
9

  |ماهـنامه  فرهنگي،   اجتماعي|
 | سـال دوم|شـماره  نهم|
|اردیبهشت 1395 |

  |جـمعـيت هــالل احـمـر |
 | حـوزه نمایندگـي ولي فقيه |

سـال دوم

9شـمـاره   |ماهـنامه  فرهنگي،   اجتماعي|
 | سـال دوم|شـماره  نهم|
|اردیبهشت 1395 |

  آثار و گفتاری از: حسینعلی زاهدی / قربانعلی سعادت نیا / دکتر محمدرضا امیری تهرانی / دکتر ناصر چرخ ساز / فیض اله جعفری
آیت اهلل محسن غرویان  فائزه عظیم زاده اردبیلی / سیدابراهیم حسینی / علی اکبر فرهنگیان / سیدسجاد ایزدهی  علی اکبر ذاکری

دکتر حسین غفاری / محمد فنایی اشکوری / دکتر محمد محمدرضایی / دکتر مهدی جمشیدی / دکتر احمدعلی افتخاری
 حجت االسالم علی امینی / حمیدرضا ارباب سلیمانی و...

  |جـمعـيت هــالل احـمـر |
 | حـوزه نمایندگـي ولي فقيه |

عي
مـا

ـتـ
اج

ي،
نگ

هـ
فـر

ه  
مــ

نـا
هــ

مــا
 

13
95

ت 
ش

به
دی

   ار
م -

دو
ل 

سا
 - 

هم
ه    ن

مار
ش

رجب-شعبان 1437 
AVRIL.MAY 2016

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی
ز سمت مغرب جغرافیای انسانی  

آرامش پس از طوفان
 نگاهی آماری به سیل اولین ماه سال 95  

و فعالیت های جمعیت هالل احمر در کمک به هموطنان



اهلل . محمد )ص(. علی)ع(/ کوفی بنایی در زمینه گره / گچبری / سقف ورودی مدرسه فیضیه قم

ایستاده در غبار 
 مستندی سینمایی درباره زندگی جاوید االثر 

حاج احمد متوسلیان
 برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلــم 

جشنواره سی و چهارم فجر 
نویسنده و کارگردان:  محمدحسین مهدویان

بازیگران: هــادی حجازی فر، امیرحســین 
هاشمی، فرهاد فداکار، عماد محمدی



درهـاي رحـمت الـهي را با ذکر بسـم اهلل بگـشاييد



30

35

امامت؛ استمرار راه 
انبیاء)ع(

پس از پایان دوره نبوت و به تصریح 
قرآن ارسال خاتم النبیین)ص(، چه 

نیازی به وجود امام است؟ 

حاکمیت انسان کامل 
درنگی بر ابهاماتی که درباره نبوت 

پیامبر)ص( و امامت ائمه)ع( مطرح شده 
است

40
 خداوندا به حق 

هشت و چارت ... 
توسل به اهل بیت)ع(در اندیشه شیعی

22

16

عباس! 
من نیز با امام توام

در ستایش آزادی و آزادگی و آزاداندیشی

 کشتی نجات مستمندان 
و پناه دردمندان 

مروری بر آیاتی که به امام حسین)ع( 
اشاره دارند

46
حکایت آن مرد نکــونــام
چند باب از زندگی و شعر سعدی به 
مناسبت زادروز تولد و بزرگداشت او

57
در مدیحه سرایی باید از 

ابتذال پرهیز کرد 
با اعضای گروه مدیحه سرایی طوبی 

 10 پیشنهاد اساسی برای 
اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی

 گزیده ای از بیانات نوروزی رهبر معظم انقالب 
 در حرم مطهر رضوی 

06

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

حوزه نمایندگي ولي فقیه
شماره  نهم -  اردیبهشت 1395

صاحب امتياز و مدير مسئول:
عبدالحسين معزي

زیر نظر شوراي سردبيري
سردبیر:یاسر احمدوند

معاون سردبیر: حسين دیوساالر

دبیر تحریریه: احمد رنجبر
تحريريه:

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

بین الملل: محمد احمدی

50
ره  راست رو 

تا به منزل رسی
 اخالقیات در شعر سعدی در گفتگو 

با امیررضا مافی  

داد از غم تنهایی
کنكاشی در فلسفه غیبت امام زمان )عج( 

و انتظار برای ظهور ایشان  

10



65
نور امید در دنیای تیره

آشنایی با سازمان های خیریه اسالمی 

68
جایی در جهان 

آیا» کرامت انسانی« در کمک به مهاجران 
و پناه جویان رعایت می شود؟

86
انجام 5 هزار و 153 

مأموریت 
تشریح فعالیت های نوروزی سازمان  امداد 

ونجات توسط دکتر ناصر چرخ ساز

96

99

78
شورای فرهنگی نقشه 

راهی برای آینده
با حسینعلی زاهدی معاون فرهنگی، 

آموزشی و امور استان های نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر

82
ترویج فرهنگ جاودانه 

»وقف«  
با حجت االسالم سعادت نیا، مسئول 

دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
خوزستان

90
امداد رسانی به٢٦٨00 نفر 
 نگاهی آماری به سیل اولین ماه سال 95  

و فعالیت های جمعیت هالل احمر در 
کمک به هموطنان

92
نسخه ای برای آرامش بشر

رویكرد اسالم به زن و خانواده و مقایسه آن 
با تفكر غربی

70
حاال وقت آرامش است

راهبردهای فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر برای 

واکنش به بحران ها

74
برای تخفیف آالم انساني

 به بهانه روز جهاني صلیب سرخ 
و هالل احمر 

 نگاه افراطی و 
غیر واقعی غرب به زنان

واکاوی »فمینیسم«در گفتگو با معاون 
پژوهشی واحد خواهران دانشگاه

 امام صادق)ع( 

از خاک تا افالک
اسالم با افكار خرافی پلید شمردن زنان، 

مبارزه و دوست داشتن آنان را جزء اخالق 
انبیا معرفی کرد

102
راهنمای سفر به مهد 

باستانی ایران
گفت وگو با فیض اله جعفری، مدیرعامل 

جمعیت هالل احمر استان فارس

اردیبهشت 1395شماره   نهممهرو 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: حسين جمالی فر

هالل:  زهرا فرآورده
 پیشنهاد: منيژه خسروي

فني وهنري:
مدیر هنري: محمد ميرزائی

صفحه آرایي:  مهرنوش حيدری
مدیر داخلی:  علی احمدوند

ویراستار:   زهرا  رفيعا
دبیرعكس:  مسعود  اكبری

ویرایش عكس: امير عليزاده
حروفچین: زهرا عزیزي

مسئول توزیع: فيروز شيخی

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

در جمعيت هالل احمر استان ها



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  نهم|       اردیبهشت 1395 6    

راهبرد

رهبر انقالب اســالمی افزودند: انتخاب شعار 
امســال بر یک تحلیل و نگاه کالن به مسائل 
کشور مبتنی است. ایشان در تشریح این نگاه 
کالن افزودند: در مقطــع کنونی، آمریكایی ها 
به دنبال تزریق تفكــر خاصی در میان نخبگان 
جامعه و ســپس افكار عمومی کشور هستند 
مبنی بــر اینكه ملــت ایران بر ســر یک »دو 
راهی« قرار دارد و چاره ای جــز انتخاب یكی 
از این دو راه ندارد!حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
گفتند: دو راهی که آنها ادعا می کنند این است 
که ملت ایران یا باید با آمریــكا کنار بیاید و یا 
به طور دائم تحت فشارهای آمریكا و مشكالت 
ناشــی از آن باشد.ایشان با اشــاره به »ثروت، 
ابزار سیاسی، دســتگاه های تبلیغاتی گسترده 
و تجهیزات نظامی آمریكا« خاطرنشان کردند: 
براســاس این تفكر خاص، با دولتی همچون 
آمریكا بایــد کنار آمد و با قبــول تحمیل های 
آن، از برخی »مواضــع، اصول و خطوط قرمز« 

صرف نظر کرد.

رهبر انقالب اســالمی افزودند: در توافق اخیر 
هســته ای نیز که مــورد تأیید قــرار گرفت و 
مذاکره کنندگان کشــورمان نیــز مورد قبول 
بودنــد، همیــن اتفاق افتــاد و در مــواردی، 
وزیر محترم امــور خارجه به مــن گفت: »ما 
نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم«. 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای افزودند: این یعنی 
وقتی طرف مقابل دولتی مثل آمریكا اســت، 
کنار آمدن بــا او به معنــای صرف نظر کردن 
از برخی مسائلی است که انســان به آنها پای 
می فشــارد. ایشــان با تأکید بر اینكه عده ای 
نیز در داخل کشــور این تفكر خطرناِک وجود 
دو راهی دروغیــن را قبول دارنــد و به دنبال 
قبوالندن آن به دیگران هســتند، خاطرنشان 
کردند: این افراد می گویند اقتصاد ایران دارای 
ظرفیت های فراوان است که اســتفاده از این 
ظرفیت ها، فقط با توافق هسته ای امكان پذیر 
نیست بلكه مسائل دیگری نیز با آمریكا وجود 
دارد که ملت ایران و مســئوالن کشور باید در 

مورد آنها تصمیم بگیرند و اقدام کنند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در بخش دیگری 
از بیانــات خــود بــه بیــان دالیل »ســلطه  
طوالنی مدت انگلیس و سپس آمریكا بر ایران« 
پرداختند و گفتند: انگلیسی ها و آمریكایی ها 

 ایشــان با تأکید بر اینكه انتخاب شــعار سال 
95، مبنای منطقی و اســتداللی دقیق دارد، 
همه  مردم به ویژه جوانان را بــه تدبر و تعمق 
در این مبنای اســتداللی فراخواندند و گفتند: 
شاید برخی ترجیح می دادند که شعار امسال، 

شــعاری فرهنگی یــا اخالقی انتخاب شــود 
اما با توجه به مجموع مســائل کشور، تصمیم 
بر این گرفته شــد کــه همچون چند ســال 
اخیر، یک شــعار اقتصادی انتخاب شود تا به 
صورت »گفتمــان عمومــی« رواج پیدا کند. 

 10 پیشنهاد اساسی برای 
اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی در اولين روز از سال نو در اجتماع انبوه و پرشور زائران و 
مجاوران حرم مطهر رضوی عليه السالم، مصادف شدن ابتدا و انتهای ســال 95 را با ميالد حضرت فاطمه  زهرا 
سالم اهلل عليها مایه  بركت كشــور دانســتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به تبيين شعار امسال یعنی 

»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« پرداختند.

گزیده ای از بيانات نوروزی رهبر معظم انقالب در حرم مطهر رضوی 
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در این کشور ســنگرهایی را ایجاد کرده بودند 
که به واســطه  آن ســنگرها، ادامه  سلطه  خود 
را امكان پذیــر می کردند اما انقالب اســالمی 
به دســت جوانان انقالبی، این سنگرها را نابود 
کرد و ســنگرهای جدیدی بــرای حفاظت از 
جمهوری اسالمی و منافع ملت به وجود آورد. 
ایشان خاطرنشان کردند: آمریكایی ها اکنون 
با برنامه ریزی و با اســتفاده از ابزار دیپلماسی، 
به دنبال آن هستند تا سنگرهایی را که تخریب 
شده بود، ترمیم کنند و ســنگرهای انقالب را 
از بین ببرند.رهبــر انقالب اســالمی گفتند: 
»رژیم مســتبد و طاغوتی پهلوی« مهم ترین 
سنگر آمریكا در ایران بود اما انقالب اسالمی، 
حكومت پادشــاهی و حاکمیت شــخصی را 
ریشه کن کرد و به جای آن سنگر مستحكمی 
به نام »حاکمیت مــردم« را بنا نهاد.ایشــان 
»ترس از قدرت هــا به ویژه آمریــكا« را یكی 
دیگر از ســنگرهای زمینه ساز سلطه دانستند 
و خاطرنشــان کردند: برخالف دوران طاغوت 
اکنون در جمهوری اســالمی، هیچ فرد آگاه، 
مطلع و متكی به ارزش های دینــی از آمریكا 

نمی هراسد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس با تمرکز بر 
مفهوم شــعار ســال »اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عمــل« خاطرنشــان کردند: دولــت البته 
کارهایی از جمله تشــكیل ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی انجــام داده و از نتایج خوبی 
از جمله مثبت شــدن تراز بازرگانی و کاهش 
واردات خبر می دهــد اما الزم اســت در این 
زمینه کارهای اساسی انجام شود.رهبر انقالب 
با تأکید بر ضرورت مشــخص شدن و ترسیم 
نقشــه  راه با بیان 10 پیشــنهاد اساسی برای 
اقدام و عمــل در زمینه اقتصــاد مقاومتی،به 
سخنانشــان ادامه دادند. پیشنهاد اول ایشان، 
»شناسایی و تمرکز بر فعالیت ها و زنجیره های 
مزیت دار اقتصادی« اســت تــا از این طریق، 
راه های متعدد دیگــری در تحكیــم و رونق 
اقتصادی گشــوده شــود.»احیا و به حرکت 
درآوردن تولیــد داخلی«، دومین پیشــنهاد 
اساسی رهبر انقالب به مســئوالن برای اقدام 
و عمل در روند اقتصاد مقاومتی اســت. ایشان 
افزودند: برخی گزارش ها حاکی اســت شصت 
درصد امكانات تولید داخلی یا تعطیل اســت 
یا زیر ظرفیت کار می کنــد. دولت می تواند با 

تعامل بــا کارشناســان و اقتصاددانان منتقد، 
تولید داخلی را زنده کند.

»خــودداری جــدی از خریدهــای خارجی 
که قدرت تولیــد داخلی را تضعیــف کند« و 
»مدیریت پول هــا و منابع مالی ایــران که از 
خارج وارد کشــور می شــود«، دو پیشــنهاد 
کاربردی دیگر حضرت آیــت اهلل خامنه ای به 
مسئوالن اجرایی است.ایشــان افزودند: البته 
تاکنون پول های ایران با شیطنت آمریكایی ها 
و تحت تأثیر برخــی عوامل دیگــر به داخل 
نیامده اما به هرحال باید مراقب بود این منابع 
مالی صرف اسراف و خریدهای بی مورد نشود 

و هدر نرود.
پنجمین پیشــنهاد رهبر انقالب بــرای اقدام 
و عمــل مســئولین، »دانش بنیــان شــدن 

بخش های مهم اقتصادی« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: 
اســتعداد ایرانی که می تواند یک موشک را از 
فاصله  ۲ هزار کیلومتری با خطای چند متری 
به هدف بزند حتماً می توانــد در صنایع مهم 
دیگر هم از جملــه نفــت و گاز و تولید موتور 
خودرو و هواپیما و قطار، نــوآوری و خالقیت 
کند که دولت باید زمینه ی ایــن کار را فراهم 

کند.
»بهره بــرداری از بخش هایــی کــه قباًل در 
آنها ســرمایه گذاری کالنی شــده است مانند 
پتروشیمی و ســاخت نیروگاه«، و »مشروط 
شــدن همه ی معامــالت خارجی بــه انتقال 
فناوری به داخل ایران«، ششــمین و هفتمین 
پیشــنهاد رهبــر انقــالب برای پیشــرفت و 
اســتحكام اقتصــادی کشــور است.ایشــان 
همچنین بــا انتقاد از جنجال های سیاســی و 
روزنامه ای درباره  »فســاد« افزودند: پیشنهاد 
هشتم برای اقدام و عمل در چارچوب اقتصاد 
مقاومتی، »مبــارزه  جدی و واقعی با فســاد، 
ویژه خواری و قاچاق« اســت که ضربات جدی 

به اقتصاد کشور می زند.
»افزایش بهــره وری انــرژی« کــه می تواند 
در روندی مشــخص باعــث صرفه جویی صد 
میلیاردی بشــود و »نــگاه ویــژه و حمایتی 
بــه صنایع متوســط و کوچک« بــرای ایجاد 
اشــتغال و تحرک اقتصادی، آخرین موارد از 
پیشنهادهای ده گانه  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به مســئوالن اجرایی برای تحقق شــعار سال 

یعنی »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« است.

ایشــان افزودنــد: البته کارهــای دیگری نیز 
می توان در این مســیر انجام داد اما اگر این ده 
نكته، عملیاتی شود در کشور حرکتی انقالبی، 
بزرگ و رو به پیشرفت آغاز می شود که اقتصاد 
ایران را مصونیت می بخشد و تأثیر تحریم ها را 

کاماًل کاهش می دهد.
رهبر انقالب تأکید کردنــد: در صورت اجرای 
این حرکت منطقــی و انقالبی، دیگر کســی 
در مقابل تحریم هــا نخواهد لرزیــد و نیازی 
نیســت برای جلوگیری از تحریم های آمریكا، 
از اصول و مبانــی و ارزش هــا و خطوط قرمز 
ایران صرف نظــر کند و کوتــاه بیاید.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به ضرورت کمک 
مردم و کارشناســان سیاســی و اقتصادی به 
دولت، و هماهنگی و هم فكری سه قوه افزودند: 
امیدواریــم در پرتو اقدام و عمــل برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، دولت بتواند در پایان ســال 
جاری از احیــاء چند هزار کارخانــه و کارگاه 
»صنعتی، تولیدی و کشــاورزی« گزارشــی 
عینی به مردم بدهد و مردم هم این اقدامات را 

احساس کنند و اعتماد و اطمینان یابند.
رهبر انقالب همچنین »انقالبی عمل کردن« 
را زمینه ســاز موفقیت های ســه دهــه  اخیر 
برشمردند و با تأکید مجدد بر ضرورت تجلیل 
و قدردانی از نیروهای انقالبــی و حزب اللهی 
خاطرنشان کردند: دستاوردهای دانشمندان 
شهید هســته ای،موفقیت های شهید طهرانی 
مقدم در بحث موشكی، کاظمی در سلول های 
بنیادی، شــهید آوینی و مرحوم سلحشــور 
در مســائل فرهنگی، نشــان دهنده  این است 
که روحیه و تفكــر انقالبی چگونــه گره ها را 

می گشاید و موفقیت ساز می شود.

رهبــر انقــالب اســالمی در بخــش پایانی 
سخنانشان مســائل فرهنگی را بســیار حائز 
اهمیــت خواندنــد و افزودنــد: بــار دیگر به 
مســئوالن تأکیــد می کنــم از مجموعه های 
خودجــوش مردمی که در سراســر کشــور 
مشغول کار فرهنگی هســتند، حمایت کنند.

ایشــان افزودند: این مجموعه ها باید روزبه روز 
توسعه یابد و دســتگاه های فرهنگی به جای 
اینكه آغوش خود را به روی کســانی باز کنند 
که اســالم و انقالب و ارزش ها را قبول ندارند، 
به حمایت از بچه مسلمان ها و نیروهای مؤمن، 

انقالبی و حزب اللهی بپردازند.

»امروز و فردا« مال شما است
رهبر انقالب خطاب به جوانان میهن  خاطرنشان کردند: »کشور«، و »امروز و فردا« مال شما است، و اگر 
با ایمان و خودباوری در میدان ها حضور داشــته باشید و حرکت کنید، آمریكا و بزرگ تر از آمریكا هیچ 

غلطی نمی توانند بكنند.

پيشنهاد اول 
ايشان، »شناسايی 
و تمرکز بر 
فعاليت ها و 
زنجيره های 
مزيت دار 
اقتصادی« 
است تا از اين 
طريق، راه های 
متعدد ديگری در 
تحکيم و رونق 
اقتصادی گشوده 
شود.»احيا و به 
حرکت درآوردن 
توليد داخلی«، 
دومين پيشنهاد 
اساسی رهبر 
انقالب به 
مسئوالن برای 
اقدام و عمل در 
روند اقتصاد 
مقاومتی است
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روزها هم خوب و خوبتر دارند به اقتضاي آنچه درآنها به ودیعه گذاشته شده 
است .

روزها ظرفهایي هســتند براي آدمیان تا هر کس دســت در آن کند و هر 
چه مي طلبد فراچنگ آورد. برخي اندوه برخي شــادي، برخي مال برخي 

تنگدستي،برخي دانایي و برخیبي خردیبه دست مي آورند .
اما روزهایي هم هستند که خدا آنها را براي خودش نام زده و به مردمان گفته 
این ها روزهاي منند. در این روزها خدا باید چه گذاشته باشد تا الیق روز خدا 

شدن باشند .ماه رجب ماه همین روزهاست . روزهاي خدا .
رجب حاال به بهار درآمیخته اســت تا جان آدمي را به بوي بهشــت بنوازد. 

مبادا ازین نسیم بهاري تن بپوشانید و کناره بگیرید .
این ماه نیک باطن اما پیش آیند دو ماه پرخیر دیگر اســت . ماه مردم و ماه 
پیامبر خدا .این ســه ماه همه راز آفرینش را در خود پیچیده .این ماهها نه 
براي پارسایي  بلكه براي پیراستگي است . زدودن جان از آفات و آراستن دل 

به یاد پایدار حضرت حق چنان که بایسته است .
آدابي براي زیستن در این سه ماه براساس شیوه و مرام مكتب در کتابهاي 
جامع ادعیه و ذکر آداب و احوال ایام و شهور آمده است اما جان همه آن ها 
در بندگي است . باطن همه آنها در زدودن تیرگي قلب و افزودن روشنایي 

به آن است .
این کار اما با خواندن نماز و دعا فقط به ســرانجام نخواهد رسید . مومنانه 
زیستن یعني آداب دینداري را به درســتي به جاي آوردن و شریعت را به 

تمامي مراعات کردن و در عین حال سودمند بودن به حال مردمان .
سودمند بودن نعمتي اســت که باید از خدا طلب کرد . بعضي  حضورشان 
چنان سودمند و فایده دار است  که نبودشان نمایان مي شود و موجب تاثر 
. اینان گره گشــایان از فروماندگي هاي دیگرانند . گره گشایي از کار خلق 
نعمت بي مثلي اســت که خداوند به همكاران جمعیت هالل احمر عنایت 

کرده است . بهار گره گشاي غنچه هاي فروبسته است .
سردبير

بهار گره گشا

کلمه نخست



درنگامام سجاد )ع(یادداشت

آرمان هایی که با ظهور حضرت 
مهدی )عج(محقق می شوند

امام سجاد)ع( با حاکمان جور به مبارزه 
برخاستند و از طرفی با نیایش های 

خویش ازاسالم حراست کردند

تاملی در باب مفهوم محبت خداوندی

شمشیر دعای تو ای پادشه خوبان
بریده سر شرک

یك دم غریق بحر 
خدا شو 

اندیشه

مشتاقی و مهجوری 
کنکاشی در فلسفه غیبت امام زمان)عج( 

و انتظار برای ظهور ایشان  

خط ثلت/ اثر: علی رضاییان
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مقاله

     فلســفه غیبت امام زمــان )عج( 
چیست؟

 شــناخت علت  واقعــی غیبت امــام زمان)عج(، 
به خاطر محدود بودن گســتره و قلمرو شناخت 
انســان ها، بــرای ما مجهــول اســت. در برخی 
روایات علــت غیبت امــام زمان)عج( از اســرار 
الهی دانســته شده، البته اندیشــمندان اسالمی 
برای غیبت امــام زمان)عج( علت هایــی را بیان 
 كرده اند كــه در برخــی روایات به آن ها اشــاره 

شده است. 

1      امتحان الهی : 
یكی از سنت های الهی، آزمایش بندگان و انتخاب 
صالحان و پارسایان است. از ســخنان پیشوایان 
دینی اســتفاده می شــود كه آزمایش به وسیله 
غیبت حضرت، از سخت ترین آزمایش های الهی 

است. 
2      حفظ جان امام :

یكی از علل مهم غیبت امام زمان)ع(، حفظ جان 
حضرت اســت. خداوند به وســیله غیبت، امام 
زمان)عج( را از قتل حفظ كــرد، زیرا اگر حضرت 

از آغاز زندگی میان مردم ظاهر می شد، او را مانند 
پدرانش )ائمه( به شهادت می رساندند. البته امام 
زمان)عج( مانند ائمه دیگر از مرگ باكی نداشت، 
ولی شهادت حضرت به صالح جامعه و دین نبود، 
زیرا هر یك از ائمه)ع( كه به شــهادت می رسید، 
امام دیگر جانشین می شد، اما اگر امام زمان)عج( 
كشته می شد، زمین از حجت خدا خالی می گردید 
كه با فلسفه وجودی آخرین امام و حكمت خلقت 
و تحقق وعده الهی )كه حكومت صالحان در زمین 
اســت( منافات دارد. عوامل خطر، هم از عصر امام 
حســن عســگری)ع( و آغاز تولد امام زمان)عج( 
وجود داشت و هم بعد از آن، زیرا وجود امام زمان، 
منافع ظالمــان را به خطر انداخته و ســتمگران 
درصدد بودند خودشــان را از ایــن خطر بزرگ 
برهانند. بر اساس تصور آن ها، رهایی از این خطر 

تنها با كشتن امام زمان)عج( امكان پذیر بود.
3      آزادی از بیعت طاغوت ها:

امــام زمان)عج( هیــچ رژیمی را، حتــی از روی 
تقیه، به رسمیت نمی شناســد. او مأمور به تقیه از 
هیچ حاكم و سلطانی نیســت و تحت حكومت و 
ســلطنت هیچ ســتمگری درنخواهد آمد. اگر 
امام زمان)عج( غایب نمی شــد، باید با حاكمان 
ظالم عصر خود بیعت می كــرد، زیرا حكومت ها 
وجود امام زمان)عج( را تحمل نكرده و از او بیعت 
می خواســتند، همان گونــه كــه حكومت های 
عصر ائمه)ع(، از امامان بیعــت گرفتند. بیعت با 
حكومت های ظالم نوعی مشــروعیت بخشیدن 
به حكومت ها بوده و تعهد به وجــود می آورد كه 
امام باید از آن ها اطاعت كنند اما امام زیر بار بیعت 

آن ها نمی رود. 
4      عدم آمادگی مردم :

تشــكیل حكومت جهانی و ایجاد جامعه آرمانی، 
نیاز به آمادگــی عموم مــردم دارد و این آمادگی 
نیاز به رشــد فكــری و اصالحــات اجتماعی و 
سیاســی دارد كه با مرور زمان بــه وجود می آید، 
زیرا انســان ها بایــد ظلم و ســتم های  حكومت 
ظالمان را تجربه كننــد و بدانند كه حكومت های 
موجود، حكومت های آرمانــی نبوده و جامعه ای 
كه آن ها در آن زندگــی می كنند، جامعه مطلوب 
نیست. می بایست مردم از تمام حكومت ها خسته 
شــده و قطع امید كنند و فقط منتظر امام باشند. 
از ســوی دیگر حكومت جهانی امام زمان)عج( بر 
اساس خدا محوری، عدالت گرایی و قانون گرایی 
شكل می گیرد، كه پذیرش آن نیاز به زمینه سازی 

داد از غم تنهایی

نسیم اسدپور

با توجه به فلسفه امامت که جانشینی پیامبر)ص( است، امام باید در میان مردم باشد تا آن ها را به راه راست 
هدایت کند و پاسخگوی سؤاالت شرعی آن ها باشــد و حکومت تشکیل دهد و بین مردم به عدالت قضاوت 
کند و... . با چنین فلســفه ای، چرا غیبت روی داده است؟! هدف از غیبت چیســت؟ ظهور چه زمانی روی 

می دهد و .... این ها سؤاالتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.

کنکاشی در فلسفه غیبت امام زمان )عج( و انتظار برای ظهور ایشان  

خط: سید وحید موسوی جزایری
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»حدود سیصد و ســیزده نفر هنگام قیام حضرت 
یاور او خواهند بود كه در میان پنجاه زن نیز وجود 
دارند.«در هر حال حكایت ســیصد و سیزده نفر، 
حكایت تفســیر یاران هنگام ظهور است و البته 
حضرت وقتی قیام كرد، یاوران و همراهان حضرت 
بســیار بیشــتر از این خواهند بود. وجود زنان در 
میان خواص و وزیران مهدی)عج( نشــان دهنده 
اوج و عظمت واالی بانوان در انقالب جهانی است. 
كلمه »رجل« كه در روایــات به كار رفته، عالمت 
تغلیب است، نه حصر. در روایات عامه نیز از وجود 

زنان در نهضت مهدی)عج( یاد شده است.
     انتظار ظهور حضرت مهدی )ع( چه اثر 

سازنده ای دارد؟
در مورد حقیقــت انتظار و آثار ســازنده آن به این 
چند روایت توجه كنید: كســی از امام صادق )ع( 
پرســید: چه می گویید درباره كســی كــه دارای 
والیت پیشــوایان اســت و انتظار ظهور حكومت 
حق را می كشــد و در این حال از دنیا می رود؟ امام 
)ع( در پاســخ فرمود: »هو بمنزله َمن كان مع القائم 
فی فسطاطهـ  ثم سكت هنیئًةـ  ثم قال: هو كَمن كان 
مع رسول اهلل؛ او هماننــد كسی است كه با رهبر این 
انقالب در خیمه )ستاد ارتش( او باشدـ  سپس كمی 
سكوت كردـ  و افزود: مانند كسی است كه با پیامبر 

اسالم)ص( در مبارزاتش همراه بوده است.«

عین این مضمون در روایات زیــادی با تعبیرات 
مختلفی نقل شــده اســت. در بعضی بــه منزلة 
الضارب بسیفه فی ســبیل اهلل؛ همانند شمشیرزن 
در راه خدا. در برخی دیگر كمن قارع مع رســول 
اهلل بســیفه؛ همانند كسی اســت كه در خدمت 
پیامبر با شمشــیر بر مغز دشمن بكوبد. در بعضی 
دیگر به منزلة مــن كان قاعدا تحت لــواء القائم: 
همانند كسی اســت كه زیر پرچم قائم بوده باشد. 
نیز به منزلة المجاهد بین یدی رســول اهلل)ص(: 
همانند كسی است كه پیشــاپیش پیامبر جهاد 
كنــد. هم چنین بــه منزلــه من استشــهد مع 
 رســول اهلل؛ همانند كســی اســت كه با پیامبر 

شهید شود.
این تشــبیهات هفتگانه كه در مورد انتظار ظهور 
مهدی )ع( وارد شــده، روشنگر این واقعیت است 
كه یك نوع رابطه و تشــابه میان مسئله انتظار و 
جهاد و مبارزه با دشــمن وجــود دارد. در راویات 
متعــددی انتظار چنین حكومتی را داشــتن، به 

عنوان باالترین عبادت معرفی شده است.
این مضمون در بعضی احادیــث از پیامبر)ص( و 
امیرمؤمنان علی)ع( نقل شــده است. در حدیث 
می خوانیم كه پیامبر فرمود: »افضل اعمال امتی 
انتظار الفرج مــن اهلل عزوجــل؛ باالترین اعمال 
امت من انتظار فرج داشــتن از ناحیه خداست.« 
همان طور كه گفتیم پیامبر)ص( فرمود: »افضل 
العبادة انتظار الفرج.« این تعبیرات همگی حاكی 
اســت كه انتظار چنان انقالبی را داشتن، همیشه 
توأم با جهاد دامنه دار اســت. در نظر داشته باشید 
به سراغ مفهوم انتظار رفته، سپس از مجموع آن ها 
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دارد؛ زیرا پذیرش چنیــن حكومتی را مخالفان و 
جموداندیشان برنمی تابند. بر این اساس، یكی از 
علل مهم غیبت امام زمان)عج( عدم آمادگی مردم 
اســت. عدم آمادگی مي توانــد از جهات مختلف 
باشــد؛ برخی وظایف و تكالیف الهــی خویش را 
انجام نمی دهند، بعضی از امــام اطاعت نكرده و 
جایگاه امام زمان خویش را نمی شناسند، برخی 
به مخالفت امام زمان)عــج( برمی خیزند، عده ای 
نیز از رشد فكری برخوردار نیستند و گروهی هنوز 

به دیگر حكومت ها دل بسته اند و...
غیبت امام زمان)عج(، دلیل فساد و ستم انسان ها 
نیست، بلكه فساد و ستم و جهل انسان هاست كه 
موجب غیبت شده است. اگر امامان در زمان ظلم 
و جور خلفــا و حكمرانان ســتمگر بودند، به طور 
طبیعی سرنوشتی همانند سرنوشت پدران خود 
داشتند، اما اراده خداوند بر آن است كه این ذخیره 
الهی محفوظ و برقرار بماند، تا زمانی كه انسان ها 
آمادگی كامل یافتــه و ظلم و ســتم حاكمان به 

نهایت درجه خود برسد.
     آیــا در میــان اصحــاب حضرت 

مهدی)ع( زنان نیز حضور دارند؟
بنــا بــه نقــل بعضــی از روایت های صــادره از 
معصوم)ع(، وجود زن در یــاران حضرت صاحب 
العصر)ع( امری حتمی است. امام باقر)ع( فرمود: 

نکته

فلسفه انتظار
انتظار یعنی آمدن یك مسافر عادی از سفر. انتظار یعنی بازگشت یك دوست بسیار عزیز. انتظار 
یعنی فرارســیدن چیدن میوه از درخت و درو كردن محصول. هر یك از این انتظارها آمیخته با 
یك نوع آمادگی است، در یكی باید خانه را آماده كرد و وسایل پذیرایی فراهم ساخت، در دیگری 
ابزار الزم و داس و كمباین و... . آن ها كه انتظار قیام یك مصلح بزرگ جهانی را می كشــند، انتظار 
انقالب و دگرگونی و تحولی را دارند كه وسیع ترین و اساســی ترین انقالب های انسانی در طول 
تاریخ است. انقالبی كه بر خالف انقالب های پیشین، جنبه منطقه ای نداشته، بلكه هم عمومی و 
همگانی است و هم تمام شئون و جوانب زندگی انسان ها را شامل می شود. انقالبی است سیاسی، 
فرهنگی، اقتصادی و اخالقی. نخستین فلسفه انتظار، خودسازی فردی است. چنین تحولی قبل 
از هر چیز نیازمند عناصر آماده و باارزش انســانی اســت كه بتوانند بار سنگین چنان اصالحات 
وسیعی را در جهان به دوش بكشــند و این در درجه اول محتاج باال بردن سطح اندیشه و آگاهی 
و آمادگی روحی و فكری بــرای همكاری در پیاده كردن آن برنامه عظیم اســت. تنگ نظری ها، 
كوته بینی ها، كج فكری ها، حســادت ها، اختالفات كودكانه و نابخردانه و بــه طور كلی هرگونه 
نفاق و پراكندگی، با موقعیت منتظران سازگار نیست. نكته مهم این است كه منتظر واقعی برای 
چنان برنامه مهمی، هرگز نمی تواند نقش تماشاجی را داشته باشــد، باید از هم اكنون حتماً در 

صف انقالبیون قرار گیرد.

اگر امام زمان)عج( 
غایب نمی شد، 
باید با حاكمان 

ظالم عصر خود 
بیعت می كرد، زیرا 
حكومت ها وجود 

امام زمان)عج( 
را تحمل نكرده 

و از او بیعت 
می خواستند، 
همان گونه كه 
حكومت های 

عصر ائمه)ع(، 
از امامان بیعت 

گرفتند
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یادداشت

در حكومت مطلوب مهدوی ظهور امام، تحقق 
بخشــیدن به آرمان ها و ایده آل های متعالیـ  
تاریخی انســان هدف اســت. ایده آل و مدینه 
فاضله موعود اســالم، در مقطع ظهــور امام 
تحقق می یابــد؛ جامعه ای مبتنی بر قســط، 
یعنی عالی ترین مرحلــه عدالت اجتماعی در 

گرو ظهور امام است. 
در جامعه آرمانی مهدوی، هــر چیز در نهایت 
كمال مطلــوب خویــش قــرار دارد؛ مدینه 
فاضله ای كــه در آن تمامی فضائل انســانی و 
ارزش های واالی بشری، تحقق می یابد. در این 
جامعه نه شر و فســاد، الزمه الینفك طبیعت 

بشر اســت و نه جبر تمدن، فاجعه خودكشی 
دســته جمعی را پیــش خواهــد آورد. آینده 
روشن و سعادتمند كه در آن شر و فساد از بین 
خواهد رفت، در انتظار بشریت است. در چنین 
جامعه ای هدف نهایی انســان كه رسیدن به 
قرب الهی اســت محقق خواهد شد و انسان به 
نهایت كمال خود؛ یعنــی عبودیت و بندگی 

دست می یابد.
     برقراری دین توحیدی 

توحید در حكومت حضرت مهدی)عج(، محور 
هم گرایی در حــوزه داخلــی و خارجی نظام 
مهدوی است و دین اســالم، تنها دین حاكم 
بر جهــان خواهد بود و همان گونــه كه دین از 
سیاست جداناپذیر است، سیاست و حكومت 
در خدمت دیــن و اهداف متعالی آن اســت 
و اســالم آئین مطلق و برتــر و متعالی در نزد 

جهانیان پذیرفته می شود.
از طرفی، یكی از عوامــل مهم وحدت، وحدت 
دین و مذهب اســت كه می تواند مافوق همه 
اختالف ها باشــد و نژادها و زبان ها و ملیت ها و 
فرهنگ های گوناگون را در خــود گرد آورد و 
از آن ها جامعه واحدی بســازد. به همین دلیل 
یكی از برنامه های اساســی حكومت حضرت 
مهدی)عج( برقراری دین توحیدی در سراسر 
جهان اســت، البته این دین توحیدی اجباری 
نیست. به عالوه روش و ســنت پیامبر، چنان 
كه مطابق قرآن هم بیان شــده است بر اجبار 
يِن ...« لذا اســم، اهل  نیســت: »اَل إِْكَراَه فِي الدِّ
كتاب را به عنوان یك اقلیت ســالم پذیرفته و 
از آن ها تا زمانی كه دســت به تحركاتی نزنند 
حمایت كرده است. بنابراین با توجه به این كه 
در دوران حكومت حضــرت مهدی)عج( همه 
گونه وسایل پیشرفته ارتباط جمعی در اختیار 
ایشان و یارانشــان اســت، به خوبی می توان 
پیش بینی كرد كه اســالم بــا تبلیغ منطقی 
و پیگیر، از طرف اكثریــت قاطع مردم جهان 
پذیرفته خواهد شــد و وحدت ادیان از طریق 

اسالم پیشرو و عملی می گردد.
برخــی از روایاتــی كه بــه این بحث اشــاره 

كرده اند:
امــام صــادق)ع( می فرمایند: »قائــم، همه 
دین را در همه عالم آشــكار می ســازد.« امام 
محمدباقــر)ع( می فرماینــد: »حكومت های 

ای پادشه خوبان

حجت االسالم علی امینی
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(

قیام و حکومت حضرت مهدی)عج( فلسفه بزرگ اجتماعی -اســالمی و این آرمان بزرگ، الهام بخش ایده و 
راه گشا به سوی آینده است. به عبارتی هدف نهایی آرمان شهری که می توان در حکومت حضرت مهدی)عج( 
ترسیم کرد، سعادت واقعی انسان هاست . همان طور که خداوند در قرآن کریم به صالحان وعده خالفت آن ها را 
الَِحاِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم...«:  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ در زمین داده است: »َوَعَد اللَّ
خداوند به کسانی از شــما که ایمان آورده و کارهای شایســته انجام داده اند، وعده می دهد که قطعًا آنان را 
حکم رانان روی زمین خواهد کرد. همان گونه که به پیشینیان آن ها خالفت روی زمین را بخشیده است...« در 

این مجال ویژگی های حکومت مطلوب مهدوی مورد بررسی قرار گرفته است.

آرمان هایی که با ظهور حضرت مهدی )عج(محقق می شوند

خوش بینی و نشاط
در حكومت حضــرت مهدی)عج(، آینده برای تمامی بشــر در اوج ســعادت، امید و 
نشاط است و تمامی كمبودها، دردها، نقص ها و تباهی ها از بین خواهد رفت و جهان 

با پیروزی نیروهای حق بر باطل به نفع مستضعفان و محرومان جامعه خواهد بود.

خط: غفار قنبرپور
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علوم در آن زمان در نهایت كمال خود خواهند 
بود و مــردم در آن عصر در بهترین شــرایط 
زندگی خواهنــد كرد و جهانــی متمدن و در 

نهایت قدرت و شكوفایی خواهند داشت.
فــرق بنیادین و اساســی حكومــت حضرت 
مهدی)عج( با جهان كنونی در عصر ما در این 
است كه در روزگار ما پیشــرفت علم و صنعت 
باعث ســقوط فرهنگ و اخالق جامعه بشری 
است و هرچه انســان ها از نظر دانش پیشرفت 
كنند، از انسانیت بیشــتر فاصله می گیرند و به 
فســاد و تباهی و كشــتار روی می آورند؛ ولی 
در روزگار حكومت حضــرت مهدی)عج( این 
شرایط درست برعكس شــرایط كنونی است 
و بشــر در عین این كه به باالترین رشد علمی 
و صنعتی می رســد به همان انــدازه به تعالی 
اخالقی و كمال انسانی نزدیك می شود و علم و 
صنعت و تمدن را برای پرورش فضائل اخالقی 
و رسیدن به هدف آفرینش خود به كار می برد و 
هر چه بیشتر به معرفت و شناخت خدا دست 

می یابد.
امام صــادق)ع( پیرامون چگونگــی ارتباط 
در روزگار حكومــت حضــرت مهدی)عــج( 
می فرماینــد: »در روزگار حضرت قائم، مؤمن 
در مشرق زمین برادرش را كه در مغرب زمین 
است می بیند، هم چنین مؤمنی كه در مغرب 
اســت، برادرش را كه در مشرق است مشاهده 

می كند.«
     خوش بینی و نشاط

در حكومــت حضــرت مهدی)عــج(، آینده 
برای تمامــی بشــر در اوج ســعادت، امید و 
نشــاط خواهد بود و تمامی كمبودها، دردها، 
نقص هــا و تباهی هــا از بین خواهــد رفت و 
جهان با پیروزی نیروهای حق بر باطل به نفع 
مســتضعفان و محرومان جامعه خواهد بود و 
ظالمان و ســتمگران در آن جایگاهی ندارند. 
در آن زمان تمامی انســان ها با امید به آینده 
پرنشــاط و پرتحــرک به زندگی خــود ادامه 
خواهند داد و برای آینده خود تالش می كنند.

طبق بیان شهید مطهری، این اندیشه بیش از 
هر چیز مشتمل بر عنصر خوش بینی نسبت به 
جریان كلی نظام طبیعت و نیز تكامل تاریخ و 
اطمینان به آینده و طرد عنصر بدبینی نسبت 
به پایان كار بشــر اســت كه طبق بسیاری از 

نظریه ها و فرضیه ها فوق العــاده تاریك و ابتر 
است.

جامعــه ای كــه آینــده خــود را روشــن و 
ســعادت بخش ترســیم می كند، زنده و پویا 
به حیات خویش ادامه می دهــد. افراد چنین 
جامعــه ای، آینــده را بــه گونه ای مجســم 
می نمایند كه در آن بشــر به حــد كمال خود 
رســیده و زمام اداره جهان را به دست توانای 
امام معصوم می بینــد كه از هرگونــه خطا و 
اشــتباه و خودخواهی و غــرض ورزی، منزه و 
در امان اســت، لذا شــیعیان از موهبت بزرگ 
امیــدواری برخوردارنــد و در همیــن عصر 
تاریك، عصر درخشــان حكومت توحید را در 
ذهن خویش مجســم نموده و در انتظارش به 
ســر می برند و خودشــان را برای این انقالب 

جهانی آماده می كنند. 
     پویایی و تحرک

در جامعــه آرمانی مهــدوی، هیچ گونه ركود 
و سســتی وجود ندارد و همواره افــراد پویا و 
بالنده در تمامی عرصه هــای اجتماعی ظاهر 
می شــوند. این نوع نگرش انســان را به تالش 
و كوشش، برای رســیدن به ایده آل های خود 
رهنمون می ســازد. در واقــع جامعه ای كه به 
آینده اعتقاد دارد و بر آن باور است كه عصری 
به دور از نقص ها و متفاوت بــا وضع موجود و 
برابر با مدینه فاضله فراخواهد رسید، می تواند 
زندگی امروز خود را هم، بر اساس همان مدل 
كامل ســامان دهد و به بیان دیگر او الگویی از 
وضع مطلوب دارد و همواره موقعیت و منزلت 

خود را با آن می سنجد.
مســئله انتظار حكومت حق و عدالت مهدی و 
قیام مصلح جهانــی در واقع مركب از دو عنصر 
اســت: عنصر نفی و عنصر اثبــات. عنصر نفی 
همان بیگانگی با وضع موجــود و عنصر اثبات 
خواهان وضع بهتر بودن، است... كه سرچشمه 
دو رشــته اعمال دامنه دار خواهد شد. این دو 
رشته اعمال عبارتند از: ترک هر گونه همكاری 
و هماهنگی بــا عوامل ظلم و فســاد و مبارزه 
و درگیری با آن ها از یك ســو و خودســازی و 
خودیاری و جلــب آمادگی های جســمی و 
روحی و مادی و معنوی برای شكل گرفتن آن 
حكومت واحد جهانی و مردمی از سوی دیگر. 
هر دو عنصــر كاماًل ســازنده و عامل تحرک و 

 .آگاهی و بیداری است

باطل نابود می گردد، حكومتش شرق و غرب 
را فرا می گیرد و دین خدا به وســیله قائم)ع( 
زنــده می گــردد و بدعت ها و باطل هــا نابود 
می شــوند.« امام كاظم)ع( نیز در این زمینه 
می فرمایند: »در تمام نقاط مشــرق و مغرب 
كســی باقی نمی مانــد جز آن كــه معتقد به 

یكتایی خداست.«
     پیشرفت علم و تکنولوژی

علم و دانــش، نقش مهمی در رشــد و تكامل 
انســان ها دارد و بسیاری از مشــكالت سر راه 
تكامــل را رفع می كنــد. در حكومت حضرت 
مهدی)عج( پیشرفت علوم در تمامی زمینه ها 
حاصل می شــود. امام صــادق)ع( در این باره 
می فرماینــد: »علم و دانش 27 حرف اســت، 
تمام آنچه پیامبران الهی بــرای مردم آوردند 
دو حرف بیش نبود و مــردم تاكنون جز آن دو 
حرف را نشناخته اند. هنگامی كه قائم ما قیام 
كند، 25 حرف دیگر را آشــكار می سازد و در 
میان مردم منتشــر می كند و دو حرف دیگر 
را به آن ضمیمه می كند تــا 27 حرف كامل و 

منتشر گردد.«
این حدیــث به روشــنی جهــش فوق العاده 
علمی عصــر انقالب حضــرت مهدی)عج( را 
مشخص می ســازد، كه تحولی به میزان بیش 
از 12 برابر، نســبت به تمام علوم و دانش هایی 
كه در عصر همه پیامبران راســتین به بشریت 
اعطا شد، پیش می آید و درهای همه رشته ها 
و شــاخه های علوم مفید و ســازنده به روی 
انسان ها گشــوده می شــود و راهی را كه بشر 
طی هزاران سال پیموده به میزان 12 برابر در 
دوران كوتاهی می پیماید. بنابراین در روزگار 
آن حضرت، دانش پیشــرفتی شــگفت انگیز 

خواهد داشت.
در روایتی از امام باقر)ع( نقل شــده است: »اذا 
قام قائمنا وضع يده علــی رؤوس العباد، فجمع 
بها عقولهــم و كملت بها احالمــه: هنگامی كه 
قائم ما قیام كند دستش را بر سرهای بندگان 
قرار می دهد و بدین وســیله عقول بندگان را 
جمع می كنــد و خردهای آن هــا را به كمال 

می رساند.«
با توجه به روایاتی كه خبر از پیشــرفت علوم 
و وســایل ارتباطی در زمان حكومت حضرت 
مهدی می دهند، می توان گفت پیشرفت این 

وحدت دین و مذهب
یكی از عوامــل مهم وحدت، وحــدت دین و مذهب اســت كه می توانــد مافوق همه 
اختالف ها باشــد. به همین دلیــل یكــی از برنامه های اساســی حكومت حضرت 

مهدی)عج( برقراری دین توحیدی در سراسر جهان است.

در جامعه آرمانی 
مهدوی، هیچ گونه 

ركود و سستی 
وجود ندارد و 
همواره افراد 

پویا و بالنده در 
تمامی عرصه های 

اجتماعی ظاهر 
می شوند. این نوع 
نگرش انسان را به 
تالش و كوشش، 
برای رسیدن به 

ایده آل های خود 
رهنمون می سازد
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پرسش و پاسخ

امروزه در مســائل مختلفی دینــی و عقیدتی، روزی تو خواهی آمد
خصوصًا در حوزه مهدویت، پرسش ها و در واقع 
شبهات زیادی مطرح می شود که در میان جامعه 
و به ویژه فضــای مجازی موجب گمراه شــدن 
جوانان می شود. نشــریه مهر و ماه چند عنوان 
از این ســؤاالت را از مرکز ملی پاسخگویی به 
سؤاالت دینی حوزه علمیه قم پرسیده است که 

اکنون پاسخ های آن از نظر شما می گذرد.

رضا سلیمی نبی

    آیا حضــرت مهدی)عــج( ازدواج کرده 
و همســر و بچه دارد؟ اگر چنین اســت، با چه 

خانواده ای ازدواج کرده است؟
در مــورد ازدواج حضرت مهدی)عج( و فرزند داشــتن 
دو نظریه وجود دارد و این دو رأی بر اســاس برداشت از 
روایات مختلف است. بعضی با استفاده از قرائن و شواهد 
و روایات معصومین)ع(، ازدواج حضرت را تأیید كرده اند، 
مثاًل روایتی از امام رضا)ع( نقل شده كه: »اللهم صل علی 
والة عهده و االئمه من ولــده؛ خداوندا! بر حاكمان زمان 
او و فرزندان فرمانروایش درود بفرست.«]1[ ولی بعضی 
از صاحب نظران روایت فوق را ضعیف دانسته و بر فرض 
صحت سند، بر داللتش خدشــه وارد كرده اند، به جهت 
این كه روایت، زمان تولد فرزندان امام را مطرح نمی كند.

]2[
روایت دیگری از امام صادق)ع( نقل شده كه »هیچ كس 

از فرزندان او و غیر آن ها، بر جایگاهش آگاه نمی شــوند 
مگر خادمی كه به كارهای او می پردازد.«]3[ اما همین 
روایت را نعمانی نقل كرده، ولی در آن كلمه فرزند نیامده 

است.]4[
از طرفی، روایاتی بر عدم وجود فرزند برای امام زمان)عج( 
داللت دارد. علــی بن ابی حمزه به امــام رضا)ع( عرض 
كرد: روایت كرده ایم از پدران شــما كه هیچ امامی فوت 
نمی كند تا این كه فرزند خــود را ببیند. حضرت رضا)ع( 
فرمود: »آیا در این حدیث قید كرده اید: غیر از قائم؟«]5[ 
در روایت دیگر حضرت فرمود: »هیچ امامی نیست مگر 
این كه پس از او فرزندی اســت، غیر از امامی كه حسین 
بن علی)ع( بر او )از قبر( بیرون می آید. پس آن امام فرزند 
نخواهد داشت.«]6[ واضح اســت كه مقصود، اشاره به 
رجعت امام حســین)ع( و خروج حضرت از قبر در زمان 
امام مهدی)ع( اســت. برخی خواســته اند با تمسك به 

داســتان جزیره خضرا بگویند امام زمــان)ع( فرزندانی 
دارد، ولی اصل آن داســتان، افســانه ای بیش نیست و 
واقعیت ندارد. شــیخ آقا بزرگ تهرانــی آن را تخیلی و 
رمانتیك شمرده اســت.]7[ بنابراین نمی توان به طور 
قاطع درباره ازدواج امام زمان)ع( و داشتن فرزند نظر داد.

پی نوشت ها: 
1. ابن طاووس، جمال االسبوع، ص 512.

2. عالمه مرتضی عاملی، جزیره خضراء، ترجمه ابوالفضل 
طریقه دار، ص 178.

3. شیخ طوسی، الغیبة، ص 102.
4. نعمانی، الغیبه، ص 172.

5. مسعودی، اثبات الوصیة، ص 201.
6. شیخ طوسی، الغیبه، ص 134. 

7. الذریعه، ج 5، ص 108.

    حضرت مهدی )عج(پس از ظهور چگونه از 
دنیا می رود؟

در مدت حكومــت آن حضرت پــس از ظهور اختالف 
اســت. منابع اهل ســنت این مدت را به اختالف پنج، 
بیست و ســی و چهل ســال ذكر كرده اند]1[ و منابع 
شــیعه نوزده، بیست و سیصد و نه ســال آورده اند.]2[ 
اما این كه حضــرت چگونه از این جهــان خواهد رفت، 
به مرگ طبیعی یــا غیرطبیعی و به چــه كیفیتی؟ آیا 
مســلمانان بر او نماز خواهند گزارد؟]3[ اختالفات در 
مورد آن فراوان است. بعضی نماز خواندن بر آن حضرت 
را به امام حســین)ع( نســبت می دهند.]4[ از برخی 

روایات اســتفاده می شــود كه مرگ حضرت طبیعی 
نخواهد بود و به دســت جنایتكارانی كه مشــخصات 
آن ها، به اختالف در روایات آمده اســت به شــهادت 
خواهد رســید.]5[ علمای دین، از دیرباز در این مورد 
تحقیق و نظریات مختلفی ارائه كرده اند، اما این مسئله 
هم چنــان اختالفی اســت و حقیقت امر جــز خدا، بر 

دیگری واضح نیست.
پی نوشت ها:

1. سنن ابی داود، ج 4 ص 116.
2. اعالم الوری باعالم مهدی، طبرسی، ص 434، كتاب 
الغیبة ، شیخ طوســی، ص 471و 472؛ بحار االنوار، ج 

52، ص 383.
3. بحاراالنوار، ج 2، ص 383.

4. بحاراالنوار، ج 13، ص 229 ،
 الزام الناصب ، ص 190.
5. تاریخ مابعد الظهور، 

سید محمد صدر، ص 881.

پاسخ به سه شبهه درباره امام زمان)عج(
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    آیا این که بعضی ها ادعــا می کنند که با حضرت 
مهدی)عج( در ارتباط هستند، حقیقت دارد؟

برای امام زمان)عج( دو غیبت وجود دارد: زمان غیبت صغری 
و غیبت كبری. در زمان غیبت صغری كه از سال 260 و یا 255 
ه.ق آغاز شــد و در ســال 329 پایان یافت، مردم پرسش های 
عقیدتی، اجتماعی و مشكالت خویش را، به وسیله نواب خاص 
با امام زمان)عج( در میان می گذاشتند و آن حضرت مسائل و 
پرسش های مردم را پاسخ می گفت. گاهی گروهی از مردم به 
وسیله نواب خاص امام زمان)عج( به دیدار امام دوازدهم)عج( 

می رفتند؛ از این رو در این مدت امام هم غایب بود و هم نبود.
نواب خــاص وظایفی مهمی را بــر دوش داشــتند از جمله: 
الف( پنهان داشــتن نام و مــكان امام: گرچه امــكان رؤیت 
امام زمان)عــج( در غیبت صغری برای مــردم و نواب خاص 
وجود داشت، ولی به دلیل مشــكالت سیاسی، هریك از نواب 
موظف بودند كه نام و مكان امام را افشا نكنند؛ زیرا امام از سوی 
حكومت تهدید می شــد، البته این پنهان كاری به دستور امام 
زمان)عج( صورت گرفته بود. ارتباط شیعیان نیز بدون این كه 

مكان امام را بدانند بر قرار می شد.
ب( پاسخگویی به ســؤاالت فقهی و مشكالت عقیدتی: نواب 
خاص، عالوه بر وظیفه فوق، وظیفه پاســخگویی به سؤاالت 
فقهی و مشكالت عقیدتی را نیز بر عهده داشتند. آنان سؤاالت 

فقهی و شرعی شیعیان را به عرض امام می رساندند و پاسخ ها را 
دریافت  و به مردم ابالغ می كردند.

ج( أخذ و توزیع اموال متعلق به امــام زمان)عج(: نواب خاص، 
اموال متعلق به امام )مانند بیت المال و سهم امام( را از شیعیان 

گرفته به هر طریقی به امام زمان)عج( می رساندند.
اما زمان غیبت كبری، دراین دوره نحوه ارتبــاط با امام زمان 

ممكن است با طرق زیر امكان پذیر باشد:
1   مالقات حضوری:

در خصوص امــكان و عدم امــكان مالقات حضــوری با امام 
زمان)ع( اختالف اســت. برخــی عقیده دارنــد كه مالقات 
حضــوری امــكان دارد و انســان با رعایــت تقــوا و ایجاد 
شایستگی، می تواند به حضور امام زمان )عج( برسد. چنان كه 
شــخصیت هایی مانند مقدس اردبیلی،]1[ عالمه  حلی]2[ 
و عالمــه بحرالعلوم]3[ به حضور حضرت رســیدند. ســید 
مرتضی،]4[ شیخ طوسی و ... از طرفداران این نگرش هستند. 
شیخ طوسی می نویســد: »ما قطع نداریم كه حضرت از تمام 
اولیای خود، پنهان باشد، بلكه جایز است كه برای بیشتر آنان 

ظاهر گردد.«
برخی دیگر عقیده دارند كه مالقات حضوری با امام زمان)عج( 
امكان ندارد. محمد بن ابراهیم،  معروف به نعمانی،]5[ فیض 
كاشــانی،]6[ و كاشــف الغطا،]7[ از طرفــداران این نگرش 
هستند. اینان به برخی از روایات تمسك نموده اند كه هرگونه 
ارتباط حضوری با امام زمان)عج( را منع كرده اســت.]8[ امام 
زمان )عج( در توقیع شــریف، خطاب به آخرین نایب خاص 
خود، یعنی علی بن محمد سمری فرمود: »به زودی از شیعیان 
من كســانی خواهند آمد كه ادعای دیدن مرا می كنند. آگاه 
باشید، هركس قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا كند 

كه مرا دیده، دروغگوی افترازننده است.«]9[
واقعیت آن است كه با تقوا و معنویت و قابلیت می توان به حضور 
آن امام همام رسید، چنان كه برخی از بزرگان به حضور ایشان 
رسیده اند. به نظر می رســد روایاتی كه داللت بر منع مالقات 
دارند، ناظر بر این اســت كه جلوی هرگونه سوء اســتفاده از 
ادعای دیدن امام زمان گرفته شود و هر كسي ادعای رؤیت امام 

زمان )عج( را نكند.
2   ارتباط معنوی:

بی تردید می  توان با امام زمان)عج( ارتباط معنوی برقرار كرد، 
البته این ارتباط با بهره گیری از تقوا، دعا خواندن و توســل به 
ائمه)ع(، به ویژه به ساحت مقدس امام زمان)عج( امكان پذیر 

است. شاید بر همین اساس باشــد كه یكی از وظایف شیعیان 
در زمان غیبت، دعا كردن برای امام زمان)عج( و توسالت بیان 
شده است.]10[ ارتباط معنوی بدان معنا نیست كه انسان با 
امام زمان)عج( را مالقات حضوری داشته باشد، بلكه باید با آن 
امام ارتباط برقرار كند و همیشــه به یاد او بــوده و او را در تمام 
اعمال ناظر بداند. هرگاه چنین لیاقت و شایستگی ای حاصل 
شد، حضرت به انسان عنایت نموده و به رفع مشكالت ایشان 
می پردازد؛ از این رو امام زمان)عج( در توقیعی كه برای شــیخ 
مفید صادر نمود فرمود: »ما بر اخبار و احوال شــما آگاهیم و 

هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده نمی ماند.«]11[
باز حضرت در همان توقیع فرمود: »ما در رسیدگی و سرپرستی 
شما كوتاهی نكرده و یاد شــما را از خاطر نبرده ایم. اگر جز این 
بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شــما فرود می آمد و دشمنان، 

شما را ریشته كن می كردند.«]12[
ارتباط معنوی انســان با امام زمان)عج( ســبب می شود كه 
حضرت میان مردم حضــور پیدا كنــد، اگر چه مــردم او را 
نشناسند. امام علی)ع( فرمود: »ســوگند به خدا، حجت خدا 
میان آنان است و در كوچه و بازار گام بر می دارد و بر خانه های 
آنــان وارد می شــود و در شــرق و غرب جهان به ســیاحت 
می پردازد و گفتار مردمان را می شنود و بر اجتماعات آنان وارد 

شده سالم می دهد. او مردمان را می بیند.«]13[
در دعای ندبه می خوانیم: »جانم فدایت! تو آن غایبی هستی 
كه از میان ما بیرون نیستی. جانم فدایت! تو آن دور شده از وطن 

هستی كه از ما دور نیستی.«]14[
پی نوشت ها:

1. مهدی موعود، ص 934.
2. تنكابنی، قصص العلما، ص 259.

3. بحاراالنوار، ج 52، ص 174.
4. تنزیه االنبیاء، ص 182، به نقل از مجلة حوزه، ویژه نامة 

امام زمان، ص 99.
5. كتاب الغیبه، ص 99.
6. وافی، ج 2، ص 414.
7. حق المبین، ص 87.

8. شیخ طوسی، كتاب الغیبه، ص 395.
9. شیخ صدوق، كمال الدین، ص 516.

10. منتهی اآلمال، ص 559 و 562.
11. احتجاج طبرسی، ج 2، ص 596.

12. همان.
13. جباری، عاشوری و حكیم، تاریخ عصر غیبت، ص 426، 

به نقل از الغیبه نعمانی، ص 72.
14. مفاتیح الجنان، دعای ندبه.

15. عبدالرحمن انصاری، در انتظار خورشید، ص 128تا 
138 با تلخیص .
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امام حسین )ع(

قرآن كریــم در مــورد دوران بــارداری مادر 
امام حســین )ع( بر او و والدتــش می فرماید: 
ْینَا اْلِنَســاَن بَِوالَِديِْه إِْحَسانًا َحَمَلْتُه أُمُُّه  »َو َوصَّ
ُكْرًهــا َو َوَضَعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلــُه َو فَِصالُُه ثاََلثُوَن 
ُه َو بََلَغ أَْربَِعیَن َسنًَة قَاَل  َشْهًرا َحتَّی إَِذا بََلَغ أَُشــدَّ
َّتِــي أَنَْعْمَت  َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشــُكَر نِْعَمتََك ال
َعَلی َوالِــَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاُه و  َعَليَّ و َ
ِّي ِمَن  ِّي تُْبــتُ إِلَْیَك َوإِن يَّتِي إِن َأَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ
الُْمْسلِِمیَن: و انسان را ]نسبت[ به پدر و مادرش 
به احسان ســفارش كردیم، مادرش با تحمل 
رنج به او باردار شــد و با تحمل رنج او را به دنیا 
آورد و باربرداشتن و از شــیرگرفتن او سی ماه 
اســت، تا آن گاه كه به رشــد كامل خود و به 
چهل سال برســد می گوید: پروردگارا! بر دلم 

بیفكن تا نعمتی را كه به مــن و به پدر و مادرم 
ارزانی داشته ای سپاس گویم و كار شایسته ای 
انجام دهــم كه آن را خــوش داری و فرزندانم 
را برایم شایســته گــردان در حقیقت من به 
 درگاه تو توبه آوردم و مــن از فرمان پذیرانم.« 

)احقاف/15(
امام حســین)ع( از هیچ بانویی شیر ننوشید؛ 
بلكه پیامبر گرامی)ص( به اراده الهی انگشت 
خویش را بر دهــان او می نهــاد و می مكید و 
این برای دو یا ســه روز او از نظــر تغذیه كافی 
بود؛ بدین گونه گوشــت و خون و پوســت او از 
پیامبر)ص( بود و جز حســین)ع( و یحیی بن 
زكریا)ع(، كودكی شــش ماهه متولد نشــد. 

)بحاراالنوار، ج 44، صفحه 232( 

 کشتی نجات مستمندان 
و پناه دردمندان 

مریم علی بابایی

طبق روایات، خداوند در قرآن کریم از امامت و والیت و شخصیت امامان نور و از شهادت و سوگ امام حسین)ع( 
سخن گفته است .در این مقال برخی آیاتی که به حضرت امام حسین)ع( اشاره دارند ، ذکر شده اند.

مروری بر آیاتی که به امام حسین)ع( اشاره دارند

حضرت زكریا)ع( از پروردگارش درخواســت 
كرد كه اسماء خمســه طیبه را به وی بیاموزد؛ 
خداوند متعــال جبرئیل را بر او فرســتاد و آن 
اســامی پاک را بــه او تعلیــم داد. زكریا چون 
نام هــای محمد)ص(، علــی)ع(، فاطمه)س( 
و حســن)ع( را یاد می كرد، اندوهش برطرف 
می شــد و گرفتاریش از بیــن می رفت و چون 
حسین)ع( را یاد می كرد، بغض و غصه گلویش 
را می گرفت و می گریســت و مبهوت می شد. 
روزی گفت: بارالها چرا وقتــی آن چهار نفر را 
یاد می كنم آرامش می یابــم و اندوهم برطرف 
می شود، اما وقتی حســین)ع( را یاد می كنم 

اشكم جاری و ناله ام بلند می شود؟! 
زكریا چون علت را شــنید ناالن و غمگین شد 
و تا ســه روز از عبادتگاهش بیــرون نیامد و به 
كســی اجازه نداد نزد او بیاید و گریه و ناله سر 
داد و چنیــن نوحه گفت: بارالهــا از مصیبتی 
كه برای فرزنــد بهترین خالیق خــود تقدیر 
كرده ای دردمندم. خدایا آیا این مصیبت را بر 
آستانه او نازل می كنی؟ آیا جامه این مصیبت 
را بر تن علی و فاطمه می پوشــانی؟! آیا این غم 
را بر ســاحت آنان فرود مــی آوری؟! بعد از آن 
گفت: بارالها فرزندی به من عطا كن تا در پیری 
چشمم به او روشن شود و او را وارث و وصی من 
قرار ده، آن گاه مرا دردمند او گردان؛ هم چنان 
كه حبیبــت محمــد را دردمنــد فرزندش 
گردانــدی! خداونــد حضرت یحیــی را به او 
بخشید و او را دردمند وی ساخت. خداوند در 
اشاره به شهادت و شهادتگاه و شرایط و حاالت 
جانســوز آن حضرت می فرمایــد: كهیعص 
)مریم/1( روایت شــده اســت كه این حروف 
مقطعه به داســتان قیام امام حســین)ع( در 
كربال اشاره اســت: »كاف« اشاره به »كربال«، 
»هــاء« اشــاره بــه »هالكت حســین)ع( و 
یارانشان«، »یاء« اشــاره به »یزید«، »عین« 
به مســئله »عطــش« و »صاد« بــه »صبر و 
استقامت امام حسین)ع( و یارانشان« )تفسیر 

نمونه( 
بعد از ذكر حروف مقطعه، نخســتین سخن از 
داســتان حضرت زكریا)ع( شــروع می شود و 
می فرماید: »در آن هنگام كه از نداشتن فرزند، 
ســخت ناراحت و غمنــاک بود. رو بــه درگاه 

كاشی كاری هفت رنگ/ باب السالم حرم امام حسین)ع( / عكس: صابر شیخ رضایی
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دوران زندگی امام 
حسین)ع( 

تاریــخ زندگی نورانــی و افتخارآمیز حضرت 
اباعبداهلل الحسین)ع( را می توان به پنج دوره 

تقسیم كرد:
دوره اول: مقارن با حیات پیامبر)ص( / )4-

11ق( 
دوره دوم: از رحلــت پیامبــر)ص( تا پایان 

خالفت عثمان/ )11-35ق(
دوره ســوم: مقارن با خالفت امام علی)ع(/ 

)35-40ق(
دوره چهارم: از شــهادت امــام علی)ع( تا 
هنگام مرگ معاویه و به قدرت رسیدن یزید/

)40-60ق( 
دوره پنجم: دوران قیام بر ضد حكومت یزید/ 

)60-61ق( 
بررسی ادوار پنج گانه زندگی امام حسین)ع(، 
از حضــور فعــال و تأثیرگــذار ایشــان در 
حــوادث و رخدادهای جامعه اســالمی خبر 
می دهد، چنان كه بررســی ســیره و سخنان 
بر جای مانده از ایشــان نیز توجه به پرورش 
 اخالقــی و معنوی انســان ها را بــه نمایش 

می گذارد. 
هــر یــك از دوران تاریــخ زندگــی امــام 
حسین)ع(، ویژگی های قابل تأملی را در خود 
دارد. مثاًل یكی از مهم ترین ویژگی های دوره 
نخست، پرورش یافتن در دامان پیامبر)ص( 
و برخورداری از تأثیرهــای عاطفی و معنوی 

پیامبر خداست.
مدت بارداری مــادرش بــه او و فاصله میان 
تولد برادرش و بارداری به او؛ بر اساس روایتی 
معتبر، فاطمــه )س( 10 روز پس از تولد امام 
حسن)ع( )اولین فرزند خود( امام حسین)ع( 
را حامله شد و بر اساس نقل های بسیار، مدت 
حمل ایشان، شش ماه بود لیكن برخی منابع 
دیگر، زمان حمل امام حســین)ع( را پنجاه 
شــب پس از تولد بــرادرش و برخــی دیگر 
یك ماه و بیســت و دو شــب پس از آن ذكر 
كرده اند.)در این منابع هم چنین فاصله میان 
تولد دو برادر هفــت ماه و ده شــب، ده ماه و 
 بیست و دو شب، یك ســال و ده ماه گزارش 

شده است.( 

خداوند متعال آورد آن گاه در خلوتگاه و آن جا 
كه صدایش را دیگری نمی شنید، پروردگارش 
را خواند و گفت: پروردگارا! استخوان های من 
كه ســتون پیكر من و محكم ترین اعضای تن 
من اســت، سستی گرفته و شــعله های پیری 
تمام موهای سر مرا فرا گرفته است، پروردگارا! 
من هرگز در دعاهایی كه كــرده ام از درگاه تو 
محروم باز نگشــتم. پروردگارا! من از بستگانم 
بعد از خودم بیمناكم )ممكن اســت دست به 
فساد بیاالیند( و همسرم نازاست. از نزد خودت 
ولی و جانشــینی به من ببخش؛ جانشینی كه 
از من ارث ببرد و هم چنیــن وارث آل یعقوب 
باشد؛ پروردگارا! این جانشین مرا مورد رضایت 
خود قرار ده«. خداوند در اجابت دعای زكریا به 

او یحیی را داد كه شبیه حسین بود.
شــباهت هــای یحیــای پیامبــر)ع( و امام 

حسین)ع(
یحیای پیامبــر)ع( و امام حســین)ع( از چند 

دیدگاه با هم شباهت دارند: 
1. هر دو شش ماهه به دنیا آمدند )بحاراالنوار، 

ج43، ص 223(
2. سرهای هر دوی آنان از بدنشان جدا شده و 

پس از شهادت سرهای آنان سخن گفتند.
3. امــام حســین)ع( در راه كربــال در هــر 
منزلگاهــی پیوســته از حضــرت یحیی یاد 

می كردند. )بحاراالنوار، ج45، ص298( 
4. هر دو را خدا نــام نهاد و در مــورد حضرت 
یحیی فرمود ما تــو را به فرزنــدی كه نامش 
یحیی اســت مــژده می دهیم. در مــورد امام 
حسین)ع( بر زبان فرشــته وحی پیام فرستاد 
كه نام این كودک گرانقدر را حســین نهاده ام. 

)بحاراالنوار، ج43، ص 238( 
5. پیــش از والدت حضــرت یحیــی و امــام 
حسین)ع( به آمدنشان بشــارت داده شد؛ اما 
مژده به تولد حضرت یحیی موجی از شــادی 
پدید آورد و بشــارت به والدت امام حسین)ع( 

موجی از شادی و اندوه پدید آورد.
6. نحوه شــهادت این دو بزرگوار هم شــبیه 
همدیگر اســت؛ یعنی شــقی ترین فرد، ســر 
مقدس آنــان را از تــن جدا نمود و بــرای فرد 
ناپاكی هدیه فرســتاد و او نیز ســر مقدس را 

داخل طشت طال گذاشت.

در کتاب الکافــی، به روایت ابوخدیجــه از امام 
صادق)ع( نقل شــده کــه چون فاطمــه به امام 
حسین)ع( باردار شــد، جبرئیل نزد پیامبر)ص( 
آمد و گفت: بی گمان فاطمه)س( به زودی پســری 
به دنیا می آورد که امتت پس از تــو او را خواهند 
کشــت. پیامبر)ص( به جبرئیل فرمود: بر خدایم 
درود می فرســتم، اما من به فرزندی که امتم پس 
از من او را بکشــند نیاز ندارم. جبرئیل گفت: ای 
محمد! خدایت بر تو سالم رساند و تو را چنین مژده 
داد که امامت، والیت و وصایت را در نســل او قرار 
می دهد. پیامبر)ص( فرمود: راضی شــدم. سپس 
به فاطمه)س( پیام داد کــه خداوند مرا به فرزندی 
مژده داده که از تو متولد می شــود و امتم پس از 
من او را می کشــند. فاطمه)س( پیغام داد من به 
چنین فرزندی نیاز نــدارم. پیامبر)ص( به او پیام 
داد که خداوند امامت و والیت و وصایت را در ذریه 
او قرار می دهد. فاطمه)س( فرمود: راضی شــدم.
اما فاطمه)س( از باردار شــدن به او و وضع حمل او 
ناراحت بود. تا به حال نشــده که مادری از به دنیا 
آمدن پسرش ناراحت باشد، اما فاطمه)س( از این 
رو ناراحت بود که می دانســت او به زودی کشته 
خواهد شــد. پس از تولدش، پیامبر)ص( او را در 
آغوش گرفت و گریســت و فرمود: پس از من گروه 
ستمکار او را خواهند کشــت، خداوند شفاعتم را 
به آن ها نرســاند. از طرفی پس از تولد او جبرئیل 
با هزار فرشته فرود آمد و تولد او را به پیامبر)ص( 
تبریک گفت. فاطمه او را نــزد پیامبر)ص( آورد و 
پیامبر)ص( او را حسین نام نهاد. در کتاب االمالی 
شیخ طوسی آمده اســت: پیامبر)ص( روز هفتم 
سر امام حسین)ع( را تراشــید و هم وزنش نقره 
مسکوک صدقه داد. یک قوچ سپید برای او عقیقه 
کرد و رانش را به قابله داد و بر ســرش عطر مالید و 
فرمود: خون مالیدن بر ســر، سّنت جاهلی است. 
)برگرفته از کتاب دانشنامه امام حسین)ع( نوشته 

آیت اهلل محمد ری شهری( 

و پیامبر)ص( او را 
حسین نام نهاد 
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    زندگی توأم با سختی ها و مرارت ها 
دوران زندگی آن حضرت كه حدود 57 ســال 
طول كشــید، دورانی اســت توأم با سختی ها 
و مرارت هــا. بنا بــه نقل مشــهور، آن حضرت 
سه ســال قبل از شــهادت مولی الموحدین، 
امام المتقین، امــام علی)ع( به دنیــا آمده و از 
همان زمان مشــكالت و ســختی ها را مشاهد 
كردند. شهادت حضرت علی)ع(، شهادت امام 

حسن)ع(، شــهادت حضرت سیدالشهدا)ع(، 
عزیزان و یارانش، همه و همه صحنه هایی است 
كه انسان را بســیار متأثر می كند و در فكر فرو 
می برد كه برای ادامه حیات اسالم چه باید كرد 
و آن امام همام از تمــام ظرفیت های وجودی 
خودشــان در تمام دوران عمر بهــره گرفتند و 
استفاده كردند تا پیام اسالم ناب را به ما منتقل 

كنند.

    مبارزه در قالب دعا
از یك ســو با حاكمان جور زمان خودشــان به 
مبارزه برخاستند و آن مبارزه، مبارزه فنی بود 
كه در قالــب دعاها و نیایش هــای آن حضرت 
مشــاهده می كنیم. اگر در آن زمان، هر روز بر 
سر 70 هزار منبر، لعن حضرت امیر)ع( مطرح 
مي شد، آن بزرگوار در هر فرازی از دعاهایی كه 
فرمودند، صلوات بر محمد)ص( و آل محمد)ص( را 

تكرار كردند. 
از ســویی دیگر حضرت تالش كردند فرهنگ 
قرآن را در بین جامعه ســاری و جاری كنند و 
با تالوت زیبای خودشــان همواره از قرآن یاد 
كردند و عده ای كه صدای دلنشین آن حضرت 
را می شنیدند، آن قدر در فكر فرومی رفتند كه 
گاهی مدهوش می شدند. بر اساس آنچه كه در 
تواریخ آمده است، ایشان مي فرمودند كه »اگر 
مغرب و مشرق و هر آنچه كه در آن است از بین 
برود و نابود شــود و من با قرآن باشم، احساس 

تنهایی و وحشت نمی كنم.«
    تربیت شاگردان

از ســویی دیگر حضرت به تربیت شــاگردان 
اهتمــام ورزید. شــیخ طوســي در احواالت 
ایشان این طور نقل می كند كه امام سجاد)ع( 
170 شــاگرد برجســته تربیت كــرد. با همه 
محدودیت ها، اختناق ها، فشارها و سختی ها، 
باز هم ایشــان از این مأموریت غافل نبودند و 
برده هــا را خریــداری می كردنــد. در منزل 
دانشــكده ای درســت كرده بودنــد و در آن 
دانشــكده این برده ها را تربیــت می كردند و 
شب عید فطر هر ســال این افراد را در راه خدا 
آزاد می كردنــد، اما حتی بعضی هــا حاضر به 
رفتن نمی شــدند. این بردگان در طول مدتی 
كه در محضــر امام ســجاد)ع( بودند، متحول 
و دگرگون می شــدند و با اســالم ناب آشــنا 

می شدند. 
حضرت هرســاله این كار را تكرار می كردند و از 
این طریق هزاران عالقه مند به اســالم را پدید 
آوردنــد. در جامعــه آن زمان، كســانی كه به 
ظاهر بَرده بــوده و از محرومیت های اجتماعی 
شــدیدی برخوردار بودند را، چندان به حساب 
نمی آوردند، ولی امام سجاد)ع( آن ها را همانند 
دیگر انســان ها می دیدند، آن ها را می خریدند 
و در منزل تربیت می كردنــد و در راه خدا آزاد 

می كردند.

شمشیر دعای تو بریده سر شرک

حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی
رییس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور

تاریخ دقیق تولد حضرت امام سجاد)ع( مورد اختالف شدید مورخان اســت. مشهورترین نظر درباره  سال 
و روز تولد این امام همام، پنجم شــعبان سال 38 ه.ق در مدینه اســت که بزرگانی نظیر شیخ مفید در ارشاد، 
شیخ کلینی در اصول کافی، ابن شهرآشوب در مناقب، ابن خشاب در موالید اهل بیت)ع(، شهید در »الفصول 
المهمه« و دیگران به آن معتقدند. نظرات دیگر عبارتند از: ســال 33، 36، 37 و نیز ســال 48 یا 49 هـ.ق. 
بنابراین، قول مشهور این است که امام سجاد)ع( در پنجم شــعبان سال 38 هـ.ق در مدینه متولد شدند و در 

بیست و پنجم محرم الحرام سال 95 هـ.ق به شهادت رسیدند. 

حضرت امام سجاد)ع( از یک سو با حاکمان جور زمان خودشان به مبارزه 
برخاستند و از طرفی با نیایش های خویش ازاسالم ناب حراست کردند

اثر: حامد امامی

امام سجاد )ع(
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بســیار گســترده ای اســت و جا دارد كه همه 
فرهیختگان و دانشمندان و انسان های موحد 
و آزاده عالم، نه فقط مســلمانان، از زندگی امام 
سجاد)ع( سبك زندگی خودشان را أخذ كنند 

و بسازند.
    صحیفه سجادیه و رساله حقوق

صاحب الذریعه، مرحوم شیخ آقابزرگ تهرانی 
می فرماید: »صحیفه ســجادیه به دســت امام 
محمد باقر)ع( و به دســت زید بــن علی)ع(ـ  
كه در راه خدا شهید شــدـ  به نگارش درآمده 
اســت« و 70 شــرح را در الذریعه، در ارتباط با 
صحیفه سجادیه نوشته است. شرح هایی بسیار 
ارزشمند كه در جای خود باید به هر یك از آن ها 
پرداخت و توضیح داد كــه از چه منظری بر این 

كتاب ارزشمند شرح  نوشتند. 
ترجمه های متنوع و متعــددی هم از صحیفه 
ســجادیه به زبان فارسی نوشــته شده است؛ 
ترجمه مرحــوم شــعرانی، ترجمــه مرحوم 
فیض االســالم، صــدر بالغــی و بســیاری از 
شــخصیت هایی كه در این زمینه گام نهادند و 
آثاری از خودشان به یادگار گذاشتند و اخیراً هم 
شیخ حسین انصاریان در این زمینه ترجمه ای 

نوشتند كه مورد توجه قرار گرفته است.
مرحوم شیخ ابومحمد حرانی، نخستین كسی 
اســت كه در تحف العقول، رســاله حقوق امام 
ســجاد)ع( را مطرح و در معرفی آن می نویسد: 
»در رســاله حقوق، پنجــاه حق از زبــان امام 

ســجاد)ع( بیان شــده اســت.« بعد از ایشان 
مرحوم شــیخ صدوق در »من الیحضر الفقیه« 
و »خصال«، كتاب رســاله حقــوق را با اندكی 
اختالف مطــرح می كند. در هر صــورت از این 
طریق گامــی در جهت انتقال فرهنگ اســالم 

برداشته شد.
    مظهر آمیختگی دنیا و آخرت

وقتی بــه دعاهای امــام ســجاد)ع( مراجعه 
می كنیم، مشاهده می كنیم كه این دعاها مظهر 
آمیختگی دنیا و آخرت است. هم از دنیا و هم از 
آخرت در این دعاها یاد شده و نشان می دهد كه 

آن حضرت به هر دو توجه داشته اند. 
حضرت در فــرازی از دعای ابوحمــزه ثمالی 
می فرمایند: »اللهم انی اعوذ بك من الكســل 
و الفشــل: خدایا به تو پناه می برم از كسالت و 
سســتی در كارها« این آموزه ها امروزه برای 
جوانان ما بســیار مفید اســت تا از كسالت و 
سستي دور باشــند. و »اللهم والجبن و البخل 
الغظة والقســوة ...: خدایا به تو پنــاه می برم از 
ســنگدلی.« آن هایــی كــه در مقابــل امام 
حســین)ع( ایســتادند، گروهی بودند كه در 
سایه لقمه حرام آرام آرام به این نقطه رسیدند 
و قسی القلب شدند و هرچه فرزند پیامبر)ص( 

فرمودند، توجه نكردند. 
حضــرت در ادامــه ایــن دعــا می فرمایند: 
»والمســكنة و الفقــر و الفاقــه: خدایــا به تو 
پناه می بــرم از خــواری، فقرو تنگدســتی،« 
و »كل بلیــة و الفواحــش: خدایــا به تــو پناه 
می بــرم از هــر بلیــه ای، از هــر هرزگــی، 
گنــاه، معصیــت و كار زشــتی.« »مــا ظهر 
 منها و مــا بطن: آن هایــی كه ظاهــر و باطن 

است.« 
برخی از گناهان را مــردم می بینند و برخی را  

نمی بینند. 
خدایا من از همه این ها به تــو پناه می برم. امام 
ســجاد)ع( در این دعا، عوامل ســقوط فرد و 
جامعه را معرفی می كند. بــه نظرم این دعا باید 
از دوران پیش دبســتان به بچه ها آموزش داده 
شــود تا كودكان ما با این دعاها رشــد كنند و 
از كســالت، تنبلی، روحیه تن پــروری فاصله 
بگیرند. اگر بناست ما امت وسط باشیم، اگر قرار 
است كه در خط مقدم پیشــرفت و عدالت قرار 
گیریم، هیچ راهی جز تمســك به قرآن و اهل 

 .بیت)ع( وجود ندارد

    تربیت بَردگان
از ســوی دیگر، شــخصیت هایی مانند سعید 
بن جبیر، ابوحمزه ثمالی و ســعید بن مسیب، 
دست پرورده های امام سجاد)ع( هستند. امام 
لحظه ای از شــاگردپروری و تربیت انسان های 
وارســته فروگذار نكردنــد، لذا ایــن حركت 
فرهنگی دست به دست منتقل شد. بعد از امام 
سجاد)ع( هم امام محمد باقر)ع( كرسی درس 
خود را افتتاح كردنــد و در آن مكتب 400 نفر 
و در زمان امــام صادق)ع( 4000 نفر رشــد و 
تربیت یافتند. بنیان حركت فكری و فرهنگی را 
امام سجاد)ع( گذاشتند و با همه این سختی ها 

و مسئولیت ها، راه های جدیدی را گشودند. 
در هر صــورت، امــام ســجاد)ع( از لحظات 
تــك  از  كردنــد،  اســتفاده  زندگی شــان 
تــك لحظــات و فرصت هــا بهــره گرفتند 
تحــول  خودشــان  زمــان  جامعــه  در   و 

آفریدند. 
ایشان همچنین از حماسه عاشورا دفاع كردند؛ 
با ســخنرانی ها، با رفتارهایی كه از خودشــان 
نشــان دادند در صحنه هایی كه عكس العمل 
نشان می دادند و اشــك می ریختند، با اشك، با 

دشمن مبارزه می كردند. 
همان طور كه حضرت امــام)ره( می فرمودند: 
»اشك ما بر مظلوم، فریاد ما علیه ظالم است«؛ 
امام ســجاد)ع( از این روش استفاده كردند. در 
هر صورت اعجاز زندگی امام ســجاد)ع( اعجاز 

مظهر آمیختگی دنیا و آخرت
در دعاهای امام ســجاد)ع( مشــاهده می كنیم كه این دعاها مظهر آمیختگی دنیا و 
آخرت است. هم از دنیا و هم از آخرت در آن ها یاد شده و نشان می دهد كه آن حضرت به 

هر دو توجه داشته اند.

در احواالت ایشان 
شیخ طوسی 
این طور نقل 

می كند كه امام 
سجاد)ع( 170 
شاگرد برجسته 

تربیت كرد. با همه 
محدودیت ها، 

اختناق ها، فشارها 
و سختی ها، باز 
هم ایشان از این 
مأموریت غافل 

نبودند
  ترجمه صحیفه سجادیه استاد گرمارودی 

»صحیفه  ســجادیه« را اخت القرآن، زبور آل محمد و انجیل اهل بیت)ع( نامیده اند و در شیوایی 
و استواری ســخن، پس از قرآن و نهج البالغه، ســومین اثر مدون و برجســته  اسالمی است كه 
از دورتریــن روزگاران مورد توجــه اهل ادب بوده اســت.این اثر به دلیل در برداشــتن كلمات 
شورانگیز و شیواترین راز و نیازهای بشــری به درگاه ایزدی، همواره مورد توجه همه  دلباختگان 
به معنویات بوده است. نیایش نامه ســید الســاجدینـ  صلوات اهلل علیهـ  خورشیدی همیشه 
تابان اســت كه هر شــعاع نورش در هر لحظه كه می تابد، فروغی تازه برای زمینیان دارد و زالل 
همیشه جاری اســت كه هر قطره اش جانها را زنده می سازد.ده ها شــرح و ترجمه و تعلیقه بر 
»صحیفه« نوشته اند، اّما وقتی كه این كالم بلند الهی بر جان می نشیند و عطر حضور قرب الهی 
را بر دل می نشاند، گویی كه نخستین بار به گوش رسیده و نخســتین بار، پیام بلند آسمان را به 
زمینیان رسانده است.ترجمه صحیفه سجادیه، توسط شاعر دانشــمند و نام آور دیار ما، استاد 
سید علی موســوی گرمارودی حیاتی تازه به پیكر بیجاِن نشر دمیده است. ابتكار در واژه گزینِی 
معقول و نظام مند، جمالت روان و استواِر شــعر گونه، توّجه به ژرفای مفاهیم، عنایت به فضای 
»آرگائیسم« )باستان گرایی( در زبان مبدأ و كوشش در انتقال آن به زبان مقصد، تنها پاره ای از 
ویژگیهای این ترجمه فاخر و كرامند.این ترجمه را باید نه یك بارـ  كه بارهاـ  خواند، و درون مایة 

آنها را بر دل و جان نشاند...
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حضرت عباس )ع(

عباس بن علی)ع( در طــول حیات خویش از 
محضر پدر و برادرانش، بیشــترین بهره را برد 
و جامع فضایل نیكو گردیــد. آن بزرگوار آنچه 
را از محضر آن ســه امام معصوم آموخته بود، 
در كربال آشكار ســاخت و حماسه ساز نام آور 
عاشورای حسینی شد. امام علی)ع( با واژه ای 
مهرآفریــن، نام فرزنــد خود را عبــاس نهاد. 
عباس یعنی شــیر بیشه شــجاعت و قهرمان 
میدان نبرد. افتخار بــزرگ عباس بن علی)ع( 
این بود كــه در همه عمــر، در خدمت امامت، 
والیت و اهل  بیت عصمت بود، به ویژه نســبت 
به اباعبــداهلل الحســین)ع( نقــش حمایتی 
ویژه ای داشــت و بازو و پشــتوانه و تكیه گاه 
بــرادرش سیدالشــهدا)ع( بود و نســبت به 
آن حضرت، همــان جایــگاه را داشــت كه 
 حضرت امیر)ع( نســبت به پیامبر)ص( خدا 

داشت.
وقتی به القاب زیبای حضرت عباس می  نگریم، 
آن ها را هم چون آینه  ای می یابیم كه هركدام، 
جلوه  ای از روح زیبا و فضائل حضرت را نشــان 
می دهند. القــاب حضرت عبــاس، برخی در 
زمان حیاتش هم مشــهور بود، برخی بعدها بر 

او گفته شــد و هركدام مدال افتخــار و عنوان 
فضیلتی اســت جاودانه. كنیــه اش ابوالفضل 
بود، پدر فضل؛ هــم به این جهــت كه فضل، 
نام پســر او بود، هم به این جهــت كه در واقع 
نیز پدر فضیلت بــود و فضل و نیكــی، زاده او 
 و مولــود سرشــت پــاک و پرورده دســت 

كریمش بود. 
ابوالقربه )پدر مشك(، ســقا، قمر بنی هاشم، 
باب الحوائج، رئیس عسكرالحســین )فرمانده 
سپاه حسین(، علمدار، ســپهدار، عبد صالح، 
صاحب لواء و طیــار از جمله القاب آن حضرت 
است. »ُمواســی« یكی از القاب دیگر حضرت 
ابوالفضل)ع( اســت. او از همه چیز دل بریده 
بود و تنها به حسین)ع( دل بســته بود و همه 
هســتی خویش را نثــار او نمــود. همیاری، 
بــرادری و پیونــد پرمحبت و تنگاتنــگ او با 
امام حســین)ع( هم چون همیــاری و پیوند 
عاشــق حقیقی به معشــوق بود. المواســی 
 الصابر و المحتســب از دیگر القاب آن حضرت 

به شمار می رود.
    عباس در کالم معصومین)ع( 

حضــرت عبــاس از معــدود غیرمعصومین 

نامی بلند بر 
تارک تاریخ

سمیرا خباز

چهارم شــعبان، ســالروز میالد پرچم دار کربال، حضرت عباس 
بن علی)ع( است. عباس بن علی)ع( در سال 26 هـ.ق در مدینه 
چشم به جهان گشود. آن حضرت در دامان امیرالمؤمنین علی)ع( 
و مادر گرامی اش به گونه ای پرورش یافت که به مظهر غیرت، ایثار و 
شجاعت، بدل شد. داستان شجاعت و صالبت عباس)ع(، مدت ها 
پیش از والدت، از روزی آغاز شد که امیرالمؤمنین)ع( از برادرش 
عقیل خواســت تا برای او زنی برگزیند که ثمره ازدواجشــان، 
فرزندانی شــجاع و برومند در دفاع از دین و کیان والیت باشند. 
او نیز »فاطمه« دختر »حزام بن خالد بن ربیعه« را برای همســری 

موالی خویش انتخاب کرد که بعدها »ام البنین« خوانده شد.

گذری بر ویژگی های منحصر به فرد علمدار کربال

اثر: حسن روح االمین
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حســین)ع( جهاد كرد و به افتخار شــهادت 
رسید«. آن حضرت هم چنین درباره اخالص 
و ارزش جهاد حضرت عبــاس)ع( می فرماید: 
»شهادت می دهم و خدا را شاهد می گیرم كه 
تو در راه جنگجویان بــدر و مجاهدان راه خدا 
گام نهادی و در جهاد با دشمنان خدا، اخالص 
ورزیدی و در نصرت اولیای خدا، خلوص نشان 
دادی و از دوســتانش دفاع كردی... شهادت 
می دهم كه تو هر چه در توان داشــتی، انجام 

دادی.« 
در بخشــی از زیــارت ناحیــه مقدســه امام 
هــادی)ع( از زبــان آن حضــرت چنیــن 
می خوانیم: »ســالم بر ابوالفضل العباس، پسر 
امیرالمؤمنین؛ آن كه با كمال مواســات و ایثار 
و برادری، جانش را نثار برادرش حســین)ع( 
كرد؛ آن كه دنیا را وســیله آخرت قــرار داد؛ 
آن كــه خــود را فداكارانه فدای بــرادر نمود؛ 
آن كه نگهبان دین و ســپاه حســین)ع( بود؛ 
آن كه تالش بســیار برای آب رســانی به لب 
 تشنگان نمود؛ آن كه دو دســتش در راه خدا 

قطع شد.« 
در زیارتنامــه منســوب بــه حضــرت ولی 
عصر)عج( مشهور به زیارت ناحیه می خوانیم: 
»ســالم بر عباس فرزنــد امیرمؤمنان)ع( كه 
جانش را در راه مواسات با برادرش تقدیم نمود 
و دنیایــش را در راه تحصیل آخرت صرف كرد 
و جانــش را برای حفاظت از بــرادرش قربانی 

فرمود.«
    جایگاه ویژه حضرت عباس)ع(

شــناخت مقام و جایگاه حضرت عباس)ع( در 
میان شهدای كربال ســخت و دشوار است، اما 
می توان به این جمله امام حســین)ع( »االن 
انكسر ظهری و قلت حیلتی ...« توجه كرد كه 
چگونه با شــهادت 70 تن از یاران و فرزندان، 
چنین جملــه ای را به زبان نیاوردنــد و تنها با 
شهادت حضرت عباس)ع( چنین جمله ای را 
گفتند، در حالی كه حضرت عباس)ع( آخرین 
فرد از یاران بودند كه با شــهادت ایشــان امام 
تنها و بی یاور شده بود. دلسوخته ای می گوید: 
عبــاس، تنهــای تنهــا، ارتش حســین)ع( 
بود. آری حضــرت عباس)ع(، زهراسرشــت 
و فاطمه تبــار بود كه بــا افتادنش از اســب، 
 حضرت فاطمه زهــرا)س( صــدا زد، عباس 

 .پسرم

هستند كه از معصوم برای ایشــان زیارتنامه 
صادر شــده اســت، گرچه آیــت اهلل جوادی 
آملی معتقد اســت هیــچ دلیلی بــر انحصار 
 والیــت و عصمــت در امامان معصــوم )ع( 

نیست. 
از همین رو می تــوان گفت: زینــب كبری و 
حضــرت ابوالفضل العباس)علیهما الســالم( 
نیــز، در حد خود معصــوم و ولــی اهلل بودند. 
غیر ولّی خدا، نمی تواند در پاســخ آن ملعون 
كه گفته بود: »كیف رایت صنــع اهلل باخیك 
واهل بیتك«، بفرمایــد: »ما رأیُت إال جمیاًل« 
والیت زینــب كبری)علیها الســالم( را امام 
ســجاد)علیه الســالم( با جمله» انت بحمد 
 اهلل عالمه غیــر معلمه، و فهمــه غیر مفهمه« 

امضاء فرمود.
از حضرت امام صــادق)ع( زیارتنامه ای برای 
حضــرت ابوالفضل)ع( روایت شــده اســت، 
هم چنیــن در زیارت ناحیه مقدســه در مورد 
حضــرت عبــاس)ع( به صــورت اختصاصی 
بیانات بلندی وجــود دارد و حضرت اباالفضل 
مورد مدح حضرات معصومین قرار گرفته اند و 
این به سبب غرق بودن حضرت عباس)ع( در 

معرفت به والیت است.
عظمت مقــام عباس بن علــی)ع( به گونه ای 
اســت كه امامان معصوم)ع( در موارد متعدد 
بر فداكاری ها، جانبازی ها و عظمت شخصیت 
آن بزرگوار تأكید فرموده اند. امام سجاد)ع( كه 
در كربال حضور داشــت و شاهد فداكاری های 
عمویش بــود، دربــاره حضــرت عباس)ع( 
می فرماید: »خداوند، عمویم عباس را رحمت 
كند كه با ایثــار و جانبــازی، در راه برادرش 
جانبازی كرد تا آن كه دســت هایش قطع شد 
و خداوند به جــای آن، دو بال بــه او داد كه با 
آن ها به همراه فرشتگان در بهشت پرواز كند؛ 
همان گونه كــه برای جعفر بــن ابوطالب قرار 
داده شد. عباس را در پیشگاه خداوند منزلتی 
است كه در روز قیامت، همه شهدا به آن غبطه 

می خورند.«
امام صادق)ع(، حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
را به عنوان كســی معرفی می كند كه از ایمان 
استوار و بینش نافذ برخوردار بوده و در راه امام 
بزرگوارش به جهاد برخاســته اســت. ایشان 
می فرمایــد: »عمویم؛ عبــاس، بصیرتی نافذ 
و ایمانی محكم داشــت. او به همراه برادرش 

حضــرت ابوالفضــل در مقــام تســلیم محــض نســبت به 
سیدالشهدا)ع( بودند. سلمان  كه پیامبر)ص( فرمودند: »از اهل 
 بیت است« و صاحب اسم اعظم و صاحب آن مقامات باال بود، در 
جریان آتش زدن خانة حضرت علی )ع( در روایت است كه »وقع 
فی قلب سلمان شــئ« یعنی در دل ســلمان چیزی واقع شد و 
احساسش این بود كه حضرت كه صاحب اسم اعظم هستند، چرا 
تصرفی در این صحنه نمی كنند. در روایت آمده است كه حضرت 
به او فرمودند: »بیعتت را تجدید كن.« جریان عاشــورا كمتر از 
این جریان نبود، اما در قلــب حضرت ابوالفضل)ع( كوچك ترین 
واقعه ای رخ نــداد و در كل راه، در هیچ مرحله ای هیچ شــكی در 
ایشان به وجود نیامد. مقام تسلیم حضرت ابوالفضل نیز این طور 
كه ما فكر می كنیم، نبوده، امام حســین)ع(، ایشــان را در كوره 
سخت ترین امتحانات عالم برده بودند. آنچه امام حسین)ع( در 
روز عاشورا به اصحاب خود دستور دادند، از آنچه امام صادق)ع( 
از ابوهارون خواست سخت تر اســت. امام صادق)ع( به ابوهارون 
مكفوف فرمــود: كفش هایت را رها كــن و در تنور بنشــین. او 
كفش هایش را رها كــرد و در آتش رفت. تكلیفــی كه حضرت 
در روز عاشــورا روی دوش اصحابشان گذاشــتند، قابل مقایسه 
با چنین چیزی نیست. این كه شب قبل به آن ها فرمود بروید، به 
خاطر این بود كه تكلیف بسیار ســخت بود و می خواست آن ها را 

مهیا كند تا تنها كسانی بمانند كه بتوانند این بار را بردارند.
مرحــوم مقــرم، از علمایی اســت كــه كتابي بــرای حضرت 
ابوالفضل )ع( نوشته است. عالمه امینی در كتاب الغدیر از مرحوم 
مقرم تقدیر كرده است. ایشان می گوید: این كه آب نخورد، وصیت 
پدرش بود. امیرالمؤمنین، ابوالفضل را صدا زد و فرمود: بیا. فرمود: 
»پسرم وقتی در كربال دستت به آب رســید تا زمانی كه برادرت و 

بچه ها تشنه هستند، آب نخور. یاد تشنگی بچه ها باش.«

منابع: 
  سخنرانی حجت االسالم میرباقری.

  برنامه درس هایی از قرآن سال 71، حضرت ابوالفضل )ع(، ص 6 
)نرم افزار مجموعه آثار قرائتی(

  برگرفته از ســخنرانی حجت االســالم  والمســلمین ســید 
محمدمهدی میرباقری.

  كتاب »جای خالی عباس« اثر سیدعلی اصغر علوی، انتشارات 
سدید.

  كتــاب »جام حضــور« تألیف حجت االســالم والمســلمین 
سیدعباس موسوی مطلق.

مقام تسلیم

نکته

عظمت حضرت عباس)ع(
عظمت مقام عباس بن علی)ع( به گونه ای است كه امامان معصوم)ع( در 
موارد متعدد بر فداكاری ها، جانبازی ها و عظمت شــخصیت آن بزرگوار 

تأكید فرموده اند.
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حضــرت ابوالفضــل علیــه الســالم حــدود 
بیست و سه ســال از امام حســین علیه السالم 
كوچك تر بوده اند. ایشــان در زمان شــهادت 
پدر بزرگوارشــان، چهارده ســال داشتند. پسر 
دوم، جناب عبداهلل ابن امیرالمومنین سالم اهلل 
علیهما در كربال بیست و پنج ســاله بوده است؛ 
یعنی بیست و یك ســال قبل از آن، در بیست و 
یكم رمضان سال چهلم هجری، هنگام شهادت 
حضرت ابواالئمه علی علیه الســالم چهارـ  پنج 
ســاله بوده است. سومین پســر، جناب عثمان 
ابن امیرالمومنین علیهما الســالم بوده اســت. 

او را آن حضرت به یادبود عثمــان ابن مظعون، 
صحابی بزرگ رســول اهلل صلی اهلل علیه و آله، 
عثمان نامید، )ر. ک مقاتل الطالبیین، ص 89 و 
نیز التنبیه و االشراف ص 263 به نقل از دانشنامه 
امام حســین علیه الســالم، محمــد محمدی 
ری شهری، دارالحدیث( و در روز واقعه، بیست و 
یك ساله بوده  و در روز شهادت پدر گرامی شان، 
كمتر از یك ســال داشــته اســت. چهارمین و 
آخرین پســر، جناب جعفر ابــن امیرالمومنین 
علیهما الســالم در كربال حوالی بیســت سال 
داشــته اســت؛ یعنی مادر بزرگــوارش در روز 
ضربت خوردن صاحب ذوالفقار، جناب جعفر را 

باردار بوده است.

یك بار دیگر با هم مرور كنیم؛ در بیســت و یكم 
رمضان ســال چهلم هجری، فاطمــه ام البنین 
چهار پسر داشته است به ترتیب: عباس چهارده 
ســاله، عبداهلل چهار ســاله، عثمان یك ســاله 
و جعفر كــه هنوز متولد نشــده بــود. اگر قول 
دیگری را كه می گوید جعفر در عاشــورا بیست 
و نه سال داشته اســت بپذیریم، )المجدی، ص 
15 به نقل از دانشنامه امام حسین علیه السالم( 
ترتیب از این قرار اســت: عباس چهارده ساله، 
جعفر هشت ســاله، عبداهلل چهار ساله و عثمان 
یك ســاله. به عبارت دیگر، فاطمه دختر حزام، 
چهار طفل صغیر از صاحب لواء حمد، علی علیه 
السالم برایش به یادگار ماند كه بزرگ ترینشان 

قمر بنی هاشــم، نوجوانی چهارده ســاله بود و 
كوچك ترینشــان هنوز در رحم مادر بود )یا به 
روایت دیگر، كوچك ترینشــان یك ســاله بود؛ 

نوزادی شیرخوار(
این تفصیل را از آن جهت آوردم كه متوجه شویم 
حسنین ســالم اهلل علیهما برای این چهار یتیم 
ام البنین فقط برادر نبوده انــد، بلكه حكم پدر را 
برایشان داشته اند. اگر این چهار شاهزاده یعنی 
حضرت عباس و ســه بــرادرش، همــراه قافله 
حســینی تا قتلگاه خویــش نمی آمدند، جای 
تعجب داشت، چون آقا اباعبداهلل الحسین علیه 
السالم همه چیزشــان بود. همین نسبت را دو 
یادگار امام حســن مجتبی علیه السالم با عمو 
جانشان، حضرت ســبط شهید حسین ابن علی 
علیهما السالم داشــتند؛ حضرت قاسم به سن 
بلوغ نرسیده بود. یعنی یازده سال قبل از آن در 
سال پنجاه هجری موقع شهادت پدرش، كمتر 
از چهار سال داشته اســت. حضرت عبداهلل ابن 
الحسن نیز روز عاشورا وقتی در آغوش عمویش 
شهید شــد، بنا به روایت منابع متقدم، كودكی 
نارسیده به سن بلوغ و بنا به روایت منابع متأخر، 
یازده ساله بوده اســت. او نیز مثل حضرت قاسم 

در آغوش عمویش بزرگ شده است.

و اما باید توجه داشــت كه خروج امام حســین 
علیه الســالم از مدینه، اصاًل یك اقدام قبیلگی 
نبود چنان كه از بنی هاشمـ  بنا به آنچه دانشنامه 

عباس! 
من نیز با امام توام

زهیر توکلی 
شاعر و روزنامه نگار

بســیاری از افراد فکر می کنند امیرالمؤمنیــن، امام علی علیه 
السالم، بالفاصله پس از شهادت حضرت صدیقه طاهره صلوات اهلل 
و سالمه علیها، با فاطمه ام البنین ازدواج کرد. این تلقی اشتباهی 
است. موالی متقیان علی علیه السالم بنا به وصیت حضرت فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها با خواهرزاده ایشــان، امامه ازدواج کردند؛ 
یعنی دخترخاله حسنین ســالم اهلل علیهما. تا آن جا که نگارنده 
جستجو کرده اســت، تاریخ دقیقی برای ازدواج ساقی کوثر علی 
علیه السالم با فاطمه وحیدیه کالبیه در کتاب ها ذکر نشده است، 
اما آنچه مسلم است، حضرت ابوالفضل علیه السالم در عاشورای 
سال شصت و یک هجری سی و چهار یا سی و پنج سال داشته اند؛ 
پس حدود سال بیست و شــش هجری متولد شده اند. در نتیجه، 
ازدواج مولی الموحدین علی علیه الســالم با مادر قمر بنی هاشم 
علی القاعده به یکی دو سال قبل از آن باز می گردد؛ یعنی در حدود 
سیزده چهارده سال پس از شهادت حضرت سیده النساء صلوات 
اهلل و سالمه علیها. بنابراین، تصور غلطی که برخی از مردم دارند و 
فکر می کنند ورود بانو ام البنین به خانه حضرت یعسوب الدین علی 
علیه السالم در دوران کودکی حسنین سالم اهلل علیهما بوده است، 

از اساس باطل است.

در ستایش آزادی و آزادگی و 
آزاداندیشی

دل نوشت
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علیه السالم درآمد؛ یعنی یك نسبت سببی هم 
جداگانه به واســطه مادرش بــا علی و اوالدش 
ســالم اهلل علیهم اجمعین دارد، اما او در كربال 
نیســت و صد البته دو پسرش هســتند؛ عون و 
محمد و هر دو شهید می شوند. جالب این كه این 
دو بزرگوار، یعنی عون و محمد، از مدینه همراه 
دایی جانشان امام حسین علیه السالم نبوده اند، 
بلكه بنا به روایت تاریخ طبری و االرشــاد شیخ 
مفید، حامل نامه پدرشــان عبــداهلل ابن جعفر 
بوده اند برای آن حضــرت، مبنی بر پرهیز دادن 
و بازداشتن آن شهید مظلوم از حركت به سمت 
كوفه. نامه پدر را آوردند، ولی دیگر بازنگشتند و 
همراه قافله رفتند تا قتلگاهشان. غیر از عبداهلل 
ابن جعفر افراد زیــادی را تاریخ ذكر می كند كه 
امام زمانشان را نصیحت كردند كه نرود و خود را 
به كشتن ندهد؛ از خیرخواهانی مثل او و عبداهلل 
ابن عباس تــا دیگرانی مثل عبــداهلل ابن زبیر و 
عبداهلل ابن عمر و... آن غریب همــه را با نهایت 
ادب و احترام پاسخ می دهد و هرگز نمی بینیم 
كه ذره ای لحن سرزنش بار یا دفع كننده نسبت 
به آنان داشته باشــد. تو گویی این یك باِر بسیار 
بســیار ســنگین اســت و خود آن امام مظلوم 
می داند كه هر كســی نمی تواند بــرداردش و 
انگار او بیش از ُوســع آدمیان از آنان نمی طلبد، 
منتها دعوتش را می رســاند تا كســانی از آنان 
كه در میخانه ازل، از جام بال نوشــیده بوده اند، 
این جا و روی خط زمان از قافله عشق جا نمانند. 
این نامه اوســت كــه از مكه برای بنی هاشــم 
نوشته اســت: »من الحســین ابن علی الی بنی 
هاشــم اما بعد فانه َمن لَِحَق بی استشهد و َمن 
تخلّف عنی لم یبلغ الفتح والســالم. از حسین 
ابن علی به بنی هاشــم، اما بعد چنین است كه 
هركس به من ملحق شــود شهید می شود و هر 
كه از مــن روی بگرداند به پیروزی و گشــایش 
نخواهد رســید.« )كامل الزیارات، ابن قولویه، 
 به نقل از دانشــنامه امام حســین علیه السالم، 

جلد پنجم(.
داســتان، داستان ملحق شــدن و معیت است: 
»اشهد انك قدبلغت فی النصیحة و اعطیت غایة 
المجهود فبعثك اهلل فی الشهداء و جعل روحك 
مع ارواح الســعداء و اعطاک من جنانه افسحها 
منزال و افضلهــا غرفا و رفع ذكــرک فی علیین 
و حشــرک مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و 
الصالحین و حسن اولئك رفیقا؛ گواهی می دهم 

و شــاهدم كه تــو خیرخواهی را تمــام كردی 
و نهایت تالشــت را عرضه كردی پس خدا تو را 
در میان شــهدا از خاک برانگیخت و روحت را با 
روح سعادتمندان و فرجامداران همراه كرد و از 
باغ های بهشتش گســترده ترین منازل را به تو 
بخشــید و برترین غرفه ها و چشم اندازها را و یاد 
تو را در بلندمرتبه ترین جایگاه هســتی رفعت 
بخشــید و تو را محشــور كرد و گرد آورد با انبیا 
و شــهدا و صدیقان و صالحان و خوشــا چنین 
رفیقانــی« )از زیارتنامه حضــرت عباس علیه 

السالم(

خداوند می خواهد حسین علیه السالم را كشته 
ببیند و عده ای هســتند كه نمی خواهند بی او 
بمانند، )و این، معنی معیت اســت( نمی توانند 
وفا نكنند. همه می دانند كه او كشــته می شود، 
چه بــرود چه نرود، ولی كســانی هســتند كه 
برایشــان هیچ چیزی مهم نیست جز آن كه با او 
باشند و هرچه قرار است بر سر او بیاید بر سر آنان 
هم بیاید. )و این اســت مفهوم مواســات؛ فنعم 
االخ المواسی: چه خوب برادر همدرد و یكرنگی 
بودی برای حسین( آنان همدردی و یكرنگی با 
او را پیشه خود ســاخته اند. آنان می خواهند در 
سرنوشتـ  هرچه باشدـ  با او یكی شوند. آن كه 
با آگاهی و آزادی و اختیار، خود را در سرنوشت 
حســین علیه السالم شــریك كند، سرشت و 
طینتش را با سرشــت و طینــت او درآمیخته 
است؛ معیت، به وحدت منجر خواهد شد. حتی 
ابدیت و بهشت و سایر داستان ها هم، همه رفته 
اســت به كنار؛ ای عزیز! خوب گوش كن ببین 
زهیر ابن قین چه می گوید به موالیش حســین 

ابن علی علیهما السالم:
»واهلل لو كانت الدنیا باقیة و كنــا فیها مخلدین 
اال ان فراقهــا فی نصــرک و مواســاتك آلترنا 
الخروج معك علی االقامة فیهــا: به خدا اگر دنیا 
)فانی نبــود( باقی بود )یعنی قیامــت و »پایان 
دنیا«یــی در كار نبــود( و ما در دنیــا جاودانه 
می بودیــم )یعنــی هیچ كس نمی مــرد( مگر 
در صورت یاری و همــدردی با تــو، قطعاً قیام 
با تو )و مــردن و از دســت دادن جاودانگی را( را 
بر اقامت در دنیا )دنیایی كه مرگ در آن نیســت 
و همــه در آن جاودانه اند( ترجیــح می دادیم. 
 )دانشــنامه امام حســین علیه الســالم،جلد 

)245 پنجم، ص

امام حسین علیه الســالم با اتكا به منابع معتبر 
و متقدم آورده اســتـ  بیســت و هشت نفر در 
كنار حضرت سید الشــهداء علیه السالم شهید 
شده اند. بقیه مردان بنی هاشــم كجا بوده اند؟ 
پاسخ بســیار واضح اســت؛ آن ها به چنین فوز 
عظیمی نرسیدند در حالی كه جون، غالم ابوذر 
و زاهر، غالم عمــرو ابن حمق خزاعــی و رافع، 
هم پیمان بنی شــنده و ســالم، هم پیمان ابن 
مدنیه و شوذب، هم پیمان بنی شــاكر و سالم، 
غالم عامر ابن مســلم و منجح  و قارب، غالمان 
امام حسین علیه السالم و سعد، غالم عمرو ابن 
خالد صیداوی، چنان كه پیداســت هیچ كس و 
كاری نداشتند یا غالم بودند یا هم پیمان، یعنی 
بی قبیله و بی كس و باعث بودند، ولی رســیدند 
به آنچه رســیدند، اما جناب محمد ابن حنفیه و 
عبداهلل ابن عباس و عبداهلل ابــن جعفر، با همه 
جاللت قدر و عظمت شأنی كه برایشان قائلیم، 
چنین توفیقی نیافتند. یك غــالم ترک هم در 
میان شهدا دیده می شود كه حتی نامش معلوم 
نیست. خوارزمی در مقتل الحسین علیه السالم 
نوشته اســت: »... او را دوره كردند و به زمینش 
زدند. حســین علیه الســالم به ســوی او آمد و 
گریســت و صورتش را بر صورت او گذاشت. او 
چشمانش را باز كرد و حسین علیه السالم را دید 
و لبخندی زد و به ســوی پروردگارش رهسپار 
شــد. )این روایت را مناقب ابن شهرآشــوب از 

كتب نسبتاً متقدم شیعه تأیید می كند.(

این، اوج شــفافیت اســت و نهایــت آزادی و 
آزادگی و آزاداندیشی. می بینیم كه هیچ اجبار 
و اصــرار و هیچ گونه در محذور گذاشــتن و به 
اصطالح آچمز كردن عاطفــی و هیجانی، برای 
همراه كردن افراد و افزودن به شــمار سپاهیان 
و گستردن سیاهی لشــكر در كار نبوده است، 
بلكه باید گفــت عكس قضیه صادق اســت. به 
یاد بیاوریم برداشــتن بیعت از گردن همراهان 
را در یكی از منازل بین راه مكــه به كوفه، پس 
از رسیدن خبر شــهادت جناب مسلم و باز هم 
بیعت برداشتن از همه، حتی ابوالفضل العباس 
در شب عاشورا. عبداهلل ابن جعفر، هم پسر عمو 
و هم شــوهرخواهر امام حســین علیه السالم 
است. )شــوهر حضرت زینب كبری سالم اهلل 
علیها(. مادر عبداهلل، بانو اسماء بنت عمیس هم 
بعداً به همسری آیت عظمای حضرت حق، علی 

آیا وفا کردم؟
عمرو ابن قرظه انصاری وقتی كه حضرت باالی سرش می نشیند، آخرین جمله ای كه بر زبان می آورد این سؤال است:  
پسر پیغمبر خدا! آیا وفا كردم؟ حضرت چنین پاسخش می فرماید:  بله، تو پیشاپیش من در بهشت هستی، از طرف من 

به رسول اهلل )ص( برسان و به او بگو من هم دارم می آیم )دانشنامه امام حسین )ع( ، جلد ششم، ص 356(

من از آن روز كه 
در بند توام آزادم 
/ خرم آن دم كه 
به دام تو اسیر 

افتادم )سعدی( 
زبان حال خوبی 

برای زهیر ابن قین 
است. نیست؟ 

شاید این یكی هم 
بد نباشد به عنوان 

زبان حال او كه 
ابتدای حالش به 

جداسری از قافله 
حسین می گذشت  

در سفر آن بیابان، 
تا آن كه حسین 
خواندش، رفت 
كه رفت: عشق 

شادی است 
عشق آزادی 

است / عشق آغاز 
آدمیزادی است 

)سایه(



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    24

درنگ

»و بابك علي الدام یطرفون. و علي الدواد درِ رحمتت 
را مي كوبند.« »و ایاک في اللیل و النهار یعبدون. و 
شــب و روز تو را پرســتش مي كنند.« »و هم من 
هیبتك مشفقون. و از هیبت و سطوت تو ترسانند.« 
»الذین صّفیت لهم المشارب. آناني كه آبشخورشان 
را پاكیزه كردي.« »و بلّغتهم الّرغائب. و به عطاهاي 
بســیار سرافرازشــان كــردي.« »و أنجحت لهم 
المطالب. و در رسیدن به مقاصد خویش كامیابشان 
كردي.« »و قضیت لهم من فضلك المآرب. و با فضل 
و احســان خویش حاجات آنان را بــرآوردي.« »و 
مألت لهم ضمائرهم من حّبك. و ظرف ضمیرشان از 
محبت خویش مملو نمودي.« »و رّویتهم من صافي 
شــربك. و از نوشــیدن صافي خویش سیرابشان 
كردي.« »فبك الي لذیذ مناجاتك وصلوا. با عنایت 

حضرتت به لــذت مناجاتت رســیدند.« »و منك 
اقصي مقاصدهم حصلوا. و با لطف شــما به نهایت 

مقصود خویش نائل آمدند.« 
»فیا من هو علي المقبلین علیه مقبل. و اي آن كس 
كه به روي آورندگان به درگاهت روي خوش نشان 
دهي و از آنان اســتقبال كني.« »و بالعطف علیهم 
عائداً مفضل. و با مهرباني و مهرورزي بدشان تفضل 
و عنایت كني.« »و بالغافلین عن ذكره رحیم رئوف. 
و به آنان كه از ذكر تو غافلند نیز مهربان و دلسوزي.« 
»و بجذبهم الي بابه ودود عطوف. و به جذب آنان به 
درگاه خویش مهرورز و باعطوفتي.« »و أسئلك اَن 
تجعلني من اوفرهم منك حّظاً. از تو مي خواهم مرا 
در شمار آناني قرار دهي كه بهره بیشتري مي برند.«

 »و اعالهــم عندک منــزالً. و جایــگاه برتري نزد 

تو دارند.« »و اجز لهم من وّدک قســماً. و ســهم 
فراوان تري از دوســتیت دارنــد.« »و افضلهم في 
معرفتــك نصیبــاً. و در معرفتت نصیــب برتري 
مي برنــد.« »فقد انقعطت الیــك هّمتي. همت و 
آرزو و تالش من فقط و فقط رســیدن به توست.« 
»و انصرفت نحوک رغبتي. و میــل و رغبتم فقط 
به جانب توســت.« »فأنت الغیرک مرادي. مراد 
و مقصود من فقط تو هســتي.« »و لك ال ســواک 
ســهري و ســهادي. شــب زنده داري و خواب و 
بي خوابي ام براي توســت.« »و لقائك قرة عیني. 
دیدار تو روشني چشم من است.« »و وصلك مني 
نفســي. و وصال تو آرزوي دل من است.« »و الیك 
شوقي. و تمام شــوق و ذوق و اشتیاق من به سوي 
توست.« »و في محّبتك ولهي. و حیران و سرگشته 
محبت تو هســتم.« »و الي هواک صبابتي. دلدادة 
خواست توام.« »و رضاک بغیتي. مقصد و مقصود 

من رضا و خشنودي توست.« 
»و رؤیتــك حاجتــي. و آنچه مي خواهــم دیدار 
توســت.« »و جوارک طلبتي. و بــدون در جوار تو 
خواسته من است.« »و قربك غایة سؤلي. و نزدیكي 
به تو نهایت خواستاري من است.« »و في مناجاتك 
روحي راحتي. و شــادكامي و آرامش و راحتم در 
مناجات توســت.« »و عندک دواء علتــي. و نزد 
توست داروي دردم.« »و شفاء غلّتي. و شفاي درون 
و سوز جگرم.« »و برد لوعتي. و خنكي بخش آتش 
درونم.« و كشف كربتي. و برطرف شدن گرفتاریم.« 
»فكن انیسي في وحشــتي. و مونس من باش در 
ترس و وحشــتم.« »و مقبل عثرتي. و كم كننده 
كج روي هایم.« »و غافر زلّتي. و آمرزندة لغزشم.« »و 
قابل توبتي. و پذیراي توبه ام.« »و مجیب دعوتي. و 
اجابت كنندة دعوتم.« »و ولّي عصمتي. و سرپرست 
و نگهدارنــده ام.« »و مغني فاقتي. و غنابخشــي 
نیازمندیم.« »وال تقطعني عنك. و مرا از خود مبّر.« 
»و تبعد من منك. و از درگاه خویش دورم مســاز.« 
»یا نعیمي و جّنتي. اي نعمت و بهشــت من.« »و یا 
دنیاي و آخرتي. و اي دنیــا و آخرت من.« »یا ارحم 

الّراحمین. اي مهربان ترین مهربانان.«

ســیدالمتهجدین و امام العابدیــن كه دعاهایش 
زیور آل محمد اســت و ترنّم مناجاتش روح بخش 
شب زنده داران و حكمت كالمش آرامش حكیمان، 
در این مناجات از سرعت و سبقت و پیشي گرفتن به 
جانب معبود مي گوید زیرا كه السابقون السابقون 

أولئك المقربون. 

یك دم غریق بحر خدا شو 

محمد صالح احمدوند
پژوهشگر دینی

در نوشتار پیش که از محبت سخن از محبت می گوید  بدین جا رســیدیم که سیدالساجدین و امام العابدین 
علي ابن الحسین)ع( در مناجات هشتم از مناجات خمس عشر که مناجات المریدین نام دارد چنین مي فرماید: 
»و الحقنا بعبادک الذین هم باالبدار الیک یسارعون. اي خداي مهربان، ما را برسان به آن بندگان که در پیشي 

گرفتن به سوي تو شتابانند.«

تاملی در باب مفهوم محبت خداوندی

 

ذكر اهلل: اثر استاد سید محمد احصایی
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و متلذذ از لذت مناجات و از جذبة عطوفت و رئوفیت 
برخوردار و باب معرفت خویش بر آنان گشودي و در 

معرفت نصیبي وافر بر آنان ارزاني داشتي:
به حّد خویش چون گشتند واقف 

سخن گفتند در معروف و عارف  
»گلشن راز«

و سراسر ذوق و هّمتشان منعطف در جمال جمیل 
حضرت حق و حقیقت توحید راه یافتند:

كسي كو از نوافل گشت محبوب 
به الي نفي كرد او خانه جاروب  
»گلشن راز«

و با نوافل و فرائض و عبادت ذات اقدس حق طهارت 
باطن یافته و لیاقت حضور در مناجات او یابند:

هر آن كو كرد حاصل این طهارات
شود بي شك سزاوار مناجات  
»گلشن راز«

و خالق معبود مراد و مقصودشــان گــردد و نماز 
»قره العین« نور چشم آنان شود:
چو ذاتت پاک گردد از همه شین 

نمازت گردد آن گه »قره العین«  
»همان«

و شب زنده داري و خواب و بیداریشان در لذت انس 
سپري شود و در دل شب در خلوت انس با او سخن 

گویند:
همه شب در این امیدم كه نسیم صبحگاهي 

به پیام آشنایان بنوازد آشنا را  
»حافظ«

و هر شب، شب قدرشــان در نماز شبشان حاصل 
گردد و از انوار قدسي، دل نوراني كنند:

آن شب قدري كه گویند اهل خلوت امشب است 
یا رب این تأثیر دولت در كدامین كوكب است  
»حافظ«

و لقاي حضرت حق نهایــت آرزو و قره العین آنان 
گردد.

در اخبار قدسیه آمده است كه: »مرا بندگاني هست 
كه ایشان مرا دوســت دارند و من ایشان را دوست 
دارم. آن ها مشتاق منند و من مشتاق آنان، آنان مرا 
یاد مي كنند و من آن ها را یاد مي كنم. اولین عطاي 
من به آنان این اســت كه نور خود را به دل ایشــان 
مي افكنم. آن ها از من خبر مي دهند، هم چنان كه 
من از آنان خبر مي دهم. و اگر آســمان ها و زمین را 
در ترازوي اعمالشان نهم، در حق آن ها كم شمارم 
و روي به ایشان مي آورم و كسي كه من روي به آن 
آورم احدي نمي داند كه چــه مي خواهم به او عطا 

كنم.« )معراج السعاده، ص 753(
و امــام صــادق)ع( مي فرماید: »مشــتاق طعام 
نمي خواهد و از شــرابي لذتــت نمي یابــد و او را 
خواب راحت نمي برد و بــه خویش و پیوندي انس 
نمي گیرد. و در خانه اي مــأوا نمي كند و در آباداني 
ساكن نمي شود. جامه هاي نرم نمي پوشد. شب و 
روز خدا را عبادت مي كند و به زبان شــوق با او راز 
مي گویــد. و درد دل خود را بــه او عرض مي كند، 
هم چنان كه موســي ابن عمران وقتــي به میعاد 
پروردگار مي رفت، از شوق چهل شبانه روز چیزي 
نخورد و نیاشامید و نخوابید و خواهش به هیچ یك 

از این ها نداشت.«
»پس چون به میدان شوق قدم گذاري، نفس خود را 
چهار تكبیر بگو و آرزوها و مرادهاي دنیا را وداع كن. 
عادات و رسوم را بگذار و احرام از غیر شوق خدا ببند و 
همه چیز را بر خود حرام كن و در میان حیات و ممات 

خود زبان تسلیم بگشا و بگو: لّبیك، اللهم لبیك.«
»معراج السعاده، ص 753«

سر كویش هوس داري هوا را پشت پایي زن
در این اندیشه یك رو شو دو عالم را قفایي زن  

بساط قرب مي جویي خرد را الوداعي گو
وصال دوست مي خواهي بال را مرحبایي زن  

قدم به راهِ طلب چون نهي، ز جان بگذر
كه شرط راه بود جان من شكیبایي  
 »همان«

با تمام جـان به سـوي جـانـان مي روم 
راه كوي دوست را تند و شتابان مي روم  
»نگارنده«  

»دع التكاسل تغنم فقد جري مثل«
كه زاد راهروان چیستي است و چاالكي  
»حافظ«

كســل بودن و تنبلي را واگذار و فرصت را غنیمت 
شمار كه در مثل گفته اند كه توشه راهروان چابكي 

و چاالكي است.
و اصرار و مداومت در طّي طریق و عبودیت معبود و 
دائم بودن در حضور حضرت محبوب و شب و روز 

در پرستش و عبادت ذات اقدس ربوبي:
علي الّدوام در خانة تو مي كوبم 

بدان امید كه محبوب باب باز كند  
»نگارنده«

و ســیراب از آبشــخور پاكیزة حضور و كامیاب 
از عطایا و فضل و احســان و از فیوض رحمانیت 
و رحیمیــت برخــوردار و كامیاب از رســیدن 
به مقصود و دل سرشــار و نورانــي از انوار قدس 

حضور:
گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بااهلل كز آفتاب فلك خوب تر شوي  
یك دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

كز آب هفت بحر به یك موي تر شوي  
وجه خداست اگر شودت منظر نظر 

زین پس شكي نماند كه صاحب نظر شوي  
»حافظ«

در اخبار قدسیه 
آمده است كه: »مرا 

بندگاني هست 
كه ایشان مرا 

دوست دارند و من 
ایشان را دوست 

دارم. آن ها مشتاق 
منند و من مشتاق 

آنان، آنان مرا یاد 
مي كنند و من آن ها 

را یاد مي كنم. 
اولین عطاي 

من به آنان این 
است كه نور خود 

را به دل ایشان 
مي افكنم

  چکیده مقاله قبل 
اگر محبت نبودي اّمهات ســفلّیه تن بــه ازدواج آباء علویّه ندادي و از مزاوجِت ایشــان »موالید 
ثالثه« نزادي. الفت اجزاي مرّكبان از اثر آن است، و استقرار عناصر اربع،  در مواضع خود به واسطة 
آن، نطفه هاي قطرات امطار از شــوق مركز، بــر رحم زمین فرو مي رود و بنــات نبات از جنبش 

محبت سر از »مشیمة« خاک بیرون مي كنند.
..................................................... جسم خاک از عشق بر افالک شد آتش عشق است كاندر ني فتاد
............................................... جوشش عشق است كاندر مي فتاد هر چه گویم عشق را شرح و بیان
كوه در رقص آمد و چاالک شد...................................................چون به عشق آیم خجل گردم از آن

معراج السعاده، ص 716
محبت ذات اقدس ربوبي نوري تابنده و پردرخشش كه سراسر وجود محب را درخشان مي كند 
و او را به سرحد كمال مي رســاند. وجود مقدص صادق آل محمد علیه السالم مي فرماید: »حّب 
اهلل اذا أضاء علي سّر عبٍد اخاله علي كّل شاغل و كّل ذكر ســوي اهلل عند ظلمه. آن گاه كه محبت 
خداوند بر جان بنده اي پرتو افكند و باطــن او را نوراني كند او را از هر فكر و خیال و ســرگرمي و 

مشغولیت ذهني باز دارد و این نور درخشان، در ظلمت شب به خویش مشغول كند.«
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تحلیل

بــه نظر می رســد، هر نــوع تفكــر حقوقی و 
فرهنگی و سیاســی و اخالقی درباره مساوی 
تلقی كردن همه اشــقیا و جالدان و دشمنان 
حق و حقیقت و ســوداگران انسان و انسانیت 
درباره كرامت و شــرف، صدمــه ای به كرامت 
و شرف انســانی اســت كه به هیچ وجه قابل 
جبران نخواهد بود. این تساوی را قرآن مجید 
با این آیه صریح به طور جدی نفی كرده است: 
َّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكــٍر َو أُنْثَی َو  ـاُس إِن »يَا أَيَُّها آلنَـّ
َجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َو قَبَائَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد 
آهللِّ أَتَْقاُكــمْ ... : ای مردم! ما شــما را از مردی و 

زنی آفریدیم و شما را گروه هایی و قبیله هایی 
قرار دادیم تا یكدیگر را برای زندگی هماهنگ 
درک كنید. قطعــاً با كرامت ترین شــما نزد 
خداوند، باتقواترین شماست.«  در شماره قبل 
گفتیم: با نظــر به راهنمایی عقــل و وجدان و 
منابع معتبر اسالمی، كرامت انسانی بر دو نوع 
است: »كرامت طبیعی انســانی« و »كرامت 

انسانی الهی«.
     انسان طبیعي

انســان طبیعی اولی كه رشــد شــخصیتش 
به مرحله ای نرســیده اســت كه ضــرورت و 

شایستگی های زندگی مستند به اصل و قانون 
را درک نماید و بپذیــرد و بر مبنای آن زندگی 
كند، از انســانیت فقط همان كالبد جسمانی 
را دارد و مغز ناشكفته و شــخصیِت در حالت 
بذری كه در مزرعه وجودش كاشــته شــده 
است. این انســان با عوامل خارج از شخصیت 
ابتدایی و ناتوانش )با عوامــل محیط طبیعی 
و اجتماعی و مقتضیات طبیعــی بعد مادی( 
زندگی می كند. دلیــل اثبات كرامت برای این 
گروه از انســان ها، به اضافه آیه تكریم »َو لََقْد 
ْمنَا بَنِي آَدَم«، و دیگر دالیــل نقلی و عقلی،  َكرَّ
دســتور قاطع و صریــح امیرالمؤمنین)ع( به 
مالك اشتر است كه در فرمان معروف فرموده 
ِعیََّة َو ال تَُكونَنَّ  ْحَمَة لِلرَّ است: »َو أَْشِعْر قَْلبََك الرَّ
َُّهْم ِصْنفاِن إِّما  َعَلْیِهْم َسبُعًا ضاِريًا تَْغتَنُِم أَْكَلُهْم. فَِأن
يــِن أَْو نََظیٌِر لََك فِی اْلَخْلق: مالك!  أٌَخ لََك فِی الدِّ
رحمت و مهربانی بر رعیت را به قلبت اشــعار 
)وادار به دریافــت حقیقی و مســتقیم( كن 
و برای آنــان درنده ای خون آشــام مباش كه 
خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا همه آن 
مردم بــر دو صنفند: یا در دین با تــو برادرند و 
یا در خلقت شــبیه تو هســتند.« همچنین 
روایت بســیار معروف از پیامبر اســالم )ص( 
كه فرمود: »أَلَْخْلُق ُكلُُّهْم ِعیــاُل اهللِّ َو أََحبُُّهْم إِلَْیِه 
أَنَْفُعُهْم لَُهم: همه مردم مانند دودمان خداوندی 
هســتند و محبوب ترین آنان نــزد خداوند، 
ســودبخش و ســودمندترین آنان بر دودمان 
خداوندی اســت. این، همان كرامت طبیعی 
 انسان اســت كه مردم را دودمان خدا معرفی 

فرموده است.
     انسان با رشد نسبي شخصیت

انسانی كه با رشد نسبی شــخصیت توانسته 
اســت دیگر انســان ها را هم مانند خود درک 
كرده و زندگــی خــود را بر مبنــای اصول و 
قوانینی قــرار داده و هماهنگی با زندگی دیگر 
انسان ها را پذیرفته و لذایذ و آالم و بایستگی ها 
و شایستگی های آنان را با مقایسه با خویشتن 
به حســاب آورده و برای مراعات حال آنان بر 
مبنای اصول و قوانین، در درون خود احساس 
تعهد می كند. این دو گروه )انســان طبیعي و 
انسان با رشد نسبي شــخصیت(، از »كرامت 
طبیعی انســانی« برخوردارنــد، اگرچه گروه 
دوم از لحاظ شــخصیت و تعهــدی كه برای 
عمل بــه مقداری اصــول و قوانیــن پذیرفته 

صدرا صدوقي

اگر متفکری یا مکتبی ادعا کند که همه انسان ها در برخورداری از حق کرامت و شرف انسانی یکسان هستند و 
هیچ یک تفاوتی با دیگری ندارد، قطعًا سخنی نامفهوم می گوید. آن کدامین نظام فکری است که موسی)ع( و 
عیسی)ع( و محمد)ص( را با فراعنه و طواغیت و مشرکان زرپرست و زورمدار و تزویرخوی، بدون تفاوت از حق 

کرامت و شرف انسانی برخوردار می داند؟

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

شرط اساسی آزادی قلم
آزادی قلم را با كمال اهمیت حیاتی كه به آزادی قائل هســتیم، مشروط 
 به آن می دانیم كه موجــب اهانت و اخالل بر شــرف و كرامت انســان ها 

نباشد.

بخش پایانی

»حق کرامت« حکم است نه امتیاز
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هدف، وصول به حوزه اعالی كمال اســت( و 
این كمال، ســعادت ابــدی را نتیجه می دهد 
كه تشــرف به لقاءاهلّل و رضــوان اهلّل در ایام اهلّل 
اســت. این گروه با این كه نبّوت در معتقدات 
آنان، به جهت عدم اطالع، مطرح نشده است، 
از نظر كرامت و شــرف و حیثیت ارزشی، فوق 
گروه اول و دوم اســت، زیرا این گروه با داشتن 
امتیازات آن دو گروه، توانسته است حیات و یا 
ذات )خود، من، شخصیت( خود را در این دنیا 
با نظر به مجموع هستی تفسیر و توجیه نماید 
و با توجیــه مزبور، تــالش و تكاپوی اختیاری 
فراوانی بــرای وصول به هــدف اعالی حیات 
خود مبذول دارد، كه قطعاً نیازمند گذشــت 
از لذایــذ و خودخواهی هاســت و احتیاج به 

فداكاری ها دارد.
     انسان و رفتار متعهدانه

انسانی كه به اضافه معتقدات و رفتار متعهدانه 
كه در باال ذكر كردیــم، از نمایندگان خدا در 
روی زمین كه پیامبران نامیده می شــوند نیز 
تبعیت می كند. پیامبرانی كه اراده خداوندی 
درباره خلقت هستی و انسان را به  وسیله وحی 
از خداوند دریافت می كنند و به انسان ها تبلیغ 
می نمایند. این گروه از انسان ها، امروزه به طور 
رسمی و شــایع منحصر در چهار گروه هستند 
كه پیروان ادیان ابراهیمی نامیده می شــوند. 
یهود، مســیحی، مجوس )كه در مكتب اسالم 
به این ســه گروه اهــل كتــاب می گویند(، و 
مســلمان. قطعی اســت كه اهل كتــاب، اگر 
مطابق ادعای خودـ  كه انتســاب به پیامبران 
الهی اســتـ  عمل كنند، )نه برای تشریفات و 
به دســت آوردن امتیازات قانونی كه هر یك از 
مكتب های چهارگانه بــرای پیروان خود مقرر 
ساخته اســت( به جهت اعتقاد به مكتب الهي 
بیشتر از ســه گروه گذشــته دارای كرامت و 
شرف هستند، زیرا به جهت داشتن و پذیرش 
مكتبی كه مســتند به وحی خطاناپذیر است، 
برای تكاپوی اختیاری در مسیر جاذبه كمال، 
آماده ترهستند. این گروه درجه ای بسیار مهم 
از كمال را به وســیله اطاعــت از پیامبران به 
دســت آورده اند كه مقتضی افزایش كرامت و 

شرف و حیثیت ارزشی آنان است.
     انساني که اسالم را پذیرفته

مقصود از اســالم، همان دین الهی اســت كه 
پیامبران عظــام از حضرت نــوح)ع( به بعد، 

اســت، كامل تر و در نتیجه از كرامت بیشتری 
برخوردار اســت. دلیل افزایش كرامت انسانی 
این گروه بر كرامت گــروه یكم، به اضافه حكم 
عقل، به تالزم مقدار ارزش بــا كرامت، جمله 
معروف امام حســین )ع( در روز عاشــورا به 
ســپاهیان خودباختــه و پلید عمربن ســعد 
اســت كه فرمود: »إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم ِديٌن َو ُكْنتُْم 
ال تَخافُــوَن اْلَمعاَد فَُكونُوا أَْحــراراً فِی ُدنْیاُكم: 
اگر برای شما دینی نیســت، )یعنی معتقد به 
دینی نیستید( و از معاد نمی ترسید، دست كم 
آزادگانی در دنیا باشــید.« آن حضرت، لزوم 
مراعات تعهدهای عرفی و اجتماعی ثابت شده 
در فرهنگ عمومی آن مردم را به آنان گوشزد 
فرمــوده و تذكر می دهند كه: اگــر هم پایبند 
دین نیستید و برای شــما روز مجازاتی مطرح 
نیست، دست كم اصل عدم تعدی در جنگ بر 
زنان و كودكان را كه مــورد قبول و تعهد همه 
شماســت، مراعات نمایید. ســرور شهیدان و 
قهرمان داستان بی نظیر نینوا، این اشخاص را 
كه تعهد به اصــول و قوانینی دارند )اگرچه آن 
اصول و قوانین دینی نباشند(، دارای حرمت، و 
عمل كنندگان به آن تعهد را »احرار« می نامد 
و قطعی اســت كه تا انســان از درجه پســت 
تمایالت و هواهای حیوانی خــود باالتر نرود، 
به مقام آزادگی كه فقط بــا عمل به تعهدهای 
مفید زندگی تحقق پیدا می كند، نائل نخواهد 
شد. هر اندازه كه انسان در مســیر تعالی قرار 
بگیرد و به گروه دوم نزدیك تر شود، از كرامت 
بیشــتری برخوردار می گــردد؛ چنان كه هر 
اندازه گروه دوم در مسیر تعالی قرار بگیرد و به 
گروه سوم نزدیك تر شود، از كرامت بیشتری 
 بهره مند می گردد و همچنین همه گروه های 

بعدی.
     شخصیت رو به رشد و کمال

انســانی كه شــخصیت او با وصول به رشد و 
كمال بیشتر توانسته است موجودیت خود را 
با اســتناد به آغاز و انجاِم معنی دار، در جهان 
معنی دار تفسیر معقول كرده و معتقد شده كه 
وجود او از مبدئی توانا و دانــا و بی نیاز مطلق و 
مهربان به همه آفریده هایش، ســرازیر گشته 
اســت و در این دنیا بایــد از اراده آن مبدأ، كه 
به وســیله عقل و وجدان برای مــردم تبلیغ 
می شود و به نفع خود مردم است، پیروی كند 
و رهسپار هدف اعالی زندگی خود گردد )این 

کرامت انسانی الهی
كرامت انسانی الهی عبارت است از آن شــرف و حیثیت ارزشی كه انسان، با كوشش 
اختیاری در مســیر تزكیه نفس و تحصیل معرفت و هستی یابی و تقّرب به پروردگار 

به دست بیاورد.

»كرامت طبیعی انسانی« همان اســت كه ما آن را »كرامت ذاتی« 
تعبیر كردیم؛ یعنی خداوند متعال همه انسان ها را، بدون استثنا، از 
آن نعمت بزرگ برخوردار فرموده است. آیه 70 از سوره مباركه اسراء، 
ْمنَا بَنِي آَدَم َو  داللت صریح بر این عنایت خداونــدی دارد: »َو لََقْد َكرَّ
ْلنَاُهْم َعَلی  یِّبَاِت َو فَضَّ َحَمْلنَاُهْم فِي آلْبَرِّ َو آلْبَْحِر َو َرَزْقنَاُهْم ِمَن آلطَّ
ْن َخَلْقنَا تَْفِضیاًل: تحقیقاً ما فرزندان آدم را تكریم كردیم و آنان  َكثِیٍر ِممَّ
را در خشكی و دریا به راه انداختیم و از مواد پاكیزه به آنان روزی دادیم 
و آنان را به بسیاری از آنچه كه آفریدیم، برتری دادیم.« )مگر كسانی 
كه با ارتكاب به معاصی تباه كننده، كرامت انســانی خدادادی خود 
را محو بسازند.( »كرامت انســانی الهی« عبارت است از آن شرف و 
حیثیت ارزشی كه انسان، با كوشش اختیاری در مسیر تزكیه نفس و 
تحصیل معرفت و هستی یابی و تقّرب به پروردگار متعال، كه شناخت 
و احترام به كرامت انسانی یكی از مقدمات ضروری آن است، به دست 
بیاورد. این همان كرامت عظیمی اســت كه خداوند سبحان در آیه 
13 از سوره حجرات بیان فرموده اســت و همان طور كه گفته شد، 
مشخص فرموده است. معنای تقوا عبارت اســت از: صیانت ذات در 
جاذبه كمال الهی. قطعی است كه هر یك از این دو نوع كرامت، دارای 
درجاتی مختلف اســت و مالک اختالف درجات، با مقدار و كیفیت 
آگاهی از عظمت و ارزش وجود انسانی و به ثمر رسانیدن شخصیت 
الهی اســت كه مدیریت وجود انســان را در جهانی معنی دار اداره 
مي كند. اكنون می پردازیم به توضیح گروه های چند گانه انسانی كه 
از دیدگاه اسالم با درجات مختلف از دو نوع كرامت )كرامت طبیعی 
انسانی و كرامت انسانی الهی( برخوردار هستند. متأسفانه بعضی از 
نظام های حقوقی دنیا و از آن جمله حقوق جهانی بشر ملل متحد در 
دوران معاصر، »كرامت انسانی« را در »كرامت ذاتی« منحصر كرده 
و از كرامت و حیثیت باالتر كه ما آن را »كرامت ارزشــی« می نامیم، 
سخنی به میان نمی آورند، و بدین وسیله حركت كمالی انسان ها را 
در مسیر »حیات معقول« متوقف می سازند. و این تخیل كه مسائل 
حقوقی غیر از مسائل اخالقی است )كه داخل حوزه ارزش ها است(، 
همان است كه اساس بالتكلیفی بشریت در دوران معاصر مخصوصاً 
در این دوران را كه در اوایل قرن پانزدهم هجری و طلیعه قرن بیست 
و یكم میالدی به سر می بریم، فراهم آورده و به قول دانشمندان آگاه 
كه پول و مقام و شهرت تخدیرشان نكرده است: »كره زمین را از یك 
سیاره بسیار زیبا كه همواره حیات انســان ها را با طراوت و مطلوب 
مطلق در متن طبیعت می نمود، به موتور ســوزانی مبدل كردند كه 
با سرعت شگفت انگیز به سوی خشكاندن ریشه های حیات بشری 

پیش می رود«.

کرامت ذاتی، کرامت طبیعی

نکته
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از كرامت و شرف خود دســت بردارد، واجب 
است.

     چند نکته تکمیلي :
الف( هیچ كس، كرامت و شرافت كس دیگری 
را مــورد اهانت قــرار نمی دهد، مگــر این كه 
نخست كرامت و شــرافت خود را از دست داده 

باشد 
در این مطلب بســیار بااهمیت دقت فرمایید: 
در این دنیــا زندگی بدون كرامت و شــرافت 
انسانی، نه فقط زندگی انســانی نیست، بلكه 
حتی از زندگی حیوانی پســت تر اســت، زیرا 
بدیهی است كه انســان فاقد كرامت و شرافت، 
به جهت داشتن نیروها و استعدادهای متنوع، 
می تواند اقدام به تخریــب و نابودی كرامت و 
شــرف همه انســان ها كند و او می تواند برای 
اشــباع خودخواهی هایش، همه انســان ها را 
به خــاک و خون بكشــد، در صورتی كه حتی 
درنده تریــن حیوانــات نیــز قدرت آســیب 
زدن به كرامــت و شــرف انســانی را ندارد. 
نهایــت امر، حیــوان در صورت گرســنگی با 
اقتضــای طبیعتی كــه دارد، ممكن اســت 
آســیبی به جســم آدمی برســاند )ولی نه از 
 روی غــرض و مــرض و چهره ضد انســانی 

و لجاجت(.
ب( تناقض غیرقابل حــل و فصل مابین آزادی 
قلم و بیان به طور مطلق از یــك طرف، و لزوم 
مراعات جــدی كرامت و حیثیت انســانی به 
عنوان یك تكلیف قطعی در زندگی اجتماعی 
از طرف دیگر هر نظام حقوقی كه درصدد دفاع 
از آزادی قلم و بیان برآید، حتماً باید این قضیه 
را مورد دقت قرار بدهد كــه: آزادی مطلق در 
بیــان و قلم ممكن اســت موجــب توهین به 
شرافت انسان ها و مقدســات مقبول و معقول 

جوامع انسانی گردد. 
بدان جهت كه مــا آزادی قلــم را مانند دیگر 
آزادی ها به عنوان وســیله ای بســیار عالی و 
مناسب برای وصول به هدف های واالی انسانی 
می دانیم، لــذا آزادی قلم را بــا كمال اهمیت 
حیاتی كه به آزادی قائل هســتیم، مشروط به 
آن می دانیم كه موجب اهانت و اخالل بر شرف 
و كرامت انســان ها نباشــد. این است دیدگاه 
اســالم درباره آزادی كه با اهمیت ترین نعمت 
 خداوندی برای حركت به سوی كماالت تلقی 

 .می شود

را مگر این كه ذلیل كردی مؤمنین را. بپرهیز، 
بپرهیــز. خداوند تعالــی می فرماید: هر كس 
دوســتی از دوســتان مرا ذلیل كنــد، كمین 
جنگ بــرای من گرفتــه اســت.« مالحظه 
می شود كه كرامت ارزشــی )اكتسابی( چقدر 
باعظمت اســت كه اهانت بــه چنین كرامتی 

مساوی است با محاربه با خدا.
     انســان های باتقوا چه کســانی 

هستند؟
انســان های با تقوا عبارتند از كسانی كه: ذات 
)خود، من، شــخصیت( خــود را از آلودگی ها 
و عوامل تباه كننده حفظ كــرده، جوهر الهی 
ذات را بر همه ابعاد موجودیت خود مدیر قرار 
داده و در مســیر به ثمر رســانیدن ذات خود 
تالش مي كننــد. تعریفی كه از ایــن مفاهیم 
برای تقــوا می تــوان در نظر گرفــت، همان 
صیانــت ذات در جاذبــه كمال الهی اســت. 
تقوا به این معنی كه توصیــف كردیم در همه 
 گروه هــای پنج گانه با درجــات مختلف قابل 

وصول است. 
یعنی اگر هر انسانی در هر گروهی از گروه های 
پنج گانه قرار بگیرد، می تواند با تحصیل آگاهی 
به خویشتن و لزوم مهار كردن غرایز حیوانی، 
از تقوای انسانی برخوردار شود. بنابراین، پنج 
گروه می توانند از »كرامت انســانیـ  الهی« با 
درجات مختلف بهره مند شــوند. حق كرامت 
مانند دیگر اصول حقوق اساســی، به معنای 
حكم اســت نه به معنای امتیاز، یا اختصاصی 
كه قابل نقل و انتقال و اســقاط باشــد. یعنی 
حق كرامت به معنــای حق اصطالحی )امتیاز 
یا اختصــاص قابل نقــل و انتقال و اســقاط( 
نیســت، همان گونه كه حق تعلیم و تربیت و 
آزادی و مســاوات. از دیدگاه اسالم، هیچ كس 
نباید امتیازی را كــه خداوند به عنوان كرامت 
و شرف و حیثیت ارزشــی به او عنایت فرموده 
است، نقل یا اسقاط كند. مثاًل، كسی نمی تواند 
بگوید: مــن حق احترام خــود را در برابر فالن 
مقدار پول یا كاال یا چیز دیگر به فالن شــخص 
منتقل یا آن را ســاقط كردم، و من پس از این 
نقل و انتقال حــق احترام و كرامت و شــرف 
ندارم و هركس هر اهانتی را برای من روا بدارد، 
مانعی نیست. از دیدگاه اسالم چنان كه دفاع از 
كرامت و شرف انســانی الزم است، همان طور 
ارشاد كسی كه بر فرض بســیار بعید بخواهد 

آن را از طرف خدا تبلیغ كرده انــد. این دین، 
همان طور كــه از محتویات منابــع اصلیش 
اســتفاده می شــود، خصوصاً با نظر به اعتبار 
قطعی كه به فطرت و عقل ســلیم در عقاید و 
احكام قایل شده اســت، جامع همه امتیازات 
مذاهب اهل كتاب است. لذا انسانی كه معتقد 
به اسالم واقعی اســت، در حقیقت، معتقد به 
همه انبیاء الهی و به دینی اســت كه از حضرت 
نوح)ع( و حضرت ابراهیم خلیل)ع( و حضرت 
موســی بن عمــران و حضــرت عیســی بن 
مریم)ع( و حضــرت محمدبن عبداهلل)ص( به 
ما رسیده اســت. این مطلب در آیه 13 سوره 
يِن  شوری چنین آمده است: »َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ
ْینَا  َِّذى أَْوَحْینَا إِلَْیَك َو َما َوصَّ ی بِِه نُوًحا َو ال َما َوصَّ
يَن َو  بِِه إِبَْراِهیَم َو ُموَسی َو ِعیَســی أَْن أَقِیُموا الدِّ
ِكیَن َما تَْدُعوُهْم  قُوا فِیِه َكبَُر َعَلی الُْمْشــرِ اَل تَتََفرَّ
إِلَْیِه اهللُّ يَْجتَبِي إِلَْیِه َمْن يََشــاُء َو يَْهــِدي إِلَْیِه َمْن 
يُنِیُب: برای شــما مقرر داشته اســت از دین، 
آنچه را كه بــه نوح توصیه كــرده و آنچه را كه 
به تو وحی كردیــم و آنچه را كه بــه ابراهیم و 
موســی و عیســی توصیه كردیم كه دین را بر 
پا دارید و در دین پراكنده نشــوید. آنچه را كه 
شما به سوی آن دعوت می كنید، به مشركین 
بزرگ )سنگین( جلوه می كند. خداوند كسی 
را كــه بخواهد، به ســوی خــود برمی گزیند 
و به ســوی خود هدایت می كنــد هركس را 
كه به او بازگشــت نمایــد.« هم چنان كه اگر 
كســی واقعاً به حضرت ابراهیم)ع( یا حضرت 
موســی)ع( یا حضــرت عیســی)ع( معتقد 
 باشــد، قطعاً به محمدبن عبــداهلل)ص( نیز 

معتقد است. 
افزایش كرامت و شــرف و حیثیت ارزشــِی 
یك انســان مســلمان بر دیگران، بدان جهت 
اســت كه همــه ابعاد عقالنــی و اندیشــه و 
وجدان و فطرت و احساســات برین خود را به 
تكاپو واداشــته و صحیح تریــن و عالی ترین 
عقایــد و احــكام را از حیث پذیــرش عقل و 
 فطرت و وجــدان و احساســات بــرای خود 

برگزیده است. 
در روایتــی آمده اســت كه اســحاق بن عمار 
می گوید: امام صادق )ع( به مــن فرمود: »ای 
اســحاق، زكات مالت را چگونه می پردازی؟ 
عرض كردم: می آیند منــزل و زكات مالم را به 
آنان )مؤمنین( می دهــم. فرمود: نمی بینم تو 

افزایش كرامت و 
شرف و حیثیت 
ارزشِی یك انسان 
مسلمان بر 
دیگران، بدان جهت 
است كه همه ابعاد 
عقالنی و اندیشه 
و احساسات 
برین خود را به 
تكاپو واداشته و 
صحیح ترین و 
عالی ترین عقاید 
و احكام را از حیث 
پذیرش عقل و 
فطرت و وجدان و 
احساسات برای 
خود برگزیده 
است 

تحلیل



تحلیلدیدگاهیادداشت

چرا امامت بعد از نبوت برای جامعه یادداشتی از سید جواد ایزدهی
اسالمی ضرروت دارد؟

جایگاه »امامت« در مکتب تشیع 

امامت؛ استمرار راه 
انبیاء)ع(

در هر دو جهان غیر امام در عقاید شیعی
تو غمخوار ندارم

امامت

پاک و معصوم و 
مطهر چون نبی
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یادداشت

بر اســاس تعریف متکلمین اسالمیـ  برگرفته 
از قرآن کریمـ  دریافت و ابالغ وحی، از شــئون 
رسالت و اجرای آن، از شــئون امامت است. در 
واقع تعداد محدودی از پیامبــران دارای مقام 
امامت بوده و وظیفه اجرای وحی را هم به عهده 
داشــتند که از آن جمله حضــرت ابراهیم)ع(، 
حضرت عیسی)ع(، حضرت موسی)ع(، حضرت 

یوسف)ع( و حضرت محمد)ص( هستند. 
پس از آن، اگرچه وحی قطع شــده، اما ابالغ و 
اجرای آن هنــوز ضــرورت دارد. بدین ترتیب 
بــر اســاس اراده خداوند، پس از ختــم نبوت، 
جریان امامــت، ادامه دهنــده راه انبیاء خواهد 
بود. امام نیز بــرای ابالغ و اجــرای وحی، از دو 
منبع اســتفاده می کند؛ وحی مدون که عبارت 
اســت از قرآن و وحــی غیرمدون کــه عبارت 
اســت از آنچه پیامبر)ص( به قلب امام علی)ع( 
منتقل کــرد و حضرت علی)ع( بــه امام بعدی 
 و هــر امامی بــه امام پــس از خــودش انتقال 

داده است.
   حدیث ثقلین

آخرین وصیت پیامبر)ص( هــم بر همین رویه 
تأکید داشت. ایشان در آخرین ساعات زندگی 
مبارکشــان در حالی که حضرت علی)ع(، عمر، 
ابوبکر، عثمان، سلمان، ابوذر و تعدادی دیگر از 
اصحاب بر بالینشــان حضور داشتند، فرمودند: 
»قلم و کاغــذی بیاورید تا وصیــت کنم.« در 
این هنگام ُعمر مانع شــد و گفت: پیامبر)ص( 
تب شــدیدی دارد و در حال تعادل نیســتند و 
به این ترتیــب مجلس را بر هــم زد. پس از آن 
پیامبر)ص( فرمودنــد: مرا به مســجد ببرید. 
با همان حــال بیماری، ایشــان را به زحمت به 
مســجد بردند. حضرت پس از حمد و ســپاس 
باری تعالی فرمودند: »إِنِّی تَاِرٌك فِیُكُم الثََّقَلْیِن َما 
ْكتُْم بِِهَما لَْن تَِضُلّوا، ِكتَاَب الَلّ َو ِعْتَرتِی أَْهَل  إِْن تََمَسّ
بَْیتِی َو إِنَُّهَما لَْن یَْفتَِرقَــا َحتَّی یَِرَدا َعَلَیّ الَْحْوَض« 
من دو چیــز گران بها که کتاب خــدا و عترت و 
اهل بیــت)ع( من اســت، برای شــما به جای 
می گذارم، این دو هرگز از هم جدا نمی شــوند 
تا در کنار حوض)کوثر( بر من وارد شــوند. این 
حدیث در کتب اهل سنت با 39 سند و در کتب 
شــیعه با 82 ســند، به صورت متواتر نقل شده 
است و عالمه امینی در کتاب الغدیر، 360 راوی 
را ذکر کرده اند که از قرن دوم تا قرن چهاردهم 

امامت؛ استمرار راه انبیاء)ع(

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

از آن جا که نیاز بشر به هدایت الهی، دائمی اســت؛ ضرورت وجود رهبران الهی نیز اختصاص به زمان خاصی 
ندارد و پس از ختم نبوت، این نیاز هم چنان وجود دارد. وظیفه پیامبران، دریافت و ابالغ وحی بود و بعضی از 
ایشان، اجرای آن را نیز عهده دار بودند، که پس از ختم نبوت و کامل شدن دین، دریافت وحی، منتفی و ابالغ 

و اجرای آن، هم چنان ادامه می یابد که امام این وظیفه را به عهده خواهد داشت 

پس از پایان دوره نبوت و به تصریح قرآن ارسال خاتم النبیین)ص(، چه 
نیازی به وجود امام است؟ در این نوشتار کوتاه سعی شده به این سؤال 

پاسخ داده شود

عکس: سعید محمودی ازناوه
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با دقت در معنــای لغوی امام نیــز همین نکته 
حاصل می شود. واژه امام که از ماده »اَّم« است، 
در اصل به معنای قصد کردن اســت و در کتب 
لغت، بــه معانی مختلفی آمده اســت، از جمله 
به معنای پیشوا و رهبر، شــاقول بنایی، سنگ 
محک زرگــران و راهنمایی در شــب تاریکی و 

ظلمانی.
   امام در زیارت جامعه

در زیارت جامعه هم، ائمــه)ع( این گونه مورد 
خطاب قرار می گیرند:

ُمصابیُح الُدجی؛ چراغ های راهنما در تاریکی
اَعالما لِِعباِده: نشانه های راه برای بندگان

اَِدالَء َعلی ِصراِطِه: راهنمایان راه خدا
مرحوم عالمه حلی نیــز در تعریف اصطالحی 
امام می گوید: ااَلماَمه ریاَســه عامَّــه فی اُموِر 
نیــا، نیابَه ِمن قِبَِل َرُســوُل اللِ)ص(:  الّدیِن و الدُّ
امامت، ریاســت کلی در امور دنیوی و اخروی، 
بــه نیابت از پیامبــر)ص( اســت. از این معانی 
 نیز، بــه ضــرورت وجود امــام و نقــش او پی 

می بریم.
   امام در حدیث امام محمد باقر)ع(

عصاره آنچه گفته شد در حدیثی از امام محمد 
باقر)ع( نقل شده اســت: هرکس خدا را عبادت 
کند، بی آن که از جانب او، بــرای خویش امامی 
برگزیده باشــد، تــالش او پذیرفته نیســت و 
همواره گمراه و سرگشــته خواهد بــود. َمَثل او 
َمَثل گوسفندی است که چوپان و گله اش را گم 
کرده و در طول روز، حیران و سرگردان می رود 
و برمی گردد و چون شب فرا می رسد و چوپان و 
گله ای را می یابد، به ســوی  آن ها رفته و فریفته 
آن ها می شــود، شــب را با آن ها به سر می برد و 
صبح مشاهده می کند این چوپان و گله ناشناس 
هســتند و دوباره ســرگردان، دنبال چوپان و 
گله ای دیگر می رود و در این میان، گرگی که گم 
شدن او را غنیمت شــمرده، او را طعمه خویش 

می سازد. 
هرکــس از ایــن امت صبــح کنــد و از جانب 
خداوند بــرای او امامــی نباشــد، این چنین 
گم گشــته و گمــراه اســت و اگر بــا این حال 
 از دنیــا بــرود، در حــال کفــر و نفــاق از دنیا 
رفته اســت. )کلینی، اصول کافــی، ترجمه و 
شرح ســید جواد مصطفوی، تهران،  1375، ج 

 )243 :1

این حدیث را روایت کرده اند.
از حدیث فوق این موارد روشن می شود:

1   همان طــور که قرآن تا قیامت باقی اســت 
)معجزه باقیه( عترت پیامبر)ص( نیز تا قیامت 
باقی خواهد ماند، یعنی هیــچ زمانی، زمین از 

وجود امام خالی نخواهد ماند.
2   پیامبــر)ص( بــا تصریح بر ایــن دو امانت 
بزرگ، اقوال و اعمــال ایشــان را مانند قرآن، 

معتبر و حجت دانسته اند.
3   این دو نباید از هم جدا شــوند و هیچ کس 
حق ندارد بــه این بهانه که کتــاب خدا برای ما 

کافی است، از اهل بیت اعراض کند.
   امام؛ راهبِر رهروان

اساســاً هر حرکتی، طی مســیری و هر امتی، 
نیازمند رهبر و امام هســتند. به عبارت دیگر، 
در این که مــردم باید راهی را طــی کنند، هیچ 
تردیدی نیست و از طرفی هر راهی قطعاً راهبر 
می خواهد؛ بر همین اســاس حضرت علی)ع( 
می فرماید: »انّه البَُدّ للّناِس ِمن اِمیٍر بٍَر اَو فاِجٍر؛ 
مردم ناچارند بــر این که یک رهبــر و فرمانده 
داشته باشــند، چه این فرمانده نیکوکار باشد و 

چه ستمکار.« )نهج البالغه/ خطبه 40(
پس جامعه نیاز به امــام دارد، چه امام نور و چه 
امام نار. امام صــادق)ع( می فرماینــد: االئَِمَه 
فی کتــاِب اهللَ اِمامــان. قــاَل اهلُل: »َو َجَعلناُهم 
اَئَِمًه یَهُدوَن بِأمِرنــا.« ال بَِامِر النّــاس؛ یَُقِدُموَن 
اَمَراللَ قَبَل أَمِرِهم َو ُحكــمَ اللِ قَبَل ُحكِمِهم. قاَل: 
»َوَجعلناُهم اَئَِمــًه یَدعوَن اِلی النــّاِر« یَُقّدموَن 
اَمَرهســم قَبَل اَمِر اللِ َو ُحكَمُهم قَبــَل ُحكِم اللِ َو 
یأُخــُذوَن بَِاهوائِِهم ِخالفَا لما فــی ِكتاِب اللِ ...؛ 
در کتاب خدا، پیشــوایان بر دو نوع هســتند، 
آن جا که می فرماید: »و ایشــان را امامانی قرار 
دادیم که به امر ما هدایــت می کنند«، نه به امر 
مردم، ایشان امر خدا را نســبت به حکم مردم 
مقدم می دارنــد و نیز خداونــد می فرماید: »و 
ایشــان را امامانی قرار دادیم که به سوی آتش 
می خواننــد.« اینان امــر مردم را نســبت به 
امر خدا و حکم مردم را نســبت بــه حکم خدا 
تقدم می بخشــند، این گروه بر خــالف آنچه 
 در کتاب خــدا آمــده، از هواهای نفسشــان 

پیروی می کنند. 
)کلینی، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد 

مصطفوی، تهران، 1375، ج 1: 313(

نیابت از پیامبر)ص(
ه  مرحوم عالمه حلی در تعریف اصطالحی امام می گوید: ااَلماَمه ریاَسه عامَّ
نیا، نیاَبه ِمن قَِبِل َرُسوُل اهللِ)ص(: امامت، ریاست کلی در  فی اُمورِ الّدیِن و الدُّ

امور دنیوی و اخروی، به نیابت از پیامبر)ص( است. 

رضا سلیمی نبی|  در هنگام دسترسی نداشتن به ائمه )مانند روزگار 
ما( مراوده با ایشان به چه شکل خواهد بود؟ این پرسشی است که در 
ذهن بسیاری از مردم وجود دارد. در این نوشتار کوتاه سعی شده به 

طور اجمالی به این سؤال پاسخ داده شود. 
1   رفتن به زیارتگاه ایشان؛ زیرا فرمودند: »من زارنا فی مماتنا کمن 
زارنا فی حیاتنا: کســی که ما را در حال موت زیارت کند، مانند کسی 
است که در هنگام حیات، ما را زیارت کرده است.« )بحاراالنوار ج 12، 
ص100( ما در حرم ائمه باید این احســاس را داشته باشیم که آن ها 
حاضرند و طوری رفتار کنیم که گویی امام را مالحظه می کنیم و یقین 
داشته باشیم که سخن ما را می شــنوند و جواب سالم ما را می دهند. 
همان طور کــه در زیارت ایشــان می گوییم: »تســمع کالمی و ترد 
سالمی.« با این احســاس ارتباط دیگری با امام برقرار می کنیم و در 
صورت داشتن معرفت بیشتر به این توجه نیز می رسیم که امامان هم 

نظاره گر ما هستند.
2   برقراری ارتباط عاشقانه با امام از طریق خواندِن با توجه زیارات 

و دعاهای مربوط به آن ها، از جمله زیارت ایشان در روزهای هفته.
3   توسل جستن به ایشان. در هنگام وقوع مشکالت، بیماری ها و 
گرفتاری ها؛ توجه داشته باشیم که در این دنیا پشتیبان داریم و تنها 

نیستیم و آن ها را واسطه حل این مشکالت قرار دهیم.
4   در همه لحظه ها و یا حداقل در مواقع خاص به یاد امام زمان)عج( 
بودن و حضور او را در زندگی احساس کردن، مثل هنگام خواب، نماز 

و خروج از خانه و ... .
5   صدقه دادن برای سالمتی ایشان

6   شریک قراردادن ایشان در اعمال عبادی و ....
7   توجه به این که در روزهای دوشنبه و پنج شنبه، نامه اعمال ما به 
ایشان ارائه می شــود و با دیدن آن ها، خوشحال یا ناراحت می شوند 
و بنابراین با انجام کار نیک و ترک کار حرام، رعایت حال ایشــان را 
بکنیم. همان طور که در آیه 105 سوره توبه آمده است: »َوُقِل اْعَمُلواْ 
َفَسَیَری اهلّل َعَملَُکْم َوَرُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن ...؛ بگو: عمل نیک انجام دهید! 
خداوند و فرستاده او و مؤمنان )که مصداق آن انسان کامل، امام زمان 

است(، اعمال شما را می بیند!«
8   توجه به این موضوع که توصیف امام زمان)عج( به غایب، به دلیل 
محرومیت ما از درک وجود مبارک آن حضرت است، نه این که ایشان 
غایب اســت، بلکه حضرتش حاضر و ناظر بر ماست. در واقع ما مانند 
کسانی هستیم که در عصر ائمه زندگی می کردند و فقط به دلیل دور 

بودن از مدینه، از دیدن ایشان محروم بودند.

 روش های مراوده 
با امام در عصر غیبت

نکته
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دیدگاه

     حجت خدا
همان طــور که در زیــارت جامعــه می خوانیم: 
»ُحَجُج الل َعلــی اَهِل ُدنیا: امامــان، حجت های 
خداوند بر اهــل دنیا هســتند.«، »َکالُمُکم نوِر َو 
اَمُرُکم ُرشد: کالم شــما نور ]راه[ و سخنان شما 
موجب رشد اســت«، »َو َفصُل الِخطاِب ِعنَدُکم: 

شــما فصل الخطاب همه اختالف ها هستید!«، 
»بُِكم یُســَلُک اِلی الّرضــواِن: تبعیت از شــما 

خشنودی الهی را تضمین می کند.«
بر همین اســاس اســت کــه پیامبــر)ص( در 
حدیثی می فرمایند: »... فَــال تَُقّدُموُهما تُهلُِكوا، 
فاَل تَُقّصروا َعنها و تُهلُِكوا...: ... هر کســی بر آنان 

پیشــی بگیرد و یا از آن ها عقــب بماند، هالک 
می  شود.« )شــرف الدین عاملی، المراجعات، ج 
2، چ 3، قم، معروف،1385( در صلوات شــعبانیه 
نیز می خوانیم: »الُمتََقّدُم َعنُهم مــاِرق و الُمتِأّخُر 
َعنُهم زاِهق: هرکس از آن ها پیشــی گیرد، از بین 
می رود و هرکس از آن ها عقــب بیفتد، به نتیجه 

نمی رسد.«
داستان مناظره هشــام نیز بر همین نکته تأکید 
دارد؛ روزی فردی به امام صادق)ع( مراجعه کرد 
و گفت: من خدا و پیامبــر را قبول دارم ولی راجع 
به وجود امام توجیه نیســتم. امام)ع( به هشــام 
که در آن روزها شــانزده ســاله بود، فرمودند: تو 
جوابش را بده. هشــام به او گفت: آیــا پروردگار 
عالم نســبت به بندگانش مهربان تر است یا خود 
انسان ها نســبت به خودشــان؟ فرد منکر پاسخ 
داد: قطعاً خداوند نسبت به انســان ها مهربان تر 
است. هشــام در ادامه از او پرسید: خدای مهربان 
برای راهنمایی بندگانش چه کرده است؟ جواب 
داد: خداوند پیامبرانی برای انســان ها قرار داده تا 
اختالف را از میان آن ها بردارد و میانشان دوستی 
ایجاد کند. هشام از آن فرد پرسید؟ پس از رحلت 
او، چه کســی این نقش را خواهد داشــت؟ فرد 
منکر پاسخ داد: قرآن و سنت پیامبر)ص(. هشام 
دوباره پرسید: آیا قرآن و سنت پیامبر)ص( امروز 
می تواند از اختالف ما جلوگیری کند؟ فرد منکر 
پاسخ داد: آری. هشــام گفت: پس چرا من و تو بر 
ســر اصل امامت با هم اختالف داریم؟ آن گاه آن 
فرد نتوانســت جوابی بدهد و ســکوت کرد. امام 
صادق)ع( لبخندی زدنــد و فرمودند: چرا حرف 
نمی زنی؟! فرد منکر گفت: اگــر بگویم اختالفی 
نداریم، حرف بی ربطی اســت و اگر بگویم قرآن 
و ســنت، رفع اختــالف می کنند کــه می بینم 
نمی کند. هشام ســپس گفت: در این موارد است 
که رافع اختالف من و تو، امام است. آن گاه آن فرد 
به اصل امامت ایمان آورد. )شعرانی، ابوالحسنی، 
ارشــاد القلوب، ترجمه علی ســلگی نهاوندی، 

1376، ص 261(
     بیان کننده قرآن و معارف اسالمی

امام مفسر قرآن و آیاتی است که به صورت مبهم 
ذکر شده اســت، زیرا قرآن، به دلیل وجود آیات 
متشــابه، کلی بودن پیام آن و نیازهای روز امت 
)حوادث واقعه(، نیازمند به مفسر و تبیین کننده 
است و امام که متصل به علم الهی است، این نقش 

را به عهده دارد.

امام در عقاید شیعی
حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ذاکری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

خداوند راه را بر انسان ارائه می کند و این راه، شامل جزئی ترین تا مهم ترین مسائل می شود. بدیهی است در 
برداشت از این دستورات، بین معتقدین به آن راه، یعنی مسلمانان، اختالف پیش می آید، زیرا طبیعی است 
که انسان ها به لحاظ داشتن عقل و اختیار، برداشــت های متفاوتی از این منابع خواهند داشت و از طرفی، 
ذات »کلی بیان کردن« راه، اختالف برانگیز است. بنابراین الزم است حرف نهایی را کسی بزند که کالم او از 
ناحیه خداوند، حجت باشد، به گونه ای که اگر در روز قیامت از ما بپرسند، چرا چنین کردی؟ بتوانیم به سخن 
او استناد کنیم. از همین روســت که امام صادق)ع( می فرمایند: »جز به واسطه امام، به آنچه نزد خداست، 

دسترسی نیست.« در این نوشتار جایگاه امام در عقاید شیعی بررسی می شود.

چرا امامت بعد از نبوت برای جامعه اسالمی ضرروت دارد؟

شرح تصویر: حکاکی روی برنج، دوره قاجار
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با توجه به معیارهای ذکر شــده، امام تنها کسی 
اســت که صالحیت الگــو واقع شــدن را دارد. 
همان طور که در قرآن کریم در مورد پیامبر آمده 
ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة...،  است: »لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُســوِل اللَّ
همانا برای شما، در رفتار رســول خدا سرمشق 
نیکویی وجــود دارد.« )احــزاب/21( در زیارت 
جامعه کبیره هم می خوانیــم: »الَمثَل االَعلی و 
الَدعَوَة الحسنی، ائمه)ع( مثل و نمونه برتر و عالی تر 
و دعوت بهتر و زیباتر هستند.« در زیارت مطلقه 
ــالُم َعلیَک  امام علی)ع( نیــز می خوانیم: »اَلسَّ
یا میزاُن ااَلعماِل: ســالم بر تو ای معیار سنجش 

اعمال.«
     رهبر سیاسی و حاکم جامعه

نیاز بشــر به حکومت، از مســائل پذیرفته  شده 
عقالی عالم اســت، زیرا اساساً حکومت در جایی 
مطرح می شــود که اختالف و تجــاوز به حقوق 
دیگری وجود دارد و از آن جا که از شــروع اولین 
جوانه های بشری، بین انســان ها اختالف وجود 
داشــته، انســان، به حاکمی احتیــاج دارد که 
فرمان دهــد و اختالف را برطــرف کند. خداوند 
تبارک و تعالی نیز در ســوره زمر آیه 46 به پیامبر 
می فرمایند: »أَنَت تَْحُكُم بَْیــَن ِعبَاِدَك فِي َما َكانُوا 
فِیِه یَْختَلُِفــوَن: تو در مواردی کــه بین بندگانت 
اختالف ایجاد شــده اســت، فرمان می دهی و 
حکومت می کنی.« در زیــارت جامعه کبیره هم 
می خوانیم: »َوساَسه الِعباد ... و قاَدُه ااُلَمم ... و اَركاَن 
الباِلد: امامان، پیشروان امت، رهبر سیاسی مردم و 
ارکان شهرها هستند.« این حکومت پس از ختم 
نبوت به امــام واگذار می شــود و ائمه)ع( همگی 
درصدد احراز منصب خویــش بودند که به دلیل 
مقاومت حکام غاصبـ  غیر از حکومت پنج ساله 
امام علی)ع(ـ  تالش هیچ یک از ائمه)ع( به نتیجه 

نرسید.
     طالیه دار والیت

والیت، از ریشــه ولی و در معنای ابتدایی عبارت 
است از قرار گرفتن دو چیز در کنار هم، به گونه ای 
که هیچ  فاصله ای بین آن ها نباشد و در طول زمان، 
این کلمه به معنای نزدیکی و قــرب به کار برده 
شــد و بعدها هم به معنای دوســتی به کار رفت. 
این لغت به معنای روی به ســوی کسی بردن نیز 
ُّواْ فَثَمَّ َوْجُه الّل...: به هر  آمده اســت: »... فََأیْنََما تَُول
طرف روی کنید، جهت خداست.« )بقره/115( 
هم چنین به معنــای روی برگرداندن از کســی 
ـی: روی ترش کــرد و روی  اســت: »َعَبَس َوتََولَـّ

برگرداند.« )عبس/1( معنای دیگر آن سرپرستی 
ََّما َولِیُُّكُم اللُّ َوَرُسولُُه  و صاحب اختیاری است: »إِن
َِّذیَن آَمنُواْ...: به درستی که خدا و رسول و کسی  َوال
که ایمان آورده است، سرپرست و صاحب اختیار 
شماست.« )مائده/55( جمع بندی اهل لغت این 
اســت که ِوالیت به معنای سرپرستی و صاحب 
اختیاری است و َوالیت به معنای دوستی و محبت 
می باشــد. بدین ترتیب می گوییــم : َوالیت امام 
اقتضا می کند که به او محبت ورزیــم و ِوالیت او 

اقتضا می کند که از او اطاعت کنیم.  
ِوالیت امام بر دو قسم است:

الف( ِوالیت تشریعی: والیتی که ایشان در ارتباط 
با تشریع احکام و تفسیر قرآن دارند.

ب( ِوالیــت تکویني: والیتی که بــر عالم تکوین 
دارند.

همان طور که خداوند در تشریع، اوامری دارد، در 
تکوین نیز اوامری دارد که هستی و دوام آن، بر این 
نظام ها استوار اســت؛ مواردی مانند این که آتش 
می سوزاند، آْب آتش را خاموش می کند و زمین 
نیروی جاذبه دارد. بر این اســاس، امام به اذن اهلل 
می تواند در قوانین هســتی، دخل و تصرف کند. 
به اســتفاده امام از این والیت و تصرف او در عالم، 
کرامت می گویند. بدیهی اســت این شأن امام، 
ربطی به این نــدارد که او در قید حیات اســت یا 

نیست، حاضر است و یا از چشم ما غایب است.
والیت تکوینی برای غیرائمه نیز قابل تصور است؛ 
به عبارت دیگر هرکس به مقداری که در مســیر 
عبودیت حرکت کرده و قرب به خدا پیدا کند، به 
همان مقدار می تواند والیت تکوینی داشته باشد. 
امام صادق)ع( در مصباح الشــریعه می فرمایند: 
بوبِیــُة: عبودیت،  »اَلُعبوِدیــُة َجوَهــَرٌة كنه ها الرُّ
جوهره ای اســت که ُکنــه آن ربوبیت اســت.« 
بنابراین کراماتی کــه از علمای اخالق و عرفا نقل 

می شود، از این دست است.
     واسطه فیض الهی

خداوند اراده کرده اســت در هر عصری، انســان 
کاملی حضور داشــته و واســطه فیض بین خدا 
و مخلوقات او باشــد. در واقع یک دســت امام به 
سوی آسمان و دســت دیگر وی، به سوی زمین 
اســت. از یک دســت می گیرد و با دست دیگر به 
عالم می رســاند و از آن جا که هیچ گاه فیض خدا 
از مخلوقاتش قطع نمی شود، همیشه این واسطه 
فیض باید وجود داشــته باشــد. بنابراین زمین 
هیچ گاه از وجود امام، به عنوان انسان کامل، خالی 

در زیارت امام زمان)عج( در روز جمعه می خوانیم: 
َّذی یَهتَدی به الُمهتَدون:  »اَلسالُم َعلیَک یا نُور الل، ال
ســالم بر تو ای نور الهی، که ره جویان به واسطه 
تو راه را می یابند.« در زیــارت جامعه کبیره هم 
می خوانیم: »َمعاِدُن ِحكَمِة الل و َحَفَظُه ِســرِّ اللِ و 
َحَمَلُه ِكتاِب اللِ: امامان گنجینه های حکمت الهی 
و نگاهبان راز خداوند و به دوش کشان کتاب خدا 
هســتند.« »َو تَراجَمُه َوحِی الل: و شما مفسران 
آیات الهی هستید.« در واقع امام خزانه دار معارف 
الهی است و حامل وحی مدون و وحی غیرمدون 
و حافظ آن هاســت تا این که دین، دســتخوش 

تغییرات و تحوالت نشود.
ام ســلمه می گوید پیامبر)ص( به من فرمودند: 
هرگاه مشاهده کردی امت من، فرقه فرقه شدند، 
به آن عقیده ای عمل کن که همه فَِرق به آن اجماع 
دارند و اگر اجماعی وجود نداشت، به آن گروهی 

مراجعه کن که اهل بیت من در آن جمع هستند.
حضرت علــی)ع( در نهج البالغه طــی نامه ای 
به ابن عباس مفســر بزرگ قرآن که قرار است با 
خوارج بحــث کند، می فرماینــد: »ال تَخاِصمهم 
بالقرآن فان القرآن َحّمــال، ذو ُوجــُوه ، تَقُول َو 
َُّهم لن یَِجدُوا  یَقُولون، َولِكنَّ حاَجُجُهم بالســنة، فَإن
َعنها َمحیصا: با آن ها، فقط با قرآن بحث نکن، زیرا 
قرآن حمل کننده وجوه مختلف معنایی اســت، 
تو مطلبی را از قرآن بیان می کنی، آن ها از همان 
قرآن مطلبی را خالف آن مطرح می کنند، بلکه از 
سنت پیامبر برای آن ها دلیل بیاور که در برابر آن، 
راهی جز پذیرش ندارند.« )نهج البالغه/ نامه 77( 
بر همین اســاس اســت کــه امام صــادق)ع( 
می فرمایند: »ما عالم به علوم قرآن، راسخون در 
علم، گنجینه علم خدا، بیان کننده دستورات او و 

سرچشمه های زالل علم هستیم.« 
     الگوی امت

برای تحقق صحیح هر امری، نیاز به الگو ضروری 
اســت و به طور خــاص برای رســیدن به کمال 
انســانیت، به دلیــل پیچیدگی انســان، وجود 
الگو، ضروری تر اســت. بدیهی است این الگو باید 

شرایطی داشته باشد از جمله:
1. معنا و مفهوم انسانیت را کاماًل درک کند.
2. راه های رسیدن به کمال انسان را بداند.

3. خودش انسان باشــد و بتواند الگوی انسان ها 
واقع شود.

4. قادر باشد ویژگی های متضادی را که جمع شدن 
آن در یک فرد، سخت است در خود جمع کند.

بیان کننده قرآن و معارف اسالمی
امام مفسر قرآن و آیاتی اســت که به صورت مبهم ذکر شــده است، زیرا 
قرآن، به دلیل وجود آیات متشــابه، کلی بودن پیام آن و نیازهای روز امت 

)حوادث واقعه(، نیازمند به مفسر و تبیین کننده است.

نیاز بشر به 
حکومت، از مسائل 

پذیرفته  شده 
عقالی عالم 

است، زیرا اساساً 
حکومت در جایی 
مطرح می شود که 

اختالف و تجاوز 
به حقوق دیگری 

وجود دارد و از 
آن جا که از شروع 
اولین جوانه های 

بشری، بین 
انسان ها اختالف 

وجود داشته، 
انسان، به حاکمی 

احتیاج دارد که 
فرمان دهد و 

اختالف را برطرف 
کند
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نخواهد بود. امام رضــا)ع( می فرمایند: »لَو َخَلِت 
ة لَساَخت بَِأهلِه: اگر به  االرُض َطرفََة َعین ِمن ُحجَّ
اندازه یک چشم به هم زدن، جهان از حجت و امام 
خالی باشد زمین تمام عالم را می بلعد.« )کلینی، 
محمد بن یعقوب، اصول کافی، ترجمه و شــرح 
ســیدجواد مصطفوی، دفتر نشــر فرهنگ اهل 

بیت، 1375(
ُل الَغْیَث  در زیارت جامعه می خوانیم: »بُِكــْم یُنَِزّ
ماء أْن تََقَع َعلی ااَلْرِض: خداوند  َوبُِكْم یُْمِسُک الَسّ
تبارک و تعالی، به یمن وجود شــما، باران را فرو 
می فرســتد و به خاطر شــما آســمان را از فرو 
ریختن بر زمین نگه مــی دارد.« در دعای عدیله 
نْیَا  هم می خوانیــم: »الُْمْرَجی الَِّذي بِبََقائِِه بَِقیَِت الُدّ
َو بِیُْمنِِه ُرِزَق الْــَوَری َو بُِوُجوِدِه ثَبَتَــِت اْلَْرُض َو 
ــَماُء: آن امام و مایه امیدی که دنیا به ماندن  الَسّ
او، پایدار مانده و به برکــت او، به مخلوقات روزی 
داده می شــود و به افتخار او، زمین و آســمان پا 

برجاست.«
     واسطه هدایت

در قرآن کریم هدایت به ســه معنا آمده اســت: 
هدایــت تکوینــی که همــه موجــودات از آن 
بهره مند هســتند، هدایت تشــریعی یــا ارائه 
طریق که منحصراً برای نوع انســان اســت و در 
نهایت هدایت به معنای خــاص که به »ایصال به 
مطلوب« می گویند. خداوند منان در آیه 2 سوره 
بقره می فرماید: »َذلَِک الِْكتَــاُب اَل َریَْب فِیِه ُهًدی 
لّْلُمتَِّقیَن: این کتاب )قرآن( که هیچ شــکی در آن 
نیست، هدایت گر اهل تقواســت.« این هدایت، 
هدایــت توفیقی الهی اســت و برای عــده ای از 
بندگان که شــرایط تحقــق آن را در خود ایجاد 

می کنند، قرار داده شده است.
امام، هنگام ابالغ دســتورات دینی، به هدایت 
تشــریعی می پردازد و هنگامی که انسان هایی 
را که زمینه هــای الزم را در خود آماده کرده اند، 
ایصال به مطلوب می کند، به این نقش هدایتی 
خود عمل می کند که به آن هدایــت به امر هم 
می گویند. امام مانند خورشــید دو نقش دارد؛ 
نورافشانی که موجب شناســایی راه می شود و 
دیگری نقــش جاذبــه ای. یعنــی همان طور 
که خورشــید در بین منظومه شمســی نقش 
جاذبه ای و ایجاد تــوازن را دارد، امام نیز در عالم 
وجود، عامل جذب و هدایت )به معنای ایصال به 
مطلوب( انسان هاست. بدیهی است برای تحقق 
نقش اول امام، یعنی هدایت تشریعی، جایگزین 

می تواند عمل کندـ  در زمــان غیبتـ  اما برای 
تحقق نقش دوم هیچ جایگزینی برای وی وجود 
ندارد. بر این اســاس امام غایب هم چنان نقش 
واســطه فیض و هدایت خاص را به عهده دارد و 
هر انسانی که قصد ورود به مدار هدایت را دارد، 
به واســطه جاذبه وجود امام، وارد آن می شود. 
همان طور که در زیارت امــام زمان)عج( در روز 
ــالُم َعَلْیَک یَــا نُوَر الَلّ  جمعه می خوانیم: »الَسّ
الَِّذي یَْهتَِدي بِِه الُْمْهتَُدوَن: سالم بر تو ای نوری که 
هدایت شــوندگان با آن هدایت می شوند.« امام 
صادق)ع( هم می فرمایند: »امــام، آب گوارای 
زمان تشــنگی، نجات بخش از هالکت و راهبر 
به ســوی هدایت اســت.« )کلینی، محمد بن 
یعقوب، اصول کافی، ترجمه و شــرح سیدجواد 
مصطفوی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، 1375، 

ج 10: 283(
     پناهگاه امت

انسان در کشاکش دهر، با شکست ها، نامالیمات 
و مصائبی مواجه می شــود که بــه تنهایی قادر 
به تحمل آن ها نیســت و نیاز دارد تا با کســی یا 
کســانی درددل کند و از آن هــا کمک بخواهد. 
بدیهی است ســرآمد ایشــان، امامی است که 
هم مهربان ترین اســت و هــم قدرتمندترین. 
او می توانــد موجب تســالی ما و گره گشــای 
مشــکالت ما باشــد. همان طور کــه در زیارت 
جامعه، ائمه را مخاطب قرار داده و می گوییم: »َو 
َكهَف الَوری: شما پناهگاه مردم هستید.« »َو بُِكم 
: به واسطه شما، غم ها  یَنِفُس الَهمَّ َو یَكِشُف الُضرَّ

برطرف شده، مشکالت رفع می شود.«
امام رضا)ع( می فرمایند: »امام دوســتی امین، 
پدری مهربان، برادری بی نظیر، مادری دلســوز 
و پناهگاه بندگان اســت.« )کلینی، همان منبع، 
1375، ج 1: 296( هم چنیــن می فرماینــد: 
»هرگاه برای شما پیش آمد سختی روی داد، از ما 
یاری بجویید.« )نوری، میرزاحسین، مستدرک 

الوسائل،چ دوم، 1408، ص292( 
بر این اســاس به ما توصیه شده اســت که برای 
هر درخواســتی، هر چند جزئی، از ایشان کمک 
بخواهیم و با توجه به این که امام به فکر شــعیان 
است، با شــادی آن ها شــاد و با غمناکی ایشان 
غمناک می شود و در صورت مصلحت، برای رفع 

مشکل ما اقدام می کند.
در تاریخ آمده است هنگامی که حضرت علی)ع( 
متوجه شــدند صعصعه چند روزی مریض شده 

اســت، به عیادت او رفتند و بــه او فرمودند: ما به 
مریضی شما مریض می شویم. هم چنین روزی به 
شخصی فرمودند: چرا دیروز به مسجد نیامدی؟ او 
گفت: سر درد داشــتم. حضرت فرمود: من هم به 
خاطر سر درد تو، سرم درد گرفت و فرمودند: هیچ 
مؤمنی بیمار و محزون نمی شود، مگر این که ما به 
بیماری و حزن او، بیمار و محزون شویم. )بحرانی، 
سیدهاشم، مدینه المعاجز، قم، مؤسسه المعارف 

االسالمیه، 1413(
حال که این رابطه بین امام و شیعیان وجود دارد، 
پس بهترین پناهگاه و پشــتیبان ایشان هستند. 
همان طور که امام صــادق)ع( می فرمایند: »امام 
هم چون ماه شب چهارده است که هر جا برود و تو 
در هر کجا باشی، همراه توست.« بدیهی است در 
این یاری رسانی، تفاوتی بین امام حاضر و غایب و 

نیز مرده و زنده وجود ندارد.
     طریق راهیابی به سوی خدا

یکی از نقش هــای امام، واســطه راهیابی مؤمن 
به سوی خداســت. دریافت خدا از طریق قلب یا 
راهیابی بدون واسطه و شــهودی خدا، از طریق 
وصل شــدن به ائمه)ع( و قرار گرفتــن در حوزه 
مغناطیس وجودی ایشــان اســت کــه تحقق 
می یابد و اساساً شناخت خداوند تبارک و تعالی، 
از طریق ایشان حاصل می شود. همان طور که در 
زیارت مربوط به ائمه می خوانیم »الســالُم َعلی 
َدلیل ذاِت اهلل: سالم بر شما که راهنمای رسیدن 

به خدا هستید.«
حضرت علی)ع( می فرمایــد: »اَلَْحْمُد لِلَّ اَلُْمتََجلِّي 
تِِه: ســپاس  اِهِر لُِقُلوبِِهْم بُِحَجّ لَِخْلِقِه بَِخْلِقــِه َو اَلَظّ
مخصــوص خداونــدی اســت که به واســطه 
مخلوقاتــش، بــر مخلوقاتش تجلی کــرده و به 
واسطه حجتش بر دل های ایشــان ظاهر گشته 

است.« )نهج البالغه/ خطبه 108( 
امام صادق)ع( نیز می فرمایــد: »بِنَا ُعِرَف الَلُّ َو بِنَا 
ُء َعَلــی الَلّ َو لَْواَلنَا َما ُعبَِد الَلُّ به  ُعبَِد الَلُّ نَْحُن اْلَِداَلّ
وسیله ما خدا شناخته می شود و از طریق ماست 
که او عبادت می شود. ما راهنمایان به سوی خدا 
هستیم و اگر ما نبودیم خداوند عبادت نمی شد.« 
)ابــن بابویه، محمد بــن علی، توحیــد، ترجمه 

علی اکبر میرزایی،ص152، 1388(
شــأن امام و جایگاه وی در عالم، به این موارد نُه 
گانه نیست، بلکه مهم ترین آن ها ذکر شد و آنچه 
 گفته شــد، پرتوی از حقیقت نهفتــه در وجود 

 .ایشان است

دیدگاه
پناهگاه امت

انسان در کشاکش دهر، با شکســت ها، نامالیمات و مصائبی مواجه می شود که به 
تنهایی قادر به تحمل آن ها نیست و نیاز دارد تا با کسی یا کسانی درددل کند و از آن ها 

کمک بخواهد. 

یکی از نقش های 
امام، واسطه 
راهیابی مؤمن به 
سوی خداست. 
دریافت خدا از 
طریق قلب یا 
راهیابی بدون 
واسطه و شهودی 
خدا، از طریق وصل 
شدن به ائمه)ع( 
و قرار گرفتن در 
حوزه مغناطیس 
وجودی ایشان 
است که تحقق 
می یابد و اساساً 
شناخت خداوند 
تبارک و تعالی، 
از طریق ایشان 
حاصل می شود
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معنای والیت انسان کامل
انسان کامل دارای علوم و معارفی است که از مجرای غیرمتداول، آن ها را کسب کرده 
اســت و والیت دارد. معنای والیت این است که بر تمام اشیاء اشــراف دارد، وقتی که 

اشراف دارد یعنی تمام حقایق را در گذشته و حال و آینده می داند.

وقتی که ما به ائمه لفظ معصوم را اطالق می کنیم در 
واقع همان معنای شرعی انسان کامل است؛ یعنی 
انسان وقتی معصوم است، کامل هم هست. به دیگر 
بیان، عنــوان معصوم به خودی خــود موضوعیت 
نــدارد. معصومیت نشــانه حقیقتی اســت که در 
آن شــخص وجود دارد و آن حقیقت این است که 
شیطان در او راه ندارد. کســی که شیطان در او نفوذ 
ندارد بر تمام قوای حیوانی خود مسلط شده است و 
در وجود او حاکمیت به دست قوای الهی افتاده است. 
از این منظر تشــیع، روح والیت و حاکمیت انسان 
کامل است. در صدر اســالم تنها انسان کامل بعد از 
پیامبر اکرم)ص(، امیرالمؤمنین)ع( بوده است، لذا 
خداوند ایشــان را به مقام وصایت پیامبر اکرم)ص( 

منصوب کردند. 
پیامبر اکرم)ص( فرمودند: »ما ِمنُكــم اَحَد اال و لُه 
الشیطان، فَقیَل لُه و أَنَت یا َرســُول الل؟ قاَل و ال أَنا إال 
م« هر کســی در  أنَّ الل عزوجل اَعانَنِی َعَلیِه فَاســلَ
وجودش شیطانی دارد، اصحاب عرض کردند، حتی 
شما؟ حضرت فرمودند: بله! اما خداوند مرا بر او یاری 
کرده و شیطان من اســالم آورده و تسلیم من شده 
اســت. یعنی حضرت می فرمایند که من هم مانند 
شما دارای نفس حیوانی هستم و آن را مطیع و منقاد 
نفس ملکوتی و مطمئنه خود ســاخته ام. شیطان 
یعنی موجــود فریبکار و حقه باز، اگر وجود کســی 
با شــهوات و انواع حیله ها آمیخته شده باشد، نفس 
او شیطانی است، لذا رسول اکرم)ص( می فرمایند: 
شیطان من مسلمان شــده و به تسلیم من درآمده 
اســت، عقل و حقیقت ربانی در ملک وجودی من 

حاکم شده است.
     معنای والیت انسان کامل

انسان کامل دارای علوم و معارفی است که از مجرای 
غیرمتداول، آن ها را کسب کرده است و والیت دارد. 

معنای والیت این اســت که بر تمام اشــیاء اشراف 
دارد؛ یعنی تمام حقایق را در گذشته و حال و آینده 
می دانــد. این ها اعتقادات ما راجع به انســان کامل 
اســت که در رأس آن پیامبر اکــرم)ص( و بعد ائمه 

معصومین)ع( و به تبع آن ها اولیاء اهلل قرار دارند. 
ََّما أَنَا بََشــٌر  این که در قرآن کریم می فرماید: »قُْل إِن
ّمْثُلُكْم« )کهف/110( کاماًل منطبق با نکته ای است 
که ذکرش رفت و اساســاً پیامبر اکرم)ص( باید این 
کالم را بیان کنند که من دعــوت و پیغمبری ام را با 
معجزه و خرق عادت به شــما اثبات نمی کنم، بلکه 
من هم مثل شــما غذا می خورم، غریزه جنســی 
دارم، خسته می شــوم و نیاز به خواب پیدا می کنم 
و تمام ضعف هایی که در طبیعت انسان های عادی 
هســت در من وجود دارد. در آیه 188 سوره اعراف 
می فرماید: »َولَْو ُكنُت أَْعَلُم الَْغْیَب اَلْســتَْكثَْرُت ِمَن 
الَْخْیِر« اگر من غیب می دانســتم بــرای خودم مال 

زیادی جمع می کردم. 
اهل سنت و به خصوص وهابی ها به این آیات استناد 
می کنند و می گویند: پیامبر اکرم)ص( شــخصی 
ََّما أَنَا بََشٌر  معمولی است و این کالم قرآن است که »إِن
ّمْثُلُكْم« و بعد هم که می فرماید »َولَْو ُكنُت أَْعَلُم الَْغْیَب 
اَلْستَْكثَْرُت ِمَن الَْخْیِر« . پس شما چه اصرار دارید که 

بیشتر از این را به پیامبر نسبت بدهید؟!
در پاسخ این شــبهه باید گفت این کالم پیامبر در 
مقام تحدی پیامبر است، اســالم دین عقل است و 
بر پایه منطق بنا شده است. اسالم نیامده تا با جادو 
و حتی معجزات حســی مردم را دعوت به تبعیت از 
پیامبر کند. در همه مــوارد پیامبر اکــرم)ص( به 
خواسته های مردم که می گفتند معجزه ای برای ما 
بیاور پاسخ منفی می دادند و می فرمودند: آنچه را که 
می خواهید پیامبران قبلی آورده اند، با آن ها چه کار 
کردید؟! غیر از این است که نهایتاً آن ها را کشتید؟! 

نبوت من بر مبنای عقل است و من با عموم بشر سر و 
کار دارم. معجزه من این کتاب است، هر کس معجزه 
قرآن را قبول ندارد، کتابی مثــل آن بیاورد. این ها 
مطالبی اســت که چندین بار در قــرآن کریم آمده 
است که من پیامبری ام را با عقالنیت اثبات می کنم. 

)قصص/49(، )هود/13(، )بقره/23(، )یونس/38( 
البته در آیات دیگر خداوند همین علم غیب و سایر 
شئون باطنی نبوت را اثبات می کند از جمله در آیات 
شریفه »َعالُِم الَْغْیِب فاََل یُْظِهُر َعَلی َغْیبِِه أََحًدا*إاِلَّ َمِن 
َُّه یَْسُلُک ِمن بَْیِن یََدیِْه َوِمْن َخْلِفِه  اْرتََضی ِمن رَُّسوٍل فَِإن
َرَصًدا*لِیَْعَلَم أَن قَْد أَبَْلُغوا ِرَســااَلِت َربِّهْم َوأََحاَط بَِما 
لََدیِْهْم َوأَْحَصی ُكلَّ َشــْيٍء َعَدًدا« )جن/ آیات 26 تا 
28( خداوند در این آیات شریفه هم علم غیب الهی 
را برای رســوالن خداوند که در همه مراحل هستی 
خود موجبات رضایت خداوند را فراهم ســاخته اند 
و به اخالص ذاتی رســیده اند ثابت می کند و هم با 
محافظت از همه جهــات پس و پیش، آنــان را در 
وظیفه ابالغ رســالت الهی، از هر نوع لغزشی مصون 

و معصوم معرفی می کند.
َِّذي  »یَا قَْوِم ال أَْسَألُُكْم َعَلْیِه أَْجًرا إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعَلی ال
فََطَرنِي أَفاََل تَْعِقُلوَن« )هود/51( من از شــما در قبال 
تبلیغ دین چیزی نمی خواهم، و این نهایت عقالنیت 

است، آیا تعقل نمی کنید؟!
     غایت کار انبیاء

غایت کار انبیاء چیســت؟ در قرآن کریم بیش 
از 10 بار از زبان انبیاء نقل شــده اســت که »َو 
َما أَْســَألُُكْم َعَلْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعَلی َرّب 
الَْعالَِمیَن« )شعرا/109( ای مردم ما از شما هیچ 
اجری نمی خواهیم. در آیه دیگــر آمده »قُْل َما 
َســَألْتُُكم ّمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم« )ســبأ/47( اگر من 
اجری از شــما خواســتم آن هم برای خودتان 
الَِحاِت  بود. در آیه دیگــری می فرمایــد: »الصَّ
َة فِي الُْقْربَی«  لُُكْم َعَلْیِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودَّ قُل الَّ أَْســأَ
)شــوری/23( اجر مــن مادیات نیســت، هر 
کســی که بخواهد از من پیروی کند و به کمال 
برسد، اگر از اهل بیت من پیروی کرد، او به من 
بهترین اجر را رسانده است. یعنی هدایت شما 
اجر من اســت و باالترین درجه هدایت شــما 
این اســت که مودت اهل بیت)ع( مرا داشــته 
باشــید چون آن وقت است که شــما در صراط 
مستقیم قرار دارید و اال اگر اجر ظاهری و مادی 
باشــد، برای خودتان! من نمی خواهم. نتیجه 
 آن که اســالم ، دین منطق اســت و با عقالنیت 

 .صحبت می کند

حاکمیت انسان کامل 
دکتر حسین غفاری

استاد دانشگاه تهران 

اِشکال مهمی بر تئوری حکومت انســان کامل در اذهان برخی از اندیشمندان وجود 
دارد؛ بدین معنا که علم و عصمت امام را زیر سؤال می برند و به همین خاطر در حکومت 

او خدشه وارد می کنند. در این یادداشت کوتاه، به این شبهه پاسخ داده می شود.

درنگی بر ابهاماتی که درباره نبوت پیامبر)ص( و امامت ائمه)ع( 
مطرح شده است

وقتی که ما به ائمه 
لفظ معصوم را 
اطالق می کنیم 

در واقع همان 
معنای شرعی 

انسان کامل است؛ 
یعنی انسان وقتی 

معصوم است، 
کامل هم هست. 

به دیگر بیان، 
عنوان معصوم 
به خودی خود 

موضوعیت ندارد. 
معصومیت نشانه 

حقیقتی است 
که در آن شخص 

وجود دارد و آن 
حقیقت این است 

که شیطان در او 
راه ندارد
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مقاله

1     عصمت
به عقیده شیعه بنا به دالیل زیر امام باید معصوم 

باشد:
الف( دالیل عقلی

تمام دالیــل عقلی که در بحث نبــوت در مورد 
عصمت انبیاء مطرح می شود، به غیر از دریافت 
وحی، دلیل عصمت امام هم است، یعنی عصمت 
از گناه و اشتباه در بیان و اجرای دستورات دینی 
و هم چنین به دلیل الگو گرفتن و تســلیم شدن 

امت به ایشان الزم است معصوم باشند. 
ب( دالیل نقلی

     اول: آیه امامت

ُهنَّ َقاَل  »َو إِِذ ابَْتلَــی إِبَْراِهیَم َربُّه بَِکلَِمــاٍت َفَأتَمَّ
یَِّتي َقاَل  ِّي َجاِعُلَک لِلنَّاِس إَِماًما َقــاَل َوِمن ُذرِّ إِن
: هنگامی که خداوند،  الِِمیــنَ الَ یََناُل َعْهِدي الظَّ
ابراهیم را بــه اموری چند، امتحــان کرد و او در 
همه موارد پیروز شــد، خداوند فرمود: من تو را 
به امامت خلق برگزیــدم و ابراهیم عرض کرد: 
این پیشــوایی به فرزندان من نیــز عطا خواهد 
شد؟ خداوند فرمود: عهد من هرگز به ستمکاران 
نمی رســد.« )بقره/124( هنگامی که خداوند 
اراده کرد تا حضرت ابراهیــم)ع( را پس از مقام 
نبوت، به مقام باالتری برساند او را به جان، مال و 

فرزند آزمایش کرد و ایشان موفق شد.

از این آیه نتیجه گرفته می شود:
1     مقام امامت، برتر از نبوت است.

2     امام، باید معصوم باشد.
3     امام، نباید ســابقه کفر، شــرک و گناه 

داشته باشد.
     دوم: آیه تطهیر

در مجمع البیــان ذیل آیه تطهیر آمده اســت 
که ام ســلمه، همســر پیامبر نقل می کند، من 
در حــال خواندن نمــاز دوم بــودم که حضرت 
زهرا)س( به خانه پیامبر وارد شــدند. پیامبر به 
ایشــان فرمودند: زهرا جان، همسر و پسرانت را 
خبر کن. بعد از چند دقیقه، ایشــان آمدند، همه 
آن ها نشســتند و مشــغول غذا خوردن شدند. 
در بین غذا جبرئیل نازل شــد و آیه 33 ســوره 
ُ لُِیْذِهَب َعنُکُم  ََّما یُِریُد اهللَّ احزاب را خواند: »... إِن
َرُکــمْ تَْطِهیًرا: ... همانا  ْجَس أَْهَل الَْبْیِت َویَُطهِّ الرِّ
خداوند اراده کرده اســت تا پلیدی را از خاندان 
شما، دور و پاکتان ســازد.« ام سلمه مي گوید: 
پس از نزول آیــه، پیامبر عبا را بــه روی خود و 
آن ها کشیدند و آن گاه دســتان خود را باال برده 
و فرمودند: پروردگارا، اینــان اهل بیت و عترت 
من هستند. پس پلیدی را از ایشان دور کردی و 
پاکشان ساختی. ام سلمه در ادامه می گوید: من 
پس از شنیدن این جمله، سرم را داخل عبا کرده 
و گفتم: یا رســول اهلل من هم با ایشــان هستم؟ 
پیامبر فرمودند: تو زن نیکویی هستی، اما از اهل 

بیت من نیستی.
از این واقعه که از طریق شــیعه و اهل سنت نقل 

شده است، دو مورد زیر روشن می شود:
ـ اهل بیــت و عترت پیامبــر از »رجس« یعنی 

آلودگی ظاهری و باطنی)گناه( به دور هستند. 
ـ ام ســلمه که زنی نیکوکار و همسر پیامبر بوده 

نیز جزو اهل بیت نیست.
تا چهل روز پــس از این واقعــه، پیامبر اکرم هر 
روز که از خانه بیرون می رفتند، ابتدا به در خانه 
حضرت زهرا)س( رفته و می فرمودند: »السالم 
ُ لُِیْذِهَب  ََّما یُِریــُد اهللَّ علیک یا اهل البیــت .... إِن
ْجَس أَْهَل الَْبْیِت...: ســالم بر شما اهل  َعنُکُم الرِّ
بیت. خداوند اراده کرده است که هر گونه رجس 

و پلیدی را از شما اهل بیت برطرف کند.«
2     علم

دومین ویژگی امام علم است. همان که ضرورت 
دارد انبیاء با وحی ارتباط داشته باشند، هنگامی 
که وحی خاتمه می یابد، ضرورت دارد امامی که 

پاک و معصوم و مطهر چون نبی

محمد فنایی اشکوری
استاد مؤسسه امام خمینی)ره(

رسیدن به جایگاه امامت نیازمند ویژگی هایی است که در این نوشــتار کوتاه به چند مورد اشاره می شود . 
عصمت ، علم و فضیلت و برتری از مهم ترین ویژگی های یک امام محســوب می شود که هر کدام به شکل 

اجمالی در ادامه تشریح شده است.  

رسیدن به جایگاه امامت نیازمند چیست؟

از جنس بشر
امامان از جنس انسان، با تمام ویژگی های بشری بودند. خداوند به پیامبر می فرماید: 
ْثُلُکْم ُیوَحی إِلَيَّ أَنََّما...؛ بگو من بشری مانند شما هستم که فقط بر  »ُقْل إِنََّما أََنا َبَشٌر مِّ

من وحی می شود.« )کهف/110( اگر غیر از این بود، نمی توانستند الگوی مردم باشند.

اثر: استاد سامی افندی
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نهج البالغــه در مقدمه کتاب خود می نویســد: 
»الحمدهلل الــذی قدم المفضول علــی الفاضل: 
سپاس خدایی را که فرد پســت تر، یعنی خلیفه 
اول را بر شخص برتر یعنی حضرت علی)ع(  مقدم 

داشت.«
در حالی که از نظر عقلی در بین سه ساحت زیر، 

فقط یک مورد آن صحیح است:
     امام و پیروانش مســاوی باشند که انتخاب 
یکی از آن هــا، یعنی ترجیح احد المســاویین، 

عقال باطل است.
     پیروان، افضل بر امام باشند که قباحت آن 

بیشتر از اولی است.
     امام، افضل بر پیروانش باشد که این مطابق 
با مبانی عقلی اســت، بنابراین امــام باید افضل 

مردم باشد.
در این جا به بعضی از ویژگی هایی که از شــرایط 

امامت محسوب می شود، اشاره می شود:
الــف( اصالــت خانوادگــی: اگرچــه اصالت 
خانوادگی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت 
انسان ندارد، ولی مؤثر است. بر این اساس امامان 
از خانواده هــای اصیل، نجیب، پــاک و متدین 

بودند که سابقه کفر و شرک نداشتند.
ب( توانایی رهبری: مدیریــت و رهبری، دارای 
سه منشأ ذاتی، تجربی و علمی است. بعضی ذاتاً 
رهبر هســتند، گروهی در کوران عمل و تجربه، 

مدیریت و رهبــری را فرامی گیرند و عده ای هم 
با مطالعه رموز این علم، با آن آشــنا می شــوند. 

امامان از هر سه منشأ بهره مند بودند.
ج( جنبه بشــری: امامان از جنس انسان، با تمام 
ویژگی های بشری بودند. خداوند به پیامبر می 
ََّما...؛  ْثُلُکْم یُوَحی إِلَيَّ أَن ََّما أَنَا بََشٌر مِّ فرماید: »ُقْل إِن
بگو من بشری مانند شــما هستم که فقط بر من 
وحی می شــود.« )کهف/110( اگــر غیر از این 

بود، نمی توانستند الگوی مردم باشند.
د( ساده زیســتی: همه امامان، مطابق با سطح 
معیشــت پایین ترین افــراد جامعــه زندگی 
می کردند تا همــه بتوانند با ایشــان در ارتباط 

برقرار کنند و مورد اتهام واقع نشوند.
و( بیان جذاب و گیــرا: از آن جا کــه مهم ترین 
وسیله ارتباطی امام و مردم، گفتگو و سخنرانی 

است، باید کالمشان گرم و جذاب باشد.
ز( کیاست: امامان باید زیرک و باهوش باشند، تا 

بتوانند با فریب مخالفان مقابله کنند.
ح(دوری از نقص عضو: امامان باید از نقص عضو 
و بیمــاری و آنچه که باعــث دوری مردم از گرد 

ایشان می شود، برحذر باشند.
ط( دوری از کارهــای ســبک: امامــان بایــد 
بســیاری از کارهایی که بر مــردم عادی عیب 
 نیســت، دوری کنند تا از شأن اجتماعی ایشان 

 .کاسته نشود

جانشین او می شود نیز علم به وحی و آنچه را که 
الزم است داشته باشــد. بنابراین امام از طریق 
علم لدنی که خداوند به او عطا کرده، با واقعیات 

عالم ارتباط برقرار می کند.
در حدیثــی از امام صادق)ع( نقل شــده که در 
جواب ســؤال مفضل، مبنی بر این که آیا ممکن 
اســت خداوند اطاعت کســی را بر مردم واجب 
کند، ولی اخبار آســمانی را از وی مخفی سازد؟ 
فرمودند: خداوند نسبت به بندگانش گرامی تر، 
مهربان تــر و رئوف تر از آن اســت کــه اطاعت 
شــخصی را به انســان واجب کند، ولــی اخبار 
آسمانی را صبح و شب در اختیارش قرار ندهند. 
هم چنین ایشــان فرمودند: نحن واله امر اهلل و 
خزنه علم اهلل: مــا ائمه اولیای خــدا و خزانه دار 

علم او هستیم.
علم امام از راه های زیر حاصل می شود:

الف( اســتفاده از علم پیامبر یا وحی غیرمدون: 
حضرت علی)ع( می فرمایند: پیامبر در آخرین 
لحاظات عمرشــان، مطالبی را به من فرمودند 
که هزار باب علم بر من گشــوده شد و از هر بابی 
نیز هزار باب دیگر. حضرت علی نیز این مطالب 
را به امام بعدی و همین طــور هر امامی، به امام 

بعدی خودش منتقل کرد.
ب( اســتفاده از قرآن به کمک علم الهی: قرآن 
دارای بطونی است و هر بطن، دارای بطونی دیگر 
و کســی می تواند آن ها را درک کند که مرتبط 
با علم الهی باشــد و ائمه که راســخون در علم 
هستند، می توانند این بطون را درک کنند. امام 
صادق)ع( فرمودند: من از ابتــدا تا انتهای قرآن 
را آن گونه تســلط دارم که گویی در کف دستم 

قرار دارد.
ج( ارتباط با عالم غیب: یعنــی امام هر چه را که 
نمی دانــد اراده می کند و به اذن خــدا می داند. 
امام رضا)ع( فرمودند: خداوند کسی را که برای 
بندگانش انتخاب می کند، چشمه های حکمت 
را در قلبش به ودیعــه می گذارد و علم و دانش را 
همواره به او ارائه می کند و آن گاه او از پاســخ به 

هیچ مشکلی عاجز نیست.
3     فضیلت و برتری

ویژگی ســوم، فضیلت و برتری است؛ یعنی امام 
از همه انســان ها برتر و از نظر ویژگی های کمال، 
ســرآمد همه اســت. اهل ســنت، به فضیلت و 
برتــری و عصمت معتقد نیســتند. بــر همین 
اساس مشــاهده می کنیم، ابن ابی الحدید شارح 

توانایی رهبری
مدیریت و رهبری، دارای ســه منشأ ذاتی، تجربی و علمی اســت. بعضی ذاتاً رهبر 
هستند، گروهی در کوران عمل و تجربه، مدیریت و رهبری را فرامی گیرند و عده ای هم 

با مطالعه رموز این علم، با آن آشنا می شوند. امامان از هر سه منشأ بهره مند بودند.

دومین ویژگی 
امام علم است. 

همان که ضرورت 
دارد انبیاء با وحی 

ارتباط داشته 
باشند، هنگامی 
که وحی خاتمه 

می یابد، ضرورت 
دارد امامی که 

جانشین او 
می شود نیز علم 
به وحی و آنچه 
را که الزم است 

داشته باشد. 
 بنابراین امام 
از طریق علم 

لدنی که خداوند 
به او عطا کرده، 
با واقعیات عالم 

ارتباط برقرار 
می کند
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تحلیل

انسان کاملی اســت که خلیفه خدا در بین خلق 
است. جانشین پیامبر)ص( نیز این خالفت الهی 
را به ارث می برد. او همان طور که جانشین پیغمبر 
است، خلیفه خدا هم هســت و در واقع خالفت 

الهی از پیامبر به او می رسد.

از نظر شــیعه امام مرجع علوم و معارف دینی 
اســت و همین طور مرجع سیاسی و اجتماعی. 
هم مفسر و هم معلم دین اســت، هم مرشد و 
مربی ســالکان طریق باطن اســت و هم رهبر 
سیاســی و اجتماعی اســت. از دیدگاه شیعه 
جدایی دین و سیاست منشــأ مشکالتی است 
که در تاریخ اســالم رخ داده است. جدایی این 
شئون، زمینه ای برای ناهماهنگی آن ها و از هم 
گسســتن جامعه اسالمی می شــود. در چنین 
فضایی فقــه و عرفان بی ارتباط یا ناســازگار با 
هم می شــوند و دولت و حکومت ناسازگار با هر 
دو. در امامت شیعه همه این شئون در شخص 
واحد کامل تحقق دارد و بین آن ها ناسازگاری 
و جدایی متصور نیست، البته مرجعیت سیاسی 
وقتی تحقق می یابد که جامعه آن را بپذیرد. جز 
در دوران کوتاه پنج ساله خالفت امیرالمؤمنین 
علی ابن ابیطالب)ع(، برای ائمه شــیعه چنین 
فرصتــی پیش نیامــد، اما مرجعیــت علمی و 
معنوی آن ها همیشه فعلیت داشته است. گرچه 
ائمه محدودیت های زیادی داشتند و در تنگنا 
و فشــار به ســر می بردند و طالبان و معرفت و 
معنویت در برخی از برهه های دشــوار به آن ها 
دسترسی نداشــتند، اما در هر حال شاگردان و 
اصحابي پنهاني داشتند که معارف و حقایق را 

به آن ها منتقل می کردند. 

مرجعیت علمی و معنوی ائمه از هم جدا نیست، 
زیرا علمی که در این جا مورد نظر است، همان علم 
توحید است، با همه اصول و فروعش که روشنی 
چشم عارفان باهلل است. با این علم است که ائمه، 
سالکان کوی حق را، معرفتي و سلوکي، هدایت 
می کنند. در احادیث بسیاری وارد شده است که 
ائمه، وارثان علم پیامبر هستند. پیامبر)ص( علم 
و حکمتش را نزد حضرت علی)ع( به ودیعه نهاد 
و فرمود: »من شهر علمم و علی دروازه آن است«، 
مسلم است که این علوم اعم از علوم ظاهر و باطن 
است. ائمه)ع( در باب علوم ظاهری، مانند عقاید و 
فقه و اخالق، اصحابشان را تعلیم می دادند، علوم و 
معارف باطنی را نیز به اصحاب سّري شان تعلیم 

در هر دو جهان غیر تو 
غمخوار ندارم

حجت االسالم والمسلمین بهرام دلیر
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

گرچه با ختم نبوت ،به پیامبر)ص( و شریعت دیگری نیاز نیست، اما از نگاه شیعی به انسان کامل همواره نیاز 
داریم. بعد از ختم نبوت، وحی تشریعی به پایان رسیده، اما تفسیر معصوم شریعت و الهام به پایان نرسیده و 

ارتباط با آسمان همیشه برقرار است. 

جایگاه »امامت« در مکتب تشیع 

مرجعیت علمی و معنوی ائمه
مرجعیت علمی و معنوی ائمه از هم جدا نیست، زیرا علمی که در این جا 
مورد نظر اســت، همان علم توحید اســت، با همه اصــول و فروعش که 

روشنی چشم عارفان باهلل است .

همه عرفای اســالمی قائل به چنین والیتی  اند، 
اما از دیدگاه شــیعه، این والیــت از آِن اوصیای 
معصوم رســول اهلل)ص( یعنی ائمه اثنی عشر و 
منحصر در آن هاست. بنابراین امامت مانند نبوت، 
منصبی الهی است که از ســوی خداوند و توسط 
پیامبر)ص( تعیین می شــود. جانشینی پیامبر 
امری قدســی اســت، نه صرفاً پدیده ای عرفی. 
امامت، حقیقتی تکوینی است نه صرفاً مبتنی بر 

قرارداد اجتماعی. از این رو هیچ جمع و شــورا یا 
فردی از مردم نمی توانند امام را نصب یا انتخاب 
کنند، چنان که نمی توانند پیامبر را تعیین کنند. 
پیامبر)ص( به شــیوه دموکراتیــک و با انتخاب 
مردم پیامبر نمی شود، بلکه مصطفی و برگزیده 
خداســت. امام و جانشــینی پیامبر نیز چنین 
است. مردم باید پیامبر)ص( و امام را بشناسند و 
از ایشان پیروی کنند. به بیان دیگر پیغمبر)ص( 

خط: سید وحید موسوی جزایری
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می دادند. این آموزه ها در منابع روایی گردآوری 
شده است. هم چنین بســیاری از معارف عرفانی 
را در ادعیه و مناجات هــای آن حضرات می توان 
یافت که در کتب ادعیه موجود اســت. بنابراین 
پس از قرآن کریم و سنت نبوی، سخنان ائمه)ع( 
گنجینه معارف عرفانی است. تعالیم ائمه)ع( در 
ابواب مختلف اعتقادی و عملــی همواره مرجع 
الهام بخش و راه گشــای علمای دیــن در علوم 
مختلف دینی از کالم و فقــه و اخالق تا حکمت 
و عرفان بوده است. اوج این تعالیم را می توان در 
مباحث توحید، صفات خداوند و نســبت خدا و 
خلق و تفسیر متشــابهات قرآن یافت. هم چنین 
عرفا در تفسیر تجربه های عرفانی خود در ابواب 
مختلف هستی شناســی و انسان شناسی، از این 

گنجینه های معرفت بهره می برند. 

از دیدگاه شــیعه اساســاً »غیبت امام« نتیجه 
بی توجهــی امت بــه امامت و مهجــور ماندن 
ائمه)ع( اســت. اگر امامت پذیرفته می شــد و 
حاکمیت پیدا می کرد، تاریخ اسالم به گونه ای 
دیگر رقم می خورد، اما حال که چنین نشــده 
اســت؛ اوالً، مرجعیت علمــی و معنوی ائمه یا 
ســنت ائمه)ع( که مانند ســنت پیغمبر)ص( 
حجیت دارد تا حد زیادی در دســترس است. 
دریایی از معارف اهل بیت)ع( در ابعاد مختلف 
دین، از جملــه ابعــاد معنــوی و عرفانی در 
احادیث و ادعیه وجــود دارد که منبع معرفت 
دینــی و عرفانی اســت. ثانیاً، شــیعه معتقد 
به امام زنده اســت و با این که امــام حاکمیت 
ظاهری ندارد، اما نقش های مهمی در هســتی 
و تاریخ دارد. امام، حجت و ولی خدا و انســان 
کامل اســت، امام هم چون خورشــیدی ورای 
ابر اســت که عالم از نور او روشــن است. ثالثاً، 
در عصر غیبت نزدیک ترین انســان ها به امام 
از حیث علم و عمل، به نیابــت از امام عهده دار 
هدایت و رهبری جامعه دینی می شــوند. نائب 
امام یا ولی فقیه بایــد عالم ترین، متقی ترین و 
مدبرترین مردم زمان خود باشــد. آن گونه که 
در قانون اساسی جمهوری اسالمی )که توسط 
برجسته ترین عالمان شیعی زمان تدوین شده( 
آمده اســت، چنین کسی توسط خبرگان ملت 
شناسایی و انتخاب می شــود. از آن جا که ولی 
فقیه، معصوم نیســت، اقوال و اعمال او توسط 
خبرگان رهبــری رصد می شــود تــا میزان 
 خطا و فاصله او با معیارهــای دینی به حداقل 

.کاهش یابد

اعتقاد به امامت انســان معصوم، پذیرش انسان کامل به 
عنوان الگوی زندگی شــخصی، عبادی، علمی و سیاسی 
است. امامت، سپردن کاروان بشــریت در مسیر تکامل به 
دست کســی که خود، عین راه و عین مقصد است. از این 
رو در زیــارت جامعه می خوانیم: »َو اِیــاُب الَْخْلِق اِلَیكْم َو 
َراُط اْلَْقَوم: و  ــبِیُل اْلَْعَظُم َو ِصّ ِحسابُُهْم َعَلیكْم ... أَنْتُُم الَسّ
بازگشــت مردم به سوی شماست و حســاب اعمالشان با 
شماست ... شــاهراه و بزرگراه و راه استوار شما هستید.« 
)نــوری، 1407، ج 10، ص 419( و حضــرت مولــی 
الموحدین)ع( فرمودند: »أنا خاتــم الوصّیین وأنا الصراط 
المســتقیم: منم خاتــم اوصیاء و منم صراط مســتقیم« 
)مجلسی، 1303، ج 26، ص 5(. اعتقاد به امامت، اعتقاد 
به میزان ســنجش و کمال و نقص، درســت و نادرست و 
حق و باطل و داشتن ترازویی برای سنجش تبری و تولی، 
یعنی داشتن معیاری برای تشــخیص قلب سلیم از قلب 

مریض است. 
انسان برای رسیدن به کمال مطلوب خویش در برگزیدن 
راه درســت زندگی، نیازمند اســتاندارد الهی است که بر 
طبق آن خود را بســازد و امام معصوم یک انسان از همه 
جهت الهی و اســتاندارد اســت. افکار، اعمال، خلقیات، 
زندگی شــخصی و اجتماعی، عملکرد سیاســی، عبادت، 
حب و بغــض او و ... همه مبتنی بر اســتانداردهای الهی 
است، لذا کســی که می خواهد در زندگی، سبکی خدایی 
با استاندارد الهی داشته باشــد، باید خود را با امام معصوم 

تطبیق نماید.
از این روست که رســول اکرم)ص( فرمودند: »إِنّی تَاِرٌك 
ِ َو  تُْم بِِهَما لَْن تَِضلُّــوا، ِكتَاَب اللَّ ــكْ فِیُكُم الثََّقَلْیِن َما إِْن تََمسَّ
َُّهَما لَْن یَْفتَِرقَا َحتَّی یَِرَدا َعَلیَّ الَْحْوَض:  ِعْتَرتِی؛ أَْهَل بَْیتِی َو إِن
من میان شــما دو چیز گران بها می گذارم که تا وقتی به 
آن دو تمســک جویید گمراه نمی شــوید، کتــاب خدا و 
عترت و اهل بیتــم؛ آن دو از همدیگر جدا نمی شــوند تا 
در حوض بر من وارد شوند.« )مجلســی، 1403، ج 23، 
ص 141(. بنابراین می توان گفت بهترین راه تحقق سبک 
زندگی اســالمی، بهره گیری از قرآن کریم با تفسیر امام 
معصوم اســت که به تصریح حدیث ثقلین تا قیامت از هم 
جدا نمی شــوند، لذا در روز قیامت نیز مردم را با امامشان 
محشــور می کنند و هرکس به همان جایگاهی رهنمون 
می شــود که امام او به آن جایگاه تعلــق دارد. اگر امام او 
بر حق اســت. او نیز به جایگاه حق رهنمون می شــود، و 
اگر امام او باطل اســت. او نیز در پی امامش به دوزخ رانده 
می شــود و همان گونه که در دنیا به آتش او سوخته است، 
در آخرت نیز بــه آتش او می ســوزد. »یَْوَم نَْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس 
بِِإَماِمِهْم: )به یاد آورید( روزی را که هــر گروهی را با امام 
و پیشوایشان می خوانیم.« )اســراء/71( در مورد فرعون 
ًة یَْدُعــوَن إِلَی النَّاِر َویَْوَم  و جنود او فرمود: »َوَجَعْلنَاُهْم أَئِمَّ
الِْقیَاَمِة اَل یُنَصُروَن: و آنان)فرعونیان( را امامان و پیشوایانی 
قــرار دادیم که به آتــش )دوزخ( دعــوت می کنند و روز 

رستاخیز یاری نخواهند شد.« )قصص/41(

حجت  االسالم احمد جهان بزرگی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

اعتقاد به امامت انسان معصوم، از اصلی ترین اعتقادات شیعه امامیه است که پس از توحید، مبنای اساسی 
اعتقادی ماست. امامت، استمرار خط نبوت است. خداوند متعال که نوع بشــر را برای پیمودن راه کمال و 
سعادت آفرید، همان گونه که باید برای ارائه طریق و رســیدن به مطلوب، پیامبرانی را که متکی به نیروی 
وحی و دارای مقام عصمت هستند مبعوث می کرد، الزم اســت برای تداوم این راه، بعد از رحلت پیامبران، 
جانشینان معصومی را برای آنان قرار دهد که جامعه انسانی را در مسئله ارائه طریق و هدایت به سوی مقصد 
کمک کنند؛ زیرا تکیه بر عقل انسان ها به تنهایی کافی نیست. از طرفی آیین پیامبر اسالم)ص( ممکن بود 
بعد از رحلتشان دستخوش انواع تحریفات شود. به همین دلیل پاسدارانی معصوم و الهی الزم است تا از آن 
پاسداری کنند. امام صادق)ع( می فرماید: »در میان ما اهل بیت در هر نسلی، افراد عادلی هستند که تحریف 
غلوکنندگان را از آن)اسالم( نفی می کنند و دست بدعت گذاران و دین ســازان را کوتاه و تأویل و تفسیر 

نادرست جاهالن را کنار می زنند.« )مکارم شیرازی، 1369، ج 17، ص 130ـ  131(

امامت ؛ شاخصی 
برای هدایت بشر

نکته



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    40

توسل

    تولی و تبری 
یکــی از ویژگی های ســلوک عرفانی شــیعی، 
تولی و تبری اســت. تولی محبت به اولیای خدا، 
به ویژه اهل بیــت پیامبر)ص( اســت و تبری، 
بیزاری از دشمنان اولیای خداست. قرآن موّدت 
به اهــل بیت)ع( را مــزد رســالت پیامبر)ص( 
می دانــد. »قُل الَّ أَْسَألُُكْم َعَلْیِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودََّة فِي 
الُْقْربَی« )شوری/32( مصداق بارز اهل بیت)ع(، 
معصومین هستند. عالمه طباطبایی بر آن است 
که خداوند در آیه یاد شــده موّدت اهل بیت)ع( 
را از آن جهت واجب کــرده و آن را به عنوان اجر 
رســالت قرار داده که از این طریق، مــردم را به 
ایشــان به عنوان مرجع علمی ارجــاع دهد.در 
هر حال، انسان های کامل، مظهر اسما و صفات 
خداوند هستند؛ از این رو محبت به خدا مستلزم 
محبت به انسان های کامل است. محبت به اولیا 
در عرض محبت به خدا نیست تا شرک محسوب 

شود، بلکه در حقیقت محبت به خداست. 
    تقرب به خدا 

در زیارت حضرت رضا)ع( می گوییم که ما از راه 
محبت به اهل بیت)ع( به خدا تقرب می جوییم: 
ُب إِلَْیَک بُِحبِِّهْم َو بِِوالیَتِِهم« دوست  »اَلَلُّهَمّ إِنِّي أَتََقَرّ
داشــتن دوســتان خدا در واقع دوست داشتن 
خداست، چنان که دشــمنی با آنان دشمنی با 
خداست. در زیارت جامعه خطاب به اهل بیت)ع( 
می گوییــم: »َمْن واالُكْم فََقْد والَي الَلَّ َوَمْن عاداُكْم 
فََقْد عاَد الَلَّ َو َمْن اََحبَُّكْم فََقْد اََحَبّ الَلَّ َوَمْن اَبَْغَضُكْم 

 .» فََقْد اَبَْغَض الَلَّ
    معنای توسل

توســل عبارت اســت از این که عبد برای تقرب 
الی اهلل، اولیای خدا را واســط بیــن خود و خدا 
قرار دهد. این واژه برگرفته از آیه شــریفه قرآن 
َِّذیَن آَمنُواْ اتَُّقواْ اللَّ  اســت که می فرماید: »یَا أَیَُّها ال
َوابْتَُغواْ إِلَیِه الَْوِسیَلَة« )مائده/53( توسل، حاجت 
خواستن از اولیا نیســت، بلکه حاجت خواستن 
از خدا با واســطه قرار دادن اولیا است. در دعای 
معروف توسل چهارده معصوم)ع( را واسطه قرار 
می دهیم و از آن هــا می خواهیم که نزد خدا از ما 
شفاعت کنند. به آن ها می گوییم ای کسانی که 
نزد خداوند آبرومند هستید، از ما نزد خدا شفاعت 
کنید. »یا َوجیهًا ِعنَدالّل اِشَفع لَنا ِعنَدالّل« شفاعت 
نیز مفهومی قرآنی است. واسطه قرار دادن اولیا، 
غیر از حاجت خواستن از آن هاست. ائمه)ع( خود 
به ما آموختند که از غیر خدا حاجت نخواهیم: »َو 

 خداوندا به حق 
هشت و چارت ... 

دکتر محمد محمدرضایی
استاد دانشگاه تهران

امامان معصوم)ع( مانند پیامبر)ص( در علم و عمل و اخالق و معنویت و ســلوک، پیشوا و الگو هستند. راه 
درست سلوک معنوی را باید از سخن و عمل ایشــان آموخت. هم چنان که امام پس از قرآن و پیامبر)ص(، 
مرجع معرفت در اعتقاد و سلوک است، الگو و اسوه عملی ســالکان نیز هست. در عرفان عملی شیعه توجه 
به سلوک و سیره معصومین، جایگاهی برجســته دارد. عارف با مطالعه زندگی ائمه)ع( می کوشد در شرایط 
مشابه، رفتاری مشابه با امام)ع( داشته باشد، مگر این که محرز شــود که موضع خاص امام از اختصاصات 
اوست. این اصل هم در عبادات و هم در معامالت جاری است. از این رو در تدوین عرفان عملی شیعی، پس از 
توجه به قرآن و سنت نبوی، مطالعه سیره ائمه)ع( و اجتهاد در استخراج شیوه سلوک معنوی آنان از اصول 
اساسی است. از نکات مرتبط با این اصل اساسی این است که قطب عرفانی و مرشد واجب االطاعه از دیدگاه 

عرفای شیعه، ائمه)ع( هستند و در زمان غیبت، فقط امام مهدی)عج( چنین جایگاهی دارد.

توسل به اهل بیت)ع(در اندیشه شیعی

خط نقاشی روی پارچه/ قرن سیزدهم
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درباره فضیلت گریه بر امام حســین)ع( روایات 
زیادی وارد شده است. امام رضا)ع( فرمود: گریه 
بر امام حسین)ع( گناهان را محو می کند: »علی 
مثل الحسین فلیبک الباكون، فإن البكاء علیه یحط 
الذنوب العظام«  و همو به ابن شــبیب فرمود: اگر 
قرار اســت گریه کنی، بر امام حسین گریه کن: 
»یابن شبیب! إن كنت باكیا لشیء فابک للحسین 
بن علی بن أبیطالب)ع(، فإنه ذبح كما یذبح الكبش، 
و قتل معه من أهل بیته ثمانیة عشر رجال ما لهم فی 
االرض شبیهون« از حضرت جعفر بن محمد)ع( 
هم نقل شده اســت که فرمود: »من دمعت عیناه 
دمعة لدم ســفک لنا أو حق لنا نقصناه أو عرض 
انتهک لنا أو الحد من شیعتنا بوأه الل تعالی بها فی 

الجنة حقبا« 
در این جا ممکن است این پرسش طرح شود در 
اسالم که دین توحید است و خدا را قادر مطلق و 
یگانه منبع همه خیرات و برکات می داند و هیچ 
نوع شریکی، در هیچ ساحت و بعدی را برای خدا 
نمی پذیرد، این همه توجه به افرادی از بشر چه 
توجیهی دارد. مگر انبیاء)ع( و اولیاء انسان هایی 
هم چون ما نیستند؟! مگر آن ها مخلوق و محتاج 
به عنایت الهی نیستند؟! پاسخ این است که آری، 
خدا در هیچ ســاحتی، هیچ نوع شریکی ندارد و 
انبیاء)ع( و اولیاء، هم چون ما مخلوق و محتاج اند. 
برترین ویژگی پیامبر)ص( عبد بودن اوســت. 
ائمه)ع( ما در نیایش با خدا خــود را عبد ذلیل 
فقیر مســتکین می دانند که »ال یملک لنفسه 
نفعًا و ال ضراً و ال موتًا و ال حیاًت و ال نشــورا« و 
خطاب به خداوند می گویند: »اللهم انی امسیت 
لک عبدا داخرا، ال املک لنفســی نفعا و ال ضرا و 
ال اصرف عنها ســوء ... فإنی عبدك المســكین 
المستكین، الضعیف الفقیر المهین« خدایا روزم را 
به شب آوردم در حالی که بنده خواری هستم که 
مالک سود و زیانی برای خویش نیستم و نتوانم 
شــری را از خود دور ســازم... من بنده بینوای 
مستمند ناتوان تهیدست خوار توام. آن ها خود 
به ما آموختند که جز از خــدا حاجت نطلبیم و 
در نیایش با خدا بگوییم: »اللهم أنی بک و منک 
اطلب حاجتی و من طلــب حاجتی و من طلب 
حاجة الی الناس فانی ال اطلب حاجتی اال منک 

وحدك ال شریک لک«. 
    یک شائبه

در چنین مکتبی جایی برای هیچ گونه شــرکي 
نیست، اما تولی اولیای خدا این است که خداوند 

در میان بندگانش اولیا و خلفایی دارد که چون 
بندگان صالحی هستند، به خداوند تقرب یافته 
و کماالت بالقوه آن ها فعلیت یافته و وجودشان 
به کمال رسیده است. کمال آن ها، کمال بندگی 
است. آن ها چون به مقصد رسیده اند می توانند 
دست گیر و هدایت گر دیگران شــوند. آن ها به 
جهت وصل شــدن به منبع نور، نورانی شده اند 
و می تواننــد دیگران را از ظلمت بــه نور آورند. 
آن ها اسوه و سرمشق انســان در سیر به سوی 
کمالند. از آن هــا می توان بندگــی را آموخت. 
محبت و توســل به آن ها عبد را به خدا نزدیک 
می کند. شفاعت و عنایت آن ها می تواند موجب 
نجات و فالح عبد شود. آن ها از خود هیچ ندارند، 
هرچه دارند از جهــت عبودیت و قربشــان به 
خداســت. آن ها چــون فانی در حق شــده اند، 
توجه به آن هــا در حقیقت توجه به خداســت. 
اولیای خدا دیگران را نه به خــود، بلکه به خدا 
دعوت می کنند. توســل به آن ها نیــز در واقع 
راهی اســت برای رســیدن به خدا، آن ها چون 
محبوب خدا هســتند، محبوب بنــدگان خدا 
نیز هستند و خواستشــان خواست خداست. در 
حقیقت متعلق نهایی حب و اطاعت خداســت، 
نه غیر خدا. عبادت، مخصوص به خدا و منحصراً 
برای اوست. هیچ کس جز خدا شایسته عبادت 
نیست. فقط او معبود است. از نگاه عارف، نه فقط 
عبادت، بلکه هر حمد و ستایشــی اوالً و بالذات 
برای خداســت و خــدا در هیچ امری شــریک 
ندارد. در نگاه توحیدی، هیچ چیز قداست ذاتی 
ندارد. منبع قدس، خداســت و تمام قدس از آن 
اوست. اگر انسان کامل قداســت می یابد، از آن 
است که مظهر اسمای اوست. اگر قرآن قداست 
دارد، برای آن اســت که کالم اوست. اگر کعبه 
قداســت دارد، به این جهت اســت که نمادی 
است برای پرستش او. هیچ موجودی فی نفسه 
و با نظر به ذات خود هیچ قداســتی ندارد. ما به 
ســوی کعبه نماز می گذاریم، اما نه برای کعبه، 
بلکه برای خدا. هر موحدی ابراهیم وار می گوید: 
ي َوَمْحیَاَي َوَمَماتِي لِلّ َرّب  »إِنَّ َصاَلتِي َونُُســكِ
الَْعالَِمیــَن« )انعام/261( اما خــدا بدون مظهر، 
جلوه، اثر و نماد نیســت. آن کــه در مظهریت 
کامل تر اســت، نقش مؤثرتــری در عالم دارد. 
اولیای خدا شــریک خدا نیستند، بلکه وسائط و 
مجاری فیض الهی هستند. فیض الهی از مجرای 

 .آن ها به سایر خلق می رسد

الَْحْمُد لِلّ الِّذي أَْغَلَق َعنّا بَاَب الَْحاَجِة إاِّل إِلَْیِه« 
    زیارت اهل بیت)ع( 

یکــی از آداب تقــرب الــی اهلل در مکتب اهل 
بیت)ع(، از جمله در عرفــان عملی، زیارت اهل 
بیت)ع( اســت. زیارت شــامل دیدار با آن ها در 
زمان حیاتشــان، حضور در کنــار مضاجع آن 
حضرات و ادای احترام، خوانــدن متون زیارتی 
ولو از راه دور است. بخشی از کتاب ادعیه شیعه 
را زیارات تشکیل می دهند. حضور در کنار قبور 
اولیای خدا، زمینه روحی مناسبی را برای توجه 
به عالم غیب و تقرب الی اهلل فراهم می کند. البته 
زیارت قبور به طور عام و زیارت قبور پیامبر)ص( 
و اهل بیتــش)ع( به طور خاص در بســیاری از 
مذاهب و فِرق اســالمی معمول و رایج است، اما 
زیارت معصومین)ع( در مذهب شــیعه جایگاه 
واالیــی دارد. امام صادق)ع( فرمــود: »من زارنا 
بعد مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا« زیارت قبور از 
سنن پیامبر)ص( است که صحابه نیز به آن عمل 
می کردند. تنها سلفی ها، به ویژه وهابی ها به جهت 
فهم نادرست و متحجرانه از مفاهیم دینی زیارت 

قبور را شرک تلقی می کنند.
    عزاداری برای تقرب

یکی از آداب شیعی که در سلوک عرفانی اهمیت 
فراوانی دارد، گریه و عزاداری در سوگ شهادت 
حضرت سیدالشــهدا)ع( و یاران اوســت. ساالر 
شهیدان حســین بن علی)ع( همه هستی خود 
و عزیــزان و یارانش را فــدای ارزش های واالی 
انسانی و الهی و احیای سنت پیغمبر کرد. خون 
مقدسش برای مبارزه با ستم، بیداد، فساد، تباهی 
و احیای دین به زمین ریخته شــد و اهل بیتش 
به اســارت برده شــدند. گریه و عزاداری بر امام 
مظلومان گریه برای حقیقت، زیبایی و معنویت 
اســت. این عزاداری نتیجه طبیعی موّدت اهل 
بیت)ع( اســت. نتیجه طبیعی دوستی، تألم در 
مصیبت محبوب اســت. گریه در سوگ اولیای 
خدا رابطه قلبی و عاطفی بین سالک و ولی خدا 
را تقویت می کند. این محبت، زمینه را برای تشبه 
ســالک به ولی خدا و پیــروی از او و قرار گرفتن 
در راه او فراهم می ســازد. گریه و عزاداری روح 
را تلطیــف و دل را به ارزش هــای مقدس پیوند 
می زند. از این رو به سوگ نشستن برای آن اسوه 
آزادگان نقش مهمی در تعالی روحی ســالک و 
قرب الــی اهلل دارد. زیارت و عــزاداری از راه های 

توسل به اهل بیت هستند.

توسل، حاجت 
خواستن از اولیا 

نیست، بلکه 
حاجت خواستن از 
خدا با واسطه قرار 

دادن اولیا است. 
در دعای معروف 

توسل چهارده 
معصوم)ع( 

را واسطه قرار 
می دهیم و از 

آن ها می خواهیم 
که نزد خدا از ما 

شفاعت کنند. به 
آن ها می گوییم 

ای کسانی که نزد 
خداوند آبرومند 

هستید، از ما نزد 
خدا شفاعت کنید

گریه برای حقیقت
گریه و عــزاداری بــر امــام مظلومــان گریــه بــرای حقیقت، 
 زیبایی و معنویت اســت. این عــزاداری نتیجــه طبیعی موّدت 

اهل بیت)ع( است.
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دیدگاه

     وظایف خاص
مهم ترین عملکرد امام زمان)عج( امامت و رهبری 
جامعه است. شیعه معتقد اســت امام منصوب از 
سوی خدا بوده و بعد از پیامبر)ص( جانشینی آن 
حضرت را بر عهده دارد. امام شــیعه از طرف خدا 

تعیین شده اســت و خداوند، امامان را یکی یکی 
تعیین و به پیامبر)ص( وحی کرده و اعالم داشــته 
و اسامی جانشینان رســول خدا را مشخص کرده 
است. حجت االسالم دکتر داوود فیرحی نویسنده 
کتاب نظام سیاسی و دولت در اســالم در این باره 

معتقد اســت: » امامت، تنها اصل اساسی است که 
شیعیان دوازده امامی را از دیگر فرقه های اسالمی 
متمایز می کند، به نظر محمدحسین کاشف الغطاء، 
امامت فرق جوهری و اصلی است و دیگر تفاوت ها 
همانند اختالف مذاهب اهل ســنت، امور فرعی، 
عزمی و اجتماعی هستند و از دیدگاه شیعه امامت 
چیزی نیست که به رأی و نظر مسلمانان بستگی 
داشته باشد، بلکه امری است که منحصراً به عهده 
خدا و پیامبر)ص( است و مطابق این دیدگاه شیعه 
در باب امامت، منظومه ای از اســتدالالت عقلی را 
مطرح می کنند که در تاریخ اندیشه اسالمی تحت 
عنوان نظریه عنایت یا قاعده لطف مشهور است و 
بر اساس این قاعده بر خداوند واجب است که از راه 
لطف و رحمت بر بندگان خــود، پیامبران و اگر نه 
امامانی را در میان بندگان گسیل دارد تا راه و رسم 
صالح و سعادت در معاد و معاش را به آنان بیاموزند 
و آنان را به مفاسد اعمال زشت و زیبای خود آگاه و 

هوشیار کنند.«
بنابراین، بر اســاس اعتقادات شیعه دوازده امامی، 
بعد از رحلت پیامبر)ص( به واسطه ایشان و با نصب 
از ســوی خدا، دوازده امام و پیشوای معصوم برای 
هدایت و رهبری جامعه برگزیده شــده اند که امام 
دوازدهم حضرت مهدی)عج( فرزند امام حســن 
عسکری)ع( اســت که در نیمه شعبان سال 255 
هجری قمری به دنیا آمده و پس از شهادت پدر در 
سن 5 سالگی به امامت منصوب گردیده و از همان 
زمان از نظرها پنهان شــده اســت و در پس پرده 
غیبت به هدایت امت و رهبری جامعه اسالمی ادامه 
می دهد تا زمانی که زمینه و شرایط ظهور حکومت 

وی به اذن خدای بزرگ فراهم شود. 
جامعه بعد از ظهور حضرت و تشــکیل حکومت 
مبتنی بر اصول اخالقی اســت که انسان ها در آن 
به نهایت رشد و کمال اخالقی خود می رسند و در 
حکومت حضرت مهدی)عج( بیش از هر چیزی بر 
اصول اخالقی آن تأکید می شــود؛ اصولی همانند 
رشد و کمال انسان ها، تزکیه و تربیت نفس، رشد 

عقل، فضائل اخالقی و ...
     حکومت مبتنی بــر اصول اخالقی 

در عصر ظهور 
حکومت حضرت مهدی)ع( جامــع تمام فضائل، 
نیکی ها و محاســن اخالقی و عقلی اســت و هم 
در مقابــل عمل و اجــرا همه آن هــا را در جامعه 
محقق خواهد ســاخت، مدافع و حامی ارزش ها و 
هنجارهای اخالقی و دینی اســت و ابزار زندگی را 

امام و امت

دکتر مهدی جمشیدی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

امامت، چهارمین اصل از اصول پنج گانه دین اسالم است. علمای کالم، امامت را به معنای ریاست بر کلیه امور 
دین و دنیای مردم به واســطه پیغمبر)ص( تعریف کرده اند. امامت در اعتقاد شیعه، پیشوایی و والیت شخص 
معصوم است که از سوی خدا به این مقام منصوب شده. مطابق این دیدگاه نمی توان گفت امامت تنها یک مقام 
و حکومت ظاهری است بلکه یک مقام واالی معنوی و دینی است که شــخص امام عالوه بر رهبری حکومت 
اسالمی، هدایت همه امور جامعه را نیز بر عهده دارد. وظایف امام در قبال امت در دو بخش خاص و عام در ادامه 

از نظر شما می گذرد.

امامت تنها یک مقام و حکومت ظاهری نیست بلکه مقام واالی معنوی و 
دینی است که شخص امام عالوه بر رهبری حکومت اسالمی، هدایت همه 

امور جامعه را نیز بر عهده دارد

خیزش و جهشی دوباره
در جامعه مهدوی بــه برکت عدالت مهدوی، انســان خیزش و جهشــی 
دوباره از خاک بــه افــالک دارد. در جامعه موعود حتی تعاریف انســان، 

عدالت، لذت و مانند آن هم عوض می شوند.

اثر: استاد مصطفی عزت
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بعثت انبیاء نیز استقرار عدالت بوده است. عدالت را 
می توان در چهار عرصه قابل تبیین دانست:

الف( در تکوین و نظام خلقت
ب( در تشریع و قانونگذاری

ج( تدبیر و نظام اجرایی
د( منش و روش زندگی فردی و اجتماعی

بنابراین گسترش عدالت در سراسر جهان یکی از 
بزرگ ترین اهداف حضرت مهدی)عج( اســت. در 
روایت منقــول از پیامبر )ص( آمده اســت: »...آن 
قائم ما که در آخرالزمان قیــام می کند و زمین را 
پر از عدل و داد می گرداند چنانچه از ســتم و ظلم 
پر باشد، از نســل تو و فرزندت حسین است.« و در 
حدیث دیگر نیز چنین فرموده اند: اگر از عمر دنیا 
تنها یک ساعت باقی مانده باشد، خداوند آن ساعت 
را به قدری طوالنی می نماید تا مردی از نسل من، 
هم نام من و هم کنیه من قیام کنــد. او زمین را از 
قســط و عدل پر خواهد کرد همان گونه که از ظلم 
پر شده اســت. پس بر همه مخلوقات تبعیت از او 

واجب است.«
جامعه آرمانی وجود مقدس امام زمان)عج(، همان 
جامعه آرمانی انبیاء و اوصیای آن هاســت و به تبع 
آن، عدالت آرمانی جامعه مهــدوی همان عدالت 
آرمانی جامعه نبوی اســت. تنها این تفاوت وجود 
دارد که جامعه مهدوی، اوج بعثت انبیاء اســت و 
در واقع ثمره تمامی آن تالش ها اســت. در جامعه 
مهدوی به برکت عدالت مهدوی، انسان خیزش و 
جهشــی دوباره از خاک به افالک دارد. در جامعه 
موعود حتی تعاریف انســان، عدالت، لذت و مانند 
آن هم عوض می شــوند. به عبارتی دیگر، ممکن 
است انســان به دنبال لذت باشــد، ولی این لذت 
چیزی جز لذت عبودیت نیست. در جامعه مهدوی 
تمامی ابعاد زندگی انسان آهنگ عدالت در جهت 

عبودیت می گیرد.
در جامعه مهدوی مناصــب اجتماعی به صورت 
عادالنه توزیع می شــود و به عنــوان بعد اصلی 
عدالت مطرح می شــود. در این جامعه، منصب 
و اختیارات اجتماعی براســاس میــزان تقرب 
اشخاص به خدا تقسیم می گردد. در واقع جامعه 
 ِ مهدوی مصداق آیه شریفه »إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
أَتَْقاُكْم: در حقیقت ارجمندترین شــما نزد خدا 
پرهیزگارترین شماست.«می شود که باتقواترین 
افــراد در دنیا و آخــرت به کرامت می رســند و 
مســتضعفان، پیشــوایان این جامعه می شوند، 
لذا یکی از وجوه عدالت سیاســی توزیع قدرت و 

مناصب سیاسی براساس شایستگی و کارآمدی 
افراد اســت و در حکومت حضرت مهدی)عج( 
کارگزاران و زمامداران جهــان را از افراد صالح، 
شایسته، پاکدامن، دانشــمند و دادگر، انتخاب 

می کنند که مطابق با عدالت رفتار کنند. 
در بعــد عدالــت فرهنگــی، در حکومت حضرت 
مهدی)عــج( امکان رشــد و اعتــالی فرهنگی و 
آموزشــی برای تمامی جامعه فراهم می شود. در 
زمان حکومت وی همه افراد با توجه به توانایی های 

خود از دانش و معرفت بهره مند می گردند.
در بعضی از روایات برقــراری عدالت به معنای 
بازگشــت اخالق و روحیه مجاهدت و ایثار و 
برادری به جامعه تفسیر شــده است. روایات 
زیادی در باب عدالت اقتصادی و رفاه در دولت 
و حکومت حضــرت مهدی)عج( بیان شــده 
است. با این حال نباید از این نکته غفلت ورزید 
که در زمان امام مهدی بشر عالوه بر بی نیازی 
ظاهریـ  که بر اثــر توزیع عادالنــه ثروت به 
دســت می آیدـ  از نظر روحی و باطنی نیز به 
بی نیازی می رسد و روحیه زیاده خواهی در وی 
از بین می رود. به عبارتــی دیگر قبل از این که 
اقتصاد او رشد کند و توســعه یابد، ارزش های 
او عوض می شــود و ریشــه دار می گــردد و 
برخورداری از نعمت های دنیــا نیز رنگ الهی 

و ارزشی به خود می گیرد.
در زمان حکومــت حضرت مهدی)عــج( عدالت 
به تمام معنا در مناســبات حقوقی و قضایی وجود 
دارد. به عبارتی تفاوت در عدالت حقوقی در جامعه 
اسالمی زمان ما با عدالت در زمان حکومت حضرت 
مهدی)عج( در این اســت که داوری و قضاوت در 
جامعه مهدوی از هرگونه خطا و اشتباه و جانبداری 
به دور اســت. چرا که شــیوه قضاوت و داوری در 
حکومت حضرت مهدی)عج( به شــیوه پیامبرانی 
همانند حضرت داوود اســت که بر اســاس متن 
واقعیت و حقیقت قضاوت می کنند نه براســاس 

شواهد و قرائن.
در روایتــی از امــام صــادق)ع( شــیوه قضاوت 
حضرت، این گونه بیان شــده اســت: »زمانی که 
قائم آل محمد)ص( به پا خیــزد، در میان مردم به 
حکم داوود)ع( قضاوت خواهد کرد. او به شــاهدی 
نیاز نخواهد داشــت، زیرا خداوند تعالــی، امور را 
به وی الهــام می کنــد و او بر پایه دانــش، داوری 
 می کند و هر قومــی را به آنچه پنهان داشــته اند 

 ».آگاه می سازد

برای تحقق کماالت انسانی به کار می گیرد و جامعه 
را زنده و انســانیت را احیا می کنــد و معیار اصول 
اخالقی آن مبتنی بر اخالق و معنویت ناشی از دین 

و تکامل و تعالی انسانی است.
آیــت اهلل جوادی آملی درباره کار ویــژه اصلی امام 
زمان)عــج( در دولــت مبتنی بر اصــول اخالقی 
معتقد است: »کار اصلی او این نیست که جهان را 
از عدل و داد پر کند، بلکه کار اصلی او زنده کردن 
جامعه اســت. وجود او عامل حیات است و جامعه 
مرده را زنده می کند و بعد آن را پــر از عدل و داد 
می کند... کار اصلی او احیاگری است همانند پیامبر 
اکرم)ص( جامعه مــرده را زنده خواهد کرد و برای 
احیای آن، معارف و حقایــق و ظهارت حقیقی را 
اعطا می کند ... و بعد از این که تزکیه و تعلیم فردی 
را مطرح کرد، به تزکیه و تعلیم جمعی می پردازد و 

کار اصلی وی تبدیل عداوت به صداقت است... .«
     وظایف عام

عدالــت در لغت به معنــای میانــه روی، برابری، 
تســاوی، دادگری و انصاف اســت و در اصطالح 
به معنای قرار دادن هر چیــزی در جای خویش و 
حق را به حق دار رساندن و ایفای اهلیت و رعایت 
حق و حقوق اســت. عدالت در ابعــاد مختلف آن 
که شامل عدالت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی، 
قضایی و حقوقی است از آرمان هایی بوده که بشر 
همواره در پی آن است. به عبارتی همگان دوست 
دارند در تمامی جهان، عدالت به بهترین نحو اجرا 
شود ولی وقتی از سوی مسئوالن و حکم رانان یک 
دولت، عدالت اجرا شود ارزشــمندتر خواهد بود؛ 
هر چند که تاکنون هیچ حکمرانی نتوانسته است 
عدالت را آن گونه که شایســته آن است اجرا کند، 
جز در حکومت های کوتاه مــدت پیامبران و ائمه 

معصومین)ع(.
اما در حکومــت حضرت مهدی)عــج( عدالت در 
تمامی جهان برقرار می شود. وی زمین را پر از عدل 
و قســط می کند که آثار آن در تمامی نقاط جهان 
نمایان گــردد. برقراری عدالــت از جمله اهدافی 
بوده اســت که خداوند نظام تکوین و تشریع را بر 
مبنای آن بنیان نهاده است؛ چنان که می فرماید: 
» لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُســَلنَا بِالْبَیّنَاِت َوأَنَزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب 
َوالِْمیَزاَن لِیَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط: همانا ما پیامبران خود 
را با ادله و معجزات )به خلق( فرستادیم و برایشان 
کتاب و میزان)عدل( نازل کردیم تا مردم به عدالت 
قیام کنند.« )حدید/25( اساس حکم و حکومت در 
قرآن برقراری قسط و عدل در جامعه است و فلسفه 

حاکمیت اخالق
جامعه بعد از ظهور حضرت و تشکیل حکومت، مبتنی بر اصول اخالقی است که 
انسان ها در آن به نهایت رشد و کمال اخالقی خود می رسند و در حکومت حضرت 

مهدی)عج( بیش از هر چیزی بر اصول اخالقی آن تأکید می شود.

مهم ترین عملکرد 
امام زمان)عج( 

امامت و رهبری 
جامعه است. 

شیعه معتقد است 
امام منصوب از 

سوی خدا بوده و 
بعد از پیامبر)ص( 

جانشینی آن 
حضرت را بر 

عهده دارد. امام 
شیعه از طرف خدا 
تعیین شده است 
و خداوند، امامان 

را یکی یکی تعیین 
و به پیامبر)ص( 

وحی کرده و اعالم 
داشته و اسامی 

جانشینان رسول 
خدا را مشخص 

کرده است
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     معرفت نسبت به امام، پیروی از او
امام صادق)ع( می فرماینــد: »ال یکون العبد مؤمنا 
حتی یعرف اهلل و رسوله...: بنده مؤمن نیست تا این 
که خدا، پیامبر و تمامی امامی و امام زمان خودش 
را بشناسد، به ایشان مراجعه کرده و تسلیم فرمان 
 آن ها باشــد.« بر اســاس این حدیث سه وظیفه 

بر عهده انسان مؤمن است.
الف( معرفت نسبت به امام

این شناخت دارای دو مرحله است: 
شناخت ظاهری: شامل دانستن نام او، نام پدر، نام 
مادر، دوره امامت و این گونه مسائل و در مورد امام 
زمان)عج( تاریخ غیبت صغــری و کبری و تکلیف 

انسان در زمان غیبت و ... است.
شناخت باطنی: معرفت پیدا کردن در مورد نقش 
امام در عالم و جایگاه اوست. این مسئله آن قدر مهم 
اســت که پیامبر)ص( می فرمایند: »من مات و لم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه: اگر کسی بمیرد 
و به امام زمانش معرفت پیــدا نکند، به مرگ زمان 

جاهلیت مرده است.«
از این حدیث دو نتیجه حاصل می شود: از آن جا 
که پیامبر این مطلب را به طور مطلق فرموده اند، 
پس حتماً در هر عصری، امام وجود دارد. معرفت 
نســبت به امام آن چنان موضوع مهمی است که 
اگر کسی این معرفت را به دست نیاورد، به مرگ 
جاهلیت مرده اســت! بنابراین شناخت ظاهری، 
خیلی کارســاز نیســت، بلکه معرفت و بصیرت 
نســبت به امام، نقش تعیین کننده در سرنوشت 
انســان دارد. همان طور که در آیه 198 ســوره 
اعراف آمده اســت: »َوإِن تَْدُعوُهْم إِلَی الُْهَدی اَل 
یَْســَمُعواْ َوتََراُهْم یَنُظُروَن إِلَْیَک َوُهْم اَل یُْبِصُروَن: 
اگر ایشــان را به هدایت دعوت کنی، نمی شنوند 
و مشــاهده می کنی کــه به تــو می نگرند، ولی 
حقیقت تو را درک نمی کننــد.« در واقع نظاره 
کردن به پیامبر و امام، بــا بصیرت پیدا کردن به 

مقام ایشان تفاوت دارد.

ب( رجوع به او
یعنی مقید بودن به این که در مورد انجام هر کاری، 
امام را معیار و الگو قرار داده و نظر ایشــان را جویا 
شویم، زیرا بعضی امام را می شناسند و معترف به 
مقام و جایگاه او هستند، ولی امام و رهنمودهای او 
در زندگی ایشان نقش نداشته و عقاید و رفتارهای 

خود را با او تنظیم نمی کنند.
ج( پیروی و تسلیم شدن در برابر نظر او

بعضی نســبت به امام، شــناخت پیدا کرده و به او 
رجوع می کنند، ولی اگر نظر امام با نظر شــخصی 
آن ها تطبیق نداشته باشــد، با توجیهات مختلف، 
از زیر بار آن شــانه خالی می کننــد، در حالی که 
قرار اســت چشم و گوش بســته، به وی اطمینان 
کرده و دســتور او را اجرا کنیم. همان طور که علی 
بن یقطین، معاون خلیفه غاصب، تابع سخن امام 
موسی کاظم)ع( شد و به توصیه ایشان مانند اهل 
سنت وضو گرفت و از مرگ حتمی نجات پیدا کرد 
و یکی از اصحاب امام رضا)ع( هم به دستور ایشان 
بدون معطلی وارد تنور و ســالم از آن خارج شــد. 
بدیهی اســت این نوع تبعیت، کار ســختی است. 
همان طور که ابن اثیر در نهایه و شــیخ صدوق در 
معانی االخبــار از اباعمر نقــل می کنند که گفت: 
»می دانی چرا پیامبر، کتاب خداو اهل بیت را ثقلین 
نام نهاد؟ زیرا تمسک به ایشان و عمل به دستورات 

آن ها کاری ثقیل، سنگین و سخت است.«
     دلبستگی و محبت به امام

وظیفه دوم امت نسبت به امام، محبت به اوست که 
ناشی از وظیفه اول است، زیرا معرفت، محبت آور 
اســت. خداوند نیز به پیامبر)ص( می فرمایند: »به 
آن ها که می گویند چه اجر و مزدی برای رســالت 
می خواهی بگو: »قُل الَّ أَْسَألُُكْم َعَلْیِه أَْجًرا إاِلَّ الَْمَودََّة 
فِــي الُْقْربَی: من اجر و مزدی از شــما نمی خواهم، 
جز محبت به نزدیکان من که همان اهل بیت من 

هستند.« )شوری/23(
چرا از بین تمام پاداش ها، خداوند اجر رســالت را 

محبت به اهل بیت رسالت قرار داده است؟ خداوند 
با این امر، در واقع از امت چیزی طلب نکرده است، 
بلکه آنچه خواسته شــده به نفع خودشان است. 
 همان طور که در آیه 47 ســوره ســبأ آمده است: 
»...قُْل َما َسَألْتُُكم ّمْن أَْجٍر فَُهَو لَُكْم...: ... بگو آنچه را که 
از شما مسئلت کردم برای خودتان است...« محبت، 
اطاعت آور اســت و هنگامی که کسی تحت تأثیر 

محبوب قرار می گیرد، دو اتفاق برای او می افتد: 
1    تبعیت غیرارادی: یعنی بدون اراده، تحت تأثیر 
این محبت، گفتار و رفتارش مانند محبوب می شود.

2    تبعیت ارادی: یعنــی به مقتضای عقل و دل، 
به گونه ای رفتار می کند که محبوبش تمایل دارد. 

بدیهی است با اطاعت از دســتورات ایشان، هدف 
خلقت و آنچه را که پیامبــر)ص( و امام علی)ع( در 
پی آن بودند، حاصل می شود و بدین ترتیب آنچه 
از مردم خواسته شده، به سود خودشان خواهد شد. 
با این توضیحات معلوم می شــود اگر کسی محب 
واقعی ایشان باشد، در رفتار و گفتارش، آنچه مغایر 
با آموزه های ائمه است، مشاهده نخواهیم کرد و اگر 
کســی ادعای محبت کند، ولی عملش خالف این 
امر را نشان دهد یا دروغگوست و فقط ادعا می کند 
و یا این که به درجــه کامل نرســیده و در تالش 
برای رســیدن به این مرحله اســت. امام علی)ع( 
می فرمایند: هر کس ما را دوست دارد، باید مطابق 

عمل ما رفتار کند و با لباس ورع خود را بیاراید.
     بیزاری جستن از دشمنان امام

شرط محبت داشتن نسبت به امام، بیزاری جستن 
از دشمنان ایشان است. این دو الزم و ملزوم یکدیگر 
بوده و یکی بدون دیگری معنا ندارد و از نظر عقلی، 
امکان ندارد که ما امام را دوســت داشــته باشیم 
و با دشمن او دوست باشــیم یا نسبت به دشمن او 
بی تفاوت باشیم. در ذات و ماهیت محبت داشتن 
به محبوب، مخالفت و بیزاری از دشمنان او نهفته 
است. به همین دلیل، تولی و تبری در کنار هم و هم 

در فروع دین آمده است.
امام صادق)ع( می فرماید: دروغ می گوید کســی 
که ادعای محبت ما را دارد و از دشمنان ما بیزاری 
نمی جوید. از آنجا که در عالم دو خط بیشتر وجود 
ندارد، یکی خط حق، به سرپرستی، خدا، پیامبران، 
ائمه و جانشینان ایشــان در عصر غیبت. دیگری، 
خط باطل، به سرپرستی طاغوت که در هر عصری، 
مقابل سردمداران حق، ایستادگی می کند، ما نیز 
در صورت پذیرش والیت حق مــداران باید از خط 

 .مقابل بیزاری جوییم

امت  و امام
دکتر احمدعلی افتخاری

استاد دانشگاه اصول الدین

انسان مؤمن هنگامی که جایگاه امام را شناخت و نسبت به مقام ایشــان بصیرت پیدا کرد و همان طور که در 
زیارت جامعه می خوانیم، اقرار کرد: »مستبصرا بشــانکم: بصیرت نسبت به شأن و مقام شما دارم«، باید بداند 

وظیفه اش در مورد امام چیست؟ در این مقاله کوتاه وظیفه امت در قبال امام مرور می شود. 

بیزاری جستن از دشمنان امام
شرط محبت داشتن نسبت به امام، بیزاری جستن از دشمنان ایشان است. این دو الزم 
و ملزوم یکدیگر است . از نظر عقلی، امکان ندارد که ما امام را دوست داشته باشیم و با 

دشمن او دوست باشیم یا نسبت به دشمن او بی تفاوت باشیم.

شناخت باطنی 
یعنی معرفت 
پیدا کردن در 
مورد نقش امام 
در عالم و جایگاه 
اوست. این مسئله 
آن قدر مهم است 
که پیامبر)ص( 
می فرمایند: »من 
مات و لم یعرف 
امام زمانه مات 
میته جاهلیه: 
اگر کسی بمیرد 
و به امام زمانش 
معرفت پیدا نکند، 
به مرگ زمان 
جاهلیت مرده 
است.«



مصاحبهگفت وگوبیانات

تبیین دیدگاه های رهبر انقالب درباره 
مدیحه سرایي و مداحی اهل بیت)ع(

 اخالقیات در شعر سعدی در گفتگو 
با امیررضا مافی  

گفتگو با اعضای گروه مدیحه سرایی 
طوبی درباره مدیحه سرایی

ستایش نیکی، 
معنویت و جهاد

ره  راست رو 
تا به منزل رسی

 باید از ابتذال 
پرهیز کرد 

ادب و هنر

سعدیا!
مرد نکونام نمیرد هرگز
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چهره ماه

     باب اول: از تولد تا سیاحت
و  ادب  و  فرهنــگ  ســرزمین  را  شــیراز 
هنر می داننــد. شــیراز موطن بســیاری از 
مشهورترین و بزرگ ترین شعرا، نویسندگان، 
اندیشمندان و هنرمندان فارسی زبان ایران و 
جهان است. یکی از خیل صدها زاده مشهور 

شیراز بی گمان سعدی است. 
ابو محمــد مصلح الدین بن عبداله مشــهور 
به ســعدی شــیرازی، شــیخ مصلح الدین و 
مشرف الدین در خانواده ای اهل دین و دانش 
چشم به جهان هستی گشــود. در ذکر تاریخ 
والدت و درگذشتش هم چنان اختالف هایی 

چندین ساله برقرار است.
آوازه این شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی 
تا جایی اســت که به او القابی چون اســتاد 
سخن، پادشاه سخن و شیخ اجل و به عبارت 

کامل و تمام استاد نسبت داده اند. 
از خانــواده و دوران کودکــی او اطالعــات 
بســیارکمی برجای مانــده اســت و تاریخ، 
سعدی را از جایی می شناسد که برای تکمیل 
تحصیل خــود از شــیراز وارد نظامیه بغداد 

می شود.
جهانگردی شــاعر ایرانی از همین زمان آغاز 
می شــود. او در نظامیه پای درس سهروردی 
می نشیند و پس از آن رهســپار حجاز و شام 
و سفر حج می شود. شهرهای خاور نزدیک و 
میانه، هندوستان، حبشه مصر و شمال آفریقا 
نیز بخش دیگری از سیرو سیاحت وی است. 
هرچند که هم چون زمــان تولد و مرگش در 

صحت و سقم این سفرها اختالف است.
ســعدی در زمان حکومت اتابکان بر فارس، 
به شــیراز باز می گــردد و دو اثر ارزشــمند 
خود یعنی بوستان و گلستان ــ که به نوعی 
حاصل دیده ها و شــنیده ها و تجربیات او از 
ـ را در عرض یک سال به  سفرهایش اســتـ 

نظم و نثر می نویسد.
     باب دوم: آثار سعدی، ره آورد یک 

سفر سی ساله
حاصل عمر شیخ شیراز یازده اثر ارزشمندی 
اســت که به نظم و نثر تحریر شــده اســت. 
آثاری که بیشترین تأثیرشــان را از سفرها و 

مشاهدات سعدی گرفته اند.

اولین اثر ســعدی که در زمره شــاهکارهای 
ادب فارسی به شــمار می رود، کتاب بوستان 
اوست. کتابی مشتمل بر ده باب یا موضوع که 
در قالب مثنوی و به ســبک حماسی سروده 
شده است. عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، 
ذکر، تربیت، شکر، توبه و مناجات مجموعه ای 
از اخالق، تربیت، سیاست و مسایل اجتماعی 
است که ســعدی در چهار هزار بیت در کنار 

هم قرار داده است.
گلســتان ســعدی را می توان زیباترین نثر 
فارسی دانست که یک ســال پس از بوستان 
توســط وی تألیف شــده است. ســعدی در 
هشــت بــاب گلســتان؛ یعنی در ســیرت 
پادشاهان، در اخالق درویشــان، در فضیلت 
قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، 
در ضعف و پیــری، در تأثیر تربیت و در آداب 
صحبت حکایات و نوشــته های دلنشینی را 
آورده اســت که می تواند آموزه های بسیاری 

برای انسان های امروز داشته باشد.
قصایــد عربــی و فارســی مجموعــه ای از 
قصیده های شیخ اجل است. قصاید فارسی او 
در ستایش پروردگار و مدح و اندرز و نصیحت 
بزرگان و پادشــاهان معاصر وی است. قصاید 
عربی نیز با موضوعــات غنایی و مدح و اندرز 

و مرثیه در هفتصد بیت سروده شده است.
ســعدی شــاعری غزل ســرا نیز بوده است. 
مجموعه غزلیات او در چهــار کتاب طیبات، 
بدایع، خواتیم و غزلیات قدیم با قلمی ســاده 
و روان بارها با تصحیح اســاتید ادبیات ایران 

زمین منتشر شده است.
ســعدی در کتاب مراثی چند قصیده بلند در 
رثای مســتعصم باهلل اخرین خلیفه عباسی و 
چند مرثیه کوتاه برای اتابکان فارس سروده 
اســت. مجموعه چند قطعه عربی و فارســی 
در رثای شــمس الدین صاحب جوینی که به 

صاحبیه مشهور شد دیگر اثر سعدی است.
خطبه ها و سخنرانی های ســعدی با موضوع 
ارشــاد و نصیحت در کتاب مجالس پنجگانه 
و چند رســاله دیگر در اخــالق و موضوعات 
گوناگون در نصیحه الملوک به نثر شــیوای 

سعدی نوشته شده است.
اشعار شــیخ مصلح الدین در قالب های خاص 

حکایت آن مرد 
نکــونــام

فاطمه ابراهیمی

چند باب از زندگی و شعر سعدی به 
مناسبت زادروز تولد و بزرگداشت او
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حاوی پیام های اخالقی بی شــماری است. در 
این پیام هــا بارزترین نــکات اخالقی که نیاز 
انسان برای رســیدن به تعالی و آدمیت است 
گنجانده شده است. شعر او عالوه بر مضامین 
اخالقی فــردی، مــرّوج مفاهیــم معنوی و 
تربیتی در جامعه نیز هست. مدینه فاضله ای 
که ســعدی در حکایات و پنــد و اندرزهای 
بوستان و گلستان ترسیم می کند، در دنیای 

مدرن امروز نیز به کار می آید.
اصول تربیتی ســعدی در هفتصد سال پیش 
همان حرفی است که امروز دانشمندان علوم 
تربیتی به آن رسیده اند. شعر سعدی در واقع 
یک سبک زندگی فردی و اجتماعی است که 
امروز بعد از گذشــت هفت قرن هنوز به کار 

می آید.
شاید هنر ســعدی همین باشــد که سنت و 
نوآوری را در فرهنــگ و زندگی مردم کوچه 
بازار تا بــزرگان و قدرتمندان، بــا مضامینی 

مستند در آیات و روایات گنجانده است. 
ســعدی با طرح اخالقیات با هشــت عنوان 
ســیرت پادشــاهان، در اخالق درویشان، در 
فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق 
و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و 
در آداب صحبت در گلســتان و ده باب عدل، 
احســان، عشــق، تواضع، رضا، ذکر، تربیت، 
شــکر، توبه و مناجات در بوستان حماسه ای 
 جاودانــه در توجه به اخــالق و تربیت خلق 

کرده است.
     باب پنجم: روایت های شــیرین 

ماندگار
آموزه هــای اخالقــی و تربیتی ســعدی در 
بوســتان و گلســتان به شــیوایی و بالغت 
هنرمندانه ای نوشــته شده اســت که بعد از 
گذشت ســال ها، هنوز هم در فرهنگ مردم 
ایــران جایــگاه ویــژه ای دارد؛ روایت هایی 
که تبدیل بــه ضرب المثل های مانــدگار یا 

سرلوحه های تربیتی و تعلیمی شده اند. 
اشــعاری که کارکردی فرامتنــی و فرازمانی 
دارند و در موضوعــات مختلف از آداب فردی 
گرفته تا مســایل اجتماعی جاری و ســاری 
اســت. حضور پررنگ همه اقشــار جامعه و 
مصداق هایــی عینی از زندگی و ســنت، راز 

ماندگاری شعر سعدی است. گویی مخاطب، 
سخن سعدی را با گوشت و پوست خود حس 
می کند.  ابــر و باد و مه و خورشــید و فلک در 

کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری  

همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری  

یکی طفل دندان برآورده بود
پدر سر به فکرت فرو برده بود  

که من نان و برگ از کجا آَرَمش؟
مرّوت نباشد که بگذارمش  

چو بیچاره گفت این سخن نزد جفت
نگر تا زن او چه مردانه گفت  

مخور گول ابلیس، تا جان دهد
هر آن کس که دندان دهد نان دهد  

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت  

یکی را گفتند: عالِم بی عمل به چه مانَد؟ گفت: به 
زنبور بی عسل.

زنبور درشت بی مروت را گوی
باری، چو عسل نمی دهی نیش مزن  

لقمــان را گفتنــد: ادب از که آموختــی؟ گفت از 
بی ادبان؛ هرچه از ایشــان در نظرم ناپسند آمد، 

از فعل آن پرهیز کردم.

ُمشــک آنســت که ببوید نه آن که عطار بگوید. 
دانا چون طبله عطارســت، خاموش و هنرنمای. 

و نادن خود طبِل غازی بلند آواز و میان تهی.

ذکر چند نمونه آشنا و مشــهور میان عامه مردم، 
تنها گوشه ای از دنیای بیکران اخالق و خالقیت 
ســعدی اســت. هنر ســعدی همیــن اســت: درس 

زندگی به زبان مردم، از تولد تا مرگ. 
دست آخر این که شــیخ اجل در شاه بیت خود راز 
جاودانگی انسان را نیز فاش می سازد. آن جا که 

می گوید:
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

 مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  

مانند ترجیع بند، با نام ملعمــات و مثلثات و 
ـ که  ترجیعات و دســت آخر کتاب خبیثاتـ 
مجموعه ای از اشــعار هزل آمیز ســعدی که 
ـ ســروده  چند غزل و رباعی شــاخص داردـ 

شده است.
     باب سوم: شــاعری با صد حسن 

و مقام
بخشی از زندگی شخصی بسیاری از بزرگان 
این مرز و بوم ناشــناخته مانده اســت؛  حال 
به خاطر ســهل انگاری مورخــان آن دوره یا 
کم کاری تاریخ نگاران بعــدی. درباره زندگی 
شــخصی ســعدی نیز چنین اســت. اما به 
هر حال آنچه از متون و آثار بــه جا مانده بر 
می آید حکایــت از هوش، اســتعداد و ذوق 

وصف نشدنی شیخ شیراز دارد.
جهانگردی ســعدی و سفرهای دور و درازش 
نشــانه این اســت کــه آدمی گوشــه گیر و 
عزلت طلب نبوده اســت. او بخــش زیادی از 
عالم اسالم را دیده است و یادآور مارکوپولوی 

ایتالیایی، اما از جنس ایرانی است.
سعدی زبان و ادبیات فارسی و عربی را آموخته 
بود به نحوی که هیچ شاعر عرب زبانی در مدح 

پیامبر اعظم)ص( به پای او نمی رسد. 
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی

عشق محمد)ص( بس است و آل محمد)ص(  
نکته دیگری که جزو ویژگی های این شــاعر 
اخالق گرا محسوب می شود،  شــهامت او در 
بیان حقایق و لحــن عتاب آمیز و ناصحانه اش 
در برابر بدی ها و بدسرشــتی ها، زورمندان و 

ستمگران است.
ســعدی حکیم اســت؛ زیرا در جایی درس 
خوانده که فقه شــافعی و ادبیات مورد توجه 
بوده و متفکر اســت؛ چرا که اندیشــه های او 
سرشار از عواطف انسانی و معنویت اجتماعی 
است. شاعری است توانا در سرودن و نوشتن 
آثاری گرانبها و جلوه هایی از عاشــقی را در 
بشردوســتی و ارادت به بزرگان دین و صلح 

دوستی اش نمایان می کند.
     باب چهارم: آموزگار اخالق با شعر 

اخالقی
مهم تریــن ویژگی شــعر ســعدی اخالق و 
معنویت است. آثار ســعدی چه در نثر و نظم 

حاصل عمر شیخ شیراز
حاصل عمر شیخ شیراز یازده اثر ارزشمندی اســت که به نظم و نثر تحریر شده است. آثاری 
که بیشترین تأثیرشان را از سفرها و مشاهدات سعدی گرفته اند.اولین اثر سعدی که در زمره 

شاهکارهای ادب فارسی به شمار می رود، کتاب بوستان اوست.  گلستان دیگر شاهکار اوست.

اصول تربیتی 
سعدی در هفتصد 

سال پیش همان 
حرفی است که 

امروز دانشمندان 
علوم تربیتی به 

آن رسیده اند. 
شعر سعدی در 
واقع یک سبک 
زندگی فردی و 
اجتماعی است 
که امروز بعد از 

گذشت هفت قرن 
هنوز به کار می آید.
شاید هنر سعدی 

همین باشد که 
سنت و نوآوری 
را در فرهنگ و 

زندگی مردم کوچه 
بازار تا بزرگان و 

قدرتمندان، با 
مضامینی مستند 

در آیات و روایات 
گنجانده است
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مقاله

سعدی نامه یا بوســتان، نخستین کتابی 
است که شــیخ شــیراز در زمان سفر 
سروده اســت. مثنوی ســعدی قالب و 
وزنی حماسی دارد و همه آنچه مربوط به 
اخالق، تربیت، سیاست و جامعه است را 

در ده باب به خواننده عرضه می کند.
گلستان سعدی، دومین اثر او در عرض 
یک  سال بعد از بوســتان، هنر بالغت و 
نثر مســجع او را تکمیل می کند. کتابی 
در هشــت باب که مملو از داستان ها و 

پندهای اخالقی است. 
خواننده بوستان و گلستان نه تنها با یک 
اثر مکتوب روبه روست، بلکه دانشگاهی 
از حکمت و معرفــت عملی را پیش روی 
خود دارد. دانشگاهی که دانشجویانش 
توده مردم هستند و درس استاد سخن 
را سال هاســت در کوچه و بــازار نقل 

می کنند. 
با توجه به این که بحث ســبک زندگی 
چند سالی می شود که در ادبیات و فضای 
گفتمانی جامعه مطرح شده است، شاید 
بازخوانی آنچه دغدغه سعدی در هفت 
قرن پیش بــوده و قیــاس آن با برخی 
آســیب های اخالقی و زندگی امروزی 

خالی از لطف نباشد.

هرچنــد فرهنگ کار جمعی به شــکل 
امروزی در شعر سعدی وجود ندارد، اما 
او اشاراتی مســتقیم به اصل کار کردن 

دارد:
برو کار می کن، مگو چیست کار

که سرمایه جاودانی است کار  

نابرده رنج، گنج، میّسر نمی شود
مزد آن گرفتـ  جان برادرـ  که کار کرد  

آن کو عمل نکرد و عنایْت امید داشت
دانه نکشت ابله و دخْل انتظار کرد  

افزایش طالق و جدایی ها یک آســیب 
جدی در حوزه خانواده اســت. سعدی 
در قالب پند و اندرز بــه جوانان راه حل 
سازش را برای پیشــگیری از جدایی ها 

توصیه می کند:
جوانی ز ناسازگاری جفت

بر پیرمردی بنالید و گفت  
گران باری از دست این خصم چیر

چنان می برم که آسیا سنگ زیر  
به سختی بنه گفتش، ای خواجه دل

کس از صبر کردن نگردد خجل  
به شب سنگ باالیی ای خانه سوز

چرا سنگ زیرین نباشی به روز؟  
چو از گلبنی دیده باشی خوشی

روا باشد ار بار خارش کشی  
درختی که پیوسته بارش خوری

تحمل کن آن گه که خارش خوری  

سعدی گاهی عروسان جوان و شاکی از 
همسر را اینچنین مورد خطاب قرار داده 
و توصیه های اخالقی برای ســازگاری با 

هم دارد:
شکایت کند نوعروسی جوان

به پیری ز داماد نامهربان  

که مپسند چندین که با این پسر
به تلخی رود روزگارم بسر  

کسانی که با ما در این منزلند
نبینم که چون من پریشان دلند  

زن و مرد با هم چنان دوستند
که گویی دو مغز و یکی پوستند  

ندیدم در این مدت از شوی من
که باری بخندید در روی من  

شنید این سخن پیر فرخنده فال
سخندان بود مرد دیرینه سال  

یکی پاسخش داد شیرین و خوش
که گر خوبروی است بارش بکش  

دریغ است روی از کسی تافتن
که دیگر نشاید چون او یافتن  

چرا سرکشی زان که گر سرکشد
به حرف وجودت قلم درکشد؟  

یکم روز بر بنده ای دل بسوخت
که می گفت و فرماندهش می فروخت  

تو را بنده از من به افتد بسی
مرا چون تو دیگر نیفتد کسی  
آیا در گفتگوها و معاشــرت های روزانه 
راستگو هستیم؟ ســعدی در اشعارش 
همه را به راستی و راست گویی تشویق 

می کند:
ره راست رو تا به منزل رسی

تو در ره نه ای زین قبل واپسی  
چو گاوی که عصار چشمش ببست

دوان تا به شب، شب همان جا که هست  

به صدق و ارادت مـیان بـسـته دار
ز طامات و دعوي زبـان بـسـته دار  

راستي  موجب  رضاي  خداست 
کس  ندیدم  که  ُگم  شد از ره  راست   

دروغ به عنــوان یک صفــت اخالقی 
ناپســند در ادبیات مــورد مذمت قرار 
عملی  دروغ گویــی  اســت.  گرفتــه 
غیراخالقی اســت که همه نویسندگان 
و شاعران آن را تقبیح کرده اند. سعدی 
در این باره با قراردادن راستی در مقابل 
دروغ به آفت و عاقبت آن هم اشاره کرده 

است: 
تا نیک نداني که سخن عین صواب است

حماسه اخالقی بوستان و گلستان 
نگاهی به مفاهیم اخالقی و سبک زندگی در دو اثر ارزشمند سعدی

حسین جمالی فرد

بدون شک آن چیزی که ســعدی را تبدیل به یک بِرند جهانی کرده است، دو اثر مهم و تاثیرگذار او یعنی بوستان و 
گلستان است. آوازه سعدی در خارج از مرزهای ایران مدیون بالغت و شیوایی نثر و شعر او در این دو کتاب است.
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جوانی سر از رأی مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت  

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
که ای سست مهر فراموش عهد  

نه در مهد نیروی حالت نبود
مگس راندن از خود مجالت نبود؟  

تو آنی کزان یک مگس رنجه ای
که امروز ساالر و سرپنجه ای  

به حالی شوی باز در قعر گور
که نتوانی از خویشتن دفع مور  

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، 
دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی 
گفت: مگر خردی فرامــوش کردی که 

درشتی می کنی؟
چه خوش گفت زالی به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن  
گر از عهد خردیت یاد آمدی 

که بیچاره بودی در آغوش من  
نکردی در این روز بر من جفا 

که تو شیر مردی و من پیرزن  

ســعدی در بوســتان و در باب تربیت 
ویژگی های زن خــوب را بیان می کند 
و به عبارتی جایــگاه زن را در محدوده 
خانواده می داند. هرچند نگاه ســعدی 
متأثر از وضعیت اجتماعی دوره خویش 
است، اما با نگاهی دقیق تر، آنچه سعدی 
ذکر می کند، حاکــی از نقش مهم زن در 
خانواده اســت که با رفتار و خصوصیات 
خود باعث خوشبختی یا ناکامی خانواده 

می شود.
زن خوب فرمانبر پارسا

کند مرد درویش را پادشا  

برو پنج نوبت بزن بر درت
چو یاری موافق بود در برت  

همه روز اگر غم خوری غم مدار
چو شب غمگسارت بود در کنار  

چو مستور باشد زن خوبروی
به دیدار او در بهشت است شوی  

کسی برگرفت از جهان کام دل
که یکدل بود با وی آرام دل  

اگر پارسا باشد و خوش سخن
نگه در نکویی و زشتی مکن  

زن خوش منش دلنشان تر که خوب
که آمیزگاری بپوشد عیوب  

ببرد از پریچهره زشتخوی
زن دیوسیمای خوش طبع گوی  

دالرام باشد زن نیکخواه
ولیکن زن بد، خدایا پناه!  

بر آن بنده حق نیکویی خواسته است
که با او دل و دست زن راست است  

آیــا مصرف گرایــی باعــث افتخــار 
مقابل  نقطه  است؟ ســعدی درســت 
اســراف را نشــانه می رود و بارها در 
 بوســتان و گلســتان قناعت را توصیه 

می کند: 
چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن

که می گویند مالحان سرودی  
اگر باران به کوهستان نبارد

به سالی دجله گردد خشک رودی«  

ده آدمی بر ســفره ای بخورند و دو سگ 
بر مرداری با هم بســر نبرند. حریص با 
جهانی گرسنه است و قانع به نانی سیر. 
حکما گفته اند توانگــری به قناعت به از 

توانگری به بضاعت.
روده تنگ به یک نان تهی ُپر گردد

نعمت روی زمین ُپر نکند دیده تنگ  
که شهوت آتشست از وی بپرهیز

بخود بر آتش دوزخ مکن تیز  

به یک بار بر دوسـتان زر مپاش
وز آسیب دشمن به اندیشه باش  

اگر هرچه یابي به کف بر نهي
کـفت وقـت حاجت بـماند تُهي  

»خدا را ندانســت و طاعت نکرد / که بر 
 »بخت و روزی قناعت نکرد

بایـد که به گفتن دهـن از هم نگشایي  
گر راست  سخن  گویي  و در بند بماني 

به  ز آن  که  دروغت  دهد از بند رهایي   

یکی را که عادت بود راستی
خطایی رود، درگذارند از او  

وگر نامور شد به قول دروغ
دگر راست باور ندارند از او  

ســعدی در مدینه فاضله خــود داروی 
پرهیز از پرخاشــگری و نابردباری ها را 

صبر و شکیبایی می داند:
چـو خـشم آیدت بر گناه کسي

تأمـّل ُکنـَش در عقوبت بـسـی  
که سهل است لعل بدخشان شکست

شکسته نـشاید دگربـاره بســـت  

کسـان مـرد راه خدا بـوده انـد
کـه بـُرجاس تـیر بال بـوده انـد  

تکبّر کنـد مــرد حشمت پرست
نداند که حشمت به حلم اندر است  

چه کنیم تا ریشه ِربا قطع شود؟ بر اساس 
روایات و احادیث عذاب رباخواری، آتش 
جهنم است. ســعدی با استناد به همین 
مسئله عاقبت رباخوار در دنیا و آخرت را 

شرح می دهد. 
ربا خواری از نردبانی فتاد

شنیدم هم اندر زمان جان بداد  
پسر چند روزی گرستن گرفت

دگر با حریفان نشستن گرفت  
به خواب اندرش دید و پرسید حال

که چون رستی از حشر و نشر سؤال  
بگفت ای پسر قصه بر من مخوان

به دوزخ در افتادم از نردبان  

سعدی درباره زنان ســخن بسیار گفته 
است، اما در بعضی حکایت ها و اشعارش، 
حضور زن پررنگ تر و ملموس تر اســت. 
حقــوق زن و کرامــت زن در خانواده 
نخست از جایگاه مادری معلوم می شود. 
 درســی که ســعدی برای تکریم مادر 

می آموزد:

هرچند نگاه 
سعدی متأثر 

از وضعیت 
اجتماعی دوره 

خویش است، 
اما با نگاهی 

دقیق تر، آنچه 
سعدی ذکر 

می کند، حاکی 
از نقش مهم 

زن در خانواده 
است که با رفتار 
و خصوصیات 

خود باعث 
خوشبختی یا 

ناکامی خانواده 
می شود

نقش مهم زن در خانواده
سعدی در بوســتان و در باب تربیت ویژگی های زن خوب 
را بیان می کند و به عبارتی جایــگاه زن را محدود به خانه 

می داند.
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گفت وگو

منابع و متون ادبی شــاعران و نویسندگان پارسی 
سرشــار از درس های اخالقی اســت. بــا وجود 
دسترســی به این گنجینه ارزشــمند، اخالقیات 
جامعــه در برخــی مــوارد در جهــت معکوس 
اندیشــه های معنوی حرکت می کند. حرکت در 
مســیر کج اخالقی های فردی، زندگــی اخالقِی 

جامعه ایرانی را هم تحت تأثیر قرار داده است. 
با امیررضا مافی، نویســنده، شاعر و منتقد ادبی در 
گفتگویی به بررسی مفاهیم اخالقی در شعر سعدی 
نشسته ایم. ســعدی از دریچه نگاه نویسنده کتاب 
تپیدن ها، جزیره سالخی، کویرمن و مدرس مبانی 

اخالق خواندنی است.
    راز جاودانگی و ماندگاری شــعر 
سعدی چیســت؟ انتخاب موضوعات 

اخالقی و انسانی یا شکل ارائه آن؟

درباره سعدی سخن زیاد است؛ اما چند نکته مهم  
وجود دارد که بایــد پیش از ورود بــه بحث رابطه 
شعر ســعدی و مباحث اخالقی به آن توجه کرد، و 
آن وجوه ادبی این شاعر اســت. اگر سعدی استاد 
سخن نبود، اگر توان ارایه مفاهیم را در چنین قالبی 
نداشت و اگر نمی توانست معنا را در زیباترین شکل 
ممکن بیان کند، این معنا شــاید امــروز ماندگار 

نمی شد. 

به عبــارت دیگــر، ســعدی شــاید در خیلی از 
موضوعات معنای بدیعی عرضه نکرده، بلکه نوع 
ایفای نقش او، معنای مکرر را تشّخص بخشیده، 
به یک مفهوم حالوت داده و ایــن امکان را ایجاد 
نموده که خواننده از اثر ســیراب شــود و معنای 
مدنظر در وجودش رسوب کند.  سعدی شاخص و 
میزان ادبیات فارسی است؛ هر کسی برای ادبیات 
ما معیــار بخواهد باید به ســعدی رجوع کند و او 
کمال ادبیات و لذا شیرین سخن است که این امر 
او را تأثیرگذارتر می کند. عالوه بر این، ســعدی 
صادق است، هر آنچه برای عرضه می یافته، دریغ 
نمی کرده، او صادقانه و گاه متهورانه شــعر گفته 
و این عدم خودسانسوری در شــعر سعدی، وی 
را مهم تر کرده اســت. مخاطب، حقیقت شعر او 
را به دلیل صراحتش درک و بــا آن ارتباط برقرار 
می کند. شما ببینید، ســعدی قله غزل عاشقانه 
است، هیچ شاعری در این وادی همپای او نیست، 
اما در شعر عاشقانه نیز ســعدی آنچه به پندارش 
آمده بیان کرده و مخاطب ایــن یکرنگی را درک 
می کنــد. او در قیاس با حافظ که رندانه تر شــعر 
ســروده و زیرکانه غزلیاتش منتشر شده، جسور 
است و این جسارت بُعد دیگری از مانایی سعدی 
است و البته این تفاوت نگاه و شخصیت دو شاعر 

شیرازی است. 

    شعر ســعدی سرشار ازپیام های 
اخالقی و تربیتی اســت. آیا می توان 
از شعر ســعدی برای ترویج مفاهیم 
اخالقی و تربیتی در جامعه مدرن بهره 

برد؟

بخشی از شعر ســعدی یا ادبیات تعلیمی است و یا 
بســتر رواج اخالق را مهیا می کند. البته تمام شعر 
سعدی این گونه نیســت. با این حال سعدی را باید 
زندگی کرد. سعدی و هر شــاعر دیگری باید مدام 
مطرح شوند و این وظیفه رسانه اســت. اما رسانه 
خصوصاً تلویزیون و رادیو از شــعرا غافل شده اند و 
یا با آن ها گزینشی یا کلیشه ای برخورد می کنند، 
ترویج شعر ســعدی یعنی رواج فرهنگ و جامعه با 
فرهنگ قطعاً جامعه اخالقی تری است و این را باید 

در نظر گرفت.
    به نظر می رســد مضامینی که 
سعدی هفتصد ســال پیش در شعر 
خود بیان کرده، به شــکلی مصداق و 
شرح حال روابط اخالقی جامعه مدرن 

و امروز ماست؟
این که ســعدی مباحثش در هفتصد سال پیش 
شبیه مسایل امروز ماســت، به این دلیل است که 
مسایل اساسی انســان در طول تاریخ یکی است. 

ره  راست رو 
تا به منزل رسی

 اخالقیات در شعر سعدی در گفتگو 
با امیررضا مافی  

حسین جمالی فرد

مفاهیم و ارزش های انسانی از دیرباز در فرهنگ و تمدن ایران زمین 
وجود داشته و فرهنگ ایرانی به عنوان یک فرهنگ اصیل، مردمی 
و فضیلت گرا در جهان شناخته شده است. جلوه های معنویت چون 
ایثار، دوستی، عشق، محبت، اخالق و ... در هنر، ادبیات و حتی در 

حکومت، ظهور و بروز عینی داشته است.



بیوگرافي دکتر امیر رضا مافي 
دکتر امیــر رضا مافي فارغ التحصیل رشــته فلســفه غرب اســت 
و در کارنامــه او مــواردي چــون داســتان نویســي، نمایشــنامه 
نویســي،روزنامه نگاري ، شــاعري و همچنین  پژوهش هاي ادبي 

دیده مي شود. او استاد دانشگاه و مدرس مباني اخالق هم هست.
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    بخشی از پیام رهبر
عالقه مندی رهبر انقالب به فرهنگ و ادبیات پارسی بر کسی پوشیده نیست، ضمن این که ایشان در میان 
اهل شــعر و ادب نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. بخشی از پیام رهبر انقالب به مناسبت بزرگداشت 
سعدی درباره شیخ شیراز: »پند ســعدی که مایه گرفته از معارف قرآن و حدیث است، همواره نقش زرین 
خاطر پندآموزان و زبان فصیح و صریح او، رازگشای گنجینه های معانی برای دل های جوینده و مشتاق بوده 
است. و امروز مانند همیشه عزیزترین هدیه احباب سخن و ارباب خرد را می توان در بدایع طیبات دیوان او و 

زیباترین گل های اندیشه بشری را در گلستان مصفای نظم و نثر او جست و یافت.« 
    دیدگاه دکتر زرین کوب

دکتر عبدالحســین زرین کوب، محقق و نویســنده بزرگ معاصر، درباره عشــق و اخالق سعدی چنین 
می نویسد: »سعدي هم اســتاد رموز عاشقي اســت و هم آموزگار تقوي و خردمندي؛ چیزي که در یک تن 
جمع شدنش نادر است. در وجدان او نیکي که هدف اخالق است، از زیبایي که غایت عاشقي است جدا نیست. 

ازین رو معلّم عشقي که او را شاعري آموخته است، درس اخالق و تقوي به او داده است.« 
    دینانی و کیارستمی چه گفتند؟

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه و شاگرد عالمه طباطبایی، با اشاره به شعر سعدی درباره 
کتاب گلستان می گوید: »واقعاً گلستان همیشه خوش خواهد بود و کتاب فردوسی همیشه حماسه بزرگ 
جهانی باقی خواهد ماند. سعدی استاد فصاحت اســت. او واقعاً افصح المتکلمین است.« اما در وادی هنر و 
تصویر، عباس کیارستمي درباره استفاده از آثار سعدي و حافظ در سینما می گوید: »به نظرم از عاشقانه هاي 
سعدي در دیالوگ نویسي بسیار مي توان کمک گرفت. ما به خواندن شعر عادت نداریم، اما تأثیر عاشقانه هاي 
سعدي مي تواند بسیار کمک کند. با انتخاب بیت هایي از ســعدي، زبان او از زبان شاعرانه به محاوره تبدیل 
مي شود. وقتي روي سعدي کار مي کردم، او بسیار با من رفاقت کرد، هر جا را که باز کردم، چیزي به من داد؛ 

کاري که با خاقاني نتوانستم انجام دهم.«
    سروده استاد بهار

شعرای معاصر سعدی و بعد از او نیز درباره او اشعاری ســروده اند. سیف الدین فرغانی، همام تبریزی، مجد 
همگر، شهریار و محمدتقی بهار. اما سروده استاد بهار شاید از همه دلنشین تر و البته گوش نوازتر باشد. مطلع 

شعر بهار با این بیت آغاز می شود:
سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست............................ یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست

اما آوازه شهرت سعدی و تأثیر شعر او بر اهالی ادب و هنر سایر کشورها نیز پرده دیگری از جهانی بودن نام و 
آثار اوست. از چاپ کتاب های سعدی به زبان های گوناگون تا نظرات جالب آن ها درباره سعدی از محبوبیت 
او حکایت دارد. رالف والدو امرسون، فیلسوف و نویسنده آمریکایی در قرن نوزدهم می گوید: »سعدی به زبان 
همه  ملل و اقوام عالم سخن می گوید و گفته  های او مانند هومر و شکسپیر و سروانت و مونیتی همیشه تازگی 

دارد.« گارسن دوتاسی: »سعدی تنها نویسنده ایرانی است که نزد تودة مردم اروپا شهرت دارد.«
باربیه دومنار: »در آثار سعدی، لطف طبِع هوراس، سهولت بیاِن اوید، قریحه بذله گوی فرانسوا رابُله، و سادگی 
الفونتن را می توان یافت.«  هردر، شاعر و حکیم آلماني، از سعدي به عنوان معلم مطبوع اخالقیات نام مي برد.

هانري ماسه، ادیب فرانسوي، بوستان را »شاهکار سعدي و حماســه اي اخالقي« خوانده است و در مغرب 
زمین برخي از ابیات بوستان را شبیه سخنان آسماني مي انگارند.

آنسوارت، شاعر انگلیسی، کتابی برای شاه جورج سوم به نظم کشید و در آن اشعار خود را با اشعار سعدی در 
هم آمیخت و شاه را مورد خطاب قرار داد.

دروغ در ادوار تاریخی بد بوده و هست، کم فروشــی بد است و قس علی هذا. اما 
این که ســعدی مســایل زندگی مدرن را طرح کرده، دو منظر دارد.  اگر مراد از 
دوران مدرن، وجه تاریخی است، سعدی شــاعر کالسیک است، اما اگر مراد ما، 
محتوای مدرنیته است، ســعدی در خیلی از موارد مفاهیم دوران تجدد را بیان 
کرده گویی او می دانسته که زندگی بشر رهسپار چه وضعیتی است. او خیلی از 
مسایل اخالقی را به بهترین شکل ممکن به ما گوشزد کرده، اما کلیشه سعدی 
مانع رابطه با اوست. این قالب ایستا را باید شکســت و پویا با شعر برخورد کرد و 

قرائت های نوینی از آن ارایه کرد.
    با وجود این منابع ادبی و تعلیمی، باز هم فرهنگ جامعه به 
جای سعدی گرایی به سمت سعدی ستیزی می رود و سوداگری  

بر فضیلت گرایی ترجیح داده می شود.
درباره جامعه سودانگر و فضیلت نگر باید اشاره کنم که اخالق دوران ما سودانگر، 
مبتنی بر نتیجه اســت، مبتنی بر ترجیح خود به دیگــری. این مبانی اخالقی 
امروزین که اتفاقاً بخشی از آن محصول مدرنیته است، بر خالف روح شعر سعدی 
است، برای همین مخاطب ترجیح می دهد به جای ســیلی معنایی خوردن از 
سعدی و امثال او، شاعر را در وضعیتی ایســتا و تمام شده ببیند. در حالی که اگر 
به مفاهیم موجود در شعر سعدی رجوع شود، خیلی از مسایل اخالقی دگرگون 
می شود. در شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند، ســعدی سودانگری را رد می کند، 
ترجیح خود بر دیگری را می گذارد کنار و این با مبانی اخالقی جامعه امروز تضاد 
دارد. پس ســعدی باید در قاب و در یک چارچوب بماند و به اقتضای موضوعات 

کالن به سراغ آن رفت، در حالی که سعدی خود این را احتماالً نمی خواهد.
    غفلت از بوستان و گلســتان و متون ادبی مشابه در نظام 
آموزشــی و خانواده ایرانی چقدر در ایجاد این فضای اخالفی 

تأثیر داشته است؟
نه سعدی و بوستان و گلستانش، بلکه غفلت از متون ادبی تعلیمی، یکی از هزاران 
دلیل اوضاع نابسامان اخالقی کنونی می تواند باشــد. البته دالیل زیادی برای 

وضعیت اخالقی فعلی وجود دارد که یکی از آن ها، چنین غفلتی است. 
در واقع آگاهی جمعی پیرامون ما که پویاست، سعدی و حافظ و غنای فرهنگی 
گذشــته را تا حدود زیــادی از دایره خود خــارج و آن را به الیه های ایســتای 

روایت های کالن در باالی سر خود تحویل داده است. 
سعدی دیگر یک شاعر در متن نیست، بلکه به یک شــاعر درموزه تبدیل شده 
است که مردم او را در قامت تاریخی اش می نگرند و گهگاه به آن رجوع می کنند، 
بر خالف گذشته که مثاًل در مکتب خانه ها بوستان و گلستان تدریس می شده 

است. 
حذف چنین شعر، اندیشــه و رویکردی در آگاهی جمعی کنونی، موجب ظهور 
مفاهیم و مصادیق جدیدی می شــود که آن ها دیگر نمی توانند شــرایط خوب 
فرهنگی را ســبب شــوند. دیگر جوان امروزی در فراغت خود ســراغ خواندن 

نمی رود، چه برسد به شعر کالسیک.
جوان امروزی،حتی خانواده امروزی، بیش از هر چیزی درگیر اســمارت فون، 
فست فود و الیف استایل جدید است که این روند جای خالی برای پویایی سعدی 
و امثال او ندارد. تغییر فرهنگی به خاطر تغییر معانی در آگاهی جمعی پیرامونی 

ماست که تداوم دارد.
عالج این روند نه تغییر بخشنامه ای و دستوری که تغییر آرام آرام سبک زندگی 

 .است، تغییری که باید در معانی آگاهی جمعی پدید آورد

راحله خلیلی

اردیبهشــت 95 آخرین سال از دهه سعدی شناسی آغاز می شــود. سالی که با عنوان 
»ســعدی در حدیث دیگران و دیگران در حدیث ســعدی« نامگذاری شده است. از 
اردیبهشت 85 مرکز سعدی شناسی با هدف افزایش کیفیت و کمیت پژوهش ها و ترویج 
آثار سعدی، کوشید که در هر سال با رویکرد موضوعی، مقاالت و کتاب های منتشره را بر 
اساس این تقسیم بندی سروسامان دهد تا همه چیز در خور مقام استاد ادب و سخن ایران 
زمین باشد. حال به مناسبت پایان یک دهه سعدی شناسی، خالی از لطف نیست که روایت 

دیگران را در وصف حال شاعر اخالق گرای پارسی مرور کنیم.

سعدی شناسی به روایت 
اهالی فرهنگ و ادب
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مساجد)2(

    خالفت امویان
عمــر  ســوی  از  معاویــه  کــه  زمانــی 
)13-23هـ.ق/634-644م( بــه عنوان والی 
سوریه منصوب گشت، شالوده حکومت امویان 
ریخته شد. با گذشــت زمان، خصوصاً در زمان 
خالفت عثمان )23-35هـــ.ق/656-644م( 
نفوذ و قدرت خاندان اموی در عرصه حکمرانِی 
مســلمین فزونی یافت و پــس از قتل عثمان، 
معاویه جنگ هــای داخلی را بــه عرصه نزاع 
خانوادگی کشــاند و حدود سه سال هم زمان با 
حکمرانی حضرت امیرالمومنین علی)ع(، لقب 
خلیفه را برخود نهاد و سرانجام پس از شهادت 
حضرت، سلســلۀ امویــان در ســال 41هـ.ق 
)661م( در تاریخ حکومت اسالمی تثبیت شد. 
مرکز قدرت امویان ســوریه و پایتخت ایشان 
دمشق بود. این سلسله در دوران حکومت خود 
توانست به گونه ای چشــمگیر، توازنی را میان 
اتحادیۀ اصلی عرب در ســوریه، »َقیس« ـ  که 
خود به این قبیله تعلق داشــتندـ  و دشمنان 
سرســخت خود، قبیله »کلب« برقرار سازد و 
همین امر سبب رشد و شــکوفایی هنر و ایجاد 

ابنیۀ شکوهمند اسالمی شد.

در عصر امویان، ســپاهیان عــرب، بی وقفه به 
کشورگشایی و پیشبرد مرزهای سرزمین های 
تحت سلطۀ اسالم همت گماشتند؛ در سال 92 
هـ.ق )711م( از تنگــه جبل الطارق و هم زمان 
از ِســند عبور کردند و در نهایت فاتح اسپانیا و 
هند گشــتند. تهاجم آن ها به فرانسه سرانجام 
توســط »شــارل مارتل« به ســال 115هـ.ق 
)733م( و در جنگ »پواتیه« متوقف شــد. در 
سال 93 هـ.ق )712م( سمرقند را گرفتند و در 
98 هـ.ق )717م( پشت دیوارهای قسطنطنیه 
متوقف شــدند. نهایت آن کــه حکومت اموی 
توانســت گســتره ای از امپراتوری بیزانسی تا 
قلمرو حکومــت ساســانی را از آن خود کند و 
تمامی این سرزمین های تازه فتح شده، بستری 
مناسب برای نفوذ دستاوردهای هنر بیزانسی 
و ساســانی را بر پیکر تازه شــکل گرفته هنر 

اسالمی فراهم ساخت.
از ســوی دیگر خلفای اموی در زندگی، روشی 
تجمل گرا را پیش گرفتند. عالوه بر آن تمامی 
ایشان، در موسیقی و شعر عرب مهارت داشتند 
و از همیــن رو به عنوان حامیانی ســخاوتمند 
شناخته می شــدند. کاخ ها و مساجد بسیاری 
به دستور ایشان در بالد اســالمی ساخته و یا 
با پرداخت پول هایی گزاف از معبدی مسیحی، 
یهودی یا زرتشــتی به بنایی اســالمی تغییر 
کاربری داده و تالش شــد با مختصر تغییراتی 

به نگره های اسالمی و سلیقه های عربی نزدیک 
شود.

در میــان خلفــای امــوی، خلیفــه هشــام 
خلیفــه  و  )105-125هـــ.ق/724-743م( 
ولیــد دوم )ولید بــن یزید بــن عبدالملک( 
نقــش  )125-126هـــ.ق/743-744م( 
پررنگ تری از الباقی خلفا در ســاخت بناهای 
عظیم برعهده داشــتند. ولیــد دوم، برادرزاده 
خلیفــه هشــام، بــه ســبب دوران طوالنی 
-724 125هـــ.ق/ -105 لیعهدی اش) و

743م( زمان مناســبی در اختیار داشــت تا 
بــه بلندپردازی های هنری خــود در معماری 
بپردازد؛ بلندپروازی هایی که دوران خالفتش 
را به یک ســال کاهــش داد و به دلیل فشــار 
بیش از حــد به مــردم و کارکــردن اجباری 
کارگران، چهره ای منفور از خــود در تاریخ به 
یادگار گذاشت و ســرانجام به قتل رسید. البته 
عطش ســاخت بناهای عظیم و باشــکوه در 
تمامی دوران 90 ســاله حکومــت اموی و در 
میان خلفای ایشــان دیده می شود. ابنیه هایی 
که ســاخت آن ها مســتلزم به کار گماشــتن 
سرکارگرانی از حمص سوریه، معماران ایرانی، 
ســنگ کاران مصری و آجرچینانــی از عراق 
بود. چنین سفارشــاتی عالوه بر بّنایان ماهر، 
اعم از ســنگ کار و نجار، آجرچین و اندودکار، 
مســتلزم مصالح ســاختمانی فراوان نیز بود 

 مسجدی 
بدون شبیه سازی

درباره مسجد جامع دمشق در سوریه

تزئینات مسجد
اســتفادۀ خاص و ویژه از هنر موزائیک کاری با سنگ های کوچک رنگی، مسجد جامع 
دمشــق را امروزه به عنوان بنایی منحصربه فرد و درخور توجه تبدیل کرده است. این 
مسجد دارای بزرگ ترین مساحت پرشــده با موزائیک های طالیی در جهان است که 

سطح موزائیک کاری شدۀ آن، فضایی معادل چهار هزار مترمربع را در بر می گرفته است.

دکتر سمیه رمضان ماهی
استاد دانشگاه

شــاید در میان ابنیــه ای که در طــول خالفت امویــان)41-
132هـ.ق/661-750م( در جای جای قلمرو اسالمی ساخته شده، 
مسجد جامع دمشق در ســوریه از اهمیتی دوچندان برخوردار 
باشد. نوع معماری ویژه، وجود اماکن مقدس و هم چنین تزئینات 
باشکوه و خارق العاده به کارگرفته شده در این مسجد، اثری را شکل 
می دهد که امروزه می توان آن را از درخشان ترین بناهای معماری در 

سده های اولیه هجری و دوران حکومت بنی امیه دانست. 

قبه المال که با موزاییک های رنگی تزئین شده است.
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که گاهي از بناهای یونانــی و رومِی موجود در 
محل وام گرفته می شــد. گاهی نیز جماعتی 
مجبور می شــدند گورســتان های قدیمی را 
غارت کننــد و از تابوت های ســربی موجود، 
برای پوشــش بام ها و مســدود کردن فواصل 
میان قالب های سنگی استفاده نمایند. تمامی 
این موارد سبب شد انجام خدمات کارگری در 
عصر بنی امیه، بر رعیت سراسر سرزمین های 
اســالمی به امری اجباری بدل شود. ابن ُمقّفع 
)105-142هـــ.ق/724-759م( تاریخ نــگار 
مشــهور ایرانــی، اطالعاتی جامــع در مورد 
ســازماندهی چنیــن طرح های ســاختمانی 
داده و به روشــنی تمام، رنج مردمانی را که در 
عصر اموی به کار ســاختمانی مشغول بودند، 
به تصویر کشیده اســت. همین موارد پایه های 
براندازی بنی امیه را شــکل داد و سلسله اموی 
نه فقط بر اثر کشمکش میان قبایل بلکه بر اثر 
نارضایتی مردم و نزاع های درونی برای رسیدن 
به خالفت تضعیف شــد و در نهایت توســط 

عباسیان سرنگون گشت.
    مسجد جامع دمشق

یکی از مشهورترین بناهای ســاخته شده در 
عصر اموی مسجد جامع دمشق است. ساخت 
این مســجد که می توان آن را نگین درخشان 
معمــاری مذهبی امــوی دانســت، در دوران 
ولید دوم آغاز و در دوران خالفت ســلیمان بن 
عبدالملک پایان یافت. هرچند مســجد جامع 
دمشــق تنها در طول یک دهه ســاخته شد، 
اما طراحــی و تزئینــات آن، از چنان کیفیتی 
برخــوردار بود کــه در زمان کوتاهــی پس از 
ســاخت، از هرچه پیش از آن ساخته شده بود 
پیشــی گرفت و اعراب آن را به عنوان یکی از 

عجایب جهان به شمار آوردند. 
مســجد جامع دمشــق، در ابتدا کلیســایی 
مسیحی بود که توســط ولید دوم با پرداخت 
هزینه ای گزاف از مســیحیان خریداری شد. 
اصل بنای کلیســا نیز بر روی بازمانده هایی از 
معبدی رومی بنا گشــته بود، بــه طوری که 
دیوار بیرونی و اصلی مســجد کنونی، در واقع 
دیوار مقدس پرستشــگاه ژوپیتر اســت. بنای 
مســجد در فضایی عظیم و گسترده، در حدود 
158*100 متر مربع ساخته شد که یک و نیم 

برابر مساجد عراق بود. 
    مناره های مسجد

بنایی با چنین وسعت، بالطبع نیازمند بیش از 
یک مناره بود؛ برای مســجد سه برج دیده بانی 
در ضلع شــمال و جنوب غربی و جنوب شرقی 
در نظر گرفتند که نقشی برابر با مناره را جهت 
اقامه اذان بر عهده داشــتند. این سه مناره که 
با پایه ای مربعی و از ســنگ ســاخته شده اند 

عبارتند از:
مناره شــرقی که به »مناره البیضاء« و یا منارة 
عیسی مشهور اســت و برطبق برخی روایات 
در آخرالزمان، حضرت عیسی)ع( بر این مناره 

فرود خواهد آمد.
منارة شــمالی که به »العروس« مشهور است، 
زیرا مــردم در زمان های گذشــته و به هنگام 
مراســم ازدواج، این ســتون را با نصب چراغ و 
پارچه های رنگی تزئین می کرده و آن را موجب 

برکت زندگی می دانستند.
مناره غربی کــه به مأذنۀ »آق بــای« معروف 

است.
    شبستان مسجد

بدنۀ اصلی مسجد، شبســتانی است که در کل 
ضلع جنوبی و در امتداد دیوار قدیمی محوطۀ 
پرستشگاه رومی واقع شده است. این شبستان 
در داخل، دارای ســه داالن سراسری است که 
با دو ردیف ســتون با سرســتون های قورنتی 
)کورنتی( از یکدیگر جدا می شــوند. ستون ها 
به مــوازات دیوار قبله ســاخته شــده و دیوار 

بــاالی آن ها بــا دهانه های قــوس دار و مالیم 
قطع می شــود و بر هر کدام از قوس های میان 
ســتون ها، دو دهانه قرار دارد. ساخت مسجد 
جامع با طرح ســه داالنی، تقلیدی از معماری 
کلیسایی در دوره باستان متأخر است که بعدها 
به عنوان یکــی از ویژگی هــای منحصربه فرد 
این بنا درآمد. در واقع شبســتان مسجد جامع 
دمشــق اولین تاالر نمازی است که دیوارهایی 
با قوس های حمــال و ســتون هایی با فواصل 
وســیع دارد و به همین جهت بــه نمازگزاران 
این امــکان را می دهد تــا از پیشــنماز خود، 
چشم انداز بهتری داشته باشــند. در گوشه ای 
از شبستان، محراب مســجد قرار دارد که با آن 
جواهرات و قندیل های طال و نقره، معرق های 
زیبا و زنجیرهای طال، در زمان خود از شکوهی 
بی مثال برخــوردار بــود و هنوز هــم یکی از 
باشــکوه ترین محراب های معماری اســالمی 

است.
    گنبدهای مسجد

بر فراز شبستان مســجد، گنبدی زیبا از مرمر 
با پنجره هایی گریو قرار دارد که به »النســر« 
یا عقاب مشهور اســت. بخشــی از روشنایی 
شبستان مســجد از طریق همین گنبد تأمین 
می گردد. دستور ســاخت آن توسط ولید دوم 
داده شد و در نهایت گنبد بر روی ستون هایی 
طالکاری شده قرار گرفت. عالوه بر گنبد النسر، 

بر اساس مدارک 
موجود از دوران 
ساخت مسجد، 
خلیفه ولید دوم 

از امپراتوری 
بیزانس 

درخواست اعزام 
صنعت گرانی 

ماهر برای تزئین 
مسجد را کرد، 

بنابراین با وجود 
سرکارگران و 

هنرمندانی 
بیزانسی و 

مسیحی تبار، 
وجود انگاره هایی 

بر پایه فرهنگ 
و سنت غربی در 
این تصاویر دور 
از انتظار نیست

بخشی از موزائیک کاری بر دیوار رواق های داخلی
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مساجد)2(

سه گنبد دیگر در مسجد جامع دمشق موجود 
است:

»قبه المال« که محل اموال و ذخائر مســجد 
بوده؛ »قبه الغــواره« که به صخــره قربان نیز 
مشهور است و می گویند حضرت هابیل، قربانی 
خود را در این محل به درگاه خداوند پیشکش 
کرد. این گنبد کوچک، بر شــش پایه ســتون 
مرمرین و در وســط صحن حیاط مسجد قرار 
دارد؛ و سوم »قبه الساعات« که محل استقرار 
ســاعت مســجد بوده و بعدها در قرن پنجم 

هجری به مسجد الحاق شده است.
    قبور و مقامات موجود در مسجد

از جمله موارد دیگری که به تقــدس و اعتبار 
مسجد جامع دمشق می افزاید، وجود برخی از 
قبور و مقامات انبیاء و اولیاء اهلل در مسجد است:

قبــر و مقــام حضرت هــود)ع(؛ بســیاری از 
مورخین معتقدند که قبر حضرت هود در این 

مسجد است.
مقام حضرت خضــر)ع(؛ محلی اســت که بر 
اساس روایات، حضرت خضر همواره درآن نماز 

می خواند.
مقــام و محل دفن ســر حضــرت یحیی)ع(؛ 
محلی است که سر یحیی تعمید دهنده پس از 

شهادت در آن دفن شده است. 
مقام رأس الحســین؛ زمانی که سرهای بریدة 
شــهدای کربال را به دمشق آوردند، سر مبارک 
آقا امام حســین)ع( به مدت ســه روز در این 

اتاقک قرار گرفت.
محــراب و مقام حضــرت زیــن العابدین)ع(؛ 
محلی است که امام سجاد پس از حادثه کربال 
و رسیدن به دمشق و در طول اسارت، در آن به 

نماز و عبادت می پرداختند.
    تزئینات مسجد

عالوه بر تمامِی موارد ذکر شده، استفادة خاص 
و ویــژه از هنــر موزائیک کاری با ســنگ های 
کوچک رنگی، مســجد جامع دمشق را امروزه 
بــه عنــوان بنایــی منحصربه فــرد و درخور 
توجه تبدیل کرده اســت. این مســجد دارای 
بزرگ ترین مساحت پرشــده با موزائیک های 
طالیی در جهان است که سطح موزائیک کاری 
شــدة آن، فضایی معادل چهار هزار مترمربع 
را در بر می گرفته اســت. متأسفانه امروزه تنها 
بخش کوچکی از این اثر باشــکوه بر جا مانده 
و اکثر آن در آتش ســوزی ســال1310هـ.ق 

)1893م( از میان رفته اســت. شکوه طرح ها 
و تزئینات مســجد، زمانی بــر دیدارکنندگان 
آشکار می شــود که به داخل مســجد و حیاط 
وارد می شوند، زیرا دیوارهای خارجی بنا، نسبتاً 
ساده است. می توان تصور کرد در زمان احداث 
مســجد، این تزئیناِت موزائیکی بر زمینه های 
مطاّلکاری شــده، که در ارتفاع بیش از هفت 
متر، کل ســطوِح رواق های داخلِی دور تا دور 
مسجد را پوشــش می داد، خیال هر بیننده ای 
را به فضایی رویایی و آن جهانی می برد و او را به 

حیرت وامی داشت.
به طور کلی ســبک ایــن تزئینــات متأثر از 
ســنت های رومی و مسیحی اســت و می توان 
ردپای ســنت های غربی و هنرمندان بیزانسی 
را در آن پــی گرفــت. اســناد تاریخــی گواه 
دیگری بر این مدعاســت؛ بر اســاس مدارک 
موجود از دوران ساخت مســجد، خلیفه ولید 
دوم از امپراتــوری بیزانس درخواســت اعزام 
صنعت گرانی ماهر برای تزئین مسجد را کرد، 
بنابراین با وجــود ســرکارگران و هنرمندانی 
بیزانسی و مســیحی تبار، وجود انگاره هایی بر 
پایه فرهنگ و ســنت غربی در این تصاویر دور 

از انتظار نیست.
    مفاهیم مستتر در نقوش

در کل می تــوان گفت تصاویر مســجد جامع 
دمشق، بناهایی از ابنیۀ معماری هستند که در 

میان انبوهی از درختان عظیم و رودخانه هایی 
خروشان بر دیوار نقش بســته اند. به طور کلی 
پیرامون معنا و مفهوم این نقوش، دو نظریه از 

سوی کارشناسان فن ارائه شده است:
برخی معتقدند این نقوش کــه به »موزاییک 
بََردی« مشــهور اســت، بــه ماننــد تصاویر 
مکشــوفه در کلیســاهای صدر مســیحیت 
در ســوریه و لبنــان، اشــاره هایی مختصر به 
بناهای شــاخص در مکان هــای واقعی دارند. 
به عبــارت دیگر این گونــه موزائیک کاری ها، 
تنها بــه مقصود نشــان دادن حــال و احوال 
جهان و شــهرهای آن دوران آفریده شده اند. 
در پــی چنیــن دیدگاهی، برخــی محققین 
تالش کرده اند تا ابنیه هایــی را در جهان واقع 
بیابند کــه احتماالً این تصاویر تجســم آن ها 
بوده اند. موافقان این نظریــه، تصویر آب های 
روان را نشــانگر رودخانۀ »بَــَردی« و بناها را 
نمایانگر شــهر دمشــق می دانند. برخی نیز 
این مناظر را به جای شــهر دمشــق، نمایانگر 
تجســمی نمادین از عظمت امپراتوری اموی 
و شهرهای دنیای اسالم تفســیر کرده اند که 
بــر دیوارهای مســجد جامــع پایتخت نقش 
بسته اســت. در واقع از چنین منظری، نقوش 
مســجد بر پایۀ استفادة سیاســی و به جهت 
 نمایش شکوه امپراتورِی اسالمی به کار گرفته 

شده اند.

قبه الغواره
نوع معماری 
ویژه، وجود اماکن 
مقدس و هم چنین 
تزئینات باشکوه 
و خارق العاده به 
کارگرفته شده 
در این مسجد، 
اثری را شکل 
می دهد که امروزه 
می توان آن را از 
درخشان ترین 
بناهای معماری 
در سده های اولیه 
هجری و دوران 
حکومت بنی امیه 
دانست
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از ســویی دیگر در قرآن کریم، به مســلمانان 
وعده هایی از بهشــت و بناهای عظیم واقع در 
آن داده می شــود که جایگاه مؤمنان راستین 
و حقیقی اســت؛ و همین موضوع سبب شده 
نظریۀ دوم پیرامون تفســیر این نقوش شکل 
گیرد. موافقــان این نظریه، نقــوش درختان 
عظیم به بلنــدای هفت متر بــر پیکر طالیِی 
دیوارهای مســجد را نشــانگر تجســمی از 
باغ های بهشت می دانند که با غنایی بی مانند 
بر بستری از نور تجسم یافته اند. این مجموعه 
بناهــای بهشــتی، به شــکل شــگفت آوری 
متنوع اند؛ بناهایی مکعبی که مانند سلســله 
جبــال بــر روی یکدیگــر خیــز برمی دارند. 
تاالرهای ســتون دار در فضایی نیــم دایره ای 
باز می شــوند و آالچیق های تماشــایی با آن 
رودخانه های پرآب در پاییــن، ترکیب بندی 
خارق العاده ای از بهشــت موعود مســلمین 
را تجســم می بخشد؛ بهشــتی که در خانه ای 
آسمانی، در مســجد، در محل سجود مؤمنین 

تصویر شده است.
پیش از این اشــاره شــد که نــوع تصاویر، به 
شــدت متأثر از هنر بیزانسی است، با این حال 
رعایت نکاتی ظریف، آن هــا را به مرزهای هنر 
اسالمی نزدیک و از ســنت های مسیحی دور 
می کند؛ با دقت در این تصاویِر شــگفت انگیز، 
می تــوان دریافت که این نقوش، چه تجســم 

دنیای واقعی باشــد و چه عالمی بهشــتی، به 
هر روی، فاقد تصویرپردازی از موجودات زنده 
است! در میان درختان پربار این تصاویر، هیچ 
پرنده ای النه ندارد و در رودهای پرآب آن هیچ 
ماهی ای زندگی نمی کند. تجسم پیکرة آدمی 
که جای خــود دارد. به عبــارت دیگر، نقوش 
موزائیک کاری شدة مسجد جامع دمشق، یکی 
از نخســتین نمونه های اطاعــت از ممنوعیت 
شبیه سازی در هنر اســالمی است. هرچند در 
کاخ های اموی تصاویر انسانی و خنیاگران، به 
کرات به چشــم می خورد، اما در تزئینات این 
مســجد، به عنوان محلی قدسی و دینی، اصل 
ممنوعیت تصویر موجود زنــدهـ  به پیروی از 
سنتی که حضرت محمد)ص( پس از فتح مکه 
و پاکســازی کعبه از بت ها و هم چنین برخی 

احادیث شکل گرفتـ  رعایت شده است.
تمامی این موارد به مســجد جامع دمشــق، 
اعتباری ویژه می بخشــد؛ در دوران گذشــته، 
جایــگاه ایــن مســجد تــا بدان جا بــود که 
معماراِن مســاجِد حیاط دار در دوران بعدی، 
دســتاوردهای این بنا را مّدنظر قــرار داده و از 
آن بهره فراوان بردند؛ و امروزه روز نیز از چنان 
اعتباری در هنر اسالمی برخوردار است که پس 
از مسجد پیامبر و بیت المقدس، به عنوان یکی 
از پراهمیت ترین مساجد دنیای اسالم شناخته 

 .می شود

تصویری از نمای کلی مسجد

مدیحه ســرایی یا ستایش گری، هنری اســت که در قالب شعر و صوت 
به تمجید و ثنای بزرگان می پردازد. بخش بزرگی از ادبیات فارســی را 
مدیحه ها در بر می گیرند. قالب شعری در این طرز معموالً قصیده است، 
هرچند در ســایر قالب ها، به ویژه مثنوی و غزل نیز مدح دیده می شود. 
قصیده، مثنوی، ترکیب بند، ترجیع بند و غزل جزو قالب های شــعری 
است که برای مدیحه مورد استفاده شاعران قرار می گیرد. ضمن این که 
شاعران معاصر در قالب شعر نو، سپید و نیمایی مدیحه های ماندگاری 

سروده اند.
    مدح آیینی و مدیحه سرایی اهل بیت)ع(

زمانی که در ســتایش گری از مفاهیم آیینی و دینی استفاده می شود، 
یا رنگ و بــوی خاندان عصمت و طهــارت به خود می گیــرد، این نوع 
مدیحه ســرایی را مدح مذهبی یا مدح و منقبت اهل بیت)ع( می نامیم. 
شعری هم که در این نوع مدیحه ســرایی به کار می رود در زمره اشعار 

آیینی قرار می گیرد.
به طور کلی هر مقولۀ شــعری که صبغۀ دینی داشته باشــد و متأثر از 
آموزه های اسالمی باشــد، در قلمرو شــعر آیینی قرار می گیرد و تنها 
مسئله ای که شــعر آیینی را از ســایر انواع شــعر مجزا می کند، قلمرو 

موضوعی آن است.
شعر آیینی را بر اســاس تعریف و موضوعاتی که به آن پرداخته می شود 

می توان تقسیم بندی کرد:
   شعر توحیدی، نیاشی و عرفانی

   شعر اخالقی و پندی، اجتماعی، مقاومت، بیداری و دفاع مقدس
   شعر والیی

ستایش گری 
جلوه ای از هنر و ادب 

مدیحه سرایی اهل بیت)ع( ستایش 
فضیلت های انسانی است به هنرمندی شاعران 

و مداحان آیینی 

فاطمه ابراهیمی

مدح در معنای لغوی به معنای ستایش، توصیف صفات نیکو و وصف 
زیبایی هاست. مدیحه به اشعاری گفته می شود که در توصیف و 
تحسین ممدوح )شخصی که مورد ستایش قرار می گیرد( گفته 
می شود.بر اساس همین تعاریف، مدیحه سرا و مداح نیز افرادی 

هستند که در وصف دیگران شعر می سرایند یا می خوانند.

گنبدهای مسجد
بر فراز شبســتان مســجد، گنبدی زیبا از مرمر با پنجره هایی گریو قــرار دارد که به 
»النسر« یا عقاب مشهور است. بخشی از روشنایی شبستان مسجد از طریق همین 

گنبد تأمین می گردد. 

جلد دو
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مدیحه سرایی

شــعر والیی به لحاظ موضوعــی، اختصاص به 
خاندان عترت و طهارت دارد و ســخنان، سیرة 
اخالقی و فضای وجودی آنان در »شــعر والیی« 

بازتاب درخوری پیدا می کند.
برای شــعر والیی می توان زیرمجموعه هایی در 
نظر گرفت، که مهم ترین آن ها عبارتند از: شــعر 
نبوی، شعر علوی، شعر فاطمی، شعر عاشورایی، 
شعر رضوی و شعر مهدوی. مقولۀ مدح و منقبت 
در همۀ زیر مجموعه های شــعر والیی ساری و 

جاری است.
با این نگرش تازه و تفاوت میدان دید، در می یابیم 
که منقبــت و مرثیه تنها در بخشــی از »شــعر 
والیی« حضور دارد و ابعاد موضوعی گسترده ای 
چون بعثت، معراج، نزول قــرآن، غزوات، غدیر، 
حکومت علوی، مبانی ارزشــی فرهنگ عاشورا 
و... می تواند فاقد جنبه های سوگواری، و مبتنی 

بر مؤلفه های ارزشی باشد.
مشفق کاشانی در تأکید ارزشمندی این نوع شعر 
گفته اســت: »ســتایش از بزرگان دانش، دین و 

تقوا، ستایش از فضیلت است.«
    مداح کیست؟

در گذشــته ســتایش گری اهل بیت محدود به 
اشــعار و قصایدی بود که در مدح آن بزرگواران 
سروده می شد و معموالً خوِد شــاعر به خواندن 
ســروده های خود می پرداخت. خوانش شــعر 
توسط شــاعر یک ســنت بود و روایات مستند 

تاریخی گواه این مسئله است.
اما کم کــم عالوه بر شــعرا، افراد دیگــری که از 
صوت خوب و خوشی برخوردار بودند به خواندن 
اشــعاری در مدح اهل بیت)ع( پرداختند. رواج 
این سبک مدیحه سرایی منجر به آفرینش جلوه 

دیگری از این هنر یعنی مّداحی شد. 
به این ترتیب کار مداحی از شاعری جدا شد، اما 
هیچ خللی در هر دو طیف به وجود نیامد. شــعر 
و مداحی در کنار هم فرهنگ ستایش گری اهل 

بیت را رونق بخشیده و زنده نگه داشتند.
    مدیحه سرایی برای چه؟

مدیحه ســرایی به معنای عام، همان اســت که 
از دوران ســامانی و غزنوی در ایــران رواج یافته 
اســت؛ ســتایش شــاهان و بزرگان. مدحی که 
گاهی شــامل توصیف صفاتی می شد که نه تنها 
در فرد مدح شده یافت نمی شــد، بلکه جنبه ای 

مبالغه آمیز و افراطی پیدا می کرد.
این نوع مدیحه ســرایی چه از جانب شــاعران 

آزاداندیش یا شاعران وابســته به دربار شاهان، 
قسمی از شــعر بوده که یا نام بزرگانی را در متن 
یدک کشیده یا به ســفارش و تحمیل از جانب 

آنان سروده شده است.
هر چند که شــاعران شــاخص ادبیات ایران به 
فراخور زمانــه و عصر خویــش، مدیحه هایی در 
قالب های مختلف شــعری دارند کــه به معنای 
واقعی مدیحه اســت؛ بدون افراط و تفریط های 
مرســوم. به عبارت بهتر شعر مدیحه این بزرگان 

وجهی از هنر و ادبیات ایران زمین است.
فــارغ از ارزش هــای هنــری، مدیحه ســرایی 
ارزش هــای اجتماعــی و تاریخــی نیــز دارد. 
مدیحــه نیز ماننــد ســایر قالب هــای هنری، 
و  ماســت  ســرزمین  گذشــته  از  بخشــی 
 بــه عنــوان یــک ســند تاریخــی به شــمار 

می آید.
دکتر شــفیعی کدکنی درباره اهمیت مدیحه در 
مطالعــات تاریخی و اجتماعــی می گوید: »این 
شعرهای مدیح، از یک سو مدینۀ فاضلۀ موجود 
در ذهن جامعه را تصویر می کند، و از سوی دیگر 
جریان های اجتماعی اعمــاِق تاریخ ما را آینگی 
می کند. وقتی که انوری یا فرخی، ممدوح خویش 
را به فالن صفت می ستایند، مجموعۀ این صفات 
ـ اگرچه در آن ممدوح ممکن اســت اصاًل وجود 
نداشته باشــد، که اغلب هم نداردـ  نشان دهندة 
این نکته اســت که به هر حال معیار ارزش های 
اجتماعی حاکــم بر اعمــاق ضمیــر جامعه و 

آرزوهای مردمی، چیزی اســت در دایرة همان 
صفات.

اما مدحی که با توجه بــه مضمون آن می توان 
نام مدح مذهبی بــه آن داد، از عصر صفوی به 
این سو ســرعت و گسترش بیشــتری یافت. 
مدحی که وزنه ارادت و محبت اهل بیت باعث 
شده بود که کفه معنویات بر مادیات سنگینی 
کند. محتشــم کاشــانی و قبل تر، کســایی 
مروزی، از پیشتازان مدیحه سرایی مذهبی در 

ایران هستند.
بر اساس روایتی از امام صادق)ع(، هرکس درباره 
امام حسین)ع( شــعری بخواند، پس بگرید و ده 

تن را بگریاند، برای آنان بهشت نوشته می شود.
باور و یقین شــیعه است که شــاعر و مداح اهل 
بیــت)ع( از جایگاه ویــژه ای برخوردار اســت و 
مقام بهشــتی دارد. بر این اساس، مدیحه سرایی 
از گذشــته به عنوان یک هنر مقــدس و دینی 
مورد توجه بوده اســت و گرایش به سرودن شعر 
و مداحی برای اهــل بیت)ع( هر روز بیشــتر از 

گذشته بوده است.
شالوده شعر شیعی بر ستایش خاندان عصمت و 
طهارت استوار است و ســینه به سینه و نسل به 
نسل تکرار شده و ادامه یافته است. مدیحه سرایی 
شیوه ای هنرمندانه برای نشر معارف دین و اهل 
بیت اســت و مدح و نقبت به عنــوان یک ارزش 
دینی، هدفی جــز ترویج فرهنــگ و بیان ذات 

 .مقدس معصومین نداشته است

باور و یقین شیعه 
است که شاعر و 
مداح اهل بیت)ع( 
از جایگاه ویژه ای 
برخوردار است و 
مقام بهشتی دارد. 
بر این اساس، 
مدیحه سرایی از 
گذشته به عنوان 
یک هنر مقدس 
و دینی مورد 
توجه بوده است و 
گرایش به سرودن 
شعر و مداحی 
برای اهل بیت)ع( 
هر روز بیشتر از 
گذشته بوده است

مدحی که از صفویه شکل گرفت
مدحی که با توجه به مضمون آن می توان نام مدح مذهبی به آن داد، از عصر صفوی 
به این سو سرعت و گسترش بیشتری یافت. مدحی که وزنه ارادت و محبت اهل بیت 

باعث شده بود که کفه معنویات بر مادیات سنگینی کند. 
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اجرای مدیحه به ســبک گروهــی را حتماً در 
مناســبت های آیینی و ملی دیده و شنیده اید. 
مــدح و منقبتی کــه با هم خوانی و چاشــنی 
موســیقی حال و هــوای معنــوی خاصی به 

مجالس می دهد.
برای این که بیشــتر با حال و هــوای این نوع 
مدیحه سرایی آشنا شوید، پای صحبت اعضای 
گــروه تواشــیح و مدیحه ســرایی بین المللی 
طوبــی نشســتیم. گروهی که از ســال 75 با 
هدف ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت 
تشکیل شــد و تاکنون صدها اثر تولیدی را در 

ایران و سایر کشورها اجراکرده است.
استاد حســین معرفتی، سرپرســت گروه، به 
همراه مهــدی کرامتی، ســراج الدین چاپی، 
و مصطفــی رفیعــی در یک عصر بهــاری به 

پرسش های مهر و ماه پاسخ دادند.
  برای آغاز گفتگو و ورود به بحث 
بهتر است از پیشینه مدیحه سرایی 

شروع کنیم؟

کرامتــی زاده: قدیمی ترین اســناد موجود 
درباره شکل گروهی یا هم خوانی به این سبک، 
به آیین زرتشــت برمی گردد که ایرانیان آیات 
کتاب دینی خــود را به صــورت هم آوایی ادا 

می کردند.
ـ ارگ های  در آیین مســیحیت هم با ارگاندـ 

ـ آیات انجیل را هم خوانی  بادی در کلیســاهاـ 
می کردند. در کلیســاها به صورت برنامه ریزی 
شده و چند صدایی با نام آکاپال اجرا می کردند 
که در حال حاضر مجدداً رواج پیدا کرده است. 
حتی ما یک اجرا به ایــن صورت را برای هالل 
احمر در تاالر وزارت کشور به صورت آکاپال با 

مشارکت بیش از چهل نفر هم آوایی کردیم.
امــا پیشــینه مدیحه ســرایي در اســالم به 
کشورهای مصر و سوریه بر می گردد. بر اساس 
اســناد صوتی موجــود، آثار فاخری از ســید 
محمد نقشبندی و محمد طوخی با محوریت 
دعا و نیایش و بعضی سرودهای حماسی دینی 

اجرا شده است.
سبکی که در کشــور ما اجرا می شود، بیشتر 
متمایل به اجراهای ســوری و مصری است. با 
ملودی های عربی و اشعاری که بخشی از آن به 

زبان عربی است. 
تا دو سه دهه گذشــته پایه مدیحه سرایي های 
گروهی به زبان عربی بود، اما آرام آرام با تعاملی 
که بین مخاطب و اجراکنندگان شکل گرفت، 
اشعار فارسی بیشتر مورد توجه و استفاده قرار 

گرفت.
با رســمیت یافتن اسالم و شــیعه در ایران از 
زمان صفویه، مدیحه ســرایي مربوط به امامان 
و اهل بیت مرسوم شــد. حتی در تعزیه ها هم 
مردم با هم خوانی و هم آوایی به تماشای تعزیه 

می رفتند. و در خود تعزیه هم اشعار به صورت 
جمعی خوانده می شد.

  آغاز سبک هم خوانی مدیحه از 
چه زمانی بود؟

مدیحه سرایي جمعی، با سبک و سیاق امروز، 
بعــد از انقــالب و در دوران جنــگ تحمیلی 
گسترش یافت. آقای معرفتی و شهید مداح در 
گروهی که بعدها به نام شهید مداح نام گرفت 
کارهای زیادی را به این شکل اجرا کردند. بعد 
هم که اســتاد آرزم آمدند، و فعالیت زیادی را 
جهت افزایش کیفیت انجام دادند؛ تا جایی که 
یک دگرگونی در نحوه اجرا و مدیحه سرایي به 

وجود آمد.
در سال های اخیر هم با اضافه شدن موسیقی 
به کارها، اســتقبال عمومی هــم از اجراهای 
مدیحه ســرایي بیشتر شــد. البته سابقه ورود 
موسیقی در این حوزه به سال 1940 میالدی 

در مصر برمی گردد.
  فرآیند تولید یک مدیحه سرایي 
جمعی چگونه است؟ از شعر تا اجرا 

چه مراحلی طی می شود؟

رفیعی: شعر، معموالً بر اساس نوع مخاطب یا 
شعر انتخاب و آهنگ سازی می شود یا ملودی 
ساخته می شــود و بر اســاس آن شعر سروده 

در مدیحه سرایی باید از 
ابتذال پرهیز کرد 

گفتگو با اعضای گروه مدیحه سرایی طوبی 
درباره مدیحه سرایی، بایدها و نبایدهای آن

فاطمه ابراهیمی

مدیحه سرایی شیوه ای هنرمندانه برای معرفت افزایی و برانگیختن 
عواطف مخاطب است. اجرای مدیحه به صورت هم خوانی و جمعی، 
شکلی از اجرای هنری است که در سال های اخیر با استقبال مردم 

روبه رو شده است. 
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گفت وگو

می شــود. معموالً کارهایی که گــروه طوبی 
تولید می کند، بر اساس موسیقی قرآنی است.

ـ تمریــن بر روی متــن اصلی،  مرحلــه بعدـ 
زیرصدا، هارمونی هــا، صداهای زیــر و باس 
ــ در اســتودیو به کار اضافه می شود. میکس 
و مســترینگ و حــذف فالــش و صداهــای 
اضافــه نیز از مــوارد بعدي اســت. هماهنگ 
خواندن)سینک( و آهنگ و موسیقی یک کار 

مدیحه بسیار مهم است. 
پیدا کردن نُت مناسب شعر هم اهمیت زیادی 
دارد. مدیحه ای کــه قرار اســت در مناقب و 
مناسبت ها اجرا شود، باید نُت و آهنگ مناسب 

هم داشته باشد.
حساسیت کار مدیحه سرایي به صورت جمعی 
در این اســت که اعضای گروه آشنایی الزم با 
الفبای موسیقی و آواز را داشــته باشند تا اثر 

تولیدی از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. 
بــد نیســت بدانید که یــک قطعــه 3 الی 4 
دقیقــه ای حداقل یــک ماه تمرین و هشــت 

ساعت کار استودیویی الزم دارد. 
  چرا درباره بعضی از امامانـ  چه 
در شعر و چه در اجراـ  مدیحه سرایي 

به این سبک کمتر انجام شده؟

معرفتی: شــاید به خاطر درخواست کمتری 
که از ســوی مخاطب بوده. به هر حال فضای 
عمومی جامعــه به برخــی از ائمــه گرایش 
بیشتری دارد. حتی در رســانه ملی و مراسم 

مناسبتی نیز این مسئله به چشم می خورد.
سیاســتگزاری ها هم در این مســئله دخیل 
است. روی برخی مناسبت ها مثل عید غدیر و 

برخی ائمه تأکید بیشتری وجود دارد. 
رفیعی: البته نسبتاً شــعر خوب و ناب هم در 

این مورد کمتر است. 
کرامتی: یک اصطالحی داریم در مداحی که 
می گویند: امام ســخت. یعنی شعر کم است و 
اتفاقات کمتری نقل شده اســت. بخشی هم 
همان طور که دوســتان گفتند بــه مخاطب و 

جامعه برمی گردد. 
  دغدغه ای که وجود دارد و اتفاقًا 
در بیانات رهبری هم بوده این است 
که مدیحه ســرایي از حالت اسالمی 

ایرانی خارج نشود؟

سراج الدین چاپی: با توجه به این که بخشی 
از مدیحه ســرایي به این شــکل، اشعار عربی 
اســت، احتمال این که از حالت اسالمی خارج 
شــود کمتر اســت. این اتفاق ممکن است در 

انتخاب موسیقی روی دهد. 
در قالب مدیحه ســرایي بدون موســیقی این 
اتفاق نمی افتد. اما در مدیحه سرایي جمعی، از 
همه پتانسیل و دستگاه های موسیقی استفاده 
می شود؛ هم در انتخاب موســیقی و هم در به 

کار بردن آن.
به هرحال باید مراقب بود که در این کار بحث 
غنای دستگاه ها و ابزارهای موسیقی به وجود 

نیاید و شکل کار شبیه موسیقی غربی نشود.
البتــه اگر اولویــت اســتفاده از فــرم ایرانی 
موسیقی باشــد ضریب خطا هم بسیار پایین 

می آید.
  یکی از انتظــارات به حق درباره 
مدیحه ســرایي، کاربردی شدن آن 
اســت. این مســئله چگونه محقق 

می شود؟

ســراج الدین چاپی: در بحــث تأکید بر 
کاربردی شدن مدیحه سرایي، اگر اشعاری که 
استفاده می شود از غنای کافی برخوردار باشد، 

قطعاً اثرگذاری بیشتری هم خواهد داشت.
شــعری که با فکر و مطالعه و منطق ســروده 
شده باشــد، کاربرد و تأثیرش بسیار بیشتر از 
اشعار سبک است. درانتخاب موسیقی هم باید 
از تمام ظرفیت های موجود و حتی شیوه های 
هنری بهره برد تا اثر ارائه شده قابل دفاع باشد. 
به عبارت بهتر، موســیقی در مدیحه سرایي را 

باید به سمت اثرگذاری سوق داد.
نتیجه این که شــعر قــوی و موســیقی قوی 
می شــود یک کار خوب و مؤثر. ضمن این که 
باید از فضای سنتی و جلســه ای هم گذر کرد 
و این شکل از مدیحه سرایي را در تمام حوزه ها 
و وجوه هنری قابل اجرا گســترش داد. حتی 

در سینما.
  به اســتفاده از تمام ظرفیت ها 
اشــاره کردید. از فضــای مجازی و 
شبکه های اجتماعی چگونه می توان 

در این حوزه بهره برد؟ 

ســراج الدین چاپــی: ببینیــد، رهبری 
تأکیــد دارند کــه باید فضــای مجــازی را 
درک کــرد، کمک کــرد و در ایــن فضا کار 
جهــادی انجام داد. چــرا نباید بــرای ترویج 
معــارف دین بــه شــکل مدیحه ســرایي از 
 فضاهــای مجــازی و شــبکه های اجتماعی 

استفاده کنیم.
ظرفیت هــا و ابزارهــا یک فرصت هســتند. 
چه اشــکالی دارد از مدیحه ســرایي، در قالب 
مســابقات جذاب، حتی به صورت لب خوانی 
یا اشــکال دیگر برای جذب جــوان و نوجوان 
استفاده شود. مصداق های بسیاری وجود دارد، 
همان طور که از تصویرسازی و چندرسانه ای ها 
در اجرا استفاده می کنیم. نباید خودمان را در 
عرضه کارهــا محدود کنیم و خــدای ناکرده 

عقب بمانیم.

ویژگی های شعر مداحی
ســراج الدین چاپی:شــعری که با فکر و مطالعه و منطق سروده شــده باشد، کاربرد 
و تأثیرش بسیار بیشتر از اشعار ســبک است. درانتخاب موســیقی هم باید از تمام 
ظرفیت های موجود و حتی شیوه های هنری بهره برد تا اثر ارائه شده قابل دفاع باشد.
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  در سال های اخیر حضور جوانان 
از  در حوزه مدیحه سرایي پررنگ تر 
گذشــته بوده، این گرایش را چگونه 

باید مدیریت کرد؟

اولین نکته این که، داشتن صدای خوب کافی 
نیست. اوالً کسی که وارد این عرصه می شود، 
باید هم به دین عالقه داشــته باشد هم به کار. 
ضمن این که از لحاظ رفتاری و شــخصی نیز 

باید مالحظاتی را رعایت کند.
دانســتن فنون مداحــی هم الزم اســت، اما 
هر فردی که بــه صــورت تک خوانی مداحی 
می کند، ممکن است در مدیحه سرایي جمعی 
موفق نباشد. هم چنین آموزش و کسب تجربه 
ـ خصوصــاً در بحــث موسیقی شناســیـ  از 

ملزومات ورود به این کار است.
یک نکته هــم عرض کنــم، گاهــی جوانان 

و عالقه منــدانـ  بــا این که از صــدا و صوت 
خوبي هــم برخوردارنــدـ  از مدیحه ســرایي 
چیــزی نمی دانند، امــا به محــض این که با 
 فضای کار آشنا می شــوند، عالقه مند و جذب 

می شوند.
اگــر ظرفیت هــا و آگاهی هــا راـ  خصوصاً در 
مدارس یا دانشــگاه و حتی جامعــهـ  افزایش 
دهیم و جوان مــا اگر بفهمد مدیحه ســرایي 
چیست و چگونه می تواند یک کارهنری خلق 
کند، قطعاً با ســرعت و انرژی بیشــتری وارد 
می شــود. به نظرم آگاهی بخشی در این حوزه 

بسیار مهم است.
هنــر  آســیب هایی  چــه    

مدیحه سرایي را تهدید می کند؟

کرامتی: ابتذال مهم ترین مسئله ای است که 
به مدیحه سرایي آســیب می زند. ابتذال یعنی 

اولین چیزی که بــه ذهنت رســید را در کار 
اســتفاده کنی. فرقی هم نمی کند؛ در انتخاب 
شعر، موســیقی، آهنگ و کلمات یا حتی نوع 
پوشش باشــد. ابتذال در همه این ها می تواند 

باشد.
زمانی موسیقیدان از مداح به عنوان یک منبع 
اســتفاده می کرد. اما امروز برعکس شده و در 
برخی موارد مداحی بر اســاس موسیقی روز 
انجام می شــود. ابتذال وقتی به وجود می آید 
که دنبالــه رو اکثرالنــاس باشــی و اصالت را 

فراموش کنی.
  چه باید کرد تا گرفتار این ابتذال 

نشویم؟

کرامتی: بایستی به ســمتی برویم که اصالت 
و اســالمیت را محور قرار دهیــم. ببینید باید 
احساس نیاز برای شــنیدن و دیدن کار اصیل 
ایرانی و اســالمی به وجود بیاید. ذائفه سازی، 
کار رسانه هاســت. از صــدا وســیما گرفته تا 

مطبوعات.
در همین بحِث سبک زندگی اسالمی و ایرانی 
و ترویج آن، مدیحه سرایي فقط یک قسمت از 
کار است. جامعه مداحان، روحانیت، رسانه ها 

و حتی خود مردم باید کمک کنند.
معرفتی: حاال کــه بحث به این جا رســید، 
بگذارید اشاره ای هم به مسئله عدم حمایت از 
گروه های مدیحه سرایي کنم. باالخره مسایل 
مالی هم در کار تأثیر می گــذارد. هزینه های 
جاری، استودیو، ساخت آهنگ و ... همه این ها 
جزئی از کار اســت. کار گروهی هزینه باالیی 
هم دارد. وقتی برای تولید یک اثر ده بیســت 
نفر فعالیت می کنند، بایــد تأمین مالی را هم 
لحاظ کرد. گاهی اوقات دســتمزدهایی برای 
ســاخت یک موســیقی یا آهنگ از گروه های 
مدیحه سرایي می خواهند که امکان پرداخت 

آن وجود ندارد.
رفیعی: نکته ای کــه نباید فراموش شــود، 
تأثیرگذاری کار گروهی نســبت به کار فردی 
اســت. موســیقی یا ملودی و ریتم در مدیحه 
و هم خوانی کاربــرد زیــادی دارد. به همین 
دلیل اســت کــه اســتقبال از کارها بیشــتر 
می شــود و خصوصاً جوانان با مدیحه ســرایي 
 بــه ایــن ســبک بیشــتر ارتبــاط برقــرار 

 .می کنند

مدیحه سرایي 
جمعی، با سبک و 
سیاق امروز، بعد از 
انقالب و در دوران 

جنگ تحمیلی 
گسترش یافت. 
آقای معرفتی و 
شهید مداح در 

گروهی که بعدها 
به نام شهید 

مداح نام گرفت 
کارهای زیادی را 
به این شکل اجرا 
کردند. بعد هم که 
استاد آرزم آمدند، 
و فعالیت زیادی 
را جهت افزایش 

کیفیت انجام 
دادند؛ تا جایی 

که یک دگرگونی 
در نحوه اجرا و 

مدیحه سرایي به 
وجود آمد

اصالت و اسالمیت
کرامتی: بایستی به سمتی برویم که اصالت و اســالمیت را محور قرار دهیم. ببینید 
باید احساس نیاز برای شــنیدن و دیدن کار اصیل ایرانی و اســالمی به وجود بیاید. 

ذائفه سازی، کار رسانه هاست. از صدا وسیما گرفته تا مطبوعات.
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مصاحبه

اغوا و مشغول کردن است و درجه پایینی دارد.
به نظر من شعر در مدح و منقبت اهل بیت)ع( 
در روزگاران مختلــف و بــه اشــکال مختلف 

بخشی از شعر حکمی است.
  به چه کسی می توان شاعر آیینی 

گفت؟

همه شعرا نویســندگان و حتی هنرمندان، به 
تفکری تعلق دارند. این که بگوییم شــعر برای 
شــعر یا هنر برای هنر به نظر مــن یک حرف 

تبلیغاتی و اغواگرانه است.
در عصر ما شــاعر آیینی کســی اســت که با 
الگوبرداری از نقاط سیاه و ســپید تاریخ شعر 
می گوید. بــه عبارت دیگر در جوامع بشــری، 
شــاعر آیینی با ذکر نقــاط نورانــی )مدح و 
منقبت( و تاریک تاریخ )مرثیه( شعری مناسب 
با زمان حال می ســراید. در واقع شاعر آیینی 
نباید تنها به توصیف و تکرار مســایل تاریخی 
بپردازد، بلکه مســئولیت های مضاعفی هم بر 

عهده دارد.
  برای گسترش مضامین در شعر 

آیینی چه باید کرد؟

مقام معظم رهبری هم بر این نکته تأکید دارند. 
ضمن این که نگاه رهبری آرمان هایی از شــعر 
آیینی را رونمایی می کند کــه این افق ها فقط 
برای ملت ما نیست. نگاه رهبری به شعر آیینی 
یک نگاه جهانی است. شــاعر امروز باید برای 

دنیا حرفی داشته باشد. 
شــاعر یا مداح اهل بیت باید افــق دید جهانی 
داشــته و اثری را تولید کند کــه آیندگان هم 
از آن اســتفاده کنند. یک اثــر، زمانی ماندگار 
می شود که مؤلفه های زیادی داشته باشد، اما 
یکی از مهم ترین ویژگی های آن این اســت که 

دردی را دوا و مشکلی را حل کند.
  چگونــه یک شــعر آیینی وجه 

کاربردی پیدا می کند؟

شعر یک رسانه است. شعر و مداحی نقش یک 
رسانه قوی را در زمان حال بازی می کنند. اگر 
ما شناخت خوبی از شعر، متون حدیثی و ذوات 
مقدس اهل بیت)ع( و حتی مســایل روز دنیا 
داشــته باشــیم، قطعاً مدیحه و مداحی ما به 

علی اکبر فرهنگیان از شــاعران جــوان آیینی 
کشور است که شاگردی اســاتید بنامی چون 
یوسفعلی میرشکاک، مرحوم آقاسی، حاج علی 
انسانی و ... را تجربه کرده و شعرهایش در مدح 
و منقبت اهل بیت علیهم الســالم در مجالس و 
محافل مذهبی بر زبان مدیحه سرایان ساری و 
جاری است. درباره هنر شــعر و شاعر آیینی با 

ایشان به گفتگو نشستیم.
  از نظر شــما شــعر آیینی چه 

تعریفی دارد؟

من برای شــعر آیینی قائل به تعریف گســتره 
بزرگی هســتم. از نگاه من اصاًل شعر غیرآیینی 
یا شــاعر غیرآیینی وجود ندارد. هر شاعری بر 

اساس آیین خود شعر می گوید.
در واقــع اگر بخواهیــم تعریف بهتــری ارائه 
دهیم، دو نوع شعر داریم؛ اول: شعر حکمی که 
ریشــه در حکمت دارد و از قول پیامبرالشعرا 
تالمیذالرحمــان، شــعری کــه از حکمت بر 

می آید و خاستگاهش بیداری است.
دوم: شــعری که غیرحکمی باشــد و بویی از 
حکمت نبرده باشد. خاستگاه این شعر غفلت، 

عاشق آن است که پر می گیرد

شعر، خمیرمایه اصلی مدح و منقبت ائمه معصومین است و مدیحه، بخشی از گستره شعر آیینی است که نقش 
مهمی در غنای فرهنگی و دینی جامعه دارد. بخشی از شناخت اهل بیت)ع( و باور ارزش های اخالقی و معرفتی 
ایشان از راه شعر آیینی حاصل می شود. به همین خاطر شعر و شاعر و مداحی در این حوزة تأثیرگذار، از اهمیت 

باالیی برخوردار است. از همین روست که وظیفه و تعهد شاعر و مداح در قبال مخاطب دوچندان می شود.

گفتگو با علی اکبر فرهنگیان شاعر جوان و آیینی درباره جلوه های شعر 
آیینی در مدیحه سرایي

شعر و مداحی به مثابه رسانه
شــعر و مداحی نقش یک رســانه قوی را در زمان حال بازی می کنند. اگر ما شناخت 
خوبی از شعر، متون حدیثی و ذوات مقدس اهل بیت)ع( و حتی مسایل روز دنیا داشته 

باشیم، قطعاً مدیحه و مداحی ما به سمت بصیرت   و روشنگری می رود.
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سمت بصیرت  و روشنگری می رود.
  از شــاعران معاصر چه کسی را 

مثال مي زنید؟

به نظر من آثار مرحوم آقاسی در شعر آیینی به 
معنای واقعی کارهایی بصیرت افزا و روشنگرانه 
داشته اســت. مرحوم آقاسی پرچمدار بصیرت 

در شعر معاصر بود.
منظومــه شــیعه نامه مرحــوم آقاســی، که 
گزیده ای از اشــعار در مدح اهل بیت)ع( است، 
از نمونه هــای خــوب و ماندگاری اســت که 
حتی در زمــان حال هم کاربــرد دارد و برخی 
از تشــبیهات آن وصف حال و وضعیت موجود 

جامعه ماست.
  چرا گاهی در مدح امامان فقط به 

جنبه های ظاهری پرداخته می شود؟

متأســفانه این هم معضلی است در هنر؛ وقتی 
المان ها تبدیل به کلیشــه می شــود، امام در 
گنبد و گلدسته خالصه می شود. دلیل آن هم 
این است که گاهی شــناخت کافی درباره ذات 

مقدس و سیره امام نداریم.
امام رضــا)ع( بزرگ ترین سیاســتمدار عصر 
خویش بود. ببینید در هجرت امام به خراسان 
نکات بســیاری وجود دارد. یا چــرا امام کاظم 
ســال ها در زندان بودند؟ چرا دربــاره مواضع 
صریح و روشن امامان در شــعر و مدح ایشان 
کاری نشــده؟ به نظرم یک شــاعر آیینی باید 
شاعر سیاســی هم باشــد تا بتواند وجوه دیگر 

زندگی اهل بیت را در شعر و مدح بگنجاند.
  حلقه ارتباطی شاعر و مداح اهل 
بیت)ع( شــعر آیینی است، چه در 
قالب مدیحه و چه مرثیه. این ارتباط 
دوســویه برای تولید یک اثر خوب 

چگونه باید باشد؟

من قائل به این نیستم که شاعر باید برای مداح 
شعر بگوید. شاعر باید شــاعری کند. این هنر 
مداح است که شــعر را تبدیل به یک مداحی 
اثرگذار کنــد. مثاًل حاج حســن خلج از جمله 
مداحانی اســت که با توانایی و تســلط از شعر 

امروزی، یک مدیحه هنرمندانه اجرا می کند.
مداح باید شعر درست را بخواند و هنر خودش 
را نشان بدهد. مداح و شاعر اهل بیت فقط نباید 

اشــک مخاطب را دربیاورد. اشک یا کف زدن 
اول راه اســت و اگر اثر و کاربرد نداشــته باشد 

شور بی شعور است.
  آسیبی که شــعر آیینی و مداح 

اهل را تهدید می کند چیست؟

اول بگذارید یک مســئله را بگویم. متأســفانه 
شاعر آیینی دیده نمی شود. در کشورهای عرب 
مثل ســوریه و لبنان و ... که شــعر می خوانند 
یا مداحی که شــعر را می خواند، نام شــاعر را 
می آورند. منظور من تفرعن یا شــهرت شــاعر 
نیست؛ امضای یک شاعر زیر اثرش نشان دهنده 
تفکــر اوســت. امــا در بســیاری مداحی ها و 

مدیحه سرایي ها، نامی از شاعر برده نمی شود.
مســئله دیگری که باید به خودمــانـ  جمع 
شاعران آیینیـ  بگویم این اســت که نباید به 
تمجید و تشــویق دیگران اکتفا کنیم. رفقای 
شعر آیینی باید همیشــه کار کنند. به نقل از 
آیت اهلل قرهی هرکس ولو به قدر لحظه ای فکر 
کند که به جایی رســیده همان لحظه سقوط 

اوست.
شعر خوب باید سروده شود که مستلزم ورود، 
تسلط خوب و آشنایی با شعرای قدیم و معاصر 
است. غفلت از مسایل روز هم برای شاعر آیینی 
یک آســیب به شــمار می رود. چــرا در زمان 

خودمان نتوانیم دعبل خزایی باشیم.
اگر می خواهیم شــعر ما درباره اهل بیت مورد 
رضایت ایشان باشد، باید جهادی شعر بگوییم. 
شاعر هم مثل یک رزمنده اســت. باید به نیت 

قربه الی اهلل بنویسم.
ما قلم هاییم در دست ولی 

  کز لب ما می چکد ذکر علی
ذکر موالیم علی اعجاز کرد 

  عقده ها را از زبانم باز کرد
نام او سر حلقة ذکر من است 

  کز فروغ  او زبانم روشن است
  چرا ذائقه مخاطب بیشتر تمایل 
به شنیدن شعر آیینی دارد تا کتاب 

شعر خواندن؟

شاعر و مدیحه سرا باید شعر را بخواند. مدیحه 
و شعر یک هنر زبانی اســت که هم در سرایش 
و هم در خوانــش جلوه می کنــد. مردم کمتر 

سراغ کتاب شــعر و مدیحه می روند، اما گوش 
دادن مفت است. سنتی که مرحوم آقاسی احیا 
کرد و اعتقاد داشت شعر آیینی را باید سینه به 

سینه نقل کرد.
مردم عــادی شــعر را خیلــی راحت تر گوش 
می دهند. خود ما وقتی در مجلس یا مراسمی 
شــعر می خوانیم، تأثیر بیشتری دارد تا این که 
نوشــته من به صورت مکتوب باشــد. خوانش 
شعر توسط شــاعر ارتباط بیشــتری با مردم 
برقرار می کند. خواندن شــعر در واقع یک نوع 
احترام است به مخاطب. شــعر یک هنر زبانی 
و شنیداری اســت، البته کتاب هم باید باشد، 
ولی خواندن کتاب شــعر بیشــتر به فرهنگ 

کتابخوانی مربوط می شود.
  چرا شــعر برخی شاعران آیینی 

ماندگار شده است؟

نکته ای که باید عرض کنم این است؛ شاعرانی 
که آثــار کاربردی داشــتند، ماندگار شــدند. 
بســیاری از شعرای بزرگ شعرشــان در میان 
توده مردم شناخته نشــده، اما شعرهای برخی 
دیگر که خیلی هم قوی نبوده در جامعه دهان 

به دهان خوانده می شود.
خیلی از شــاعران تمایلی به خوانش شعرشان 
نداشتند و بیشــتر کتاب چاپ می کردند. آثار 
اســتاد علی معلم، مرحوم آقاسی، سید حسن 
حســینی، قیصر امین پور و مشفق کاشانی در 
ذهن مردم باقــی مانده اند. مخاطب با شــعر 
همذات پنداری می کند و ســره را از ناســره 
تشــخیص می دهد. به قول معروف جانا سخن 

از زبان ما می گویی.
مخاطب نــگاه خــود را با نگاه شــاعر تطبیق 
می دهد و جهان بینی شــاعر را رصد می کند. 
همه این ها در ماندگاری شــاعر مؤثر اســت. 
شاعری که صدای مردم باشد ماندگار می شود.
  یک توصیه به شاعران آیینی جوان.

شاعر باید  همیشــه شــاگردی کند. نباید زود 
احساس شاعر بودن داشته باشــد. برای بزرگی 
کردن در شعر آیینی وقت بسیار است. من هنوز 
خودم را شــاگرد می دانم. باید از اساتیدی چون 
حاج علی انســانی، استاد میرشــکاک، امیری 

 .اسفندقه و دیگر عزیزان بسیار آموخت

شعر خوب باید 
سروده شود که 
مستلزم ورود، 

تسلط خوب 
و آشنایی با 

شعرای قدیم و 
معاصر است. 

غفلت از مسایل 
روز هم برای 

شاعر آیینی یک 
آسیب به شمار 
می رود. چرا در 
زمان خودمان 
نتوانیم دعبل 
خزایی باشیم
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بیانات

کردند آن را بپوشانند؛ اما همین زبان های گویا 
نگذاشتند. نه فقط مّداحان و شعرا نگذاشتند، 
بلکه همه کســانی که در راه معرفت دینی کار 

کرده اند.

   ویژگی های یک مداح خوب
1   مّداحِی رایــج در بین ما، یــک حرفه دو 
جانبه اســت؛ فقط آوازه خوانی و شــعرخوانی 
نیســت؛ ترکیب هنرمندانه ای از این دو مقوله 
است. صدای خوش، آهنگ مناسب و شعر، سه 
رکن کار است. خوِد این شعر هم دو بخش دارد: 
یک بخش لفظ، یک بخش مضمون. اگر چهار 
پایه اصلِی مّداحیـ  یعنی صدای خوش، آهنگ 
درست، لفظ خوب و مضمون حقیقی متناسب 

با نیازـ  کامل باشد.
2   اگر شما از لحاظ اخالق، از لحاظ تدین، از 
لحاظ عفت، نمود تحسین آوری داشتید، همۀ 
آنچه را که عرض کردیم، بــه صورت مضاعف 
در مردم اثر خواهد کرد. امــا اگر خدای نکرده 
بعکس شد؛ مردم نشــانۀ تزلزل اخالقی، نشانۀ 
عقب ماندگی از لحاظ اخــالق و رفتار و خدای 
نکرده عفت و این چیزها مشاهده کنند، اثر این 
هنرها و زیبایی هایی که در کار شــما هست، از 

بین خواهد رفت. 
3   کسانی که در عرصۀ دین و معرفت و امور 
الهی داریــد کار می کنید، خیلــی باید مراقب 
باشید؛ مراقب اخالق، مراقب پاکی زبان، پاکی 
دامان، پاکی دل، پاکی دســت. خدای متعال 
به شــما کمک کند. یک مادح آستان فاطمی 
)سالم اهلّل علیها( وقتی که در چنین جایگاهی 

قرار گرفت، یک انسان برجسته است. 

   وظیفه و مسئولیت حرفه ای مداحان 
1   شــعری که انتخاب می کنیــد، لحنی که 
انتخاب می کنید، شــیوه ای که در آن با مردم 
حرف می زنیــد، در این جهت قــرار بگیرد؛ در 
جهت افزایــش معرفت و عمق بخشــیدن به 
هدایت مــردم و دانایی های آن هــا از دین و از 
راه زندگی؛ این کاری است که جامعۀ مداح به 

بهترین وجهی می تواند انجام دهد.
2   موضوع مشــغله و کار شما عبارت است از 
مدح اهل بیت )علیهم الّسالم( و بصیرت افزایی 
و بیدارگری مستمعین؛ باالترین چیزها است، 

   تعریف مداحی و شــناخت مداح 
واقعی

1   شأن مداح و ستایشــگرـ  این حرفه ای که 
امروز در کشور ما بحمداهلّل به وفور وجود دارد 
ـ این اســت که بتواند با بیان هنری، با شــیوة 
هنری، با اجرای هنری، معرفت را در بین مردم 

گسترش دهد. این شد محور اصلی.
2   مداحــی، معرفت افزایی اســت. مداحی، 
پراکندن معرفت و حکمت و امید و عقیدة راسخ 
است. مداحی، جوشاندن چشمه های عواطف 

در دل هاست؛ با استفاده از هنر شعر، هنر آواز، 
هنر اجرا.

3   حرفۀ مّداحی، حرفۀ بســیار باشــرافتی 
است؛ چرا؟ چون زبانتان، نَفستان، حنجره تان 
و قــدرت هنری تان در خدمــت مدح فضیلت 
است. خاندان پیغمبر خاندان فضیلتند؛ سر تا 

پا فضیلت. مادح خورشید مّداح خود است.
4   مّداحی و ستایشــگرِی ائّمه علیهم الّسالم 
در حقیقت ســتایش گرِی نیکــی و معنویت و 
جهاد است؛ ســتایش گری خورشــید امامت 
و والیت اســت؛ خورشــید حقیقتی که سعی 

ستایش نیکی، معنویت و جهاد

سنت دیدار مقام معظم رهبری با مدیحه سرایان، ذاکرین اهل بیت)ع( و شاعران آیینی، بیش از دو دهه است که 
هر ساله مقارن با ایام والدت بانوی دوعالم حضرت زهرا)س( برگزار می شود. در این مجالس که با مدیحه سرایي 
و شعرخوانی مداحان و شاعران همراه است، رهبر انقالب سخنان جامع و مبسوطی درباره هنر مدیحه سرایي و 
مداحی بیان می کنند. در این نوشتار گوشه ای از فرمایشات رهبری به اختصار و بر اساس موضوعیت بحث ارائه 

شده است.

تبیین دیدگاه ها و دغدغه های رهبر انقالب درباره مدیحه سرایي و مداحی 
اهل بیت)ع(
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خیلی باارزش است، از این ارزش استفاده کنید. 
به هرحال این یک رســالت بســیار مهم است، 
به این رســالت باید اهمیت بدهید. البته نقش 
مهمی هم شعرا ایفا می کنند؛ شعرا که شعر را 
می ســازند نقش مهمی را ایفا می کنند؛ منتها 
شــعر بدون اجرای خوب تأثیرش کم اســت و 
شما که آن اجرای عالی را، اجرای خوب را انجام 

می دهید، آن وقت تأثیر می گذارد.
3   بهترین اســتفاده از این فرصت )مجالس 
و مستمعین( چیســت؟ تبلیغ معارف دین؛ از 
این فرصت برای ترویج معارف دین، برای سوق 
دادن نســل جوان به عمل به دین، به عمل به 
شــریعت، به عمل به مسئولیت های بزرگ این 

دوران استفاده کنید.
آنچه را مــردم احتیــاج دارند و آنچــه را این 
جوان ها احتیاج دارند برای پــاک بودن، برای 
پاک زیستن، برای سبک زندگی اسالمی، برای 
مســلمان شــدن به معنای واقعی کلمه، برای 
عاقبت به خیری، به این ها یــاد بدهید؛ این در 

اختیار شماست. 
4   این صدای خوش نعمت است، این توانایی 
ادارة مجلس نعمت اســت. این هــا چیزهایی 
است که خدا به همه نداده است، به شما داده؛ 

باید این نعمت ها را شکر بگزارید. 
5   صــدای بعضــی از آقایاِن مــّداح خوب 
اســت، ولی با خواندن آن ها انسان چیزی یاد 
نمی گیرد؛ اما بعضی نه؛ وقتی شعر می خوانند، 
معرفتی را به ما می آموزند. آنچه که می آموزیم، 
بهترینش آن چیزی اســت که ما بــه آن نیاز 
داریم. گاهــی کلمــات مدح آمیــزی از ائّمه 
علیهم الّســالم پشت ســر هم می آوریم که نه 
درست مســتمع به عمق این کلمات می رسد، 
نه با فهمیدن آن کلمات چیــزی بر معرفت او 

اضافه می شود. این ها ارزش چندانی ندارد.
6   صــوت و آهنگ به وســیله خــود آقایان 
مّداح تأمین می شــود؛ اما لفــظ و معنا باید به 
وسیلۀ شاعر تأمین شــود. بعضی از الفاظ، زیبا 
و پُرطمطراقند؛ اما حاصلــی ندارند و چیزی از 
آن ها دســت مســتمع را نمی گیرد. بعضی از 
معانی، خوب و بلندند؛ اما با الفاظ رسایی بیان 
نمی شوند. این ها همه می شود عیب. کسی که 
مّداحی می کند، باید خــودش را در روی منبر 
ببیند و مستمعان را کســانی مشاهده کند که 
می خواهند از او چیــزی بیاموزند. با این نّیت و 

انگیزه پشت تریبون یا منبر مّداحی قرار گیرد.

   آسیب شناسی مداحی
1   این نعمت هایی که در اختیار مداح شــما 
اســت؛ این ها را در خدمت چه قرار می دهید؟ 
در خدمــت معرفت افزایــی. اگــر در خدمت 
اختالف افکنی واقع شد، اگر در خدمت تحریک 
عصبیت هایی قــرار گرفــت، این اســتفاده، 

استفادة بدی است؛ این را خیلی مراقب باشید.
اختالف افکنــی یــا تحریــک عصبیت های 
اختالف افکــن، مصلحت نیســت؛ نــه امروز 
مصلحت اســت، نــه زمــان امام صــادق)ع( 
مصلحت بــود؛ آن ها هم جلویــش را گرفتند. 

ندارند.
2   پرهیز از انحراف، پرهیــز از خرافه گرایی، 
پرهیز از مشکل تراشــی در عقایــد جوان ها؛ 
گاهی ما یک کلمه ای می گوییم که یک گرهی 
در ذهن جــواِن مخاطب ما به وجــود می آید؛ 
این گره را چه کســی می خواهد باز کند؟ این 
گرهی را که ما با بیان ناقــص خودمان یا بیان 
غلط خودمــان یا بی توجهی و بی مســئولیتی 
خودمــان در ذهــن ایــن جــوان به وجــود 
می آوریم و عقیدة او را دچار مشکل می کنیم، 
 این گــره چگونــه بــاز خواهد شــد؟ این ها 

مسئولیت است.

   وظایف مدیحه سرایان 
1   در مــدح ایــن بزرگــوارانـ  چه حضرت 
زهرا )س(، چه ائمۀ هدا )ع(ـ  حتماً از مباحث 
کاربــردی ای کــه در زندگی این ها هســت 

استفاده بشود.
2   به نظــر بنده در کار مّداحــیـ  بخصوص 
گویندگان، به معنای شعرایی که شعر می سازند 
ـ مورد توجه بایــد قرار بگیرد: گاهی انســان 
می بیند که فضائلی را ذکر می کنند که حاال در 
هیچ روایتی و در هیــچ جمله ای از معصوم هم 
این فضیلت وجود نــدارد ]و درواقع[ فضیلتی 
هم نیســت. گاهی هم کلّیاتی گفته می شــود 
که از آن چیزی فهمیده نمی شــود و مستمع 

استفاده ای نمی کند.
3   امروز خوشبختانه اقبال مردم به این حرفه 
و هنِر چند پهلو و چندجانبه زیاد است. جوانان 
در تهران و شهرســتان ها به جلســات مّداحی 

عالقه و توجه دارند. این، مسؤولیت شما آقایان 
مّداح را مضاعف می کند. مبادا پانصد نفر، هزار 
نفر، گاهی ده هزار نفر در جلسه ای جمع شوند 
و یک ســاعت برای آن ها نغمه سرایی شود؛ اما 
چیزی به آن ها داده نشــود. شــما در این یک 
ســاعت می توانید نکات زیادی را با شعر خوب 
منتقل کنید. البته شــعر خوب تنها شــعری 
نیســت که معانِی خوبی دارد؛ بلکه باید شــعر 
هنرمندانه باشد و الفاظ خوب و کلمات مناسب 

هم در آن به کار رفته باشد.
4   از برخی تعبیرات درباره ائّمه علیهم الّسالم 
نباید اســتفاده کرد؛ این ها سبک است. باید از 

تعبیرات متناسبی استفاده کرد. 
اعتقاد من این است که اگر شعرای عزیز ما لفظ 
و معنا را برای بیان معرفتی که امروز جامعه ما 
نیاز دارد تا از مکتب فاطمه زهرا سالم اهللَّ علیها 
تعلیــم بگیرد، بــه کار گیرنــد و آن را مّداح با 
صدای خوش و آهنگ مناسِب با این کار عرضه 
کند، یکی از بهترین انواع تبلیغ و ترویج صورت 

گرفته است.
نکته  

   ویژگی های مجلس مدیحه سرایي 
1   من در این سال های طوالنی، خیلی اوقات 
به بــرادران مداح که این جــا می خواندند، این 
اعتراض را می کردم که جلســۀ جشن و مولود 
را تبدیل می کردند به مجلس عزاداری؛ مفّصل 
روضه خواندند و اشــک گرفتند! هر چیزی به 

جای خودش.
به شــما می گویند مــداح. مــداح یعنی چه؟ 
شــاخصۀ اصلــی شــما مداحــی اســت، نه 
روضه خوانی. روضــه بخوانید، بنــده طرفدار 

روضه خوانی ام، خودم هم روضه خوان.
این جور نیســت که در مجلس مولودی خوانی 
ائمــه )علیهم الّســالم( هــم حتمــاً باید یک 
روضه ای خوانده شود، یک دمی داده شود، یک 

اشکی گرفته شود؛ هیچ لزومی ندارد. 
بگذاریــد عواطفی کــه مردم نســبت به ائمه 
)علیهم الّســالم( دارنــد، در خــارج این جور 
وانمود نشود که منحصر اســت در قضیۀ گریه 
و ســینه زنی و عزاداری. عزاداری به جای خود، 
مدیحه و مولودی خوانی و شــادی هم به جای 
 .خود؛ این ها را نباید با هم مخلوط کرد

مبادا پانصد نفر، 
هزار نفر، گاهی 
ده هزار نفر در 

جلسه ای جمع 
شوند و یک 

ساعت برای آن ها 
نغمه سرایی شود؛ 
اما چیزی به آن ها 
داده نشود. شما 

در این یک ساعت 
می توانید نکات 
زیادی را با شعر 

خوب منتقل کنید. 
البته شعر خوب 

تنها شعری نیست 
که معانِی خوبی 

دارد؛ بلکه باید 
شعر هنرمندانه 

باشد و الفاظ خوب 
و کلمات مناسب 

هم در آن به کار 
رفته باشد

یک نکته ظریف
بگذارید عواطفی که مردم نسبت به ائمه )علیهم الّسالم( دارند، در خارج این جور وانمود 
نشود که منحصر است در قضیة گریه و سینه زنی و عزاداری. عزاداری به جای خود، 

مدیحه و مولودی خوانی و شادی هم به جای خود؛ این ها را نباید با هم مخلوط کرد.
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گلچین مدیحه

مدح سیدالشهدا)ع( 
 میالد امام حسین)ع(

مرا با عشق عترت زاده مادر
مرا شیر َمحبت داده مادر  

نباشد لَنگ در محشر ُکمیتم
که من از دوستان اهل بیتم  

شدم از خردسالی بی اراده
ارادتمند، بر این خانواده  

سر این سفره عمری ریزه خوارم
ولینعمت بجز ایشان ندارم  

خدا داند که بر ایشان چه داده ست
که خود هم عاشق این خانواده ست  

ُچنان کعبه سیه پوش حسینم
غالم حلقه در گوش حسینم  

مرا جز عشق او سرمایه ای نیست
به سر جز سایة او سایه ای نیست  

نه هر اهل دلی دلدادة اوست
که مستی ها همه از بادة اوست  

گر این جا مرثیت خوان حسینم
در آن جا هم سر خوان حسینم  

بدو وابسته باشد تار و پودم
و زو باشد همه بود و نبودم  

چو این جا انتسابم با حسین است
به فردا هم حسابم با حسین است  

خوش آن عاقل که شد دیوانة او
ِکشد مرغ دلش را دانة او  

دلم را اشک عشقش شستشو داد
مرا در چشم مردم آبرو داد  

دلی را کآتش عشقش فروزد
یقین دارم که در دوزخ نسوزد  
علی انسانی

مدح امام سجاد)ع( 
 میالد امام زین العابدین)ع(

ای روح پرستش خدایی سّجاد
مفهوم کمال پارسایی سّجاد  

از باغ صحیفه ات نسیم ملکوت
آورد شمیم کربالیی سّجاد  
عباس خوش عمل کاشانی

مدح حضرت عباس)ع( 
 میالد حضرت ابوالفضل العباس)ع(

تشنـه تشنـه ترین هایم برخــور اي َمــرد!
نوش کن یک کف و صد َمشک ببر ُپر اي َمرد!  

بسترم نرم و نجیب است روم گام به گام
چون شود سخت و سراشیب خورم ُسر اي َمرد!  

سردم و شب زده و شور نه شیرین و روان
ریزم از صخرة َشاّلل به ُشرُشر اي َمرد!  

جوش صحرا و سراب است و کنارم سر آب
زآبُخوردم رمه رم خورده به آخور اي َمرد!  

کم َمبینم که سفیر غم و اشکم چون ابر
ُدّرم و لؤلؤام و قطرة چون ُدر اي َمرد!  

میزبان عربت بنده فراتم از من
برخورد نخل و درخت، آهو و اُشتر اي َمرد!  
علی معلم دامغانی

مدح حضرت علی اکبر)ع( 
 میالد حضرت علی اکبر)ع(

عاشق آن است که پر می گیرد
فقط از عشق خبر می گیرد  

از جگر آتش اگر  می گیرد
عشق را مـَِد نظر می گیرد  

منطق منطقة ما عشق است
مذهب مطلقة ما عشق است  

بی دل آن است که دل داده به تو
کار و بـارش فقط افتاده به تو  

سجده کرده خود سجاده به تو
می رسد آخر این جاده به تو  

راهی جادة مجنون شدنیم
بس که آمادة مجنون شدنیم  

ما همه دربه در لیالییم
بیشتر دور و بر لیالییم  

سائل پشت در لیالییم
زیر ِدین پسر لیالییم  

تو علی اکبر لیال هستی
نوة اول زهرا هستی  

کیستی محشر در گهواره
فاتح خیبر در گهواره  
مصطفی صابر خراسانی

مدح امام جواد)ع( 
 میالد امام محمد تقی)ع(

گل آمد و زد خیمه به گلزار ببینید
شد ماه رخ یار پدیدار ببینید  

گسترد به دامان چمن فرش زمّرد
فّراش صبا در قدم یار ببینید  

از نفحه باد سحر و عطر ریاحین
صحراست مگر کلبه عّطار ببینید  

خورشید و مه و مشتری و زهره و بهرام
ماتند ز نور رخ دلدار ببینید  

این رشته جان در کف و آن تاج مرّصع
بر یوسف عشقند گرفتار ببینید  

قمری به نواخوانی و بلبل به تغّزل
در پنجه عشق اند گرفتار ببینید  

سبزِی خط عارض گلنار کلیم است
یا سرزده گل از شجر نار ببینید  

خورشید برآورده سر از مشرق امید
یا آمده گل بر سر بازار ببینید  

عید نو و عید ظفر و عید جواد است
ای خلوتیان حرم یار ببینید  

بر دامن ریحانه ریحانه طاهر
ریحانه ای از عترت اطهار ببینید  

رخسار جواد النقب چون گل خورشید
طالع شده از خیمه زرتار ببینید  

میثم صفت از دار فنا چشم ببندید
تا طلعت حق را به سر دار ببینید  

مهر نهم از دایره مهر الهی
رخشان شده ای صاحب انصار ببینید  

بر سفره ایجاد ز نعمات خداوند
آن مائده را چون گل بی خار ببینید  

تا چند اسیر زر و تزویر و غرورید
در لوح قضا گر شده یک بار ببینید  

گر از شرر آه ستمدیده نترسید
پس عاقبت کار ستمکار ببینید  

در دایره امن خداوند بپایید
جود و کرم و بخشش غفّار ببینید  

مردانی شیدا شده بیمار محبّت
او را به غم عشق گرفتار ببینید  

چو مردمک دیده به چشم نگرانش
جای قدم یار وفادار ببینید  
محمد علی مردانی



اتفاقصلیب سرخچهارگوشه

آیا» کرامت انسانی« در کمک به 
مهاجران و پناه جویان رعایت می 

شود؟

راهبردهای فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل 

احمر برای واکنش به بحران ها

برخی از برنامه های کاربردی که 
جمعیت های صلیب سرخ از طریق 

فناوری های نوین ارائه کرده اند

 حاال وقت جایی در جهان 
آرامش است

»اَپ« هایی برای 
امداد، نجات و کار خیر

بین الملل

مرهمی بر زخم
آشنایی با برخی از سازمان های 

خیریه اسالمی 
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گزارش ویژه

1    ســازمان بخشــش برای کمک و توســعه 
 Mercy-USA for aid and( آمریــکا 
Development(. این سازمان که در سال 1986 
پایه ریزی شده، بر بهبود سالمت و ارتقاء وضعیت 
اقتصادی و تحصیلی نیازمندان در نقاط مختلف 
جهان تمرکز دارد. این نهاد با سازمان ملل متحد 
و سازمان ها و برنامه های دولتی آمریکا همکاری 

می کند. 
از کمک هایی که این ســازمان در مــورد بحران 
سوریه انجام داده می توان به ارسال محموله لباس 

گرم به سوریه اشاره کرد. هم چنین، این سازمان 
بیش از سه سال پیاپی است که در سوریه حضور 
داشته و خدمات خود را به کودکان و خانواده های 
آن ها عرضه می کند. در حالی که ده ها هزار نفر از 
مردم ســوریه به غذا دسترســي ندارند، سازمان 
بخشش آمریکا ذخیره غذایی سه ماهه و هم چنین 
نزدیک به صد تن بلغور گندم به انبارهای خود در 
سوریه وارد کرده است. این مواد غذایی در ترکیه 

بسته بندی شده است. 
 Life( 2    ســازمان زندگی برای کمک و توسعه

ایــن   .)for Relief and Development
ســازمان غیر دولتی در ســال 1992 توســط 
آمریکایی های عراقی تبار پایه گذاری شد و اکنون 
به نیازمندان در کشــورهای عراق، افغانســتان، 
فلسطین، اردن، پاکستان و سیرالئون امدادرسانی 
می کند. این ســازمان نیز با ملل متحد همکاری 

دارد. 
این ســازمان فعالیت خود در ســوریه را در سال 
2003 در دمشــق، زیر ســایه هالل احمر عربی 
سوریه آغاز کرد. در آن هنگام تمرکز این سازمان 
بر پشتیبانی از کودکان یتیم و زنان بیوه ازطریق 
برنامه هــای حمایــت از یتیمان این نهــاد بود و 
کار خــود را با کمک به پناهندگان فلســطینی و 
هم چنین افراد معلــول و ناتوان گســترش داد. 
در زمان بحران لبنان در ســال 2006، کارکنان 
سازمان زندگی، به پناهندگان لبنانی که به سوریه 
گریخته بودند، با ارائه غذا، لباس و ســرپناه کمک 
می کردند. هم اکنون نیز کارکنان این ســازمان 
به آوارگان ســوری که براثر مناقشات داخلی این 
کشور از خانه های خود رانده شده اند، امدادرسانی 

می کنند.
 .)Islamic Relief( 3    سازمان امداد اسالمی
این ســازمان بین المللی در زمینه امدادرســانی 
و توسعه فعالیت داشته و در 35 کشور دفتر ثابت 
دارد. این ســازمان با نهادهای خیریه، گروه های 
کلیســایی و ســازمان های امــدادی در مناطق 

مختلف جهان همکاری می کند. 
سازمان امداد اسالمي از ســال 2011 به قربانیان 
مناقشه سوریه کمک کرده و در مرزهای این کشور 
برای آن ها غذا، پتو، مواد بهداشتی و کمک هزینه 
بــرای پرداخت اجاره هــا فراهم آورده اســت. از 
ســال 2012 و با وخیم تر شــدن اوضاع داخلی 
ســوریه، کارکنان این ســازمان به داخل کشور 
رفته و کمک های بشردوســتانه ضروری خود را 
به آسیب دیدگان عرضه می کنند. سازمان امداد 
اســالمی برای پایان دادن به مناقشــه سوریه و 
هم چنین تأمین کمک های بشردوســتانه مورد 
نیاز قربانیــان آن، در ســطح بین المللی تالش 
می کند. از آغاز مناقشــه ســوریه، این سازمان 
کمک هایی به ارزش بیــش از 130 میلیون پوند 
فراهم کرده و به بیش از 6.5 میلیون سوری کمک 
کرده اســت. هم چنین با دایر کردن اردوگاه هایی 
بــرای پناهنــدگان ســوری در لبنــان، اردن و 
عراق، پشــتیبانی مالی، تحصیلی، روانشناختی 

نور امید در دنیای تیره
مرجان حیرتی

بسیاری از ســازمان های خیریه اسالمی برای کمک به نیازمندان مســلمان و غیرمسلمان در مناطق درگیر 
جنگ، فقر، بیماری و گرسنگی تالش می کنند. در این گزارش به معرفی برخی از این سازمان ها مي پردازیم و 

توضیح مختصری درباره فعالیت های آن ها در زمینه بحران سوریه ارائه مي دهیم.

آشنایی با برخی از سازمان های خیریه اسالمی 

به دنبال جهانی از امیدواری
سازمان خیریه اسالمی )Muslim Charity( به دنبال جهانی از امیدواری، تحمل و 
عدالت اجتماعی است که فقر در آن ریشه کن شده و مردم با کرامت زندگی می کنند. این 

سازمان در 17 کشور فعالیت دارد .
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Cross and Red Crescent Societies(. از 
ســال 1919 تاکنون 186 جامعه ملی صلیب 
ســرخ و هالل احمر در سراســر جهان شــکل 
گرفته که داوطلبان آن خدمات بشردوســتانه 
خود را به سراسر جهان عرضه می کنند. عنوان 
هالل احمر در بیشــتر کشــورهای اسالمی به 
جای صلیب سرخ مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و همه این جوامع بــدون در نظر گرفتن ملیت، 
نژاد، عقاید مذهبی، طبقــه اجتماعی یا عقاید 
سیاسی کمک های خود را به نیازمندان تقدیم 
می کنند. هر جامعه ملی، مستقل بوده و دانش 
و مهارت محلی خود را در اختیار مقامات کشور 

خود قرار می دهد. 
از اوایل ســال میالدی جدید، هالل احمر عربی 
ســوریه با کمک شــرکای خود، به پنج منطقه با 
دسترسی دشوار در سوریه امدادرسانی کرده است. 
این کمک ها شــامل غذا و دارو، و حجم آن برابر با 
115 بار کامیون بوده است. این سازمان هم چنین 
واحدهای تخصصی پزشــکی خود را به مناطق 
دورافتاده اعزام کرده و موارد پزشکی را که نیاز به 
مراقب بیمارستانی داشته اند، به بیمارستان های 
شــهرهای مختلف منتقل کرده اســت. نزدیک 
به 13.5 میلیون ســوری، نیازمنــد کمک های 
بشردوستانه و اقالم امدادی اولیه مانند غذا، آب و 

دارو هستند. 
 Muslim( 7    سازمان خیریه دستان مسلمان
Hands(. این سازمان مستقر در انگلیس در سال 
1993 و با هدف کمک به قربانیان جنگ بوسنی و 
تهیه پول، لباس و دارو برای آن ها پایه گذاری شد. 
این سازمان اکنون در 50 کشور فعالیت داشته و در 
سی کشور دفتر دارد. هدف این سازمان ریشه کن 
کردن فقر در جهان است و تالش اعضای آن فراتر 
از امدادرســانی فوری و ارائه پشتیبانی درازمدت 

است. 
فعالیت های این سازمان در سوریه بیشتر بر تأمین 
غذای نیازمنــدان در مناطق جنــگ زده و تحت 
محاصره متمرکز اســت. در برخی از این مناطق، 
مردم به شدت دچار گرسنگی هستند. برای مثال، 
در برخی مناطق ســوریه، مردم برای زنده ماندن 
به خوردن برگ درخت روی آورده اند. ســازمان 
دستان مسلمان تالش می کند کمک های غذایی 
خود را به کودکان دچار ســوءتغذیه و بزرگساالن 
گرسنة ســوریه که راه فراری از این جهنم ندارند، 

برساند. 

 Muslim( 8    ســازمان خیریــه اســالمی
Charity(. این ســازمان به دنبــال جهانی از 
امیدواری، تحمــل و عدالت اجتماعی اســت 
که فقر در آن ریشه کن شــده و مردم با کرامت 
زندگی می کنند. این ســازمان در 17 کشــور 
فعالیت دارد و در پنج ســال گذشــته به بیش 
از یک میلیون نفر امدادرســانی کرده اســت. 
خیریه اســالمی، هم در مواقع ضــروری مانند 
بالیــای طبیعی کــه نیازمند واکنش ســریع 
هستند فعالیت داشــته و هم در مناطق فقرزده 
به ریشــه کن کردن عوامل آن کمک می کند. 
کمک های این سازمان شامل آموزش، بهداشت 
مادران، کمک در زمینه تأمین درآمد، تهیه آب 
پاکیزه، کمک به کودکان یتیم و آســیب پذیر و 
هم چنین ساخت مسجد در کشورهای مختلف 

می شود. 
با توجه به وخیم تر شدن اوضاع مردم سوریه، چه 
در داخل این کشــور، چه در منطقه و چه بحران 
پناهندگان در اروپا، این ســازمان به دنبال تأمین 
آب، غذا و پناهگاه برای مهاجران و آوارگان سوری 
اســت. تیم های این ســازمان در یونان نیازهای 
پناه جویان تازه وارد را تأمین می کنند و هم چنین 
به پناه جویان ســوری در لبنان نیز امدادرسانی 
می کنند. این کمک ها شامل تأمین غذا و سوخت 
و همین طور خدمــات مراقبت از مــادر و جنین 
است. خیریه اســالمی هم چنین در تالش است 
به کودکان ســوری پناهنده در لبنــان، خدمات 

آموزشی ارائه کند. 
 Lifeline( 9    ســازمان الیف الیــن ســوریه
Syria(. این سازمان به آموزش و کمک گروه های 
پشتیبان برای انتقال هزار خانواده سوریه به کانادا 
ـ و کمک به اسکان آن ها  ــ به عنوان مهاجر دائمیـ 
در این کشور می پردازد. برای این منظور، سازمان 
الیف الین با جامعه ســوری های مقیــم کانادا، 
برای انتقال و رســیدن به اعضای خانواده شان و 
هم چنین فراهم کردن فرصت های الزم برای آغاز 
زندگی جدید برای پناه جویان همکاری می کند. 
این واقعیت که نزدیک بــه 75 درصد پناه جویان 
سوری را زنان و کودکان تشکیل می دهند و کمتر 
از یک درصد این پناهندگان این شــانس را دارند 
که در خارج از سوریه برای خود زندگی دوباره ای 
آغاز کنند، ســازمان الیف الین سوریه را به کمک 
به پناه جویان و انتقال شــماری از آن ها به کانادا 

 .ترغیب کرده است

و اجتماعی خــود را بــه آن ها عرضه کــرده و به 
پناهندگان ســوری در یونان، ایتالیا، مقدونیه و 

آلمان کمک می کند. 
 .)Muslim Aid( 4    سازمان امداد مســلمانان
هدف ایــن ســازمان ارائه خدمــات اضطراری و 
هم چنین طوالنی مدت برای تسکین دردمندی 
نیازمندان اســت. تمرکــز اصلی این ســازمان 
بــر برنامه های توســعه ای ماندگاری اســت که 

ریشه های فقر را از بین می برد. 
تیم هــای ارســالی این ســازمان بــه کمک 
کودکان یتیم سوری که در مرز ترکیه و سوریه 
 زندگی می کنند رفته و بــرای آن ها یتیم خانه 

می سازند. 
این یتیم خانه هــا خدماتی از قبیــل مراقبت، 
ســه وعده غذا در روز، تختخواب، آموزش برای 
کودکانی که در سنین مدرسه هستند، بهداشت 
و لباس ارائه می کند. سازمان امداد هم چنان در 
پی آن است که با ساختن یتیم خانه اي در داخل 
سوریه، مانع آواره شدن کودکان به کشورهای 
اطراف شود. این سازمان بسته های بهداشتی و 
آب آشامیدنی در اختیار پناهندگان سوری در 

کشورهای همسایه قرار می دهد. 
 ICNA( 5    ســازمان امدادرســانی ایکنــا
Relief(. سازمان امدادرســانی محفل اسالمی 
 Islamic Circle of North( آمریکای شمالی
America( یک سازمان بشردوست است که به 
حوادث و بالیای طبیعی در این منطقه و هم چنین 
سراسر جهان می پردازد. این سازمان برنامه های 
خاصی بــرای کمک بــه نیازمنــدان در منطقه 

آمریکای شمالی اجرا می کند. 
عالوه بر فعالیت های ایکنا در ســوریه و منطقه، 
این ســازمان در نظر دارد صد خانواده پناه جوی 
سوری را به کانادا منتقل کند. از طریق این برنامه، 
سازمان ایکنا به آموزش و کمک به حامیان بالقوه 
برای انتقال، استقبال و کمک به پناه جویان سوری 
در ســال اول اقامتشان در ســوریه می پردازد و با 
خانواده های ســوری، در شهرهای مختلف کانادا 
همکاری می کند تا بتوانند خانواده های خود را به 
کانادا منتقل کنند. یکی دیگر از جنبه های مختلف 
این طرح، دعــوت از جامعه مســلمانان کانادا و 
همچنین رهبران مذهبی و پژوهشگران مسلمان 

به شرکت در این طرح است.
6    فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل 
 International Federation of Red( احمر

هدف سازمان امداد مسلمانان
هدف سازمان امداد مسلمانان )Muslim Aid( ارائه خدمات اضطراری و هم چنین 
طوالنی مدت برای تسکین دردمندی نیازمندان اســت. تمرکز اصلی این سازمان بر 

برنامه های توسعه ای ماندگاری است که ریشه های فقر را از بین می برد.

سازمان امداد 
اسالمي از سال 

2011 به قربانیان 
مناقشه سوریه 
کمک کرده و در 

مرزهای این 
کشور برای 

آن ها غذا، پتو، 
مواد بهداشتی و 

کمک هزینه برای 
پرداخت اجاره ها 

فراهم آورده است. 
از سال 2012 و 
با وخیم تر شدن 
اوضاع داخلی 

سوریه، کارکنان 
این سازمان به 

داخل کشور 
رفته و کمک های 

بشردوستانه 
ضروری خود را 

به آسیب دیدگان 
عرضه می کنند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    68

چهارگوشه

     کرامت انسانی چیست؟ ا
پرسشی که در این جا پیش می آید این است که 
چگونه می توان رویکــرد کمک به پناه جویان را 

ـ یا حتی در بهترین  از جنبه سیاســی، امنیتیـ 
ـ از جنبه خیرخواهانه آن به سوی به  حالت آنـ 
رسمیت شناختن پناه جویان به عنوان کسانی 
که حقوقی دارند و شایسته رفتار برابر با کرامت 

انسانی شان هســتند، تغییر داد. برای پاسخ به 
این پرســش باید نخســت به پرسش مهم تری 
پاسخ دهیم: این که کرامت انسانی چیست؟ این 
اصطالح در قانون اساسی بسیاری از کشورها و 
همین طور بسیاری از اسناد بین المللی حقوق 
بشر آورده شــده، ولی هیچ یک از آن ها تعریف 
واضحی از کرامت انســانی ارائــه نکرده اند. با 
آن که تعریف جنبه های کرامت انســانی دشوار 
اســت، همه ما وجود آن، و در زمان بحران نبود 
آن را حس می کنیم. کرامت انســانی به عنوان 
یــک ارزش بر فرهنــگ، مذهب، سیاســت و 
تاریخ برتری دارد؛ عمیقــاً فردی و ذاتاً بین همه 
انسان ها مشترک است. احترام به کرامت فطری 
انسان به معنی شــناخت ارزش ذاتی هر فرد و 

تعهد به رفتار با افراد طبق این ارزش است.
     تالش برای یافتن کرامت

کرامت انسانی با مفاهیم آزادی و خودمختاری 
ارتبــاط تنگاتنــگ دارد. فرانســوا کراپیــو 
)François Crépeau( گزارشــگر ویــژه 
ســازمان ملل در امور حقوق بشــر مهاجران، 
مهاجرت را تالش بــرای یافتن کرامت می داند. 
مردم چه بــه خاطر فرصت های شــغلی بهتر، 
آموزش یــا بودن در کنار خانــواده به مهاجرت 
روی بیاورند و چه بــرای فرار از فقر، مناقشــه 
و ســتم، برای یافتن خانه ای دســت به این کار 
می زنند که بــه آن ها امکان داشــتن زندگی با 
کرامت انسانی را می دهد. حفظ کرامت انسانی 
جوهره فعالیت های انسان دوســتانه نهادهای 
خیریه اســت. به خاطر کرامت انسانی است که 
مردم از ظلم و خشونت کشور خود فرار می کنند 
و به سفر خطرناک پناه جویی تن در می دهند تا 
زندگی بهتری برای خــود رقم بزنند. این امر در 
مورد مهاجرت اجباری، کــه در آن علل اصلی 
آوارگی رابطه ای مســتقیم با نقض حقوق بشر 
و حمله به کرامت انســانی افــراد دارد، کاماًل 

مشهود است.
     پناه جویــان از کرامــت برخوردار 

می شوند؟
با این حال، مشــکل تنها به عبــور پناهنده از 
مرزهای یک کشور جدید پایان نمی یابد. یکی 
از مشخصه های مهاجرت امروزه، عدم دریافت 
حداقل شرایطی اســت که برای حفظ کرامت 
انسانی ضروری اســت. اغلب موارد، پناه جویان 
در برزخــی طوالنی مــدت در کشــورهای 

جایی در جهان 
مرجان حیرتی

»پناه جویی« مسئله ای مرتبط با کرامت انسانی اســت و کمک به پناه جویان نه تنها به معنای تأمین امنیت و 
فرصت های جدید برای افراد است، که تأکیدی است بر اراده افرادی که به دنبال خلق جهانی بهتر برای زندگی 
هستند. به گفته هانا آرنت، محرومیت از حقوق بشر هنگامی آشکار می شــود که فرد از داشتن مکانی برای 
زندگی که نظراتش را مهم و کارهایش را مؤثر می سازد، محروم شــود. به بیان دیگر، هنگامی که فردی دیگر 
توانایی آن را ندارد که به عنوان عامل اخالقی یا سیاســی عمل و صحبت کند در حالی که صدایش شــنیده 
می شود، از امنیت و آزادی بهره ببرد، و شناخت متقابلی را تجربه کند که حاصل شهروندی و عضویت در یک 
جامعه است، شکافی در حقوق بشر آشکار شده و این همان زمانی است که افراد مجبور به ترک خانه و جامعه 
خود می شوند. با این حال مســئله ای که در مورد پناه جویی مطرح می شود، حقوق بشر نیست: بلکه مفهومی 

اساسی تر از آن است که خود بنیان حقوق بشر را فراهم می آورد: کرامت انسانی.

آیا» کرامت انسانی« در کمک به مهاجران و پناه جویان رعایت می شود؟

حقیقت تلخ
کشورها سیاســت های خود را بر اســاس این که این افراد »مهاجر«، یعنی افرادی فاقد 
مســتندات هســتند، تنظیم می کند؛ نه بر اســاس واقعیت »فرد« بودن آن ها. دولت ها از 

پناه جویان به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند و این حقیقت تلخ بارها تکرار می شود.
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 غیرانســانی این دولــت در قبــال پناه جویان 
انتقاد کرده اند. 

در اروپا نیز قانونی تصویب شــده که استفاده از 
زور در مورد کشــتی های متعلق به قاچاقچیان 
انسان در منطقه مدیترانه مجاز است. هم چنین 
تقاضاهایــی بــرای کاهش برنامه هــای امداد 
و نجات در منطقــه مدیترانه به عنــوان عامل 
بازدارنــده چنین ســفرهایی صــورت گرفته 
اســت. در کنیا نیز دولت بارها تهدید به بستن 
اردوگاه های پناهندگان دداب )Dadaab( که 
نزدیک به 350 هزار نفــر را در خود جای داده 
و بزرگ تریــن اردوگاه پناه جویــان در جهان 
به شــمار می آید، کرده اســت. این کار هزاران 
پناه جــوی ســودانی و ســومالیایی را مجبور 
بــه رفتن به کشــور ســوم یا کشــورهایی که 
نمی توانند از آن ها محافظــت و حمایت کنند، 

خواهد کرد. 
در بســیاری از کشــورهای پذیرنــدة پناهجو 
مانند ایتالیا، آفریقای جنوبــی، یونان و آلمان 
شــاهد حمالت بیگانه ســتیزانه به پناهندگان 
هســتیم. دولــت کانادا نیــز هزینــه و تالش 
بســیاری کرده تا مانع از پذیرش پناهجو شود. 
دولت این کشــور قوانینی برای محدود کردن 
دسترســی پناهندگان به خدمات وضع کرده 
که ازجمله آن هــا می توان بــه کاهش بودجه 
بسیاری از سازمان ها و جوامع غیردولتی حامی 
پناهندگان، زیر سؤال بردن احکام دادگاه هایی 
که به نفع حقوق پناهندگان صادر می شــوند، و 
استفاده از زبان امنیت و جرم و جنایت به هنگام 

گفتگو درباره پناهندگان اشاره کرد. 
     کرامت و عدالت 

کرامت انســانی با مفهوم عدالــت نیز رابطه ای 
نزدیک دارد. برخورد مناســب با پناه جویان به 
معنای احترام به کرامت انســانی آن هاســت و 
این کرامت، به رسمیت شــناختن تقاضاهای 
عادالنه ای مانند برابری و حقوق بشــر را، ملزم 
می ســازد. در کل می تــوان گفت کــه اوضاع 
پناه جویان در ســطح جهان مســاعد نیست و 
کشورهای پذیرندة پناهندگان تالش می کنند 
»بار ســنگین« پناه جویان را به عهده یکدیگر 
بسپارند؛ این در حالی است که گفتمان مردمی 
و رسانه ای در این کشورها نیز علیه پناه جویان 
اســت. آنچه که در مــورد همه ایــن اقدام ها، 
سیاســت ها و رویدادها مشترک است این است 

که هر قدر که این سیاســت ها قانونی باشــند، 
با مفهــوم حقیقی احتــرام به کرامت انســانی 

سازگاری ندارند. 
کشــورها سیاســت های خود را بر اساس این 
که ایــن افراد »مهاجــر«، یعنی افــرادی فاقد 
مســتندات هســتند، تنظیم می کنــد؛ نه بر 
اســاس واقعیت »فرد« بودن آن ها. دولت ها از 
پناه جویان به عنوان ابزار سیاســی اســتفاده 
می کنند و این حقیقت تلخ بارها تکرار می شود. 
برای مثال، دولت استرالیا کمک های توسعه ای 
هنگفتی به کامبوج و گینــه نو در قبال موافقت 
با اسکان پناهندگان این کشــور ارائه می دهد. 
این سیاست ها، پناهندگان را تا حد ابزاری برای 
چانه زنی در محاسبات سیاســی بین کشورها 
پایین مــی آورد و کرامت انســانی آن ها را زیر 

سؤال می برد. 
در میان این همه تاریکی، سوســوی نورهایی از 
امید نیز دیده می شــود؛ مانند تالش قهرمانانه 
گارد ســاحلی ایتالیا و نجات جــان ده ها هزار 
پناهجو با وجود پایان عملیات ماره نوســتروم 
این کشــور و بودجــه آن، تصمیــم آلمان به 
پذیــرش 60 هــزار پناه جوی ســوری، تالش 
صدها ســازمان غیردولتی در سراســر جهان 
بــرای فراهم کــردن لبــاس، غذا، ســرپناه، 
 کمک هــای دارویــی و خدمات غذایــی برای 

پناه جویان. 
فعاالن در امور پناه جویان باید همواره به خاطر 
داشته باشــند که کرامت انســانی بر سیاست 
برتری دارد و نباید افراد را اســیر چیدمان های 
اجتماعــی کــرد؛ بلکــه بایــد چیدمان های 
اجتماعــی را بر اســاس کرامت انســانی افراد 
تنظیم نمود. به پناهنــدگان به خاطر مصلحت 
سیاســی، منفعت اقتصادی یا حتــی به خاطر 
انجام عمل صحیح، محافظــت و کمک عرضه 
نمی شود؛ آن ها بدین دلیل مستحق محافظت 
و کمک هستند که انســان اند و کرامت انسانی 
دارند. نادیده گرفتن این شایســتگی، محدود 
کردن حقوق آن ها، اجبار آن ها به سوی زندگی 
غیرقانونی و ناشــنیده گرفتن صــدای آن ها به 
معنای نادیــده گرفتــن ارزش و برابری فطری 
آن ها به عنــوان افرادی دارای کرامت انســانی 
است. هر جا که فردی از جامعه از کرامت فطری 
خود محروم شــود، ارزش آن جامعه به عنوان 

 .یک کل کاهش می یابد

پذیرندة پناهنده گرفتار می شــوند که در آن ها 
محدودیت های مربوط بــه آزادی جابه جایی، 
حق کار و دسترســی به خدمــات و همچنین 
محیط های به شــدت ناامن، توانایی افراد برای 

داشتن زندگی راحت را محدود می سازد. 
متأســفانه، دولت ها و بازیگران قدرتمندی که 
در مســئله پناه جویی نقش دارند، هرچند که 
در کالم بر اهمیت کرامت انســانی تأکید دارند، 
در عمل آن را نادیده گرفته و ارزشــی برای آن 
قائل نمی شــوند. آن ها سیاســت هایی اعمال 
می کنند که پناه جویان را به حاشــیه رانده و به 
ناامنی اي که پناه جویان با آن روبه رو هســتند، 
دامــن می زننــد. ماهیت متزلــزل محافظتی 
که کشــورهای پذیرنــده ارائــه می کنند، در 
کنار انگیزه و شــجاعتی که پناه جویــان را به 
انجام هر کاری وامی دارد، بســیاری از آن ها را 
به ســوی ســفرهای خطرناک به کشــورهای 
شمال )کشورهای توسعه یافته  اروپا، آمریکای 
شمالی، اســترالیا و غیره( ســوق می دهد. این 
ســفرهای خطرناک شامل مســائل مختلفی 
از جمله سوءاســتفاده قاچاقچیــان، اخاذی از 
پناه جویــان، محدودیت های ویزا و مشــکالت 
در رهگیری دریایی و گم شــدن و مرگ در دریا 
می شود. اگر این پناه جویان آنقدر خوش اقبال 
باشــند که به اروپا، آمریکا یا اســترالیا برسند، 
این کشــورها با قوانین کیفری که حقوق آن ها 
را زیر ســؤال می برد، مانند بازداشت، اتهامات 
جرم و جنایت، نژادپرســتی و بیگانه ســتیزی 
به اســتقبال آن هــا می رونــد. بــرای مثال، 
اســترالیا که ســخت گیرانه ترین سیاست ها 
را در قبــال پناه جویان دارد، مدت هاســت که 
قانون بازداشــت اجباری همــه پناه جویان را 
اعمال می کنــد. به تازگی نیز قانــون جدیدی 
در این کشور تصویب شــده که اگر پناه جویان 
با قایق خود را به اســترالیا برسانند، هرگز حق 
آن را ندارند که پای خود را بر خاک این کشــور 
بگذارند؛ حتی اگر تقاضایشــان برای وضعیت 
پناه جویی کاماًل به رســمیت شــناخته شود. 
افــرادی که از راه هــای دریایی وارد اســترالیا 
شــوند، به مراکز نگهداری در گینه نو فرستاده 
می شوند و به آن ها پیشــنهاد اقامت در کامبوج 
داده می شود. فعاالن حقوق بشر و سازمان های 
غیردولتــِی حامی حقــوق پناه جویــان، بارها 
از دولــت اســترالیا بــه دلیل سیاســت های 

برزخ پناه جویان
در اغلب موارد، پناه جویان در برزخی طوالنی گرفتار می شوند که در آن ها محدودیت های 
مربوط به آزادی جابه جایی، حق کار و دسترســی به خدمات و همچنین محیط های به 

شدت ناامن، توانایی افراد برای داشتن زندگی راحت را محدود می سازد.

برخورد مناسب 
با پناه جویان به 

معنای احترام به 
کرامت انسانی 

آن هاست و 
این کرامت، به 

رسمیت شناختن 
تقاضاهای 

عادالنه ای مانند 
برابری و حقوق 

بشر را، ملزم 
می سازد. در کل 

می توان گفت که 
اوضاع پناه جویان 
در سطح جهانی 

مساعد نیست 
و کشورهای 

پذیرندة پناهندگان 
تالش می کنند 
»بار سنگین« 

پناه جویان را به 
عهده یکدیگر 

بسپارند
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صلیب سرخ

فجایــع و بحران ها بر تمــام ارکان جوامع تأثیر 
می گذارنــد. آثار اولیــه فجایع شــامل تلفات 
انســانی، تخریب منطقه حادثه دیده و تخریب 
زیرســاخت های اولیه است. هم چنین بسیاری 
از بازمانــدگان و نجات یافتــگان حوادثی نظیر 
سیل، زلزله، طوفان و سونامی دچار آسیب های 
جدی جســمی و هم چنین روحی می شــوند. 

نجات یافتگان معمــوالً آینده ای مبهم پیش رو 
دارند و توان آن ها برای تأمین نیازها و رفاه خود، 
دست کم در کوتاه مدت، کاهش می یابد. پس از 
بروز حوادث غیرمترقبه، بســیار محتمل است 
که نجات یافتــگان خانه های خود را از دســت 
بدهند و به غذا، آب آشــامیدنی و دیگر الزامات 
ضروری زندگی احتیاج پیدا کنند. پس از وقوع 

چنین حوادثی، مسئله ای که اهمیت بسیار زیاد 
دارد، واکنش ســریع و پاسخ متناسب به بحران 
است. واکنش سریع و متناسب می تواند از مرگ 
بســیاری از افراد جلوگیری کنــد و خطرات و 
مشــکالت پیش روی نجات یافتگان را کاهش 

دهد. 
     اولویت صلیب سرخ جهانی و هالل 

احمر پس از بحران
هدف صلیب ســرخ جهانی و هــالل احمر این 
اســت که به حوادث غیرمترقبه تــا حد امکان 
سریع و مؤثر واکنش دهند. این سازمان ها پس 
از وقوع حوادث تمامی منابع خود شــامل افراد، 
پول و دارایی های مختلفشان را بسیج می کنند 
و از شــبکه های امدادرســانی خود به شکلی 
هماهنگ استفاده می کنند تا آثار اولیه رویداد و 
تخریب ها و خسارت های اولیه را تخمین بزنند 
و پاسخی متناسب با شــدت بحران و نیازهای 

جوامع دچار بحران ارائه کنند. 
هدف اولیه پاســخ به بحران نجــات از خطرات 
اولیه و فــوری و ایجاد شــرایط باثبــات برای 
نجات یافتگان اســت. ایــن شــرایط باثبات، 
جنبه هــای مختلفی از جمله شــرایط عاطفی 
و جســمی نجات یافتگان را در برمی گیرد. این 
اقدامــات هم زمان با بازیابی اجســاد قربانیان، 
برقراری مجدد خدمات ضروری مانند آب و برق 
را شامل می شود. این که این گام های اولیه چه 
میزان زمان می برد، بسته به بزرگی، نوع و زمینه 
بحران و فاجعه متفاوت است، اما به طور معمول 
بین یک تا شش ماه زمان می برد. در مدت زمان 
مورد اشاره، مرحله اول شــامل اقدامات امداد 
و نجات فــوری بالفاصله پس از وقــوع بحران 
می شــود و پــس از آن در مرحله بعــدی و در 
میان مدت، مرحله ای اســت که مختص تثبیت 

شرایط جسمی و روحی نجات یافتگان است. 
     پیامد فجایع

پیامدهــای اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی 
فجایع، معموالً پیچیده اســت. برخــی از این 

پیامدها شامل موارد زیر می شود:
اختالل در شــبکه های مردمی کمک رســانی 
که موجب آســیب پذیری بیشــتر در مناطق 

بحران زده می شود؛
اختالل در عملکرد بازارها در مناطق بحران زده 
که موجب کاهش دسترسی به غذا و مواد مورد 
نیاز و هم چنین کاهش یــا قطع درآمد مردم در 

حاال وقت آرامش است
سام مولوی

واکنش به بحران، مرحله دوم از چرخه مدیریت بحران است که شــامل موارد مختلفی از جمله هشدار دادن، 
تخلیه مناطق بحران زده یــا در معرض بحران، جســتجو و نجات، فراهم کردن امدادهــای فوری، ارزیابی 
خسارت ها و بازسازی سریع زیرساخت ها می شود. هدف اصلی واکنش به بحران، کاهش تلفات انسانی و بهبود 
وضعیت نجات یافتگان و آسیب دیدگان بحران است. فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل 
احمــر(The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC))  در 

پایگاه اینترنتی خود راهبردهای این نهاد در رابطه با بحران ها و حوادث غیرمترقبه را تشریح کرده است. 

راهبردهای فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر 
برای واکنش به بحران ها



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    71

حــوادث طبیعی معاصــر بــود و واکنش های 
گسترده ای از سوی مردم جهان در پی داشت. 
فدراســیون بین المللــی جمعیت های صلیب 
سرخ و هالل احمر بیش از سه میلیارد و یکصد 

میلیون دالر از سراسر جهان کمک های مالی 
جمع آوری کــرد. واکنش به ایــن بحران، 
بزرگ ترین عملیات امدادی و بازسازی این 
نهاد بین المللی بود که برای ده ســال ادامه 

یافت. 
عملیات فدراسیون بین المللی جمعیت های 

صلیب ســرخ و هالل احمر بر چهار کشوری 
که بیشترین خســارت ها را در جریان سونامی 
متحمل شــدند متمرکز شــد. این کشــورها 
اندونزی، ســریالنکا، مالدیو و تایلنــد بودند. 
هــزاران امدادگر و داوطلب تحــت نظارت این 
ســازمان بین المللی در جریان امدادرسانی و 
بازسازی مشارکت داشتند و بیش از 4 میلیون 
و ســیصد هزار تن از کمک ها و پشتیبانی های 
بشردوســتانه این نهاد امدادرسان بهره بردند. 
بســیاری از داوطلبانــی کــه در عملیات های 
امدادرســانی مشــارکت داشــتند، خــود از 

نجات یافتگان بحران بودند. 
یکی از اولویت هــای فدراســیون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر، فراهم 
کردن مسکن برای کسانی بود که سرپناه های 
خود را از دست داده بودند. در همین راستا 57 
هزار خانه توســط این نهاد بین المللی ساخته 
شــد. امکان دسترســی بیش از 700 هزار نفر 
به آب سالم فراهم شــد و بیش از هزار مدرسه، 
بیمارســتان یا کلینیک ســاخته یا بازسازی 
شــد. هم چنین از طریق ارائه کمک های مالی، 
امکانات یا آموزش به 63 هزار خانواده کمک شد 
که منبع درآمدی برای خود فراهم کنند. این ها 
خانواده هایــی بودند که در اثر ســونامی منبع 

درآمد خود را از دست داده بودند. 
     پیشــتیبانی از جمعیت هــای 

بحران زده
بین المللــی  فدراســیون  دیگــر  راهبــرد 
جمعیت هــای صلیب ســرخ و هــالل احمر، 
پیشــتیبانی از جمعیت های بحران زده و آماده 
ســاختن آن ها در برابر بحران هــای احتمالی 
آتی بود. از جملــه اقداماتی که در این راســتا 
انجام شــد ایجاد گروه های جســتجو و نجات 
در تایلند، آموزش کمک هــای اولیه به هزاران 

نفر در ســریالنکا و کاشــت گیاه کرنا )مانگرو( 
در اندونزی بــرای کاهش خطر ســیل در این 
کشور بود. هدف از اجرای این برنامه ها، کاهش 
خطرات و اجرای برنامه های مدیریت بحران بود 
که به ایجاد جوامعی توانمندتر و آماده تر در برابر 
بحران در کشورهای آســیب دیده کمک کرد. 
آثار این برنامه ها تا بــه امروز ادامه دارد و ثمرات 

آن ها دیده می شود. 
یکــی دیگــر از بحران هایــی که فدراســیون 
بین المللی جمعیت های صلیب ســرخ و هالل 
احمــر در آن نقش مهمــی ایفا کــرد، زلزله و 
ســونامی بزرگ در شــرق ژاپن در سال 2011 
بود. بالفاصله پــس از بروز بحــران، گروه های 
پزشــکی صلیب ســرخ ژاپن از نقاط مختلف 
این کشــور به مناطق بحران زده اعزام شدند و 
به درمان بیش از 90 هزار نفــر پرداختند. پس 
از آن صلیب ســرخ بــر فراهم کــردن خدمات 
رفاهــی تمرکز کــرد. ایــن خدمات شــامل 
کمک رســانی به بیــش از حــدود 135 هزار 
نفر بود کــه در اثر زلزله و ســونامی بی خانمان 
شــده بودند. این افراد در اقامتگاه های موقتی 
اســکان داده شــدند. این اقامتگاه ها شــامل 
مجموعه ای از وسایل خانگی الکترونیکی بودند. 
هم چنین ســرمایه گذاری بزرگی در راســتای 
بازسازی زیرســاخت های بهداشتی خسارت 
دیــده انجام شــد و مجموعه های بهداشــت و 
درمان موقتی ســاخته شــد. در این مدت پنج 
 بیمارستان با کمک های مستقیم صلیب سرخ 

 .احداث شدند

مناطق بحران زده می شود؛
تخریب زیرساخت های بهداشتی ضروری مانند 
بیمارســتان ها که موجب می شود امدادرسانی 
و خدمات اورژانســی مختل شــود و هم چنین 
جمعیت های آســیب دیده، در دسترســی به 
خدمات بهداشــت و درمانی طوالنــی مدت با 

مشکل مواجه شوند.
در کنار مواردی که ذکر شــد، وضع در مناطق 
آسیب دیده ممکن اســت در اثر خطرات ثانویه 
حاصل از فجایع پیچیده تر شــود. برخی از این 
خطــرات ثانویــه شــامل پس لرزه هــا پس از 
وقوع زلزله ها و هم چنین شــیوع بیماری های 

واگیردار است. 
باید بر ایــن نکته تأکید کرد که ســازمان های 
امدادرســان باید تمام تالش خــود را بکنند تا 
به واســطه از بین بردن یا نادیده گرفتن ساز و 
کارهای موجود محلی یا ایجاد وابستگی بیش از 
حد جمعیت های آسیب دیده به این سازمان ها، 
وضعیــت بــد را بدتر نکننــد. در عــوض باید 
تالش ها در این راستا باشــد که بنیان های الزم 
برای بهبود و بازگشــت به زندگی جمعیت های 
آسیب دیده فراهم شــود. وضعیت در مناطقی 
که دچار حوادث غیرمترقبه می شوند، به شدت 
سیال و دائماً به اشــکال غیرقابل پیش بینی در 
حال تغییر اســت، در نتیجه تمامی سازمان ها 
و نهادهایــی که در امدادرســانی حضور دارند، 
باید همکاری نزدیک و ســازنده ای با هم داشته 

باشند. 
     فعالیت های تازه

از جمله بحران هایی که فدراســیون بین المللی 
جمعیت های صلیب ســرخ و هــالل احمر در 
گذشته در آن ها وارد عمل شده است، سونامی 
26 دسامبر ســال 2004 در اقیانوس هند بود. 
در این تاریخ زلزله ای به بزرگی 9/1 ریشــتر در 
سواحل شمالی سوماترا رخ داد که موجب بروز 
سیل و سونامی ویران گر در مناطقی مختلف در 
اقیانوس آرام شد. سونامی خســارات و تلفات 
زیادی در 14 کشــور مختلف به بار آورد و 226 
هزار نفر در اثر این فاجعه جان باختند. بسیاری 
از نجات یافتگان این فاجعه، به غیر از جانشــان 
چیزی برایشان باقی نماند. میلیون ها نفر در اثر 
این سونامی خانه، دارایی ها و منبع درآمد خود 
را از دســت دادند. زلزله و ســونامی اواخر سال 
2004 در هند، یکی از بدترین و فاجعه بارترین 

صندوق 
امداد اضطراری فجایع

صندوق امداد اضطراری فجایع 
 Disaster Relief Emergency Fund)

DREF)) ) صندوقی است که توسط فدراسیون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در 
سال 1985 تأسیس شده است. هدف از تأسیس این 
صندوق این بود که پس از وقوع حوادث غیرمترقبه، 

منابع مالی فوری برای صلیب سرخ و هالل احمر، برای 
آغاز عملیات در مناطق بحران زده فراهم باشد. 

درخواست ها برای کمک به صندوق ارائه می شوند 
و مراحل بررسی درخواست ها و پرداخت 

پول طی 24 ساعت انجام می شود.

هدف صلیب سرخ 
جهانی و هالل 

احمر این است 
که به حوادث 

غیرمترقبه تا حد 
امکان سریع و مؤثر 
واکنش دهند. این 

سازمان ها پس 
از وقوع حوادث 

تمامی منابع خود 
شامل افراد، پول 

و دارایی های 
مختلفشان را 

بسیج می کنند 
و از شبکه های 

امدادرسانی 
خود به شکلی 

هماهنگ استفاده 
می کنند
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اتفاق

صلیب ســرخ کنیا اعالم کرده به زودی برنامه 
کاربــردی ارائه می کند که افــراد می توانند در 
شرایط اضطراری »با فشــار دادن یک دکمه« 
درخواســت آمبوالنــس کننــد. ایــن برنامه 
کاربردی قرار اســت در ماه آوریل سال جاری 
میالدی در »اپ استور« )برای موبایل هایی که 
از سیستم عامل آی او اس اپل استفاده می کنند( 
و »پلی اســتور« )بــرای موبایل هایــی که از 
سیستم عامل اندروید استفاده می کنند( عرضه 
شــود. این برنامه به غیر از امکان درخواســت 
ســریع آمبوالنس، امکانات دیگــری نیز دارد. 
کاربــران با اســتفاده از این برنامــه می توانند 
کمک های مالی اهدا کنند، آموزش کمک های 
اولیه دریافت کنند، از آخریــن اخبار مرتبط با 

صلیب سرخ آگاه شــوند، داوطلب شوند و براي 
عضویت در صلیب سرخ درخواست ارائه دهند. 

جمعیت صلیب ســرخ هند نیز در مــاه آوریل 
سال 2016، نخســتین برنامه کاربردی بانک 
خون در جهــان را ارائه کرد. ایــن برنامه که با 
هدف جبران کمبود منابــع خونی در هند ارائه 
شده است، بخشی از طرح بانک خون جمعیت 
صلیب سرخ اســت. کشــور هند با کمبود سه 
میلیون واحدی خون مواجه است و هر دو ثانیه 
یک نفر در هند به خون نیاز دارد. از سوی دیگر 
منابع خونــی در هند تا حد زیادی وابســته به 
اهداکننــدگان خانوادگی و جایگزین اســت و 
تعداد اهداکننــدگان خون داوطلــب در هند 
بسیار کم اســت. این برنامه کاربردی می تواند 

در مواقع اضطراری، یافتن افرادی که داوطلب 
اهدا خون هستند را تسهیل کند. 

افراد می توانند با اســتفاده از ایــن برنامه، یک 
حســاب کاربری در بانک خون جمعیت صلیب 
ســرخ هند ایجاد کنند و از طریق این حســاب 
کاربری فعالیت های خود در زمینه اهدای خون 
را مدیریت کنند. برای نمونــه این برنامه زمان  
اهدای مجدد خون را به افراد یادآوری می کند. 
هم چنین میزان منابع خونــی موجود در بانک 
خون و چرخه اســتفاده کلیه ذخایــر خونی از 

طریق این برنامه قابل مشاهده است. 
جمعیت صلیب ســرخ هنــد این برنامــه را با 
همکاری شرکتی با نام جی والتر تامپسون ارائه 
کرده است. ســنتیل کومار، مدیر ارشد بخش 
خالقیت شرکت جی والتر تامپســون، در این 
باره می گوید که با افزایش روزافزون تقاضا برای 
ذخایر خونی در سراســر جهــان، فراهم کردن 
امکان کارآمد ذخیره سازی سالم و کافی خون، 
اهمیت بســیار زیادی دارد. وی اضافه می کند 
که بسیار از افراد نســبت به اهدای خون موضع 
منفی دارند و در واقع بیــش از نود درصد مردم 
جهان هیــچ گاه در برنامه های اهــدای خون 
مشارکت نمی کنند، اما برنامه کاربردی صلیب 
ســرخ هند از زبان متفاوتی استفاده کرده است 
و به جای واژه »اهدا« از واژه »ذخیره ســازی« 
استفاده کرده است و از افراد می خواهد که خون 
خود را در بانک خون »ذخیــره« کنند. صلیب 
سرخ هند امیدوار اســت این رویکرد جدید به 
جبران بخشــی از کمبود منابع خونی در کشور 

هند کمک کند. 
صلیب ســرخ آمریــکا نیــز در قالــب برنامه 
کمک های اولیه خــود امکان جدیــدی برای 
کمک به کشــاورزان و خانواده های آن ها ارائه 
کرده اســت. این برنامه با هدف افزایش ایمنی 
روستاییان و کشــاورزان و ارائه مشاوره به آن ها 
و خانواده هایشــان، در زمینه کمک های اولیه و 
اورژانسی تهیه شده اســت. این برنامه رایگان 
اســت و همه افرادی که از تلفن های هوشمند 
استفاده می کنند می توانند از آن استفاده کنند. 
در این برنامه اطالعاتی در زمینه ایمنی استفاده 
از خودروهــای ای تی وی، ایمنی اســتفاده از 
دیلم و مته، ایمنی کــودکان در مزارع و ایمنی 
برق در مزارع اســت و هم زمان با دوره کاشــت 

 .بهاره در آمریکا ارائه شده است

»اَپ« هایی برای امداد 
نجات و کار خیر

محمد احمدی

در جهان امروز فناوری های نوین رســانه ای بر همه عرصه های زندگی تأثیر گذاشته 
و شــیوه هایی که مردم کارهایشــان را انجام می دهند را تغییر داده است. سیستم 
تلفن های همراه و فراگیري برنامه های کاربردی (اپلیکیشــن) که از طریق این ابزارها 
در دسترس هستند، فرصت مناسبی برای ســازمان ها و نهادهای مختلف فراهم کرده 
است که خدمات خود را به شکلی آسان و ســریع در دسترس افراد نیازمند قرار دهند 
و هم چنین عملیات هایشان را تسهیل و تسریع کنند. ســازمان های امدادرسان نیز 
طی سال های اخیر تالش کرده اند بیشتر از گذشــته از فناوری های نوین برای انجام 
فعالیت های خود اســتفاده کنند. صلیب ســرخ از جمله نهادهایی است که در مسیر 
اســتفاده از فناوری های نوین ارتباطی، برای ارائه خدمات مختلف قرار گرفته است. 
در ادامه به برخی از برنامه های کاربردی که جمعیت های صلیب ســرخ در کشورهای 

مختلف ارائه کرده اند اشاره می کنیم. 

برخی از برنامه های کاربردی که جمعیت های صلیب سرخ 
در کشورهای مختلف از طریق فناوری های نوین رسانه ای 

ارائه کرده اند

برنامه کاربردی بانک خون
 جمعیت صلیب سرخ هند در ماه آوریل سال 2016، نخستین برنامه کاربردی 
بانک خون در جهان را ارائه کرد. این برنامه که با هدف جبران کمبود منابع خونی 

در هند ارائه شده است، بخشی از طرح بانک خون جمعیت صلیب سرخ است.

سیستم تلفن های 
همراه و فراگیري 
برنامه های 
کاربردی 
)اپلیکیشن( 
که از طریق این 
ابزارها در دسترس 
هستند، فرصت 
مناسبی برای 
سازمان ها و 
نهادهای مختلف 
فراهم کرده است



گپگفت وگوتقویم

 به بهانه روز جهاني صليب سرخ 
و هالل احمر 

باحسينعلی زاهدی معاون فرهنگی، 
آموزشی و امور استان های نمایندگی 

ولی فقيه در جمعيت هالل احمر

رئيس سازمان امداد و نجات هالل 
 احمر از شرایط امداد و نجات در 

کشور می گوید

برای تخفيف آالم 
انساني

نقشه راهی برای 
آینده

 ارتشی که هميشه 
باید مجهز باشد

هالل

 آرامش 
پس از طوفان

 نگاهی آماری به سيل اولين ماه سال 95  
و فعاليت های جمعيت هالل احمر در کمک به هموطنان
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تقویم

بر اســاس یافته هــای تاریخــی و تحقیقات 
مورخیــن ، تفکــر و رفتار انســان دوســتانه 
در تمــدن های قدیــم و حتی قبایــل بدوی 
و انســان های اولیه وجود داشــته است . در 
میان سومریان یک نهاد ســازمان یافته وجو 
داشــته که در آن قواعدی مانند اعالم جنگ 
، حکمیــت، مصونیــت ســفر و آزاد ســازی 
اســیران در مقابل فدیه معمول بوده اســت. 
در قرن ششــم قبل از میالد در یونان باستان 
مجموعه معاهداتی در مــورد غنیمت جنگ 

در زمان های مقدس و فصل های نا مناســب 
سال ، محدودیت مجازات تســلیم شدگان و 
آزادی اســیران در مقابل خون بها ، منع هدف 
قراردادن غیر نظامیان و لزوم اســترداد پیکر 

سربازان مرده وجود داشته است.
در فرهنگ و تمدن اسالمی نیز قواعد مدیترانه 
ای درباره حقوق بشردوســتانه وجــود دارد. 
نمونه بارز رعایت حقوق بشردوستانه در اسالم 
، فرمان حضرت علی )ع( خطاب به سربازان و 
فرماندهان نظامی در جنگ با معاویه است که 

می فرماید: »هیچ فرد در حال فرار را نکشید ، 
جان هیچ مجروحی را نستانید، هیچ اسیری را 
گردن نزنید ، مردگان را مثلــه نکنید، زنان را 

سخن زشت مگویید و آزار نرسانید.«
ظهور حقوق بشردوســتانه کالسیک به زمان 
تاسیس صلیب سرخ بین المللی باز می گردد 
که هانری دونان بنیانگذار این نهضت در کتاب 
خاطرات خود از جنگ ســولفورینو در ســال 
1862 این اندیشــه را مطرح کرد. کنوانسیون 
ژنو که با همکاری ژنرال دوفور و هانری دونان 
در کنفرانس دیپلماتیک ژنو در ســال 1864 
تصویب شــد ، حقوق بشردوســتانه معاصر را 

پایه گذاری کرد.
     ایــده حقوق بشردوســتانه بين 

المللی 
ایده حقوق بشردوستانه بســیار ساده اما تاثیر 
گذار بود؛ بعضی از کارها حتی در زمان جنگ 
هم مجاز نیست. طبعاً محدودیتهایی در مورد 
اعمال خشونت آمیز انسان وجود دارد. توجه به 
این ایده نقطه آغاز بــود و بدین ترتیب حقوق 
بشردوستانه بین المللی قواعدی را مطرح می 
ســازد که هدف آن حمایت از طبقات خاصی 
از مردم اســت که در جنگ شرکت نداشتهاند 

برای تخفيف آالم انساني
دکتر سيد محمدرضا اميری تهرانی

18 اردیبهشت ) 8May (  مصادف با روز جهانی صليب سرخ و هالل احمر است. این سازمان بين المللي که با هدف 
تخفيف آالم انساني و حفظ و پيشرفت بهداشت عمومي تشکيل شد، بر اســاس موافقتنامه ژنو در سال 1864 
ميالدي و به خصوص به علت تالش شــخصي به نام ژن هنري دونان )Jean Henr Dunant( سوئيسي، صليب 

سرخ  نام گرفت. در ادامه نگاهی داریم به فعاليت های صليب سرخ و جمعيت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران.

به بهانه روز جهاني صليب سرخ و هالل احمر 
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و یا دســت از خصومت برداشتهاند. به اختصار 
برخی ویژگی های ایده حقوق بشردوســتانه 

بررسی میشوند.
ایده عملی : حقوق بشردوستانه درصدد تعیین 
مشروعیت یا عدم مشــروعیت جنگ نیست، 
بلکه هدف آن ابتدائاً و عمدتاً محدود ساختن 
آثار مخرب جنگ است. امروزه جنگ ممنوع و 

غیر قانونی اعالم گردیده است.
ایده جهانی: حقــوق بینالملل بشردوســتانه 
تعهدی بینالمللی درخصوص احترام به بشر در 
زمان جنگ فراهم سازد و بدین ترتیب دولتها 
نشــان میدهند که میخواهند حقوق بینالملل 

بشردوستانه برای همگی الزامآور باشد.
قواعد حقوقی: حقوق بشردوســتانه بینالمللی 
شامل مجموعهای از قواعد بینالمللی است که 
هدف آن محدود ساختن آثار جنگ نسبت به 
مردم و اهداف جنگی است. این قواعد حقوقی 
در تعدادی از معاهــدات بینالمللی گردآوری 
شدهاند که آنها را میتوان به چهار گروه تقسیم 
کرد: معاهدات مربوط بــه حمایت از قربانیان 
جنگ،معاهــدات مربوط بــه محدودیت و یا 
ممنوعیت انواع تســلیحات نظامی،معاهدات 
مربوط به حفاظت از اهداف خاص و معاهدات 
مربــوط به صالحیــت بینالمللی )ســرکوبی 

جرائم(.
بطور خالصه  پیام اصلی حقوق بشردوســتانه 
بینالملل عبارت اســت از اینکــه: به مردمی 
که در جنگ شــرکت ندارند یا دست از جنگ 
برداشــتهاند حملــه نکنید؛ ســالحهایی که 
جنگجویان را از غیر نظامیان تفکیک نمیکنند 
یا سالحها و روشــهای جنگی که آسیب ها و 
خســارات غیر ضروری را وارد میسازند، مورد 

استفاده قرار ندهید.
     حمایت از مردم

حقوق بشردوســتانه بینالمللی از مردمی که 
در جنگ شرکت نداشــته و یا دست از جنگ 
برداشــتهاند، حمایت میکند. این گروه شامل 
افرادی چون غیر نظامیان، زخمیها، بیماران، 
اسیران جنگی، کشــتی شکستگان و شاغلین 
در امور پزشکی و مذهبی اســت.عالوه بر این 
حقوق بشردوستانه بینالمللی با ملزم ساختن 
طرفین مخاصمه در ارائــه کمکهای مادی به 
این مردم و برخورد انســانی با آنها در تمامی 
شــرایط از آنها حمایــت میکنــد. بیماران و 

مجروحین باید جمــع آوری و از آنها مراقبت  
شود؛ برای اســرای جنگی غذای کافی، جای 
مناســب فراهم شــده و از تضمینهای قضایی 

برخوردار شوند. 
     اصول بنيادین نهضت بين المللي 

صليب سرخ و هالل احمر 
نهضت بینالمللی صلیب ســرخ و هالل احمر 
تشکیالتي بینالمللي اســت که وظیفه اصلي 
آن کمک رساني به افراد آسیب دیده از حوادث 
طبیعي و غیر طبیعي و همچنین ارائه خدمات 
بشر دوستانه به افراد آسیب پذیر جامعه است. 
اصول بنیادینی که این نهضت دنبال می کند 
به این شرح  است: انســانیت، بي غرضي ، بي 

طرفي و نداشتن وابستگي .
     اهداف چهــار گانه جمعيت هالل 

احمر 
اهداف چهار گانه جمعیت هالل احمر عبارت 
است از: تالش برای تسکین آالم بشری،تامین 
احترام انســانها،حمایت از زندگی و ســالمت 
انسان ها،کوشش در جهت برقراری دوستی و 

تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملتها..
     اهداف راهبــردی جمعيت هالل 

احمر 
اهداف راهبردی جمعیــت هالل احمر عبارت 
اســت از:  نجات زندگــی افــراد ، آمادگی در 
برابــر ســوانح و بحرانهــا ،  بازتوانــی پس از 
ســوانح و بحــران ها،نظام مدیریت ســوانح ، 
بهتر،کاهش خطر  مقــاوم سازی،بهداشــت 
ســوانح ،مقابله با تغییرات آب و هوایی،ترویج 
جامعه شمولی ، ترویج کاربرد اصول بنیادین، 
جلب مشــارکت افــراد محروم، مشــارکت 
جوانان،خدمات داوطلبانه، دیپلماســی بشر 
دوستانه. دیپلماسی بشر دوستانه تالشی چند 
جانبه اســت که در آن ضمن تأکید بر نیازها و 
حقوق افراد آســیب پذیر ســعی میگردد در 
تمامی فرآیند گفتگوها ، صدای رسای آسیب 
پذیران باشــد. جمعیت هالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران  در کمک به اجــرای تعهدات 
دولت بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه 
و قطعنامههای کنفرانس بیــن المللی صلیب 
سرخ و هالل احمر مشــارکت دارد، و در انجام 
وظایف مرتبط از جمله مســائل بهداشــتی، 
خدمات اجتماعی، مدیریت سانحه و بازپیوند 

خانواده همکاری می کند.

     راهکارهای اجرایی جمعيت هالل 
احمر 

پس از بررســی اهــداف راهبــردی جمعیت 
هم اکنون به معرفــی راهکارهای اجرایی می 
پردازیــم. اول راهکارهای مربــوط به راهبرد 
2020 که شــامل این موارد اســت: آموزش 
کیفی ، مســتمر و بــه روز بــرای مخاطبان 
ســازمان ،اســتفاده مؤثــر از شــگفتی های 
طبیعــی و عناصــر فرهنگــی ، اجتماعــی و 
هنری در ارتقاء فرهنگ بشــر دوستی،ترویج 
و همگانی ســازی اهداف و ارزشــهای نهضت 
بیــن المللی هــالل احمــر در بین اقشــار 
مردم،استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی 
و ارتباطی و ســایر رســانه های جمعیت در 
فعالیت های ســازمان،آموزش روشهای اقدام 
پژوهی و برنامهریزی بــرای طراحی و اجرای 
فعالیتهای مؤثر  بشردوستانه،ترجیح رویکرد 
مســئله محوری به جای موضوع محوری در 
فعالیتها، شناســایی و احیای عناصر فرهنگی 
بشردوستانه در فرهنگ ملی و خرده فرهنگ 
ها ، توسعه، فراگیری و بکارگیری مهارت های 
دوستی برای ایجاد تفاهم و گفتگوی مسالمت 
آمیز بین اقوام ایرانی ،ایجــاد فرصتهای برابر 
برای ظهور و بروز فرهنگ اقدام های متفاوت 
در انجام فعالیتها و برنامه های بشردوســتانه 
،پرورش مهارتهــای چگونگی بکاربردن دانش 

در ارائه خدمات.
     راهبردهای تعامل با جوانان

بخش جوانــان به عنــوان رهبــران تفویض 
مســئولیت و اختیار به اعضــای کانون های 
سازمان جوانان، توســعه زمینه فعالیت های 
بشردوســتانه ،پرورش مهارتها وفنون رهبری 
برای آماده ســازی جوانان جهت ایفای نقش 

خالقانه رهبری.
     بخش جوانان به عنوان داوطلبان

توجه بــه ویژگی هــای جوانــان در تدوین و 
اجرای فعالیتهای  داوطلبانه، ظرفیت ســازی 
برای مشارکت هر چه بیشتر جوانان در انجام 
فعالیتهای بشردوستانه و عام المنفعه ،همگام 
ســازی فعالیتهای داوطلبانه و بشردوســتانه 
با نیازهای جوانان،شناســایی و الگو سازی از 
جوانان موفق و شایســته در ارائــه فعالیتهای 
بشردوســتانه و عام المنفعه،انسجام بخشی به 
فرآیند ســازماندهی اعضا و گذر هدفمند آنها 

 برنامه داوطلب یار امداد و نجات
برنامه ملی داوطلب یار امداد و نجات در راستای ارتقای اثر بخشی خدمات امدادی در ایام نوروز با 
مشارکت و حضور داوطلبانه پزشکان و پیراپزشکان داوطلب سازمان به منظور پوشش حداکثری 

ارائه خدمات پزشکی در پایگاه های امداد ونجات  جاده ای و ساحلی اجرا می شود.
 

پیام اصلی حقوق 
بشردوستانه 

بینالملل 
عبارتست از 

اینکه: به مردمی 
که در جنگ 

شرکت ندارند یا 
دست از جنگ 

برداشتهاند حمله 
نکنید؛ سالحهایی 

که جنگجویان را 
از غیر نظامیان 

تفکیک نمیکنند 
یا سالحها و 

روشهای جنگی 
که آسیب ها و 
خسارات غیر 

ضروری را وارد 
میسازند، مورد 

استفاده قرار 
ندهید
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تقویم

در ســاختار کانون ها،همکاری با دستگاه ها و 
نهادهــای مرتبط با امــور جوانان،پیش بینی 
فعالیتهایــی بــرای تضمین حداکثــر ایمنی 
و حفــظ ســالمت داوطلبــان جوان،تدوین 
اســتانداردها ، معیارهــا و روش های طراحی 
و اجرای برنامه های آموزشــی، ارزشــیابی و 
سایر فعالیتهای سازمان در امور جوانان،آشنا 
ســازی جوانان با اصــول و ترویــج اهداف و 
ارزشــهای جمعیت هالل احمر از طریق اعضا 
در قالب برنامه های ورزشی و فرهنگی،ارتباط 
با سایر تشــکل های جوانان برای بهره گیری 
از ظرفیتهــای همدیگــر در ترویــج اهداف 
وارزشــهای هالل احمر ،حمایــت از زندگی ، 
سالمت ، صلح و دوســتی با تضمین احترام و 

کرامت انسانی
     بخش جوانان به عنوان بهره مندان

ایجاد فرصتهای تعامل هــم افزا بین جوانان و 
اقشار آســیب پذیر جهت توانمندسازی آنان، 
آموزش روشهای گفتگو و مهارت های برقراری 
ارتباط مؤثر  و فــرا مؤثر  به اعضــا و کارکنان 
،پــرورش درک زیبایــی شناســی دراعضا و 
جوانان ،ایجاد فرصت هایی بــرای فعالیتهای 
گروهی و تیمی در بیــن جوانان در حوزه های 
مختلف فرهنگی ، آموزشــی و تربیت بدنی ، 
استفاده از علوم میان رشــته ای و ساماندهی 
تلفیقی محتــوای برنامــه هــا و فعالیتهای 
سازمان،زمینه سازی برای شناخت و افزایش 
آگاهی جوانان از فناوری های نوین اطالعاتی 
و ارتباطی، توسعه مشــارکت جوانان در ایجاد 
پایگاه های تبادل و تجارب اطالعات درزمینه 
انســانیت ، بشردوســتی و فعالیت های عام 

المنفعه در فضاهای مجازی.
     سازمان جوانان

جمعیت هالل احمر جمهوری اســالمی ایران 
از دو بازوی نیرومند بهره مند اســت؛ سازمان 
جوانان و سازمان داوطلبان که به طور مختصر 
توضیح داده می شــوند. سازمان جوانان هالل 
احمر یک نهــاد مردمی و تخصصــی در امور 
جوانان است که با انجام پژوهشهای راهبردی 
در زمینه اصول، اهداف و ارزشهای نهضت  بین 
المللی  صلیب  ســرخ و هالل احمر، برای ارائه 
خدمات آموزشــی ، هدایتی و ترتیبی، جوانان 
را جذب، توانمند و در قالــب تیم های ورزیده 
ســازماندهی می کند تا بتوانند از طریق انجام 

فعالیتهای خداپسندانه ، بشردوستانه ، امدادی 
، عام المنفعه  و داوطلبانه بــا دیگران تعامل و 
امور خــود و جامعه را به طور مؤثــری اداره و 
هدایت کننــد. ارزش های ســازمان جوانان 
هالل احمر شــامل این موارد اســت: اخالق 

محوری ، مشارکت و کارتیمی،پیام ارزش. 
     سازمان داوطلبان

جمعیت هالل احمر به عنوان حلقه واسط بین 
خیریــن و نیکوکاران از یک ســو و محرومین 
و نیازمندان جامعه از ســوی دیگر با توجه به 
ضرورت حفط عزت نفس و حرمت محرومین 
، زمینه عملی شــدن نیات خیــر مردم جهت 
کمک و مســاعدت به افراد نیازمنــد را فراهم 
می سازد . بدین سان مشــارکتهای مردمی و 
فعالیتهــای این حوزه در ســازمان  داوطلبان 
جمعیت هالل احمر به صــورت کمی و کیفی 
و با فراهــم نمودن زمینه هــای اجرایی الزم، 
مطابق با قابلیتها و پتانســیل هــای بالقوه و 
بالفعل موجود در کشــور، به منظــور تقویت 
و توسعه امور مشــارکتهای مردمی متناسب 
با سیاســتها و رونــد آتی حوزه مــورد توجه 
می باشــد . به گونه ای که با شــناخت بیشتر 
 قابلیتهــای محیطــی ، تالش می شــود در 
برنامه ریزی علمی و کاربردی با بهره گیری از 
نقطه نظرات افراد صاحــب نظر، حداکثر بهره 
برداری از آن را در توســعه فرهنگ مشارکت 
انجام پذیرد. جذب کمکهای مردمی از طریق 
شــیوههای نوین شناســایی خیرین و ارتباط 

معنادار بــا مخاطبین، در اجــرای طرحهای 
مختلف حوزه گامی مؤثر  برداشته شود.

 در این راســتا با اجرای برنامــه های نوروزی 
شامل: 1- فرشــتگان رحمت2- داوطلب یار 
امداد و نجات3- نیابت 4- مروجین ســالمت، 
رنگین کمان عشــق و عطوفــت و همیاری از 
پس پنجره های امید رقم مــی خورد و به آن 
واقعیت می بخشــد . بدین ســان نیکوکاران ، 
در تب و تاب طلیعه نــوروز  و واماندگی های 
انسانهای دردمند در واپسین شب های سال و 
در آیینه طلوع سال جدید، به امداد همنوعان 
خویش همت گمــارده و به تامین بخشــی از 
نیازهای آنان در قالب ســبدهای غذایی اقدام 
می کنند. تا ضمــن بهره گیــری از ثواب این 
همت نیکوکارانه ره توشه کار نیکوکارانه خود 

را به ارمغان سفرههای خالی ببرند.
     برنامــه های نوروزی ســازمان 

داوطلبان
برنامــه فرشــتگان رحمت: در آســتانه ورود 
به ســال نو و بــه منظــور تامین بخشــی از 
نیازمندیهای غذایی و بهداشتی در قالب تهیه 
و توزیع ســبدهای غذایی بین اقشــار محروم 
با همــکاری داوطلبان و خیرین و مشــارکت 
اعضا و  داوطلبــان جمعیت صورت می پذیرد.

مهمترین اقدام های آن شامل این موارد است: 
توزیع صندوق هــای جمــع آوری کمکهای 
مردمی در سطح شعب و خانه های داوطلبی، 
هماهنگی جهت انتقال کمکهای غیر نقدی به 
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انبار  ، هماهنگی جهت خریــد اقالم غذایی و 
تهیه سبد کاال با کمکهای نقدی اهدایی تحت 
نظارت مدیر عامل ، هماهنگی تفکیک و بسته 
بندی اقالم اهدایی بر اســاس تعداد نیاز،اهدا 
ســبدهای کاالهــای تهیه شــده درب خانه 
نیازمندان و ناشــناس با حفظ شأن و کرامت 

آنان.
     رویکرد ویژه برنامه  فرشــتگان 

رحمت 
توســعه خدمات داوطلبانه در راستای تسکین 
آالم بشــری و مطابق بند 6 ماده 3 اساسنامه 
جمعیت هالل احمــر  مبنی بر تالش در جهت 
تســکین آالم بشــری و کمک به امر سالمت 
جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی و کوشش در 
جهت برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح 
پایدار میان ملت ها اســت.همچنین جذب و 
هدایت خیریــن و نیکــوکاران و ایجاد فضای 
تعاون و دوستی و نیکوکاری بین مردم مطابق 
با بند 5 ماده 3 اساسنامه جمعیت هالل احمر 
مبنی بر کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات 
اجتماعی در جهــت تســکین آالم آوراگان ، 
پناهندگان، مرضی و معلولیــن و ایجاد حس 
تعاون ، تفاهم ، دوستی و نیکوکاری بین مردم 
است. ســازماندهی ، هدایت و توزیع سبدهای 
غذایی بین دردمندان و نیازمندان بر حســب 
اولویتهای اجتماعی1- زنان سرپرست خانوار 
2- خانواده زندانیان 3- ســالمندانی که تحت 
پوشش بیمه های حمایتی نیستند 4- خانواده 

های بیماران صعب العالج انجام می شــود که 
مطابق با ماده 4 هدف کلی اساسنامه مبنی بر 
الهام بخشی، ترغیب ، تســهیل و ترویج کلیه 
فعالیتهای بشردوســتانه جمعیت های ملی به 
منظور پیشــگیری و کاهش آالم بشــری و در 
نتیجه کمک به حفظ و اشــاعه کرامت انسانی 
و صلح جهانی اســت. مأموریت واالی سازمان 
داوطلبان، جلب تعامل و مشــارکت اشــخاص 
حقیقی و حقوقی در راســتای تسهیل و ممکن 
ساختن زندگی سالم و ایمن برای محرومین و 
آســیب پذیران جامعه مطابق با دومین هدف 

راهبردی مذکور استراتژی 2020 است.
     برنامه داوطلب یار امداد و نجات

برنامه ملــی داوطلب یــار امــداد و نجات در 
راســتای ارتقای اثر بخشــی خدمات امدادی 
در ایام نوروز با مشــارکت و حضور داوطلبانه 
پزشــکان و پیراپزشــکان داوطلب سازمان به 
منظور پوشش حداکثری ارائه خدمات پزشکی 
در پایگاه های امداد ونجات  جاده ای و ساحلی 
اجرا می شــود. مهمترین اقدام هــای انجام 
شده به این شرح اســت:فرا خوان و ثبت نام از 
پزشکان و پیراپزشکان عالقهمند، سازماندهی 
پزشکان و پیراپزشــکان بر اساس شیفت های 
کاری با توجه به زمان اعالمی از ســوی آنان، 
هماهنگی جهت شناســایی پایــگاه های پر 
تردد در ایــام نــوروز و تعطیــالت و پرخطر 
،تهیه تجهیزات پزشــکی مورد نیاز پزشکان و 

پیراپزشکی، تهیه دارو

      برنامه نيابت
اعضا و داوطلبان عالقه مند پس از ثبت نام، بر 
اساس توان و تعهد خود سازماندهی می شوند 
تا در زمان های ویژهای در طول سال ، پس از 
شناسایی خانواده های محترم شهدا ، جانبازان 
و یا ســالمندان مورد نظر، به عنــوان فرزند از 
دســت رفته و یا نداشــته خانواده ، انجام امور 
خانواده را بر اســاس تعهــد و تخصص و زمان 
مورد نظر خود بر عهده گیرند.مهمترین اقدام 
های انجام شده به این شــرح است: فراخوان 
و ثبت نــام از اعضــا و داوطلبــان عالقه مند، 
سازماندهی اعضا و داوطلبان فعال ، شناسایی 
خانوادههای پیر و سالمند و بی فرزند ، تعیین 
نیازهــا و اولویتها براســاس موقعیت خانواده 
و زمینه های همکاری اعالم شــده  از ســوی 
داوطلبان )سرکشــی و بازدید- خرید- بردن 
دکتر- حمام کردم- بردن پــارک و ...( ، تهیه 
امکانات و تجهیــزات مورد نیــاز طرح،ایجاد 
هماهنگی با نهادهای مرتبط مانند بهزیستی 

، بنیاد شهید و ...
     برنامه مروجين سالمت

طرح مروجین ســالمت با مشــارکت  اعضا و 
داوطلبان متخصص و مشــاور همزمان با ایام 
خطرآفرین پایانی ســال ) چهارشنبه سوری( 
برگزار می شــود. در این طرح ضمن ثبت نام 
و آمــوزش داوطلبان عالقهمند به مشــارکت 
در پایــگاه های ثابت و ســیار اطالع رســانی 
در مراکز پرتــردد و پرخطر شــهرهای بزرگ 
و مراکز استان برپا و نســبت به توجیه و ارائه و 
مشورتهای الزم درخصوص عواقب ناخوشایند 
عدم رعایت نکات ایمنی در ایــن ایام به اولیا ، 
مدیران مراکز آموزشــی و جوانان گوشزد می 
گردد. مهمترین اقدام های انجام شــده به این 
شرح اســت:  ثبت نام و آموزش توجیهی طرح 
به اعضا و داوطلبان مشــارکت کننده ، اطالع 
رسانی و تهیه بســته های فرهنگی ) بروشور- 
بنر- استند و ...( آگاهی بخش و نصب و توزیع 
در معابر عمومی شهرها، برپایی ایستگاه های 
اطالع رســانی در معابر پر تردد و حادثه ســاز 
شــهری در این ایام به مدت ده روز تا یک روز 
قبل از شب چهارشــنبه آخر سال و همچنین 
ایجــاد هماهنگــی و تعامــل با ســازمانهای 
ذیربط،استفاده از روانشــناس در راستای ارائه 
مشورت به مخاطبان طرح در جهت پیشگیری.

حلقه واسط
جمعیت هالل احمر به عنوان حلقه واسط بین خیرین و نیکوکاران از یک سو و محرومین و نیازمندان 
جامعه از ســوی دیگر با توجه به ضرورت حفط عزت نفس و حرمت محرومین ، زمینه عملی شدن 

نیات خیر مردم جهت کمک و مساعدت به افراد نیازمند را فراهم می سازد .
 

توسعه خدمات 
داوطلبانه در 

راستای تسکین 
آالم بشری و 

مطابق بند 6 ماده 
3 اساسنامه 

جمعیت هالل 
احمر  مبنی بر 
تالش در جهت 

تسکین آالم 
بشری و کمک به 

امر سالمت جامعه 
و دفاع از ارزشهای 
انسانی و کوشش 
در جهت برقراری 

دوستی و تفاهم 
متقابل و صلح 

پایدار میان ملت ها 
است
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گفت وگو

حســینعلی زاهدی قبل از حضــور در جمعیت 
هالل احمــر، به عنــوان معاون دانشــجویی و 
فرهنگی به مدت بیست سال و حدود چهارسال 
نیز به عنوان معاونت اداری و مالی در دانشــکده 
الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران مشغول 
بــوده اســت. از  مرداد ســال گذشــته با حکم 
حجت االســالم والمســلمین معزی به عنوان 
معاون فرهنگیـ  آموزشــی و امور اســتان های 
نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
منصوب و مشغول خدمت شد. در گفتگویی که 
با وی داشتیم از سختی فعالیت های فرهنگی و 
اهداف و برنامه های این معاونت صحبت کردیم 

که در ادامه می خوانید:
    برای آشنایی بيشتر با معاونت 
فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقيه 
در جمعيت هالل احمــر، از وظایف 

اصلی این معاونت بگویيد.  
جمعیــت هالل احمــر عالوه بر ســازمان های 
مختلف، منهای معاونت هــا و مراکز اقتصادی، 
سه سازمان مهم دارد: سازمان جوانان، سازمان 
داوطلبان و ســازمان امداد و نجات که این ســه 
در مسائل فرهنگی ســازمان های اصل و هدف 
هســتند. ســازمان جوانان به طــوری که آمار 
می دهنــد تقریباً یــک میلیون عضــو در قالب 
کانون های مختلــف دارد. کانون جوانان، کانون 
دانش آموزان، کانون دانشجویان، کانون طالب 
و حتی کانــون غنچه ها که از هفت ســالگی تا 
دوازده سالگی را شامل می شــود. این ها کانون 
هایی اســت که این یک میلیون نفــر را در خود 

جای دادند و متناســب با دانــش آموز، طالب، 
دانشــجو نیاز به برنامه ریزی های مختلف است 
که به حمداهلل کار آغاز شــده و با اتاق فکری که 
با همکاری همکاران عزیز دانشــگاهی تشکیل 
دادیــم و بــا رهنمودهــای حاج آقــای معزی 
و با هم فکــری دوســتان خوش فکر و باســواِد 
حوزه علمیه قم، ریل گــذاری فرهنگی را برای 
ســازمان های مختلف آغاز کردیم. البته الزم به 
ذکر است که معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی 
ولی فقیه ممکن اســت کار اجرایی فرهنگی را 
فقط در ستاد ســاختمان صلح داشته باشد، در 
واقع بیشــتر برنامه های هدایت گر، ریل گذاری 
و تعیین خط مشــی فرهنگی در ســازمان های 
مختلفی که عنوان شــد بر عهده این ســازمان 

است.
عالوه بر این، ما ســی و یک اســتان داریم که در 

تمام آن ها دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه دایر 
اســت و یک نفر به عنوان رئیس دفتر یا مسئول 
دفتر حــوزه نمایندگی ولی فقیه در اســتان ها 
حضور دارد که همه روحانی هستند. ریل گذاری 
و هدایت های فرهنگی که در مرکز اتفاق می افتد 
عالوه بر سه ســازمانی که عرض کردم در سی و 
یک استان هم اجرا می شود. عالوه بر این نظارت 
و ارزیابی کارهای فرهنگی که در ســازمان های 
سه گانه و ســی و یک اســتان انجام می شود و 
مسئله تشــویق و تذکر را برای همه کسانی که 
کارهای فرهنگی انجام می دهنــد داریم. اخیراً 
بازنگری عمیقی در آیین نامه شــورای فرهنگی 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در جمعیت 
اتفاق افتاد که با راهنمایی ها و جلســات مکرری 
که در خدمت حجت االسالم معزی داشتیم، این 
آیین نامه نهایی شــد و اعضای شورای فرهنگی 

شورای فرهنگی نقشه 
راهی برای آینده

زهرا فرآورده

گفتگو با حسينعلی زاهدی معاون فرهنگی، 
آموزشی و امور استان های نمایندگی ولی فقيه 

در جمعيت هالل احمر
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در آیین نامه شورای فرهنگی، برای استان ها هم 
شورایی جداگانه، تحت اشراف شورای فرهنگی 
مرکز پیش بینی شــده اســت. ترکیب اعضای 
شــورای فرهنگی اســتان ها را هــم در این جا 
مشخص کردیم: مســئول دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت استان، رئیس شوراست، مدیر 
عامل حضــور دارد، معاونت جوانــان، معاونت 
داوطلبــان، رئیس مرکــز علمــیـ  کاربردی، 
کارشــناس امور زنان و یک نفر با انتخاب رئیس 
شــورا و معاون آموزش و پژوهش اســتان )االن 
رئیس علمیـ  کاربردی و معــاون آموزش یکی 
هســتند(که این هفــت نفر اعضای شــورای 

فرهنگی استان هستند.
چون ایــران از اقلیم ها، زبان هــا و فرهنگ های 
مختلف تشــکیل شــده، مــا اصــول و رئوس 
برنامه های فرهنگی و همان طور که عرض کردم، 
ریل گــذاری اصلی را در مرکــز انجام می دهیم. 
شــورای فرهنگی متناســب با اقلیم و فرهنگ 
منطقه شــکل می گیرد. معموالً مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه و افرادی که عضو می شوند 
بومی هســتند در نتیجه با اقلیم، فرهنگ و زبان 
آن جا آشنا هستند و شورای خودشان را تشکیل 
می دهند و هر استان شــعبی دارد که برایشان 
خط مشــی فرهنگی را تعیین می کنند. یعنی ما 
نمی توانیم از این جا برای کردستان، خوزستان، 

آذربایجان و ... برنامه فرهنگی داشته باشیم. 
    محدوده ای که برای فعاليت های 
فرهنگــی در نظر گرفته می شــود 

شامل چه افرادی است؟ 
مجموعه کارکنــان هالل احمر بــه طوری که 
گفته می شــود تقریباً حدود 8 هزار نفر هستند، 
اما کارهــای فرهنگی ما فقط بــرای این 8 هزار 
نفر نیســت. این ها هم جزء مردمی هستند که 
باالخره در قالب کارمنــد جمعیت هالل احمر 
کار می کنند و مــا باید برای آن هــا هم خوراک 
فرهنگی تهیــه کنیم. اما هدف اصلــی ما 22 یا 
28 هزار دانشجویی اســت که در مؤسسه علمی 
ـ کاربردی هســتند و ربطی به جمعیت ندارند، 
یا 1 میلیون نفــر جوان و نوجوانــی که در قالب 
کانون های مختلف عرض کــردم. ما برای همه 
این ها باید کار فرهنگی انجام دهیم، همین طور 
بــرای 700 هــزار داوطلبــی که در ســازمان 
داوطلبان با جمعیــت هالل احمــر در ارتباط 

هستند و فعالیت می کنند. 

    یکی از شعارهای اصلی جمعيت 
هالل احمر، حفظ کرامت انســانی 
اســت که در تمام موضوعات مطرح 
می شود، این شــعار چه اندازه در 
نمود  فرهنگی  معاونت  فعاليت های 

پيدا می کند؟ 
وقتی یــک امدادگر بخواهد آســیب دیده ای را 
نجات دهد، در درجه اول باید کرامت انســانی را 
در نظر بگیرد. صلیب سرخ جهاني، که جمعیت 
هالل احمر هم جزئی از آن اســت، بدون در نظر 
گرفتن هیچ مشــخصه ای، صرفاً بــرای کرامت 
انسان و نجات انســان فعالیت می کند و حتی به 
قول حاج آقای معزی کــه می گویند: زمانی که 
که ما می خواهیم دســتی را از زیــر آوار بیرون 
بکشیم، سؤال نمی کنیم مردی یا زن، مسلمانی 
یا مسیحی و... ما فقط هدفمان نجات انسان است 
که می خواهیم این فرهنــگ را در بین جمعیت 
رواج دهیم. عــالوه بر این، چون ما یک کشــور 
اســالمی هســتیم، باید حرکت هایمان عالوه 
بر فرهنگ انســانی رنگ و بوی اسالمی داشته 
باشد، چون قرآن هم این کرامت انسانی را مطرح 
می کند که »لقــد کرمنا بنــی آدم« نمی گوید 
»لقد کرمنا مؤمن یا مســلم«، می گوید کرامت 
به بنی آدم داریم؛ یعنی تمام انســان ها را قرآن 
تکریم می کند و همه انسان ها را مورد لطف قرار 
می دهد. لطف خدا مثل بارانی است که می بارد، 
کاسه ای برای نوشیدن برداشته می شود، باران 
نگاه نمی کند کاسه دست ســیاه است یا سفید، 
مســلمان اســت یا کافر، برای همه می بارد و ما 
می خواهیــم این فرهنــگ را در جمعیت هالل 
احمر اشــاعه دهیم. این فرهنگ باید در جامعه 
هم نفوذ پیدا کندکه تو باران بــاش و ببار نبین 
که کاسه، کاســة کیســت. مثاًل وقتی امدادگر 
برای کمک به ســیل زده ای می رود، باید بتواند 
خصلت های اسالمیـ  انسانی را رواج دهد و یک 
داوطلب و جوانی که در کانون داوطلبان اســت، 
موقع بروز حوادث بتواند اخالق انسانیـ  اسالمی 
خودش را نشان دهدکه این طبعاً اثرگذار است. 
حاج آقای معــزی مثالی می زدنــد: طلبه ای از 
اعضای کانون طالب که دوره هــالل احمر هم 
دیده بود، همــراه با خانواده در مســیر جاده ای 
بودند که بین راه ماشــینی را می بینند ایستاده 
و اعضای خانــواده نگران هســتند و همه گریه 
می کنند، بعد متوجه می شــوند هسته ای پریده 

هم مشخص شدند. و ریاست این شورا با نماینده 
مقام معظم رهبری در جمعیت که حجت السالم 
معزی هستند، دبیر شورا معاون فرهنگی و امور 
استان هاســت و دبیر کل محترم، مســئولین 
سازمان های ســه گانه، معاونت دیگر حوزه ها و 
هم چنین بعضی افــراد دیگر مثل روابط عمومی 
و رئیس مؤسســه علمی کاربردی از اعضای این 
شورای فرهنگی هســتند که به حمداهلل در سه 
ماه دی و بهمن و اسفند 94 به فاصله یک ماه سه 
جلسه شورای فرهنگی تشکیل و بازنگری های 
الزم انجام شد. آیین نامه شورای فرهنگی، عالوه 
بر اسناد باالدســتی که داریم؛ یعنی اساسنامه 
جمعیت هالل احمر و احکامی که امام و رهبری 
به نمایندگانشان در جمعیت دادند، راه گشایی 
است که بتوانیم مسائل فرهنگی را مطرح کنیم 
و سازمان های ســه گانه ای که شرکت می کنند، 
بتوانند مسائل فرهنگی و معضالت فرهنگی شان 
را در جلســه مطرح کنند تا بعد از بررســی ها به 

اجرا درآید.
    در واقع این شــورای فرهنگی 
بيشــتر نقــش خــط دهــی به 

سازمان های تابعه را دارد.
بله، با حضور نماینده ولی فقیه در جمعیت. برای 
این که مســئله فرهنگ و کار فرهنگی کار بسیار 
حساسی اســت، به قول معروف راه رفتن روی 
لبه تیغ اســت که اگر متوجه نشوی از یک طرف 
می افتی. خــدای نکرده اگــر فعالیت فرهنگی، 
جنبه افــراط و تفریط پیــدا کند، به مســائل 
رفتاری ضربه می زند. ما باید طریق وســطی را 
انتخاب کنیــم تا جنبه افراط و تفریط نداشــته 
باشیم. مخصوصاً استان ها باید در جلسه شوای 
فرهنگی فعالیت هایشــان مصوب شود، البته نه 
این که ریزکارها، مثــل فعالیت های روتین نماز 
جماعت، مناسبت ها و... را بگوییم؛ این برنامه ها 
هســت، اما فعالیت های فرهنگی در این خالصه 
نمی شــود. ظاهــراً بیــش از 300 تعریف برای 
فرهنگ بیان شده، اما ما معتقدیم فرهنگ یعنی 
ایجاد یک جامعه فرهنگی. گفتارمان باید از قرآن 
و روایت اهل بیت باشــد و این ها را در درجه اول 

خودمان اجرا کنیم. 
    نمایندگان استان ها هم در این 
شــورای فرهنگی دخيل هستند یا 
این که برنامه ها به شکل سازمانی از 

باال ابالغ می شود؟

اولویِت کرامت انسانی
وقتی یک امدادگر به خواهد آســیب دیده ای را نجات دهد در درجــه اول باید کرامت 
انسانی را در نظر بگیرد. صلیب سرخ و جمعیت هالل احمر بدون در نظر گرفتن هیچ 

مشخصه ای و صرفاً برای کرامت انسان و نجات انسان فعالیت می کند.

یک تقویم 
مناسبتی داریم 

که ایجاد انسجام، 
ساماندهی، 

وحدت رویه، 
ارتقای کیفی در 
کلیه فعالیت ها 

و برنامه های 
فرهنگیـ  تبلیغی 
در مناسبت های 
مختلف مذهبی 

و انقالبی را در 
راستای اهداف 
و مأموریت های 

جمعیت هالل 
احمر برای این 
تقویم فرهنگی 

تعریف کردیم
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گفت وگو

گلوی بچه، طلبه امدادگــر، بچه را می گیرد و به 
روشی که بلد بوده درمان می کند. مادر بچه گریه 
می کند و به طلبه می گوید تو روحانی هستی یا 
فرشــته؟ خوب این روحانی اگر در هالل احمر 
نبود ایــن کار را بلد نبود. طلبــه جوان می گوید 
این کار را در هالل احمر یــاد گرفتم. قطعاً چند 
نفری که با این خانواده همــراه بودند رفتار این 
طلبه امدادگر را دیدند؛ اشــاعه این رفتار، هدف 
ماست. منتهی رنگ و بوی اســالمی می دهیم 
چون اکثریت جامعه ما اسالمی هستند اما »لقد 

کرمنا بنی آدم« شعار ماست.
    مناسبت های مذهبی پتانسيل 
خوبی بــرای فعاليت های فرهنگی 
دارنــد، از ظرفيت ایــن ایام چه 

استفاده ای می شود؟
ما مسلمان هستیم و برنامه های اسالمی را انجام 
می دهیم. یک تقویم مناســبتی داریم که تمام 

مناســبت های دینی، ملی و انقالبی در آن آمده 
و تمام این ها را به اســتان ها ابــالغ می کنیم که 
این مناسبت ها برنامه داشــته باشند و تصمیم 
با خودشــان است که به چه شــکل باشد. ایجاد 
انســجام، ســاماندهی، وحدت رویــه، ارتقای 
کیفی در کلیــه فعالیت ها و برنامه های فرهنگی 
ـ تبلیغی در مناســبت های مختلــف مذهبی 
و انقالبی را در راســتای اهداف و مأموریت های 
جمعیت هالل احمر برای ایــن تقویم فرهنگی 
تعریف کردیم. مناسبت ها را هم تعریف کردیم 
که در بین این هــا از 5 رخداد سرنوشت ســاز و 
دگرگون ساز به عنوان نقطه عطف تاریخ بشری 
یاد شــده؛ رخدادهایی که نه فقط در اســالم، 
بلکه در تاریخ بشــریت نقش داشته. مثاًل بعثت 
پیامبــر)ص( که ما مثــل میــالد پیامبر)ص( 
نمی بینیــم چــون دگرگون کننــده تاریــخ 
انبیاســت، و یا عید غدیر که مســئله رهبری و 

امامت جامعه را تبییــن می کند، مثل 13 رجب 
نیســت، عاشــورا مثل ایام وفات امامان دیگر 
نیست، چون امام حســین)ع( با خون خودش 
جلو انحرافی که در اســالم به وجــود آمده بود 
را گرفــت؛ و در زمان ما هم امــام خمینی)ره(، 
اســالم محمدی و اســالم آمریکایی را مطرح 
می کند. امام حســین)ع( هم این مــرز را بین 
اســالم اموی و اسالم علوی قائل شــد. دقیقاً ما 
این خط را بعد از 1400 ســال می بینیم. نیمه 
شــعبان، نقطه عطفی اســت که امید را در دل 
انســان ها زنده می کنــد و فرهنــگ امید برای 
آینده روشن بشــریت را تبیین مي کند. این ها 
تاریخ اســالم بود، اما پنجمین مناســبت 22 
بهمن اســت که مربوط به تاریخ انقالب اســت. 
بعد از 14، قــرن انفجاری در جهــان به وجود 
می آید که تمــام دنیا و معادالتــش را دگرگون 
می کنــد. این تقویــم تاریخی را بــا تبیین این 
 5 نقطه عطــف تاریخ، بــرای تمام اســتان ها 

بخش نامه کردیم. 
    در بين فعاليت هایی که تا االن 
انجام شده، برنامه های سراسری در 

بين استان ها چه جایگاهی داشته؟
برنامه های روتین هســتند که سراسری انجام 
می شــوند. در میــالد پیامبر)ص(، مســابقه 
کتابخوانــی سراســری برگزار کردیــم. تمام 
اســتان ها برای این ایام احترام قائل هســتند، 
کتاب ســیره نبوی را برای همه کشور مسابقه 
گذاشــتیم که به صورت اتوماســیون هم بود، 
کارهــای سراســری این چنینی داریــم. در 
نظر داریــم همایش بــزرگ قرآنــی را برگزار 
کنیم. اما سال 94 سال ســختی از نظر بودجه 
بود که انشــاهلل با برجــام و رفــع تحریم ها این 
محدودیت ها برداشــته شــود. جمعیت هالل 
احمــر در مضیقه بــود و طبیعتــاً در کنارش 
حوزه نمایندگــی ولی فقیه هم بــا تمام وجود 
ایــن مشــکالت را لمس کــرد؛ لــذا خیلی از 
برنامه هایی که می خواستیم انجام دهیم، مثل 
کنگره بزرگ قرآنی، کنگره عواطف بشــری در 
ادیان توحیدی که قصد داشــتیم تمام ادیان را 
دعوت کنیم چون هزینه بر بود، نشــد. امسال 
فقط توانســتیم کارهای روتین مناســبت ها و 
کارهایي مثل همیــن مســابقه کتابخوانی را 
 انجام دهیــم، و ااِل برنامه های عمیقی پی ریزی 

 .کردیم

مهم ترین دستاورد 94 
سال 94 کارهای خوبی انجام شــد که یکی تشــکیل اتاق فکر و کارگروه ها و تنظیم 
آیین نامه شورای فرهنگی بود. دیگری دفتر مشــاوره ای که در حوزه نمایندگی ولی 

فقیه برای پاسخگویی به مسائل شرعی برای پرسنل جمعیت تشکیل دادیم.

سال 94 سال 
سختی از نظر 
بودجه بود که 
انشاهلل با برجام 
و رفع تحریم ها، 
این محدودیت ها 
برداشته شود. 
جمعیت هالل 
احمر در مضیقه 
بود و طبیعتاً در 
کنارش، حوزه 
نمایندگی ولی 
فقیه هم با 
تمام وجود این 
مشکالت را لمس 
کرد؛ لذا خیلی از 
برنامه هایی که 
می خواستیم 
انجام دهیم مثل 
کنگره بزرگ 
قرآنی، کنگره 
عواطف بشری 
در ادیان توحیدی 
که قصد داشتیم 
تمام ادیان را 
دعوت کنیم چون 
هزینه بر بود، نشد

  مهمترین فعاليت های سال 94   
سال 94 کارهای خوبی انجام شد که یکی تشکيل اتاق فکر و کارگروه هاي تنظيم 
آیين نامه شورای فرهنگی بود که جلســاتش برگزار شد. یکی هم دفتر مشاوره 
و پاسخگویی به مسائل شــرعی برای پرســنل جمعيت که در حوزه نمایندگی 
ولی فقيه تشکيل دادیم. هم مشــاوره دینی هم مشــاوره خانوادگی، که یک 
روحانی خوب به حاج آقای معزی معرفی کردیم و با نظر ایشان دفتری در زمينه 
مشاوره های اخالقی، احکام شرعی، خانوادگی و ... راه اندازی شد. دهه اول محرم 
هر شب بروشوری متناســب با وقایع تاریخی توزیع کردیم. جمعيت هالل احمر 
استان تهران سال های پيش هميشه برنامه داشت که نذری می دادند، پيشنهاد 
دادیم کنار ظــرف غذا، خوراک فرهنگــی هم بدهيم. هشــتم محرم با حضور 
رئيس جمعيت و معاونين مراســم مفصلی برای 1200 نفر داشتيم. رحلت پيامبر 
با سخنرانی حجت االسالم معزی برنامه داشــتيم. 21 بهمن ماه در تاالر سازمان 
جوانان به مناسبت ایام پيروزی انقالب مراسمی برگزار کردیم. نشریه مهر و ماه 
را برای تمام استان ها ارســال می کنيم که این حرکت از طرف معاونت فرهنگی 
اتفاق می افتد. یک جشنواره سالمت با عنوان »شــهر بهشت« برای خانم ها در 
نظر داریم که انشاءاهلل بتوانيم برگزار کنيم. بازدید تعدادی از استان ها را با حضور 
حاج آقای معزی و مسئول دفترشان و شورای معاونين رفتيم که دستاورد خوبی 
داشــت. عالوه بر همراهی با حاج آقای معزی از دفاتر بازدید می کنم. آیين نامه 
شورای فرهنگی را از نزدیک بررســی و در یکی از جلساتشان شرکت می کنم. 
نظام آموزشــی حوزه نمایندگی را برای اســتان ها تبيين کردیم. اولين سالگرد 
مرحوم غيوری را برگزار کردیم که جا دارد از زحمات چند ســاله ایشان تقدیر 
کرد. کارگاه های مهارت سطح زندگی، تبيين احکام مربوط به امدادگران و مسائل 
شرعی مختلف در حوادث، پاسخگویی به سؤاالتی که در استان ها برای مسئول 

دفترها پيش می آید و ...
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وظيفه مهم هالل
حجت االسالم و المسلمین معزی: »یکی از وظایفی که از سوی مقام معظم رهبری 
و همچنین در اساسنامه جمعیت هالل  احمر بر عهده نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 

است، نظارت و ارتقاي امور فرهنگی است.«

نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل  احمر، که 
به منظــور بازدید از ظرفیــت و توانمندی های 
جمعیت هــالل  احمر اســتان بوشــهر به این 
استان ســفر کرده بود، در نخستین ساعت سفر 
خود در گلزار شــهدای بوشــهر حضور یافت. 
حجت االســالم  والمســلمین معــزی در بدو 
ورود خود به استان بوشــهر، با تأکید بر اهمیت 
بازدیدهای استانی گفت: »ما حضور و آشنایی 
با مراکز مختلف جمعیت در سراســر کشور را 
جزئی از برنامه های خود قــرار داده ایم که این 
موضوع قطعاً نتایج مثبتی را بــه دنبال خواهد 

داشت.«
    ضرورت معرفی خدمات هالل  احمر  

حجت االسالم  والمســلمین معزی در دیدار با 
آیت اهلل صفایی بوشهریـ  نماینده ولی فقیه در 
استان بوشهرـ  با تأکید بر خیریه بودن جمعیت 
هالل  احمــر بیان کرد: »هــالل  احمر یک نهاد 
غیردولتی اســت که وظایــف خیرخواهانه را 
به دوش گرفته اســت و نخســتین پرچمی که 
در حوادث برافراشــته می شــود، پرچم هالل 
 احمر اســت.« نماینده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل  احمــر بــا تأکید بــر ضــرورت معرفی 
جمعیت هــالل  احمر در ســطح جامعه گفت: 
»در میــان کشــورهای دنیــا، جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران جایگاه بســیار 
واالیی دارد و از جمعیت های شــناخته شــده 
اســت، اما باید فعالیت های هالل  احمر، داخل 
کشور نیز معرفی شــود و در این خصوص باید 
مردم را با فعالیت ها و برنامه های این ســازمان 
آشــنا کرد.« وی جمعیت هــالل  احمر را یک 
نهاد انســانگرا به معنای واقعی دانست و ادامه 
داد: »هالل  احمر یکی از مکان هایی اســت که 
می توان تبلور مفاهیــم و آموزه های اخالقی و 
دینی را در آن مشــاهده کرد؛ اعضا و داوطلبان 
ایــن مجموعه بــدون هیچ منتــی در حوادث 
 حاضر مي شــوند و به حادثه دیــدگان خدمت 

می کنند.« 

    نعمت خدمت به مردم 
نماینده ولی فقیه در استان بوشــهر نیز در این 
دیدار، هالل  احمر را دســتگاهی دانست که در 
فضای انقالب خدمات بســیاری به مردم ارائه 
کرده است. آیت اهلل صفایي بوشهری گفت: »در 
دو زلزله و سیلی که در استان داشتیم، نخستین 
افرادی که در حادثه حضور داشتند امدادگران 
و اعضای هالل احمر بودند کــه جای قدردانی 
دارد.« وی هم چنین گفــت: »هالل  احمر یک 
نهاد امتحان پس داده اســت و هر جا که حضور 

داشته، سربلند بیرون آمده است.«  
    نهادی برخاسته از مردم

حجت االســالم والمســلمین معزی هم چنین 
در جلسه  رابطین فرهنگی اســتان، بر ضرورت 
گسترش فرهنگي و دینی در جامعه تأکید کرد. 
وی در بخش دیگری از ســخنان خود بیان کرد: 
»از مهم ترین سرمایه های جمعیت هالل  احمر، 
سازمان های داوطلبان و جوانان است که از دل 
مردم برخاسته است. ساختار سازمانی جمعیت 
هالل احمر متشــکل از همین اعضاســت و به 
همین منظور می توان عنــوان کرد که جمعیت 

هالل احمر نهادی برخاسته از مردم است.«
    یک وظيفه مهم

حجت االســالم  والمســلمین معزی در جمع 
کارکنان و اعضــای داوطلــب جمعیت هالل 
 احمر بوشــهر نیز حضور یافت. او در این دیدار 
عنوان کرد: »یکی از وظایفی که از ســوی مقام 
معظم رهبری و همچنین در اساسنامه جمعیت 
هالل احمر، بــر عهده نمایندگــی ولی فقیه در 
جمعیت اســت، نظارت و ارتقاي امور فرهنگی 
اســت.« ایشــان در ادامه با بیان این که اهداف 
جمعیت هالل  احمر منطبق با تعالیم اســالمی 
اســت، افزود: »جمعیت هالل  احمــر به دنبال 
خدمت به انسان هاســت که پس از خداپرستی 
و خداشناسی یکی از ارزشمندترین عمل ها به 

شمار می آید.« 

    بزرگداشت آیت اهلل واعظ طبسی 
برپایی مراســم بزرگداشت آیت اهلل واعظ طبسی 
از دیگــر اتفاقات این ســفر بود. در این مراســم 
حجت االسالم  والمسلمین معزی درباره فضائل 
اخالقی آیت اهلل واعظ طبسی گفت: »امروز مراسم 
تکریم و ترحیم مجاهد عالیقدر، فرزانه دلســوز و 
سختکوشی است که تمام عمر خود را در راه خدا 
صرف کرد. ایشان عالِم وارســته بودند که از آغاز 
نهضت یار وفاداری برای حضرت امام)ره( در شهر 
مشــهد بود. در آن دوران آیت اهلل واعظ طبسی، 
مقام معظم رهبری و شــهید  هاشمی نژاد از هیچ 
تالشی برای گسترش اندیشــه حضرت امام)ره( 

در خراسان دریغ نکردند.« 
    بازدید از نيروگاه اتمی بوشهر

حجت االسالم  والمســلمین معزی هم چنین 
از نیــروگاه اتمی بوشــهر بازدید کــرد. وی در 
بدو ورود به نیروگاه، ضمن گرامیداشــت یاد و 
خاطره شهدای هســته ای و احترام به ساحت 
این شهیدان، دستیابی ایران به دانش هسته ای 
را نتیجه اراده باال و مافوق تصور شــهدا دانست 
و اظهار داشــت: »دســتیابی امروز بــه انرژی 
هســته ای، نتیجه تبلور خون شهدایی است که 
در برابر دشــمنان ایســتادگی کردند.« ایشان 
افزود: »دشــمن از هر راهي برای مانع تراشی به 
منظور جلوگیری از دســتیابی ایران به دانش 
هسته ای اســتفاده کرد، اما نتوانست در مقابل 
مقاومت و اراده ملت ایران بایستد و ناکام ماند.« 
نماینده ولی فقیــه درجمعیت هــالل  احمر، 
در پایان سفر اســتانی خود به بوشهر در جمع 
خبرنگاران گفت: »استان بوشهر دارای ظرفیت 
و امکانات بســیار مساعدی اســت که می تواند 
نقش شــایانی در پویا و فعال  شــدن جمعیت 

 ».هالل  احمر داشته باشد

درود بر دریا دالن استان بوشهر
حجت االسالم  والمسلمين معزی، نيمه اسفندماه سال گذشته به 
استان بوشهر سفر کرد. این گزارش مروری است گذرا بر آنچه 

در این سفر گذشت

از مهم ترین 
سرمایه های 

جمعیت هالل 
 احمر سازمان های 

داوطلبان و 
جوانان است 
که از دل مردم 

برخاسته است. 
ساختار سازمانی 

جمعیت هالل 
احمر متشکل از 

همین اعضاست 
و به همین منظور 

می توان عنوان 
کرد که جمعیت 

هالل  احمر نهادی 
برخاسته از مردم 

است
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معرفي دفتر

در ابتدا و برای آشنایی اولیه خوانندگان محترم، 
از نحــوه انتخابتان بــه عنوان مســئول دفتر 
نمایندگی ولي فقیه در هالل احمر خوزســتان 

و سابقه فعالیت های خود بگویید.
انتخاب من به مهرماه سال 93 و بعد از سفر دکتر 
سکوت به اهواز و معرفی بنده از سوی حوزه علمیه 
به آقای مســلمی زاده نوه حضرت آیت اهلل عظمی 
بهبانی، که با آیــت اهلل غیوری ارتباط داشــتند 
برمی گردد؛ در نهایت هم با حســن نظر آیت اهلل 
موســوی الری و تأیید ایشــان و بدون تشکیل 
کمیسیون، این مسئولیت به من واگذار شد. سابقه 
خدمتم هم از ســال 67 شروع می شــود؛ سابقه 
حضور در بنیاد شهید، سازمان تبلیغات، مسئول 
حوزه علمیه شــهید شــاه آبادی در خوزستان، 
مسئول دفتر فرهنگ و اسالمی دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشــگاه آزاد از سال 75، مسئول 

دفتر فرهنگ و اسالمی دانشــگاه آزاد واحد اهواز 
از ســال 78 تا سال 84، مســئول دفتر فرهنگ و 
اســالمی دانشــگاه علوم تحقیقات اهواز از 84 تا 
88، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد اکسین 
خوزســتان از 89 تا 92 و عضویت شــورای شهر 
خوزستان را از 92 تاکنون در کارنامه  فعالیت هایم 
پیش از حضــورم در دفتر نمایندگــی ولي فقیه 

خوزستان دارم.
    به طور کلی برنامه های شــما، 
شامل چه بخش هایی است و عمده 
برای  استان خوزستان  فعاليت های 
معرفی جمعيت هالل احمر چيست؟

فعالیت ها در نمایندگی خوزســتان شامل سه 
بعد می شــود؛ فرهنگی، نظارتی، پشــتیبانی 
که همه این فعالیت ها در ســایه ارتباط خوبی 
که میــان مدیریــت، معاونین، پرســنل دفتر 

نمایندگــی با مدیــران شــهر وجــود دارد، 
انجام می شــود. اولین نکته مهم این اســت که 
مســئولین امر باید دفتر نمایندگی ولي فقیه را 
مرجع و به دید تکیه گاه والیت به آن نگاه کنند 
و التزام و اعتقاد به آن داشــته باشند. بنابراین 
ماهیــت اصلی قضیــه؛ معرفی هرچــه بهتر و 
شایســته جایگاه والیت در بین پرسنل خدوم 

هالل احمر است.
نکته دوم: مســائل عبادی در خصــوص بحث 
برگزاری نماز جماعت، قرائت قرآن و مناسبت های 

مذهبی است که همواره تقویت می شود. 
نکته سوم: شــورای فرهنگی بســیار خوبی 
داریم که دو تن از تأثیرگذارترین افراد اســتان 
هم چون آیت اهلل حســن زاده و آقای شــفیعی 
مســئول نمایندگی ولي فقیه در دانشگاه های 
استان، از اعضای این شورا هســتند. مدیریت 

ترویج فرهنگ جاودانه »وقف«  

»وقف«؛ این کليد واژه گفتگو با حجت االســالم سعادت نيا، مســئول دفتر نمایندگی 
ولي فقيه در هالل احمر خوزستان است. می گوید: »بحث خيرین و ترویج فرهنگ جاودانه 
»وقف« از مهم ترین برنامه های در دستور کار ســال 95 است.« سعادت نيا پایندی به این 
سنت حسنه را راه مهم نجات جامعه می داند. حجت االسالم و المسلمين قربانعلی سعادت 
نيا که متولد 4 خرداد 46 است، سومين فردی است که به عنوان مسئول دفتر نمایندگی 
ولي فقيه در هالل احمر خوزستان انتخاب شده است. او از سال 93 در این سمت مشغول 
فعاليت است. برای آشنایی با دفتر نمایندگی ولي فقيه جمعيت هالل احمر در خوزستان و 

شرح فعاليت هایش سراغ او رفتيم که حاصلش را در ادامه می خوانيد:

گفتگو با حجت االسالم سعادت نيا، مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقيه در هالل احمر خوزستان

الهام علمشاهی
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برنامه هــای مربــوط بــه اربعیــن، بازدیــد 
شهرســتان ها، ارتباط با علمــا، توجه به بحث 
جوانان و راه اندازی جلســات با خیرین در سال 

94 پر رنگ بوده است.
    برای سال جدید برنامه خاصی 

مدنظر نمایندگی قرار دارد؟
بحث خیرین و ترویج فرهنگ جاودانه »وقف« 
از مهم ترین برنامه های در دســتور کار ســال 
95 اســت. »وقف« جایگاه بســیار ارزشمندی 
در فرهنگ تشــیع دارد که بیشــترین تالش 
و عمــده فعالیت هــای نمایندگــی در ســال 
95 بر محــور »وقف«، ترویج، نظارت شــرعی 
و پررنگ تر کــردن آن خواهد بــود. موقوفات 
بســیاری هــم در خوزســتان داریــم؛ نظیر 
بیمارســتان »نظام مافی« در شــوش و منازل 
مســکونی در آبــادان کــه نهایت تالشــمان 
 گسترش و توســعه »وقف« با حمایت خیرین 

خواهد بود. 
از دیگر نمونه وقف ها می توان به درمانگاهی که 
سال گذشته در شهرســتان »کارون« با همت 
خیرین احداث شد، و هم چنین اقدامات الزمی 
که ســال گذشــته در اهواز برای تأسیس یک 
کلینیک برای بیماران خاص و سرطانی توسط 
خیرین انجام شد، اشــاره کرد. بناست در سال 

جدید این کلینیک نیز به بهره برداری رسد.
    دليل تأکيد فراوان حضرتعالی 

بر مسئله وقف چيست؟
یکی از دالیل اســتفاده از ظرفیت های مردمی 
برای انجام مقولــه »وقف«، کمبــود امکانات 
دولتی اســت. در حقیقت فرهنگ »وقف« یک 
فرهنگ شرعی، دینی، اهل بیتی و یک فرهنگ 
همه جانبه بــا اســتفاده از ظرفیت ها و کرامات 

انسانی است.
باید به فرهنگ »وقف« توجه شود، چراکه تأکید 

نماینده محترم ولي فقیه در هالل احمر حضرت 
حجت االسالم و المســلمین معزی، بر مردمی 
بودن هالل احمــر به عنوان یک نهــاد خیریه؛ 
بیانگر ضرورت استفاده از ظرفیت های مردمی 
برای حضور شــاداب و فعال هالل احمر است. 
با توجه به هدف هالل احمــر که »توجه به آالم 
انسانی و کاهش آســیب های اجتماعی« است؛ 
هویت هالل احمر یک هویت مردمی اســت تا 
یک هویت غیراداری و غیرســازمانی. بنابراین 
با تحقق فرهنــگ »وقف« هم اعتمادســازی 
خواهد شــد و هم از ظرفیت های مردمی بیشتر 
بهــره خواهیم بــرد. بنابراین تــالش خواهیم 
کرد طبق تأکید حجت االســالم و المســلمین 
معزی، فضــای ظرفیت هــای خیریــن را در 
 خوزســتان فعال کنیم که بتوانند حضور فعال 

داشته باشند.
    و در پایان اگر نکته باقی مانده 

است، بفرمایيد.
اخیــراً در خوزســتان بــا حمایت دانشــگاه 
علوم پزشــکی به حاشــیه شــهرها هم توجه 
ویژه ای شــده است. خوزســتان و به ویژه اهواز 
با داشــتن 400 هزار نفر بعد از شــهر مشهد، 
بیشــترین حاشیه نشین شــهر را دارد که واقعاً 
مردم مظلوم و مســتمندی هســتند که نیاز به 
خدمات اجتماعــی دارند. امســال راه اندازی 
خانه های ســالمت از ســوی هــالل احمر در 
محالت محروم و در جهــت محرومیت زدایی و 
گسترش خدمات روانی، اجتماعی، بهداشتی و 
هم چنین رفع معضالت و آسیب های اجتماعی، 
گام ارزشمندی بوده است که موجب آغاز سال 
بسیار خوبی در خوزستان شده است. به عنوان 
مثال حدود 800 نفر جذب خانه های ســالمت 
شده اند که شــامل نیروهای متخصص و افراد 

 .عادی هستند

برنامه های فرهنگی در هالل احمر اســتان در 
حیطه وظایف شورای فرهنگی است. 

هم چنین عالوه بر سفرهای استانی و نظارت بر 
بحث موقوفات، دو برنامه عمده را هم در دستور 
کار داشتیم؛ یکی بحث نوروزی و دیگری بحث 
خدمات به فرزندان شــهید که به خوزســتان 

)کربالی ایران( آمده بودند.
بــه دلیل توجه مقــام معظم رهبــری به بحث 
اربعین و جایــگاه اربعین در فرهنگ تشــیع، 
خدمات بســیاری در استان خوزســتان و در 
دیگــر نقاط، نظیــر چذابه و شــلمچه به مردم 
ارائه می شــود. از همین رو می توان گفت هالل 
احمر واقعاً پیشــتاز در ارائه خدمات به مردم در 
زمینه های خدمات پزشکی، خدمات مربوط به 
اســتقرار روحانی، چادرهای نماز، بیان احکام و 

توزیع بروشورها و کتاب است.
    از تعامل دفتر خوزستان با سایر 
استان ها بفرمایيد؛ فعاليت هایی که به 

شکل عمومی تر انجام می شود.
ســال گذشــته پاالیشــی در خصــوص همه 
برنامه های تمام استان ها انجام دادم؛ امسال هم 
همه برنامه های نهاد رهبــری را مطالعه کردم. 
ویژگی  برنامه های مــا توجه بــه محوریت آقا 
»علی بن مهزیار اهــوازی« به عنوان یک پایگاه 
تشیع در خوزستان است. مراسم شهدای مدافع 
حرم و دیگر شهدای هالل احمری را در دستور 
کار داشــته و داریم. توجه به مراسم مذهبی از 
اولویت های ما بوده اســت. برنامه های خوب و 
آموزشی در راســتای جایگاه مهدویت در قالب 

سخنرانی و توزیع کتاب را داریم.
    اگر بخواهيد بــه طور مختصر 
گذری بر رئوس برنامه های سال 94 
داشته باشيد، به کدام مورد اشاره 

می کنيد؟

فعالیت ها در 
نمایندگی 

خوزستان شامل 
سه بعد می شود؛ 

فرهنگی، نظارتی، 
پشتیبانی که همه 

این فعالیت ها 
در سایه ارتباط 
خوبی که میان 

مدیریت، معاونین، 
پرسنل دفتر 
نمایندگی با 
مدیران شهر 

وجود دارد، انجام 
می شود
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داوطلبان

    چه شد که گذرتان به جمعيت 
هالل احمر افتاد؟

من ریشــة عالقه به کارهای داوطلبی و نیک را 
از پدر و مادرم به یــادگار دارم و از همان دوران 
کودکی با عضویــت در پیشــاهنگی جمعیت 
برای به ثمر نشاندن اهداف زیبای این سازمان 

فعالیت کرده ام.
    چه چيز این جا برای شما جالب 

است؟
چون عاشق کارهای زیبایش هستم. من عاشق 

وطن و مردم هستم و هالل احمر سازمانی است 
که با همه در ارتباط اســت و من هیچ وقت برای 
مشــارکت در فعالیت های آن، »نه« نمی گویم. 
من اعتقاد دارم هر چه مردم عاشــق وطنشان 
باشند و به هالل احمر بپیوندند، باز هم کم است 
و هنوز کاری نکرده اند چــون زمینه خدمت در 

جمعیت هالل احمر، اندازه ندارد.
از طرفی دیگر من فکر می کنم مردم آن طور که 
باید و شاید به مؤسسات عام المنفعه در ارتباط 
با دولت کمک نمی کنند و بیشــتر کمک آن ها 

در مؤسسات خیریه هزینه می شود، چون گمان 
می کنند این مؤسسات بودجه هنگفتی دارند، 
ولی در واقع مؤسســات دولتی از لحاظ بودجه 
واقعاً کمبود دارند؛ در عیــن حال، برنامه ریزی 
و طرح های خیلی بزرگی برای یاری رســانی به 
افراد واقعــاً نیازمند دارند، چرا کــه آن ها، افراد 
مستحق حقیقی را از قبل شناســایی کردند و 
این اقدام باعث جلوگیری از شیوع تکدی گری 

می شود.
    خانواده تان هم روحيه ای شبيه 

شما دارند ؟
همســر و 2 فرزنــدم کمک مالی یــا هر کمک 
دیگری که الزم باشــد انجــام می دهند. مثاًل 
همســرم چندین ســال اســت که مایحتاج 
دانش آمــوزان محروم و یــا بیمــاران را تهیه 
می کند و پسرم در برپایی مراسم خیریه کمک 
بسیار خوبی برایم اســت. ناگفته نماند که برای 
معالجه، بیماران زیادی را بــه دخترم که یکی 
از دندانپزشــکان نوع دوســت و نیکوکار است 

معرفی می کنم.
    در ایــام نوروز به چه شــکل 

فعاليت می کنيد؟
با مراکز نگهداری سالمندان، معلوالن،کودکان 
مهجور، بیمــاران روانی و ... زیــادی در ارتباط 
هســتم. مثاًل مؤسســه نیایش مهر که 2 سال 
است تأسیس شده و بیشــتر از کودکان ناتوان 
ذهنیـ  حرکتی بی سرپرست نگهداری می کند. 
ایــن مرکز جایــی در حومه شــهرک جعفریه 
مالرد اســت که وضعیتی مشــابه روستا دارد و 
خانه ای فرســوده و اجاره ای است که کودکان 
به همه چیز نیاز دارند؛ از خوراک و پوشــاک، تا 
هزینه تحصیل و مرمت و تأمین اجاره. شهرک 
معلوالن نمونه، واقع در حسن آباد خالصه جاده 
قدیم کرج، مرکز کرامت واوان، ســرای احسان 
کهریزک، مرکز رازی در امین آباد، شیرخوارگاه 
آمنه، مرکز نگهداری از زنان بــاردار و کودکان 
کارتن خواب معتاد که محلی را در اتوبان آهنگ 
شــهرک محالتی برایشــان اجاره کردم و تمام 
وسایل مورد نیازشان را تهیه کردم تا طی 9 ماه 
بارداری، آسوده خاطری باشند و کودکان هم در 
کنار مادرشان باشند. همه ساکنان این مراکز، 
هر ســال از چهارشنبه آخر ســال تا تعطیالت 
عید نوروز مهمان برنامه های شاد هستند. مثل 
یک روز تفریح در بوستان چیتگر، سینما، تاالر 

ارثيه بانو برای کار خير

دکتر عفت صالحی، دانش آموخته رشته ایران شناسی است، از او خواسته اند که مبالغ اهدایی شان را صرف 
امور خيریه کند، اما او »نه« گفته و تا به امروز ریالی از کسی نگرفته، مگر این که دست آن ها را گرفته و با خود 
به محل اجرای پروژه های داوطلبی برده تا خودشان از نزدیک با دســت خودشان کمک های خود را هدیه 
کنند، تا بدانند دقيقًا صرف چه کارهایی می شود. چقدر بوی انسان می دهد این داوطلب نيکوکار، این گفتگو 

را که بخوانيد حتمًا باورتان می شود.

آشنایی با دکتر عفت صالحی داوطلب نيکوکار عضو جمعيت هالل احمر 
که با ارثيه اش کمک های داوطلبانه انجام می دهد

خدمت عاشقانه
من آموخته ام که باید بــه دور از هیاهو، نمایش تبلیغاتی و جهت گیری ها، مانند پدر و 
مادرم برای رفع نیاز محرومان کمک کنم. در حقیقت خدمت برای من یک عالقه خاص 

و جذاب است. کمک به محروم، کار عشق و دل است.
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    خاطــره ای از درددل هــای 
سالمندان دارید؟

بله، این جا بی مهــری بچه ها را زیــاد دیده ام، 
اما یک اتفاق را هرگز فرامــوش نمی کنم. چند 
ســال پیش وقتی به مرکز قدس برای بستری 
مددجوی خودم رفته بودم، مادر پیری را دیدم 
که روی نیمکت کنــار باغچه نشســته بود. از 
سر و وضعش مشــخص بود که نیاز مالی ندارد 
و پســرانش مشــغول انجام کارهای پذیرش 
بودند. امــا او بی تابی می کرد و نمی خواســت 
این جا بماند، برای همین من کنجکاو شــدم و 
ایســتادم تا ببینم چــه اتفاقــی می افتد. مادر 
می گفت: من خیابــان جردن زندگی می کردم، 
اما پســرهایم چون می خواهند تمــام دارایی 
ام را بفروشــند و بروند آمریکا، مــن را به این جا 
 آوردند تا حتی شهریه باال برای نگهداری ام هم 

ندهند.
آسایشــگاه قدس، یــک مرکز خیریه اســت و 
هزینه های آن از طریق خیرین تأمین می شود. 
آن روز، آن مــادر از من خواســت اگر می توانم 
برایش یک ســیخ کبــاب و نان ســنگک تهیه 
کنم. از مســئول بخش پرسیدم این جا چند نفر 
هستند و بعد به راننده ام گفتم به تعداد 35 نفر 

کباب برای سالمندان تهیه کند. در این فاصله با 
شبکه پنج، برنامه در شــهر اراتباط برقرار کردم 
تا بیایند و از این آسایشــگاه گزارش تهیه کنند. 
بعد از چند روز این گزارش پخش شــد، فامیل 
آن مادر از ماجرا مطلع شــدند و پسرهایش هم 
مجبور شدند تا او را از آسایشگاه پیش خودشان 
ببرند. آن ها از من شــکایت کردنــد ولی راه به 

جایی نبردند.
یا یادم هســت که یک بار جشــن مولودی در 
خانه ام برگزار کــرده و تعدادی از ســالمندان 
آسایشگاه سرای احســان را دعوت کرده بودم. 
یکی از این سالمندان به محض ورود چهره یکی 
از مهمانان را می شناســد که یکی از اقوامشان 
بود. این مادر هم ثروت سرشــاری داشــت، اما 
روزی فرزندانــش او را در حوالــی تهرانپارس 
رها کرده و وانمــود می کنند که گم شــده، تا 
این که پلیس او را پیدا می کند و به آسایشــگاه 
می برد. آن روز من خیلی خوشــحال شدم که 
این مراسم سبب ساز شــد تا دوباره یکی از این 
 مادران به حق خود برســد و بــه خانه خودش 

برگردد.
    توصيه تان بــرای نيکوکاران 

چيست؟
من آموختــه ام که باید به دور از هیاهو، شــوی 
تبلیغاتی و جهت گیری ها، ماننــد پدر و مادرم 
بــرای رفع نیــاز محرومــان کمک کنــم. در 
حقیقــت خدمت برای من یــک عالقه خاص و 
جذاب اســت. کمک به محروم، کار عشق و دل 
اســت. اگر انســان فکر کند که مثل گندم باید 
بذرافشــانی کند، در زندگی برنده است. دارایی 
و ارزش انسان تنها پول نیست، که اگر این گونه 
بود، ما باید هر روز مقابــل عابربانک ها تعظیم 
می کردیــم و احتــرام می گذاشــتیم. یکی از 
عشــق های من در زندگی ام این است که پای 
صحبت هــایـ  هرچنــد تکراریـ  ســالمند، 
کودک یتیم و یا بیماری بنشــینم. بچه نیاز به 
بازی دارد، سالمند عشــق و محبت می خواهد. 
من وقتی دست نوازشــی بر سر آن ها می کشم، 
بغلشــان می کنــم و در مقابل لبخنــد آن ها را 
دریافت می کنم، بی نهایت خوشحال می شوم، 
چــون فکر می کنــم در پیشــگاه پــروردگار، 
 کــه تنها خّیــر اســت، شــاید ارزشــی پیدا 

 .کرده باشم

همراه با جشــن و موســیقی و ... و چون بیشتر 
این افراد برای این که به گــردش بیایند، ناتوان 
هســتند تالش می کنم بوی عید را به بهترین 
شکل به آن جاها ببرم و جشن های این چنینی را 
در مراکز تدارک ببینم. همین طور تمام سعی ام 
را می کنم تا با پرداخت دیون نوجوانان محکوم 
به قصاص و زندانیان نیازمنــد و جلب رضایت 
شاکیان، آن ها را در شب عید پیش خانواده شان 
برگردانم. امســال هــم نزدیک نوروز، جشــن 

ازدواج 4 زوج کوتاه قامت را برپا کردیم.
    وقتــی با افرادی کــه در این 
مراکز هســتند حــرف می زنيد از 

خانواده هایشان گله ندارند ؟
البتــه که آن هــا هم دوســت دارنــد در کنار 
خانواده شان باشــند و بعضی از کودکان مهجور 
به خوبی می دانند کــه پدر و مــادر دارند ولی 
هیچ سرغی ازشان نمی گیرند، اما من به تجربه 
دریافتم که حضور مردم مهربان در کنارشــان 
چقدر می تواند برایشــان امیدوارکننده باشد. 
کمک حتمــاً نباید مالی باشــد، مــن حتی با 
وجودی که تقریباً همه آن ها را چند سالی است 
که می شناســم و از داســتان زندگی شان خبر 

دارم، باز هم پای صحبت هایشان می نشینم.

کمک حتمًا نباید مالی باشد
حضور مردم مهربــان در کنار ســالمندان، معلوالن،کودکان و ... می تواند برایشــان 
امیدوارکننده باشد. کمک حتماً نباید مالی باشد، من حتی با وجودی که تقریباً همه 

آن ها را چند سالی است که می شناسم، باز هم پای درد دل هایشان  می نشینم.

من عاشق وطن 
و مردم هستم 

و هالل احمر 
سازمانی است 

که با همه در 
ارتباط است و 
من هیچ وقت 

برای مشارکت در 
فعالیت های آن، 
»نه« نمی گویم. 
اعتقاد دارم هر 

چه مردم عاشق 
وطنشان باشند 
و به هالل احمر 

بپیوندند، باز هم 
کم است

  به احترام بانوی بی ادعا 
بی ریا، بی ادعا، بی توقع. در محروم  ترین روســتاها، مؤسسات خيریه، خانه های 
سالمندان، در ميان نيازمندترین کودکان، بيماران و سالمندان، زندانيان محکوم 
به پرداخت دیه حضور دارد. آن جا که می داند مردمش هــر روز طعم فقر را زیر 
دندان مزه مزه می کنند و بچه هایش منتظر یک تلنگرند که از داشــتن آینده ای 
خوب محروم شوند. صالحی، پاشنه را می کشد و می زند به کوره راه ها، زیر باران 
خيس می شود، روزها در جاده های بسته شــده با برف می ماند، ِگلی  می شود تا 
برسد به روستاهایی که مدرسه، حمام و مسجد ندارند، اما باز هم می رود. نقاطی 
که او برای کمک کردن می رود حتی روی نقشه هم نيست، ولی دکتر عفت صالحی 
خودش به ميان مردم می رود و نقاط محروم را بو می کشــد تا ِگرهی از کاری باز 
کند. تعداد روزهایی که او در هر ماه به بهشــت زهرا می رود تا هزینه کفن و دفن 
و برگزاری مراســم ترحيم متوفيان کم بضاعت را بر عهده بگيرد زیاد اســت یا 
این که به عيادت هنرمندان قدیمی بيمار می رود و ضمن دلجویی از آن ها، ترتيب 
بستری شــان در بيمارســتان را می دهد و هر خدمات مورد نيازی را به سرعت 
برای شان انجام می دهد. او سی سال است که با جمعيت هالل احمر همکاری دارد 

و با ارثيه اش، پروژه های داوطلبی را اجرا می کند.
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خبرنامه

دکتر ناصر چرخ ساز با اشــاره به این که در طرح 
نوروزی 95، 5 هزار و 153 مأموریت انجام شده 
که نســبت به مدت مشابه ســال قبل 9 درصد 
کاهش داشته اســت، گفت: »به عالوه امسال 2 
هزار و 315 نفر با کاهش 21 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، به مراکز درمانی منتقل 
شده و 31 هزار و 786 نفر از هموطنان خدمات 
ســرپایی درمان دریافت کرده و 375 عملیات 
رهاسازی انجام شده است.« او با اشاره به این که 
در نــوروز 95، 2 هــزار و 721 نفــر از خدمات 

اسکان اضطراری استفاده کرده اند، عنوان کرد: 
»بر این اساس بیشترین مأموریت های امداد و 
نجات در نــوروز، از مجموع 5 هزار و 153 مورد، 
مربوط به اســتان های مازندران، خوزســتان و 
فارس به ترتیب بــا 8، 6 و 6 درصد مأموریت ها 

بوده است.«
     مازندران، اصفهــان و فارس دارای 

بيشترین عمليات های امدادی
بنا به گفتــه رئیس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیــت هالل احمــر بیشــترین عملیــات 

امدادی از مجموع 2 هــزار و 661 مورد مربوط 
به مازندران، اصفهان و فارس بوده و بیشــترین 
خدمات امــدادی در خوزســتان، مازندران و 
هرمزگان ارائه شده است. چرخ ساز در خصوص 
حــوادث ترافیکی برون شــهری نیــز گفت: 
»62 درصد حــوادث ترافیکی برون شــهری 
گزارش شــده از ســوی پلیس، پوشــش داده 
شــد کــه در مجمــوع 11 درصــد کاهش در 
عملیات هــای جــاده ای داشــته ایم.« رئیس 
ســازمان امداد و نجات ادامــه داد: »40 درصد 
مأموریت های امــداد و نجــات، ترافیکی و 60 
درصد امدادرســانی در برف و کوالک، ســیل 
و آب گرفتگی، ســاحل، کوهســتان و ... بوده 

است.«
     انتقال بيش از 2 هزار مصدوم

چرخ ســاز بــا اشــاره به ایــن که بیشــترین 
امدادرســانی در عملیات های امــداد و نجات 
اســتان های کردســتان، مازنــدران و اردبیل 
انجام شــده اســت، تصریح کــرد: »هم چنین 
بیشــترین عملیات های نجات فنی از مجموع 
375 عملیــات در اســتان های کرمــان با 12 
درصد، اصفهان با 10 درصد و فارس با 9 درصد 
انجام شــده و در این زمینه محورهــای آبادهـ  

انجام 5 هزار و 153 مأموریت 
الهام علمشاهی

رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر در نشستی خبری در تشریح خدمات امدادی ارائه شده با 
اعالم گزارش جمع بندی عمليات امداد و نجات در نوروز 95، اعالم کرد: »در طول طرح نوروزی هالل احمر، 
76 هزار و 276 نفر از هموطنان از خدمات امدادی الزم اســتفاده کرده و 3 هزار و 547 نفر از حوادث نجات 

داده شدند.«

تشریح فعاليت های نوروزی سازمان  امداد ونجات توسط دکتر ناصر چرخ ساز
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اصفهان با 15 عملیــات، آزادراه قمـ  تهران با 7 
عملیات، ســیرجانـ  بندرعباس با 7 عملیات 
و یاســوجـ  اصفهان بــا 5 عملیات بیشــترین 
عملیات هــای نجات فنی را داشــته اســت.« 
به گفته او، بیشــترین مصدوم هــای انتقالی از 
مجموع 2 هزار و 315 مصدوم در اســتان های 
اصفهــان، مازندران و خراســان رضــوی و در 
محورهای ســاوهـ  تهران، قزوینـ  کرج و ساوه 
ـ بوئین زهرا بوده است و اســتان های اصفهان، 
فارس و خراســان رضوی به ترتیب با 10، 8 و 6 
درصد، بیشترین میزان نجات یافته در حوادث 
را داشته و بیشترین اســکان های اضطراری در 
استان های کردســتان، زنجان و هرمزگان بوده 

است.
     رشــد 62 درصدی پوشش برف و 

کوالک
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به رشد 62 
درصدی پوشــش برف و کوالک، 24 درصدی 
پوشش امدادی ســیل و آب گرفتگی، کاهش 
15 درصــدی عملیــات کوهســتان و کاهش 
30 درصدی عملیــات ســاحلی تصریح کرد: 
»به عالوه در زمینه ارائــه خدمات امداد و نجات 
به کاروان های راهیان نور در استان های ایالم و 
خوزســتان نیز در مجموع 16  هزار و 297 نفر 
به پایگاه ها مراجعه کرده و 4 هــزار و 452 نفر 
خدمات پزشــکی، 9 هــزار و 784 نفر خدمات 
درمانی ســرپایی و 913 نفر خدمات اســکان 
موقــت دریافت کــرده و 19 نفر نیز بــه مراکز 
درمانی منتقل شدند.« او با اشــاره به عملکرد 
امــداد هوایــی هالل  احمــر با 307 ســورتی 
عملیات پروازی شــامل 287 ســاعت پرواز و 
انتقال هوایی 24 آســیب دیده، اظهار کرد: »بر 
این اســاس مهم ترین عملیات امــداد هوایی 
مربوط بــه حادثــه ترافیکــی 8 فروردین در 
محور سمنانـ  دامغانـ  شــاهرود با 2 سورتی 
پرواز و ســیل و آب گرفتگــی 12 فروردین در 
محور آذربایجــان غربیـ  شــاهین دژ با نجات 
2 نفر در رودخانه ســیمینه رود بوده اســت.« 
چرخ ســاز با اشــاره به فعالیت 2 هزار نفرـ  روز 
پزشک و پیراپزشــک داوطلب در طرح نوروزی 
امســال خاطرنشــان کرد: »به عالوه امســال 
تالش شــد تا در هر اســتان از تــوان تیم های 
 توانا و امدادرســانی خواهــران در حوادث نیز 

  ».بهره ببریم

 ارتشی که همیشه 
باید مجهز باشد

 رئيس سازمان امداد و نجات هالل  احمر در گفتگو با »مهر و ماه« 
از شرایط امداد و نجات در کشور می گوید

در حاشیه نشست خبری رئیس سازمان  امداد و نجات 
جمعیت هالل  احمر به منظور بررســی بیشتر شرایط 
امداد و نجات در کشــور، با دکتر ناصر چرخ ســاز گپی 

زده ایم که در ادامه می خوانید:
آقای دکتر؛ با توجه به رشد عمليات های هالل 
احمر در نوروز و هم چنين شرایط کنونی کشور 
پس از رفــع تحریم ها، امکانــات و تجهيزات 
جمعيت را در چه سطح می بينيد و این تجهيزات 

چه ميزان نيازمند به روزرسانی و ارتقا هستند؟
بحث امداد و نجات، مقوله بســیار حساسی است که هر 

قدر هم تقویت شود، هم چون ارتشی است که باید کاماًل خودش را مجهز و به روز کند؛ چراکه 
با توجه به فعالیت های بی شماری که در حال انجام اســت همه تجهیزات موجود، لحظه به 
لحظه و دائم درحال مستهلک  شــدن هســتند. بنابراین برای بیان این که چه میزان نیاز به 
ارتقای این تجهیزات داریم به مطالعات و بررســی های انجام شده بازمی گردد؛ طبق چیزی 
که سرشماری کردیم؛ بار مالی که طی یک سال می تواند به دولت کمک  کند تا بحث امداد و 
نجات را پوشــش دهد و یا به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد یک سازمانی را با عنوان سازمان 
امداد و نجات بدون هزینه های مصرفی و صرف نظر از وقوع همه حوادث احتمالی تأســیس 
کند، ساالنه باید بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان را فارغ از سایر هزینه های اجرایی این تشکیالت 
بپردازد. از سوی دیگر، در طول ســال، احتمال وقوع حوادثی نظیر سیل و زلزله را داریم که 
نیازمند توزیع اقالم امدادی نظیر چادر هستند و تأمین هزینه های آن ها، همه و همه مباحثی 
است که باید بررسی و انجام شــود. در نتیجه باید هر لحظه دغدغه به روزرسانی و جایگزینی 

اجناس و اقالم امدادی که سرعت استهالک باالیی دارند را داشته باشیم.
طبق گفته شما؛ در جمعيت هالل احمر امســال تالش شده تا بيشتر از تيم های 

خواهران در حوادث استفاده کنيد، این تجربه را چطور ارزیابی می کنيد؟
بحث استفاده از ظرفیت ها و ایجاد ظرفیت  ها را در این زمینه داریم، چیزی حدود 30درصد 
نجاتگران ما که دوره های تخصصی را گذرانده اند، خانم ها هســتند که باید همواره به روز 
باشند و بتوانند در زمان حوادث و ســوانح، فعال و کمک رسان جمعیت هالل  احمر و مردم 
باشــند، به همین منظور و برای این که این 30 درصد فعال و به روز باشند، باید در بسیاری 
از مأموریت ها و عملیات ها حضور پیدا کنند. یکی از این عملیات ها که می توانســت هم به 
روزشان کند، هم فعالیت هایشان را نشان دهد، شــرکت در عملیات امداد و نجات نوروزی 

بود که ما به همین منظور این 30درصد را در نوروز به کار گرفتیم.
لطفاً برنامه های آتی سازمان امداد و نجات را در سال 95، هم در بخش داخلی و هم 

در بخش بين المللی شرح دهيد.
در بخش داخلی، بحث تقویت آموزش همگانی را در ســازمان امداد و نجات و در مجموع 
جمعیت هالل احمر تشکیل خانه های هالل و تیم های روستایی را در دستور کار داریم که 
باید تقویت شود. هم چنین بحث به روزرسانی و تقویت کمی و کیفی امداد هوایی، زمینی و 
دریایی را نیز در سال 95 خواهیم داشت. در بخش بین المللی هم، تشکیل تیم های واکنش 
سریع را در دســتور کار داریم که امیدواریم در هفته هالل آن را استارت بزنیم تا این تیم ها 

بتوانند در عملیات های بین المللی به سرعت وارد عمل شوند.

بیشترین 
مأموریت های 

امداد و نجات در 
نوروز، از مجموع 

5 هزار و 153 
مورد، مربوط 
به استان های 

مازندران، 
خوزستان و 

فارس به ترتیب 
با 8، 6 و 6 درصد 
مأموریت ها بوده 

است
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خبرنامه

این جوانان پرشور
دیدار نوروزی حجت االسالم والمسلمين معزی با 

کارکنان سازمان جوانان جمعيت هالل  احمر
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر با 
حضور در سازمان جوانان، ضمن دیدار نوروزی 
با کارکنان این ســازمان، بر اهمیــت کار در 
حوزه جوانان و لزوم توجه هرچه بیشتر به امور 
جوانان تأکید کرد. حجت االسالم والمسلمین 
عبدالحسین معزی با اشاره به این که حضور در 
سازمان جوانان، حس نشاط و شادابی جوانی 
را زنده می کند، گفت: »جوانان ســرمایه های 
جامعه هستند و تاریخ ایران نیز نشان می دهد 
که بســیاری از امــور مهم به دســت جوانان 
انجام شده اســت. در زمان پیامبر اکرم)ص( 
نیز جوانان همیشــه یار و یاور ایشــان بودند 
و در زمان ســختی ها، مقاومــت می کردند.« 
حجت االســالم والمســلمین معــزی افزود: 
»جوان لبریز از اســتعداد و حرکت است و اگر 
این ها با عشق به خدا و خدمت به مردم همراه 
شود، بسیار ارزشمند است. جوانان ما در طول 
جنگ تحمیلی نشــان دادند کــه برای حفظ 
ارزش ها حتی از جان خود نیز می گذرند و این 
بسیار قابل تأمل است.« نماینده ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر تصریــح کرد: »جوانان از 
بی اعتمادی مسئوالن نسبت به خود گالیه مند 
هســتند در حالی کــه می توان مســئولیت 
بســیاری از امور را به دســت آن ها سپرد و در 
مقابــل از آنان انتظار پاســخگویی داشــت و 
این در حالی اســت که نقش جوانان حتی در 
مسائل سیاســی نیز بســیار مهم و تاثیرگذار 
است.« حجت االسالم والمسلمین معزی ادامه 
داد: »ســازمان جوانان می تواند جایگاه مهمی 
برای 23 میلیون جوان کشــور داشته باشد. از 
طرفی ما در هالل احمر تنهــا به دنبال تربیت 
امدادگر نیستیم. امدادگری، اولین هدف هالل 
احمر اســت اما اگر در تربیت جوانان کوتاهی 
شــود و آنان از جامعه جدا شوند، منزوی شده 
و در دام معضالت اجتماعــی گرفتار خواهند 
شــد.« نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل 

احمر با اشــاره به این که یکــی از انگیزه های 
حضور من در هــالل احمر، ســازمان جوانان 
است، خاطرنشان کرد: »ســازمان جوانان در 
ایام نوروز برنامه های خوبــی از جمله کمپین 
»نه، به تصادفــات جاده ای« را اجــرا کرد که 
همین جا از همه شما عزیزان برای توجه به این 
مسئاله مهم تشکر می کنم.« نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هــالل احمر گفــت: »نمایندگی 
ولی فقیه، شــورای فرهنگی که در گذشته نیز 
در جمعیت هالل احمر وجود داشــت را احیا 
کرد تا از این به بعد نسبت به اجرای برنامه های 
فرهنگی اهتمام بیشــتری شــود که یکی از 
این موارد، انتشــار مجله مهر و ماه است و در 
همین جا از همه شــما تقاضــا می کنم برای 
تقویت بخِش جوانــان در این مجله، همکاری 

کنید.«

مهنــدس علی اصغر احمــدی، دبیرکل 
جمعیت هالل احمــر: »این جمعیت باید 
تالش کنــد آمادگی الزم بــرای تحوالت 
پیش  روی خــودش را داشــته باشــد؛ 
درســت اســت که هالل احمر در داخل 
خاک ایران قــرار دارد، امــا مأموریت آن 
در داخل و خارج کشــور گسترانیده شده 
اســت، ما جــزو فدراســیون بین المللی 
هستیم؛ این فدراسیون اکنون 190 عضو 
دارد. مأموریت هــای هالل احمــر باید در 
راستای الهام بخشــی، ترغیب، تسهیل و 
ترویج رفتارهای بشردوســتانه به منظور 
پیشــگیری کاهش آالم بشری و کمک به 
حفظ و اشاعه رفتار انسان دوستانه و صلح 

جهانی باشد.« 
منبع: شهروند

دکتــر فرحناز رافــع، رئیس ســازمان 
جمعیت داوطلبان حالل احمر: »اجرای 
طرح ســالمت یار و عملیاتی شدن آن، از 
اولویت های ســال 95 سازمان داوطلبان 
جمعیت هالل احمر است؛ به طوری که 
مبانی نظری این برنامه در سال گذشته 
پی ریزی و اجرای آزمایشی آن مشخص 

شد. 
وی با بیــان این که برنامه ســالمت یار 
جمعیت هالل احمر، از اردیبهشــت ماه 
در 10 استان کشور فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد، افزود: ایــن برنامه اکنون به 
صورت آزمایشــی در سه اســتان شروع 
شده و در اردیبهشــت ماه به 10 استان 

گسترش خواهد یافت.«
منبع: ایسنا

دکتر علی لیالی، معاون حقوقی پارلمانی 
جمعیــت هالل احمــر: »با نــگاه مثبت 
نماینــدگان مجلس، هم در کمیســیون 
اصلی، هم در کمیسیون تلفیق و هم چنین 
در صحن علنــی مجلس، بــا رأی قاطع 
نمایندگان مجلس، مبلــغ 500 میلیارد 
تومان به عنــوان بخشــی از بودجه هالل 
 احمر در قانون بودجه  سال 95 به تصویب 
رســید. با تصویــب این میــزان بودجه، 
می توانیم با آســودگی خاطر و باتوجه به 
تخصیص هایی که دولت در  ســال جاری 
به قانون بودجه خواهد داد، شاهد اقدامات 
مطلوب تــر و گام های بهتــری در حوزه 
مدیریت بر حوادث و سوانح و نیز در حوزه 

زیرساخت های امداد و نجات باشیم.« 
منبع: شهروند
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کارگروه اختصاصی زلزله 
دکتر سید امیرمحســن ضیائی، در جلسه 
شــورای معاونین هالل احمر استان تهران، 
یکی از دغدغه هــای اصلی خــود در قبال 
فعالیت های جمعیــت را، احتمــال وقوع 
زمین لرزه و بروز فاجعــه ای بزرگ در تهران 
دانســت و گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
زلزله تهران، کارگروهی اختصاصی با موضوع 
زلزله و نقش جمعیت در ارتقاء پاسخگویی 
به تبعات زلزله به ریاست دبیرکل جمعیت 
هالل احمر تشکیل شده است. وی با تأکید 
بر این که تمامی مدیران جمعیت هالل احمر 
استان نســبت به پیشــبرد اهداف کارگروه 
اختصاصی زلزله تهران، وظیفه دارند، هدف 
از تشکیل این کارگروه را نیل به راه حل های 
بنیادین و تأثیرگذار برای پاســخگویی بهتر 
و مناســب تر در بحران های احتمالی در این 
کالن شــهر عنوان کرد. دکتر ضیائی تأکید 
کرد: »الزم است جمعیت هالل احمر استان 
تهران در کنار مدیریت شــهرداری تهران، 
ضمن تعامل و هماهنگی مناسب، از امکانات، 
تجهیزات و منابع یکدیگــر در زمان حوادث 

احتمالی بهره گیرند.« رئیس جمعیت هالل 
احمر، با اشــاره به نقش مثبــت واحدهای 
زیرمجموعه دانشــگاه عالی علمی کاربردی 
هالل ایران در کل کشور، که نسبت به ارائه 
رشــته های مرتبط با مدیریت بحران فعال 
هستند، افزود: »هدف ما از ایجاد و هم چنین 
گسترش این مراکز، تربیت فارغ التحصیالنی 

آگاه به علوم روز مدیریت بحران است.« 

ســیدحمید جمال الدینی، معاون پژوهش و آموزش هالل احمر با 
بیان این که باید با ایجاد جاذبه هایی برای مــردم، دغدغه یادگیری 
کمک های اولیه و چگونگی مواجهه با حوادث را ایجاد و آن ها را آگاه 
کرد،گفت: وقتی دغدغه ایجاد شد، باید سراغ سازمان های مردم نهاد، 
بخش خصوصــی و خیریه ها رفت که برای آموزش ســرویس دهی 
کنند. وی تهیه اپلیکیشن های مخصوص و تهیه محتوای آموزشی 
و... را از وظایف هالل احمر دانســت و گفت: »برقــراری دوره های 
آموزشــی در ادارات، مراکز آموزشــی و فرهنگی یکی از روش های 
فراگیر شدن آموزش هاست. جمال الدینی ادامه داد: »ارائه خدمات 
آموزشی در حاشیه شــهرها و مناطق محروم به صورت رایگان یا با 
استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، از دغدغه های 
سازمان است.« وی یادآور شــد: »دانشگاه های بزرگ دنیا و از جمله 
دانشگاه هاروارد، دانشکده کمک های اولیه دارند و این به این دلیل 
اســت که از طریق ارائه خدمتی که مردم نیازمند آن هستند و از آن 
بهره می برند، مــردم را با خود همراه می ســازند و قدرت اجتماعی 
کسب می کنند. این در حالی است که ما از ظرفیت افراد و مؤسسات 
قوی و بزرگ در افزایش مســئولیت اجتماعی، در موارد مختلف از 
جمله آســیب های اجتماعی و آموزش های متنوع و الزم، استفاده 

نکرده ایم.« 

 برنامه های دانشجویی 
و دانش آموزی سازمان جوانان 

دکتر مسعود حبیبی، مسئولیت پذیر کردن و پاسخگو کردن  جوانان را 
از اولویت های امسال سازمان جوانان جمعیت هالل احمر خواند و در 
این باره گفت: »امسال با تشکیل شورای نمایندگان جوانان و سپردن 
مسئولیت های بیشتر به کانون های جوانان و دانشجویی، این هدف را 
دنبال می کنیم.« وی با اشاره به گسترش فعالیت های بشردوستانه در 
جوانان، افزود: »بر همین اساس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 
گسترش فعالیت هایش را در دستور کار دارد. یکی از برنامه های ما در 
این زمینه توســعه 8000 کانون دانش آموزی در8000 مدرسه است 
تا به این ترتیب در فضای دانش آموزی حضور مؤثری داشــته باشیم 
و ضریب نفوذمان را میان 36 میلیون جمعیت جوان جامعه بیشــتر 
کنیم.« حبیبی افزود: »هم چنین از ســال گذشته مقدمات گسترش 
فعالیت کانون های جوانــان )700 کانون در شــهرها( و کانون های 
دانشجویی )900 کانون در 900 دانشگاه( را فراهم کرده ایم تا به این 
ترتیب بتوانیم از نگاه و نظرات جوانان در برنامه ریزی ها استفاده کنیم.« 
وی هم چنیــن درباره طــرح دادرس )دانش آموز آمــاده در روزهای 
سخت( با همکاری دو معاونت پرورشی و هم چنین امور تربیت بدنی 
و ســالمت وزارت آموزش و پرورش، گفت: »در راستای اجرای طرح 
دادرس دانش آموز آماده در روزهای ســخت، ساالنه بالغ بر 450 هزار 

دانش آموز، آموزش کمک های اولیه را در حد ابتدایی فرا می گیرند.«

حجت االســالم زاهدی، معاون فرهنگی و 
امور استان های حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر 95: »بیشتر برنامه هایی که 
توسط سازمان جوانان در نوروز 95 اجرایی 
شــد، جنبه فرهنگی داشــت، امــا به طور 
مشــخص برپایی خیمه های نماز و توزیع 
بروشورهای فرهنگی در کنار نقشه شهرها 
از بارزترین خدمــات فرهنگی جمعیت به 
شمار می آمد. عالوه بر این طرح ها، می توان 
به چادر دوســتدار کودک نیز اشاره کرد. ما 
نظرات خود را درباره اجرای بهتر این طرح 
در ســال های آینــده آمــاده کرده ایم و به 
مسئوالن مربوطه ارائه می دهیم. به طورکلی 
عملکرد فرهنگی جمعیــت هالل  احمر در 
طرح های نوروزی رضایت بخش بوده است.«

منبع: شهروند

مسعود حبیبی رئیس ســازمان جوانان 
هــالل: »به زعــم آمارهــای یکــی از 
مســئوالن پلیس راه، روزانه 50 ایرانی 
به دلیل تصادفات جــان می دهند و 17 
برابر زخمــی و مصدوم می شــوند و این 
در حالی اســت که هر روز نیــز صد نفر 
 بر اثــر تصادفات دچار انــواع معولیت ها 

می شوند. 
وی با اشــاره به مراجعه 5 میلیون مسافر 
به پایگاه های ایمنی و ســالمت سازمان 
جوانان در ایام نــوروز، از توزیع حدود 6 
میلیون اقالم آموزشــی و فرهنگی میان 
مســافران خبر داد و افــزود: از کمپین 
»نه، بــه تصادفات جاده ای« اســتقبال 

بی نظیری شد.« 
منبع: تسنيم

دغدغه های دیجيتالی

سامانه اطالع رسانی هالل احمر راه اندازی می شود
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گزارش ویژه

فصل بهار، یکــی از فصول پر بارش اســت و 
مسئوالن هالل احمر با آگاهی از این مسئله 
و احتمال وقوع سیل، در بیشتر شهرستان ها 
اعالم آماده باش کردند. با این وجود بسیاری 
از اســتان هاهم چون نظیرخراسان شمالی، 
خراسان رضوی، کرمانشاه، ایالم،چهارمحال 
وبختیاری، فارس، دزفول و روستاهای داخل 
این استان ها بیشــترین خسارت را متحمل 
شدند. باران های بهاری در 21استان کشور 
در  6 روز پایانــی فروردیــن ماه،امدادگران 
رابــرای رســیدگی بــه 26800نفــر، به 

صحنه های حوادث کشاند.
      خوزستان

جمعه، 27 فروردیــن 95 :  مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خوزســتان بــا اعالم 
این که در اهواز روستاهای گبیر یک، جسانیه 
و بنی سادات متأثر از سیل شــده اند، اظهار 
کرد: 120 خانوار متشکل از 540 نفر در این 

روستاها با سیالب درگیر شده اند.
یکشــنبه 29 فروردین 95: شهرهای 
شوش، دزفول، شوشــتر، رامهرمز، گتوند، 
اندیمشک، باغملک، اهواز، باوی، ایذه، اندیکا، 
دشــت آزادگان،   مسجدســلیمان و امیدیه 
درگیر سیالب هســتند. تاکنون 34 خانوار 
عشایري توسط هالل احمر امداد رساني شده 
اند. به منظور پوشش کامل امدادی 8 تیم از 
شهرســتان های معین به مناطق سیل زده 
شوش اعزام شــد. 2 تیم از دشت آزادان، یک 
تیم از هویزه، 2 تیــم از آغاجاری، یک تیم از 
بهبهان و 2 تیــم از هندیجان در راســتای 
تسریع عملیات امداد و نجات و افزایش توان 

امدادی به کمک شهرستان شوش آمدند.
دوشــنبه 30 فروردیــن 95: رئیــس 
جمعیت هالل احمر دشت آزادگان گفت: تا 
کنون به 38 خانوار آسیب دیده در 7 منطقه 
سیل زده دشــت آزادگان توسط اعضای این 

جمعیت امدادرسانی شده است.
ســه شــنبه 31 فروردیــن 95: مدیرعامل 
جمعیــت هــالل احمــر خوزســتان از 
امدادرســانی بــه 311 خانوار ســیل زده و 

اسکان 25 خانوار دزفولی در اردوگاه اسکان 
اضطــراری خبــر داد و گفــت: تاکنون در 
مجموع 311 خانوار سیل زده شامل 1203 
نفر در استان خوزســتان امداد رسانی شده 
و عملیات امدادرسانی به مناطق تحت تاثیر 

سیل هم چنان ادامه دارد.
      خراسان شمالی

شــنبه 28 فروردیــن 95: مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان شمالی با اعالم 
این که نجات گران جمعیت هالل احمر این 
استان در 72 ساعت گذشته کار امدادرسانی 
به 6 حادثه سیل و آبگرفتگی را انجام دادند، 
گفت: با عبور موج بارشــی از استان و سیل و 
آب گرفتگی ناشی از آن، 38 نیروی عملیاتی 
از نجاتگران جمعیت هالل احمر خراســان 
شمالی کار امدادرسانی به 135 نفر در سیل 
و آبگرفتگی منازل و معابــر را انجام دادند. از 
مهم ترین عملیات های انجام شده نجات 56 

نفر در روستای خوم بی شهرستان گرمه بود.
      خراسان رضوی

دوشــنبه 30 فروردین 95: محمودی، 
مدیر روابط عمومی هالل احمر استان گفت: 
روز گذشته شــدت بارش باران در روستای 
»خرو علیــا« در شهرســتان کالت موجب 
آبگرفتی 5 منزل مسکونی شد که با اعزام تیم 
های پایگاه امــداد و نجات هالل احمر کالت 
همراه با تجهیزات الزم نسبت به امداد رسانی 
الزم اقدام شــد. در همین راســتا هم چنین 
نسبت به امداد رسانی به 14 خانواده عشایر 
در میامی در 20 کیلومتری مشهد اقدام شد 
و اقالم امدادی از جمله تعداد 142 کنســرو، 
20 شعله وســایل گرمایشی، 20 بسته لوازم 
بهداشتی، تعداد 10 بسته ظروف و 51 تخته 
پتو در بین  حادثه دیدگان توســط نیروهای 

جمعیت هالل احمر توزیع شد.
      کرمانشاه

شــنبه 28 فروردیــن 95: محمدرضا 
امیریــان،  مدیرعامــل جمعیــت هــالل 
احمر کرمانشــاه با اشــاره به عملیات  سیل 
و آب گرفتگــی در کرمانشــاه گفــت: از روز 

24فروردین ماه تا امروز و در پی بارش شدید 
باران، 7 شهرســتان کرمانشــاه، اسالم آباد، 
سنقر، کنگاور، گیالنغرب، هرسین و بیستون 
تحت تاثیر قرار گرفتند که امدادگران هالل 
احمر اســتان به 18 شهر، روســتا و مناطق 
عشایرنشین امدادرسانی کردند. امدادگران 
به 498 تن امدادرســانی کردنــد، افزود: با 
برپایی 6 دســتگاه چادر امــدادی، 31 نفر 

اسکان اضطراری داده شدند.
      ایالم

شــنبه 28 فروردیــن 95: مدیرعامل 
جمعیت هــالل احمر ایالم اظهار داشــت: 
»در این مدت به 205 تن امدادرســانی شد 
و 9 تن نیز به مناطق امن منتقل شدند. محمد 
سلیمانی مهری در تشــریح عملیات امداد 
در ســیل و آبگرفتگی در این استان در 5 روز 
گذشته گفت: 7 شهرستان ایالم، ایوان، دره 
شهر، دهلران، سیروان، شــیروان و چرداول 
و مهران در ایــن مدت تحت تاثیر ســیل و 
آب گرفتگی بودند که امدادگران اســتان در 
7 شهر و روستا عملیات امدادی انجام دادند. 
205 تن در 5 روز گذشته امدادرسانی شدند 
و 10 نفر در این مدت اسکان اضطراری داده 
شدند و 9 تن نیز به مناطق امن منتقل شدند.

      چهارمحال و بختياری
شــنبه 28 فروردیــن 95: مدیرعامل 
جمعیت هــالل احمر اســتان چهارمحال 

و بختیــاری از انجــام عملیات امــدادی در 
7 شهرســتان و امدادرســانی بــه 990 تن 
در جریان ســیل و آبگرفتگی 5 روز گذشته 
خبر داد. محمد فروغی گفــت: از روز 25 تا 
28 فروردین ماه در 13 روســتا در اســتان 
چهارمحــل و بختیــاری عملیات ســیل و 
آبگرفتگی انجام گرفته است و 7 شهرستان 
کوهرنــگ، اردل، کیار، لــردگان، بروجن، 
شهرکرد و فارســان تحت تاثیر بارش های 

اخیر قرار گرفتند.
      فارس

شــنبه 28 فروردیــن 95: مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان فارس با اشاره به 
عملیات امداد در سیل و آبگرفتگی در استان 
فارس از امدادرسانی به 460 تن و رهاسازی 
20 خودرو از مسیر سیالب خبر داد. فیض اهلل 
جعفری با بیان این کــه از 25 تا 28 فروردین 
8 شهرســتان آباده، اقلید، جهــرم، خرامه، 
سپیدان، شیراز، رستم و ممسنی تحت تاثیر 
ســیل و آبگرفتگی قرار داشــتند، افزود: در 
14 شهر و مناطق عشــایر نشین این استان، 

عملیات امدادی انجام شده است.
      دزفول

یکشــنبه 29 فروردیــن 95: رئیس 
جمعیت هالل احمر دزفــول گفت: بیش از 
80خانوار ســیل زده در اردوگاه اسکان داده 

 .شده اند

امداد رسانی به٢٦٨٠٠ نفر 
 نگاهی آماری به سيل اولين ماه سال 95  

و فعاليت های جمعيت هالل احمر در کمک به هموطنان



گردشگريگفتوگویادداشت

رویکرد اسالم به زن و خانواده و 
مقایسه آن با تفکر غربی

واکاوی »فمینیسم«در گفتگو 
با فائزه عظیم زاده اردبیلی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان فارس به معرفی جاذبه های 

گردشگری این استان پرداخته 

نسخهایبرای
آرامشبشر

نگاهغیرواقعیغرب
بهزنان

راهنمایسفربه
مهدباستانیایران

خانواده

کیمیایسعادت
رویکرد اسالم به زن و خانواده
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یادداشت

1   ماهیت اصل تســاوی حقوقی زن و 
مرد

با نگاه اجمالی به تألیفــات و تقریرات مرتباط 
با موضوع زن و خانواده در می یابیم که یکی از 
مســائلی که در باب جایگاه زن و مرد، همیشه 
دغدغه آفرین بوده اســت، مسئله تساوی زن و 
مرد است. البته منظور از تســاوی حقوق زن 
و مرد، به رغم تفاوت هایی اســت که بین آن ها 
وجود دارد. شکی نیســت که از نظر ویژگی ها 
و خصلت ها، زن و مرد بــا یکدیگر تفاوت هایی 
دارند. این تفاوت ها هم به لحاظ جسمی و هم 
به لحاظ روحی قابل توجه اســت. با این حال، 
نمی تــوان از تفاوت مطلق ســخن گفت و در 

نتیجه، اشتراکات میان آنان را نادیده انگاشت؛ 
چرا که زن و مرد عالوه بر افتراقات، مشترکاتی 
نیز با یکدیگــر دارند. وجود ایــن تفاوت ها و 
شــباهت ها، منشــأ و خاســتگاه مناقاشات و 

مباحثات علمی بوده است. 
یکی از مهم ترین و اساســی ترین سؤاالتی که 
در باب موضوع زن و خانواده مطرح می شــود 
این اســت که آیا از نظــر حقوقــی و اعطای 
امتیازات، جایگاه زن و مرد با یکدیگر مساوی 
اســت یا خیر؟ به عبارت دیگر در اعطای مزایا 
به زنان و مــردان باید میان آنــان تفاوت قائل 
شــویم یا نه؟ در این باره نیز ســؤال دیگری 
که مطرح می شود این اســت که آیا بین زن و 

مرد باید قائل به تبعیض شــد یا این که مجاز 
به تبعیض نیستیم؟ البته الزم به ذکر است که 
در برخی از موارد با تبعیض بین آن دو در نظر 
گرفته می شود و در مقابل، عده دیگری معتقد 
هســتند که تفاوت میان زن و مــرد لزوماً به 
معنای تبعیض نیست. طبق دیدگاه اخیر، زن 
به خاطر برخورداری از ویژگی ها و خصلت های 
خاص، حقــوق ویژه خود را داراســت و بر این 
اساس بهتر است که حقوق زن و مرد متناسب 
با ســاختار وجودی شــان تبیین و اعطا شود 
چنین امــری تفاوت محســوب می شــود نه 

تبعیض. 
2   انعکاس جایــگاه زن و خانواده در 

نظرات اندیشمندان اسالمی
یکی دیگر از مســائلی که برای ما مسلمانان از 
اهمیت واالیی برخودار اســت این است که در 
نظام دینی و فقهی ما، علما و فقها نســبت به 
موضــوع زن و خانواده چه رویکــردی دارند؟ 
پاســخ به ایــن پرســش را بایــد در رویکرد 
اهل بیت)ع( جســتجو کرد: بحــث نگاه اهل 
البیت)ع( به حقــوق زن، در واقع منبع اصلی 
فقه در این حوزه است. در این باره فرمایش ها 
و تقریــرات ائمه و احادیث اخبارِی منتســب 
به ایشــان در باب ارث، ازدواج، طالق و امثال 

این ها، قابل مطالعه و بررسی است. 
در واقع ما همواره به دنبال این نکته هســتیم 
که ائمــه)ع( چه دیدگاهی نســبت به جایگاه 
زنان در خانواده داشــته اند. البتــه ما در این 
زمینه دچار محدودیت هستیم؛ چرا که ما در 
عصر اهل بیت)ع( نیستیم و در نتیجه به طور 
مســتقیم به آنان دسترســی نداریم. بنابراین 
پرســش را باید این گونه مطرح کرد که فقها و 
علما از روایات و اخبار در مســیر شناســایی و 
کشف نگاه اهل بیت)ع( نســبت به زنان، چه 
استنباطی دارند؟ در واقع موضوعی که بیشتر 
محل اختالف و بحث اســت، نحوه اســتنباط 
علما و فقهــا از روایــات و اخبار منتســب به 
ائمه در باب جایــگاه زن و خانواده اســت که 
 در طول تاریخ همــواره مورد فکر و بررســی 

بوده است.
در این باب به لحاظ فکــری، فقها عمدتاً به دو 
دسته تقسیم می شــوند؛ برخی از فقها دیدگاه 
کالســیک در خصوص جایگاه زن در خانواده 
داشــته اند و مصر بر ظواهر اخبار و احادیث و 

نسخهایبرایآرامشبشر
آیت اهلل محسن غرویان

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی)ص( العالمیه

حقوقدانان، فیلسوفان، جامعه شناســان و دیگر متفکران پیرامون مقوله زن و خانواده دیدگاه ها و نظرات 
متفاوتی مطرح کرده اند که برای تبیین و تدقیق بحث حاضر مفید و مثمر ثمر می نماید. بر این اســاس، در 

نوشتار حاضر به واکاوی نگرش های موجود اعم از مذهبی و غیرمذهبی در باب زن و خانواده می پردازیم.

رویکرد اسالم به زن و خانواده و مقایسه آن با تفکر غربی
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اســالمی نقش اساســی دارد. انسان شناسی 
اســالمی با اومانیســم غربی متفاوت اســت. 
به نظر می رســد که بســیاری از مباحثی که 
در بــاب حقوق زنــان و نقد فمنیســم مطرح 
می شود، مبتنی بر انسان شناســی مورد نظر 
ماست و این انسان شناســی با انسان شناسی 
غرب متفــاوت اســت. در مســائل مرتبط با 
حقوق زنــان، انسان شناســی اســالمی باید 
به طور اساســی و جــدی مورد توجــه قرار 
گیرد تــا مــا بتوانیم بــه ســؤاالت مرتبط با 
 مســائل پاســخ داده و راهکارهای مقتضی را 

ارائه کنیم.
در رابطه با مسائل زنان، این مسئله البته بیشتر 
از سوی کشورهای غربی مطرح شده است که 
در ایران به زن ها ظلم می شود. بنابراین ما باید 
برای روشن شدن ذهن جامعه، نظرات فقهی و 
حقوقی خودمان را ارائه دهیم. بدیهی است در 
هر جامعه ای، زنان براســاس نوع تفکر و عرفی 
که بر آن جامعه حاکم اســت مطالباتی دارند. 
در ایران نیز زنــان براســاس فرهنگ و عرف 
حاکم بر جامعه، مطالبات خودشــان را مطرح 

می کنند. 
امــا در این جا این مســئله باید مــورد توجه 
قرار گیــرد که یک جامعه شــناس، حقوقدان 
و فیلســوف غربی که عمدتاً در جوامع الئیک 
زندگــی می کننــد، نمی توانند ایــن قضاوت 
 را داشــته باشــند که در ایران بــر زنان ظلم 

می شود. 
بنابراین باید این نکته را مــورد توجه قرار داد 
که در متن جامعه ما، مطالبات زنان چیست؟ 
در جامعه دینی و مذهبی زنان احساس تکلیف 
می کنند که حجاب داشــته باشــند و قوانین 
اســالمی حاکم بر جامعــه را رعایــت کنند. 
بنابرایــن ما باید در وهله اول مشــخص کنیم 
که در روابط خانوادگــی و اجتماعی، اکثریت 
زنان جامعــه ایرانی چه مطالباتــی دارند؟ در 
کشــور ما اکثریت زنان عالقه منــد به قوانین 
و مقررات دینی و مذهبی هســتند و خواهان 
مراعــات حجاب و عفــاف هســتند. بنابراین 
حکومت هم موظف اســت که طبق مطالبات 
اکثریت زنان جامعه ســازوکارهایی اجتماعی 
را فراهم آورد کــه به این امر کمک رســاند و 
 در این خصوص قوانین و مقــررات مقتضی را 

 .تنظیم کند

متون نقلی باقی مانده انــد. در مقابل گروهی 
دیگــر از آن ها، تحــت تأثیر فرهنــگ زمانه، 
مباحث نویــن علــوم انســانی و موضوعات 
مرتبطی کــه در دنیای امــروز در باب حقوق 
و جایــگاه زنــان در خانــواده و جامعه مطرح 
می شود، اخبار و احادیث منتســب به ائمه را 
مورد واکاوی قرار می دهند. بــه همین دلیل 
دیدگاه های فقهــا و علمای معاصــر در مورد 
جایــگاه زن در خانواده و نحــوه تحقق حقوق 

آن ها متفاوت است. 
3   لزوم تحقیق و پژوهش در باب زن و 

خانواده
نکته نخست این اســت که به هر حال فقها و 
علمای ما باید مســائل مرتبط با زنان و جایگاه 
آنان در خانواده و به تبــع آن، حقوق زنان را به 
عنوان یک مسئله بســیار جدی تلقی کنند و 
نظرات خود را جهت حل مشــکالت حاکم بر 
حقوق خانواده ارائه کنند؛ چــرا که امروزه ما 
در میان فقها، تحقیقات و پژوهش های جامع 
و مانع تخصصــی درباره حقوق زنــان نداریم. 
می توان گفت با نــگاه اجمالی بــه تحقیقات 
و پژوهش های صــورت گرفته در ســال های 
اخیــر، در این حــوزه و در خصوص مســائل 
مختلف در می یابیم که واقعاً مباحث مســتقل 
و تخصصی که جنبه اجتهادی و کارشناســی 
داشــته باشــد و در عیــن حال مســتدل و 
 مســتند باشــد، درباره حقــوق زنــان ارائه 

نشده است. 
البته شهید مطهری در عصر خودش در کتاب 
»فلســفه حجاب و نظام حقوق زن در اسالم« 
مباحــث مهمی را مطــرح کرده اســت؛ اما با 
این حال با توجه به ظهــور معضالت نوین در 
خصوص حقوق خانــواده مقتضی اســت که 
در این زمینــه کارهای جدیدی انجام شــود. 
بنابراین غورهــای علمی و پژوهش های جدی 
پیرامون حقوق زنان، ارائه نظرات فقهی عمیق 
و جدی را می طلبد؛ چه آن کــه زنان نیمی از 
جمعیت جامعه محسوب می شوند و در نتیجه 
مســائل فقهی و حقوقی مربوط بــه آن ها از 

اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
4   لزوم واکاوی انسان شناسی اسالمی

نکته دیگری که الزم اســت بر آن تأکید شود 
این است که در مسئله بررسی و مطالعه حقوق 
زنان، انسان شناســی دینی و انسان شناســی 

انسانشناسیدینی
در مســئله بررســی و مطالعــه حقــوق زنــان، انسان شناســی دینی و 
انسان شناسی اســالمی نقش اساسی دارد. انسان شناســی اسالمی با 

اومانیسم غربی متفاوت است. 

بشــر عصر مدرن چه فقیر و چه غنی، چه تحصیلکرده و 
چه بی سواد، چه شهری و روســتایی به دنبال گمشده ای 
است که دســتیابی به آن، به راحتی امکان پذیر نیست. 
آرامش روحــی و روانی در این دنیــای عجیب و غریب 
کاالی گرانبهایی شــده اســت که قابل تحصیل نیست. 
امروزه کمتر کسي پیدا مي شــود که از آرامش برخوردار 
باشد. خانواده ها هم به تبع افراد، دچار پریشانی هستند 
و به دنبال آرامش می گردند. بسیاری از راه هایی که افراد 
و خانواده ها براي رسیدن به آرامش طي مي کنند اشتباه 
است، بنابراین آن ها را به مقصد نمی رساند. خانواده های 
کم درآمــد و فقیر، آرامــش را در پــول و خانواده های 
ثروتمند، آرامش را در محبــت و صمیمیت خانواده های 
کم درآمد جســتجو می کنند و هر یک حسرت دیگری 
را می خورد که مســلمًا هر دو اشتباه بزرگی است. در این 
مقاله به بررسی راه های کســب آرامش از دیدگاه قرآن 

می پردازیم.
»آرامش« در کتــب لغت به معنــای آرامیدن، راحت، آســایش، 
طمأنینه، ســکینه، صلح، آشــتی، امنیت و خواب اندک و ســبک 
اســت. فرهنگ های قرآنــی و دائرة المعارف ها ایــن واژه را چنین 
معنا کرده اند: آرامش اســم مصــدر از آرمیدن اســت و در مقابل 
اضطراب و دلهره بــه کار می رود و به حالت و صفــت روانی و قلبی 
خاص اطالق می شــود و مراد از آن، داشــتن ســکون و طمأنینه 
است. هم چنین حالتی نفســانی همراه با آسودگی و ثبات و سکون 
را از معانــی آرامــش برشــمرده اند. آرامش، ممکن اســت جنبه 
عقیدتی داشــته باشــد و تزلزل و اعتقاد را برطرف کنــد یا جنبه 
 عملی، به گونه ای که ثبات قدم و مقاومت و شــکیبایی به انســان 

ببخشد. 
با توجه به بســیاری از آیات قرآنی، خداوند منشأ آرامش را به خود 
نسبت می دهد؛ از جمله آیه 120 سوره هود، که خداوند می فرماید: 
ُسِل َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاءَك فِي َهِذِه  َُّقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَنبَاء الرُّ »َوُكالًّ ن
الَْحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى لِْلُمْؤِمنِيَن: ما هر یک از سرگذشت های انبیاء 
را برای تو بازگو کردیم تا به وســیله آن قلبت را آرامش بخشــیم و 
اراده ات قوی گردد و در این )اخبار و سرگذشــت ها( برای تو حق، و 

برای مؤمنان موعظه و تذکر آمده است.« 

کیمیایبشری
بررسی آرامش در خانواده از دیدگاه اسالم و نکات کلیدی 

رسیدن به آن 

حجت االسالم والمسلمین دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد
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سيره

که برای مــردم )و نیایش خداونــد( قرار داده 
شد، همان است که در سرزمین مکه است که 
پربرکت و مایه هدایت جهانیان اســت. در آن 
نشانه های روشــن از جمله مقام ابراهیم است 
و هرکس داخل آن )خانه خدا( شــود، در امان 

خواهد بود.« )آیات 96 و 97 سوره آل عمران(
2   حضرت ابراهیم)ع( از خداوند خواســت 
شــهر مکه را ایمن و بابرکت ســازد: »َوإِْذ قَاَل 
إِبَْراِهيــُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بََلًدا آِمنًــا َواْرُزْق أَْهَلُه 
ِمَن الثََّمَراِت َمــْن آَمَن ِمْنُهم بِــاللِّ َوالْيَْوِم اآلِخِر 
ُه إِلَى َعَذاِب  قَاَل َوَمن َكَفَر فَُأَمتُِّعُه قَلِياًل ثُمَّ أَْضَطرُّ
النَّاِر َوبِْئَس الَْمِصيرُ: )و بــه یاد آورید( هنگامی 
را کــه ابراهیم عرض کــرد: پــروردگارا! این 
سرزمین را، شــهر امنی قرار ده! و اهل آن راـ  
آن ها که به خدا و روز بازپسین، ایمان آوردند 
ـ از ثمــرات )گوناگــون( روزی ده! )گفت:( ما 
دعای تو را اجابت کردیــم و مؤمنان را از انواع 
برکات بهره مند ساختیم؛ )اما به آن ها که کافر 
شــدند، بهره کمی خواهیم داد؛ سپس آن ها 
را به عذاب می کشــانیم و چه بد ســرانجامی 
دارند.« )بقره/126( امنیت این شــهر افزون 
بر انســان ها، حیوانات و گیاهات را نیز شامل 

می شود. 
3   قرآن کریــم بعد از نعمــت اطعام جهت 

آنچه از ظاهــر آیــه برمی آید این اســت که 
آرامش دهنده دل هــا و از میان برنده اضطراب 
قلب هــا، خداوند اســت و این نکتــه را از »َما 
نَُثبُِّت بِِه ُفَؤاَدَک« می تــوان فهمید که به خود 
نســبت می دهد. هم چنین در آیه »ثُــمَّ أَنَزَل 
اللُّ َسِكينَتَُه َعَلى َرُســولِِه َوَعَلى الُْمْؤِمنِيَن َوأَنَزَل 
َِّذيَن َكَفــُرواْ َوَذلَِك  َب ال َّْم تََرْوَهــا َوعذَّ ُجنُوًدا ل
َجــَزاء الَْكافِِريَن« )توبه/26( ســپس خداوند 
»سکینه« خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل 
کرد و لشکرهایی فرســتاد که شما نمی دیدید 
و کافــران را مجازات کرد و این اســت جزای 
کافــران! در این آیه نیز نزول ســکینه به خدا 

نسبت داده شده است.  
     جایگاه آرامش در قرآن

امنیــت و آرامــش روانــی در قــرآن جایگاه 
ویژه ای دارد و به شــکل های گوناگون بازتاب 
 یافته اســت که بــه نمونه هایی از آن اشــاره 

می شود:
1   نخســتین خانــه ای کــه بــرای عبادت 
آفریده شــده، خانه کعبه است و هرکس به آن 
سامان قدم نهد، ایمن اســت. خداوند در قرآن 
َة  َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّ می فرماید: »إِنَّ أَوَّ
ِّْلَعالَِميَن * فِيِه آيَاٌت بَيِّنَاٌت مََّقاُم  ُمبَاَرًكا َوُهًدى ل
إِبَْراِهيَم َوَمن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا: نخســتین خانه ای 

برطرف کردن گرســنگی، از نعمت آرامش یاد 
َِّذيَن آَمنُــوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا  ُ ال می کنــد: »َوَعَد اللَّ
الَِحاِت لَيَْستَْخلَِفنَُّهم فِي اْلَْرِض َكَما اْستَْخَلَف  الصَّ
َِّذي اْرتََضى  نَنَّ لَُهْم ِدينَُهُم ال َِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم َولَيَُمكِّ ال
لَنَُّهم مِّن بَْعِد َخْوفِِهــمْ أَْمنًا يَْعبُُدونَنِي َل  لَُهْم َولَيُبَدِّ
يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا َوَمن َكَفَر بَْعَد َذلَِك فَُأْولَئَِك ُهُم 
الَْفاِسُقوَن: خداوند به کســانی از شما که ایمان 
آورده و کارهای شایســته انجام داده اند وعده 
می دهد که قطعاً آنــان را حکمران روی زمین 
خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آن ها 
خالفت روی زمین را بخشــید و دین و آئینی 
را که برای آنان پســندیده، پابرجا و ریشه دار 
خواهد ســاخت و ترسشــان را بــه امنیت و 
آرامش مبدل می کند، آن چنــان که تنها مرا 
می پرســتند و چیزی را شــریک من نخواهد 
ســاخت و کســانی که پس از آن کافر شوند، 

آن ها فاسقانند.« )نور/55(
4   قــرآن کریم به مؤمنان دســتور می دهد 
که برای رســیدن به آرامــش و امنیت خاطر، 
به پروردگار پناه ببرند؛ از جمله در ســوره های 

ناس و فلق به این موضوع اشاره شده است.
     روش های کسب آرامش در تعالیم 

اسالمی 
در متــن تعالیم اســالمی، روش هایي را برای 
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کســب آرامش روان می توان جســتجو کرد. 
این روش ها عبارتند از: روش های شــناختی، 
روش های رفتاری و روش های عاطفی معنوی.

منظور از روش های شــناختی، شــیوه هایی 
است که با شــناخت و افکار و عقاید افراد سر 
و کار دارد. در این روش شــخص با استفاده از 
شــناخت، زمینه ها را برای کسب آرامش مهیا 
می کند. در روش های شــناختی، بر شناخت  
فرد نســبت به جهان و زندگی انســان تأکید 
می شــود و در روش های رفتاری دستورات و 

توصیه های عملی مورد استفاده قرار می گیرد.
     نــکات کلیدی آرامــش روان از 

دیدگاه اسالم 
1   آرامش روانی در شــاخص های انســان 
کامل، انســان معیار و انسان سالم، مورد توجه 
ادیان الهیـ  به ویژه اســالمـ  بوده اســت و در 
صورتی که به واژه ایمــان و مجموعه مفاهیم 
اعتقــادی، اخالقــی و دینی، به شــکل یک 
ســاختار بنگریم، آرامش روان نیــاز طبیعی 

آدمی و از محورهای مهم به شمار می رود.
2   آرامش روانی که اسالم بر آن تأکید دارد، 
در خود حساسیت، تعقل، واقع نگری، فعالیت 
و تحرک دارد، نه آرامشــی که موجب سکون، 
بی تحرکی، بی احساسی، غفلت و انفعال شود. 
آیات 23 تا 32 ســوره زمر به این امر اشــاره 

مي کند. 
3   آرامــش روانــی در انســان، مقولــه ای 
فرهنگی اســت که با معرفت و شناخت پیوند 
خورده و بــا معرفــت و شــناخت صحیح از 

واقعیات، آرمش روانی در فرد پدید می آید.
4   از دیدگاه اسالمی، آرامش روانی، درجات 
و سطوح گوناگونی دارد، به گونه ای که آرامش 
روانی در ســطوح باالتر، ناآرامی های سطوح 
دیگر را جبران و ناآرامی ها را به آرامش تبدیل 
می کند. از این رو کسانی که به مقامات باالی 
معنوی و آرامش در حد توکل و رضایت مندی 
می رسند، از مشــکالت دنیوی بی تاب و دچار 
اضطراب نمی شــوند و دســت بــه رفتارهای 

نامطلوب نمی زنند. 
     کســب آرامش روان از نیازهای 

انسان به خداوند
آدمیــان پــس از آن کــه هســتی می یابند، 
دســتخوش انــواع تشــویق ها و اضطراب ها 
می شــوند؛ از اضطراب هاي ســاده عاطفی و 

عادی تا اضطراب هاي عمیــق وجودی. ادیان 
به ما می آموزند که ناآرامی های روحی انســان 
فقط در ســایه ذکر خداوند و پناه جســتن در 
محضر اوســت که به آرامش تبدیل می شود. 
اگــر ســاختمان وجــودی انســان، مــادِی 
محض بــود، محضــر خداوند و خاصــگان او 
برایــش آرامش آفریــن نبودند، ولی انســان 
ســاختمان یگانه ای دارد کــه از جنس روح 
اســت و بدن او، نه در کنار نفــس و نه مرکب 
آن، که منــدرج در نفس اســت. بــه عبارت 
دیگر بــدن انســان، چهــره ای از چهره های 
نفس و ضلعــی از اضــالع اوســت. از این رو 
آدمی به مقتضــای هســتی روحانیش، فقط 
در کنــار روحانیــان آرامش می یابد. شــرط 
آرامش، هم جنســی اســت. بدترین شکنجه 
 آن است که کســی را با ناهم جنسی در قفس 

محبوس کنند. 
روح را صحبــت ناجنس غذایی اســت علیم، 
لذا این انســان که در اصل روحانی اســت، به 
خداوند و موجودات روحانی محتاج اســت تا 
در پیوستن به آن ها نقصان نفس خود را کمال 
بخشد و این است ســبب »أََل بِِذْكِر اللِّ تَْطَمئِنُّ 
الُْقُلوُب« )رعد/28( انسان در دوری از خداوند 
و موجودات روحانی و قدسی دستخوش ماللی 
جانکاه می شــود، البته درک این مالل روحِی 
عمیق، در گرو درجه ای از حیات و حساسیت 
و بیــداری اســت. گاه بیماریــش درجه ای از 
حیات و حساسیت و بیداری است و گاه چنان 
عمیق مي شــود که بیماریش را عین سالمت 
می پنــدارد، یــا گاه زندگی در میــان جمع 
 بیماران وی را از جستجوی طبیبان تندرست 

غافل می کند. 
شاید در میان انسان ها کسانی باشند که هرگز 
به همنشــینی با خداوند و ســاکنان درگاه او، 
نیازی احســاس نکرده اند، اما اگر انســان در 
زندگانیش حتی برای یــک بار حالوت محضر 
الهی را چشیده باشــد، همان یک تجربه کافی 
اســت تا به او نشــان دهد که آنچه به اعماق 
روح آدمی روشنایی می بخشد، شعله ای است 
که از مشــعلی دیگر فروزان شده است. همان 
یک تجربه چنان شیرین اســت و روح آدمی 
را مصفا می کند و به خوبی نیــاز عمیق و ذاتی 
 انســان را به مبدأ الهی بــاز می نماید و اثبات 

می کند. 

     آرامش صادق و کاذب
با تأمل در آیات الهی چنین فهمیده می شــود 
که آرامش به دو قســم صادق و کاذب تقسیم 
می شود: آرامش صادق ثمره ایمان به خداست 
و آرامش کاذب، آرامش یافتن بــه این دنیا و 
آنچه مربوط به آن است؛ از جمله مال، ثروت و 
اموال و ... که دلبستگی به آن ها ایجاد آرامش 

کاذب می کند.
َِّذيَن  خداونــد در قــرآن می فرماید: »َمثَــُل ال
ِ أَْولِيَاء َكَمثَــلِ الَْعنَكبُوِت  اتََّخُذوا ِمــن ُدوِن اللَّ
اتََّخَذْت بَْيتًا َوإِنَّ أَْوَهــنَ الْبُيُوِت لَبَْيُت الَْعنَكبُوِت 
لَْو َكانُوا يَْعَلُموَن: مثل کســانی که غیر از خدا را 
اولیای خود برگزیدند، مثل عنکبوت است که 
خانه ای برای خــود انتخاب کرده، در حالی که 
سســت ترین خانه ها، خانه عنکبوت است اگر 

می دانستند!« )عنکبوت/41(
در این آیه خدای متعال به کسانی که به غیر خدا 
تکیه می کنند و آن ها را ولی و سرپرست خویش 
می دانند، هشــدار می دهد؛ همان گونه که خانه 
عنکبوت سست ترین خانه هاســت و قابل اتکا 

نیست، بر غیر خدا تکیه زدن نیز چنین است.
خداونــد در آیــه دیگــری نیز وعــده داده و 
َِّذيــنَ َل يَْرُجوَن لَِقاءنَا َوَرُضواْ  می فرماید: »َإنَّ ال
َِّذيَن ُهْم َعْن آيَاتِنَا  نْيَا َواْطَمَأنُّواْ بَِها َوال بِالَْحياِة الدُّ
َغافُِلوَن*أُْولَئَِك َمْأَواُهُم النُّاُر بَِما َكانُواْ يَْكِسبُوَن: 
آن ها که ایمان به مالقات ما )و روز رستاخیز( 
ندارند و به زندگی دنیا خشــنود شــدند و بر 
آن تکیه کردند و آن ها کــه از آیات ما غافلند، 
)همه( آن ها جایگاهشان آتش است، به خاطر 
کارهایی کــه انجام می دادنــد.« )آیات 7 و 8 

سوره یونس(
در این آیه اطمینان به دنیا نهی شــده و به آن 
وعده عذاب داده شــده اســت. آرامش صادق 
َِّذيَن آَمنُواْ َولَْم يَْلبُِســواْ إِيَمانَُهم  مصداق آیه »ال
بُِظْلٍم أُْولَئَِك لَُهــُم اَلْمُن َوُهــم مُّْهتَُدوَن:)آری! 
آن ها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک 
و ســتم نیالودند، ایمنی تنها از آِن آن هاســت 
و آن هــا هدایــت یافتگانند!«)انعــام/82( که 
امنیت حقیقي براي ایمان آورندگان اســت و 
آیه »أَفََأِمنُواْ َمْكَر اللِّ فَــاَل يَْأَمُن َمْكَر اللِّ إِلَّ الَْقْوُم 
الَْخاِسُروَن: آیا آن ها خود را از مکر الهی در امان 
می داننــد؟! در حالی که جز زیانــکاران خود 
را از مکر )و مجازات( خدا ایمــن نمی دانند!« 
.اعراف/99( مصداق آرامش کاذب است(

آرامش روانی 
که اسالم بر آن 
تأکید دارد، در 

خود حساسیت، 
تعقل، واقع نگری، 
فعالیت و تحرک 
دارد، نه آرامشی 

که موجب سکون، 
بی تحرکی، 

بی احساسی، 
غفلت و انفعال 
شود. آیات 23 

تا 32 سوره زمر 
به این امر اشاره 

مي کند

توصیهقرآنبرایرسیدنبهآرامش
قرآن کریم به مؤمنان دســتور می دهد که برای رسیدن به آرامش و امنیت 
خاطر، به پروردگار پناه ببرند؛ از جمله در ســوره های نــاس و فلق به این 

موضوع اشاره شده است
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گفتوگو

    خانــم اردبیلی! اگــر بخواهیم 
جریان شناسی از پدیده فمنیسم داشته 
باشیم و علل شکل گیری آن را بررسی 
کنیم و این که آیــا این تئوری بعدها به 
مکتب تبدیل شد و کارآمد بود یا خیر، 
چه تعریفی از این پرســش در ابتدای 

بحث و گفتگو در این زمینه دارید؟ 
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید معرفی اجمالی 
از فمنیســم داشته باشیم و ســپس به ماهیت و 
علل شکل گیری آن اشــاره کنیم. این واژه شاید 
از ســال 1830 به بعد، صرفاً در دسته ای از متون 
پزشکی به عنوان اســتفاده از اندام جنسی زنانه 
به کار می رفت، اما بعدها به دالیلی فمنیســم به 
یک جنبش دفاع از حقوق زنان تبدیل شــد. در 
حقیقت به دالیلی، زنان در دنیای غرب و اروپا در 
سال های 1800 میالدی از جایگاه نازل و پایینی 
برخوردار بودند و به آن ها ظلم وافری می شــد، به 
همین دلیل آن ها برای دفاع از حقوق خود در پی 
روزنه امیدی بودند که حقوق از دســت رفته شان 

تأمین شود.
    به مصادیــق و نمونه هایی از این 
ظلمی که در اروپا و غرب در برابر زن روا 

داشته می شد و حقوق آن ها را پایمال 
می کرد، اشاره می کنید؟ 

با بررســی تاریخی درمی یابیم حتی فالسفه ای 
از قبیــل افالطون، ارســطو، جان الک و روســو 
هم در آثار خــود زنان را طبقاتــی ضعیف و فاقد 
عقل و فضایــل اخالقی می داننــد و از نظر آن ها 
زن نمی تواند به رشــد و تعالی برســد. زن حق 
تصمیم گیــری و مداخله در سیاســت را ندارد و 
حتی روســو در کتاب »امیل«، شهروندی عقل و 
خودمختاری را ویژگی مــردان معرفی می کند و 
زنان را موجوداتی عاطفی و تابع و مطیع و ضعیف 
می داند و معتقد اســت حتی تربیــت دختران و 
پسران باید از یکدیگر متفاوت باشد و دختران را 

فرمانبردار تربیت کرد.
هم چنین ارســطو در طبقات جامعه شناسی، زن 
را در قاعده هرم جمعیت معرفی می کند و معتقد 
اســت زنان هرگز نمی توانند به طبقــات عالی و 
متعالی جامعه برســند. کتاب سیاست ارسطو، 
کتاب جمهوری افالطــون و کتاب های متعدد از 
حقوقدانان غربی، مجموعاً نشــان می دهند این 
قشر نیز برای زن حق و حقوق شهروندی و حقوق 
برابر با مردان قائل نبوده و این حقوقدانان زن را به 

عنوان جنس دست دوم و سافل و شهروند منفعل 
معرفی می کنند؛ یعنی آن ها از حقوق اساسی اولیه 
شــهروندی هم چون حق حیات، حــق آموزش، 
حق مسکن، حق خوراک و پوشــاک و ... هم رتبه 
با مردان نیســتند و برای آن ها این حقوق را قائل 

نبودند.
    با این توصیف ریشه های فمینیسم 
در اثر فشــار اجتماعی شکل گرفت، 

این طور نیست؟

بله دقیقاً! این موارد نشــان می دهد که فشارهای 
اجتماعی و ظلــم اعتقادی و اجتماعــی به زنان 
در دنیای غرب بیداد می کنــد و در اوج قرار دارد 
و به همین دلیل اســت که زنــان در پی مفری 
می گشــتند و به فکر افتادند تــا از این وضعیت 
خالص و رها شــده و حقوق از دست رفته خود را 

مطالبه کنند. 
یکی از دالیلی که فمنیسم، به عنوان یک جریان 
و جنبش دفاع از حقــوق زنان، در غرب شــکل 
می گیرد آن است که غرب زن ستیز است و آن ها 
را به عنوان موجود ســافل و در حد نازل می بیند. 
حتی ما مشاهده می کنیم نیچه، فیلسوف بزرگ 
فرانسوی، تفکرات زن ستیزانه دارد. او زن را حیوانی 

نگاهافراطیو
غیرواقعیغرببهزنان

واکاوی »فمینیســم«در گفتگو با فائزه عظیم زاده اردبیلی، 
معاون پژوهشی واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع( 

سیده معصومه محمدی

طی گپ و گفتی با دکتــر فائزه عظیــم زاده اردبیلی، معاون 
پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(، اندیشه فمنیسم معاصر از 
منظر کارآمدی را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم؛ وی معتقد 
است: در موج دوم فمنیســت ها، نگاه تندروی افراطی و بحث 
شــعار برابری زن و مرد و نقد بنیادهای اعتقادی حاکم بود ؛ 
یعنی فمنیسم ها در این دوره به نقد مبانی اعتقادی و توحیدی 
پرداختند و آن ها را زیر سؤال بردند. مشروح گفتگوی ما را با 

این استاد دانشگاه می خوانید:
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با گیسوان بلند و عقل ناقص معرفی می کند، حتی 
حاضر نیست هویت انســانی به زن بدهد و وقتی 
جامعه انسانی به نیچه اعتراض می کند، می گوید 
زن موجودی است در برزخ میان انسان و حیوان؛ 
یعنی حتی هویت انسانی برای او قائل نیست. این 
روش های فکری و منش های اندیشــه ای موجب 
می شود زنان به دنبال حرکتی اجتماعی برای بروز 

مطالبه حقوق و عقاید خود باشند.
    چــه مکاتبــی، با چــه اهداف و 
انگیزه هایی در دامان و بستر فمنیسم 
شکل گرفت و چه نقدهایی بر آن ها وارد 

است؟

مکاتبی که در بین فمنیســم ها رواج دارد، چند 
مکتب است؛ یکی از آن ها فمنیسم لیبرال نام دارد 
که هدف اصلی آن، کاربــرد اصول آزادی خواهان 
بوده و درباره زنان و مردان به صورت یکسان است 
و بیان می کنند همه قوانیــن باید میان زن و مرد 
یکسان و برابر باشد، در حالی که این باور و رویکرد، 
خود ظلم به زن اســت. به طور مثال مطابق با این 
دیدگاه زنان نیز باید مانند مردان 50 ســاعت در 
هفته کار کنند که با توجه به توان و جثه زن، این 

ظلم در حق اوست.
در واقع هدف فمنیسم لیبرال، آزادی های جنسی 
و آزادی های اجتماعِی نامحدود بــرای زنان و از 
بین بردن نابرابری جنســی اســت. در حقیقت 
افرادی هم چون بتــی فریدن و جان اســتوارت 
میل، برای این مکتب نظریه پردازی می کنند اما 
فمینیسم های مارکسیســت نیز، در اواسط قرن 
نوزدهم و هم زمان با رشــد سرمایه داری به وجود 
می آیند. این مکتب، اقتباســی از نظریه مارکس 
در تحلیل طبقاتی است. البته مارکس به صورت 
مستقیم به مسئله ستم جنســی نپرداخته، اما 
فمنیســم های مارکسیســت نظریه ای را پدید 
می آورند و بیشتر به بررسی وضعیت زنان از نظر 
کار، دستمزد و ... توجه می کنند و معتقدند زنان 
باید در گرفتن دستمزد با مردان برابر بوده و منافع 

مساوی داشته باشند.
نظریه فمنیسم مارکسیست را میشل بارت مطرح 
کرد. او در این خصوص، در ســال 1980، کتابی 
با عنوان »ســتم بر زنان در عصر حاضر« نوشت و 
تحلیلی بر این که زنان تحت ستم طبقاتی هستند 
ارائه کرده و بیان می کند زنان باید آزاد باشــند و 

از نظر اقتصادی، در شأن برابری با مردان باشند. 
فمنیسم های رادیکال که تندروترین فمینیسم ها 
هســتند، شــاخص سراســر جامعــه را ظلم و 
ســتمگری می دانند و معتقدند همــه کارها در 
جامعه، به نوعی ظلم به زن اســت. آن ها هرگونه 
تفاوت زن با مرد را مساوی با تبعیض می دانند و در 
حقیقت معتقدند که زنان باید در همه زمینه ها با 

مردان مساوی و برابر باشند.
    با توجه به این که به مکاتب مختلف 
فمینیسم اشــاره کردید، آیا می توان 
مبنای مشترکی برای این مکاتب متنوع 
در نظر گرفت و برشــمرد؟ به طور کلی 
مبانی اندیشــه ای و تفکر فمینیسم را 
چگونه می توان ترسیم کرد و این مبانی 

بر چه بنیادهای استوار شده اند؟

مبانی فکری تفکر فمنیسم مبتنی بر اومانیسم، 
یعنی اصالت انســان بــوده و اومانیــزم نیز نظام 
اعتقادی اي تلقی می شود که معتقد است انسان 
با عقــل و دانش می تواند هــر کاری انجام دهد و 
نیازی به دین ندارد و اراده انسان و خواست و فکر او 
اصالت پیدا می کند. محور اصلی تفکر فمنیسم ها 
دقیقاً اومانیزم است، اما اومانیسم فردگرایی مطلق. 
افرادی هم چون آگوســت کنــت و هریت تیلور 
این بحث اومانیســم را کاماًل تبیین کرده و برای 
فمنیسم ها طراحی می کنند. یکی دیگر از مبانی 
فمنیسم ها، تفکر سکوالریسم است که البته امروز 
به جدایی دین از سیاست معنا می شود؛ در حالی 
که سکوالریزم در معنای اولیه خود جدایی دین 
از علم قلمداد می شــد. به دلیــل این که در عصر 
رنسانس، کلیساها از اندیشمندان و عالمان علوم 
اجتماعی فاصله گرفتند و حتی اهل علمـ  افرادی 
هم چون نیکالس کوپرنیــکـ  را اعدام کردند. در 
واقع در این دوره، تضادی میان دانشگاه و کلیسا 
به وجود می آید، بــه همین دلیل دانشــمندان 
سکوالر می شوند. سکوالر از کلمه school، یعنی 
اهل مکتب و مدرسه و علم گرفته شده و خود به 
خود با این رویکرد، کلیساها از دانشمندان فاصله 
گرفتند و سکوالریست به کسی گفته می شد که 
از کلیسا فاصله گرفته است؛ یعنی همان جدایی 
دین از علم. بعد از مدت ها، این دانشمندان و اهل 
علم برای اداره مملکت ها و حکومت ها وارد عرصه 
سیاست می شوند و کشورداری ها و حکومت ها به 

دست افرادی می افتد که اهل علم هستند، اما از 
کلیسا فاصله دارند لذا خود به خود کلمه سکوالر 
تبدیل می شــود به جدایی دین از سیاست. امروز 
فرد سکوالر، در حقیقت یعنی فردی فاقد دین و 
تفکر دینی که دین گریزی و دین ستیزی از مبانی 
دیگر فکری فمنیسم هاســت. مبنای سوم فکری 
فمنیســم ها، اخالق گرایی نسبی اســت. آن ها 
معتقدند ارزش های اخالقی ثابت معنا ندارد و هر 
فردی برای خود، خوب و بد را تعریف می کند، در 
حالی که در آموزه های دینی بیان شــده است که 
فعل بد، عقاًل قبیح اســت و فعل خوب عقاًل نیک 
و پســندیده. این یعنی ارزش های اخالقی حسن 
و قبح ذاتی و عقلی دارند. اما فمنیسم ها معتقدند 
خوب و بد مفهومی نداشته و هر فردی برای خود 
خوب و بد را تعریف می کند. بنابراین ترویج فساد 
و فحشا و رها کردن از قیود اخالقی و آزادی مطلق 
و از بین بردن مرزهای عفاف و اخالق از پیامدهای 

این تفکر است.
مبنای دیگر تفکر فمنیســم ها، بحث لیبرالیسم 
اســت. لیبرالیســم، ایدئولــوژی و گونــه ای از 
جهان بینی اســت که بر اســاس آن فرد باید در 
انتخاب هدف زندگی آزاد باشــد. البته این جمله 
بد نیست، اما لیبرالیســم در دنیای کنونی یعنی 
آزادی از همه چیز و هیچ مرزی برای آزادی تعریف 

نمی شود.
    این مبانی فکری تاکنون چه آثار 
و نتایجی را در دنیای غــرب بر جای 

گذاشته است؟

پیامدهایی کــه از این مبانی فکــری، دامن گیر 
فمنیســم ها و زنان در دنیای غرب شده، کاهش 
نــرخ ازدواجـ  به دلیــل این که مقولــه ازدواج و 
مسئولیت پذیری دیگر معنا ندارد و افراد در جامعه 
با روابط نامشروع، نیازهای خود را رفع می کنند و 
دیگر به فکر ازدواج و تشکیل خانواده و پذیرفتن 
، افزایش نرخ طالق، افزایش  مسئولیت نیستندـ 
نرخ ســقط جنینـ  به تبع روابــط آزاد و مطلق، 
ترویج ســقط جنین در جوامع وجود دارد و همه 
ساله میلیون ها جنین ســقط و کشته می شوند 
ـ، گسترش بیماری های جنســی، ترویج جرایم 
جنسی، گسترش قتل های جنسی، ترویج تفکر 
مصرف گرایی، ترویــج تفکــر خانواده گریزی و 
خانواده ستیزی و فروپاشــی خانواده است و همه 

مبانی فکری تفکر 
فمنیسم مبتنی بر 

اومانیسم، یعنی 
اصالت انسان بوده 
و اومانیزم نیز نظام 
اعتقادی اي تلقی 
می شود که معتقد 
است انسان با عقل 

و دانش می تواند 
هر کاری انجام 
دهد و نیازی به 

دین ندارد و اراده 
انسان و خواست و 
فکر او اصالت پیدا 

می کند

ریشهشکلگیریفمنیسم
یکی از دالیلی که فمنیســم، به عنوان یک جریان و جنبش دفاع از حقوق 
زنان، در غرب شــکل می گیرد آن است که غرب زن ســتیز است و آن ها را به 

عنوان موجود سافل و در حد نازل می بیند.
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گفتوگو

از عواملی اســت که زنان و خانواده ها متأسفانه با 
تفکر  فمینیسم به آن رسیده اند. حال یک سؤال از 
فمنیسم ها باقی می ماند و آن این که، شما آمدید تا 
دفاع از حقوق زنان داشته باشید، اما چرا زنان را به 
ورطه نیستی، فرودستی، بردگی جنسی، بردگی 
افتصادی، فکری و ... کشــاندید؟! امروز حتی در 
آمریکا انجمن پروفامیلی تشــکیل می شود. من 
در سفری که سال 87 به نیویورک برای حضور در 
کمیسیون پنجاه و سوم مقام زن در سازمان ملل 
داشتم، با رئیس این انجمن آشنا شدم. این خانم 
به من گفت من به شما ایرانیان غبطه می خورم. 
در ایران خانواده، محور است، اصالت دارد، حرمت 
دارد، مادری، ارزش دارد، اما در آمریکا به جوانان 
ما می آموزند که از ســن بلوغ از خانواده جدا شده 
و در پانســیون هایی زیر نظر دولت اسکان یابند و 
به عبارتی مستقل شــوند. این خانم به من گفت 
خانواده آمریکایی را در خیابــان نمی بینید که با 
نوجوان خود قدم بزند و با یکدیگر باشند. جدایی 
جوانان از خانواده، موجب می شود رابطه عاطفی 
خانواده قطع شــده و زنــان و مــردان اروپایی و 
آمریکایی در میانســالی و سالخوردگی تنهایی را 
تجربه می کنند. ناکارآمدی فمنیسم امروز در اروپا 
و آمریکا دیده می شود. چرا باید این نظریه باطل، 
دوباره در مملکت مســلمان ها تجربه شود و راه 
باطلی که آن ها رفته اند را ما نیز تکرار کنیم و نتایج 

تلخ آن دامن گیر خانواده ها و جامعه ما شود؟! 
    اسالم نقطه مقابل تفکر فمنیسم ها 
را نشانه رفته و توصیه هایی در باب رفتار 
نیکو با زنان و دختران داشــته است، 
نگاه اســالم به مقوله حقوق زن و مرد 
آیا نگاهی تبعیض آمیز است یا عاری از 

هرگونه تفاوت؟

اسالم با آموزه های مختلف به مردم توصیه می کند 
زنان و دختران، هم چون گل و ریحانه در دستان 
شما هســتند و باید از آن ها مراقبت و محافظت 
کرده و به آن ها ظلم و ســتم نکنید، بلکه محبت 
و مهر در حق آن هــا روا دارید. این توصیه ها، قابل 
توجه بســیار و مالحظه عمیق و اساسی است و 
باید درباره آن تأمل کرد. این امر نشــان می دهد 
که اسالم، بر خالف آنچه در غرب و اروپا می گذرد، 
به جنس زن و تربیت دختــران توجه می کند و 
اهمیت قائل است و آن ها را مایه رحمت و برکت 
خانه و پدر و مادر معرفی کــرده و بر حفظ هویت 

و شــخصیت و تربیت زنان و دختران ســفارش 
می کند، به دلیل آن که ریشــه سعادت و شقاوت 
جامعــه را در وجود زنان معرفــی می کند و بیان 
می کند اگر در یک خانواده و جامعه، زنان هویت 
صحیح و درستی داشته و بر طبق آن عمل کنند، 
جامعه به سمت ســعادت حرکت می کند و اگر 
زنان بی هویت باشــند، جایگاه خود را گم کنند و 
نقش مردان را ایفا کننــد و از آن هویت زنانه خود 
فاصله بگیرند و آن را به دست فراموشی بسپارند، 
جامعه به سوی شقاوت، بدبختی و رذایل اخالقی 
حرکت و سقوط خواهد کرد. در دین مبین اسالم 
حقوق انسانی زن و مرد برابر اســت و زن و مرد با 
هم به تعالی و رشد علمی می رســند و به انسان 
کامل تبدیل می شوند و هیچ تفاوتی در این زمینه 
میان زنان و مردان در قرآن کریم دیده نمی شود. 
در این خصوص می توان به آیه 35 ســوره احزاب 
اشــاره کرد که خداوند می فرماید: »إِنَّ الُْمْسلِِميَن 
َوالُْمْســلَِماِت َوالُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمنَــاِت َوالَْقانِتِيَن 
ابِِريَن  اِدقَــاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ َوالَْقانِتَــاِت َوالصَّ
قِيَن  َوالُْمتََصدِّ َوالَْخاِشَعاِت  َوالَْخاِشِعيَن  ابَِراِت  َوالصَّ
ائَِماِت َوالَْحافِِظيَن  ائِِميــنَ َوالصَّ قَاِت َوالصَّ َوالُْمتََصدِّ
اِكَراِت  َ َكثِيًرا َوالذَّ اِكِريَن اللَّ فُُروَجُهْم َوالَْحافَِظاِت َوالذَّ
ُ لَُهــم مَّْغِفَرًة َوأَْجًرا َعِظيًمــا؛ مردان و زنان  أََعدَّ اللَّ
مســلمان و مردان و زنان باایمان و مردان و زنان 
عبادت پیشه و مردان و زنان راســتگو و مردان و 
زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان 
صدقه دهنده و مردان و زنــان روزه دار و مردان و 
زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد 
می کنند خدا برای ]همه[ آنان آمرزشی و پاداشی 

بزرگ فراهم ساخته است.«
در واقع در این آیه، 10 شــاخص انســان کامل 
معرفی می شــود و خداوند زنان و مردان را در این 
صفات برابر شمرده و این امر نشان دهنده آن است 
که هر دو جنس را به مقام تعالی و تکامل انسانی 

دعوت می کند. مهم این اســت که زن، انســانی 
مستقل و خلقتی مســتقل از مرد دارد و در دین 
اسالم، او شــهروندی منفعل نیســت و از حقوق 
اساسی برابر در اجتماع برخوردار است. رکن اصلی 
این حقوق، حق حیات و آموزش است که زنان و 
مردان از این حق در دین اسالم به ویژه تعالیم اهل 
بیت )علیهم السالم( برخوردار هستند. اگر امروز 
در دنیای غــرب، زنان و کــودکان در مخاصمات 
مسلحانه بین المللی آســیب می بینند، به دلیل 
آن اســت که دنیای غرب حق حیات برای زنان 
برابر مردان قائل نیســت. در انگاره ها و آموزه های 
دینی هر انسانيـ  اعم از زن یا مردـ  کشته شود، از 

دیدگاه الهی منفور است.
در آیه 97 ســوره مبارکه نحــل خداوند متعال 
می فرماید: »َمــْن َعِمَل صلِحًا ِمّن َذكــٍر أَْو أُنثى َو 
ُهَو ُمْؤِمٌن فََلنُْحيِيَنَُّه َحيَوًة طيِّبًَة َو لَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجَرُهم 
بَِأْحسِن َما كانُوا يَْعَمُلون؛ هرکس عمل صالح انجام 
دهد در حالی که مومن اســت، خواه مرد باشد یا 
زن، به او حیات پاکیزه می بخشیم و پاداش آن ها 
را به بهترین اعمالی که انجام دادند، خواهیم داد.«

مطابق با این آیه زن یا مردی که عمل صالح انجام 
می دهد او به مراتب ایمانی باال رســیده و حیات 
طیبه و باقی بودن در زمان نصیب اوست. در واقع 
تعبیر قرآن در این مسئله، جنسیت پذیر نیست. 
تنها تفاوت بین زن و مــرد، بین حقوق اجتماعی 
زنان و مردان اســت که آن هم به تبع شریعت و 
فطرت آنان اســت. خداوند حقوقی را برای زنان 
تببین نموده که متناســب با خلقــت و نیازهای 
آن هاست و متقاباًل تکالیفی از آن ها مطالبه کرده 
اســت و برای مردان نیز به تبع فطرت و نیازشان 
حقوقی وضع کرده و تکالیفی مطالبه نموده است. 
آنچه مســلم اســت موازنه و تعادل بین حقوق و 
تکالیف زن و مرد در نظام حقوقی اسالم بوده که 

 .نه ظلم در حق زن است نه مرد

تنهاییبشرغربی
جدایی جوانان از خانواده، موجب می شــود رابطه عاطفی خانواده قطع 
شــده و زنان و مردان اروپایی و آمریکایی در میانســالی و ســالخوردگی 

تنهایی را تجربه می کنند

اسالم با آموزه های 
مختلف به مردم 

توصیه می کند 
زنان و دختران، 
هم چون گل و 

ریحانه در دستان 
شما هستند و باید 

از آن ها مراقبت و 
محافظت کرده 
و به آن ها ظلم و 

ستم نکنید، بلکه 
محبت و مهر در 

حق آن ها روا دارید

  زنان انسان ساز 
امروز ناکارآمدی فمنیســم در پررنگ کردن نقش زنان و کمرنــگ کردن نقش مادری 
به وضوح دیده می شــود. اگر خانواده، محور شــود، هم زن، هم مرد و هم کودکان به حقوق و 
تعالی خود می رسند، اما اگر خانواده، اصل و محور نباشــد، زن به تنهایی نمی تواند به حقوق 
کامل خود دست یابد. در این زمینه حضرت امام خمینی)ره(، بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی، 
می فرمایند: »قرآن کریم انسان ســاز اســت و زن ها نیز انسان ســاز، اگر زن های انسان ساز از 
ملت ها گرفته بشود، ملت ها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، 

منحط خواهند شد. آن زنی انسان ساز است که عفیف و پاکدامن و خانواده محور است.« 
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در جهان معاصر، استعمارگران با شعار نظم نوین 
جهانی و با آرایه هایی هم چون دفاع از حقوق زن، 
حقوق بشر و توسعه دموکراسی، با ترویج رویکرد 
فمنیستی، آموزه های وحیانی و ارزش های انسانی 
را در معرض انواع تهاجم قرار می دهند. نقش زن 
از دیدگاه قرآن به منظور تبییــن جایگاه واقعی 
زنان در ابعاد گوناگــون اجتماعی با توجه به آیات 
قرآن است. استفاده از شرایط تاریخی، و فرصتی 
که زنان یافته اند به عنوان دختر، خواهر، همسر یا 
مادر، نقش مثبت یا منفی ایفا کنند، بیانگر الگوی 
منفی یا مثبــت آنــان در موقعیت های مختلف 

تاریخی است.
    جایگاه زن قبل از اسالم)جاهلیت(

نظریه هایی چون دو سرشــتی دانستن زن و مرد 
و این که زن از مایه ای پست تر از مایه َمرد آفریده 
شده، طفیلی دانستن آفرینش زن و از دنده چپ 
مرد بودن، معرفــی زن به عنوان عنصــر گناه و 
عامل وسوسه شیطان و ریشــه هر جنایتی، انکار 
استعدادهای روحانی و معنوی زن در نِیل به مقام 
قرب الهی و ورود به بهشت، بدبینی به جنس زن 
و ذاتاً پلید دانســتن او و در نتیجه تقدس، تجرد و 
ریاضت جنســی زن را مقدمه وجود مرد و برای 
او دانستن، زن را مایه شــر و بالی اجتناب ناپذیر 
برای مردان تلقی کردن، یا ناچیز بودن سهم زن 
در تولید فرزند، همه از نشانه های نگاه تحقیرآمیز 
به زن در جاهلیت قبل از اسالم است. در جاهلیت 
عــرب، ماننــد جاهلیــت غیرعرب، زنــان فاقد 
جایگاه انســانی بودند و زنده به گور کردن آنان و 

محجوریت مطلق در انتخاب سرنوشــت زندگی 
خانوادگی و اجتماعی، نشانه همین امر است. در 
آن دوران، مردان خود را اختیاردار مطلق دختران 
و خواهران خود می دانســتند، تا بدان اندازه که 
پدران به خود حق می دادند دخترانی را که هنوز 
از مادر متولد نشــده اند، پیشــاپیش به عقد مرد 
دیگری درآوردند. نکاح »شــغار« یعنی معاوضه 
کردن دختران با خواهــران، یکی دیگر از مظاهر 

آن است. 
    نگاه تمدن غربی به زن

زن در اروپا تا قبل از قرن بیســتم، از نظر قانون و 
در مقام عمل، فاقد حقوق انسانی بود. ناقص الخلقه 
بودن زن پیش از مشرق زمین، در میان مردم غرب 
مطرح بوده است. از زبان مذهب و کلیسا گفته اند: 
»زن باید از این که زن است، شرمسار باشد«؛ »زن، 
موجودی است با گیســوان بلند و عقل کوتاه«، 
»زن آخرین موجود وحشــی اســت که مرد او را 
اهلی کرده اســت«؛ یا »زن، برزخ میان حیوان و 
انسان اســت«. در قرون وسطا، زن را انسان کامل 
و تمام عیار نمی شــناختند و در نتیجه زن مجبور 
بوده تحت سرپرستی مرد زندگی کند؛ چه این که 
شایســته زندگی مســتقل و آزاد نبود.« با آن که 
در اروپا از قرن هفدهم به بعــد زمزمه هایی به نام 
حقوق بشر آغاز شــد و اعالمیه های گوناگونی از 
جمله اعالمیه 1688 انگلســتان، 1776 آمریکا 
و 1789 فرانســه صــادر شــد، اما چــون زن را 
فاقد هویت انســانی یا حداقل از جنس پست تر 
می دانستند، مقصود از بشر تنها مردان بود. برای 

اولین بار در قرن بیستم، مسئله حقوق زن در برابر 
مرد مطرح شد و ُدَول اروپایی و آمریکایی تسلیم 
این امر شدند. با این حال، اساساً صحبت از شرافت 
و هویت انســانی در غرب بی معناست؛ چه برای 
مرد، چه برای زن، زیرا در فلسفه و تفکر غربی، با 
انکار استقالل روح و قابلیت باقی آن، انسان دارای 
هیچ وجه تمایزی با حیوان نیســت، بلکه نوعی 
حیوان است با قوه تعقل بیشــتر؛ هم چنان که با 
این اعتقاد به حاکمیت اصل تنــازع بقا در روابط 
انســانی، مفاهیم اخالقی ماننــد عدالت، نیکی، 

تعاون و معنویت، خودساخته و بی معناست. 
    زن در اسالم

اســالم بزرگ ترین خدمت  را به جنس زن انجام 
داد؛ نه تنها در ســلب اختیارداری مطلق پدران 
نسبت به دختران، بلکه اعطای حریت، شخصیت 
و استقالل فکر به او. از نظر اســالم هرگز در این 
مسئله تردیدی وجود ندارد که زن و مرد، هم در 
اصل شرافت و هویت انسانی و هم در برخورداری 
از حقوق انسانی برابرند. نه اسالم دین مردان است 
و نه زن در نگرش اســالمی ناقص اســت. ریشه 
تفاوت های حقوقــی زن و مرد در اســالم، توجه 
به ســاختار وجودی هر یک از زن و مرد و هدف 
آفرینش است نه نتیجه نگاه تحقیرآمیز جاهلیت 
عرب و غــرب بــه زن. خداوند متعــال در آیات 
متعــددی از قرآن با کمال صراحــت می فرماید: 
»زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت 
مردان آفریده ایم.« قرآن در طرح داســتان آدم و 
حوا، برای مبارزه با اندیشه رایج آن عصر که جنس 
زن را عامل گناه و وسوسه معرفی کرد، می گوید: 
»شــیطان هر دو آن ها را وسوسه کرد و فریفت.« 
طی مقامات معنوی و رســیدن به اجر اخروی و 
قرب الهی به جنســیت مربوط نیست، به ایمان و 
عمل صالح مربوط اســت؛ خواه از طرف زن باشد 

یا از طرف مرد. 
اســالم با افکار خرافــی پلید شــمردن زنان، 
مبارزه و دوســت داشــتن زنان را جزء اخالق 
انبیا معرفی کرد. علت غایی آفرینش، انســان 
است و مسئله جنسیت مطرح نیست، بلکه هر 
یک از زن و مرد برای یکدیگر آفریده شده اند. 
در اندیشه اسالمی، وجود زن برای مرد، خیر و 
مایه آرامش دل اســت، نه آن که مایه بدبختی 
و گرفتاری او باشــد. همان طور که نسل بشر، 
از مرد و زن است و نباید ســهم زن را در تولید 

  .فرزند ناچیز پنداشت

ازخاکتاافالک
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم حسینی

معاون آموزشی مؤسسه امام خمینی)ره(
حضرت محمد)ص( انقــالب فرهنگی بزرگی برپا کــرد که در کنار پیــام توحید و 
عدالت خواهی، پیکار با سنن جاهلی و احیای جایگاه زن را سرلوحه کار خود قرار داد. 
یکی از ارکان نهضت حضرت رسول)ص(، احیای شخصیت زن، اعاده حیثیت انسانی او 
در جامعه و پایان دادن به طفیلی دانستن شخصیت زن بود که در طول تاریخ، جابران و 

جاهالن آن را حفظ کرده بودند. 

اسالم با افکار خرافی پلید شــمردن زنان، مبارزه و دوست داشتن 
آنان را جزء اخالق انبیا معرفی کرد

مایهآرامش
در اندیشه اســالمی، وجود زن برای مرد، خیر و مایه آرامش دل است، نه 
آن که مایه بدبختی و گرفتاری او باشــد. همان طور که نسل بشر، از مرد و 

زن است و نباید سهم زن را در تولید فرزند ناچیز پنداشت.

در تعالیم انبیا)ع(، 
زنان گل های 

خوش بوی جهان 
آفرینش و مظهر 

عواطف پاک 
انسانی و دارای 

شأن ویژه هستند. 
در فرهنگ 

قرآنی، از حضرت 
فاطمه)س( 

به عنوان خیر 
فراوان)کوثر(، از 

حضرت مریم)س( 
و حضرت 

آسیه)س( به 
عنوان الگوی 

سلوک صالح و 
عفاف، تجلیل 

شده است
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مشاوره

    در فصل بهار، آبریزش شدید بینی دارم 
و مدام عطسه می کنم، گاهی این عوارض به 
اندازه ای زیاد است که مرا برای کار روزمره ام 
دچار مشکل می کند، چه دارویی برای رفع این 

حالت استفاده کنم؟
در فصل بهار، گرده  افشانی درختان و گل ها موجب 
بروز حساسیت می شــود که به صورت آبریزش 
بینی، اختالالت تنفســی به شــکل خس خس، 
کهیر، خارش و اگزمای مخاطــی به صورت تورم 
و التهاب ممکن اســت، بروز پیدا  کند. ژنتیک از 
موثر ترین عوامل ابتال به حساســیت اســت. این 
بیماری به اسامی مختلف نامیده می شود؛ از جمله 
حساسیت فصلی، حساسیت بهار، حساسیت به 

گروه گیاهان و...

اگر شما هم از این مشکل رنج می برید بهتر است 
به نکات زیر دقت کنید:

هنگامی که میزان گرده گیاهان در هوا زیاد است، 
از منزل خارج نشوید که اغلب در بعد از ظهرهای 
خشک و خنک این گونه است. در هوای مرطوب 
میزان گرده ها کمتر اســت، پس مشکلتان کمتر 

خواهد بود.
هنگام رانندگی، تهویه ماشــین را روشن کنید تا 
مانع از ورود هوای بیرونـ  که مملو از مواد آلرژی 

زاستـ  به داخل ماشین شود.
اگر نسبت به حیوانات آلرژی دارید، آن ها را داخل 
اتاق نیاورید و هنگام دســت زدن به آن ها ماسک 
بزنید، یا این کــه در کل، حیوانــی در منزل نگه 

ندارید.
اگر نسبت به گرد و غبار حساســیت دارید، کف 
اتاق ها را بــا جاروبرقی جارو بزنید و با دســتمال 

مرطوب، گرد و خاک وسایل را پاک کنید.
شستشــوی بینی با ســرم نمکی، به بــاز ماندن 
راه های هوایی کمک زیادی می کند، اســتفاده از 
درمان موضعی اســپری های بینی بسیار کمک 
کننده است. 2 هفته قبل از شروع عالیم، با کمک 

درمان کم عارضه و کم هزینة اسپری )کرومولین 
سدیم(، می توانید از بروز عالیم پیشگیری کنید.

اگر امکانــش را دارید بــه جای فــرش و قالی از 
کف پوش استفاده کنید. قالی ها محل تجمع گرد 
وغبار و گرده ها و ســایر عوامل آلرژی زا هستند. 
کارهای بــاغ داری و گل کاری را بــه زمان پس از 
گرده افشــانی و بعد از پایان فصل آلرژی موکول 

کنید.
برای درمان عالئم از قرص های آنتی هیستامین 
و اسپری های ضد التهابی بینی استفاده می شود. 
اسپری ها یا قطره های بینی ضد التهاب، با کاهش 
تورم پوشش درون بینی، گرفتگی بینی را برطرف 
می کنند. اسپری ها یا قطره های بینی ضدآلرژی 
با پوشــش بینی و چشــم مانع اثر عامل آلرژی زا 

می شوند.
نوشیدن مایعات، عوارض حساسیت های تنفسی 
فصلی را کاهش می دهد. نوشــیدن زیاد مایعات 
در کاهش عوارض حساسیت های تنفسی فصلی 
و آثار آلرژی مؤثر است. نوشــیدن مایعات فراوان 
میزان ترشحات تنفسی حساسیت را رقیق کرده 

و عامل حساسیت زا اثر کمتری بر بدن می گذارد.

    از زمان کودکی لکنت زبان داشتم و این 
مشکل در مدرسه آزارم می داد، اما این روزها 
بیشتر زندگی ام را تحت تأثیر قرار داده است. 
در سن ازدواج هستم، اما به خاطر این مشکل 
نمی توانم برای ازدواج اقدام کنم. نگران هستم 
وقتی برای خواستگاری و صحبت پیش قدم 
می شــوم، به خاطر لکنت زبانم جواب منفی 

بشنوم. چگونه با این مشکل کنار بیایم؟
بهتر اســت مشــکل لکنت زبان را برای خود بزرگ 
نکنید، کاری کــه از کودکی باید انجــام می دادید. 
انســان های زیادی با مشــکالت مختلــف زندگی 
می کنند، معلولیت هایی که می تواند به راستی زندگی 
را مختل کند، اما آن ها این اجازه را نمی دهند، حال 
تکرار چند حرف میان صحبت و یا کشیدن یک هجا 

نباید اجازه دهید که تأثیری بر روند عادی زندگی تان 
داشته باشد.

همواره سعی کنید در هنگام صحبت کردن آرامش 
داشته باشید. خونسرد باشید و ارتباط چشمی خود 
را با مخاطب حفظ کنید. لکنت زبان یک مشکل قابل 
حل است، پس به عنوان یک نقطه ضعف به آن نگاه 
نکنید، آن را بپذیرید و درصدد درمان و رفع آن برآیید. 
به هنگام صحبت کردن همه حواس خود را متوجه 
لکنت خود نکنید، بلکه بیشتر روی انتقال منظور خود 
متمرکز شوید. سعی نکنید لکنت خود را از دیگران 
پنهان کنید. اگر مخاطب شــما از این مشکل باخبر 
باشــد، راحت تر آن را می پذیرد. بهتر است با در نظر 
گرفتن این نکات حتمــاً از یک گفتاردرمانگر کمک 
بگیرید. هیچ گاه به خاطر این مشکل کوچک خود را 
از موقعیت های مهم زندگی محروم نسازید. حتماً در 
عین حال که برای رفع این موضوع گام بر می دارید، 
به فکر تشکیل زندگی خود نیز باشــید. چه بسا در 
کنار یک همسر و همراه مطمئن بخش زیادی از این 

مشکل به خودی خود برطرف شود.
همیشه سعی کنید آهســته و آزاد صحبت کنید و 
حروف صدادار را بکشــید. با حرکات شل و سُبک 

لب ها از روی کلمات بگذرید. از جایگزینی کلمات 
خودداری کنید. فرار از برخی کلمات، فقط ترس از 
تلفظ آن ها را بیشتر می کند. در صحبت رو به جلو 
بروید. تکرار کلماتی که بیان شده کمکی نمی کند. 
ارتباط چشــمی طبیعی را با مخاطب حفظ کنید. 
گهگاه در صحبت لکنت عمدی ایجاد کنید! با قطع 
و تکرار عمدی می توان احســاس کنترل بهتری را 
بر روی تکلم در لحظه های حســاس پیدا کنید. در 
جستجوی کارها و مســائلی باشید که موقع لکنت 
مشــکل را بیشــتر می کند. هر چه فــرد خودش 
لکنتــش را تجزیــه و تحلیل کند بهتــر می تواند 
هماهنگی دستگاه تکلم را برقرار کند. به یاد داشته 
باشید که هدفتان تکلم ســلیس تر و بهتر است نه 
تکلم بی عیب و نقص و ایده آل. حتی کســانی که 
هیچ لکنتی ندارند گاهــی در صحبت کردن دچار 
مشکل می شوند. اگر موقع صحبت دچار اضطراب 
و تنش می شــوید، آن را طبیعی تلقی کنید و از آن 
خجالت نکشید، چون عمداً دچار لکنت نشده اید. 
زمان هایــی که دچار لکنت بیشــتر می شــوید را 
فراموش کنید و مواقعی را کــه در صحبت کردن 

موفق هستید را به خاطر بسپارید.

بهاروعطسههای
بیپایانش

لکنتزباندارم

دکتر محمد نخعی|پزشک عمومی

مریم عطاریان
کارشناس ارشد روان شناسی بالینی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    101

      دو فرزند دارم که بــه زودی امتحاناتش 
شروع می شود و دیگری امسال کنکور دارد. 

چه غذاهایی برای شان آماده کنم؟
دانســتن این که در چه زمانــی، به خصوص دوران 
امتحانات چه بخوریم که هم به حافظه ما کمک کند 
و هم ما را دچار مشــکالت هاضمه نکند، مهم است 
و نیز در بســیاری از موارد از خوراکی هایی باشد که 
سریع آماده شود یا آماده خوردن باشد؛ این ها همه 
دغدغه های دانشــجویان یا والدین دانش آموزان 
است. من به شما فهرستی از خوراکی ها و غذاهای 

مفید را معرفی می کنم.
میوه: موز و پرتقال بهترین گزینه ها هســتند. زیرا 
هم انرژی زا هســتند و هــم در درازمدت فرزندتان 
را ســیر نگه می دارد. انگور و توت ها نیز مفیدند ولی 

اگر نمی توانند دست هایشــان را بشویند، سیب را 
انتخاب کنید. 

سبزیجات: الزم است یک پنجم وعده های غذایی 
در یک روز از میان ســبزیجات انتخاب شــود. این 
مسئله را برای گرفتن نمره های عالی حتماً در نظر 
بگیرید، حتی اگر فرزندان شــما تمایلی به خوردن 
سبزیجات ســبز ندارند؛ مثاًل مایل نیستند حجم 
زیادی اســفناج بخورند، بهتر اســت به سبزیجات 
دیگر فکر کنیــد و از میان آن ها دســت به انتخاب 
بزنید. ســویا هم مفید اســت و بــه حافظه کمک 
می کند. انواع لوبیاها، عدس و نخود هم جزء همین 

دسته هستند.
ماهی: ماهی ها غنی از امگا3 هســتند و همه افراد 
کتاب خوان و باهــوش از ماهی غافل نمی شــوند. 
ماهی ها مانند گوشــت قرمز دیرهضم نیســتند و 
به فرزندان شــما در حفظ مطالبی که می خوانند 
و به حافظه می ســپارند کمک می کنند. نوع ماهی 

تفاوتی ندارد، پس دست به کار شوید.
آجیل: به سوی آجیل بشــتابید؛ حتی در هنگام 
گرسنگی فرزندانتان، )بهتر است خوردن شکالت 
و چیپس را کنار بگذارند( یــا دنبال خوردن چیزی 

هستند که آن ها را تا وعده اصلی غذایی کمک کند 
تا دوام بیاورند، آجیل را دریابید. به طور خاص بادام و 

فندق برای حافظه مفیدند.
آب: آب یعنی بهترین نوشیدنی! کمبود آب اولین 
مشکلی است که جلوی فعالیت های صحیح مغز را 
می گیرد؛ پس مطمئن شوید فرزندانتان آب کافی 
می نوشند. مصرف آب کافی به شما در حس راحتی 
بدن کمک می کند. اگر مایل بودند نوشــیدنی گرم 
بنوشند؛ چای سبز گزینه مناسبی است؛ زیرا حجم 

زیادی آنتی اکسیدان به بدنشان تزریق می کند.
توصیه می کنم از فراهــم کردن تنقالت بپرهیزید؛ 
زیرا تنقالت یعنی شکالت ها، بیسکوئیت، چیپس، 
یا هر چیزی که معموالً در زمان صرف چای به آن ها 

تمایل دارند، اما بهتر است آن ها را فراموش کنید. 
قهوه و چای، هر دو مقدار زیــادی کافئین دارند، به 
نظر می رســد که در ابتدا یاری گرند، اما از مصرف 
مداوم آن ها باید پرهیز شود. همیشه و به خصوص 
در زمان امتحانات وعده صبحانــه را جدی بگیرید 
و ســعی کنید به جای وعده های سنگین و حجیم 
غذا، وعده های کمتر ولی تعداد بیشــتری را برای 

فرزندانتان فراهم کنید.

    مردی 60 ساله و دارای همسر و چهار 
فرزند پسر هستم. با توجه به این که نگران 
وضعیت زندگی همسرم پس از فوت خود 
هستم، قصد دارم منزل خود را به نام ایشان 
ثبت کنم و در عین حــال مایلم اطمینان 
داشته باشم که تا زمان حیات خود، قانونًا 
می توانم از این ملک به عنوان محل سکونت 
شخصی خود اســتفاده کنم. آیا برای این 
منظور می توانم ملک را به نام ایشان وصیت 

کنم؟
هر شخص در زمان حیات حق همه گونه تصرف 
در امــوال خــود را دارد. این قاعــده در حقوق 
قاعده »تســلیط« نام دارد. امــا تصمیم گیری 

انســان در خصوص اموال باقیمانده بعد از فوت 
که وصیت نامیده می شود. با توجه به این که به 
محض فوت، شــخصیت حقوقی انسان خاتمه 
می یابد، تنها تا ســقف یک ســوم اموال مجاز 
اســت. )ماده 843 قانون مدنــی( بنابراین اگر 
ارزش کل اموال قابل تقســیم شــخص، بعد از 
فوت 3 میلیون تومان باشد، صرفاً وصیت نسبت 
به یک میلیون آن نافذ اســت و نسبت به مازاد 
این میزان، اگر وراث وصیت را تأیید کنند، نافذ 
و صحیح خواهد شد. در غیر این صورت وصیت 
نسبت به مازاد یک ســوم باطل خواهد شد و و 
این مازاد طبق قواعد ارث، بین وراث تقســیم 
مي شــود. هم چنین اگر برخی وراث این امر را 
مورد تأیید و اجازه قرا دهند و برخی دیگر خیر، 
میزان مازاد فقط نسبت به سهم وراثی که اجازه 
داده اند صحیح تلقی می شود. الزم به ذکر است 
اجازه وراث پیش از فوت شــخص اثری ندارد و 
اجازه باید پس از فوت مورث )شخصی که ارث 
از او به جای می ماند( صورت گیرد. الزم به ذکر 
است که قواعد ارث آمره اســت و امکان تغییر 
نحوه تقسیم ارث بنابر خواسته مورث، از قبیل 

کاســتن از ســهم یک وارث یا افزودن به سهم 
وارث دیگر وجود ندارد. بنابراین در صورتی که 
ارزش این ملک بیش از یک سوم مجموع اموال 
شما )اموال خالص باقیمانده پس از کسر دیون( 
باشد، وصیت می تواند در خصوص خواسته شما 

راه گشا باشد. 
از سوی دیگر چنانچه ارزش ملک شما بیش از 
یک سوم مجموعه اموال است، توصیه می شود 
ملک را در زمان حیات خود به ایشــان منتقل 
کنید و برای اطمینــان از این که تا زمان حیات 
شما ملک مصون از هرگونه نقل و انتقال خواهد 
بود، می توانید با مراجعه به یکی از دفاتر اســناد 
رســمی، این انتقــال را به جای عقــد بیع، در 
قالب »عقد صلح با شــرط عمری« انجام دهید. 
به این معنی کــه طبق عقد صلــح، ملک را به 
همسرتان منتقل نمایید به شرطي که این حق 
را داشــته باشــید که مادام الحیات از منافع آن 
مجاناً اســتفاده کنید. این نوع قرارداد امروزه با 
اهداف مختلف توسط مردم مورد استفاده قرار 
می گیرند و دفاتر اسناد رسمی با نحوه تنظیم آن 

آشنا هستند.

دردورانامتحانات
چهبخوریم؟

خانهبهنام
همسرماستاما...

دکتر سمیه جوالیی|کارشناس امور خانواده

دکتر شامی اقدم| وکیل پایه یک دادگستری
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گردشگري

موجود، مردم بــا همه اماکن تاریخی آشــنا 
شده اند و دور از دســترس نیست. با این وجود 
»بهشت گمشــده« از جمله بناهایی است که 

کمتر مورد توجه گردشگران واقع شده است.
    اگــر بخواهید تیتــروار نمونه 
فارس  استان  گردشگری  جاذبه های 
قرار  توریســت ها  بازدید  مورد  که 
می گیرد را نام ببرید بــه این موارد 

اشاره می کنید ؟

عمــارت دیوانخانــه، عمــارت کاله فرنگیـ  
موزه پارس، موزه مادام توســو، باغ جهان نما، 
مســجد نصیرالملک )شهرســتان شــیراز(، 
نقش برجسته رجب، بهشــت گمشدهـ  تنگ 
بستانک، روســتای دشــتکـ  آبشار دشتک 
ابرج، شهر باستانی اســتخر ـ تخت طاووس، 
روســتای حصار ـ آبشــار حصار )شهرستان 
مرودشــت(، قلعه دختر، شــهر تاریخی گور، 
نقش پیروزی، تنــگ هایقرـ  گرانــد کانیون 
ایران، تنگ خرقه ـ آبشــار خرقه، کــوه برز و 
منطقه ســیاهچال )شهرســتان فیروزآباد(، 
مقبــره کمبوجیهـ  زنــدان ســلیمان، تنگه 
بالغی، مجموعه ســلطنتی، محوطه مقدسـ  
کاروانسرای مظفری )شهرســتان پاسارگاد(، 
تنگ چوگان، معبد آناهیتا بیشــاپور ـ کازرون، 
باغ نظر)شهرستان کازرون(، غار سنگ شکن 
یا سنگتراشان، آتشکده قدمگاه ـ آرامگاه باربد، 
غار وراء، روســتای تاریخی بهجــان، جنگل 
چاتیز، غار شــفق، قلعه گبری )شهرســتان 
جهرم(، قلعــه اژدها پیکــر و قبر مــادر نادر 
شاه ـ الرســتان، قلعه پرویزه اوزـ  الرســتان، 
باغ نشــاط الر و حمــام آن، بقعه پیر ســرخ ، 
آب انبار دهان شیر)شهرســتان الرســتان(، 
آتشــکده آذرخش ـ آسیاب ســنگی، آبشار 
کاســه رود، تنگ رغز، آبشار فدامی، الیزنگان، 
شــهر باســتانی دارابگرد، آتشــکده آذرجو، 
چشــمه گالبــی )شهرســتان داراب(، بقعه 
کاکا فخرالدین، بقعه شــیخ دانیال، بقعه حاج 
شــیخ محمــد ابونجم ـ خنج، مســجد جامع 
ـ ســردر قدیمی مســجد جامع بقعه شــیخ 
شعیب)شهرســتان خنج(، بقعه شیخ یوسف 
سروســتانی، دریاچه مهارلو، کاخ ساســانـ  
سروســتان )شهرســتان سروســتان(، تنگ 
تیــزاب اردکان، دریاچــه برم فیــروز، تنگ 

راهنمایسفربهمهدباستانیایران
 فیض اله جعفری، مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان فارس در گفتگو با مهر و ماه 

به معرفی جاذبه های گردشگری این استان پرداخته است 
ایران ما سرشــار از جاذبه های گردشــگری اســت. با خیلی از آن ها آشنایی داریم و بســیاری از آن ها را 
نمی شناسسیم. در نشریه مهر و ماه به فراخور، مکان هایی را معرفی کرده ایم، اما از این شماره تصمیم گرفتیم 
سراغ مسئوالن هالل احمر هر اســتان برویم و از زبان آن ها دیدنی ها، فرهنگ هر منطقه، امکانات هالل احمر 
و نکات الزم دیگر را منعکس کنیم. در گام نخســت با فیض اله جعفری، مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 

فارس همراه شدیم.

    آقای جعفری، استان فارس یکی 
از پرجاذبه ترین مناطق کشــورمان 
محســوب می شــود. اگر بخواهید 
شمایی کلی برای کسانی که با آن ها 
آشــنایی ندارند، ارائه دهید به چه 

مناطقی اشاره می کنید؟
اســتان فــارس دارای جاذبه هــای مذهبی و 
توریســتی بســیاری اســت؛ به عنوان نمونه 

می توان به آرامگاه »شــاه چراغ« اشاره کرد. 
درخصــوص بخش هــای گردشــگری ایــن 
اســتان می توان به بناهای تاریخی بســیاری 
در شهرســتان های استان اشــاره داشت که 
مهم ترین آن ها تخت جمشــید و پاســارگاد 
است. »بهشت گمشــده« در صد کیلومتری 
شیراز از نمونه مکان های توریستی این استان 
است که اخیراً با پیشرفت تکنولوژی و امکانات 
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میم( را هم درســفره می گذارند که هفت میم 
عبارتند از: مدنی )لیمو شیرین(، مرغ، ماهی، 
میگو، مســقطی، ماســت و مویز. به عالوه آن 
کنگر ماست، عســل، خرما، کره، پنیر، کاهو و 
تخم مرغ رنگی را می توان در این ســفر یافت. 
موقع تحویل سال همه اهل خانه باید با لباس 
نو بر سر سفره باشند، اســپند دود شود که هر 
کدام از این رسوم فلســفه ای دارد. شمع برای 
روشــنایی خانه و زندگی، قرآن نشان توجهی 
است که باید در آغاز ســال به خداوند داشته، 
به عالوه در سال نو، صاحب قرآن یار و مددکار 
اهل خانه خواهد بود. پول نشان از خیر و برکت 
و رفاه، اسپند برای دوری از چشم زخم حسود، 
برنج، نشــانی از خیر و برکــت و فراوانی، آب، 
نشان صافی و پاکی و روشنایی و گشایش کار 
و ماهی قرمز که نشان از خوش شانسی در سال 
جدید است. آیینه، برای رفع کدورت و نشانی 
ازصفا و پاکی و یکرنگی. طال، نشانی از امید به 
وضع مالی خوب در سال نو. بعد از تحویل سال 
نباید شــمع ها را با فوت خامــوش کرد و باید 
خودشان تا آخر بســوزند و یا با نقل و مسقطی 

خاموششان کرد.
از دیگر آئین شــیرازی ها، گذاشتن تخم مرغ 
روی آینه ســفره هفت سین اســت که اعتقاد 
دارند، به محض تحویل سال نو، تخم مرغ روی 
آینه حرکت می کند. یکی دیگــر از اعتقادات 
مردم شیراز این اســت که هنگام تحویل سال 
در حرم حضرت شــاهچراغ)ع( حضور یابند، 
در آنجا شمع روشــن کنند و در دست بگیرند؛ 
به این معنی که همیشــه زیر نور شــاهچراغ 
باشند. یک نفر از وعاظ باالی منبر می رود، دعا 
می خواند، مردم صلوات می فرستند و از طرف 
خادمین شــاهچراغ روی مردم گالب پاشیده 

می شود و همه به هم تبریک می گویند.
    از غذاها و شیرینی های شیرازی 
در مناســبت های مختلــف هم می 

فرمایید؟

کلم پلــوی شــیرازی که به ســبک خاصی و 
متفاوت با ســایر شــهرها پخته می شــود، از 
جمله غذاهایی اســت که بوی آن از خانه های 
شیرازی ها بیرون می آید. شوید لوبیا با گوشت 
قیمه، کوفته ســبزی، آش انار، آش ســبزی، 
شکرپلو، آش ســبزی، ترحلوا نیز در ایام نوروز 

بغدیون ســپیدان، آبشــار مورزیان سپیدان، 
آبشــار مارگون، تنگ غوره دان، آبشار چیکان 
سپیدان )شهرستان ســپیدان(، قلعه همایون 
دژ، برکه کل ـ  گراش، ســد گمپو فداغ ـ گراش 

)شهرستان گراش(
    چه آئین و رســومی در استان 
فارس وجود دارد و در مناسبت های 
مختلف توسط مردم برگزار می شود؟ 

باتوجه به وجود قومیت های مختلف در استان 
فارس، هرکدام از قومیت ها در مناســبت های 
مختلف فرهنگ خاص خود را دارند. به عنوان 
نمونه در آستانه سال جدید و نوروز، پختن نان 
شــیرین از جمله کارهایی است که حتماً باید 
قبل از عید و برای عید انجام بگیرد. سبز کردن 
گندم، عدس، تره تیزک، پانــزده روز پیش از 

نوروز در شیراز صورت می گیرد. 
برای این کار از ظرفی اســتفاده می کنند که 
از جنس مس یا روی باشــد و بعــد مقداری 
دانــه ابتدا به ســالمتی امام زمــان می ریزند 
و به ترتیــب بعــد از آن نام اعضــای خانواده 
را می آورنــد. هم چنین در چهارشــنبه آخر 
ســال یکی از آداب و مراســمی که در شــب 
چهارشــنبه آخر ســال و یا چهارشنبه سوری 
در شــیراز برگزار می شــود، رفتن مــردم به 
»حوض ماهی« است. در گوشه غربی آرامگاه 
سعدی، قنات آب گرم معدنی جاری است که 
مردم شــیراز به آن »حوض ماهی« می گویند. 
آن ها بــرای تندرســتی و درمــان بیمارهای 
خود، وارد حوض می شــوند و بــا جام برنجی 
 »چهل کلید« ســر و تــن خود را شستشــو 

می دهند. 
ایــن کار نظــم و ترتیبی خــاص دارد و آن را 
تبدیل به آیینی ویژه می ســازد. از دیگر رسوم 
زیارت حضرت شــاه چراغ در شب چهارشنبه 
ســوری، فال گــوش ایســتادن، پختن آش 
»ابــودردا« که تهیه وســایل اولیــه آن آداب 
منحصر به خود دارد، آجیل چهارشنبه سوری 
و تفال به دیوان حافظ، اســت که در این شب 

شیرازی ها انجام می دهند.
    درباره هفت میم شــیرازی هم 

توضیح می دهید؟

بله؛ در شــیراز عــالوه بر هفت ســین )هفت 

در بخشــی از گفتگو از مدیر عامل جمعیت هالل احمر اســتان 
فارس، پرســیدیم وضعیت اســتان از لحــاظ حادثه خیزی و 
تجهیزات امدادی چگونه است و هالل اجمر به چه شکل فعالیت 
دارد. فیض اله جعفری این گونه پاســخ داد: استان فارس دارای 
26 شــعبه هالل احمر، 22 پایگاه امداد جاده ای ثابت، 9پایگاه 
امداد و نجات کوهســتانی ثابت بــه همراه 12 پایــگاه موقت 
نوروزی، یک پایــگاه امداد هوایی، 20 انبــار اقالم امدادی و 42 
پست ایستگاه ســالمت که به ارائه مســائل متعددی از جمله 
مسائل مربوط به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می پردازد، 
است. هم چنین در این راستا کمپین »نه به تصادفات جاده ای« 
امسال از ســوی جمعیت هالل  احمر راه اندازی شد. عالوه براین 
در نوروز امســال، هالل احمر اســتان فارس بــا ایجاد »فضای 
دوستدار« کودک در جاده ها، موجب توقف موقتی رانندگان در 
بین راه ها، رفع خستگی مســافرین و کاهش تصادفات جاده ای 

شد.
نقاط حادثه خیز اســتان را پلیس راهنمایــی و رانندگی برای 
جمعیت هالل احمر تعیین می کند و بر این اســاس ما در نقاطی 
که امکان خســارت جاده ای باالیــی دارد، پایگاه هــای خود را 
مســتقر می کنیم. 200 نقطه حادثه خیز در شمال استان فارس 
داریم که بیشــترین نقاط حادثه خیز آن در محورهای دورودزر، 
قائمیه بــه نورآباد »محــور جدیــد کازرون« قــرار دارد که با 
تمهیدات صورت گرفته شــاهد کاهش 15درصدی تصادفات 

در نوروز امسال بودیم.
جمعیت هــالل احمر اســتان فارس بــا دارا بودن 21 شــعبه 
شهرســتانی، یک پایــگاه امداد هوایــی، 18 خانــه داوطلب، 
2 مجتمع دانش آمــوزی، 30 مرکز امور جوانــان، 739 کانون 
دانش آموزی، 43 کانون دانشــجویی، 36 کانــون آزاد جوانان، 
24 کانون طالب و 25 کانون غنچه های هالل جزو اســتان های 
درجه یک جمعیت هالل احمر کشــور محســوب می شود. این 
جمعیت هم چنین ســاخت مرکــز آموزش تخصصــی امداد و 
نجات منطقه جنوب کشور در شهرستان فســا را در دستور کار 
طرح های بلندمدت خود دارد. جمعیــت هالل احمر فارس هم 
اکنون 12 هزار عضو داوطلب، 1600 عضو امدادگر و تقریبا 100 

هزار عضو جوان دارد.

هالل احمر، مسافران 
فارس و چند نکته دیگر 

نکته



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  9   |       اردیبهشت1395    104

در سفره های مردم این شهر دیده می شود. آش 
کارده از دیگر خوراکی های خاص شیراز است 
که خوردن آن برای مســافرین دیگر شــهرها 

بسیار جالب و جذاب است. 
دیگــر غذاهــای ســنتی شــیرازعبارتند از: 
قورمه بــه، دو پیــازه، یخنی نخــود، رب پلو، 
یخنی عدس کلم، کوفته هلو، کوفته ســبزی، 
خورشت سبزی، حلوای کاسه، حلیم بادمجان، 

رنگینک، پاچه پلو...

ساالد شیرازی نامی اســت آشنا که در سراسر 
شهرهای ایران شناخته شده و جزئی از منوی 
غذایی اغلب رستوران های ایران است، اما طعم 
واقعی آن را فقط می توان در شیراز چشید. این 
ســاالد که با خورد کردن پیــاز، خیار و گوجه 
فرنگی که بدون استفاده از کاهو تهیه می شود 
و بــا آب نارنج تازه یا کمی آب لیمــو یا آبغوره، 
نمک و نعنای خشــک به آن طعــم و لطافتی 
فراموش نشدنی می دهد و تزئین کننده سفره 
غــذای شیرازی هاســت. هم چنیــن از جمله 
شیرینی های سنتی شهرســتان شیراز شامل 
شــکر پنیر، کلوچه، مســقطی، نان یوخه، نان 

شیری و ... می شود.
    اســتان فارس از چه قومیت ها و 

زبان هایی تشکیل شده است؟

در این اســتان امروزه به جز اکثریت فارســی 
زبان، اقــوام مختلفی هم زندگــی می کنند؛ از 
جمله لرها، قشقایی ها، عرب خمسه و لک، که 
هر یک به گویش ها و زبان های مختلفی مانند 
فارسی، لری، الرستانی، قشــقایی، سیوندی، 
دوانــی، اردکانی، عربی و کهمــره ای )بککی( 
ســخن می گویند. بــا توجه به شــرایط آب و 
هوایــی و موقعیت اقتصادی اســتان فارس؛ از 
اســتان های هم جوار نظیر بوشهر، خوزستان، 
کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد مردم به 
این جا مهاجرت کرده و ساکن شدند که کاماًل 
در نقشــه بافت های جمعیتی استان مشخص 

 .است

  اطالعات فوری فارس 
اســتان فارس با برخورداری از جاذبه های متعدد تاریخی، طبیعی و مذهبی، یکی از مراکز مهم گردشگری ایران 
است. آب و هوای آن در نقاط مختلف استان به سه دسته کوهستانی، معتدل و گرم تقسیم می شود. استان فارس طبق 
اعالم سازمان ملی آمار در سال 1389، با مســاحتی حدود 122608 کیلومتر مربع و جمعیتی معادل 4528513 نفر 
چهارمین استان بزرگ کشور محسوب می شود. هم چنین بر اساس تقســیمات کشوری در اردیبهشت ماه سال 1390 
استان فارس به 29 شهرستان، 100 شهر، 83 بخش و 204 دهستان تقسیم شده است. مرکز استان فارس شهر شیراز 
است که بر طبق برآورد تقریبی سال 89، با جمعیت 1749926 نفری، پرجمعیت ترین شهر این استان و ششمین شهر 
پرجمعیت کشور اعالم شد. از دیگر شــهرهای پرجمعیت این استان، می توان به شــهرهای مرودشت، جهرم، کازرون 
و فسا اشاره داشــت. منابع مهم اقتصادی اســتان فارس بر پایه کشاورزی و دامداری، شــهرک های مختلف صنعتی، 
پاالیشــگاه ها، صنایع پتروشیمی و نیروگاه های مختلف بنا شــده  است. اســتان فارس دارای 6 فرودگاه بین المللی در 
شهرهای شیراز، الر، المرد، جهرم، فسا و زرقان است که از این میان فرودگاه شیراز و الر، بین المللی، فرودگاه المرد مرز 

هوایی و فرودگاه های جهرم، فسا و زرقان فرودگاه های داخلی هستند.

گردشگري
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دربارههاللاحمراستانفارس
جمعیت هالل احمر استان فارس با دارا بودن 21 شعبه شهرستانی، یک پایگاه 
امداد هوایی، 18 خانه داوطلب، 2 مجتمع دانش آموزی، 30 مرکز امور جوانان 

و... جزو استان های درجه یک جمعیت هالل احمر کشور محسوب می شود.
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محمدیــان  هــادی  روم«  »شــاهزاده 
شگفتی ساز گیشه سینمای ایران در سال 94 
است. این انیمشین در زمان اکران با استقبال 
گسترده ای مواجه شــد و نشان داد سینمای 
کشــورمان در زمینه پویانمایــی حرف هایي 
برای گفتــن دارد. اگر فرصت تماشــای آن 
در ســینما پیش نیامده، نســخه دی وی دی 
آن در بازار موجود اســت. »شــاهزاده روم« 
درباره نرجس خاتون اســت و طوری ساخته 
شــده که گویی مخاطب اصلــی آن کودکان 
هســتند، اما بزرگســاالن هم از تماشای آن 
لذت می برنــد. خالصه داســتان فیلم از این 
قرار اســت: »شــاهزاده روم« قصه عاشقي و 
دلدادگي بانویي پاک دامن و مسیحي از سالله 

شمعون، از حواریون مسیح است که با مردي 
از نــوادگان پیامبر اســالم ازدواج مي کند و 
ثمره این ازدواج فرزندي نیک سرشــت است 
که در آینده اي نزدیــک ، جهان را پر از عدل و 

داد خواهد نمود...«
»پدر آن دیگری« ســاخته یداهلل صمدی 
فیلمی اســت درباره کودکان. شاید داستان 
آن برای جامعه امروز که خوشبختانه بچه ها 
صاحب جایگاه و شخصیت هستند، باورپذیر 
نباشد، اما روایتی جذاب دارد و در عین حال 
حاوی نکاتــی آموزنده بــرای خانواده ها هم 
هست. داســتان این فیلم ســینمایی درباره 
جوانی به نام شهاب اســت که در بیستمین 
ســالروز تولدش بــا دیــدن عکس هایی از 
دوران کودکی، خاطــرات آن روزها را از نظر 
می گذرانــد. او در دوران کودکی برای مقابله 
با بی توجهی خانواده و سرکوفت های پدرش 
مبنی بر این که خنگ است، تصمیم می گیرد 

صحبت نکند. از همین رو تا ســن مدرســه، 
همگان گمــان می بردند که شــهاب خنگ 
و عقب افتاده اســت و قادر به تکلم نیست تا 
این کــه روزی مادربزرگ پی به راز شــهاب 
می برد. حســین یاری و هنگامــه قاضیانی 

بازیگران اصلی فیلم هستند.
»روباه« یازدهمین ســاخته بهــروز افخمی 
است که ســال پیش اکران شــد، اما توفیقی 
به دســت نیاورد. افخمی بعــد از فیلم »روز 
شــیطان« و گذشــت 21 ســال، بــا فیلم 
»روباه« به ژانر جاسوسی بازگشت. این فیلم 
درباره شــهدای هســته ای اســت و داستان 
جاسوســی به نام یوهــان نتانیاهــو، یکی از 
برادران بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی را روایت می کند که به ایران 
می آید. فیلم بر اســاس اســتانداردهای ژانر 
 جاسوسی ســاخته شــده و حتماً مخاطب را 

سرگرم می کند.

 برای بچه ها 
و درباره بچه ها 

»حریق خزان« نام آلبوم موســیقی تصویری علیرضا قربانی اســت 
که نخســتین بار در سال 1۳91 منتشــر شــده و اخیراً بازنشر شده 
است. آهنگســازی این آلبوم را مهیار علیزاده انجام داده و اشعار آن از 
سروده های فریدون مشیری، هوشنگ ابتهاج و سهراب سپهری است. 
»حریق خزان«، پس از انتشار با اقبال بســیار خوبی مواجه شد و بعد 
از مدت کوتاهی در لیســت پرفروش ترین آلبوم هاي موسیقی سنتی 
سال قرار گرفت. آلبوم »حریق خزان« اثری ملودی محور و ارکسترال 
است و فرم آنسامبل سازهای ایرانی نیســت و بیشتر غربی و ارکستر 

زهی است. 
»اسب و آتش«ســاخته آرش کامَور، متشــکل از 9 قطعه است که 
هشــت قطعه آن بی کالم و یک قطعه آن با آواز وحید تاج و روی غزلی 
از دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی با عنوان »شهر خاموش« ساخته 
شده است. آرش کامَور در این اثر رویکردی مینی مالیستی به موسیقی 
داشته و تالش کرده تا با بهره مندی از کمترین مواد، بیشترین انتقال 

معنا را محقق سازد. 
»باده تویی« آلبوم تصویری تازه ای اســت که وارد بازار موســیقی 

شــده. این آلبوم تازه ترین اثر حســین علیــزاده بــا همراهی گروه 
موسیقی هم آوایان است که توسط مؤسســه »ققنوس« منتشر شده. 
این مجموعــه با عنوان »باده تویی« به کنســرت گــروه هم آوایان به 
سرپرستی حســین علیزاده اختصاص دارد که در مهرماه سال 92 در 
محل ســاین همایش های برج میالد تهران برگزار شد. این اثر شامل 
یک دی وی دی صوتــی و یک دی وی دی تصویری اســت که قطعات 
بخش موسیقی سنتی کنسرت، به همراه بخش هایی از پشت صحنه و 

گالری عکس را در بر می گیرد. 

تکراری های شنیدنی

موسیقي

شبکه 
خانگی 
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پیشنهاد

با رفیق کاغذی
در بازار کتاب چه خبر است؟

»امام خوبی و زیبایی« نوشــته محمدرضا ســنگری، قصه کودکی امام حســن 
مجتبی)ع( است و کوششی برای نشان دادن زیبایی های وجودی که به راستی زیبا 
بود و حسن شایسته ترین نام برای او. زندگی او قصه شگفت صبوری و زیبایی و پاکی 
است. قصه مظلومیت و کرامت و غربت. هفت ساله بود که نگاه مهربان پیامبر بر زانوان 
پدرش علی بسته شد و چند ماه بعد اندوه سنگین تشییع غریبانه مادر را در شبانگاه 
اشک و سکوت گذراند. در نوجوانی، تنهایی پدر را چشید و در جوانی دوشادوش پدر 
در جمل و صفین شرکت کرد. پس از خواندن این کتاب که تنها، راوی برخی نکته ها 
و قصه های کودکی و نوجوانی امام مجتبی)ع( اســت، هیچ انتظاری نیست جز آن که 
این فضیلت ها و عظمت ها را در خویش جستجو کنیم و چنان باشــیم و شویم که خوی ما حسن و روی ما 
حسن و گفتگوی ما حسن باشد، که اگر چنین شویم، شاهد آفریدن بهشــت و زیستنی بهشتی، پیش از 

زیارت بهشت هستیم.
»پدر، عشق، پسر« به قلم سیدمهدی شــجاعی از ناب ترین روایات ادبی هنری از واقعه کربال به شمار 
می آید. این کتاب فرازهایی از زندگی حضرت علی )علي اکبر( فرزند امام حســین)ع( را به تصویر کشیده 
است. در این کتاب نویسنده از زبان »عقاب«، اسبی که توفیق این را داشته است که در طول صد و ده سال، 
از کودکی پیامبر)ص( تا پس از بعثت، مرکب او و برادرش امام علی)ع( و فرزندانش امام حســن)ع( و امام 
حسین)ع( تا علی اکبرـ  یعنی شبیه ترین مردم به پیامبر)ص(ـ  باشد، با زبان های گوناگون روزنه هایی به 
واقعه کربال می گشاید تا در آینه آن، به تبیین رابطه شگرف این پدر و پسر بنشینید. فصول کتاب با عنوان 
»مجلس« نامگذاری شده و داستان متشکل از ده مجلس است که در هر مجلس، عقاب با زبانی عاطفی و 
دلنشین، صحنه ای از زندگی حضرت علی اکبر)ع( را روایت می کند و مجالس پایانی، به شهادت حضرتش 
در کربال اختصاص دارد. در این میان از رشادت های حضرت زینب)س(، دالوری های حضرت عباس)ع( 
و همچنین شجاعت سایر همراهان امام حسین)ع( ســخن به میان آمده است. گفتنی است که هر برش 
از زندگی حضرت که در مجالس ده گانه نمایانده می شــود، در انتهای هر مجلس به گونه ای به واقعه کربال 
مربوط و منتسب می شود و بدین ترتیب، تمام مجالس رنگ عاشــورایی خود را حفظ می کند. در انتهای 
کتاب، منابعی که نکات تاریخی از آن ها استخراج و در متن داستان پرورانده شده، آمده است. سی و شش 

مقتل معتبر و درجه اول برای نوشتن این روضه مکتوب، هنرمندانه کنار هم گذاشته شده است. 
»زندگی سالم: ضروریات شش گانه حفظ سالمتی در طب سنتیـ  اسالمی« جدیدترین کتاب 
نشر سدید در زمینۀ طب سنتیـ  اســالمی اســت. با توجه به اهمیت مطالعۀ این کتاب و ضرورت تغییر 
سبک زندگی فعلی، نسخۀ الکترونیک و چاپی آن به صورت هم زمان در دســترس قرار گرفته است. این 
کتاب با عنوان فرعی »ضروریات شش گانه حفظ سالمتی در طب ســنتیـ  اسالمی« به قلم امیرحسین 
شهگلی، شامل مبانی طب سنتیـ  اسالمی، مزاج شناسی، سبک زندگی، حفظ سالمتی و ... در 10 فصل 
تنظیم شده است که توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع( و به اهتمام مؤسسۀ علمی 

ـ فرهنگی سدید منتشر شد.
»پاسخ به شبهه و پرســش« پنجمین دفتر از مجموعه مهارت های طلبگی اســت که در شمارگان 
1000، نسخه با قیمت 6000 تومان از ســوی کانون اندیشه جوان منتشر شــده است. هدف این کتاب 
پرداختن به برخی نکاتی اســت که در فرآیند مواجهه با سؤاالت و شــبهات می تواند مفید واقع شود. این 
نکات عمدتاً حالت استقرایی داشته و مواردی اســت که نگارنده، در مطالعه آثاری که در زمینه دفع شبهه 
نگاشته شده یا در جلسات پرسش و پاســخی که با جوانان)عمدتاً دانش آموزان و دانشجویان( داشته، با 
آن ها مواجه شده است. البته تالش  شــده با تکیه بر آیات و روایات، دالیل و شواهدی بر صحت این نکات 
اقامه شود. در یک تقسیم بندی کالن، این نکات را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول نکاتی است 
که پیش از مواجهه با سؤال و شبهه، باید مدنظر داشته باشیم تا هنگام مواجهه، هم آمادگی الزم را داشته 
باشیم و غافلگیر نشویم، و هم تأثیر الزم را بر مخاطب خویش بگذاریم. دسته دوم اموری است که در حین 
پاســخگویی باید رعایت کنیم. اما پیش از ورود به این نکات، تذکری در باب تفاوت سؤال و شبهه ضرورت 

 .دارد، تذکری که می تواند در فهم راهکارها مؤثر باشد

کتاب

»بادیگارد« ابراهیم حاتمی کیا درباره محافظی 
شخصی است که از جان یکی از شخصیت های 
مهم نظام محافظت می کند، امــا در جایی و بر 
اساس حوادثی متوجه می شــود که او بیش از 
آن که به فکر نظام باشد، به فکر منافع شخصی 
است. محافظ شــخصی دچار شک می شود و 
همین امر باعث می شود که محافظت از آن فرد را 
کنار بگذارد. اما به دلیل خدمات و خلوصی که در 
وی وجود دارد، او را به محافظت از فرد دیگری 
می گمارند که یکی از فعاالن هســته ای کشور 
است. پرویز پرســتویی، مریال زارعی و بابک 

حمیدیان از بازیگران اصلی فیلم هستند. 
»ابد و یک روز« ســاخته جوان خوش ذوقی به 
نام سعید روستایی اســت. فیلم به مشکالت 
خانــواده ای از طبقــه پایین دســت جامعه 
می پردازد که به خاطر فقر، مســیر اصلی را گم 
کرده اند. داستان، کوبنده شــروع می شود و 
یک لحظه رهایتان می کنــد. »ابد و یک روز« 
تلخ و گزنده است اما سیاه نیست؛ ضمن این که 
لحظات سرخوشــانه کم ندارد. پیمان معادی، 
نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، ریما رامین فر، 
شبنم مقدمی و شیرین یزدان بخش در این فیلم 

بازی کرده اند.  
»خشم و هیاهو« ساخته هومن سیدی، ارجاع 
روشنی به پرونده شــهال جاهد دارد و همین به 
کمک درام فیلم آمده اســت. ویژگی برجسته 
فیلم، قصه گــو بودن و بازی هــای خوب نوید 
محمدزاده و طناز طباطبایی است. محمدزاده در 
»در ابد ویک روز« نقش یک معتاد را به خوبی ایفا 
کرد و در »خشم و هیاهو« رویی دیگر از توانایی 
خود را نشان داده است. طناز طباطبایی، سعید 
چنگیزیان، بهناز جعفــری و رعنا آزادی ور از 

دیگر بازیگران فیلم هستند. 
»کفش هایم کو« درکارنامه کیومرث پوراحمد 
جایگاهی ویژه دارد. او با این فیلم از انتقادهایی 
که پس از »پنجاه قدم آخر« به او شــد خالصي 
یافت. فیلم به نوعی ادامه »شام آخر« است؛ حاال 
مرد تنها دچار آلزایمر شــده و دلتنگ همسر و 
دخترش است. رضا کیانیان بازی درخشانی در 
نقش پیرمرد گرفتار به فراموشی را بازی کرده 

و یکی از برگ هاي برنده »کفش هایم کو« شده. 

شگفتی سازان گیشه 

سینما
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يـم تـقـو

استاد مطهری،  داراي خصوصيات 
منحصربه فردي بود که مهم ترين 

آن ها جامعيت ايشان بود به 
طوري که در همه صحنه هاي عملي 

و نظري حضور فعال داشتند. از 
ايشان آثار گرانقدري در زمينه هاي 

مختلف به جاي مانده است.

در سال 1886 ميالدی، پليس شيکاگو با حمله به تظاهرات 
گسترده کارگران که برای 8 ساعت کار در روز و حق تشکيل 

اتحاديه های کارگری برپا شده بود، آنان را به خاک و خون 
کشيدند. روز کارگر  اين گونه به تقويم جهانی راه يافت.

از مهم ترين نيازهای انقالب اسالمی پس از پيروزی، 
پيشگيری از فعاليت ناجوانمردانه ضد انقالب در 

داخل و خنثی سازی توطئه های خارجی بود که »سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی« بر پايه اين نياز تاسيس شد.

بهاءالدين محمد بن  حسين عاملی، معروف به 
شيخ بهايی، دانشمند نامدار قرن دهم و يازدهم 

هجری است که در فلسفه، منطق، هيئت و 
رياضيات تبحر داشت و سرآمد دوران خود بود. 

در مدينه، يهوديان فراوانی زندگی می کردند و برخی 
از آنان، مسلمانان و به ويژه حضرت محمد)ص( 
را سرزنش کرده و می گفتند: شما تابع قبله ماييد. 

پيامبر)ص(، از اين جهت اندوهناک بود و به آفاق 
آسمان ها نظر می کرد و منتظر امر پروردگار منان 

بود. سرانجام در نيمه رجب سال دوم، هنگامی که آن 
حضرت در مسجد »بنی سالم« در مدينه مشغول نماز 
ظهر بود و دو رکعت آن را به سمت بيت المقدس 

به جای آورده بود، جبرئيل امين فرود آمد و بازوی 
مبارکش را گرفت و او را به جانب کعبه برگردانيد.

روز بزرگداشت 
سعدي

وریل 2016 
2 آ

0 
/ 

14
37

ب 
رج

1 اردیبهشت 1395 / 12 

شهادت استاد 
مرتضی مطهري، 

روز معلم 

مه 2016
 1

 / 
14

37
ب 

رج
12 اردیبهشت 1395 / 23 

روز بزرگداشت 
شیخ بهایی

وریل 2016 
2 آ

2 
/ 

14
37

ب 
رج

3 اردیبهشت 1395 / 14 

 روز ملی 
خلیج فارس

وریل 2016
2 آ

9 
/ 1

43
7 

ب
رج

10 اردیبهشت 1395 / 21 

شکست 
حمله نظامی 

 آمریکا به ایران 
در طبس 

وریل 2016 
2 آ

4 
/ 

14
37

ب 
رج

5 اردیبهشت 1395 / 16 

روز شوراها
وریل 2016

2 آ
8 

/ 
14

37
ب 

رج
9 اردیبهشت 1395 / 20 

والدت 
حضرت علی)ع(

سالروز اعالم انقالب 
فرهنگی 

تأسیس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی

وریل 2016 
2 آ

1 
/ 

14
37

ب 
رج

2 اردیبهشت 1395 / 13 

وفات 
حضرت زینب سالم 

اهللا علیها )62 هـ. ق( 
تغییر قبله مسلمین از بیت 
المقدس به مکه معظمه )2 

هـ. ق(

وریل 2016 
2 آ

3 
/ 

14
37

ب 
رج

4 اردیبهشت 1395 / 15 

روز 
جهانی کار و 

کارگر
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ابوالفتح عمربن ابراهيم خيام، مشهور به حکيم عمر 
خيام، فيلسوف، رياضيدان، ستاره شناس و شاعر 
قرن پنجم هجری قمري است. شهرت او گرچه 

بيشتر به شاعری است، اما در واقع خيام، فيلسوف و 
رياضيدانی بود که به آثار ابوعلی سينا پرداخت و يکی 
از خطبه های معروف او را در باب يکتايی خداوند به 
فارسی ترجمه کرد. اولين اشاره ای که به شعر خيام 

شده، صدسال پس از مرگ اوست.

محمد بن علی بن بابويه قمی، معروف به ابن بابويه، 
محمد بن بابويه و شيخ صدوق، نامی ترين دانشمند 
گرانمايه و بزرگوار و فقيه و محدث عاليقدر شيعه 

در نيمه دوم سده چهارم هجری است. شيخ صدوق 
احاديث را به تناسب موضوعات مختلف دسته بندی و 

برای هر موضوع، باب جداگانه ای باز می کرد.

استاد بزرگ بي بديل، حکيم ابوالقاسم 
منصور بن حسن فردوسی طوسي، 

حماسه سراي بزرگ ايران و يکي از شاعران 
مشهور عالم و ستاره درخشنده آسمان ادب 
فارسي و از مفاخر نامدار ملت ايران است 
که به علت همين عظمت مقام و مرتبت، 
سرگذشتش مانند ديگر بزرگان دنياي 

قديم، با افسانه و روايات مختلف درآميخته 
است.

روز بزرگداشت 
شیخ صدوق

مه 2016
 4

 / 
14

37
ب 

رج
15 اردیبهشت 1395 / 26 

روز 
بزرگداشت 

حکیم ابوالقاسم 
فردوسی

مه 2016
 1

4 
/ 1

43
7 

ان
عب

25 اردیبهشت 1395 / 7 ش

شيخ ابوجعفر محّمد بن يعقوب بن اسحاق رازی، 
معروف به ُکلِـينی، شيخ کلينی، ثقه االسالم کلينی،  

صاحب کتاب الکافی ـ يکی از کتب اربعه ـ و 
مشهورترين فقيه و محدث شيعه در نيمه اول قرن ۴ 

)قمری( است. 

روزبزرگداشت 
شیخ کلینی

8 مه 2016
 / 

14
37

ن 
عبا

 ش
1 

/ 1

19 اردیبهشت 395

روز 
بزرگداشت 

حکیم عمر خیام

1 مه 2016
7 / 

14
37

ن 
عبا

 ش
10

 / 1
28 اردیبهشت 395

شهادت حضرت 
امام موسی 

کاظم علیه السالم 
)183 هـ. ق(

مه 2016
 3

 / 
14

37
ب 

رج
14 اردیبهشت 1395 / 25 

والدت 
حضرت امام 

حسین)ع(و روز 
پاسدار

21 اردیبهشت 1395 / 3 
شعبان 1437 / 10 مه 2016

والدت 
حضرت علی 

اکبر)ع ( و روز 
جوان

29 اردیبهشت 1395 / 11 
شعبان 1437 / 18 مه 2016

مبعث 
حضرت رسول 

اکرم)ص(

16 اردیبهشت 1395 / 27 
رجب 1437 / 5 مه 2016

والدت 
حضرت امام 

زین العابدین)ع(

23 اردیبهشت 1395 / 5 
شعبان 1437 / 12 مه 2016

والدت 
حضرت 

ابوالفضل العباس)ع( 
و روز جانباز

22 اردیبهشت 1395 / 4 
شعبان 1437 / 11 مه 2016

روز ملی 
جمعیت

30 اردیبهشت 1395 / 12 
شعبان 1437 / 19 مه 2016

روز 
بیماري هاي 

خاص و صعب 
العالج

18 اردیبهشت 1395 / 28 
رجب 1437 / 7 مه 2016

لغو 
امتیاز تنباکو به 

فتواي آیت اهللا میرزا 
حسن شیرازي

24 اردیبهشت 1395 / 6 
شعبان 1437 / 13 مه 2016
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دنیای ما

طبیعت گردي  مردم ژاپن به سبک سیزده بدر ایراني ها! کالس درس کودکان فلسطینی

شکوفه های درخت گیالس

غذا دادن به پرنده ها در بندرگاه »بال« فلوریدا خرید و فروش در بازار شناور اندونزی

نقاشی دیواری »ایالن« کودک سوری در آلمان بازی کودکان در کنار ساختمان های ویران دمشق



111    

قـاب

امداد رساني به زلزله زدگان ژاپن

اینجا منطقه »گویلین« در چین است

تجمع اعضای صلیب سرخ در صد و پنجاهمین سالگرد 
تاسیس این سازمان جهانی

دختر فلسطینی در حال چیدن گل در حومه نابلس

رنج بی پایان 
  عکس های زیر تلخ اســت؛ خیلی هم تلخ. گوشه ای است از رنج بی پایان بشر 
معاصر... . دیدن انســان هایی که بخاطر ناامنی کشورشان کوچ اجباری کرده اند و 
در پی آرامش متحمل مشقت هستند ، دل هر کسی را بدرد می آورد. این تصاویر 
بخشــی از برگزیدگان جایزه عکس پولیتزر و مربوط به بحران پناه جویان است و 

خبرگزاری تسینم آن ها را منتشر کرده.
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  تقدیر رئیس جمهوری از امدادگران جمعیت هالل احمر در روز اول سال نو

  درهفته اول 
نوروز یک فروند 

بالگرد امداد و 
نجات که در حال 

انتقال سه مصدوم 
به شیراز بود با 

نقص فنی مواجه 
شد و سقوط 

کرد؛متاسفانه 6 
نفر کادر و 3نفر 
مصدوم در این 

حادثه فوت کردند

  فعالیت 
اعضای جوانان در 

پست های نوروزی 
استان ایالم

  22 ساعت 
عملیات بی وقفه 
برای جست وجوی 
جوان 18 ساله 
غرق شده در 
گمیشان 

   نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر همراه با امدادگران 
در مراسم تحویل سال نو

  رئیس جمعیت هالل احمر در بازدید از یازدهمین دوره 
مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران 2016

  مانور امداد و نجات بانوان هالل احمر با هدف ایجاد آمادگی 
در برابر بالی طبیعی در مشهد

عکس خبر
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باشـگاهمـهرومـاه
برندگان شماره هفت 

مهروماه

 6۷---09124۳................................. محمد رضا هداوندي، تهران 
 ۵۸---091۳۳۸................................. نوید میرزاخانی، چهارمحال 
0۸---09۳۸6۳............................................. ذکراله اوجاقلو، زنجان
41---0919۷4.................................................... سمیه مطهری،قم

۸9---091440............ آسیه معماری گرگری، آذربایجان شرقی 
۳6---09۳6۷2.................. دکتر حمید استیری، گلستان گرگان
02---091۷۷۳.................................................... سعیدناظمی، فسا
12---091۷1۳................................................. کبري رحیمي، فسا
61---090۳6۵......................................نرگس نوحه خوان، زنجان
49---0912۳1......................................... لیال نیک سرشت، تهران
1۷---0912۷1................................................ شیما دورفرد، تهران
9۷---09۳۸۷6.................................... حسین دیده روشن، فارس
......................... رقیبه بهروزپور، آذربایجان شرقي 09۳66۵---6۸
46---09126۸.............................................. فرزاد میرزایی، ساری
0۸---0911۷۵............................................. پروانه ساالری، گیالن
9۷---09۳۷۳4................................................... فرخ اسدی، زنجان

۷۸---091914.......................................... مهرداد حیدری، زنجان 
۵۵---091۸۳۳....................................... شهین سلیمی، کرمانشاه
۸۸---09۳۷۵9............................................ سید یاسرراستگو،البرز
64---091444........................ فایق عبداله زاده، آذربایجان غربی
29---0914۷4......................................... الشان هوشمندی، تبریز
۵4---091۷۷۳........................................ عبدالرحیم رهنما، فارس
۸1---091۳10.................... دکترمعصومه دهقانی پوده، اصفهان
۳1---0912۳1.....................................................  جمشید جدیدي
20---09۳694.......................... بهناز ایران خواه، آذربایجانشرقي
۵4---09144۵..................................... عسکرفرجی نیری، اردبیل
۳2---091۸14............................................احمدرستمی، اصفهان
1۳---091۳۳۸........................... خیراله حاج زینعلی، چهارمحال
1۳---0911۸۸................................ سیدرضا سیدالنگی، گلستان
9۳---09۳۸10..................................... کمال مفتخرهریس، تبریز
۳۳---091249................................................ محمود باغبان، البرز
۳4---09۳9۵۷................................. زهرا مجیدی، استان مرکزی
۸۵---0912۵4.................................. نگارشمس،  ساختمان صلح
21---09۳۵9۸........................................... زهره خسروی، لرستان
 ۳1---09192۸............................................ اشرف ذوالقدر، قزوین
44---0911۷۷........................................... صنم تیموری، گلستان
49---091442............................... علي غفاري، آذربایجان شرقي
91---09۳۷۷۳............................................طاهره یوسفی، همدان
۸۷---09۳۵4۳................................................ حسین نصیروند، قم
04---09۳۸۸۵............................................. اشرف قنبرپور، بوشهر
2۳---091۳22......................................... محسن دریایی، اصفهان
66---091۳۷0............................................. طیبه جاللیان، کرمان

نشــریه مهر و ماه در نظر دارد در هر شــماره، عکس هاي گرفته شده توسط 
خوانندگان را منتشر و به برترین ها جوایزي اهدا کند. عالقمندان با لحاظ نکاتي 

که در ادامه مي آید، مي توانند در این مسابقه شرکت کنند.
 

موضوع مسابقه
   عکس ها باید مرتبط با سیاســت هاي جمعیت هالل احمر باشد؛ این موارد 
شامل عملیات هاي امداد و نجات، سازمان جوانان، فعالیت هاي انسان دوستانه، 
کارهاي فرهنگي و خیریه و همچنین کلیه برنامه هایي اســت که توسط دفاتر 

نمایندگي ولي فقیه در استان ها انجام مي شود.
   الزامي نیست که خود شــما به عنوان عکاس در سوژه دخیل باشید؛ یعني 

عکس مي تواند بازتاب فعالیت شما و یا دیگران باشد.

شرایط و مقررات مسابقه
1      شرکت تمامی عالقه مندان در این مسابقه آزاد است.

2      آثار می بایســت با 2 فرمت TIF یاJPG ، با رزولوشن 300 دی پی آی و ابعاد 
X 25 20 سانتیمتر ارسال شود.

3      فایل مربوط به هر اثر عکاســی، به نام صاحب اثــر، موضوع، محل و زمان 
عکسبرداری نامگذاری شود.

4      آثار رشته عکاسی می بایست کاماًل مستند بوده و از هرگونه دستکاری یا 
حک و اصالحی که جنبه مستند بودن عکس را مخدوش می سازد، اجتناب شود.

مسابقه عکس مهر و ماه

مهلت ارسال:  25 اردیبهشت
آثار خود را به نشاني:

 m e h r o m a h . h e l a l @ g m a i l . c o m
ارسال بفرمایید. 



مسابقه پیامكي مهروماه

عالقمندان  به شركت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سواالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد كه هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سوال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد كنيد.

به برگزيدگان جوايزي اهدا مي شود.

SMS
 اردیبهشت

یام تا 31
زمان ارسال پ

مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره چهارم   |       مهر 1394

در تقويم چه روزی به عنوان روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر ثبت شده است؟01

حاصل عمر سعدی چند اثر است؟02
4- هفت 3- پنج   2- يازده   1- دو   

4- 20 مه 3- 18 مه   2- 10 مه   1-  8 مه  

مناره شمالی مسجد جامع دمشق چه نام دارد؟03
4-آق بای  3-العروس    2- مناره عیسی  1- مناره البیضاء 

براساس نظر شیخ مفید و شیخ کلینی تاريخ تولد حضرت امام سجاد)ع( چه سالی است؟04
4- سال 38 هـ .ق 3- 37 هـ .ق   2- 48 هـ .ق   1- 49 هـ .ق  

»امامت، رياست کلی در امور دنیوی و اخروی، به نیابت از پیامبر)ص( است.« اين تعريف را کدام شخصیت ارائه داده است؟05
4- استاد مرتضی مطهری 3- عالمه حلی  2- عالمه طباطبايی  1- عالمه جعفری 

سونامی 26 دسامبر سال 2004 اقیانوس هند به چند کشورآسیب رساند؟06
16 -4   4-3   24 -2   14 -1 

»امام خوبی و زيبايی« نوشته کیست؟07
2- سید علی موسوی گرمارودی 1- سیدمهدی شجاعی   

4- محمدرضا سنگری  3- محمد رضا سرشار   

کدامیک جزو هفت میم شیرازی ها نیست؟08
4- مسقطی 3- مرغ   2- مدنی    1- مربا  

نظريه فمنیسم مارکسیست را چه کسی مطرح کرد؟09
4- کارل مارکس 3- بتی فريدن   2- میشل بارت  1- جان استوارت میل 

سعدی در حکايت »شکايت کند نوعروسی جوان« به چه مساله ای اشاره می کند؟10
2- تاکید بر راستی و راست گويی    1- هشدار درباره طالق   

4- لزوم سازگاری همسران 3 - پرهیز از پرخاشگری    


