملل متحد فقط توانست 
به پنج درصد مردم تحت محاصــره آب و مواد 
غذایی برســاند، در حالی که در ســال جاری 
میادی بر اســاس تخمین ها، بــه کمتر از یک 
درصد جمعیت تحت محاصره کمک رســانی 
شده است. در ســال 2015 برنامه جهانی غذا، 
ســازمان ملل متحد به دلیل کمبود منابع مالی 
ناچار شــد حجم کمک های غذایــی که به هر 
خانواده در ســوریه ارائه می کــرد را 25 درصد 
کوچک تر کند. این ســازمان اعام کرده است 
که برای پاســخگویی به نیازهای افرادی که در 
جریان درگیری ها در ســوریه آسیب دیده اند، 

نیاز به 25 میلیون دالر در هفته دارد.
وضعیت در میان پناهندگان ســوری نیز بسیار 
وخیم است. بر اســاس اعام صندوق کودکان 
ســازمان ملل متحد )یونیسف(، ســوء تغذیه 
خطری عمده برای میلیون ها پناهنده ســوری 
است. بر اساس گزارش یونیسف بیش از دو هزار 
کودک ســوری در لبنان از ســوء تغذیه شدید 
رنج می برند و برای زنده مانــدن نیاز به واکنش 
فوری و جدی سازمان های امدادرسان و مجامع 
بین المللی دارند. یونیسف هشــدار داده است 
از آن جایی که ســوء تغذیه با مشکات دیگری 
همچــون بهداشــت ضعیف، آب آشــامیدنی 
ناسالم، ضعف سیســتم ایمنی بدن، بیماری ها 
و تغذیه نامناســب کودکان و نوجوانان مرتبط 

است، اوضاع از آنچه هست بدتر خواهد شد. 
اوضاع در یمن، فقیرترین کشور خاورمیانه نیز 
به شدت وخیم و بحرانی اســت. بر اساس اعام 
ســازمان های بین المللی، نیمی از 22 اســتان 
یمن در آســتانه قحطی هســتند. بر اســاس 
اعام ســازمان ملل متحد، دسترســی بیش از 
14 میلیون یمنی به آب، غذا و ســوخت بسیار 
محدود است. در این کشور نیز میلیون ها نفر در 
اثر درگیری ها بی خانمان شــده اند و میلیون ها 
 کــودک یمنی بــا خطر ســوء تغذیــه مواجه 

هستند. 

   وضع وخیم یمن
بر اســاس گــزارش آسوشــیتدپرس، بحران 
انســانی در یمن از زمــان آغاز تجــاوز نظامی 
عربســتان ســعودی و چنــد کشــور دیگــر 
بســیار بدتر شــده است. کشــتی های نظامی 
عربســتان ســعودی اجازه ورود کشتی های 
حامل مواد غذایی و دارو بــه یمن را نمی دهند. 
نکته تأســف برانگیز در مورد یمن این اســت 
که اوضــاع انســانی در این کشــور روز به روز 
بدتر می شــود. برنامه خوار وبار و کشــاورزی 
ســازمان ملل متحد در ماه فوریه ســال جاری 
میادی اعام کــرد که تعداد افــرادی که نیاز 
فوری به غــذا و آب آشــامیدنی در یمن دارند، 
 طی هشــت ماه گذشــته 12 درصد بیشــتر 

شده است. 
کمبود شــدید غذا، دارو و ســوخت در سراسر 
یمن موجــب افزایش شــمار کــودکان دچار 
سوء تغذیه در این کشور شــده است و از سوی 
دیگر تخریب مراکز بهداشتی و درمانی در یمن 
مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه در میان کودکان 
را افزایش داده است. بر اساس گزارش یونیسف 
که اواسط ماه ژانویه سال جاری میادی منتشر 
شد، حدود ســه میلیون کودک یمنی با خطر 
سوء تغذیه مواجه هســتند و نیازمند درمان و 
توجه فوری هستند. آسوشیتدپرس در گزارش 
خود مدعی شده است که به یک گزارش جدید 
که توســط گروهی از کارشناسان سازمان ملل 
متحد تهیه شــده دست یافته اســت که ابعاد 
جدیدی از جنــگ در یمن را آشــکار می کند. 
کارشناســان ســازمان ملل متحد در گزارش 
خود آورد ه اند که »تحمیل گرســنگی به عنوان 
 یک تاکتیک جنگــی« در یمن بــه کار گرفته 

می شود. 
البته محاصره غیرانســانی منحصر به ســوریه 
و یمن نبوده اســت و از نمونه هــای دهه های 
اخیر می توان بــه محاصره گرازده و ســارایوو 
در جریان جنگ های داخلی در بوســنی اشاره 
کرد. همچنیــن محاصره نوار غــزه که حدود 
یک میلیون و هشــتصد هزار نفر در آن زندگی 
می کنند از ســوی رژیــم صهیونیســتی )و با 
همکاری مصر( از نمونه های دهشتناک اعمال 
فشار به غیرنظامیان برای رسیدن به هدف های 

 .سیاسی و نظامی است

محاصره 
غیرانسانی 

منحصر به سوریه 
و یمن نبوده است 

و از نمونه های 
دهه های اخیر 

می توان به 
محاصره گرازده و 
سارایوو در جریان 
جنگ های داخلی 

در بوسنی اشاره 
کرد. همچنین 
محاصره نوار 

غزه از نمونه های 
دهشتناک 

اعمال فشار به 
غیرنظامیان 
برای رسیدن 
به هدف های 

سیاسی و نظامی 
است

وضع وخیم یمن
بر اســاس گزارش آسوشــیتدپرس، بحــران انســانی در یمن از زمــان آغاز 
تجاوز نظامی عربستان سعودی و چند کشــور دیگر بسیار بدتر شده است. 
کشتی های نظامی عربستان ســعودی اجازه ورود کشتی های حامل مواد 

غذایی و دارو به یمن را نمی دهند.
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نوار غزه

ســاختمانی به غزه نیز جلوگیــری می کنند. بر 
اســاس گزارش آکســفم نیاز به مایجتاج اولیه، 
خوار و بار و دارو در غزه بســیار شدید است. غزه 
طی سال های گذشته با محاصره ناعادالنه رژیم 
صهیونیستی ویران شده اســت و مردم غزه که 
پیش از محاصره نظامی و حمات مداوم نیروهای 
اسرائیلی وضع چندان مطلوبی نداشتند، نسبت 

به گذشته آسیب پذیرتر نیز شده اند. 
دست کم خانه 100 هزار نفر از مردم غزه که نیمی 
از آن ها کودکان هســتند تخریب شــده است و 
ساکنان آن ها بی خانمان شده اند. دسترسی به آب 
آشامیدنی بســیار محدود شده است و خانه های 
مردم غزه فقط نیمی از روز بــرق دارند. ممانعت 
از واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی موجب 
شده است که نیمی از خانه های مردم غزه که نیاز 

به بازسازی دارد همچنان ویرانه باقی بمانند. 
    حبس حرمت انسانی

از دیگر ابعاد غیرانســانی محاصــره غزه این 
مسئله اســت که به مردم غزه اجازه خروج از 
نوار غزه داده نمی شــود. آن ها همچنین اجازه 
تجارت با مردم کرانه باختری و یا کشــورهای 
دیگر را ندارند. آکســفم در ادامه گزارش خود 
که در ماه ژوئیه در وب سایت این نهاد خیریه 
منتشر شده است آورده است: »به ماهیگیران 
و کشاورزان اجازه دسترسی به زمین هایشان 
داده نمی شــود و اغلب در حالــی که در حال 
کار در زمین های خود هســتند به سوی آن ها 
تیراندازی می شود. غزه دچار بحران اقتصادی 
است و بیش از 60 درصد جوانان بیکار هستند 
که باالترین نرخ بیــکاری در میان جوانان در 

جهان است.« 
بیش از 300 هــزار کودک و جــوان تجربه های 
تروماتیک شــدید از جنگ و درگیری ها در غزه 
دارند، مــردم بســیاری، افرادی از خانــواده و یا 
اقوام خود را از دســت داده اند و در شــرایطی در 
خانه هایشان زندگی می کنند که دائماً با احتمال 
بمباران و موشــک باران توســط نیروهای رژیم 

صهیونیستی مواجه هستند. 
بنیاد آکســفم ضمن محکوم کردن تمام اشکال 
خشــونت علیه غیرنظامیان در غزه اعام کرده 
است که آثار خشونت های ســال های اخیر برای 
نسل ها در میان فلسطینیان باقی خواهند ماند. 
این بنیاد خیریه همچنیــن خواهان پایان فوری 

محاصره نوار غزه شده است. 

بزرگ ترین زندان دنیا 
رامین  امیرخانی

نوار غزه سال هاست که به بزرگ ترین زندان دنیا تبدیل شده است. زندانی که بیش از یک میلیون و 800 هزار انسان در آن گروگان 
زورگویی و سیاست های غیرانسانی رژیم صهیونیستی شده اند. البته نباید فراموش کنیم که مصر نیز در این محاصره غیرانسانی 

همدست رژیم صهیونیستی بوده است. 

سیاست های غیرانسانی رژیم صهیونیستی در نوار غزه 

توسط نظامیان صهیونیســتی بمباران و ویران 
شــد. ام احمد می گوید: »کودکان من احساس 
امنیت نمی کنند. آن ها بــه ترک های دیوار نگاه 
می کنند و مدام از من می پرســند چرا ما مجبور 
به ماندن در این خانه هستیم؟ خانه ای که هر آن 

ممکن است خانه روی سرمان خراب شود.« 
    آسیب پذیری روز افزون مردم غزه

بســیاری از مردم غزه وضعیتی مشابه ام احمد و 
خانــواده او دارند. نیروهای رژیم صهیونیســتی 
نه تنها مانع ورود دارو و مایجتاج اولیه زندگی به 
غزه می شــوند، بلکه از ورود مصالح و تجهیزات 

    غزه ؛ هشت سال پس از محاصره
بنیاد خیریه انگلیسی آکســفم، در گزارشی که 
اواسط سال گذشــته میادی منتشر کرد اعام 
کرد کــه؛ وضع مردم غزه پس از هشــت ســال 
محاصره توسط رژیم صهیونیستی روز به روز بدتر 
می شــود. بازســازی در غزه به ویژه در یک سال 
اخیر بســیار کند پیش می رود، حمــات گاه و 
بی گاه نظامی رژیم صهیونیستی و محاصره مردم 
غیرنظامی با شدت تمام ادامه دارد. ام احمد مادر 
پنج کودک فلسطینی اســت. مدرسه ای که این 
کودکان در آن درس می خواندند در سال گذشته 

کودکان فلسطینی در ساحل نوار غزه بازی می کنند؛ به دور از درگیری و جنگ  و کشتار
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    مصداق بارز جنایت های جنگی
این در شــرایطی اســت کــه اقدامــات رژیم 
صهیونیســتی علیه مردم غزه که مصــداق بارز 
جنایت های جنگی اســت، محدود به محاصره 
غیرانســانی نوار غــزه و حمات مــداوم علیه 
غیرنظامیان نبوده، و نیروهای رژیم صهیونیستی 
بــه روش هــای گوناگــون علیــه غیرنظامیان 
فلســطینی مرتکــب جنایت می شــوند. برای 
نمونه شــبکه تلویزیونــی الجزیــره اواخر ماه 
ژانویه ســال جاری میــادی گــزارش داد که 
نیروهای رژیم صهیونیســتی بــا هواپیماهای 
ســم پاش مزارع مردم غزه را سم پاشی می کنند. 
سم پاشی صهیونیست ها به 162 هکتار از مزارع 
فلســطینی در نزدیکی دیوار حائل شهرک های 

صهیونیست نشین خسارت زده است. 
یکی از مقامات وزارت کشاورزی حماس در مورد 
این اقدام صهیونیســت ها به الجزیــره گفته که 
سموم شیمیایی با غلظت باال بر مزارع فلسطنیان 
پاشیده شده است. این سموم از بستر خاک عبور 
می کنند و به منابع آب زیرزمینی نفوذ می کنند. 
به گفته کارشناســان بهداشــتی این مســئله 
خطر بزرگی برای ســامتی مــردم غیرنظامی 
در غزه اســت. بر اســاس گزارش الجزیره، رژیم 
صهیونیستی منطقه ای که حدود 17 درصد نوار 
غزه را تشکیل می دهد را به صورت یک جانبه به 
عنوان منطقه حائل یا منطقه ورود ممنوع اعام 
کرده اســت و اجازه حضور مردم و کشاورزان در 
این منطقه را نمی دهد. مزارع سم پاشــی شــده 
نیز بیشتر در این منطقه قرار دارند. این در حالی 
است که کارشناسان می گویند این سم پاشی ها 

نه فقط آثار مستقیمی بر سامت مردم غزه دارد، 
بلکه موجب فرسایش خاک می شود و کشاورزی 
را غیرممکن می کند. بنا بر این گزارش، نظامیان 
صهیونیســت برای اعمال فشــار بر کشاورزان 
فلسطینی، مخازن و سیستم های آبیاری مزارع 
را نیز هدف حمات خود قــرار می دهند. هزینه 
تقریبی برخی از تجهیزات و مخازن آبیاری حدود 
15 هزار دالر است و تخریب آن ها فشار مضاعفی 
را بر کشاورزان فلســطینی تحمیل مي کند. در 
جریان حمات ســال 2014 رژیم صهیونیستی 
علیه مردم غزه، بخش کشاورزی نوار غزه بیش از 
550 میلیون دالر خسارت دید. بیش از 14 هزار 
هکتار زمین کشــاورزی تخریب شد و نظامیان 
صهیونیســت هزاران هکتار محصوالت زراعی را 

از بین بردند. 
    هشدار سازمان ملل

در عین حــال بر اســاس یکــی از گزارش های 
جدید ســازمان ملل متحد که در اواخر ســال 
2015 میادی منتشــر شــد، در صورت ادامه 
روند کنونی در غزه، این منطقه تا ســال 2020 
میــادی غیرقابل ســکونت خواهد شــد. این 
گزارش که در جریان کنفرانس توسعه و تجارت 
ســازمان ملل متحد )آنکتاد( در ماه ســپتامبر 
2015 منتشر شــد، رژیم صهیونیستی را عامل 
اصلی بحران کنونی در غزه معرفی کرده اســت. 
بر اســاس این گزارش این رژیم با »سیاست های 
تبعیض آمیز« خــود و حمات نظامی و محاصره 
غزه، شرایط زندگی در غزه را بسیار دشوار کرده 
است. بر اساس گزارش آنکتاد با توجه به کمبود 
کمک های انسان دوســتانه، سرعت کم بازسازی 

و محاصره غزه، چشم انداز بهبود در وضع زندگی 
فلسطینیان ساکن غزه »تیره و تار« است. 

ناظــران مســائل خاورمیانــه سیاســت رژیم 
صهیونیســتی در نوار غزه را »توســعه زدایی« 
نامگذاری کرده اند. بنا بر این سیاســت ها، رژیم 
صهیونیستی با جنگ، محاصره و تحمیل شرایط 
غیرانسانی و فشــار اقتصادی علیه مردم غزه به 
دنبال متوقف کردن روند توســعه در نوار غزه و 
همچنین تخریب آن چیزي است که در گذشته 

انجام شده است. 
    بحران آب در غزه

بحران آب در نوار غزه یکی دیگر از ابعاد بحران 
انســانی بزرگ تری اســت که مردم غزه با آن 
دست به گریبان هســتند. یک مؤسسه هلندی 
مســتقل در ژانویه ســال 2016 گــزارش داد 
که بحــران آب در غزه طی یک دهه گذشــته 
روز به روز وخیم تر شده است و فقط چهار درصد 
منابع آبی موجود در غزه از نظر بهداشتی قابل 

استفاده است. 
ســرانه جمعیت در غزه که باالتریــن نرخ تراکم 
جمعیت در جهان را دارد، 4 هــزار و 500 نفر در 
هر کیلومتر مربع است و منابع آبی طبیعی منطقه 
پاسخگوی نیازهای جمعیت غزه نیست. این در 
حالی است که محاصره غزه و فشارهای مستقیم 
و غیرمستقیم رژیم صهیونیستی زندگی را برای 
مردم غزه رنج آور و دشــوار کرده است. حمات 
رژیم صهیونیســتی افــزون بر این کــه خانه ها، 
مدارس و شــبکه های ارتباطی غــزه را تخریب 
کردند، خسارت های زیادی به شبکه آب رسانی 

غزه نیز وارد کردند. 
سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که آب 
آلوده عامل 26 درصد بیماری ها در نوار غزه است 
و 50 درصد کودکان از بیماری های انگلی مرتبط 
با استفاده آب آلوده رنج می برند. در عین حال بر 
اساس استانداردهای ســازمان بهداشت جهانی، 
سرانه دسترســی روزانه هر فرد به آب بهداشتی 
دست کم 100 لیتر است، اما سرانه دسترسی در 

غزه بین 70 تا 90 لیتر است. 
پیش تر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد 
هشدار داده بود که وضعیت سفره های آبی در نوار 
غزه بسیار بحرانی است و در صورتی که اقدامات 
فوری برای ترمیم سفره های آبی صورت نگیرد، 
قرن ها طول می کشد تا منابع آبی نوار غزه وضع 

  .گذشته خود را بازیابند

هشدار آکسفم
بنیاد خیریه انگلیسی آکســفم، در گزارشــی  اعالم کرد که وضع مردم غزه پس 
از هشت ســال محاصره توســط رژیم صهیونیســتی روز به روز بدتر می شود. 

بازسازی در غزه به ویژه در یک سال اخیر بسیار کند پیش می رود.

بحران آب در نوار 
غزه یکی دیگر 
از ابعاد بحران 

انسانی بزرگ تری 
است که مردم 

غزه با آن دست به 
گریبان هستند. 

یک مؤسسه 
هلندی مستقل 

در ژانویه سال 
2016 گزارش داد 

که بحران آب در 
غزه طی یک دهه 
گذشته روز به روز 

وخیم تر شده 
است و فقط چهار 

درصد منابع آبی 
موجود در غزه 

از نظر بهداشتی 
قابل استفاده 

است

محاصره غزه به روایت بنیاد خیریه آکسفم

     محاصره غزه هشت سال است که ادامه دارد 
     مردم اجازه ورود و خروج به نوار غزه را ندارند

     دسترسی مردم به خدمات اولیه مانند خدمات بهداشتی و آموزشی به شدت محدود شده است
     40 درصد مرد غزه بیکار هستند

     نرخ بیکاری در میان جوانان غزه 67 درصد است
     80 درصد مردم غزه به کمک های انسان دوستانه نیاز دارند

     در درگیری های سال 2014، 19 هزار خانه در غزه تخریب شد 
     ساخت و ساز در غزه به دلیل ممانعت از واردات مصالح و تجهیزات ساختمانی به کندی پیش می رود

     صادرات غزه به سه درصد میزان صادرات پیش از محاصره غزه کاهش یافته است
     مردم غزه حتی اجازه تجارت و تعامل با مردم کرانه باختری را نیز ندارند
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گزارش

جهانی به تأمین مالی بحران های بشردوستانه 
را تشدید می کند. 

   مهم ترین بحران های سال 2015
طبــق گــزارش پایــگاه اینترنتی ســازمان 
بشردوســت ورلد ویژن، مهم ترین بحران های 
ســال 2015 عبارتند از: بحــران پناهجویان 
ســوریه، زلزله نپال، آوارگی مردم عراق، شیوع 
ابوال در غرب آفریقا، مناقشــه جنوب سودان، 
خشکسالی سومالی، خشکســالی در آمریکای 
مرکــزی، و خشــونت در جمهــوری آفریقای 

مرکزی.
جنگ چهارساله در سوریه بیش از 4.4 میلیون 
نفر را وادار به فرار از این کشــور کرده که نیمی 
از آن ها کودک هســتند. این در حالی است که 
شــمار زیادی نیز در داخل این کشور به خاطر 
خشــونت ها آواره شده اند. ســازمان ملل برای 
نیازهای بشردوستانه بحران سوریه درخواست 
7.4 میلیــارد دالر کمــک مالی کرده اســت. 

تاکنون نیمی از این مبلغ فراهم شده است. 
زلزله 7.8 ریشتری در ماه آوریل در نپال زندگی 
بیش از هشــت میلیون نفر را تحــت تأثیر قرار 
داد و نزدیک به هشــت هزار نفر کشــته شدند. 
ســازمان ورلد ویژن برای بیش از دویست هزار 
نفر آب پاکیزه، غذا، پناهگاه موقت و برنامه های 

حمایت از کودکان فراهم کرده است. 
طبق برآورد دفتر هماهنگی امور بشردوستانه 
ســازمان ملل، درگیری های عــراق نزدیک به 
3.2 میلیون نفــر را در این کشــور آواره کرده 
و بیش از ده میلیــون نفر از جملــه 250 هزار 
پناهجوی ســوری در عراق نیازمند کمک های 
بشردوســتانه هســتند. مردمی که در مناطق 
کوهســتانی شــمال عراق پناه گرفته اند برای 

مقابله با زمستان سرد به کمک نیاز دارند. 
شــیوع ابوال در غــرب آفریقا در ســال 2014 
بدترین شــیوع ایــن بیماری از زمان کشــف 
آن در ســال 1975 محســوب می شــود. این 
همه گیــری 18 ماه طول کشــید و بیش از 28 
هزار نفر را مبتا کرد کــه 11.300 نفر از آن ها 
کشته شدند. سازمان های بشردوست، از جمله 
ورلدویژن، با راه اندازی برنامه های پیشــگیری 
از ابوال، تدفین ایمن و آبرومندانه درگذشتگان 
و کمک بــه خانواده هــای قربانیان بــه مردم 

کشورهای درگیر ابوال کمک کردند.
از زمان آغاز مناقشــه در جنوب سودان در سال 

60 میلیون آواره 

مرجان حیرتی

بر اثر مناقشات و دشمنی ها، بیش از 60 میلیون آواره، پناهجو و آواره داخلی در جهان وجود دارد که این امر نشان دهنده بی ثباتی 
جهانی و وقوع درگیری های پیش بینی نشده در مناطق مختلف جهان اســت. این مسئله باعث کاهش امکان عرضه کمک های 
بشردوستانه شده و کار را برای سازمان هایی مانند کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل دشوار ساخته است. بحران های 

عظیم عراق و سوریه که بیش از 15 میلیون نفر را آواره کرده، نمونه ای از این مناقشات هستند. 

بحران جهانی پناهندگان رو به افزایش و کمیساریای عالی پناهندگان و 
سایر آژانس های سازمان ملل و سازمان های موازی آن تالش می کنند تا با 

این بحران مقابله و نیازهای پناهندگان را تأمین کنند

آمار سازمان بشردوست ورلد ویژن
 مهم ترین بحران های سال 2015 عبارتند از: بحران پناهجویان سوریه، زلزله نپال، 
آوارگی مردم عراق، شیوع ابوال در غرب آفریقا، مناقشه جنوب سودان، خشکسالی 
سومالی، خشکسالی در آمریکای مرکزی، و خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی.

   افزایــش ظرفیــت بــرای موارد 
اضطراری

کمیســاریای عالی پناهنــدگان ظرفیت های 
خــود را برای رســیدگی به مــوارد اضطراری 
افزایــش داده و در ســال 2014 و 2015 بیش 
از 600 مــورد واکنش فوری به صورت ارســال 
نیروی کمکی داشته است. حمایت از کودکان 
از جملــه اولویت های کمیســاریای عالی بوده 
است؛ چرا که شمار درخواست های پناهندگی 
از ســوی کودکان تنها و بدون همراه بزرگسال 
افزایش بی ســابقه ای داشته اســت. با افزایش 
تعداد پناهندگان، فشــار بر روی کشــورهای 
پذیرای آن ها نیز بیشتر شده و این مسئله، نیاز 

طبق برآوردهای ســازمان ملل، نزدیک به یک 
و نیم میلیون نفــر در یمن از خانــه خود آواره 
شــده اند و بیش از نیم میلیون نفر از خانه های 
خود در جنوب ســودان گریخته اند. ده ها هزار 
نفر بر اثر خشــونت های باندهــای تبهکار در 
آمریکای مرکــزی آواره شــده اند و نزدیک به 
صدهزار نفر در جستجوی امنیت از خلیج بنگال 
عبور کرده اند. بیش از دو سوم همه پناهجویان 
را مســلمانان تشــکیل می دهند.این در حالی 
است که تنها 42 درصد از بودجه الزم برای 33 
تقاضای کمک ســازمان ملل برای امدادرسانی 
به 82 میلیون نفر در سراسر جهان تأمین شده 

است. 
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2013، یک میلیون و ششــصد و شــصت هزار 
نفر در این کشور آواره شــده اند و 640 هزار نفر 
هم به کشــورهای همســایه پناهنده شده اند. 
گرسنگی، سوءتغذیه و بیماری، کودکان آن ها 
را تهدید می کند. ســازمان های بشردوســت 
کمک کننده به قربانیان ایــن بحران می گویند 
که 6.4 میلیون نفر نیازمند کمک هستند و 3.9 
میلیون نفر با کمبود شدید غذا مواجه شده اند. 
دســت کم 250 هزار کودک دچار سوءتغذیه 

شدید هستند. 
خشکســالی، مناقشــه و بی ثباتــی حکومتی 
در ســومالی، به کمبود طوالنی مــدت غذا در 
این کشــور انجامیده اســت. به گفته سازمان 
کشاورزی و مواد غذایی ملل متحد، نیم میلیون 
نفر در این کشور به کمک غذایی فوری نیازمند 
هستند. در اواخر ســال 2015 نیز 90 هزار نفر 
به خاطر سیل ناشی از پدیده النینو در سومالی 

آواره شدند.
خشکسالی در آمریکای مرکزی در سال 2015 
به پدیده النینو نســبت داده شــده و برداشت 
غات را در کشــورهای الســالوادور، گواتماال، 
هندوراس و نیکاراگوئه به شــدت کاهش داده 
است. به گزارش سازمان ملل، 3.5 میلیون نفر 
در این کشــورها در نتیجه خشکسالی آسیب 
دیده اند و بیش از دو میلیون نفر نیازمند کمک 
غذایی و مراقبت بهداشــتی هســتند. انتظار 
می رود این آمار در اوایل ســال 2016 افزایش 

یابد.
خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی نزدیک 
به 450 هزار نفــر را از خانه های خود آواره کرده 
است. بسته شدن مدارس، کودکان را در معرض 
سوءاستفاده و خشــونت، از جمله استخدام در 
گروه های عامل جنگ قرار داده است. میلیون ها 
نفر در این کشــور نیازمند حمایت، مواد غذایی 
و خدمــات بهداشــتی هســتند. نرخ شــدید 
ســوءتغذیه که جزء باالترین آمار جهانی است، 

طی مناقشات اخیر افزایش یافته است.
   نهادهای خیریه کم نام و نشان

سرنوشــت پناهجویان در اروپا با انتشار تصویر 
جســد بچه سه ساله سوری در ســاحل ترکیه، 
توجــه جهــان را به خــود جلب کرده اســت. 
انتشــار این تصویر باعث خشــم و اندوه مردم 
شد و بســیاری تاش کردند به هر طریقی که 

می توانند کمک کنند.

ایســتگاه ســاحلی کمــک بــه مهاجــران 
 ،)Migrant Offshore Aid Station(
یک نهاد خیریه اســت که ناوگانی از قایق های 
نجات را برای نجــات جان پناهنــدگان اداره 
می کند. 24 ساعت پس از انتشــار این عکس، 
کمک های مالی به این ایســتگاه 15 برابر شد 
و تاش های مستقل بسیاری برای جمع آوری 

کمک در شبکه های اجتماعی صورت گرفت. 
ســازمان های خیریه بسیاری هســتند که به 
هزاران پناهنده  ای که از ســوریه و افغانستان یا 
از دیکتاتوری اریتره فرار کــرده و به اروپا روی 
می آورند، کمــک می کنند. بســیاري از آن ها 
شناخته شــده هســتند؛ مانند: کمیساریای 
عالــی پناهندگان ســازمان ملل، یونیســف، 
پزشــکان بدون مرز، آکســفام، صلیب ســرخ 
بین الملــل و صنــدوق نجات کــودکان. با این 
حال، ســازمان های کوچک تری هم هســتند 
که کارهــای بزرگــی در زمینــه فعالیت های 
بشردوســتانه انجام می دهند؛ ازجمله ایستگاه 
ســاحلی کمک به مهاجران که بــا ناوگانی از 
قایق های نجات در دریــای مدیترانه به نجات 
پناهنــدگان در دریــا مــی پردازد، ســازمان 
آلمانی اســتقبال از پناهجویان کــه با مردمی 
کــه تمایل دارنــد اتاق هــای اضافــی خود را 
در اختیــار پناهجویــان قرار دهنــد همکاری 
می کند، ســازمان قبیله جهانی در کاله که در 
کمپ پناهندگان کاله در فرانســه اقدام به ثبت 
داســتان زندگی پناهندگان کرده و همچنین 
کمک هــای مردمــی را جمــع آوری می کند، 
سازمان پروژه های کوچک استانبول که کاس 
درس و بورسیه دانشجویی برای کودکان سوری 
در ترکیه فراهم می کند، بنیاد کرم که یک نهاد 
خیریه فعال در ترکیه اســت و بــرای کودکان 
ســوری فرصت های آموزشــی فراهم کرده و 
برای ســاخت مدرسه در ســوریه کمک مالی 
جمع آوری می کند، ســازمان دست در دست 
برای سوریه که به طور مســتقیم مواد غذایی، 
لبــاس، آب، بهداشــت و کمک های پزشــکی 
مهم را به مردمي که به جاي فرار به کشــورهاي 
همســایه در خاک ســوریه مانده انــد عرضه 
می کند، سازمان کاه سفیدان وابسته به وزارت 
خارجه آرژانتین که مسئول رساندن کمک های 
بشردوستانه این کشور است و تیم اعزامی آن در 
سوریه اولین افرادی هســتند که پس از انفجار 

هر بمب در این کشــور، در مکان آن حاضر شده 
و مردم را نجات می دهنــد و تاکنون بیش از 22 
هزار نفر را نجات داده اند و گــروه وطنیلی که با 
طرح های کوچک مانند سینماهای سیار، سعی 
می کنند بــا اثرات آســیب های روانی جنگ بر 
روی کودکان سوری مبارزه کنند. سازمان های 
مشــابه فعال در زمینه کمک بــه پناهجویان 

عبارتند از: 
ســپاه پزشــکی بین المللــی کــه تیم هایش 
کمک هــای پزشــکی مســتقیم خــود را به 
پناهندگان ســوری در عــراق، اردن، لبنان و 
ترکیه عرضه می کنند. برای مثال، این سازمان 
در شــهر غازی عینتاب در ترکیــهـ  که فاصله 
چندانی با شهر جنگ زده حلب در سوریه ندارد 
ـ مرکز خدمت رسانی به پناهندگان سوری دایر 
کرده که مراقبت پزشــکی، کاس آموزشــی و 

آموزش کاری ارائه می کند.
سازمان تیم های پزشکی بین المللی بر مراقبت 
پزشــکی و دندانپزشــکی پناهندگان سوری 
در لبنان می پــردازد. داوطلبان این ســازمان 
اشــخاصي که بیماري هاي مزمــن دارند را در 
منزل معاینه می کنند و اطاعات مهم در زمینه 
شــناخت و مدیریت این بیما ري ها و پیشگیری 

از آن ها در اختیار مردم قرار می دهند. 
   برای کودکان

ســازمان امدادرســانی مرســی کورپــس، 
کمک های مســتقیم خود را به صــورت مواد 
غذایــی و تجهیــزات در اختیــار پناهندگان 
ســوری قرار می دهد. صندوق نجات کودکان، 
مواد غذایی اضطراری را برای کودکان ســوری 
فراهم می کند و به امور آموزش در اردوگاه های 
پناهجویان سوری کمک می کند. شلترباکس، 
ســرپناه و تجهیزات اضطراری از جمله لباس، 
اجاق پخت و دســتگاه تصفیه آب را در اختیار 
پناهجویان سوری در کردســتان عراق، اردن، 
لبنان و ســوریه قرار می دهد. یونیسف با فراهم 
کردن خدمات پزشکی، تغذیه، واکسیناسیون، 
آب، بهداشــت و کاس هــای آموزشــی، بــه 
کودکان پناهجو کمک می کند. آکسفام نیز به 
پناهجویان سوری در لبنان و اردن امدادرسانی 
می کند. این ســازمان در اردوگاه زعتری اردن 
که خانه 83 هزار پناهجو اســت، بــرای مقابله 
با وبا و ســایر بیماری هــای روده آب و خدمات 

 .بهداشتی ارائه می دهد

غوغای آیالن
سرنوشــت پناهجویان در اروپا با انتشار تصویر جسد بچه ســه ساله سوری در 
ســاحل ترکیه، توجه جهان را به خود جلب کرده. انتشار این تصویر باعث خشم و 

اندوه مردم شد و بسیاری تالش کردند به هر طریقی که می توانند کمک کنند.

سازمان 
امدادرسانی 

مرسی کورپس، 
کمک های 

مستقیم خود 
را به صورت 

مواد غذایی و 
تجهیزات در 

اختیار پناهندگان 
سوری قرار 

می دهد. صندوق 
نجات کودکان، 

مواد غذایی 
اضطراری را برای 

کودکان سوری 
فراهم می کند و 
به امور آموزش 
در اردوگاه های 

پناهجویان 
سوری کمک 

می کند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند  1394    82

    شورای کلیساهای جهان
یکی از این نهادها شــورای کلیســاهای جهان 
بود. این شــورا در ســال 1948 تأسیس شده 
است و کلیساهایی از مذاهب مختلف مسیحی 
اعم از ارتدوکس، کاتولیک و پروتســتان در آن 
عضویت دارند. مقر این شــورا در ژنو ســوئیس 
اســت و 349 کلیســا در سراســر جهان، که 
جمعیتی حدود 590 میلیون نفر را نمایندگی 
می کنند، در این شــورا عضو هســتند. شورای 
کلیســاهای جهــان اواخر مــاه ژانویه ســال 
جــاری میادی بــا همراهــی ســازمان ملل 
متحد کنفرانس مشــترکی در رابطه با بحران 
پناهجویان برگزار کرد. این کنفرانس با انتشار 
بیانیــه ای با عنــوان »واکنش اروپــا به بحران 
پناهجویان، فراخوان برای مسئولیت مشترک 
و اقدام هماهنگ« بــه کار خود پایــان داد. از 
جمله موضوعاتی کــه در این کنفرانس به آن ها 
پرداخته شــد بحران پناهجویان و سرنوشــت 
آن ها از مبدأ حرکت تا رســیدن به اروپا و شیوه 
پذیرش و اعطای پناهندگی به پناهجویان بود. 

این بیانیه به شــکل مشــترک توسط شورای 
جهانی کلیساها، صندوق کودکان سازمان ملل 
متحد )یونیســف(، صندوق جمعیت سازمان 
ملل متحد و کمیســاریای عالــی پناهندگان 
ســازمان ملل متحد صادر شــد. در بخشی از 
این بیانیه این طور آمده بود: »در ســال 2015، 
بیش از یک میلیون پناهجو و مهاجر از مســیر 
زمین و دریا به اروپا رســیدند. این پناهجویان 
افرادی بودند که از شرایط خطرناک و یأس آور 
مناطق مختلفي از در خاورمیانه، آفریقا و آسیا 
فرار کرده اند. بحران پناهجویان به ســرعت در 

    نهادهای مردمی جلوتر از دولت ها
ناتوانی یا بي میلي کشــورهای عضــو اتحادیه 
اروپا، به ویژه اقتصادهای بزرگ تر این اتحادیه، 
مانند آلمان، فرانســه، انگلیس و کشــورهای 
شــمال اروپا در کمک بــه پناهجویان موجب 
شد نهادهای مردمی، سازمان های غیردولتی، 
نهادهای خیریه و برخــی از نهادهای مذهبی 
در کشــورهای مختلف فعال تر از گذشــته در 
 واکنــش بــه بحــران پناهجویــان وارد عمل 
شــوند.  نهادهای مذهبی، کلیساها و شوراهای 
مذهبی مســیحی در کشــورهای گوناگون از 
جمله نهادهایی بودند که طی یک سال اخیر به 
شکل های مختلف نسبت به بحران پناهجویان 

واکنش نشان داده اند. 

ســرازیر شــدن ســیل پناهجویان بــه اروپا، 
جنبه هــای دردنــاک و تراژیکی نیز داشــت. 
هزاران زن و کودک پناهجو در مســیر ورود به 
اروپا شرایطی بســیار خطرناک و غیرانسانی را 
تجربه کردند. در این میان صدهــا پناهجو نیز 
جان خود را مســیرهای آبی و غیِر آن از دست 
دادند. ابعاد بحران پناهجویان آن قدر بزرگ بود 
که دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا را غافلگیر 
کرد. به اعتقاد بســیاری از ناظران بین المللی، 
دولت های اروپایی نتوانستند پاسخی متناسب 
با بزرگــی بحران به آن نشــان دهنــد. این در 
حالی است که بسیاری از این کشورها به شکل 
مستقیم یا غیرمســتقیم در به وجود آمدن این 

بحران نقش داشتند. 

پاسداشت کرامت انسانی
واکنش نهادهای مذهبی مسیحی به بحران پناهجویان؛ بر اساس آمار 

نهادهای مردمی و مذهبی بیش از دولت ها به آوارگان کمک کرده اند

بحران تکان دهند سوریه
کشیش جیم هولمبرگ از اعضای کلیسای میشیگان آمریکا می گوید که بحران 
سوریه برای همه و از جمله مسیحیان تکان دهنده بوده، اما این بحران و پیامدهای 

آن بیش از گذشته توجه ها را به رنج و مشقت پناهجویان جلب کرده . تحلیل

علی رستگار

مهاجرت گسترده پناهجویان به اروپا را شاید بتوان مهم ترین رویداد سال 2015 میالدی دانست. این رویداد 
از جنبه های مختلف، مهم و تاریخی است؛ چرا که موج گسترده ورود پناهجویان به اروپا از زمان جنگ جهانی 
دوم تاکنون بی سابقه بوده اســت. صدها هزار پناهجو که عمدتًا از ســوریه، یمن، عراق، افغانستان و دیگر 
کشورهای بحران زده خارمیانه بودند، از مسیرهای گوناگون تالش کردند خود را به کشورهای مختلف اروپایی 
برسانند. البته روند مهاجرت گســترده پناهجویان به اروپا همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی که 
بحران در تعدادی از کشــورهای خاورمیانه پایان نیابد ادامه خواهد داشــت.  در این میان مراکز اسالمی در 
کشــورهای اروپایی  کمک های شایانی به پناهجویان کرده اند که در شــماره بعد به طور مجزا به آن خواهیم 

پرداخت.
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برای جبران کم کاری دولت ها
ناتوانی یا بي میلي کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کمک به پناهجویان موجب شد نهادهای 
مردمی، ســازمان های غیردولتی، نهادهای خیریه و برخی از نهادهای مذهبی در کشــورهای 

مختلف فعال تر از گذشته در واکنش به بحران پناهجویان وارد عمل شوند. 

حال تبدیل شــدن به بحران کودکان اســت، 
چرا که از هر سه پناهجویی که به اروپا می آیند 
یک پناهجو کودک اســت. تمامــی کودکان، 
صرف نظــر از این که از کجا می آینــد و پناهجو 
هســتند یا مهاجر، از حــق محافظت و اهمیت 
دادن به کرامت و حقوق انســانی و ســامتی 
برخوردار هســتند«. در ادامه هم تأکید شده: 
»جامعه مدنی اعم از سازمان های ایمانی، نقش 
منحصربه فرد و مهمی در پاســخ به بحران های 
انســانی دارند. هماهنگی بهتر در اقدامات این 
سازمان ها با دولت ها و سازمان های بین المللی، 
در کنار همکاری قوی تر بیــن مذاهب مختلف 
برای اطمینــان حاصل کردن از زنــده ماندن 
و حفــظ کرامت و حقــوق پناهجویان ضروری 
اســت«. نهادهــای مذکــور در بیانیــه خود 
همچنین خواســتار عملي شــدن وعده هاي 
دولت ها و سازمان های غیردولتی و تاش برای 

حفظ جان و سامت پناهجویان شدند. 
    کلیساها و سازمان های امدادرسان 

در ایرلند و انگلیس
کلیساها و سازمان های امدادرسان در ایرلند و 
انگلیس نیز ضمن درخواســت از دولت ها برای 
کمک به پناهجویان تاش کردند با جمع آوری 
کمک های انسان دوستانه در زمینه نجات جان 
پناهجویان نقش داشــته باشــند. برای نمونه 
در ماه فوریه برخی رهبــران مذهبی ایرلندی 
و انگلیســی از منطقه ایدومنیـ  در مرز یونان 
و مقدونیه کــه یکــی از گذرگاه هــای اصلی 
پناهجویان استـ  بازدید کردند. همچنین نهاد 
خیریه »سیتیزنز یو کی« وب ســایتی را برای 
جمع آوری کمک بــرای پناهجویان ایجاد کرد. 
این نهاد خیریه اقدامات انسان دوستانه خود را با 
همکاری برخی نهادهای مذهبی انگلیس مانند 
کلیسای انگلیس، مجمع اسقف های کاتولیک 

و انجمن باپتیست های بریتانیا انجام می دهد. 
    مراکز و نهادهــای مذهبی خارج از 

اروپا
همچنین برخــی مراکز و نهادهــای مذهبی 
خارج از اروپا نیز نســبت به بحران پناهجویان 
واکنش نشــان دادنــد. برای نمونه کلیســای 
بالمین یونایتینگ در غرب سیدنی در استرالیا، 
یکی از اولین کلیســاهایی بــود که صحن خود 
را به اســکان پناهجویانی که با خطــر اخراج از 
اســترالیا مواجه بودند اختصاص داد. کشیش 

نیکول فلمینگ، کشــیش کلیســای بالمین 
یونایتینگ، در مورد این اقدام کلیسا گفت: »ما 
هر کاری که از دستمان بربیاید برای جلوگیری 
از اخراج این پناهجویان توســط دولت استرالیا 
انجام می دهیم. حتی اگر نیاز باشد به خاطر این 

مسئله به زندان می رویم«. 
این کلیســا در حالی ایــن تصمیــم را گرفته 
است که اوایل ماه فوریه ســال جاری میادی، 
دادگاه عالی استرالیا طی حکمی اعام کرد که 
بازداشــتگاه هایی که خارج از اراضی اســترالیا 
توسط دولت این کشور برای اسکان پناهجویان 
دایر شــده اند، قانونی هســتند. دولت استرالیا 
تصمیم دارد با استفاده از این حکم دادگاه عالی 
اســترالیا، 270 پناهجو که در میــان آن ها 37 
کودک متولد شده در خاک استرالیا نیز هستند 
را به این بازداشتگاه ها در جزایر مانوس یا نائورو 
اعزام کند. کشیش فلمینگ می گوید که از این 
تصمیم دولت استرالیا به شدت خشمگین شده 
است. او می گوید که دادگاه عالی در حکم خود 
از پناهجویان بــا عنوان »بیگانــگان« نام برده 
است، در صورتی که پناهجویان پیش از هر چیز 

انسان هستند. 
دولت استرالیا قوانین بســیار سخت گیرانه ای 
در زمینــه پذیــرش پناهجویــان دارد. طــی 
ســال های اخیر از ورود پناهجویــان به خاک 
اســترالیا جلوگیری شده اســت و پناهجویان 
در اردوگاه هایی در جزایر نزدیک به اســترالیا 
در شــرایطی بســیار بد و غیرانســانی اسکان 
داده می شــوند. رســانه ها طــی ســال های 
اخیــر، خبرهــای متعــددی از خودکشــی، 
شــورش، اعتصاب غذا و درگیری بــا پلیس در 
اردوگاه هایی که توسط اســترالیا اداره می شود 
مخابره کرده اند. گروه های مدافع حقوق بشــر 
و فعاالن استرالیایی، بارها نســبت به عملکرد 
دولت اســترالیا در رابطه با پناهجویان اعتراض 

کرده اند. 
    بحران تکان دهنده سوریه

کلیسای لوتری مســیح موعود در شهر مارکت 
در ایالــت میشــیگان آمریکا، نمونــه ای دیگر 
از واکنــش خیرخواهانه نهادهــای مذهبی در 
مواجهه با بحران پناهجویان اســت. کشــیش 
جیم هولمبرگ از اعضای این کلیســا می گوید 
کــه بحــران ســوریه بــرای همــه و از جمله 
مسیحیان و اصحاب کلیســا تکان دهنده بوده، 

اما این بحران و پیامدهای آن بیش از گذشــته 
توجه ها را بــه رنج و مشــقت پناهجویان جلب 
کرده است. اعضای این کلیســا کمک هایی را 
برای کمک به پناهجویان گــردآوری کرده اند 
و این کلیسا پیشــنهاد داده اســت که میزبان 
تعــدادی از خانواده هــای پناهجویان باشــد. 
این کلیســا حدود 20 ســال پیش نیز به یک 
خانواده پناهجوی ویتنامی پنــاه داده بود. این 
در شــرایطی است که ریک اســنایدر فرماندار 
جمهوری خواه ایالت میشــیگان، یکی از اولین 
سیاســتمداران آمریکایی بود کــه با پذیرش 

پناهجویان سوری در این کشور مخالفت کرد. 
    وجدان های بیدار در کانادا

در کانــادا نیز کلیســاهای مختلف نســبت به 
بحــران پناهجویــان واکنــش نشــان دادند. 
برای نمونه کلیســای ریوربند یونایتد در شهر 
ادمونتون به یک خانواده 13 نفره ســوری پناه 
داد. در شــهر پلیمپتون ـ وایومینگ در استان 
انتاریو کانادا نیز کلیسای موسوم به پیپل در ماه 
فوریه به یک خانواده ســوری پناه داد. کلیسای 
باپتیست لنکستر در شهر ســن جان در استان 
نیوبرونزویک کانادا، در ماه ژانویه مقدار زیادی 
کمک در قالــب لوازم منزل و وســایل ضروری 
برای زندگی برای پناهجویان جمع آوری کرد. 
این کلیســا اســباب و لوازم جمع آوری شده را 
 در اختیــار خانواده هــای پناهجوی ســوری 

قرار داد. 
این لوازم خانه شــامل قابلمه، ماهیتابه، دیگر 
لوازم ضروری آشپزخانه، کمد و مانند این ها بود. 
کلیسای »ســن مارک گریس یونایتد« در شهر 
نیاگارا ـ آن ـ د ـ لیک )در اســتان انتاریو کانادا( 
نیز از جمله کلیســاهایی بود که در ماه فوریه در 
زمینه کمک رسانی به پناهجویان فعال بود. این 
کلیسا دو خانواده پناهجوی ســوری را اسکان 
داد و همچنین مقادیــری کمک های نقدی از 
ســوی اعضا به برنامــه کمک بــه پناهجویان 

سوری اعطا شد. 
در ماه ژانویه نیز کلیســای آنگلیکان در شــهر 
»پورت کولبورن« در اســتان انتاریــو کانادا، 
شــرایط اســکان یک خانواده پناهجوی چهار 
نفره ســوری را فراهم کــرد. این کلیســا نیز 
در زمینــه جمــع آوری کمک هــای نقدی و 
 غیرنقدی برای کمک بــه پناهجویان فعالیت 

 .می کند

برخی مراکز و 
نهادهای مذهبی 
خارج از اروپا نیز 
نسبت به بحران 

پناهجویان 
واکنش نشان 

دادند. برای نمونه 
کلیسای بالمین 

یونایتینگ در 
غرب سیدنی در 
استرالیا، یکی از 

اولین کلیساهایی 
بود که صحن 

خود را به اسکان 
پناهجویانی که 
با خطر اخراج از 
استرالیا مواجه 

بودند اختصاص 
داد
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نامیبیا

بیشــتر آن ها زن و بچه بوده اند، مســافت های 
طوالنــی را بــرای رســیدن بــه آشــپزخانه 
صلیب سرخ در اوپووو طی کرده اند. اکثر آن ها از 
روستاهایشان پس از از دست دادن دام های خود 
به دلیل خشکسالی فرار کرده اند. یکی از این افراد 
می گوید: »ما از صلیب ســرخ نامیبیا برای کمک 
غذایی اش سپاسگزاریم. در روستای ما واقعاً هیچ 
چیز برای خوردن وجود نداشــت و ما مجبور به 
ترک آن جا شدیم. بیش از هفتاد درصد جمعیت 
نامیبیا برای تأمین همه یا بخشی از زندگی خود 
به کشــاورزی متکی هســتند. برآوردها حاکی 
از آن اســت که نزدیک به 370 هــزار نفر در این 
کشور نسبت به گرسنگی آسیب پذیر و 43 درصد 

از جمعیت نامیبیا دچار سوءتغذیه هستند.«
آنا ماریا پیلز، مادر 45 ساله ســه فرزند که یکی 
از آن ها به شــدت دچار ســوءتغذیه است، برای 
سیر کردن شکم خود و ســه فرزندش هر روز به 
یک وعده غذایی که انجمن صلیب سرخ نامیبیا 
به او می دهــد، وابســته اســت. وی می گوید: 
»صلیب ســرخ درســت به موقع برنامه کمک 
غذایی را به راه انداخته و بچه های مرا از گرسنگی 
نجات داده اســت. ما بیشــتر اوقات گرســنه 
می خوابیم و بچه ها بیشــتر روز و گاهی شب ها 
از گرســنگی گریه می کنند. در حال حاضر این 
تنها منبع غذایی قابل اتکا برای فرزندانم اســت. 
من نگران روزی هســتم که این کمک ها متوقف 

شود.«
   لزوم تأسیس آشپزخانه های بیشتر

با این حال، مسئول آشــپزخانه صلیب سرخ در 
اوپووو با اشاره به بدتر شــدن خشکسالی، بر نیاز 
نامیبیا به تأسیس آشــپزخانه های بیشتر تأکید 
می کند. به گفته وی، با توجــه به این که ممکن 
است خشکسالی چند ماه دیگر نیز طول بکشد، و 
همچنین این مسئله که با آغاز بارش باران، باز هم 
مدتی طول می کشد تا کشــاورزان و دامپروران 
بتوانند زندگی خود را طبق روال گذشــته از سر 
گیرند، فقط یک آشپزخانه جوابگوی گرسنگانی 
که تعدادشــان روز به روز در حال افزایش است، 

نیست.
   بحران کم آبی

شدت کم آبی در نامیبیا به حدی است که مردم 
مجبورند از چشــمه هایی آب بنوشند که دام ها 
از آن ها اســتفاده می کنند. این مسئله خطری 
مستمر برای ســامت مردم به شــمار می آید. 

می کند. بــا این حال، گاهي غذا کافی نیســت و 
برخی از مردم، گرســنه به خانه بــاز می گردند. 
این آشــپزخانه ها به 720 خانوار یک وعده غذا 
در روز طی شــش روز از هفته ارائــه می دهند. 
این جمعیت همچنین در نظــر دارد باغ هایی در 
مناطق آسیب دیده ایجاد کند که به 100 خانوار 
سود رســانده و نیاز تغذیه ای 500 نفر را تامین 

می کند.
   مســافت های طوالنی برای رسیدن 

به آشپزخانه صلیب سرخ
طی چند ماه گذشــته، بیش از ســیصد نفر، که 

نامیبیا به خاطر خشکســالی ناشــی از کاهش 
چشــمگیر باران در چند ماه گذشــته با ناامنی 
غذایی شدید روبه رو است به طوری که برداشت 
غات در ســال 2015 نسبت به ســال پیش از 
آن 43 درصد کاهش داشته است. بیش از 578 
هزار و 480 نفر تحت تأثیر این خشکســالی قرار 
گرفته انــد و 16 درصد از مــردم نامیبیا نیازمند 
حمایت غذایی فوری هســتند. آشپزخانه های 
جمعیت ملی صلیب ســرخ نامیبیا جیره غذایی 
شــامل آرد ذرت، حبوبــات و روغــن خوراکی 
غنی شــده با ویتامین به مــردم نیازمند عرضه 

گل سرخی در جنوب آفریقا
برنامه های صلیب سرخ برای کمک به مردم نامیبیا که گرفتار بحران 

خشکسالی هستند
مرجان حیرتی

خشکسالی اخیر نامیبیا که بدترین خشکسالی این کشــور در 30 سال گذشته به شمار می آید، نرخ ســوءتغذیه در آن را به 
شدت افزایش داده اســت. دست کم 16 درصد جمعیت این کشــور به حمایت غذایی فوری نیازمند هســتند. در این میان، 

جامعه صلیب سرخ نامیبیا اقدام به پخت غذا برای این نیازمندان کرده است.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند 1394    85

برنامه سازمان جهانی غذا
برنامه سازمان جهانی غذا )WFP( کمک فنی خود به دولت نامیبیا را در دو حوزه 
آغاز کرده اســت: برنامه تغذیه مدارس نامیبیا و کمک به دولت این کشــور برای 

ارزیابی، برنامه ریزی و رفع نیازهای غذایی در هنگام بحران.

کسانی که هنوز دام زنده دارند، گاهی مجبورند 
نزدیک به 70 کیلومتر برای یافتن چراگاه یا آب 
برای دام هــا راه بروند و امــکان درگیری آن ها با 
خانواده هایی که پیش تر در این مکان ها ســاکن 
شــده اند، افزایش می یابد. آب، در تانکرهایی از 
سوی وزارت کشاورزی، آب و جنگل داری هفته 
دوم هر ماه میان مردم توزیع می شود؛ ولی اغلب 
کافی نیست و برخی از مردم دست خالی به خانه 

باز می گردند.
   حراج دارایی

مردم نامیبیــا مجبورند برای تهیه غذا دســت 
به فــروش دارایی های خود بزننــد؛ هرچند که 
ارزش محصــوالت زراعی و دام، کــه تنها منبع 
درآمد بسیاری از مردم این کشور است، در بازار 
کاهش چشمگیری داشته اســت. با این حال، با 
ادامه خشکسالی و تشــدید آن، خانواده ها دیگر 
دارایی چندانــی برای گذران زندگــی ندارند و 
این بدان معناســت که آن ها برای بقای روزانه و 
همچنین بازگشــت به روال قبلی زندگی خود، 
به کمک هــای بشردوســتانه نیازمندند. برخی 
خانواده ها برای نجات دام های خود از گرسنگی، 
از غذایی که از صلیب سرخ دریافت می کنند، به 

آن ها می دهند.
   درخواست صلیب سرخ و هالل احمر 

اتحادیه بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و 
هال احمر برای کمک به صلیب ســرخ نامیبیا و 
ارائه خدمات به 55 هزار نفر از آســیب پذیرترین 
و نیازمندترین مردم مناطق شــمالی این کشور 
درخواســت حمایت کرده اســت. طبــق این 
درخواست، آب آشــامیدنی و خدمات بهداشت 
عمومی برای مردم نامیبیا فراهم شــده و شمار 
آشــپزخانه های متعلــق به صلیب ســرخ این 
کشــور افزایش می یابد. ضمــن آن که خدماتی 
در زمینه تغذیه مادر، نــوزاد و کودکان با کمک 
خود مردم ارائه می شود. یکی دیگر از جنبه های 
مدنظر این درخواســت، آماده سازی کشور برای 
خشکســالی های آتی ازطریــق عرضه بذرهای 
مقاوم در برابر خشکســالی و ابزار الزم برای آن 
و افزایش توانایی هــای مردم بــرای رویارویی 
با خشکســالی اســت. با این حال، تمرکز اصلی 
این برنامه، زنده نگه داشــتن مردم است. کسی 
نمی داند کــه بهبودی مردم از ایــن وضع چقدر 
طول می کشــد. آنچه مشخص اســت این است 
که هرچه کمک های بشردوســتانه به این مردم 

بیشتر باشــد، این بهبودی روند بهتری خواهد 
داشت. 

در قســمت شــمالی نامیبیا که خشکســالی 
شــدت بیشــتری دارد، 33 درصد مردم تأمین 
غذایی ندارند. 30 درصــد از خانواده های قربانی 
خشکســالی، تنها یک وعده غــذا در روز دارند و 
109 هــزار کودک زیــر پنج ســال در معرض 
سوءتغذیه شدید قرار دارند. صلیب سرخ نامیبیا 
بــا دادن 29 دالر آمریکا در ماه بــه این مردم، به 
آن ها کمــک می کند برای خانــواده خود جیره 
غذایی تهیه کنند. بیش از 1200 خانواده از این 
کمک مالــی بهره مند شــده اند. در مناطقی که 
به علت دوری، تهیه غذا در آن ها دشــوار است، 
صلیب ســرخ نامیبیا معــادل 29 دالر به مردم 
جیره غذایی می دهد. این نوع جیره بندی مردم 

این مناطق را زنده نگه داشته است. 
کالونگا مادر 11 فرزند اســت که در روســتای 
اوتوتو در شــمال نامیبیا زندگی می کند. او هر 
روز هفت کیلومتر راه مــی رود تا به محل توزیع 
اضطراری غذا برســد. این مکان پــر از زن ها و 
بچه های گرســنه ای اســت که برای دریافت 
یک وعده غذا در روز به آن جا می آیند. مشــکل 
دیگر آن ها، آب اســت. نبود بارندگی در شش 
ماه گذشــته به تلف شــدن دام ها و خشــکی 
آب های ســطحی انجامیده و چاهی نیز در این 
منطق وجود ندارد.  یکی از مشــکات اساسی 
موجود بر سر راه عرضه غذا به روستاهای دچار 
خشکسالی، ناهموار بودن جاده های آن ها و در 
نتیجه عدم ثبت نام ســاکنین آن ها در فهرست 
افراد نیازمنــد کمک غذایی اســت. ناهمواری 
جاده ها دسترسی به این مناطق را دشوار کرده 
و در نتیجه، ســاکنین مجبورند برای دریافت 
غذا مســافت های طوالنــی را بپیمایند. این در 
حالی است که شــمار نیازمندان کمک غذایی 
در مناطق شــمالی نامیبیا روز بــه روز افزایش 

می یابد. 
   برنامه غذا در برابر کار

یکــی از برنامه های مقابله با شــرایط ناشــی از 
خشکسالی، برنامه غذا در برابر کار است که طبق 
آن، به مردان و زناني که از نظر جســمی سالم اند 
و منبع درآمد خود را بر اثر خشکســالی از دست 
داده اند یا کم درآمد هســتند، در قبال انجام کار، 
غذا عرضه می شود. غذای رایگان نیز به کودکان 
زیر شش ســال عضو خانواده های آسیب پذیر، 

زنان بــاردار یا شــیرده قربانی خشکســالی، و 
هر کس دیگری که دچار ســوءتغذیه اســت و 
نمی تواند در برنامه غذا در برابر کار شرکت کنند، 
مانند ســالمندان، معلولین جســمی و ذهنی و 
بی سرپرســتان ارائه می شــود. برای تأمین آب 
نیز، اقداماتی در زمینه ارســال تانکر آب و حفر و 

نوسازی حفره های آب صورت گرفته است. 
   برنامه سازمان جهانی غذا

برنامه سازمان جهانی غذا )WFP( کمک فنی 
خود به دولــت نامیبیا را در دو حــوزه آغاز کرده 
اســت: برنامه تغذیه مدارس نامیبیا و کمک به 
دولت این کشور برای ارزیابی، برنامه ریزی و رفع 
نیازهای غذایی در هنــگام بحران. برنامه جهانی 
غذا از اولویت بندی نامیبیا برای ریشه کن کردن 
فقر و گرســنگی، تأمین امنیــت غذایی و بهبود 
تغذیه پشــتیبانی می کند.این در حالی اســت 
که شبکه سیســتم های هشــدار اولیه قحطی 
)FEWSNET(ـ  شبکه ای پیشگام که هشدار 
و تحلیل هایــی درباره ناامنــی غذایی در جهان 
ارائه می کندـ  اعــام کرده که انتظــار می رود 
خشکسالی شــدید در منطقه آفریقای جنوبی 
در سال میادی جدید، نیاز جدی به کمک های 
غذایی ایجــاب کند. طبق این گــزارش، بحران 
خشکسالی نامیبیا بیشــترین تلفات را در میان 
زنان و کودکان داشته و کمبود غذا در سراسر این 

کشور مشهود است. 
   واکنــش صنــدوق اضطــراری 

امدادرسانی
 )DREF( صندوق اضطــراری امدادرســانی
مبلغ 137 هــزار فرانک ســوئیس را به عملیات 
تأمین نیازهای قربانیان خشکســالی اختصاص 
داده اســت. اتحادیه بین المللــی جمعیت های 
صلیب ســرخ و هال احمر از همه اهداکنندگان 
تقاضا کرده از جمعیت ملی صلیب سرخ نامیبیا 
برای تأمیــن نیازهــای مناطق آســیب دیده 
پشــتیبانی کنند. طبــق گزارش چشــم انداز 
غات، تأمین غذایی و وضعیت خشکســالی که 
در جوالی 2015 از ســوی دولت نامیبیا منتشر 
شد، این کشور باید حدود 210 هزار تن حبوبات 
و 120 هزار تن ذرت بــرای تأمین غذایی در پی 
خشکســالی وارد کند. نامیبیا همچنین نزدیک 
به 650 هزار قوطی کنسرو ماهی به ارزش شش 
میلیــون دالر نامیبیا به عنــوان کمک دریافت 

 .کرده است

اتحادیه 
بین المللی 

جمعیت های 
صلیب سرخ 
و هالل احمر 

برای کمک به 
صلیب سرخ 

نامیبیا و ارائه 
خدمات به 

55 هزار نفر از 
آسیب پذیرترین و 
نیازمندترین مردم 
مناطق شمالی این 
کشور درخواست 

حمایت کرده 
است. طبق این 
درخواست، آب 

آشامیدنی و 
خدمات بهداشت 

عمومی فراهم 
شده و شمار 

آشپزخانه های 
متعلق به 

صلیب سرخ 
افزایش می یابد
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آمار

با تأمین ایمنی و ســامت و کیفیت انتقال خون 
دارند. در این جا هم سهم کشــورهای پیشرفته 
بیشتر اســت و 81 درصد کشــورهای پیشرفته 
قوانین و مقــرارت مرتبط با اهــدا و انتقال خون 
دارنــد. در مقابل فقط 44 درصد کشــورهای با 

درآمد پایین از چنین قوانینی برخوردارند. 
    سهم کشورها

حدود 10 هزار مرکز اهدای خون در 168 کشور 
مختلف در زمینه دریافت خون فعالیت دارند. در 
این میان در 75 کشور، سرانه اهدای خون در هر 
هزار نفر، کمتر از 10 نفر است. از این 75 کشور، 
40 کشــور در آفریقا، 8 کشــور در قاره آمریکا، 
7 کشور در مدیترانه شرقی، 6 کشــور در اروپا، 
6 کشور در آســیای شرقی و 8 کشــور در غرب 
اقیانوس آرام هســتند. تمامی این کشورها جزو 

کشورهای با درآمد پایین یا متوسط هستند. 
    سهم زنان

همچنین مطالعه اهداکنندگان خون در جهان 
نشــان می دهد کــه 30 درصد اهــدای خون 
در جهان، توســط زنان انجام می شــود. در 20 
کشــور از 111 کشــور مورد مطالعه، این میزان 
کمتر از 10 درصد اســت. همچنین بررســی ها 
نشــان می دهد در کشــورهای با درآمد پایین، 
تعداد اهداکنندگان جوان نسبت به کشورهای 
پیشــرفته بیشــتر اســت. مطالعه ویژگی های 
جمعیت شــناختی اهداکنندگان خون، مانند 
سن، جنسیت، تحصیات و درآمد، از این جهت 
اهمیت دارد که در سیاست گزاری ها و برنامه های 
تبلیغــی و آموزشــی در زمینه اهــدای خون 

 .می توان از این اطاعات استفاده کرد

خانواده انجام می شــود و اعضای خانواده زمانی 
که عضوی دیگر بــه خون نیــاز دارد خون اهدا 

می کنند. 
فقط 43 کشور از 156 کشور که در زمینه اهدای 
خون فعالیت دارند، توانایــی تولید محصوالت 
دارویی مشتق از پاســما )PDMP( از طریق 
 fractionation of( پاســما  پاالیــش 
plasma( را دارند. این در شــرایطی است که 
113 کشــور دیگر، محصوالت دارویی مشتق از 

پاسما را وارد می کنند. 
    دولت ها و تأمین خون

در ادامه این گزارش برگ آمده اســت: »انتقال 
خون موجب نجات جان افراد و بهبود ســامتی 
آن ها می شود، اما بسیاری از بیمارانی که نیازمند 
انتقال خون هستند، نمی توانند به موقع به منابع 
خونی دسترســی پیدا کنند. فراهم کردن خون 
سالم، ایمن و کافی باید همواره جزو اولویت های 

سیاست های بهداشت و درمان کشورها باشد.« 
سازمان بهداشت جهانی پیشــنهاد می کند که 
همه فعالیت های مرتبط با جمع آوری، آزمایش، 
پردازش، ذخیره ســازی و توزیع خون به صورت 
هماهنگ توسط شبکه های به هم مرتبط تأمین 
خون، به طور مؤثر ســازمان دهی شود. سازمان 
خون ملی در کشــورها باید از سیاست های ملی 
مرتبط با اهدا و مدیریت منابــع خونی و قوانین 
مرتبط تبعیت کند. در ســال 2012، 70 درصد 
کشورها از سیاســت های اهدای خون برخوردار 
بودند که در مقایســه با 60 درصد کشــورها در 
سال 2004 نشانگر ده درصد رشد است. به طور 
کلی 62 درصد کشورها قوانین و مقررات مرتبط 

ســازمان بهداشــت جهانی در ماه ژوئن ســال 
2015، در گزارش برگ )فکت شــیت( شماره 
279 خود در مــورد ایمنی و وضعیــت اهدای 
خــون در جهان اعام کــرد که نیمــی از 108 
میلیون مورد اهدای خــون در جهان، مربوط به 
کشــورهای با درآمد باالســت که چیزی حدود 
18 درصد جمعیت جهان را تشــکیل مي دهند. 
بر اســاس این گزارش، 65 درصــد انتقال خون 
در کشــورهای با درآمد کم مربــوط به کودکان 
زیر پنج ســال اســت. در مقابل، در کشورهای 
پیشــرفته، بیشــترین میزان انتقال خون برای 
گروه ســنی باالتر از 65 ســال انجام شده است. 
75 درصد از انتقال خون در کشورهای پیشرفته 
برای گروه ســنی 65 ســال و باالتر انجام شده 

است. 
    سهم داوطلبان

نرخ اهدای خون در کشورهای پیشرفته، 36/8 
اهدا به ازای هر هزار نفر اســت. در کشورهای با 
درآمد متوســط، نرخ اهدای خون 11/7 اهدا به 
ازای هر هزار نفر و در کشــورهای بــا درآمد کم، 
3/9 اهدا به ازای هر هزار نفر است. همچنین بین 
ســال های 2004 تا 2012 تعداد کسانی که به 
صورت داوطلبانه و بدون دریافت پول، خون اهدا 
می کنند 8 میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته 
است. در مجموع 73 کشــور بیش از 90 درصد 
نیاز به خون را از طریــق اهداکنندگان داوطلب 
تأمین می کنند. در مقابل 72 کشــور 50 درصد 
منابع خون خود را از طریق پرداخت پول، اعضای 
خانواده یا اهدای خون جایگزین تأمین می کنند. 
اهدای خون جایگزین معموالً توســط اعضای 

آمار خون 
گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره اهدای خون در کشورهای مختلف

سهم زنان
مطالعه اهداکنندگان خون در جهان نشــان می دهد که 30 درصد اهدای خون در 
جهان، توسط زنان انجام می شود. در 20 کشور از 111 کشور مورد مطالعه، این 

میزان کمتر از 10 درصد است. 

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی درباره وضعیت اهدای خون در جهان اعالم 
کرد که ساالنه 108 میلیون مورد اهدای خون در جهان انجام می شود که نسبت 

به 80 میلیون مورد اهدای خون در سال 2004، حاکی از رشد 25 درصدی است.

حدود 10 هزار 
مرکز اهدای خون 

در 168 کشور 
مختلف در زمینه 

دریافت خون 
فعالیت دارند. در 
این میان در 75 

کشور، سرانه 
اهدای خون در 

هر هزار نفر، کمتر 
از 10 نفر است. 

از این 75 کشور، 
40 کشور در 

آفریقا، 8 کشور 
در قاره آمریکا، 7 

کشور در مدیترانه 
شرقی، 6 کشور 
در اروپا، 6 کشور 
در آسیای شرقی 
و 8 کشور در غرب 

اقیانوس آرام 
هستند



گزارش سفر

گزارشی از سفر حجت االسالم 
 والمسلمین معزی به استان هرمزگان

به سوی فرهنگ 
انسان دوستی

معرفی دفتر

گفت وگو با حجت االسالم 
هادی شهابی 

ابتکاری به نام 
»رابطین فرهنگی«

گزارش

مسئوالن دفاتر نمایندگی ولي فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان ها از 

برنامه های 94 و برنامه های نوروز و 
سال 95 دارند، می گویند

فصل رویش

هالل

مهر سبز هالل
جمعیت هالل احمر همراه مهربان 

مسافران نوروزی است
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گزارش سفر

     برای تسکین آالم بشری
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
با آیت اهلل نعیم آبــادی، نماینــده ولی فقیه در 
اســتان هرمزگان دیدار کرد. نماینده ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر در ایــن دیــدار به 
رابطه گســترده و مؤثر ائمه جمعــه با جمعیت 
هالل احمر اشــاره و اظهار امیدواری کرد: »این 
روابط با دیدارهایی که صورت می گیرد، تحکیم 
یابد.« حجت االســالم  والمســلمین معزی با 
اشــاره به زمینه مناســب موجود در جمعیت 

بــرای پرداختن به مســائل فرهنگــی افزود: 
»بــا برنامه ریزی های صورت گرفته از ســوی 
سازمان جوانان هالل احمر، اعضایی با فرهنگ 
انسان دوســتی در جمعیت تربیت می شــوند 
که این جوانان با این زمینــه اخالقی در جهت 
تسکین آالم بشــری گام برمی دارند.« او اظهار 
داشت: »در واقع جوانان هالل احمر به گونه ای 
آموزش می بینند که با روحیــه ایثار و خدمت 
و بر اســاس وظایف انسانی و اســالمی و بدون 
در نظر گرفتن مذهب و ملیــت در صحنه های 

گوناگون حضور پیــدا می کنند.« بــه گفته او 
جمعیــت هالل احمر از نظر معنــوی، ظرفیت 
کاری فراوان دارد؛ اما امکانات فیزیکی محدود، 

مانع از حرکت های بزرگ می شود.
     ضرورت توجه بیشــتر به مسائل 

فرهنگی
نماینــده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان نیز 
در این دیدار با تقدیر از حضور حجت االســالم  
والمســلمین معــزی در ایــن اســتان گفت: 
»سفرهای استانی موجب می شود تا به صورت 
ملموس بــا اعضا و دغدغه های آن ها آشــنا و از 
ســویی موجب تقویت روحیه آن ها شــوید.« 
آیت اهلل نعیم آبادی بــا تأکید بر ضرورت توجه و 
پرداختن بیشتر به مسائل فرهنگی در جمعیت 
هالل احمر افزود: »باید بستر مناسبی از سوی 
دولت و همچنیــن متولیان امــور فرهنگی در 

جمعیت برای این مهم در نظر گرفته شود.« 
     لزوم توجه بیشــتر به آموزه های 

دیني
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر 
در ادامه ســفر خود به هرمزگان، بــا حضور در 
نمازخانه جمعیت هالل احمر استان هرمزگان، 
در جمع صمیمانه کارکنــان و اعضاي جمعیت 
این اســتان شــرکت کــرد. حجت االســالم 
والمسلمین معزي گفت: »تالشگران جمعیت 
هالل احمــر تنها بــه لحاظ ضرورت اشــتغال 
در این نهــاد مردمي به فعالیــت نمی پردازند، 
بلکه انگیــزه اي مضاعف، آن هــا را براي حضور 
در چنیــن صحنه هایی ترغیب کرده اســت.« 
او ادامه داد: »هالل احمــر در حوادث طبیعي و 
انسان ســاز بزرگ همچون حــوادث جاده ای، 
همیشه نخستین نیروي امدادرسان در صحنه 
بوده است.« حجت االسالم والمسلمین معزي 
با اشــاره به اهداف جمعیت هالل احمر افزود: 
»فعالیت در چنین نهادي، منطق ایثار می طلبد 
و باید تالش کنیم تا با تکیه بیشتر بر این منطق 
اقدامات را پیش ببریــم.« او با تأکیــد بر لزوم 
توجه بیشــتر به آموزه های دیني در فعالیت ها، 
تصریح کــرد: »باید به گونــه ای عمل کنیم که 
بیشتر اقدامات و حرکت ها در جمعیت، منطبق 

با تعالیم دین مقدس اسالم پیش رود.«
     دیدار با رابطین فرهنگی

حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامه 
برنامه های ســفر به هرمزگان با حضور در دفتر 

به سوی فرهنگ 
انسان دوستی

حجت االسالم  والمسلمین معزی، اواخر دی ماه به استان هرمزگان سفر کرد؛ آنچه می خوانید گزارشی است 
از این سفر.وی در نخستین برنامه این سفر، در گلزار شهداي بندرعباس حضور پیدا کرد و ضمن اداي احترام 

به مقام شامخ شهیدان، یاد و خاطره آن ها را گرامي داشت.

گزارشی از سفر حجت االسالم  والمسلمین معزی به استان هرمزگان

انگیزه مضاعف
حجت االسالم والمســلمين معزي: »تالشــگران جمعيت هالل احمر تنها به لحاظ 
ضرورت اشتغال در اين نهاد مردمي به فعاليت نمی پردازند، بلکه انگيزه اي مضاعف، 

آن ها را براي حضور در چنين صحنه هايی ترغيب كرده است.« 
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نمایندگــی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان، با رابطین 
فرهنگی حوزه نمایندگی ولی  فقیه در جمعیت این استان دیدار و گفت وگو 
کرد. نماینده ولی فقیه با اشاره به ضرورت توجه به برنامه های فرهنگی در 
سطح جمعیت هالل احمر گفت: »در نظر داریم در آینده، برنامه ریزی برای 
نشست رابطین فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
سراسر کشور داشته باشیم.« حجت االســالم  والمسلمین معزی در ادامه 
افزود: »تبلیغ یکی از مهم ترین عوامل رشــد دین اســالم در جهان بوده، 

مسئولیت  مهمی که در این عصر بر عهده علما قرار گرفته است.« 
     تالش برای دگرزیستی 

حجت االســالم والمســلمین معزی همچنین در جلسه شــورای اداری 
جمعیت هالل احمر استان هرمزگان، با اشاره به لزوم توجه در نظر گرفتن 
الگوهای دینی برای جوانان هالل احمری افــزود: »در واقع باید به گونه ای 
جوانان و داوطلبــان را آموزش دهیم که مســئولیت و دغدغه اصلی آن ها 
تالش برای دگرزیستی باشــد.« نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
گفت: »بایــد تالش کنیــم حرکت هــای صادقانه تر در حــوزه جوانان و 
داوطلبان نهادینه شــود.« او تصریح کرد: »توجه به امور فرهنگی، از دیگر 
مســائلی اســت که با توجه به تأکید مقام معظم رهبری »مدظله العالی« 
بر آن، بایــد تالش حداکثــری را در این حوزه متمرکز کنیــم.« البته این 
فعالیت ها باید با هم افزایــی و به دور از موازی کاری با ســازمان های دیگر 

صورت پذیرد.« 
     پایگاه هایی که آرامش اند

حجت االسالم والمسلمین معزی همچنین در مســیر سفر به شهرستان 
رودان، از پایــگاه امداد جاده ای چاه شــیرین بازدید کرد. وی با اشــاره به 
ضرورت توجه بیشــتر به پایگاه های امداد و نجات گفــت: »وجود پایگاه 
امــدادی به ویژه در جــاده، مایه آرامــش و تقویت روحیه مردم اســت.« 
حجت االســالم  والمســلمین معزی افزود: »وجود پایگاه های امدادی در 
چنین جاده های ترانزیتی از بُعد بین المللی حایز اهمیت اســت و می طلبد 
امکانات و نیروهای بیشــتری در اختیار داشــته باشــد.با وجود امکانات 
محدود، خوشــبختانه امدادگران خدمات شــایانی در این پایگاه ها ارایه 
داده اند.« در ادامه، نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر با حضور در 
گلزار شهدای شهرستان رودان، یاد و خاطره شهیدان جنگ تحمیلی این 

استان را گرامی داشت.
     تعمیق فرهنگ داوطلبی 

نماینده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمر همچنین با حجت االســالم 
 والمســلمین تــاج زاد، امــام جمعــه شهرســتان رودان، دیــدار کرد. 
حجت االسالم  والمســلمین معزی در این دیدار با اشــاره به نقش پررنگ 
ائمه جمعه در تعمیق فرهنگ داوطلبی در جامعه گفت: »ارتباط تنگاتنگ 
ائمه جمعه با مــردم، می تواند در تعمیق روحیه داوطلبــی در میان آن ها 
تاثیرگذاری باالیی داشته باشــد.جمعیت، در تالش است تا فرهنگ ایثار 
و داوطلبی در میان مردم، بیش از پیش نهادینه شــود و برای رســیدن به 
این هدف مهم، همراهی ائمه جمعه ضروری است.« امام جمعه شهرستان 
رودان نیز گفت: »هالل احمر شهرســتان، با وجود امکانات محدودی که 
داشــته، خدمات قابل توجهی ارایه داده اســت و ایــن تالش های صورت 

گرفته، جای تقدیر و تشکر دارد.« 

دفتــر  مســئول  معارفــه  مراســم 
درجمعیــت  ولی فقیــه  نمایندگــی 
هالل احمــر اســتان مرکزی بــا حضور 
حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده 
ولی فقیه درجمعیــت هالل احمر برگزار 
شــد. حجت االسالم والمســلمین معزی 
در این مراســم گفت: »از عمــده وظایف 
مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولی فقیه 
درجمعیت اســتان ها، جلب اعتماد مردم 
به این نهاد خیریه اســت. حوزه نمایندگی 
ولی فقیه درتالش اســت تا فرهنگ دینی 
و ایثار را درجمعیت گســترش دهد و برای 

دست یافتن به این مهم در هر استان یک مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه انتخاب کرده است.« او 
با گرامی داشتن یاد مسئول سابق دفتر نمایندگی ولی فقیه درجمعیت هالل احمر استان مرکزی 
افزود: »مرحوم معین الســادات تا لحظه آخر عمر جزو فعاالن جمعیت به حساب می آمد و وجود 
گرانبهایش باعث ایجاد روحیه و جلــب اعتماد مردم بود.« معزی تصریح کــرد: »اصول و اهداف 
جمعیت هالل احمر مطابق با دین مبین اسالم اســت و این موضوع بعد از انقالب اسالمی رنگ و 
بوی دیگری به خود گرفته است.« او در ادامه خاطرنشان کرد: »جمعیت هالل احمر نهاد خیریه به 

حساب می آید که درواقع این خیریه بودن از انقالب اسالمی گرفته شده است.«
     حکم حجت االسالم والمسلمین میرهاشمی

 در ادامه این مراســم حکم حجت االسالم والمســلمین میرهاشــمی به عنوان مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه درجمعیت هالل احمر اســتان مرکزی قرائت شد.در این حکم آمده: » نظر به 
مسئولیت های خطیر و نقش مؤثر و حساس حوزه نمایندگی ولی فقیه در تحقق بخشیدن به اهداف 
مقدس جمعیت و ضرورت انجام وظایف و مأموریت های محولــه در اجرای منویات حضرت امام 
خمینی)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای) مدظله العالی(، 
با توجه به تجارب مؤثر و مفید جنابعالی، به موجب این حکم به ســمت مســئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ستان مرکزی به مدت دو ســال منصوب می شوید. اهم وظایف 
آن نمایندگی، گسترش معارف و فرهنگ اســالمی و تحکیم پایه های اعتقادی، معنوی و اخالقی 
مدیران، کارکنان، جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت، تقویت ارزش های اســالمی و انقالبی 
و نظارت بر امور و تالش در جهت رعایت موازین شرعی در ســطح جمعیت استان می باشد. امید 
است با اســتعانت از خداوند از خداوند متعال و تحت عنایات حضرت بقیه اهلل االعظم)عج( و تالش 
و کوشــش مضاعف با هماهنگی کامل حوزه نمایندگی ولی فقیه در مرکــز و همکاری متقابل با 

مسئولین جمعیت استان در انجام وظایف و مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.«
     حضور در جلسه شوراي جمعیت هالل احمر 

حجت االسالم والمســلمین معزي در جلسه شــوراي اداري جمعیت هالل احمر استان مرکزي 
هم شــرکت کرد. او گفت: نیکي و احســان در جمعیت هالل احمر به صورت نظام یافته صورت 
مي گیرد و تمامي خدمات را در عرصه هاي ملي و بین المللي شــامل مي شود. معزي  همچنین از 
برگزاري کنفرانس اخالق امدادگري خبر داد و افزود: اخالق امدادگري یکي از مهم ترین ملزومات 
براي حضور و دوام نیروهاي امدادي به ویژه در مواقع بحران به حســاب مي آید، به همین منظور با 

برنامه ریزي هاي انجام شده در آینده کنفرانسي در این زمینه برگزار خواهد شد. 
حجت االسالم والمسلمین معزي همچنین با حضور در منزل مرحوم حجت االسالم والمسلمین 
معین السادات مسئول ســابق دفتر نمایندگي ولي فقیه در جمعیت هالل احمر استان مرکزي، با 

خانواده این عالم وارسته دیدار و گفت و گو کرد.

تاکید بر ترویج ایثار و فرهنگ دینی 
آن چه در آیین معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 

مرکزی گذشت
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معرفی دفتر

    شــما ســال ها در قم ساکن 
بوده اید؛ چطور به عنوان مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
انتخاب  هرمزگان  استان  هالل احمر 

شدید؟ 
قبل از آمدن به بندرعباس، 20 ســال در استان 
قم ســاکن بودم و در طول این ســال ها به عنوان 
نیروی داوطلب هالل احمر در این استان فعالیت 
می کردم. تا این که به عنــوان نماینده ولي فقیه 
به استان هرمزگان معرفی شدم و به بندرعباس 

آمدم.
    به طور کلی برنامه های شــما 
شامل چه بخش هایی است؟ و عمده 
فعالیت های اســتان هرمزگان برای 

معرفی جمعیت هالل احمر چیست؟
دفتــر نمایندگــی ولي فقیــه، دو وظیفه اصلی 
فرهنگی و نظارتــی را بر عهــده دارد. در بخش 
نظارت، نظارت بــر فعالیت معاونین، بررســی 
وضعیت موقوفات، انبارها و ... و در بخش فرهنگی 
عالوه بر گرامیداشت مناسبت های مختلف ملی 

مذهبی در طول ســال، کارهای فرهنگی زیادی 
برای آشنایی بیشتر مردم با جمعیت هالل احمر 
و جذب نیرو به مجموعه هالل انجام می شــود. 
در ســایر مناطق استان، 12 شــعبه داریم که با 
بندرعباس 13 شــعبه می شــود. در تمام شعب 
یک روحانی به عنوان رابط فرهنگی حضور دارد 
و تصمیماتی که در طول ســال برای اجرا گرفته 
می شود، توســط این رابطین به نتیجه می رسد. 
در کنار این رابطین فرهنگی، خودم هم در دفتر 

استان مشغول هستم.
    با این حساب، معاونت فرهنگی، 
مسئولیت بخش زیادی از برنامه های 
استان هرمزگان را بر عهده دارد. لطفًا 
فرهنگی  برنامه های  اجرای  نحوه  از 

بگویید.
در سفر اخیری که حجت االســالم والمسلمین 
معزی به استان هرمزگان داشــتند، دیدارهای 
مختلفی صورت گرفت و گزارشــی از برنامه های 
برگزارشــده را بیان کردیم. همان طــور که در 
گزارش ها عنوان شد، بخش زیادی از فعالیت هایی 
که انجام می شود، در حوزه فرهنگی است و ما به 
شکل گسترده سعی داریم در تمام بخش ها این 
برنامه ها را گســترش دهیم. پایگاه های امداد و 
نجات، خانه های داوطلــب و... هر کدام فرصتی 
است برای انجام فعالیت های فرهنگی. برگزاری 
نماز جماعت، جلســات قرآن، مراسم مذهبی و 
ملی از برنامه های روتینی است که در طول سال 

انجام می شود.

کانون هــای جوانــان، از مراکز فعالی اســت که 
عمده کار در این مراکز برای اعضای جوان است. 
کارهایی چون: تشــکیل حلقه هــای معرفتی، 

سخنرانی، نماز جماعت، محافل انس با قرآن و... .
    جــدا از برنامه هایــی که در 
شــعب اســتان ها برگزار می شود، 
فعالیت هایــی بوده که به شــکل 
عمومی تر )استانی یا کشوری( انجام 

شود؟
بله، جشــنواره اســتانی قرآن کریم در ســال 
93، یادواره شــهدای امــداد هالل احمــر و ... از 
برنامه هایی اســت که برای اولین بار در استان ما 
برگزار شد و مورد اســقبال خوبی هم قرار گرفت. 
ایام خاصی مثل ماه مبارک رمضان، محرم و صفر 
از مناسبت هایی است که برنامه های ویژه داریم؛ 
هم در مرکز استان و هم در شعب با کمک رابطین 

فرهنگی.
برنامه ای در سطح کشور نداشتیم، اما برنامه های 
ابتکاری داشــتیم که موفق بــوده؛ مثل حضور 
رابطین فرهنگی در شــعب. قبــل از این طرح، 
خیلی از برنامه ها اجرا نمی شــد و ما از روحانیون 
خواســتیم که کار فرهنگی را در دست بگیرند. 
در صورتــی که پیش  تر به خاطــر کمبود نیروی 
انســانی، این برنامه ها اجرا نمی شد و حضور این 

روحانیون توانست این خأل را پر کند. 
    مشــخصاً توضیــح می دهید 
روحانیون چه کمکی به شــما برای 
پیشــبرد طرح هــای فرهنگی تان 

ابتکاری به نام 
»رابطین فرهنگی«

زهرا فرآورده

وقتی با مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان هرمزگان، برای انجــام گفت وگو تماس 
گرفتیم، مشغول برنامه ریزی برای نوروز 95 بود و همین زمان 
مصاحبه را کمی عقب انداخت. حجت االســالم والمسلمین 
هادی شــهابی، در خالل گفت وگو تأکید زیــادی روي واژه 
»فرهنگ« داشت و آن را مقدم بر هر امر دیگری برای پیشبرد 
برنامه های دفتر تحــت مدیریت خود می دانــد. حاصل این 

مصاحبه پیش روی شماست.

گفت وگو با حجت االسالم هادی شهابی 
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 

هالل احمر استان هرمزگان
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خرسند بود و می گفت: »شما برای من این فرصت 
را ایجاد کردید که بتوانــم از طریق هالل احمر در 

این روستا خدمت کنم.«
این حرکت، ابتکاری بود که بســیار موفق شد و 
نظر حاج آقای معزی هم در بازدید از این پایگاه ها 
مثبت بود، به طوری که پیشنهاد دادند این طرح 

در کل استان ها اجرا شود. 
    از تعامل با سایر استان ها چقدر 

بهره می برید؟
مطمئناً ارتباط با سایر استان ها کمک خوبی برای 
همه دفاتر است و این امکان را فراهم می آورد که از 
تجربیات هم استفاده کنیم. معموالً با نمایندگان 
استان ها در ارتباط هســتیم که بعضی استان ها 

بیشتر است؛ مانند شهرکرد، گیالن، کرمان.
    اگر بخواهید بــه طور مختصر 
گذری بر رئوس برنامه های سال 94 
داشته باشــید، به کدام موارد اشاره 

می کنید؟
ســال 94 برنامه های زیادی داشتیم. برای نمونه 
یکی از کارهایی که امسال برای انجامش توفیق 
پیدا کردیم این بود که امر به معروف احیا شد. پس 
از جلسات متعددی با شــورای فرهنگی، شورای 
اقامه نماز و شورای احیای امر به معروف و نهی از 
منکر، نتیجه این شد که دوره های آموزشی امر به 
معروف و نهی از منکر، برای کل اســتان، توسط 
رابطین فرهنگی اجرا شود. اهمیت امر به معروف 
الحمداهلل احیا شد و کارهای خوبی در این زمینه 

 .صورت گرفت

داشتند؟
در فواصل تبلیغی مثل دهــه اول محرم، ایام ماه 
صفر و رمضان، روحانیونی از قم بــرای تبلیغ به 
اســتان می آمدند که ما از این فرصت بهره بردیم 
و گفتیم از خود آن ها بــرای پایگاه های جاده ای 
و شــعب اســتفاده کنیم. این پایگاه ها در کنار 
روســتاها قرار دارند و در هر کدام 5 نفر امدادگر 
و نجاتگر هســت. چه بسا روســتاهایی که توان 
پذیرایــی از یک روحانــی را نداشــتند، اما در 5 
پایگاه، در این فواصل تبلیغــی از وجود روحانی 
استفاده کردیم. این حرکت، هم برای امدادگران و 
نجاتگران فایده داشت و هم این که برای روستاها 
مفید بــود و از حضور ایشــان بهره های معنوی 

فراوانی بردند. 
گزارش هایــی که از حضور روحانیون به دســت 
ما رســید خیلی خوشــایند بود. به عنوان مثال، 
مســئول یکی از پایگاه ها به من می گفت: »حاج 
آقا این روحانی ای که فرســتادید این جا بچه من 
را نمازخوان کرد، بچه من اصــاًل اهل نماز نبود، 
اما از وقتی این روحانی آمده، مقید به نماز شــده 
و نماز اول وقتش ترک نمی شــود.« و این همان 
ََّما  فرموده خداوند اســت که: » َو َمْن أَْحَیاَها َفَکأَن
أَْحَیا النَّاَس َجِمیًعا ... و هـرکـــس نفسی را زنـده 
 کـنـــد، گویا همه مردم را زنده کرده اســت.« 

)مائده 32(
در یکی از بازدیدهــا، یکــی از روحانیونی که از 
رابطین فرهنگی است و اتفاقاً استاد دانشگاه هم 
هســت، از فرصتی که در اختیــارش قرار گرفته 

رابط فرهنگی
در تمام شــعب، يک روحانی به عنوان رابط فرهنگی حضور دارد و تصميماتی كه در 

طول سال برای اجرا گرفته می شود توسط اين رابطين به نتيجه می رسد.

نکته

برگی از زندگی
حجت االسالم هادی شــهابی، مســئول دفتر نمایندگی ولي فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
هرمزگان است. وی متولد 1351 و اصالتاً خوزستانی است. ســال59 با آغار جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، همراه با خانواده به هرمزگان هجرت می کند و ساکن بندر لنگه می شود. دیپلم تجربی 
را سال 70 در بندرلنگه دریافت و از ســال 72 با ورود به حوزه علمیه قم، مسیر تازه ای را برای ادامه 
مســیر زندگی انتخاب می کند. مطالعه و تحصیل در علوم حوزوی را تا سال 93 در استان قم ادامه 
می دهد. در طول این ســال ها، در فعالیت های فرهنگی زیادی حضور داشــته که 7 ســال پایانی 
حضورش در قم، همراه با 4 ســال مســئولیت فرهنگی و سه ســال معاونت تهذیب حوزه علمیه 
الهادی بوده اســت. از اوایل طلبگی، برگزاری کالس های مختلف، منبر رفتن و سخنرانی از عمده 
برنامه هایش بوده. در طول 20 سال حضور در حوزه، به عنوان مبلّغ در مناطق مختلف کشور حضور 
پیدا کرده و در آخر با معرفی رئیس مجمع طالب، به عنوان نماینده ولي فقیه جمعیت هالل احمر به 

استان هرمزگان معرفی شده است.

  برگزاری جشنواره قرآنی

  عیادت ازخانواده های شهدا، جانبازان وبازنشستگان

  نشست صمیمانه باامدادگران

  بازدیدازمناطق زلزله زده
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عکس خبر

افتتاح پایگاه امداد و نجات شهری )جاده ای( سرعین، یادمان 
شهدای امدادگر با حضور رئیس جمعیت هالل احمر استاندار 

اردبیل، امام جمعه سرعین و جمعی از مسئوالن استانی.

ایستگاه 
سالمت هالل 
احمر درمسیر 
راهپیمایی 
22 بهمن، 
بندرترکمن.

مراسم کلنگ زنی پایگاه امداد و نجات 
کوهستان –جاده ای جمعیت هالل احمر بندر گز 
با حضور مدیر عامل جمعیت هالل احمرگلستان، 

فرماندار بندرگز، جمعی از مسئوالن شهرستانی، 
امدادگران و داوطلبان انجام شد.

از ابتدای بهمن ماه تا کنون در مجموع 17 استان 
از برف و کوالک متاثر بوده که امدادگران 

سازمان امداد و نجات با حضور در 57 محور به 
4200 تن از شهروندان امدادرسانی کردند.

دیدارنماینده ولی فقیه درشب 22 بهمن با 
خانواده شهید امدادگر محمود مرادی غیاث آبادی

برگزاری اختتامیه دومین جشنواره »گلچین هالل« با معرفی 
روابط عمومی های برتر معاونت ها، سازمان های تابعه و استان های 

جمعیت هالل احمر.
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حضور مسوالن و اعضای جمعیت هالل احمر 
در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن. ارائه 

خدمات امدادی از سوی امدادگران هالل 
احمر به راهپیمایان   

دیدار رؤسای خانه های داوطلب جمعیت هالل احمر سراسر 
کشور با آیت اهلل العظمی نوری همدانی

امداد 
زمستانه

 محور 
زنجان- طارم

تالش ۴ ساعته 
امدادگران برای 
نجات کوهنورد 
مصدوم از 
ارتفاعات تفتان
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داوطلبان

      تاجر نیکنام
ابراهیم برزه یک تاجر است و به تنهایی هزینه ساخت 
پایگاه امداد و نجات بین شــهری کمــارج به ارزش 
1 میلیارد تومان و احداث ســاختمان انتقال خون 
شهرســتان کازرون با صرف 250 میلیون تومان را 
پرداخت کرده است. او 5 سال پیش از طریق رئیس 
جمعیت هالل احمر شهرستان کازرون با فعالیت های 
خیرخواهانه این سازمان آشنا شده است. فاصله این 
پایگاه تا پایگاه بعدي در دشــت بــرم محور کازرون 
شیراز 65 کیلومتر و تا پایگاه دالکي در استان بوشهر 
40 کیلومتر است. این پایگاه در زمیني به مساحت 5 
هزار متر مربع، اهدایي آقاي چهانپور مرادي از خیرین 
کمارج ساخته شده است.  ابراهیم برزه از داوطلبان 
بخشنده ای اســت که با وجود مصدومیت شدیدش 
در 5 ماه گذشته، کارهای نیکوکارانه خود را رها نکرده 
و پیگیر به نتیجه رساندن تالش های خود برای رفع 
نیاز مردمان شهرش اســت. حتی قرار است ابراهیم 
یک دستگاه آمبوالنس هم اهدا کند. این داوطلب 56 
ساله که در شهرستان کازرون به دنیا آمده، بهترین 
روزهاي زندگي اش را ایام دستگیری و مشگل گشایی 
از مردم محروم اســتان فارس مي دانــد و مي گوید: 

»تمام برنامه ها و طرح های جمعیت هالل احمر، به 
معنی تمام، کار خیر است.« او ادامه می دهد: »سال  ها 
برای خدمت به مردم زلزله زده و بیماران تنگدســت 
تالش کرده ام و امروز هم که بــه دلیل یک تصادف 
در بستر بیماری هستم، هر روز خاطرات شیرین آن 

دوران برایم زنده مي شود.«
      حس خوب مثبت بودن

هشــتمین آیین نکوداشــت خدمات داوطلبانه و 
واقفان جمعیت هالل احمر، عرصــه اي بود تا همه 
به احترام این خّیر خســتگي ناپذیر ایســتاده و از او 
قدرداني کنند. اما به دلیل این که هنوز دوران درمان 
خود را سپری می کرد، نتوانست در این مراسم حاضر 
شود. او مي گوید: »تا زماني که توان دارد، براي درمان 
و رفع محرومیت و فراهم کــردن امکانات درمانی و 

پایگاه های امداد جاده ای تالش مي کند.« 
برزه خدا را شــکر می کند که در کنار پدرش سال ها 
شــاگردی او را کرده، تــا عالوه بــر آموختن فنون 
تجارت، او را با دنیایی مملو از عشــق به همنوع آشنا 
کند، تا به او نشان دهد زندگی در نگاهش باید مانند 
بومرنگی باشــد که وقتی انرژی های مثبت را هدیه 
می دهد، همان انرژی هــا را دوباره دریافت می کند. 
ابراهیم نگاهش به زندگی مثبت اســت و می گوید: 
»اگر در این دنیا، هر انســانی دست انسان دیگری را 
بگیرد و او را به زندگی بازگرداند، هنگام رفتن از این 
دنیا سبکبال خواهد رفت. در طول این سال ها در حد 
توانم سعی کرده ام تا هزینه های درمانی، تحصیلی، 
جهیزیه و... را فراهم کنم چون اعتقاد دارم که در کار 
خیر حاجت هیچ استخاره نیست.« او سال هاست با 
افتخار از پدر سخاوتمندش یاد می کند. گرچه پدر 
چند سالی اســت از میان آن ها پرکشیده، اما دعاي 

خیر بیماران نیازمند به خون و فرآورده های خونی 
که برای درمــان به مرکز انتقال خون شهرســتان 
کازرونـ  که به نام اسماعیل برزه ساخته شده است 
ـ می آیند، بهترین توشه اي اســت که او با خود برده 
اســت. ابراهیم از پدر درس هایي آموخت که یادآور 
سال ها کوشش براي دستگیری انسان ها بود، حتی 
اگر در این راه متحمل ســختی های زیادی شــود 
و هنوز هــم که هنوز اســت در روزهــای عزاداری 
ماه های محرم و صفر، جمعیتی بیش از 14 هزار نفر 
در خانه پدری اش اطعام می شوند. ابراهیم این شعر 
را می خواند: »هیچ کس از پیِش خود چیزی نشــد/ 
هیچ آهْن خنجِر تیزی نشد!/ هیچ قّنادی نشد استاد 
کار/تا که شاگرِد شکرریزی نشد!«، و ادامه می دهد: 
»بهتر است اگر کسی خواست چیزی به ما بیاموزد 
یا از تجربه ای برایمان بگوید، حتی اگر قبول نداریم، 
بیاموزیم و بدانیم. من راه و رسم نیک زندگی کردن 
را از پدرم آموختم و دوست دارم آن را به دیگران هم 
یاد بدهم. از هر فرصت و موقعیتی که پیش می آید 
استفاده می کنم و آن ها را برای مشارکت در کارهای 

هالل احمر تشویق می کنم.«
      خانواده ام همراه هستند

»خوشــبختانه خانواده ام کمک هاي خوبي براي 
من هســتند. من 3 فرزنــد دارم. فرزنــد بزرگم، از 
نیکوکاران فعال شهر است و همه خانواده ام، عالوه 
بر این که مشــوق من در این گونه کارها هستند، در 
امر تهیه اقالم معیشتی برای نیازمندان، پروژه های 
محرومیت زدا و ... همکاری می کنند.« او می گوید: 
»تا به حال کمک های زیادی به بیمــاران نیازمند 
کرده ام و در تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان ها 
هم مشارکت داشته ام. این کار سختي بسیاري دارد. 
مدیریت کردن آن انرژي مي گیرد و کم کم احساس 
مي کنم خســتگي به من چیره مي شود. همیشه از 
خدا مي خواهم توانایي به مــن دهد تا بتوانم این کار 
را ادامه دهم، اما باز هم هرجا در این ســازمان نیاز به 
کمکی باشــد، برایم فرقی نمی کند، تنها مهم این 
اســت که گره از کار درمانده ای باز کنم، بنابراین از 
صمیم قلب برای کمک آماده ام.« عزیزاهلل خاکسار، 
رئیس جمعیت هال ل احمر کازرون، ماجراي آشنایی 
با ابراهیم برزه را این طور شــرح مي دهد: »در جلسه 
فرمانداری بود که با او آشنا شدم و بالفاصله پیشنهاد 
من را برای ســاخت پایگاه امداد جاده ای پذیرفت. 
همین طور که تــا به حال هر خواســته ای از او برای 
تأمین منابــع و امکانات برنامه هــا و طرح های مان 
 ».داشته ایم، آن ها را بی پاسخ نگذاشته است

رسم نیک  زیستن 
فاطمه صادقی

یک ســال قبل، در جاده کازرونـ  بوشهر، 
حوالی روستای کمارج، یک تصادف رخ داد . 
ابراهیم که همان موقع از آن جا عبور می کرد، 
از نزدیک شاهد این ســانحه بود. از محل 
تصادف تا اولین مرکــز درمانی کیلومترها 
فاصله بود و همین فاصله در عرض چندین 
دقیقه باعث شد تا  تمام سرنشینان خودرو 
جان خود را از دست بدهند، اما همین چند 
دقیقه فکر ابراهیم را زیر و رو کرد، مســیر 
کارهای خیر در زندگــی اش را تغییر داد و 
کارنامه فعالیت های نیکوکارانه خود را طور 

دیگری نوشت.

پای صحبت ابراهیم برزه، واقف برتر 
جمعیت هالل احمر 

خانواده ام همراه هستند
خوشبختانه خانواده ام كمک هاي خوبي براي من هستند. من 3 فرزند دارم. فرزند بزرگم، از نيکوكاران فعال شهر 
اســت و همه خانواده ام، عالوه بر اين كه مشوق من در اين گونه كارها هســتند، در امر تهيه اقالم معيشتی برای 

نيازمندان، پروژه های محروميت زدا و ... همکاری می كنند.

سوتيتر: اگر 
در اين دنيا هر 
انسانی دست 
انسان ديگری 

را بگيرد و او را به 
زندگی بازگرداند، 

هنگام رفتن از 
اين دنيا سبکبال 
خواهد رفت. در 

طول اين سال ها 
در حد توانم 

سعی كرده ام 
تا هزينه های 

درمانی، 
تحصيلی، 

جهيزيه و... را 
فراهم كنم چون 

اعتقاد دارم كه در 
كار خير حاجت 
هيچ استخاره 

نيست



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند 1394    95

دنیا هم جای عجیبی است. بعضی وقت ها به  خاطر 
نیاز خودت، آرشــیوی برای خودت جمع می کنی 
و بعد تا چشــم باز می کنی، می بینی که در سایت 
یک ســازمان بین المللی، امکانی به تــو داده اند تا 
این آرشیو را ارائه کنی، به اشتراک بگذاری تا بقیه 
هم در این بهره مندی با تو شــریک باشند. اتفاقي 
که براي اعضــا و داوطلبان جمعیــت هالل احمر 
هم افتاد. آن ها طی چند ماه توانســتند آموخته ها، 
تجربه های خــود از فعالیت های انسان دوســتانه، 
نظرها و پیشنهادهای شان و هزاران مطالب مفید را 
برای رفع نیازهای سایر اعضا و سازمان به اشتراک 
بگذارنــد.  حاال این ســایت، ارایه کننــده بهترین 
و جامع تریــن منابع مطالعاتــی در زمینه فعالیت 
داوطلبانه برای دانشجویان، پژوهشگران و اعضای 
جمعیت هالل احمر اســت. همین طــور فضایی 
اســت که مخاطبان می توانند از تسهیالت ویژه ای 
در خصوص گردشــگری، بیمه، خدمات لیزینگی 

خودرو و ... برخوردار شوند.
      تولد یک ایده

کمتر کســی اســت که از دیــدن رنــج و زندگی 
مشــقت بار همنوعان خود آزرده خاطر نشــود. در 
سراسر دنیا هزاران سازمان و مؤسسه عام المنفعه، با 
هدف کمک رسانی به یکدیگر فعالند. اما با این حال 
شاید اصلی ترین مسئله ای که موجب خودداری از 
مشارکت و همراهی با برنامه ها و طرح های چنین 
مراکزی می شود، بی اعتمادی یا بی اطالعی از نحوه 

همراهی و کمک به آن ها باشد.
ســازمان داوطلبان، به عنوان یک سازمان پیشرو و 
باسابقه در این زمینه، امســال رویکرد دیجیتال را 
در عضویت و جلب مشارکت همه جانبه مردمی از 
طریق راه اندازی شبکه اجتماعی این سازمان، یعنی 

خانه امید و صلح داوطلب، پیش گرفته است.
این ســازمان با در پیش گرفتن شیوه های مختلف 
در اطالع رســانی دقیق و نیز ایجاد حس مشارکت 
جمعی از طریق دنیای مجازی توانسته طرفداران 
و داوطلبان بسیاری را از اقصی نقاط کشور و حتی 
خارج از کشــور بیابد تا نیاز هزاران تن از ساکنان 
محروم ترین نقاط کشــور راـ  مســائلی همچون 
آموزش، بهداشــت، کمک هــای حمایتــی و ...ـ  

مرتفع کند. این در حالی است که از راه اندازی این 
شبکه، زمان کوتاهی می گذرد. این شبکه  با توجه 
به در دســترس و رایگان بودن، جزء محبوب ترین 

سایت های مورد بازدید داوطلبان است. 
      اطمینان 

عمده منابع مالی و انسانی این ســازمان از طریق 
کمک های نیکوکاران و داوطلبان جمعیت تأمین 
می شود. در این شبکه هر داوطلب می تواند یکی از 
گرو ه های تعریف شــده را برگزیند و کمک خود را 
به آن اختصاص دهد. همچنیــن گزارش کاملی از 
نحوه اســتفاده از این کمک ها، شامل اطالعاتی در 
مورد طرح ها و برنامه هایی که با همراهی آنان به ثمر 
نشسته است، به صورت مستمر در شبکه اجتماعی 
و پایگاه اطالع رسانی سازمان منعکس می شود. از 
تصاویر و فیلم هایی از خوشحالی مردم بهره ور گرفته 

تا آمارهای مربوط به برنامه های اجرا شده.
      نمونه خدمات

از نمونه  خدمات ارائه شــده در این شبکه می توان 
به امکان ارسال درخواســت صدور کارت عضویت 
هوشمند )RFID(، طرح پیشــنهادات و نظرات 
برای ارتقای فعالیت هــای داوطلبانه، جمع آوری 
اطالعات و آگاهی از نیازهای اعضا، معرفی خدمات 
و برنامه های نوین، ارائه آخرین اخبار از فعالیت ها، 
انجام نظرســنجی، برگزاری دوره های آموزشــی 
آنالین، نمایــش کارهای خیریه و بشردوســتانه 
صورت گرفته، برگــزاری کمپین های حمایتی و... 

نام برد.
      خدمت همراه

باشــگاه خدماتیـ  رفاهی داوطلبان ، یک شــبکه 
اجتماعی قدرتمند با جدیدترین متد برنامه نویسی 
تحت وب است که کاربران با عضویت در این شبکه 
می توانند در یکــی از گروه های چهارگانه حمایت، 
هدایت، مهارت و مشارکت داوطلبی و نیز خانه های 
داوطلب، با سایر اعضا و دوســتان ارتباط آموزشی 
داشته باشــند و ضمن به اشتراک گذاشتن عکس 
و فایل های خود، از آخریــن فعالیت های یکدیگر 
باخبر شــوند. همه اعضای این شبکه قادر خواهند 
بود تازه ترین اخبار از فعالیت ها، طرح ها و برنامه های 

سازمان را از طریق این سایت پیگیری کنند.«

طراحی سایت به گونه ای است که قابلیت استفاده با 
سایر وسایل ارتباطی از قبیل تلفن همراه و تبلت را 
داراست. تاکنون چهره های شاخصي از تمامی اقشار 
جامعه، اعم از هنرمندان، ورزشکاران و ... عضو این 
شبکه شده اند و توانسته اند عقاید و نظرات خود را 
در راستای بهبود کیفی و کمی این گونه فعالیت های 

سازمان به اشتراک گذارند.
      همه دعوت اند

تمام افراد بــاالی 29 ســال که تمایل بــه انجام 
کارهــای داوطلبانــه و فعالیــت در برنامه هــای 
دارنــد،  بشردوســتانه جمعیــت هالل احمــر 
 می توانند به مراجعه باشــگاه مجــازی داوطلبان 
)www.vorcs.ir( و تکمیــل فــرم عضویــت، 
آمادگی خود را اعالم کنند تا ســازمان داوطلبان، 
نســبت به صدور کارت هوشــمند داوطلبی اقدام 
و آن ها نیز به جمــع عظیم داوطلبــان جمعیت 
هالل احمر بپیوندند. از محاســن این کارت، توان 
باالی ذخیره ســازی اطالعات، غیرقابل نفوذ بودن 
سیستم امنیتی آن، امکان اســتفاده آسان توسط 
بارکد خوان، اتصال به سیســتم تحت وب و بانک 
اطالعاتی و ...، امکان شناســایی افراد در هر زمان و 
مکان، حتی در شــرایط بحران، امکان کپی نشدن 
کارت افــراد در هر زمــان و مکان، امــکان ایجاد 
امنیت برای اتصال به سیستم های مالی و اعتباری 
و سهولت استفاده در شــرایط خاص و بحران برای 

شناسایی درست افراد است.
      عضو ویژه یا عادي؟

اولین مرحله این است که باید عضویت در سازمان 
داشــته باشــید. البته مي توانید عضویت ویژه هم 
داشته باشید، تا بتوانید از همه پکیج های عضویت 
اســتفاده کنید. در این صورت، کارتان را ویژه تر راه 

خواهند انداخت.
      پکیج های عضویت

برنزی: ثبت نام و اســتفاده از خدمــات به صورت 
عادی و پرداخت مبلغ 10 هزار تومان.

نقره ای: اخذ 100 امتیاز و یا شارژ کیف پول و خرید 
عضویت ملبغ 100 هزارتومان و استفاده از تخفیف 

20 درصدی از خدمات.
طالیی: اخذ 200 امتیاز و یا شارژ کیف پول و خرید 
عضویت مبلغ 200 هزارتومان و استفاده از تخفیف 

40 درصدی از خدمات.
پالتینیــوم: اهدایی ریاســت ســازمان داوطلبان 
 .هالل احمر و استفاده 70 درصدی از خدمات

کار خیر در فضای مجازی
درباره باشگاه خدماتیـ  رفاهی داوطلبان عضویت درآن

همه دعوت اند
تمام افراد باالی 29 ســال می توانند با مراجعه باشــگاه مجــازی داوطلبــان )www.vorcs.ir( و تکميل فرم 
عضويت، آمادگی خود را اعالم كنند تا سازمان داوطلبان، نسبت به صدور كارت هوشمند داوطلبی اقدام و آن ها نيز 

به جمع عظيم داوطلبان جمعيت هالل احمر بپيوندند. 
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گزارش

         آذربایجان شرقی 
حجت االسالم والمسلمین 

محمدعلی احمدیان

1  تجهیز و بهســازي نمازخانه ها و احیای امر 
به معروف و نهي از منکر، سرکشــي و نظارت بر 
خیمه هاي نماز و پاسخگویي به سؤاالت شرعي 
مراجعه کنندگان توسط روحانیون کانون طالب، 
که با مشارکت معاونت محترم جوانان جمعیت 
هالل احمر اســتان انجام پذیرفت، همکاري با 
ستاد اقامه نماز استان در توزیع بروشور، سي دي 
و ... برای ترویج امور نماز در سطح استان و مورد 
تقدیر واقع شــدن جمعیت هالل احمر استان از 
سوي ستاد اقامه نماز اســتان، برگزاري کارگاه 
»غدیرشناســي« برای ترویج ســیره علمي و 
عملي خاندان عصمت و طهارت و ترویج ســنت 
حســنه وقف، دیدار کارکنان هالل احمر استان 
با نماینده محترم ولي فقیه و امام جمعه استان، 
حضرت آیت اهلل شبستري و ارائه گزارش عملکرد 
جمعیت اســتان و دفتر نمایندگي ولي فقیه در 
سال 94، برگزاري مراسم والدت و یا وفات امامان 
معصوم)ع(، برگزاري مراسم ماه مبارک رمضان 
و اجــراي ختم قرآن توســط کارکنان جمعیت 

هالل احمر اســتان، برگزاري مراسم رحلت امام 
خمیني)ره( و برپایي ایســتگاه هاي صلواتي با 
مشــارکت معاونت جوانان جمعیت هالل احمر 
استان، نظارت بر جلسات مجمع استاني و هیئت 
مدیره و دیگر جلســات با بیان احــکام قرآني و 
احادیث در جهت ارشاد و راهنمایي اعضا، نظارت 
بر شــعب اســتان، انبارها و پایگاه هاي امدادي، 
نظارت بر برنامه هاي معاونت ها و اجراي پیوست 
فرهنگي در طول دوره هــا، نظارت بر برنامه هاي 
پدافنــد غیرعامل جمعیــت اســتان، اجراي 
برنامه هاي صیانت از حقوق شهروندي و عفاف، 
حجاب و کســب نمره عالي در اســتان از سوي 
ستاد صیانت استان، سخنراني قبل از خطبه هاي 
نماز به مناســبت هفته هالل احمــر در جهت 
شناخت وظایف جمعیت هالل احمر و تأکید بر 
ترویج سنت حســنه وقف، برگزاري مراسم دهه 
مبارک فجر انقالب اسالمي و برگزاري مسابقات 
فرهنگي در بین همــکاران جمعیت هالل احمر 

استان و اهدا جوایز.
2  نصــب خیمه هــاي نمــاز در مکان هاي 
توریستي و همچنین نصب در ورودي و خروجي 
شهرها و تبلیغ امر نماز، مشارکت با ستاد اقامه 
نماز اســتان در جهــت راهنمایي مســافران 

نوروزي و پاسخگویي به مســائل شرعي آن ها 
و توزیع انواع بروشــور و کتاب، استفاده بهینه از 
پایگاه هاي امداد جاده اي و تجهیز همه آن ها به 
محراب، مهر، ســجاده طولي و ... براي تسهیل 
اقامه نماز مســافران، تبلیغ و نصــب پیام هاي 
گوناگون مبني بــر اهمیت نمــاز جماعت در 
خیمه هاي نماز و برگزاري نماز جماعت و اجراي 
مسابقات فرهنگي در راستاي نماز در خیمه هاي 

احداث شده.
3  همه ساله با توجه به تقویم فرهنگي، مراسم، 
با نظارت دفتر نمایندگي ولي فقیه اســتان و با 
همکاري مدیرعامل محترم و معاونت ها برگزار 
مي شود. به همین منظور در سال 95 انتخابات 
مجامع جمعیــت هالل احمر و نقــش ذاتي و 
ایجابي نظــارت حوزه نمایندگــي ولي فقیه بر 
انتخابات جمعیت هالل احمــر، از اولویت اول 
برخوردار بوده و با توجه بــه این که در جمعیت 
هالل احمر استان آذربایجان شرقي رأي گیري 
در 20 شعبه انجام خواهد شد، دفتر نمایندگي 
ولي فقیه در اســتان با اســتفاده از افراد متدین 
و آشــنا به احکام نظارت، کار نظــارت بر همه 
شعبه ها و استان را در انتخابات به عهده خواهد 

داشت.

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟

فصل رویش
مسئوالن دفاتر نمایندگی ولي فقیه در جمعیت هالل احمر استان ها از مهم ترین برنامه های خود در سال 94 و برنامه هایی که برای نوروز و سال 95 دارند، می گویند

الهام علمشاهی

 در آســتانه ســال نو فرصتی دســت داد تا برای نخســتین بار در نشریه 
»مهر و ماه« عملکرد مسئوالن دفاتر نمایندگی ولي فقیه در جمعیت هالل احمر 
استان ها را بازتاب دهیم. پیش از این در هر شماره سراغ یک دفتر رفته و در قالب 
گفت و گو با مسئول آن، با فعالیت های دفتر آشــنا شده ایم. این رویه همچنان 
تداوم دارد، اما به مناسبت پایان ســال سه سؤال مشترک برای همه مسئوالن 
دفاتر ارسال کردیم که پاسخ ایشان پیش روی شما است. بررسی فعالیت های 
انجام شده هر نمایندگی در سال 94، مهم ترین برنامه های پیش رو در سال 95 و 
همچنین اقداماتی که به مناسبت نوروز در دستور کار مسئوالن دفاتر نمایندگی 
ولي فقیه در جمعیت هالل احمر استان ها قرار دارد، سرفصل سؤاالت است.    از 
آن جا که هر فعالیتی، به ویژه فعالیت های فرهنگی، نیازمند سه عنصر تشخیص، 
برنامه ریزی و اقدام اســت، مســئوالن دفاتر نمایندگی ولي فقیه در جمعیت 

هالل احمر استان ها خط مشی شان را بر این اساس تنظیم کرده اند. در مجموع 
وجه مشترک فعالیت ها بر مناسک دینی و اشاعه آن در بین اعضا و کارمندان 
جمعیت هالل احمر اســت. وانگهی با توجه به این که برنامه های ترویج و تبلیغ 
نماز، امر به معروف، نهی از منکر، عفاف، حجاب و نظارت بر امور فرهنگی و انطباق 
آن با موازین شرعی از وظایف ذاتی دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان ها است، 
مسئوالن بر آن تأکید ویژه دارند و به تداوم آن ها در سال آینده اشاره می کنند.  از 
همه مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولي فقیه در جمعیت هالل احمر استان ها 
که با نشریه مهر و ماه همکاری کردند سپاســگزاریم. الزم به یادآوری است در 
گزارش پیش رو، ترتیب مرور فعالیت های نمایندگی استان ها، بر اساس حروف 

الفباست. پرسیدیم: 
1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟

2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟
3  مهم ترین برنامه هایی را که برای ســال 95 در نظر دارید به طور مختصر 

بیان بفرمایید.
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         ایالم  
 حجت االسالم والمسلمین 

جواد الیاسی

1   مهم ترین برنامه ایــن دفتر ارائه خدمات به 
زائرین در ایام اربعین امســال بود که در حدود 
بیســت روز برنامه ریزی و خدمت رسانی توسط 
جمعیت استان و سایر نهادهای استان به زائرین 
اربعین حسینی رقم خورد. همچنین در جریان 
سیل ســال جاری و بازدید نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر از اســتان، جمعیت با تمام 
توان براي کمک به مردم خســارت دیده بسیج 
شــد. در امر اقامه نماز نیز امسال همچون چند 
سال گذشته، این دفتر مورد تشویق قرار گرفت. 
برگزاری منظم جلســات شــورای فرهنگی و 
همچنین پیگیری و اجرای مصوبات این شورا از 
نکات قابل ذکر است که با همکاری معاونت ها و 

شعب تابعه تمامی مصوبات اجرایی شده اند.
2  تهیه بســته های فرهنگی جهت توزیع در 
پست های راهنمایان مسافرین نوروزی و تجهیز 
خیمه های نماز با همکاری معاونت امور جوانان 
استان و بازدید از این پست ها و تشویق اعضاي 
جوان شرکت کننده در این طرح، نمونه هایی از 
برنامه مورد نظر در نوروز 95 است. همچنین با 
توجه به قرار گرفتن استان در مسیر کاروان های 
راهیان نور، تهیه بســته های ویژه کاروان های 
راهیان نور در پست های نقطه ایثار شهر مهران و 
دهلران از مهم ترین برنامه های این دفتر هستند.

3  در سال آتی با توجه به برگزاری چهارمین 
دوره انتخابــات مجامــع جمعیــت و وظیفه 
نظارت که برعهده دفاتــر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت استان هاســت، طبیعتــاً یکی از 
مهم ترین برنامه ها، همیــن انتخابات مجامع 
جمعیت اســت که با همکاری کلیه همکاران 
و اعضا ســعی بر برگزاری انتخابات باشکوه، با 
حضور حداکثري اعضا خواهد شــد. همچنین 
برنامه ریــزی جهــت اجــرای باشــکوه تر و 
خدمت رسانی بهتر به زائرین اربعین حسینی 
از برنامه هــای ســال آینــده اســت. تقویت 
برنامه های فرهنگی، تقویت برنامه های ســتاد 
اقامه نماز، پیگیری تعیین وضعیت کارشناس 
این دفتــر نیز در دســتور کار قــرار خواهند 

گرفت. 

         بوشهر 
 حجت االسالم والمسلمین 

عباس دشتی

1   برگــزاري چهــار کارگاه ارتقــاء ائمــه 
جماعات، تشکیل گروه هســته یاوران نماز از 
بین اعضاي هر شهرســتان، اردوي فرهنگي 
هســته یاوران نماز، راه اندازي دســته هیئت 
علي اکبر)ع( در تاســوعا و عاشــورا ، تقدیر و 
تجلیل از ائمه جماعات، انتخاب امام جماعت 
جمعیت استان به عنوان روحاني برتر و نمونه 
ایستگاه هاي اجرایي اســتان بوشهر، انتخاب 
ســتاد اقامه نماز جمعیت به عنوان ستاد اقامه 
نماز برتر ستاد اجرایي استان بوشهر، برگزاري 
تفسیر قرآن هر روز بعد نماز، برگزاري مسابقه 
اذان روز والدت امــام حســن مجتبي)ع( به 
صورت استاني، چاپ بروشــور نماز و حجاب 
به تیراژ 5 هزار، چاپ نامه مقام معظم رهبري 
به جوانان اروپا و امریکا بــه صورت کتابچه  به 
تیراژ 4 هزار ، برپایی همایــش بزرگ جوانان 
هفته هالل احمر، برگزاري مراسم ویژه استاني 
نیمه شعبان)دعوت مداح از مازندران(، تجلیل 

از رؤساي جمعیت با اهداء لوح تقدیر.
2   برگــزاري مســابقه هفت ســین، برپایي 
چادرهاي نماز، استقرار امام جماعت براي هر 
شهرستان در کمپ هاي نوروزي و پاسخگویي 
به مســائل شــرعي و فرهنگي و اقامــه نماز 
جماعت، تقســیم بســته هاي فرهنگي بین 
مســافرین، برگزاري مســابقات فرهنگي در 
خیمه هاي نمــاز ویژه مســافرین بین راهي، 
سرکشــي به چادرهــاي ایمني و ســالمت و 
پایگاه هــاي جــاده اي، برگزاري مســابقات 
فرهنگي بین جوانــان، داوطلبین و امدادگران 

مستقر در کمپ هاي نوروزي.
3   اردوي فرهنگــي و زیارتــي ویــژه ائمه 
جماعات به همراه خانــواده، تجلیل از خّیرین 
جمعیت هالل احمر اســتان بوشهر، برگزاري 
دومین یادواره 16 شهید جمعیت هالل احمر 
استان بوشــهر، همایش هســته یاوران نماز، 
کارگاه مهارت هــاي زندگي بــراي مزدوجین 
اعضاي جمعیــت، برگزاري مســابقات اذان 
استاني، ساخت فیلم مســتند از خانواده هاي 

شهداي جمعیت.

         تهران 
حجت االسالم والمسلمین 

محمدعلی صادقي
شــرکت در همایش روز دانشجو 
در دانشــگاه آزاد پرنــد، برگزاري مســابقات 
تعالي هالل احمــر، بازدید از دانشــگاه علوم و 
حدیث حضرت عبدالعظیم به همــراه حاج آقا 
معزي نماینــده محترم ولي فقیــه در جمعیت 
هالل احمر، برگزاري جلسات شوراي فرهنگي 
و نیز حضور در سایر جلســات جمعیت استان، 
برگزاري جشن ها و عزاداري ها در مناسبت هاي 
مليـ  مذهبي، شــرکت در مراسم ویژه ارتحال 
بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران حضرت امام 
خمیني)ره(، برپایي نمایشگاه کتاب، برگزاري 
اولین گردهمایي ائمه جماعات شعب جمعیت 
اســتان تهران، شرکت در مراســم راهپیمایي 
22بهمن، برگزاري مراسم عزاداري در دهه اول 

ماه محرم.
2   بازدید از پایگاه هاي استان تهران و نظارت 
بر نحوه فعالیت پست هاي نوروزي، تهیه و توزیع 
بروشور سفر براي مســافران نوروزي از طریق 

پایگاه هاي جوانان.
3   تهیــه و توزیع بســته هاي فرهنگي، تهیه 
و تدویــن مســابقات فرهنگي ویــژه، برقراري 
ارتباط بیشتر و مؤثر دفتر نمایندگي ولي فقیه با 
همکاران و رســیدگي به مشکالت آنان، نظارت 
بر فعالیــت معاونت هاي مختلــف و همکاري 
در زمینه هــاي فرهنگي، نظارت بــر روند کار 
موقوفــات، برپایي مراســم مختلف براســاس 

مناسبت هاي مليـ  مذهبي.

       خراسان جنوبی  
حجت االسالم والمسلمین 

محمدعلی درویشی 

1  برگزاري هشت مســابقه فرهنگي و اهداء 
هدایا به برگزیدگان، برگــزاري اردوي زیارتي، 
تجلیل از بانوان جمعیت اســتان به مناســب 
هفته عفاف و حجــاب، برگــزاري گردهمایي 
دبیران کانون هاي طالب و روحانیون، برگزاري 
گردهمایي ائمه جماعات در جمعیت اســتان 
و برگزاري جشــن تکلیف و عبــادت، همکاری 
موثر با استاندار و امام جمعه شهرستان بیرجند 

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند  1394    98

و سایر دســتگاه هاي اجرایي، برگزاري سلسله 
مباحث اخالقي ویژه کارکنان جمعیت استان، 
برگزاري کارگاه هاي تخصصــي اخالق، احکام 
شــرعي، عفاف و حجاب، دیدار با خانواده هاي 
شهدا، بازنشســتگان و عیادت از بیماران، انجام 
برنامه هاي فرهنگي ماه مبــارک رمضان مانند 
بیان احکام شرعي، ســخنراني، مسابقه، برپایي 
نمایشــگاه و چاپ دعــاي قنوت عیــد فطر و 
تجلیل از فعاالن قرآني، نماز و فرهنگي، بازدید 
از معاونت ها و شعب و مراکز وابسته به جمعیت، 
برگزاري مراسم مدیحه سرایي و مولودی خواني 
و سخنراني در موالید و شهادت هاي ائمه اطهار 
علیهم السالم، همکاري و مشــارکت در اردوها، 
همایش ها و برنامه هــاي توان افزایي، همکاري 
با ستاد صیانت از حریم امنیت عمومي و حقوق 
شهروندي، شــرکت در جلسات اســتانداري، 
هیئت مدیــره، شــوراي مدیــران و معاونین، 
برگــزاري کارگاه تخصصي نظارتــي اخالق در 
بحران ویژه مدیران و کارکنان جمعیت اســتان 
و شعب، افتتاح نمازخانه جدید جمعیت استان و 
راه اندازي 2 کانون طالب و روحانیون، برگزاري 
جلسات عزاداري اباعبداهلل الحسین)ع( در طول 
ماه محرم و صفــر و حرکت هیئت حضرت علي 
اکبر)ع(، تجهیز اتاق مدیران شعب و 14 پایگاه 
امداد و نجــات جاده اي به کتــب و محصوالت 
فرهنگــي، برپایي نماز جماعت در 9 شــعبه 4 
مجتمع دانش آموزي و مجتمع آب درماني هالل 
فردوسي، انجام تبلیغات محیطي در مناسبت ها 
در طول سال در راستاي شــوراهاي فرهنگي، 
همکاري با ســتاد اجرایي و نظارت بر انتخابات 
جمعیت هالل احمر، برگزاري شوراي مشترک 
فرهنگي نماز و امر به معــروف نهي از منکر هر 

ماه یک بار. 
2   اهداء بســته فرهنگي مذهبي ویژه نوروز 
به کلیه کارکنان جمعیت اســتان، مشــارکت 
فرهنگي در برپایي خیمه هاي نماز و طرح ملي 
راهنمایي مسافرین نوروزي، تحهیز خیمه هاي 
نماز و پســت هاي نوروزي به اقالم و محصوالت 
فرهنگي، بازدید از پســت هاي نوروزي و اهداي 
هدایــاي فرهنگــي، اســتفاده از ظرفیت هاي 
کانون هاي طالب و روحانیون در 3 شهرســتان 
طبس، فردوس و بیرجند درجهت پاسخگویي به 
مسائل شرعي مسافرین، برپایي نماز جماعت به 

صورت نمادین در بعضي خیمه هاي نماز، توزیع 
کتابچه راهنماي مسافرین نوروزي شامل )آداب، 
احکام، نمازها و مسائل فرهنگي سفر(، برگزاري 
مراســم عزاداري به مناسبت ایام فاطمیه)س(، 
توزیع بروشورهاي ستاد اقامه نماز در خیمه هاي 

نوروزي. 
3   آموزش معارف اســالمي و احکام شرعي، 
ادامه تجهیز کتابخانه شعب و پایگا ه ها به کتب 
و محصوالت فرهنگي، اجراي مسابقات فرهنگي 
و نماز، همکاري در برگزاري انتخابات جمعیت 
هالل احمر، برگــزاري کارگاه هــاي تخصصي 
و مشــترک نظارتي بــراي کارکنــان و اعضا، 
پیگیري جهت افتتاح و راه انــدازي کانون هاي 
طالب، ساماندهي و آموزش تیم هاي فرهنگي، 
برگــزاري گردهمایي رابطیــن فرهنگي و ائمه 
جماعات، تجهیز نمازخانه هاي جمعیت استان، 
ساماندهي و آموزش تیم هاي نظارتي، برگزاري 
اردوي هاي فرهنگي و مذهبي، تجلیل از فعاالن 
فرهنگي، پیگیري جهت راه اندازي پرتال دفتر 
نمایندگي ولي فقیه در ســایت جمعیت استان، 

تهیه بسته هاي فرهنگي و مذهبي براي حوادث.

         خراسان رضوی 
 حجت االسالم والمسلمین 

اسداهلل اسدی

1  یکی از مهم تریــن راهبردهای فعالیت های 
فرهنگی، استراتژی حضور است. ما سعی کامل 
داشتیم که در ســال جاری خود و همه عوامل 
نظارتــی فرهنگی دفتــر در کلیــه برنامه های 
جمعیت، اعم از اســتان و شهرستان ها، حضور 
داشــته و از نزدیک عــالوه بــر مأموریت های 
فرهنگی نظارتی، در کنار عزیــزان قرار گیریم. 
یکی از مهم ترین برنامه ها طرح پیاده روی جوانان 
هالل احمر از قدمگاه حضرت امــام رضا)ع(، از 
شهر نیشابور به مشــهد مقدس، با عنوان »در 
قدمگاه عشــق« بود که در ایام دهــه کرامت و 
میالد حضرت امام رضا)ع( انجام شد و در جهت 
گسترش معارف رضوی در بین جوانان و ارتباط 
معنوی بیشتر با آن حضرت نقش بسیار باالیی را 
ایفا کرد که به عنوان یک برنامه دائمی و کشوری، 
توســط ســازمان جوانان هالل احمر ثبت شد، 
مضجع شریف امام ابوالحسن الرضا علیه السالم، 

مهم ترین بقعه متبرکــه اوالد پیامبر اکرم)ص( 
در سرزمین ایران و خراســان رضوی، قبله گاه 
دائمی اهل والیت است. به همین منظور یکی از 
مهم ترین برنامه های سال جاری، خدمت رسانی 
به زائران پیاده حرم مطهر اســت که هر سال در 
ایام شــهادت آن حضرت و آخر ماه صفر بیش از 
200هزار نفر با پای پیاده برای زیارت مشــرف 
می شــوند که هالل احمر هم با احساس وظیفه 
نسبت به خدمت رســانی و امدادگری، در قالب 
»طرح همسفران خورشید«، از تمام امکانات و 
توانایی انســانی و داوطلبی جوانان و تجهیزات 
خــود برای ایــن مهم اســتفاده کرده اســت، 
تأمین نیازهــای معنوی و شــرعی همکاران و 
اعضای هالل احمر یکــی دیگر از مأموریت های 
بنیادی و اساسی هالل احمر است که این دفتر 
ســعی کرده جهت حفظ و ارتقاء شاخص های 
معنویت به عنوان یک سرمایه زیربنایی اهتمام 
ورزد، چــرا که عنصر ایمــان و معنویت بر تمام 
امور اداری و مناســبت های کاری سایه افکنده 
و ضریب انجام کار ســالم و مســئولیت پذیر را 
تقویت می کنــد. بنابراین، عالوه بــر اقامه نماز 
جماعت به عنــوان بزرگ ترین معروف، اقدام به 
برنامه های سخنرانی و تفسیر قرآن کریم در ماه 
مبارک رمضان و کلیه مناسبت های مذهبی در 
مجموعه های مختلف اســتان، شهرستان ها و 

پایگاه های بین شهری داشته است. 
2   یکــی از قله هــای فعالیــت بخش های 
مختلــف هالل احمر، طــرح نــوروزی و ایام 
سال تحویل است که بنا به ســنت حسنه در 
ایران اســالمی از دیر باز مردم ما به مسافرت  
و دیــد و بازدید می شــتابند کــه در این بین 
مشــهد مقدس، به دلیل وجود حــرم و بارگاه 
امام رضــا)ع(، یکی از مهم تریــن مراکز توجه 
مسافران نوروزی است که طبیعتاً در این میان 
هالل احمر هم به ســهم خود وظایف خطیری 
داشــته و دفتر نمایندگی ولي فقیه نیز نسبت 
به انجام این مأموریت، حضــور قوی دارد که 
اهم آن هــا در ادامه بیان می شــود. حضور در 
کلیه جلسات داخلی استانی به منظور نظارت 
الزم و توجه به شــاخص های ارزشی و دینی، 
ایجاد ارتباط بین هالل احمر و آســتان قدس 
رضوی و نهادهای مســئول در خدمت رسانی 
به زائــران حــرم رضــوی، نظارت بــر تهیه 

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟ گزارش
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بروشــورهای مختلف ناظر بــه جایگاه زیارت 
و احکام ســفر و ســایر اقالم تولیدی، برپایی 
خیمه های نماز توسط معاونت جوانان در اکثر 
پایگاه های نوروزی، راه اندازی غرفه مشــاوره 
دینی با حضور روحانیــون محترم کانون های 
طــالب به منظــور پاســخگویی به مســائل 
شرعی مسافران و زائران و ســایر موضوعات، 
فعال سازی اکیپ هایی متشکل از روحانیون و 
ارزیابان دفتر جهت حضور در کلیه پایگاه های 
جوانان و بین شهری در گستره استان، اجرای 
برنامه های مذهبی لحظه تحویل سال در کلیه 
پایگاه های بین شهری توسط ائمه جماعات و 

روحانیون. 
3  برنامه ریــزی وســیع در جهــت اجرای 
طرح نوروزی و حضــور مقام معظم رهبری در 
مشهد مقدس، تهیه تقویم مناسبت های ملی 
ـ مذهبی در اجــرای فعالیت های فرهنگی به 
تناســب برنامه های ده گانه، فعال سازی گروه 
طراح فرهنگی دفتر با هــدف ارتقاء محتوایی 
کلیــه فعالیت هــای فرهنگی، ارتقاء ســطح 
تاثیرگذاری اقامــه نماز در بیــن کارمندان، 
تقویــت مبانی فکــری و سیاســی کارمندان 
در راســتای تفکر، منویات و اندیشه های امام 
و مقام معظم رهبری در امور محوله، توســعه 
و ترویج فرهنگ و معاف اســالمی )عقیدتی و 
اخالق( کارمندان و اعضا، مشــارکت در کلیه 
برنامه هــای فرهنگی معاونت هــا، مخصوصاً 
معاونــت جوانــان، تقویت فرهنــگ و بنیان 
نهاد خانــواده با اســتفاده از ظرفیــت کانون 
بازنشســتگان، برگزاری کارگاه ها و دوره های 
آموزشــی با محوریت معارف اسالمی، اخالق 
و احکام و قرآن و ...، تهیــه و تولید محصوالت 
فرهنگــی نرم افزار، لــوح فشــرده و کتابچه، 
بســته های فرهنگــی و ... و نیــز برگــزاری 
مســابقات در طول ســال، تأمین سخنران، 
مداح و امام جماعت شــعب و اردوهــا و ... در 
طول سال و مناسبت های مختلف، فعالسازی 
کانون های طالب در مشــهد و شهرستان ها و 
ســازماندهی و برنامه آموزشــی، ارتقاء کّمی 
و کیفی تعامالت مســئول دفتــر نمایندگی 
ولي فقیه با مدیران هالل احمر و دســتگاه های 
دیگــر مرتبــط، بازخوانی و تحلیــل عملکرد 
شــوراهای هالل احمــر و اتخــاذ تدابیر الزم 

با هدف تقویــت فعالیت ها، افزایــش کّمی و 
محتوایی کتابخانه هــای در اختیار هالل احمر 
و پایگاه های بین شــهری، تالش جهت حفظ 
آرامش و ارتقــاء انگیزه بین همــکاران و حل 
مســائل و موضوعات داخلی، اجــرای کامل 
برنامه های ابالغــی معاونــت فرهنگی حوزه 
نمایندگی ولي فقیه مرکز. سایر برنامه های این 
نمایندگی در حوزه نظارت شرعی به این شرح 
اســت: ســاماندهی گروه ناظر و ارزیابی دفتر 
نمایندگی ولي فقیه به عنــوان بازوان دفتر در 
نظارت های شرعی، ارتقاء نظارت های شرعی 
در امور موقوفات و موهوبــات و مصالحات و ... 
، حضور مؤثــر در فرآیند مدیریــت نظارتی و 
اجرایــی انتخابات مجامع در اردیبهشــت ماه 
95، برگــزاری دوره های آموزشــی در ارتقاء 
اطالعات نظارتی ناظــران و ارزیابــان، اعزام 
گروه هــای نظارتی دفتر به شــعب و پایگاه ها 
جهت انجام مأموریت های دفتر، بازدیدها و ... 

         خراسان شمالی 
 حجت االسالم والمسلمین 

محمد رضایی  

1    انعقــاد تفاهم نامه اســتاني با شــوراي 
سیاســت گذاري ائمه جمعه اســتان خراسان 
شمالي به منظور بهره مندي از ظرفیت امامان 
محترم جمعه اســتان در برنامه هاي جمعیت، 
توســعه کّمي و کیفــي خدمات امــداديـ  
آموزشــي، فرهنگي هیئت جوانــان حضرت 
علي اکبر)ع( جمعیت استان، )انتخاب مجدد 
معاون امور جوانان استان به عنوان نائب رئیس 
شــوراي هیئت مذهبي مرکز استان و معرفي 
هئیت جوانان حضرت علي اکبر)ع( به عنوان 
هیئت شاخص استان(، اهتمام ویژه به امر نماز 
مطابق سال های گذشــته و همچنین اجراي 
مســابقات، همایش ها و تجهیز نمازخانه هاي 
شــعب و پایگاه هاي جمعیت استان به منظور 
توســعه و ترویج فرهنگ نمــاز )دریافت لوح 
تقدیر ویژه در اجالس سراسري نماز با حضور 
مدیران ارشد کشــوري و اســتاني(، دیدار با 
خانواده هاي معزز شــهدا، خصوصاً شــهداي 
امدادگر، و برگزاري دومین یادواره شــهداي 
امدادگر استان در هفته دفاع مقدس و دریافت 

لوح تقدیر دستگاه برتر اســتان در هفته دفاع 
مقدس، توجــه و اهتمام ویژه بــه فرهنگ و 
سالمت اداري پرســنل و دریافت لوح تقدیر از 
شــوراي امر به معروف و نهي از منکر استان، 
تأکید بــر ازدواج اعضــاء و نجاتگران جمعیت 
به ســبک ائمه اطهار و اهــداء هدایاي نفیس 
به مزدوجیــن عضو جمعیت در ســال 94 که 
بیش از 70 زوج جوان عضــو جمعیت معرفي 
و تقدیر شدند، توجه ویژه به برگزاري کارگاه ها 
و همایش هاي بصیرتي و کسب عنوان دستگاه 

برتر استان در هفته جوان.
2  حضور مدیران و رؤســاي جمعیت استان 
در ســاعات تحویل ســال نــو در پایگاه هاي 
بین شــهري امداد و نجات در کنــار اعضاء و 
نجاتگــران، توجه ویژه بــه برپایي خیمه هاي 
نماز جهت اقامه نمــاز جماعت و بهره مندي از 
ظرفیت کانون هاي طالب به منظور اقامه نماز 
جماعت و همچنین پاســخگویي به سؤاالت 
شــرعي زائرین و مســافرین، اجــراي طرح 
استقبال از بهار و جمع آوري کمک هاي نقدي 
و تهیه البســه مورد نیاز 300 نوجوان نیازمند 
اســتان، بازدیدهاي دوره اي از شعب جمعیت 
استان جهت تبریک سال نو ،اجراي مسابقات 
فرهنگي بــا رویکرد نــوروز، ویژه پرســنل و 

اعضاي خانواده هایشان و اهداء جوایز.
3   توســعه کّمــي و کیفــي نمازخانه هاي 
جمعیت شــعب بــا توجــه به تازه تأســیس 
بودن برخــي ســاختمان ها و پایگاه ها، توزیع 
کتاب هــاي دینــي، مذهبــي و امــدادي به 
پایگا ه هــا و مراکز جوانان ،برگــزاري همایش 
اســتاني کانون هاي طالب و حوزه هاي علمیه 
با موضوعیت ســبک زندگي دیني و نقش آن 
بر سالمت جامعه، تهیه کتابچه هاي آموزشي 
احکام در حوادث ویژه بــا نجاتگران جمعیت، 
برگــزاري نشســت هاي صمیمي بــا دبیران 
منتخــب کانون هــاي دانشــجویي، انعکاس 
رســانه اي فعالیت هاي بشردوستانه جمعیت 
و تقدیر از فعاالن عضــو جمعیت هالل احمر، 
تدوین برنامه جامع میان مدت جهت شوراي 
اقامه نماز و امر به معــروف جمعیت و تقویت 
آن، تهیه نرم افزار جامع ادعیــه و روایات ائمه 
معصومیــن)ع( با موضوعیت نقــش و جایگاه 

امدادگري در جامعه.

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟
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         خوزستان 
حجت االسالم و المسلمین 

قربانعلی سعادت نیا

1  دیدار حجت االســالم و المســلمین معزي 
و هیئت همراه به استان خوزســتان، برگزاري 
و حضور مســتمر در جلسات شــوراي اداري-

فرهنگــي -هیئت مدیــره، برگزاري مســتمر 
مراسم زیارت عاشورا و دعاي توسل در یک روز 
از ایام هفته، برگزاري مداحي و سینه زني در ایام 
سوگواري آقا اباعبداهلل الحسین در ایام محرم و 
صفر، توزیع 400 عدد تابلو بارگاه حضرت علی 
بن مهزیار اهــوازی در بین شــعب و نمازخانه 
مدارس، پیگیري و همکاري و نظارت بر عملکرد 
ســفره مهرباني جهت افطــاري خانواده هاي 
نیازمند در مناطق شــهري و روستایي، توزیع 
500 جلد کتب مذهبي به نــام علي)ع( تجلي 
حق در بین شــعب و پرســنل جمعیت هالل 
احمر، توزیع 380 جلد کتــب مذهبي با عنوان 
مردان عصر ظهــور در بین شــعب ، برگزاري 
جلســه با خیرین برای کمک به ساختمان 28 
هکتاري ویژه بیماران ســرطاني، بازدید از چند 
شعب تابعه استان جمعیت تقویت امور فرهنگي 
شعب شامل شهرستان هاي )هفتکل-شوش- 
اندیمشــک-امیدیه-آبادان(، حضــور فعال در 
تشــییع شــهداي مدافع حرم و همچنین ابراز 
همدردي با خانواده آنان، حضور و مشــارکت و 
نظارت در مبحث اربعین و خدمت رســاني زوار 
آقا ابا عبداهلل الحســین)ع( در منطقه عملیاتي 
و مرزي شــلمچه و چزابه، برگزاري جلســات 
سخنراني و آموزشــي والیت شناسي مهدویت 
با حضور اســاتید از حوزه علمیه قم، نظارت بر 
حسن عملکرد ائمه جماعات همراهي و همدلي 

پرسنل جهت شرکت در راهپیمایي 22 بهمن.
2  استمرار بازدید از مراکز شعب استان جهت 
بررسي و رفع مشــکل امور فرهنگي و مذهبي 
آنان، تــالش در جهت تأمین منابــع مورد نیاز 
بر توزیع سبد غذایي و پوشــاک به نیازمندان، 
بازدیــد از مراکــز شهرســتان ها در خصوص 
اسکان مهمانان نوروزي، نظارت بر توزیع چادر 
جهت اســکان مهمانان نوروزي، اعزام دو نفر از 
روحانیون مجرب در منطقه عملیاتي شــلمچه 
و چزابه جهت پاســخگویي به مســائل شرعي، 

نظارت بــر توزیــع پوســتر-تراکت مربوط به 
جمعیت هالل احمر.

3  برگــزاري جشــن تکلیف ویژه پســران و 
دختران فرزندان هالل احمر، برگزاري مسابقه 
کتابخواني بــا موضوع امر به معــروف و نهي از 

منکر.

         زنجان 
 حجت االسالم والمسلمین 

اصغر موسوی 

1   شــرکت و مشــارکت در جشــن انقالب 
شکوهمند اسالمي در شهرستان ایجرود و تقدیر 
از 12 نفر از فعاالن عرصه هاي امــداد و نجات، 
داوطلبان و جوانان و فعاالن عرصه فرهنگي در 
این شهرستان، دیدار با خانواده هاي معظم شهدا 
که در ایام اهلل دهه فجر سال هاي دفاع مقدس به 
درجه رفیع شهادت نایل شدند، برگزاري جشن 
انقالب و کارگاه جوان و انقالب اسالمي و شرکت 
در غبارروبي مزار شــهداي گمنام و تقدیر از 20 
نفر از فعاالن عرصه هاي فرهنگي و امداد و نجات، 
داوطلبان و جوانان در شهرستان زنجان، شرکت 
در افتتاح پایگاه امدادي سرخه دیزج شهرستان 
طــارم و تقدیــر از 18 نفر فعــاالن عرصه هاي 
فرهنگي قرآن و نماز اعــم از جوانان، امدادگران 
و داوطلبان در این شهرستان، شرکت در افتتاح 
پایــگاه امدادي دو تپه ســفلي در شهرســتان 
خدابنــده و تقدیر از فعــاالن فرهنگي جوانان، 
امدادگران و داوطلبان و دو نفر از هیئت اجرایي 
این شهرستان، مشــارکت و حضور در برگزاري 
مســابقه قرآني فجر و تقدیر از برگزیدگان این 
جشنواره قرآني در شهرستان ابهر در رشته اذان 
و قرائت قرآن، سرکشــي به افراد بي سرپرست و 
گرفتار در قالب مرکز ســالمندان و مراکز ترک 
اعتیاد در شهرستان خرمدره، برگزاري مسابقات 
در سایر ایام: 1. مسابقه بزرگ عفاف و حجاب از 
دیدگاه شهید مطهري)ره( 2. حکمت و معرفت 
از نهج البالغــه 3. صحیفیه ســجادیه )دعاي 
مکارم االخالق( با حضور بیش از چهار هزار نفر 
از جوانان، داوطلبان، امدادگران و دانشــجویان 
و ســایر افراد، اعم از برادران و خواهران در همه 
شهرستان هاي استان زنجان، برگزاري مسابقه 
شکوفه هاي هالل با موضوعات )هالل احمر، نماز، 

عفاف و حجاب، مســافرت طبیعت، بهداشت( 
با مشــارکت نونهــاالن خانواده هــاي بزرگ 
هالل احمر، فعالیــت در عرصه هاي فرهنگي به 
صورت سخنراني، کارگاه در حوزه هاي اخالق، 
احکام، قرائت قران فنون ادبي و تفســیر قرآن و 
نماز که در استان با کسب 95 امتیاز تقدیر ویژه 
شــد و مورد عنایت نماینده محترم ولي فقیه و 
ریاست محترم جمعیت واقع شــده است که با 
ارسال لوح تقدیر خادمین نماز در این استان را 

مورد لطف قرار دادند.
2  تهیه بنر مناسب با شــعار سال 95 و بیانات 
مقام معظم رهبري براي مبادي ورودي و شعب، 
برپایي خیمه هاي نماز و تجهیز این خیمه ها با 
کاالهاي فرهنگــي، مذهبي، قــرآن، مفاتیح، 
سجاده و مهر در مبادي ورودي شهرهاي استان 
و مراکز توریستي استان، برپایي ایستگاه »قرآن 
بخوانید جایزه بگیرید« براي ســطوح مختلف 
اعم از کودکان، نوجوانــان و جوانان در مبادي 
ورودي شهرهاي استان و مراکز توریستي استان، 
برگزاري مســابقات در ایســتگاه هاي یاد شده 
به صورت کتبي و شفاهي در مسایل فرهنگي، 
احکام، نقاشــي و ... با همــکاري معاونت هاي 
مربوطه در استان، استقرار شیفتي طالب، قاریان 
و هنرمندان در ایســتگاه هاي قــرآن بخوانید و 
خیمه هاي نماز و ایستگاه هاي مسابقات و نقاشي 
و امداديـ  فرهنگي با مشــارکت معاونت هاي 
مربوط در امداد و نجات، داوطلبــان و جوانان، 
معرفي شماره تلفن هاي تماس ضروري احکام 
و مســائل مبتال به و معرفي ســایت یا ایمیل 
مربوطه جهت پاسخگویي به پرسش هاي افراد 

و عالقمندان بومي و مسافر.
مهم ترین برنامه هایي که براي سال )95( در نظر 
گرفته شده و پیشنهاد خواهد شد فعالیت هایي 
در قالب 1-فرهنگــي 2- نظارتــي روزمره در 

حوزه هاي مختلف این دفتر نمایندگي است.
برنامه هاي فرهنگي: کارگاه هاي فرهنگي براي 
کارکنان، جوانــان، داوطلبــان و امدادگران در 
موضوعات )غدیر، مهدویت، عاشــورا، ســیره 
معصومین و اندیشه هاي امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبري)مدظله(، مراسم ترویج فرهنگ 
اصیل اسالم و سیره اهل بیت)ع( مراسم جشن 
موالید ائمه و معصومین)ع(، اعیاد)قربان، غدیر و 
فطر( جشن ویژه جوان، جانباز و پرستار و میالد 

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟ گزارش
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امــام خوبي ها و حضرت صدقیه)س(، مراســم 
ترویج سیره اهل بیت)ع(، مراسم و بزرگداشت 
ایام شهادت ائمه طاهرین)ع( به ویژه دهه محرم 
و ایــام اواخر صفر، شــب هاي قدر و شــهادت 
امیرالمؤمنین و عروج ملکوتــي امام راحل)ره(، 
ترویج معارف قرآني، قرائت، فنون ادبي، تفسیر، 
تجویــد و صوت و لحــن قرآن کریــم در همه 
شهرستان هاي اســتان در روزهاي سه شنبه و 
ترویج حفظ قرآن که از ســال گذشته آغاز شده 
اســت، ترویج فرهنگ نماز، اقامه نماز جماعت، 
جشن تکلیف اولین نماز براي فرزندان پرسنل 
و ســایر اعضاي خانواده هالل احمر، مســابقه 
قرائت صحیح و نقاشــي با عنــوان نماز دیدگاه 
شــکوفه هاي هالل احمر و ایجاد کتابخانه هاي 
امداد جــاده اي و خانه هاي داوطلــب و تجهیز 
نمازخانه ها و تهیه تراکت هاي ماندگار تبلیغي و 
ادعیه و تجلیل از آمریــن معروف و خانواده هاي 

شهدا به ویژه هالل احمر.
برنامه هاي نظارتي: بازدید و بررســي وضعیت 
)موقوفات، موهوبات، مصالحــات(، )انبارهاي 
امدادي، ســاختمان ها و ســایر مراکز وابسته 
به جمعیت(، سرکشــي و بررســي مشکالت 
پایگاه هاي نوروزي، خیمه نماز، ایســتگاه هاي 
مذهبي و فرهنگي و هنري، پایگاه هاي تابستاني 
و زمستاني کالس هاي نظارتي براي افراد مرتبط 
در این حوزه، مشارکت و حضور در همایش ها و 
نشست هاي استاني و شهرستاني و فعالیت هاي 
فرهنگي و عام المنفعه، بازدید و بررسي مشکالت 
شعب و پایگاه هاي ثابت و معاونت هاي مرتبط و 
مرکز علمي کاربردي، بازدید و بررسي وضعیت 

اموال اهدایي منقول و غیرمنقول.
برنامه هاي روزانه: حضــور در نمازهاي جماعت 
)مرکــز اداري شهرســتان زنجــان و ســایر 
شهرســتان ها بصــورت دوره اي(، حضــور در 
جلســات هیئت مدیره و هیئت هاي اجرایي و 
مســئولین شــعب و معاونت ها و سایر جلسات 
تشکیل شده، تشکیل جلســات فرهنگي اقامه 
نماز »امر به معروف و نهي از منکر« و تشــکیل 
کارگروه هــاي شهرســتاني و معاونت ها جهت 
ارائه نظرات و جمع بندي فعالیت ها، پاسخگویي 
به مراجعین همکاران و ائمــه جماعات، طالب 
مرتبط و سایر اعضاي خانواده بزرگ هالل احمر 
و ارائــه مشــاوره هاي اعتقــادي و مذهبي به 

افــرادي از مراجعین در صــورت عالقمندي و 
 ضرورت موردي در مرکز اداري و شهرستانهاي 

زنجان.

         فارس 
 حجت االسالم والمسلمین 

علی اصغرقاسمی

1  با توجه بــه این که برنامه هــاي فرهنگي و 
نظارتي دفتر نمایندگــي ولي فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان فارس بر اســاس یک طرح 
جامع علمي، فرهنگي و مذهبي صورت مي گیرد 
الزم است که ابتدا درباره نحوه تدوین این برنامه، 
توضیح مختصري بیان شــود تا نحوه عملکرد 
و میــزان پیشــرفت در چشــم انداز فرهنگي، 
مذهبي و نظارتي معلوم شــود. 1. در اوایل سال 
93مقدمات طــرح و تدوین برنامه چشــم انداز 
پنج ساله با آسیب شناســي فرهنگي، نظارتي و 
تدوین فرم هاي الزم، نظرســنجي و مشورت با 
همکاران در موضوع راهکارهاي مورد نظر شروع 
شد و نهایتاً به صورت مســتند و همراه با آمار و 
ارقام مــورد نیاز این طرح تدوین شــد که البته 
به قســمتي از اهداف فرهنگي و نظارتي طرح 
مذکور در سال 93 دست یافتیم و در این راستا 
از ابتداي ســال 94 با توجه به وجود این برنامه 
جامع، بــدون اتالف وقت، حرکــت فرهنگي و 
نظارتي را شروع کردیم. امور زیربناي فرهنگي، 
ضمن هماهنگي با مدیریت و سایر معاونت ها و 
بخش ها جهت ایجاد زیرســاخت هاي حجاب 
و عفاف برتر در مجموعه، اقــدام به توزیع چادر 
مشــکي بین کارکنــان و همچنین بــا تدوین 
برنامه آموزش، ضمن خدمــت مباحث علمي 
فرهنگي مورد نیاز کارمندان را که طبق ســند 
چشم انداز فرهنگي اســتان نیازمند آن بودیم، 
اجــرا و مقدمات ایجــاد یک فضــاي فرهنگي 
مهدوي را مهیا کردیم. در همین زمینه به جهت 
بهره گیري از فضاي معنوي ماه مبارک رمضان 
توفیقات دو چنداني حاصل شد. 2.همچنین در 
زمینه اقامه نماز و ترغیب همکاران به انجام این 
فرضیه الهي، عملکرد بســیار موفقي در سطح 
استان فارس داشتیم که در این زمینه، شوراي 
اقامه نماز این دفتر با تدوین برنامه هاي فرهنگي 
در راستاي تشــویق و ترغیب همکاران نسبت 

به حضور در نماز جماعت و اقامــه این فرضیه 
الهي، گام مهمي در راستاي اجراي طرح جامع 
علمي فرهنگي جمعیت اســتان برداشته است 
که مي توان از ارسال آیات قرآني و احادیث ائمه 
معصومین )ع( در خصوص اقامه نماز و تشویق 
همکاران به حضور در نماز جماعت و اقامه  نماز 
اول وقت براي همکاران و ســایر جوامع هدف از 
طریق سیستم پیامکي دفتر نمایندگي ولي فقیه 
اشاره کرد. الزم به توضیح است که در این رابطه 
بر اســاس ارزیابي صورت گرفته نوســط ستاد 
اقامه نماز استان فارس، شــوراي اقامه نماز این 
جمعیت در ســال 93   به عنوان شوراي موفق، 
شایسته تقدیر شــد. در زمینه امر به معروف و 
نهي از منکر نیز شوراي »امر به معروف و نهي از 
منکر« این دفتر فعالیت چشمگیر و قابل قبولي 
داشته که آثار و برکات این اقدامات به وضوح در 
بین همکاران و خانواده هاي آنان قابل مشاهده 
اســت.  3. از جمله فعالیت هاي فرهنگي و قابل 
بیان این شورا می توان به ارسال پیام هاي تبلیغي 
در زمینه لزوم و وجــوب فرضیه امر به معروف و 
نهي از منکر براي همکاران و سایر جوامع هدف 
اشــاره کرد که در این رابطه نیز بر اساس نتایج 
ارزیابي توسط شــوراي امر به معروف و نهي از 
منکر استان فارس، شوراي امر به معروف و نهي 
از منکر این جمعیت شوراي برتر شناخته شد و 

طي مراسمي از این شورا تقدیر به عمل آمد.
2  به این دلیل که استان فارس از شاهراه هاي 
مواصالتي مهم کشــور در ایام نوروز به شــمار 
مي آیــد و هموطنان بــه جهت تنــوع اماکن 
مذهبي، تاریخي و زیســت محیطي این استان 
در سفرهاي نوروزي، شــیراز و استان فارس را 
براي اقامت و ســفر نوروزي انتخاب مي کنند و 
از طرفي به غیــر از 22پایگاه ثابت، تعداد زیادي 
پایگاه هاي امدادي موقت نوروزي نیز در مبادي 
ورودي شهرستان ها و جاده هاي ارتباطي استان 
ایجاد خواهد شــد تا طرح استقبال از مسافرین 
نوروزي را با حضور روحانیون و رابطین فرهنگي 
دفتر به مرحله اجرا درآورنــد. طبیعتاً همچون 
سال هاي گذشته مي بایســت نسبت به تجهیز 
فرهنگي این پایگاه ها و همچنین نمازخانه هایي 
که به همین مناسبت در مبادي ورودي شهرها 
برپا خواهد شد اقدام کرد، تا همکاران نسبت به 
پاسخگویي به مسائل شرعي، اجراي مسابقات 

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟
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فرهنگي مشــاوره هاي مذهبي بیان احکام نماز 
مسافر و ارائه نقشه اماکن مذهبي استان از جمله 
حرم مطهر حضرت احمد ابن موسي الکاظم، شاه 
چراغ، حرم مطهر ســیدعالء الدین حسین ابن 
موسي الکاظم)ع(، حرم مطهر سیدمیر محمد 
ابن موســي الکاظم)ع( و ســایر اماکن مذهبي 
موجود در شیراز و استان فارس اقدام کنند. پس 
از نظارت و بازدید از پایگاه هاي شاخص، ضمن 
بررسي عملکردها چنانچه مشــکالتي داشته 
باشند در جهت رفع مشــکالت، اقدامات الزم 
را به مرحله اجرا می گذاریم تا خدمت رســاني 
به هموطنان عزیز و مســافران نــوروزي از نظر 
فرهنگي و امدادي به بهترین وجه صورت پذیرد.

3   برنامه هاي فرهنگي که در این استان اجرا 
مي شود براســاس سند چشــم انداز فرهنگي، 
مذهبي و علمي پنج ساله جمعیت استان فارس 
انجام مي شود که با توجه به آسیب شناسي هاي 
انجام شده و در صورتي که با مشکالت اعتباري 
مواجه نشــویم برنامه هاي فرهنگي و مذهبي 
دفتر را بر اســاس طرح مذکور اجــرا خواهیم 
کرد. همچنیــن در زمینه امــور نظارتي، انجام 
برنامه هاي مربوطه در این زمینــه و راه اندازي 
واحد نظارت شــرعي دفتر نمایندگي ولي فقیه 
و همچنین آمــوزش و به کارگیــري نیروهاي 
مجرب در این باب به صورت پروژه انجام خواهد 

شد. 

         قزوین 
حجت االسالم والمسلمین 

ابولفضل مفیدی کیا

1  برگزاري کالس هاي تصحیــح قرائت نماز 
براي کلیه کارکنان جمعیت اســتان، برگزاري 
نمایشــگاه نماز در اجالس سراسري نماز که در 
استان برگزار شد، ســخنراني و ارائه گزارشي از 
فعالیت هاي دفتر نمایندگي ولي فقیه و جمعیت 
استان در نماز جمعه قبل از قرائت خطبه ها نماز 
جمعه در هفتــه هالل احمر، برگزاري مراســم 
حماســه 9 دي، برگزاري مراسم عزاداري سید 
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع( 
با سخنراني و قرائت زیارت عاشورا و مداحي در 
حســینیه جمعیت با حضور 400 الي 500 نفر 
از اعضاي جوانــان و داوطلبــان و امدادگران و 

کارکنــان جمعیــت در قالب هیئــت حضرت 
علي اکبر)ع(، برگزاري مراســم تعزیه خواني در 
اربعین حسیني، کسب رتبه)شایسته تقدیر( در 
ستاد اقامه نماز اســتان، برگزاري جشن تکلیف 
ویژه فرزندان کارکنان جمعیت استان، برگزاري 
کالس هاي آموزشي روخواني و روانخواني قرآن 
در سطح همکاران به تفکیک خانم ها و آقایان، 
برگزاري جلسات دعاي هفتگي همراه با کالس 
اخالق کارمندي، برگزاري مراسم استقبال از ماه 
رمضان و غبارروبي، برگزاري مراسم میالد امام 
زمان)عج( با عنوان انتظار نور در ســطح استان، 
برگزاري اردوهاي زیارتي و ســیاحتي در سطح 
کارکنان جمعیت با رویکرد برنامه هاي فرهنگي، 
اعزام تیم هاي مشاوره از طلبه هاي کانون طالب 
به پایگاه ها جهت مشاوره احکامي و اعتقادي به 

صورت چهره به چهره.
2   بازدیــد از پایگاه هاي راهنماي مســافران 
نوروزي جوانــان و امدادگران، مشــاوره احکام 
امدادي و مســائل اعتقادي با اعزام مشــاورین 
روحاني به پایگاه ها به صــورت میداني و چهره 
به چهره، برپایي نماز جماعــت در خیمه هاي 
نماز جوانــان با اعــزام روحاني و بیــان احکام 
و مســائل اعتقادي، تجلیــل از فعال ترین و با 
اخالق ترین جوانان در پایگاه هــاي نوروزي در 
مراسم جشن اغاز ســال )بعد از نوروز(، اهداي 
بســته هاي فرهنگي به جوانــانـ  امدادگران با 
محتواي اقالم مذهبي و علمي، اهدای بسته هاي 
فرهنگي دیگر به مسافرین نوروزي، نشر و تکثیر 
بروشور فرهنگي مختص جوانان و امدادگران با 

مشارکت معاونت جوانان.
3   برگزاري آموزش 8 ســاعته مدیریت نماز 
در ســطح مدیران، برگــزاري دوره آموزشــي 
ســتاد اقامه نماز ائمه جماعت جمعیت استان، 
برگزاري مراسم ملي و مذهبي با رویکرد جدید 
محتوایي و تنوع خاص، برگزاري مراســم دهه 
اول محرم با مشــارکت جوانان و داوطلبان که 
همه ساله با هماهنگي دفتر نمایندگي ولي فقیه 
برگــزار مي شــود، برگــزاري دوره آموزشــي 
دبیــران و رابطین اقامه نماز، برگزاري مراســم 
تعزیه خوانــي در اربعین حســیني، برگزاري 
جشــن تکلیف در ســطح فرزنــدان کارکنان 
جمعیت اســتان، برگزاري زیارت عاشورا همراه 
با کالس اخــالق کارمندي در پنج شــنبه ها، 

برگزاري مراسم اســتقبال از ماه مبارک رمضان 
و غبارروبــي نمازخانه هــا در ســطح جمعیت 
اســتان، برگزاري کالس هاي آموزشــي قرآن 
)رونخوانــي، روانخواني، مفاهیم، تفســیر( در 
ایام ماه مبارک رمضــان برگزاري همایش پیاده 
روي با عنوان خانواده هالل به مناسبت سالروز 
آزاد ســازي خرمشــهر و هفته دفاع مقدس با 
مشــارکت بســیج جمعیت اســتان، برگزاري 
اردوهاي زیارتي در سطح خانواده هاي کارکنان 
و دانشجویان دانشــگاه علميـ  کاربردي هالل 
طبق تفاهم نامه با دانشــگاه جمعیت، مشارکت 
در برگزاري مســابقات ورزشــي به مناســبت 
هفته بســیج با پایگاه مقاومت بسیج جمعیت، 
برگزاري جشنواره هاي قرآني در سطح مختلف 
با مشــارکت امور جوانان و امور داوطلبان، اعزام 
تیم هاي مشــاوره به  صورت میدانــي و چهره 
به چهره بــه پایگاه هاي امدادي که متشــکل 
از روحانیــون کانون طالب جمعیت هســتند، 
بازدید از شــعب و پایگاه هاي جاده اي به جهت 
برنامه هــاي نظارتــي در طي ســال، برگزاري 
دوره هاي آموزشي تیم نظارتي دفتر نمایندگي 
ولي فقیه، چــاپ و تکثیر جــزوات و کتاب هاي 
مورد نیــاز جوانان و امدادگــران در موضوعات 
مورد نیــاز آن ها، برگزاري همایش همســویي 
باورهاي دیني بــا اهداف جمعیــت، برگزاري 
مســابقه کتابخواني با عنوان شیوه هاي ترویج و 

ترغیب نماز در سطح استان.

         قم 
 حجت االسالم والمسلمین 
سید مصطفی عالمه مهری

1  کنگره ملی اخــالق و کرامت انســانی )با 
محوریت تکریــم والدین( : ایــن کنگره ملی با 
محوریت »تکریم والدین« و در رشته های؛  فیلمـ  
داستان کوتاهـ  پوسترـ  دل نوشتهـ  خوشنویسی 
و کتابخوانی برگزار گردید. بیش از 4 هزار اثر در 
خصوص کرامت انسانی به دبیرخانه این کنگره 
ارسال شــد که مجموع آثار مرتبط راه یافته به 
مرحله نهایی در شــش رشــته 2529 اثر بود، 
پس از بررســی دقیق تمام آثار ارسالی و حذف 
آثار غیر تولیــدی در چند مرحله توســط تیم 
های داوری، و قرعه کشی مســابقه کتابخوانی 

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟ گزارش
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13 نفر را به عنوان منتخــب برگزیده و نتیجه 
نهایی اعالم گردیــد. اختتامیه ایــن کنگره با 
حضور حجه االسالم معزی نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر کشــور و 450 نفر از اعضاء 
و منتخبین برگــزار گردید. ،  دیــدار با جوانان 
جمعیت استان در سالروز جوانان  و پاسخ گویی 
آنالین در شــبکه ماه نو ،دیدار با خانواده شهید 
جوان امدادگر هالل احمر )شهید کارکوب زاده(، 
برگزاری اردوی فرهنگی  جوانان جمعیت استان 
با عنوان»جوانان مهدی یاور« با همکاری مرکز 
فرهنگی مهدویــت در اردوگاه یــاوران مهدی 
)ع(، برگزاری اردوی جهادی توســط معاونت 
امور جوانان اســتان همراه بــا ضیافت افطاری 
ویژه روستائیان، تالیف کتاب اهداف و خدمات 
جمعیت هالل احمر از منظر قرآن و معصومین 
علیهم السالم که به عنوان یک کتاب مرجع قابل 
اســتفاده برای عموم و متخصصین می باشــد. 
برگزاری مراســمات اعیاد و عزاداری های اهل 
بیت علیهم الســالم به نحو احسن در جمعیت 
استان،مســابقه و همایش بزرگ »کوثر نبوی، 
نور علوی«، مسابقه در فضای مجازی و به صورت 
عمومی از دو کتاب ارزشمند زهرا برترین بانوی 
جهان اسالم؛ اثر آیت اهلل مکارم شیرازی )زیده 
عزه( و ســیری در نهج البالغه؛ اثر استاد شهید 
مرتضی مطهری با همــکاری دفتر نمایندگی 
ولی فقیه و معاونت امــور جوانان  برگزار گردید.

همچنین مســابقه در فضای مجــازی از کتاب 
ســروش آفتاب  مقدمه و متــن ترجمه خطبه 
غدیر تألیف سید حسین حسینی  برگزار گردید. 
همچنین اولین سوگواره مجازی حسینی با نام 
هالل ســرخ با محوریت جلوه های بشردوستی 
در عاشورا توســط معاونت محترم امور جوانان 
جمعیت استان قم با همکاری دفتر نمایندگی 
ولی فقیه برگزار شد. این سوگواره در سه بخش 
کتابخوانی، عکاسی و مسابقه دلنوشته ریز نوشته 
و محتوای بلند تولیدی برگــزار گردید. برنامه 
دیگر برگزاری دوره آموزشــی مفاهیم و قرائت 
نماز با همکاری ســتاد اقامه نماز استان قم در 

جمعیت استان است.
3   تهیه و تالیف کتــاب )مبانی فقهی حقوقی 
امداد و نجات در اســالم( به پیشــنهاد نماینده 
محترم ولی فقیه در جمعیت هالل احمر که ان 
شــاءاهلل تا اواخر مردادماه رونمایی خواهد شد و 

برای تدریس در دانشگاههای علمی- کاربردی 
هالل احمر کل کشــور ارائه خواهد شــد. تهیه 
و تالیــف کتــاب زندگی نامه حضــرت فاطمه 
معصومه)ســالم اهلل علیها(. اردوی زیارتی برای 
کانونهای طالب به مشــهد مقــدس. برگزاری 
جشــن بزرگ میالد حضرت فاطمه زهرا)سالم 
اهلل علیها( در نــوروز 95. برگــزاری دوره های 
ضمن خدمت فرهنگی و اعتقادی برای کارکنان 

جمعیت استان.

         کردستان 
 حجت  االسالم والمسلمین 

بالل عربیان

1  برپایی دومین گردهمایی اســتانی اعضای 
کانون هــای طــالب و روحانیــون جمعیــت 
هالل احمر استان، همایش اســتانی تجلیل از 
فعاالن فرهنگی و قرآنــی جمعیت هالل احمر 
استان، همایش استانی »قلمرو و مصادیق اداری 
امر به معروف و نهی از منکــر« کارکنان ادارات 
اســتان در هفته امر به معــروف و نهی از منکر، 
مراسم استانی جشن دهه کرامت ویژه خجسته 
میالد امام رضا)ع(، جشن از عید تا عید ویژه عید 
غدیر خم به صورت استانی، دوره آموزشی قرائت 
و تجوید و تفســیر قرآن کریم ویــژه کارکنان 
جمعیت هالل احمر استان به مدت سی ساعت 
در ماه مبارک رمضان، سلســله نشســت های 
معرفتی با موضوعات اعتقادی، دینی، فرهنگی 
و اجتماعی ویژه کارکنــان و اعضاء )پنج مورد( 
در طول سال، مراســم ویژه روز عفاف و حجاب 
با حضورکارکنان زن جمعیت هالل احمر استان، 
برگزاری کالس های آموزشــیـ  معرفتی ویژه 
اعضاء و کارکنان، برگزاری کالس های آموزش 
احکام در ســطح جمعیت هالل احمر اســتان 
توســط امامان جماعت، ویژه برنامه های دهه 
فجر توسط شعب سقز و مریوان، مراسم جشن 
هفته وحــدت، تهیه و توزیــع حداقل یک هزار 
بســته فرهنگــی و قرآنی در ســطح جمعیت 
هالل احمر اســتان، تجهیز، تعمیر و بهســازی 
کامل نمازخانه مرکز اســتان، برگــزاری چهار 
مورد جلسه شــورای فرهنگی، اقامه نماز و امر 
به معروف و نهی از منکر، همکاری و مشــارکت 
در همایش اســتانی تجلیل از امدادگران نمونه 

جمعیت هالل احمر استان، همکاری و مشارکت 
در همایش استانی تجلیل از اعضای فعال جوانان 
جمعیت هالل احمر استان، تهیه و توزیع دو هزار 
برگ بروشــور »نماز در نوروز« جهت توزیع در 
چادرهای طرح مســافرین نوروزی، مشارکت 
مستقیم و فعال در ســتاد زایران اربعین استان 
کردستان، برگزاری حداقل 30 برنامه فرهنگی و 
قرآنی توسط شعب جمعیت هالل احمر استان، 
مشارکت فعال و مســتقیم در ویژه برنامه های 

هفته هالل احمر.
2   تهیه و چاپ حداقل 10هزار برگ بروشــور 
با موضوعات نماز، امر به معروف و نهی از منکر، 
آداب و احکام ســفر در قرآن و اســالم، امداد و 
نجات از منظر آیات و روایات و... به منظور توزیع 
در طرح نوروزی اســتان، نظارت و مشارکت در 
برپایی حداقل 15 خیمه  نماز در طرح مذکور، 
هماهنگی و تعامل با ســتاد اقامه نماز اســتان 
جهت راه اندازی سامانه پاسخگویی به مسایل، 
احکام شرعی و فقهی مسافران نوروزی، استفاده 
از ظرفیت فرهنگی و قرآنی روحانیون اســتان 
در چادرها و خیمــه های نماز، توزیــع اقالم و 
محصوالت مربوطه در چادرها، نظارت و بازدید 
از چادرهای طرح نوروزی، مشارکت و تعامل با 
سازمان ها و دستگاه های فرهنگی عضو در ستاد 
نوروزی استان، تجلیل از فعاالن فرهنگی و قرآنی 
طرح مســافرین نوروزی جمعیــت هالل احمر 
استان )طی مراسمی و بعد از اتمام طرح(، تهیه 
و چاپ  حداقل 20 عدد بنر و اســتند فرهنگیـ  
قرآنی و نصب آن ها در سطوح شهرهای استان با 

موضوعات مربوط به سفر.
3   ســومین گردهمایــی اســتانی اعضای 
کانون هــای طــالب و روحانیــون جمعیــت 
هالل احمر اســتان، برگزاری حداقل 20 مورد 
سلســله نشســت های اعتقادی و معرفتی در 
ســطح جمعیت هالل احمر اســتان، اجالس 
اســتانی نماز ویژه کارکنــان و اعضاء جمعیت 
هالل احمر استان، تدوین و چاپ و توزیع حداقل 
ســه عنوان کتابچه در تیراژ 10 هــزار جلد )با 
موضوعات و محتوای مرتبط بــا اهداف و اصول 
جمعیت هالل احمر اســتان(، دومین همایش 
اســتانی »قلمرو و مصادیق اداری امر به معروف 
و نهی از منکر« ویژه کارکنان و اعضاي جمعیت 
هالل احمر استان، ویژه برنامه های مربوط به ماه 

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟
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مبارک رمضان، ســاماندهی، بهسازی و تجهیز 
نمازخانه هــای جمعیت هالل احمر اســتان، 
تجهیز کتابخانه های پایگاه هــای امداد و نجات 
اســتان، برپایی اردوی زیارتی مشــهد مقدس 
ویژه کارکنــان جمعیت هالل احمر اســتان و 
خانواده های آنان، برگزاری حداقل دو مســابقه 
قرآنی و فرهنگی ویژه کارکنــان و خانواده های 
آنان، همایش استانی »هالل احمر، نماد و اسوه 
وحدت« در هفتــه وحدت، ویــژه برنامه های 
مربوط به مناسبت های دینیـ  مذهبی و ملی، 
تجلیل از کارکنــان زن جمعیــت هالل احمر 
استان به مناســبت روز زن و خجسته میالد با 
ســعادت حضرت زهراء )س(، حضور فعال در 
برنامه های کانون های دانشــجویی، ورود فعال 
در جهت ساماندهی و تقویت کانون های طالب 
جمعیت هالل احمر اســتان، اهتمام جدی در 
اجرای برنامه های نظارتی و فرهنگی در ســطح 

جمعیت هالل احمر استان

         کرمان 
 حجت االسالم والمسلمین 

مجید سجادي

1  برگزاري جلســات تفســیر قرآن و نهج 
البالغه به صورت هفتگي)شنبه ها(، برگزاري 
جلســات عاشــوراپژوهي و بصیرت حسیني 
)هفتگــي در ماه محــرم و صفــر(، برگزاري 
جشن ازدواج دانشجویي در هفته هالل احمر، 
برگــزاري ورزش صبحگاهــي، کوهنوردي و 
گلباران مزار شهدا )هفته کاهش اثرات بالیاي 
طبیعي(، برگزاري جلسه تالوت قرآن کریم هر 
روز بعد از نماز ظهر و عصر، برگزاري جلســات 
هیئت علي اکبر)ع( در هالل احمر شهرستان 
کرمان و شــعب اســتان، برگزاري مراسم در 
مناســبت هاي ملي و مذهبي از جمله جشن 
میالد امــام علي)ع( جشــن اعیــاد مبعث، 
شــعبانیه )روزهاي 3 و 4 و 5 و نیمه شعبان( و 
ایام میالد ائمه اطهار)ع(، حضور در راهپیمایي 
13 آبان و 9 دي ماه و 22   بهمن و روز جهاني 
قدس، برنامه هاي ســوگواري در محرم و صفر 
و شــهادت ائمه)ع(، نظارت برحســن اجراي 

انتخابات مجامع هالل احمر.
سایر برنامه ها در زمینه برگزاري جلسات اداري 

سال گذشته این نمایندگی شــامل موارد زیر 
می شــود: شــرکت در جلســات هیئت مدیره 
استان، شــرکت در جلسات شــوراي معاونین، 
شرکت در جلسات شــوراي اداري، شرکت در 
جلسات هیئت وکالي موقوفات هالل احمر در 
رفسنجان، جلسات با معاونت هاي استان کرمان، 
برگزاري جلسات شــوراي فرهنگي اقامه نماز و 
امر به معروف و نهي از منکر، بازدید از شــعب و 
جلسات آسیب شناسي منطقه و بیان مشکالت 
و پیشــنهادها، دیدار با رؤســا، پرسنل شعب و 
بازدید از انبارها و مراکز درماني و داروخانه های 
شرکت کننده در همایش هاي مسئولین دفاتر 

استان ها در تهران.
این نمایندگی در ســال گذشــته مســابقات 
فرهنگــي بســیاری را نیز برگزار کرده اســت: 
مسابقه کتابخواني )اخالق امام خمیني(، مسابقه 
حفظ دعاي افتتاح و سوره حدید، مسابقه حفظ 
زیارت عاشورا و سوره والفجر، مسابقه کتابخواني 
کتاب غدیر و حفظ خطبه غدیر، مسابقه حفظ 

احادیث )کتابچه حدیثي(.
2   بازدیــد و بررســي وضعیــت راهنمــاي 
مســافرین نوروزي، بازدیــد از خیمه هاي نماز 
ویژه مســافرین نــوروزي در اســتان، تکریم و 
تجلیل از همکاران خدوم تعطیــالت نوروزي، 
برگزاری جلســات ویــژه کیفیت بخشــي به 
امور امدادي ایــام نوروز بــا معاونت هاي امداد، 
درمــان و جوانــان و داوطلبان و پشــتیباني و 
 مدیرعامل اســتان به منظور اســتمرار کمک 

به محرومان.
3   تمرکز برنامه ها بر محوریت شــعار ســال 
95 و ترویــج تفکــر والیتمــداري و بصیرت، 
جهت دهــي و برگــزاري همایــش تجلیل از 
واقفیــن  هالل احمر و تبلیغ توســعه وقف ویژه 
هالل احمر با حمایــت و پشــتیباني فرماندار 
محترم رفســنجان در شهرســتان رفسنجان، 
برگزاري همایــش امــداد و آمادگي)جمعیت 
هالل احمر استان کرمان(، برگزاري مسابقات و 
اردوهاي فرهنگي و تفریحي و زیارتي و ورزشي، 
استمرار بازیدهاي اســتاني و نظارت برکیفیت 
عملکرد شعب استان کرمان، برگزاری جلسات 
هم اندیشي با امدادگران و نجاتگران)داوطلبان 
ویــژه  جلســات  برگــزاری  جوانــان(،   و 

با مسئولین استان.

         کرمانشاه 
حجت االسالم والمسلمین 

غالم رضاگودرزی 

2  با توجه به استقبال بســیار خوب مسافران 
نوروزی در ســال های قبل بناست تعداد 6000 
نســخه دیگراز کتابچه احکام نماز چاپ و بین 
مسافرین نوروزی توزیع شود، برپایی چادرهای 
اقامه نماز و پاسخگویی به مسائل فقهی و شرعی 
با اســتفاده از روحانیون داوطلــب، چاپ بنر از 
فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت 
نماز اول وقــت و نصب آن در کنارپســت های 
نوروزی و خیمه های نماز، نظارت بر پایگاه های 

بین جاده ای و شعب در این ایام.
3   تدویــن و چاپ و توزیع کتابچــه دوم نماز 
تحت عنوان آداب نماز که تأثیر بسیار مطلوبی 
در ایجاد عالقه افراد نســبت به گرایش به نماز 
دارد، برپایی کالس های آموزشــی وادی حیات 
)معرفتی تربیتی( به منظور ایجاد انگیزه هر چه 
بهتر در وجــود کارکنان برای باال بردن ســطح 
بهره وری از نیروی کار، تهیــه برنامه نظارتی بر 
اســاس تقویم فصلی، اجرای برنامه های جاری 

ابالغی از مرکز.

         کهگیلویه و بویراحمد 
 حجت االسالم والمسلمین 

سید جواد غفاریان 

1  برگزاری مسابقه سراسری »هالل رمضان« 
در سراسر کشور از طریق فضای مجازی )کتاب 
الکترونیــک، اینترنت و پیامکــی( 30روز 30 
مســابقه در ماه مبارک رمضان با شرکت بیش 
از 17 هزار نفر و اهــدا جوایز بــه33 برگزیده، 
برگزاری مراسم و جشــن ها در اعیاد مناسبتی، 
برگزاری دائمی و هفتگــی کالس درس هایی از 
نهج البالغه، برگزاری دائمی و هفتگی مراســم 
زیارت عاشــورا، طراحی سایت اختصاصی دفتر 
نمایندگــی ولي فقیه در جمعیــت هالل احمر 

www.vfrcs.ir :استان با آدرس
2   اســتقرار پســت های فرهنگــی با حضور 
روحانی و مشــاور در کنار پست های راهنمایی 
مســافرین نوروزی، برپایی چادر و خیمه های 
نمــاز و برپایی نمــاز جماعت در پســت های 

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟ گزارش
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نوروزی، تشــکیل تیم های نظارتی از پرســنل 
و اعضــا تحت عنــوان تیم هــای نظارتی دفتر 
نمایندگی ولي فقیــه جهت بازدیــد و نظارت 
بر پســت های نوروزی، انتشــار و توزیع ویژه 
نامه هــای فرهنگیـ  ســیاحتی و آشــنایی با 
اماکن متبرکه استان ویژه مســافرین نوروزی، 
 برگزاری مســابقات پیامکــی از ویژه نامه های 

بند قبلی.
3  برگزاری همایش ملی امر به معروف و نهی 
از منکر و همایش اخــالق امدادگری با حضور 
سخنرانان کشوری، انتشار زندگینامه شهدای 
امدادگر با هماهنگی بنیاد حفــظ آثار وکنگره 
ســرداران شــهید، برگزاری دائمــی کالس ها 
و دوره های آموزشــی اخــالق امدادگری ویژه 
امدادگران و کارکنان، برگزاری یادواره شهدای 
امدادگر، انتشار کتابچه احکام امدادگری، نظارت 
دائمی بر عملکرد شــعب و پایگاه هــای امداد 
جاده ای و اجــرای برنامه هــای ابالغی معاونت 
نظارت و امور شرعی، برگزاری مسابقات متنوع 
فرهنگی ورزشــی و کتابخوانی ویژه کارکنان، 

اعضا و امدادگران.

         گیالن 
حجت االسالم والمسلمین 

سیدهادی موسوی

1  سفر حجت الســالم و المسلمین حاج آقاي 
معزي به اســتان گیالن، تشکیل جلسه شوراي 
معاونین بــا حضور نماینده معــزز ولي فقیه در 
جمعیت هالل احمر، نظارت بر نحوه اســتقالل 
از اموال و امالک موقوفات اســتان، برنامه هاي 
فرهنگي در مــاه مبارک رمضــان و ماه محرم، 
برنامه هاي فرهنگي در اعیــاد مانند عید غدیر، 
قربان، مبعث، تجهیز و تنظیــف نمازخانه هاي 
استان، برگزاري کالس هاي اعتقادي و اخالقي 
براي کارکنان استان، شرکت در جشنواره هاي 

قرآني و المپیاد فرهنگي ورزشي.
2  راهنمایي مســافرین نــوروزي و برپایي 
ایســتگاه ســالمت با مشــارکت و همکاري 
تمامــي معاونت هــاي جمعیــت هالل احمر 
اعــم از جوانــان، داوطلبان، امــداد و نجات، 
درمان و توانبخشــي و ... مهم تر از همه برپایي 
خیمه هاي نماز اســت، تهیه بروشــورهایي با 

محتــواي فرهنگيـ  مذهبــي، معرفي اماکن 
مذهبــي و تاریخي اســتان؛ این بروشــورها 
شامل برنامه هاي دفتر نمایندگي ولي فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان گیالن است ، نصب 
خیمه  نماز در ورودي و خروجي هاي شــهرها 
براي مســافرین نوروزي با همکاري سازمان 
جوانان و تعیین یک روحاني براي پاسخگویي 
بــه مســائل شــرعي، ارزیابي از شــبعه هاي 
مختلف جمعیت در ایام نوروز و بررســي نقاط 
قوت و ضعف، تجهیز نمازخانه های شــعب و 
خیمه هاي نماز به اقالم مهر و تســبیح رحل، 

قرآن، تمثال مبارک حضرت امام)ره(. 
3   در آغاز سال 94 در تقویم، والدت باسعادت 
انســیه حوراء حضــرت فاطمه زهــرا )س( و 
گرامیداشت روز مادر است که باید با برنامه ریزي 
و اجراي یک برنامه منســجم در تهیه کتاب و 
اجراي مســابقات فرهنگي ویژه بانوان و مراسم 
جشن مولودي خواني و ســخنراني، خواهران 
عزیز را با شــیوه زندگي و سیره اخالقي و سبک 
زندگي حضرت فاطمه زهرا)س( هر چه بیشتر 
آشــنا کنیم، برگزاری کالس آموزشــي براي 
کارمنــدان در زمینه هاي اعتقــادي فرهنگي، 
برگــزاری همایش اوقــاف، نظارت بیشــتر بر 

عملکرد شعب و معاونین.

         لرستان 
 حجت االسالم والمسلمین 

بهزاد پیروزفر

1  برگــزاری دوره آموزشــی تفســیر قرآن 
کریم در طول ســال برای کارکنان، برگزاری 
یک دوره آموزشــی آشــنایی بــا نهج البالغه 
)20جلســه( بــرای کارکنان، برگــزاری20 
جلسه کالس درس هایی از قرآن برای تمامی 
کارکنان ستاد و شهرستان های استان در ماه 
رمضان، اجرای همایش بزرگداشــت شهدای 
امدادگر استان با سخنرانی سید ناصر حسینی 
)نویســنده کتاب پایی که جا ماند(، برگزاری 
همایش بانوان مهدوی ودعوت از اساتید حوزه 
علمیه قم، برگزاری دو دوره آموزشی »احکام 
شــرعی امداد ونجات« و »اخالق امدادگری« 
بــرای بیــش از پانصــد نفــر از امدادگــران 
پایگاه های امــداد جاده ای اســتان، برگزاری 

مســابقات بــزرگ کتابخوانی بــا موضوعات 
مختلف؛ مهدویــت و انتظار، حجــاب عفاف، 
غدیر و ...، برگزاری کارگاه آموزشی »آشنایی 
با آسیب های اجتماعی و خانوادگی شبکه های 
ماهواره ای«، برگزاری دوره آموزشــی »سبک 
زندگی اســالمی« برای کارکنان و اعضا، اعزام 
روحانی به پایگاه های امداد جاده ای اســتان 
با هدف مشــاوره و بیان مســائل اعتقادی به 
صورت چهــره به چهــره، دیــدار کارکنان و 
اعضاي جمعیت هالل احمر اســتان با نماینده 
محترم ولي فقیه در استان، همکاری با تمامی 
معاونت هــا و واحدهای جمعیــت هالل احمر 
اســتان در جهت اجرای برنامه های فرهنگی 
و عقیدتی اعم از برگــزاری اردوها، دوره های 

آموزشی، مسابقات فرهنگی و... 
2   ایجــاد پایــگاه فرهنگــی در ورودی و 
خروجــی شــهرها در طــرح ملی اســتقبال 
از مســافرین نــوروزی با هــدف مشــاوره و 
پاســخگویی بــه مســائل شــرعی، برگزاری 
نمــاز جماعــت، معرفــی وراهنمایــی اماکن 
برگــزاری  اســتان،  مذهبــی  و  متبرکــه 
مســابقات فرهنگــی و ...، برگزاری مســابقه 
 پیامکی کشــوری »عیدانــه با قــرآن« در ایام 

نوروز.
3   برگزاری دوره های مختلف تفســیر قرآن 
و شــرح نهج البالغه بــرای کارکنــان و اعضا، 
برگزاری یک دوره آموزشی والیت فقیه برای 
کارکنان و اعضا، برگــزاری دوره تکمیلی )یک 
روزه( و عالــی )دوروزه( احکام شــرعی امداد 
و نجــات و اخــالق امدادگری بــا موضوعات 
مختلف، برگزاری همایش بزرگداشت شهدای 
امدادگر جمعیت هالل احمر اســتان، اجرای 
مســابقات فرهنگی برای کارکنــان، اعضا و 
خانواده محتــرم آن ها، برگــزاری دوره های 
آموزشی مختلف مجازی و غیرحضوری برای 
کارکنــان و اعضا، تهیه وچــاپ و توزیع مجله 
دیواری »هالل مبیــن«، احداث، توســعه و 
تجهیــز نمازخانه هــای شهرســتان هایی که 
فاقد نماز خانه مناســب در ســطح جمعیت 
هالل احمر استان هستند، برگزاری اردوهای 
زیارتی، فرهنگی، آموزشــی برای کارکنان و 
 اعضا، برگزاری جشــن تکلیف برای فرزندان 

کارکنان.

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟
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گزارش

         مازندران 
 حجت االسالم والمسلمین 

نوراهلل طبرسی

نظارت بر نحوه اســتقالل از امــوال و امالک 
موقوفــات اســتان، برنامه هــای فرهنگی در 
ماه مبارک رمضــان و مــاه محرم، برنامه های 
فرهنگی در اعیاد مانند عید غدیــر و قربان و 
عید مبعــث، تجهیز و تنظیــف نمازخانه های 
استان، برگزاری کالس های اعتقادی و اخالق 
برای پرسنل اســتان، شــرکت در جشنواره 
قرآنی و المپیاد فرهنگی ورزشی.، نسب خیمه 
نماز در ورودی و خروجی های شــهرها برای 
مسافرین نوروزی با همکاری سازمان جوانان 
و تعیین یک روحانــی برای پاســخگویی به 
مسائل شــرعی، ارزیابی از شعبه های مختلف 
جمعیت در ایام نوروز و بررســی نقاط قوت و 
ضعف، تجهیز نمازخانه های شعب و خیمه های 
نماز به اقالم مهر و تسبیح و رحل قرآن.کالس 
آموزشی برای پرسنل در زمینه های اعتقادی 
فرهنگی، همایــش اوقاف، نظارت بیشــتر بر 

عملکرد شعب و معاونین.

         مرکزی 
حجت االسالم والمسلمین 

سیدرضا میرهاشمی 

1  ســفر نماینده محتــرم ولي فقیه حضرت 
حجت االسالم و المســلمین حاج آقاي معزی 
و معاونیــن محترم حضرت حجت االســالم و 
المســلمین زاهدي و حضرت حجت االســالم 
و المســلمین ذاکري و هیئت همراه به استان 
مرکزي و جلســات متعدد با حضــور حضرت 
آیــت اهلل دري نجف آبادي، اســتاندار محترم، 
حوزه هاي علمیه، شوراي معاونین و مسئولین 
محترم دفاتــر در جهت ارتقاء جایــگاه، تعامل 
و همــکاري بــا بخش هاي مختلــف جمعیت 
هالل احمــر بســیار مهــم و تاثیرگــذار بوده 
اســت. همچنین، فوت حضرت حجت السالم 
والمســلمین حــاج ســیدصدرالدین معیــن 
الســادات، مســئول دفتر نمایندگي ولي فقیه 
در اســتان مرکزي، و انتصاب حجت الســالم 
والمسلمین ســیدرضا میرهاشــمي، از دیگر 

اتفاقات مهم این نمایندگی بوده است. برگزاري 
جشــنواره قرآني، تجلیل از ســادات، برگزاري 
درس اخالق، مراســم جشن و ســوگواري در 
مناســبت هاي مختلــف و برنامه هــاي متنوع 
فرهنگــي، نمونه های دیگــری از فعالیت های 

انجام شده در این نمایندگی است.
2  سرکشــي بــه دفاتر، شــعب اســتاني و 
پایگا ه هاي امداد و نجات، دیــدار با خانوادهاي 
شــهدا و ایثارگران، دیدار با ائمه محترم جمعه 
و فرمانداران، دیدار بــا خانواده هاي محرومان 
و همچنیــن تهیه و تدوین ســند چشــم انداز 
فرهنگي و نظارتي 5 ساله، از جمله فعالیت های 

نمایندگی در نوروز آینده خواهد بود.
3  برگزاری جشــن تکلیف فرزندان به سن 
تکلیف رســیده کارمنــدان شــعبه، اجراي 
برنامه هاي فرهنگي و مشاوره براي خانواده ها 
در سطح استان، تشــکیل اتاق فکر و شوراي 
فرهنگي جمعیــت هالل احمر هیئت حضرت 
علي اکبر)ع( در ســطح اســتان، تالش در امر 
ارتقاء سطح آگاهي دیني و مذهبي همکاران، 
بازدید از شــعب، تجلیل از خانــواده و فعاالن 
نماز در حوزه شهرستان اســتان، برنامه ریزي 
براي ترویج اقامه نماز و امر به معروف و نهي از 
منکر و همچنین تهیه و تدوین سند چشم انداز 
فرهنگي و نظارتي، مهم تریــن برنامه های در 
دســتور کار این نمایندگی برای ســال آینده 

خواهد بود.

         هرمزگان 
 حجت االسالم والمسلمین 

هادی شهابی

1  ایجاد رابطیــن فرهنگي در کلیه شــعب 
اســتان جهــت امــور فرهنگــي نظــارت بر 
فعالیت هاي هالل احمر شعب، تشکیل جلسات 
مختلف شــوراي فرهنگي، شــوراي اقامه نماز 
و احیاء امر به معروف و نهــي از منکر، برگزاري 
دوره هاي مختلف امر به معروف و نهي از منکر 
در کلیه شعب اســتان، انتصاب ائمه جماعات 
دو شعبه مهم و بزرگ اســتان، تشکیل جشن 
بزرگ خانوادگي کارمندان جمعیت هالل احمر 

استان.
2   تشــکیل خیمه هــاي نمــاز بــرای ائمه 

جماعــات، جهت برگــزاري نمــاز جماعت و 
پاسخ به سؤاالت شــرعي و اعتقادي مسافران 
و همشهریان، تهیه سی دی چکیده  سخنرانان 
معروف کشــور و توزیــع آن هــا در چادرهاي 
نماز، ارائه اقالم فرهنگي و برشــور با موضوعات 
مختلف جهت انتشار در چادرهاي نماز، دیدار با 

خانواده  جانبازان و شهدا.
3   تشــکیل مراســم  ملي و مذهبي، تشکیل 
جلســات خاص بــراي امدادگــران، جوانان و 
هموطنان، ارســال تبلیغ بــه پایگاه هاي بین 
راهــي در فرصت هاي مختلــف تبلیغي، ایجاد 
برنامه هاي مختلف فرهنگي براي خانواده هاي 
کارمندان، برگزاري مسابقات کتابخواني براي 

اعضا جوان و امدادگران. 

         یزد 
 حجت االسالم والمسلمین 

عباس اخوان سیگاری

1  برگزاري کالس هــای هفتگي در جمعیت 
هالل احمر اســتان از مهم تریــن برنامه ها در 
ســال 94 بوده اســت. این کالس ها صبح هاي 
پنج شــنبه هر هفته، غیر از ایام خــاص مانند 
ماه مبــارک رمضــان، دهــم محــرم و ... که 
برنامه هاي ویژه دیگري تهیه شــده اســت با 
 اطالعیــه و دعوت قبلــي برگــزار و طي زمان 
50 - 45 دقیقــه احــکام، معــارف دیــن و 
مناســبت ها بیان مي شــو د. تا پایــان بهمن 
ماه، 23جلسه برگزار شــده که خوشبختانه با 
استقبال خوب برادران و خواهران روبه رو بوده 

است.
2   هر سال تعطیالت نوروز، فرصت مناسبي 
براي بازدید مسئول دفتر از شعب و پست هاي 
امداد جاده  اي و چادرهاي راهنماي مســافران 
نوروزي اســت. عالوه بــر ایــن بازدیدها، در 
نوروز 1394 بــراي اولین بار حــدود دوهزار 
کتاب نیز از این دفتر به وســیله افراد مســتقر 
در چادرهــا بین مســافرین نــوروزي توزیع 
شــد که اقدام بســیار جــذاب و مطلوبي بود. 
 چنان که میسر باشد، امسال نیز این کار انجام 

خواهد شد.
3   مهم ترین برنامه ما در سال آتی، ادامه و توسعه 

 .برنامه های فرهنگی سال گذشته است

1  مهم ترین برنامه ها و اتفاق های آن نمایندگی در سال 94 چه بوده است؟
2  برنامه های مورد نظر برای نوروز 95 چیست؟

3  مهم ترین برنامه هایی را که برای سال 95 در نظر دارید به طور مختصر بیان بفرمایید.



گزارش

سفري بايد رفت، سفري تا به فراسوی 
خیال، کوله ات را پر کن ...

اندر احواالت 
مسافرت 

آداب

نوروز فرصتی است تا سنت 
صله رحم را بیش از پیش پاس 

بداريم

فصل نزدیکی 
قلب ها

یادداشت

 عوامل تحکیم خانواده 
کدام است؟

در مسیر 
خوشبختی

خانواده

 کوله باری 
پر از مهر

نکاتی درباره سفر، بهار و مسیری  
که به سمت خوشبختی می رود
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گزارش

و تالش، با ســفر به مناطق مختلف و استفاده از 
مناظر زيبــاي طبيعت، خســتگي را از تن به در 
کرده، براي کار و کوشش بيشــتر، آمادگي پيدا 

مي کنند.

     فوايد سفر
1  کاهش استرس و اضطراب

ســفر به شــما اين امکان را می دهــد که کمی 
فشارهای روحی و جســمی را از خود دور کنيد. 
حتی اگر سفر کاری باشد و شــما مجبور باشيد 
ساعت های متمادی در کنفرانس ها شرکت کنيد، 
در عوض با کشور يا شــهر جديدی آشنا خواهيد 
شد. ممکن است مســافرت اضطراب و استرس 
هم داشته باشد، به خصوص اگر سفر شما همراه 
با گردش و بازديد از جاهای ديدنی باشــد يا نياز 
به آشــنايی با زبان های مختلف داشته باشيد يا 
مقصدتان شهری شلوغ باشــد. اما استرس سفر، 
يک استرس مثبت اســت و مثل اضطراب شما از 
کار زياد يا زندگی روزمره نيســت. کاهش فشار و 
استرس روحی هميشه به ســالمتی شما کمک 

خواهد کرد.
2  تنوع در زندگی

مسافرت از هر نوعی که باشد، باعث می شود برای 
مدتی از زندگی عادی خود دور شــويد و همين 
مســئله به تنهايی انرژی زيادی به شما می دهد. 
اين که بخواهيد برنامه روزانه خود را کمی تغيير 
دهيد، می تواند به عنوان نوعی درمان محســوب 
شود و اين کار از کسل و خسته شدن فکر و جسم 
جلوگيری می کند. بزرگی می گفت: »هر تغيير و 

تنوعی به اندازه استراحت خوب است.«
3  استفاده از هوای آزاد

سفر باعث می شــود که از چهارديواری منزل يا 
محل کار دور شويد و بيشــتر از هوای تازه و سالم 
لذت ببريد. اگر برای گردش به کوهستان يا برای 
اســتراحت به کنار دريا برويد، نسبت به روزهای 
عادی عميق تر نفس بکشيد تا اکسيژن بيشتری 
وارد بدنتان شــود. همچنين می توانيد از آفتاب 
گرفتن هم استفاده زيادی ببريد، اما احتياط های 
الزم بــرای جلوگيــری از آفتاب ســوختگی را 

فراموش نکنيد.
4  تغییر در رفتار

برنامه ريــزی هــم قســمتی از تفريحات تــان 
اســت. زمانی که ســفری در پيش داريد، حتی 
يکنواختی و کار ســخت باعث می شود که بهتر 

قبول کنيــد زيرا باعــث افزايــش تجربيات تان 
می شود و شايد موقعيت شغلی تان نيز بهتر گردد. 
به عالوه موجب می شــود که محيط کارتان همـ  

هر چند به طور موقتـ  تغيير کند.
گاهی اوقات مجبوريد به تنهايی سفر کنيد. اين 
باعث می شــود که افراد جديدی را مالقات کنيد 
و ارتباطات جديدی با ديگران ايجاد کنيد، ضمن 
اين که به شــما ايــن آزادی را می دهد که هر چه 
دوســت داريد انتخاب کنيد. مسافرت، چه کاری 
چه تفريحی، می تواند فوايد بسياری برای جسم و 

فکر شما داشته باشد.
گاهي نيز هدف از مســافرت، رفع خســتگي و 
افسردگي اســت. انسان هاي خســته از رنج کار 

سفر در هر شــکل و حالتی اعم از مسافرت هاي 
ديداري و صله رحم، ســفرهای زيارتي، تفريحی 
و کاري و حتي براي مدتي کوتاه بسيار پسنديده 
و برای ســالمت انسان مفيد اســت. سفر وسيله 
شناخت است، هم شــناخت خود، هم شناخت 
ديگران. چون رنج ها و ســختی های مســافرت و 
حالت های فوق العاده، جوهره انسان را می نماياند 
و خصلت های درونی بروز می دهد. حتی انســان 
ميزان تحمل، مقاومــت، کاردانی و تجربه خود را 

هم در سفر می تواند محک بزند.
اگر می خواهيد به سفر تفريحی برويد، دقت کنيد 
که چه همراهی بــرای خود انتخــاب می کنيد. 
چنانچه پيشنهاد يک ســفر کاری به شما شده، 

اندر احواالت مسافرت 
رحیمه زرگر 

در تمامی فرهنگ نامه ها، سفر را تقريباً به يک معنا تعبیر کرده اند. در فرهنگ معین آمده است: سفر، در لغت به معنای 
بیرون آمدن از شهر خود و به محل ديگر رفتن است، نیز به معنای قطع مسافت و راهی که از مکانی به مکان دور طی 
می کنند، آمده است. فرهنگ های عربی سفر را »کشف حجاب و کنار زدن پرده« معنا کرده اند، حجاب هايی که معموالَ 
از جنس اعیان و اشیای خارجی است. اما اگر از تمامی اين معانی ظاهری بگذريم، اصل و ماهیت سفر چیزی فراتر از 

اين هاست. می گويند يکی از بهترين لذت های عمر، سفر کردن است و روزهای سفر جزو عمر آدم به حساب نمی آيد.

سفري بايد رفت، سفري تا به فراسوی خیال، کوله ات را پر کن ...

آشنایی با افراد و فرهنگ های مختلف
سفر کمک می کند تا افراد مختلفی را مالقات کنید. اجتماعی بودن و معاشرت کردن 
نوعی درمان به حساب می آید و باعث می شود با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف 

آشنا شوید.
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سوی اهل خانه و بستگان
3   شروع کردن ســفر با »صدقه«، جهت 

سالمتی و رفع و دفع بالها
4   خواندن دو رکعت نماز، دعا کردن و جان 
و مال خانواده را به خدا سپردن و بر او توکل 

کردن
5   خواندن اين دعا: »بسم اهلل، آمنت باهلل، 
توکلت علی اهلل، ماشاءاهلل، الحول و ال قوة اال 

باهلل«
6   برداشــتن عصا، يا وسیله ای برای دفع 

شر و خطرات احتمالی و حمل ابزار دفاعی
7  همراه داشتن مســواک، شانه، لباس و 

ظرف
8   همــراه برداشــتن مــواد غذايی و 

خوراکی های مورد نیاز و ره توشه سفر
9   همراه داشــتن داروهای مــورد نیاز، 

سوزن، نخ، طناب و زيرانداز
10   رعايت اخالق خوب با همسفر در طول 

مسافرت
11   در سفر، باری بر دوش ديگران نبودن، و 

خرج خود را به گردن ديگران نینداختن
12   مراعات حال همســفر، در صورتی که 

خسته يا مريض باشد
13   همــکاری در امور، بــر عهده گرفتن 

کارهای سنگین در مسافرت
14   گوش کردن به حرف بزرگ ترها

15   مشورت با همسفران در انجام کارها و 
تصمیم گیری ها

16   مواظبت بر خواندن نماز اول وقت
17   پس از ســفر، نقل نکردن سختی ها و 

ناماليمات مسافرت
18  در بازگشت از ســفر، برای اهل خانه، 

هديه و سوغات آوردن
19   هنگام مراجعت از مســافرت به وطن، 
خدا را شکر کردن و بر نعمت سالمتی، حمد 

نمودن
20   انتخاب روز شنبه به عنوان بهترين روز 

برای آغاز سفر
21   عدم انتخاب شــب براي مسافرت به 
توصیه رسول خدا )ص(، زيرا خداوند ابتداي 
شب را براي آســايش و راحتي انسان قرار 
داده، تا بدن استراحت الزم را داشته، و روح، 

نشاط خود را بازيابد. 

با مشــکالت کاری کنار بياييد. سفر کردن، ديد 
و احساس تازه ای نسبت به فرهنگ ها و آداب و 
رسوم مختلف به شــما می دهد و کمک می کند 
که از زندگی بيشتر لذت ببريد. سفر حتی باعث 
می شود ديد تازه ای نسبت به شهر خودتان پيدا 

کنيد.
5  آشنايی با افراد و فرهنگ های مختلف

ســفر کمک می کند تا افراد مختلفی را مالقات 
کنيد. اجتماعی بودن و معاشرت نوعی درمان به 
حساب می آيد و باعث می شود با فرهنگ ها و آداب 

و رسوم مختلف آشنا شويد.
6  خاطرات سفر

اگر توانايی اش را داريد که به هر کجا دوست داريد 
ســفر کنيد، اين کار را انجام دهيد، چون ممکن 
است بعدها پشيمان شويد. پس اگر هميشه آرزو 
داشته ايد به استراليا سفر کنيد، االن وقتش است. 
همچنين بد نيست در طول سفر حتماً خاطرات 
خود را بنويسيد و عکس های يادگاری بگيريد تا 

بعدها بتوانيد از آن خاطرات به خوبی ياد کنيد.
7  ارتباط بهتر با همسر

سفر به شــما اين امکان را می دهد که بدون فکر 
کردن به وظايــف و مســئوليت های خانه، زمان 
بيشتری را با همسرتان بگذرانيد و کمی به گذشته 
برگرديد. مطمئناً گذرانــدن اوقاتی خوش کنار 
همسرتان در سفر، خيلی بهتر از دعوا کردن است. 
دور شدن از محيط خانه و کار، باعث تجديد قوا و 
آرامش می شود و برای سالمتی روحی خانواده نيز 

مفيد است.
8  مطالعه در سفر

ســفر کردن يکی از فعاليت هايی است که نبايد 
ناديده گرفته شود. اگر زياد به مسافرت می رويد، 
سعی کنيد بيشــتر روی فوايد آن مطالعه کنيد 
چون اين گونه از سفرتان بيشتر لذت خواهيد برد. 
از فرصت هايی که برای مســافرت برايتان پيش 
می آيد نهايت اســتفاده را ببريد و از تأثيری که بر 

جسم و روحتان دارد استقبال کنيد.

   آداب سفر 
سفر در تعاليم دينی ما آدابی دارد که رعايت آنها 

فوايد بسياری برايمان به ارمغان می آورد:
1  خداحافظی کردن از خانواده و بستگان 

از سوی مسافر
2   بدرقه کردن کسی که به سفر می رود، از 

آن قدر مسئله سفر مهم اســت که در آيات و روايات بسيار به سفر 
کردن توصيه شده اســت. همچنين در بسياری از ضرب المثل ها 
و شعرها نيز به لزوم ســفر، آموختن راه و رسم زندگی طی سفر و 

عبرت گرفتن از سرگذشت پيشينيان اشاره شده است.

     ُقْل ِسيُروا فِي الْْرِض َفانُْظُروا َکْيَف بََدأَ الَْخلَْق ،  بگو در زمين 
بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز کرده )عنکبوت/۲۰(

     ُقْل ِســيُروا فِي الْْرِض َفانُْظُروا َکْيَف کاَن عاقِبَُة الُْمْجِرِميَن، 
اي پيامبر ]به مردم[ بگو: در زمين گردش کنيد و به سرانجام کار 

مجرمان بنگريد. )نمل/۶۹(

وا .... ، مسافرت کنيد تا سالم باشيد ....)پيامبر       سافِروا تَِصحُّ
اکرم)ص( (

     ســافروا فانکم ان لم تغنموا ماال افدتم عقال... ،  مســافرت 
کنيد. چرا کــه اگر مالي به دســت نياوريــد، اما عقلتــان زياد 

مي شود... )پيامبر اکرم)ص( (

     برای کســب فضائــل، از زادگاه خود قدم بيــرون گذار و 
غربت و دوری از شــهر و ديار را انتخاب کن و راه سير و سياحت و 
مسافرت را در پيش گير که در مســافرت پنج فايده نهفته است؛ 
رفع غم و اندوه، معيشــت، علم و دانــش، ادب و آداب و فضيلت 

همنشينی )امام علی)ع( (

     مسافرت بايد براي يکي از اين سه امر باشد: 1- تهيه توشه 
آخرت ۲- تأمين معاش و زندگي 3- لذت مباح و تفريح غيرحرام. 

)امام صادق)ع( (

     بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی. )سعدی( 
گر روی اين ره ســفر بايد ســفر / تا ببينی در جهان هر خير و شر. 

)عطار(

بنه سر در سفر منشــين به يک جا / گرت بايد ز اسفل شد به اعال. 
)وحشی بافقی(

     هــراس و اضطراب را از مســافر باز می ســتاند و جای آن، 
محبوب و مطلوب های وی را می نشــاند. سفر به انسان می آموزد 
که چگونه از امور ناهنجار و ناخوشايند بپرهيزد و آنچه را که مايه 

کمال و خرسندی است، جايگزين کند. )مرحوم فيض کاشانی(

»مسافرت« در آیات و روایات 

مطالعه  برای سفر
ســفر کردن یکی از فعالیت هایی اســت که نباید نادیده گرفته شــود. اگر زیاد به 
مسافرت می روید، سعی کنید بیشــتر روی فواید آن مطالعه کنید چون این گونه از 

سفرتان بیشتر لذت خواهید برد. 
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گزارش

    احکام سفر
سفر و حضر دو بخش از زندگی انسان هاست که 
برای خود احکام و مســائلی جداگانه دارد. هيچ 
مســلمانی در هيچ مرحلــه  ای از زندگی خود، 
رها شده و بی تکليف نيست و از اين قاعده، سفر 
را نيز نمی توان استثنا کرد. ســفر و مسافرت را 
نمی توان بهانه گريختن از احکام خداوندی قرار 
داد، زيرا آنچه بر انســان ها واجب اســت، جز به 

انجام تکليف، ساقط نمی شود.
پاره ای از احکام مسافر بدين قرار است: 

1   تبديل نمازهای چهار رکعتی به دو رکعتی
2   اســقاط نافله های ظهر و عصــر همچنين 

عشاء )بنابر قولی(
3   افطار روزه، هر چند در ماه مبارك رمضان

    مسائلی در احکام مسافر
کسی که برای کار حرام ســفر کند، بايد نماز را 
تمام بخواند و روزه اش را )در ماه رمضان( بگيرد، 
و همچنين کسی که ســفر او حرام استـ  مثل 
اين که سفر برايش ضرر داشته باشد يا زن بدون 
اجازه شوهر ســفر رود )در غير سفر واجب( و يا 
فرزندی که ســفرش ســبب اذيت پــدر و مادر 
باشــد )در غير ســفر واجب(ـ  در چنين سفری 
نماز تمام اســت و روزه اش را در ماه رمضان بايد 

بگيرد.
کسی که شغل او سفر باشد مانند راننده، خلبان 
و امثال اين ها، در غير سفر اول بايد نماز را تمام 
بخواند و روزه اش را )اگر ماه رمضان است( بگيرد 
و در ســفر اول اگر چه طول هم بکشــد نمازش 

شکسته است.
کسی که شغلش سفر نيســت ولی محل کارش 
در شهر ديگری اســت و همواره بين محل خود 
و آن شــهر رفت و آمد می کند مثل پيشه وران 
سيار، معلمانی که محل کارشــان ثابت نيست 
و کارگرانی که به شــهر ديگری  جهت کار سفر 
می کنند و امثال اين ها، نمازشــان تمام است و 

روزه شان را بايد بگيرند.
مســافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در 
يک محل بماند بايــد نمازهای خــود را در آن 
محل تمام بخواند و روزه اش را اگر در ماه رمضان 

است بگيرد.
کســی که بعد از رســيدن به هشــت فرسخ و 

بيشتر، ســی روز در محلی بماند و مردد باشد، 
بايد نماز را شکسته بخواند؛ ولی پس از سی روز 
بايد نماز را تمام بخواند و اگر ماه رمضان اســت 

روزه اش را بگيرد.
مســافری که بايد نمازش را شکســته بخواند، 
چنانچه قبل از ظهر از شهر خارج شده باشد، بعد 
از حد ترخص بايــد روزه اش را نيز افطار نمايد و 
بعد از مــاه مبارك و اتمام ســفر آن را قضا کند. 
اما اگر مسافری در ماه مبارك رمضان، بعدازظهر 
سفرش را آغاز نمايد، ديگر نمی تواند افطار کند، 
بلکه بايــد آن روز را همچنان روزه باشــد، زيرا 
اين رخصت و مجوز مخصوص کســانی است که 
قبل از زوال ظهر از موطن خود خارج می شوند. 
از اين رو کســانی که بعدازظهر از شــهر خارج 
می شــوند، چنانچه قبل از غروب افطار نمايند، 
عالوه بر قضای آن، بايد کفاره آن را نيز بپردازند.

اگر مســافری قبل از ظهر به وطن يا محلی که 
می خواهد ده روز در آن جا بماند رسيد، بايد آن 
روز را روزه بگيرد، البته اگر قبل از آن عملی که 
مبطل روزه است، از وی ســر نزده باشد. اما اگر 
قبل از رسيدن به مقصد، کاری که روزه را باطل 
می کند )از قبيل خوردن و آشاميدن و غيره( از او 
صادر شده باشد، ديگر نمی تواند آن روز را روزه 
بگيرد، بلکــه بايد بعد از ماه مبــارك، آن را قضا 

نمايد.
اگر کسی در شــهری پس از رؤيت هالل شوال 
)شب عيد فطر( به شــهر ديگری سفر نمايد که 
در آن جا هالل ماه رؤيت نشــده و شب آخر ماه 
رمضان محسوب می شــود، وی نيز بايد مطابق 
مردم آن ديــار، اين روز را روز آخــر ماه رمضان 

محسوب کرده و روزه بگيرد.
مواردی که روزه برای مسافر نه تنها حرام نيست 

بلکه واجب يا جايز است: 
   روزه نــذری برای فردی که مقيد به ســفر 
باشــد، لذا واجب است در ســفر طبق نذر خود 

روزه بگيرد.
   ســه روز روزه بدل از قربانــی حج، يعنی 
کسی که در حج قربانی نداده است، واجب است 
و در سفر حج سه روز و پس از بازگشت به وطن، 

هفت روز روزه بگيرد.
   سه روز روزه در مدينه برای قضای حاجت، 

 .برای مسافرين مستحب است
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با هزينه بسيار پايين اجاره داده می شود.
   سفر گروهی را تجربه کنید

ســفر گروهی تأثير زيادی در کاهش هزينه ها 
خواهد داشت. برای اين سفر گروهی می توانيد 
موضوع را با چند نفر از بســتگان نزديک خود 
نيز در ميان بگذاريد و با آن ها همســفر شويد. 
اين کار هم تا حد زيــادی هزينه ها را کاهش 
خواهــد داد و هم لــذت ســفر را دوچندان 
خواهد کرد. عــالوه بر اين که تجربه بســيار 
مفيدی در زمينــه تعامــالت اجتماعی برای 
فرزندانتان خواهد بود. قبل از ســفر اطالعاتی 
در زمينه اماکن اقامتــی، قيمت ها و امکانات 
مقصــد انتخابی خــود به دســت آوريد بهتر 
اســت بی گدار به آب نزنيد. حتی ممکن است 
تورهای گروهی يک يــا دو روزه ارزان قيمت را 
پيدا کنيد که سفر خاطره انگيزی را برای شما 

رقم بزند.
   سُبک سفر کنید

با ســبک ســفر کردن مجبور بــه پرداخت 
هزينه های اضافه برای حمل بار خود نخواهيد 
بود، برای کســانی که با اتومبيل شخصی در 
سفر هستند هم، دغدغه بار اضافه ديگر وجود 

ندارد.
   از غذا خوردن در مناطق توريستی 

اجتناب کنید
غذا خــوردن حتــی يــک خيابــان باالتر از 
محدوده هــای توريســتی، می تواند بســيار 
ارزان تر و حتی سالم تر تمام شود. فقط ممکن 
است در سفرهای خارجی برای صحبت کردن 
به مشکل بر بخوريد ولی مطمئناً از پس آن بر 

خواهيد آمد.
   از فروشگاه های مواد غذايی خريد 

کنید
يکی از اصلی ترين عوامــل افزايش هزينه های 
ســفر، غــذا خــوردن در رستوران هاســت. 
می توانيــد غذاهای تــازه و خوشــمزه، را با 
هزينه ای بســيار کمتر، از فروشگاه های مواد 
غذايی، نانوايی و بقالی خريــداری کنيد. اگر 
برنامه پيک نيک بگذاريد، حس قناعت کردن 
به شــما می دهــد و می تواند به يــک تجربه 

به يادماندنی تبديل شود.
   قدم بزنید

چه چيز بهتر از آن که جايی که برای نخستين 
بار به آن ســفر می کنيــد را با قــدم زدن در 

يکی از اصلی ترين و پرهزينه ترين دغدغه های 
سفر جای خواب و اســتراحت است. شايد فکر 
کنيد مســافرخانه ها مکان های شلوغ، کثيف 
و محقر هســتند و يا از امنيت کافی برخوردار 
نيســتند. اما اين ذهنيت را فرامــوش کنيد. 
حتی مسافرخانه ها هم امروزه پيشرفت کرده 
و فضای مطلوب تــری دارند. اگر فصل مدارس 
نباشــد و بخصــوص در تابســتان، اتاق ها و 
خوابگاه های بســياری از مدارس و دانشگاه ها، 

   هنر چانه زنی را بیاموزيد!
بسياری از فروشــنده ها همين که ببينند شما 
توريست هستيد قيمت ها را باال می برند، زيرا 
می دانند در جريان قيمت ها نيستيد و احتماالً 
از چانــه زدن و اعتراض خجالت می کشــيد. 
فراموش نکنيــد قيمت فروشــنده ها مطلق 

ُمنزل نيست.
   مسافرخانه های ارزان قیمت را نیز 

در نظر بگیريد

ترفندهایی برای یک سفر شیرین

حمید سعیدی

برای ســفر ارزان ولی شــیرين قبل از هر چیز اين باور که سفر بايد حتماً در مســافت های دور و دراز و به مدت 
طوالنی انجام شــود را در ذهن خود و خانواده تغییر دهید، چنین باوری باعث می شود يا به کلی قید سفر را بزنید 
يا هزينه های زيادی را متقبل شويد و کیلومترها برای ديدن دريا، تماشــای فالن آثار باستانی يا بازديد از فالن 
درياچه و جنگل سفر کنید و از بسیاری از جاذبه هايی که در همین نزديکی شماست غافل بمانید. در بسیاری از 
مواقع می توان با طی مسافت بسیار کوتاه به يک منطقه طبیعی جالب مانند يک آب گرم طبیعی و يا يک اثر تاريخی 
مسافرت کرد. حتماً خودتان از آداب ســفر و قواعد آن مطلعید، اين نکات که در ادامه می خوانید بیشتر محض 

يادآوری است:

چه کنیم که هم سفر خوشی داشته باشیم و هم هزينه و وقتمان 
تلف نشود؟

سُبک سفر کنید
با ســبک ســفر کردن مجبور به پرداخت هزینه های اضافه بــرای حمل بار خود 
نخواهید بود، برای کسانی که با اتومبیل شخصی در سفر هستند هم، دغدغه بار 

اضافه دیگر وجود ندارد.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند  1394    112

راهنما

خيابان ها و محله هايش بشناســيد. تجربه ای 
لذت بخش و آموزنده که به هيچ هزينه ای نياز 

ندارد.
   از وســايل حمل و نقــل عمومی 

استفاده کنید
اگر می توانيد، بدون ماشــين به ســفر برويد. 
مسلم است که روی صحبتمان با خانواده های 
کم جمعيت است. وگرنه سفر بدون خودروی 
شــخصی برای خانواده های پرجمعيت گران 
در می آيد. مگر آن که تعدادتــان آن قدر زياد 
باشــد که بتوانيد يــک ون يا اتوبــوس اجاره 
کنيد و همگی با آن راهی مقصد شويد. همراه 
بردن خودرو برای خانواده های کم جمعيت به 
معنی سوخت بيشــتر و هزينه حمل و نقل و 
البته دردسرهای بيشتر است در صورتی که با 
اتوبوس يا قطار می توانيد خيلی راحت تر سفر 
کنيد و هزينــه کمتری بپردازيد و خســتگی 

رانندگی در جاده های شلوغ را تجربه نکنيد.
   بودجه هر روز را به صورت نقدی به 

همراه داشته باشید
کارت های اعتباری خــود را در جای امن قرار 
داده و هر روز تنها با بودجه مــورد نياز همان 
روز )به صــورت نقدی( ســر کنيــد و بدين 
ترتيب دســت خود را برای ولخرجی کردن باز 

نگذاريد.
   از خبرنامه هــای الکترونیکی بهره 

ببريد
و  مســافرتی  آژانس هــای  از  بســياری 
برگزارکنندگان تور،  هنگام کــم بودن تعداد 
مســافران که به اصطالح آن را »بسته نشدن 

تــور« می خوانند، اقــدام به فــروش تورهای 
مســافرتی در لحظه آخر به قيمت های بسيار 
ارزان می کنند. کافی اســت با عضو شدن در 
تارنماهای اين آژانس ها و شبکه های اجتماعی 
آنان از اين تخفيف ها مطلع شــده و به راحتی 
اقدام به خريد بســته مســافرتی در روزهای 
نزديک بــه عزيمت کنيــد. ايــن تخفيف ها 
درخصوص پروازها نيز بســيار اتفاق می افتد. 
به عنوان مثال پروازهايی که در ســاعات اوليه 
روز و يا نيمه شب هســتند، معموالً در لحظه 
آخر با قيمت هايی بســيار پايين تر، حتی گاه 
نيم بها نيز فروخته می شــوند. پس استفاده از 

اين تخفيف ها را از دست ندهيد.
   سفر در فصل رکود

اگر زمان ســفرتان محدود بــه عواملی چون 
تعطيالت رسمی، مدرســه کودکان، مرخصی 
از محل کار و... نيســت و اين امــکان را داريد 
که خــود تصميــم بگيريد  کی به مســافرت 
برويد، بهتر است به جای فصل رونق، در طول 
فصل خلوتی و رکود به مقصــد مورد نظرتان 
سفر کنيد. ســفر در طول فصل رکود شرايط 
استفاده از تمامی امکانات ســفر، چون مراکز 
اقامتی، رســتوران ها و کافه ها، وسايل حمل 
و نقل و وروديه ها را بــا قيمتی ارزان تر برايتان 
فراهم می آورد. اســتفاده از تورهــای رايگان 
درون شــهری: در بســياری از مقاصد شهری 
 هنگام رويدادهای خــاص فرهنگی، مذهبی، 
سياسی، ملی و...، تورهای گشت درون شهری 
جهت نمايش جاذبه های گردشــگری شهرها 
برگزار می شود. کافی اســت پيش از عزيمت، 
نگاهی به تقويم بيندازيد تا به ســادگی بتوانيد 

در يکی از اين تورها ثبت نام کنيد.
   مجهز برويد

بيشــتر مردم به دليل حســاب و کتاب های 
اقتصادی، ترجيــح می دهند وســايل اوليه و 
مورد نياز را همراه خود ببرند تــا در مقصد يا 
بين راه مجبور به خريد کاالهای مورد نيازشان 
با قيمتی باالتر نباشند. در اين صورت به همه 
افراد پيشــنهاد می شــود کاالهايی ســبک و 
ساده را برای سفر همراه داشــته باشند؛ مثاًل 
ظرف های ســبک تر که حجم کمتری اشغال 
می کنند يا مواد غذايی کنســروی که تهيه و 
آماده کردن آن ها در سفر ســاده باشد. ضمن 
اين که در چند روز سفر بايد از ديدن مکان های 
جديد لذت برد و خيلی در قيــد و بند خورد و 
خوراك نبود. مثاًل می توان وعده های غذايی را 
کمتر و محدود به خوراکی هايی سبک و سالم 
مانند نان و پنير، ســيب زمينی پخته يا ساير 
غذاهای ساده کرد. به اين ترتيب، نياز به رفتن 
به رســتوران و پرداخت هزينه های سنگين و 
گاهی هم مصرف غذاهای ناسالم از بين می رود 
و سفر کمی ساده تر می شود. برخی از افراد هم 
در ايام تعطيل به منزل اقوام و دوستان خود در 
شهرهای ديگر می روند و برای اين که زحمت 
کمتری به آن هــا بدهند، مقداری از وســايل 
مورد نياز را با خود همراه می برند. البته توصيه 
می شــود از آن جا که هر خانواده ای برای ايام 
تعطيل خود برنامه ای دارد، هرگز ســرزده به 
منزل اقوام و دوســتان خود در شهرهای ديگر 
نرويد و آن ها را در تنگنا قــرار ندهيد. اگر قرار 
اســت عيد را در خانه آشــناهايتان بگذرانيد، 
حتماً با دعوت قبلی اين کار را انجام دهيد زيرا 
در غير اين صورت اســباب دردسر و ناراحتی 

آن ها را در تعطيالت فراهم کرده ايد.

هتل را در لحظه های آخر رزرو کنید
هتل داران نمی خواهند اتاق هایشان را خالی نگه دارند. بنابراین اگر تماس بگیرید 
و برای همان روز )یا حتی همان ســاعت( درخواســت اتاق ارزان کنید، امکان دارد 

برایتان تخفیفی قائل شوند.
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   دفترچه بیمه با خودتان ببريد
همراه داشــتن دفترچــه بيمه نــه تنها الزم، 
بلکه بسيار ضروری اســت؛ چه سالمند باشيد 
چه ميانســال و چه پدر و مــادر فرزندی، بايد 
دفترچه بيمه تان را همراه داشته باشيد تا اگر 
اتفاقی افتاد مجبور بــه پرداخت هزينه درمان 

مضاعف نشويد.
   مثل همه باشید

االن وقت خاص بودن نيســت و اين به معنای 
وخامت اوضاع هم نيســت. به هر حال شــما 
آن قدر سالمت هســتيد و بودجه داريد که به 
ســفر برويد تا حالتان بهتر شــود، پس دست 
از خاص بودن به معنای رفتــن به مکان های 
خــاص، پوشــيدن لباس هــای آنچنانــی و 
مارك دار و گشتن در فروشــگاه های معروف 
شــهرها برداريد و بــا توجه بــه بودجه ای که 
داريد، نقشه مسير مسافرتتان را حتی اگر يک 

شهر و روستاست تعيين کنيد.
   حواس جمع باشید

گم کردن هــر چيــزی يعنی خــرج اضافی 
و اضافه تــر از آن به هــم ريختــن اعصاب و 
ســردرگمی! پس بهترين راه اين است که به 
جای برداشــتن چند ســاك و چمــدان يک 
چمدان برداريد تا بتوانيد حواســتان را به آن 
بدهيد يا اگر هر فردی يک چمــدان دارد، به 
او گوشــزد کنيد مسئول وســايلش خودش 
اســت. اگر با گروه يا وســيله عمومی به سفر 
می رويد حتماً کارت اسمتان را روی چمدانتان 
نصب کنيد. کار بهتر هم اين اســت که ساکی 
خريداری کنيد که با ديگر ســاك ها و کيف ها 
متفاوت اســت. با اين روش کســی اشتباهی 

وسيله شما را بر نخواهد داشت.
   بچه ها را توجیه کنید

اگر فرزندانتان به ســن و ســالی رســيده اند 
که متوجه موقعيت زندگی شــما می شــوند 
برای آن هــا توضيح دهيد کــه می خواهيد به 
مســافرت برويد، اما نمی توانيد مثل هميشه 
خرج اضافه داشــته باشــيد. حتی با آن ها در 
ميان بگذاريد که ترجيح می دهند به مسافرت 
بيايند يا همين بودجه را خرج کنند. در مورد 
گروه سنی خردساالن اما توضيح اين موضوع 
و توجيه آن ها مشــکل اســت. در اين رابطه 
می توانيــد خواســته آن ها را کنتــرل کنيد. 
اگر بودجه برای خريد اســباب بــازی، لباس 
و… نداريــد برنامه گشــتن در فروشــگاه ها 
و… را حذف کنيد. طبيعتــاً هر بچه ای دلش 
می خواهد آنچه را که می بيند داشته باشد، اما 
اگر اين موارد را حداقل در ســفر نبيند، بهانه 

داشتن آن ها را نمی گيرد.
   کارت شناســايی های کاربردی را 

برداريد
همراه داشــتن کارت شناســايی مثل کارت 
فرهنگيان، پزشکان، کارمندان، بازنشستگان 
و دانش آمــوزی در اين ايام بســيار کاربردی 
اســت. می توانيــد در بســياری جاهــا مثل 
موزه ها و حتی برخی مســافرخانه ها از آن ها 
اســتفاده کنيد. شــايد بــه نظرتــان کمکی 
کــه تخفيف ايــن کارت هــا به بودجه شــما 
می کند بســيار ناچيــز بيايد امــا در حقيقت 
هميــن تخفيف هــای کوچــک می توانــد 
 راهگشــا باشــد و بــه بودجه کوچک شــما 

کمک کند.
   موقعیت خود را شناسايی کنید

کارمند جايی هستيد؟ بازنشسته هستيد؟ در 
شــرکت خصوصی کار می کنيد؟ شايد محل 

کار شما و صنف شــما با شرکت ها و هتل های 
سراســر کشــور قرارداد داشته باشــد. چرا از 
اين مکان ها اســتفاده نکنيد يا حتــی چرا از 
آشناهای نزديکتان و همسفرهايتان نخواهيد 

در اين زمينه به شما کمک کنند؟
   غذا نخريد

شــايد با خودتــان بگوييد چطور می شــود 
در مســافرت غذا نخريد؟! شــما به مسافرت 
می رويد تا اســتراحت کنيد نه اين که پای گاز 
بايســتيد و آشــپزی کنيد. منظور ما هم غذا 
نخريدن نيست، بلکه بيشــتر از همه نرفتن به 
رستوران اســت، آن هم نه برای همه روزهايی 
که در سفر هستيد، بلکه می توانيد به جای هر 
روز غذا خوردن در رستوران های گران قيمت، 
۲ يا 3 وعده )بســتگی به طول زمان مسافرت 
و بودجه تان( در رســتورانی غــذا بخوريد که 
کيفيت غذايش مشهور اســت، نه اسم و رسم 
آن! اما خريد کنسرو، همراه داشتن بيسکويت، 
کيــک، پنير، آب جــوش و دم کــردن چای، 
کشــمش و… می تواند هزينه شــما را بسيار 
پايين بياورد البته اگر قصد سفر داشته باشيد 
نه قصد مالمت کردن خود و همســفرانتان به 

علت بودجه محدودی که دارند.
   زيادی سوغاتی نخريد

شما بسياری از خريدها و خرج های اضافی تان 
را حــذف کرده ايد تا بــه ســفر بياييد، پس 
غيرمنطقی نباشيد و به قول امروزی ها جوگير 
نشويد و وســايلی که با کيفيت بهتر و قيمت 
مناسب تر در شــهر خودتان پيدا می شود را به 

 .عنوان سوغاتی و يادگاری نخريد

روزهای خاص را پیدا کنید
برخی موزه ها روزهایی را به بازدید رایگان اختصاص می دهند. ممکن اســت این 
مورد درباره موزه ها، ســینماها و جاهــای دیدنی دیگر هم صــدق کند پس کمی 

حوصله به خرج دهید، پرس وجو کنید و هزینه سفرتان را کاهش دهید.
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پیشنهاد

    کرمان
استان پهناور کرمان، کلکســيونی از اقليم های 
مختلف، مکان خوبی برای گذراندن تعطيالت 
عيد است. از کوير بســيار زيبا و مرموز شهداد و 
کلوت های دشت لوت تا سرســبزی بردسير، از 
باغ شاهزاده ماهان تا روستای تاريخی ميمند، از 
ارگ زيبای بم تا گنبد جبليه، از يخدان تاريخی 
زريســف تا مجموعه گنجعلی خان و ... ، همه و 
همه در استان کرمان است. پس بايد حواستان 
باشــد برای ديــدن اين همه جاذبــه طبيعی و 

تاريخی و زيبا، وقت کم نياوريد.
کرمــان شــهر معروف ترين سوغاتی هاســت. 
قالی کرمــان، زيــره کرمان، عرقيــات کرمان 
و پته دوزی هــای ظريــف کرمــان... اين هــا 
سرشناس ترين سوغات های شهری هستند که 
با قدمت تاريخی خود، شما را به دنيای فرهنگ و 
هنر دعوت می کند. يادتان باشد از خوردن پسته 
رفسنجان، کلمپه های بی نظير کرمانی، خرمای 

خوشمزه بم و قوتو غافل نشويد.
    چابهار

بندر چابهار به ســبب قرار گرفتــن در نزديکی 
منطقه اســتوايی، از تغييرات دمايی اندکی در 
فصول مختلف ســال برخوردار اســت و دارای 
بهترين کرانه اقيانوســی و معتدل ترين هوای 
جنوب کشور است. سفر به چابهار، در فصل بهار، 

پيشنهادی است که نمی توانيد از آن چشم پوشی 
کنيد. گل فشــان ها، ســواحل صخره ای و زيبا، 
مســاجد زيبای محلی، بافت ســنتی و زندگی 
ديدنی بلوچ ها با کپرهای خــود، درخت انجير 
معابد،کوه های مينياتوری، تاالب ليپار، غارهای 
بان مســيتی و آثار فــراوان تاريخــی از جمله 
جاذبه های توريســتی اين بندر زيبا هســتند. 
به جــرأت می توان گفت که چابهار بهشــتی از 
ناشناخته هاســت و هر گردشــگری را شيفته 
زيبايی هايش می کند. می توانيــد در بازارهای 
چابهار صنايع دستی مانند سوزن دوزی و لوازم 
مورد نياز آن، پارچه های مناسب برای لباس های 
هندی و پاکســتانی و از اين دست لوازم را تهيه 

کنيد.
    جزيره هنگام 

جزيره هنــگام در جنوب جزير قشــم، جزيره 
کوچکی است که معموالً گردشگران برای بازديد 
يک روزه و يا چند ساعته به آن سر می زنند. رفت 
و آمد به اين جزيره برای عموم، فقط به وســيله  
قايق هايی که از نزديکی روستای شيب دراز قشم 

حرکت می کنند امکان پذير است.
آب های اطــراف جزيــره هنگام به زيســتگاه 
دلفين ها شهرت دارد و بســياری از گردشگران 
برای تماشــای زندگی دلفين ها به اين جزيره 
ســفر می کنند. اما بايد توجه داشته باشيد که 
اگر می خواهيد بــازی دلفين هــا را از نزديک 
تماشــا کنيد، بايد صبــح زود خــود را به اين 

جزيره رسانده باشــيد. بعد از هيجان رويارويی 
با دلفين های باهوش، وقتی پا روی ماســه های 
جزيره می گذاريــد، اولين چيــزی که نظرتان 
را جلب می کند شــن های زيبا، براق و ســاحل 
مرجانِی هنگام است، آن قدر که ترغيب می شويد 
مدتی را در طول ســاحل قدم بزنيد. هنگام به 
جز اين همه زيبايی که در بدو ورود پيشکشتان 
می کند، جاذبه های گردشگری ديگری نيز دارد. 
تنها پارك کروکوديل کشور، از ديگر جاذبه های 
داخل جزيره هنگام محســوب می شود. پارك 
»نوپک« مهم ترين مرکز گردشــگری ساخته 
شــده در اين جزيره ديدنی و نخستين مزرعه 

پرورش کروکوديل کشور است. 
شــغل اصلی اهالی هنگام، ماهيگيری، به ويژه 
صيد کوســه اســت. برخی از آنان نيز خدمات 
مختلفی به گردشگران ارايه می دهند. زن های 
محلی با روبند و لباس هــای زيبای رنگارنگ به 
فروش صنايع دســتی که با صدف ها، مرجان ها 
و موجودات دريايی ساخته شده اند، مشغول اند 
و بعصــی از آن ها در صــورت عالقه مندی روی 
دست های گردشگرها نقش حنا می زنند. برخی 
از اهالی نيز به پخت و پــز خوراکی های جنوبی 
مشــغول اند که توصيه می کنيم حتماً طعم به 
يادماندنی اين خوراك ها را امتحان کنيد. اين ها 
تنها گوشــه ای از زيبايی های ايران اســت که 
می توانيد در روزهای دلپذير بهار ســری به آن 
.بزنيد و سال جديدتان را در آن جا بگذرانيد

کجا برویم سفر؟
سه پیشنهاد برای انتخاب 

مقصد مسافرت

حاال که با مقدمات و آداب ســفر آشنا 
عالی  مکان  شــديد، می خواهیم چند 
برای تعطیالت نوروز پیشنهاد کنیم تا از 
مسافرت های تکراری هر ساله رها شويد. 
معموالً چون در روزهــای عید، معموال 
هوا هنوز آن قدرها گرم نشــده، مناطق 

گرمسیرتر را به شما پیشنهاد می کنیم:

محمد میرزائی 

کرمان شهر 
معروف ترین 
سوغاتی هاست. 
قالی کرمان، 
زیره کرمان، 
عرقیات کرمان و 
پته دوزی های 
ظریف 
کرمان... این ها 
سرشناس ترین 
سوغات های 
شهری هستند که 
با قدمت تاریخی 
خود، شما را به 
دنیای فرهنگ و 
هنر دعوت می کند

جزیره هنگام
جزیره هنگام در جنوب جزیر قشــم، جزیره کوچکی است که معموالً گردشگران 
برای بازدید یک روزه و یا چند ساعته به آن سر می زنند. رفت و آمد به این جزیره برای 
عموم، فقط به وسیله  قایق هایی که از نزدیکی روســتای شیب دراز قشم حرکت 

می کنند امکان پذیر است.
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در آستانه تعطيالت نوروز، خيلی از والدين نگرانند 
که اين اوقات فراغت نســبتاً طوالنی، چگونه بايد 
ســپری شــود و يا مبادا کودکشــان بيش از حد 
تلويزيون ببيند. گروهی هم نگــران درگيری دائم 
فرزندشــان با تبلت و رايانه و بازی های کامپيوتری 
هســتند. به همين علــت، روان شناســان تأکيد 
می کنند خانواده ها برنامه ای بــرای فرزند خود با 
توجه به ســن، جنس و عالقه مندی های او در نظر 

بگيرند. 
تعطيالت بهترين زمان برای وقت گذاشتن برای 
فرزندان اســت، به خصوص تعطيالت نوروزی که 
به خاطر ويژگی های خاص آن، والدين و کودکان 
تصور می کنند که اين ايام صرفاً بايد صرف ديد و 
بازديد، خوابيدن طوالنی، گشت و گذار و .. شده، و 
کاًل کودکان مجازند که هر کاری را به هر شکلی و 
در هر زمانی که خواستند انجام دهند. اگر به دنبال 
اين هستيد که فرزندانتان در اين روزهای تعطيل 
رفتار خوبی داشته باشــند و به همه خوش بگذرد 

سرگرمی های زير را حتما امتحان کنيد:
    عکاسی

عکاسی هنرخوبی است و امروزه در اغلب خانه ها 
دوربين عکاســی پيدا می شــود. اگــر در منزل 
دوربين عکاسی داريد، به فرزندتان طرز کار با آن 
را بياموزيد و او را تشــويق به عکاسی از سوژه های 
مختلف کنيد. عکاسی کردن می تواند به افزايش 
دقت و تمرکز و نيز گســترش دايره تفکر و ديد او 

نســبت به محيط اطراف، کمک زيــادی کند و 
فرزندتان با اين کار لحظه های شاد و به يادماندنی 

تعطيالت را برای هميشه درذهن نگه می دارد 
    سینما و تئاتر

يکی ديگــر از برنامه هايی که می تــوان برای پر 
کردن يک روز تعطيل تدارك ديد، تماشای فيلم 
در سينما يا تئاتر اســت. بچه ها نمايش را دوست 
دارند، به ويژه اگراين نمايش مربوط به گروه سنی 
خودشان و شاد و پرهيجان باشد. تماشای چنين 

نمايشی آن ها را برای مدتی راضی مي کند.
    بادبادک بازی

و  شــيرين ترين  از  يکــی  بادبادك بــازی 
دوست داشــتنی ترين تفريحــات مــورد عالقه 
بچه هاست. به فرزندتان ياد بدهيد که با استفاده 
از چوب، حصير،کاغذ، شــابلن خياطی، چسب و 
چند متر نخ يــک بادبادك زيبا بســازد. در اولين 
گردش بيرون از خانه در مکان های مناسب، آن را 
به آسمان بفرستيد و از داشتن روزی خاطره انگيز و 

پرهيجان لذت ببريد. 
    بازی اکتشاف کنید

از کودك بخواهيد به کشف در محيط بپردازد، مثاًل 
اشياي سياه، سفيد، آبی، قرمز و ... را در محيط بيابد 
و نام ببرد. اگر اشکال اصلی را می شناسد، آن ها را در 
محيط پيدا کند. همين بازی را می توان به صورت 
ترکيبی هم انجام داد؛ مثاًل اشياي گرد و آبی را پيدا 
کن و ... البته حالت ترکيبی اين بازی برای کودکان 

4 و 5 ساله به بعد قابل استفاده است. 

    بازی ماشین  ها
سعی کنيد به کودکتان کمک کنيد تا ماشين هايی 
با رنگ های خاص را شناســايی کنــد )اين بازی 
مناسب برای سفر در جاده اســت( و نام آن ها را به 
خاطر بسپارد. مثاًل ماشين های زردرنگ تاکسی 
هســتند، يا اتوبوس هــای تنــدرو، قرمزرنگ و 

مخصوص مسافر بردن.
    بازی های وقت خواب را فراموش نکنید

در برخی از خانه ها، خوابيدن کودك يک ماجرای 
دردسرساز اســت. خصوصاً در ايام عيد که بچه ها 
توقع دارند پا به پای والدين بيدار بمانند. اين دست 
والدين، از زمان خــواب کودك برای ايجاد فضايی 
مناسب برای به خواب رفتن وی می توانند استفاده 
کنند. مثاًل داســتانی دنباله دار بســازيد و در هر 
وعده خواب فصلی از آن را تعريف کنيد. کودکان 
از داستان هايی لذت می برند که شخصيت اصلی 
آن ها خودشان، دوستانشــان، حيوانات يا اعضای 
خانواده شان باشند در مورد جاهايی که رفته اند و 

کارهايی که دوست دارند بکنند، باشد.
    بازی های تلويزيونی

برای والدينی که در ايام عيد دايماً نگران تماشای 
بيش از حد تلويزيون کودکشان هستند، اين دست 

بازی ها پيشنهاد می شود:
تماشای برنامه هواشناســی: برای کمک به 
يادگيری درباره طبيعت و علــوم، با کودك اخبار 
هواشناســی تماشا کنيد و ســعی کنيد الگوها و 
نمودارهای هواشناســی را بــه کودکتان آموزش 

دهيد.
حدس بــزن: يکــی از شــخصيت های برنامه 
تلويزيونی را وانمود کنيد و از کودکتان بخواهيد که 
حدس بزند شما چه کسی هستيد؟ بعداز يادگيری 
اين بازی توسط کودك، از او بخواهيد که خودش 

نقش ايفا کند تا شما حدس بزنيد. 
    بازی های پرتحرک و هیجانی

بچه ها سرشار از انرژی و هيجان هستند و ميل به 
تحرك دارند؛ اما در اين آپارتمان های کوچک و با 
تعطيالت نسبتاً طوالنی و با اين انرژی بايد چه کار 
کنند و اين همان زمانی است که بايد انرژی آن ها 
را کمی کاهش داد و از شــدت آن کاست. بهترين 
روش برای حصول به ايــن هدف انجام بازی هايی 
است که باعث کمی جســت و خيز در بچه ها می 
شود که با، باال و پايين پريدن و انرژی خود را تخليه 
کنند. البته اين بازی هــا در فضاهای باز و پارك ها 

 .توصيه می شود

تفریــــح
 شــادی و 
خالقیتـــ

بسته پیشنهادی برای والدينی که 
دنبال برنامه ريزی مناسب برای 
تعطیالت نوروزی بچه ها هستند

مريم عطاريان
کارشناس ارشد روان شناسی

از کودک بخواهید 
به کشف در 
محیط بپردازد، 
مثالً اشیاي سیاه، 
سفید، آبی، قرمز 
و ... در محیط را 
بیابد و نام ببرد. اگر 
اشکال اصلی را 
می شناسد، آن ها 
را در محیط پیدا 
کند

عکاسی
عکاسی هنرخوبی است و امروزه در اغلب خانه ها دوربین عکاسی پیدا می شود. اگر 
در منزل دوربین عکاسی دارید، به فرزندتان طرز کار با آن را بیاموزید و او را تشویق به 

عکاسی از سوژه های مختلف کنید.
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نقشه

شــخصی خود، يا دوســت و آشــنا می روند؛ 
آســان ترين کار ممکن برای رفتن به يک سفر 
مجردی يــا خانوادگی آن هــم در تعطيالت 

کشدار نوروزی.
    خودروی شخصی و ديگر هیچ

از هميــن ابتدا، فرض را بر ايــن می گيريم که 
شــما قصد داريد با خودروی شــخصی سفر 
کنيــد. با پيش فرض مســئله کــه وجود يک 
خودروی ملکی، رهنی يا امانی مناســب است 
هم کاری نداريــم. اما برای ســفر با خودروی 
شخصی، شما بايد چند نکته کليدی و حياتی 
را در نظر داشته باشيد تا سفر به کام مبارك و 

خانواده گرامی تلخ نشود.
قبل از هر چيز وضعيت َجوی راه ها را بررســی 
کنيد. عالوه بر آب و هوا، وضعيت راه و جاده را 
هم بايد بدانيد. مســيرتان بزرگراه است يا يک 
جاده معمولی، بيابانی اســت يا کوهســتانی. 
نوع راه و مســافتی که از مبدأ تــا مقصد قرار 
اســت طی کنيد، در انتخاب نوع وسيله نقليه 
تاثيرگذار است. مورد داشتيم که 7 نفر با يک 
پرايد قصد کويرنَوردی داشــته اند يا خانواده 
چهار نفره ای که با موتورسيکلت می خواستند 
از راه آستارا به قله ســبالن بروند. حدس زدن 
پايان يک سفر با يک وســيله نقليه نامناسب 

کار سختی نيست.
دومين کار شما و شــايد مهم ترين آن، بررسی 
ســالمت خودرو است. داشــتن معاينه فنی و 
بيمه نامه معتبر واجب تر از نان سفرتان است. 
ســرويس دوره ای قبل از سفر و برطرف کردن 
عيوب ظاهــری و مکانيکی خــودرو را جدی 

بگيريد.
سومين کار شــما برداشتن وســايل ضروری 
برای سفر است. شــرايط آب و هوايی جاده و 
مقصــد، آن هم در فصل بهار، هيچ حســاب و 
کتابی ندارد. ممکن است هوای آفتابی در چند 
دقيقه به بارانی سيل آسا تبديل شود يا گرمای 
مطبوع، به سرمايی ســخت. پس از خوراك و 
پوشاك تا وسايل گرمايی و زنجير چرخ يادتان 

نرود.
رانندگی در جاده برون شــهری به يک راننده 
باتجربه و کاربلــد احتيــاج دارد. کوچه پس 
کوچه های شهر با پيچ و خم جاده تفاوت هايی 
در حد جان انســان دارد. اگر مسير سفر شما 
طوالنی اســت، اســتراحت در فواصل معين 

هزينه هــا و نحــوه تهيه بليط، دسترســی به 
پايانه های مسافری، مبدا و مقصد و زمان سفر 
شــما در انتخاب نوع وســيله مورد نظر تأثير 

بسزايی دارد. 
گاهی برای يک ســفر ســاده، اين پارامترها 
چنان معادله مجهولی را برای شــما می سازند 
که حتی عطای ســفر را به لقايش می بخشيد. 
همــه آن هايی کــه از پــس ايــن معادله بر 
نمی آيند، در کسری از ثانيه سراغ حل المسائل 
هميشگی ســفر، يعنی اســتفاده از خودروی 

در حــال حاضــر پنــج وســيله حمل و نقل 
عمومــی و يــک وســيله نقليه شــخصی در 
کشور، مشــغول جابجايی مســافران هستند. 
اتوبوس، قطار، هواپيما، کشــتی و سواری های 
بيــن راهی، همگــی جزئی از نــاوگان عظيم 
حمل و نقل کشور به شــمار می آيند. استفاده 
از هرکدام برای يک ســفر برون شهری معايب 
و محاســنی دارد که صفحه تــرازو را به نفع 
ديگری ســنگين تر می کند و الجرم شما را به 
سمت انتخاب گزينه مورد نظر سوق می دهد. 

چرخ ها می چرخند تا تو سفر روی

حسین جمالی فرد
 

چگونه برويم؟ يا به عبارت ساده تر با چی برويم سفر؟ يکی از پرســش های اساسی که ذهن هر مسافری را قبل از 
سفر درگیر خود می کند، انتخاب نوع وسیله ای اســت که می خواهد با آن به سفر برود. اين که با چی برويم، ارتباط 
مستقیمی با وضع مالی جیب شما دارد. ضرب المثل هر چقدر پول بدی، آش می خوری همین جا مصداق پیدا می کند. 
شما بايد آن قدر همه چیز را سبک و سنگین کنید تا باالخره به نتیجه ای برسید که به صالح خود و حساب بانکی تان 
باشد. معموالً خرج و برج سفر شما را به سمت انتخاب وسیله ای می برد که بیشتر از روی اجبار است تا اختیار. خواندن 
نکته هايی درباره اسباب حمل و نقل مسافر شايد تصمیم شما را برای انتخاب مرکب سفر نوروزی عوض کند. هالل 
احمر در سفرهای داخلی خدمات متنوعی به مسافران نوروزی ارائه می دهد که بخشی از آن ها در پايان پرونده و در 

قالب گزارش تصويری مرور شده است.

سفر با اتوبوس، قطار، هواپیما يا خودروی شخصی؟ مسئله اين است!

الزام رانندگی
رانندگی در جاده برون شهری به یک راننده باتجربه و کاربلد احتیاج دارد.  اگر مسیر 
سفر شما طوالنی است، استراحت در فواصل معین و لذت از دیدنی های شهرهای 

بین راه را فراموش نکنید.
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و لــذت از ديدنی های شــهرهای بيــن راه را 
فراموش نکنيد. 

اگر هم عجله داريد و می خواهيد سال تحويل 
در شــهر آبا و اجدادی پای ســفره هفت سين 
باشــيد، حداقل از حضور يــک راننده مجرب 

ديگر بين همسفران مطمئن شويد.
نکته پنجم، مســئله هزينه های سفر است. در 
برخی مسيرها خرج بنزين، استهالك، اقامت 
بين راهی و ... هزينه ســفر با وسيله شخصی 
را افزايش می دهد. اگر تعداد همســفران کم 
و حساب دو دوتای سير و ســياحت شما زياد 
می شود، گزينه های ديگر مثل اتوبوس يا قطار 

را انتخاب کنيد.
دســت آخر اين که، در تمــام لحظاتی که در 
سفر هستيد، داخل يا خارج از کشور، مقررات 
راهنمايــی و رانندگی را رعايــت و به آيين و 

رسوم محلی شهرها احترام بگذاريد.
  اتوبوس، ارزان ولی خسته کننده

اتوبوس، دومين انتخابی اســت که اغلب من 
و شما برای ســفر انتخاب می کنيم. دسترسی 
آسان و ســريع به اتوبوس، حتی در جاده های 
بين راهی و وجود هزاران شــهر و روســتا که 
می شود با اتوبوس به آن جا ســفر کرد، باعث 
شده اين وســيله نقليه جمعی، مورد استقبال 
تمام مسافران با هر نوع سليقه و بودجه ای قرار 

گيرد.
عصِر رفتن به گاراژهای شــلوغ و کثيف و سفر 
با اتوبوس های قديمــی، آن هم در زمان هايی 
محدود، خيلی وقت است که به پايان رسيده. 
پايانه های مســافربری زيبا و با امکانات بسيار 
و وجود اتوبوس های مدرن در هر ســاعتی از 
شبانه روز، اين نوع سفر جاده ای را دلچسب تر 

کرده است.
گام دوم بعد از انتخــاب مقصد مورد نظر تهيه 
بليط ســفر با اتوبوس اســت. خريد حضوری، 
سنتی ترين روش موجود اســت. می توانيد به 
يکی از پايانه های مســافربری شهر سر بزنيد 
و از يک شرکت مســافربری که در مسير مورد 
نظر سرويس دارد و خدمات ارائه می دهد بليط 
تهيه کنيــد. اما اگر قصد خريــد غيرحضوری 
داريــد بدانيد و آگاه باشــيد کــه روش های 
اين نوع خريــد، مثل مــدل اتوبوس ها دارای 
تنوع زيادی شــده اســت. خريد تلفنی يکی 
از راه هاســت. با يک تماس ســاده با شرکت 

مورد نظر و انتخاب روز و ســاعت حرکت، در 
صورت وجــود ظرفيت خالــی، صندلی مورد 
نظر برای شما رزرو می شود.خريد الکترونيک 
يــا اينترنتی هــم تقريبــاً به يک امــر عادی 
تبديل شده است. ســری به سايت های فروش 
معتبر دارای نمــاد اطمينان خريد الکترونيک 
می زنيد. مســير و زمان و حتی صندلی مورد 
نطرتان را انتخــاب می کنيد و با اســتفاده از 
کارت هــای بانکی، وجه بليــط را می پردازيد. 

فقط همين!
بعضی شــرکت های مســافری برای افزايش 
رضايتمنــدی مســافران يــک گام ديگر هم 
برداشته اند؛ راه اندازی نرم افزار موبايل يا همان 
اپ هميشــگی، کار را برای تنبل های گوشی 
به دست آسان کرده است. الزم نيست حتی از 
جای خود بلند شــويد. با گوشی يا تبلت بليط 

بخريد.
خب تا اين جای کار که خيلــی راحت بود، اما 
يادتان باشد که اتوبوس مورد نظر درب منزل 
نمی آيد، پس حداقل نيم ساعت زودتر از زمان 
حرکت با تمام اسباب و وسايل در پايانه حضور 
داشته باشيد. کارت شناســايی معتبر خود را 
همراه داشته باشيد. باتوجه به اين که ظرفيت 
حمل بــار اتوبوس ها معين اســت، لطفاً تمام 
وسايل زندگی تان را بار چمدان ها نکنيد. شما 
می توانيد در داخل اتوبوس يک ســاك دستی 
کوچک همراه داشته باشيد. احترام به حقوق 
ديگران و صبر و حوصله در مسافرت با اتوبوس 
ـ  ــ که طوالنی و کمی خســته کننده استـ 

می تواند سفر شما را خاطره انگيز کند.
   قطار، ايمن و دوست داشتنی

تردد در جاده های ريلی از ايمن ترين و ســابقاً 
از ارزان ترين اســباب سفر به شــمار می آيد. 
خصوصاً اين که بــرای مســيرهای طوالنی و 
دســته جمعی بهتريــن انتخاب قطار اســت. 
قطار عالوه بر فضــای اختصاصی و خانوادگی 
کوپه ها، امکانات رفاهی بيشتری هم نسبت به 

خودروی شخصی و اتوبوس دارد.
نقشــه ايران عزيز را در نظــر بگيريد. دو خط 
متقاطع از سرخس در شمال شرق به ماهشهر 
در جنوب غــرب و از زابل در جنوب شــرق به 
ماکو در شــمال غرب رســم کنيد. راه آهن با 
اين محورهای ريلی و صدها قطار و ايســتگاه 
بين راهی در حال جابه جايی ميليون ها مسافر 

است.
راه آهن شــمال به جنوب کــه از زمان جنگ 
جهانی دوم شروع به کار کرده، تا همين مسير 
تهران شــيراز که يکی دو سال اســت افتتاح 
شــده را هم اضافه کنيد. پوشش سراسری راه 
آهن اين امکان را به شــما می دهد که با قطار 
به سفری جذاب و راحت برويد. داستان خريد 
بليط قطار کم و بيش شبيه تهيه بليط اتوبوس 
اســت. فرقش فقط محدويت ظرفيت و زمان 
ســفر و احتماالً پرشــدن قطارها خصوصاً در 
ايام تعطيالت اســت. معموالً بايد از فرجه های 
پيش فروش يــا خريد اينترنتی برای ســفر با 

قطار استفاده کنيد.
اســترداد بليط قطار در صورت انصراف از سفر 
با کسر هزينه های مربوطه، پرداخت خسارت 
تأخير، يا باطل شدن سفر، خسارت عدم ارائه 
خدمات مناسب، بليط نيم بها، امکان دربست 
کردن کوپه، شرايط ويژه برای اقشار خاص هم 

جزئی از امکانات جانبی سفر ريلی است.
برخی قطارها عالوه بر امکانات رفاهی معمول، 
گزينه های ديگری هم به عنــوان خدمات به 
مســافران ارائه می دهند. ســرويس پذيرايی، 
حضور مهماندار و پزشــک، خدمات رسانه ای، 
کتابخانــه، حمل و نقل بار و خــودرو از جمله 

مزيت های سفر با قطار است.
برای ســفر با قطار مثل هميشــه نيم ساعت 
زودتر در راه آهن باشــيد و کارت شناسايی و 
بليط فراموش نشود. يک مســافر و البته يک 
شهروند خوب باشيد. به کودکان و سالمندان 
در جابه جايــی و تــردد کمک کنيــد. هنگام 
سوار و پياده شدن در سکوها، مراقب کودکان 
باشيد. مقررات داخل واگن ها را رعايت کنيد. 
به هرکســی اعتماد نکنيد و کوپــه خودتان 
را به محــل رفت و آمد افراد ناشــناس تبديل 
نکنيد. رعايت حال همسايه ها، يعنی مسافران 
کوپه های ديگــر را در نظر داشــته باشــيد. 
امکانات و تجهيــزات قطار، جزو اموال عمومی 
است. امانت دار خوبی باشــيد. در صورتی که 
قصد پياده شــدن در ايســتگاه های بين راه را 
داريد، کمی زودتر آماده باشيد تا باعث تأخير 

حرکت قطار نشويد.
با مأمورين قطــار همکاری کنيــد و هرگونه 
نارســايی يا مشکل را، نه با ســرو صدا، بلکه از 
طريق روش های معمول حــل و فصل کنيد. 

سالمت خودرو
 شــاید مهم ترین کار شما، بررسی ســالمت خودرو است. داشــتن معاینه فنی و 
بیمه نامه معتبر واجب تر از نان ســفرتان اســت. ســرویس دوره ای قبل از سفر و 

برطرف کردن عیوب ظاهری و مکانیکی خودرو را جدی بگیرید.

دسترسی آسان 
و سریع به 
اتوبوس، حتی 
در جاده های 
بین راهی و 
وجود هزاران 
شهر و روستا 
که می شود با 
اتوبوس به آن جا 
سفر کرد، باعث 
شده این وسیله 
نقلیه جمعی، 
مورد استقبال 
تمام مسافران با 
هر نوع سلیقه و 
بودجه ای قرار 
گیرد
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نقشه

استفاده از اين وسايل را دارند. 
خريــد اينترنتی و حضــوری بليــط از مراکز 
معينــی انجــام می شــود. مقــررات حمل 
مســافر، بار و وســايل نقليــه تابــع قوانين 
حمل  و نقــل دريايی اســت. حرکــت هر نوع 
وسيله دريايی، ارتباط مســتقيمی با وضعيت 
َجوی دارد. از طرفی با توجه بــه اين که زمان 
تردد در مســيرهای دريايی، نســبت به ساير 
حمل و نقل هــا، از تنــوع کمتــری برخوردار 
 اســت. حتمــاً بليط ســفر را از قبــل رزرو يا 

تهيه کنيد.
يکی از جالب ترين بخش های ســفر دريايی، 
استفاده از عرشه کشتی و شناورهاست. اين جا 
ديگر شــما محدوديت های خــاص اتوبوس و 
هواپيمــا را نداريد. صندلی آن قــدر جذابيت 
ندارد که تا آخر ســفر ميخکوب آن شــويد. 
عشــق صندلی هــا، می تواننــد روی صندلی 
اتومبيل خود بنشــينند و ســفر کننــد البته 
اگر ســوار شــناورهای حمل خودرو باشند. 
امکانات رفاهــی هم با توجه به نوع وســيله و 
درجه بليط معموالً مهياســت. ظرفيت باالی 
حمل مســافر و کاال به صورت مجزا و توأمان، 
يک امتياز مثبت برای ســفر دريايی به شمار 
می آيــد. اما همان طــور که گفتيــم، به هزار 
و يک دليل که از حوصله بحث خارج اســت، 
مسافران ايرانی ترجيح می دهند سفر دريايی 
 يک تجربه خاص تفريحی باشد. در همين حد 

و نه بيشتر! 
    سفر به خیر

روايت ما از »با چی برويم به ســفر« در اين جا 
به پايــان می رســد. در دنيای امــروز، هيچ 
محدوديتی برای انتخاب وســيله برای ســفر 
وجود ندارد. هــر روز هزاران نفر در سراســر 
دنيا با بالن، دوچرخــه، کايت، گاليدر، حتی با 
حيوانات يا پای پياده به سفر می روند. اما به هر 
حال هنوز غالب مســافران ترجيح می دهند از 
وسايل پرطرفدار و بی دردســر استفاده کنند. 
در روزگاری که ســفرها و تورهای مجازی هم 
با يک کليک پشت مانيتور رايانه شخصی باب 
شده اســت. نمونه های منحصربه فرد هم قطعاً 
تعجب آور نخواهد بود. سفر در تعطيالت پيش 
رو را با هر وســيله ای که به پايان می رسانيد، 
آرزوی ما برای شما ســفری خوش و سالمت 

 .است و الغير

هزينه ای که برای بليــط پرداخته اند، خدمات 
دريافت می کنند.

حمل بار و چمدان های شــما هم تابع شرايط 
خاصی اســت. هــر کااليــی را نمی توانيد با 
هواپيما حمــل کنيد يــا درون آن ببريد. اگر 
اضافه بار هم داشته باشــيد، بايد هزينه آن را 
پرداخت کنيد. برای ســفر بــا هواپيما بايد به 
فرودگاه برويــد. در بعضی شــهرها فرودگاه 
خارج از شهر قرار دارد و شما بايد کمی زودتر 
از حد معمول و با صرف هزينه ای مختصر، در 

پايانه فرودگاهی حضور يابيد.
خالصــه اين که ســفر هوايی، هــم راه و چاه 
زمينی دارد هــم چاله های هوايــی. تأخير و 
کنسلی به دليل شــرايط آب و هوايی يا نقص 
فنی، امری عــادی و محتمل اســت. به قول 
کارکشــته های اين نوع ســفرها، اگر پروازی 
تأخير نداشت بايد متعجب شويد. خالصه اگر 

اهلش باشيد قطعاً به شما خوش می گذرد.
   کشتی، ناشناخته و غريب

ســفر دريايــی، يــک ســفر هيجان انگيز و 
لذت بخش اســت. دريا به عنوان يک مســير 
گردشگری، هميشه مورد اســتقبال مسافران 
بوده است. حمل  و نقل دريايی مسافران، تنها در 
ايام خاص ســال مثل نوروز و تابستان، آن هم 
بين برخی جزاير خليج فارس مورد اســتفاده 
مردم قرار می گيرد و در مابقی سال، اين مردم 
بومی و محلی هســتند که از مســيرهای آبی 
تردد می کنند. برای کشوری که دريای شمالی 
خزر را با ده ها شهر کوچک و بزرگ در سواحل 
آن دارد، يا کرانه نيلگون خليج فارس و دريای 
عمان، پهنه جنوبــی آن را فرا گرفته اســت، 
تعداد کم مسافر دريايی و سفر با انواع کشتی، 
قايق های تندرو، لنج و شــناورهای غول پيکر 

کمی عجيب و البته تأسف آور است.
به هر حال اگر قصد ســفر با يکی از وســايل 
دريايی را داريد، قطعاً بايد مقصد شــما يکی از 
جزاير جنوبی باشد. برای رسيدن به اين جزاير 
بايد از بنادر جنوبی مثل بنــدر عباس، لنگه، 
بوشهر و ... ادامه مسير را از راه دريا طی کنيد. 
قايق های تندرو و شــناورهای بــزرگ که در 
مسيرهای فوق تردد می کنند بهترين گزينه ها 
هستند. روش تهيه بليط البته کمی سخت تر 
و دسترســی ها مشکل تر اســت. دليل آن هم 
جمعيت انبوهی است که در زمانی خاص قصد 

شــکايات و انتقادات خود را هم با مســئولين 
مربوطه در ميــان بگذاريد، نه بــا عصبانيت و 

غرولند به همسفران.
هواپیما، گران و سريع

ســفر هوايی با پرنده ای غول پيکر که شما در    
عرض چند ساعت، هزاران کيلومتر آن طرف تر 
در فرودگاه مقصد از پله هايش پياده می شويد. 
سفر با هواپيما بر خالف تصوری قديمی مال از 
ما بهتران نيست. اين روزها به هر دليل خوب 
ـ حداقل برای يک  و بدی صابون سفر هوايیـ 
ـ به تن من و شــما خورده،  بار هم که شــدهـ 
يا انشاءاهلل قرار اســت بخورد. صرفه جويی در 
زمان و شــايد مکان، مزيت برتری هواپيما بر 
ديگر وسايل حمل و نقل است. شما مسير هزار 
و پانصد کيلومتری شمال به جنوب کشور را با 
هواپيما در دو ســاعت طی می کنيد. مسيری 
که حتی با خودروی شــخصی و تخته گاز يک 

شبانه روز طول می کشد.
هواپيما بهترين وسيله برای سفرهای طوالنی، 
خانواده های کم جمعيت، مســافران خاص و 
ســفرهای برنامه ريزی نشــده و يهويی است. 
بليط گران، نبــود فرودگاه در همه شــهرها، 
محدوديت ظرفيت و زمان، و صد البته ترس از 
ارتفاع باعث شده که انتخاب سفر هوايی برای 
عموم مردم کمی خاص و ويژه به حساب بيايد.

اگر قصد سفر با هواپيما را داريد، بدانيد و آگاه 
باشــيد که روش خريد بليط بــه هر دو روش 
حضوری و غيرحضوری وجود دارد. اســترداد 
وجه بليط هم بر اســاس مقررات عمومی قابل 

پرداخت است.
متأسفانه با آزادسازی نرخ بليط هواپيما، هزينه 
تهيه بليط کمی گران تر از قطار و هواپيماست، 
اما گاهی شرايط سفر، پرواز با اين پرنده آهنی 
را مقرون به صرفه می کند. عالوه بر اين شــما 
مي توانيــد با اســتفاده از بليط هــای چارتر يا 
دقيقه نودی، با توجه به ايرالين و زمان ســفر، 

بليط های فوق العاده ارزان تری تهيه کنيد.
امکانــات داخــل هواپيمــا هــم تقريبــاً در 
همه مدل ها شــبيه اســت. خدمــات جانبی 
هم بســتگی به ايراليــن مربوطــه و انصاف 
از  برخــی  در  دارد.  مشــتری مداری اش  و 
پروازها، نوع مســافر بــه درجه يــک و دو يا 
بــه اصطالح»فرســت کالس« يــا اکونومی 
)اقتصادی( تقســيم می شــوند و بر اســاس 

سفر بدون محدودیت
در دنیای امروز، هیچ محدودیتی برای انتخاب وسیله برای سفر وجود ندارد. هر 
روز هزاران نفر در سراســر دنیا با بالن، دوچرخه، کایت، گالیدر، حتی با حیوانات یا 

پای پیاده به سفر می روند. 

حمل بار و 
چمدان های 
شما هم تابع 
شرایط خاصی 
است. هر کاالیی 
را نمی توانید با 
هواپیما حمل 
کنید یا درون 
آن ببرید. اگر 
اضافه بار هم 
داشته باشید، 
باید هزینه آن را 
پرداخت کنید. 
برای سفر با 
هواپیما باید به 
فرودگاه بروید
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نوروز و صله رحم
دید و بازدید عید یکی از کارهایی اســت که در دین ما به آن سفارش شده، 
پس باید صله رحم یــا همان دیدار با اقوام و دوســتان در عیــد نوروز به 

خوبی انجام شود.

از يکديگر چيزی بپرســيد و بگيريــد، نام مقدس 
او را مي بريد و می گوييد تو را به خــدا...( و در مورد 
خويشاوندان از خدا پروا کنيد که مبادا قطع رابطه 
کنيد همانا خداوند رقيب )و مراقب( شماست. )سوره 

نساء/ آيه1(
»والذين يصلون ما امراهلل به ان يوصل و يخشــون 
ربهم و يخافون الحساب... اولئک لهم عقبی الدار.«؛ 
عاقالن کسانی هستند که آنچه خداوند متعال امر 
به پيوند آن کرده )مانند صله رحم و دوســتی پدر و 
مادر و محبت اهل ايمان( اطاعت می کنند و از خدا 
می ترسند و به سختِی هنگام حساب می انديشند... 
اين ها در عاقبت جايگاهی نيکو دارند. )سوره رعد/

آيات ۲1 و ۲۲(
»فهل عسيتم ان توليتم ان تفســدوا فی االرض و 
تقطعوا ارحامکم. اولئک الذين لعنهم اهلل فاصمهم و 
اعمی ابصارهم«؛ آيا شما )منافقان( اگر از فرمان خدا 
و اطاعت قرآن روی بگردانيد، يا در زمين فساد و قطع 
رحم کنيد، باز هم اميد )نجات( داريد. همين منافقان 
هستند که خدا آن ها را لعن کرده، گوش و چشمشان 
را کر و کور گردانيده است. )سوره محمد)ص(/آيات 

۲۲و۲3(
اما همين صله رحم که بسيار به آن سفارش شده و 
کسی شکی در فوايد آن ندارد، اگر درست و اصولی 
انجام نشود می تواند مشکل آفرين باشد، بايد مراقب 
باشيم ديد و بازديدهايمان از اين حاشيه ها دور بماند.

چشم و همچشمی يکی از افت های ديد و بازديدهای 
عيد است و شــايد بتوان گفت مهم ترين آفت آن. 
هرکدام از ما، زندگی خاص خودمان را داريم. همه 
تالش می کنيم حالمان را بهتر کنيم، اما قرار نيست 
شرايط زندگی مان از خانه و وسايلش گرفته تا ماشين 
و سفرهايمان مثل هم باشد. هر کدام بايد از شرايطی 
که داريم لذت ببريم. گاهی در ديــد و بازديدها به 
جای آن که يکديگر را ببينيم، شــرايط زندگی هم 
را می بينيم، آن وقت اســت که می تواند شروع يک 
مشکل، جر و بحث، احســاس منفی و خراب شدن 

تعطيالت باشد.
بايد بــا خودمان عهد کنيــم؛ بهــار را اتفاق خوب 
زندگی مان قرار دهيم، ســعی کنيم از کنار خانواده 
بودن در تعطيالت لذت ببريم، به ديدار اقوامی برويم 
که کمتر فرصت مصاحبت با آن ها را پيدا می کنيم. 
از با هم بودن ها نهايت اســتفاده را بکنيم و به جای 
مقايسه های مخرب، شــرايط زندگی مان را دوست 

 .داشته باشيم

بيشتری داشته است. اين روزها، با اين که وقتی عيد 
می شود، همه ما خانه مان را آماده پذيرايی از مهمان 
می کنيم و به ديدار هم می رويم، اما گاهی به خاطر 
مسافرت رفتن و برگشت به سر کار از هفته دوم عيد، 
اين رسم کمی از شور و حال گذشــته افتاده است 
که بايد کاری کنيم چنين اتفاقی نيفتد. مهم ترين 
چيزی که بايد مراقبش باشــيم، حضور لذت بخش 
بچه ها در اين ديد و بازديدهاست، تا مانند يک قانون 

نانوشته به آن ها هم منتقل شود. 
ديد و بازديد عيد يکی از کارهايی است که در دين 
ما به آن سفارش شده، پس بايد صله رحم يا همان 
ديدار با اقوام و دوستان در عيد نوروز به خوبی انجام 
شــود. در قرآن کريم می خوانيم: »... واتقوا اهلل الذی 
تســاءلون به واالرحام ان اهلل کان عليکم رقيبا.«؛ از 
خدايی که به نام او از يکديگر می پرســيد )همگی 
به عظمت او اعتراف می کنيــد و هرگاه می خواهيد 

يکــی از زيباترين عادت های فرهنگــی و دينی ما 
اين است که با آمدن سال نو، ديدارهايمان را هم نو 
می کنيم. اين رسم زيبای کهن، يکی از آداب اصلی 
عيد نوروز اســت که اگر لحظه تحويل ســال نيمه 
شب نباشــد، از چند ســاعت بعد از نو شدن سال، 
عيد ديدنی ها شروع می شود. روزهای اول به ديدن 
بزرگ ترها و اقوام درجه اول اختصاص می يابد و بعد 
از آن، ديدن اقوامی که به خاطر مشغله و دوری محل 
زندگی، شايد در کل سال فرصت ديدن يکديگر را 
پيدا نکنيم. اما يک عيدديدنی ساده و مختصر در عيد 
نوروز،حد اقل اين امکان را به ما می دهد که از حال 

هم باخبر باشيم. 
رسم های زيبايمان را بايد ضرب کنيم تا چند برابر 
شــود و با پررنگ تر کردن آن هــا، کمک کنيم که 
در طول زمان فراموش نشــود. آن طور که پدران و 
مادرانمان می گويند، ســال ها قبل، اين رسم قوت 

فصل نزدیکی قلب ها
متین سیفی 

کارشناس تربیتی

سال که نو می شود، بهانه خوبی است تا زندگی مان را نو کنیم. محیط اطرافمان را از گرد و غبار پاک کرده، وسايل خانه 
و محل کارمان را کمی جابه جا کنیم و با همین کار و ساخت يک دکوراسیون جديد، از جايی که زندگی و کار می کنیم، 

لذت بیشتری ببريم.

نوروز فرصتی است تا سنت صله رحم را بیش از پیش پاس بداريم
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مشاوره

1
کمردردهــای زجرآور، خطر ســقوط از ارتفــاع، ابتال 
به حساســيت ها و آلرژی ها، به ويژه آلرژی های تماس 
پوستی، ابتال به عفونت های شــيميايی تنفسی، خطر 
برق گرفتگی و احتمال مســموميت اطفــال و کودکان 
با مــواد شــوينده و ضدعفونــی کننــده، از مهم ترين 
آسيب های پزشکی در رابطه با ايام خانه تکانی محسوب 
می شــود. خانه تکانی و رفت و روب منزل، از جمله رسم های زيبای ايرانيان 
است که هر ساله در آستانه بهار به اجرا درمی آيد. مردمان همراه با تازه شدن 
طبيعت و نو شــدن روزگار، تصميم می گيرند غبــار از در و ديوار منزل خود 

بروبند و دستی به سر و گوش وسايل منزل خويش بکشند.
امروزه در روانپزشــکی ثابت شــده که نفس اين عمل موجب زدوده شدن 
افســردگی و دلمردگی اهالی خانه خواهد شــد و تميزی و نظــم و تنوع در 
چيدمان وسايل خانه حتی در موفقيت تحصيلی فرزندان و استحکام روابط 
عاطفی بين اهالی خانه نقشی شــگرف دارد. اما چه بهتر که با رعايت نکاتی 
ساده، از چالش های پزشکی اين ايام، به ســالمت عبور کنيم و از تعطيالت 

عيد نوروز، با شادی و سالمت کامل لذت ببريم.

    بهتر آن است که اشياي ســنگين را به هيچ وجه به تنهايی جا به جا نکنيد 
و برای بلند کردن اشياي ســبک )حتی يک خودکار( از تا کردن )دوال شدن(

کمر به شدت پرهيز کنيد.
    برای جابه جايی اشــياي ســنگين، تعارف را کنار بگذاريد و از همه اهل 

خانه تقاضا کنيد در اين مهم شما را ياری کنند.
    برای جابه جايی اجسام سبک، پشــتتان را صاف نگه داريد و قوز نکنيد؛ 
زانوهايتان را خم کنيد و برای تحمل وزن آن جســم به عضالت پايتان تکيه 

کنيد.
توجه داشته باشــيد حين جابه جايی اشياي ســنگين، اگر نياز به چرخيدن 

پيدا کرديد به هيج روی از کمر نچرخيد و به روی پاهايتان بچرخيد.
اما اگر از بيماری بيرون زدگی ديســک کمــر)Disc Herniation( رنج 
می بريد، بدون هيچ احســاس شــرمندگی، فقط بر روند خانه تکانی نظارت 

داشته باشيد.
    اگر می خواهيد از نردبان يا چهار پايه اســتفاده کنيد، ابتدا از سطح آن با 
زمين کاماًل مطمين شــويد و تا جايی که امکان دارد از نردبان های دو طرفه 

استاندارد استفاده کنيد.
    موقع پاك کردن شيشه ها و پنجره های منزل بايد خيلی مراقب باشيد و 

از رفتن روی نرده ها و قرنيزهای آن اکيداً خودداری کنيد.
    هنگام شست و شــوی بخش های فوقانی در، پنجره و ديــوار، پس از هر 
دو تا سه دقيقه کار مداوم، مدت کوتاهی ســرتان را پايين بياندازيد و به سر و 

ديگــر آرام آرام بــوی بهار می آيــد و عطر 
شــيرينی های نوروزی فضای خانه ها را پر می کند. 
اين مســئله جدا از شــور و حالی که به ميان خانه و 
خانواده مــی آورد، برای برخی که در طول ســال در 
پی رعايت رژيم غذايی بوده اند؛ اضطراب به همراه دارد. حس چشــيدن 
انواع شــيرينی های خانگی کــه در عيدديدنی به ما تعارف می شــود، 
خوردن آجيل های جورواجور در مهمانی و فکر نکردن به ميزان مصرف 

خوراکی های پرکالری، حس آشنايی است. 
چند راهکار ساده در مهمانی و مهمانداری:

1  شــيرينی های کوچک تر بپزيد و خودتان شــيرينی های کوچک را 
انتخاب کنيد.

2   از ميوه های خشک در کنار آجيل ها روی ميز پذيرايی بچينيد.
3   چای را کمرنگ سرو کنيد و سفارش کنيد برايتان چای را کمرنگ و 

در استکان های کوچک سرو کنند.
4  از خرما و کشمش به جای قند استفاده کنيد.

5   خيلی به مهمانانتان تعارف نکنيد.
6   در مصرف آجيل هــا و دانه ها زيــاده روی نکنيد و 
مراقب نمــک موجــود در آجيل ها باشــيد. آجيل ها و 

دانه ها، منابع غنی از چربی هستند پس پرکالری اند.
7   ميوه را فراموش نکنيد.

بســياری افراد، تعطيالت نوروز را فرصتی بــرای فرار از رژيم 
قلمداد می کنند. البته اين ســه نکته بر مشــکل می افزايد؛ رستوران ها 
بيشتر از مصرف يک فرد عادی بشــقاب ها را پر می کنند؛ آنچه در منوی 
رستوران ها به مشتری پيشــنهاد می شــود، عموماً از غذاهای پرکالری 
بوده و فيبر کمــی دارد؛ نکته ســوم اين کــه معموالً در رســتوران ها 
نمی دانيد چند کالری چربی اشــباع شــده مصرف می کنيــد. بنابراين 
اگر اهل سفر باشيد، قرار نيست در رســتوران های بين راه، خالف رژيم 
 غذايی تان عمل کنيد. راهکارهايی وجود دارد که دچار اين ســردرگمی 

نشويد:
1  تا فرصتی پيش آمد چند حرکت ورزشی انجام دهيد؛ ساده ترين آن، 

پياده روی است.
2  با رســتوران های اطراف هتل يا محل اقامتتان آشنا شويد و ببينيد 
چه غذاهايی در آن جا عرضه می شــود. هتل ها معموالً چنين اطالعاتی 

دارند. غذاهای رستوران را آگاهانه سفارش دهيد.
3  يک بار در روز غذای سفارشی بخوريد. اگر می خواهيد هم در مصرف 

چگونه�بدون�آسیب��دیدن�
خانه�تکانی�کنیم؟�

راهکارهای�رژیمی�برای�
روزهای�آجیل�و�شیرینی�

دکتر محمد نخعی
پزشک عمومی 

دکتر سمیه جواليی
 کارشناس تغذيه
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�تعطیالت�نوروز��
و�کنـکــــور�

تعطيالت نوروز همواره برای داوطلبان کنکــور و دانش آموزان يک 
نوع چالش اســت. برخی از داوطلبان و دانش آموزان که طی ماه های 
گذشــته کم کاری کرده اند، تعطيالت نوروز را فرصت مناسبی برای 
جبران عقب ماندگــی می دانند. برخی از اين ايــام به عنوان فرصتی 
برای دوره کردن و مرور دروس اســتفاده می کنند و برخی اين زمان 
را فرصتی برای اســتراحت و گرفتن انرژی برای مطالعه بعد از عيد 

می دانند. اما به راستی چگونه بايد از اين فرصت استفاده کرد؟ 
قبل از هر چيز بگذاريد نگاهی کوتــاه به مدت زمان اين تعطيالت 
و فرصتی که در دست داريم بيندازيم. اگر شروع اين تعطيالت را 
۲5 اســفند و خاتمه آن را 13 فروردين در نظر بگيريم، حدود 18 
روز زمان است که با مطالعه متوسط ۹ ســاعت در روز، چيزی در 
حدود 15۲ ساعت مطالعه را در دســت داريم. بنابراين اين زمان 
بايد به نحو مناسبی مديريت شــود. بنابراين، رها کردن درس در 
اين ايام به هيچ وجه توصيه نمی شــود. بايد ايــن مطلب را در نظر 
داشته باشيد که بســياری از داوطلبان که رقبای شما در مسابقه 
کنکور هســتند، در اين دوران به ســختی مطالعه خواهند کرد و 
قطعاً با رها کردن مطالعه، از آن هــا فاصله خواهيد گرفت. در واقع 
مطالعه در اين دوران سبب می شود که آمادگی شما افت نکرده و 
فاصله شما با رقبا حفظ شود. اما چگونه در اين ايام مطالعه کنيم؟ 
توصيه می کنيم، قبل از شــروع تعطيالت فهرستی از نقاط ضعف 
خود )از دروس پيش دانشــگاهی و پايه( تهيه کنيد. زمان خود را 
در اين ايام به بخش هاي مختلف تقســيم کنيد و برای هر بخش 
درس خاصی را در نظر بگيريد و ســعی کنيــد در اين مدت نقاط 
ضعف خود را تا حد امــکان بر طرف کنيــد. در صورتی که زمان 
اضافی داشــتيد، اولويت را به دروس تخصصی، اختصاص بدهيد. 
همان طور که می دانيد، يادگيری ايــن دروس نياز به زمان کافی 
و آرامش مناســب دارد و چه زمانی بهتر از ايام نورز برای اين کار 
است. همچنين، تســت زنی از فعاليت هايی است که در اين دوره 
اهميت بيشتری نسبت به قبل خواهد داشت. توصيه می کنيم در 
اين بازه به منابع تستی و کمک آموزشی قبلی خود مراجعه کنيد 
و تنها در صورتی از کتب  جديد اســتفاده کنيد که بر منابع قبلی 
خود کاماًل مسلط شــده ايد و آن ها را چندين بار دوره کرده ايد. در 
آخر توصيه می کنيم هر شــب بين 1/5 تا ۲ ساعت را برای مرور و 
 .دوره دروس عمومی به خصوص عربی و زبان در نظر بگيريد

3
دکتر محمد بمانی 
 مدرس دانشگاه

گردنتان استراحت دهيد.
    هنگام اســتفاده از مــواد شــوينده و ضدعفونی کننده، ســعی کنيد از 

دستکش و ماسک استفاده کنيد.
    بهتر است ابتدا دستکش های نخی و نازکی را بپوشيد و سپس روی آن ها 

دستکش های پالستيکی به دست کنيد.
    حتی المقدور از مصرف مواد شوينده در فضاهای بسته خودداری کنيد. 
البته وجود هواکش و باز کردن در و پنجره نيــز می تواند تا حد زيادی از بروز 

خطرهای احتمالی پيشگيری کند.
    بخار متصاعد شده از ترکيب جوهرنمک و سفيدکننده ها بسيار سمی و 

خطرناك است؛ به ويژه برای چشم؛ پوست و ريه.
    توصيه می شــود از ترکيب اين دو ماده خودداری کنيــد. بهترين اقدام 
در صورت ابتال به تنگی نفس و ســرفه های خشــک، خارج کردن سريع فرد 
از محل سربســته و اســتفاده از هوای آزاد و تماس با اورژانــس برای تجويز 

اکسيژن و مصرف داروهای آنتی هيستامين است.
    حتمــاً دقت کنيد در شيشــه و بطری هــای حاوی مواد شــوينده را به 
دقت محکم ببنديد و با نگهداری آن ها در مناطق مرتفع منزل، از دســترس 
کودکانتان خارج کنيد. توجه داشــته باشيد که متأســفانه ظرف بسياری از 
مواد شــوينده و ضدعفونی کننده شباهت چشــم گيری به ظرف شربت ها و 
نوشيدنی های موجود در بازار دارند و به شدت اشتياق و کنجکاوی کودکان را 

 .تحريک می کنند

پول و هم در ميزان کالری صرفه جويی کنيد، می توانيد در وعده صبحانه 
يا شام از گزينه های ســاده تر مانند ميوه ها و ســبزيجات استفاده کنيد. 

هرگز وعده غذايی را حذف نکنيد.
4  متوجه مصرف نوشابه های شيرين باشيد؛ سعی کنيد هر روز هشت 

ليوان آب مصرف کنيد.
5  اگر نمی توانيد از غذاهای خوشــمزه بگذريد، مقدار مصرفتان را کم 
کنيد. اين کار را می توانيد با خوردن غذا به صورت اشتراکی با همراهتان 
به راحتی انجام دهيد يا نيمی از بشقاب غذايتان را بخوريد و باقيمانده را 

برای وعده ديگر برداريد.
6  از گارســن رســتوران درباره مواد به کار رفته در غذا و شيوه پخت 
بپرسيد. از غذاهای سرخ شده بپرهيزيد. در کنار غذا از ساالد و سبزيجات 
تازه بخوريد. نان های ســبوس دار، بهترين جايگزين نان ســفيد است. 
غذاهايی ســفارش دهيد که ســبزيجات و ميوه های کبابی هم در کنار 

آن سرو شود.
7  مراقب سس های چرب مانند مايونز باشيد.

8  ماهی بخوريد تا امگا ســه بگيريد. از ماهی سرخ شــده بپرهيزيد و 
ماهی بخارپز را جايگزين کنيد.

9  دســر را به صورت شــريکی بــا همراهتــان بخوريد. دســرهای 
هوس برانگيز و خوشــمزه در همان چند لقمه اول لذتبخش اســت پس 

 .می توانيد آن را با همراهتان شريک شويد
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مشاوره

تعطيــالت، روز اول و دومش خوب اســت، کمی که 
بيشتر می شــود، نمی دانی چکار کنی و چگونه وقت 
بگذرانی، گرفتار خستگی و خمودی می شوی و گاهی 
همين باعث می شود که با همسرت درگير شوی و يا 
با فرزندانت بد اخالقی کنی. اما چگونه می شــود از پس افسردگی 
و بی حوصلگی در تعطيالت، آن هم تعطيــالت طوالنی عيد نوروز 

برآمد؟
اگر بخواهيد افسردگی در تعطيالت را بر طرف کنيد، در قدم اول 
بايد علت آن را بدانيد تا با برطــرف کردنش بتوانيد بر اين حس 
غلبه کنيد. استرس، خستگي، توقعات بي جا و غيرواقعي، توجه 
کردن به ماديات بيش از حد، دلهره هــاي اقتصادي، تصورات و 
انتظارات غيرواقعي از خودمان و شــرايط، قبول مسئوليت هاي 
بســيار زياد و خارج از توان، دور بودن از خانواده، دوستان و... از 

علل افسردگي تعطيالت هستند.
اما برای برطرف کردن اين افسردگی بايد:

     خودتان را بيش از حد خسته نکنيد، قرار است سال، نو شود، 
قرار نيست دنيا به آخر برســد که تمام ماه اسفند خود را بخواهيد 
به مقدمات عيد اختصاص دهيد. خســتگی بيش از حد شما برای 
فراهم کردن بی عيب و نقص همه چيز، باعث می شــود نتوانيد از 

تعطيالتتان استفاده الزم را داشته باشيد.
     تعطيالت با خود استرس هايی دارد؛ مثل اين که به ديدن کدام 
اقوام برويد، اول خانواده خودتان يا همسرتان، به کجا سفر کنيد، با 
چه کسانی همسفر شويد و چيزهايی مشابه آن. پس بايد حواستان 

باشــد که چگونه ايــن کارها را 
مديريت کنيد که کمترين استرس 

به شــما وارد شــود. بهتريــن روش، 
برنامه ريزی قبلي برای اين ايام اســت؛ زمانی که فرصت داريد تا با 

نزديکانتان در مورد اين موضوعات حرف بزنيد .
     برنامه ريزي براي حل مشــکالت مالي تا حد ممکن و دوری 
از زياده خواهی، می تواند کمک کند تا آرامش داشته باشيد. واجب 
نيست که حتماً به سفر برويد يا آجيل تهيه کنيد. يادتان باشد که 
عيد بهانه ای است برای لذت بيشــتر از زندگی. افرادی هستند که 
دوست دارند تعطيالت خود را به بهترين شکل پشت سر بگذارند، 
اما به دليل مشکالت مالی و يا هر دليل ديگری قادر به انجام آن ها 
نيســتند و در نتيجه تمام تعطيالت را به کام خــود و خانواده تلخ 

خواهند کرد.
     ياد بگيريد که شکرگزار نعمت های خدا باشيد و برای کم و زياد 
بودن آن، ناسپاسی نکنيد. اما پيشــنهادی که برای شما داريم اين 
است که از کوچک ترين و ساده ترين چيزهايی که باعث خوشحالی 
خود و خانواده  تان می شود، يک ليست تهيه کنيد و با انجام آن ها و 

خوشحال کردن اطرافيان خود از تعطيالت نهايت لذت را ببريد.
     زمان اســتراحت و ورزش و بازپروري دروني بيشــتری را در 
برنامه های تان بگنجانيد. سعی کنيد شب ها تا دير وقت بيدار نمانيد، 
که صبحتان هم اول وقت شروع شــود و بتوانيد از طبيعت و کنار 
خانواده بودن لذت بيشــتری ببريد. به هم خوردن چرخه خواب و 

 .بيداری می تواند به بروز افسردگی بيانجامد

افسردگی�در�روزهای�تعطیل

نسرين صفری 
کارشناس ارشد روان شناسی
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تعطيالت، فرصت خوبی برای با هم بودن اعضای 
خانواده اســت. فرصتی برای عشق ورزی بيشتر 
زوجين نســبت به هم و وقت گذاشــتن بيشتر 
آن ها برای يکديگر. بخش عمده اي از مشاجره ها 
و مشکالت در زندگي مشترك زوج ها، به دليل 
داشتن اختالف سليقه، توقعات و انتظارات آن ها 
از يکديگر روي مي دهد. اين اختالف ســليقه ها 
در برخي مــوارد باعث مشــاجرات ميان آن ها 
مي شود که گاه اين مشــاجرات روند نامطلوبي 
داشــته و منجر بــه تنش های جــدی در ايام 
تعطيالت می گردد، چرا کــه زوجين مجبورند 
زمان بيشتری را صرف يکديگر کنند و در کنار 

هم باشند.
درست است مشاجره های بين زن و مرد به  طور 
طبيعي اتفاق مي افتد، امــا آنچه اهميت زيادي 
دارد، تداوم خانواده و روابط بين زن و مرد پس از 
مشاجره است. روان شناسان و مشاوران خانواده 
راهکارهــاي ارتباطي و مهارت هــاي مقابله اي 
متعــددي را براي پايــان دادن به مشــاجرات 
خانوادگي عنوان مي کنند. تعطيــالت نوروز و 

فراغت بيشتر زوجين، فرصت بسيار خوبی برای 
تمرين اين مهارت ها و راهکارهاست.

    خواســته هايتان را به روشــنی 
بیان کنید

زندگی مشــترك، يک بازی بر پايــه حدس و 
گمان نيســت. بســياری از مردم، اعم از مرد و 
زن، از بيان صريح خواســته های خود بيم دارند 
و در نتيجه بر آن ها سرپوش می گذارند و نتيجه 
اين پنهان کاری، نوميد شــدن از رســيدن به 
خواسته هايشــان و خشــم گرفتن بر همسری 
اســت که از برآورده کردن خواسته های ناگفته 
آنان کوتاهی کرده اســت. ايجاد روابط صميمی 
با همسر، بدون صداقت و درســتی در گفتار و 
کردار امکان پذير نيست. به ياد داشته باشيد که 
همسرتان فکرخوان شما نيست، يعنی علم غيب 

براي پی بردن به درون و افکار شما را ندارد.
    به خود و همسرتان به چشم يک تیم 

دو نفره بنگريد
يعنــی اين که هــر دوی شــما، انســان های 
منحصربه فــردی هســتيد، بــا نگرش هــا و 
توانمندی های متفاوت، و همين تفاوت ها بيانگر 

ارزشمند بودن شما به عنوان يک تيم است. 
    مسائل را به موقع حل کنید

اجازه ندهيد وجودتان انباشــته از خشم شود. 
تقريباً هر اشتباه يا مشکلی که در روابط زناشويی 

روی می دهد، می تواند به احساســات دو طرف 
آسيب برساند و آن ها را رودرروی هم قرار دهد و 
در نتيجه آن ها را از هم دور و يا حتی دشمن کند.

    گوش کنید، صادقانه گوش کنید
بدون هيــچ داوری، بــه نگرانی هــا و گله های 
همسرتان گوش دهيد. بيشــتر وقت ها، فقط و 
فقط داشتن کسی که به حرف ها و درددل های 
ما گوش کند، تنها چيزی اســت که برای حل 
مسائل مان نياز داريم. درك يکديگر در زندگی 
مشترك، حياتی است. ســعی کنيد به مسائل 
دنيای پيرامون خود از منظر چشــم همسرتان 
نگاه کنيد و دنيا را فقط از دريچه چشم خودتان 

نبينيد.
    برای حفــظ روابــط صمیمانه با 

همسرتان بکوشید
يکرنگی و يکدلی، اتفاقی بــه وجود نمی آيد. در 
نبود اين يکرنگی و يکدلی، انســان ها از هم دور 
می شوند و روابطشان آســيب می بيند. داشتن 

روابط موفق، مستلزم توجه مستمر است.
    هرگــز قدرت زيبا جلــوه کردن و 

سرزنده بودن را دست کم نگیريد
روابط زناشــويی، خوب اســت، امــا نجواهای 
عاشقانه، شيرين تر است. حفظ روابط زناشويی 
آســان اســت، اما ايجاد صميميت و نزديکی 
مشکل. اين کار به صداقت و راستی، صراحت در 
گفتار، بيان خود، در ميان گذاشتن نگرانی ها و 
نيز عاليق خود، ترس ها، دلتنگی ها و همين طور 

اميد و آرزوها نياز دارد.
    از کم ترين زمــان نیز برای بودن در 

کنار هم می توان بهره برد 
غذا خوردن دو نفره، يا يک قرار مالقات کوتاه بين 
روز، امکانات زيادی به زن و شوهرها می دهد تا 
بتوانند عشق و عالقه شان به همديگر را باطراوت 
نگه دارند صحبت و گفت وگــوی دو نفره، بعد از 
خواب رفتن فرزنــدان برای تبــادل اطالعات 
روزمره و ابراز محبت به يکديگر، راهکار ديگری 

است که به تفاهم زوج ها کمک می کند.
زمانی کــه زن و مــرد، صبح هنــگام، زودتر از 
فرزنــدان خود بيدار شــوند، زمــان مفيد و دو 
نفره ای برای صحبت با يکديگر و شروع يک روز 

فرح بخش در اختيار خواهند داشت.
شرکت در برخی مراسم و جشن های خانوادگی 
يا دوســتانه در ايام عيدـ  به صورت دو نفرهـ  به 

 .تمام زوج ها توصيه می شود

نوروز 
و احیای عشق

تعطیالت سال جديد در راه است و قرار 
اســت که همه اعضای خانواده اوقات 
خوشی را در کنار هم داشته باشند. چرا 
کاری نکنیم که نگرانی هــای بودن در 
کنار هم در خانه خاتمــه يابد؟ چرا بايد 
تعطیالت، زمانی باشد که حضور زوجین 
کنار هم موجب اســترس و خراب شدن 
اوقات آن ها شــود؟ چرا کاری نکنیم که 
روزهای پیش رو به آرامی، با صلح و صفا 

و شادمانی طی شود؟

مريم عطاريان
کارشناس ارشد روان شناسی

تعطیالت نوروز و فراغت بیشتر، 
فرصت بسیار خوبی برای توجه 
بیشتر زوجین به يکديگر است

مشاوران خانواده 
مهارت هاي 
متعددي را 
براي پایان دادن 
به مشاجرات 
خانوادگي عنوان 
مي کنند. تعطیالت 
نوروز و فراغت 
بیشتر زوجین، 
فرصت بسیار 
خوبی برای تمرین 
این مهارت ها و 
راهکارهاست

برای حفظ روابط صمیمانه با همسرتان بکوشید
یکرنگی و یکدلی، اتفاقی به وجود نمی آید. در نبود این یکرنگی و یکدلی، انسان ها از 
هم دور می شوند و روابطشان آسیب می بیند. داشتن روابط موفق، مستلزم توجه 

مستمر است.
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گفت وگو

    يک رسم زيبا اما نه به تنهايی
ســال که می خواهد نو شــود، خانه هايمان را 
می تکانيم، آن قدر که شيشه ها برق بزند، باالی 
کمدها، زيــر فرش ها و همه جــای خانه بوی 
تميزی و نويی بدهد، اما تميز کردن يک خانه 
کار ساده ای نيســت. خيلی از خانم ها در طول 
ســال بدون هيچ مشــکلی کارهای خانه را به 
تنهايی انجام می دهند، اما خانه تکانی کارهای 
ســنگينی دارد که اگر ديگر اعضای خانواده، 
مخصوصاً آقای شــوهر به کمکــش نيايد، هم 
خسته می شــود و هم آســيب می بيند. وقتی 
خانم خانه خسته و بی حوصله باشد، استقبال 
زيبا و آرامش بخش از بهــار، تقريباً غيرممکن 
است؛ پس برای آرامش خودتان سنت زيبای 

خانه تکانی را همه با هم انجام دهيد. 
    نظر کارشناس

دکتر خراسانی مشاور خانواده به مهر و ماه در 
اين باره چنين می گويد: »انجام خانه تکانی به 
صورت دسته جمعی دو فايده دارد: يکی اين که 
خانم خانه خسته نمی شــود و ديگر اين که در 
روزگاری که کمتر فرصت کار دســته جمعی 

برای يک خانواده مهياست و حتی زن و شوهر 
بهانه های با هم بودنشــان کم شده و هر کدام 
مشغول کار خود و حتی شبکه های اجتماعی 
خود هســتند، می توانند به اين بهانه با هم کار 
مشترکی داشته باشــند، در خالل آن صحبت 
کنند و اگر خوب و درســت مديريت داشــته 
باشــند، يک خاطره شــيرين از پايان ســال 

برايشان باقی بماند.«
    وقتی اقای خانه همکاری نمی کند

وقتی می گوييــم خانه تکانِی دســته جمعی، 
نوك پيکان هدف به ســمت آقای خانه است. 
کســی که بايد نه از روي اجبــار، بلکه از روی 
عالقه، به همســرش کمک کند تا فرزندانشان 
هم بياموزند اين کار وظيفه يک نفر نيســت و 

هرکس مسئوليتی در خانه دارد. 
اگر مرد خانه ای اهل همکاری نيست و کاِرخانه 
را تنها وظيفه همســرش می داند، احتماال اين 
نگرش در خانه پدری در او نهادينه شده است. 
در نسل گذشته که اشتغال خانم ها کمتر بود، 
بيشــتر کارهای خانه وظيفه آن ها محســوب 
می شد و کارهای بيرون از خانه وظيفه آقايان. 

البته در همان نســل هم بودند مردانی که در 
انجام کارهای خانه مشارکت می کردند، اما در 
زندگی امروز که برخی خانم ها شاغل هستند، 
نياز به اين همکاری بيشتر حس می شود.حتی 
اگر اشتغال خانم خانه هم مطرح نباشد، نياز به 

همکاری آقايان برخی مواقع الزم است.
    اگر مرد عالقه به همکاری نداشته 

باشد
درســت اســت موضوع مــا در ايــن گزارش 
همکاری در مقدمات عيد اســت، اما نمی توان 
توقع داشــت مردی کــه هيچ وقــت در خانه 
کمکی نمی کند، به يک باره تغيير روش داده و 
برای عيد آستين ها را باال بزند. دکتر خراسانی 
در مورد اين که اگر مرد خانه عالقه ای به انجام 
کارهای منزل نداشــت، بهتر است همسرش 
چه رفتاری داشــته باشــد، چنين می گويد: 
»الزم اســت همســر اين مرد به عنوان خانم 
خانه، اول بپذيرد که نگرش شوهرش نسبت به 
همکاری در کارهای خانه چندان مثبت نيست 
و در قدم بعــد کاری کند که يک مشــارکت 
کوچک داشته باشــد تا به مرور اين تصور که 

خانه تکانی 
بهانه ای برای همدلی

از هر فرصتی بايد استفاده کرد برای 
اين که در ازدحام زندگی، طعم خوب با 
هم بودن را چشید. يکی از فرصت های 

طاليی برای استحکام روابط درون 
خانواده، عید نوروز است.

نداداودی
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همکاری در کار نظافت منزل مردانه نيســت، 
از ذهنش پاك شود. اين که بخواهد در اسفند 
ماه روال همسر خود را تغيير دهد و روحيه اش 
را عوض کند، کار اشتباهی است، زيرا نزديک 
به سال جديد، اســترس های همه، مخصوصاً 
مردان بيشتر می شود و اين می تواند مقدمات 
اختالف و دعوا باشد. پس مثل هميشه خانم ها 
با صبر و مهربانی برای تغيير رفتار قدم به قدم 

همسرشان تالش کنند.«
    توصیه به مردان

دکتر خراسانی در اين خصوص به مردان توصيه 
می کند که: »يک مرد واقعی بايد بداند که کمک 
در کارهای منزل، نه تنهــا ارج و منزلتش را کم 
نمی کند، بلکه مرد همراه، انســان قابل احترام 
و قدردانی اســت. نه به اين علت که کار همسر 
را ســبک می کند، بلکه به اين علت که او مردی 
متعهد به زندگی است. وقتی مردی اعتقاد دارد 
همسرش، پيشخدمت او و فرزندان نيست و او هم 
نياز به اســتراحت، احترام و همدلی دارد، نه تنها 
عزت خود را از دســت نمی دهد، بلکه تکيه گاه 

بهتری برای اعضای خانواده می شود.«

    خانم خانه، متهم رديف دوم
دکتر خراســانی زنان را در اين مورد بی تقصير 
نمی داند و ادامه می دهد: »مردان زيادی وجود 
دارند که نســبت به کارهای خانه عالقه نشان 
می دهند، امــا وســواس های زن خانه، آن ها 
را پــس می زند و از انجام هــر کمکی منصرف 
می کنــد. برخی زن هــا، مردها را بــه تميزی 
نمی شناســند، يعنــی فکر می کننــد آن ها 
کارهای خانه را سرسری انجام می دهند و اگر 
ظرف يا رختی بشــويند، فقط کار زن را چند 

برابر می کنند. 
ايــن برخــورد خانم هــا و ايــراد گرفتــن از 
کارهايی که شوهرشــان انجام می دهد، باعث 
 می شــود ديگر همــکاری در خانــه صورت 

نگيرد.«
طبق نظر دکتر خراسانی برای اين که مردان با 
ميل و رغبت در کارهای خانه مشارکت کنند، 
خانم خانه بايد با مهربانی خواســته هايش را 
مطرح کنــد، جمالتش حالت امری نداشــته 
باشد و به همسرش نشان دهد که همکاری با 
او چقدر برايش لذت بخش اســت و حتی يک 
کار کوچک او می تواند چقدر حس خوبی در او 
ايجاد کند. اگر همسرش کاری را اشتباه انجام 
داد، با زبان زيبا بــه او بگويد و در حقيقت به او 
کارهای منزل را بياموزد، اما اين آموزش خيلی 

محسوس نباشد. 
    چرا خانه تکانی؟

انباشتگی بيش از حد وســايل زندگی، نوعی 
بالتکليفی و آشــفتگی در ذهن افراد به وجود 
می آورد، به طوری که آن ها را دچار خمودگی 
و افســردگی کــرده و باعث کاهــش انرژی و 
کارآيی انسان می شــود. در واقع ذهن انسان 
به طور طبيعی طوری خلق شــده که پيوسته 
می خواهد نظم و انضباط به خود بدهد و انسان 
در محيط های منظــم، کارآمدی مفيدتر و در 
محيط های شــلوغ نيز احساس کالفگی کرده 
و غمگينی و افســردگی بيشــتری احساس 
می کننــد، بنابراين تغيير دکوراســيون خانه 
و اقدام به پاکيزگــی و خانه تکانــی، از جمله 
سنت هايی است که افراد برای ايجاد تحوالت 
روحی و روانــی در خود و خانواده شــان اجرا 
می کنند. پس در اصل خانه تکانی شکی نيست 
و مهم اين اســت که چگونه و بــه چه ترتيبی 

انجام شود.

    يک توصیه
درست نيســت خانه تکانی در هفته آخر انجام 
شــود. وقتی قرار اســت کل يک خانه مرتب 
شود، بهتر است اتاق به اتاق و کم کم اين کارها 
صورت گيرد. دکتر خراســانی در اين مورد به 
مهر و ماه می گويد: »اعضای خانواده می توانند 
با هم برنامه ريزی کنند، يک جلسه بگذارند، در 
مورد کارهايی که می خواهند برای شروع سال 
جديد انجام دهند حرف بزنند و تقسيم وظايف 
کنند. مثاًل اگر قرار است وسيله ای تعمير شود، 
دکوراسيون تغيير کند، چيزی خريداری شود 
و در نهايت کارهای نظافتی که بايد انجام شود، 
همگی می توانــد در قالب يک برنامه دســته 
جمعی نوشــته و اجرا شــود. بهتر اســت اين 
جلسه در اول ماه اســفند گذاشته شود و برای 

آخر هفته ها تا پايان سال برنامه ريزی کرد. 
    مسئولیت پذيری از نوع پايان سالی

خانه تکانی، نه تنها بايد توســط همســران و 
با همکاری هم انجام شــود، بلکه فرزندان هم 
بايد در اين کار مشــارکت کنند تا ياد بگيرند 
کــه وقتی در خانــه ای زندگــی می کنند، در 
برابر اتفاقاتی کــه می افتد، مســئولند و بايد 
بخشــی از کارها را بر عهده بگيرند. بايد مادر 
خانه از فرزندانش بخواهد تا اتاق و وسايلشان 
را تميز و مرتب کننــد. در اين صورت کودکان 
مســئوليت پذيری را ياد مي گيرند و احساس 

مشارکت برای آنان درونی می شود.
اين که مادر خانه به ســرعت همه چيز را ســر و 
سامان دهد، ممکن اســت برای خود او راحت تر 
باشــد تا بخواهد قدم به قدم انجام برخی امور را 
به کودکانش ياد دهد، اما به گفته دکتر خراسانی 
اين مهم ترين کار يک مادر است که به فرزندان 
خود بيامــوزد کارهای شخصی شــان را انجام 
دهند و در قبال کارهای دســته جمعی احساس 
مسئوليت داشته باشــند. در غير اين صورت در 

زندگی آينده خود دچار مشکل می شوند.
    نوبهــار اســت در آن کــوش که 

خوشدل باشدی 
ماه اســفند و خانه تکانی، تا سفره هفت سين 
و ديد و بازديد، بايد بهانه ای باشــد برای لذت 
بيشــتر از زندگی، بهانه ای باشد برای در کنار 
هم بودن و نو کردن حس هــا و چيزهايی که 
روزمرگی برايمان کهنه کرده. سال نوی تان پر 

 ...از اتفاقات خوب

خانه تکانی، 
نه تنها باید توسط 

همسران و با 
همکاری هم انجام 
شود، بلکه فرزندان 
هم باید در این کار 

مشارکت کنند 
تا یاد بگیرند که 

وقتی در خانه ای 
زندگی می کنند، در 

برابر اتفاقاتی که 
می افتد، مسئولند 

و باید بخشی از 
کارها را بر عهده 

بگیرند

مزیت خانه تکانی دونفره
انجام خانه تکانی به صورت دسته جمعی  باعث می شود خانم خانه خسته نشود 
و   به این بهانه زوجین کار مشترکی داشته باشــند، در خالل آن صحبت کنند و یک 

خاطره شیرین از پایان سال برایشان باقی بماند.
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یادداشت

   تهديدات خانواده 
خانواده امــروز با ظهور ماهواره و شــبکه های 
تلويزيونی مختلف و ورود گوشــی های جديد 
تلفن همراه که امکانات بســياری را به همراه 
دارند و همچنين حضور جوانان در شبکه های 
اجتماعی، با تهديدهای بسياری روبه روست و 
اگر خانواده ها و مســئوالن توجه الزم را به اين 
امر مبذول نکنند، مســلماً در آينده نه چندان 

دور ضربه های بســياری به آن وارد می شــود. 
آمار باال و رو به افزايش طالق در بســياری از 
شــهرهای ايران و حتی در روســتاها نشان از 
فروپاشی بنيان خانواده در ايران اسالمی دارد. 

گوشی های تلفن همراه و استفاده از نرم افزارها 
و حضور در شــبکه هاي اجتماعــی که نوعی 
نياز و اعتياد را به همراه می آورد، باعث شــده 
که اعضای خانواده از هم دور شوند و حتی در 

آپارتمان های کوچک که تنها ساعاتی از شب 
را در کنار هم به ســر می برنــد، از هم فاصله 
داشــته باشــند و با هم صحبت نکنند و از هم 
خبر نداشته باشــند. اين تکنولوژی ها، حتی 
صله رحم و ارتباط های خانوادگی بين دوستان 
و آشنايان و همکاران را کم و محدود به ارتباط 
پيامکــی و تلگرامی کــرده اســت، حتی اگر 
ارتباطی صورت بگيرد، بــاز هرکس توجه اش 
را به گوشــی تلفن همراه و تب لت و لب تاپ و 
... معطوف می کند و از اين رو گفت وگو شــکل 
نمی گيرد. بخشــی از اين معضل ها، ناشــی از 
اين امر است که فرهنگ مناســب استفاده از 
تکنولوژی را نداريم و اســتفاده بيش از حد از 
تکنولوژی به وســيله ای برای تفاخر و چشــم 
و هم چشــمی تبديل شــده اســت و افراد و 
خانواده ها از معضالت اســتفاده بيش از حد از 

تکنولوژی بی خبر هستند.
امــروزه حتی در روســتاها آمار طــالق رو به 
رشــد و نگران کننده اســت. به اين آمار بايد 
طالق های عاطفی، خيانت هــای زوجين و... 
را هــم اضافه کــرد. همه اين هــا در مجموع، 
نشــان دهنده وضع نگران کننــده خانواده در 
جامعه ماســت که اين وضعيت در حال بدتر 
شدن اســت. قصد ســياه نمايی نداريم، اما به 
هر حال وضعيت به خوبی شــفاف نيســت و 
خانواده ها از چشــم انداز وضعيت آگاه نيستند 
و راه حلی برای برون رفت از اين وضعيت سراغ 

ندارند.
گرايش به غرب، از دســت دادن هويت ملی، 
کاهش اعتماد به نفس فردی و اجتماعی، دور 
شدن از سبک زندگی اسالمی و ايرانی و خود 
را به شــکل ديگران درآوردن، خصوصاً تقليد 
از ســبک زندگی غربی، عواملی است که اين 
وضعيت را بدتر می کند. سبک زندگی غربی در 
قالب فيلم هايی که توسط شبکه های خارجی 
فارسی زبان پخش می شــود به طور مستقيم و 
غيرمســتقيم بر بينندگان اثر می گذارد و راه و 
روش و ســبک زندگی ما را عوض کرده است. 
توجه و تأکيد مقام معظــم رهبری بر موضوع 
ســبک زندگی به اين جهت اســت که تقليد 
سبک زندگی غربی، همه ابعاد زندگی فردی، 

خانوادگی و اجتماعی ما را تهديد می کند. 
امــروزه عالوه بــر ارتباط های غيرمشــروع و 
زيرپوستی و مخفيانه برخی از افراد، حتی افراد 

رفتار همسران
مهم ترین بخش زندگی مشترک، رفتار همسران با یکدیگر است. رفتار صحیح در 
این زمینه، خود نوعی مهارت را می طلبد که زوجین می بایست این مهارت ها را در 

آستانه ازدواج فرا گیرند. 

در مسیر خوشبختی

يکی از موضوعات بسیار مهم برای انســان، موضوع خانواده و شناخت عوامل رشد آن 
است، زيرا بر اثر مسخ و يا فراموشی ارزش های انسانی و اسالمی، اين مورد نیز از خطرات 
مصون نمانده و ارزش هايی که بايد در روابط خانوادگی حاکم و باعث رشد و تعالی انسان ها 
گردد، بسیار بی معنا و بی دوام شده است. امروزه خانواده با تهديدات و آسیب های بسیاری 
مواجه اســت. عالوه بر اهمیت اين نهاد، که عالوه بر اين که کوچک ترين واحد اجتماعی 
است و آسیب آن به کل جامعه سرايت می کند، تربیت اصلی نسل آينده را هم بر عهده 
دارد، توجه به آســیب های خانواده نیز اهمیت دوچندانی می يابد. در اين نوشتار عوامل 

تحکیم خانواده به اجمال بررسی می شود.

محمدجواد خواجوند عابدينی  
کارشناس امور تربیتی

عوامل تحکیم خانواده کدام است؟



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  هشتم   |       اسفند 1394    127

متأهل، موضوعی به نام ازدواج سفيد متداول 
شده اســت که در حال گســترش است. اين 
نوع از زندگی مسائل و معضالت بسياری را به 
همراه می آورد. افزايش سن ازدواج در دختران 
و پسران که به نوعی فرار از زندگی مشترك را 
نشــان می دهد و همچنين فرار از فرزندآوری 
و... از ديگر معضالتی اســت که خانواده ايرانی 

را تهديد می کند.
   عوامل تحکیم خانواده

در اصل1۰ قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ايران آمده اســت: »از آن جا که خانواده واحد 
بنيادی جامعه اســالمی اســت، همه قوانين 
و برنامه ريزی هــای مربــوط، بايــد در جهت 
آسان کردن تشــکيل خانواده، پاســداری از 
قداســت آن و اســتواری روابط خانوادگی بر 
پايه حقوق و اخالق اســالمی باشد.« بی گمان 
آسان ســازی ازدواج و اســتواری خانواده، با 
فراگيــری عوامل تحکيــم خانــواده محقق 
می گردد. جامعه ما کــه امروز به برکت انقالب 
شکوهمند اســالمی، به عنوان سرمشق برای 
تمام امت اســالمی درسرتاســر جهان مطرح 
است، بايد از هر جهت نمونه و سرمشق باشد، 
به ويژه در مســائل خانــواده و عوامل تحکيم 
آن. اگر همســران از دانش الزم برای مديريت 
روابط بين خود و نيز مديريت مســائل زندگی 
برخوردار باشــند، گذر زمان ســبب تعميق 
روابط عاطفی آن ها و لذت بخشی هرچه بيشتر 

خواهد شد. 
مهم ترين عوامل تحکيم اين بنيان را می توان 

به پنج دسته تقسيم کرد: 
1  عوامل اعتقــادی: در نظــام اعتقادی 
اسالم، هدف تعالی و قرب خداست که رضايت 
قلبی را نيز بــه دنبــال دارد. ازدواج فقط يک 
قرارداد مدنی نيســت، بلکه امــری مقدس و 
دينی است و مقدس دانستن ازدواج در تقويت 
و تحکيم روابــط خانواده مؤثر اســت. اعتقاد 
و تقويت باورهــای دينی نيز موجب رشــد و 
اســتحکام اين کانون می گــردد و باورهايی 
همچون اعتقاد داشــتن به نظــارت خداوند، 

آدمی را از افکار و رفتار ناشايست بازمی دارد. 
2  عوامل عاطفــی: عشــق و عالقه بين 
زن و مــرد می توانــد فاصله ها را کــم کند و 
دلبســتگی عميقی را بين زوجين ايجاد کند، 
لذا برای رشد اين احساس می بايست عبارات 

محبت آميز به کار بــرد و می توان هرازگاهی با 
تقديم هديه ایـ  هرچند کوچکـ  به همســر، 

به اين دلبستگی عمق بخشيد. 
3  عوامل کالمی: امــام علی)ع( می فرمايد: 
»با همسر خود خوش سخن باش تا زندگی ات 
صفا يابد.« سخن گفتن دوستانه و صميمی و 
رعايــت ادب در کالم موجب بروز رفتار خوش 
و احترام متقابل می گردد و آرامش را در کانون 

خانواده به دنبال دارد. 
4  عوامل رفتاری: مهم ترين بخش زندگی 
مشترك، رفتار همسران با يکديگر است. رفتار 
صحيح در ايــن زمينه، خود نوعــی مهارت را 
می طلبد که زوجين می بايست اين مهارت ها 

را در آستانه ازدواج فرا گيرند. 
خلوت با همسر: يکی از مسائل مهم زندگی 
خانوادگی آن است که همسران همواره اوقاتی 
را به همنشــينی و خلوت با يکديگر اختصاص 
دهنــد، همان طور که نبی مکرم اســالم)ص( 
فرمــود: »خداوند نشســتن مــرد را در کنار 
همســرش از اعتکاف در مســجد النبی)ص( 

بيشتر دوست می دارد«.
احترام و رعايت ادب نسبت به خانواده 
خود و همسر: زوج جوانی که زندگی خويش 
را آغــاز کرده اند، بــه دليل تجربــه اندك در 
مديريت زندگی مستقل، نيازمند حمايت های 
فکری، عاطفــی و مالی خانــواده خويش اند و 
رعايت ادب و احترام نســبت به والدين، سبب 
تعميق روابط عاطفی همسران می شود و بين 
خانواده ها نيز ارتباط خــوب و عاطفی برقرار 
می شــود که خود موجــب اســتحکام بنيان 

خانواده می گردد.
ج( رازداری و گذشــت: صميميــت مطلوب 
ميان همسران اقتضا می کند که هر يک حافظ 
اسرار ديگری و مســائل خانوادگی باشند. بايد 
دقت کرد که افشای اســرار خانوادگی همسر، 
موجب خــواری وی و خانــواده اش در منظر 
ديگران خواهد شــد که بيشــترين لطمه به 
رابطه زوجين را موجب مي شــود. گذشــت 
از خطــای همســر و عذرپذيری، بــه اصالح 
رفتار کمک بيشــتری خواهد کــرد و انگيزه 
را بــرای تغيير رفتــار تقويت خواهــد نمود و 
در مقابل اگر از اشــتباه چشم پوشــی نشود، 
 هر تقصيری ســبب ايجــاد نــزاع و اختالف 

خواهد شد.

5  مهارت کســب درآمــد و مديريت 
مصرف: بــرای شــروع و ادامه يــک زندگی 
موفق، می بايســت برای امرار معاش خانواده 
تالش کــرد، ولــی در آغاز به دنبال مشــاغل 
سطح باال نبود و شغل می بايست شرافتمندانه 
و مــال حاصل از آن حــالل باشــد، زيرا مال 
حرام هــم برکت را از زندگــی از بين می برد و 
هم به گــواه روايات فراوان تأثيــر نامطلوب بر 
تربيت فرزندان خواهد گذاشــت. بايد يادآورد 
شــوم که ثروت خانواده همان طور که با زياد 
کردن درآمد تأمين می شــود، بــا کم کردن 
مخارج نيز به دســت می آيد و با مصرف بهينه 
و با برنامه ريزی، می تــوان از امکانات موجود 
بيشــترين بهره را برد و زندگی مســتحکم و 
سرشــار از نشــاط را فراهم آورد. بعد از عامل 
رفتــاری، بحث مديريت مصرف و مشــکالت 
مادی در اين زمينه در ايجاد استحکام و يا بروز 
آسيب در خانواده، عاملی مهم به شمار می رود 
و لذا در اين عامل هم می بايســت در آســتانه 
ازدواج، مهارت مکفی را با مطالعه و اســتفاده 
از تجارب ديگران و يا مشاوره با متخصصان در 

اين زمينه کسب نمود.
   چند نکته ديگر

در پايان، در مورد تحکيــم روابط در خانواده، 
بايد تأکيد کنيم که شــناخت حقوق زوجين 
نسبت به يکديگر و رعايت کردن آن و توجه به 
تفاوت های جنسی می تواند در بهبود روابط و 
احترام متقابل و تحکيم خانواده و رشد جامعه، 

نقش مؤثری ايفا کند. 
مقام معظــم رهبری در اين بــاره می فرمايند: 
»انســان در تالطــم زندگــی که ناشــی از 
برخوردهــای ناگريز اســت، بــه دنبال يک 
فرصت می گردد تــا به آن پناه بــرد. اگر يک 
زوج باشــند؛ در اين تالطم ها به يکديگر پناه 
می برنــد، مرد در کشــاکش زندگــی مردانه 
خود، احتياج بــه يک لحظه آرامــش دارد تا 
بتوانــد راه را ادامــه دهد. آن لحظــه آرامش 
ِکی است؟ همان وقتی اســت که او در محيط 
سرشار از محبت و عطوفت خانوادگی خودش 
قرار می گيرد، با همسر خودش که به او عشق 
می ورزد، بــا اوســت، در کنار اوســت و با او 
احساس يگانگی می کند. وقتی با همسر خود 
 مواجه می شــود، اين همان لحظه آســايش و 

 ».آرامش است

 امام علی)ع( 
می فرماید: »با 

همسر خود 
خوش سخن 

باش تا زندگی ات 
صفا یابد.« سخن 
گفتن دوستانه و 

صمیمی و رعایت 
ادب در کالم 

موجب بروز رفتار 
خوش و احترام 

متقابل می گردد و 
آرامش را در کانون 
خانواده به دنبال 

دارد

رازداری و گذشت
صمیمیت مطلوب میان همســران اقتضا می کند که هر یک حافظ اسرار دیگری 
باشــد. باید دقت کرد که افشای اســرار خانوادگی همســر، موجب خواری وی و 

خانواده اش خواهد شد که بیشترین لطمه به رابطه زوجین را موجب مي شود.
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نوروز هالل به روایت تصویر
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مالقلی پــور، کمدی  علی  قندون جهیزیه 
خوب و قابل توجهی اســت. علی مالقلی پور، 
در فیلمســازی ســراغ ژانری کاماًل متفاوت 
از پدرش زنده یاد رســول مالقلی پــور رفته و 
کمدی شســته و رفته ای تولید کرده اســت. 
شــک نکنید که موقع تماشــای آن سرگرم 
می شــوید و حتی یــک لحظه هم احســاس 
خســتگی نمی کنید. داســتان دربــاره زوج 
جوانی است که به خاطر مشکالت مالی مجبور 
می شــوند خانه  اجاره ای شــان را بدون اجازه 
صاحب خانه، به یک گــروه فیلمبرداری اجاره 
دهند. صابر ابر، نــگار جواهریان و اکبر عبدی 

بازیگران اصلي آن هستند. 
»مردن به وقت شــهریور« در ســالي که 
گذشــت در گیشه شــگفتي آفرید. کسي توقع 
نداشــت فیلم هاتف علیمردانی از یک میلیارد 

بگذرد، ولي این اتفاق رخ داد. »ســینا چند ماه 
بیشــتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از 
یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی، و از سوی دیگر 
آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی، 
ماجراهایی را برای او رقم می زند.« این خالصه 
فیلم »مردن به وقت شــهریور« است که تمي 
آشــنا دارد، اما کارگردان ســعي کرده نگاهي 
متفاوت به آن داشته باشد. در مجموع، انتظاري 
که بعد از »بــه خاطــر پونــه« از علیرمرداني 
مي رفت، در »مردن به وقت شهریور« به دست 
نیامــد. فیلمش روي نقطه متوســط ایســتاد. 
حمید فرخ نژاد، هانیه توســلی و نازنین بیاتی از 

بازیگران اصلي فیلم هستند.
»خاله سوســکه« از فیلم هایي اســت که 
دوباره به شــبکه نمایش خانگي عرصه شده. 
نادره ترکمانی، فلیمي موفق و تحسین شــده 
براي کــودکان و نوجوانان ســاخته که حتي 
بزرگ ترها با دیدن آن مي توانند سرگرم شوند.  

فیلم از داســتان قدیمي ایرانــي وام گرفته و 
سحر ولدبیگي بازیگر اصلي آن است. 

»اســب ســفید پادشــاه« آخرین فیلم 
محمدحسین لطیفی اســت. الناز شاکردوست، 
مجید یاســر، امیرعلی کاظمی، و زنده یاد علی 
طباطبایی هم در آن بــازي کرده اند. اگر انتظار 
دارید با فیلمی از جنس آثار قبلی محمدحسین 
لطیفی روبه رو شوید، کاماًل در اشتباهید. »اسب 
سفید پادشــاه« یک فیلم کاماًل معمولی است و 
داســتاني تازه ندارد. لطیفی حتی برای فیلمش 
ســراغ بازیگران درجه یک هم نرفتــه و صرفاً با 
همان یک الناز شاکردوســت، کار را پیش برده. 
»اسب ســفید پادشــاه« داســتان دختری به 
اسم مریم اســت که بعد از آزادی از زندان دنبال 
نامزدش می گردد. برای این کــه بتواند او را پیدا 
کند، دست به دامان دوست نامزدش می شود. اما 
بعد از این که او را پیــدا می کند، می فهمد که در 

شرف ازدواج با دختر دیگری است و ... 

از كمدي تا كودك

»نوروز و بهار ایرانی« نام آلبومي اســت که به کوشــش هوشنگ 
جاوید تدوین شــده. در این آلبوم آیین های موســیقایی ایران درباره 
نوروز و بهار ایرانی مناطق مختلف کشــور ارائه شده که در لوح فشرده 
ســوم این مجموعه، یکی از 14 قطعه با نــام »نوروزخوانی خیج« در 
حوزه موســیقی شــاهرود با خوانندگی علی اکبر ســلطانعلی، برای 

عالقمندان موسیقی عرضه شده است. 
سلطانعلی، خواننده این قطعه، خواننده تیتراژ و بازیگر نقش »رستم« 
در مجموعه »مختارنامه« نیز بوده اســت. این آلبوم از زمان انتشــار 
تاکنون، با استقبال عالقمندان به موسیقي نواحي و آیین هاي نوروزي 

مواجه شده است.  
»رقصانه« تازه ترین آلبوم شهرام ناظری است که چندي پیش روانه 
بازار شد و مورد اســتقبال قرار گرفت. این اثر که متفاوت ترین آلبوم 
شوالیه آواز ایران محسوب می شــود، به بهانه بزرگداشت سال موالنا 
)جالل الدین بلخی( ساخته شده. قطعات این آلبوم که بر اساس اشعار 
موالنا اســت، عبارتند از: رقص بر پرده گران کردن، ما گوش شماییم 
شما تن زده تا کی، رقص از خیال تو آموزم، مست و دیوانه، ای جان تو 

جانم را از خویش خبر کرده، غزل عاشق و کف زنان. 
»قصه بــاران« تازه تریــن آلبوم ســاالر عقیلی اســت.این آلبوم با 
آهنگســازی و تنظیم امین بیات و اشــعاری از حافظ، سعدی، موالنا، 
هوشــنگ ابتهاج، علی احمدیان و الهام دیداریان روانه بازار موسیقی 
شــده که در بخش هایی از این آلبوم، شــاهد تکنوازی ویلنسل و تار 
نیز هستیم. بیات درباره تمایز این اثر با کارهاي قبلي عقیلي این طور 
گفته: »آنسامبل کوچکی در این آلبوم استفاده شده و ارکستر، ارکستر 
بزرگی نیست. ســازها با وسواس انتخاب شــده اند و از لحاظ تنظیم و 
فضای کاری، کاری متفاوت به معنای واقعی کلمه قرار است وارد بازار 

موسیقی کشور شود و این نهایت دغدغه ما در این اثر است.«
»79« جدیدترین آلبوم سعید شــهروز، خواننده باسابقه آلبوم هایی 
چون »غزلک«، »نقره داغ«، »بی خوابی« و... اســت. این خواننده که 
در ســال 79 نخســتین آلبوم خود را روانه بازار کرده بود، اکنون پس 
از هفت ســال، نهمین آلبوم خود را تولید کــرده و از همین رو نام آن 
را »79« گذاشته اســت. فضاي این آلبوم مثل ســاخته هاي پیشین 

 .شهروز، در ژانر پاپ تولید شده است

روز نو و آواي نو

موسيقي

شبکه 
خانگی 
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پیشنهاد

نوروز به روايت كتاب ها

     »جشن های کهن ایرانی« کتابی است که به بررسی جشن های ایرانیان دوره 
باستان در منابع مختلف پرداخته و راز جاودانگی این جشن ها را در گوهر طبیعی 
آن مانند نوروز می داند. این کتاب تألیف ســعید وزیری با 31 یادداشت است. در 
آغاز کتاب شعری از نویسنده با نام »نام روزها« از کتاب »رنگین کمان باغ دانایی« 
آورده شده که در 30 بیت، نام روزهای تقویم زرتشــتی را بیان کرده است. »اَید 
)عید(«، »جشن«، »روز«، »زن و روشــنایی«، »آب، باد، آتش، خاک )زمین(«، 
»زمین، آسمان، ماه، خورشید«، »ماه های ایرانی و نام جشن های هر ماه«، »نام 
جشن ها«، »ما ایرانی ها هفته نداشتیم«، »نوروز«، »نوروز در ادب فارسی«، »آیا عدد سیزده نحس است؟«،  
»رسم های نوروزی در دوره ساسانیان« و »هفت شین، یا هفت سین، یا هفت؟« برخی از بخش های کتاب 
را تشکیل می دهند. از بخش های دیگر کتاب می توان »ســیزده به در«، »جشن سوری«، »میر نوروزی«، 
»حاجی فیروز«، »از سیاوش اســطوره ای تا فیروز ایرانی«،  »جشن تیرگان«، »چگونه جشن تیرگان پدید 
آمد؟«، »آرش کمانگیر«، »جشــن مهرگان«، »جشن شــب یلدا«، »تولد مهر سوشیانس در شب یلدا«، 

»جشن سده«، »چهلم یلدا«، »جشن اسفندگان« و »یادداشت پایانی« اشاره کرد.
     »سرزمین نوروز« نوشته اسماعیل آذر، اثري است در تبیین »نوروز« در گسترة فرهنگ و ادبیات ایران. 
عالوه بر آن، بررسي آیین نوروز در سرزمین هایي اســت که این جشن باستاني 
ایران، هر ساله با فرارسیدن بهار در آن ها برپا مي شود. دو جلد نخست از این کتاب 
به این مســائل مي پردازد و مجلد ســوم هم ترجمه   بخش هایي از این اثر به زبان 

انگلیسي و روسي و خط سریلیک است.
     »نوروز و فلســفه هفت ســین« نوشــته محمدعلي دادخواه در پي گشودن 
چیستي و چرایي ابزار و اســباب این دیرینه یادگار ماندگار فرهنگ ایران است 
که از دل تاریخ تا به امروز، به یادگار مانده. کتاب، از آگاهي از رســم و بزم این کهن  
سرزمین، سخن مي گوید و پژوهشــي درباره نوروز و وجه نمادین آن در فرهنگ 
کهن ایران است. شاید آنچه نویسنده را بر آن داشته تا چنین پرشور از نوروز و فلسفه  هفت سین سخن بگوید، 
پاسخ به پرسش درازناي تاریخ این سرزمین بوده است؛ این که انگیزه  گســتردن خوان نوروزي چیست و 
ترتیب گذاردن هر یک از سین ها بر آن چگونه است و چرایي گزینش هر یک از آن ها چه بوده که چنین پایدار 
مانده است؟ پرسشي است که هنوز نیز ذهن بســیاري از ایرانیان را درگیر خود کرده است. تالش نویسنده 
براي پاسخ  گویي به این پرسش  ها به گونه اي است که ذهن خواننده را وامي دارد که ژرف تر بیندیشد و بیشتر 

بداند.
     »از نوروز تا نوروز« تألیف کوروش نیکنام است که طي آن به چگونگي برگزاري 
و فلسفه جشــن ها و مراســم ایرانیان زرتشتي، در گذر یک ســال خورشیدي 
مي پردازد. او در این کتاب کوشــیده تا تمام آداب و رسوم زرتشتیان را گردآوري 
کند و چگونگي آن آیین ها را شــرح دهد. وي در آغاز توضیح مي دهد که در باور 
ایرانیان باستان، شادي، جلوه اي نیک از بخشــایش اهورایي است. پس وظیفه 
آدمي در این است که زندگي خود را با شــادماني و آرامش سپري کند. به همین 
دلیل است که برپایي جشن هایي که سازگار با طبیعت و آموزه هاي دیني است، 

ارج و اهمیت بسیاري دارد.
     »گزیده نوروز نامه« نوشــته دکتر محمدشریف ملک زاده، متن کهن شناخته شــده اي است که آن را 
از حکیم عمر خیام نیشــابوري مي دانند. این اثر داراي آگاهي هاي گرانبهایي درباره جشن ها و آیین هاي 
ایراني و برخي مسایل فکري و اجتماعي روزگار خیام )سده ششم( است. اهمیت »نوروزنامه« در نثر ساده و 
روان آن است. به همین دلیل این اثر را در شمار متن هاي مهم ادبي مي دانند که سرشار از ترکیبات و واژگان 
رسا و خوش آهنگ زبان فارسي اســت. با آن که تصحیحاتي از نوروزنامه در دســت هست، اما این بار دکتر 
محمدشریف ملک زاده و جعفر جوان بخت  اول، گزیده اي از آن را همراه با شرح دشواري ها و گفتاري درباره 
نوروز چاپ کرده اند و با مقدمه اي از دکتر حسن انوشــه در اختیار عالقه مندان متن هاي کهن فارسي قرار 

 .داده اند

كتاب

تلویزیون براي نوروز 95 تدارك ویژه اي دیده اســت. 
در لحظه تدوین صفحه پیشنهاد، هنوز اخبار تکمیلي 
از برنامه هاي تلویزیون رسانه اي نشده، براي همین به 
معرفي سریال ها بســنده مي كنیم. با این حال رقابت 
احســان علیخاني و علي ضیاء براي اجراي ویژه برنامه 
سال تحویل شبکه ســه و یك دیدني است؛ آن ها را از 
دســت ندهید. مهران مدیري هم بعد از ناكامي در »در 
حاشیه 2« با برنامه »دور همي« به شبکه نسیم مي آید. 

سري تازه »خنداوانه «هم در راه است.
»دودكش 2« نسبت به دیگر سریال ها از بخت بیشتري 
برخوردار است. این سریال نســبت به »زعفروني« و 
»بیمار استاندارد« یك مزیت بزرگ دارد و آن سبقه اي 
اســت كه بیننده ها از آن در ذهن دارند. همین سبقه، 
به عالوه طنازي بازیگرانش، مي تواند سرپوشــي بر 
شکست هاي متوالي ســال هاي اخیر محمدحسین 
لطیفی هم باشــد. هومن برق نورد، بهنام تشکر، سیما 
تیرانداز، امیرحسین رستمی، نگار عابدی و محمدرضا 
شیرخانلو، بازیگران اصلي سریال هستند. داستان هم 

از ماجراي تعطیلي قالیشویي شروع مي شود.
»زعفرانی« اولین تجربه سریال سازي حامد محمدي 
است كه پیش از این فیلم »فرشته ها با هم مي آیند« را 
ساخته بود. ماجراهای این ســریال در یك قهوه خانه 
می گذرد كه اداره آن را مهدی هاشــمی بر عهده دارد. 
این داستان از لحاظ تنوع میان قصه های سریال ها كار 
متفاوتی است و مهدی هاشــمی در این كار شخصیت 
جدیدی از خودش خلــق كرده اســت. او در این كار 
نقش متفاوتــی دارد كه مردی اهل خانواده و شــوخ 
اســت. »زعفرانی« داســتانك های زیادی دارد و از 
نظر ماجراپردازی یك داســتان خطی كلی دارد كه به 
سرنوشــت یك خانواده می پردازد. مهران احمدی، 
ستاره اســکندری و نرگس محمدی، دیگر بازیگران 

سریال »زعفرانی« هستند.
»بیمار استاندارد« سریال نوروزي شبکه سه است كه 
كارگرداني آن را سعید آقاخانی بر عهده دارد. سریال 
بیمار استاندارد درباره قهرمان داستان )بهنام( فردي 
تحصیل كردة بازیگری اســت كه با این شیوه درمانی 
درگیر می شود و وارد ماجراهایی می شود كه تا به حال 
تجربه شان نکرده... فلیمنامه این سریال را بهرام توكلي 
كه در سینما با فلیم هاي »پرســه در مه«،  »پا برهنه در 
بهشت«، »من دیه گو مارادونا هستم« و ... نوشته. بابك 
حمیدیان، جواد عزتی، شیال خداداد و پوریا پورسرخ 

بازیگران اصلي »بیمار استاندارد« هستند.  

به صرف شيريني و سريال 
تلويزيون
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شهادت 
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 روز امور 
تربیتي و تربیت 

اسالمي 

وريه 2016 
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ي ا

ماد
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روز 
بزرگداشت شهدا

سالروز صدور فرمان 
امام )ره( مبني بر 

تأسیس بنیاد 

س 2016 
مار

 12
 / 

14
37

يه
ثان

ي ال
ماد

22 اسفند 1394 / 2 ج

ابوجعفر محمدبن محمد معروف به خواجه نصيرالدين 
در سال 597ق در طوس به دنيا آمد. ابتدا علوم عقلي 
و نقلي و حكمت مشاء و سپس رياضيات، فقه، فلسفه، 
نجوم و ادبيات را آموخت و در علوم روز به استادي 
تمام رسيد. با غلبه سپاه مغول بر اسماعيليان، وي به 
خدمت هوالكوخان فرمانرواي وقت مغول پيوست و 
با استفاده از نفوذ خود، از كشتار مردم و دانشمندان 
و تخريب آثار فرهنگي و علمي و غارت شهرها و 

روستاها جلوگيري كرد. پس از فتح بغداد و سقوط 
عباسيان، خواجه نصير ماموريت يافت تا رصدخانه 
مراغه را سامان دهد. او جماعتي از رياضي دانان 

بزرگ را گردآورد و كار احداث رصدخانه را در 
سال 657 ق آغاز كرد. وي آثار متعددي را در علوم 

مختلف به نگارش درآورد.

 روز بزرگداشت حكيم حاج مالهادي سبزواري
حكيم سبزواری، حاج مال هادی)ره(، از بزرگ ترين 
فيلسوفان اسالمی است. دانشمندان معاصر و بعدی، او را 

ارسطوی زمان خود شمرده اند. وی در فلسفه وعرفان به 
يكسان چيره دست و توانا بود؛ او نمونه اعالی حكيمانی 
بود كه هم در حكمت نظری استادند و هم در عرفان و 

تجربيات معنوی. ثمره عمر پربركت حكيم سبزواری 
انتشار كتب و رساالت متعدد است . ديوان اشعار حكيم 
سبزوار، سرشار از اشعاری با مضامين بلند عرفانی 
و اخالقی است تا آن جا كه گاه حيرت صاحبان ذوق و 

انديشه را برانگيخته است، به گونه ای كه اين اشعار را 
هم رديف غزل های حافظ دانسته اند.

بنياد شهيد در 22 اسفند سال 1358، به فرمان 
امام)ره( تاسيس شد و دارای شخصيت حقوقی 

و استقالل مالی و اداری است و امور آن طبق 
مقررات و قوانين مربوط به نهادهای عمومی 

غيردولتی و در چهار چوب اساسنامه مصوبه و 
آيين نامه های مربوط زير نظر رئيس جمهور 

و نظارت عاليه مقام معظم رهبری اداره می 
شود. احيا، حفظ و ترويج فرهنگ ايثار و 

شهادت طلبی، زنده نگه داشتن ياد شهيدان و 
حفظ آثار آنان، تجليل و تكريم از خانواده های 

معظم شهيدان، جديت در امور فرهنگی خانواده 
های شاهد، خوداتكايی و قانونمند كردن ارايه 
خدمات به آنان و بسيج امكانات نظام به منظور 

پراكندن عطر ملكوتی شهادت در جامعه، 
محور فعاليت های اين نهاد مقدس است.

روز 
بزرگداشت 

خواجه نصیرالدین 
طوسي

 روز مهندس

وريه 2016 

2 ف
4 

/ 1
43

7 
لي

الو
ي ا

ماد
5 اسفند 1394 / 15 ج

20 اسفند روزی كه مقام معظم رهبری به كربالی ايران 
سفر كرده است به نام روز ملی راهيان نور نامگذاری 
شده و همه ساله از 20 اسفند تا 20 فرودين اردوهای 

نوروزی برای بازيد و تجديد بيعت با مقام شهيدان برپا 
می شود.

روز 
راهیان نور

1 مارس 2016 
0 

/ 1
43

7 
لي

الو
ي ا

ماد

20 اسفند 1394 / 30 ج

شهادت 
حضرت فاطمه 

زهرا  )س( در سال 
11 هـ ق

س 2016 
مار
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 / 
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ماد

23 اسفند 1394 / 3 ج
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يـم تـقـو

سال های پايانی جنگ تحميلی عراق عليه ايران با فاجعه 
ضدبشری »حلبچه« و نسل كشی ُكردها در جريان 
عمليات »اَنفال« در خاک كشور عراق از سوی صدام 
حسين، آنچنان پيوندی برقرار كرده است كه سينه 
برگ های تاريخ را به خس خس و چشم جوامع بشری 
را به سوزش و ريزش اشک، نم ناک می كند. جاّلد و 

مسئول اجرای اين كشتارها كسی نبود جز، »علی حسن 
المجيد« كه به »علی انفال« و »علی شيميايی« لقب 

گرفت. او پسر عموی صدام بود كه در مدت 100 روز 
جان حدود 183 هزار ُكرد را كه عمدتا هم زنان و 

كودكان بی گناه بودند در عملياتی به نام »انفال«، گرفت.

 
بمباران شیمیایي 

حلبچه به دست ارتش 
بعث عراق  در سال 

  1366

س 2016 
مار

 15
 / 

14
37

يه
ثان

ي ال
ماد

25 اسفند 1394 / 5 ج

روز 
درختکاري

س 2016 
مار

 5 
/ 1
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7 

لي
الو

ي ا
ماد

15 اسفند 1394 / 25 ج

امروزه بيشتر كشورهای دنيا روز درختكاری را 
محترم می شمارند و در اين روز به كاشتن درخت ها و 
نهال های متفاوت اقدام می كنند. البته تاريخ اين روز با 
توجه به آب و هوای هر كشور متفاوت است و بيشتر 

سعی می كنند تا در موقعی از سال اين كار را انجام 
دهند كه درخت قابليت رشد كردن را داشته باشد. 

درختكاری در ايران دارای پشتوانه  ای از عاليق ملی 
و سنت تاريخی است، تاريخ نشان می  دهد كه ايرانيان 
باستان، جشن های خاصی داشتند و در اين جشن ها به 

درختكاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام 
می  گذاشتند. دين مقدس اسالم نيز بشر را به كاشت 

درخت تشويق و ترغيب كرده است.

سالروز تأسيس كانون هاي فرهنگي هنري مساجد 
كشور

از  پروين اعتصامی با عنوان »مشهورترين شاعر 
زن ايران« ياد می شود. به پاس زحمات فراوان او در 

زمينه شعر معاصر ايران و سبک شعر مناظره ای، 
روز بيست و پنجم اسفندماه روز بزرگداشت اين 

شاعر نامگذاری شده است.

روز بزرگداشت 
پروین اعتصامي

س 2016 
مار

 15
 / 

14
37

يه
ثان

ي ال
ماد

25 اسفند 1394 / 5 ج

تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت ايران در روز 29 
اسفندماه سال 1329 ، نقطه عطفی در تاريخ سياسی، 

اقتصادی و مبارزات مردم ايران برای نجات سرمايه 
 های ملی اين مرز و بوم از دست بيگانگان به شمار 

می رود.

روز ملي شدن 
 صنعت نفت ایران 
در سال 1329  

س 2016 
مار
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 / 

14
37
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29 اسفند 1394 / 9 ج
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س 2016 
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روز بزرگداشت 
سید جمال الدین 

اسدآبادي

س 2016 
مار

 8 
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دنیای ما

چهار معدنچی که در اعماق زمین محبوس مانده بودند، بعد از 3۶ روز نجات 
یافتند.آنها در روز در ۲۵ دسامبر ۲01۵ و پس از فروریختن دیواره های 
معدن سنگ گچ در استان شاندونگ، در اعماق زمین محبوس شدند. بیش 
از 400 مامور امداد در عملیات نجات این معدنچیان شرکت داشتند

آتش فشان »پوپوکاتپل« 
در ایالت »مورلوس« 

مکزیک فوران کرده و 
خاکستر و دود به اطراف 

پراکنده است. این 
آتش فشان از سال ۲00۵ 

تا ۲014 به صورت 
مداوم فعال بوده و اکنون 
دوباره فعال شده است. 

مقامات محلی در منطقه 
وضعیت اضطراری اعالم 

کرده اند

مردم هائیتی در 
حمایت از کشاورزانی 

که موز کشت می کنند 
لباس هایی به شکل موز 

بر تن کرده اند. کشاورزان 
هائیتی نیز نسبت به 

سیاست های دولت خود 
اعتراض دارند

تصویری از سال نوی چینی  می بینید که مثل همیشه میلیون ها نفر در 
چین تالش می کنند که خود را برای جشن سال نو به خانه برسانند.به گفته 
مقام های این کشور شمار سفرها در داخل چین در طول تعطیالت سال نو به 
سه میلیارد می رسد.در این تصویر، مسافران منتظر ورود به ایستگاه راه آهن 
گوانگژو هستند. این تنها بخش کوچکی از بزرگترین مهاجرت جهان است 

امدادگران سوری تالش می کنند بازمانده های حمله ای را که ساختمانی در 
الپ را ویران کرده است پیدا کنند. ارتش سوریه توانسته است در بسیاری از 
جبهه ها تروریست ها را عقب رانده و به پیروزی های چشمگیری دست یابد
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قـاب

یک قایق گردشگری در زالند نو آتش گرفته است. نیروهای امدادی با 
واکنش به موقع توانسته اند ۶0 مسافر این قایق را نجات دهند

برخورد مرگبار دو قطار در جنوب آلمان  ؛ نیروهاي امدادي در حال کمک 
رساني هستند

 هزار ژاپنی لباس  مینیون ها را بر تن کرده اند تا در یک مسابقه دومیدانی 
در توکیو و در حمایت از حقوق کودکان شرکت کنند

زندگی و دیگر هیچ
 World Press Photo عکس های برتر مسابقه

»امید به زندگی تازه«؛ 
عنوان این عکس سیاه 
و سفید است که در مرز 
مجارستان و صربستان 
در بیست و هشتم اوت 
۲01۵ ثبت شده است. مرد 
مهاجری تالش می کند 
کودکی را از زیر سیم های 
خاردار مرز عبور دهد. 

این عکس برنده جایزه 
نخست بخش »اخبار 
روزانه« شده است. تصویر 
»دوما« در حومه دمشق را 
نشان می دهد پس از یک 
بمباران هوایی .عکس 30 
اکتبر ۲01۵ ثبت شده 
است

این تصویر برنده جایزه 
سوم بخش »طبیعت« شده 
است. فوران آتش فشان 
»کولیما« در مکزیک با 
برق خشمگینی همراه شده 
است. عکس مربوط به 
تاریخ 13 دسامبر ۲01۵ 
است

سومین برنده بخش 
»مردم«: تصویری از یک 
خانواده سوری که در کمپی 
در لبنان پناه گرفته اند. 
صندلی خالی مربوط به 
یکی از اعضای خانواده 
است که در سوریه ناپدید 
شده است
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امــروز  بــه گیت هــای ورودی رســیده ام. 
ســخت گیرتر از قبل بازرسی می کنند. خلوت 
اســت و توی صف کوتاهی می ایستم تا نوبتم 
شــود. خادم تبریک می گوید، چشــم هایش 
قرمز است. معلوم می شــود از دیشب کشیک 
داشــته. خوش به حالش. مســیر مشــخصی 
ندارم. ســعی می کنم مســیر دیشــب را پیدا 
کنم، خــوب فکر می کنــم باز هــم چیزی به 
ذهنم نمی رســد. چرخی می زنم. این جا باب 
الرضا اســت. دیشــب از باب الجواد وارد شده 
بودیم. می گویم رزق امروزم این اســت. سالم 
می دهم و مسیر مستقیم را می روم. می خواهم 
صحن بچگی هایمــان را پیدا کنــم. می روم. 
کاشــی کاری های صحن ها، ِسنشــان را نشان 
می دهد. این صحن از من هم کم سن و ســال تر 
است که هنوز بعضی قســمت هایش سیمانی 

است و منتظر کاشی...
پیدا کــردم! صحــن بچگی هایمــان با حوض 
زیبایش. چــه گل های زیبایی وســط حوض 
گذاشته اند. نزدیک می شــوم. صدای فواره ها، 
زندگی بخش است. بوی خوش گل ها از روی آب 
بلند می شود، شعاع اطراف استخر را پر از عطر 
بهشت می کند. با خودم می گویم بهشت از این 
زیبایی زمینی خودش را محروم نمی کند. چقدر 
حرف توی سرم می چرخد. گوشه ای می نشینم 
و نگاهم را می دوزم به گنبد. اشــک هایم قطره 
قطره ُسر می خورند روی گونه هایم. پیرزنی که 
کنارم نشســته کتاب دعایی را سمتم می گیرد 
و با لهجه شیرین مشــهدی اش می گوید: مادر 
ســرما می خوری ها، برو توی رواق. َچشــمی 
می گویــم و کتــاب را باز می کنــم. چقدر این 
روزها زیر لــب زمرمه می کردم: »فــاذن لی یا 
موالی فــی الدخول افضل مــا اذنت الحد من 
اولیاءک؛ موالی مــن! به من اجــازه بده وارد 
شوم، همان طور که به یکی از دوستان نزدیکت 
اجازه می دهی و بلکه بهتــر از آن!« می دانم از 
دوستان نزدیکتان نیستم ولی می توانم خودم 
را شبیه شــان کنم و به خیالم جواب من را هم 

همان طور می دهید که جواب آن ها را... 
هنوز مردم نیامده اند و حرم خلوت است. بلند 
می شوم به صحن دیگری بروم. بهار را باید توی 
تمام صحن ها کشف کنم. انگار که من مسئول 
کیفیت ســنجی تزئینات حرم هســتم. از این 

می گویم گنبد شــما هم در بهار چشــم نوازتر 
شــده! اما دســت من که نیســت. گنبد شما 
همیشه زیباست. به این ایستگاه می خورد که 
آخرین ایستگاه برای رســیدن به حرم باشد. 
بدون این که سؤال کنم پیاده می شوم و کارتی 
را که بابا دیشــب داد را می زنم و راهم را ادامه 

می دهم سمت حرم. 
دســت هایم را زیر پَر چادرم پنهان می کنم و 
می زنم زیر بغلم. از بچگــی فراموش می کردم 
اســم این میدان را خــود مشــهدی ها فلکه 
آب می گویند یــا فلکه بــرق؟! گل کاری های 
زیبایی دارد. مِن ســخت گیر را راضی می کند. 
رضایت از این جهت که همیشه می گویم باید 
زیباترین هایی را که داریم بــرای تزئین حرم 
اســتفاده کنیم. هرچه در توان داریم. درست 
مثل دیشب که همه آمده بودند. دیشب برای 
تحویل سال همه این جا را انتخاب کرده بودند 
و به نظر من این همه جمعیت، نشــانه زیبایی 
است برای غریب نوازی ما. همه آمده بودیم که 
در لحظه آمدن بهار پیش مهربان ترین مرد دنیا 
باشیم. یک چیزی گوشه ذهنم می گوید همه 

شاید، اما تو دلیل دیگری داشتی! 

گنبد را می بینم، اما راه زیــادی باید بروم تا به 
خود حرم برســم. خیابان هم خلوت اســت. 
بی آر تی ها اما هســتند. از عــرض خیابان رد 
می شوم، خودم را به ایستگاه می رسانم. زحمت 
ســؤال پرســیدن را به خودم نمی دهم. اصاًل 
مگر می شــود جلوی مهم ترین دلیل این شهر 
ایســتگاه نداشته باشــد؟! روی اولین صندلی 
خالی می نشینم. با هر بار باز و بسته شدن در، 

نسیم را حس می کنم. 
اتوبوس که حرکت می کنــد، نگاهم را به جلو 
می دوزم. چه خوب که انتهای این خیابان ختم 
می شود به گنبد شما. کاش همه خیابان های 
شهرها این همه لیاقت داشــتند. به من باشد 

جشن گنجشک ها برای خوشبختی ما
مریم حدادي

دِر شیشه ای را كه هل می دهم، نســیم ســردی به صورتم می خورد. بهار همه چیزش خوب است، حتی نسیم 
سردش... زندگی دارد توی خودش، طراوت و شــادابی دارد. می توانم همین طور تا چهارراه در وصف بهار با خودم 
حرف بزنم. نصیحت كننده مغزم می گوید اصاًل تو همین سه ماه سال را زندگی می كنی و 9 ماه دیگر را با چشم های 

باز، می خوابی! راست می گوید، بهار ارزش این همه توجه را دارد.

صدای فواره ها، 
زندگی بخش 

است. بوی خوش 
گل ها از روی آب 

بلند می شود، 
شعاع اطراف 

استخر را پر از 
عطر بهشت 

می کند. با خودم 
می گویم بهشت 

از این زیبایی 
زمینی خودش را 
محروم نمی کند. 
چقدر حرف توی 
سرم می چرخد. 

گوشه ای 
می نشینم و نگاهم 

را می دوزم به 
گنبد. اشک هایم 
قطره قطره ُسر 
می خورند روی 

گونه هایم
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باشـگاهمـهرومـاه
برندگان شماره هفت 

مهروماه
می گردند. تنها کمکی که بــه آن ها کرده اند تا 
ســریع تر به داخل بروند این است که در صف 
نایستند. باالخر صف به گشتن ما هم می رسد. 

رواق امام، نیمه تکمیل شــده اش هم زیباست. 
اوج هنر ایرانی است این رنگ ها و آیینه کاری ها. 
باید قســمتی را انتخاب کنم برای نشســتن. 
جمعیت هــر لحظه زیادتر می شــود. ســعی 
می کنم حتی االمکان جلوترین فضای نشستن 
را انتخاب کنم. کار آســانی نیست. اما خاطره 
دیدار دانشجویی دو سال پیش که توی حیات 
بیت ماندم، مصمم ترم می کنــد که جلو بروم. 
جمعیت پشــت سرم فشــار می آورند و من به 
قسمتی که دوربین صدا و ســیما قرار گرفته 
است می روم. مجبورم همین جا بنشینم. انگار 

روزی من همین است. 
می نشــینم و بــه جمعیتی نــگاه می کنم که 
هر چند دقیقه یک بار با شــعاری که یک نفر 
می دهد بلند می شوند به استقبال رهبر. مداح 
و ســخنران ها می آیند و می روند، اما هنوز آقا 
نیامده انــد. فیلم بردار صدا و ســیما هی تذکر 
می دهد کســی زیر دوربین ننشیند، وزنه های 
تعادل ســنگین هســتند ولی کســی گوش 
نمی دهد. از شدت حرص خوردن تمام صورت 
و گوش هایــش قرمز شــده. دختــر کناری ام 
می گوید: »االن ســکته می کنه بــا این همه 
جوشی که می زنه« ســرم را باال می برم. سقف 
باالی ســرم تزئین شده اســت. چه رنگ هایی 
دارد. چه نقوش زیبایی. گنجشک ها این جا هم 
هستند. بین چلچراغ ها می نشــینند و دوباره 
می پَرند. با نگاهم دنبالشــان می کنم. جمعیت 
دوباره بلند می شــوند. این بار مثل این که واقعا 
آقــا آمده اند. شــعارهایی که می دهنــد انگار 
از عمق وجود تــک تک افراد می جوشــد که 
این طور ســوز دارد. ناخودآگاه اشــکم جاری 
می شود. می نشینیم، اما نه! من هیچ چیزی از 
جایگاهی که رهبر در آن قرار دارند نمی بینم! 
بین این همه جمعیت، کاری از دستم ساخته 
نیســت. به مانیتورهایی کــه تصاویر را پخش 
می کنند نگاه می کنــم. این جا هم تصویر رهبر 

را باید از مانیتور ببینم. 
احساس سبکی می کنم، هر چند که نمی توانم 
رهبر را مســتقیم ببینم؛ درســت مثل همین 
گنجشک هایی که این همه خوشبختی شان را 

.جشن گرفته اند

............................................ منور شاهمرادی، زنجان 091۲74---4۵
7۸---091۵3۶........................ محمد ابراهیم زاده، خراسان جنوبی
4۶---0913۲3............................................ مرضیه دادخواه، اصفهان
........................................  مرتضی نصوری، کرمانشاه 091۸93---17
...............................................      جهرم فبادیان، یاسوج 090179---۵0
9۸---09141۶...................................... لیالعلیزاده آذربایجان غربی

....................... محبوبه حسین آبادي، منابع انساني  091۲33---۸0
.....................................  اعظم گوزلی، روابط عمومی 091997---۵۵
...............................    جوادحقخواه، آذربایجان شرقی 0914۸1---44
.................................................... لیال ذ بیحی، اردبیل 09141۵---10
................................................... لیال بزرگمهر، فارس 091773---31
۵۲---0919۶7....................................  امیر حسین محمدی، زنجان
..................................................... حسن ابدان، فارس 0937۵۲---۲4
0۶---091۵۵۶.........................  محمد رضا شرعی، خراسان جنوبی
.........................................محمدجعفرغالمی، فارس 091771---03
.......... رسول پورحسین محدب، آذربایجان شرقی 091430---04

97---093۶3۵....................................   محسن قاسمی زاده، لرستان 
.......................... مهدی حسین نیا، خراسان شمالی 091۵1۸---97
۸9---0939۵۶...................................راضیه مالیی، خراسان جنوبی
 ۸1---091713............................... غالمحسین بستان افرور، فارس
۲7---09170۶...........................................  معصومه غنیمتی، فارس
 4۲---0937۵۶..................... حیدر زارع معاونت، آذربایجان شرقی

....................مریم عسگریزادگان، آذربایجان شرقی  091413---0۵
............................................... عبداله نامداری، فارس 09173۸---13
............................. زهرا محمدی گرمارودی، قزوین 091۲4۸---39
 00---0911۲3..................................................... الهه منزوي، گیالن
  49---091440......................... بهزاد ایران خواه، آذربایجان شرقي
 37---091974.................................................. مهدي کیالها، قزوین
.............................................. سعیداسمعیلی، زنجان 091۲74---77
 ۵7---0913۲۲.............................................. نفیسه صدری، اصفهان
.............................................. حسین رحیمی، تهران 091۲۵3---۸4
......... سید احمد مرتضوی، چهارمحال و بختیاری 09133۸---0۲
 4۲---09100۸.................................................. صغرا صوفی، مرکزی
............ شهاب حسین زاده، چهارمحال وبختیاری 0913۵9---۲۵
........................................ سوسن عذیری، کردستان 091۸۲۸---41
۵7---093۶۶0.......................................... صغری عباسینژاد، تهران
......................................... نرگس جعفری، کرمانشاه 091۸۸3---۲4

........................................... معصومه فرامرزی، تهران  093۵۸۵---۵3
۸7---091۶0۵.............................................. داوود ساالروند، لرستان

............................................................ اکرم عبدی، قم  091۲۲۵---۸0

فکرهای توی ســرم خنده ام می گیرد. صحن 
جمهوری هم باید تزئینات زیبایی داشته باشد. 
آهسته آهسته خودم را به آن می رسانم. حدسم 
درست بود. این جا هم زیباست. دوست دارم باز 
هم در این هوا راه بروم، آن هم کجا؟ توی حرم 
آقای مهربانی ها! راه می روم و خودم را به صحن 
جامع می رسانم. چشــمم به بنری می افتد که 
ســاعت حضور رهبر را برای سخنرانی ابتدای 
سال در حرم نوشــته است. چشم می چرخانم؛ 
گوشه ای شلوغ شده و دیوارهایی کشیده اند که 

دیروز نبود. 
خودم را بــه آن جــا می رســانم. تصمیمم را 
گرفته ام، می روم داخل برای ســخنرانی. سعی 
می کنم به بابا زنگ بزنم و اطالع بدهم اما آنتن 
زیادی ندارم. یــک پیامک می دهــم و تا پیاِم 
رسیدنش به گوشی بابا می آید، می روم سمت 
گیت های بازرســی. می گویند گوشی ها را باید 
تحویل بدهید. همیــن کار را می کنم و می روم 
توی یک صف طوالنی می ایســتم. نفر جلوی 
من یک پیرزن است و نفر کناری ام یک دختر 
نوجوان دوازده سیزده ساله. چه ترکیب سنِی 
متفاوتی. پیرزن زیر لب نق می زند که: »یک بار 
که بیرون گشتید دوباره چرا می گردید. ُمردم از 
پا درد.« سفت و ســخت تر از ورودی های حرم 
می گردند. گشتن هر نفر زمان زیادی می برد، 
حق هم دارند. آخرین باری که ســال تحویل 
حرم بودیم، سخنرانی آقا در صحن جامع بود. 
اما حاال توی رواق امام خمینی که مســاحت 

خیلی کمی در مقایسه با صحن دارد. 
نگاهم به گنبد فیروزه ای مســجد گوهرشــاد 
اســت. چقــدر آدم دیــده این گنبــد. چقدر 
انســان هایی که به خواسته هایشان رسیده اند. 
کاش شــادی من را هــم ببیند. منــی که به 
خواســته ام رســیده ام. دوباره اشک هایم روی 
گونه ام می ریزد. یک کیف ســنگین به کمرم 
می خــورد و از دردش، از فکرها و چراها بیرون 
می آیم. بر می گردم به ســمت عقــب، دختر 
جوانی را مي بینم کــه روپوش های هالل احمر 
پوشــیده. با لحن دلجویانــه ای می گوید: »به 
شما خورد؟! ببخشــید؛ حالل کن.« درد هنوز 
توی کمرم می پیچــد، اما وقتی تصمیم گرفتم 
بیایم توی این جمعیت، همه این ها را هم قبول 
کردم. لبخندی می زنــم و می گویم: »حالل!« 
بچه های هالل احمر را هم ســفت و ســخت 
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كداميک از آيات قرآن درباره حضرت فاطمه )س( است؟01

02
كدام صحيح است؟

2. همه انسان ها از كرامت ارزشی برخوردار هستند 1. كرامت ارزشی همان كرامت ذاتی است  
4. كرامت ارزشی غير اختياری است 3. همه انسان ها دارای كرامت ذاتی هستند  

 1.  آيه 33 سوره احزاب        2. آيه 61 سوره آل عمران   
 3. آيه 12 سوره دهر       4. هر سه مورد

03
كنفرانس بين المللی جوانان و مواد مخدر به ترتيب در كجا برگزار شده است؟

2. تايلند، ايتاليا، تهران   1.ايتاليا، تايلند، تهران      
4. تهران، ايتاليا، تايلند 3 . تهران، تايلند، ايتاليا     

04
كدام فيلم درباره زندگی حاج احمد متوسليان است؟

3. آخرين روزهای زمستان        4. ايستاده در غبار 2. سيانور      1. باديگارد  

بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی، ساالنه چند مورد اهدای خون در جهان انجام می شود؟05
2. 108 ميليون 1. 100 ميليون     
4. 120 ميليون     3. 110 ميليون     

پارك »نوپک« در كجا واقع است؟06
4. مازندران 3. بندر چابهار   2. جزير هنگام  1. كرمان  

07
سردبير مجله العروه الوثقی چه كسی بوده است؟

1. سيد جمال الدين اسدآبادی     2. محمد عبده
  3. محمد حسن آقا امين     4. سيد رشيد رضا

اين شعر از كيست؟ يارب از فروردين كه رساند ز ما درود/ بر مرغزار ديلم و طرف سپيدرود08
4. رودكی 3. سعدی    2. حافظ   1. ملک الشعرای بهار 

نويسنده كتاب »نوروز و سفره هفت سين« چه كسی است؟09
2. محمد علی دادخواه     3. كوروش نيکنام      4. محمد شريف ملک زاده  1. سعيد وزيری     

تعبير ناظران مسائل خاورميانه، از سياست رژيم صهيونيستی در نوار غزه چيست؟10
 1.توسعه زدايی       2. حبس حرمت انسانی  3. آسيب پذيری مردم غزه       4. جنايت جنگی


