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کلمه نخست

فرهنگوباطنخدمت
تهیه نظامنامه حوزه نمايندگی ولی فقیه يكی از دستاوردهای مهم اين حوزه به شمار می رود. اين نظامنامه با 
هدف پیگیری و حرکت در مسیر تحقق اهداف چهارگانه: تأمین کرامت انسانی، تسكین آالم بشری، برقراری 
صلح و حمايت از سالمت مردم تدوين گرديد و به امضا و تأيید دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید. 
اين نظامنامه گام مهمی در اجرای انتظــارات مقام معظم رهبری مدرج در حكم انتصاب نماينده ايشــان 
در جمعیت اســت. در اين حكم هدايت و نظارت بر امور جمعیت به صراحت مورد تأکید قرا گرفته اســت. 
متناســب با اين حكم و نیز وظايف ذاتی نمايندگی ولی فقیه در جمعیت دو ماموريت اصلی برای اين نهاد 
ترسیم شده است: نخســت هدايت و نظارت بر مجموعه اقدامات و فعالیت های جمعیت به منظور رعايت 
اصول و اهداف عالیه جمعیت و انطباق آن با موازين اسالمی و انسانی، به ويژه درامور موقوفات، هبه، صلح و 
تبرعات. مأموريت دوم: آموزش، گسترش و تعمیق تعالیم اسالمی و هدايت امور فرهنگی و نهادينه سازی و 
ارتقای فرهنگ سازمانی بر اساس ارزش های اسالمی در بین مديران، کارکنان و اعضای وابسته به جمعیت، 
به ويژه جوانان. چنان که در اين دو مأموريت اصلی آمده اســت توجه دادن بخش های مختلف جمعیت به 
انجام فعالیت هايشان با لحاظ کردن محتوا و رويكرد فرهنگی مستتر در اين فعالیت ها در مد نظر است. آنچه 
می تواند وجه ممیز انجام کار در جمعیت هالل احمر و برخی ديگر از دستگاه های خدمت رسان باشد در اين 
نكته است که انجام فعالیت ها در جمعیت مننطبق بر بازآفرينی روح کريمانه انسان هاست. اين نقطه افتراق 
همه مأموريت های جمعیت در داخل و خارج کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. غنی بودن همه اقدامات 
جمعیت از اين محتوای افتخارآمیز سبب می شود خدمت گیرندگان هالل فقط دريافت کنندگان خدمات 
امدادی نباشند بلكه از جمعیت هالل احمر روح ايستادگی و بازآفرينی و صبر را بیا موزند. اين روحیه ابتدا بايد 
در بین همكاران هالل احمر گسترش يابد و به ويژگی شخصیتی همكاران تبديل شود. اگرچنین شد به همه 

مرتبطین با هالل اعم از داوطلبان و خیران و خدمت پذيران نیز تسری خواهد يافت. 
نشريه مهر و ماه برای ترويج و تعمیق چنین ديدگاهی منتشر می شود. اکنون دومین سال از انتشار نشريه 
مهر و ماه را پشت سر گذاشتیم و در آستانه سال سوم انتشــار اين ماهنامه قرار داريم. در اين نوزده شماره 
تالش همكاران من براين بوده اســت که برمدار اهداف عالی جمعیت و وظايــف نهاد نمايندگی ولی فقیه 
مطالبی برای مخاطبان محترم تهیه و منتشر شود. اکنون پس از انتشار هر شماره حدود هزار پیامک شرکت 
در مسابقه به دست ما می رسد و اين بزرگ ترين گواه بر اين است که اين نشريه در بین مخاطبان خود جايگاه 
خود را به دست آورده است و توانسته بخشی از نیازهای فرهنگی را پاسخگو باشد. امید که در سال آينده اين 

تعامل مؤثر بر اساس مأموريت های نهاد نمايندگی استمرار داشته باشد.

سردبیر
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راهبرد

اگر یک سخنی از گوینده ای در فضا و محیطی و در شرایطی 
و با مخاطبینی صادر بشود که مایه گمراهی جمعی از مردم 
هست، این از نظر اسالم ممنوع است. دلیل و فلسفه این 
ممنوعیت هم واضح است؛ چون اساسًا آزادی برای هدایت 
افكار است، برای رشد افكار است، برای پیشرفت جامعه 
است. آن آزادی ای که موجب گمراهی افكار باشد، موجب 
رکود افكار باشد، موجب عقبگرد جامعه باشد، این یقینًا قابل 
قبول نیست. پس یكی از مرزهای آزادی بیان عبارت است 
از اغواگری و گمراه سازی. هر سخنی که گمراه کننده و به 
خطا افكننده  دل ها و ذهن ها در جامعه باشد، این ممنوع است.

آزادِی هدايت گرانه برای پيشرفت جامعه

آزادی کالم
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راهبرد

مرزهای آزادی
ازدیدگاهرهبرمعظمانقالب

قیود آزادی عقیده
عقیده  مذهبــی هم تا آن جايــی که در 
صدد مبارزه با عقیده  اســالمی نباشد، 
دارا بودن آن عقیده ممنوع نیست؛ يعنی 
مجازات ندارد. البته »ممنوع نیســت« 
يا »آزاد است«، بعد در بحث های بعدی 
بايد درست شكافته بشــود تا حدود اين 
مسئله آشكار بشــود. به طور اجمال اگر 
کســی در جامعه اســالمی عقیده  غیر 
اسالمی داشت، اما عقیده ای که او را امر 
به مخالفت و معارضه با نظام اســالمی 
نمی کند، دارا بودن آن عقیده اشــكالی 
ندارد. لذا در جامعه اســالمی يهوديان، 
مسیحیان، زردشتیان، صابئیان و ديگر 
مذاهب که مسلمان نیســتند، زندگی 
می کنند، از حقوق خودشــان استفاده 
می کنند و طبق اصل بیست و سوم قانون 
اساســی اين ها آزاد در عقیده  خودشان 
هستند و عقیده در جامعه اسالمی و بنا 
بر اسالم ممنوع نیســت. در ذيل اين آيه 
شــريفه »ال اکراه فی الّديــن«، اين جور 
نوشتند که عده ای از جوانان يثرب قبل 
از آمدن پیغمبر به مدينه که هنوز مردم 
مدينه مســلمان نشــده بودند و مدينه 
يثرب نامیده می شــد، عــده ای از اين 
جوان ها با يهود که در اطراف مدينه سكنا 
داشتند، معاشــرت پیدا کردند و چون 
يهودی ها با فرهنگ تر از کفار و مشرکین 
بودند، اين جوان ها به مقتضای جوانی به 

آن يهودی ها گرايش پیدا کردند. بعضی 
از آن ها يهودی شــدند، بعضی هم که به 
دين يهود در نیامدند، اما قلباً نســبت به 
آن ها اعتقاد و گرايش پیــدا کردند. بعد 
که رسول خدا به مدينه آمدند و مدينه، 
مدينه اســالم شــد و مردم مســلمان 
شدند و چند ســالی هم با يهود، پیغمبر 
مماشات کرد، بعد به خاطر اين که قبیله 
بنی النظیر علیه پیغمبر و اســالم توطئه 
می کردند، خدای متعال دســتور داد که 
بنی النظیر را از اطراف مدينه دور کنند و 
آن ها را وادار به جالی اين منطقه کنند. 
پیغمبر آن طوری که در سوره حشر هم 
آمده، اين هــا را از اطــراف مدينه اخراج 
کرد و يهوديان بنی النظیر رفتند. وقتی 
که يهودی ها می رفتند، عــده ای از اين 
جوان ها که خانواده هايشان هم مسلمان 
شــده بودند و خود اين جوان ها هنوز به 
اسالم نگرويده بودند، اظهار عالقه کردند 
که بــا يهودی ها آن ها هــم جالی وطن 
کنند. خانواده هايشان مانع می شدند، به 
آنها می گفتند بايد بمانید و بايد مسلمان 
هم بشويد. اين جا آيه شريفه وارد شد که: 
»ال اکراه فی الّدين قد تبّین الّرشــد من 
الغّی«. اکراه و اجبــار در ايمان مذهبی 
وجود ندارد؛ چون امروز روزی نیســت 
که حقیقت بر مردم پنهان مانده باشد و 
راه اســالم و راه هدايت از راه کفر آشكار 
شــده. اين جوان ها را حق نداريد شــما 

اجبار کنید که بايد مسلمان بشويد؛ بلكه 
می توانند بمانند و مسلمان هم نباشند. 
اين آيه  شــريفه  »ال اکراه فــی الّدين قد 
تبّین الّرشــد من الغّی« هست و اين هم 
حديثی است که در ذيل آن آيه وارد شده. 
البته اين نكته هم گفتنی است که »اين 
عقیده آزاد هســت« بدين معناست که 
آيا اســالم موافق و راضی است به اين که 
کسانی به غیر عقیده حق باشند؟ قهری 
است که نه. »آزاد است« يعنی مؤاخذه ای 
دنبال اين کار نیست؛ مجازاتی نمی کنند؛ 
کســی را که در جامعه اســالمی عقیده  
غیر اسالمی را داشته باشد، مادام که آن 
عقیده درصدد معارضــه و مبارزه با نظام 

اسالمی و عقیده  اسالمی نباشد.
1365/11/17
خطبه های نماز جمعه  تهران

معنای آزادی عقیده در اسالم
عقیده در اســالم آزاد اســت، منتهی  اين 
آزادی عقیده را بايــد باز کنیم و معنا کنیم. 
يعنی چه آزاد اســت؟ آزادی عقیده به اين 
معنا نیست که اسالم اجازه می دهد و جايز 
می شمارد و روا می داند که انسان ها از عقیده  
حق، از بینش درست منحرف بشوند و يک 
اعتقاد غلط و نادرست را در قلب و فكر خود 
بپذيرند. اگر کســی بگويد آزادی عقیده در 
اسالم معنايش اين اســت که هر کسی از 
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ازدیدگاهرهبرمعظمانقالب

نظر اسالم می تواند و برايش مباح و رواست 
که هر نوع عقیــده ای را ولــو باطل و غلط 
انتخاب بكند، اين يقیناً راه ثواب را نپیموده 
است )طبیعی است که همچنانی که اعضا و 
جوارح انسان وظائفی دارند و اعمالی را بايد 
انجام بدهند، قلب و فكر انسان هم وظیفه ای 
دارد که در روايات هم به وظايف قلب و روح 
اشاره شده است و آن وظیفه عبارت است از 
اين که خدای متعال را به وحدانیت و صفات 
حسنی  بشناسد و درباره  نبوت و درباره  معاد 
و درباره  بقیه  معارف اسالمی همان عقیده  
حق و صحیح را بپذيرد.( پس، معنای آزادی 
عقیده اين نیســت. معنــای آزادی عقیده 
در اسالم اين اســت که حاال اگر کسی اين 
وظیفه  اســالمی و قلبی خود را انجام نداد و 
يک عقیده  غلط و باطلی را به عنوان اعتقاد 
خود انتخاب کرد، آيا اســالم بــا اين گونه 
انسانی چگونه رفتار می کند؟ آيا در برابر او 
به زور متوسل می شود که بايد از عقیده  خود 
برگردی؛ شمشــیر را باالی سر او می گیرد 
که بايد به عقیده  حق ايمان بیاوری؟ او را از 
حق حیات در جامعه محروم می کند؟ او را 
از حقوق شــهروندان در جامعه ی اسالمی 

محروم می کند؟ او را از میــان خود اخراج 
می کند؟ نه. اســالم هر چنــد آن عقیده را 
قبول ندارد و آن را نــاروا و ناجايز می داند، 
اما دارنده  عقیده باطل و غلــط را نه فقط از 
حق حیات محروم نمی کند، بلكه از حقوق 
اجتماعی هم در حد مقررات و چارچوب های 
آن جامعه محروم نمی کند. اين يک مطلبی 
است که ما هم در آيات قرآن، هم در سیره  
پیغمبر و تاريخ صدر اسالم به روشنی آن را 
مشاهده می کنیم. پس آزادی عقیده به اين 
معناست که هیچ کس در جامعه ی اسالمی 
به خاطر عقیده غلط و باطل خود زير فشار 
قرار نمی گیرد. اســالم مثــل اروپای قرون 
وسطی  نیست که کســی را به خاطر يک 
عقیده ای تهديد به قتل کنــد؛ مثل روش 
نظام اُموی و عباسی نیست در صدر اسالم 
که کســانی را به خاطر داشتن عقايدی که 
دســتگاه حكومت آن ها را قبول نداشت و 
غلط می دانست، زير فشــار قرار بدهد و از 
حق زندگی محروم کند يا تحت تعقیب قرار 
بدهد يا کیفر کند يا مالیات و مجازات مالی 
برای يک عقیده ای معین کند. هیچ يک از 
اين ها در اسالم نیســت، بلكه اسالم کفار را 

و کســانی را که به اعتقاد او معتقد نیستند 
و از دايره عقايد اسالمی بیرونند، در جامعه  
اســالمی تحمل می کند، برای آن ها حق 
قائل است، از آن ها دفاع می کند، اگر دزدی 
خانه  آن ها را بزند هــم، مجازاتش می کند 
و امنیت و سالمت و بقیه حقوق اجتماعی 
را برای آن هــا هم در صورتی کــه آن ها به 
شــرايط زندگی در اين جامعه عمل کنند 
ـ که اشــاره خواهم کردـ  مجرا می داند. در 
يكی از خطبه ها درباره  هجوم سپاهیان اموی 
به شــهر انبار امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و 
الّسالم( می فرمايد: »بلغنی اّن الّرجل منهم 
کان يدخل علی المراة المسلمة و االخری 
المعاهدة«؛ شــنیدم که ايــن غارتگران، 
اين مهاجمیــن وارد خانه زن مســلمان 
يا زن اهل کتاب می شــدند که مســلمان 
نیســت و زيورآالت او را از او می گرفتند و 
دســتبند و پا بند او را که طال بوده، از پايش 
خارج می کردند. و بعد در آخر همین بیان، 
امیرالمؤمنین می فرمايد که جــا دارد اگر 
انسان مسلمان از اين غم بمیرد؛ غِم تهاجم 
دشمنان و متجاوزين به خانه زن مسلمان يا 
زن يهودی و نصرانی که در زير سايه  اسالم و 
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در جامعه  اسالمی زندگی می کند.
1365/12/1
خطبه های نماز جمعه  تهران

بیدار کردن وجدان های مردم
همان طــوری کــه می دانیــد، در تاريخ 
نبوت هــا، تاريــخ توحیــد، به مــوارد 
برجســته ای برخــورد می کنیــم کــه 
پیغمبــران بــه بت شــكنی پرداختند و 
بت را که مايه  تقــدس و ايمان جمعی از 
مردم بوده، از بین بردنــد؛ يک نمونه در 
مورد ابراهیم خلیل الّل اســت، يک نمونه 
در مورد رسول اکرم هنگام ورود به شهر 
مكه اســت و پس از فتح مكــه که اين را 
هم ممكن است کســانی تصور کنند که 
با آزادی عقیده در اســالم منافی اســت. 
لكن در مورد بت شكنی ابراهیم بايد توجه 
کنیم که حرکت ابراهیم برای بیدار کردن 
ذهن به خواب رفته و تخدير شــده  مردم 
آن جامعــه  جاهلی بود. مردمــی که در 
طول زندگی خود هرچه شنیدند، درباره 
شرکت و نظام شــرک آلود شنیدند. اصاًل 
صدای حقــی در میان ايــن جامعه بلند 
نشده و به گوش آن ها نرسیده است. اگر 
بايد اين مردم را از اين خواب گران بیدار 

کرد، اين کار فقط به وســیله  يک حرکت 
بزرگ ممكن اســت. لذا ابراهیم به داخل 
بت خانه رفــت در وقتی که جوانكی بیش 
نبود، تبر را برداشت و بت ها را شكست و 
بت بزرگ را نشكست و تبر را به گردن بت 
بزرگ آويخت. ايــن کار برای بیدارکردن 
وجدان مــردم بود. بعد هــم در صحبت 
کوبنده ای که ابراهیم بــا آن مردم کرد و 
هوشــمندی و زيرکی ای که ايــن بنده  
صالح خــدا به کار برد، آنچنــان پتكی بر 
ســر ذهن خواب آلود آن هــا زد که قرآن 
می فرمايد: »فرجعوا الی انفســهم فقالوا 
انّكم انتم الّظالمون«؛ يعنی بعد از آنی که 
ابراهیم اين حرکت را انجام داد، اين فرياد 
رسا را کشید، آن اثری را که می خواست 
بگیرد، گرفت. مردم به خودشان مراجعه 
کردنــد، میــان خودشــان بــه گفتگو 
پرداختند، وجدانشان بیدار شد و به خود 
و خودهايشــان گفتند که ما ستمگريم؛ 
خود ما ظالم هســتیم و نبايد ابراهیم را 
مالمت کنیــم. در مورد رســول خدا هم 
بت شــكنی پیغمبر به معنای اعمال زور 
نســبت به مردم مكه نبود. پیغمبر بت ها 
را شكست، در حقیقت ســنبل و نشانه و 
رمز نظام طاغوتی را می شكست. درست 
مثل همین که مردم در يک کشور وقتی 

انقالب می کنند، نشانه های رمزآمیز رژيم 
گذشته را از بین می برند.

1365/12/15
خطبه های نماز جمعه  تهران

برخورد سالم افکار موجب رشد 
اندیشه هاست

اســالم علی االصول با اين مطلــب ]آزادِی 
اظهار عقیده و بیان[ مخالفتی ندارد. اظهار 
عقیده، يكی از حقوق طبیعی انسان است. 
وقتی انســان يک عقیــده ای را دارد و آزاد 
اســت که اين عقیده را داشــته باشد، بايد 
آزاد هم باشــد که اين نظر خودش را اظهار 
کند؛ مگر اين که خود آن اعتقاد يک اعتقاد 
ممنوعی باشــد که در بحث آزادی عقیده 
راجع به اين مطلب صحبت کرديم. بنابراين 
اســالم که طرفدار حقوق انسان هاســت، 
طرفدار اين آزادی هم هســت. عمالً هم در 
صدر اســالم و زمان پیغمبر و زمان خلفای 
اول به مــوردی برنمی خوريــم که جلوی 
اظهار عقیده گرفته شده باشــد. البته اين 
را هم بگويم، به مــوردی هم بر نمی خوريم 
که کســی بخواهد بیايد در معــرض عامـ  
مثالً در مسجدـ  بايســتد يک سخنرانی بر 
خالف جهت گیری ای که مثــاًل پیغمبر يا 
خلیفه زمان دارد اجرا می کند، يک چنین 
سخنرانی ای هم بخواهد کرده باشد، يا برود 
در يک گوشه ای مردم را جمع کند با اين ها 
صحبت کند. موارد اين جوری، به خصوص 
در زمان پیغمبر خیلی نادر اســت و شايد 
نیست. در زمان خلفا کم و بیش هست. اما 
آن جايی که کسی در اين صدد بر می آمد که 
به خود رسول خدا يا به خلفای اول مطلبی 
را بیان بكند، ما می ديديم که با کمال آزادی 
به او اجازه می دادند. در مسجد، در پای منبر 
امیرالمؤمنین يک نفری بلند می شد راجع 
به يک مطلبی بــه امیرالمؤمنین اعتراض 
می کرد يا از او ســؤال می کرد. يا در جنگ 
صفین کســانی بودند که تحت تأثیر فريب 
طرف مقابل قرار گرفتند و يک حرف هايی 

 در صدر اسالم 
و زمان پیغمبر 
و زمان خلفای 
اول به موردی 
برنمی خوریم 

که جلوی اظهار 
عقیده گرفته 

شده باشد. البته 
این را هم بگویم، 
به موردی هم بر 
نمی خوریم که 
کسی بخواهد 

بیاید در معرض 
عامـ  مثاًل در 

مسجدـ  بایستد 
یک سخنرانی 

بر خالف 
جهت گیری ای 

که مثاًل پیغمبر یا 
خلیفه زمان دارد 

اجرا می کند، 
یک چنین 

سخنرانی ای هم 
بخواهد کرده 

باشد

راهبرد
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را زدند. امیرالمؤمنین بــه اين ها بدخلقی 
نكرد، تشــر نزد، بلكه رفت با آن ها صحبت 
کرد. يا عمار ياسر را فرستاد برايشان صحبت 
کرد و حقیقت را برای آن ها آشــكار کرد. يا 
در پای منبر خلیفه دوم وقتی که خلیفه در 
منبر گفت من اگر پايم را کج گذاشتم، من 
را راست کنید و هدايت کنید، يک نفری بلند 
شد پای منبر، گفت اگر تو کج بروی، با اين 
شمشیر تو را راست خواهیم کرد. کسی هم 
به او اعتراض نكــرد، و همین طور در زمان 
خلفای ديگر. و همین روال ادامه داشت تا 
زمان عبدالملک مروان. عبدالملک مروان 
اول کســی بود که روی منبر رسماً و علناً 
اظهار کرد به مسلمان ها که کسی حق ندارد 
افكار و نظرات خودش را آزادانه بیان کند. 
گفت: »ال يامرنی احد بتقوی الّل ااّل ضربت 
عنقه«؛ هرکس بخواهد مثل زمان پیغمبر 
و خلفای اول پای منبر من توی مســجد 
بلند بشــود و من را امر به تقوای خدا بكند، 
من گردنش را می زنم. او اختناق اموی را به 
صورت صريح و روشنی اعمال کرد و اعالم 
کرد. و االّ در زمان او هم آنی که ممنوع شد، 
اظهارنظر سیاسی بود، باز اظهارنظر دينی 
و در مســائل دينی، اظهارنظر آسان بود. ما 
می ديديم در مسجد پیغمبر يک زنديق و 
ملحد، يعنی مخالف با اســالم و منكر خدا، 
نشســتند با چند نفر دارند نظراتشــان را 
می گويند که همین ماجرای توحید مفّضل 
از آنجا ناشــی می شــود. مفّضل ديد توی 
مسجد چند نفر نشستند يک حرف هايی 
دارند می زنند، به اين هــا پرخاش کرد که 
شما نشسته ايد توی مســجد و خانه خدا و 
اين حرف های ملحدانــه را داريد می زنید، 
آن ها گفتند که تو شــايد از ياران جعفربن 
محّمد صادق هســتی؟ گفت بله. گفتند 
که ما پیش خود امام و پیشــوای تو از اين 
حرف ها غلیظ تر و سخت ترش را می زنیم، 
او اين عكس العمل را نشــان نمی دهد و تو 
چرا اين عكس العمل را نشان می دهی؟ که 
او آمد خدمت امام صادق و جريان را گفت 

و آن مباحثــات طوالنی که امــروز به نام 
»توحید مفّضل« ثبت شــده و در کتاب ها 
هست در دسترس اســت. البته باز خلفای 
بنی امیه و بیشتر از آن ها بنی عباس طاقت 
نیاوردنــد و درباره  مســائل کالمی و خلق 
قرآن و نمی دانم کالم و مســائل گوناگون 
يک فشــارهای بی حد و حصری را بر روی 
مخالفین نظرات و ايدئولوژی آن دســتگاه 
خالفت وارد آوردند. اين هم بعد در دنیای 
اسالم و در تاريخ اســالم به شكل ديگری 
برآمد. اما اصوالً در اســالم و در روش حكام 
اسالمی صدر اول، بیان عقیده در صورتی که 
سالم باشد، در صورتی که تويش اغواگری 
نباشد، در صورتی تويش اضالل نباشد، آزاد 
استـ  حاال بحث در باب اغواگری و فريب 
و ضالل و کتب ضالل و اين ها را ان شــاءالّل 
در يک خطبه ديگری عرض خواهم کردـ  
اساســاً هم به نفع جامعه اسالمی است که 
افكار آزاد باشد؛ يعنی کسانی بتوانند افكار 
خودشــان را، نظرات گوناگون خودشان را 
بیان کنند. در قانون اساسی ما پیش بینی 
شده که برخورد ســالم افكار موجب رشد 
انديشه هاست. يعنی کسی يک نظری دارد، 
ديگری نظر مخالف با او دارد. يک برخورد 
فكری به وجود بیايد، اما ســالم؛ نه توأم با 
روش های غلــط که ايــن روش های غلط 
خود قابل جلوگیری است و حاکم اسالمی و 
دولت اسالمی بايد مانع بشود از آن روش ها 
که آن ها را بعداً عرض می کنیم. کاًل رشــد 
فكری جامعه در اين صورت بیشتر تضمین 
می شود و تأمین می شود و آثار اجتماعی و 
سیاســی اش هم در جامعه زياد است. اگر 
چنانچه کسانی احساس کنند که نظرات 
خودشــان را می توانند بیان بكنند، جامعه 
به طرف سالم ســازی و وحدت هم پیش 
می رود. چون آن افكار را می گويند، کسانی 
هم آن ها را جواب می دهند، نظرات به هم 
نزديک می شود؛ اختالف نظرهايی که ناشی 
از نگفتن و کتمان کردن و پوشیده داشتن 
از يكديگر هســت، به تدريج کم می شود و 



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    12

راهبرد

از بین می رود. شــكل کلی 
قضیه اين است.

1366/2/4
خطبه های نماز جمعه  تهران

مرزهای آزادی بیان و 
فلسفه آن

از  ســخنی  يــک  اگــر 
و  فضــا  در  گوينــده ای 
محیطــی و در شــرايطی 
بــا مخاطبینــی صادر  و 

بشــود که مايه گمراهی جمعی از مردم 
هست، اين از نظر اســالم ممنوع است. 
دلیل و فلســفه اين ممنوعیت هم واضح 
است؛ چون اساســاً آزادی برای هدايت 
افكار اســت، برای رشد افكار است، برای 
پیشرفت جامعه اســت. آن آزادی ای که 
موجب گمراهــی افكار باشــد، موجب 
رکود افــكار باشــد، موجــب عقبگرد 
جامعه باشــد، ايــن يقیناً قابــل قبول 
نیست. پس يكی از مرزهای آزاديي بیان 
عبارت اســت از اغواگری، گمراه سازی. 
هــر ســخنی کــه گمراه کننــده و به 
خطا افكننده  دل هــا و ذهن ها در جامعه 

باشد، اين ممنوع است.
يكی از مرزها، تشنج عمومی در جامعه است. 
در قرآن، اگر برای آزادی بیان عرض کردم من 
يک دلیل و مدرک صريحی پیدا نكردم، برای 
آزاد نبودن بیان در موارد تشنج عمومی، دلیل 
واضحی هست که در ســوره احزاب در آيه ای 
می فرمايد: »لئن لم ينتــه المنافقون و الّذين 
فی قلوبهــم مرض و المرجفــون فی المدينة 
لنغريّنک بهم«. »مرجفون« يعنی آن کسانی 
که در جامعه تشنج آفرينی می کنند، جامعه 
را به اضطراب می کشــانند، به حرکات ناسالم 
می کشــانند؛ اين ها مرجفــون در مدينه اند. 
»مرجف« يعنی آن کســی که با سخن خود، 
با شــايعه پراکنی خود، با موضع گیری خود، با 
اظهارنظر خود جّو عمومی جامعه را به تشنج 
می کشاند. اين قابل قبول نیســت، حتی در 

جامعه کوچک زمان پیغمبر. مدينه مگر چقدر 
بوده؟ همه مدينه به قدر يكی از محالت تهران 
نه وسعت داشته و نه جمعیت داشته؛ اين سر 
تا پای نظام اســالمی در زمان پیغمبر است. 
اما در همان جّو هم چون دشــمنی زياد است، 
چون مخالفت دشــمنان جدی است، چون 
قدرت های بزرگ متحد شــدند علیه اين که 
نظام مدينه  نبوی را از بین ببرند، چون احزاب 
همدست شدند برای اين که اسالم را ريشه کن 
کنند، چون هنوز افكار، ايمان ها و دل ها آن عمق 
الزم را در زمینه مسائل اســالمی به طور عام 
پیدا نكرده، لذا مرجف در مدينه قابل گذشت 
نیســت: »لنغريّنک بهم«؛ يعنی اگر دست بر 
ندارند اين شايعه پراکن ها، اين تشنج آفرين ها، 
اين کسانی که جامعه را از سالمت و از سكون 
و آرامش خــودش می خواهند خارج کنند، ما 
تو را »اغرا« خواهیم کرد بــه آن ها؛ يعنی تو را 
به جان آن ها خواهیم انداخت تا انتقام مردم را 
بگیری. يعنی يک لحن شديِد خشن در مقابل 
کسانی که جّو ســالم جامعه را حاضر نیستند 
تحمل کنند و سالمت جامعه را به حال خود 
بگذارند. حاال جنجــال کنیم که اين بر خالف 
روش های دموکراسی غربی است، دموکراسی 
غربی اين را قبول ندارد. خب ما در بســیاری از 
جهات دموکراسی غربی را اصالً قبول نداريم؛ 
آن آزادی و دموکراسی نیست، آن فتنه است، 
آن دروغ است، آن فريب است ... حتی در خود 
دموکراسی های غربی هم علی رغم اين که شعار 
آزادی بیان را علم کردند و آن را تو ســر بلوک 

شــرق زدند ـ يعنی جوامع 
سوسیالیستی و کمونیستی، 
که می گويند شــما نداريد، 
ما داريمـ  در عیــن حال در 
خود آن کشــورها هم آزادی 
بیان به معنای حقیقی کلمه 
اصالً وجود نــدارد و جنجالی 
که آن ها می کنند علیه يک 
بیان درســت و حقیقت گو از 
قبیل همان جنجالی اســت 
که کفار قريش اطراف پیغمبر 
می کردند. کسی نمی آمد دهن پیغمبر را بگیرد 
که آيه قرآن نخواند؛ چون به هر دلیلی اين کار 
را نمی توانستند بكنند، اما آن قدر جنجال علیه 
اطراف پیغمبر به راه می نداختند که کســی 
صدای تالوت قرآن به گوشــش نرسد. امروز 
روش غــرب، روش آمريــكا، روش تبلیغات 
صهیونیستی جهانی اين است. بنابراين آن ها 
هم آزادی به هیچ وجه ندارند؛ اما به هرحال ما 
روش ها و پايه هايی را که از روی سیاست های 
مغرضانه اساســاً در زمینه  مســائل آزادی در 
غرب گذاشته شدهـ  که بنده مفصل درباره اين 
مطلب در چند خطبه در همین سلسله  بحث ها 
صحبت کردمـ  قبول نداريم و تكرار نمی کنم. به 
هر حال اسالم اين جوری است؛ تشنج آفرينی را 
در جامعه قبول نمی کند. اين يكی از مرزهاست. 
کســی حق ندارد بگويد که مــن می خواهم 
عقیده  خودم را بیان کنم و بیان در اسالم آزاد 
است؛ اجازه بدهید من حرفم را بزنم. بله، بیان 
آزاد است، اما اگر با اين بیان کسی بخواهد جّو 
آرام جامعه را، سالمت محیط همزيستی مردم 
اين جامعه را به هم بزند، اســالم به هیچ وجه 
اين را قبول ندارد. می فرمايد: »لنغريّنک بهم«؛ 
دستگاه ها موظف خواهند بود که يک چنین 
بیانی را در مقابلش بايستند و تعقیب قانونی و 
سیاسی و حقوقی بكنند؛ اين قابل قبول نیست. 
اين هم يكی از مرزهای آزادی است. پس بیان 

 .اظهار عقیده غیر از تشنج آفرينی است
1366/2/18
خطبه های نماز جمعه  تهران

 کسی حق ندارد 
بگوید که من 

می خواهم عقیده  
خودم را بیان کنم 

و بیان در اسالم 
آزاد است؛ اجازه 
بدهید من حرفم 
را بزنم. بله، بیان 

آزاد است، اما اگر 
با این بیان کسی 
بخواهد جّو آرام 

جامعه را، سالمت 
محیط همزیستی 
مردم این جامعه 

را به هم بزند، 
اسالم به هیچ وجه 
این را قبول ندارد
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تصور عمومی و رايج  اين است که آزادانديشی يكی از پیش شرط های 
تعقل است. البته با کمی  دقت آشكار می شــود که آزادانديشی روی 
ديگر سكه خارج دينی يا برون دينی اســت که مقابل آن درون دينی 
است. مفهوم آزادانديشی را مورد تحلیل مفهومی  قرار می دهیم: مرکب 
از دو جز آزاد يا آزادی به عالوه تعقل يا  انديشیدن است. البته منظور آزاد 
بودن در ترکیب آزادانديشی است نه آزادی به مفهوم سیاسی، يعنی 
انسان بايد و می تواند برای  انديشیدن فارغ از تعلقات باشد. در واقع ما از 
آزادی انسان از چیزهايی برای  انديشیدن سخن می گويیم.  اين جا يک 

مفهوم انسان شناختی وجود دارد.
مراد از تعقل يا  انديشــیدن اين اســت که تعقل می تواند و بايد فارغ 
از هرگونه مفروضات و تعلقات انسان  انديشمند باشد. ما در  اين جا با 
نظريه ای معرفت شناختی در بابت تعقل مواجهیم. من  اين بررسی ها را 

در بطن و متن دو تأمل قرآنی انجام می دهم:
َُّهْم إاِلَّ أَن  وَ َما َمَنَع النَّاَس أَن يُْؤِمُنوا إِْذ َجاءُهُم الُْهَدی َويَْســَتْغِفُروا َرب

تَأْتَِیُهْم ُسنَُّة اْلَوَّلِیَن أَْو يَأْتَِیُهُم الَْعَذاُب ُقُباًل. )کهف/55( 
حضرت حق بازدارندگان از  ايمــان آوردن را در دو امر، حصر و جمع 
می کند. 1. آمدن يا توســل پیشــینیان 2. آمدن رودرروی عذاب، 
بالفاصله شــايد مقصود از آمدن رودرروی عذاب  اين باشد که آن ها 
تمام فرصت های  ايمان آوردن را از دست داده اند. به دو صورت توسل به 

سنت االولین می تواند تن به تحلیل دهد.
يک؛ مردمی  که دل در ســنت االولین دارند چــون دل در آن دارند 

به هوس روی نمی آورند. البته  اين تحلیل مفروض گرفته اســت که 
سنت االولین و هوس جمع نمی شوند و قلب نمی تواند جامع باورهای 

مانع و دافع باشد.
دو؛ از آن جهت که ســنت االولین مجموعه پیچیده ای از ارزش ها و 
بینش هاست که قومی  که با مجموعه جديدی از ارزش ها و بینش ها 
مواجه می شود، مايل اســت آن ها را همچنان مثل ســابق ارزيابی 
کند. هر مجموعه ای از آرا،  انديشــه ها و فرهنگ ها حاوی ارزش ها و 

بینش هاست.
اين سخن به  اين معناست که قوم اگر بخواهد استدالل کند )و نه به 
طريقه قلبی( با ارزش ها و باورهای جديد روبه رو شده بنابراين، الزم 
می شود که باورها و ارزش هايی را مبنای ارزيابی و استدالل خود قرار 
دهد و بعد به طريقه ای ارسطويی هیومی ، به تعقل بپردازد. مراد ما از 
استدالل، استدالل منطقی است و منظور از ارزيابی، ارزيابی معقول 
صدق و کذب است. يعنی بررسی تخالف و توافق گزاره ها با يكديگر و 
نیز با امور واقع. حال که  اين استدالل و ارزشیابی، مشخص گشت که 
محتاج به مبانی و معیارهايی است، در اين صورت قوم مزبور هم بايد 
ارزش ها و بینش هايی را مفروض بگیرد و واضح اســت که قوم مزبور 
ارزش ها و بینش های پیشین خود را مفروض خواهد گرفت. در  اين 
صورت سنت االولین مبنا و میزان قرار می گیرد و لذا دافع و مانع  ايمان 
آوردن خواهد شد. اما در تحلیل نهايی  اين دو نوع تبیین عقلی و قلبی 
به يک جا ختم می شودند. قوم برای آن که استدالل منطقی و ارزيابی 
معقول کند، بايد ارزش ها و بینش هايی را مفروض و مصادره کند. قوم 
با  اين کار خود موازين و معیارهای مبنايی خويش را برای اســتدالل 

آیاآزاداندیشیامکاندارد؟
دکتر سعید زیبا کالم
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راهبرد

تدارک می بیند. موازينی که فقدانشان برابر اســت با عدم استدالل 
و نیز عدم ارزيابی. ارزيابی معقول هیومی  در صورتی می تواند صدق و 
کذبی را روشن کند که ارزشی يا بینشی از قبل مفروض گرفته شده 
باشد. در هر دو مورد استدالل و ارزيابی ما را از مصادره ارزش ها و بینش ها 
مفّری نیست. حال اگر نخواهیم گرفتار دور و تسلسل شويم، چاره ای 
جز اخذ ارزش ها و بینش هايی بدون دلیل نداريم. اخذ تصمیم بدون 
دلیل چه معنای معرفت شناختی و چه ماهیت هستی شناختی دارد؟ 
 اين تصمیمات به لحاظ هستی شناختی مولود خواست و ارادت يا داللت 
قلوب انسان ها و به لحاظ معرفت شناختی تابعی است از تعلقات تو در 
تو و کثیر انسان ها. پاپر شجاعانه می گويد ما برای آغاز بنای معرفتی مان 
چاره ای نداريم جز  اين که در ابتدای امر، يک تصمیم نامعقول بگیريم. 
وی می گويد ما در اختیار معقولیت انتقادی آزاديم و به وضوح منشأ اين 
انتخاب يک تصمیم نامعقول است و تا  اين حد نامعقول گرايی از يک 
تقدم برخوردار اســت. تعلقات جامع آمال و امیال انسان است. روشن 
می شود که قوم برای  اين که بتواند در کلیت خود به استدالل و ارزيابی 
جدی اقدام کند، الجرم بايد درباره تعدادی از ارزش ها و بینش ها دست 
به تصمیمی  بالدلیل بزند، لذا هر دو نوع تعلیل در نهايت به قلب انسان 
منتهی می شود، با  اين سخن قلب را مرکز فرماندهی سخن قرار داده ايم 
و اعضای مكّون قلب را تعلقات انسان دانسته ام و تعقل را برده، تعلقات 
يافته ام. لذا تعقل تابعی از تعلقات می شود. محل بروز و ظهور تعلقات نیز 

قلب انسان است.
اين که تعلقات مشتمل بر اموری می شوند، نیازمند کاوش ديگری است، 
ولی آنچه می توان گفت  اين است که تعلقات شامل جامع خواست های 
انســان اســت، خواه خودآگاهانه باشــد، خواه ناخودآگاهانه، خواه 
خودخواهانه باشد، خواه نوع دوستانه و... اما يک تمیز اهمیت خاص دارد، 
تعلقات در تحلیل نهايی، يار حمانی الهی هستند و يا نفسانی شیطانی. 
بنابراين هر تعقلی را که مورد تحلیل قرار می دهیم، در نهايت يا آن را 
رحمانی خواهیم يافت و يا شیطانی؛ به لحاظ هستی شناختی بیرون 

از اين دسته بندی، تعلقی وجود ندارد.
از مهم ترين انگیزاننده های  اين نظريه، ادعیه ائمه)ص( بوده است، يعنی 
هم مولود تطهیر آن هاست و هم تبیین کننده وجود و محتوای آن ها. در  
اين ادعیه عالوه بر ارزش ها و بینش های مهم زندگی، دو کار مهم ديگر 
هم انجام می دهند. يكی پیراستن قلوب از برخی تعلقات و ديگر آراستن 
قلوب به برخی تعلقات ديگر، آنچه در  اين ادعیه همواره مورد خطاب 
است، قلب انسان است. آنچه برای انسان مورد خطاب  اين ادعیه که قلب 
خود را در معرض  اين امواج مؤمنانه قرار می دهد حاصل می شود، تغییر 
در قلب است.  عرصه  ايمان يا کفر ورزيدن غیرقابل پیش بینی است و 
نیز ما هیچ گاه نمی توانیم نظريه ای در مورد میزان و نحوه تغییر قلوب به 
واسطه ادعیه ارائه کنیم که قابل تبیین و پیش بینی باشد. ما نمی توانیم 
بدانیم که انسان چه خواهد کرد:  ايمان ورزی يا کفرورزی؛ فقط پس از 

تصمیم قلبی انسان می توان با توجه به افعال و اقوال پی به او ببريد.
2. تعقل و انديشه آزاد: »و ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ال تذکره لمن 
يخشی« )طه/3 ( دو نكته مهم می توان استفاده کرد. الف( قرآن کريم 
برای تذکر و يادآوری نازل شده، ب(  اين تذکر برای کسانی است که اهل 
خشیت هستند، قرآن حكیم برای تذکر و تنبه نازل شده است، البته 

تذکر هم صرفاً برای انسان اهل خشیت ممكن است.
انسانی فارغ و رها از تعلقات و تمنیات، وجود ندارد. نگرش خارج دينی 
چیزی جز سراب برای توجیه نهضت اســتقالبی خود از مبدا و معاد 
نیست. البته کسی که ممكن است قائل به  اين باشد که انسان فارغ و آزاد، 
همان فیلسوفان هستند که آزادانه می انديشند. همچون ماشین های 
منطق که هنگام مواجهه با مسئله، صدق و کذب آن ها را برای همیشه 
اعالم می کنند. ولی با مشاهده آثار فلسفی، بیشتر می فهمیم که انسان 
آزاد فارغ از جمیع تعلقات و تمنیات، ابر افسانه ای است که هیچ جزئش 

شباهتی و قرابتی به واقعیت انسان ندارد.
هیالری پاتنام در مباحث فلســفه علمی  خــود توضیح می دهد که 
چگونه در برخی مواقع امكان واقعی استدالل وجود نداشته است. هر 
چند برخی از مواضع فیلسوفان در جريان مباحث مورد جرح و تعديل 
منطقی قرار می گیرد ولی مواضعی هســتند که جوهر غیر منطقی 
فلسفی هستند. تصريح می کنم »همواره« تعلقات فیلسوفان در پیچ 
و خم استدالالت آن ها حضور دارد. فیلســوفان چرا در حساس ترين 
مراحل تأمالت و استدالل هايشان بر مفاهیمی  چون وضوح، بداهت، 
شهودی، ضرورت، طبیعی، آشكار و... تكیه می کنند؟ در واقع به سهولت 
تمام تعلقاتی را بی هیچ بحث و استداللی در نظريه پردازی خود، حضور 
و دخول می دهند. آيا همه  اين مفاهیم برای همه فیلسوفان يكی است؟ 
چرا عمیق ترين مراحل فكر همه فیلســوفان تاريخ تا  اين حد دچار 
تشتت است؟ آيا می توان نتیجه گرفت که  اين مفاهیم معنای خاصی 
ندارند يا  اين که به صورت مثالی واجد معنای خاصی هســتند، ولی 
فیلسوفان چون رها و آزاد نیستند به جای فهم معنای فی نفسه اين 
مفاهیم، آن ها را باردار از معانی خود می کنند؟  آيا می توان قائل شد که 
آن ها معنای فی نفسه ای دارند ولی فیلسوفان در هنگام نظريه پردازی، 
تعلقات خود را وارد می کنند؟شــايد چنین به نظر می رسد که ما در 
فلسفه مواضعی داريم که ذاتاً منطقی فلسفی هستند و مواضعی داريم 
که ذاتاً غیرمنطقی فلسفی هستند. ولی چنین نیست، وقتی سخن از 
فلسفه می گويیم منظور ما همان آثار فیلسوفان است، به همین دلیل 
نمی توانیم از جان و روح و... فلسفه سخن محصلی بر زبان بیاوريم . به 
همان دلیل که نمی توان مفاهیمی  مثل بازی و جنگ را تعريف کامل 
کرد.فیلسوفان در تحلیل نهايی، انسان هستند. همواره انسان هستند 
و لذا حاصل تالش  ايشــان، محصولی انسانی است و ماجرای فلسفی 
مثل علم، تكنولوژی سیاست و... ماجرای انسان ساخته و انسان باخته 
است و بنابراين ماجرای فلسفه، ماجرای نظريات بنیان های متالطم 
فلسفی است که انســان هايی با تعلقات متغیر و متكثر و متعارض و 
متباين ساخته اند. انســانی که از عروة الوثقی و حبل المتین آسمانی 
دست کشیده اند و آواره و گمراه و ســرگردان شده است، آرا و نظريات 
فلسفی نیز در هر صورت و سیرتی و هر عصر و زمانه ای که باشند ماالمال 
از انسان آزاد از عقل آسمانی است و فلسفه چون مولود چنین انسانی 
است، مشحون از تعلقات انسان است و هیچ مفری از آن ندارد، انسان 
آزاد و فارغ هیچ گاه نمی تواند فارغ از تعلقات و تلقیات باشد و  انديشیدن 
همواره ماالمال از تعلقات متعقل است، در واقع هر کدام از  اين دو نظريه 

 .را بشويم، آزاد انديشی، تبديل به سرابی خواهد شد
khamenei.ir برگرفته ازپايگاه اينترنتی

فیلسوفان در 
تحلیل نهایی، 

انسان هستند. 
همواره انسان 
هستند و لذا 
حاصل تالش  

ایشان، محصولی 
انسانی است 

و ماجرای 
فلسفی مثل 

علم، تكنولوژی 
سیاست و... 

ماجرای انسان 
ساخته و انسان 

باخته است 
و بنابراین 

ماجرای فلسفه، 
ماجرای نظریات 

بنیان های متالطم 
فلسفی است 

که انسان هایی 
با تعلقات متغیر 

و متكثر و 
متعارض و متباین 

ساخته اند
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روزنگار

خبر و تحلیل

خدمات خواجه توس
شیرزنان ایران زمین

روز فرشته های زمینی
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                 سیدمحمدمهدی امامی

ابوجعفر محمد بن محمد بن حســن توســی مشــهور به خواجه 
نصیرالدين )زاده 5 اســفند 57۹ در توسـ  درگذشته 11 تیر 653 
در بغداد(، شاعر، فیلســوف، متكلم، فقیه، ستاره شناس، دانشمند، 
انديشــمند، رياضیدان و منجم ايرانی ســده هفتم است. کنیه اش 
»ابوجعفــر« و به القابی چــون »نصیرالدين«، »محقق طوســی«، 

»استادالبشر«، »عقل حادی عشر« و »خواجه« شهرت دارد.
خواجه نصرالدين طوســی يكی از سرشــناس ترين و متنفذترين 

شخصیت های تاريخ جريان های فكری اســالمی  است. علوم دينی 
و عقلی را زير نظر پدرش و منطق و حكمت طبیعی را نزد دايی اش 
آموخت. تحصیالتش را در نیشــابور به اتمام رســاند و در آن جا به 

عنوان دانشمندی برجسته آوازه يافت.

اوضاع سیاسی عصر خواجه
دوران جوانی خواجه، عصر تزلزل سیاســی و آشــوب و ناامنی بوده 
اســت. لشــكر مغول با هجوم وحشــیانه به ايران و عراق آن روزگار، 
شهرها و آبادی ها را به ويرانه تبديل کرد و انبوهی از مردم را از دم تیغ 
گذراند يا آواره بیابان ها، صحراها و کوه ها کرده؛ کتابخانه ها، مساجد 
و مراکز علمی را نابود و علما و دانشــمندان را کشت يا آواره ساخت. 
خواجه نصیر حدوداً بیست ســاله بود که چنگیزخان مغول به ايران 

حمله کرد. خواجه دوران سختی را تجربه کرد که خود می گويد: 
به گرداگرد خود چندان که بینم/ بال انگشتری و من نگینم

خواجه طوســی در چنین اوضاعی قالع اســماعیلیه را جای امنی 
يافت که از فتنه و آشــوب مغول ها بــه دور بود و از ايــن رو مدتی 
در آن جا ماند تا اين که در ســال 654 هجری خورشــاه اسماعیلی 
با مشورت و مصاحبت او تسلیم هالکو شــد. خواجه که حدود سی 
ســال در دربار اســماعیلیان و طرف مشــاوره آنان بود، از اين پس 
مالزم هالکو و مشاور او شد. گفته اند نفوذ خواجه در هالکو به حدی 
رســیده بود که هالکو هر تصمیمی را به تأيیــد و تصويب خواجه 
می رساند. به همین خاطر خواجه هالکو را ترغیب به حمله به بغداد 

و براندازی حكومت عباسیان کرد.

خدمات علمی خواجه نصیر
خواجه در بیشــتر علوم روزگارش دارای تألیف، شــرح، ترجمه و 
تقرير است. او در منطق، فلســفه، کالم، رياضیات، نجوم، طب، فقه، 

اصول و اخالق صاحب اثر است. 
در پايان قرن پنجم و در تمام قرن ششــم، توسط غزالی، فخر رازی 
و ... ضربات سختی به فلسفه زده شــد. نقدهايی بر فلسفه نوشتند، 
مخصوصاً به وسیله اشــاعره، که فلسفه داشــت از بین می رفت. از 
نقدهايی که به فلسفه شــد چند نقد بیشــتر اهمیت داشت؛ يكی 
»تهافت الفالســفه« غزالی بود که به نحوی خواجه در رساله سیر و 
سلوک به او پاســخ می دهد، بدون اين که اصاًل اسمی از غزالی ببرد. 
شــايد شايســته نمی ديد بیشــتر از اين به تهافت الفالسفه غزالی 
بپردازد. شهرستانی در »مصارعه« به نقد فلســفه پرداخته بود که 
خواجه کتاب »مصارع المصارعه« را در نقد آن نوشــت. نقد ديگری 
که مهم ترين بــوده متعلق به فخررازی امام المشــككین بود که در 
فلسفه از ديگر منتقدان باســوادتر بود. نقدهای فخر رازی قوی تر از 
ديگر نقدهاســت، اما او مانند غزالی، ابن سینا را تكفیر نكرده است. 
شــرحی که فخر رازی بر اشارات ابن سینا نوشــته به قول خواجه، 
شرح نیست بلكه جرح است. خواجه دو کتاب مهم نوشت، مخصوصاً 
يک کتاب که با نوشتن آن ها فلســفه را احیا کرد. خواجه در کتاب 

خدماتخواجةتوس

تالشهایعلمی،فرهنگیوسیاسیخواجهنصیرالدین،
جانتازهایبهتمدناسالمیبخشید
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شرح اشارات به نقدهای فخر رازی پاســخ داد که تا به امروز کتاب 
درسی فلســفه در حوزه هاست که بســیار اهمیت دارد و فخر رازی 
را برای همیشــه در فلســفه به فراموشی ســپرد. فخر رازی کتاب 
»المحصل« را در نقد فلســفه نوشــت. خواجه کتابی بــه نام »نقد 
المحصل« نوشته که در واقع به نقدهای او پاسخ داده است، با پاسخ 
دادن به اين نقدهــا ديگر مجالی برای مخالفان و منتقدان فلســفه 
نماند و فلسفه احیا شــد، مخصوصاً با شرحی که بر اشارات نوشت و 

برای همیشه فلسفه را احیا کرد. 
بزرگ ترين دســتاورد خواجه، به کالم و فلســفی کردن آن مربوط 
می شــود. خواجه با تكیه بر توانايی فوق العاده اش در منطق و فلسفه، 
بر آن شــد تا اعتقادات و باورهای دينی را به روش برهانی اثبات کند 
و به شبهه ها و اعتراض ها پاسخ دهد. امتیاز خواجه بر فیلسوفان پیش 
از او در همین نكته نهفته است. خواجه در رياضیات و ستاره شناسی 
نیز دســتاوردهای قابل توجهــی دارد. خواجه را در نقــد بر هیئت 

بطلمیوسی نسبت به ستاره شناســان اروپايی 
مانند کوپرنیک، کپلر و گالیله، دارای فضل تقدم 
دانسته اند و اشكاالت او را بر هیئت بطلمیوسی 
گام های نخســت انقالب کوپرنیكی شمرده اند.
خواجه در عرصه حكمت عملی آرای فارابی، ابن 
سینا و مسكويه را با هم تلفیق کرد و موضوعاتی 
را که يكی از آن ها در بــاب آن اظهار نظر نكرده 
بود، بــا آرای ديگــری تكمیل و ترمیــم کرد و 
بدين ترتیب موجب پربارتر شــدن آن شد. در 
حالی که از يک سو فارابی در باب سیاست فقط 
نظريه پردازی کرده بود و عمــاًل در آن مداخله 
نداشت و از ســوی ديگر در ابن ســینا فعالیت 
سیاسی بسیار چشمگیرتر از نظريه  پردازی بوده 

اســت. خواجه هم درگیر نظريه سیاســی بود و هم فعالیت سیاسی.
خواجه از نظر نبوغ و جامعیت رشــته های گوناگــون علمی فقط با 
ابن سینا قابل مقايســه است؛ هر چند از نظر فلســفی ابتكارات قابل 
توجهی نداشته است. با کوشش های او بود که نه تنها مشعل حكمت 
مشاء دوباره فروزان گشت، بلكه تمدن اسالمی که رو به افول گذاشته 
بود جان تازه گرفت، گرچه که پس از او راهش آن چنان که بايد دنبال 

نشد و چه بسا به همین خاطر بود که تمدن اسالمی به افول گرايید.

تأسیس رصدخانه مراغه از سهم موقوفات
خواجه کــه به همــراه هالکو به مراغــه رفته بود، طرح تأســیس 
رصدخانــه را به هالکو پیشــنهاد کرد، هالکو پیشــنهاد خواجه را 
پذيرفت و خواجه را در مقام مســئول تمام موقوفــات ايران و عراق 
گمارد. خواجه نیــز با يک دهم ســهم موقوفات ايــران و عراق به 
تأسیس رصدخانه مراغه پرداخت و به اين منظور علما و رياضیدانان 
و ستاره شناسان را که در شهرهای مختلف پراکنده بودند، به مراغه 
دعوت و بــرای آن ها مقرری وضع کــرد. وی همچنین کتابخانه ای 

در آن جا تأســیس کرد و به گردآوری کتاب از گوشه و کنار مملكت 
اســالمی آن روز پرداخت. خواجه بیش از چهارصد هزار جلد کتاب 
در آن کتابخانه گرد آورد و بديــن ترتیب مراغه را به مرکز علمی آن 
روزگار تبديل کرد و بازار علم و علما را که در ســايه اوضاع نابسامان 

سیاسی، اجتماعی و امنیتی از رونق افتاده بود، از نو رونق بخشید.

خواجه چگونه رضایت هالکو برای تأسیس رصدخانه را 
جلب کرد؟

 يكی از خصوصیت های مهم خواجه اين بود که می توانســت هالکو را 
اداره کند. هالکو به خواجه بسیار اعتقاد داشــت. خواجه از نفوذ خود 
بر هالکو اســتفاده و خدمات زيادی را به فرهنگ و علم اين کشور کرد. 
خواجه می دانست هالکو آمادگی  برای  درک  مسائل  علمی  را ندارد، لذا 
با بعضی  از دوستانش  مشورت  کرد و نتیجه  آن  شــد که  آنان  دو ديگ  
بزرگ  مســی  را از باالی  محلی  مرتفع  که  در نزديكی  خیمه  هالکوست  
به زمیــن  بیاندازند. در اين  هنگامــه  که  هالکو از 
شكار برمی گشت  خواجه  به اتفاق  او وارد شدند، اما 
خواجه  به  هالکو گفت  که  صحبت  محرمانه ای  با 
شما دارم  و آن  اين اســت  که  تا چند لحظه  ديگر 
صدای  مهیبی  خواهید شــنید، لطفاً نترســید و 
فقط به  چهره  اطرافیان  نگاه  کنید، به  موقع  علت  
قضیه  را توضیح  خواهم  داد. مهمانان  يكی  پس  از 
ديگری  وارد شدند که  ناگهان  صدای  مهیبی  بلند 
شد هر يک  عكس العملی  ازخود نشان  دادند، فقط 
هالکو و خواجه  نصیرالدين  آرام  نشســته  بودند، 
در اين  لحظه  خواجه  گفت  اگــر جنابعالی  از اين  
قضیه  مطلع  نبوديد، حتماً می ترسید و اين  اطالع  
باعث  شد که  شــما از اين  صدا نهراسید. خاصیت  
پیشگويی  و پیش بینی  منجمین  واقعی  اين  اســت  که  به  شما آرامش  

می دهد و همین  باعث  شد که  خواجه  اجازه ساخت رصدخانه را گرفت.

اهمیت جهانی خواجه نصیر
يک دهانه آتشفشــانی 6۰ کیلومتری در نیم کره جنوبی ماه به نام 
خواجه نصیرالدين طوسی نامگذاری شــده است. يک خرده سیاره 
که توسط ستاره شناس روسی نیكالی استفانويچ چرنیخ در 1۹7۹ 

کشف شد نیز به نام وی نامیده شده است. 

وصیت عجیب خواجه نصیر
تاريــخ وفات او هجدهــم ذيقعده ســال 673 ق. اســت و در حرم 
کاظمین و پايین پای دو امام شــیعه مدفون شــد و بنا به وصیتش 
برای احترام بــه امامان مدفون در کاظمین بر روی ســنگ مزارش 
از الفاظ و تعابیر علمی و سیاســی اســتفاده نكردند و اين آيه قرآن 
را نگاشتند. »و کلبهم باســط ذراعیه بالوصید: و سگشان )به حالت 

 ».پاسبانی( دو دست خويش بر درگاه )غار( گشاده بود

خواجه در 
عرصه حكمت 

عملی آرای 
فارابی، ابن سینا 

و مسكویه را با 
هم تلفیق کرد و 
موضوعاتی را که 
یكی از آن ها در 

باب آن اظهار نظر 
نكرده بود، با آرای 

دیگری تكمیل 
و ترمیم کرد و 
بدین ترتیب 

موجب پربارتر 
شدن آن شد

خواجه که به همراه هالکو به مراغه رفته بود، طرح تأسیس رصدخانه 
را به هالکو پیشنهاد کرد، هالکو پیشنهاد خواجه را پذیرفت و خواجه 

را در مقام مسئول تمام موقوفات ایران و عراق گمارد
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              زینب مرتضایی فرد 

13 اســفند 1235 شمســی رويداد تلخــی را در خود جای 
داده اســت. رويدادی که میان ما و همزبان هايمان يک خط 
بزرگ به نام مرز کشــید. در اين روز »معاهــده پاريس« بین 
ايران و انگلســتان امضا شــده و بر اســاس آن افغانستان از 
ايران جدا می شــود. ماجرا از اين قرار بوده که پس از تصرف 
هرات در افغانستان توسط قوای ناصرالدين شاه قاجار، دولت 
انگلستان که از اين امر ناراضی بود، به ايران اعالن جنگ داده 
و جزيره خارک و بوشــهر را به اشــغال خود در آورد. در اين 
حال درگیری هايی بین نیروهای ايرانی و انگلیســی روی داد 
که به شكســت ســربازان ايرانی انجامید. از اين رو مذاکراتی 
برای صلح آغاز می شود که به عقد معاهده پاريس در فرانسه 
بین ايران و انگلیس انجامید. به موجــب اين معاهده ننگین، 
دولت ايران تعهد ســپرد که هرات و تمام خاک افغانستان را 
تخلیه کرده و از هر ادعايی نســبت به حكومت خود در هرات 
و تمامی افغانستان دســت بردارد. انگلیسی  ها هم پذيرفتند 
که قوای خــود را از ايران خارج کنند و اســرای جنگی ايران 
را آزاد سازند. اين معاهده، دســت ايران را به کلی از دخالت 
در افغانســتان کوتاه کــرد و باعث نفوذ انگلســتان در دربار 
ايران گرديــد. بنابراين، هرات بــه کلی از ايران جدا شــد و 
افغانســتان نیز با عنوان اســتقالل يابی، از ايران اســتقالل 
يافت. عهدنامه پاريس، ضربه شــديد ديگری بود که بر پیكر 
استقالل سیاســی و اقتصادی ايران وارد آمد و بر اثر آن، که 

کمتر از معاهدات گلســتان و ترکمنچای بین ايران و روسیه 
نبود، قلمــرو حكومتی ايران به کمترين حد خود رســید. در 
اين بخش به معرفی کتاب »جانســتان کابلستان« که روايت 
گزارش گونه ای از ســفر رضــا امیرخانی به افغانســتان دارد 
می پردازيم و به شــما هم توصیه می کنیم مطالعه اين کتاب 

را از دست ندهید. 

جانستان کابلستان
نویسنده: رضا امیرخانی

موضوع: سفرنامه افغانستان
ناشر: افق 

»آن قدر اتفاقات غیر فرهنگی بین ما خواهران و برادران فرهنگی 
ديوار کشیده و از هم دورمان کرده که فكر کنم اگر بگويم من يكی 
از معدود ايرانی هايی هســتم که عاشق افغانستانم، اغراق نكرده 
باشم. شعر افغانستان را می خوانم. موسیقی افغانستان را می شنوم 
و در فضای مجازی هم با مردمان همسايه مان ارتباط خوبی دارم؛ 
ارتباطی که در قدم های اول در نظر برخی شــان ساختگی بود و 
حتی موضع خوبی مقابلش نمی گرفتند. اما حاال دوستان خوبم 
هستند؛ دوستان خوبی که موسیقی ها، شعرها و تصاوير ديارشان 
را از من دريغ نمی کنند و با هم خیلی مهربانیم. برخی شــان در 
افغانستان هستند و برخی ديگر هم ســر از کشورهای اروپايی 
درآورده اند و برايم تلخ است که اغلب هم تصوير خوشی از ايران 

معرفیکتاب
»جانستان
کابلستان«بهبهانة
13اسفند،سالروز
معاهدةپاریس

با میانجیگری ناپلئون 
سوم، معاهده پاريس در 
4 مارس1857م، مطابق با 
14اسفند1235خورشیدی 
مابین سفیر ايران در پاريس فرخ 
خان امین الملک و سفیر انگلیس 
در فرانسه لرد کاولی در پانزده 
فصل بسته شد

جدایی
افغانستاناز
ایران

مقاله
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ندارند...«
انگار که ما میزبانان خوبی نبوده ايم. هر چند اين موضوع جای 
بررســی دوجانبه مفصلی دارد و جايش اين جا نیست، اما بايد 
بگويم همه آنچه که دوست داشتم را در »جانستان کابلستان« 
رضا امیرخانی يافتم. کتابی که عشقم را به ديار همسايه بیشتر 
کرد، آن قدر که حاال آن ها برايم »آن ها« نیستند، خودم هستند. 
انگار بخشی از من هستند؛ بخشی از ما. انگار بخشی از وجودمان 
را مرزکشــی ها از ما دزديده باشــد. انگار که دلت بخواهد همه 
جهان بشود اندازه يک نقشــه در اطلس جغرافیا، مقابلت قرار 

بگیرد و تو آن خط میان ايران و افغانستان را پاک کنی. 
حكايت اين کتاب که سفرنامه خانوادگي امیرخاني به افغانستان 
اســت، اولین تجربه او در گونه سفرنامه نیســت و اتفاقاً حال 
و هوايي داســتان گونه دارد و خواننده را با همان کشــش ها و 

تعلیق هاي داستاني همراه مي کند.
ماجرای اصلی کتاب ســفر نويســنده همراه با همســر و پسر 
يک  سال و نیمه اش به افغانستان است. وقتي براي يک سخنراني 
و شرکت در مراسمي به پابوس امام رضا)ع( مي روند و مي  بینند 
که گذرنامه خود را هم آورده اند، تصمیم مي گیرند که ســفري 
به افغانستان داشته باشند. بعد هم نتیجه سفر می شود همین 
کتاب که روايت بســیار خوبی از سفرشــان به شــهرهايی از 

افغانستان است. 
اگر مخاطب نويسندگان ايرانی معاصر باشید، می توانید پس از 
خواندن »جانستان کابلســتان« تک تک نويسنده های خوب 
و خوش قلم را در ذهنتان مرور کرده و به اين نتیجه برســید که 
هیچ کس نمی توانست مانند امیرخانی از پس نوشتن سفرنامه ای 
چنین جذاب برآيد. او اطالعات تاريخی دقیقش را چنان میان 
اتفاقات ســاده ای که روايت می کند، می پیچاند که مخاطب را 
کاماًل با خود همراه می کند و به هیچ وجه اين همه سواد و دانايی 
نويسنده نسبت به مخاطبش به قول معروف توی ذوق نمی زند و 

خوش می نشیند. 
ديگر نكته مهم ماجرا در اين اســت که او همه چیــز را واضح و 
شفاف بیان می کند. انتقادات استادان و فرهیختگان افغانستان 
نسبت به رفتار و عملكرد ايرانی ها تا انتقادها و خاطرات خوش 
مردم عادی. اين همه در کنار توصیفات دقیق مكان ها و اتفاقات، 
تصوير دقیقی از ديار همسايه به مخاطب می دهد. مخاطبی که 
حتی اگر اندکی دل و جانش برای فارسی حرف زدن در کشوری 

ديگر بتپد، بی شک دلش او را به افغاستان دعوت می کند. 
تعطیالت عید فرصت مناسبی اســت »جانستان کابلستان« 
بخوانید، با نويسنده ای همراه شويد که شــما را با خود به سفر 
می برد و تا بازگشــت به ايران لحظه ای تنهايتــان نمی گذارد. 
ناخواسته وادارتان می کند فكر کنید، خیلی چیزها را در ذهنتان 
دوره کنید و مدام ســطرهای اول اين نوشته که از همین کتاب 

 .انتخاب شده است، در ذهنتان تكرار شود

18 اسفند در تقويم رسمی کشورمان روز 
ملی بوشهر نام گرفته است. روزی برای 

مردمی که مبــارزان بزرگی 
چون رئیســعلی دلواری 

داشــته اند که مردانه 
اســتعمار  مقابل 

بايستد. بزرگانی 
میــان  در 
نويسندگان 
و شاعران و 
قلم  اهالی 

دارد که 
همه 

می شناسیمشان؛ 
نجف دريابنــدری، منوچهر 
آتشی، فايز دشتی و ... را دارد. 
موسیقی گوشنوازش را نه فقط ايرانی ها، 
بلكه خارج از مرزهای ايران و غیر فارسی 
زبان ها هم دوســت دارنــد و مردمش 
به مهربانــی و مهمان نوازی شــهره اند. 
بوشهری ها امســال يک اتفاق فرهنگی 
نیک هم دارند، شهر بوشــهر به عنوان 
سومین »پايتخت کتاب ايران« انتخاب 

شده است. 
پايتخت کتاب ايران عنــوان طرحی در 
ايران اســت که بر مبنای آن هر ســال 
شــهری به عنوان پايتخت کتاب ايران 
انتخاب می شود. بخش هايی از اين طرح 
از پايتخت جهانی کتــاب الگوبرداری 
شده است، اما از نظر ســاختار اجرايی 
همخوانی های زيادی با شرايط فعالیت 
فرهنگی در ايران پیدا کرده اســت. در 
اولین سال رقابت میان شهرهای ايران 
برای کسب عنوان پايتخت کتاب، اهواز 
با مشارکت نهادهای غیردولتی همچون 
کانون آموزش شــهروندی برای توسعه 
)کاشــت( موفق به اخذ اين عنوان شد. 
در سال دوم، نیشابور توانست اين عنوان 
را از آِن خود کند. شهر بوشهر با توجه به 
فعالیت های گسترده در زمینه کتاب و 

ترويج فرهنــگ کتابخوانی، 
به عنوان ســومین پايتخت 

کتاب ايران برگزيده شد.
جالب اســت بدانید انتخاب 
روز بوشــهر هــم يک ريشــه 
فرهنگــی دارد؛ در واقع روز ملی 
بوشهر، سالروز تأسیس »مدرسه 

سعادت« در بوشهر است. 
مدرسه سعادت بوشــهر در سال 1317 
هجری قمری مطابــق با 1278 هجری 
شمسی تأســیس شــد، در دوره قاجار 
که تحوالت مدرسه ســازی و تحوالت 
نوين آموزشــی در حال اتفاق بود، شیخ 
محمدحسین و عبدالكريم سعادت دو 
برادری کــه اصالتاً اهــل کازرون بودند 
به بوشهر آمده و مدرســه سعادت را بنا 

کردند.
مدرسه سعادت تا ســال 1325 هجری 
قمری منشــأ خدمات نوين آموزشی، 
نه تنها در بوشــهر و حوزه خلیج فارس، 
بلكه در نجف، کاظمین و بحرين هم بوده؛ 
به طوری که معلمان اين مدرســه برای 
تدريس به شــهرهای بندرلنگه، اهواز و 
بهبهان هم رفته و مدرسه جديد تأسیس 
کردند. در مدرسه سعادت بوشهر علما 
و شــخصیت های برجسته ای تحصیل 
کردند و افراد فرهیخته ای از اين مدرسه 
فارغ التحصیل شدند. در واقع روز تأسیس 
مدرسه سعادت به عنوان روز ملی بوشهر 
انتخاب شــده اســت، چرا که مدرسه 
تاريخی ســعادت، مادر مدارس جنوب 

ايران است.
نام بوشــهر در کتاب ها و اسناد تاريخی، 
تحــت نام هــای مختلفی نظیــر »رام 
اردشیر«، »ابوشــهر«، »بُخت اردشیر«، 

»لیان« و »ريشهر« به ثبت رسیده  است.
بندر بوشهر از اولین مراکزی بود که دارای 
صنعت چاپ سنگی شــد و همچنین 
بعدها در صنعت يخ سازی و برق پیشرو 
بود، ضمنا مردم اين شهر از اولین مردمان 
ايران بودند که با نشريات و مجالت آشنا 

 .شدند

روزملیشهِرفرهنگِیبوشهر
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سوم اسفند ســالروز تولد یكی از مفاخر ایران است. سید محمود 
حسابی،  زاده 3 اسفند 1281 در تهران است که 12 شهریور 13۷1 در 
ژنو درگذشت. پروفسور حسابی فیزیكدان، سناتور، وزیر آموزش 
و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران است. خاطره زیر 
را فرزند ایشان، مهندس ایرج حسابی نقل کرده است که با توجه به 
نزدیكی اش به حال و هوای این روزها و نزدیكی عید نوروز مرور آن 

خالی از لطف نیست؛

در زمان تدريس در دانشگاه پرينستون، دکتر حسابی تصمیم می گیرند 
سفره هفت سینی برای »اينشتین« و جمعی از بزرگ ترين دانشمندان 
دنیا از جمله »بور«، »فرمی«، »شوريندگر«، »ديراگ« و ديگر استادان 
دانشــگاه بچینند و ايشــان را برای ســال نو دعوت کنند. آقای دکتر 
خودشان کارت های دعوت را طراحی می کنند و حاشیه آن را با گل های 
نیلوفر که زير ستون های تخت جمشید هست تزيین می کنند و منشأ و 
مفهوم اين گل ها را هم توضیح می دهند. چون می دانستند وقتی ريشه 

مشخص شود برای طرف مقابل دلدادگی ايجاد می کند.
دکتر می گفت: »برای همه کارت دعوت فرســتادم و چون می دانستم 
اينشتین بدون ويالونش جايی نمی رود، تأکید کردم که سازش را هم 
با خود بیاورد. همه ســر وقت آمدند، اما اينشتین 2۰ دقیقه ديرتر آمد 
و گفت چون خواهرم را خیلی دوست دارم خواستم او هم جشن سال 
نو ايرانیان را ببیند. من فوراً يک شمع به شمع های روشن اضافه کردم و 
برای اينشتین توضیح دادم که ما در آغاز سال نو به تعداد اعضای خانواده 
شمع روشن می کنیم و اين شمع را هم برای خواهر شما اضافه کردم. به 
هر حال بعد از يک سری صحبت های عمومی، اينشتین از من خواست 
که با دمیدن و خاموش کردن شمع ها جشن را شروع کنم. من در پاسخ 
او گفتم: ايرانی ها در طول تمدن ده هزار ساله شان حرمت نور و روشنايی 
را نگه داشته اند و از آن پاســداری کرده اند. برای ما ايرانی ها شمع نماد 
زندگی ست و ما معتقديم که زندگی در دست خداست و تنها او می تواند 

اين شعله را خاموش کند يا روشن نگه دارد.« 
آقای دکتر می خواســت اتصال به اين تمدن را حفظ کند و می گفت 
بعدها اينشتین به من گفت: »وقتی برمی گشتیم به خواهرم گفتم حاال 
می فهمم معنی يک تمدن ده هزارساله چیست. ما برای کريسمس به 
جنگل می رويم، درخت قطع می کنیم و بعد با گل های مصنوعی آن را 
زينت می دهیم، اما وقتی از جشن سال نو ايرانی ها برمی گرديم، همه 

درخت ها سبزند و در کنار خیابان گل و سبزه رويیده است.«
باالخره آقای دکتر جشــن نوروز را با خواندن دعای تحويل سال آغاز 

سفرةهفتسینبرای
دانشمندان

می کنند و بعد اين دعا را تحلیل و تفســیر می کنند. به گفته ايشان 
همه در آن جلسه از معانی اين دعا و معانی ارزشمندی که در تعالیم 

مذهبی ماست شگفت زده شده بودند.
بعد با شیرينی های محلی از مهمانان پذيرايی می کنند و کوک ويلون 
اينشــتین را عوض می کنند و يک آهنگ ايرانــی می نوازند. همه از 
اين آوا متعجب می شــوند و از آقای دکتر توضیح می خواهند. ايشان 
می گويند موسیقی ايرانی يک فلســفه، يک طرز تفكر و بیان امید و 
آرزوست. اينشتین از آقای دکتر می خواهند که قطعه ديگری بنوازند. 
پس از پايان اين قطعه که عمدأ بلندتر انتخاب شــده بود، اينشتین 
که چشم هايش را بسته بود، باز کرد و گفت: »دقیقاً من هم همین را 

برداشت کردم و بعد بلند شد تا سفره هفت سین را ببیند.«
آقای دکتر تمام وســايل آزمايشــگاه فیزيک را که نام آن ها با »س« 
شروع می شــد توی ســفره چیده بود و يک تكه چمن هم از باغبان 
دانشگاه پرينســتون گرفته بود. بعد توضیح می دهد که اين در واقع 
هفت چین يعنی هفت انتخاب بوده اســت. تنها سبزه با »س« شروع 
می شود به نشانه رويش. ماهی با »م« به نشانه جنبش، آينه با »آ« به 

نشانه يكرنگی، شمع با »ش« به نشانه فروغ زندگی و...
همه متعجب می شوند و اينشــتین می گويد: »آداب و سنن شما چه 
چیزهايی را از دوستی، احترام و حقوق بشر و حفظ محیط زيست به شما 
 .»ياد می داده، آن هم در زمانی که دنیا هنوز اين حرف ها را نمی زد

آقای دکتر 
تمام وسایل 
آزمایشگاه 
فیزیک را که نام 
آن ها با »س« 
شروع می شد 
توی سفره 
چیده بود و یک 
تكه چمن هم از 
باغبان دانشگاه 
پرینستون 
گرفته بود...

خاطره
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               پیام شریفی

اگر اغلب ما نمی توانیم مدرسه و مسجد بسازیم. زمینی را وقف 
کنیم و یا هر کار خیر دیگری که عام المنفعه است، اما می توانیم 
درخت بكاریم. می توانیم بــه زمین، خودمان و آیندگان منفعت 
برسانیم. می توانیم در دنیای پر از دود و آالینده امروز، به زمین 
برای راحت تر نفس کشــیدن کمک کنیم. نه فقط به زمین که به 

خودمان به عنوان ساکناِن این کره خاکی.

پانزدهم اســفند، در تقويم کشــورمان روز درختكاری ثبت شده 
است. روزی که در آستانه نو شدن ســال و تازه شدن طبیعت، در 
سراسر ايران بسیاری درخت می کارند و در يک فعالیت داوطلبانة 
انسان دوستانه شرکت می کنند. درخت کاری اين روزها و با توجه 
به وضعیت نامناســب هوا در برخی اســتان ها تبديل به يک نیاز 
اساسی و دغدغه ملی شده اســت. آن قدر که اگر می خواهیم برای 
آينده کشــور هم کاری انجام بدهیم، يكی از مهم ترين اين کارها 

کاشتن درخت است. 
درخت با خــود زندگی می آورد، هوا برای تنفــس می آورد و خانه 
پرندگانی می شود که در يک شهر پرواز می کنند و به آن چهره ای 
مهربان تر می بخشــند. نــه فقط انســان ها که پرنــدگان و ديگر 
موجودات هم راحت تر نفس می کشــند و ادامــه حیات می دهند. 
اگر هیچ چیزی هم برای وقف نداريم اســفند مــاه فرصت خوبی 

است برای وقف يک درخت. 
همین حــاال بهترين زمان اســت برای اين که بــه فرزندانمان از 
کودکی يــاد بدهیم يک نهــال کوچــک، يک درختچــه فردا 
درختی تنومند می شــود که در زيــر ســايه آن می تواند لختی 
استراحت کند و به راحتی در اين شــهرهای پر از دود و ماشین 
نفس بكشــد. در شــرايطی که ريه های شــهرها پر از دود و سم 
آالينده هاســت، بیايیم با کاشــت يک درخت کوچک در گوشه 
باغچه حیاطمان، باغ دلمان را برای همیشــه سرســبز و شاداب 
نگه داريم و به فرزندمان هم ســنت نیک خیر رساندن به ديگران 
را که از توصیه های اکید اســالم و پیامبران و ائمه بزرگوار است 
بیاموزيم. کاشــتن يک درخت به صورت داوطلبانه و با نیت نیک 
هم آسمان فردا را روشــن تر می کند و هم آسمان ذهن های ما را. 

چرا 
به کــه 

می آورد  يادمان 
با هم  می توانیم همــه 

حرکــت کنیم و بــا گام های 
کوچكی که برمی داريم يک اتفاق 

بزرگ را رقم بزنیــم. اتفاق بزرگی که نــه فقط ما، 
بلكه همه موجودات در خیرش سهیم هستند. 

بايد فرهنگ ســازی عمومــی و ترويج فرهنــگ منابع 
طبیعی را برای تحقق اهداف حفاظت، احیا و توســعه پايدار منابع 
طبیعی، گسترش و بســط داد. بايد مثل قدما فكر کرد که معتقد 
بودند روی هر درخت، فرشته ای اســت. آن وقت است که دلمان 
بخواهد محیطمان را پر از فرشــته ها کنیم و از خانه فرشته ها هم 

به خوبی نگهداری کنیم. 
درخت به مــا درس زندگــی می دهــد، همان طور که ســعدی 

می گويد:
برگ درختان سبز در نظر کردگار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 
مردمی کــه درخــت بكارنــد و هــر روز از آن هــا مراقبت 
کنند، از درخــت هم درس می گیرنــد. يــاد می گیرند همه 
زمســتان ها رفتنی اند و بهارها هم... آن وقــت در اين جهان 
گذرا جز خیر و نیكی رســاندن به هم، فكــر ديگری نخواهند 

داشت. 
 .به طبیعت احترام بگذاريم

برایراحتترنفسکشیدنبهزمینکمککنیم

هرورقشدفتریاست،
معرفتکردگار

در شرایطی که 
ریه های شهرها 
پر از دود و سم 
آالینده هاست، 
بیاییم با کاشت 
یک درخت 
کوچک در 
گوشه باغچه 
حیاطمان، باغ 
دلمان را برای 
همیشه سرسبز 
و شاداب نگه 
داریم
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»حلبچه«؛ فقط همین يک کلمه را وارد جســتجوگرهای اينترنتی 
کنید و عكس ها را تماشا کنید. اگر صد بار هم اين عكس ها را ديده 
باشید، در دوباره ديدنشــان متوجه می شــويد اصاًل از تلخی شان 
کاسته نشده اســت. حلبچه از يک طرف تابلوی مظلومیت است و 
از طرف ديگر تابلوی شــقاوت. ديدن تصاويرش هنوز پس از حدود 
سه دهه همین دو حس را در هر بیننده ای زنده خواهد کرد. تصاوير 
اجســاد کودکان بی گناه و زنان و مردانی غیــر نظامی آن قدر تكان 
داده اســت که تنها زير لب می توان تكرار کرد »بِأی ذنب ُقتلت« و 
از خود پرســید آن ها واقعاً به کدام گناه بايد حق حیات را از دست 

می دادند؟

ماجرای بمباران شیمیايی حلبچه در 25 اسفند سال 1366 بخشی 
از عملیات گســترده ای به  نام عملیات انفال بود که بر ضد ساکنان 
مناطق کردنشین عراق انجام و از ســوی حكومت اين کشور انجام 
گرفت. در پی عملیات والفجر 1۰ توسط ايران و تصرف بخش هايی 
از کردستان عراق در اواخر ســال 1366 که منجر به استقبال مردم 
اين مناطق از نیروهای ايرانی شــد، صدام حســین به پسرعمويش 
علی حســن المجید معروف به علی شــیمیايی، دســتور بمباران 

شیمیايی اين مناطق را داد.
حمله شیمیايی به حلبچه که به کشتار حلبچه يا جمعه خونین هم 
شناخته می شود، از نگاه کارشناســان نسل کشی مردم ُکرد بود که 
طی روزهای پايانی جنگ ايران و عراق روی داد. اين حمله نزديک 
به 32۰۰ تا 5۰۰۰ نفر را کشت و نزديک به 7۰۰۰ هزار تا 1۰۰۰۰ 
هزار نفر را زخمی کــرد که اغلب از غیر نظامیــان بودند. صدها تن 
ديگر بر اثر عواقب، بیماری ها و نقص جسم در هنگام تولد در سال ها 
پس از حمله کشته شــدند. حادثه ای که به صورت رسمی به عنوان 
نسل کشی مردم کرد عراق شناخته شد و هنوز به عنوان بزرگ ترين 
حمله شــیمیايی مســتقیم به يــک منطقه شهرنشــین در تاريخ 

باقی مانده  و ننگش از پیشانی مسببان آن هرگز پاک نخواهد شد. 
احمــد ناطقی، ســعید صادقی و ســعید جان بزرگی کــه به دلیل 
استنشاق گازهای شیمیايی بعدها جانش را از دست داد، عكاسانی 
بودند که همزمــان با بمبــاران شــیمیايی، در حلبچــه بودند و 
عكس های مهمی از قربانیان حلبچه ثبت کردند. انتشار عكس های 
آن ها به دلیل آن که در لحظه مرگ قربانیان گرفته شد تكان دهنده 
بود و تأثیر فراوانی بر افكار عمومی جهان گذاشت. عكس عمر خاور 
)مرد ُکردی که کودکــی را در آغوش دارد( از آثــار احمد ناطقی و 
تنديس همین تصوير در چند جای حلبچه نصب شده است. در اين 
تصوير پدری را می بینیم که بچه خود را در آغوش گرفته تا از مرگ 

 .بگريزد اما در دم جان می سپارد

بهکدامین
گناه؟
بمبارانشیمیاییحلبچهدرتابلوی
مظلومیتوشقاوت

روایت احمد ناطقی از تلخ ترین 
عکس هایش در حلبچه 

همه چیز تلخ بود. مثل عكس آن دو دوپســر 
بچه که دست در گردن مردی که مرده بود، 
روی زمین خوابیده بودند و نمی خواســتند 
جنــازه را ترک کننــد. آن ها با چشــمانی 
التماس آمیز به اين مفهوم که ما نمی خواهیم 
اين جا را تــرک کنیم مــرا هیپنوتیزم کرده 
بودنــد، آن زمان مــن تصور می کــردم اين 
دو پســربچه فرزنــدان آن مرد هســتند، از 
سوی ديگر پدری که من قباًل فكر می کردم 
پدربزرگ آن هاســت، در ســويی و در سوی 

ديگر خواهرشــان که من باز تصور مادر از او 
در ذهنم بود، نگران موقعیت موجود، آلودگی 
محیط و جان بچه ها بودند. همان جا بود که 
انگشت من ناگهان دکمه شاتر را فشرد و آن 
عكس جهانی که در توقف و يا تغیر شــرايط 
جنگ های شیمیايی بی تأثیر نبود، در تاريخ 
ثبت شــد. اين عكس با عنوان »من پدرم را 
ترک نمی کنم« در سراسر جهان منتشر شد 
و حتی در پرونده محاکمه صدام حســین و 

»علی شیمیايی« نیز موجود بود.
يک عكس ديگر، پسربچه ای را به همراه پدر 
و مادرش نشان می دهد که در حال گريختن 
و خارج شــدن از در خانه هستند، پدر و مادر 

از خانه خارج می شــوند و جلوی در ورودی 
بر زمیــن می افتند و کــودک حتی فرصت 
نمی کند پايــش را روی پلــه اول جلوی در 
بگذارد و همان جا در میانــه در و حیاط خانه 
نقش بر زمین می شود، اين هم تصوير بسیار 

تلخی است.
وقتی علی شــیمیايی )عامل اصلی بمباران 
شیمیايی حلبچه( را می خواستند محاکمه و 
اعدام کنند، عكس های من از فاجعه حلبچه 
داخل پرونده اش بــود که برای اســتناد به 
جنايات او استفاده شــد، اما فكر کنید برای 
چاپ اين کتاب در داخل ايران چه کســی از 

.اين کار مهم حمايت کرد؟ هیچ کس

نگاه



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19 |       اسفند  1395    23

                   
                      زهرا بختیاری نیا

ســرزمینمان چقدر مادران و همسرانی دارد 
که روزها، ماه ها و ســال ها در انتظار بوده اند؛ 
در انتظار، اما امیــدوار و راضی به رضای خدا. 
ســرزمینمان چقدر مادر و همســر دارد که 
سال هاست به دلخوشــی جگرگوشه شان، 
عزيزشان راهی می شوند و می روند تا مقابل 

سنگ مزارش بنشینند و با او حرف بزنند. 
اگر ايثار و شهامت، شجاعت، صبر و استقامت 
اين شیرزنان ايران زمین نبود، خدا می دانست 
چه بر ســر نهال نو پای انقالب می آمد، اين 
دالورزنان بودند که فرزندان جوان و نوجوان 
خود را برای خط مقدم جبهه آماده می کردند 
و برای دفاع از واليت سینه سپر می کردند تا 
يک وجب از خاک مقدس اين ســرزمین در 

دست دشمن تا دندان مسلح نیفتد.
اگر حماسه همسران شهیدان که بسیاری از 
آنان نوعروس بودند، نبود، معلوم نیست چه 
بر ســر اين خاک می آمد، امــا آن ها مردان و 
همسران خود را همچون رباب، لیال و زينب 
کبری برای حضــور در خط مقــدم جبهه 
تشــويق می کردند. در زمان جنگ تحمیلی 

و حتــی پس از آن ايــن گــروه از خانواده ها 
شرايط خاصی داشتند و همزمان که فرزند يا 
همسرشان در جبهه حضور داشتند آنان نیز 
در پشــت جبهه در گروه های مردمی تالش 
می کردند و با برگــزاری برنامه های مختلف 
فرهنگی و هنری حال و هوای کمک رســانی 

را همیشه با حضور خود پر رنگ تر می کردند.
 13 روز  کشــور،  رســمی  تقويــم  در 
جمادی الثانی، مصادف با 22 اسفند ۹5 روز 
تكريم مادران و همسران شــهدا نام گرفته و 
علت اين نامگذاری اين است که »ام البنین« 
همســر حضرت امیرالمومنیــن)ع( و مادر 
حضرت ابوالفضل العبــاس در چنین روزی 
روی در نقــاب خاک پیچیــد و از اين جهان 

کوچید و در جوار رحمت حضرت حق آرمید.
چه روز مبارکی را روز تكريم از اين شیرزنان 
و دالورزنان تاريخ در تقويــم نامیده اند؛ روز 
وفات زنی که پسران خود را سینه چاک برادر 
و مقتدای خود ساخت. پسران ام البنین به امر 
مادر و با رغبت و اشــتیاق هر چه تمام تر، به 
عنوان محافظان و حامیان برادر و امام خود، 

رهسپار مكه شدند.
ام البنین که در اين زمــان منتظر واکنش و 
دستور امام زمان خود نسبت به اين اتفاقات 

بود، پیوسته در جريان اخبار مدينه و واکنش 
امام قرار می گرفت. هنگامی کــه امام قصد 
مكه کرد، پســران خويش را جهت همراهی 
و محافظت کردن از امام حســین)ع( و اهل 
بیت او، به همراه ايشــان به مكه فرســتاد و 
خود چونان مردی، سرپرستی تنها عروس و 
نوه خود در مدينه را به امید برگشــتن امام و 

يارانش از مكه، به عهده گرفت.
ام البنین، مادر حضــرت ابوالفضل در مدينه 
بود که بــه او خبر دادنــد در حادثه کربال هر 
چهار پسرت شهید شدند. اين زن بزرگوار به 
قبرستان بقیع می آمد و برای فرزندان خودش 
نوحه ســرايی می کرد. نوشته اند نوحه  سرايی 
اين زن آن قدر دردناک بود که هرکس می آمد 
گريه می کرد. او در نوحه  ســرايی اش گاهی 
همه فرزندانــش و گاهی ارشــد آن ها را که 

عباس بن علی)ع( بود، ياد می کرد.
در سالروز وفات ام البنین که روز تكريم مادران و 
همسران شهدا نام گرفته است، ايثار، فداکاری، 
صبر و پايداری مادران و همسران شهیدان هشت 
ســال دفاع مقدس را گرامی می داريم و اوراق 
تاريخ را به نام گذشت ها، خلوص و تالش های 
آنان مزين می کنیم و عملكرد اين بانوان فداکار 
 .را پشتوانه ای برای نسل امروز قرار می دهیم

شیرزناِنایرانزمین
13جمادیالثانی،روزتکریممادرانوهمسرانشهدا

اگر ایثار و 
شهامت، 

شجاعت، صبر 
و استقامت 

این شیرزنان 
ایران زمین نبود، 
خدا می دانست 
چه بر سر نهال 
نو پای انقالب 

می آمد
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                        میترا اعتصامی

در تقويم کشــورمان يک روز متعلق به فرشــته های زمینی اســت. 
فرشته های زمینی که آن ها را مادر می نامیم. روز مادر و يا همان روز 
بزرگداشت مقام زن، از جمله روزهايی اســت که از قديم االيام وجود 
داشته و از قضا دستخوش تغییراتی هم شده و به قول معروف خدا را 

شكر در نهايت هم عاقبت بخیر شده است.
در ايران باستان، روز اسفندگان، به  عنوان روز بزرگداشت زن و زمین 
گرامی داشته می شد. به  طور رسمی، اين روز در تقويم رسمی امروز 
ايران، برابر با 5 اســفند اســت. در زمان حكومت پهلوی روز 25 آذر 
زادروز فريده قطبی، مادر فرح ديبا به عنوان روز مادر گرامی داشــته 
می شد. مناسبت جعلی که هر چقدر به آن فكر کنی اصاًل قابل درک 

نیست! 
با پیروزی انقالب اســالمی همان طــور که عزت و منزلــت زن به او 
بازگشــت، اين عزت به روز مادر و زن هم بازگشــت و روز تولد يگانه 
دختر پیامبر اســالم حضرت فاطمه زهرا )س( در 2۰ جمادی الثانی 
به عنوان روز زن و مادر نامگذاری شــد. نامگذاری به حقی که سالروز 
میــالد برترين زنان جهان را بــرای تجلیل و تكريم از زن مســلمان 

انتخاب می کند. 
2۰ جمادی الثانی امسال در تقويم کشــورمان برابر شده است با 2۹ 
اســفند و در نتیجه روز زن و روز ملی شــدن صنعت نفت که يكی از 
اتفاقات مهم کشورمان محسوب می شــود در يک روز با هم مصادف 
شده اند. البته روز تولد حضرت فاطمه)س( در تقويم با يک روز ديگر 
هم مصادف است. امام خمینی)ره( بنیانگذار انقالب اسالمی ايران هم 

متولد اين روز هستند. 
در ادامــه بخش هايی از کتــاب »فاطمه، فاطمه اســت« دکتر علی 

شريعتی را به مناسبت اين روز با هم مرور می کنیم و روز مادر و زن را 
به همه زنان و مادران سرزمینمان تبريک می گويیم.

فاطمه، فاطمه است 
او با طفولیت شــگفتش، با مبارزه مدامــش در دو جبهه خارجی و 
داخلی در خانه پدرش، خانه همســرش، در جامعه اش، در انديشه و 
رفتار و زندگی اش، »چگونه بودن« را به زن پاسخ می داد. نمی دانم از 
او چه بگويم؟ چگونه بگويم؟ خواستم از »بوسوئه« تقلید کنم، خطیب 
نامور فرانسه که روزی در مجلســی با حضور لوئی، از »مريم« سخن 
می گفت. گفت، هزار و هفتصد ســال اســت که همه سخنوران عالم 
درباره مريم داد ســخن داده اند. هزار و هفتصد ســال است که همه 
فیلســوفان و متفكران ملت ها در شــرق و غرب، ارزش های مريم را 
بیان کرده اند. هزار و هفتصد سال است که شاعران جهان، در ستايش 
مريم همه ذوق و قدرت خالقه شان را به کار گرفته اند. هزار و هفتصد 
سال اســت که همه هنرمندان، چهره نگاران و پیكره سازان بشر، در 
نشان دادن ســیما و حاالت مريم هنرمندی های اعجازگر کرده اند. 
اما مجموعه گفته ها و انديشه ها و کوشــش ها و هنرمندی های همه 
در طول اين قرن های بســیار، به اندازه اين يک کلمه نتوانســته اند 

عظمت های مريم را باز گويند که: 
»مريم مادر عیسی است.«

و من خواستم با چنین شیوه ای از فاطمه بگويم، باز درماندم
خواســتم بگويم: فاطمه دختر خديجه بزرگ است ديدم که فاطمه 

نیست. 
خواستم بگويم که: فاطمه دختر محمد است ديدم که فاطمه نیست.
خواستم بگويم که: فاطمه همسر علی است ديدم که فاطمه نیست.
خواستم بگويم که: فاطمه مادر حسنین است. ديدم که فاطمه نیست.
خواستم بگويم که: فاطمه مادر زينب است. باز ديدم که فاطمه نیست.

نه، اين ها همه هست و اين همه فاطمه نیست.
 ...فاطمه، فاطمه است

یکروزبهنمایندگیازهمهروزهایسال

روزفرشتههایزمینی

یادداشت
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ضریح امامین عسكریین)ع( به سامرا رسید 
بســیج عراق اعالم کرد که همــة قطعات ضريح 
روز  الســالم(  عســكريین)علیهما  امامیــن 

چهارشنبه به بارگاه رسید.
ذوالفقــار محارب، مدير اطالع رســانی بســیج 
عراق گفــت: همــة قطعــات ضريــح امامین 
عسكريین)علیهما السالم( کامل شده و به مرقد 
مطهر رسیدند. اين ضريح، به زودی بر قبر مطهر 
اين امامان معصوم)علیهما السالم( نصب خواهد 

شد.
ضريِح جديد امامین عسكريین )علیهما السالم( 
در قم ساخته شده است. ساخت اين ضريح چهار 
سال به طول انجامید و در ســاخت آن، ده و نیم 
تن چوب، چهار و نیم تــن نقره و 7۰ کیلو طالی 

خالص به کار رفته است.
ايــن ضريــح، بــرای نصــب در حــرم امامین 
عسكريین)علیهما السالم( به سامرا منتقل شده 

است.

»آخرین وداع با حضرت زهرا)س(« به روایت 
نقاش عاشورا 

حسن روح االمین، نقاش جوان و موفق کشورمان 
که نقاشــی های مذهبی اش از ويژگی های خاصی 
برخوردار بوده و به نوعی روايتگر تاريخ شــیعیان 
اســت، در تازه ترين اثر خود، وداع موالی متقیان 
علی)ع( و فرزندانشــان با حضرت زهرا)س( را به 

تصوير کشید.
تصاوير اين نقاشی به مناسبت ايام شهادت حضرت 
فاطمه زهرا)س( منتشر شد و مانند ديگر آثار اين 
هنرمند بســیار زيبا و تأثیرگذار بــود. او نام »بیت 
االحزان« را برای اين تابلو که در ابعاد 1۰۰ در 7۰ 
ســانتیمتر و با تكنیک رنگ روغن طراحی شده، 

انتخاب کرده است.  
تابلوهايــی از لحظات عاشــورا از جمله »عرش بر 
زمین افتاد«، »گودال قتلــگاه«، »وداع«، »بدرقه 
حضرت علی اکبر)ع( بــه میدان جنگ« و چندين 
تابلوی ديگر از آثار اين هنرمند جوان است که او را 

به عنوان نقاش عاشورايی می شناسند.

»هم صدا با جبرئیل 2«
تولید آلبوم »هم صدا با جبرئیل 2«، با صدای امیر 
حسین مدرس، چنگیز حبیبیان، شهروز حبیبی، 

امیر يوسفی نژاد و سید محسن هاشمی آغاز شد.
حجت االسالم والمســلمین حسین فتحی، مدير 
مؤسســه هنر و ادبیــات هالل گفته اســت، اين 
آلبوم شامل 16 قطعه با زمان حدود24۰ دقیـقه 
همخوانی و تک خـوانی است، توضیح داد: آشنايی 
با سیره حضرت زهرا)س( از اهداف مهم تولید اين 
اثر فاخر ملی و مذهبی است، بنابراين با رويكردی 
نو، هشــت قطعه از آلبوم را به مراســم عزاداری 
فاطمیه و هشت قطعه از آلبوم را به مراسم والدت 
آن حضرت اختصاص داديم تا بتوانیم حق مطلب 

را ادا کنیم.
مدير مؤسســه هنر و ادبیات هالل همچنین بیان 
کرد: تولید آلبوم هــای نوحه خوانی و تعزيه خوانی 
با مضامین و اشــعار مذهبی و بازخوانی سبک ها 
و نغمه هــای قديمی در مؤسســه هنــر و ادبیات 
هالل در راســتای تحقــق رهنمودهــای مقام 
معظم رهبری با هدف تولید نوحه ها و تعزيه های 
خوش مضمون و محكم است. اگر نوحه های قديمی 
و خوش مضمون بازخوانی و احیا شــوند، می توان 
مخاطب را در زمان گوش دادن به نواهای مذهبی 
با سیره اهل بیت )علیهم الســالم( نیز آشنا کرد. 
اين مهم در يک دهه فعالیت مؤسسه هنر و ادبیات 
هالل دستور کار اصلی بوده اســت و در اين راستا 
تولیدات فاخری چون آلبوم »هم صدا با جبرئیل« 

در اختیار عموم مردم قرار گرفت.

خبر اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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خبر

کارت پستال های تاریخی راوی حج شدند 
کتاب »حج بــه روايت کارت پســتال های تاريخی«، 
تولید مشترک نشــر گمان و مرکز انتشارات دانشگاه 
عالمه طباطبايی، نخســتین کتــاب از مجموعه  در 
دست انتشار »کارت پســتال های تاريخی« است که 
به کوشــش مهرداد اسكويی، مستندســاز و عكاس 

برجسته منتشر شد.
اين کتاب شامل کارت پستال هايی کمترديده شده با 
موضوع حج و مناسک و اماکن مربوط به آن است که 
با متونی پژوهشی در مورد هر کارت پستال به منبعی 
تصويریـ  پژوهشی تبديل شده است و مقدمه  دکتر 
رســول جعفريان بر کتاب نیز شرحی  است تاريخی و 
مختصر از تطور اماکن متبرکه و حرمین شريفین در 
طول تاريخ و البته چگونگی نخســتین عكاسی ها از 

حج.
اين کتاب حاصل فرآيندی طوالنی  است که در آن ابتدا 
کارت پستال هايی با موضوع حج جمع آوری و سپس 
کارت پستال هايی با ارزش تاريخی و تصويری جدا شد. 
بعد از انتخاب کارت پستال های برگزيده و قابل ارائه، 
يک تیم، پژوهشی بررســی تاريخی و فرهنگی را آغاز 
کرده و کوشیده اند تا ضمن شناسايی دقیق هر کارت 
پســتال، اطالعاتی تاريخی و فرهنگی پیرامون آن ها 
ارائه کنند و ايــن عالوه بر متونی اســت که به عنوان 
رهارود ســفر از طرف اهداکننده در پشت تعدادی از 
کارت ها درج شده و نشانه ای از زمان، تاريخ و گیرنده 
کارت پستال اســت. ترجمه متون پژوهشی کتاب به 
انگلیسی و دوزبانه بودن کتاب باعث توصیه کتاب به 

مخاطبان غیرايرانی نیز شده است.

برگزاری جشن میالد حضرت علی)ع( در آنكارا
نعمان کورتولموش، معاون نخســت وزير ترکیه اعالم 
کرد که امسال، جشن میالد حضرت علی)ع( در آنكارا 

برگزار می شود.
او در بازديــد از جمع خانــه )نیايــش گاه( حضــرت 
حسین)ع( علويان در شهر ازمیر گفت: امسال جشن 
روز میالد حضرت علی)ع(، که از کودتای نظامی سال 
۰8۹1 ترکیه تاکنون به داليلی برگزار نشــده و شبه 
ممنوع اعالم شــده بود، را در شــهر آنكارا و با حضور 
شــهروندان علوی و به صورت باشكوه جشن خواهیم 

گرفت.
معاون نخست وزير ترکیه افزود: از خداوند طلب دارم 
که ارزش زيستن، ايمان و انديشیدن به سبک حضرت 
علی)ع( و امام حســن)ع( و امام حسین)ع( را نصیب 

ما کند.
عشــق به ائمه اطهار)ع( به خصوص حضرت علی)ع( 
در میان علوی های ترکیه جايگاه وااليی دارد. علويان 
ترکیه شــاخه ای از شــیعیان دوازده امامی هستند 
و از آن جا که ستايشــگر حاجی بكتاش والی هستند، 
ديدگاه تنگاتنگی با بكتاشــیه دارند. ترکان آناتولی، 
مردم آذری، تاتارها، کردها، زازاها و ترکمن ها از جمله 

مهم ترين گروه های قومی علويان در ترکیه هستند.
مردم محلی، محل نیايش علوی هــا را »جمع خانه« 
می گويند. جمعیت علويان ترکیه بیش از 52 میلیون 

نفر )۰3 درصد کل جمعیت ترکیه( برآورد می شود.

پیشرفت نسبی در مذاکرات حج
سرنوشت اعزام حجاج ايرانی به سفر حج در سال پیِش 
رو هنوز مشخص نشده است، اما آن طور که سرپرست 
ســازمان حج و زيارت گفته اســت، مذاکرات در حالی 
همچنان میان ايران و عربستان ادامه دارد که پیشرفت 

نسبی در آن حاصل شده است. 
به گفته حمید محمدی، در ارتباط با موضوعات مهمی 
از جمله محاکمــه دو پلیس خاطی فــرودگاه جده که 
يكی از انتظارهای جدی و به حق مردم ايران بوده است 
و پیش از اين درباره سرنوشت اين دو پلیس ابهام هايی 
وجود داشت، سعودی ها تصريح کردند که اين دو پلیس 
رسماً محاکمه شده اند و اکنون در حال گذراندن دوران 

محكومیت خود هستند.
محمدی همچنین گفت: بحث محرومیت از خدمات 
پزشكی برای حجاج ايرانی و ممنوعیت در اين خصوص، 
به ويژه در مشاعر مقدس يكی از مشكالت جدی ما بود که 
سعودی ها اين مسئله را نیز پذيرفتند و اين محدوديت و 

ممنوعیت رفع شد.
رئیس هیئت حج جمهوری اســالمی ايران درباره ارائه 
خدمات کنسولی به حجاج ايرانی با توجه به فقدان روابط 
دوجانبه میان دو کشــور و فعال نبودن سرکنسولگری 
جمهوری اســالمی ايران در جــده نیز توضیــح داد: 
ســعودی ها چارچوب موضوع ارائه خدمات کنسولی با 
حضور کارشناسان کنسولی ما را پذيرفتند و طبیعتاً بر سر 
راهكارها و ساز و کارهای اجرايی ارائه خدمات کنسولی 

هنوز در حال مذاکره هستیم.
مذاکرات حج ايران و عربســتان از يک هفته پیش در 
جده آغاز شده است و طرفین تاکنون سه ديدار رسمی 

داشته اند.
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کاشت نهال یادمان 61 شهید آتش نشان
شــبكه راديويی تهــران در روز درختكاری با 
حضور مدير عامل آتشنشــانی تهران، يادمان 
16 شهید آتش نشان حادثه مجتمع پالسكو را 
در موزه طبیعت و حیات وحش ايران )دارآباد( 

برگزار کرد.
راديو تهران بــا اين باور که محیط زيســت و 
طبیعت به عنوان بستر واقعی برای بقا و تعالی 
انســان ها و پیونددهنده آرمان های مشترک 
بشری و صلح و دوستی بايد همواره مورد احترام 
و حفاظت قرار گیرد، با شعار »آسمان آبی شهرم، 
ســالم« برای اولیــن بار)ويژه برنامه »درخت 
دوستی« به شكل مشترک توسط راديو تهران و 
موزه طبیعت و حیات وحش ايران( دارآباد روی 

آنتن برد. 
در حاشــیه اين جشن، کاشــت نهال توسط 
مدعوين اين جشــن اعم از مسئولین نهادها 
و سازمان ها، و پیشكســوتان عرصه بازيگری، 

ورزشی و عموم مردم انجام گرفت.

روایت گری همسر »سردار سامرا«
همسر سردار شهید حاج حمید تقوی فر، در ايام 
برگزاری اردوهای راهیان نور به مدت ســه روز 
برای زائران اين حرکــت فرهنگی روايت گری 

خواهد کرد.
پروين مرادی، همسر سردار شهید حاج حمید 
تقوی فر، از فرماندهان اطالعات و عملیات دوران 
دفاع مقدس که دی ماه سال 3۹ در شهر عزيزبلد 
عراق در جريان مبارزه با گروه تكفیری داعش 
به شهادت رسید، قرار اســت از نخستین روز 
فروردين ماه به مدت سه روز در مناطق عملیاتی 

جنوب کشور روايت گری کند.
اين همسر شهید قرار است پیرامون نقشی که 
حاج حمیــد تقوی فــر در دوران دفاع مقدس 
و پس از آن در مبارزه با داعش داشــته اســت 
مطالبی را برای مسافران و زائران نوروزی بازگو 

کند.
همچنین قرار است کتاب مردمی »ايثار« نیز 
توسط فرزند اين ســردار شهید و به قلم زائران 

راهیان نور تكمیل شود.

آمادگی مهران برای میزبانی زائران راهیان نور 
نوروزی

ســرگرد روح الل جاويدان، فرمانده سپاه ناحیه 
مهران از آمادگی چهار يادمان در شهرســتان 
برای بازديد عالقمندان و مسافران نوروزی خبر 

داد. 
به گفته او در اين چهار يادمــان، برنامه هايی از 
جمله روايتگری ايثار و رشــادت شهدا، برپايی 
ايســتگاه های صلواتی و برنامه هــای متنوع و 
آموزنده ديگر در اين مناطق در دستور کار قرار 
دارد که در ايام نیز ادامه خواهد داشت. آشنايی 
با مناطق عملیاتی در راستای زنده نگه داشتن 
ياد شهدا و ارزش های هشت سال دفاع مقدس 
از تأکیدات مقام معظم رهبری اســت که چراغ 
راه را برای هدايت جوانان و تربیت اسالمی آن ها 

روشن می دارد. 
آن طور که فرمانده سپاه ناحیه مهران اعالم کرده 
است، پیش بینی می شود امسال بیش از 5۰ هزار 
نفر از زائران راهیان نور از يادمان های هشت سال 
دفاع مقدس بازديد کنند. سال گذشته 38هزار 
نفر از راهیان نور از مناطق عملیاتی شهرستان 

مهران  بازديد کردند.
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بانوان طلبه خاطوه گویی می کنند 
مرکز مديريت حوزه های علمیــه خواهران طرح 
»چی شــد طلبه شــدم« را با هدف بازگوکردن 
خاطرات طالب خواهر در مورد نحوه آشــنايی و 

ورود به حوزه های علمیه خواهران اجرا می کند.
به گفته محمدتقــی جلیلی، مديــر پايگاه های 
اينترنتی حوزه هــای علمیه خواهــران، با اعالم 
فراخوان طرح »چی شــد طلبه شــدم«، طالب 
شاغل به تحصیل و فارغ التحصیل، اساتید، مديران 
مــدارس علمیــه و... از طريق شــبكه اجتماعی 
کوثرنت و ســامانه کوثربالگ خاطرات خود را در 
مورد نحوه آشــنايی با حوزه و ورود به حوزه  های 
علمیه خواهران بازگو می کنند.  بــا انجام اين کار 
مجموعه ای از خاطرات در صفحه ها و سايت های 
زيرمجموعه مرکــز مديريــت حوزه های علمیه 

خواهران منتشر خواهد شد.
جلیلی عنوان کرد: طرح »چی شــد طلبه شدم« 
همزمان با پذيرش سراســری حوزه های علمیه 
خواهران آغاز شده اســت، حدود 8۰ هزار بانوی 
مرتبط بــا حوزه های علمیه خواهران به شــبكه 
اجتماعی کوثرنت و سامانه کوثربالگ دسترسی 
دارنــد و می توانند خاطرات خــود را در قالب اين 

طرح منتشر کنند.
او بیان کرد: پیش بینی شده است بهترين خاطرات 
طالب در مورد انگیزه و نحــوه ورود به حوزه های 
علمیه خواهران با رصــد وبالگ ها و صفحه های 
شبكه اجتماعی کوثرنت انتخاب و در يک سايت 
جداگانه منتشر شود. با گذشت سه روز از اجرای 
طرح »چی شد طلبه شــدم« اين موج با استقبال 
باالی طالب مواجه شــده اســت و در اين مدت 
نزديک به 1۰۰ خاطره از طالب سراسر کشور در 

شبكه کوثرنت منتشر شده است.

دانشجوی آلمانی در حرم رضوی مسلمان شد
دانشجوی 27 ساله آلمانی طی مراسمی در حرم 
مطهر حضرت امام رضا)ع( به دين اسالم مشرف 

شد.
»ارئه بنش« که به همراه همســر ايرانی خود در 
مديريت امور زائــران غیر ايرانی آســتان قدس 
رضوی حضور يافته بود: از پنج ســال قبل که به 
ايران آمدم با دين اســالم آشنا شــدم و به همین 
دلیل رشته ايران شناسی را در شهر گتینگن آلمان 
انتخاب کرده و به دين اســالم عالقه مند شدم. در 
اين دانشــگاه با همســر ايرانی خود »شیما امیر 

عباسی« آشنا شدم و به ايران آمدم. 
او اظهار کرد: تاکنون 2 بار به ايران آمده و به حرم 
مطهر رضوی مشرف شده ام که اين امر عالقه من 

را به اسالم و مذهب شیعه افزايش داد. 
اين انسان آزاده، پس از ادای شهادتین و تشرف به 

دين اسالم، نام »ابراهیم« را برای خود برگزيد. 

ساالر عقیلی و انتشار قطعه »ایران جوان«
ساالر عقیلی خواننده موسیقی ايرانی که به تازگی 
صدايش را در تیتراژ پايانی سريال »معمای شاه« 
هم شنیديم، با حضور در برنامه تلويزيونی»چشم 
شب روشن« درباره تازه ترين قطعه ای که خوانده 

است، توضیح داد. 
او گفت: اين قطعه »ايران جوان« نــام دارد که با 
تنظیمی از پیمان سلطانی و شعر بسیار زيبايی از 

استاد زنده ياد بیژن ترقی ارائه می شود. 
عقیلی بیان کرد: ما اين اثر را همیشه در کنسرت ها 
اجرا کرده ايم و هیچ نسخه استوديويی از آن نبوده 
است. ما حدود 7، 8 ماه پیش اين قطعه را با پیمان 
سلطانی در استوديو ضبط کرديم و اين مژده را به 
مردم عزيز می دهم که اين قطعه حدوداً بعد از عید 
منتشر خواهد شد و در دسترس تک تک عزيزان 

قرار خواهد گرفت.

خبر
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غالمحسین امیرخانی هم نشان »شوالیه« 
گرفت

سفیر فرانسه در تهران نشان »شوالیه«، عالی ترين 
نشــان ادب و هنر دولتــش را به غالمحســین 
امیرخانی، هنرمند خوشــنويس کــه آثار قرآنی 

فراوانی در کارنامه خود دارد، اهدا کرد.
فرانســوا ســنمو، ســفیر فرانســه در ايــران از 
غالمحســین امیرخانی به عنوان سفیر فرهنگ 
و هنر ايران ياد کــرد و گفت: نام شــما با انجمن 
خوشنويسان ايران که بزرگ ترين انجمن فرهنگی 
هنری در اين کشــور اســت پیوند خورده و شما 
نه تنها با خلــق آثار ارزشــمندتان، بلكه با تربیت 

شاگردان زيادی مشهور هستید.
سنمو درباره نشان شوالیه فرهنگ و هنر توضیح 
داد: اين ايده ای است که در کشور خودمان داريم 
و برآنیم از اين راه ضمن ارج نهادن به اشاعه هنر، 
قدرشناســی خــود را از هنرمنــدان خارجی در 

کشورهای ديگر اعالم کنیم.
او با ابراز خرســندی از طرف مقامات فرانسوی و 
وزير فرهنگ و هنر اين کشور، نشان »شوالیه« را 
به غالمحسین امیرخانی اهدا کرد و غالمحسین 
امیرخانی هم با تشكر از سفیر فرانسه گفت: آنچه 
که موجب تقويت و امید در دل مردم است مقام و 
جايگاه فرهنگ و هنر در جهان آشفته امروز است 
و می توان تصور کرد که برای گــذر از اين مرحله 
آشفتگی و نزديک شدن به تعادل، دير يا زود هنر و 

فرهنگ به جامعه انسانی کمک خواهد کرد. 
يادآور می شود، غالمحســین امیرخانی از جمله 
چهره هــای مانــدگار هنــر خوشنويســی، آثار 
ماندگاری را تاکنون از خود به يادگار گذاشته است 

و خوشنويسی قرآن و ادعیه از آن جمله است.

اعتراض 65 نویسنده و موسیقیدان جهان به 
فرمان ضداسالمی ترامپ

65 نويســنده و موســیقیدان در نامه ای خطاب 
به ترامپ بــه قانون منع ورود اتباع هفت کشــور 

مسلمان به آمريكا اعتراض کردند.
در اين نامه که توســط انجمن پن آمريكا نوشته 
شده و 56 نويسنده و هنرمند آن را امضا کرده اند، 
از ترامپ خواسته شــده فرمان 27 ژانويه 2۰17 
خود را پس بگیرد و بــه آزادی حرکت ها و تبادل 

هنر و ايده های جهانی احترام بگذارد.
در اين نامه که از قانون ترامپ به عنوان عاملی در 
تضاد با منافع ملی آمريكا نام برده شده و از شماری 
از چهره های فرهنگی و هنری چــون راما حیدر، 
نمايشنامه نويس فلسطینی ـ سوری که سفرش 
به نیويورک لغو شــد، اصغر فرهادی، کارگردان 
ايرانی که نتوانســت در مراسم اسكار شرکت کند 
و عمر سلیمان، موسیقیدان سوری که در مراسم 
مؤسســه موســیقی جهانی نیويورک شــرکت 

نمی کند نام برده شده است.
در اين نامه سرگشاده آمده اســت: نويسندگان، 
هنرمندان، موســیقیدان ها و فیلمسازان، اغلب 
جلودار مبــارزه با خفقان و ترور هســتند و نبايد 

چنین قوانینی مانع فعالیت آن ها شود.

میبد شهر جهانی زیلو می شود
بنابر اعالم مديرکل دفتر توســعه و ترويج صنايع 
دســتی معاونت صنايع دستی ســازمان میراث 
فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری کشور، 
اقدامات الزم برای ثبت شــهر اصفهــان به عنوان 
شهرجهانی صنايع دســتی، تبريز به عنوان شهر 
جهانی فرش و میبد به عنوان شهر جهانی زيلو در 

حال انجام است.
علی حاجی شیزری در همايش ملی زيلوی میبد 
گفته است، در راستای شتاب بخشی به ثبت جهانی 
میبد به عنوان شــهر زيلو، 7۰ دســتگاه به تعداد 
دستگاه های زيلوبافی اين شهر اضافه می شود که 
بیش از 12 میلیارد ريال تسهیالت برای هنرمندان 
و صنعتگران ايــن بخش در نظر گرفته شــده که 
بخشی از آن پرداخت شده و مابقی آن نیز پرداخت 

می شود. 
شــیزری از اجرايی شــدن طرح اســتفاده از زيلو 
در مســاجد و حســینیه ها در آينده نزديک خبر 
داد و گفت: با دســتور مقام معظــم رهبری تمام 
زيراندازهای حسینیه امام خمینی)ره( جمع آوری 
شد و به جای آن از زيلو اســتفاده شد که اين رويه 

می تواند الگويی برای همه باشد. 
نامگذاری يكــی از میدان های شــهر میبد به نام 
میدان زيلو، معرفی احیاگر زيلو در همايش، تجلیل 
از خانواده های زيلوباف و پیگیری تصويب رشــته 
زيلو در دانشگاه از ديگر برنامه های اين همايش بود. 
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گزارش ویژه

صديقــه   حضــرت  شــهادت  ايــام  آســتانه   در 
کبری)ســالم الل علیها( جمعی از شــاعران مذهبی ُسرا با 

رهبر معظم انقالب اسالمی ديدار کردند.
حضرت آيت الل خامنه ای در اين ديدار با تأکید بر اهمیت 
محتوای اشعار دينی، خاطرنشــان کردند: مدح و مصیبت 
ائمه )علیهم السالم( بخش مهمی از شــعر دينی است، اما 
در اين بخش بايد ســخنان معقول، منطقی و برخاسته از 
نگاه و سلیقه  درســت به کار برده شــود و از برداشت های 
عامیانه و ســطحی، و بیان مســائل جعلی و توهمی پرهیز 

شود.
حضرت آيت الل خامنــه ای، متصل کــردن حوادث صدر 
اسالم با حوادث امروز را رسالتی مهم برای شعر و شاعران 
دينی خواندنــد و افزودند: پیغمبر اکــرم و ائمه معصومین 

)صلوات الل علیهــم( همگــی اهل مبارزه  شــديد و مؤثر با 
ظلم، طاغوت، کفر، نفاق و فسق بودند و به همین علت نیز 

به دست حاکمان جابر و جائر به شهادت رسیدند.
رهبر انقالب اســالمی، پیروی واقعی از ائمه معصومین را 
در متابعت عملی از آن بزرگواران و اســتمرار مبارزه با کفر 
و نفاق دانســتند و خاطرنشــان کردند: مبــارزه علیه کفر 
و نفاق جهانی در جمهوری اســالمی آســان و امكان پذير 
است، در حالی  که در زير سايه شــوم برخی حكومت های 
منطقــه، کمترين اعــالم برائــت از آمريكا نیــز موجب 

عصبانیت و واکنش شديد آن ها می شود.
حضرت آيــت الل خامنه ای افزودنــد: مبارزه بــا ظالمان 
منحصر به مبارزه با شمشــیر نیســت و امروز تبلیغات در 
دنیا حرف اول را می زنــد که می توان با ابزار بیان و شــعر 
با ظالمان مبارزه کرد و در ســال های اخیر نیز نمونه های 
بســیار خوب و امیدوارکننده ای دراين خصوص تولید شده 

است.
ايشان با اشــاره به ظرفیت عمیق احكام و معارف اسالمی 
بر اســتفاده از اين مضامیــن عالی در اشــعار دينی تأکید 
کردند و گفتنــد: مفاهیم بلند و درس آمــوزی در ادعیه و 
مناجات، به ويژه در صحیفه سجاديه وجود دارد و می توان 
از اين اقیانوس و دريای مّواج در اشــعار مذهبی اســتفاده 

کرد.
»مسئله  ســبک زندگی و وظیفه  شــاعران دينی در قبال 
آن« نكته ديگــری بود کــه رهبر انقالب اســالمی به آن 
اشــاره کردند و افزودند: امروز در اروپــا و آمريكا مراکز و 
دســتگاه هايی با هدف مشخص و اعالم شــده برای تغییر 
ســبک زندگــی در کشــورهای غیرغربی، به ويــژه ايران 

اسالمی وجود دارد.
حضــرت آيــت الل خامنه ای، هــدف از هجمه به ســبک 
زندگی اســالمی را ايجاد عزم، اراده و حرکتــی مطابق با 
میل دســتگاه های غربی خواندند و خاطرنشان کردند: در 
مقابل اين هجمه، دفاع کردن و دور خود حصار کشــیدن 
کافی نیست، بلكه می توان با تبیین سبک زندگی اسالمی 
و بیان مفاهیم و مبانــی اخالقی، سیاســی و فرهنگی در 

قالب شعر به وظیفه  خود عمل کرد.
ايشــان همچنین با اظهار خرســندی از پیشــرفت شعر 
دينی و افزايش شــاعران فعال در سرودن شــعر دينی، 
افزودند: شــعر خوب، بســیار تأثیرگذار و ماندگار است 
و ما امــروز به شــاعرانی احتیاج داريم کــه از لحاظ تراز 
شــعری همچــون حافــظ، ســعدی و صائــب تبريزی 
باشــند که اين هدف با کار، تــالش، مطالعــه، خواندن 
شــعرهای بزرگان و به کار بردن الفاظ خوب در اشــعار، 

 .دست يافتنی است

رهبرانقالبو
شاعرانمذهبیسرا
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اندیشه

پاسداری از روح 
اسالم

بهار بهانه تحول
ایثار و فرهنگ عمومی

ظاهر و باطن
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پس از رحلت رسول گرامی اسالم)ص(، استمرار و ثبات مكتب 
اسالم در گرو تحكیم واليت بود و جدايی از آن انحراف و تحريف 
را در پی داشت .پیامبر خدا)ص( در خطبه غديريه ضمن تاکید 
بر واليت امیرمومنان)ع( نسبت به خطر انحراف گوشزد نموده 
بودند: »َمعاِشَرالّناِس، أُنِْذُرُکْم أَنّی َرُسوُل الل َقْدَخلَْت ِمْن َقْبلِی 
الرُُّسُل، أََفإِْن ِمتُّ أَْوُقِتلُْت انَْقلَْبُتْم َعلی أَْعقابُِكْم؟ َوَمْن يَْنَقلِْب َعلی 
الل َشْیئاً َوَسَیْجِزی الل الّشاِکريَن )الّصابِريَن(.  َعِقَبْیِه َفلَْنهان يَُضرَّ
ِر، ثُمَّ ِمــنْ بَْعِدهِ ُولْدی  ــكْ ْبِر َوالشُّ أاَلَوإِنَّ َعلِّیاً ُهَوالَْمْوُصوُف بِالصَّ
ِمْن ُصلِْبِه؛ هان مردمان! هشــدارتان می دهم: همانا من رسول 
خدايم. پیش از من نیز رســوالنی آمده و ســپری گشته اند. آيا 
اگر من بمیرم يا کشته شــوم، به جاهلیت عقب گرد می کنید؟ 
آن که به قهقرا برگــردد، هرگز خدا را زيانی نخواهد رســانید و 
خداوند سپاسگزاران شــكیباگر را پاداش خواهد داد. بدانید که 
علی و پس از او فرزندان من از نســل او، داری کمال شكیبايی و 

سپاسگزاری اند.«
آنچنان که در قرآن کريم می خوانیم، با ابــالغ واليت علی)ع( 
در غدير خم به فرمــان خداوند اين دين کامل شــد، اما پس از 
رحلت ايشــان اتفاق بزرگی که در ســقیفه رخ داد، رونمايی از 
يک اسالم نمايی بود که ظاهر اســالم داشت اما با ابالغ صريح و 

عمومی نبی اکرم در تضاد بود.

دخت گرامی پیامبر اسالم، حضرت فاطمه زهرا)س( می ديدند 
که روح اسالم که واليت است به مسلخ رفته و کالبدی از اسالم 

قرار است عرضه شود.
ايشان به عنوان حجت خدا بر خويش الزم ديدند به هر قیمتی 
به مقابله با اين انحراف و تحريف اسالم برخیزند؛ اگر امام مأمور 
به سكوت بود، او که مأموم بود وظیفه داشت فرياد بزند. در ادامه 
به چند نمونه از اقدام های تاريخی ايشــان در اين زمینه اشاره 

می شود.

گام اول؛ خطبه فدکیه
ـ گرچه اين خطبه به نام خطبه فدکیه شهرت يافته، اما واقعیت 
اين اســت که بخش کوچک اين خطبه، آن هم قســمت های 
پايانی، به موضوع فدک و غصــب آن ارتباط دارد و بخش عمده 
مضامین و مطالب خطبه حضرت زهــرا)س( بازگويی قواعد و 
اصول اسالمی، توحید، نبوت و امامت است که در روزهای پس 
از رحلت رســول اکرم)ص( در معرض تحريف، انحراف و تغییر 

قرار گرفت.
ـ سیاق سخنان حضرت زهرا)س( نشان می دهد که دين به کلی 
در معرض تهديد قرار گرفته بود، وقتی ايشــان به نماز و جهاد 
اشــاره می کنند، يعنی اين دو هم در معرض تهديد قرار گرفته 
و در واقع در روزگار پس از رحلت پیامبر)ص( همه اســالم در 
معرض يک تهديد جدی قرار گرفته و فاطمه زهرا)س( علمدار 
دفاع از اســالم در مقابل تهديدی بود که از ســقیفه برخاست. 

حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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طبیعتاً محــور اين دفاع، دفــاع از امامت بود کــه الزمه حفظ 
سالمت اسالم بوده و هست.

ـ طاَعَتنا نِظاماً لِلِملَِّة َو اِماَمَتنا أماناً لِلِفرَقة؛ طاعت ما اهل بیت)ع( 
ملت اسالم را نظام مند می کند و امامت ما امت را از تفرقه مصون 

می دارد.

گام دوم؛ دیدار با زنان مدینه
ـ کْیَف اَْصَبْحِت ِمْن ِعلَِّتِک يَابَْنَه َرُسوِل اللِ؟ َفَحِمَدِت اللَ َو َصلَّْت 
َعلی اَبِیها)صلی اللهعلیــه وآله( ثُمَّ قالَْت:اَ ْصَبْحــُت َواللِ عايَِفًه 
؛ در حالی صبح کردم که از دنیای شما  ، قالَِیًه لِِرجالُِكنَّ لُِدنْیاُکنَّ

متنفرم، مردان شما را دشمن می شمرم، و از آن ها بیزارم.
ـ آن ها چه ايرادی را بر ابوالحســن علی)علیه السالم( داشتند؟ 
والل آن ها بر شمشیر برنده او ايراد می گرفتند، بر بی اعتنايی اش 
در برابر مرگ در میدان نبرد، قــدرت او در جنجگويی و ضربات 

درهم شكننده اش بر دشمن! 
ـ ]آری[ به خدا ســوگند ]اگر امر خالفت با او بود[ هرگاه مردم 
از جاده حق منحرف می شــدند و از پذيرش دلیل روشن سر باز 
می زدند، آن ها را با نرمی و ماليمت به سوی منزل مقصود سیر 
می داد؛ سیری که هرگز آزاردهنده نبود، نه مرکب ناتوان می شد 

و نه راکب خسته و ملول.
ـ و ســرانجام آن ها را بــه سرچشــمه آب زالل و گــوارا وارد 
می ســاخت، نهری که دو طرفش مملــو از آب بــود، آبی که 
هرگز ناصاف نمی شد، ســپس آن ها را پس از ســیرابی کامل 
باز می گرداند و ســرانجام او را در پنهان و آشكار خیرخواه خود 

می يافتند.
ـ بدانید، به جان خودم سوگند ناقه خالفت باردار شده، منتظر 
باشید چندان نمی گذرد که نوزاد خود را به دنیا می آورد ]آن گاه 
ببینید چه نوزادی آورده[ سپس به جای کاسه شیر، کاسه های 
پر از خون تازه و سم کشنده را بدوشید ]و الجرعه سر کشید![. 
»و آن زمان است که طرفداران باطل گرفتار خسران می شوند.« 
آری، سرانجام، دنباله روان ]چشم و گوش بسته و بی خبر[ عاقبت 
کاری را که پیشوايانشان پايه گذاری کردند خواهند فهمید ]و با 

تمام وجودشان آثار شوم آن را لمس می کنند[.
ـ ]برويد[ از اين پس به دنیای خود دل خوش کنید و از آن راضی 
و خوشحال باشــید، ولی برای امتحان و فتنه پراضطرابی که در 

انتظار شماست خود را آماده کنید.
ـ و شادمان باشید به شمشــیرهای برنده! و سلطه تجاوزگرانی 
ستمگر و خونخوار، و هرج و مرجی فراگیر، و حكومتی مستبد از 
ناحیه ظالمان، حكومتی که ثروت های شما را بر باد می دهد، و 

جمعّیت شما را درو می کند! 

گام سوم؛ رمزگشایی از جریان نفاق
ـ ام ســلمه می گويد: هنگامی که بعد از وفــات پیامبر)ص( به 

ديدن بانوی اسالم فاطمه ســالم الّل علیها رفتم و جويای حال 
او شدم در پاســخ جمله های پرمعنی را بیان کرد: اصبحت بین 
کمد و کرب. فقد النبی)ص( و ظلم الوصی. هتک و الّل حجابه... 
و لكنها احقاد بدرية. و تراث احدية. کانــت علیها قلوب النفاق 

مكتمنة.
ـ من در میان اندوه و رنج بسیار به سر می برم؛

از يک سو پدرم پیامبر)ص( را از دست داده ام، و از سوی ديگر ]با 
چشم خود می بینم که[ به جانشینش ]علی بن ابیطالب[ ستم 

شده است.
به خدا سوگند که پرده حرمتش را دريدند... 

ولی من می دانم اين ها کینه های بدر
و انتقام های »احد« است

که در قلوب منافقان، پنهان و پوشیده بود.

گام چهارم؛ اعالم نارضایتی از شیخین
ـ آن ها برای پاکســازی اذهــان عمومی از شــبهات تصمیم 
می گیرند که از زهرا)س( عذرخواهی کننــد و کارهای خود را 
در راستای مصلحت مسلمانان جلوه دهند. از حضرت زهرا)س( 
اجازه مالقت خواستند. ايشان اجازه نمی دادند.  با میانجیگری 
علی)ع(، فاطمه زهــرا)س( اجازه مالقــات دادند. فاطمه)س( 
نخست شــروع به صحبت فرمودند که: ای ابوبكر، آيا شنیدی 

پدرم گفت: »ان الل يرضی لرضا فاطمه.«  
گفت: بلی، يا بنت رســول الل)ص(. عمر تو هم شنیدی؟ گفت: 
بلی. سپس دست ها را به آســمان بلند کردند و فرمودند: خدايا 
شاهد باش که من از اين دو نفر راضی نیســتم.  سپس چادر را 

روی صورت کشیدند و ديگر سخن نگفتند.

گام پنجم؛ عزاداری
ـ عزاداری حضرت زهرا)س( روشــنگرانه بوده اســت و هويّت 
غاصبان خالفت را فاش می کرده اســت و آنان را بر آن داشــت 
که شماری از بزرگان گروه خود را به نزد علی)ع( بفرستند و نیز 
جّوی در مدينه ايجاد کنند و برخی از مردم ســاده لوح را بر آن 
دارند که به علی)ع( اعتراض کنند. اين گروه برای ايجاد اين فضا 
دســت به اقداماتی زدند؛ از جمله اين که عمر حديثی جعلی از 
رسول خدا)ص( جعل می کند که مّیت در اثر گريه های اهل او 
عذاب می شود.  اينان با اين جعل، اعتراض خود را وجهه دينی 
بخشیدند و گفتند ما به دلیل اين که رسول خدا)ص( در آن دنیا 
معّذب نباشند، می گويیم دخترشــان گريه نكند. اين در حالی 
است که رســول خدا)ص( برای حضرت حمزه و جناب جعفر 

اشک ريختند،  و برای فرزندشان، ابراهیم نیز گريستند.  
ـ امیر مؤمنان)ع( برای ايشــان مكان مسّقفی فراهم کردند که 
در آن به سوگواری بپردازند. اين مكان »بیت االحزان« نامیده 

 .شد

سیاق سخنان 
حضرت 
زهرا)س( نشان 
می دهد که 
دین به کلی در 
معرض تهدید 
قرار گرفته بود، 
وقتی ایشان 
به نماز و جهاد 
اشاره می کنند، 
یعنی این دو 
هم در معرض 
تهدید قرار 
گرفته بوده 
است

 بخش عمده مضامین و مطالب خطبه حضرت زهرا)س( بازگویی 
قواعد و اصول اسالمی، توحید، نبوت و امامت است که در روزهای 

پس از رحلت رسول اکرم)ص( در معرض تحریف، انحراف و تغییر قرار 
گرفت
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یكی از شــاخصه های مهم مسلمانی 
احسان به همنوع است. هیچ مسلمانی 
بــر اســاس آموزه های دینــی خود 
نیازمندان بی تفاوت  از کنار  نمی تواند 
عبور کنــد؛ پیامبر اکــرم)ص( و اهل 
بیت نیز همواره تأکید به یاری رساندن 
به نیازمنــدان می کردنــد و به دنبال 
کمک به خلق اهلل بودنــد. امروز نیز بر 
مسلمانان این مســئله پرواضح است 
که باید از احوال یكدیگر خبر داشــته 

باشند و مسلمانی را از نیكی و احسان 
نا امید نكنند. در این مجال و با توجه به 
فرارسیدن چهاردهم اسفندماه که در 
تقویم روز احسان و نیكوکاری نام گرفته 
اســت با حجت االسالم مهدی عباسی 
آغوی، مدیر گروه اخالق پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشه اســالمی به گفتگو 

نشستیم که حاصل آن را می خوانید.

 به عنوان اولين سؤال بفرماييد از نظر شما 
فارغ از جنبه های مادی و تغييرات شکلی 
در زندگی که عمومًا هم در آســتانه سال 
جديد دوصد چندان می شود؛ افراد چگونه 
می توانند با شاد کردن دل ديگران، خوِد 

درونی شان را از نو بسازند و به تعالی برسند، 
به هرحال با توجه به اين که در آستانه سال 
جديد هستيم فکر می کنيد رسيدن به اين 

مرحله از چه طرقی ممکن است؟
شروع دوباره زندگی در بهار نشانه تحول 
درونی اســت. در واقع تحــول بیرون را 
بايد به تحــول درون منتقــل کنیم. با 
توجه به اين که در آســتانه بهار هستیم 
اشــاره ای می کنم به عید نــوروز که از 
ســوی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( تأيید 
شــده اســت و اين گونه نبوده است که 
پیامبر)ص( و حضــرات معصومین)ع( 

اين عید را رد کنند بلكه فرمودند: نیروز 
)مقصود همان نوروز و معــرب اين واژه 
است( عید ما هم هســت. در يک روايت 
داريم که روز فرج امــام زمان)عج( نیز در 
نیروز است. پس اين عید تأيید شده است، 
اما هنگام تحويل ســال همــواره دعايی 
می خوانیم اين دعا که در ادعیه آمده است 
تأکید بر دگرگونی دارد؛ يعنی همان طور 
که فصل تغییر کرد و خزان تبديل به بهار 
شــد از خداوند می خواهیم که با شروع 
سال جديد و تحويل سال، حال ما به بهتر 
وضعیت دگرگون کند. پس بهار طبیعت 
در واقع منشــأ برای دوباره زنده شــدن 

طبیعت است و ما نیز بايد به تأسی از اين 
دگرگونی برای دوباره زنده شــدن درون 

مان تالش کنیم. 
َّا  خداوند در قرآن کريــم می فرمايد: »َوإِن
لََنْحُن نُْحِیي َونُِمیُت َونَْحــُن الَْوارِثُوَن« 
)مايیم که زنده می کنیــم و می میرانیم 
و وارث همه جهان ما هستیم. جانی تازه 
به امیدها و اهدافمان بدهیم و سرنوشت 
خود را با تالش و توکل بر خداوند بسازيم. 
وقتی در دعای تحويل ســال می گويیم: 
»حّول حالنا الی احسن الحال«؛ در واقع 
از خدا مــدد می خواهیم کــه قلبمان را 

بهار
بهانة
تحول
نقشنیکوکاریدر

تحولدرونیانساندر
گفتگوباحجتاالسالم

والمسلمین
مهدیعباسی

گفتگو
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دگوگون کند و تحول درونی در وجودمان 
ايجاد کند. اصالً منشأ تحول های درونی 
ذات اقــدس الهی اســت و فصــل بهار 

بهانه ای برای تحول است. 
اين که با شروع سال جديد احساس شعف 
و شادی داريم در واقع غنیمت است، چون 
شادی هیجانی است که همه انسان ها به 
آن نیاز دارند به ويژه اگر اين شادی همراه 
با امیدها و انگیزه های مثبت باشد که در 
اين صورت می تواند به انسان کمک کند 
که بهترين ها را برای خود رقم بزند. روايت 
داريم »نه تنها خوب اســت که خودتان 

شاد باشید؛ که ديگران را هم شاد کنید.«
در بهشــت »دارالفــرح« نــام مكانــی 
مخصوص برای افرادی اســت که تالش 
کردند تا دل مؤمنان را شــاد کنند و اگر 
کسی دل مؤمنان را شاد کند خدا هم در 

قیامت دل او را شاد می کند.

احســان و همياری به افراد مختلف به 
خصوص نيازمندان مؤلفه ای اســت که 
در ســيره اهل بيت)ع( همواره وجود 
داشته اســت. به نظرتان اين نيکوکاری 
چقدر می تواند افراد را به تعالی روحی و 
احساس رضايت مندی از خويشتن و حس 

شادمانی برساند؟
البته احسان و نیكوکاری به ويژه اگر برای 
نیازمندان باشد، اهمیت بسزايی در رشد 
فرد دارد. به گفته حضرت امیرالمؤمنین 
علی)ع( »احســان و نیكوکاری باالترين 
فضايل اخالقی است.« در تمامی فضايل 
اخالقــی از جمله صداقت، حیــا، حلم، 
شجاعت وقتی انســان می خواهد به اوج 
برســد؛ نقطه اوج فضايل بــرای او ايثار 
اســت.در حديث از امام صادق)ع( داريم 
که فرمودند: وقتی پیامبر)ص( به معراج 
رفت، خداوند متعال با پیامبر سخن گفت 
و فرمود: می خواهم با سه چیز تو را امتحان 
کنم آيا بر آن ها صبر داری؟ حضرت پاسخ 
گفت: بلی به توفیق تو صبر می کنم. اين 

سه چیز چیست؟
خداوند فرمــود: می خواهــم ديگران و 
صاحبان نیاز را بر خود و خانواده ات مقدم 
کنی. پیامبر پذيرفت. دومین مورد اين بود 

که خداوند خطاب به حضرت رسول)ص( 
فرمود: تو را تكذيب کرده و با تو مخالفت 
می کنند و سومین مســئله اين بود که 
خداوند فرمود خانواده و اهل بیت)ع( تو 

را مورد ظلم قرار می دهند.
پــس ايثــار آنچنــان کــه در عملكرد 
پیامبر)ص( وجود داشــت در سیره اهل 
بیت)ع( حضرت نیز بــود. در اين مقطع 
برای آشنايی هرچه بیشتر مخاطبان به 
بیان چند نمونه از رفتــار پیامبر)ص( و 

ايثار حضرت امیر)ع( می پردازم.
روزی مردی در مسجد مدينه اظهار نیاز 
کرد، پیامبر فرمود: بــرو درب خانه من و 
ببین کدام يک از همسرانم می توانند به 
تو طعامی بدهند. پیامبــر)ص( يكی از 
اصحاب را فرستاد و او در بازگشت خدمت 
حضرت گفت: در خانه شما جز آب چیزی 
نبود. نبی مكرم اسالم پرسش کردند: آيا 
کسی هست که اين مرد را مهمان کند؟ 
امیرالمؤمنین)ع( فرمود: من هســتم و 
دست ســائل را گرفت و به منزلش برد. 
وقتی رسیدند، حضرت امیر)ع( از فاطمه 
زهرا)س( سؤال کردند که اگر چیزی در 
خانه بــرای خوردن داری بــرای مهمان 
بیاوريم. حضرت پاســخ دادنــد: فقط به 
اندازه خوراک دخترمان غذای مختصری 
داشتیم، ولی من مهمان را مقدم می کنم 
و سپس آن غذا را نزد او آوردند و حضرت 
امیر)ع( نور چراغ را کم کردند تا مهمان 
احساس نكند که غذا کم است و حضرت 
امیر)ع( خود را مشــغول درست کردن 
چراغ کردنــد. صبح که آن مــرد از خانه 
حضرت رفت آيه نهم ســوره حشر نازل 
اَر َواْلِيَماَن ِمْن  ُءوا الدَّ َِّذيَن تََبوَّ شــد: »َوال
َقْبلِِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْیِهْم َواَل يَِجُدوَن 
ا أُوتُــوا َويُْؤثُِروَن  فِي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّ
َعلَی أَنُْفِسِهْم َولَْو َکاَن بِِهْم َخَصاَصٌة َوَمْن 
يُوَق ُشحَّ نَْفِسِه َفأُولَِئَک ُهُم الُْمْفلُِحوَن: و 
نیز کسانی که قبل از مهاجران در مدينه 
جای گرفته و ايمــان آورده اند هرکس را 
که به سوی آنان کوچ کرده دوست دارند و 
نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در 
دل هايشان حسدی نمي يابند و هر چند 

در خودشان احتیاجی مبرم باشد آن ها را 
بر خودشــان مقدم می دارند و هرکس از 
خست نفس خود مصون ماند ايشانند که 

رستگارانند.«

 برخی تحت هيچ شــرايطی احسان به 
ديگران را بر نمی تابند و اولين پاسخشان 
اين اســت: چراغی که به خانه رواست 
به مسجد حرام اســت. چنين افرادی را 
چگونه بايد توجيه کرد، به هرحال کمک 
حال بودن ديگران و بخشش و نيکوکاری 
هرگز سبب نشده است که افراد آن هم در 
زمانه کنونی آسيب ببينند و به قول معروف 
کسی با کمک رساندن به ديگری فقير نشده 
است، با اين حال اما برخی اين ضرب المثل 

را بيان می کنند. ديدگاهتان چيست؟
نمی توانیم اين ضرب المثل را به طور کامل 
به اين مسئله اطالق کنیم. اين َمَثل زمانی 
کاربرد دارد که فرد در حالی که خانواده اش 
نیازمند اســت برود و به ديگــران بذل و 
بخشش کند. فردی در زمان پیامبر)ص( 
فرزندان صغیری داشت و در همان حال از 
دنیا رفت. او قبل از مرگ تمامی اموالش را 
وقف کرده بود. پیامبر)ص( پس از اطالع 
از شرايط و وضعیت فرزندان صغیر آن مرد 
گفت: اگر می دانســتم چنین کرده است 
اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمین 
دفن کنند. بنابراين غرض اين ضرب المثل 
چنین مواردی اســت، اما گاهی شرايط 
نقطه مقابل وضعیتی است که به آن اشاره 
کردم. يعنی فرد می گويد توانايی من برای 
اداره زندگی خود و خانــواده ام به گونه ای 
اســت که اگر به نیازمندان کمک کنم به 
خانواده ام آسیبی نمی رسد. پس اشكالی 
ندارد که هم بــرای خانه خويش چراغی 
روشــن کنم و هم چراغ خانه ديگران را 
روشن کنم. اگر کســی بتواند به ديگران 
کمک کند به هر طريقی اين احسان برای 
او ثبت شده و در زندگی اش اثر مستقیم 
دارد، حتــی مالقات و ديــدار با کودکان 
يتیم و ســخن گفتن با آنان، از مصاديق 
نیكوکاری است. احسان کردن فقط کمک 
مالی نیست. تمام اين عملكردها می تواند 

برکت زندگانی باشد.

اگر کسی بتواند 
به دیگران کمک 

کند به هر طریقی 
این احسان برای 
او ثبت شده و در 

زندگی اش اثر 
مستقیم دارد، 
حتی مالقات و 

دیدار با کودکان 
یتیم و سخن 
گفتن با آنان، 

از مصادیق 
نیكوکاری است

در تمامی فضایل اخالقی از جمله صداقت، حیا، حلم، شجاعت وقتی 
انسان می خواهد به اوج برسد؛ نقطه اوج فضایل برای او ایثار است
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                      مریم علی بابایی

چهارمیــن نشســت تخصصی 
با  عمومی،  فرهنــگ  و  ایثــار 
حضــور دکتر ابراهیــم فیاض، 
عضــو هیئت علمی دانشــگاه 
فرهنگ،  پژوهشگاه  در  تهران، 
وزارت  ارتباطــات  و  هنــر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
برگزار شــد. در ادامــه، متن 
نظر شما  از  فیاض  سخنان دکتر 

می گذرد.

مايــه مســرت و 
است  خوشبختی 
که با برگزاری اين 
مشخص  نشست 
شد مقوله و بحثی 
بحث هــای  از 
اخالقــی ـ ايثارـ 
بحث هــای  وارد 
فرهنگی شد و ما 
االن می خواهیــم 
در مورد رابطه اين 
دو سخن بگويیم، 
مهم  بحــث  زيرا 
اخالق ـ عقالنیت 
جــزو مقوله هايی 
در  کــه  اســت 
فرهنــگ نقــش 
و  دارد  اساســی 
دنیای امروز هم آن 
را الزم دارد؛ بحث 
فرهنگ  و  ايثــار 
عمومــی بحــث 

مهمی است. 
ی  ن ها بنیــــــا
جامعه  فرهنگی، 
و  می ســازند  را 
روی  بر  متاسفانه 
رابطــه اخــالق و 
فرهنگ مطالعه و 
نمی شود  تحقیق 
و از نظر فلســفی 
تنها رابطه اين دو مقوله را با هم بررســی 
می کنند. ايثار در اوج اخالقیات قرار دارد. 
وجود ايثار، جامعه بسیار زيبايی را می سازد 
و اگر هم نباشــد جامعه بســیار زشتی را 
خواهیم داشــت. مخصوصاً در بحث های 
انتخابات که پیش رو داريم، ارتباط اخالق و 
قدرت هم بسیار مهم است. به نظر بنده اگر 
جامعه ما جامعه موفقی باشد، قاعدتاً آنچه 
رخ می دهد نبرد گفتمان هاست، زيرا مردم 
و خصوصاً جوانان جامعه ما به شدت باسواد 
هستند و جامعه ما کم کم در حال رسیدن 
به بلوغ فكری است و می تواند گفتمان های 
بسیار متناقضی را مطرح کند که ترکیبی از 
اين ها می تواند مــا را به موفقیت و پله های 

باالتری از رشــد و آگاهی برســاند. حال 
اگر اين گفتمان هايی که مطرح اســت را 
دولت ادامه دهد، مثاًل در مورد بايســته ها 
و نبايســته های دولت آينده بحث کنیم، 
موضوع و مورد مناسبی است، زيرا بررسی 
رابطه بین قــدرت و اخــالق از مهم ترين 
بحث های سیاست اســت و متإسفانه در 
ايران همواره قدرت به صورت منفی ديده 
می شــود، در صورتی که اين تلقی و تعبیر 
نادرستی است. قدرت در بسیاری از مواقع 

مثبت هم هست.
ايثار، مقوله ای بسیار مهم در روانشناختی 
اجتماعی اســت که روانشناسی اجتماعی 
بايد به آن بپردازد و متاســفانه اين امر در 
جامعه ما ضعیف است. اتفاقاً مشكلی که از 
نظر اخالق علمی در ايران داريم اين است 
که در بیشتر مقوله های روانشناسی صرف، 
فرد به عنوان مبنــای اخالقی در جامعه ما 
شناخته شــده اســت، اين امر باعث شده 
علوم اجتماعی به شــدت مغضوب انقالب 
واقع شــود؛ چرا که جامعه شناساني مانند 
مارکس، نقد اجتماعي داشتند و به موازات 

آن روانشناسي اوج گرفت. 
ايثار، يک مقوله روانشــناختی اجتماعی 
است، اما در جامعه ما به  عنوان يک مبحث 
روانشناختی فردی شــناخته شده است. 
متأسفانه امروز ايثار و از خود گذشتگی در 
جامعه ما از بین رفته اســت و جای آن را 

فردگرايی و فردمحوری پر کرده است.
اين عــدم آرامش و فســادی کــه امروز 
سراســر جامعه را فراگرفته است از همین 
فردمحــوری برخاســته اســت. آمريكا 
کشوری اســت که در آن ايثار بسیار مهم 
اســت، برای مثال وقتی کودکی خانواده 
خود را از دست می دهد، ســريعاً ولّی پیدا 
می کنــد. در کل خودمحوری برخاســته 
از نوعی جهالت اســت؛ خداونــد در قرآن 
مثالي از افراد خودمحور آورده که مضمون 
آيات اين اســت که اين افراد نســبت به 
ديگران بی تفاوت هستند و می گويند اگر 
خدا می خواســت به ضعیفــان نیز ثروت 

می بخشید.
برخــی مراکــز در حوزه هــای علمیــه، 
مثل مؤسســه آموزشــی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( به رياســت آيــت الل مصباح 

ایثاروفرهنگعمومی
گزارشسخنرانیدکترابراهیمفیاض
درچهارمیننشستتخصصیایثاروفرهنگعمومی

گزارش



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19 |       اسفند  1395    37

يزدی و ...، بر اساس روانشناسی و فلسفه بنا 
شدند و اصوالً مبنا اين بود و علوم اجتماعی 
کنار رفت. اين وضعیتی است که امروزه در 
جامعه دچار شده ايم و ايثار در جامعه از بین 
رفته و اگوايسم)خودمحوری( حاکم شده 

که بدترين قطب مخالف ايثار است. 
چون هر چیزی بُعد شناختی، بعد کنشی 
و بعد ســاختاری دارد. ايثار هم به عنوان 
مقوله ای اجتماعی ايــن ابعاد را دارد و االن 
بُعد شــناختی اش هم اين اســت، چون 
فردگرايی و روانشناســی فردی در ايران با 
عرفان ترکیب شد و اگوايسم وحشتناکی 
ايجاد شــد که تا به امروز هم در سیاست 
ادامه دارد و اين فســادهايی کــه در بُعد 
اجتماعی وجــود دارد به علت عدم آرامش 
ايــن جامعه متضــاد و به شــدت بحرانی 
است؛ به خاطر اين اگوايسمی که به خاطر 
روانشناسی فردی در جامعه بعد از انقالب 

رايج شد و علوم اجتماعی عقب نشست.
از مهم ترين کشــورهايی کــه اين مقوله 
برايشان مهم اســت، آمريكاست که ايثار 
در آن بسیار مطرح است؛ در فیلم هايشان 
هم می بینیم، تــا بحرانی پیــش می آيد 
می خواهند جانشــان را برای ديگران فدا 
کننــد، در پايان فیلم هــم پلیس می آيد. 
در همه فیلم های ســاخته شــده آمريكا 
هم اين طور اســت که اول مردم خودشان 
دزد يا خرابــكار را می گیرنــد، بعد پلیس 
سر می رســد. کاًل اســاس آمريكا بر روی 

مردم گرايی و دموکراسی است. 
بــرای آمريكايی هــا همیشــه مقولــه 
روانشــناختی مهــم بوده و روانشناســی 
و جامعه شناســی را قبــول نكرده انــد. 
روانشناســی اجتماعی را پذيرفته اند که 
نتیجه اش علــم ارتباطات اســت، يعنی 
جامعه شناســی که آمد با روانشناسی ای 
که در آمريكا حاکم بــود ترکیب و تبديل 
به روانشناسی اجتماعی شد و روانشناسان 
به طور جدی وارد مقوله ارتباطات شدند و 
هم اکنون ارتباطات مقوله بسیار بزرگی در 

آمريكاست.
اولین بحث علم ارتباطات، ارتباطات انسانی 
است که به مســئله ايثار بر می گردد، زيرا 
مهم ترين مقوله معرفت شناســی در ايثار، 
مقوله همدلی اســت؛ يعنی انسان، قدرتی 

داشــته باشــد که خود را به جای ديگری 
بگــذارد و در اين راه جانفشــانی کند. اما 
زمانی که اگوايســم)خودمحوری( حاکم 
می شود، همان طور که در قرآن هم آمده، 
فرد نمی تواند ديگــری را دريابد و عنوان 
می کند اگر خدا می خواست به او هم مال 

می داد. 
در يک جامعه خودمحور، روزمرگی محور 
می شــود و نیازهــای روزانه مــالک قرار 
می گیرد و در مقابل، ارزش و آرمان از بین 
می رود. در چنین جامعه ای تحصیل، نیكی 
و اخــالق بی معنا می شــود و ارزش هايی 
چون وفاداری، عشق، عاطفه و انسانیت از 
بین می رود و آرمان های بزرگ، ديگر وجود 
ندارد. در جامعه خودمحور، تالشــی برای 
نجات انسان نمی شود و فرد به میزان پول 
و ثروتی که دارد، زنده اســت و حیات دارد. 
در چنین جامعه ای پول، محــور و ارزش 

می شود.
بــرای  تمريــن  نوعــی  روزه داری 
ازخودگذشــتگی اســت؛ در اين حال فرد 
روزه دار خود را به  جای ضعیفان می گذارد 
و همین امر باعث می شود که در ماه رمضان 
در جامعه همدلی و همبستگی ايجاد شود. 

يكی از مهم ترين فلســفه های روزه همین 
نكته اســت؛ برای اين که خودمان را جای 
فقرا بگذاريم با نخوردن و نیاشــامیدن، و با 
روزه، اخالص و صبرمان بیشــتر می شود. 
بنابرايــن همه افــراد و مردم با هــم برابر 
هســتند. اگر نماز برای ايمان است، روزه 
برای اخالص است. روزه به شدت در جامعه 
همدلی به وجود می آورد. افطار دادن های 
دســته جمعی، همدلی و مهربانــی را در 

جامعه بیشتر می کند. 
روزه در حقیقت کار ايثار را انجام می دهد 
و اتفاقی کــه در نتیجــه رخ می دهد، در 
واقع همان دموکراســی اســت، حقیقت 
دموکراسی مشارکت مردم در امور است که 
ما در دوران انقــالب و دوران دفاع مقدس 
شــاهد آن بوديم و اکنون نیز مردم در روز 

22 بهمن آن را به نمايش می گذارند.
روزه در سطح جامعه به شدت باعث افزايش 
مشــارکت عمومی می شــود. مشارکت 
عمومی، همان مردم ســاالری دينی است 
که از همدلی و ايثــار به وجود می آيد. پس 

اگر می خواهند در جامعه دموکراسی باشد، 
دموکراسی از ايثار شروع می شود.

در زمــان انقالب، مشــارکت عمومی باال 
رفت و ايثار به شــدت در جامعه رشد کرد؛ 
در جنگ هم اين طــور بود. هر ســال در 
راهپیمايی 22 بهمن، اين امر اتفاق می افتد 
و مردم با تالش فراوان سعی می کنند تا در 
اين گردهمايی شــرکت کنند. همدلی به 
معنای قراردادن خود بــه جای ديگری، از 
مهم ترين عناصر ايثار است و همدلی منجر 

به مشارکت عمومی می شود.
بعــد از پايــان جنــگ و روی کار آمدن 
حكومت های لیبرالیســتی، جامعه دچار 
نوعی فردمحوری شد و همین دلیلی بود بر 
آن که ارزش های دوران دفاع مقدس به ضد 

ارزش تبديل شود.
رباخواری نیز به نحــوی باعث از بین رفتن 
ارزش ها و ايجاد خودمحوری می شــود و 
اين امر موجب ايجاد رکود و فساد اقتصادی 
می شــود. در اين حال طبقه باالی جامعه 
درگیر فســاد اقتصادی می شــود و طبقه 
پايین جامعه دچار فساد جنسی می شوند، 
در اين بین طبقه متوسط جامعه نیز دچار 
از بین رفتن عقیده ها می شــود، اين اتفاق 
نیــز باعث ايجــاد روزمرگــی و در نتیجه 

بی ارزش شدن ارزش ها در جامعه می شود.
امروز در جهان و آمريكا نوعی لیبرالیست 
به  وجود آمده اســت کــه می گويد چقدر 
پــول داريد؟ و هــر چقدر پول بیشــتری 
داشته باشید، قدرتمند تر هستید. اکنون 
بايد به سمت عدالت جهانی حرکت کنیم 
که شامل عدالت فردی و اجتماعی است، 
عدالت فردی نیــز همان رشــادت، تقوا، 

معنويت و ايثار است.
در اســالم اســاس اخالق، عدالت مردمی 
است و مردم بايد هدف اين اخالق باشند. 
در اســالم هرکس که بر اســاس عدالت 
حكومت می کند بايد در رأس کار باشــد و 
به محض دور شدن از عدالت، بايد از رأس 
حكومت خارج شــود. ايثار مقوله مهمی 
است که بر پايه اخالق استوار است. بنابراين 
اگر ايثار بر مبنای لیبرالیسم و اقتصاد قرار 
گیرد، از بیــن خواهد رفت. اگــر به دنبال 
ترويج فرهنگ ايثار در جامعه هستیم بايد 

 .عدالت اجتماعی را مستقر کنیم

متأسفانه امروز 
ایثار و از خود 
گذشتگی در 
جامعه ما از 
بین رفته است 
و جای آن را 
فردگرایی و 
فردمحوری پر 
کرده است

در یک جامعه 
خودمحور، 
روزمرگی محور 
می شود و 
نیازهای روزانه 
مالک قرار 
می گیرد و در 
مقابل، ارزش 
و آرمان از بین 
می رود

روزه داری نوعی تمرین برای ازخودگذشتگی است؛ در این حال فرد 
روزه دار خود را به  جای ضعیفان می گذارد و همین امر باعث می شود 

که در ماه رمضان در جامعه همدلی و همبستگی ایجاد شود
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واژه های »اصــل« و »اصول« تقريباً در همه شــاخه های دانش 
بشــری به کار می روند، از جمله در تعلیم و تربیت نیز سخن از 
»اصول تعلیم و تربیت« به میان می آيد، اما مراد از اصول چیست؟ 
هر چند واژه اصل در هر موردی به کار می رود، فی الجمله معنای 
پايه و اساس را افاده خواهد کرد، اما نبايد گمان کرد که اين واژه، 
در رشــته های مختلف دانش، به يک نحو مــورد اصطالح قرار 
می گیرد. در واقع، بايد انتظار داشــت که در هر قلمرو از دانش، 
»اصل«، معنايی متناســب با آن قلمرو داشته باشــد. در علوم 
تجربی، اصل به معنای قانونمندی موجود در طبیعت و عناصر 

و موجودات است.
در علوم کاربردی، اصل به معنای »قاعده عامه ای« خواهد بود که 
می توان آن را به منزله دستورالعملی کلی در نظر گرفت و از آن 
به عنوان راهنمای عمل استفاده کرد. اصل در علوم کاربردی، به 
صورت قضیه ای بیان می شود که حاوی »بايد« است، در حالی که 
در علوم نظری و تجربی، به شكل قضیه ای حاوی »است« اظهار 

می شود.
قابل ذکر اســت که طبق اين بیان، رابطه خاصی میان »اصل« 
در علوم نظری و »اصل« در علوم کاربردی وجود خواهد داشت. 
اصول مورد بحــث در علوم نظری، قانونمندی هــای مربوط به 

موجودات هســتند و مكانیزم های تغییر و تغیر در آن ها را مورد 
توجه قرار می دهند و قواعد و دستورالعمل های ايجاد يا کنترل 
تغییر )اصول در علوم کاربردی( مستخرج از مكانیزم های مذکور 
هستند. بر اين اساس، می توان گفت که اصول مورد بحث در علوم 

نظری، »مبانی« اصول مورد نظر در علوم کاربردی هستند.
چنان که اصول به مبانی تكیه دارند، روش ها نیز به اصول مبتنی 
هســتند. البته، اصول و روش ها از يک سنخ هستند، زيرا هر دو، 
دستورالعمل هستند و به ما می گويند که برای رسیدن به مقصد 
و مقصود مورد نظر، چه بايد بكنیم. اما تفاوت آن ها در اين است 
که اصول، دســتورالعمل های کلی و روش ها، دستورالعمل های 
جزئی تر هستند. با اين مقدمه به بیان »اصول تربیتی«، مبانی و 

روش های آن ها می پردازيم.

مبنای اول: تأثیر ظاهر بر باطن
منظور از ظاهر، همه امور مشهودی است که از انسان سر می زند، 
مانند گفتار، کردار و رفتار و منظور از باطن اموری است که قابل 
مشاهده نیســت مانند فكر و نیت. طبق اين مبنا هر نقشی در 
ظاهر انسان، شــبحی در باطن ايجاد خواهد کرد، حتی اگر اين 
نقش ظاهر با تكلف و تصنع ايجاد شده باشد. روی اين مبناست 
که به تباکی )نقش گريه بازی کــردن( و تحلم )نقش بردباری 

بازی کردن( سفارش شده است.
نقش زنی ظاهر بر باطن، اختصاصی به ظواهر پســنديده ندارد. 

ظاهروباطن
ظاهروباطنونقشآندر

امورتربیتی

دکتر خسرو باقری
استاد دانشگاه تهران

دیدگاه
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گفتار، کردار و رفتار ناپسند بر دل و نفس آدمی سايه می افكند 
و باطن را به فساد می کشاند، از اين رو لقمان به فرزندش سفارش 
کرد: »ال تَمِش فِی االْرِض َمَرحــًا؛ به هنگام راه رفتن با تفرعن بر 
زمین گام مزن.«  تفرعن نقش ظاهر است، اما حاصل آن فرعونی 

شدن دل است.
اصل 1: تغییر ظاهر

حال که طبق مبنای نخست، ظاهر همیشــه در کار نقش زنی 
بر باطن اســت، اصل و قاعده کلی که بايد به کار بســت، اصل 
»ظاهرســازی« اســت. طبق اين اصل هرگاه بخواهیم تغییر و 
تحولی در باطن کسی پديد آوريم، بايد در ظاهر او به دستكاری 
بپردازيم. در میان توصیه های اخالقی و تربیتی اســالم، مطالب 
قابل توجهی اختصاص به تغییرآفرينی در ظواهر يافته است. در 
سخنی از امام صادق)ع( درباره پیامبر اکرم)ص( آمده است: »کاَن 
رسوُل الل)ص( يأُکُل اِکلََه الَعبد َو يجلُِس ِجلَسَه الَعبد ... تَواُضعاً لِل 
تَباَرَک َو تَعالی: رســول خدا )ص( شیوه اش اين بود که همچون 
بندگان غذا می خورد و همچون بندگان می نشست و اين به سبب 
فروتنی نسبت به خداوند تبارک و تعالی بود.« معنای اين سخن 
آن است که انسان نمی تواند به ظاهر چون سالطین جلوس کند و 
چون سالطین غذا بخورد و چون سالطین سخن بگويد و در عین 

حال روح عبوديت در او هیچ آسیبی نبیند.

روش های تربیتی
1. تلقین به نفس

به اين معناست که از طريق به زبان آوردن قولی معین يا آشكار 
ساختن عملی در اعضا و جوارح، سايه و طنین آن قول يا عمل را 

به درون افكنیم.
تلقین دو قســم اســت: الف( قولی ب( فعلی و هر يک يا سلبی 
هستند و يا ايجابی، مراد از تلقین سلبی فعل يا قولی ناپسند است 

که بايد سعی کرد آن را آشكار نساخت.
نمونه هايی از تلقین قولی سلبی:

امام صــادق)ع( فرمودند: بــرای دفاع از دينتان با مــردم نزاع و 
مشاجره لفظی نكنید زيرا اين کار دل را بیمار می سازد و نیز آن 
حضرت فرموده اند: بنگر که هرگز حــرف زوری از دهانت خارج 

نشود، گرچه از قدرت خويشاوندانت مطمئن باشی.
نمونه هايی از تلقین قولی ايجابی:

کســی از ياران امام صادق)ع( به نزد وی آمد و گفت: گاه در دلم 
انديشه های کفرآمیز موج می زند امام فرمود: هرگاه چنین شد به 

زبان بگو ال اله اال الل.
در قرآن کريم بارها ذکر لفظی خدا مورد ســفارش قرار گرفته 
ِّک.« با توجه به اين که خداوند نام های  اســت: »َو اذُکر اِســَم َرب
مختلفی دارد، در موقعیت های مختلفی که برای انســان پیش 
می آيد می توان به تناســب، يكی از اين نام ها را بــه زبان آورد و 

توسط آن، حاالت باطنی را به کنترل گرفت.

در تلقین فعلی مقصود آن است که صورت يک فعل پسنديده را بر 
اعضا و جوارح خويش آشكار سازيم، در حالی که فعل و آثار آن در 
درون ما ريشه دوانده است. در جهت سلب نیز مقصود آن است که 
صورت فعلی ناپسند را از خود دور کنیم، در حالی که ممكن است 
آثار آن در درون ما ريشه دوانده باشد. قباًل به موارد تباکی و تحلم 
اشــاره کرديم. از امام صادق )ع( نقل است: از جلوه های تواضع و 
فروتنی اين است که انسان در جايی بنشــیند که فروتر از رتبه 

اجتماعی او باشد.  
هرگاه دو گونه تلقین قولی و فعلی در هم آمیزند، تأثیری مضاعف 
به بار می آورند. در نظام تربیتی اسالم، نماز برجسته ترين چهره 

اين به هم آمیختگی است.
2. روش تحمیل به نفس

تحمیل در جايی است که کراهت وجود داشته باشد هنگامی که 
علی رغم گريز و کراهت باطن، اعضا و جوارح به انجام عملی وادار 

شوند، روش تحمیل به نفس به کار گرفته می شود.
جوهــره روش تحمیل به نفس در بســیاری از احــكام آداب و 
دستورات اسالمی رســوخ دارد. جهاد و روزه دو نمونه برجسته 
از موارد به کارگیری اين روش اســت که در هــر دو، تن دادن به 
ناماليماتی که در ابتدا مورد کراهت دل هستند، لحاظ شده است.

نمونه هايی از روش تحمیل به نفس:
خداوند درباره رفتار با همســران می فرمايد: با همسران خود در 
زندگی با انصاف و خوش رفتار باشــید و چنانچه دلپســند شما 
نبودند پس بسا که شما چیزی را خوش نداريد و حال آن که خدا 

در آن خیر بسیار برای شما مقدر کرده است.
صحت را می توان يكی ديگــر از مصاديق روش تحمیل به نفس 
دانست. به طور مثال اگر کســی زود خشمگین می شود و بر اثر 
خشم، سخنان تند و ناشايســتی را بر زبان می آورد، اگر با خود 
قرار بگذارد که ديگر در چنین حاالتی لب به سخن نگشايد، اين 
تحمیل سكوت بر خود باعث می شود که اندک اندک آن صفت 
اخالقی ناپســند نیز در او تحلیل رود در حديث نیز آمده است: 

مُت ِحكَمة.«  »الصَّ

مبنای دوم تأثیر باطن بر ظاهر
همان طور کــه ظاهر در کار نقش زنی بر باطن اســت، باطن نیز 
متقاباًل در کار نقش آفرينی در ظاهر است. ويژگی نخست بر آن 
بود که هر بذری در پوست خود کشــت کنید و ثمرش را در دل 
خواهید چید و اين ويژگی بیانگر آن اســت که هر بذری در دل 
بپاشید، شاخ و برگ آن بر پوست خواهد نشست. پس اگر تغییری 
در باطن آدمی رخ دهد، بر ظاهر نمودار خواهد شــد. فی المثل 
خداوند در تبیین چشم اشكبار مؤمن، دل معرفت يافته او را گواه 
می آورد. يا در مورد ادب گفتار با پیامبراکــرم)ص( می فرمايد: 
»کسانی که تقوايی استوار در »دل« يافته اند، در نزد پیامبر)ص( 

به آهنگی نجیب »سخن« می گويند.«

اصول و روش ها 
از یک سنخ 

هستند، زیرا هر 
دو، دستورالعمل 

هستند و به ما 
می گویند که 

برای رسیدن به 
مقصد و مقصود 

مورد نظر، چه باید 
بكنیم. اما تفاوت 

آن ها در این 
است که اصول، 

دستورالعمل های 
کلی و روش ها، 

دستورالعمل های 
جزئی تر هستند

 رسول خدا )ص( شیوه اش این بود که همچون بندگان غذا می خورد و 
همچون بندگان می نشست و این به سبب فروتنی نسبت به خداوند 

تبارک و تعالی بود
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اصل 2: تحول باطن
بر اساس اين مبنا در تربیت بايد به فكر تحول درونی بود و آن را 
به عنوان يک قاعده کلی تلقی کرد، به نظر می رسد که اين اصل 
در برابر اصل پیشین قرار گرفته و با آن متعارض است، اما حقیقت 
آن است که آنچه تعارض جلوه کرده، هماهنگی است و اين دو، 
بیش از آنكه با هم ناسازگار باشــند، مكمل هم هستند و چون 
دامنه يک کوه اند که ظاهراً از هم فاصله دارند، اما در نقطه نهايی 
به هم می رســند. هم ظاهر و هم باطن هر دو بايد در کار باشند، 
پس هر دو را بايد از آلودگی شست: »َو َذروا ظاِهر االِثِم َو باِطَنه: 
گناه آشــكار و نهان هر دو را واگذاريد.«  ظاهر و باطن در اين آيه 
به طور کلی به معنی آشكار و نهان است که از جمله موارد معنی 
آشكار، کارهايی است که توسط اعضا و جوارح انجام می شود و از 

جمله موارد معنی نهان، اموری است که در دل می گذرد.

روش های تربیتی
روش های تربیتی را که دگرگونی باطنی فرد را به دنبال می آوردٰ 
می تــوان در دو روش مطرح کرد: روش اعطــای بینش و روش 

دعوت به ايمان.
1. روش اعطــای 

بینش
روش  ايــن  در 
آن  بــر  ســعی 
اســت که تلقی 
آدمــی از امــور 
شــود.  دگرگون 
دگرگونی  ايجاد 
در تلقــی افــراد 
لــوازم قطعی  از 
تغییــر رفتارها و 
آن هاست.  اعمال 
بینــش، نوعــی 
آگاهــی عمیق و 
است.  گســترده 
در قــرآن، روش 
بینش  اعطــای 
مورد تصريح قرار 

گرفته است:
»َقد جاَءُکْم بَصائِر 
ُِّكــم َفَمن  ِمن َرب
اَبَصــَر َفلَِنفِســه 
َعمــی  َمــن  َو 
َفَعلَیها: به راستی 
بینش هايی از نزد 

پرودگار شما برايتان آمده است پس هر که در پرتو آن بینا شود، 
به سود خود چنین کرده است و هر که کوری ورزد به زيان خود 

عمل کرده است.«  
بینش های عمده ای که در قرآن کريم برای تغییر تلقی انسان از 
امور مطرح گرديده که هر يک نقش شگرفی در ايجاد تغییرات 

مطلوب در رفتار، گفتار و کردار آدمی دارد بدين قرار است: 
الف( بینش در مورد نظام هستی و ربوبیت حق تعالی در اين نظام

ب( بینش در مورد حقیقت انسان
ج( بینش در مورد مرگ و جهان پس از مرگ 

د( بینش در مورد حقیقت دنیا
هـ( بینش در مورد تاريخ و جامعه

2. روش دعوت به ايمان
ايمان به معنی باور و اعتقادی اســت که عمیقاً در وجود انسان 
رسوخ می يابد. از اين رو جايگاه ايمان نه در قشر وجود آدمی، بلكه 
در عمق وجود اوست. پس گره گاه ايمان، قلب است و ايمان، گره 
و عقد قلبی اســت. ايمان فعلی ارادی و اختیاری است و از اين 
روی هم دانسته است و هم خواسته. دلیل اين سخن آن است که 
خداوند مردم را به ايمان دعوت کرده است و دعوت همواره به امور 
ارادی و اختیاری تعلق می گیرد. ايمان بر 
بستر بینش ها و دانسته ها می رويد. برای 
ظهور ايمان در افــراد، بايد بینش های 
مورد نظر را در آنها  فراهم آورد. با تغییر 
تلقی فــرد در مــورد ويژگی های نظام 
هســتی، زندگی دنیــا، حقیقت وجود 
انسان، تاريخ بشــر و آينده آن و مرگ و 
جهان پــس از مرگ، شــرط الزم برای 
ايمان در وی آماده می شود. اما اين تنها 
شــرط الزم اســت، زيرا ايمان عالوه بر 
دانسته بودن، خواسته نیز هست و بايد 
عزمی در آدمی ســر برآورد تا ايمان به 

قلب او نفوذ کند.
بر اين اســاس در روش حاضر نظر بر آن 
اســت که با تكیه بر بینش های مزبور، 
جنبشی در عزم آدمی پديد آيد و به اين 
ترتیب »بینش« به »عقیده« بدل شود و 
گره ريشه خود را در قلب بیفكند. از اين 
رو قرآن به اعطای بینش اکتفا نمی کند، 
بلكه انســان ها را فــرا می خوانــد تا به 
مقتضای آن بینش، ايمان بیاورند و عزم 
و اراده ای بر انجام لوازم عملی آن اتخاذ 
کنند: »َفآمنوا بِاللَ و َرسولِه و الّنورِ الَّذی 
اَنَزلنا: پس به خدا و رسول او و نوری که 

 ».فرستاده ايم ايمان بیاوريد

قرآن به اعطای 
بینش اکتفا 
نمی کند، بلكه 
انسان ها را فرا 
می خواند تا به 
مقتضای آن 
بینش، ایمان 
بیاورند و عزم و 
اراده ای بر انجام 
لوازم عملی آن 
اتخاذ کنند

ایمان به معنی باور و اعتقادی است که عمیقًا در وجود انسان رسوخ 
می یابد. از این رو جایگاه ایمان نه در قشر وجود آدمی، بلكه در عمق 

وجود اوست
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برخی از افراد، نقــش و اهمیتی برای ظاهر 
افراد قائل نیســتند و معتقدنــد ظاهر هر 
فردی، هر طوری که باشد فرقی ندارد، »دل 
بايد پاک باشد«. آيا واقعاً اين طور است. آيا 
جمله »دل بايد پاک باشــد« برای نجات 
کافی اســت؟ آيا ظاهر بر باطن و يا باطن بر 
ظاهر افراد اثر نمی گذارد. برای آن که اثبات 
شــود در عین اهمیت باطن، چنان نیست 
که ظاهر رفتــار و پای بندی به شــريعت 
اهمیت نداشته باشد، مناسب است توجه 
داشته باشیم که اصطالح باطن، باور قلبی 
و طهارت نفسانی را در بر می گیرد، چنان که 
اصطالح ظاهر اقرار زبانــی به توحید و نوع 
رفتار را شامل می شود. به عبارت روشن تر؛ 
باطن، ظاهر و ســالمت يــا آلودگی آن ها 
می تواند دو ساحت باور و رفتار را در برگیرد.

با نگريستن در آموزه ها می توان مردم را از نگاه 
ظاهر و باطن، به چهار دسته ذيل تقسیم کرد: 

1. کسانی که دارای سالمت باطن و ظاهر 
هستند. 

2. کسانی که دارای سالمت باطن و آلودگی 
ظاهرند. 

3. کســانی که دارای آلودگی باطن و ظاهر 
هستند. 

4. کسانی که دارای آلودگی باطن و سالمت 
ظاهرند.

دستة نخست؛ يعنی کسانی که دارای سالمت 
باطن و ظاهر هستند را بايد پیامبران، اولیای 
الهی و پیروان راســتین آنان دانست که در 
کنار برخورداری از نزاهت و سالمت باطنی، در 
ظاهر و رفتار خود نیز دارای پاکی و سالمتند. 
به عبارت روشن تر، آنان همان گونه که در درون 
جان خود به خداونــد باورمندند و از هرگونه 
آلودگی اخالقی پیراسته اند، در زمینه ظاهر و 
رفتار نیز به تمام فرامین دينی پای بندند. اين 
دسته در عالی ترين درجه از سالمت و درستی 
قرار دارند، و اين خالصة آن چیزی اســت که 
بارها در قرآن از آن با عنــوان »ايمان و عمل 

صالح« ياد شده است. 
دستة دوم؛ يعنی کسانی که دارای سالمت 
باطن و آلودگــی ظاهرنــد، را بايد همان 
اباحیون دانســت که به رغــم برخورداری 
از ايمان باطنــی، در مرحله رفتار و عمل به 
دستورات شــريعت پای بند نیستند. اين 
دسته در دومین مرحله از ارزش و اعتبار قرار 
دارند، زيرا در مقايسة باطن و ظاهر، باطن 
اهمیت بیشتری دارد و اباحیون به رغم عدم 
التزام به شريعت در مرحلة ظاهر، در باطن 

خداباور قلمداد می شوند.
دستة سوم؛ يعنی کسانی که دارای آلودگی 
باطن و ظاهر هستند را بايد شمار زيادی از 
کافران و فاسقان دانست که در عین الحاد 
و بی اعتقادی به خداونــد، از تظاهر به آن 
در مقام عمل نیز هیچ ابايی نداشــته و در 
برابر چشم همگان انواع گناهان را مرتكب 

می شوند. اين دسته را بايد پس از اباحیون 
قرار داد، زيــرا به عكس منافقــان، باطن 
خود را از کســی پنهان نكرده و با تظاهر به 
ديــن داری و درســت رفتاری باعث فريب 

ديگران نمی شوند. 
دســتة چهارم؛ يعنی کســانی که دارای 
آلودگی باطن و ســالمت ظاهرند، همان 
منافقان اند که با داشــتن الحــاد درونی و 
آلودگی باطنی، به  خاطر کسب منافع يا دفع 
پاره ای از آسیب ها، در مرحلة رفتار و ظاهر، 
به دينداری و اخالق مداری تظاهر می کنند. 
اينان با چنین منشــی، افزون بر آن که در 
مرحلة باطن فاقد ايمان و پاکی باطن اند، در 

مرحلة رفتار باعث فريب ديگران می شوند. 
از اين جهت، قرآن جايگاه منافقــان در روز 
قیامت را در پايین ترين مرحلة آتش دانسته 
ْرک اْلَْســَفِل  اســت: »إِنَّ الُْمَنافِِقیَن فِی الدَّ
ِمْن النَّارِ َو لَْن تَِجَد لَُهْم نَِصیًرا: آری، منافقان 
در فروترين درجــات دوزخ اند، و هرگز برای 
آنان ياوری نخواهــی يافت.«چنان که از اين 
تقسیم بندی و ارزش گذاری به دست می آيد، 
از نگاه آموزه های دينی، طهارت و پاکی باطن 
از سالمت ظاهر مهم تر است، اما با اين حال 
چنان نیست که ظاهر دارای اهمیت نباشد. به 
عبارت روشن تر، از نگاه متون دينی، تنها دستة 
نخست که دارای سالمت باطن و ظاهرند، اهل 
نجات و سعادت اند و سه گروه ديگر به میزان 
دورشدن از ســالمت باطن و ظاهر، از نیل به 

 .سعادت و نجات محروم خواهند شد

ظاهروباطندر
دوساحت
باورورفتار

دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد

فقط»دل«باید
پاکباشد؟!

یادداشت
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نگاه

               سید عیسی محمدی

دکتر نواب مقربی، پژوهشــگر حكمت متعالیه در پژوهشــگاه علوم 
انســانی و مطالعات فرهنگی، در گفتگويی کوتاه و در پاســخ به اين 
ســؤال که »چگونه بايد با افراد بی ادب برخورد کنیم؟«، گفت: شايد 
در نگاه نخست اين پرسش که چگونه با افراد بی ادب بايستی برخورد 
کرد پرسشی فلســفی به نظر نرســد، با اين همه، می توان با نگاهی 

فلسفی و البته عملی و کاربردی به اين مسئله نگريست. 
وی افزود: شايد نخستین پاسخ اين باشــد که با بی ادب بايد بی ادب 
برخورد کرد. پاسخ کسی که مشــتی به صورت شما پرتاب می کند 
اين است که شما هم مشــتی در ازای آن به صورت او پرتاب کنید، 
ولی اين را هم بايد در نظر گرفت که پرتاب کردن مشــت هزينه ای 
برای شــما دارد؛ ممكن است دست شما آســیب ببیند يا مشكالت 
ديگری برای شما پیش بیايد که اساساً قابل جبران نباشد يا جبران 
آن ممكن نباشد. همیشه گفته اند که بهترين دفاع، حمله است ولی 
گاهی شايد عكس اين موضوع صادق باشد »بهترين شیوه برخورد با 

حمله ديگران، دفاع است.« 
اين پژوهشگر فلســفی در ادامه ســخنانش تصريح کرد: روش های 
گوناگونی در رويارويی با بی ادبی ديگران وجود دارد که به اختصار به 

چگونهباافرادبیادببایدبرخوردکرد

تمرینهای
فلسفی

برخی از آن ها اشاره می کنیم: 
1. يكی از راه های رويارويــی با بی ادبی ديگران اين اســت که آن را 
درســی برای زندگی خود تلقی کنید. اشــخاص بی ادب آموزگاران 
زندگی اند، البته به شــرط آن که با ديد ديگری به آنــان نگاه کنید. 
تكنیک نخست را سعدی به ما عرضه می کند؛ »لقمان را گفتند: ادب 
از که آموختی، گفت: از بی ادبان. هر چه از ايشان در نظرم ناپسند آمد 
از فعل آن پرهیــز کردم.« بی ادبان به ما می آموزند که چه نبايســت 
بكنیم و اين خود نكته مثبتی است که نشان می دهد راه درست کدام 

است. 
2. اين که بی ادبــان را آموزگار اخالق بشــمريم، البته اين گفته ها به 
صورت نظری کار ساده ای است، اما در عمل کار سختی است. زمانی 
که به شما توهین می شود، کار بسیار دشواری است که در مقابل اين 
بی ادبی ساکت بمانید و خودتان را کنترل و در واقع کظم غیظ کنید. 

3. در اين موارد تكنیک های فلســفیـ  کاربــردي ديگری نیز وجود 
دارند که می توان بــه کار برد. يک تكنیک ديگر اين اســت که افراد 
بی ادب را جويای محبت بیانگاريم. آنان تنها محتاج توجه ديگران اند، 
ولی شــیوه ای را برای جلب توجه و ترحم به کار می برند که کمترين 
ترحم و بیشــترين توجه را به بار می آورد. اگر به افــراد بی ادب با اين 
ديد نگاه کنیم که آنان محتــاح توجه اند و نیاز به محبــت دارند، از 
میزان خشم ما به آن شــخص کاسته می شــود و ما را در برابر او در 
مقام باالتری می نشاند. ما چیزی درباره فرد بی ادبی که در خیابان و 
محل های عمومی به ما توهین می کند می دانیم که او نمی داند و اين 

ما را برتر از او می نشاند. 
4. تكنیک دوم، تكنیک سكوت و بی اعتنايی است. گاهی هم دردی با 
شخص بی ادب اصاًل از میزان بی ادبی او نمی کاهد و حتي او را جری تر 
هم می کند. با اين همه، زمانی که به شخص بی ادب بی اعتنايی کنید، 
دســت کم او را از چیزی که می خواهد به آن برسد محروم می کنید: 

جلب توجه! و همین آزردگی خاطر بی ادب را بیشتر می کند.
5. بعضی اشــخاص بی ادب وقیح تر از آن هســتند که با بی اعتنايی 
آزرده خاطر شوند. سكوت و بی اعتنايی را شايد حمل بر ترس و ناتوانی 
شما جلوه دهند و دلیل برتری خود بشناســانند. در اين گونه موارد 
چه بايد کرد؟ شايد اين آخرين راه کار باشــد که بی ادبی بی ادبان را 
با بی ادبی پاسخ دهید، البته به شــرط آن که اطمینان حاصل کنید 
که سكوت و بی اعتنايی يا حتي همدردی با بی ادبان اثر عكس دارد، 
ولی بايد خاطرنشان کرد حتی در اين جا نیز بايد آرامش درونی خود 

را حفظ کنید. 
می توانید فرياد را با فرياد، بی ادبی را با توهین پاسخ دهید، اما تالش 
کنید که خشم بر شما مسلط نشــود. هیچ چیزی باالتر از تسلط بر 
خويشتن نیســت، حتی زمان خشــم هم بايد تالش کرد که بر خود 
مســلط بود. وانمود کنید که خشــمگین هســتید، ولی در درون 
خشمگین نباشید. کار بسیار دشواری است اما با تمرين های فلسفی 
مســتمر در هنگام برخورد با بی ادبان و زمان فوران خشم می توان به 

 .آن دست يافت
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نوروز

بهار عارفان

آیین همدلی و هویت نوروزی
برای با هم بودن

بهار، رنگی که کهنه نمی شود
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طبــق روال طبیعــت بعــد از هــر پايیز و 
زمســتانی، بهار فرامی رســد. بهــار، فصل 
شــكوفايی، تازگی، زندگی نو و تجلی حیات 
در متن طبیعت مادی و بی جان اســت. اين 
تغییرات مثبت، به ما می آموزاند که زندگی، 
حیات و تجلیات الهی همواره در عالم جاری 
اســت، نه تنها در آفاق و انفس و جان ما هم 
اين تجلیات جاری است. کسی که حیات را 
در گیاهی کوچــک، ضعیف و نحیف جريان 
بخشــیده، می تواند حیات و زندگی حقیقی 
را در روح انســان جريان دهد و انسان را در 
افق واالی انسانیت و خلیفه اللهی زنده کند و 

چشم و گوش باطن انسان را باز کند. 
از طــرف ديگر اگــر بخواهیــم جنبه های 
منفی اين تغییرات را نگاه کنیم، همواره در 
زندگی همه ما اين فراز و فرودها وجود دارد، 

تا وقتی در اين دنیا هســتیم، هم بهار وجود 
دارد و هم زمستان. هم بسط و اقبال الهی را 
تجربه می کنیم و هم قبــض و ادبار قلب را و 
در شرايطی که حالت قبض و ادبار به وجود 
می آيد، انسان احســاس گرفتگی و بستگی 
می کند، فكر می کند انــگار هیچ پرتو نوری 
در زندگی او وجود نــدارد و حتی همه عرفا 
هم اين حال را تجربــه می کنند. عرفا و اهل 
معنا همیشه درگیر زلف يارند که گاهی اين 
تجلیات و جلوه ها بســته و گرفته می شــود 
و گاهی اوقات معشــوق گوشــه چشمی به 
عاشق نشان می دهد. اين حكمت و خاصیت 
زندگی در اين دنیاست که قبض و بسط با هم 
هست و هر وقت گرفتار حالت قبض و بسط 
زندگی  شويم و نوعی زمستان معنوی بر قلب 
ما حاکم  شود، بايد صبر کرد، حوصله داشت 
و منتظر بود تا دوباره گشــايش فرابرســد 
و بهار و زندگی در دل انســان روی بنمايد و 
جلوه های زيبای الهی اشتیاق و رنگارنگی را 
در ذهن و روح و روان انســان جلوه گر کند. 
اين بخش بسته شــدن، ايــن حالت قبض، 

اين زمســتان معنوی که در دل انسان پديد 
می آيد، واقعیت است و به معنای اين نیست 
که فرد اکنون از درگاه الهی رانده شــده و يا 
هیچ وقــت گشايشــی نخواهد بــود؛ هرگز 
اين طور نیست. اين رفت وآمدها سنت الهی 
در اين جهــان و امتحان و آزمــون معنوی 
برای عشــاق و طالبان خداست تا مشخص 
شود چقدر حوصله دارند و چقدر پای طلب 
می ايســتند و اگر درها بسته شــد و وصال 
دســت نداد، آيا باز هم همچنان شــیفتگی 
و اشــتیاق خود را حفظ  و سعی می کنند در 
خود زنده نگه دارند يا اين که بريده می شوند 
و به ســراغ جاذبه های ديگر و سرگرمی های 
دنیوی می روند. اين کــه بتوانیم ادب حضور 
و بندگــی را در حالت قبض حفــظ کنیم، 
حتی در زمانی که در دل خودمان احساس 
می کنیم عشق خداوند نیست و فكر می  کنیم 
درون ما تاريک شده و حس می کنیم گرما و 
شوق وصال الهی ما را به حرکت در نمی آورد، 
حتی در آن زمان هم اجازه ندهیم شــیطان 
بر ما غالب شــود و تاريكی هايی که در دل ما 

حجت االسالم والمسلمین 
حمیدرضا مظاهری سیف

رئیس مؤسسه 
بهداشت معنوی

درس آموزی از فرارسیدن بهار در افق معنویت و عرفان اسالمی

بهارِعارفانوعیِدعرفانی
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آمده بتواند حكومت کند و ريشــه های خود 
را حفظ کند. اگر ما بتوانیم از اين بحران های 
معنوی عبور کنیــم، آرام آرام برکتی که در 
گشايش ها و زمان بســط به وجود می آيد، 
بسیار بیشتر خواهد شــد. بعد از عبور دوره 
قبض و ســردی معنوی، حرارت و گشايش 
معنوی برای کســی که ادب را رعايت کرده 
و حد و حــدود خود را حفظ کــرده افزايش 
پیدا می کنــد. آن قدر گشــايش ها فراخ تر، 
جذاب تر و دل رباتر خواهد بود که واقعاً انسان 
باور می کند و متوجه می شــود که چند قدم 
پیش رفته و به خدا نزديک تر شــده و نور و 
حضور خداونــد را هرچه بیشــتر در درون 
خود احســاس می کند. بنابرايــن وقتی که 
بهار می رسد، درس بزرگش اين است که هر 
سردی، هر سرمايی و هر زمستانی پايان پذير 
است و بايد منتظر بود تا سر زلفش به کناری 
بزند و چهره گشــايی کند. به نظر می رســد 
اين درس بزرگی است که می توانیم در افق 

معنويت و عرفان از فرارسیدن بهار بگیريم.
موالنا می گويد: 

هر زمان نوعی شــود دنیا و ما/ بی خبر از نو 
شدن اندر بقا

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی اســت / 
مصطفی فرمود: دنیا ساعتی است.

در عرفان اســالمی معتقدند اســاس عالم 
بر تجلیات الهی اســت و تجلیــات الهی هم 
تكرارپذير نیست؛ يعنی هر لحظه ای خداوند 
جلوه جديد و نورافشــانی نويــی را در عالم 
انجام می دهد. به تعبیر قرآنــی »ُکلَّ يَْوم ُهَو 
فِی َشاْن« خداوند هر روز شأن جديد و جلوه 
تــازه ای را در عالم عرضه می کنــد. اين امر 
روندی مستمر است، عرفا می گويند تكرار در 
تجلی وجود ندارد، »ال تكرر فی تجلی«، اين 
جلوه های خداوند جديد است و اهل معنا که 
فراتر از ظاهر پديده ها و باطن و ملكوت اشیا 
را می بینند، متوجه می شوند که هیچ شیء و 
پديده ای را دو بــار نمی توان ديد. لحظه قبل 
که پديــده ای را ديديم تجلــی ديگری در او 
بود، االن که دوباره به پديده ها؛ گل، درخت، 
ابر، زمین و آسمان نگاه می کنیم، تجلی نو و 
تازه ای خودنمايی و جلوه گــری می کند. از 
اين جهت اين دنیا همــواره در روند تجلیات 

پیاپی الهی پیش می رود و به سوی او حرکت 
می کند. ما هم همین طور؛ يعنی انسان هم به 
عنوان موجود در گســتره موجودات هستی 
و مخلوقــات و تجلیات الهــی، از اين قاعده 
مســتثنی نیســت، ما هم دائم نو می شويم 
و هر لحظه خداوند در وجــود ما يک تجلی 
تازه ای را به صحنه می آورد و آشكار می کند 
که درک اين تجلیات باعث می شــود انسان 
هیچ وقت افسرده نشود و احساس تكرار به او 
دســت ندهد. خودش، دنیا، ديگران، زندگی 
و ... همه چیــز در لحظه برای او تازه اســت و 
انگار برای اولین بار است به دنیا آمده و انگار 
برای اولین بار اســت که اشــیا را می بیند، 
حتی چیزها يا اشــخاصی که بــا آن ها انس 
دارد و مدت هاســت با آن ها در ارتباط است، 
ولی وقتی اهل معنا از ايــن منظر ملكوتی و 
باطن نگر به حقیقت اشیا نگاه می کنند، هیچ 
چیزی را بــرای دو بار و به صــورت تكراری 
نمی بینند.بايد متوجه شويم که اين تجلیات 
مستمر هســتند و هر لحظه می رود و ديگر 
برنمی گردد و لحظــه بعدی، لحظه جديدی 
اســت. در واقع به تعبیری می تــوان گفت 
ما هر لحظــه از آِن قبلی می میريــم و در آِن 
بعدی بــه حیات بــر می گرديــم و حیات و 
زندگی الهی در ما جاری می شــود و دائم در 
حال مردن و زنده شــدن هســتیم، ولی اين 
حالت، مرده و زنده شــدن کوچكی است که 
اســتمرار دارد و در واقع زندگی ما را در دنیا 
تداوم می بخشــد و هر دفعه ای که اين مرگ 
و زندگی اتفاق می افتد، چیزهايی از ما از بین 
می رود و يافته های جديدی حاصل می شود 
برای کسانی که چشمشان باز است و حقايق 
را می بینند تا زمانی که مرگ بزرگ تری اتفاق 
می افتد و چیزی که از دســت می دهیم بُعد 
مادی خواهد بود و آنچه که به دست می آوريم 
شــفافیت روحانی و حضــور در عالم برزخ و 

مراتب باالتر خلقت است.

عید در عرفان اسالمی
»عید« به معنای بازگشــت است و از منظر 
عرفانی هر روزی که انســان به ســوی خدا 
برمی گــردد و قدمی در ايــن راه برمی دارد، 
برای او عید محســوب می شــود. در واقع با 

اعراض و رويگردانی از گناه و قدم گذاشــتن 
در راه بندگــی و دلدادگی خداوند، انســان 
می تواند برای خودش عید برپا کند و جشن 
بگیرد، چون يک قدم به ســوی خدا حرکت 
کرده و از طرف ديگر با يک قدم بنده، خداوند 
ده قدم به سوی او حرکت می کند و حجاب ها 
و موانع را بین خود و َخلقش کنار می زند؛ لذا 
روزی که ما بتوانیم يک قدم به ســوی خدا 
برداريم چه با گناه نكــردن، چه با بندگی و 
طاعت خالصانه به جا آوردن، به لحاظ معنوی 
آن روز عید و بازگشــت به اصل اســت، روز 
بازگشت به سرچشــمه نور، زندگی و عشق 
است و می تواند يک جشن بزرگ باشد. چه 
بســا اهل معنا می توانند نه هر روز، بلكه هر 
ســاعت و هر لحظه را برای خودشان به عید 
تبديل کنند که با اين کار سراسر زندگی شان 
پر می شود از عیدها، جشن ها و سرور وصال 
با ســرورالعارفین. هر چه ما به او نزديک تر 
شــويم، معرفت ما به او افزايش پیدا می کند 
و نتیجه افزايش اين معرفت سرور خواهد بود 
چون جلوه خداوند برای کسانی که معرفت او 
را به دست می آورند و کسب می کنند سرور، 
مسرت و شادمانی قلبی اســت، لذا يكی از 
نام های خداوند، سرورالعارفین است؛ يعنی 
برای کسانی که او را می شناسند مايه مسرت 

و شادی است. 
عارفان هر دمی، دو عیــد کنند/ عنكبوتان 

مگس قديد کنند
شــايد يک معنای دو عید در هر دم عارفان 
اين باشد که از گذشته و نفسی دور می شوند 
و آن را قربانی می کننــد و کنار می گذارند و 
اين رهايی، خودش عید اســت، اين که مقام 
و منزلی را پشــت ســر می گذارند و اين که 
وارد مقام و منزلی جديد و نزديک می شوند، 
لباس معنوی تازه ای به تن می کنند و حريم 
و افق جديدی را به لحــاظ الهی و تجلیات 
الهی درک، مشــاهده و تجربه می کنند. آن 
کنار انداختن گذشــته و درک آينده و آنچه 
که پیش روســت، به نظر می آيد دو رويداد 
خوشــايند، عید و مرحله ای است که در هر 
حرکتی حاصل می شود، رهاشدن از مراحل، 
محدوديت ها و منازل قبلی و رسیدن به افق 

 .گسترده تر منزل و مرحله بعدی

»ال تكرر 
فی تجلی«؛

این جلوه های 
خداوند جدید 
است و اهل معنا 
که فراتر از ظاهر 
پدیده ها و باطن 
و ملكوت اشیا 
را می بینند، 
متوجه می شوند 
که هیچ شیء و 
پدیده ای را دو 
بار نمی توان 
دید

در عرفان اسالمی معتقدند اساس عالم بر تجلیات الهی است و 
تجلیات الهی هم تكرارپذیر نیست؛ یعنی هر لحظه ای خداوند جلوه 

جدید و نورافشانی نویی را در عالم انجام می دهد. به تعبیر قرآنی 
»ُکلَّ یَْوم ُهَو ِفی َشْان«



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    46

حیات هر کشــوری پیوند ناگسســتنی با آداب و رســوم 
و ســنت های مردمی دارد که گرد هم جمــع آمده و بنیان 
ملتی را بنا نهاده انــد. ملت ها هر يک بــه طريقی در احیا و 
نگاهداشت ســنن و آداب ملی خود می کوشند و آينده خود 

را بر بنیاد میراث فرهنگی شان پايه گذاری می کنند.
نــوروز و آيین های وابســته بــه آن، يكــی از میراث های 
ارجمند تاريخ بشری است که نشــان از انديشه زندگی ساز 
پديدآورندگانــش دارد؛ آيینــی با رمــز و رازهــا و زوايا و 

ظرايفی که الهوت و ناسوت را در خود جمع آورده.
هزاران سال است که نوروز، نور امید و شادی در قلب مردم 
ايران بزرگ می پراکند. نام چنین آيینی يادآور تاريخ ديرپا 
و پرفراز و نشــیب ملتی است که دســتاورد فرهنگی اش از 

ارکان فرهنگ و تمدن بشری محسوب می شود. 
نوروز نشان هويت ماســت، هزاران سال اســت که در اين 
ســرزمین، چهره می نمايانــد، گاه با شــكوه و جالل و گاه 

آیینهمدلیو
هویتنوروزی

راز ماندگاری نوروز و هویت اسالمی ایرانی

دکتر محمد بقایی
پژوهشگر و استاد دانشگاه

غريب و دل گداز، ولی در هر حال يک پیام برای اين دياران 
دارد: با من تا نهايت تاريخ جاودان زی! 

هزاران ســال اســت که نوروز می آيد و می رود؛ گاه ناالن و 
پريشــان و زمانی ســرخوش و غزل خوان. بی نوروز، تاريخ 
اين ملک ورق نمی خورد. نوروز در واقع يكی از استوارترين 
ارکان هويت ماست. رمز ماندگاری آن را بايد در آيین های 
انديشــمندانه اش جســتجو کرد. آيین هايی کــه زنگ را 
از دل ها می شــويد و در آدمیــان گرمــی و مهربانی پديد 
می آورد. لب ها را خنــدان و چهره ها را شــاد می کنند. به 
ديدگان برق مهــر و يكرنگی می دهند و بــه ديدارها لذت 
می بخشــند. نوروز، عزيزان را عزيزتر و دشمنان را دوست 
می ســازد. زندگی را لطف و صفا می دهد، تازگی به ارمغان 
می آورد، کهنگی را می برد، میثاق ها را اســتوار می کند. نور 
امید را به قلب ها می تاباند، فرصت هــا را مغتنم و خاطره ها 
را جاودان می سازد. عداوت ها را ســرد و دوستی ها را گرم 
می کند. طراوت و برکــت با خود می آورد. بــا آدمی همان 
می کند که ابر نیســان با چمن... اين ها بخشی از عناصری 
اســت که موجب جاودانگی نوروز شــده، زيرا آدمی اصوالً 
طالب نشاط، پويايی و تحرک است و اين ها را نوروز با خود 
به ارمغان مــی آورد. نوروز به آدمیان يــادآوری می کند که 
بايد زندگی را به شــادی گذراند و از غم گريــزان بود، زيرا 
اندوه و غم مخرب و ويرانگر، و شادی سازنده و خالق است.

نوروز ســراپا شور و شــوق و نشاط اســت و اين خود يكی 
از داليل بزرگ دوام آن به شــمار می آيد. اصــوالً ايرانیان 
برای شــادی ارزش بســیار قائل بودند و بــه همین جهت 
هر رويــدادی را عاملی بــرای مفرح ســاختن زندگی قرار 
می دادنــد. در ســرلوحه اغلــب کتیبه های هخامنشــی 
آفرينش »شــادی« برابر با آفرينش زمین و آسمان دانسته 
شــده و در آن ها گفته شده »بغ بزرگ اســت اهورامزدا که 
اين زمین را آفريد که آســمان را آفريد که شــادی را برای 
انســان آفريد...« بنابراين می توان نتیجــه گرفت که وجود 
جنبش های متعــدد برای حفظ شــادی و برکندن بیخ غم 
از پیكر جامعه بوده اســت، البته بايد توجه داشــت که شاد 
زيستن در ايران باستان ارزشــی متعالی به شمار می آمد و 
شادی با امور الهی پیوند داشته اســت، منتها مفهوم آن با 

مقاله
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آنچه در آيین های يونان و روم بوده، کاماًل متفاوت است.
شــادی در نزد ايرانیان عبارت بوده اســت از صفای باطن، 
ســرزندگی و تنوير روح، نه از خود بی خود شدن و فراموش 
کردن خويشــتن. زمــام شــادی در آيین هــای ايرانی به 
دست انديشه اســت. برای مثال در آيین های نوروزیـ  از 
چهارشنبه ســوری گرفته تا ســیزده به درـ  عنان نشاط به 
دست عقل است. شــادمانی در آيین های ايرانی از جمله در 
نوروز، موقرانه و انديشمندانه است. در حقیقت شادی های 
نوروزی حاصل انديشــه ها و افكار واالســت. شــادی های 
حاصل از اين مراســم هر يک سر در انديشــه ای قابل تأمل 

دارند.
جالب اســت که اين سنت ها در همه اين ســرزمین پهناور 
بی آن که مبلغ و مدرســی داشــته باشــند، تقريباً يكسان 
برگزار می شوند و مردم شهرها و روستاها از دورترين نقطه 
کشــور گرفته تا مرکزی ترين نقطه، طــوری آن ها را انجام 
می دهند که گويــی از الگويی خاص پیــروی می کنند. از 

اينجا مفهوم سنت را به خوبی می توان دريافت.

سنت فرهنگی و آینده تاریخی
سنت، روح فرهنگی اســت که از آغاز تاريخ يک قوم شكل 
می گیــرد، خــرده فرهنگ ها را جــذب يا دفــع می کند و 
همچنان راه می پويد و نظر به آينده دارد. همین ســنت ها 
هســتند که عامل اصلی حفظ تمامیت ارضی اين سرزمین 
پهناور در درازنــای تاريخ بوده اند. غالبا گفته می شــود که 
زبان فارســی عامل پیوند اقوام ايرانی است. حال آن که اگر 
نیک بنگريم تأثیر ســنت ها بیش از زبان اســت. بسیاری از 
مردم با زبان اصلی کشــور يعنی فارسی آشــنايی ندارند و 
در نتیجه دارای زبان مشــترکی نیستند، ولی سنت هايشان 
مشترک است. همین سنت های مشــترک مهم ترين عامل 
در پیوند مردم اين ســرزمین و الجــرم مهم ترين عنصر در 
حفظ تمامیت ارضی کشــور اســت: از همین رو اســت که 

می گويند همدلی از همزبانی بهتر است.
در آيین های نــوروزی همه مردم اين خــاک از هر آيین و 
عقیــده ای مراســمی همانند را بــه طور هماهنــگ انجام 
می دهند که تأثیــر آن حفظ عنصر همبســتگی و وحدت 

اســت که ايجاد آن فقط از طريق آيین های ســنتی ممكن 
است، البته سنت های دينی هم نیروی خاص خود را دارند 
ولی وسعت و گسترش شــان در هیچ کشور بزرگی به میزان 
سنت های ملی نیســت. وقتی می گويیم ســنت ملی يعنی 
ســنت و باوری که مورد قبــول و احترام هر فــردی اعم از 
هر دين و مذهبی است. ســعی در کمرنگ کردن و زدودن 
آيین های نوروزی ناشــی از ناآگاهی تاريخی و اجتماعی و 
کاری بس خطرناک اســت. از همین روســت که دشمنان 
ملیت و هويــت ايرانی بــا آن در طــول تاريخ بــه مقابله 
برخاســته اند تا از شــكوه و جالل آن بكاهنــد، ولی نوروز 
همیشه با واپسگرايان و مهاجمان و معاندان فرهنگ ايرانی 
مبارزه کرد است و همیشــه نیز همچون تهمتن پیروز بوده 
اســت. نوروز مبارزی است همیشه پیروز. شــايد از همین 
روســت که هر ايرانی در آغاز ســال نو به يک ايرانی ديگر، 
در حالی کــه لبخند امید بــر لب دارد، به عنــوان نماينده 
يكی از کهنســال ترين فرهنگ هــا ســرفرازانه می گويد: 
نوروزتان پیروز!سال هاســت که کشــورهای فارسی زبان و 
دارای رســم نوروز در يكی از کشورها مراســمی را برگزار 
می کنند و رؤسای جمهور ديگر کشورها را دعوت می کنند. 
اين مراســم به پیوند میان ملت های ايــران بزرگ و دارای 
زبان مشــترک می انجامد و میان دولت های اين کشــورها 
هم پیوند سیاســی و ... برقرار می کند که در نهايت به صلح 
و دوستی منطقه ای و جهانی کمک خواهد کرد. امیدواريم 
اين گونه فعالیت ها افزايش يابد و موجب گســترش فرهنگ 
و سنت ايرانی ما شود که با اســالم هم آمیخته شده و ديگر 
رنگ و بوی اســالمی گرفته و مورد تأيید و مهر اســالم هم 

 .قرار گرفته است

سال هاست که 
کشورهای فارسی 
زبان و دارای رسم 

نوروز در یكی از 
کشورها مراسمی 
را برگزار می کنند 
و رؤسای جمهور 
دیگر کشورها را 
دعوت می کنند. 

این مراسم به 
پیوند میان 

ملت های ایران 
بزرگ و دارای 
زبان مشترک 

می انجامد که در 
نهایت به صلح و 

دوستی منطقه ای 
و جهانی کمک 

خواهد کرد

غالبا گفته می شود که زبان فارسی عامل پیوند اقوام ایرانی است. 
حال آن که اگر نیک بنگریم تأثیر سنت ها بیش از زبان است. بسیاری 

از مردم با زبان اصلی کشور یعنی فارسی آشنایی ندارند و در نتیجه 
دارای زبان مشترکی نیستند، ولی سنت هایشان مشترک است
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              سپیده مهدلو

جشــن نوروز، جشــن پیروزی و 
آزادی  بود، جشن  ملی  شــادمانی 
و برابــری مردمان ســتمدیده ای 
بود که ســالیان دراز سر بر فرمان 
مردمان  داشــتند.  ستمگر  دیوان 
مــزدوران  جامعه،  پاییــن  طبقه 
کم مــزد یــا کارگــران بی مزد و 
پایه  بودند. آن هــا هیچ گاه  دیوان 
و پایگاهــی نداشــتند. از این رو 
دیوان  بــا  جمشــید  که  هنگامی 
در جنگ شــد، یاری هــا کردند تا 

رسید. جمشید  پیروزی  به  جمشید 
پیروزی خود را جشــن گرفت و آن 
روز خجســته را روز اول فروردین 
انتخاب کرد. در ایــن روز، طبیعت 
هم در اعتــدال بــود. خالصه که 
از همــان زمــان، اول فروردین و 
سال  آغاز  تاریخ  شــد  نوروز  عید 
ایرانیان و هنوز هم این سنت نیک 

و حسنه ادامه دارد. 
نوروز کــه روز جشــن پیــروزی و 
شادی همگانی بود، بســیار با شكوه 
برگزار می شــد؛ مردم لباس های نو 
و زيبــای خــود را پوشــیده و کاله 
نوروزی را بر ســر می نهادند و سرمه 
عیدی را به چشــم کشیده و زينت و 
زيور عید بر خود می بســتند. بازتاب 
اين تصور را در آثــار بازمانده زبان 
و ادبیات فارســی می توان مشاهده 
کــرد: »در نــوروز خوب شستشــو 
کنیــد و خــود را پــاک نگهداريد و 
بهترين»جامه ها« را بپوشــید و بوی 
خوش به کار بريد و ســپاس خدای 

را به جای آوريد.«  
در  هــم  خارجــی  جهانگــردان 
ســفرهايی که بــه ايــران کرده اند، 
اطالعــات در خور توجهــی در اين 
بــاره به دســت داده انــد: »ايرانیان 
برای نوروز نام هــای مختلفی دارند. 
از آن جملــه آن را »عیــد لبــاس 
نــو« می خوانند. چــون هرکس هر 
اندازه ای نادار باشــد، در اين جشن 
يک دســت لباس نو به تن می کند و 
افراد متمكن در ايــام عید هر روزی 

ملبوس ديگری در بر می نمايند.«  
»برنامه ايــام عید عبارت اســت از 
لباس عید پوشــیدن، هديــه به هم 
دادن، تبريــک و تهنیــت بــه هم 

گفتن، شاد بودن و نشاط کردن.«  
يكی از مراســم جشــن نــوروز که 
البته حــاال تا حد زيــادی فراموش 
شــده »نوروزخوانی« اســت. رسم 
چنین بــوده که چنــد روز پیش از 
فرا رسیدن نوروز، ســه يا چهار تن 

خواننــده و نوازنده بــه در خانه ها 
متضمــن  اشــعاری  و  می رونــد 
فرارسیدن بهار، اســتقبال از نوروز 
و دعای خیر بــرای ســاکنان خانه 
همراه با نواهايی ســاده و بی پیرايه 
نوروزخوانی  ترانه هــای  می خوانند. 
اغلب بــه گونــه ترجیع بند اســت. 
خواننــده اصلی متناســب با شــأن 
ابیاتی بديهه می ســرايد  صاحبخانه 
می رســد،  ترجیــع  بــه  چــون  و 
دســته جمعی می خواننــد. گاه هم 
تمام ترانه به طــور گروهی خوانده 
می شــود. شــعر يكی از اين ترانه ها 

چنین است:
گل در گلستان آمد بلبل به بستان آمد

ای امت محمد نوروز سلطان آمد

هدیه های نوروزی
پیش از اسالم و نیز پس از اسالم در 
ايران هنــگام عید، داد و ســتدهای 
نــوروزی در میان شــاهان و مردم 
معمولــی رواج داشــته و تــا همین 
ســال ها اين ســنت انجام می شود. 
و  معمول تريــن  نــوروز  ايــام  در 
عمومی تريــن عیدانــه ای کــه داد 
و ســتد می شــد، هديه و بخششی 
بــود کــه از طــرف بزرگ ترهــا به 
داده  کوچک ترهــا  و  زيردســتان 

می شد.
بهل تا دست و پايت را ببوسم 

بده »عیدانه« ِکامروزست عیدم 

هفت سین نوروزی
هفت ســین نوروز يک ســنت کهن 
پارسی اســت. اين ســنت از زمان 
باســتان تا امروز همچنــان جايگاه 
ويــژه خود را نــزد پارســیان حفظ 
کرده است. اين ســنت کهن دارای 
معانی ويــژه و نیز نشــانی از رمز و 
رازهای هوشــمندانه زندگی نیاکان 

ماست.
تاريخچــه اين رســم مبهم اســت و 
»هفت ســین« در يــک دوبیتی که 

بازخوانیسنتهاینوروزی

ایامتمحمد)ص(
نوروزسلطانآمد

مقاله
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به طور واضحی معاصر اســت ريشه اين ســنت را از زمان 
کیانیــان و در اصل به صورت هفت شــین بیــان می کند 
»روز نوروز در زمــان کیان/می نهادند مردم ايران/شــهد 
و شیر و شراب و شــكر ناب/شمع و شمشــاد و شايه اندر 

خوان« 
در ســفره هفت ســین معموالً هفت جزو يا بیشــتر که 
با حرف ســین آغاز می شــوند قرار می گیرد که معموالً 
از مجموعه زير انتخاب می شــوند: ســیر، سیب، سبزه، 
سنجد، سرکه، ســمنو، ســماق، سنبل، ســكه، سپند، 
سپستان، ســوهان، سوســن، سرمه، ســنگک، سبزی، 
ســیاهدانه. از اين ســین ها )و نیــز اجــزاي ديگر اين 
ســفره( معموالً به نماد مفاهیمی چون نوزايی، باروری، 

فراوانی، ثروت، و مانند آن ها ياد می شود. 

سبزی کاری
مــردم از اوايــل اســفندماه به ســبز کردن ســبزه در 
کاســه ها و بشــقاب ها می پردازنــد. به ايــن ترتیب که 
گندم، عــدس، جو و ديگــر بقوالت را بــه آب می ريزند 
تا جوانه زند. بعد دانه ها را در کاســه ها و بشــقاب های 
نازکــی  پارچــه  آن  روی  و  می ريزنــد  جداگانــه ای 
می اندازند، بــا اين اعتقــادات که اگر چشــم ناپاک بر 
ســبزه بیفتد، يا که بچــه آن را جابه جا کند ســبزه قهر 
می کند و سبز نمی شــود. البته اين کار در گذشته دلیل 
بســیار مهمی داشــته و خانواده های ايرانی بر اســاس 
همین کار متوجه می شــده اند که در سال پیش رو آب و 
هوای محل سكونتشان برای کاشــتن کدام دانه مناسب 

است و می توانند آن را کشت کنند. 

میر نوروزی
»میر نــوروزی« شــخصی بوده کــه برای مــدت چند 
روز ـ منحصراً در ايام نــوروز ـ به فرمانروايــی برگزيده 
می شــده اســت. در اين مدت کوتاه به کارهای مردمی 
و دادگســتری می پــردازد. ســرانجام پس از گذشــت 
فرمانروايی چنــد روزه به خانه يكی از بــزرگان پناهنده 

می شود.
می گويند در کردســتان هنوز اين رســم زنده اســت. در 
نخســتین چهارشــنبه ســال برای برگزاری جشــن میر 
نوروز، يكی را از میان خــود به نام میر بــرای فرمانروای 
چند روزه نــوروز بــر می گزينند و برای برگــزاری »میر 
نوروز«، بزرگان شــهر و يا روســتا جامه های نو، کمربند 
و بازوبند، اســب و چكمــه، مهمیز و شمشــیر، خنجر و 
چیزهای گرانبهای خود را در دســترس گروه میر نوروزی 

 .به نام سپرده می گذارند

نوروزنامه
تنهاکتابمستقلفارسیدربارهنوروز

»نوروزنامه« کتابی اســت به زبان 
فارسی، منسوب به عمر خیام. اين 
کتاب درباره پیدايش جشن نوروز و 
آداب آن نوشته شده  است. با توجه 
به اشاراتی که خیام به مبدأ تقويم 
جاللی و کبیســه های پیش از آن 
می کند، اين کتاب اواخر قرن پنجم 

نوشته شده است. 
اگر چه گزارش جشــن نــوروز و 
مهــرگان و تاريخ ايــن دو روز در 

کتاب های ادبی و تاريخی عربی مكرر آمده و در ادبیات فارسی 
هم پیش از خیام، در کتاب های »التفهیم« و »زين االخبار« از 
آن نام برده  شده، اما تنها کتاب فارسی که مستقاًل دربارة نوروز 

سخن گفته باشد، همین کتاب است.
خیام رساله خود را با سبب پیدايش نوروز آغاز مي کند و ريشه 
اســطوره اي و تاريخي آن را بیان مي دارد و دربــاره دوازده ماه 
ســال و معناي آن ها آگاهي هايــي در اختیــار خواننده قرار 
مي دهد. سپس از آيین هاي پادشــاهان باستاني ايران و آمدن 

موبدان موبد نزد شاه در نخستین روز سال نو ياد مي کند.
آگاهي هايي نیز درباره دفینه ها، انگشتري ها و پیرايه هاي آن، 
شمشــیر و تیر و کمان، قلم و خاصیت آن به دســت مي دهد. 
اطالعاتي نیز درباره اســب و تیمارداري و نام اسبان و بازها در 
ادامه مي آيد. آخرين بخش کتاب جستاري است درباره »روي 
نیكو«. در هر بخش نیز حكايت هاي کوتاه تاريخي و اجتماعي 

آورده شده و بدين گونه بر جذابیت کتاب افزوده شده است. 
در نوروزنامه خیام آمده است: »اما ســبب نام نهادن نوروز آن 
بوده است که چون بدانســتند آفتاب را دو دور بود؛ يكي آنک 
]آن که[ هر ســیصد و شــصت و پنج روز و ربعي از شبانه روز 
باول ]به اول[ دقیقه حمــل باز آيد، به همان وقــت و روز که 
رفته بود نتواند آمدن، چه هر ســال از همین مدت کم شود. و 
چون جمشــید آن روز را دريافت، نوروز نام نهاد و جشن آيین 
آورد... و بر پادشاهان واجب اســت آيین و رسم ملوک به جاي  
آوردن از بهر مبارکي و از بهــر تاريخ را و خرمي کردن باول ]به 
اول[ سال.«»نوروزنامه« به ســبک قرن پنجم هجری تحرير 
يافته و بنیاد آن بر پايه بلعمی و بیهقی اســت، يعنی از حیث 
ايجاز، عدم مترادفات، موازنه، کم  داشــتن لغات تازی و انشای 
جمله های کوتاه و زيبا از پیروان ســبک قديم است و به طور 
کلی از »سیاستنامه« و »قابوسنامه« به سبک قديم نزديک تر 

 .است
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آن قدیم ترها که هنوز گوشــی های موبایــل زندگی را در 
ســیطره خود درنیاورده بودند، دور هم که می نشســتیم 
کلی حرف برای گفتن داشــتیم. وقتی ایــام عید نوروز به 
هم ســر می زدیم، هرکس از تازه ترین خبرها و اتفاقاتی که 
شــنیده بود حرف می زد. بعضی ها کتاب هایی را که خوانده 
بودند بــرای دیگران تعریــف می کردنــد و پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های نسل های قدیم تر هم کلی حكایت برای گفتن 
داشتند. از شــاهنامه خوانی هایی که زمان بچگی شان دیده 
بودند، از حكایت های پر از هیجان و شجاعت برخورد رستم 
با هر کسی که می خواســت به خاک ایران دست درازی کند 
و ... . حاال اما به نظر می رســد زور گوشی های موبایل بر همه 
زیبایی ها چربیده اســت و دیگر جمع های شاد و زنده قدیم 
تكرار نمی شــود. نمی دانم چقدر با این جمله که این روزها 
زیاد هم شنیده می شود موافقید. البته این که چقدر موافقیم 
اصاًل مهم نیســت، چون با موضوع مهم تری روبه رو هستیم؛ 
این که چگونــه می توان عید نوروز امســال را پر از پویایی، 
شادی و مهربانی ایام گذشــته کرد و فقط به نق زدن درباره 
این که قدیم چنان بود و حاال چنین بســنده نكرد. ما سعی 
می کنیم چند پیشــنهاد خوب فرهنگی بــرای مهمانی های 
امســال عید به شــما ارائه کنیم و البته می دانیم که همه 
نسبت به شــناختی که محیط خانواده و دوستان خودشان 
دارند، می تواننــد ابتكارات فرهنگی خیلــی خوبی را برای 
ایام نوروز داشته باشند. البته اگر از ایده های ما هم استفاده 
کردید خوشحال می شویم، این اتفاق شیرین را با ما در میان 

بگذارید. 

مادربزرگ ها پر از حرف های نگفته
امســال روز زن، مادر و میالد پر برکــت حضرت فاطمه 
زهرا)س(، مصادف شده است با 2۹ اســفند. هر چند که 
اين روز در تقويم تعطیل رسمی اســت و همه می توانیم 
به مادرها و مادربزرگ ها ســر بزنیم، اما روز اول عید را 
هم با توجه به اين که به ديدار ايــن عزيزان می رويم، به 
آن ها اختصاص دهیم. بگذاريم حرف های نگفته شــان و 
خاطرات نابشان را از حس مادرشــدن برايمان بگويند. 
باور کنید ايــن فرهنگی ترين کار برای اين روز اســت. 
چرا که ما همیشــه فرهنگی داشــته ايم کــه احترام به 
زن، مادر و به خصــوص بزرگ ترهــا در آن حرف اول را 
می زده اســت. خالصه آن که يادتان نــرود در تعطیالت 
عید نوروز يک روز را بــرای شــنیدن مادرانگی مادرها 

وقت بگذاريد. 

گپ زدن با کتاب خوان ها
زمانــی کتاب خواندن برای خــودش کار باکالســی بود 
و يكــی از پزهای جامعه مان محســوب می شــد. اما حاال 
گاهی شــنیده ايم که برخی می گويند نه بابا حوصله ندارم 
کتاب بخوانــم! و اين حرف... خیلی تلخ و دردآور اســت. 
در ايام نوروز حتماً بــا آن ها که می دانیــد هنوز هم دلی 
در گرو کتاب دارنــد گپ بزنید. بگذاريد با شــما از کتاب 
حرف بزنند و شــما هم از کتاب های تازه ای که خوانده ايد 
برايشــان بگويید. اين اتفاق می توانــد حواس آن هايی را 
هم که خیلی اهل کتاب نیســتند، به ســمت شما بكشاند 

برای
باهمبودن
چندپیشنهادخوب
برایمهمانیهای
عیدوتعطیالت
ابتدایسال

پیشنهاد
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و خدا را چه ديديد، شــايد آن ها هم کمی به کتاب جذب 
شدند. 

کتاب عیدی بدهید
کتاب عیــدی بدهید؛ هم بــه بچه ها و هــم بزرگ ترهايی 
که دوستشــان داريــد. البته قبــول داريم که برداشــتن 
اســكناس های نو از الی صفحات پر برکت قــرآن، بهترين 
عیدی برای بچه هاست، اما می توان يک کتاب را هم به اين 
عیدی اضافه کرد و از همین حاال انس بــا کتاب را به آن ها 
ياد داد. اگر بچه ها فقط انیمیشــن تماشــا می کنند و تبلت 
و موبايل دوســت دارند، ما هم مقصر هســتیم و بايد برای 
تغییر اين روند همه با هم تالش کنیم. ما هم در اين شماره 
از قول اهالی فرهنــگ و هنر، کتاب های خوبــی را معرفی 
کرده ايم که می توانید از میــان آن ها برای بزرگ ترها کتاب 

بخريد و عیدی بدهید. 

بازگشت به گذشته
همیشه هم بازگشت به گذشــته بد نیست، گاهی اوقات 
حتی نیاز مهمی اســت. ديــوان حافــظ در خانه اغلب 
ايرانی ها هست و شــايد حتی خیلی از ما آن را در گوشی 
موبايلمان هم داشته باشیم. به رســم گذشته ها دور هم 
که جمع می شــويم شــعر حافظ بخوانیــم و حتی میان 
حاضــران مســابقه آواز هــم بگذاريم. خصوصــاً اين که 
بچه ها را هم وارد اين مســابقه کنیم و با يــک تیر چند 
نشــان بزنیم. هم با فرهنگ ايرانی مأنوسشان کنیم، هم 
حواسشــان را از مدام تلويزيون ديــدن و بازی کردن با 
موبايل پرت کنیم و هم آن ها را وارد يک رقابت شــیرين 
کنیم. اهل هر دياری که هســتید، حتماً شاعران بزرگی 
هم داريد. ايران ســرزمین شعر اســت و از اين نظر هر 
شــهر و اســتانی افتخارات خودش را دارد. اگر مسابقه 
آواز را با شــعر اين شــاعران برگزار کنید و کمی لهجه 
محلی را هــم چاشــنی آن کنید که ديگــر کار فرهنگی 

بسیار مهمی انجام داده ايد. 

مشاعره کنید
مشــاعره هم يكی از اتفاقات خوب فرهنگی اســت که در 
گذشــته خیلی هم مهم بود. بعضی به اصطالح روشفكرها 
اين نــگاه را با خود آوردند که »ای بابا شــعر از بر باشــیم 
که چه بشــود!« خــب همین عیــد نوروز از آن ها ســؤال 
کنیم اهمیت از بر بودن شــعر به عنــوان مهم ترين ويژگی 
فرهنگی يــک ايرانــی را حــذف کرديم و چــه چیزی را 
جايگزينش کرديم؟ اخبار زرد تلگرامــی را... پس يادمان 
باشــد شــعر از بر بودن برای يک ايرانی خیلی کار مهمي 

است و البته توانايی 
از  ذهنی اســتفاده 
اشــعار در مشاعره. 
را  مســابقه  هــم 
و  می شــويم  برنده 
با خانــواده و اقوام 
را  لحظات شــادی 
داريم و هم يادمان 

می آيد فرهنگ ايرانی، فرهنگ شعر و شعورمندی است. 

حكایت دینی، حكایت ایرانی
با فرزندانمــان قرار بگذاريــم قبل يا بعد از هــر مهمانی و 
عیدديدنی برايشــان يک حكايت دينی يــا ايرانی تعريف 
کنیم. بچه ها قرار اســت از همین حاال در ذهنشــان نقش 
ببندد که مــا، هم مســلمانیم و هم ايرانــی و هیچ تهاجم 
فرهنگی و جهانی شــدن و موضــوع ديگری نبايــد بتواند 
اين دو اصــل مهــم را کمرنگ کنــد. حكايــت دينی، تا 
همیشه گوشه ذهنشــان بماند که ما مســلمانیم و مريد و 
پیرو بزرگانی هســتیم که افتخار تاريــخ جهانند و حكايت 
ايرانی، تا يادشــان بماند وطن چه مفهوم بزرگی اســت و 
برای حفظ ذره ذره ايــن خاک بايد با همــه وجود مردانه 

ايستاد. 

به افتخار روز طبیعت
»سیزده به در« روز طبیعت اســت؛ روزی که بعدش منابع 
طبیعی کشورمان با عرض شــرمندگی تبديل به زباله دانی 
بزرگي می شــود! از بس که مردم زباله هايشان را به گوشه 
و کنار پرتــاب می کننــد و ... . خالصه ايــن قصه های تلخ 
تكراری است و همه با آن روبه رو شــده ايم. نمی گويیم اين 
روز را به جمع آوری زباله ها بگذارنید، اما حواســمان باشد 
هر يک از ما می توانیم يک کار بــزرگ انجام دهیم و آن هم 
اين اســت که دقت کنیم روز گشت و گذار در طبیعت را در 
شــرايطی به پايان برســانیم که ما، همراهان و خانواده مان 

هیچ زباله ای را در طبیعت جا نگذارد. 

یک روز هم برای پدرها 
22 فرورديــن روز میــالد با ســعادت حضــرت علی)ع( 
شــیرمرد بزرگی اســت که تاريخ به احترامش می ايستد 
و البته روز پدر. يادمان باشــد، حاال که در اين تعطیالت 
روزی را برای مادرها و مادربزرگ ها گذاشــتیم، يک روز 
را هم به پدرهــا و پدربزرگ های عزيــز اختصاص دهیم 
و پای حرف هايشــان که از عســل هم شــیرين تر اســت 

 . بنشینیم

در ایام نوروز 
حتمًا با آن ها 
که می دانید 
هنوز هم دلی 
در گرو کتاب 
دارند گپ بزنید. 
بگذارید با شما 
از کتاب حرف 
بزنند و شما هم 
از کتاب های 
تازه ای که 
خوانده اید 
برایشان بگویید

دیوان حافظ در خانه اغلب ایرانی ها هست و شاید حتی خیلی از ما آن 
را در گوشی موبایلمان هم داشته باشیم. به رسم گذشته ها دور هم که 

جمع می شویم شعر حافظ بخوانیم
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آخرین روزهای ســال است. زمستان 
کم کم کوله بــارش را می بندد که برود 
و بهار این پا و آن پا می کند که بیاید و 
به همه چیز رنگ و بوی تازه ای ببخشد. 
بهار برای هر یک از ما صدها خاطره با 
خود دارد. خاطره لبــاس عید، خانه 
تكانی، لحظه های شاد و تكرارنشدنی 
کودکی در خانه اقوام و عیدی گرفتن، 
چیدن بســاط هفت ســین و ... . بهار 

برای هم نسل های ما و البته چند نسل 
قبل ترمان خاطره ای موســیقایی هم 
دارد. خاطره ای که از ســال های میانی 
دهه ۷0 با صدای خــوب بیژن خاوری، 
آهنگسازی فرید شــب خیز و ترانه ای 
بسیار زیبا و دوست داشتنی از استاد 
ایرج قنبری در جانمان نشسته است. 

حتماً می دانید از چه حرف می زنم... 
بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

پرندگان مهاجر ترانه خوان شده اند 
یاد و خاطره این اثر دوست داشتنی و 
زیبا ما را برآن داشت تا سراغی بگیریم 

از استاد ایرج قنبری، ترانه سرای این 
کار و یكی از شاعران تأثیرگذار و موفق 
شعر انقالب. شاعری که می توان او را 
از چهره های برجسته و شناخته شده 
دهه اول انقالب اســت و یار و دوست 
نزدیک زنده یاد ســلمان هراتی که او 
هم یكی از چهره های برجســته شعر 

انقالب است. 
نیمایی  شــعر  مجموعه های  قنبری 
بســیار موفقی داشــته و در عرصه 
ترانه ســرایی هم می تــوان او را از 
این  پیشــگام  و  شاخص  چهره های 
عرصه در زمان فعالیتش دانســت. به 
بهانه بهار، خاطره هایی که با ترانه اش 
داریم و احوالپرســی از این شاعر و 
ترانه سرای پیشكسوت با او گفتگویی 

انجام دادیم. 

ترانه »بهــار آمد و شمشــادها جوان 
شده اند« در آستانه آمدن بهار ما را به 
ياد شما انداخت و گفتيم به رسم نياکانمان 
در اين روزها به احوالپرسی بزرگ ترها 
برويم و خاطره هايتان را هم از اين ترانه 

با هم مرور کنيم. 
از لطف شما تشــكر می کنم. راستش 
خیلی خوشحالم از اين که می بینم اين 
ترانه هنوز هم در ذهــن خیلی از مردم 
مانده است. اين ترانه در مجموعه شعر 
»ياس های ســرگردان« بنده منتشــر 
شده است و در واقع مجموعه کوچكی 
بود که حوزه هنری آن را منتشــر کرد. 
يعنی شعر را سروده بودم و بعدها روی 
آن ملودی گذاشته شــد. البته بیش از 
4۰۰ قطعه موســیقی با ترانه های من 
ساخته شده اســت، اما بهار است ديگر. 
دل همه را بــرد و اين قطعــه اين قدر 

خوب به يادشان ماند. 

چه شد که اين شعر را سروديد؟ 
به خاطــر دارم نخســتین ســال های 
پس از پیروزی مــا در جنگ تحمیلی 
بود و در هفتــه دفاع مقــدس بوديم. 
فكر می کنم ســال 71 بــود و به اتفاق 
جمعی از شــاعران عازم مناطق جنگی 

باایرجقنبری،شاعر
»بهارآمدوشمشادهاجوانشدهاند«

بهار؛رنگیکه
کهنهنمیشود

گفتگو
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قصرشــیرين بوديم که زنده ياد استاد 
مشــفق کاشــانی که هرگز خوبی ها و 
بزرگواری هايشــان از ذهــن هیچ کس 
پاک نخواهد شد، به خاطر لطفی که به 
بنده داشتند از من خواستند ترانه ای با 
موضوع بهار که مناسبتی هم با مقاومت 
و پايداری ملت ايران داشته باشد، آماده 
کنــم. از آن جا که قبال هــم با حمايت 
ايشــان ترانه هايی از من به آهنگسازان 
سپرده شــده بود و برخی از آن ها هم با 
اقبال خوبی روبه رو شده بودند، با کمال 
میل پیشنهاد ايشان را پذيرفتم و شروع 
به کار کردم و به خاطــر حس ويژه ای 
که در آن سفر داشتم، هنگام بازگشت 
شعر را تكمیل کردم و در اختیار ايشان 

گذاشتم.

يعنی ترانه را در همان سفرتان به مناطق 
جنگی نوشتيد؟

بله. در همان روزهای سفر بود که ترانه 
را ســرودم. ايشــان هم کار را گرفتند 
و قول دادند در اختیار يک آهنگســاز 
خوب قرار دهند. تقريباً اســفند همان 
ســال بود که از اداره تولید موســیقی 
صدا و ســیما با مــن تمــاس گرفتند 
کــه ترانه »شــمیم عاطفه« از ســوی 
آهنگساز باتجربه، آقای فريد شب خیز 
و هنرمند خوب و پاک جان، آقای بیژن 
خاوری آهنگسازی و اجرا شده است و 
درخواست کردند در همین کیفیت يک 
ترانه ديگر که البته اکنون موضوعش را 
حضور ذهن ندارم، برايشان آماده کنم. 
آن  وقت اظهار داشــتند که اين کار در 
ايام عید از رســانه ملــی پخش خواهد 

شد.

فکر می کرديد اين ترانه بتواند تا اين حد با 
مردم ارتباط برقرار کند؟

راســتش نه... آن طور که آقای خاوری 
بیان می کنند، برنامه »ساعت خوش« 
به تهیه کنندگی آقای وحید ســمنانی 
يكی از فرصت های اســتثنايی بود که 
توانســت اين ترانه را به مــردم معرفی 

کند، به خاطــر دارم آن روزها تقريباً از 
کنار بیشــتر فروشــگاه های موسیقی 
که رد می شــدم صدای دلنشین آقای 
خاوری به گوش می رسید؛ صدايی که 
تا سال ها در ذهن و ضمیر مردم خاطره 
شــد، اما توفیق اين قطعــه بیش از هر 
چیز مرهون لطف خدا و تالش صادقانه 
دســت اندرکاران و متولیان امر بود. در 
اين جا الزم می بینم به طــور صمیمانه 
از مرکز موسیقی صداوســیما، به ويژه 
زنده ياد استاد مشفق کاشانی که انگیزه 
ســرودن اين قطعه را فراهــم کردند، 
تشــكر کنم و تالش ارزشــمند آنان را 

پاس بدارم.

بهار هميشه سوژه هنرمندان، نويسندگان 
و بيش از همه شــاعران بوده اســت. 
نمی توان شاعری را پيدا کرد که مستقيم 
يا غير مستقيم ســراغ بهار نرفته باشد و 
درباره اش چيزی ننوشته باشد. چرا و به 
چه دليل بهار تا اين حد در شعر ما زنده 

است؟ 
همان طور که گفتید ديوان شــاعران از 
گذشــته تا امروز پر است از تصاوير ناب 
شــاعرانه درباره بهار؛ ايــن مفهوم در 
قصايد شــاعران متقدم بیشتر به چشم 
می خورد، اما هرچه به قالب هايی مثل 
مثنــوی و به ويژه غزل بیشــتر نزديک 
می شود، شعرها عمیق تر شــده و بْعد 
انسانی تری پیدا می کند و فقط توصیف 
شاعرانه از بهار نیســت، بلكه به گونه ای 
ارتباط عاطفی انســان با بهــار ابدی و 
رستاخیز است و پیوندی که دگرگونی 
طبیعت با حال انســان دارد؛ انســانی 
که در جســتجوی يک خیزش دوباره 
است؛ خیزشی از خواستن تا برخاستن. 
طبیعتاً چنیــن انســانی نمی تواند از 
طبیعــت درس نگیــرد و نخواهد که 
خــودش را دوبــاره دچــار خیزش و 
رويشی ناب کند. اين نگاه قطعاً به همه 
هنرها و زمینه های زندگی انسانی وارد 
می شــود، از لباس نوی عیــد گرفته تا 
حال و هوای درونــی اش را تحت تأثیر 

قرار می دهد. 

شما چه خاطراتی از فصل بهار داريد؟
بهار همه اش خاطره اســت. همین که 
قرار می شــود بیايد، همه چیز را تغییر 
می دهــد. از آن خاطره هايــی اســت 
که هرگز کهنه نمی شــود، بــا اين که 
می دانیم هر ســال می آيــد و می رود 
و دوباره ايــن تكــرار رخ می دهد، اما 
باز هم برايش شــور و شــوق داريم و 
منتظــرش می مانیــم. من هــم مثل 
همه، خاطره های زيبــا دارم از بهار و 
عید. عیدی گرفتن های دوره کودکی، 
شــور و حال آمدن بهار، آن هم برای 
ما که در يک خانواده فقیر کارگری در 
يكی از روستاهای شهر تنكابن زندگی 
می کرديم و عید نــوروز برايمان تنوع 
بزرگــی محســوب می شــد. از طرف 
ديگر می توانم بگويم مــادرم نجواها و 
زمزمه هايی نزديكی مراســم مذهبی 
و همین طور نوروز با خودش داشــت، 
خوب بــه خاطــر دارم و ايــن نجواها 
بســیار روی ذوق و نگاه من به شعر و 
هنر تأثیرگذار بــود. زمزمه های بومی 
زمانی سینه به ســینه منتقل می شد 
که االن به فراموشــی ســپرده شــده 
است و به دل روســتاهای دور راه پیدا 
کرده است. هر چه روستاها شهرزده تر 
شدند، فرهنگ بومی و اصیل ما پايش 
را به نقاط دورتر کشــانده است. کاش 
دوبــاره همان طور که بهــار می آيد و 
پرندگان مهاجر ترانــه می خوانند اين 

نواها را زنده کنیم. 

 توفیق این 
قطعه بیش از 
هر چیز مرهون 
لطف خدا و 
تالش صادقانه 
دست اندرکاران 
و متولیان امر 
بود. در این جا 
الزم می بینم 
به طور صمیمانه 
از مرکز موسیقی 
صداوسیما، 
به ویژه 
زنده یاد استاد 
مشفق کاشانی 
که انگیزه 
سرودن این 
قطعه را فراهم 
کردند، تشكر 
کنم و تالش 
ارزشمند آنان را 
پاس بدارم

هر چه روستاها شهرزده تر شدند، فرهنگ بومی و اصیل ما پایش را 
به نقاط دورتر کشانده است. کاش دوباره همان طور که بهار می آید و 

پرندگان مهاجر ترانه می خوانند این نواها را زنده کنیم
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                زینب مرتضایی فرد

خزر، نقاشــش کرده اســت. خزر، روحش را به لطافت درختان 
تبریزی و اسب های سرکش و بادپایی گره زده که سال هاست روی 
بوم نقاشی تصویر می شوند و رنگ ها و طرح های چشم نوازی را 
رقم می زنند که مخاطبان زیادی در داخل و خارج از کشور دارد. 
وقتی درباره فضای نقاشــی هایش با او حرف بزنید، به روزهای 
کودکی اش سفر می کند و شــما را هم در این سفر با خود همراه 
می کند. پای صحبت های نقاش بزرگ ایران، حســین محجوبی 
نشســتیم؛ مردی که هنوز با خاطرات کودکی اش در الهیجان و 
تصاویر بكر و زیبای شمال کشورمان زندگی می کند و سال هاست 
با نقش های جادویی اش، درختان و اســب ها را روی بوم نشانده 
اســت و از جمله کارهای ماندگار این هنرمند که خود و آثارش 
در ایران و جهان شناخته شده هســتند، طراحی پارک ساعی 
تهران است. به مناسبت نو شدن طبیعت و فرا رسیدن فصل سبز 
درختان، با او درباره شیوه و ســبک نقاشی هایش و جای خالی 

انسان در آن ها به گفتگو نشستیم.

زيبايی درخت ها و اسب های در هم تنيده نقاشی های شما خاص خودتان 
است؛ آن قدر که در نقاشــی های هيچ هنرمند ديگری با اين منظره ها 
روبه رو نمی شويم. طبعًا شکل گيری اين عناصر در نقاشی شما سال ها زمان 
برده است. دوست دارم درباره اين بگوييد که از چه زمانی نقاشی را شروع 
کرديد و اين درخت ها و اسب ها از چه زمانی و چگونه وارد کار شما شدند و 

شکل گرفتند؟
شما خطه گیالن و مازندران و دريای خزر را ديده ايد؟

بله. فکر می کنم اغلب ايرانی ها به اين نقاط سفر کرده اند. 
در دنیايی زندگــی می کنیم که دريــا و اقیانوس زياد دارد، 
اما هیچ کدام خزر نمی شــود، چون در حاشیه اش گیاهانی 
می رويد که هیچ جای دنیا نخواهد رويید. از ماهی ســفید و 
خاويارش گرفته تا درختانــش همه معروفند و خاص همین 
منطقه. اين طبیعت زيبا به گونه ای است که شما بخواهید و 

نخواهید زيبايی های چشم نوازش مسحورتان می کند. 
از کودکی، زيبايی هــای خزر و حاشــیه اش روی بچه های 
اين خطه اثر می گــذارد. بخواهی و نخواهی، نقاش بشــوی 
و نشــوی، نمی توانی تأثیر خزر را انكار کنی. همین خزر بود 

نقاشی
کهعاشق
طبیعت
است
بااستادحسین
محجوبی،بهبهانة
سالروزتازهشدن
طبیعت

گفتگو
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که مرا نقاش کرد، و اين که از چه زمانی نقاشــی را شــروع 
کردم... من 8 ســاله بودم و خواهرم 7 ساله. هر دوی ما را با 
هم فرستادند مدرسه. يک کالسی بود شلوغ. 5۰-6۰ نفری 
در اين کالس بودند. حوصله ام ســر رفت. مدادم را برداشتم 
و گذاشتم روی کاغذ و برای خودم نقاشــی کشیدم. مبصر 
بدجنســی داشــتیم. به معلممان خانم حكیمی خدابیامرز 
گفت که من دارم نقاشــی می کشم. او هم مرا از کالس آورد 
بیرون و چند تا خط کــش هم زد کف دســت هايم که چرا 

نقاشی می کشی؟ 

پس نقاش شدنتان از همين تنبيه معلم شروع شده!
بله آن زمان همین طور بــود. مثل حاال نبود که بچه ها وقتی 
بخواهند نقاش شوند همه تشويقشــان کنند. امروز نقاشی 
در بطن زندگی مردم اســت. اگــر تابلو هــم نخرند، الاقل 

بچه هايشان را به کالس نقاشی می فرستند.  

و نقاشی کم کم برايتان جدی شد.
بلــه. از 1۰-11 ســالگی نقاشــی برايم جدی شــده بود و 
چیزهايی را که می ديدم می کشیدم. از 13 سالگی هم سعی 
می کردم تمرکزم را بیشــتر روی نقاشی کشیدن از طبیعت 
بگذارم. يک اســتادی هم داشــتم که معلم آيدين آغداشلو 
و بهمن محصص بود. ايشــان در رشــت زندگــی می کرد. 
ايشان تأثیر بســیاری روی من داشــت. يک معلم خط هم 
داشــتم که با من زياد خط کار می کرد. يادم است 2۰ ساله 
بودم و می خواســتم بیايم تهران، تابلوی کلوچه نوشــین را 
هم نوشــتم و 12۰ تومان آن زمان از اين کارخانه دستمزد 

گرفتم. خب مبلغ خیلی زيادی بود. 

حاال چرا اين قدر تصوير طبيعت در نقاشی هايتان پررنگ است؟
اين ديگر برای خودش داستانی اســت. من وقتی درختان 
تبريزی را می ديــدم و کنار آن ها می ايســتادم، انگار آدم را 
با خود می کشــیدند باال. اين درخت هــا در کنار هم فضايی 
ايجاد می کردند که آدم دلش پر می کشــید به افق و دلش 
می خواست آن ســوی درخت ها را هم ببیند. آن سو هم که 
اسب ها می دويدند و خانه های ســفالی کنار هم قرار گرفته 
بودنــد. بعد هم بــه تهران آمدم و در دانشــكده مشــغول 
تحصیل شــدم، زندگی عادی مردم شمال، حصیر، کوبیدن 

سبزی و انواع چیزهای تزيینی گیالن سوژه کارهايم بود. 
نمايشــگاهی در گالری صبای آن زمان که حاال مؤسســه 
فرهنگی هنری صبا نام دارد برگزار شــد و نقاشی های من 
هم در آن بــود. همین درخت هايی که شــما هم درباره آن 
ســؤال کرديد در يكی از نقاشــی هايم بود. جالل آل احمد 
و سیمین دانشــور به ديدن نمايشــگاه آمدند و گفتند که 

اين درخت ها ماجرايش چیســت؟ برايشــان همین تصاوير 
بكر جنگل های شــمال را توضیح دادم. بعدتر هم سال سوم 
دانشــكده بودم، ضمن کارهای نقاشــی وارد شهرســازی 
شــهرداری تهران هم شدم و تا ســال 1336، شش سال را 
آن جا بودم. در ســال 1342 در تهران می خواســتند پارک 
درست کنند و پارک ســاعی را به من ســپردند. من مأمور 
ســاختن اين پارک شــدم و در جريان همیــن کار هم بود 
که بیش از پیش پــی به نقش پررنگ و اساســی درخت در 

طبیعت بردم.  

به چه چيزی درباره درخت پی برديد؟ لطفًا کمی توضيح دهيد.
درخت و اسب در نقاشــی هايم غالب هستند، چون بیش از 
هر چیزی به انســان خدمت کرده اند. و اما درخت... خداوند 
به ايــن موجود روی زمیــن توانايی اي داده کــه همه چیز 
بســته به اوســت. در فرهنگ لغت ها و لغتنامه ها بگرديم، 
هر واژه ای را به درخت نســبت دهیم کم اســت؛ زيباترين، 
پربارترين، ايثارگرترين و ... هر چیزی را به آن نسبت دهیم 

کم است.
درخت برای خودش دنیايی اســت. نقش شــیمیايی اش از 
نظر اکســیژن برای تنفس ما که بر همه ثابت شــده است 
و می دانیم که اگر اکســیژن نباشــد، تمام موجودات از بین 
می روند. وقتــی زير زمین مــی رود، نفت ايجــاد می کند. 
وقتی هم روی زمین اســت بار و میوه می دهد، هوا را تصفیه 
می کند و در آخر هم کاغذ می شــود. از چوب، میلیون ها اثر 
هنری آفريده مي شود. اســتفاده از چوب را در ساختمان ها 
نیز مي بینیم. آخرين مرحله، وقتی بــا بی رحمی درخت را 
خشــک می کنیم، کنده می شود، می ســوزانیم و گرممان 
می کند. ســوخته اش هــم در طبیعت پودر می شــود و اثر 
می گذارد. شــما يک موجودی را به من نشان دهید که خدا 

اين قــدر برايش 
طبیعــت  در 
گذاشــته  نقش 
ما  نیاکان  باشد. 
به همیــن دلیل 
موجــود  ايــن 
مقــدس  را 
و  می دانســتند 
هر  اســفند   15
جشــن  ســال 
ی  ر ختــكا ر د
ر  ا گــز بر

می کردند. 

من وقتی 
درختان تبریزی 

را می دیدم 
و کنار آن ها 

می ایستادم، انگار 
آدم را با خود 

می کشیدند باال. 
این درخت ها در 
کنار هم فضایی 
ایجاد می کردند 
که آدم دلش پر 

می کشید به افق و 
دلش می خواست 

آن سوی 
درخت ها را هم 

ببیند

 یادم است 20 ساله بودم و می خواستم بیایم تهران، تابلوی کلوچه 
نوشین را هم نوشتم و 120 تومان آن زمان از این کارخانه دستمزد 

گرفتم. خب مبلغ خیلی زیادی بود
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در  شــما  درخت هــای  و 
خودتان  خاص  نقاشی هايتان 

است.
بلــه. اما اول خــدا آن ها 
را خلــق کــرده و من از 
آن ها الهــام گرفته ام، اما 
با اين نگاه می شود گفت 
نقاشــی  که  درختانــی 
کــرده ام خــاص خودم 

هستند. 

در  که  اســب هايی  درباره 
چه  هستند  نقاشــی هايتان 

توضيحی داريد؟
اسب هم موجودی است 
که در شكل گیری تمدن 
در جنگ هــا و اتفاقــات 
اساســی  نقــش  مهــم 
ماشین  امروزه  داشــته. 
آمــده و آن را از گردونه 

خارج کرده است. 

شايد بسياری نقاشی های شــما را نگاه کنند و آن را تصويری از طبيعت 
بدانند، اما فکر می کنم خودتان بايد تعريف ديگری از آن ها داشــته و از 
تصوير کردن طبيعت هدفی فراتر از يک نتيجه گيری ظاهری داشته باشيد. 

نقاشی من اعتراض اســت. من در طبیعتی که می سازم، 
اعتراضــم را بــه ماشــین نشــان می دهم و به انســان 
می گويم اگــر می خواهی در اين طبیعــت زندگی کنی، 
اين همه ويرانگــری برای چیســت؟ می گويند در عرض 
اين 3 دهه، انســان 25۰ نوع موجود را از گردونه حیات 
خارج کرده اســت. تابلويی هم دارم که 36 ســال پیش 
کشــیده ام و پر اســت از برج های دنیــا، همه جا را دود 
گرفته و انسان دارد خودش با دســت خودش همه چیز 

را نابود می کند. 

اما خود انسان در نقاشی هايتان هيچ وقت حضور ندارد!
دقیقاً. واقعا خوشــحالم کــه اين قدر دقیــق کارهايم را 
ديده ايــد. اعتراض من به انســان اين گونه اســت، چون 
معتقدم تمام طبیعت عشــق زيبايی است. پرنده، چرنده، 
گل، درخــت و ... خداونــد همــه اين ها را آفريــده تا ما 
زندگی کنیم. اما ما هــر کاری انجام می دهیم جز زندگی! 
واقعاً چرا انســان نمی تواند در اين طبیعت زندگی کند؟ 
از وقتی ماشــین ها آمده اند، نه هوا هســت و نه صدا. هر 
چه هست آلودگی است، از آلودگی هوا گرفته تا آلودگی 

اين هــا  و...  صوتــی 
مواردی است که من به 
نقاشی هايم  در  صراحت 

بیان کرده ام. 

اندازه  تا چــه  فکر می کنيد 
توانسته ايد اين پيامتان را به همه 

اعالم کنيد؟
گرفتــم.  هــم  نتیجــه 
از  خــوب  انســان های 
تــا  گرفتــه  پیامبــران 
فرودسی، سعدی، حافظ 
و موالنا هر يــک برای ما 
داشته اند،  نصیحت هايی 
اما دنیا دســت صاحبان 
زر و زور است و نمی شود 
در  کــرد.  نصیحتشــان 
طــول تاريــخ همیشــه 
همین طور بــوده. من و 
شــما که با هم گرفتاری 
حريص  آدم های  نداريم. 
می روند طــرف قدرت و 
وقتی اين حرص پیدا شــد، همه جــا را می کوبند و خراب 
می کنند تا دنیا را در دست خودشــان بگیرند و هیچ وقت 
هم سیر نمی شــوند. اين افراد اگر روزی گرســنه باشند، 
می آيند غذايی را که شــما در خانه داريد می خورند تا سیر 
شوند، يعنی تا حدی حريص هســتند که می ترسند اموال 

خودشان را هزينه کنند.
خالصه اين که فهمیده ام انسان با نصیحت درست بشو نیست. 
بزرگان دنیا هر قدر بايد، نصیحت کرده اند. متأسفانه دنیا دست 
آن هايی است که اسلحه می سازند و بعد دنیا را نابود می کنند، 
ای کاش انسان فقط خودش را نابود می کرد، او تمام طبیعت را 
هم نابود می کند. تفنگ، هفت تیر، مسلسل و حاال يک دکمه 
فشــار داده می شــود و همه چیز نابود را نابود می کند. اين در 
حالی است که انسان توانايی های عظیمی دارد و خلیفه خدا و 
اشرف مخلوقات است. بعضی انسان ها اختراعات بسیار بزرگ و 
مهم داشته اند و اظهر من الشمس است که اين ها را انسان های 
بزرگ ساخته اند. انســان جلوي همه بیماری ها را گرفته و من 
83 سالم است و زنده و ســرحال مانده ام. اما در کنار اين کارها 
به بســیاری چیزها، از جمله طبیعت لطمه های جبران ناپذير 
زده است. واقعاً اين همه شر و شور برای چیست؟ می دانید بايد 
انسان ديگری ساخته شود و قدر طبیعت را بداند. ما ناسپاس 

 !هستیم

انسان های خوب 
از پیامبران گرفته 

تا فرودسی، 
سعدی، حافظ 

و موالنا هر 
یک برای ما 

نصیحت هایی 
داشته اند، اما دنیا 

دست صاحبان 
زر و زور است 

و نمی شود 
نصیحتشان کرد

گفتگو
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در پرتو معنا

نماز  شایستگان

رازهای راز و نیاز
آداب سخن با خدا



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    58

نماز، ستون دین است و با پذیرفته شدن 
آن، سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد و 
اگر رد شود، بقیه اعمال نیز مردود خواهند 
شــد. همچنین چون هر عملی پیرو نماز 
است،  لذا اسرار آن نیز ســتون رازهای 
دین است، اگر اســرار نماز به دست آمد و 
مشاهده شد، رازهای سایر اعمال نیز مورد 
دستیابی و مشاهده قرار خواهند گرفت، 
پس سزاوار است ســالک بكوشد و عارف 
تالش کند تا به رازهای ستون دین دست 
یابد و ســرانجام همه زوایای دین برسد و 
همه آن را مشــاهده نماید و در روزی که 
هیچ سایه ای جز ســایه خداـ  جل شأنهـ  

نیست، تحت سایه والیت او بیارمد.

بايد دانست که »سّر« در برابر »علن« قرار 
دارد، آن ســان که غیب در مقابل شهادت 

است و راز بر دو قسم است:
يکـ  راز محض ]رازی که هیچ گاه آشــكار 

نمی گردد[ مانند غیب مطلق.
دوـ  راز مقید و بالقیاس، مانند غیب مضاف 
]رازی که امكان آشــكار شدن را داراست[. 
همان گونه که علن نیز به دو قسم مطلق و 
مقید بالقیاس تقسیم می شود و چون معنا 
و مفهوم سری که در برابر علن قرار می گیرد 
روشن اســت، ديگر نیازی به تفسیر ندارد، 
گرچه ژرفای آن در نهايت پنهانی اســت. 
لیكن هــرگاه وجــود چنیــن رازی احراز 
شــد، بحث و کاوش های منطقی و صناعی 
شكل منظم به خود می گیرد، که حقیقت 
راز چیست و پیرامون چگونگی آن پرسش 
می شود: »هل هو؟« و سخن از شماره و عدد 
آن به میان می آيد: »کم هــو؟« بنابراين تا 
وقتی وجود ثابت نشود، سخن از تقسیم آن 
درست نیست، چنان که ساير متفرعات بر 

وجودش را نیز نمی توان بر آن مترتب نمود.
آنچه بر وجود راز بــرای نماز داللت دارد دو 

امر است:
يكم: دلیل فراگیری که وجود راز برای نماز 

و غیر نماز را ثابت می کند.

رازهایرازونیاز
دالیلی بر وجود راز در نماز، برگرفته از کتاب 
رازهای نماز آیت اهلل جوادی آملی

مینا علیزاده

مقاله
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دوم: دلیلی که يا ويژه نماز اســت و يا به هر 
امر عبادی، اعم از نماز و غیره اختصاص دارد، 
اما دلیلی که می گويد برای همه پديده های 
رازی وجود دارد يا »عقلــی« همراه با نقلی 
است و يا تنها دلیل نقلی است و با دلیل عقلی 
تأيید می شود. بنابراين بحث در دو مقام است: 
مقام نخست، در بیان دلیل عقلی، مقام دوم، 

در بیان دلیل نقلی.

مقام نخست؛ دلیل عقلی
 همراه با نقلی

هر چیــزی که در جهــان طبیعــت يافت 
می شود، وجودهای ديگری در عوالم سه گانه 
پیش از خود نیز دارد؛ ايــن عوالم عبارتند از: 
عالم مثال، عالم عقل و عالم اله؛ بدين معنا که 
هر چه در جهان موجود اســت، دارای وجود 
مثالی اســت که با صورت مثالی مشــاهده 
می شود و وجودی عقلی دارد که به حقیقت 
عقلی او می توان دســت يافــت و نیز دارای 
وجودی الهی اســت، زيرا حق تعالی دارای 
ذات بسیط است و ذات بســیط اوـ  از ناحیه 
خودـ  همه اشیاست،  گرچه از ناحیه ماهیت 
هیچ يک از آن ها نیست. بنابراين جنبه وجود 
الهی اشیا جز برای ذات خداوند و نیز کسی که 
در او فانی شده قابل دست يابی نیست، چنین 
کسی هم می تواندـ  هنگام فناـ  وجود اشیا را 
بدون مشاهده تعین و تشخص آن ها مشاهده 
کند، چنان که تعین و تشخص خود را نیزـ  به 

علت فناـ  نمی بیند.
چون قاعده بســیط الحقیقة کل االشیاء نزد 
برخی از اهل حكمت روشن نبود، عوالم را به 
سه قسمت تقسیم می کردند: طبیعت، مثال 
و عقل؛ ولی پس از نگرش شــهودی بعضی 
از نام آوران حكیم و با روشــن ساختن قاعده 
»بسیط الحقیقه« عوالم وجود به چهار قسم 
تقسیم شد. بر اين اساس هر عالی سّری برای 
دانی است، همچنان که برای آن غیب است، 
تا برسد به سر خالص که همان حضرت غیب 

الغیوب است.
عالم مثال حق، گاهی مقیــد و زمانی مطلق 
اســت؛ يعنی گاهــی مثال به نفس انســان 
متصل و پیوســته اســت ]چنان که در عالم 
رؤيــا[ و گاهی از نفــس انســان منفصل و 

گسسته است ]مانند تمثل فرشته بر حضرت 
مريم)س( »فتمثل لها بشــرا ســويا«  و نیز 
مانند فرشتگانی که به قصد بشارت و نويد به 
ابراهیم و به منظور نابودی قوم لوط آمدند. »و 

لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشری« 
عقل نیــز گاهی مقید و زمانی مطلق اســت 
و همه اين هــا در صورتــی رازمندند که در 
نفس االمر و حاق واقع موجود باشند و نفس 
بر اثر حرکت جوهری به آن ها دست يازد، نه 
آنچه بافته های دست توهم و آذين بسته های 
دست خیال اســت که اين ها همه باطل اند و 

راز نهانی ندارند.
از آن جــا که بیــان عرفانی با بیــان برهانی 
موافق اســت، عوالم را چهار قســم دانستن، 
نزد دانشمند واصل، معروف و مشهود است، 
آن گونه که پیش حكیــم کامل و فرهیخته، 

معقول و برهانی است. 

مقام دوم؛ دلیل نقلی به 
پشتوانه دلیل عقلی

در اين مــورد داليــل مختلفــی می توان 
ذکر کرد که در اين مجال تنهــا به يكی از 
آن ها بســنده می کنیم. از جمله ادله ای که 
می گويد: بــرای نماز چون ســاير عبادات 
رازی وجود دارد اين اســت که نماز جزئی 
از آسمان ها و زمینـ  نظام خارجی موجود 
ـ شمرده شــده و هر موجودی که پاره ای از 
نظام عینی و خارجی شــمرده شود، برای 
او جنبه غیب و نهانی اســت، چنان که برای 
او شهادت اســت و خداوند سبحان در اين 
باره فرمود: »ولل غیب السموات و االرض و 
إلیه يرجع االمر کلــه«  منظور آيه خصوص 
چیزهايی نیست که از آسمان و زمین نهان 
اســت بلكه مقصود، نهان و درون آسمان و 
زمین نیز هســت. نتیجه قیاس پیش گفته 
نیز اين اســت که نمــاز، راز و نهانی دارد، 
چنان که برای آن ظاهر و شــهادتی اســت 
و از آن جــا که هر ظاهر چنــد درون داردـ  
و هر باطن، نهانی برای ظاهر اســتـ  برای 
نماز نیز نهان هايی است که بعضی بر بعضی 
ديگر برتری دارد. اين سخن با سخن پیش 
که نتیجه برهــان عقلی با شــهود عرفانی 

همراه است، انطباق دارد.

چند نكته
غفلت از خداوند متعال سبب آلودگی است و 
نماز چونان آب حیاتی است که سبب زدودن 
هر چرک و آلودگی می شــود. اين سخن را 
امیرمؤمنان علی)ع( از رسول خدا)ص( نقل 
می کند که فرمود: »شببها رسول الل بالحكمة 
تكون علی باب الرجل فهو يغتســل منها فی 
الیوم و الیللة خمس مرات، فما عسی أن يبقی 
عل يه من الدرن«  پیامبر اسالم)ص( نماز را 
تشبیه کرد به گرمابه ای که بر در سرای مرد 
باشد و هر روز پنج بار خود را در آن شستشو 
دهد که هرگــز چرک و آلودگــی در بدن او 
نخواهد مانــد. بنابراين ذکــر خداوند که با 
نماز حاصل می شــود، هر چرک و آلودگی را 

می زدايد.
ســفارش ويژه به نماز جمعــه در روز جمعه 
برای همین ذکر است. ذياًل در اين خصوص 

پاره ای از نصوص تقديم می شود:
1. نماز جمعه مصداق کامل ذکر است، چون 
َِّذيَن آَمُنوا  َُّها ال خدای تعالی می فرمايد: »يَا أَي
اَلةِ ِمْن يَْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إِلَی  إَِذا نُوِدَي لِلصَّ
ِ َوَذُروا الَْبْیَع َذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم إِْن ُکْنُتْم  ِذْکِر اللَّ
تَْعلَُموَن«  ای مؤمنان چون برای نماز جمعه 
ندا داده شد، به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و 

ستد را واگذاريد.
2. دستور به شتاب به سوی ذکر خدا، يعنی 
نماز جمعه و ترک هر آنچه غیر از آن اســت، 
داده شــده؛ زيرا ترک داد و ستد در آيه آمده، 
خصوصیتی نــدارد و هر چیزی کــه با نماز 

منافات دارد، بايد ترک شود.
3. روی برتافتن از ذکــر خداـ  که همان نماز 
جمعه باشدـ  نهی شــده، چنان که در سوره 
َِّذيَن آَمُنوا اَل  منافقین می خوانیم: »يَا أَيَُّهــا ال
ِ«  ای  تُلِْهُكْم أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُکْم َعْن ِذْکِر اللَّ
مؤمنان! زنهار که اموال شما و فرزندانتان شما 

را از ياد خدا غافل کند. 
4. قرائت دو ســوره جمعه و منافقون در نماز 
جمعه به جهــت نكات ياد شــده رجحان و 
برتری دارد و خدای تعالی به ســبب عنايت 
ويــژه ای که به نماز که ســتون دين اســت 
دارد، درباره منافقان می فرمايــد: »َوإَِذا َقاُموا 
ةِ َقاُموا ُکَســالَی«  و چون به نماز  ــالَ إِلَی الصَّ
می ايســتند، همراه با کســالت می ايستند، 

از آن جا که هر 
ظاهر چند درون 

داردـ  و هر باطن، 
نهانی برای ظاهر 
استـ  برای نماز 

نیز نهان هایی 
است که بعضی 
بر بعضی دیگر 

برتری دارد

دستور به شتاب به سوی ذکر خدا، یعنی نماز جمعه و ترک هر 
آنچه غیر از آن است، داده شده؛ زیرا ترک داد و ستد در آیه آمده، 

خصوصیتی ندارد و هر چیزی که با نماز منافات دارد، باید ترک شود
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گروه  اين  يعنی 
هیچ گاه خداوند 
بندگــی  را 
نمی کننــد، چه 
در نمــاز و چه 
در غیر آن چون 
روزه، حــج و ... . 
در اين آيه تنها 
بر نبود نشــاط 
آنــان در نمــاز 
شــده  اشــاره 
درباره  اســت، 
مســتان نیز به 
همیــن نكتــه 
اشارت رفته که 

اَری  اَلَة َوأَنُْتْم ُســكَ می فرمايد: »اَل تَْقَربُوا الصَّ
َحتَّی تَْعلَُمــوا َما تَُقولُوَن«  در حال مســتی 
نزديک نماز نشــويد تا زمانی که بدانید چه 

می گويید.
چون غفلت زده ای که اســتحقاق ويل دارد 
َِّذيَن ُهــمْ َعْن َصاَلتِِهْم  »َفَويٌْل لِلُْمَصلِّیَن*ال
َساُهوَن«  همانند مســتی است که نمی داند 
چه کار می کند، او نیز از نزديک شدن به نماز 
نهی شده است، زيرا نماز مانند قرآن است و 
جز کسی که از چرک غفلت و خونابه نسیان 
و آلودگی ريا و مانند آن پاک و مطهر باشــد، 

نبايد آن را مس کند. 
از میــان عبادت هايــی که ما ســوی الل در 
پیشگاه خدا دارند، برای نشان دادن اهمیت 
نماز، تنها از آن ياد شــده است، چون خدای 
َ يَُسبُِّح لَُه  ســبحان می فرمايد: »أَلَْم تََر أَنَّ اللَّ
ْیُر َصافَّاٍت  ــَماَواِت َواْلَْرِض َوالطَّ َمْن فِــي السَّ
ُ َعلِیٌم بَِما  یَحُه َواللَّ ُکلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلتَُه َوتَْســبِ
يَْفَعُلوَن« آيا ندانســته ای که هر که و هر چه 
در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح 
می گويند و پرنــدگان نیــز در حالی که در 
آسمان پر گشــوده اند، تسبیح او می گويند؟ 
همه نماز و نیايش خود را می دانند و خدا به 
آنچه می کنند داناست. همچنین نويد تولد 
حضرت يحیی در نمــاز روزی حضرت زکريا 
شــد، چنان که فرمود: »َفَناَدتُْه الَْماَلئَِكُة َوُهَو 
َک  ــرُ َ يَُبشِّ َقائٌِم يَُصلِّي فِــي الِْمْحَراِب أَنَّ اللَّ
بَِیْحَیی...«؛ پس در حالی که وی ايستاده و در 

محراب خود دعا می کرد، فرشتگان او را نداد 
دادند که: خداوند تو را به والدت يحیی مژده 

می دهد.
همچنین از اين قبیل که داللت بر اهتمام به 
امر نماز و حال آن می کند، روايتی اســت که 
درباره زکات امیرالمؤمنین)ع( در حال رکوع 
رسیده اســت، چون اصل زکات گرچه نیاز با 
نیت قربت دارد و در جاهای مختلف، نزديک 
و قرين نماز قرار گرفته است، ولی همراه شدن 
زکات به نماز، شايد موجب فضیلت مضاعفی 
اســت که باعث نزول آيه واليت شده است، 
ُ َوَرُســولُُه  ََّما َولِیُُّكُم اللَّ چون می فرمايــد: »إِن
اَلَة َويُْؤتُوَن  َِّذيَن يُِقیُمــوَن الصَّ َِّذيَن آَمُنوا ال َوال
َکاَة َوُهْم َراِکُعوَن«  ولّی شــما تنها خدا و  الــزَّ
پیامبر اوست و کســانی که ايمان آورده اند، 
همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال 

رکوع زکات می دهند.
چون نماز ستون دين است و با اقامه آن دين 
سرپا و با ضايع شدن آن دين ضايع می شود، 
از اين رو آتش جنگ همواره بین نمازگزار و 
میان دشمن آشــكار او، يعنی همان شیطان 
فريبكار برافروخته اســت، چون شــیطان 
می خواهــد بر نمازگــزار چیره شــود و او را 
ريشــه کن ســازد، او با فريب نويد می دهد و 
آرزومنــد می گردانــد، گمراه می ســازد و 
زشتی ها را پیش تو زينت می بخشد.  از اين رو 
مصال و  محراب، يعنی محل نبرد و نمازگزار، 
مجاهد الهی در طــرد جنگجويی مهاجم و 

دفع و اسیر ساختن 
اوست. از اين رو بايد 
در اين پیكار ســالح 
برگیرد و برای مؤمن 
اسلحه ای جز خواری 
در پیشــگاه خدا و 
بندگــی او نیســت 
که به شــكل گريه 
بروز  خويشــتن  بر 
چنان که  می کنــد. 
نیايشی  در  علی)ع( 
که به کمیل آموخت 
فرمود: »و ِســالُحه 
الُبــكاء«. بنابرايــن 
کســی کــه نــه بر 
تنگی لحد می گريد و نه بر تاريكی قبر اشک 
می ريزد و نه بر دوری مســافت و کمی توشه 
و جز اين ها گريه می کند که همه دهشت زا و 
وحشت آفرينند، سالحی در جنگ با شیطان 
که در قلب او وسوســه می کند، ندارد، اما اگر 
ســالح برگیرد مناجات با خــدا او را نجات 
می دهد و گريه وی را رهايی می بخشــد تا به 
دژ محكم و استوار توحید و واليت وارد شود و 
چون داخل گرديد، از عذاب ايمن خواهد شد.

تنها شناخت مصیبت بزرگ مرگ، گريه آور 
است و مصیبت  بزرگ تر پس از مرگ )عذاب 
قیامت و خــواری آن( که جز بــا عقل مؤيد 
به نقل و نقل هم دســت با عقل شــناخته 
نمی شود، مگر در مواردی که عقل را راهی به 

آن نیست.
از چیزهايــی کــه از اهمیت نماز پــرده بر 
می دارد، روايتی اســت که درباره حق نماز بر 
نمازگزار رســیده، به گونه ای که بر نمازگزار 
الزم می کند، چنان بــا اخالص و حضور نماز 
گزارد که گويا در حــال وداع و ديدار آخر با 
نماز است، زيرا اقتضای وداع اخالص و حضور 
است و همان طور که روايت خاص درباره وداع 
با طواف و روزه رســیده، درباره عموم نمازها 

 .نیز روايت وداع آمده است

منبع: آيت الل جوادی آملی، رازهای نماز، ترجمه 
حجت االسالم علی زمانی قمشــه ای. مرکز نشر 

اسراء، چاپ نهم، 1386. 

کسی که نه 
بر تنگی لحد 
می گرید و نه 
بر تاریكی قبر 
اشک می ریزد، 
سالحی در جنگ 
با شیطان که در 
قلب او وسوسه 
می کند، ندارد، 
اما اگر سالح 
برگیرد مناجات 
با خدا او را نجات 
می دهد و گریه 
وی را رهایی 
می بخشد تا به دژ 
محكم و استوار 
توحید و والیت 
وارد شود

منظر
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نماز در بین عبادات و مناسک خداوندی به جامعیت، عمومیت 
و محوريت شهرت دارد، زيرا جمیع مقامات معنوی انسان در 
گرو سفرهای معنوی اوست، انسان از عالم تاريک و ظلمانی 
يعنی عالم ملک که سراچه ترکیب نفس و بدن اوست، تا عالم 
ملكوت اعال می تواند پرواز کند و به مقام لقای خداوند و حتی 

فنای او دست يازد و باقی به بقاء الل گردد.
از عبادت نمی توان الل شد 

می توان موسی کلیم الل شد
و به تعبیری بُراق تیزپرواز و رفرف1 عروج اهل دل و معرفت، 
نماز است. البته مراتب نماز، بسته به درجه معرفت نمازگزار 
و سالک الی الل است، در نتیجه پاداش نیز به مراتب معرفت 
روزه،  يعنی  نمازند،  نیز چونان  مناسک  ساير  و  دارد  بستگی 
حج، جهاد و ... به اندازه معرفت در سلوک الی الل مؤثر است، 
گرچه به جامعیت و کمال نماز نیست، چنان که اهل معرفت 
و  عدد  به  الخالئق:2  أنفاس  بعدد  الل  إلی  »الطرق  گفته اند: 

شمارگان نفوس خاليق به سوی خداوند، راه هاست.«
اما ديگران که به اين مقام نرسیده اند، بهره ای از نماز آنان به 
دست نمی آيد، بلكه صاحب هر مقامی اگر از مرکب عصبیت و 
خودپسندی فرود نیايد، ساير مراتب برتر را انكار نمايد و غیر 
از مقام خود، ساير مراتب و مقاماتی که بدان دست نیازيده را 
انسانیت  انگارد، آن سان که مراتب و مقامات  باطل و بیهوده 
حجاب  و  پرده  از  و  نرسیده  بدان  که  هر  را  کامل  انسان  و 
خودبینی خارج نشده انكار نمايد و معارج و مدارج واالی اهل 
معرفت و اولیا را ناچیز شمارد که اين خود يكی از بزرگ ترين 
ترقیات روحی  باالترين موانع  الی الل و  موانع سیر و سلوک 
و مقامات روحانی است که نفس اماره به واسطه خودخواهی 
و زر و زيور و زرق و برق دنیايی در حجاب تاريک و ظلمانی 
باقی مانده و وساوس شیطانی نیز به او کمک کرده تا به زمین 
اخالد و گرايش پیدا کند: »َولَِكنَُّه أَْخلََد إِلَی اْلَْرِض َواتََّبَع َهَواُه 
َفَمَثُلُه َکَمَثِل الَْكلِْب إِْن تَْحِمْل َعلَْیِه يَلَْهْث أَْو تَْتُرْکُه يَلَْهْث َذلَِک 
بُوا بِآيَاتَِنا؛3 اما او به زمین و دنیا گرايید و از  َِّذيَن َکذَّ َمَثُل الَْقْوِم ال
هوای نفس خود پیروی کرد، از اين رو داستانش چون داستان 
سگ است که اگر بر آن حمله ور شوی زبان از کام برآورد، و 

محدثه تردست

نمازِشایستگان
صورت و روح نماز و مقامات و مراتب
 نمازگزار در برداشتی از کتاب »معراج عارفان«

منظر

منظر
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اگر آن را هم رها کنی باز زبان از کام برآورد.«
حتی گاهی کار به آن جا می رسد که نماز و روزه انسان های کامل 
را چونان نماز خود پندارد يا اگر امتیازی قائل شود فقط در آداب 
ظاهری از قبیل قرائت، طول رکوع و سجود و غیر آن ـ از آنچه به 
شكل و صورت نماز بر می گردد ـ خالصه نمايد و امتیاز بخشد و 
چنانچه از اين مقدار نیز تجاوز کند، نهايت امتیاز نماز را به اقبال در 
وقت نماز و انجام آن در اول وقت، و تفكر در معانی و مفاهیم عرفی 
آن داند، بدون آن که از حضور قلب، مراتب و رازهای آن و کیفیت 
تحصیل نماز شايستگان خبری داشته باشد و يا آن که درصدد باشد 
که الاقل حضور قلب را به همان اندازه که خودش تراشیده تحصیل 

کند و موانع آن را برطرف و مقتضیات آن را فراهم آورد.
»الصاله معراج المؤمن؛4 نماز، معراج مؤمن است.« از تدبر و تفكر 
گشوده  اهلش  روی  بر  معارف  از  ابوابی  شريف  حديث  اين  در 
به خداوند،  نماز در حقیقت همان وسیله رسیدن  زيرا  می شود، 
يعنی وسیله ارتباطی بین رب و عبد است، زيرا حق تعالی چون 
به  و  شده  رهنمون  شايسته  کمال  به  را  موجودات  می خواست 
دريای  به  سرانجام  و  برساند  کمال  و  جمال  و  سعادت  شاهراه 
کمال مطلق و جمال زيبا و دل آرای خود متصل نمايد، موجودات 
را آفريد. »کنُت کنزا مخفیا فأحببُت أن أعرف َفَخلقُت الخلق لكی 
أُعرف« و در درون آن ها فروغی از جذبه الهی و عشق ربانی به 
وديعت نهاد که از درون دل به سوی کمال مطلق آيند، اين جذبه 
اين  با  و  گشت  پرفروغ تر  پیامبران  توسط  ذاتی  عشق  و  فطری 
دست مايه بر براق فطرت سوار و با رفرف نماز راه سیر و سلوک 
الی الل را طی نمايد. از اين رو فرموده اند: »نماز، وسیله و نردبان 

عروج الی الل است.«
و خصال شیخ  مجالس  و  علل  کتاب  از  الشیعه  وسائل  کتاب  در 
مردم  فرمودند:  حضرت  که  شده  نقل  صادق)ع(  امام  از  صدوق 
عبادت خداوند عّزوجّل را بر سه گونه نمايند: يک طبقه برای رغبت 
و تشويق به ثواب بندگی کنند. اين عبادت حريصان است، يعنی 
بر پايه آز و طمع عبادت نمايند. طايفه ديگر عبادتشان برای ترس 
از آتش است، اين عبادت بندگان و خاسته از ترس است، ولی من 
خداوند را عبادت می کنم به خاطر حب و عشق به او و اين عبادت 
کريمان است. اين نوع عبادت مايه امن و آرامش است. همچنین 
آن حضرت در روايت ديگری که از ايشان درباره نماز و حدود آن 
پرسیده شد، فرمود: نماز، دارای چهار هزار حد است که تو حتی 
از عهده يكی از آن ها هم نتوانی برآيی. نماز به کمال نمی رسد جز 
برای کسی که دارای طهارتی همه جانبه و تمامیتی رسا باشد، نه 
ديگران را اغوا کند و نه خود از حق منحرف گردد، خدا را شناخته و 
سر تسلیم فرود آورده استقامت و ثبات در پیش گیرد، بین نومیدی 
بی تابی  و  میان شكیبايی  و  او  به رحمت  و طمع  از رحمت خدا 
ايستاده باشد، گويی نويد نیكوی خدا پیرامون ثواب و پاداش برايش 

عملی و وعده عذاب بر او واقع گشته است. مال و متاع خود را در 
راه خدا بخشیده و هدف خود را از عبادت پیش رو قرار داده، و در 
راه خدا خون خود را ارزانی نموده و در راه به سوی خدا از ماسوی 
بینی بر خاک نهادن در سجده هیچ  الل روی گردانده است، در 
ناخوشايندی و کراهتی در دل ندارد، رشته های پیوند را به غیر آن 
کس که او را قصد کرده و به سويش روانه شده و از او عطا و ياری 
طلبیده گسسته است، پس چون چنین نمازی به جای آورد، اين 

همان نمازی است که از فحشا و منكر باز می دارد... .
ذکر اين نكته ضروری است که اگر اين چهار هزار حد که حضرتش 
فرمود از حدود و آداب ظاهری و صوری نماز بود، نمی فرمود تو 
زيرا معلوم  نمی نمايی،  وفا  و  نمی کنی  ادا  را  از آن ها  حتی يكی 
است که همه کس می تواند به آداب صوری و شكل ظاهری نماز 
قیام نمايد. آری قطع عالقه از غیر حق تعالی و يكسره به سمت 
او کوچیدن، در راه او خون دل ريختن، از غیر خدا بريدن و ترک 
غیر نمودن از اموری است که برای هرکس میسر نمی شود، جز 
برای اهل معارف الهی، اولیای کامل، دوستداران خدا و شیفتگان 
درگاه او. خوشا به حال آنان، باز خوشا به حالشان، گوارا باد برای 

صاحبان نعمت نعمت هايشان.

مراتب نماز
حضور  و  حال  به  مقرون  است  درجاتی  و  مراتب  دارای  نماز 
قلب او، در روايات وارده از پیشوايان دين بر حضور قلب، خالی 
نمودن قلب از هر شغل و اشتغال به جز خدا تأکید فراوان شده 
است. چنان که امام علی بن موسی الرضا)ع( می فرمايد: »و أقبل 
علی الل بجمیع القلب و بوجهک حتی يقبل الل علیک، و أسبغ 
الوضوء و عّفر جبینک فی التراب، و اذا أقبلت علی صالتک أقبل 
الل علیک بوجهه و إذا أعرضت، أعرض الل عنک؛5 با تمام قلب 
و دل و صورت روی بر خداوند آور، وضوی شاداب بگیر، چهره 
بر خاک بمال و هنگامی که به نماز رو آوردی خداوند به تو رو 
به جای ديگر روی  برگردانی و قلبت  او روی  از  اگر  می آورد و 

آورد، خداوند نیز از تو روی می گرداند.«
چنان که از امام صادق)ع( نیز نقل فرمود: »و أقبل علی صالتک 
بجمیع الجوارح و القلب، إجالله لل تبارک و تعالی و ال تكن من 
الغافلین، فإن الل جل جالله يقبل علی المصلی يقدر إقباله علی 
الصالة و أنما يحسب له منها بقدر ما يقبل علیه ....؛6 هنگام نماز، 
متعال  خداوند  بزرگداشت  جهت  تو  قلب  و  جوارح  اعضا،  همه 
خداوند  که  چرا  نباشی،  نادانان  از  تا  باشد،  خدا  متوجه  بايد 
روی  او  به  خداوند  به  نمازگزار  روی آوری  اندازه  به  بزرگ مقام، 
می نمايد، و مراتب نماز و ارزش صاله او به مقدار و اندازه اقبال 

و روی آوری او به خداوند ارزيابی می شود.
فرمود:  حضرت  شد،  سؤال  نماز  ادب  درباره  رضا)ع(  امام  از 

نماز دارای مراتب 
و درجاتی است 
مقرون به حال و 

حضور قلب او، 
در روایات وارده 

از پیشوایان دین 
بر حضور قلب، 

خالی نمودن 
قلب از هر شغل 
و اشتغال به جز 

خدا تأکید فراوان 
شده است

منظر
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الل  يدی  بین  المقام  ذل  و  الجوارح،  إفراُغ  و  القلب،  »حضور 
عن  يراها  الّنار  و  يمینه،  عن  الجنة  يجعل  و  تعالی،  و  تبارک 
يساره، و الصراط بین يديه و الل أمامه؛7 از ادب نماز حضور قلب 
برابر  در  و  غیر خدا  به  اشتغال  از  جوارح  ساختن  فارغ  و  است 
خداوند متعال خاضع بودن است، نمازگزار در اين رويكرد چنان 
در جهت  را  دوزخ  و  راست  را سمت  بهشت  که  می گزارد  نماز 
چپ می بیند، وی صراط را بر ديدگان دارد و خداوند بزرگ را 

در مقابل می داند.
به  اولیا  نماز  آن که  با  می فرمايد:  خمینی)ره(  امام  پايه  اين  بر 
شايع  مقام  که  آنان  عبادت  مرتبه  اول  نیايد،  درست  ما  اوهام 
معمولی آن هاست »عبادت احرار« است و از برای آن ها مقامات 

اين  در  ـ  ديگری  مدارج  و 
ـ  الل  الی  معنوی  سیر 

وجود دارد.

حاصل سخن
برای  شد  اشاره  چنان که 
مراتبی  و  مقامات  نماز 
هر  در  نمازگزار  است، 
مرتبه  با  نمازش  مرتبه 
دارد.  فراوان  فرق  ديگر 
بنابراين مقامش نیز در هر 
مرتبه ای با مقام ديگر فرق 
دارد، از اين رو وقتی انسان 
در صورت نماز است و نماز 
او  می آورد  به جای  صوری 
روح  از  و  است  صوری  نیز 
نیست،  برخوردار  نماز 
نماز  به شكل ظاهری  بلكه 
فايده  است،  کرده  بسنده 
اين نماز اين است که تنها 

تكلیف را از دوش برداشته و چنانچه بقیه اجزا و شرايط آن را 
به شكل صحیح ادا نمايد در ظاهر امر نماز او صحیح و تكلیف 
اين نماز را  نبايد  ادعا ندارد، لیكن  نیاز به  او ساقط گشته و  از 
يک نماز واقعی پنداشت و پسند خاطر دانست، اما اگر از صورت 
به  را  نماز  باطن  و  پیوند خورد  نماز معنوی  به  و  ظاهر گذشت 
به  واقعی  صورت  و  خورده  گره  حقیقت  به  او  نماز  آورد،  جای 
خود می گیرد، زيرا چنان که گذشت نماز بُراق و َمرکب سالک به 
سوی خداوند است. بنابراين تا وقتی نماز انسان تنها صورت نماز 
است و به باطن و معنا نرسیده، انسان نیز صورت انسان است و 
مقام او به حقیقت تحقق نیافته است و مقام و مرتبه انسانیت و 

شايستگی را درک نكرده است و به معراج، صعود کمال و صول 
مؤمن حقیقی  هر  بر  رو  اين  از  است،  نیازيده  باب الل دست  به 
دارد الزم  الل  الی  نهادن در سیر  گام  واقعی که قصد  و سالک 
ايمانی مهیا سازد  است خود را برای اين سفر معنوی و معراج 
و زادراه و ره توشه کافی همراه سازد، رفع موانع و بازدارندگی ها 
نمايد و در اين سفر ملكوتی فرشتگان و لشكريان حق تعالی را 
همراه و مصاحب نمايد، چرا که شیاطین و لشكريانش دزدان و 
قاطعان راه حق اند و از وصول به او باز می دارند، باشد که با اين 
بلكه  نماز،  اين که  ماند.خالصه  محفوظ  شیاطین  شر  از  رويكرد 
دارای  مجازی،  پوسته  و  اين صورت  از  غیر  نیز  عبادت ها  ساير 
باطن لّب و حقیقی می باشند، ما بر اين مطلب هم دلیل عقلی 

داريم و هم از طريق نقل و کتاب و سنت شواهد فراوان در دست 
 *.داريم که مجال آن در اين مختصر نباشد

1.براق و رفرف، نام های دو مرکب خاتم االنبیا)ص( در شب معراج است که با آن ها به عرش رفتند.
2. ر.ک: فصوص قیصری، ص 5۰؛ علم الیقین، ج 1، ص 14 و 32؛ اسرار الحكم، ص 356.

3. اعراف/176
4. بحاراالنوار، ج 7۹، ص 3۰3
5. بحاراالنوار، ج 81، ص 2۰5

6. همان، ص 2۰7
7. همان، ص 246، ح 37

* برگرفته از کتاب معراج عارفان )شرح سرالصلوة امام خمینی)ره(، مؤسسه چاپ و نشر عروج،13۹۰.

پانوشت ها:

اگر از صورت 
ظاهر گذشت و 
به نماز معنوی 
پیوند خورد و 

باطن نماز را به 
جای آورد، نماز 

او به حقیقت 
گره خورده 

و صورت 
واقعی به خود 

می گیرد، 
زیرا چنان که 
گذشت نماز 

بُراق و َمرکب 
سالک به 

سوی خداوند 
است

 اگر نماز  از صورت ظاهر گذشت و به نماز معنوی پیوند خورد و باطن نماز را 
به جای آورد، نماز او به حقیقت گره خورده و صورت واقعی به خود می گیرد، 

زیرا چنان که گذشت نماز بُراق و َمرکب سالک به سوی خداوند است
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معرفی کتاب

تألیف کتاب آداب الصلوه در ســال 1361 هجری قمری)1321 
شمسی(، و پس از نگارش کتاب ســرالصلوه بوده است. سه سال 
پیش از تالیف اين کتــاب، در يكي از تصانیــف گرانقدر حضرت 
امام )ره( به نام ســرالصلوة همین معاني به طور موجز و به زبان 
خواص اهل عرفان بــه نگارش درآمده بود، لكــن آن حضرت به 
اين منظور که عــده بیشــتري از مطالب آن کتــاب فايده برند 
به تالیف کتاب آداب الصلــوه به زباني ســاده تر پرداختند. امام  
خمینی در ابتــدای کتاب نوشــته  اند: »پیش از اين رســاله  ای 
فراهــم آوردم... و چون آن را با حال عامه تناســبی نیســت در 
نظر گرفتم که شــطری از آداب قلبیة اين معــراج روحانی را در 
سلک تحرير درآورم، شايد برادران ايماني را از آن تذکري و قلب 

قاسي خود را تاثري حاصل آيد.«
 آداب الصلوة، شرحی است مبســوط بر آداب و اسرار معنوی نماز، و 

سرشار از نكات اخالقی و عرفانی )به زبان فارسی.(
اين اثر از طرف مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی در 836 
صفحه، شامل مقدمه، متن کتاب، فهرست ها و تصوير کامل نسخه 
خطی؛ و چاپ ديگر آن در 421 صفحه بدون نســخه خطی به طبع 

رسیده است.
بخشي از اين اثر را از صفحه 2۰3 کتاب از نظر مي گذرانیم:

يكي از آداب قرائت قرآن حضور قلب است، که آن را در آداب مطلقه 
عبادات در همین رساله مذکور داشتیم و اعاده آن لزومي ندارد.

و ديگر از آداب مهّمه آن، تفكر اســت و مقصود از تفكر، آن اســت 
که از آيات شريفه جســتجوي مقصد و مقصود کند. و چون مقصد 
قرآن، چنانچه خود آن صحیفــه نورانّیه فرمايد، هدايت به ُســُبل 
سالمت اســت و اخراج از همه مراتب ظلمات اســت به عالم نور و 
هدايت به طريق مستقیم است، بايد انسان به تفكر در آيات شريفه 
مراتب ســالمت را از مرتبه دانیه آن، که راجع به قواي ملكّیه است، 
تا منتهي النهايه آن، که حقیقت قلب ســلیم است – به تفسیري که 
از اهل بیت وارد شده که مالقات کند حق را در صورتي که غیر حق 

در آن نباشد – به دست آورد. و ســالمت قواي ملكّیه و ملكوتّیه گم 
شده قاري قرآن باشد، که در اين کتاب آسماني اين گم شده موجود 
است و بايد با تفكر اســتخراج آن کند. و چون قواي انسانّیه سالم از 
تصرف شیطاني شد و طريق سالمت را به دست آورد و به کار بست، 
در هر مرتبه سالمت که حاصل شــد از ظلمتي نجات يابد و قهراً نور 
ســاطع الهي در آن تجلي کند، تا آن که اگر از جمیع انواع ظلمات 
که اول آن ظلمات عالم طبیعت است به جمیع شئون آن و آخر آن 
ظلمت توجه به کثرت است به تمام شئون آن خالص شد، نور مطلق 
در قلبش تجلي کند و به طريق مســتقیم انسانیت، که در اين مقام 

طريق رّب است، انسان را هدايت کند:
ِّي َعلي ِصراٍط ُمْسَتقیم اِنَّ َرب

به درستي که پروردگار من به راه راست است
و در قرآن شــريف دعوت به تفكر و تعريف و تحســین از آن بسیار 

شده.
َل اِلَیِهْم َو لََعلَُّهْم  ْکَر لُِتَبیَِّن لِلّناِس ما نُــزِّ قال تعالي: َواَنَْزلْنــا اِلَْیَک الذِّ
رون در اين کريمه مدح بزرگي اســت از تفكــر، زيرا که غايت  يََتَفكَّ
انزال کتــاب بزرگ آســماني و صحیفه عظیمه نورانــي را احتمال 
تفكر قرار داده؛ و اين از جهت اعتناء به آن است که بس احتمال آن 

موجب يک همچو کرامتي عظیم شده.
ــماواِت َو ااْلْرِض َواْخِتالِف  و در آيه ديگر مي فرمايد: انَّ في َخلِْق السَّ
اللَّْیِل َو النَّهاِر آلياتٍ  ... - همانا در آفرينش آسمان و زمین و درآمد و 

شد شب و روز نشانه هايي است- ...
رُون – واي بر کسي که آن را بخواند   فرمود: َويٌْل لَِمْن َقَرأها َولَْم يََتَفكَّ
و در آن نینديشــد – عمده در اين باب آن است که خواجه عبدالل 
انصاري قدس ســره مي کند، قال :  اعلم، ان التفكر تلمس البصیرة 
الستدراک البغیة يعني تفكر جستجو نمودن »بصیرت« است – که 
چشم قلب است – براي رسیدن به مقصود و نتیجه، که غايت کمال 
آن است. و معلوم اســت مقصد و مقصود سعادت مطلقه است که به 

. کمال علمي و عملي حاصل آيد

نگاهیبهکتاب
آدابالصلوه
حضرتامام
خمینی)ره(

آدابسخن
باخدا

 چون قواي 
انسانّیه سالم از 
تصرف شیطاني 
شد و طریق 
سالمت را به 
دست آورد و به 
کار بست، در هر 
مرتبه سالمت 
که حاصل شد 
از ظلمتي نجات 
یابد و قهراً نور 
ساطع الهي در 
آن تجلي کند
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 مسئولیت
اجتماعی

زکات

آزمون ثروتمندان
خانه تكانی اقتصادی

فرخوانی به خیر و نیكی
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معنای لغوی زکات در اصل، رشد کردن است و به  طور کلی خالصه 
چیزی یا برگزیده آن را زکات گویند. عالمه طباطبایی درباره زکات 
می  نویســد: معنای لغوی زکات تطهیر است، همچنین در مصباح 

 الفقیه نیز آمده است: زکات در لغت به معنی طهارت و نمو است.
در اهمیت زکات همین بس که یكی از پایه  های دین مبین اســالم 
شمرده شده و از آن به  عنوان درمان دردهای اقتصادی جامعه یاد 
شده اســت؛ چنان که اگر برای عضوی از بدن کسی ناراحتی  پیش 
بیاید او را از حرکت می  اندازد، در جامعه نیز اگر گروهی با مشكالت 

مالی روبه رو شوند، حرکت آن جامعه فلج می  شود.
امــام رضا)ع( 
در رابطــه 
با زکات 

فرموده اســت: خداوند به من نعمت هايی داده است که دائماً نگران 
آن هستم تا حقوقی را که نســبت به آن ها بر من واجب کرده است، 
پرداخت نكنم. ســؤال شد: شــما نیز با آن مقام بزرگی که داريد به 
سبب تأخیر زکات از خدا می  ترســید؟ فرمودند: بله. امام صادق)ع( 
نیــز در رابطه با اهمیت زکات فرموده اســت: خداونــد بر اين امت 
چیزی را ســخت  تر از زکات واجب نكرده اســت و هالکت بیشــتر 

امت ها به علت نپرداختن آن است.
فلســفه پرداخت زکات، ريشــه کنی فقر از جامعه اسالمی است و 
به راستی اگر مسلمانان به اين دســتور حیات بخش به خوبی عمل 
کنند، در جامعه اســالمی فقیری باقی نخواهد ماند. امام صادق)ع( 
کاُة اْخِتباراً لاِْلْغِنیاِء َو َمُعونًَة لِلُْفَقراِء، َولَْو  می فرمايد: »انَّما ُوِضَعِت الَزّ
ْوا َزکاَة اْموالِِهْم مابَِقَی ُمْسلٌِم َفقیراً ُمْحتاجاً...: همانا زکات  اَنّ الَنّاَس اَدّ

برای آزمايش ثروتمندان و کمک به فقیران مقرر شــده است و اگر 
مردم زکات مال خود را بپردازند مســلمان تهیدســت و نیازمندی 
باقی نخواهد ماند.«عبدالل بن سنان از امام صادق)ع( روايت کرده 
اســت که فرمود: خداوند عزوجل زکات را مانند نماز فرض و مقرر 
فرموده است، و از اين رو اگر کســی زکات را حمل کند و آشكارا و 
برمال عطا نمايد، باکی بر او نیست، و اين بدان  جهت است که خدای 
عّز و جّل مقدار تأمین نیازمندي های فقــرا را در اموال اغنیا مقّدر و 
مقّرر نموده اســت و اگر مي دانســت که آن مقدار مفروض و معّین 
ايشــان را کفايت نمي کند، هر آينه آن را برای ايشــان می افزود و 
هرگونه تنگدستی و صعوبت معیشتی که متوّجه فقرا شود، از جهت 
خودداری اغنیا از پرداخت حقوق ايشان اســت، نه از جهت مقدار 
زکات و نارســايی آن. و مبارک عقر قوفی از امام ابوالحسن موسی 
بن جعفر)ع( روايت کرده است که فرمود: همانا که زکات به عنوان 

روزی فقرا و افزايش اموال اغنیا برقرار شده است.
در قرآن کريم واژه زکات در 32 آيه ذکر شده است و در بسیاری 
از روايــات معصومان)ع( از ايــن واجب الهی 
سخن به میان آمده است که همگی 
حكايت از اهمیـــت 
تــی  حیا

زکات در برنامه اقتصــادی، فرهنگی و تربیتی اســالم دارد. آنچه 
در اين میان قابل دقت و توجه اســت، اين کــه در 27 آيه از 32 آيه 
يادشــده، واژه »زکات« در کنار واژه »صالة« ذکر شــده است و در 

روايات نیز اين پیوستگی ديده می شود.
در قرآن کريم، پرداختن زکات نشــانه نیكی، جوانمردی و نمودی از 
صداقت ايمان در عمل و عالمت خداترسی و پرهیزکاری معرفی شده 
است. مضمون اين نكات در آيه 177 ســوره بقره نهفته است: »لَْیَس 
 ِ ُّوا ُوُجوَهُكْم قَِبَل الَْمْشِرِق َوالَْمْغِرِب َولَِكنَّ الِْبرَّ َمْن آَمَن بِاللَّ الِْبرَّ أَْن تَُول
َوالَْیْوِم اآْلِخِر َوالَْماَلئَِكِة َوالِْكَتــاِب َوالنَِّبیِّیَن َوآتَی الَْماَل َعلَی ُحبِِّه َذِوي 
َقاِب َوأََقاَم  ائِلِیَن َوفِي الرِّ ِبیِل َوالسَّ الُْقْربَی َوالَْیَتاَمی َوالَْمَساِکیَن َوابَْن السَّ
ابِِريَن فِي الَْبْأَساِء  َکاَة َوالُْموُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا َوالصَّ اَلَة َوآتَی الزَّ الصَّ

َِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَک ُهُم الُْمتَُّقوَن« اءِ َوِحیَن الَْبْأِس أُولَِئَک ال رَّ َوالضَّ

آزمونثروتمندان
ضرورتپرداختزکاتومواردمصرفآن

مریم علی بابایی

مقاله



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19 |       اسفند  1395    67

ضرورتپرداختزکاتومواردمصرفآن

موارد مصرف زکات در قرآن
در قرآن کريم موارد مصرف زکات به هشــت مورد اختصاص يافته 
َدَقاُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِکیِن  ََّما الصَّ و چنین تصريح شــده اســت: »إِن
َقاِب َوالَْغاِرِمیَن َوفِي َسِبیِل  ََّفِة ُقُلوبُُهْم َوفِي الرِّ َوالَْعاِملِیَن َعلَْیَها َوالُْمَؤل
ُ َعلِیٌم َحِكیٌم؛  همانا ]مصرف[  ِ َواللَّ یِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ ــبِ ِ َوابِْن السَّ اللَّ
صدقات ]زکات هــا[ منحصراً بــرای فقیران اســت و درماندگان، 
متصديان و کارپــردازان اداره صدقات و بــرای تألیف قلوب ]يعنی 
برای متمايل کردن بیگانــگان به دين اســالم[ و آزادی بندگان و 
قرض داران و در راه خدا ]يعنــی در راه تبلیغ و رواج دين خدا[ و در 
راه ماندگان. اين مصارف هشــتگانه، فرض و حكم خداست درباره 

صدقه و خدا دانای حكیم است ]به مصالح شما[.«
امام خمینــی)ره( نیز در رســاله عملیــه در مســئله 1748 باب 
خمس و 1853 بــاب زکات، خمــس و زکات را واجــب می دانند 
که در ايــن خصوص اختالفــی بین علما هــم وجود نــدارد. امام 
صادق)ع( می فرمايند: »من منع قیراطــا من الزکات فلیس بمؤمن 
و لما مســلم«؛  يعنی کســی که به مقدار يک قیراط )چهار جو( از 
زکات خــود را نپــردازد، نه مؤمن اســت نه مســلمان. در وصیت 
پیامبر اکرم)ص( به امام علی)ع( آمده اســت کــه 1۰ گروه از امت 
من به خداوند بزرگ کافر شــده اند »و منهم مانع الــزکاة« يكی از 
آن ها کســانی هســتند که زکات نپردازند. در جايی ديگر حضرت 
پیامبر)ص( می فرمايند: »و داوو مرضاکم بالصدقه و حصنوا اموالكم 
بالزکاة؛  بیماری هــای خويش را با صدقه درمــان و اموال خود را با 
پرداخت زکات مصون داريــد.« در همین زمینه قرآن کريم خطاب 
به رياست حكومت اســالمی می فرمايند: »ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِهْم َصَدَقًة 
 ُ یِهْم بَِها َوَصــلِّ َعلَْیِهْم إِنَّ َصاَلتََک َســَكٌن لَُهْم َواللَّ ُرُهــْم َوتَُزکِّ تَُطهِّ
َسِمیٌع َعلِیٌم؛  مالیات را از اموال آن ها بگیر و با اين عمل هم اموال را 
از خطر حقوق مردم پاک گردان و موجبات رشــد را فراهم آور و هم 
جان ها و روان ها را. بر پرداخت کنندگان مالیات درود بفرســت زيرا 

درود و دعای تو آرامش خاطر آن ها را فراهم می سازد.« 
مالحظه می شود که از يک طرف از بعد فردی برای هر فرد مسلمان 
پرداخت زکات واجب اســت و از طرف ديگر نیز عدم پرداخت آن، 
معادل خارج شدن از مسلمانی و دخول در کفر تعبیر شده و در بعد 
اجتماعی خداوند به دولت اسالمی امر به دريافت مالیات می کنند و 
دارايی و درآمدی که مالیاتش پرداخت نشده باشد، دارايی و درآمد 
قابل تصرف نیست. آنچه مسلم اســت مالیات برای تأمین اهدافی 
که دولت در نظر دارد پرداخت می شود و در صورتی که دولت الزم 
بداند حق دارد که اجازه دهد مالیات مستقیم توسط مؤدی مالیاتی 

در مصارف مشخص هزينه شود.
در خصوص زکات که يک مالیات بر دارايی محسوب می شود، برای 
تمامی دارايی ها از وجوه نقد گرفته تا محصوالت کشــاورزی و ساير 
موارد که مصداق دريافت زکات در صدر اسالم بر آن ها مترتب بوده 
است، حد نصاب داشته است؛ يعنی از حد نصاب هر مورد اگر فردی 

کمتر داشته باشد زکاتی بر آن تعلق نمی گیرد. 

زکات از ســكه های مســكوک دينار و درهم و برخی از محصوالت 
زراعی و دامی اتخاذ می شد. زکات بر کلیه منابع مهم در صدر اسالم 
تعلق می گرفت، چون فعالیت های مهم اقتصادی در آن دوره عبارت 
بود از بازرگانی، پیشه وری، زراعت، باغداری و دامداری. درآمدهای 
حاصل از دو فعالیت نخســت غالباً نقدی و قابل تقويم به سكه های 
دينار و درهم بود. سكه های مزبور نقش واحد پول را در اقتصاد صدر 
اسالم داشت. بنابراين وضع زکات بر ســكه های مسكوک در حكم 
أخذ زکات از درآمدها حاصل از فعالیت های بازرگانی و پیشــه وری 
بود. درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری بیشتر 
به صورت جنســی بود، نه نقدی، به همین جهت از خود محصوالت 

کشاورزی و دام زکات گرفته می شد.
در دوره اقامت رســول اکرم)ص( در مكه و در ابتــدای هجرت که 
درآمد مسلمانان از فعالیت های اقتصادی ناچیز بود، زکات مستحب 
بود؛ اما به تدريج که درآمد سرانه آنان به برکت اجرای سیاست های 
اقتصادی پیامبر اکرم)ص( رو به افزايش گذاشت و ظرفیت مالیاتی 
معتنابهی برای أخذ زکات فراهم گرديد، در سال هشتم هجرت أخذ 

زکات تشريع شد.
زکات بر 2۰ دينار و 2۰۰ درهم واجب شد. همچنین از محصوالت 
کشاورزی بر گندم، جو، کشمش و خرما و از حیوانات به گوسفند و 
گاو و شــتر زکات تعلق می گرفت، اما نه به يک نسبت و مقدار، که 
توصیف هرکدام از اين ها بحث مســتقل و مفصلی را می طلبد. اگر 
دام ها مانند عوامل تولد در يک فعالیت تولیــدی يا خدماتی به کار 
گرفته می شــدند، مثاًل از گاو نر برای شخم زدن و از شتر برای حمل 
و نقل کاالهای تجاری استفاده می شد، از تعلق زکات معاف بودند، 
لذا زکات نه کارايــی جابه جايی عوامل تولید دامی را کاســته و نه 
هزينه فعالیت هــای آن را می افزود. اگر دام هــا در مزارع خصوصی 
پرورش يافته و از مراتع عمومی تعلیف نمی شدند، باز بدان ها زکات 
تعلق نمی گرفت. بنابراين زکات مانع توسعه فعالیت های دامپروری 
نمی شد. اگر تعداد گوسفند و گاو و شــتر، به ترتیب از چهل رأس، 
سی رأس و پنج نفر شــتر کمتر بود، بدان ها زکات تعلق نمی گرفت. 

از اين رو دامداران خرد از پرداخت زکات معاف بودند.
عالوه بر انواع زکات های يادشــده، پیامبر اکرم)ص( سرانه تشريع 
فرمود که در اصطالح، زکات فطره يا زکات جان خوانده می شــود. 
هر فرد مكلفی موظف اســت که هر ســال روز عید فطر معادل سه 
کیلوگرم گندم يا محصولی که خوراک اصلی او را تشــكیل می دهد 
به نیازمندان بپردازد. افراد فقیر از پرداخت اين زکات معافند، لیكن 
فطره کودکان بر عهده ولّی آنان اســت. زکات فطره کاربرد فريضه 
زکات را برای تأمین مواد غذايی و بیمه ارزاق، مشــخص تر می کند. 
ممكن است به همین علت درصد زکات اقالم زراعی بیشتر از درصد 

 .ساير اقالم مشمول زکات باشد
منابع:

1. محمد کهندل، نظام اقتصادی صدر اسالم، انتشارات مشاوران، 1383
2. دانشنامه اسالمی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت)ع(

 زکات بر کلیه 
منابع مهم در 

صدر اسالم تعلق 
می گرفت، چون 

فعالیت های مهم 
اقتصادی در آن 

دوره عبارت 
بود از بازرگانی، 

پیشه وری، 
زراعت، باغداری 

و دامداری

در دوره اقامت رسول اکرم)ص( در مكه و در ابتدای هجرت که درآمد مسلمانان از فعالیت های 
اقتصادی ناچیز بود، زکات مستحب بود؛ اما به تدریج که درآمد سرانه آنان به برکت اجرای 

سیاست های اقتصادی پیامبر اکرم)ص( رو به افزایش گذاشت و ظرفیت مالیاتی معتنابهی برای 
أخذ زکات فراهم گردید، در سال هشتم هجرت أخذ زکات تشریع شد
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زکات یكی از واجبات دین اســالم 
برای مسلمانان عنوان شده است؛ 
به طوری که در چند آیه قرآن، نماز 
و زکات در کنــار یكدیگر آمده اند 
و ایــن اهمیت آن را می رســاند. 
آشــنایی مردم با فواید و تأثیرات 
زکات موجب احیای گسترده تر این 
فریضه دینی می شــود، مسئله ای 
که امروز کمتر به آن پرداخته شده 
و تبلیغات الزم از ســوی اداره ها و 

نگرفته  صورت  ذی ربط  ارگان های 
اســت. پرداخت زکات می تواند به 
شریانی برای رفع معضل اقتصادی و 
معیشت بخشی از نیازمندان جامعه 
اسالمی تبدیل شود. با توجه به این 
موضوع مهم، با جلیل الماسی، استاد 
دانشگاه تهران و کارشناس مسائل 
فقهی گفتگویی داشتیم که در ادامه 

می خوانید.
الماســی در تعريف کلــی زکات گفت: 
لغت شناسان زبان عربی زکات را در معانی 
مختلفی مانند پاکی، پااليش، رشد و نمو، 
زيادت، تزکیه و ... معنی کرده اند. کسانی 

کــه زکات می دهنــد، روح و روان خود را 
تزکیه و به سمت خدا حرکت می کنند و 
اموال خود را پااليش کرده و از داشته های 
اقتصادی خود مقداری را به عنوان زکات 
پرداخت می کنند تا زمینه افزايش بعدی 
اموالشان را فراهم کنند. خداوند در آيه 1۰3 
ســوره توبه می فرمايد: »ُخْذ ِمْن أَْموالِِهْم 
ُرُهْم َو تَُزکِّیِهْم بِها َو َصلِّ َعلَْیِهْم  َصَدَقًة تَُطهِّ
ُ َسمیٌع َعلیٌم«؛  إِنَّ َصالتََک َسَكٌن لَُهْم َو اللَّ
يعنی ای پیامبر از اموال آن ها صدقه بگیر 
و به اين صورت آن ها را پاکیــزه گردان و 
اموالشان را نمو بده و بر آن ها دعای خیر نما، 
همانا دعای تو باعث آرامش آن هاست و خدا 

شنوا و داناست.«
اين کارشناس مسائل فقهی افزود: معنی 
اصطالحی زکات به معنای اخراج مقداری 
معین از داشته های اقتصادی افراد در قالب 
فروعات عبادی در مســیر قرب خداوند با 
شرايط خاص و مقدر به تقدير شرع مقدس 
است. البته زکات گاهی به موردی معین 
و خاص هم تعلق می گیــرد و عالوه بر آن 

شامل بدن و فطره هم می شود. 

برکت اموال
پرداخت زکات نوعی خانه تكانی اقتصادی 
در راستای زدودن حشــو و زاويه از اموال 
افراد اســت تا از اين طريق جويبار درآمد 
افراد اليروبی شود و رسوباتی که از گذشته 
در آن انباشــته شــده، از بین برود و آب 
بیشتری در جويبار اقتصادی افراد جريان 
پیدا کند؛ همانند باغبانی که درخت هايش 
را هرس می کند تا درخت رشد بیشتری 

کند و محصولش بیشتر شود.
الماســی اضافه کرد: شــخصی که زکات 
می دهد، درآمد اقتصادی خود را پاک کرده 
و خداوند از اين طريق به امــوال او برکت 
ارزانی می کند و اين طور نیســت که افراد 
با پرداخت زکات، دچار فقر و کمبود مال 

شوند. 
وی با بیــان اين که گاهــی صدقه همان 
زکات محسوب می شود، گفت: در بعضی 
از آيات قرآن زکات به معنی صدقه هم به 
کار برده شده است و در قالب کلی، زکات 

زکات؛خانهتکانیاقتصادی
راهکارخروجازاضطراراقتصادیجامعهدرگفتگوبا

جلیلالماسی،استاددانشگاهتهران

فاطمه فرامرزی

گفتگو
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را در معنای صدقه به کار می برند. زکات به 
هشت مورد مصرف و اين که به چه کسانی 

تعلق می گیرد، عنوان شده است.  
الماســی درباره اهمیــت زکات از نگاه 
قرآن گفت: زکات در حــدود 33 مرتبه 
و در اشــكال مختلف صرفی در قرآن به 
کار رفته؛ يعنی گاهــی به صورت فردی 
و گاهی به صورت جمع بیان شده است. 
اين تكرار کلمه زکات در قرآن، اهمیت 
باالی زکات در فقرزدايی جامعه را بیان 

می کند. 
وی اضافه کرد: نماز رکن رکین جهان بینی 
اسالمی و نور چشم پیامبر، پرچم اسالم و 
ستون دين اسالم است و در 26 مرتبه از 33 
مرتبه ای که زکات در قرآن آمده، در کنار 
نماز عنوان شده است. همسايگی زکات با 
نماز نشــان دهنده اين است که با اهمیت 
نماز، اهمیت زکات هم مشخص می شود و 
باالتر از ديگر فروعات اسالمی قرار می گیرد 
و پیوند عمیق معاش و معاد مردم را گوشزد 

می کند.

نماز بی زکات فاقد ارزش است
اين استاد دانشگاه ادامه داد: همجواری نماز 
با زکات در قرآن نشان دهنده اين است که 
نماز اگر برای آخرت خوانده می شــود، اما 
دنیای انســان هم بايد تأمین باشد؛ يعنی 
نماز بــی زکات فاقد ارزش اســت. يكی از 
موارد تأمین زندگی اقشــار جامعه زکات 
اســت؛ بعضی افراد به داليلی نمی توانند 
زندگی اقتصادی خــود را تأمین کنند و 
زکات يكی از راه هايی است که می تواند به 

معیشت اين افراد کمک کند.
الماسی افزود: در زيارت عاشورا خطاب به 
امام حسین)ع( می گويیم: » اشهد انک قد 
اقمت صلوه و آتیت زکوه و امرت بالمعروف 
و نهیت عن المنكر...؛ يعنی شهادت می دهم 
که امام حسین)ع( نماز را به پا می داشت و 
زکات را پرداخت می کرد و امر به معروف و 
نهی از منكر می نمود.« اين نشان می دهد 
که امام حســین)ع( به دنبال اين بود که 
جامعه را از فقر نجات دهد و يكی از راه های 

آن زکات است.

وی اضافه کرد: خداوند پنج میثاق از انسان 
گرفته است: اول اين که خدا را بپرستد، دوم 
با والدين، اقوام، ايتام و مساکین با احسان 
برخورد کند، ســوم با مــردم به نیكويی 
ســخن بگويد، چهارم نماز را به پا دارد و 
پنجم زکات بپردازد. پرداخت زکات يكی 
از تضمین هايی است که خدا از انسان در 
راستای دينداری گرفته است و اين مسئله 

نشان دهنده اهمیت ديگری از زکات است.
وی با اشــاره به اهمیت زکات در اقتصاد 
اســالمی افزود: اديان ابراهیمی، به ويژه 
اسالم، آمدند تا هم دنیا و هم آخرت مردم 
را بسازند و همه سعی و تالششان بر اين 
بود تا عدالت اقتصــادی در جامعه پیاده 
شــود، البته زکات به تنهايی نمی تواند 
توزيع عادالنه ثروت کند، مگر اين که ساير 
ابعاد اقتصاد در اسالم پیاده شود. در اين 
صورت است که عدالت اقتصادی می تواند 
مطرح شــود. با پرداخــت زکات به فقرا، 
مقداری از اموال ثروتمنــدان گرفته و به 

فقرا داده می شود.  
الماســی در ادامه گفت: زکات دارای سه 
پیامد اقتصادی، اجتماعی و اخالقی است: 
پیامد اخالقــی مربوط بــه زکات دهنده 
اســت که با پرداخت زکات و قصد قربت، 
ســنگدلی و قســاوت را از خود دور کرده 
و ايثار و گذشــت را در خود زنده می کند و 
به عرفان خدايی نزديک می شــود. پیامد 
اقتصــادی پرداخــت زکات، فقرزدايی و 
پرکردن شكاف طبقاتی جامعه را به دنبال 
دارد. خداوند در اموال ثروتمندان حقی را 
برای نیازمندان قرار داده است تا اگر خون 
اقتصادی به قسمتی از جامعه نرسید و دچار 
انواع و اقسام امراض روحی و جسمی شد، با 
پرداخت زکات بخشی از اين مشكالت حل 

شود.
اين اســتاد دانشــگاه اضافه کرد: پیامد 
اجتماعی زکات بیشتر به رفع نابسامانی ها 
و بزهكاری های اجتماعی منجر می شود، 
زيرا بسیاری از آن ها از فقر نشئت می گیرند. 
پیامبر می فرمايد: »کســی کــه معاش و 
زندگی اش تأمین نیســت، به فكر دين و 
نماز هم نخواهد بود.« اگر زکات به صورت 

سیستماتیک از افراد گرفته شود و بین فقرا 
تقسیم گردد، بســیاری می توانند ازدواج 
کرده و يا زندگی خــود را تأمین کنند و به 
دنبال جرائم بزهــكاری نروند. با پرداخت 

زکات اخالق جامعه هم اصالح می شود. 

زکات در جامعه مغفول مانده است
الماسی با اشاره به اين که با توجه به اهمیت 
زکات، اين واجــب الهی در جامعه مغفول 
مانده اســت، گفت: يكی از داليل مغفول 
ماندن آن، تورم و مشكالت اقتصادی است 
که توان پرداخــت زکات را از مردم گرفته 
است. برای مثال از کشــاورزی که دارای 
مشكل مالی است و برای پرداخت وام به وی 
سخت گیری های زيادی صورت می گیرد، 
چه انتظاری برای پرداخت زکات می رود 
و يا افراد شهرنشینی که با تورم باال روبه رو 
هستند. عده ای هم هســتند که از توان 
مالی برخوردارند، اما پول خود را پس انداز 
می کنند. اين ها افرادی هستند که ايمان 
ارزشــی ندارند، بلكه ايمان شناسنامه ای 

دارند.
وی با بیان اين که فرهنگ سازی صحیح 
برای پرداخــت زکات در جامعه نشــده 
است، گفت: سازمان اوقاف و امور خیريه 
که متولی دريافت زکات است، می تواند 
بیشــتر به تبلیغات و فرهنگ سازی در 
پرداخت زکات بپردازد. فرهنگ ســازی 
در اين زمینه محدود بــوده در حالی که 
می تــوان زکات را وارد چرخه تولید کرد، 
برای مثال با تأســیس کارخانه يا کارگاه 
تولیدی بــرای نیازمندان اشــتغال زايی 

شود.
الماســی اضافه کــرد: ممكن اســت در 
منطقه ای مواردی که به آن ها زکات تعلق 
می گیرد، مانند گندم، جو، کشمش و خرما 
تولید نشود و به جای آن ها محصول ديگری 
به تولید برسد. حاکم اســالمی می تواند 
زکات را بر محصول ديگری واجب کند تا 
مقلدان او زکات آن محصــول را پرداخت 
کنند. می توان از زکات به عنوان ُمسكنی 
برای خارج کردن فقرا از اضطرار اقتصادی 

.استفاده کرد

معنی اصطالحی 
زکات به 

معنای اخراج 
مقداری معین 
از داشته های 

اقتصادی افراد 
در قالب فروعات 
عبادی در مسیر 

قرب خداوند با 
شرایط خاص و 
مقدر به تقدیر 

شرع مقدس 
است

فرهنگ سازی در زمینه زکات محدود بوده در حالی که می توان زکات 
را وارد چرخه تولید کرد، برای مثال با تأسیس کارخانه یا کارگاه 

تولیدی برای نیازمندان اشتغال زایی شود
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هر کس نسبت به جامعه ای که در آن زندگی می کند مسئول 
است و نمی تواند نسبت به مســائل آن بی تفاوت باشد. این 
مسئولیت اجتماعی، ابعاد و مصادیق مختلفی دارد، چنانكه 
برای برخورداری از جامعه ای آرام بــه برقراری آرامش در 
جامعه و رعایت هنجارها در اجتماع نیاز است. این سالمت 
اجتماعی حاصل رفتارهای تک تک افراد آن جامعه است و 
لذا در صورتی که برخی از افراد هنجارشكن باشند سالمت 
و آرامش جامعه برای دیگران حاصل نخواهد شــد. راهكار 
اســالم برای نقش آفرینی افراد در راستای مسئولیتی که 
نســبت به جامعه خود دارند، امر به معروف و نهی از منكر 

است. 
برای امر مهم »فراخوانــی به خیر و نیكی« و »بازداشــت از 
بدی ها« و زشــتی های فرد يا افــراد جامعه، ســه مرحله را 

گفته اند؛
مرحله اول- نارضايتی قلبی: در بروز بِزه از ســوی هر کسی و 
هر کجا که باشد، بايد حساسیت نشــان داد و از صمیم قلب، 
عمق دل و ژرفای جــان اِعالم تنًفر و انزجــار و بیزاری کرد و 
هیچ کس در اين مرحله، معاف نیســت. )فراگیرترين مرحله 

نظارت همگانی است(.
سهل انگاری، مدارا، سكوت و ســازش، از سوی دينداران، روا 
نیســت، عدم اجرای اين مهم يعنی، رضــای دل به نافرمانی 
و گناه ســپردن، يعنی، گذر از مســئولیت خطیر پیشگیری، 

يعنی سبک شماری دين!
مرحلــه دوم- بیان: در مرحلــه بعد، برخورد زبانی، هشــدار 
شــفاهی و تأکید و تكرار و تذکرات ســودمند، با بیانی رسا، 
شیوا، دلنشین و استوار و روشــن، به دور از تحقیر، تمسخر، 
شــوخی و پرده دری و... بــا بهره گیری از آرايه های ســخن، 
در قالب داســتان، تمثیــل، نكات نغــز و آموزنــده، طنز و 
برجستگی های اخالقی، فرهنگی، دينی و اجتماعی و... که در 

بحث های پیشین يادی شد.
مرحله ســوم- پیشــگیری عملی: ســرانجام، اگر دو مرحله 
پیشین بی اثر ماند، گريز و گزيری نیســت از مقابله با قدرت 
و برخورد با تمام توان )ِعّده وُعّده(، تا از شــیوع بِِزه و شــمار 

بزهكاران جلوگیری شود.
البته توجه بــه اصل تأثیــر،  متخلف با چه چیــزی و در چه 
مرحله ای تأثیر پذيرفته و رو به اصالح می نهد؟! اشاره، فرياد، 
اعتراض، روی گردانی، اخطار، تأديب، تعزير يا حبس و تبعید 

و...؟!
و اين تشــخیص به عهده آگاهان فرهیخته، زمان شــناس، 
دين شناس، آشــنا به مســايل اجتماعی، فرهنگی، اخالقی 

فراخوانیبهخیرونیکی
مسئولیتانساننسبتبه

شرایطجامعه

دیدگاه



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19 |       اسفند  1395    71

و آداب و رســوم و... در سايه ســار ويژگی هايــی چــون 
خويشتن داری، شايستگی، بردباری، گذشت، بیان شیوا، رسا، 
اســتوار و روان، با خويی خوش و رويی خوش و... اســت. نه 

هرکس که فغانی دارد و چماقی! بنمايد قیامی!؟...!

آسیب شناسی ترک امر به معروف و نهی از منكر
ترک و تعطیلی ايــن فريضه، يكی از نشــانه های آخرالزمان 
اســت که گروهی به ده ها عذر و بهانــه و توجیهات وجیه اما 
بی اســاس، از عمل به اين فريضه دســت می کشند و به خود 
مرخصی می دهند! می گويند: ما را چــه کار؟ گناه ديگران به 
ما چه؟ ما را هرگز در قبر او ننهنــد و او را نیز در گور ما جای 
ندهند؟! عیسی به دين خود موسی به دين خود! لَُكْم ِدیُنُكْم 
َولِی ِدیِن  يالََنا أَْعَمالَُنا َولَُكْم أَْعَمالُُكْم  هر کس در گروی کار 
و کرده خويش اســت! ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسَبْت َرِهیَنٌة  خدا آزاد 
آفريده )َو َقد َجَعلََک الُل ُحّراً(  نبايد مانع آزادی عمل کســی 
شد. الاِکراَه فی الّدینِ يا می پندارند، بر فرض، ما هم بگويیم، 
با يک بار و يک نفر و يک پند و يک برخورد، چه خواهد شد؟ 
کار از جای ديگر خراب است! آب از سرچشمه گل آلود است! 
هر کس بايد خــود بخواهد و اقدام کند! بــا گفتن که، کاری 

درست نمی شود؟ و....! ما را َسَنه نَه!
ـ و گروهی از روی شرم و آزرم، يا ترس و تقیه و برای حفظ نام 
و نان خويش و مقام و موقعیت شغلی، اجتماعی، خانوادگی و 
اقتصادی و... اقدامی نمی کنند! گويند: مملكت صاحب داره؟! 

ما را محلّی از اعراب نیست!
ـ برخی بر اين باورند، که از ما بهتران، داناتران، و آزموده تران 
هســتند، نوبت به ما نمی رســد! تازه! واجب کفايی اســت! 
عرصه را برای اهلش باز نگه داريم، پسنديده تر و بهتر است؟ 

بّچه بازی که نیست؟! هر کسی را بهر کاری ساخته اند! 
ـ و گروهی از دينداران عافیت جو ســر به جیب مراقبت فرو 
برده و به الک خود خزيده و اظهار می دارند؛ خدا اگر بخواهد، 
خودش اصالح می کند! از توان ما خارج است! به حرف ما که 
درست نمی شود؟ ما خیلی زرنگ و زيرک باشیم، دين و ايمان 
)و کاله( خودمان را نگه داريم! ما خود مانــده و در راهیم، تا 
چه رسد راهنما شــويم؟! امروز گفتیم فردا چه خواهد شد؟ 
يک نفر و يک مورد را گفتیم، بقیه چی؟! نابســامانی ها زياد 
است و مشكالت اخالقی، فراوان و کار از اين حرف ها گذشته 
است؟! دنبال دردســر نمی گرديم؟ ساکت می نشینیم و خود 
را می ســازيم! دعا می کنیم خدا هدايت شــان کند! از دست 
بنده چه آيــد؟! گاه و بی گاه و هــر از گاه، دعای فرج حضرت 
را می خوانیم تا خدا هر چــه زودتر صاحبش را برســاند! بد 

روزگاری شده؟!
ـ و گروهی از منتظران را، اين باور است، زمینه و نشانه ظهور، 
شیوع در اوج فساد و تباهی است! فراگیر شدن ستم و بی داد 

در جهان اســت! اين وعده حق و بیان رســول معّظم اسالم 
اســت! پس چرا با کنترل و برخورد و اصــالح، ظهور مصلح 

جهانی و منجی بشريت را به تعويق اندازيم؟! و می سرايند: 
در دل دوست به هر حیله رهی بايد کرد 

 طاعت ار دست نیايد گنهی بايد کرد!
هدف مقّدس، ظهور اســت. اگر گناه هم مايه وصل و نیل به 
مقصود باشد. باکی نیســت! برای اين گروه، شــیوع فساد و 
گناه، هم فال است و هم تماشــا! می پندارند، به ما که ضرری 
نمی رســد، فلســفه غیبت منجی و مصلح کل و موعود )در 
بیشتر باورها و دين های ابراهیمی و حتی ساختگی و دروغین 
دنیا( در اين است که روزی به فرمان خدا و ياری او، با قدرت 
و نیروی الهی می آيد و همه چیز را به اصــالح وا می دارد و به 

عدل و داد می رساند!
چه بســا اســتناد می کنند به کالم خدا که می فرمايد: »وال 
ُکم َمن ضلَّ إذا اهًتًدیُتم« . مواظب خود باشید. اگر شما  یَُضرُّ

هدايت يافتید، گمراهی ديگران، زيانی به شما نمی رساند.

آثار شوم منكرات
ديدن و چشم فرو بســتن، ديدن و نگفتن، نگريستن و »نه« 
گريستن و لب فروبســتن، بی تفاوتی، ســهل انگاری، ترک 
مسئولیت و از دست دادن حساسیت، خوگرفتن به پلیدی ها 
و سكوت و ســازش با هر منكری، موجب می شود بسیاری از 
گناهان امری شــايع، رايج و عاّمه پسند جلوه کنند. و سكوت 
فراگیر، رضايــت برانجام گناه را برانگیزد، با خوی انســان در 
آمیزد، و خیلی آســان بروز کند و از هر بِِزه کاری صادر گردد. 
چه بسا مددی رسانده شــود! اصراری ورزيده شود! و عادت 
گردد، لّذتی احســاس شــود! روح طغیان و سرکشی حاکم 
گردد! ســرمايه گذاری صورت پذيرد! تبلیغ شود تا سودآور 
گردد! آن گاه جبهه گیری در برابر کســانی شــود که اهل بِِزه 
نیســتند! و...!؟ و اين خوی حیوانی مايه غفلت، ســنگ دلی، 

خدا فراموشی، خودباختگی و سقوط ارزش ها و... می شود.
ـ پس در نگاه نخســت، برخورد اول، گام آغازين، و شروع هر 
کاری از سوی هر کســی و در هر جايی و هر نوع بِِزهی، بايد 
پیرو فرمان خدا بود و مســئول، آگاهانه و برای خدا قیام کرد 
و از سیاست های گام به گام )ُخُطوات( شــیطان سر باز زد تا 

گرفتار چنین فرجامی نشد.

موانع اثرگذاری امر و نهی
بی تأثیر ماندن کارکردهای امر و نهی در روح، جان، انديشه و 

عمل افراد، به دو دسته تقسیم می شود:
1. عواملی درونی

شــامل انحرافات فكری، عقیدتی، فرهنگی و … اســت. در 
کنار نادانی، غفلت، خودبرتربینی، خودپســندی، سرکشی، 

برخی بر این 
باورند، که از ما 

بهتران، داناتران، 
و آزموده تران 
هستند، نوبت 
به ما نمی رسد! 

تازه! واجب کفایی 
است! عرصه 

را برای اهلش 
باز نگه داریم، 

پسندیده تر 
و بهتر است؟ 
بّچه بازی که 
نیست؟! هر 

کسی را بهر کاری 
ساخته اند! 

گروهی از منتظران را، این باور است، زمینه و نشانه ظهور، شیوع در اوج فساد 
و تباهی است! فراگیر شدن ستم و بی داد در جهان است! این وعده حق و بیان 

رسول معّظم اسالم است! پس چرا با کنترل و برخورد و اصالح، ظهور مصلح 
جهانی و منجی بشریت را به تعویق اندازیم؟!
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قومی،  تعّصب های 
نژادی،  قبیلــه ای، 
شغلی و درآمدهای 
نامشروع، لقمه های 
حــرام و راه هــای 
از  معیشــتی است 
اين رو خدای متعال 
فرمــان می دهد که 
انسان به خوراک و 
طعام خــود بنگرد. 
اْلنَســاُن  »َفلْینُظر 
إلَــی َطَعامــه«  و 
روز عاشــورا هــم، 
امــام حســین)ع( 
به لشــكريان يزيد 
چنیــن فرمودنــد 
که: »دلیل بی تأثیر 
ماندن نهی از منكر 
مــن در شــما، اين 

اســت که شــكم هايتان را از حرام پر کرده ايد«؛ »َقْد ُمأَلْت 
بُْطَونُكم مَن الَحرام« 

و جای بســی تأّســف اســت، امروزه با اوج گیری صنعت و 
شهری گری، روح رفاه جويی، آســايش طلبی، مصرف گرايی، 
تجّمل گرايی و هزينه های گزاف گذران زندگی و عدم برابری 
درآمدها با ســطح هزينه هــای خانواده ها از ســويی، و توّرم 
اقتصادی و افزايش لحظه ای نرخ ها و عدم کنترل آن از سوی 
دستگاه های ذی ربط از ســوی ديگر، موجب شده بسیاری از 
مردم به راه های درآمدی خارج از چهارچوب شرعی و قانونی 
رو بیاورند تا از قافله عصر تّمدن، مصرف زدگی و اسراف عقب 
نمانند. آمار مفاسد اقتصادی، رانت خواری ها، رشوه دادن ها و 
گرفتن ها، اختالس ها و . زد و بندهای مالی، اداری و سیاســی 
و ... همه و همه، نشــان از گرايش توده ها بــه ثروت اندوزی و 
تجماّلت و تفاخر زندگی اســت و ره آوردش، گريز نسل نو و 
انقالبی از ارزش ها، طغیان و خودباختگی، بلكه غرب زدگی در 
همه شئون!، بی توّجهی و بی تفاوتی نسبت به مسائل اخالقی، 

پرورشی و عقیدتی و... است.
2. عوامل بیرونی

يكی از عوامــل مؤثّر در بی تأثیــر ماندن امــر و نهی و حتی 
آموزش، اخــالق و تربیت صحیح دينــی و فرهنگ و آداب و 
رســوم ملّی و …، برخوردهای متعارض و وجود نقاب و تزوير 
از ســوی دســت اندرکاران، مّربیان و … در عرصه اجتماع و 
خانواده هاست. چه بسا، مشكالت مالی و گرفتاری نیز از شمار 
دينداران می کاهد؛ چه زيبا امام حســین)ع( اشــاره دارد به 

ايــن واقّعیــت که: 
بالَبالء  ُمحُصوا  »اذا 
يانُــوَن« و  َقــلَّ الدَّ
نیز،  خدای سبحان 
زمینــه دعــوت به 
عبادت  و  بندگــی 
را، ســیر کــردن و 
نجات از گرســنگی 
و نــا امنــی قــرار 
داده و می فرمايــد: 
َربَّ  »َفلْیْعُبــُدوا 
َهــَذا الَْبیــت الَّذی 
أَْطَعَمُهــم ّمن ُجوٍع 
َوآَمَنُهم ّمْن َخْوٍف« 

مّهــم  عامــل  ـ 
ديگــری کــه مايه 
معنويت،  از  گريــز 
و  دينــی  اخــالق 
َمنــش انســانی و 
اسالمی شده، اين است که: تناقض گفتار و کردار را در سطوح 
گســترده و زمینه های مختلف شــاهدند؛ می گويند آنچه را 
که باور ندارند، در جامه اصالح به تباهی می کوشــند، هر چه 
هست فريب اســت و نیرنگ و اين تضاّدهای مشهود، زندگی 
جوان را رنگ ديگری زده است. از ســوی ديگر، در جهان دو 
قطبی، نهنگان سرمايه و سلطه و نیرنگ از سويی می کوشند 
تا »َصّد َعن َســبیل الل« کنند و با دعوت هــای زيرکانه و در 
خور پســند همه، هدف هــای نامقّدس خويــش را تا اعماق 
دورترين و محروم ترين دهكده ها و خانه ها، با بهترين شــكل 
و شیوه رسانه ای برسانند و خود را مصلحان وارسته و ياورانی 
درســت کردار و مورد وثوق همة توده ها بشناسانند و آرزوی 
ديرين مددجويان ُمد و طالبان زندگــی پرماجرای ماّدی و... 
قرار گیرند، و خوشــا که در جان های به تپش افتاده جوانان 
و نسل پويای کشــورهای در حال توســعه! )عقب مانده( چه 

مقبول افتاده است؟!
ـ ما نیز در اين شــهر آشــوب زدة جهانی، بر پايه رســالت 
دينی و ملّی خــود، بايد بــا راه و رســم خويش دعوتی را 
آغازگر باشــیم، بر ژرفای دعوت و امر و نهی مان بیانديشیم 
و بیافزايیم و در کالس زمان، همه زمینیان را داعی به خیر 
باشیم. بايد رســانه ها، مطبوعات، صدا و ســیما، مدارس، 
دانشــگاه ها، جامعه، خانواده ها، مّربیان، نهادهای تأمینی 
و تربیتی و... به وحدت آرمان و عمل و انديشه رسند. همه 
بايد، يكی شويم و يک راه برويم و دريابیم که دست خدا با 

 ...جماعت است

یكی از عوامل 
مؤثّر در بی تأثیر 
ماندن امر و نهی 
و حتی آموزش، 
اخالق و تربیت 
صحیح دینی و 

فرهنگ و آداب 
و رسوم مّلی 

و...، برخوردهای 
متعارض و 

وجود نقاب و 
تزویر از سوی 

دست اندرکاران، 
مّربیان و... در 

عرصه اجتماع و 
خانواده هاست
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امر به معروف و نهــی از منكر، فعلی 
است که در قبال رفتار و عمل مخاطب 
انجام می شــود. بنابراین باید بدانیم 
نســبت به چه کســی یا چه کسانی، 
توصیه شــده ایم که این فریضه الهی 
و دســتور اجتماعی را به جا آوریم و 
همچنین اولویت هر گروه از مخاطب 
را بر اساس اهمیتشان در نظر بگیریم. 
در این متن به گروه های مهم مخاطب 
به ترتیب اولویتشان اشاره شده است.

برای امر به معروف و نهــی از منكر، از 
کجا شــروع کنیم؟ از چه زمانی؟ سراغ 
چه کسی يا چه کســانی برويم؟! پاسخ 
اين اســت که، با توّکل عــزم نموده، بر 

خود بشوريم! و در گام نخست:

الف( از خود آغاز می کنیم
انديشه، باور، شــناخت، کردار و گفتار 
خويش را به آرايه هــای خدايی زينت 
می دهیم و خــود را تجلّــی گاه پژواک 
اخالق خدايی می نمايیم تا به ســعادت 
جاويد رســیم و رستگار شــويم »َقْد 
یَها«،  تا ســخن ما، دعوت،  أَْفلََح َمن َزکَّ
فرمــان و امر و نهی مــا، در روح و جان 
ديگران کارگر افتــد و اثر گذارد. دعوت 
عملی و فراخوان به کــردار، از بهترين، 
موّفق ترين و کارآمدترين شیوه هاست. 
اگر هر امر و نهی کننده ای، آنچه که در 
ســر دارد، در عمل آورد و بــه آنچه که 
فرامی خواند، باور داشــته باشد، توفیق 
را رفیق خود خواهد ســاخت، دل ها و 
انديشه ها را به دنبال خود روان خواهد 
ســاخت و جايگاه رفیعی در میان توده 
و مخاطبان خواهد يافت. فرمان اســت 
»به کردار فــرا خوانید نــه گفتار«،  نه 
چون کســی که با گفتار خــود به خیر 
فرمان دهد و با کــردار خويش تكذيب 

نمايد، يا دســتی پیش کشد و با دستی 
ديگر پس زند، با گفته هايش ارزشی را 
بستايد، معروفی را طرح و عرضه نمايد 
و با رفتار خود از آن بیزاری جويد، خود 
را مصلح و آمر به معروف معرفی کند و 
به تباهی عمل نمايد، اگر اين گونه عمل 
کند، مردم به کناری رونــد و از فرمان 

اوگريزان شوند و روی بگردانند!
و نهــی خــدا چنین اســت کــه چرا 
می گويید آنچه را که انجام نمی دهید؟ 
»لَِم تَُقولُوَن َمــا اَل تَْفَعُلوَن«  و در جای 
ديگری داريــم، آيا مــردم را به خیر و 
نیكی فرا می خوانید و فرمان می دهید، 
در حالــی کــه خودتــان را فراموش 
می کنیــد؟!؛ »أَتَْأُمــُروَن النَّــاَس بالْبّر 
َوتَنَســْوَن أَنُفَســُكْم«  و خودباختگی و 
خودفراموشــی، بزرگ آفتی است که 
هويّت، شــخصّیت، عظمت و کیان فرد 
و جامعه، بلكه يک ملّــت را به مخاطره 
می افكند و به ذلّت و زبونی، وابستگی، 
افســردگی  و  خمــودی  انحطــاط، 

گروههایمخاطبواولویتبندیآنها
درموضوعامربهمعروفونهیازمنکر

ازخود
شروعکنیم...

حجت االسالم والمسلمین 
دکتر سیدمحسن موسوی

عضو هیئت علمی دانشگاه 
مازندران

مقاله
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می کشــاند. فرد يا جامعه خود باخته، 
يعنی هیچ!...

ب( خانواده
پس از خودسازی، پرداختن به خانواده 
و اصــالح بــاور، انديشــه، کارکردها، 
روابط، فرهنگ و اقتصــاد اعضای آن، 
نه تنها مقّدم بر جامعه است، بلكه خود 
اجتماعی اســت هر چند کوچک! و در 
نخســتین حرکت اصالحی پیامبر نیز 
خدای ســبحان مأموريّت می دهد که 
سوی بســتگان و نزديكان و خويشان، 
روکن و هشــدارده ايشــان را!؛ »َوأَنذْر 

َعشیَرتََک اْلَْقَربیَن« 
ـ يا فرمان می يابد که نخست دختران 
و همسران خود را ســفارش به رعايت 
پوشــش دهد، آن گاه ديگر 
زنان اهل ايمــان را؛ »يا أَيَها 
ْزَواجَک َوبََناتَک  النَّبی ُقل لَّ

َونَساء الُْمْؤمنیَن«  
ای پیامبــر، اهــل بیــت 
خــود را به برپايــی نماز 
فرمان ده!؛ »َوأُْمْر أَْهلََک 

اَلة«  بالصَّ
و رفتــار پیامبــری را 
خاندان  که  می ستايد 
خويــش را بــه نماز 
فرمــان  و  ســفارش 
مــی داد؛ »َوَکاَن يْأُمــُر 

اَلة«  أَْهلَُه بالصَّ
نیــز  لقمــان  روش 
بدين ســان اســت کــه 
فرزنــدش را بــه برپايی 
نماز ســفارش می کند و 
پرداختــن به مســئله امر 
به معروف و نهــی از منكر را 
گوشزد می کند و می فرمايد: 
ــاَلَة َوأُْمْر  »يا بَُنی أَقــم الصَّ
بالَْمْعــُروف َوانَْه َعــن الُْمنَكر 
أََصابََک«؛   َمــا  َعلَــی  َواْصبْر 
فرزنــدم، هــر آزاری کــه 
می بینی در ايــن راه، )امر 
و نهــی( بردبــار و 

شكیبا باش.
ـ  و کســانی که به خانواده خويش سوز 
و گدازی دارند، از ســوی ايــزد متعال 
َّا  ستوده می شــوند، می فرمايد: »َقالُوا إن
ُکنَّا َقْبُل فی أَْهلَنا ُمْشــفقیَن«؛  ما پیش 
از ايــن )در دنیا(، میــان خاندان خود، 

مهربان و خداترس بوديم.
ـ و خطاب الهی نیز بــر ايمانیان چنین 
اســت: ای مؤمنــان! خــود و خاندان 
خويش را از آتش حفــظ کنید؛ »... ُقوا 

أَنُفَسُكْم َوأَْهلیُكْم نَاًرا« 
ـ و رفتار امام حســین)ع(، اين عشق باز 
اهورايی در عاشــورا، احیاگر اين اصل و 
خودپردازی اســت؛ می بینیم نخست 
فرزنــد برومند خويــش )حضرت علی 
اکبــر( را، پیــش از همــه، بــه پیكار 
لشكريان يزيد گســیل می دارد و قیام، 
جهاد و شــهادت در راه خدا را، با پیک 

پیشگام خود به َمنصه ظهور می رساند.

ج( همسایگان
اگر بناســت دعوتی، فرمانی، اصالحی 
و... در خــارج خانواده صــورت پذيرد، 
چه کسی سزاوارتر از همســايه، که او 
را حّقی اســت بر ما! چه بسا در نیايش، 
اطعام، انفــاق، گره گشــايی و... مقّدم 
اســت بر خانواده. در اين مقام نیز، چه 
بهتر که دعوت، آمــوزش، امر و نهی، و 
پند و اندرز و... از همســايه آغاز شود. با 
هم سويی همســايه، راه تكلیف هموار 
گشته و اقدامات ما شعاع بیشتری يافته 
و بر شــمار همراهان و رهروان، هر آن 
افزوده می شــود و پیامبر نیز فرمودند: 
»چرا مردم همسايگان خود را آموزش 
نمی دهند؟ موعظه نمی کنند؟ و امر به 

معروف و نهی از منكر نمی کنند؟!

د( جوانان
در اقدامات اساســی و فراگیر، در میان 
گروه های ســّنی جامعه، توّجه به نسل 
نو )جوان و نوجوان( از اهّمیت و جايگاه 
ويژه ای برخوردار اســت. زيرا، جوانان 
آمادگی فكری، روحــی و روانی بهتری 

دارند نسبت به ساير اقشار و اين ها برای 
پیروی، پذيــرش، الگوبرداری رفتاری، 
درک و فهم مســائل مطروحه، محتوا و 
انگیزه دعــوت، ره آوردها و امر و نهی به 
عمل آمده، شور و ســرور وافری دارند. 
تاريخ رسالت و دعوت پیام رسانان الهی 
در همه عصرها، گويــای اين حقیقت 
انكارناپذير اســت که خــدای متعال 
می فرمايــد: »به حضرت موســی تنها 

نسل نو گرويدند« 
و اعتــراض مشــرکان و کّفــار فريش 
به ابوطالــب اين بود که بــرادرزاده ات 
)محّمد( جوانان مــا را جذب کرده و به 
تباهی کشانده اســت؛ »أَفَسَد َشبابَنا«  
چــون روح و قلب و انديشــه نوجوا ن، 
به ســان زمین آماده و خالی از کشــت 
اســت و آموزش، تأديب و امر و نهی او، 
سنگ نبشــته ای خواهد بود بر صحیفه 
دل و منشــور زندگــی! و در تأيید اين 
گرايش پرشــور جوانان، پیامبر اسالم 
فرمودند: »جوانان با من هم ســازگاری 
و کهنســاالن با من مخالفت کردند«؛ 
ُیوُخ«    ــبان َو خالََفنی الشُّ »واَفَقنی الشَّ
حضور جوانان فهیم و سلحشــور میهن 
عزيزمان در شكل گیری و تداوم انقالب 
اســالمی تا فجر پیــروزی و همچنین 
در صحنه های دفاع از صدها دسیســه 
کوچــک و بــزرگ داخلــی و خارجی 
و مرزبانــی از ارزش هــای اســالمی و 
حرکت های علمی، آموزشی، خدماتی، 
ورزشی و... پر افتخار جهانی را شاهديم 

که در تأيید اين مطلب است.
مقام معظم رهبــری در نامه هايی که 
به جوانان غربی نوشــته اند با توجه به 
روحیه حقیقت جويــی جوانان تأکید 
کردند: من شــما جوانــان را مخاطب 
خود قرار می دهــم؛ نه بــه اين علت 
که پــدران و مــادران شــما را نديده 
می انگارم، بلكه به اين سبب که آينده 
ملت و ســرزمینتان را در دستان شما 
می بینم و نیز حــس حقیقت جويی را 
در قلب های شــما زنده تر و هوشیارتر 

 .می يابم

مقاله
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ادب    و هنر

آمد بهار جان ها

بهاریه های ادب فارسی
میراث ایرانی جهانی

به احترام دهخدا
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                                زینب مرتضایی فرد

اســفند که از راه می رســد، بوی بهار 
همه جــا می پیچد. هرقدر هم ســرد 
باشــد، آســمان ببارد، باد هوهو کند 
و خورشید پشــت ابرها پنهان شود، 
باز هــم همــه می دانند کــه اين ها 
همه نفس های آخر زمســتان است؛ 
زمســتانی که اين پــا و آن پا می کند 
برای رفتن. زمســتانی کــه خودش 
می داند ديگر بايد شــال و کاله کند 
و بــرود. خالصه کــه وقتــی تقويم 
به اول اســفند برســد، صــدای پای 
بهــار همه جا می پیچــد. خانه تكانی، 
خريد، خیابان های پرترافیک، ســبزه 
ســبزکردن و ده هــا آداب و رســوم 

ديگر به بهانه آمــدن فصل نو می آيند 
و حال ما، شــهرمان و کشــورمان را 
دگرگون می کننــد. اين دگرگونی اما 
از گذشــته های دور بوده است. بهار 
مثل همیــن حاال و حتی بــه مراتب 
بیشــتر از حاال با آمدنش بر زندگی، 
افكار و احوال بشــر تأثیر می گذاشته؛ 
تأثیری که به لحظه سال تحويل گره 
می خورد و همــه در دعای اين لحظه 
زير لب تكرار می کنند: َحِول حالَنا اِلی 

اَحسِن الحال...

بهار امــا هرچند با آمدنــش بر همه 
تأثیر می گذاشــته، اما قطعاً شاعران، 
ايرانــی  عارفــان  و  انديشــمندان 
از زاويــه ای ديگر هــم بــه آن نگاه 
می کرده اند؛ نگاهی کــه هر چند در 

گذر زمان دســتخوش تغییراتی هم 
می شــود. در دوره خراســانی، شعرا 
صرفاً به وصف طبیعــت می پردازند و 
در میان اشعارشــان هم موارد زيادی 
وجود دارد کــه به توصیــف بهار آن 
روزگاران پرداخته شــده اســت. در 
قرون بعد و بــا پررنگ شــدن نقش 
عرفان، بهار معنايــی عارفانه به خود 
می گیــرد و رويكــردی تــازه به آن 
مشاهده می شــود. در دوره مشروطه 
و پــس از آن هم معانــی متفاوتی به 
خود می گیرد و بهار کنار لفظی چون 
آزادی به کار می رود، اما هر چه باشد، 

بهار است و نويد خیرها و نیكی ها.

دوره اول؛ وصف طبیعت 
شايسته اســت که در ســرآغاز اين 

آمدبهارجانها،ایشاِختربهرقصآ
گشت و گذاری در بهاریه های ادب فارسی

مقاله
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بخش سراغ پدر شعر فارسی، رودکی 
بزرگ برويم و بهاران را در شــعر او به 

نظاره بنشینیم: 
آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب

با صدهزار نزهت و آرايش عجیب 
رودکــی بهــار را چنــان ســپاهی 
توصیــف می کنــد که هرکــدام از 
رويدادهــای طبیعی در اين ســپاه 
شــغلی بر عهده دارند؛ ابرهای تیره 
به منزله ســپاهیان و باد صبا نقیب 
و فرمانده اين لشــكر اســت و برِق 
آسمان به عنوان ســاحر و جادوگر 

در اين سپاه حضور دارد.
منوچهــری دامغانی هم کــه او را با 
قصیده معروف »خیزيــد و خز آريد 
که هنگام خزان است« می شناسیم، 
قصايد بسیاری در وصف طبیعت دارد. 
او قصیده ای نغز هم درباره آمدن بهار 

دارد. 
نوبهار آمد و آورد گل و ياسمنا

باغ همچون تبت و راغ به سان عدنا
آســمان خیمه زد از بیــرم و ديبای 

کبود
میخ آن خیمه ستاک سمن و نسترنا

بوستان گويی بتخانه فرخار شده ست
مرغكان چون شــمن وگلبنكان چون 

وثنا

دوره دوم؛ بهار درونی 
بهار در شــعر دوره عراقی بیشــتر 
مفهومی اســت؛ به ايــن معنی که 
اراده شاعران اين دوره از لفظ بهار، 
لزوماً بهار طبیعت نیســت، چه اين 
بــزرگان گاهی بهــار را بــه معنای 
شــكوفايی و تحول درونــی آدمی 
اراده می کننــد وگاه ايــن بهــار را 
اشــارتی بر حیات دوباره انسان بعد 
از مرگ می دانند. موالنا در شــعری 

می گويد: 
اين بهار نو ز بعد برگ ريز

هست برهان بر وجود رستخیز

البته در اين دوره هم نــوروز و آمدن 
بهار به عنوان يک آيین ايرانی بســیار 
مورد توجه است. ســعدی شیرازی از 
بزرگ ترين شــاعران ايران به وصف 

بهار پرداخته و می گويد: 
برخیز که می رود زمستان

بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
برخیز که باد صبح نوروز

در باغچه می کند گل افشان
خاموشی بلبالن مشتاق

در موسم گل ندارد امكان

سعدی همگام با توصیف بهار، زوايای 
درونی ذهن خود را بیــان می کند و با 
ديده اعتبار به آن می نگرد. در اشــعار 
موالنــا، بهار با مفاهیــم عرفانی مانند 
رستاخیز طبیعت و تولد از درون مرگ 
درهم می آمیزد، همچنین رسیدن بهار 
همراه با وصال يار اســت. تمام عناصر 
طبیعت دارای چشــم و گوش و زبان 

هستند و تولد دوباره را نويد می دهند:
آمد بهار ای دوســتان، منزل ســوی 

بستان کنیم
ِگرد غريبان چمــن خیزيد تا جوالن 

کنیم
امروز چون زنبورها پّران شويم از گل 

به گل
تا در عســلْ خانه جهان شش گوشه 

آبادن کنیم
بشــنو ســماع آســمان، خیزيد ای 

ديوانگان
جانــم فدای عاشــقان، امــروز جان 

افشان کنیم
يا غزل معــروف »آمد بهــار جان ها 
ای شــاخ تر بــه رقــص آ« از مولوی 
که با صدای محســن چاوشــی آن را 

شنیده ايم. 
در اشــعار حافظ هم بارها بــه بهار و 
نوروز اشــاره شده اســت. حافظ هم 
هرجا از بهار حرف بــه میان می آورد، 

همراه بــا آن توصیه هــای مهم تری 
دارد:

ز کوی يار می آيد نسیم باد نوروزی
از اين بــاد ار مدد خواهــی چراغ دل 

برافروزی
چو گل گــر خــرده ای داری خدا را 

صرف عشرت کن
که قــارون را غلط هـــا داد ســودای 

زراندوزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مســت می 

لعلست
که زد بــر چرخ فیــروزه صفیر تخت 

فیروزی
به صحــرا رو کــه از دامــن غبار غم 

بیفشانی
به گلــزار آی کــز بلبل غــزل گفتن 

بیاموزی

دوره سوم؛ بهار بیرونی و درونی 
در دوره معاصر هم در شعر بسیاری از 
شــاعران صرفاً با توصیف بهار روبه رو 
هســتیم. براي مثال بخشی از يكی از 
شعرهای ملک الشــعرای بهار را با هم 

می خوانیم:
هنگام فرودين که رساند ز ما درود 

بر مرغزار ديلم و طرف سپیدرود
کز سبزه و بنفشه و گل های رنگ رنگ 

گويی بهشت آمده از آسمان فرود

دريا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش 
جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود

جای دگر بنفشه يكی دسته بدروند 
وين جايگه بنفشــه بــه خرمن توان 

درود

اما در دوره مشروطه، بهار وطن بیشتر 
با مفهوم آزادی گره خورده اســت. از 
اين رو می توان گفت از دوره مشروطه 
تاکنــون تقريباً با هــر دو مفهوم بهار 
مواجهیــم و نمی توان گفــت تنها با 
وصف بهار و يا مفاهیم عرفانی روبه رو 

 .بوده ايم

 در دوره 
خراسانی، 

شعرا صرفًا به 
وصف طبیعت 

می پردازند و در 
میان اشعارشان 
هم موارد زیادی 

وجود دارد که 
به توصیف بهار 

آن روزگاران 
پرداخته شده 

است

در اشعار موالنا، بهار با مفاهیم عرفانی مانند رستاخیز طبیعت و تولد از 
درون مرگ درهم می آمیزد، همچنین رسیدن بهار همراه با وصال یار 
است. تمام عناصر طبیعت دارای چشم و گوش و زبان هستند و تولد 

دوباره را نوید می دهند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    78

                    علی محزون 

ثبت جهانی آثار ملموس و ناملمــوس فرهنگی ایران، نقش مؤثری 
در صیانت از سرمایه های فرهنگی کشــور و معرفی تمدن ایران در 
عرصه های بین المللی دارد. از میان 120 اثر معنوی که در یونسكو به 
ثبت رسیده، 10 اثر متعلق به ایران است، در حالی که ایران سرشار از 
آثار و یادگارهای معنوی متعدد است و می تواند سهم بیشتری از این 
میزان را به خود اختصاص دهد. در ادامه به معرفی این 10 میراث ثبت 

شده کشورمان که یكی از آن ها نوروز است، می پردازیم.  

نوروز
پس از سال ها انتظار 
و ارائه درخواســت 
ثبت جهانــی نوروز 
به سازمان علمی و 
ســازمان  فرهنگی 
ملل متحدـ  يونسكوـ  سرانجام هشتم مهر  1388 مهم ترين جشن باستانی 

ايرانیان به ثبت جهانی رسید.
ثبت جهانی نوروز توسط يونسكو در حالی اتفاق افتاد که سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری ايران چهار سال پیش از آن، يعنی  سال 84 مدارک 
و مستندات الزم برای ثبت اين رويداد مهم سنتی و باستانی را به مراجع 
ذيربط ارسال کرده بود، اما کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری علت 
تأخیر چندساله در ثبت جهانی پرونده نوروز در فهرست جهانی میراث 
غیرملموس يونســكو را ضرورت تغییر در ضوابــط اين نهاد بین المللی 

می دانستند.
هرچند نوروز جشن ملی مردم آريايی محســوب می شود، ولی در طول 
تاريخ تجلیل اين جشن در میان مردم ترک زبان منطقه آسیای مرکزی، 

يعنی ازبک ها، قرقیزها، قزاق ها و ترکمن ها نیز رايج بوده است.  نوروز برابر با 
يكم فروردين  )روزشمار خورشیدی(

جشن آغاز سال و يكی از کهن ترين جشن های به جا مانده از دوران باستان 
است. خاستگاه نوروز در ايران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف 
ايران نوروز را جشــن می گیرند. نوروز در ايران و افغانستان آغاز سال نو 

محسوب می شود و در برخی ديگر از کشورها هم تعطیل رسمی است.

موسیقی  ردیفی ایرانی
ثبت جهانــی رديف 
ايرانــی  موســیقی 
)در مهرمــاه 1388( 
افتخــار بزرگی برای 
کشور ايران به شمار 
می آيد و اين نخستین بار است که يک اثر ناملموس از ايران به ثبت جهانی 
می رسد.  رديف موسیقی سنتی و موســیقی کالسیک ايرانی مجموعه 
الگويی بنیادی است که برای اجرای موسیقی بداهه پردازی و آهنگسازی 
و در حقیقت چند مجموعه از آهنگ محسوب می شود.رديف موسیقی 
وسیله ای برای حفظ و انتقال میراث فرهنگی ايران در قالب ساختارهای 
زيبايی شناختی است که به طور شفاهی از استاد به شاگرد منتقل می شود. 
سابقه تاريخی رديف و  بررســی آن در دوره قاجار تكوين و تاريخچه آن 
به اواســط دوره صفويه قابل پیگیری است. دو نوع رديف موسیقی به نام 
آوازی و سازی وجود دارد که رديف های سازی با توجه به ويژگی های فنی 

سازهای مختلف اجرا می شود.
 تار، ســه تار، ســنتور، کمانچه، نی، عود، قانون ويلون و سازهای اصلی 
موسیقی کالسیک است که با آن ها رديف اجرا می شود.  رديف موسیقی 
وسیله ای برای حفظ و انتقال میراث فرهنگی ايران در قالب ساختارهای 
زيبايی شناختی اســت که به طور شفاهی از اســتاد به شاگرد منتقل 

می شود.

نگاهیبه10اثرمعنویایرانیکهثبتجهانیشدهاست

میراثایرانِيجهاني

گزارش
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موسیقی بخشی های خراسان
موسیقی بخشی های 
)نوازنده و خوانندگان 
محلی خراســان که 
شعر،  از  مجموعه ای 
ادبیــات، عرفــان و 
اخالق را دربرمی گیرد به کوشش هوشنگ جاويد و مجتبی قیطاقی در 
تاريخ اول تیر  13۹۰ به عنوان میراث فرهنگی معنوی يونســكو به ثبت 

رسید.
منطقه ای که امروزه در نقشه فعلی ايران خراسان شمالی نامیده می شود، 
ترکیب قومی ويژه ای دارد که اغلب ترک زبان ها و کردزبان ها و تا حدودی 
فارسی زبان ها در آن سكونت دارند؛ اين در حالی است که قوچان در اين 
منطقه دارای اهمیت فرهنگی بیشتری است و يک کانون به شمار می رود 
که در آن اقوام ترک، کرد، ترکمن و فارس نیز زندگی می کنند؛ اين ترکیب 
قومی باعث آمیزش فرهنگی شده است، به گونه ای که موسیقی ترکمنی 
توانسته در بخش هايی از موسیقی شمال خراسان تاثیر عمیقی داشته 

باشد.
در منطقه شرقی استان خراسان رضوی، شــهرهای خواف، تربت جام و 

تايباد، به نوعی دارای مرکزيت موسیقی در اين استان است.

آیین های پهلوانی
ثبت جهانی آيین های 
پهلوانی و زورخانه ای 
در ســازمان جهانی 
عنوان  به  يونســكو 
معنــوی  میــراث 
بشريت در آبان  8۹ اتفاق افتاد. دو ســال پیش  اين آيین ثبت ملی شده 
بود.  آيین پهلوانی ايران از پیشینه ای به درازای تاريخ اين سرزمین کهن 
برخوردار است، اين آيین کهن در گذر زمان رنج ها کشیده و شادکامی های 

فراوانی را پذيرا شده تا آموخته ها، اندوخته و... به اين جا رسیده است.
ورزش باستانی ايران با پیشینه ای رزمی و آيینی گرچه در دورهای مختلف 
تاريخی  دچار دگرگونی های ظاهری شــد، ولی کالبد اصلی و چارچوب 
نخستین خود را از دســت نداد و اگر زنگارهای سده های پسین )آخر( از 
پیكره آن زدوده شــود يكی از بهترين و کارآمدترين نهادهای فرهنگی 

ايرانیان خواهد بود.
به اين ترتیب، ورزش کشتی يكی از باسابقه ترين رشته های ورزشی است 
که از دوران باستان به اشــكالی در نقاط مختلف ايران رواج داشته است. 
آنچه بیش از هر چیز بر کشتی در سراسر ايران حكمفرما بوده،  نه تنها جنبه 
بدنی و ورزشی آن، بلكه بیشتر از آن به علت روح جوانمردی، سلحشوری و 
انگیزه ای برای آمادگی بدنی در مقابل حوادث گوناگون از جمله جنگ های 
تن به تن و دفاع از کیان و مملكت و ايستادگی در مقابل زورمندان بوده 
است. کشتی های محلی ايران به نام های گوناگون مشهور بوده و هر کدام 

برای خود لطف و منزلتی ويژه دارد و مشــهورترين آن ها شامل کشتی 
پهلوانی، کشتی آشیرما، کشتی گرش، کشتی لوچو، کشتی باچوخه و 

کشتی زوران پاتوله است.

نقالی )قصه پردازی( ایرانی
تدويــن پرونده ثبت 
)مهرمــاه  جهانــی 
1388( نقالــی بــا 
ســازمان  همكاری 
میــراث فرهنگی و 
گردشگری، بنیاد فردوسی، خانه تئاتر و مرکز هنرهای نمايشی کشور ايران 

انجام پذيرفته است.
ثبت پرونده »نقالی« در ششــمین اجالس میــراث معنوی ناملموس 

يونسكو در سال گذشته به ثبت جهانی رسید.
نقالی ايرانی يا افسانه گويی ايرانی کهن ترين شكل بازگويی افسانه ها در 
ايران است و از مدت ها پیش نقش مهمی در جامعه دارد. نقال کسی است 
که نقل حماسی می گويد و مضمون نقل هايش بیشتر پیرامون داستان 

شاهان و پهلوانان ايران زمین است.
نقال، شــعر يا نثرها را با حرکات و اشــارات و گاهی به همراه موسیقی و 
توصیف کتیبه ها و نقاشی ها بازگو می کند. نقال به استعداد قابل توجهی 
برای حفظ اشــعار و متن ها و همچنین توانايــی بداهه گويی و مهارت 
سخنرانی نیاز دارد. لباس نقال ساده  است و گاهی به همراه کاله باستانی 
يا کت های زرهی در طول اجرای برنامه بــرای بازگو کردن صحنه های 
نبرد است. نقال به عنوان نقل کننده و مروج فرهنگ عامیانه، داستان های 

حماسی و قومی و موسیقی فولكلور ايران شناخته می شود.
نقال ها پیشتر در قهوه خانه ها و مكان های تاريخی مانند کاروانسراها به 
اجرای برنامه می پرداختند. امروزه با کاهش محبوبیت قهوه خانه ها و از 
بین رفتن کاروانسراها و به وجود آمدن اشكال جديد سرگرمی و کم کاری 
عرصه فرهنگ در ايران، هواداران اين هنر دراماتیک ايرانی به تدريج رو به 

کاهش است.

تعزیه
نمايش آيینی تعزيه 
بنا به اسناد به دست 
آمده از بخارا و مناطق 
مراسمی  ماوراءالنهر 
پرشــكوه در سوگ 
کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب بوده است. اين آيین بعدها و بعد از 

ورود اسالم در بزرگداشت شهادت امام حسین)ع( ادامه حیات داد.
روند ثبت جهانی تعزيه از سال 1384 مفتوح شده بود که به دلیل ناقص 
بودن مدارک ارسالی برای تحقیق و بررسی پیرامون آن در يونسكو يا نبود 
تطابق مدارک ارسالی با استانداردهای اين سازمان، روند ثبت جهانی آن به 

پس از سال ها 
انتظار و ارائه 

درخواست ثبت 
جهانی نوروز به 
سازمان علمی 

و فرهنگی 
سازمان ملل 

متحدـ  یونسكو 
ـ سرانجام 

هشتم مهر  1388 
مهم ترین جشن 
باستانی ایرانیان 

به ثبت جهانی 
رسید

امروزه با کاهش محبوبیت قهوه خانه ها و از بین رفتن کاروانسراها و 
به وجود آمدن اشكال جدید سرگرمی و کم کاری عرصه فرهنگ در 

ایران، هواداران هنر دراماتیک نقالی به تدریج رو به کاهش است
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تأخیر افتاد. جالب اين که هنر نمايشی تعزيه درحالی در فهرست میراث 
جهانی و ناملموس يونسكو قرار گرفت که ترکیه نیز مدعی ثبت آن به نام 
کشورش بود. با اين حال پرونده ثبتی تعزيه به دلیل قدمت برگزاری آن، 
به صورت مستقل به نام ايران ثبت شد.تعزيه هنر قدسی است و اشخاص 
تعزيه همه در اين نمايش به عبــادت می پردازند. بــا وضو وارد صحنه 
می شوند و در گروه مخالف خوان )دشمن( و موافق )ياران( امام حسین)ع( 
جای می گیرند. اشخاص تعزيه، بازيگران غیرحرفه ای هستند که اين خود 
نشان دهنده نمايش دينی است. گروه موافق خوان و گروه مخالف خوان 
قبل و بعد از تعزيه دوســتدار امام)ع( هســتند.زبان تعزيه، ويژه است و 

ترکیبی از شعر، موسیقی، دکلمه و گاه خطابه های پرشور.

قالیشویی  مشهد اردهال  کاشان
قالیشــويان  آيیــن 
مشهد اردهال کاشان 
به عنوان تازه ترين اثر 
ايران در هفته گذشته 
میراث  فهرســت  در 
معنوی يونسكو ثبت شده است. مراسم سنتی مذهبی قالیشويان از سنت های 
چند هزار ساله اســت که در دومین جمعه مهر هر ســال در مشهد اردهال 
کاشان برگزار می شود.مراسم قالیشويان نمايش واقعه شهادت سلطان علی 
بن محمدباقر)ع( در سال 113 هجرت در سرزمین مشهد اردهال و نحوه به 
خاکسپاری اين امامزاده جلیل القدر توسط اهالی فین کاشان است که هرساله 
با تعصب و غرور خاصی، معموالً در يكی از روزهای میان نهم تا پانزدهم مهر 
برگزار می شود و به روز قالیشويان معروف است. هرگاه اين جمعه با يكی از 
روزهای سوگواری و جشن مذهبی يا با يک رويداد برجسته تاريخی و سیاسی 

همزمان بشود، مراسم در همان هفته برپا می شود.

روش سنتی  قالیبافی در کاشان
قالی کاشان با يک نظر 
ســريع هم از طريق 
بســیار ظريف  بافت 
)گــره با پــرز کوتاه و 
ظريف( کــه جزئیات 
تمام نقش ها را ظاهر می سازد و هم از طريق پشم بسیار عالی مرينوس آن که 
به سطح قالی يک حالت مخملی می دهد، قابل تشخیص است.بدون ترديد 
استفاده از پشم استرالیايی توسط کســی انجام شده که اساس تولید فرش 
نوين کاشان را گذاشته و واردکننده همین پشم و بنیانگذار بافندگی شهر بوده 
است. عالوه بر آن بقیه پشم ها از تولیدات گله داری های خراسان، آذربايجان، 
کرمانشاهان و تهران تهیه می شود.سابق در کاشــان قالی ها و قالیچه های 

ابريشمی بسیار ظريف و همچنین فرش های کرکی مرغوبی بافته می شد.
قالی های کاشان و قالی های آران کاشان به اســتثنای قالی هايی که کالً از 

ابريشم بافته شده، دارای يک بافت متراکم و ضخیم است. در پشت قالی، پود 
ديگری را مشاهده می کنیم که نازک تر و جنس آن نیز پنبه ای و رنگ آن آبی 
است بنابراين اين قالی ها قطعاً پس از هر رج گره، دارای دو رشته پود است که 

اولین رشته پود به صورت کشیده بوده و دومین رشته حالت شل و آزاد دارد.

قالیبافی استان فارس
دوسوم از خاک استان 
فارس محل زيســت 
عشاير مختلفی است 
کــه از هزاران ســال 
پیش در اين سرزمین 
پهناور زندگی کرده و برای دسترسی به هوای معتدل و چراگاه های سرسبز 
برای دام های خود در طول ســال مبادرت به کوچ های طوالنی می کنند. به 
طور کلی روش های بافت و نقشمايه ها و نگاره های استان فارس در حد کمال 
زيبايی و تنوع است و البته در هر ايل و طايفه و در هر ناحیه فرق می کند. به 
تقريب تمامی آن ها روی زمین بافته می شوند.قالی و قالیچه های فارس بیشتر 
دو پوده بوده و تار و پود آن ها از جنس پشم است. گره به کار رفته در فرش های 
اين استان بسته به ايل و طايفه متفاوت است چنانچه در دستبافت های ايل 
قشقايی گره فارســی در حالی که در میان بافنده های مســتقر در نی ريز و 
اصطهبانات گره های فارسیـ  ترکی بسته به مورد رايج است و در ساير ايل ها 
می توان گفت به تمامی گره ترکی يا متقارن را ترجیح می دهند. پشم های 
به دست آمده از گوسفند های فارس لطیف و براق بوده و رنگ های پرمايه و 
دلپذيری که در اين ناحیه به فراوانی يافت می شــود. روی اين الیاف فرصت 
خودنمايی بیشتری می يابند. روش سنتی قالیبافی در استان فارس در آبان 

13۹۰ ثبت جهانی شد.

فناوری ساخت لنچ در جنوب ایران
مهارت هــای ســنتی 
و  ســاز  و  ســاخت 
ايرانی  لنج  دريانوردی 
فــارس  خلیــج  در 
بیســت و هفتم نوامبر 
2۰11 در فهرست میراث ناملموس يونسكو به ثبت رسید. دانش ساخت لنچ به 
دانش ساخت لنچ های ايرانی گفته می شــود اين لنچ ها که توسط مردم جنوب 
ايران و ساکنان خلیج فارس برای سفرهای دريايی، تجارت، ماهیگیری و غواصی 
مرواريد استفاده می شود، به طور سنتی با استفاده از دست و چوب ساخته می شود.

دريانوردان ايرانی اين لنچ ها را با توجه به موقعیت خورشید، ماه و ستاره و با استفاده 
از فرمول خاص برای محاســبه عرض و طول جغرافیايی و همچنین عمق آب و 
پیش بینی های آب و هواشناسی می سازند. ساخت لنچ دارای موسیقی و ريتم های 
خاص خود است که اين سرودها توسط ملوانان و قايقران در حال کار کردن خوانده 
می شود. امروزه با توجه به جايگزين شدن لنچ های چوبی با قايق های فايبرگالس 
اين فرهنگ و دانش و تشريفات به تدريج در حال کمرنگ شدن است. بندرعباس و 

 .بندر بوشهر از جايگاه های مهم ساخت لنج در ايران به شمار می آيد

 به طور کلی 
روش های بافت 
و نقشمایه ها 
و نگاره های 
استان فارس 
در حد کمال 
زیبایی و تنوع 
است و البته در 
هر ایل و طایفه 
و در هر ناحیه 
فرق می کند. به 
تقریب تمامی 
آن ها روی زمین 
بافته می شوند
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زبان مادری نخســتین خاطره های هر انســانی را به خود گره زده اســت. 
خاطره هايی که می تواند از الاليی های مادر و داستان گويی های مادربزرگ 
و پدربزرگ آغاز شود و برای همیشه بخشــی از خاطرات ما را با خود داشته 
باشد. زبان مادری طی قرن های گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده و 
اتفاقات بسیاری را در تغییر زبان کشورهای مختلف و همچنین فراموشی 
برخی زبان ها رقم بزند. در سال 1۹۹۹، روز 2۰ فوريه مصادف با سوم اسفند 
به عنوان روز زبان مادری نامگذاری شــد و در سال 2۰۰8 مجمع عمومی 
سازمان ملل طی قطعنامه ای اين تصمیم را به رسمیت شناخت تا همه دنیا 
برای حفظ و نگاهداشــت زبان مادری به  عنوان بخش فرهنگی بسیار مهم 
يک جامعه تالش کنند. در ايران هم هر ساله نشست های متعددی در اين 
روز برگزار می شود. يكی از اين نشست ها امسال در پژوهشكده زبان شناسی، 
کتیبه هــا و متون برگزار شــد و محمدرضا باطنی اســتاد پیشكســوت 

زبان شناسی به بررسی داليل اهمیت و حفظ زبان مادری پرداخت.

دکتر باطنی در اين نشســت، نابودی زبان های مادری را نابودی بخشی از 
میراث و تمدن بشری دانست و تأکید کرد: نبايد اجازه داد زبان های مادری 

از بین بروند.
او گفت: زبان های مادری متنوع، فرهنگ هــای متنوعی را با خود به همراه 
دارند که نوعی میراث بشری هســتند و نابود کردن آن ها نابودی بخشی از 

میراث و تمدن بشری است.
وی در ادامه با اشاره به تاريخچه پیدايش کشور پاکستان و رسمیت يافتن 
زبان اردو در اين کشــور گفت: اين در حالی بود که بیشــتر مردم در ناحیه 
بنگالی پاکســتان به زبان بنگالی حــرف می زدنــد و در 21 فوريه 1۹52 
دانشجويان دانشگاه برای اين که زبان بنگالی هم به عنوان يک زبان رسمی در 
کنار اردو پذيرفته شود، دست به راهپیمايی آرامی زدند که با حمله پلیس به 

خشونت کشیده شد و يكی از فاجعه های زبانی را در تاريخ رقم زد.
باطنی با بیان اين که بسیاری از کشــورهايی که امروز به زبان عربی حرف 
می زنند قبل از ورود اســالم، زبان های متفاوتی داشتند گفت: بعد از ورود 
اســالم برخی از حكام مردم را مجبور کردند عربی حرف بزنند؛ در نتیجه 
به تدريج زبان اين کشورها فراموش شد و ايران تنها کشوری بود که توانست 

زبان خود را حفظ کند.
اين استاد پیشكسوت افزود: رضا شاه در اوايل سلطنت خود تالش کرد همه 
فارسی حرف بزنند و مدارس زرتشتیان و ارامنه و ... را تعطیل کرد اما چون کار 

غیر اصولی بود هرگز تداوم نیافت.
باطنی در ادامه با اشاره به اين که در دنیای امروز برخی از کشورها يک زبان 
رسمی، و برخی ديگر دو يا چند زبان رسمی دارند گفت: کانادا، افغانستان، 
انگلستان، بالروس و بلژيک از جمله کشورهايی هســتند که دو زبان را به 
رسمیت می شناسند هرچند معموالً يكی از زبان ها قدرت بیشتری دارد به 
طور مثال در افغانستان، پشتو و فارسی هر دو زبان رسمی هستند، اما افراد 

تحصیلكرده معموالً فارسی حرف می زنند.
اين استاد پیشكسوت زبان شناسی در ادامه از سوئیس به عنوان کشوری نام 
برد که چند زبان رسمی دارد و گفت: در اين کشور زبان های آلمانی، فرانسه، 
ايتالیايی و رومنس به رسمیت شناخته شده اند اين در حالی است که تنوع 

زبانی به هیچ وجه باعث ايجاد تنش و تفرقه بین مردم سوئیس نشده است.
او افزود: در ايران چندين زبان مهم مادری از جمله کردی، ترکی، ترکمنی 
و عربی وجود دارد و اگرچه دولت هیچ ممانعتی از اين زبان ها نمی کند، اما 
اقدامی هم برای گسترش آن ها انجام نمی دهد، هرچند مردم اين مناطق 
انتظار دارند همراه زبان فارســی چند واحد درسی نیز به زبان مادری آن ها 
برای زنده نگه داشتن فرهنگ و زبانشان ارائه شود چون زبان بخشی از هويت 

ماست و نمی توان به آن بی توجه بود.
باطنی با اشــاره به ارائه دو واحــد درس کردی و دو واحــد درس ترکی در 
دانشگاه ها، اين را شروع يک راه طوالنی دانست و ابراز امیدواری کرد که اين 

مسیر گسترش پیدا کند.
او با اشاره به اين که زبان شناســان، چهار زبان، فارسی، يونانی، سانكسريت 
و التین را به عنوان زبان های کالســیک مطرح کرده اند گفت: زبان فارسی 
سابقه 3-4 هزار ساله دارد و 8۰۰ سال در هندوستان زبان آموزش و پرورش 

بود تا اين که انگلیسی ها زبان انگلیسی را جايگزين فارسی کردند.
باطنی با اشاره به اين که دو کتاب گلستان و بوستان سعدی، نخستین بار 
توسط يک هندی به انگلیسی ترجمه و نخستین فرهنگ فارسی به انگلیسی 

در هندوستان نوشته شد، از کم کاری ايران در اين زمینه انتقاد کرد.
به گفته اين استاد دانشــگاه گاهی گذر زبان و گسترش شهرها و ارتباطات 
باعث از بین رفتن برخی از زبان ها می شود به طور مثال شمیرانی ها لهجه 

خاصی داشتند که امروز از بین رفته است.
باطنی از بین رفتن زبان های محلی را امری اجتناب ناپذير دانست و افزود: 
اکنون زبان های محلی مازندرانی، گیلكی و طالشی به دلیل رفت و آمد زياد 

 .گردشگران در حال نابودی و تضعیف هستند

زبانمادری
میراثبزرگبشر

نکته
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                       زينب مرتضايی فرد 

مادربزرگ می گويد ما قديمی ترها از شــما با ســوادتريم. نه مدرسه 
رفتیم و نه دانشــگاه، اما باجی مكتبی بیشتر از شــماها يادمان داده 
اســت. می خندم و می گويم چرا؟ جواب می دهد برای اين که هر چی 
ازم بپرسی گوشــی موبايلم رو برنمی دارم تو اينترنت دنبالش بگردم، 
هر چی بلدم واقعاً بلدم. کمی فكر می کنم. مادربزرگ حرف درســتی 
می زند. کمی شــیوه زندگی مان را در سال های گذشته مرور می کنم. 
من وقتی 14 ساله بودم خیلی بیشتر از خواهرزاده ام اطالعات داشتم. 
وقتی قرار بود برای مدرسه تحقیق بنويســم نمی توانستم موضوع را 
خیلی سريع در گوگل و ياهو و ديگر جستجوگرهای اينترنتی وارد کنم 
و با يک کپی کردن ساده و دستور پرينت دادن صاحب تحقیق بشوم. 
اگر اســمم صفحه اول تحقیق بود الاقل به کتابخانه مدرسه مراجعه 
کرده بودم و چند صفحه ای هم که شده چند کتاب را از نظر گذرانده 

بودم. 
باز هم سعی می کنم بیشتر و عمیق تر فكر کنم به اين که نسل به نسل 
معنی سواد چقدر عوض می شود و نســل ما که هیچ، دهه هفتادی ها 
و هشتادی ها را بسیار تحت الشعاع قرار داده اســت. ما کتاب زبان به 
دست، ديكشــنری ســنگین را ورق می زديم و معنی لغت ها را پیدا 

می کرديم، حاال گوگل ترنســلیت کلی معنــی غلط تحويل 
دانشــجوها و دانش آموزهای تنبل می دهد و... البته 

نمی گويم شــیوه زبان آموزی قباًل درست بود و 
ما خیلی زبان ياد گرفته ايــم! اما الاقل تالش 

بیشتری کرده ايم. 
وقتــی در کتاب ســوم دبســتان درباره 
لغــت  کتاب هــای  و  دائره المعارف هــا 

هم خوانديــم، برايمان يک رؤيــا بود که 
دائره المعارف داشته باشــیم يا به کتابخانه 

برويم و لغتنامه دهخدا را ورق بزنیم. اما حاال 
اين ها نه فقط در میان نســل جديد، که میان 

ما نســل های قبل تر هم فراموش شــده اند. اما 
آيا اين فراموشی خوب اســت؟ دوستم می گويد 
خوب است. می گويد اين همه اطالعات بی خود 

می ريختیم توی مغزمان که چه بشــود. 
می گويد لغت نامه دهخدا را که نمی شد 
در خانه نگه داشــت از بس که عريض و 

طويل بود و فرهنگ معین هم کلی سنگین 
بود و بايد مدام وقت می گذاشتی تا يک کلمه را 

پیدا کنی. باز هم فكر می کنم. دوستم هم، مثل مادربزرگ، هم درست 
می گويد و هم نه. اين خیلی خوب است که با نصب يک نرم افزار روی 
کامپیوترمان از داشتن فرهنگ لغت دهخدا که جلدهای زيادی دارد 
و گشتنش هم زمان بسیاری می طلبد بی نیاز شــده ايم، اما به شرط 
اين که از اين امكان اســتفاده کنیم و فقط دنبال جستجو در اينترنت 

نباشیم. 
و البته از همه مهم تــر به اين فكر کنیم که ايــن روزها فرصت خوبی 
است برای آشتی با سنت حسنه استفاده از ديكشنری، دائره المعارف 
و فرهنگ لغت. چه اشكالی دارد در کنار آداب و رسوم زيبای نوروزی، 
يک رسم فرهنگی نیک و فراموش شده را به خانه هايمان برگردانیم. نه 
فقط به خانه های خودمان، بلكه با هديه دادن اين کتاب ها به عزيزان 
و دوستانمان دوباره با جســتجوی نادانسته هايمان به سوی باسوادتر 
شــدن پیش برويم. مثل قديم ترها؛ نه خیلی قديم ها، همین يكی دو 

دهه پیش... 
بعد هم به حرف های دوســتم فكر می کنم و به اين نتیجه می رســم 
کار بزرگ و دقیق برای آدم های بزرگ اســت. اگر ما در زندگی خسته 
موبايل به دست امروز حوصله شمردن جلدهای لغت نامه دهخدا را هم 
نداريم، به ايــن فكر کنیم که اين مرد چگونه حوصله و توان نوشــتن 
اين همه لغت را با دقت کامل داشته است. مردی که متولد 1275 در 
تهران بوده و از سال 1313 سرگرم نوشتن لغت نامه می شود. هم 
شــاعر بوده، هم اديب و پژوهشگر، هم مرد سیاست 
و هــم مطبوعاتچی و بــه قول مــا امروزی ها 
روزنامه نگار. لغت نامه در شــرايط دشواری 
هم نوشته اســت. اولین مجلد لغت نامه در 
سال 1318 منتشر شد، اما به دلیل ُکندی 
کار چاپخانه بانک ملی، آغاز جنگ جهانی 
دوم و حجم وســیع کار، چــاپ لغت نامه 
متوقف شده و پس از پايان جنگ، انديشه 
چاپ و نشــر تألیف دهخدا به يک ايده ملی 
تبديل می شود و خالصه همه نهادها پیگیر 
شــده و اين ايده ملی را به سرانجام می رسانند 
تا امروز ما از آن استفاده کنیم. خالصه آن که به 
بهانه سال نو و احترام آمدن آقای علی اکبر 
دهخدا که هفتم اسفند سالگرد درگذشتش 
اســت، و از همه مهم تر به احترام خودمان 
و نســل های آينده که قرار اســت از ما الگو 
بگیرند، با فرهنگ لغت ها، دايره المعارف ها 

 .و ديكشنری ها آشتی کنیم

آشتیبا
فرهنگلغت
وواژهنامههای
زبانفارسیبه
مناسبتسالروز
درگذشتعلی
اکبردهخدا

بهاحترامدهخدا

یادداشت
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سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت
سرها در گريبان است

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را
نگه جز پیش پا را ديد، نتواند

که ره تاريک و لغزان است
و گر دست محبت سوی کس يازی

به اکراه آورد دست از بغل بیرون
که سرما سخت سوزان است

...
زمستان است

مهدی اخوان ثالث شاعر شــعر معروف »زمســتان« خودش متولد 
زمستان است. او 1۰ اسفند 13۰7 در مشــهد به دنیا آمد. اين شاعر و 
موسیقی پژوه معروف، در اشعارش از تخلص م. امید استفاده می کرد. 
اشــعار او زمینه اجتماعی دارند و گاه حوادث زندگی مردم را به تصوير 
کشیده  اســت؛ همچنین دارای لحن حماســی آمیخته با صالبت و 
سنگینی شعر خراسانی و نیز در بردارنده ترکیبات نو و تازه است. اخوان 
ثالث در شعر کالسیک فارسی توانا بود و در ادامه به شعر نو گرايید. از او 

اشعاری در هر دو سبک به جای مانده است.
جالب است بدانید اين شاعر با رهبر معظم انقالب هم دوستی داشته 
است. آن طور که نوشته اند، آغاز آشــنايی مهدی اخوان ثالث و رهبر 
انقالب به پیش از انقالب و حضور در محافل شعری مشهد برمی گردد. 
محافل ادبی خراسان يكی از مهم ترين انجمن های ادبی کشور محسوب 
می شوند، جايی که بسیاری از شاعران و انديشــمندان، که هريک از 
اکابر علم و فرهنگ هستند، گرد هم می آيند و به شعرخوانی و تبادل 

اطالعات می پردازند.
در واقع در ســال های آغازين دهه  3۰ خورشــیدی بود کــه آيت ا... 
خامنه ای جوان، کتاب های بررسی سبک های ادبی را مطالعه می کرد 
و پس از مدتی، نخستین مصرع ها و بیت ها را سرود. در آن سال ها ايشان 
دفترچه ای هم به نام »سفینه غزل« داشت که اشعار زيبا و تک بیت های 
مورد عالقه اش را از شاعران می نوشت و زيرش تاريخ می گذاشت. پشت 
کتاب هايش هم پر بود از اشعار مختلف؛ شعرهايی که معموالً برای رفع 

خستگی درس و بحث آن ها را می خواند.
همین عالقه ايشان باعث شــد که با انجمن ادبی فردوسی در مشهد 
نیز آشنا شود. اين محفل ادبی را سال 1325، آقای نگارنده و دوستان 
شــعرپرداز او پايه گذاری کرده بودند و به نوعی پاتوق شــاعران جوان 
مشهد به حســاب می آمد.آقا ســیدعلی جوان خیلی زود در انجمن 
فردوســی جايگاه خود را يافــت. آن قدر که حتی بعضی از شــاعران 
خراسانی پیش از نظر او سروده هاشــان را در جايی مطرح نمی کردند. 
در آن روزها اما محافل ادبي خراسان يكي از مهم ترين انجمن  هاي ادبي 
کشور محسوب مي شــدند و در هر حال همین حضور در انجمن های 

ادبی مشهد باعث آشنايی ايشان با مهدی اخوان ثالث شد.
حضرت  آيت ا... خامنه اي دوســتي خود با اخوان را اين گونه توصیف 
مي کند: »اخوان با من دوست بود. هم زمان رياست جمهوری با من يک 
نوع ارتباط رقیق داشت و هم بعد از رياست جمهوریـ  اين آخری که 
از يک سفِر ظاهراً يک ساله به اروپا، برگشته بودـ  نامه ای به من نوشت و 
شعری گفت و بعد هم از دنیا رفت.« در ارتباط با بُعد شعري اخوان نیز، 
رهبر معظم انقالب او را يكي از بهترين شاعران نیمايي زمان خودش 
معرفي مي کند: »... در عرصه شــعر نو، مرحوم اخوان که قطعاً بهترين 
شــاعر نیمايِی زمان خودش بود و به نظر من از همــه اقرانش قوي تر، 
مسلط تر و لفظ و معنای شسته رفته و بهتری داشت، در يک گوشه ای 
زندگی مي کرد؛ کسی از او خبری نداشت، کسی او را نمي شناخت، جز 

يک عده خواص؛ در حال عزلت و انزوا.«
بعد از انقالب نیز اين رابطه به قوت خــود باقي ماند تا جايي که اخوان به 
هنگام گرفتاري ها و مشكالت، دوست و همشهري ديرين خود را ملجأيي 
براي رســیدگي به آن مشــكالت مي داند. به عنوان مثال اخوان قطعه 
شعري )توصیه نامه( را براي حضرت  آيت ا... خامنه اي به منظور معرفي 
حسین منزوي، يكي از غزل سرايان مطرح کشــور، براي اشتغال با اين 
مقدمه مي سرايد: »پس از ســقوط رژيم پهلوي بود که حسین منزوي 
غزل سراي نام آشــناي ديارمان از همسرش به خاطر بیكاري جدا شد و 
دخترش»غزل« را نیز به خاطر بیكاري به مادرش سپرد. مدتي در زنجان و 
بعد در تهران به دنبال کار مي گشت و چون مي دانست که من با آقاي سید 
علي خامنه اي، امام جمعه تهران )هنوز ايشان رئیس جمهور نشده بودند( 
آشنايي دارم به نزدم آمد تا توصیه اي براي کار برايشان بنويسم تا مشكل 
بیكاري اش حل شود. من قطعه اي را براي همشهري خود آقاي خامنه اي 

 ».نوشتم و منزوي هم با خط زيبا آن  را نوشت و به خدمتشان برد

بهبهانهدهماسفند،زادروزاخوانثالث

تولدشاعرزمستان

 آغاز آشنایی 
مهدی اخوان 
ثالث و رهبر 

انقالب به 
پیش از انقالب 

و حضور 
در محافل 

شعری مشهد 
برمی گردد
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»هر بالیی کز تو آید رحمتی اســت / هر 
که را رنجی دهی خود راحتی اســت / زان 
به تاریكی گذاری بنــده را / تا ببیند آن 
رخ تابنده را / تیشه زان بر هر رگ و بندم 
زنند / تا که با عشــق تو پیوندم زنند« این 
ابیات را رهبر معظــم انقالب برای جمعی 
از هنرمنــدان و اهالی قلم که دو ســال 
پیش و زمان بیماری ایشان به مالقاتشان 
رفته بودند قرائت کردند و از جمع ســؤال 
کردند که شاعر این ابیات چه کسی است. 
هیچ یک از حاضران در جمع نمی دانست 
همان طور  کیســت؛  ابیات  این  سراینده 
که احتمــاالً اغلب ما هم پیــش از دیدار 
به  نمی دانستیم. رهبری ســپس خطاب 
جمع گفتند که شــاعر این ابیات پروین 
اعتصامی است؛ شــاعری که عده ای برای 
پررنگ نشــان دادن فروغ فرخزاد او را 

مورد بی توجهی قرار داده اند. 

این اتفاق عماًل در جامعه ما رخ داده است، 
آن قدر که بسیاری از ما تنها شناختی که 
از این شــاعر داریم به شعر »اشک یتیم« 
در کتاب های درسی مان محدود می شود. 
در این نوشته به طور خالصه و به مناسبت 
زادروز و روز بزرگداشت این شاعر، بیست 
و پنجم اسفند، به زندگي، احوال و آثارش 

می پردازیم. 

زندگی کوتاه پروین 
رخشــنده اعتصامــی معــروف بــه پروين 
اعتصامی، 25 اســفند 1285 در تبريز متولد 
شد. اعتصامی از کودکی فارسی، انگلیسی و 
عربی را نزد پدرش آموخت و از همان کودکی 
تحت نظر پدرش و اســتادانی چون دهخدا 
و ملک الشــعرای بهار سرودن شــعر را آغاز 
کرد. پدرش يوســف اعتصامی، از شاعران و 

مترجمان معاصر ايرانی بود که در شكل گیری 
زندگی هنری پروين و کشــف اســتعداد و 
گرايشــش به ســرودن شــعر نقش مهمی 
داشت. او در بیست و هشت ســالگی ازدواج 
کرد، اما به دلیل اختالف فكری از همسرش 
جدا شد. بعد از جدايی از همسرش مدتی در 
کتابخانه دانشسرای عالی، به شغل کتابداری 
مشغول بود. اين شــاعر پیش از دومین نوبت 
چاپ ديوان اشــعارش، بر اثر بیماری حصبه، 
در سن سی و پنج سالگی در تهران درگذشت 
و در حرم فاطمه معصومــه)س( در آرامگاه 

خانوادگی اش، به خاک سپرده شد. 

اشعار پروین 
تنها اثر چاپ و منتشر شــده از پروين، ديوان 
اشــعار اوســت که دارای 6۰6 شــعر شامل 
اشعاری در قالب های مثنوی، قطعه و قصیده 
می شود. پروين بیشــتر به دلیل به کار بردن 
سبک شعر مناظره در شــعرهايش معروف 
است. شعرهای پروين قبل از چاپ به عنوان 
کتاب، در مجلــه بهار، »منتخبــات آثار« از 
هشترودی و »امثال و حكم« از دهخدا، چاپ 
می شدند. موفقیت اولین چاپ ديوان اشعار او، 
باعث شد تا اين کتاب برای چاپ های بعدی 

آماده شود.

درونمایه اشعار پروین 
پروين از پیــروان »جريان تلفیقی« اســت. 
مضامین و معانی اشعار پروين، توصیف کننده 
دلبســتگی عمیق او به پدر، استعداد و شوق 
فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم ستیزی 
و مخالفت با ستم و ستمگران و حمايت و ابراز 
همدلی و همدردی با محرومان و ستم ديدگان 
است. اشــعار پروين اغلب از حوادث و اتفاقات 
شخصی و اجتماعی خالی اند. در میان اشعار 
او، شــعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان 
صراحتاً شخص شاعر را شناخت. شعر پروين 
از ديدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی، بیشتر به 
صورت »مناظره« و »ســؤال و جواب« است. 
در ديوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده 
که او را از اين لحاظ در میان شــاعران فارسی 
مشهور کرده است. اين مناظره ها نه تنها میان 
انســان ها، جانوران و گیاهان، بلكه میان انواع 
اشیاءـ  از قبیل سوزن و نخـ  نیز اتفاق می افتد 
و پروين در بیــان مقاصد خــود از هنرهای 
»شخصیت بخشــی«، »تخیل« و »تمثیل« 

استفاده بسیار کرده است.

اخترچرخادب
پروین

یاد
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نقدها به پروین 
از پروين به عنوان »مشــهورترين شــاعر زن 
ايران« ياد می شــود. در دو و سه دهه اول پس 
از مرگ پروين، او و شعرش چندان مورد عالقه 
روشنفكران و نوپردازان نبود. علی اصغر دادبه، 
اديب و فیلســوف، می نويســد که تعداد بسیار 
زيــادی از منتقــدان ادبی، پروين را شــاعری 
بزرگ می دانند و او را با شاعران تراز اول ايران 
مقايسه می کنند. پدر پروين، يوسف اعتصامی 

نیز پروين را »روح جامعه« می خواند. 
محمدرضا شــفیعی کدکنی در کتاب »با چراغ 
و آينه«، پروين را شــاعری با شیوه خاص خود 
و او را »مستقل ترين شــاعر دوره شعر فارسی 
پــس از مشــروطیت« می دانــد. او همچنین 
معنــی و مضمون شــعرهای پرويــن را دارای 
تازگی می داند و از نظر او همین ويژگی، او را به 
مستقل ترين شاعر مكتب قديم شعر فارسی در 

قرن اخیر تبديل کرده است.
دادبه همچنین می نويســد: بــر خالف ديدگاه 
منتقدان که در ديوان پروين نظمی منســجم 
نمی بینند، بســیاری از محققــان عقیده دارند 
که ديوان پروين، مجموعه ای اســت يكپارچه 
با خصوصیت های سبک شــناختی و هماهنگ. 
بعضی نیــز اين ديــوان را نماينــده فرهنگ و 
تمــدن ايرانیــان می دانند. همچنیــن دادبه 
ديدگاه فكریـ  فلســفی در شعرهای پروين را 
به دو دسته تقســیم می کند: اول، حوزه نظری 
که شامل مفاهیمی مانند عشق حقیقی، تجلی 
مذهب، قضا و قدر و تأکیــد پروين بر جنبش، 

حرکت و عمل هستند. 
دوم، حــوزه عملی که شــامل تهذيب اخالق 
در  پرويــن  اســت.  پرويــن  در شــعرهای 
شعرهايش کوشیده اســت تا با شیوه ای تازه، 
خصوصیات بد اخالقــی را در نظر خوانندگان 
خــوار و فضیلت های اخالقــی را در نظر آنان، 
زيبا جلــوه دهد.اگر در تعطیــالت عید نوروز 
گذارتان به شــهر قم افتاد، فرامــوش نكنید 
که پس از زيارت ســری هم بــه مقبره پروين 
بزنیــد و فاتحــه ای برايــش بخوانید.اگر هم 
گذارتان به تبريــز، زادگاه پروين افتاد، ديدار 
خانه اين شــاعر را مغتنم بدانید. اين خانه در 
خیابان عباسی، جنب مســجد میرآقا و کوی 
ســاوجالغی واقع شــده اســت. خانه پروين 
اعتصامی در ســال 1385 به عنــوان يكی از 
آثار ملی کشــور ثبت شــده و امروزه، يكی از 
مقصدهــای گردشــگری اين ديار به شــمار 

.می رود

بلبِل بی قرار و موِر استوار
بلبلی از جلوه گل بی قرار / گشت طربناک به فصل بهار

در چمن آمد غزلی نغز خواند / رقص کنان بال و پری برفشاند
بی خود ازين سوی بدان سو پريد / تا که به شاخ گل سرخ آرمید
پهلوی جانان چو بیافكند رخت / مورچه ای ديد به پای درخت
مرغک دلداده به عجب و غرور / کرد يكی لحظه تماشای مور
خنده کنان گفت که ای بی خبر / مور نديدم چو تو کوته نظر
روز نشاط است، گِه کار نیست / وقت غم و توشة انبار نیست

مور بدو گفت:بدين سان جواب / غافلی ای عاشق بی صبر و تاب
روز تو يک روز به پايان رسد / نوبت سرمای زمستان رسد

همچو من ای دوست سرايی بساز / جايگه توش و نوايی بساز
تو، به سخن تكیه کنی من به کار / ما هنر اندوخته ايم و تو عار

کارگر خاکم و مزدور باد / مزد مرا هر چه فلک داد، داد
رنجه کن امروز چو ما پای خويش / گرد کن آذوقة فردای خويش

گر نشوی پخته در اين کارها / دهر بدوش تو نهد بارها
گل دو سه روزی است تو را میهمان / می بردش فتنه باد خزان

...
کاش بدان گونه که امید داشت / باغ و چمن رونق جاويد داشت

چون که مهی چند بدين سان گذشت / گشت خريف و گه جوالن گذشت
ِچهر چمن زرد شد از تندباد / برگ ز گل، غنچه ز گلشن فتاد

ديد که هنگام زمستان شده / موسم هشیاری مستان شده
انُدهش از ديده و دل نور برد / دست طلب نزد همان مور برد
گفت:چنین خانه مهمان کجا / مور کجا، مرغ سلیمان کجا
گفت: که يک روز مرا ديده ای / نیک بینديش کجا ديده ای

گفت: حديث تو به گوش آشناست / منعم دوشینه چرا بی نواست
در صف گلشن نه چنان ديدمت / رقص کنان، نغمه زنان ديدمت

لقمه بی دود و دمی داشتی / صحبِت زيبا صنمی داشتی
بر لب هر جوی صال می زدی / طعنه به خاموشی ما می زدی

گفت: نگارين مرا باد مرد / می شنوی آن گل نوزاد مرد
مرحمتی می کن و جايیم ِده / گرسنه ام، برگ و نوايیم ده

گفت:که در خانه مرا سور نیست / ريزه خور مور به جز مور نیست
رو بنشین تا که بهار آيدت / شاهد دولت به کنار آيدت
چرخ به کار تو قراری دهد / شاخ گلی رويد و باری دهد

 مورچه گر وام دهد، خود گداست / چون تو در ايام شتا، ناشتاست
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هر سال گفته می شــود کتابخوانی در 
ایام نوروز اتفاق خوبی خواهد بود و یا 
واضح تر بگوییم، تعطیالت عید نوروز 
فرصــت خوبی برای کتــاب خواندن 
است. هر چند شاید این حرف ها خیلی 
روی همه اثر نگذارد، اما برای ما که اهل 
کتاب خواندن هستیم و از هر فرصتی 
برای مطالعه استفاده می کنیم، مطالعه 
اتفاقی برای همه فصول ســال است و 
عید نوروز را هم حتماً فرصت مغتنمی 
می دانیم برای مطالعه. در این شــماره 
که در آســتانه نوروز منتشر می شود، 
سراغ هنرمندان و اهالی قلم رفتیم تا 
کتاب های خوبی را که خوانده اند، برای 
تعطیالت پیش رو، به ما پیشنهاد دهند. 

قیصر بخوانیم 
پیشنهاددهنده: ســیدعلی موسوی 

گرمارودی 
شاعر، منتقد و استاد دانشگاه

»دســتورزبان عشق« ســروده زنده ياد 
دکتر قیصر امین پــور را بخوانیم. کتابی 
بی نظیر از مردی تكرارنشدنی. همچنین 
»تفســیر مايكل بــری بــر هفت پیكر 

نظامی« با ترجمه جالل علوی نیا. مايكل 
بری که يک ايران شناس اصالتاً آمريكايی 
است، متولد فرانسه بود. پدرش افسری 
بود کــه در جنــگ جهانــی دوم برای 
آزادی فرانســه به اين کشور اعزام شد و 
در همان کشور ماند. مايكل بری عطش 
ســیری ناپذيری به آموختن داشــت و 
به چند زبان مســلط بود و تفســیر او بر 
هفت پیكر، کتاب بسیار خوبی است که 
آن را با لذت خواندم و به خوانندگان شما 

نیز پیشنهاد می کنم.

شعر حافظ را با آواز بخوانید
پیشنهاددهنده: محمد معتمدی 

خواننده موسیقی ایرانی 
به مخاطبــان عزيزی کــه در ايام نوروز 
دوســت دارند در کنار ديــد و بازديدها 
و سفرهايشــان کارهــای فرهنگی هم 
انجام دهند، پیشــنهاد می کنــم اگر از 
ديگر کارهايشــان فارغ شدند، سری به 
کتابخانه خود بزنند و بــا انتخاب کتاب 
حضرت حافظ، تفالی داشــته باشند و 
غزلی را از اين شــاعر نامدار کشــورمان 
انتخاب کنند و کار ويژه ای را انجام دهند. 

بعد از اين که اين غزل را انتخاب کردند 
و از خواندنش لــذت بردنــد، برای آن 
آهنگسازی کنند و بعد به عنوان خواننده 
آن را بخوانند و ضبط کنند، برای اين کار 

الزم نیست حتماً خواننده باشند. 

مثنوی بخوانیم 
راضیه تجارـ  داستان نویس

برای نوروز »شرح جامع مثنوی« از کريم 
زمانــی را در 6 جلد پیشــنهاد می کنم؛ 
همچنین گزيده داستان های نويسندگان 
معاصر ايتالیا با ترجمه کامران شــیردل 
و بــرای جوانانی که خودشــان اهل قلم 
هســتند، کتاب »گام به گام« از حسین 
فتاحی که درباره آموزش داستان نويسی 

است، می تواند جذاب باشد.

مدیر باش رئیس
پیشنهاددهنده: حسام الدین سراج

خواننده موسیقی ایرانی  
اين کتاب اثر ساعد باقری، شاعر توانمند 
کشــورمان بوده و البته شعر نیست. اين 
کتاب درباره مديريت و توانايی های افراد 
بر اساس متن کهن فارسی است. در واقع 

پیشنهادهاییبرایمطالعهدرایامتعطیالتنوروزبهتوصیهاهالیفرهنگوهنر

درتعطیالتچهبخوانیم؟
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در اين اثر مباحث روز مطرح می شــود، 
ولی منابع و ارجاعات متون کهن فارسی 
است و خواندن آن برای همه ما می تواند 

مفید باشد. 

عید نوروز با نادر ابراهیمی 
رضا رئیسیـ  نویسنده 

»بر جاده های آبی ســرخ« اثــر زنده ياد 
نادر ابراهیمی را بســیار دوســت دارم و 
مطالعه اش را به همــه توصیه می کنم. 
البته اين را هم بگويم کــه »قطار 57« 
دوباره روانه بازار کتاب شده و خوشحال 
می شوم کتاب دوســتان، اين رمان بنده 
را که با محوريت انقالب اسالمی نوشته 

شده مطالعه کنند. 

چند کتاب با رنگ و بوی انقالبی 
پیشنهاددهنده: احمد شاکري 

نویسنده و پژوهشگر ادبیات انقالب 
خاطــرات  نقاش هــا«،  »کوچــه 
ســیدابوالفضل کاظمي، به کوشــش 
راحله صبوري، کتاب خوبي اســت که 
هم نوجوانان و هم بزرگساالن مي توانند 
آن را مطالعه کننــد. همچنین خواندن 
کتاب »سرد سفید« نوشته کاوه بهمن و 
»نامیرا« نوشته صادق کرمیار را پیشنهاد 
مي کنــم. رمان »جاده  جنگ« نوشــته 
منصور انوري را هم پیشنهاد مي کنم که 
روايت يک دوره  تاريخي اســت؛ اما خب 

براي مخاطبان جدي تر مناسب است.
آثــار پیشــنهادی شــاکری همــه از 
کتاب های موفق ســال های گذشــته 
هســتند که در معرفی ادبیات انقالب و 
دفاع مقدس جايگاه ارزنده ای داشته اند. 

»اسماعیل« امیرحسین فردی 
منیژه آرمینـ  نویسنده 

اثــر  »اســماعیل«  و   »57 »قطــار 
رضــا رئیســی و امیرحســین فردی 
از جملــه کتاب هايــی هســتند که 

همیشــه مطالعــه آن ها را بــه همه 
توصیه می کنــم. به نظرم ايــام نوروز 
می تواند فرصت خوبی بــرای مطالعه 
اين کتاب ها باشــد. دوســت دارم از 
همین جا بــه مخاطبان کتــاب بگويم 
رمان نويســان ايرانی خیلــی توانمند 
هستند و آثار درخشــانی هم دارند. از 
مطالعه رمان های ايرانی غافل نشــويد 
و خوشحال می شــوم آثار بنده را هم 

مطالعه کنید. 

آشتی با دهخدا و معین 
پیشنهاددهنده: صادق صندوقی

نقاش و تصویرگر کتاب های درسی 
يک آخ بــزرگ بايد به ايــن تلفن های 
همــراه بگويم. ما مهمانــی خانوادگی 
داريم. متأســفانه جای گفتگو نیست. 
همه ســرها در گوشــی اســت. تلفن 
همراه مــن از ايــن قديمی هاســت؛ 
چون فقط برای گفتگو از آن اســتفاده 
می کنم. نوه هايــم می گويند باباجون 
رويت می شــود اين را دســت بگیری. 
من حتی پیامک بلد نیســتم بفرستم. 
سعی هم نكردم ياد بگیرم. در حالی که 
نوه سه، چهار ســاله من کلی بازی بلد 
اســت. در قرآن بارها آمــده که خدا 
صابرين را دوست دارد. فروغ می گويد 
»آنچــه کز قلب هــا گريختــه، ايمان 
اســت«، االن بايد گفت صبر اســت. 
جوان هــا صبــر ندارند. بــرای همین 
غوره نشــده، می خواهند َمويز شوند. 
چرا؟ چون تكنولوژی آ ن ها را اين طور 
کرده است. قديم برای معنی يک کلمه 
بايد می رفتیــم در لغت نامه دهخدا يا 
فرهنگ معین می گشــتیم. االن با يک 
کلیک کار انجام می شــود. تكنولوژی 
اين بی صبــری را در جوان ها نهادينه 
کرده اســت. از من می شــنويد اول با 
همین لغتنامه ها آشــتی کنید و کتاب 

هم هر چه بخوانید خوب است. 

پیشنهادهای جورواجور
داوود امیریانـ  نویسنده

خواندن ســه رمــان »سووشــون«، 
»جزيــره  و  ســرگردان«  »ســاربان 
ســرگرداني« را پیشــنهاد مي کنــم. 
همچنین خواندن ســري »هري پاتر« 
را در عید پیشــنهاد مي کنم. »شوايک 
سرباز پاکدل« نوشته ياروسالو هاشک 
نیز رمان طنزي اســت کــه خواندنش 
در ايام تعطیالت نــوروز خالی از لطف 

نیست.  

دانلود نکنید، کتاب بخوانید 
پیشنهاددهنده: سامان احتشامی

نوازنده و آهنگساز موسیقی 
اول اين که بهتر است برای بچه ها کتاب 
بخريم و البته من به همه شان پیشنهاد 
می کنم پیک شادی خود را حل نكنند. 
در دوران ما از طرف معلمان دائماً وعده 
می دانند که با حل شدن اين پیک های 
شــادی ما نمره اضافی می گیريم، اما در 
نهايت هیچ اتفاقی بــرای ما نمی افتاد و 
فقط خســتگی اين ماجرا بر تن بچه ها 

باقی می ماند.
پیشنهاد ديگری هم دارم که می دانم 
نوجوانان نازنین را خوشحال می کند؛ 
بــه بزرگ ترهــای عزيــزم توصیــه 
می کنم در ايــام عیــد از رايانه های 
خود فاصله بگیرنــد و اگر برای آن ها 
زحمتی نیست دســت از دانلودکردن 
انواع و اقســام فیلم ها و ســريال های 
جذاب بردارنــد و به فروشــگاه های 
فرهنگی ســری  عرضه محصــوالت 
بزنند و ســريال های جذاب خودمان 
را خريــداری کننــد، کتــاب بخرند 
و بچه هــا را با کتاب آشــنا کنند و در 
اوقات فراغــت از آن ها لــذت ببرند، 
چون مســئله اصلــی ما چــه کتابی 
خواندن نیســت، زنده کردن فرهنگ 

 .مطالعه است



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    88

یادداشت

يكی از روزهای پايانی آخرين ماه ســال بود. هشــتم اسفند 
سال گذشته که او درگذشت و آرزويش برای ساخت سريال 
حضرت موسی)ع( برآورده نشد. حتماً می دانید از چه کسی 
حرف می زنیــم؛ از زنده ياد فرج ا... سلحشــور، نويســنده و 
کارگردان موفق کشورمان که ســريال های به يادماندنی را 

پیرامون زندگی پیامبران ساخته بود.
اين کارگردان فقید کشــورمان سال 1331 در قزوين متولد 
شــده بود و در کارنامــه فعالیت های هنری خــود عالوه بر 
نويســندگی و کارگردانی، بازيگری و چهره پردازی هم دارد. 
سلحشور 27 دی 13۹4 دچار سرطان ريه شد و چندی بعد 
اعالم شد پزشــكان امیدی به بهبود او ندارند و حالش وخیم 
اســت. تا اين که روز هشتم اسفند ســال 13۹4 در سن 63 

سالگی درگذشت. 
هر چنــد سلحشــور در بعضــی مــوارد موضع گیری های 
تندی داشــت و با واکنش های متفاوتی هــم روبه رو بود، اما 
سريال هايی که ســاخته اســت، همه از آثار درجه يک و به 
يادماندنی محسوب می شــوند که همه درباره کیفیت آن ها 
اتفاق نظر دارند.»مــردان آنجلس« که بــه روايت ماجرای 

راویداستانهایقرآن
مروریبرآثارفرجا...سلحشوردرسالگرددرگذشتش

اصحاب کهف می پرداخت يكی از آثار سلحشــور اســت در 
زمان پخش خود با اقبال عمومی مواجــه بود. جعفر دهقان، 
مهتــاب کرامتــی، جهانبخش ســلطانی، حســین ياری از 
بازيگران شــناخته شــده اين فیلم بودند که ســال 1376 
پخش شد. »ايوب پیامبر)ص(« هم از ديگر ساخته های اين 
کارگردان است که ســال 1372 پخش شد و سلحشور عالوه 

بر نويسندگی و کارگردانی در آن بازی هم می کرد. 
آخرين و بــه يادماندنی ترين اثــر اين هنرمنــد را می توان 
»يوسف پیامبر)ع(« دانســت که عالوه بر ايران در 6۰ کشور 
ديگر هم بیننده داشت. اين اثر ســال 1386 تولید شده و از 
اوايل تیر 87 پخش شد. در سريال يوســف پیامبر مصطفی 
زمانی، محمود پاک نیــت، کتايون رياحــی، جعفر دهقان، 
عباس امیری، جهانبخش ســلطانی، رحیم نوروزی، مهوش 
صبرکن، الهام حمیدی، پروانه معصومی، لیال بلوکات و … به 

ايفای نقش پرداخته اند.
در ايــن مجموعه مصطفــی زمانی ايفاگر نقش يوســف بود 
و نقش پــدرش يعقوب را محمــود پاک نیت ايفــا می کرد. 
شــخصیت زلیخا که در حین مراحل فیلمبــرداری بازيگر 
آن انتخاب شــد را کتايون رياحی و نقش عزيز مصر پوتیفار 
هم جعفر دهقان بازی کرده اند.مرحوم سلحشــور در خالل 
فعالیــت هنري اش به  دنبــال بیان ويژگي  هاي انســان  هاي 
متعالي بود. انســان  هايي که در ســنت  هاي پَست زمانه شان 
هضم نمي شــوند يا به بهاي برآوردن غرايز ديگران حاضر به 
از دست دادن مقام خلیفه اللهي خويش نیستند. آن چنان که 
خود سلحشــور نیز هنر را نه معبد مي دانست و نه راهي براي 

رسیدن به آنچه اهل دنیا طالب آنند.
او در مســیر هنري اش به دنبال به خدمت گرفتن روش ها و 
ابزار هــاي مختلف جهت بازگويي اهــداف واالي خلقت بود. 
ســبک هنري وي را نمي توان فارغ از اشــكال دانست، ولي 
آن چنان اســت که قابلیت الگوگیــري دارد و مي تواند مورد 
تقلید واقع شــود.فرج ا... سلحشــور را نه بــا مخاطب خاص 
ايراني که با جهانیان سخني بود که برخاسته از باطن معنوي 

انقالب اسالمي بود.
 انقــالب فرهنگــي ســال 57 نیازمنــد رزمندگانــي در 
ســنگر فرهنگ و هنر بود تا پیــام اين انقــالب را به گوش 
عالمیان برســانند و سلحشــور اين  باِر عظیم را با مجاهدتي 
خستگي ناپذير بر دوش کشــید. مطمئناً او اولین فردي نبود 
که اين پیــام را درک کرد و به  دنبال بیان آن در گســتره اي 
جهاني بود، ولــي به خوبي بر ايــن امر واقف بــود که حرف 
عالمگیر، سوژه اي تاريخي و مشــترک بین اديان مي طلبد و 

 .اين مهم را تحقق بخشید
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خانواده

مهر مادری

مرام فاطمی، الگوی رفتاری زنان
نقش آفرینی زنان موفق

همسران رسول خدا)ص(
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                  مریم بهریان

جایگاه زن در شــئون مختلف فردی و 
اجتماعی قابل بررســی و تجلیل است 
اما شــأن زن در نهاد خانواده به عنوان 
از  انســانی  اجتماع  نهاد  پایه ای ترین 
اهمیــت دوچندانی برخوردار اســت. 
پرداختن بــه جایگاه زن به واســطه 
نقش های کلیــدی متفاوتــی که در 
عرصه های مختلــف اجتماعی به عهده 
دارد با یک بررســی ســاده  و سطحی 
امكان پذیر نیســت و بایــد همه ابعاد 
روحی و جســمی او را در نظر گرفت. از 
سوی دیگر تغییرات بنیادین جوامع در 
عصر مدرن بر نقش ها و مسئولیت های 
زن در نهادهای جامعه نیز تأثیر گذاشته 
اســت. از این رو باید مدام این تعاریف 

بازخوانی و به روز شود.
با ظهور جامعه صنعتــی و گذر از عصر 
کشاورزی به دوران صنعت و مدرنیته، 
زن ها نیــز حضــور متفاوت تــری در 
جامعه پیدا کردند و زن مســلمان در 
کنار ايفای نقش هايی مانند همســری 
و مادری نشان داد که می تواند حضور 
مؤثری در اجتماع داشــته باشــد و به 
عنوان يكی از ســكان داران کشــتی 
جامعه اســالمی در پیشــبرد اهداف 
اجتماعی موفق عمــل کند. با همه اين 
تغییرات، زن ايرانی و مســلمان نشان 
داده اســت، وقتی صحبــت از ازدواج 
و عهــده دار شــدن مســئولیت های 
خانوادگی به میان می آيــد، در ايفای 
نقش هايی مانند همســری و مادری، 
قابلیت های خــود را بــه عرصه عمل 

آورده و از هیچ تالشی دريغ نمی کند.
در دين مبین اســالم، بــه نقش مادر 
و همســر در خانواده به قدری اهمیت 
داده شده است که از يک سو، همسران 
و مــادران را بــه عنوان رکــن اصلی 
پايداری و اســتحكام خانواده معرفی 
می کند و از ســوی ديگر يكی از عوامل 
و شــروط پويايی و ســالمتی جوامع 

را مادران ســالم و همســران متعهد 
می داند. 

همچنین در احاديــث و آيات و روايات 
نقل شده از ســوی ائمه اطهار، زنان در 
نقش همســری و مادری، پوشاننده و 
ســتار عیوب اعضای خانواده به شمار 
می روند و کشــتی خانواده را به سوی 
ســاحل امن هدايت می کننــد، برای 
همین اســت که تأهل می تواند مردان 
را بــه کمــال نزديک کند و در ســايه 
ازدواج مطلــوب و معیــار، زن و مــرد 
عالوه بر دست يابی به احساس امنیت، 
به کانونــی برای پرورش اســتعداها و 
شكوفايی انديشه دست خواهند يافت. 

دکتر ظهوريــان، خانواده درمانگر، در 
خصوص نقش زن در خانواده می گويد: 
در تمــام ادوار گذشــته تاکنون نقش 
محوری زنــان در تمامــی عرصه های 
اجتماع مشــخص بوده و زن پايه گذار 
بنیان خانواده، که سازنده يک اجتماع 
بوده اســت، هر چند که در گذشــته 
ارزش مقام زن دســتخوش تغییراتی 
شده اســت، چنانچه در ادوار مختلف 
جامعه مسائلی ارزش تلقی می شده که 
بعدها تعريف آن ارزش هــا تغییر کرد. 
زنــان در دوره ای ضعیفه و در دوره بعد 
تحت تأثیر واژگان فرهنگ غربی مادام 
خوانده می شدند و در ادوار پیش تر، در 
ايران باستان، بانو جايگاه باال و ويژه ای 

داشته است.

 الگوی نمونة رفتاری زنان 
به گفته وی، با وجــود تمام اين ها، زن 
در تمامــی ادوار ســازنده يک اجتماع 
بــوده و از دامــان زن، مرد بــه معراج 
می رود و اســالم دين ارزش گذاری بر 
زنان بوده اســت و نبايد فراموش کنیم 
کــه تنهــا ارزش و هويــت دايمی که 
وجود داشــته، مرام فاطمی بوده است 
و در حال حاضر بســیاری از محققان 
دانشــگاه ها اســلوب و شــیوه زندگی 
که حضرت زهــرا)س( داشــته اند را 
به عنوان بهترين شــیوه زندگی زنان 

مرامفاطمی
الگویرفتاریزنان

نقشهاومسئولیتهایزناندر
عرصههایمختلفاجتماعیبا

تأکیدبرنهادخانواده

مقاله
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الگــوی حضــرت  می دانند.معرفــی 
فاطمه)س(، بهتريــن مثال برای نقش 
دختر همسر و مادر اســت، مقامی که 
آن چنان ارزشــمند اســت که رسول 
خدا برای اثباتش بر دستان دخترشان 
حضرت فاطمه بوســه می زننــد تا در 
زمانی که عرب از دخترداشــتن شرم 
داشــت بگويند که زن بودن چه مقام 
شايسته ای اســت. و اين بانوی بزرگوار 
با چنین تربیتی، رشد می کند و همسر 
می شود در مقام همســری، چنان نكو 
عمل می کنند که همســر واالمقامش، 
امیر مؤمنان درباره ايشان می فرمايند: 
من به فاطمه و پدرش مباهات می کنم 
و آن گاه به رســول خدا افتخار می کنم 
در آن هنگام که فاطمه را به همســری 
من  درآورد و همواره برای فرار از غم ها 
به ديــدن چهره پــر مهر ايشــان پناه 
می بردند.امیرالمؤمنیــن)ع( در آغــاز 
زندگی زناشــويی، در پاســخ به سؤال 
حضرت رسول که فرمودند: »همسرت 
را چگونه يافتــی؟«، حضرت زهرا را به 
عنوان بهترين همســری که با کمک او 
می توان خدا را اطاعــت نمود، توصیف 
کردنــد. همچنیــن امیرالمؤمنین)ع( 
همیشــه در زندگی زناشــويی نهايت 
عالقه خود را به حضرت زهرا)س( ابراز 
می داشتند، بدون اطالع او کاری انجام 
نمی دادنــد، از مشــورت وهمفكری او 
بسیار مشعوف می شدند و حتی گاهی 
برای اثبات ســخنان خود نزد ديگران، 
بــه فرمايش های حضــرت زهرا)س( 

استدالل و استشهاد می فرمودند.
اگر زن مســلمان هماننــد اين الگوی 
واالمقام عمل کنــد، همراه با وديعه ای 
که خداوند در وجودش گذاشته است، 
کانون خانوادگی به کمال می رســد و 
همه در آن با تقوا و ايمان به ســعادت 

دنیا و آخرت می رسند.

شناخت ابعاد جسمی و روحی 
دکتر ظهوريان، روانشناس معتقد است 
نمی تــوان مقام زن با مســئولیت های 

ســنگینی که بــر دوش او هســت را 
ســاده بررســی کرد، چراکه نقش زن 
در خانــواده به عنوان دختــر، خواهر، 
همســر و مادر بســیار تأثیرگذار است 
و بــرای آن که بتــوان از زنــان انتظار 
را  نقش هايشــان  صحیــح  اجــرای 
داشــت، ابتدا بايد آنان را شــناخت و 
به عبارتی بخش نرم افزاری و ســپس 
سخت افزاری به زبان امروزی يا همان 
بعد روحی و جسمی يک بانو را بررسی 
کنیــم: »قاعدتــاً يک موجود خشــن 
را نمی تــوان انتقال دهنــده محبت و 
عطوفت و نرمــی بدانیــم، بنابراين با 
توجه بــه هماهنگی کــه در کار خالق 
وجود داشــته ايــن هماهنگی صورت 
گرفته تا زن بتواند به عنوان موجودی 
رحیم و مهربان امور خلقت را به دست 
گرفته و مديريت کنــد. يک تانكر را در 
نظر بگیريــد که يک ماشــین زمخت 
بدبو و بدرنگ را هــوای داخل آن نگه 
می دارد و اين جسم سخت خشن با اين 
کاربرد خشن، با هوا کار می کند؛ يعنی 
نرم ترين چیــزی که ما می شناســیم 
و دقیقــاً تک تک مســايل اجتماعی و 
خانوادگی کــه ما می شناســیم با اين 

قیاس قابل فهم است.

خانواده سالم و صالح
خانواده راهــی به ســوی زندگی برتر 
برای تمامــی اعضايش اســت. زمانی 
که والدين مســئولیت پذير می توانند 
فرزندانی ســالم و صالح تربیت کنند، 
چرخه انسان سازی در مسیر درستش 
حرکت می کنــد و در اين چرخه نقش 
زنان بسیار پررنگ اســت. از آن جايی 
که خانواده يک نهاد اجتماعی اســت و 
در هر نهاد اجتماعی، کارها بر اســاس 
همكاری و تعاون پیش مــی رود و اگر 
برخی از اعضــا همــكاری نكنند، آن 
نهاد دچار اختالل و آشفتگی می شود، 
اهمیــت نقــش زن و وظیفــه او برای 

مديريت خانواده مشخص می شود.
به گفتــه دکتر ظهوريــان، نقش های 

خانوادگی زن درون خانــواده بر چهار 
نقش خواهر، مــادر، دختر و همســر 
استوار اســت و همیشــه گفته اند هر 
مــردی بايد چهــار زن در کنــار خود 
داشته باشــد. چون هر کدام از اين ها 
يک مهره هستند و يک کارکردی دارند 
و بايد باشند تا خأليی احساس نشود و 
اگر يكی از آن ها نباشند، طبعاً وظايف 
آن نقش بر عهده نقش ديگر اســت تا 
کمبود آن نقش جبران شــود، يعنی به 
هیچ عنوان نمی توان نبود اين نقش ها 

را درون خانواده تصور کرد.
در جســم زن و بخش ســخت افزاری 
او ابزارهايــی گنجانده شــده از طرف 

خدای آفريننده انســان کــه می تواند 
تک تک نقش هايی که بــرای يک بانو 
در نظر گرفته شده اســت را به راحتی 
انجام دهــد؛ البته اين ابزارهــا نیاز به 
به روزرســانی دارند که در قالب تربیت 

بروز داده می شوند.
به گفته روانشناســان، عاطفه چیزی 
نیســت که بخواهیم از بیــرون به يک 
زن تزريق کنیم و اين موهبتی اســت 
که در نهاد زن گنجانده شــده تا بتواند 
اســتوارتر از مــردان امور خانــواده را 

مديريت کنند.

نقش مادری 
مادر به خاطر ايفای نقش مادری اش 

قاعدتًا یک موجود خشن را نمی توان انتقال دهنده محبت و عطوفت 
و نرمی بدانیم، بنابراین با توجه به هماهنگی که در کار خالق وجود 
داشته این هماهنگی صورت گرفته تا زن بتواند به عنوان موجودی 

رحیم و مهربان امور خلقت را به دست گرفته و مدیریت کند
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و پرورش دادن مــردان و زنان صالح، مــورد توجه خداوند 
قــرار دارنــد. قــرآن از مــادر موســی و عیســی)ع( که 
پرورش دهنــده  هدايتگران آينــده  بشــريت بوده اند، نام 
می برد که به ســبب به کمال رســیدن و ارتقــا  يافتن به 
سرحد مادری برگزيدگان خداوند، مورد خطاب وحی قرار 

گرفتند:
»َو أَْوَحْینا إِلی  أُمِّ ُموسی  أَْن أَْرِضعیِه َفإِذا ِخْفِت َعلَْیِه َفَألْقیِه 
وُه إِلَْیِک َو جاِعُلوُه ِمَن  َّا َرادُّ فِي الَْیمِّ َو ال تَخافي  َو ال تَْحَزني  إِن
الُْمْرَسلیَن؛ به مادر موســی وحی کرديم که او را شیر بده، 
همین که بر جان او بیمناک شــدی او را بــه دريا بینداز، 
و مترس و غمگین مبــاش که ما وی را به تــو برگردانیده 
و از پیامبرانش می کنیم.« کلمه »اوحینــا«، صیغه  متكلم 
مع الغیر از فعل ماضی باب »ايحاء« اســت کــه به معنای 
گفتگوی پنهانی اســت، و در قرآن کريم در ســخن گفتن 

خدای تعالی با بعضی از مخلوقاتش اســتعمال می شــود 
که به طور الهــام و افكندن مطلبی به دل کســی صورت 
می گیرد. قــرآن داســتان مادر عیســی را چنیــن بیان 
ُِّک  می کنــد: »َفناداها ِمْن تَْحِتهــا أَالَّ تَْحَزني  َقــْد َجَعَل َرب
تَْحَتِک َســِريًّا َو ُهزِّي إِلَْیِک بِِجْذِع النَّْخلَِة تُســاقِْط َعلَْیِک 
ا تََريِنَّ ِمَن الَْبَشِر  ا َفُكلي  َو اْشــَربي  َو َقرِّي َعْیناً َفإِمَّ ُرَطباً َجِنیًّ
ْحمــِن َصْوماً َفلَــْن أَُکلَِّم الَْیْوَم  ِّي نََذْرُت لِلرَّ أََحداً َفُقولــي  إِن
ا؛ پس وی را از طــرف پائین ندا داد: غــم مخور که  إِنِْســیًّ
پروردگارت جلوی تو نهری جاری ســاخت تنه درخت را 
ســوی خود تكان بده که خرمای تازه بر تو بیفكند بخور و 
بنوش و چشمت روشــن دار، اگر از آدمیان کسی را ديدی 
بگو من برای خدا »روزه« نذر کرده ام پس امروز با بشــری 

سخن نمی گويم.«
نقش مــادر در آينده فرزندانش و نســل  های بعد بســیار 
مهم اســت و مادر دانا که با تربیت صحیح والدينش آماده 
پذيرش مقام مادری شــده اســت، می تواند با راهنمايی و 

تربیت صحیح سرنوشت خوبی را برای فرزندانش رقم بزند.
به گفتــه دکتر ظهوريان، مادر منشــأ مهربانی و گذشــت 
است و اين شــاخصه يكی از زيبايی های شــخصیتی مادر 
است. فرزند تمام دغدغه هايش را برای مادر بازگو می کند، 
چراکه مادر رقیب ندارد و هیچ وقت فرزند نگرانی نســبت 
به مادر ندارد. مادر تنها کسی اســت که تمام فرزندانش را 
به يک چشــم می بیند و دلش می خواهد فرزندانش از همه 
لحاظ از جهت اخالقی، مالی، ظاهــری و تحصیلی، بهترين 
باشــند و عالوه بر آن که زمینــه  آرامش روحــی و روانی 
فرزندان را تأمیــن می کند و در عین حال زمینه  آســايش 
مادی و رفاهی آن ها را با تشــويق و فراهم کردن زمینه های 
شــغلی و تحصیل مهارت و فنون الزم، نیز فراهم می کند. 
بنابراين خیلی خــوب می تواند داشــته هايش را مديريت 

کند تا فرزندانش را به بهترين درجات برساند. 
در روايات آمده اســت حضرت مريم، حضرت عیسی) ع( را 
از همان نوجوانی به آموزش شــغل رنگ ريزی نزد استادی 
فرستاد تا بتواند با داشــتن حرفه آبرومندی، تأمین معاش 
کند و ســربار ديگران نباشــد. ايــن داشــته ها می تواند 
انرژی های درونی يک مادر باشــد يا ســرمايه و امكانات او 
وقتی که می گذارد تا با تســاوی و مديريــت بین تک تک 
فررندانش تقســیم کند، فرزندانش را بــه بهترين درجات 
برســاند و اين کارها را با عشــق و عالقه انجام می دهد، با 
عاطفه درونی اش که ابزاری اســت که در وجودش نهادينه 

شده است. 
دکتر ظهوريان معتقد اســت مادران با دورانديشــی خود 
می تواننــد در زندگی تعــادل به وجود بیاورنــد و با وجود 

 .تمام مشكالت خانواده را مديريت کنند

مادر تنها کسی 
است که تمام 
فرزندانش را 
به یک چشم 

می بیند و دلش 
می خواهد 

فرزندانش از همه 
لحاظ، بهترین 

باشند
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اگر بخواهیم نقــش زن را در خانواده بررســی کنیم، بهتر اســت به گذشــته 
بازگشــته و بفهمیم الگوهای زن در طول تاريخ به چه شكل بوده است. می توان 
با نگاهی به عصر شــكار و دوران غارنشــینی، نقش زنان در خانواده را با امروز 
پیوند داد. در عصر شــكار وظیفــه مردان شــكار و تهیه آذوقه بــرای اعضای 
خانواده بود و به اين شــكل بقای خانواده حفظ میشد. نقش زنان در عصر شكار 
و غارنشینی، تقســیم غذا، محافظت از آذوقه در روزهايی که امكان شكار وجود 
نداشــت، حفظ امنیت خانه با جلوگیری از ورود حشــرات مــوذی و حیوانات 
وحشی، امیدبخشــی و گرم کردن فضای خانه ازديگر وظايف زنان بود و به اين 

شكل بقای خانواده را حفظ می کردند. 
در حال حاضر در اجتماع امــروز نیز کدهای ژنتیكی و کهــن الگوهای موجود 
در ناخودآگاه جمعی ما باعث شــده اســت تا زنان و مردان رفتارهای مشابهی 

مروریبرمسئولیتهای
زندرخانواده

نقشآفرینی
زنانموفق

را اجــرا کنند و نقش هــای زنانگی و 
مردانگی دوباره اجرا می شوند. نقش 
اصلی مردان تأمین آذوقه و نیازهای 
افراد خانواده به شمار می رود و زنان 
نیز به مديريت مالی و ســر و سامان 
دادن و ايمــن کــردن فضــای خانه 

می پردازند.
تصــور کنیــد، مــردی که پــس از 
گذرانــدن يک روز ســخت به کانون 
خانواده باز می گردد و همســرش را 
در حال نظم بخشــی به امور خانواده 
می بیند، وقتــی عطر غــذا در خانه 
پیچیــده و محیطی گــرم و صمیمی 
را مشــاهده می کند، احساس امنیت 
و صمیمیت بیشــتری در فضای خانه 
می کنــد و آن را دوبــاره در فضــای 
خانــه منعكــس می کنــد، بنابراين 
می تــوان گفــت مديريــت زنانه در 
آرامش بخشی به فضای خانه و حفظ 
امنیت کانون خانــواده نقش مهمی 

دارد. 
طبیعی اســت کــه اگــر در اجتماع 
امروز، زنــان نیز بخشــی از وظايف 

بافتی دکتر رضا 
روانشناس و مشاور خانواده

دیدگاه
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مردانه را به عهده گرفته اند، مــردان نیز بايد در همكاری با 
همســران خود پويا عمل کنند، اما در حالت کلی زنان بايد 
نقش های تربیتــی و مديريتی خود را در خانــه به عنوان 
وظايــف اصلی در نظر گرفتــه و در راســتای حفظ کانون 
خانواده آن هــا را به شــكلی مطلوب عهده دار شــوند. در 
يک خانواده ايده آلی کــه اهداف آن مبتنی بر ســعادت و 
شادکامی اعضای خانواده نوشته شده است، زنان عهده دار 
حفظ امنیت در خانواده هســتند و زمانی که مرد از کار به 
خانه باز می گردد و وارد خانه می شــود، احســاس مطلوب 
و مســاعدی از اين که همه امور مهیا هســتند به او دست 
می دهد و اين سبک از زندگی، شرط الزم برای دست يابی 
به يک خانواده موفــق خواهد بود که نقــش زن به عنوان 
عنصر گرمابخــش و رســیدگی کننده به امــور تربیتی و 

سالمت فرزندان تعريف شده است. 
ايــن مســئله و تعريــف نقش هــا در محیط خانــواده به 

ريشــه های بیولوژيــک و زمینه های 
زيست شــناختی انســان ها در اعصار 
مختلــف تاريخ نیــز بــاز می گردد، 
با توجــه بــه اين که اصــول زندگی 
دســتخوش تغییرات بســیاری شده 
اســت و انســان تجربه گذر از عصر 
شكار و غارنشینی به دوره کشاورزی 
و پس از آن عصر صنعــت و مدرنیته 
را داشــته اســت، بازهم شــاهد اين 
مسئله هســتیم که مطابق با کدهای 
ژنتیكــی و برنامه هــای بیولوژيكی، 
مردانــی کــه از توانمنــدی و قدرت 

رديابــی و تعقیب بیشــتری برخوردار هســتند، در زمینه 
تهیه آذوقه و نــان آوری موفق تر عمل کــرده و زنانی که از 
پتانســیل تیزبینی و جزئی نگری بیشــتری برخودارند، در 
حوزه مديريت خانه و سامان بخشــیدن به فضای خانواده 
بهتر عمــل می کنند. يا برای نمونه زمانــی که مردان وارد 
فضايی می شــوند، در ذهن خود راه های خروج از موقعیت 
و مقابله با خطر را می ســنجند، و سیستم گريز و جنگ در 
آن ها به کار می افتد، اما زنان بیشتر به جزئیات فضا، شیوه 
چیدمان و حاالت ظاهری افراد تمرکز کــرده و می توانند 
به راحتی تمام ويژگی های ظاهری اجــزای محیط و افراد 
از قبیل رنــگ، عطر و طعم را در ذهن به خاطر بســپارند و 

ثبت کنند. 
بنابرايــن يكی از معیارهــای خانواده موفــق، ايفای نقش 
ايجاد محیطی صمیمی و امن در خانه توســط زنان است، 
تحقیقات متعدد نشــان می دهد زمینه از هم فروپاشیدگی 
خانواده و امــكان ايجاد روابط فرازناشــويی در مردان، در 

خانواده هايــی که زنان در ايفای نقش امنیت بخشــیدن به 
خانه و فراهم کــردن فضايی گرم ضعیف عمــل می کنند، 
بیشتر است. مردی که پس از ورود به خانه با آشپزخانه ای 
ســرد و خانه ای تاريک و خالــی از مهر و عاطفــه مواجه 
می شــود، ترجیــح می دهــد ديرتر بــه خانــه بازگردد و 
به تدريج جدايی عاطفی شــكل می گیرد و بی مهری طعنه 
و نــزاع جای عشــق و الفت و محبــت را در فضــای خانه 

می گیرد. 
فرض کنیــد که همه امــور در محیط خانــواده به صورت 
ايده آل پیش می رود، و زن از حداکثر پتانســیل های خود 
برای ايفای نقش هايش در قالب همســر و مادر اســتفاده 
می کنــد. در اين جــا نقش مــادر به عنــوان مديــر امور 
تربیتی فرزندان بســیار پر اهمیت فرض می شــود. مادران 
رشــديافته و زنانی که متأثر از الگوهــای دينی و مطلوب 
اجتماعی پرورش يافته اند، در گــروه کارآمدترين مادران 
در تربیــت فرزنــدان قــرار خواهند 
گرفت. برجســته ترين روانشناسان و 
نظريه پــردازان معتقدند، موفق ترين 
مادران در حــوزه تربیتــی فرزندان 
افرادی هســتند که خود به درجاتی 
از بالندگی و رشــديافتگی رســیده 
باشــند و تحت تأثیر نظام پرورشــی 
پدر و مادری دانا تربیت شده باشند. 
چرا کــه تجربه نشــان داده اســت 
راهبردهايی از قبیل نصحیت کردن، 
پنددهی، تربیت با سیســتم پاداش و 
تنبیه و مبتنی بر اعمال زور و قدرت، 
تأثیرات چندانی در شكل گیری شــخصیت سالم و کارآمد 
در کودکان نداشــته و تنها زمانی که مادر و پدر به عنوان 
الگو، ســبک زندگی ســالم و با تكیه بر اخالقیات و روش 
صحیح زندگی را در پیــش بگیرند، می تــوان امیدوار بود 
که در چنین خانواده ای فرزندان شايســته و صالح پرورش 

پیدا کنند. 
نقش زن به عنوان مادر و همســر به انــدازه ای در خانواده 
اهمیت دارد کــه می توان گفت که زنان در ساخته شــدن 
تاريــخ تأثیر زيــادی دارد. چرا کــه مردان تاريخ ســاز و 
بزرگانی که در طول تاريخ گام های مؤثری برداشــته اند يا 
بالعكس نقش آسیب زننده داشــتند، تحت تأثیر الگوهای 
تربیتــی مادران خود بزرگ شــده اند، بنابرايــن نمی توان 
نقش زن در خانــواده و مادر را بی اهمیت دانســت چرا که 
ريشه ساخته شدن شخصیت انســان به همین رابطه مادر 
فرزندی از نخســتین روزهای زندگی باز می گردد و نشأت 

 .گرفته از توانايی فوق العاده و مهر و محبت اوست

برجسته ترین 
روانشناسان و 
نظریه پردازان 

معتقدند، 
موفق ترین 

مادران در حوزه 
تربیتی فرزندان 

افرادی هستند که 
خود به درجاتی 

از بالندگی و 
رشدیافتگی 

رسیده باشند و 
تحت تأثیر نظام 

پرورشی پدر و 
مادری دانا تربیت 

شده باشند
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از جملــه زنانی کــه در قــرآن کريم به 
عنوان الگــو و نمونــه معرفی شــده اند، 
همسران رســول خدا)ص( هستند؛ قرآن 
کريــم در آيه ای بــه زنــان پیامبر)ص( 
توصیه می کند برای مــردم، نمونه تقوا و 
پاکی قرار گیريد: »يَا نَِســاَء النَِّبيِّ لَْسُتنَّ 
َکَأَحٍد ِمَن النَِّســاِء إِِن اتََّقْیُتنَّ َفاَل تَْخَضْعَن 
بِالَْقْوِل َفَیْطَمَع الَِّذي فِي َقلِْبِه َمَرٌض َوُقلَْن 
َقْواًل َمْعُروًفا؛  ای زنان پیامبر، شــما مثل 
هیچ يک از ساير زنان نیســتید، البته اگر 
تقوا پیشه ســازيد، پس در سخن دلربايی 
مكنیــد که بیمــار دل به طمــع بیفتد و 

سخن نیكو گويید.«
در آيات ديگر، زنان پیامبر)ص( به حفظ 
حجاب توصیه می شــوند تا از اين طريق 

برای ديگران الگو و نمونه قرار گیرند: »يَا 
أَيَُّها النَِّبيُّ ُقْل ِلَْزَواِجَک َو بََناتَِک َونَِســاِء 
الُْمْؤِمِنیَن يُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ ِمــْن َجاَلبِیِبِهنَّ 
َذلَِک أَْدنَــی أَْن يُْعَرْفَن َفــاَل يُْؤَذيَْن َوَکاَن 
ُ َغُفــوًرا َرِحیًمــا؛  هــان ای پیامبر! به  اللَّ
همســرانت، دخترانت و زنــان مؤمنین 
بگو تا جلباب)چادر( خود پیش کشــند، 
بدين وســیله بهتر معلوم می شود که زن 
پاکدامــن و مســلمانند، در نتیجه اذيت 
نمی بینند و خدا همــواره آمرزنده رحیم 
است.« از اين رو زنان پیامبر خدا)ص( در 

تقوا و حجاب، نمونه و زبانزد بودند.
قرآن کريم، زنان رســول خدا)ص( را به 
عنوان »أّم« مؤمنین معرفی نموده است: 
»النَِّبــيُّ أَْولَــی بِالُْمْؤِمِنیَن ِمْن أَنُْفِســِهْم 
َهاتُُهْم؛  پیغمبر اســالم)ص( از  َوأَْزَواُجُه أُمَّ
خود مؤمنین نســبت به آنان اختیاردارتر 
اســت و همســران وی مادران ايشانند.« 
لفــظ »أّم« در اين جا به معنــای مجاز به 
کار رفته است و بیانگر نمونه و الگو بودن 
زنان پیامبر)ص( برای مردم است. در اين 

کاربرد، قرآن کريم مقام مادری را تا ســر 
حد ســازنده يک جامعه ارتقا می دهد و با 
اســوه و الگو قرار دادن وی برای يكايک 
افــراد جامعــه، چــه زن و چه مــرد، بر 
الگوبرداری از خصلت های عالی و انسانی 
او ســفارش کرده و بر نقش ســازندگی و 
زيربنايــی او تأکید کرده اســت. بنابراين 
نقش الگويی بعضی از همســران رســول 
اکرم)ص( در اين قســمت از نوشتار مورد 

بررسی قرار می گیرد.

نقش حضرت خدیجه)س( در 
پیشبرد نهضت اسالمی

حضــرت خديجــه)س( دختــر ُخَويلَد، 
از زنــان ثروتمنــد و سرشــناس قريش 
بــود. پاکدامنــی، شــرافت خانوادگی، 
کماالت نفســانی و فضايــل اخالقی وی 
را زبانــزد عام و خاص ســاخته بود و از او 
با لقــب »طاهره« و »ســیده قريش« ياد 
می کردنــد. خديجه)س( خواســتگاران 
فراوانی از اشراف و بزرگان قريش داشت 

همسراِنرسولخدا
مروریبرزندگیوشخصیت
سههمسررسولگرامیاسالم)ص(

حجت االسالم  سید ابراهیم 
حسینی 

معاون مؤسسه امام خمینی)ره(

مقاله
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که همه آن ها از مال و مقــام دنیا در حد 
عالی بودند، اما او بــا پیامبر)ص( ازدواج 
کرد و حدود 25 ســال از زندگی خود را 
با صفا و صمیمیت کنار رســول الل)ص( 
گذراند. پــس از ازدواج بــا پیامبر)ص( 
در شــمار بزرگ تريــن حامیان رســول 
خــدا)ص( و ديــن اســالم درآمــد و 
پیامبر)ص( را در مسیر رســالتش بسیار 

ياری کرد.
خديجه کبری)س( نخســتین زنی است 
که به پیامبــر اعظم)س( ايمــان آورد و 
نخســتین زنی اســت که در مكه با نبی 
مكرم نمــاز جماعت خواند و نخســتین 
زنی اســت که ايمان خــود را در مكه در 
میان مشرکان آشكار ساخت و نیز او تنها 
زنی اســت که تمام اموالش را به رســول 

خدا)ص( بخشید.
خديجه)س( بانويی صبــور و بردبار بود و 
همه مصیبت ها را در راه خدا و رســولش 
تحمل می کرد. ايــن بانــوی واالمقام با 
همه ثروتی که داشــت، سه سال محاصره 
اقتصادی ســخت را در شــعب ابوطالب 
تنها برای رضای خــدا تحمل کرد و همه 
ســرمايه اش را برای نجات مســلمانان و 
حمايت از اسالم صرف کرد. آن زمان که 
قريش در برابر رسول خدا)ص( همه توان 
خويش را به کار می بســتند و پیوســته 
به آزار و اذيت پیامبر)ص( و مســلمانان 
می پرداختند تا رســول خــدا)ص( را از 
دعوتش بازدارند، کســی کــه از بار اندوه 
رســول خدا)ص( می کاســت و شريک 
غــم پیامبر)ص( و موجب تســالی دلش 

می شد، خديجه)س( بود.
خديجه)س(، همســر بزرگــوار پیغمبر 
اکرم)ص( آن قدر نــزد آن حضرت عزيز 
بود که به اتفاق شــیعه و ســنی تا زمانی 
که اين زن ـ که همســر اول پیغمبر بود 
ـ زنده بــود، حضــرت، همســر ديگری 
انتخاب نكــرد و با اين کــه وقتی اين زن 
از دنیا می رفــت نزديک هفتاد ســال از 
عمر او گذشــته بود، پیغمبــر اکرم)ص( 
تا آخر عمر هر وقت نــام خديجه)س( را 

می شنید، اشک هايش جاری می شد. 
ام ســلمه دلیــل آن را از زبــان رســول 
خدا)ص( توضیــح می دهد: فلمــا ذکرنا 
خديجة بكی رســول الل ثم قال: خديجة 
و أين مثــل خديجــة، صدقتنــی حین 

کذبتنی الناس و وازرتنــی علی دين الل 
و أعانتنــی علیه بمالهــا، ان الل عز و جل 
أمرنی أبشــر خديجــة ببیــت الجنة من 
قصب )الزمرد( ال صخــب فیه و ال نصب«  
تا نام خديجه)س( را بــردم پیامبر)ص( 
فرمــود: اســم خديجــه)س( را بردی و 
کجاســت کســی که مثل خديجه باشد؟ 
خديجه)س( کســی بود که در روزی که 
مردم مرا تكذيب می کردند او مرا تصديق 
کرد. روزی کــه همه برای مــن چنگ و 
دندان می کشــیدند، در دين اسالم مثل 
کوه پناهم بود. او بود که با مال و ثروتش 
کمكم کرد. خداوند متعــال مرا امر کرد 
که به خديجه بشــارت دهــم که خانه ای 
يكتا در بهشــت دارد.« اين امــر منتهای 
وفاق روحی را که میان اين زن و حضرت 

رسول)ص( وجود داشت نشان می دهد. 
رفتار خديجه)س( بیانگر آن اســت که او 
همكار صمیمی پیامبــر خدا)ص( در امر 
رســالت بوده اســت؛ به گونه ای که تمام 
دارايی  خــود را در بــه منظور پیشــبرد 
ديــن در اختیــار پیامبر خــدا)ص( قرار 
داد و همچنیــن در زندگــی خانوادگی 
هماهنگــی کامــل روحــی و روانــی با 
پیامبر)ص( داشت، لذا اين ويژگی ها او را 
به اسوه ای از خدمت به دين، خانه داری و 

شوهرداری تبديل کرده است.

حامی رسول خدا)ص(
حضــور حضــرت خديجه)س( همســر 
رســول گرامــی اســالم)ص( در عرصه 
اقتصــادی، بیانگــر اين واقعیت اســت. 
و  ثروتمنــد  زنــان  از  خديجــه)س( 
سرشــناس قريش بــود. ايشــان قبل از 
ازدواج و گرايــش به ديــن پیامبر)ص(، 
نقــش اجتماعی خــود را به خوبــی ايفا 

می کنــد، اســتقالل اقتصــادی می يابد، 
ثروت و مــال زيــادی را از راه تجارت به 
دســت می آورد و مانند بازرگانی موفق و 
زبردســت از عهده فعالیــت اقتصادی پر 
رونق در عرصــه جامعه بر می آيــد. او با 
پیامبر)ص( ازدواج کرد و حدود 25 سال 
از زندگی خود را کنار رســول خدا)ص( 

گذراند. 

نقش تدبیر اُم َسَلمه در حمایت از 
اهل بیت)ع( 

نقش زنــان در حمايت از اهــل بیت)ع( 
و مقــام رفیع امامــت و واليــت راـ  که 
بی گمــان از مهم تريــن جلوه های حضور 
زنان در عرصه سیاســت استـ  نمی توان 

ناديده انگاشت.
ام ســلمه که چشمه جوشــانی از معارف 
اســالمی بود، با روايت احاديث گوناگون 
به معرفی اهــل بیت)ع( و دفــاع از آنان 
می پرداخــت. در عصر خالفــت حضرت 
علــی)ع( بارها ام ســلمه به تناســب هر 
واقعــه ای، حديثــی از پیامبــر)ص( در 
حمايت از حقانیــت علی)ع( نقل می کرد. 
از ام ســلمه حديث معــروف »المنزله« 
روايت شــده اســت که رســول گرامی 
اســالم)ص( به امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 
»أما ترضی أن تكون منــی بمنزلة هارن 

من موسی إال أنه ال نبوة بعدی« 
روايت ديگری نیز از ام سلمه در ذيل آيه 
تطهیر نقل شده اســت: »أن النبی صلی 
الل علیــه و آلــه، کان فی بیتهــا اذ أتته 
فاطمه بقطعه حرير، فقال النبی صلی الل 
علیه و آلــه: ادعی لی زوجــک و ابنیکـ  
الحسن و الحســین ـ فاتت بهم فطعموا، 
ثم ألقی علیهــم النبی صلی الل علیه و آله 
کســاء له خیبريا و قال: اللهم هؤالء اهل 
بیتــی و عترتی فأذهب عنهــم الرجس و 
طهرهم تطهیرا فنزلت آيه تطهیر، فقلت: 
يا رســول الل و أنا معهم؟ قــال: أنک الی 

خیر، ولكنک لست منهم« 
دفاع ام ســلمه تنها در عرصه ســخن و 
نقل حديث نبــود، اين بانــوی واالمقام 
در عمــل نیــز حمايــت خويــش را از 
خانــدان امام نشــان مــی داد. هنگامی 
که عايشــه تصمیم داشــت جنگ جمل 
را علیه امــام علــی)ع( بــه راه اندازد، 
ام ســلمه برای اين که عايشــه را از اين 

نقش زنان 
در حمایت از 
اهل بیت)ع( 
و مقام رفیع 
امامت و والیت 
را  که بی گمان 
از مهم ترین 
جلوه های 
حضور زنان در 
عرصه سیاست 
است،  نمی توان 
نادیده انگاشت
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جنــگ بــازدارد، نصیحت هــای فراوان 
کــرد. وی در ضمن نصیحت هــا، فضائل 
علی را به عايشــه بازگو کرد و گفت: ای 
عايشــه! تو ديروز مــردم را علیه عثمان 
تحريک و او را به زشــتی يــاد می کردی 
و لقــب »نعثل« به او مــی دادی. تو قدر 
و منزلــت علــی را در پیشــگاه پیامبر 
خــدا)ص( می شناســی. می خواهی در 
اين بــاره برايت ســخن گويم؟ عايشــه 
گفت: آری! ام ســلمه گفــت: آن روزی 
که همه همــراه پیامبــر)ص( بوديم به 
خاطر داری که وقتــی در نقطه ای فرود 
آمديــم، با علــی)ع( خلوت کــرده و به 
گفتگــو پرداختند؟ تو می خواســتی به 
آن ها اعتراض کنی و من تو را از اين کار 
نهی کردم؛ ســرانجام به حرف من گوش 
ندادی و رفتی و اعتــراض کردی، وقتی 
که بازگشتی، اشــک از چشمانت جاری 
بود. پرسیدم چه شده اســت؟ گفتی: به 
علی گفتم: از نُه روز، يک روز ســهم من 
اســت. پســر ابوطالب، چرا دست از سر 
من بر نمــی داری؟! پیامبر خدا)ص( در 
حالی که صورتش از غضب ســرخ شــده 
بود، فرمــود: برگرد به خــدا هرکس از 
بســتگان من يا ديگران، با علی دشــمن 
باشــد، خارج از ايمان اســت و با ندامت 
و شــرمندگی بازگشــتي. عايشه گفت: 
بله! به خاطــر دارم.ام ســلمه باز گفت: 
به خاطرت مــی آورم که در مســافرتی 
مــن و تــو همــراه پیامبــر خــدا)ص( 
بوديم، علی)ع( مشــغول تعمیر کفش و 
شستشوی لباس رســول خدا)ص( بود. 
تو در حضور پیامبر)ص( از ما جســورتر 
بودی، گفتی: يا رســول خــدا)ص(، بعد 
از تو چه کســی رهبر مردم خواهد بود؟ 
پاســخ داد: کســی که مشــغول تعمیر 
کفش اســت، در حالی که جــز علی)ع( 
کســی را نمی ديديم. گفتی: يا رســول 
خدا)ص(، جــز علی کســی را نمی بینم، 
فرمــود: همــو جانشــین من اســت.ام 
ســلمه برای انصراف عايشــه از شرکت 
در جنــگ جمل تــالش زيــادی کرد، 
ولی هیچ فايده ای نبخشــید. باالخره ام 
سلمه گفت: ای عايشــه تو را پند دادم، 
نشــنیدی. من عقیده تو را درباره عثمان 
نیک می دانم، تو کســی هســتی که اگر 
عثمان، جــام آبی از تو می خواســت، از 

او دريغ می داشــتی؛ ولی امــروز به ياد 
مظلومیت او اشــک می افشانی. منظورت 
اين اســت که مــردم را علیه کســی که 
بهترين آن هاســت، تحريک کنی. از خدا 
بترس و خود را گرفتار خشم او مگردان.  
بنابراين ام ســلمه نســبت بــه يادآوری 
حق و دفاع از حقانیــت علی)ع( در قالب 
نصیحت بســیار تالش کرد و اين حرکت 
او را بــه زن نمونه در دفــاع و تبلیغ حق 

تبديل کرده است.

تدبیر اُم َسَلمه
ام ســلمه، زنی صاحب رأی و دورانديش 
بود. در صلح حديبیه که پیشــوای اسالم 
برای عمره مفــرده از ذوالحلیفه، احرام 
بســته بود، ام ســلمه و گروهی ديگر از 
مردم ملتــزم رکاب آن حضــرت بودند. 
قريــش، ســهل بن عمــرو را بــا دو تن 
ديگر خدمت پیامبر فرســتادند و تقاضا 
کردند کــه پیامبر و همراهــان برگردند 
و وارد مكه نشــوند تا عــرب نگويند که 
آن ها بــه زور داخل مكه شــده اند و اين 
برنامه را به ســال های بعد موکول کنند. 
پیامبر خدا بــه منظور صلــح و اجتناب 
از خونريزی، اين پیشــنهاد را پذيرفت، 
زيرا خیر مســلمانان را در آن می دانست 
و داخل شــدن در حرم را بدون جنگ و 
امكان پذير می کرد. مسلمانان  خونريزی 
از اين جريان ســخت ناراحت شــدند و 
هنگامی کــه پیامبر خــدا)ص( به آنان 
دستور داد که سرها را بتراشند و قربانی 
کننــد، اطاعــت نكردند. ســه بــار اين 
دســتور را تكرار فرمودند، کســی از جا 
برنخاست. رســول خدا)ص( ناراحت به 
نزد ام سلمه آمد. ام سلمه علت ناراحتی 
رســول خــدا)ص( را فهمیــد و خدمت 

ايشــان عرض کرد: يا رســول خدا)ص( 
شــما اصرار زياد نكنید. تحمل اين صلح، 
برای آن ها کــه در آرزوی فتح و پیروزی 
بوده اند، دشــوار است. شــما برخیزيد و 
بدون اين که بــا احدی ســخن بگويید، 
بیــرون برويد و قربانی کنید و ســر خود 
را بتراشــید. پیامبــر خدا به پیشــنهاد 
ام ســلمه بیرون رفــت و شــتر خود را 
قربانی کرد و ســر تراشــید. مســلمانان 
که اين منظــره را ديدند، برخاســتند و 
به دســتور پیامبر خدا)ص( عمل کردند. 
اين پیشنهاد شــاهدی است بر زيرکی و 

تدبیر أم سلمه. 

ایمان اُم حبیبه
گرامــی  رســول  همســران  از  يكــی 
اســالم)ص(، ام حبیبه است. او از کسانی 
بود که ناگزير شــد به حبشــه مهاجرت 
کند. وی دختر ابوسفیان و هند جگرخوار 
و خواهــر معاويــه اســت. با ايــن وجود 
خصوصیتی دارد که شايســته است او را 

يكی از زنان نمونه مسلمان بشناسیم.
هنگام مهاجرت مســلمانان به حبشــه، 
ام حبییه همســر عبیــدالل بن جحش 
بود و چون هر دو مســلمان شــده و از 
طرف مشرکان از ايشــان سلب آسايش 
می شــد، به اتفاق بــه حبشــه هجرت 

کردند.
عبیدالل همســر أم حبیبه، در حبشــه، 
تحت تأثیــر تبلیغــات مســیحیت قرار 
گرفــت و از آيین اســالم به مســیحیت 
گرايید، اما ايمان أم حبیبه باعث شــد که 
او، رنــگ محیط به خود نگیــرد و در اوج 
ســختی ها آن را حفظ کند و تحت تأثیر 
رويه غلط شــوهر خود قرار نگیرد، بلكه با 
تمام جديت با شــوهر خويــش به مبارزه 
برخیزد.عبیدالل بــه راهنمايی أم حبیبه 
گوش نداد. پــس از مرگ عبیــدالل، أم 
حبیبه به ازدواج رســول خدا)ص( درآمد 
و همســر آن حضرت شــد. أم حبیبه با 
اين که دختر ابوســفیان و هند جگرخوار 
و خواهــر معاويه اســت و شــوهرش نیز 
دين مســیحیت را پذيرفت، ولی اين زن 
نمونه در چنین شرايطی دست از حمايت 
اسالم برنداشــت و اين خود بیانگر نقش 
برجســته ايمــان أم حبیبــه در دفاع از 

 .اسالم است

ام سلمه نسبت 
به یادآوری حق و 
دفاع از حقانیت 

علی)ع( در قالب 
نصیحت بسیار 

تالش کرد و این 
حرکت او را به زن 

نمونه در دفاع و 
تبلیغ حق تبدیل 

کرده است

عبیداهلل همسر أم حبیبه، در حبشه، تحت تأثیر تبلیغات مسیحیت 
قرار گرفت و از آیین اسالم به مسیحیت گرایید، اما ایمان أم حبیبه 
باعث شد که او، رنگ محیط به خود نگیرد و در اوج سختی ها آن را 

حفظ کند و تحت تأثیر رویه غلط شوهر خود قرار نگیرد
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               مهتاب خرقان

مردانی که به سالمت خانواده و فرزندان خود اهمیت می دهند، باید 
به گونه ای به همسرشــان توجه کنند که به همسرشان ثابت شود 
برایشــان هیچ چیز با ارزش تر از وجود او در خانه نیست، مردی که 
توجه به همسر و تأمین نیازهایش دغدغه اوست و به همسرش امنیت 
فكری می دهد، می تواند یک خانواده دلبسته، پایدار و سربلند را به 
وجود بیاورد چرا که مادری که از همه لحاظ تأمین اســت، می تواند 
بدون دغدغه فرزندان را تربیت کند و این آرامش و آسایش مادران 
در خانواده، سرمایه گذاری ای است که مردان به واسطه آن به ثروت 

بزرگی دست پیدا می کنند.

دکتر تقی ابوطالبی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، روانشناس 
و مشاور خانواده، درباره اهمیت نقش زن در خانواده به احاديث قرآن 
اشاره کرده که خدای بزرگ در فلسفه خلقت برای زن ارزش بسیاری 
قائل است و ســنت رهبران دين بیانگر اين واقعیت است که برای زن 
بايد جايگاه ويژه ای قائل بود، چرا که زن پاکدامن و پرهیزکار با اقدامات 
هوشمندانه اش می تواند زمینه رشد و پیشرفت خانواده را در يک فضای 
امن روانی فراهم کند و عامل پیشرفتشــان شــود و زمینه سربلندی 

جامعه را در نهايت به وجود بیاورد.
به گفته اين روانشــناس زنان نبايد تنها به خودآرايی و زينت ظاهری 
اکتفا کنند، چرا که مقام و تأثیرگذاری زن در جامعه بسیار باالست و 
زنان برای رضايت خانواده و دلشاد کردن همسر و فرزندان و سازندگی 

آنان بايد پرهیزکاری را الويــت قرار داده و با صفــای درون و زيبايی 
صیرت و درونشان جلوه گری کنند تا خانواده ای درستكار، فهیم و اليق 
سعادت دنیا و آخرت را مديريت کنند. زنی که برای جلب رضای خدا 
پرهیزکاری را ســرلوحه برنامه های خود قرار می دهد، ضمن اين که 
زمینه حفظ سالمت روانی خود را به وجود می آورد، زمینه ساز حفظ 

سالمت و استحكام و پیشرفت جامعه نیز می شود. 

کم توجهی به همسر ممنوع!
به گفته دکتر ابوطالبی در تمام احاديث نسبت به رعايت حرمت فرزند 
دختر تأکید شده است. اين دستورات خداوند بی دلیل نیست و نتايج 
ثمربخشی به همراه دارد، چرا که اين حرمت گزاری و پذيرش و تأمین 
نیاز عاطفی دختر از نظر خانواده و يا زن توسط همسر، باعث غنای زن 

و سیری روانی او می شود.
در خانــواده ای که مردان خواســته های همسرانشــان را در اولويت 
قرار می دهند و نیازهــای عاطفی، روانی، مالی و رفــاه آنان را برآورده 
می سازند، در واقع به استحكام هر چه بیشتر خانواده کمک می کنند 

و همسرانشان را برای انجام وظايفشان آماده می سازند.
به گفته اين خانواده درمانگر، خیانت های زنان و مــردان امروزی در 
جامعه به علت عــدم پذيرش عاطفی و روانی و همچنین به واســطه 
تشــنگی نیاز روانی زنان اســت و تأکید خداوند بــر حمايت عاطفی 
همسران و دختران از ســوی خانوادهـ  چه همسر چه والدينـ  بیانگر 
واقعیتی اســت که توجه به آن، زمینه ساز ســالمت فردی زنان و در 

نتیجه اجتماع می شود.

مهِرمادر
فرزندان
راالیق
بهشت
میکند

گزارش
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قلب مادر لبريز از محبت خدايی است و فرزندش را از سرچشمه کمال 
سیراب می کند، چرا که پاسداری و تربیت انسان به عهده مادر است و 
اگر مادر نباشد، بشريت از همان آغاز کودکی با خطرات مواجه است و 
مهر مادری است که انســان را از حوادث محفوظ نگه می دارد. مادری 
که می تواند، در راه رشد و سعادت فرزند هر کاری انجام می دهد، مادر 
غم می خورد تا فرزندش در امان باشــد؛ فرزند چنین مادری به خوبی 
پرورش داده می شــود و در کانون پر مهر خانــواده به خوبی می تواند 

ايفای نقش کند.
خداوند در قرآن نسبت به احســان به والدين، به خصوص مادر تأکید 
بســیاری می کند اين نشــان دهنده اهمیت نقش والدين در تربیت 
فرزندان اســت. چنان که می بینیم خداوند در ســوره لقمان آيه 14 
می فرمايد شكر و سپاسگزاری من را در کنار والدين همواره سر لوحه 

زندگی خود قرار دهید.
مادر در خانواده عامل پیونددهنده قلب هاســت و صلح و آرامش را در 
بین اعضای خانواده فراهم می کند و محبت مادر غیر مشــروط است 
و بدون قید و شــرط به فرزندانش محبت می کند و همسرش هم به 
مهرورزی به فرزند حتی فرزنــد ناخلف دعوت می کند و محیطی امن 
را فرهم می کند. اين امر باعــث بهبود روابط عاطفــی میان اعضای 
خانواده می شود و انگیزه مادری هديه ای اســت که خداوند در وجود 
زن قرار داده است، مادری، فنی است که اگر در آن غفلت شود، نسلی به 
تباهی می رود و فساد را در جامعه ايجاد می شود و مادری هنری است 
با ريزه کاری های فراوان و اعمال درســت مادر باعث می شود فرندان و 

انسان های رشديافته ای تحويل جامعه می دهد. 
همین مهرورزی مادرانه موجب صالبت و دوام نسل آينده می شود. اين 
مهرورزی باعث می شود فرزندان در مسیر حق و عدالت گام بردارند و 

موجب صالبت و دوام خلقت می شود.
مادر مايه ســكون و آرامش خانــواده و مرد خانواده اســت و يكی از 
شــاهكارهای خلقت و فلســفه وجود زن در فرآينــد خلقت همین 
مهرورزی مادرانه است.  تجربیات زيادی نشان می دهد کودکی که مهر 
مادری نبیند يا کم ببیند به ديگران پناه می برد و بسیاری از انحرافات 

در جامعه به دلیل کاستی های مهر مادری هست.
به گفته اين روانشــناس در خصوص نقش همســر هیچ تكیه گاهی 
قوی تر و محكم تر از حضور همسر نیست. باالتر از نقش همسر در کنار 
يک مرد نمی تواند وجو داشته باشــد. اما گاهی اوقات اين نقش ها در 
خانواده ای مشــكل دار بروز می کند و خانمی که با يک آقای الابالی و 
معتاد ازدواج کرده و نقش های همسری را نمی پذيرد و همسر مجبور 
می شود کمی عاطفه خود را کنار بگذارد و جدی تر شود و قطعاً زمانی 
که ابزارهای محبتش تأثیر نگذارد، زن با هدف استحكام و نگه داشتن 
خانواده از ابزار خشونتش استفاده می کند؛ يعنی يک همسر در نقش 
همســری اش به همان اندازه ای که مظهر عطوفت و مهربانی اســت، 
زمانی که می بیند خانواده در حال فروپاشــی اســت، چهره ديگری 
به خود می گیــرد و با جديت همســرش را وادار می کنــد تا پذيرای 
مسئولیت هايش شــود. وقتی مرد به خاطر جديت همسرش مجبور 

می شود تا دنبال کسب درآمد برود، هنگامی که به خانه برمی گردد، باز 
هم همسرش را در همان نقش مهربانی می بیند و اين ابزارهايی است 
که در وجود زن نهادينه شده اســت که هر دو اين نیت ها، ترفندهای 

زنانه است که برای استحكام خانواده به کار می رود.
از همه مهم تر تعلیم دهندگی و پذيرابودن فرزندان است که متأسفانه 
االن با توجه حضور اجتماعی و نقش های اجتماعی، کمی اين مسئله 
کمرنگ شده است. هیچ کس عشق، حوصله و دلسوزی مادر را ندارد 
و اين تنها حس مادرانه اســت که حتی اعضای نزديــک خانواده هم 
نسبت به فرد ندارند. ولی يک مادر شبش، صحبش و آرامشش، همه 
برای فرزندان است و نقش مادر به عنوان مربی و تربیت دهنده بسیار 
مهم است. سربلندی بچه ها برای مادر يک ارزش هست و اگر به دلیل 
مشغله کاری، فرزندان به مهدکودک ســپرده می شوند، مابقی اوقات 

بايد در کنار مادرشان باشند تا از عشق و عاطفه مادر بهرمند شوند. 
اين متخصص در خصوص نقش زن به عنوان خواهر در بستر خانواده 
می گويد، نقش خواهر به نظر من خیلی مهم است، چرا که زمانی که 
يک مرد در خانه مادرش اســت، قبل از ازدواج با روحیات يک زن در 
قالب مادر آشناست و مادر گذشــت ها و عواطف خودش را دارد، ولی 
دختر رابط بین مادر و پســر اســت و عاطفه، مهر و دلبستگی و حس 
مادری دارد ولی شكاف نســلی بین خواهر و برادر وجود ندارد. يعنی 
دختری از نسل پسر، با ظرايف مادر که از جهت امنیت و پشتوانه بودن 
می تواند در کنار بردرش باشد و به او ياد می دهد که بعد از ازدواج بايد 
چگونه با همسرش رفتار کند، و همچنین پسر، با روحیات يک دختر 
جوان آشنا می شــود و می فهمد که از نظر عاطفی چه روحیاتی دارد. 
هر چقدر فاصله بین مادر و پسر کم باشد، باز هم برای دو نسل متفاوت 
هستند، ولی خواهر و برادر از يک نسل هستند و حريم وجود دارد، البته 
در رابطه با خواهر حريم حفظ می شــود ولی ناگفته ها گفته می شود. 
اگر پسرها خواهر نداشته باشند، معموالً الفاظ مردانه است و خشن و 
سختی در خانه حاکم است و در خانه ای که دختر وجود دارد، خشونت 

کالمی و سردی کمتر ديده می شود و تعادل برقرار می شود.

انرژی بخش های معنوی در خانواده 
در خانواده به عنوان کوچک ترين نهاد اجتماعی تعامل و رفتار دوطرفه 
حاکم است. کســی به تنهايی نمی تواند راه خودش را برود، ظرفیتی 
وجود دارد که اگر يک مادر، همســر يا دختر انــرژی بگیرد، چندين 
برابر توانش باال می رود و انرژی بیشتری به اطراف بر می گرداند؛ يعنی 
يک زن اين توانايی را دارد که بیشــتر از آنچه به او بخشیده شده است 
ببخشد، بنابراين نمی توانیم انتظار داشته باشیم که خانم ها تنها وظیفه 
صادرات محبت و گذشــت داشته باشــند، بلكه بايد واردات محبت 
قدردانی و انرژی را داشته باشــند. جريان دو طرفه است و با وجود اين 
توانمندی و ظرفیت، اگر خانمی در خانه آسیب ببیند، خانواده آسیب 
می بیند، اگر خانواده آسیب ببیند و جامعه آسیب می بیند. از يک طرف 
کمرنگی مهارت هايی که بايد در آموزش و پرورش داشته باشند، باعث 

شده دختران ما بدون اين مهارت وارد زندگی بشوند.

مادر در 
خانواده عامل 
پیونددهنده 
قلب هاست و 

صلح و آرامش را 
در بین اعضای 
خانواده فراهم 

می کند و محبت 
مادر غیر مشروط 

است و بدون 
قید و شرط 

به فرزندانش 
محبت می کند 
و همسرش هم 
به مهرورزی به 

فرزند حتی فرزند 
ناخلف دعوت 

می کند

خداوند در قرآن نسبت به احسان به والدین، به خصوص مادر تأکید 
بسیاری می کند این نشان دهنده اهمیت نقش والدین در تربیت 

فرزندان است
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میرجالل الدین کزازی/ استاد زبان و ادبیات فارسی
درباره ارجمندی و وااليی مادر و کارکرد بنیادين و ناگزير او در زندگانی 
آدمی سخن بسیار گفته شده اســت. آنچه در اين باره کوتاه می توانم 
گفت اين است که دو تن يا با نگاهی فراخ تر سه تن، شالوده های زندگانی 
آدمی را می ريزند. چیستی هرکس در گرو اين سه تن می تواند بود. زيرا 
اين سه بیشترين بهره  و کارکرد و اثر را در سالیان کودکی و نوجوانی بر 
آدمی دارند و می نهند. اين سالیان سالیانی است که پايه های هستی و 
چیستی آدمی در آن ها ريخته می شــود؛ به گونه ای که می توانم گفت 
هرکس همان می شود که در سالیان کودکی پِیرنگ و بنیاد آن نقش 
زده شده اســت و ريخته. نخستین مادر اســت؛ دومین پدر؛ سومین 
نیز آموزگار. آموزگاری که شــاگردان خويش را ماننــد فرزندان خود 
می آموزد، می پرورد و می باالند. پس بر پايه آنچه گفته شــد، آنچه من 
هم اکنون هســتم بیش و پیش از هرکس در گرو مادر من است. اگر 
شما امروز درباره جشن و آيین نوروز از من می پرسید، زيرا می دانید که 
من بدين جشن و آيین دلبسته ام، زيرا دلبسته فرهنگ و تاريخ ايران و 
پیشینه نیاکانی ام، از آن جاست که مادر با رفتار خويش با گفتار خويش 
با شیوه زندگانی خويش اين دلبستگی را در من پرورده است و گسترده. 
مادر من همواره می کوشــید آيین های ايرانی را به شايستگی گرامی 
بدارد. من به نمونه ای بسنده می کنم. بیشینه روزهای نوروز و نوشدگی 
ســال را ما در خانه خويش می گذرانیديم. اگر به سفر می رفتیم از سر 
ناچاری بود، زيرا مادر و پدر من بر اين باور بودند که اين روزهای سپند 

ارجمند را می بايد در خانه خويش بگذرانیم.
مادربزرگ من نیای مادری ام، زنی بود بسیار پاکدل، نیكونهاد، مهربان. 

همگان را دوست می داشت. به ويژه نوادگان خويش را. در آن میان مهر 
خود را بیش بر من آشكار می داشت. زيرا من نواده نخستین او بودم. من 
اين خاطره را چند بار باز گفته ام، زيرا نیک در ياد و و نهاد من جای گرفته 
است و مانده. در يكی از روزهای نوروز که من با خانواده به آهنگ فرخ باد 
نوروز و سال نو به خانه نیا رفته بوديم، مادر بزرگم که خدايش بیامرزاد و 
پايگاهی برين در مینو بدو بدهاد، از آن روی که بانويی گشاده دست بود، 
اسكناس های نوی گوناگون را فراهم کرده بود. به هر مهمان که به خانه 
او درمی آمد، بسته به پیوندی که با او داشت، يكی از اين اسكناس ها را 
چونان نوروزانه می داد. در آن زمان من کودک بودم. ارزش اســكناس 
را نمی دانستم، اما رنگینی اين پاره های کاغذين خوشايند من بود. هر 
بار کسی می آمد، روانشــاد مادربزرگ که او را خانم جان می نامیديم 
می خواست اسكناسی به او بدهد، من هم در آن جهان ساده و بی آاليش 
کودکانه خويش از او می خواستم که يكی از آن اسكناس ها را به من نیز 
بدهد. او بی کمترين ترشرويی و چهره درهم کشیدگی چنین می کرد. 
من هنوز اين اسكناس ها را پس از گذشت سالیان بسیار به يادگار نگاه 
داشته ام زيرا بوی مهربانی بیكران مادربزرگ هنوز از آن ها برمی خیزد و 

کام جان مرا خوشنود و خرم می دارد.

وقتی مادرم پرکشید 
رضا کیانیان/ بازیگر

وقتی مادرم پر کشید و رفت، آخر شــب بود. ما چهار برادر و دو خواهر 
تصمیم گرفتیم، خبــر را صبح اول وقت به اقــوام بدهیم. صبح که به 
فاطمه، دختر خاله بزرگمان زنگ زديم گفت قبل از نماز صبح خواب 
ديده مادرشـ  خاله ماـ  که چند ســال پیش رخت سفر بسته بود، در 
به در به دنبال آبكش می گردد که بتواند پلوی ظهر را آماده کند! وقتی 
فاطمه از او می پرسد: مگر چه خبر است؟ می گويد مادر امروز مهمان 

داريم.
برادرم داوود به من گفت تو برو بهشــت رضا قبر بگیر. در بهشت رضا 
پرسیدند کجا قبر می خواهی؟ گفتم اگر بشود کنار پدرم. وقتی آدرس 
قطعه ای را که پــدرم آن جا دفن بود دادم، گفتند بعید اســت در آن 
قطعه جايی باقی مانده باشــد. کمی اصرار کردم. رئیس دستور داد 
کسی همراهی ام کند تا اگر هنوز قبر جايی باقی بود نشانم دهد. وقتی 
باالی سر پدرم رســیديم، پس از کمی جستجو، زير درخت کاجی را 
نشــان داد و با تعجب گفت اين جا هنوز يک قبر خالی هست. هم زير 
درخت بود و هم کنار جوی آب، يعنی همانی که مادرم در زندگی اش 
دوست داشت! جوی آب و ســبزه و درخت. همان جا را تأيید کردم و 
رفتم برای کارهای اداری. رئیس گفت: عجیب اســت که اين جا را تا 

حاال نديده بوديم! 
وقتی همه اقوام آمدند و من قبــر مادر را نشــان دادم، ناگهان دختر 
دايی هايم طاهره و نیره آه از نهادشان برآمد و گريه ای ديگر کردند. وقتی 
علت را جويا شديم گفتند عمه هر وقت می آمد اين جا، می گفت وقتی 
مردم، دوست دارم همین جا نزديک حســین آقاـ  پدرمـ  خاکم کنید. 

البته زير اون درخت و حاال او همان جا زير خاک آرمیده بود!

بویمهربانی

روانشاد 
مادربزرگ که 
او را خانم جان 

می نامیدیم 
می خواست 

اسكناسی به او 
بدهد، من هم 
در آن جهان 

ساده و بی آالیش 
کودکانه خویش 
از او می خواستم 

که یكی از آن 
اسكناس ها را 

به من نیز بدهد. 
او بی کمترین 

ترشرویی و چهره 
درهم کشیدگی 

چنین می کرد

یادداشت
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هالل

هالل نوروزی

ایستادگی و تاب آوری در 
مسیر دشوار خدمت

بیش از همیشه در کنار مردم 
باشیم
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نماينده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در هفتمین سفر استانی خود، 
نهم اسفند وارد استان سمنان شد و مورد استقبال مدير عامل، مسئول 
دفتر نمايندگی ولی فقیه، پرسنل و اعضای جمعیت هالل احمر اين استان 

قرار گرفت. حجت االسالم والمســلمین معزی در بدو ورود خود به اين 
استان، بر مزار شهدای گمنام شهرستان سرخه حاضر شد و با قرائت فاتحه 
و اهدای گل به مقام آنان ادای احترام کرد.حضور در مراسم توديع و معارفه 
مسئول دفتر نمايندگی ولی فقیه در استان، ديدار با نماينده ولی فقیه و 
استاندار سمنان، حضور در شورای معاونین جمعیت هالل احمر استان در 
گرمسار و بازديد از پايگاه های امداد و نجات بین شهری از جمله برنامه های 

اين سفر دو روزه بود.

ایثار و گذشت، برجسته ترین صفات بانوی دو عالم
نماينده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در اجتماع مديران، کارکنان و 
اعضای جمعیت هالل احمر استان ســمنان و در آيین توديع و معارفه 
مســئول دفتر نمايندگی ولی فقیه هالل احمر اين اســتان، در ابتدای 
سخنان خود با قدردانی از اعضای جمعیت هالل احمر سمنان، اين استان 

را ديار پايمردی، شهادت طلبی و ايستادگی دانست.
حجت االسالم والمســلمین معزی که در ايام سوگواری حضرت فاطمه 
زهرا)س( به اين سفر رفته بودند، سخنان خود را با بیان فضايل اخالقی و 
شخصیتی يگانه دختر پیامبر اسالم آغاز کرده و با تأکید بر اهمیت نقش 
الگوپذيری از سیره و منش حضرت فاطمه زهرا)س( در طول حیات دنیايی 
انسان گفت: اين بانوی بزرگ دو عالم نه تنها برای بانوان، که ذات و شخصیت 
خطیر ايشان الگويی برای همه انسان هاست.ايشان با برشمردن برخی از 
صفات واالی دخت پیامبر اسالم )ص(، ايثار و گذشت را برجسته ترين اين 
صفات دانست و خاطرنشان کرد: اين که در هالل احمر اين دو مقوله در 
شرايط کمک به انسان ها در اولويت قرار می گیرد بسیار ارزشمند است و 
بايد برای تقويت چنین روحیه ای تالش کرد.نماينده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر حمايت و خیر رساندن به مؤمنان و نوع بشر را سفارش اسالم 
دانست و بیان کرد: بر همین اساس است که در هالل احمر هرگز در زمان 
بروز حوادث و برای کمک به نیازمند صحبتی از رنگ، نژاد، مذهب و دين 

نمی شود و هرگز منتی بر مددجويان ندارد.

نگرانی از تبعات حذف قانون 60 ساله
کمبود اعتبارات و مشــكالت به وجود آمــده در بودجه جمعیت هالل 
احمر محور بعدی ســخنان نماينده رهبر انقالب در هــالل احمر بود. 
حجت االسالم والمسلمین معزی با اشاره به اين که جمعیت هالل احمر 
نهادی غیر دولتی و بر پايه کمک های مردمی است افزود: اما اين دلیلی برای 
به وجود آمدن مشــكالت تخصیص اعتبار به هالل احمر از سوی دولت 
نمی شود چرا که بودجه ای که به اين نهاد مردمی اختصاص داده می شود 
نه يک رديف اعتباری بلكه به واقع هزينه اقداماتی است که هالل احمر در 

بحران ها به عنوان معین دولت در جامعه ارائه می کند.
ايشان با ابراز نگرانی از حذف قانون 6۰ ساله اختصاص بخشی از حق ثبت 
اسناد کشور به جمعیت هالل احمر افزود: البته جمعیت هالل احمر با تكیه 
بر پشتوانه مردمی و حمايت های ايثارگرانه مردم خّیر و نیكوکار همیشه 
برای ارائه خدمات عام المنفعه به آحاد جامعه آماده است و البته آثار منفی 
اين حذف را ناديده نبايد گرفت.حجت االسالم والمسلمین معزی موقوفات 

گزارشسفراستانینمایندهولیفقیهدر
جمعیتهاللاحمربهاستانسمنان

ایستادگیو
تابآوریدر
مسیردشوار
خدمت

گزارش
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هالل احمر را عاملی برای جبران برخی مشكالت مالی در اين مجموعه 
دانست و گفت: مردمی بودن هالل احمر به آن معناست که با کمک های 
نوع دوستانه اقشــار مختلف مردمی همچون وقف، صلح، هبه و تبرعات 
اين نهاد مردمی همواره پرچم کمک بی منت به انســان های نیازمند و 

حرکت های خیرخواهانه را برافراشته نگاه خواهد داشت.

تودیع و معارفه
دلسوز و متخلق به اخالق اسالمی بودن، حضور در جمع اعضا و کارکنان 
و پاسخگويی به سؤاالت و رسیدگی به مشكالت آنان و کمک به ارتقای 
فرهنگ دينی در هــالل احمر مهم ترين توصیه های حجت االســالم 
والمسلمین معزی از مسئول جديد دفتر نمايندگی ولی فقیه در هالل 
احمر سمنان بود.ايشان همچنین حاضر بودن در کنار امدادگران در صحنه 
حوادث و تسكین بخشــیدن آالم دردمندان و مصیبت ديدگان را نیز از 
وظايف مسئوالن دفاتر نمايندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر سمنان 
دانست.نماينده رهبر انقالب در هالل احمر در پايان با قدردانی از سال ها 
خدمات شايسته حجت االسالم والمسلمین عبدوس، مسئول سابق دفتر 
نمايندگی ولی فقیه در هالل احمر سمنان، توفیقات روزافزون وی را از 

درگاه ايزد منان مسئلت کرد.
در اين جلسه که با حضور علمای استان، استاندار و مديران ارشد استانداری 
و مديران کل دســتگاه های اجرايی اســتان برگزار شد، حجت االسالم 
والمســلمین نطنزی، به عنوان مســئول دفتر نمايندگی ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر استان سمنان معرفی شد.

نیت خالصانه و مخلصانه
نماينده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در ادامه برنامه های سفر به استان 
سمنان، با حضور در جمع نمازگزاران جمعیت هالل احمر استان سمنان 
با قدردانی از روحیه ايثارگری و از خودگذشتگی کارکنان اين نهاد مردمی 
تصريح کرد: افرادی که در اين مجموعه فعالیت می کنند بايد نیت خالصانه 
و مخلصانه خود در همه ابعاد خدمت به مردم نیازمند و مصیبت ديده را 

حفظ کنند و در جهت تقويت اين روحیه بكوشند.
حجت االسالم والمسلمین معزی با تأکید بر سفارش دين مبین اسالم 
مبنی بر حمايت و کمک به برادران مســلمان خود افزود: کسانی که در 
هالل احمر فعالیت می کنند خدمت به خلق خدا و دستگیری از انسان های 

نیازمند، سرلوحه کار آنان است که قابل تقدير و ستودنی است.

اهمیت آموزش و کسب مهارت
نماينده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر خاطر نشــان کــرد: البته 
ضروری است اين کمک های انسان دوستانه بر مبنای آموزش و مبتنی 
بر مهارت هايی باشــد که اعضای هالل احمر فرا گرفته اند، چرا که رفع 

مشكالت مردم بدون آموزش قبلی و کسب مهارت ناممكن است.
حجت االسالم والمسلمین معزی سرعت عمل را يكی ديگر از ويژگی های 
بااهمیت يک فرد فعال در هالل احمر برشمرد و تصريح کرد: اين که در 
مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی هالل احمر پیش قدم در امر خدمت رسانی 

به گرفتاران اســت، خود گواه توجه به اين مهم است و البته مصداق اين 
مهم را می توان در همین روزهای اخیر و در جريان درگیری بســیاری از 
استان های کشور با سیل، برف، کوالک و حضور به موقع، کارآمد و مؤثر 

هالل احمر در آن شرايط سخت ديد.

ایستادگی و تاب آوری در مسیر دشوار خدمت
تأکید بر ايستادگی در مسیر خدمت، پايان بخش سخنان نماينده رهبر 

انقالب در هالل احمر در جمع نمازگزاران هالل احمر استان سمنان بود.
حجت االسالم والمسلمین معزی با طرح اين سؤال که »آيا می توان هدفی 
به جز خدمت بی منت به انسان ها در هالل احمر جستجو کرد« خاطرنشان 
کرد: ايستادگی و تاب آوری در اين مسیر دشوار جزو الينفک فعالیت های 
کاری يک هالل احمری است، چرا که اعضای هالل احمر با حضور خالصانه 
خود در دل حادثه، عالوه بر قوت قلب بودن برای مصیبت ديدگان، هرگز 

چشم داشتی برای کمک به نیازمندان نداشته و نخواهند داشت.
در ادامه برنامه های سفر نماينده ولی فقیه در هالل احمر به استان سمنان، 
حجت االسالم والمسلمین معزی شامگاه روز دوشنبه ۹ اسفندماه با حضور 
در جلسه شورای معاونین و رؤسای شعب هالل احمر اين استان به میزبانی 
گرمسار، ضمن ابراز خرســندی از فرصت ديدار با کارکنان هالل احمر 
سمنان و تقدير از آنان، استواری و پايداری در مسیر الهی را از مهم ترين 
معیارهای حیات دنیايی انسان دانست و جلب رضايت خداوند و امكان 
انجام اقدامات خداپسندانه را در گرو کسب معرفت دينی که الزمه يک 

زندگی سعادتمند و اخروی است دانست.

طرح فرشتگان رحمت
نماينده رهبر انقالب در هالل احمر با اشاره به نزديک شدن نوروز و برگزاری 
طرح فرشتگان رحمت به منظور کمک به سفره های شب عید نیازمندان، 
بر توجه به مســئله حفظ کرامت انســانی در طول برگزاری اين برنامه 
خداپسند و نیكو تأکید کرد.ارتقای فرهنگ دينی در هالل احمر موضوع 
ديگری بود که حجت االسالم والمسلمین معزی به آن اشاره و خاطرنشان 
کرد: حوزه نمايندگی ولی فقیه و دفاتر استانی آن می توانند با همراهی و 

همكاری ساير بخش های مرتبط با هالل احمر اين مهم را پیش ببرند.
او پرورش روح انسانی را برتر از نگاهی سطحی به زندگی دنیايی دانست و 
افزود: حوزه نمايندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با تشكیل جلسات 
و شوراهای مشورتی در ستاد، برای اين مهم برنامه ريزی کرده و خواستار 

همكاری همه کارکنان جمعیت هالل احمر برای تحقق آن است.
در ابتدای جلسه دکتر شكراللهی، مديرعامل جمعیت هالل احمر استان 
سمنان، به بیان گزارشی از فعالیت ها، برنامه ريزی ها و وضعیت موجود 
جمعیت هالل احمر در استان پرداخت.در ادامه نیز امام جمعه و معاون 
فرماندار گرمسار ضمن ابراز خشنودی از سفر نماينده رهبر انقالب در هالل 
احمر به اين شهرستان، آمادگی خود جهت همكاری در اجرای برنامه های 
عام المنفعه اين نهاد مردمی را اعالم کردند.در اين جلسه همچنین نماينده 
رؤسای شعب و معاونین جمعیت هالل احمر اســتان سمنان، به بیان 

 .مشكالت، کمبودها و نظرات خود پرداختند

ایستادگی و تاب آوری در مسیر دشوار خدمت، جزو الینفک فعالیت های کاری 
یک هالل احمری است، چرا که اعضای هالل احمر با حضور خالصانه خود در 

دل حادثه، عالوه بر قوت قلب بودن برای مصیبت دیدگان، هرگز چشم داشتی 
برای کمک به نیازمندان نداشته و نخواهند داشت
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امســال، آغاز طرح امداد و نجات نــوروزی و 
فعالیت رسمی تیم های واکنش سريع جمعیت 
هالل احمر از 22 اسفند شروع می شود. اجرای 
طرح ايمنی و سالمت مسافران نوروزی با قوت 
بیشــتر در نوروز ۹6 و راه اندازی شــبكه های 
داوطلبی به منظور افزايش مشــارکت مردم 
در جامعه از جمله مواردی بود که در همايش 
مديران ســتادی و عامل استان های جمعیت 

هالل احمر بر آنها تاکید شد.
مرتضی سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر در اين نشست با قدردانی 
از هالل احمر استان ها در ارائه خدمات امدادی 
به هموطنان در طرح زمســتانه، اظهار کرد: 
همزمان با اجرای طرح، فعالیت رسمی تیم های 
واکنش ســريع جمعیت هالل احمر نیز آغاز 
خواهد شــد که در مرحله نخســت در سطح 
استان ها شاهد فعالیت اين تیم ها خواهیم بود 
و پس از آن با تجهیز هر شعبه به ۹ نفر از اعضای 
واکنش سريع، شــاهد اجرای طرح در شعب 

خواهیم بود.
او نظارت دقیق و مســتمر بــر فعالیت های 
پايگاه هــای امداد و نجــات، مديريت بهینه و 
هدفمند پروازهای امدادی، مصرف بهینه اقالم 

امدادی در سوانح و حوادث و آماده نگه داشتن 
امكانات و تجهیــزات امدادی در ايــام نوروز و 
همچنین برگزاری منظم کارگروه تخصصی 
امداد و نجات و آموزش همگانی را از ضروريات 

قابل توجه مديران عامل استان ها عنوان کرد.
دکتر ســید امیرمحســن ضیائی نیز در اين 
همايش درباره ماموريت های ســنگین هالل 
احمر صحبت کرده و بــرای موفقیت اعضای 
هالل احمر در اين ماموريت ها، از درگاه خداوند 
آرزوی توفیق کــرد. او با قدردانــی از تمامی 
مديران عامل استان های جمعیت به خصوص 
در يک ماه گذشــته برای پوشــش حوادث 
متعدد طبیعی و انسان ساختی که در صحنه 
کشــور اتفاق افتاد، بیان کرد: در حوادث اخیر 
تالش های زيادی صــورت گرفت؛ به خصوص 
در استان های درگیر ســیل، آبگرفتگی، برف 
و کوالک و ... اعضای هالل احمر، صحنه هاي 
درخشــانی از خدمت را پیش چشــم مردم 
آفريدند.رئیس جمعیت هــالل احمر با بیان 
اينكه در يک ماه گذشته چندين بار استانداران، 
نمايندگان مجلس و ديگر مسئوالن استانی از 
خدمات خالصانه هالل احمر در سیل و برف و 
کوالک اخیر تقدير کردند، تاکید کرد: موفقیت 

جمعیت در حوادث اخیر نشان می دهد که اگر 
برنامه ريزی و حضور مناسب و مطابق نقشه در 
صحنه داشته باشــیم و مردم هم بدانند هالل 
احمر تمام ظرفیت و توان خود را برای خدمت 
به کار گرفته است، می توانیم بسیار تاثیرگذار 
باشــیم.دکتر ضیائی در ادامه با اشاره به اينكه 
در آستانه تعطیالت نوروزی و سفرهای مردمی 
هســتیم گفت: بايد تا حدی که می توانیم از 
مردم مراقبــت کنیم و پرتوان تر از همیشــه 
خدمتگزارشان باشیم؛ اين فرصتی است برای 
جوانان، داوطلبان و امدادگــران ما که در کنار 
خدمات رسانی در طرح های نوروزی، اصول و 
اهداف جمعیت را تبلیغ کرده و بیش از همیشه 

در کنار مردم، همراه و ياور آن ها باشیم.
او با بیان اينكه منابع الزم برای اجرای طرح های 
نوروزی مهیا می شــود، افزود: چشــم ستاد 
جمعیت به خدمات عملیاتی در استان هاست 
و ســتاد از نیروهای صف خود حمايت کامل 
می کند چراکه ماهیت کار جمعیت هالل احمر 

آمادگی همیشگی در حوادث و باليا است.
رئیس جمعیــت هالل احمر با بیــان اينكه 
طرح خادم، طــرح نشــان دار جمعیت برای 
آموزش همگانی است گفت: اين طرح نه تنها 
طرح معاونت آموزشــی بلكه طرح جمعیت 
هالل احمر اســت؛ واضح اســت که اين  طرح 
می خواهد شــاخص آمادگی خانوار را از يک 
عدد پايین به يک عدد متوسط جهانی در زمان 

مشخص تبديل کند.
او با تاکید بر اينكه تمامی بخش های جمعیت 
موظف هســتند با اين طرح همكاری کنند، 
افزود: ســازمان جوانان و سازمان داوطلبان به 
عبارتی موتور اين طرح هستند و ما اين کار را 
با جوانان و داوطلبان بايد انجام دهیم. همچنین 
موسسه های داوطلبانه و خدمات داوطلبانه نیز 
بايد به اجرای اين طرح کمک کرده و جزو آن 
باشند.دکتر ضیائی با اشاره به اينكه تصدی گری 
در امور داوطلبانه بسیار سخت است، افزود: بر 
اين اساس بايد بسیار گســترده و حمايتی و از 
جنس پشتیبانی و حمايت در اين زمینه عمل 
کرد.او همچنین بر برگزاری مانورهای ملی و 
منطقه ای در استان ها و توسعه تمرين استانی 
برای افزايش آمادگی استان ها در پاسخگويی به 

حوادث تاکید کرد.

ضیائیباتأکیدبرخدماترسانیدرطرحهاینوروزی:

بیشازهمیشهدرکنارمردمباشیم
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اهدای عضو، اهدای زندگی است. اين جمله را بارها همگی شنیده ايم، 
اما اين بار عزيزی با اهدای اعضای بدنش زندگی بخشــیده است، که 
در دوران زندگی اش هم با همــه وجود در حال نجــات جان ديگران 
بود. زنده ياد محمدحســن قربی، امدادگر 22 ساله ســازمان امداد و 
نجات ورامین، هنگامی که برای دريافــت کارت پايان خدمت به يگان 
خدمتی اش در جاده مخصوص کرج مراجعه کرده بود، با يک دستگاه 
خودرو تصادف کرد که بالفاصله به مراکز درمانی منتقل شد. پزشكان 
پس از هفت روز، مرگ مغزی امدادگر 22 ساله را تايید کردند. با توجه 
به اين که محمدحسن کارت اهدای عضو را دريافت کرده بود، با رضايت 
خانوده اش، يكشــنبه شــب برای اهدای عضو به بیمارســتان مسیح 
دانشوری منتقل شد. پس از انجام آزمايشات الزم، کبد، کلیه و دريچه 
قلب محمدحسن به شش بیمار نیازمند پیوند زده شد. او از سال 1385 
عضو ســازمان امداد و نجات هالل احمر ورامین بوده و در پايگاه های 
جاده ای به امدادرســانی می پرداخته اســت. مراســم يادبود زنده ياد 
محمدحسن قربی، با حضور رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر، 
رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و نسوج دانشگاه شهید بهشتی 
و نیز خانواده اين شهید برگزار شــده و در پايان تفاهم نامه ای با هدف 
ارتقای فرهنگ اهدای عضو میان ســازمان جوانان هالل احمر و مرکز 

پزشكی دانشگاه شهید بهشتی منعقد شد.
در اين مراســم، دکتر مســعود حبیبی با تأکید بر ارزش واالی مفهوم 
اهدای عضو بیان کرد: مشــیت خداوند در اين بود شهید محمدحسن 

قربی در لباس امدادگری و هالل احمر به رحمت خداوند برود.
او افزود: خانواده اين شــهید کار بزرگی کردند که با اهدای اعضای بدن 
محمدحسن، رنج بیماری تعدادی را کم کردند و به تعدادی از انسان ها 

هم زندگی بخشیدند.
حبیبی با بیان اين که در هالل احمر اهدافمان بر اساس تكريم و احترام 
انسان و انسانیت تعريف شده اســت، گفت: در جمعیت هالل احمر بر 
مفاهیم گسترش دوستی، کمک به انسانیت و گسترش صلح و دوستی 
در جمعیت هالل احمر تأکید شده اســت و هزاران نفر در سرتاسر اين 
کره خاکی و در جهت تحقق اين اهــداف، داوطلبانه و بی طرفانه تالش 

می کنند. رئیس ســازمان جوانان هالل احمر با تأکید بر اين که شهید 
قربی يكــی از امدادگرانی بود که به در راه مانــدگان و گرفتاران کمک 
می کرد، افزود: اين شهید همواره در برنامه های ارتقای آگاهی انسان ها 
در زمینه فعالیت های بشردوستانه نیز شرکت می کرد؛ همچون »قربی« 
ما در هالل احمر هزاران جوان، طلبه و دانشــجوی در حال فعالیت در 

همین زمینه  را داشته و داريم.
حبیبی در پايان تأکید کرد: والدين افرادی که اعضای بدن فرزندانشان 
را اهدا می کنند، همچون والدين شــهدا هســتند که حس می کنند 

فرزندانشان زنده هستند.

اهدای عضو یک داستان عاشقانه و معنوی است
در اين مراســم دکتر فرحناز صادق بیگی، رئیس واحــد فراهم آوری 
اعضای پیوندی و نسوج دانشگاه شهید بهشــتی؛ با بیان اين که اهدای 
عضو يک داســتان معنوی اســت گفت: من به وضوح معنويت را در 
خانواده هايی که رضايت به اهدای عضو عزيزانشان می دهند، می بینم؛ 
اهدای عضو حاصل تصمیم سختی است که خانواده های مرگ مغزی 
در سخت ترين شــرايط بدون گرفتن حق مادی و بدون اين که بدانند 

گیرنده عضو کیست، با تكیه بر معنويت انجام می  دهند.
او با اشاره به جايگاه واالی شهید محمدحسن قربی اظهار کرد: اهدای 
عضو داستان عاشقی است؛ شــهید قربی عضو داوطلب هالل احمر و 
امدادگر جاده بود که تقدير الهی او را به اين مقام واال رســاند تا با مرگ 
مغزی جان چنديــن نفر را نجــات دهد. صادق بیگی تأکیــد کرد: ما 
می توانیم با استفاده از امكانات بزرگ هالل احمر که فضای بكر و پاکی 
است، شاهد ارتقای فرهنگ اهدای عضو در ابعاد گسترده تری باشیم؛ 
چراکه ما االن 27 هزار نفر را در لیســت پیوند اعضــا داريم که هر روز 
12 نفر به اين لیست اضافه می شــود و 1۰ نفر هم به دلیل نبود پیوند، 
می میرند.او در پايان ســخنانش گفت: تاکنون توانسته ايم يک چهارم 
از موارد مرگ مغزی که رخ می دهد را به مرحله اهدای عضو برســانیم. 
امیدواريم مردم نسبت به اين که مرگ مغزی با حالت کما کاماًل متفاوت 

 .است و به نوعی فوت محسوب می شود، برسند

مراسم
یادبود
زندهیاد

محمدحسن
قربیبرگزار

شد

امدادگریکه
بازندگیو
مرگشحیات
بخشید

گزارش
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داوطلبانهاللاحمر،»نوروز«هم
خدمتمیکنند

نقش ســازمان های داوطلبی در خدمت به 
مردم، در همه جای دنیا قابل لمس و برجسته 
است و ســازمان داوطلبان هالل  احمر ايران 
نیز، تــالش کرده ايــن نقش مردمــی را به 

بهترين شكل بروز دهد.
در حالی که بحران بودجه ای  جمعیت هالل 
احمر به بحث داغ رسانه ها تبديل شده است 
اما ســازمان داوطلبان هالل  احمر آرام و بی 
 سروصدا مشغول تدارک برنامه های نوروزی 
اســت تا با کمک های خیرين قلــب هزاران 
خانواده نیازمند را در شــب عید شــاد کند، 
در کاهش حوادث چهارشنبه ســوری نقش 
داشته باشد و با پزشكان داوطلب در امداد و 
نجات نوروزی مصدومان تصادفات جاده ای را 

نجات دهد.
داوطلبان نه فقط در ايران بلكه در تمام دنیا 
اهمیت دارند. در عین حال، شــبكه عظیمی 
از داوطلبان با آمار بیــش از 17 میلیون تن، 
در نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هالل 
احمر که ايران نیز عضوی از آن است، فعالیت 
می کنند. بی دلیل نیســت که فدراســیون 
بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل 

احمر، داوطلبان را پشتیبان اصلی و به عبارت 
ساده تر ستون اصلی نهضت نامیده است، چرا 
که داوطلبان مرکز همه فعالیت ها هســتند 
و به موفقــت جمعیت های صلیب ســرخ و 

هالل احمر کمک می کنند.

فرشتگانرحمتدرخانه
نیازمندان

فرشتگان رحمت، برنامه ای داوطلبانه است 
که پیــش از عید نوروز از آســیب پذيرترين 
و محروم ترين قشــرهای جامعــه همچون 
کودکان، زنان بی سرپرســت و بدسرپرست 
و نیز بیماران صعب العالج که تحت پوشش 
هیچ نهادی نیســتند؛ حمايت مادی و روانی 

می کند.
دکتر مجتبی اکبری؛ سرپرســت ســازمان 
داوطلبــان جمعیت هالل احمــر می گويد: 
طبــق برنامــه از دوازدهم بهمن تــا پايان 
بهمن جمــع آوری کاالهای ضــروری برای 
خانواده های نیازمنــد در خانه های داوطلب 
انجام شــد. اما هنوز خیريــن و نیكوکاران 
می تواننــد در خانه های داوطلب و شــعب 
هالل احمر در مراکز اســتان و شهرستان ها 

کمک های غیرنقدی خود را اهدا کنند.
کاالهــای فاسدنشــدنی دارای تاريخ انقضا 
همچون برنج، حبوبــات، روغن نباتی و مواد 
غذايی بهترين هدايايی هستند که به واسطه 
داوطلبــان هالل احمر به دســت نیازمندان 
می رســد؛ توزيع کاالها از 25 اسفند با حفظ 

احترام نیازمندان آغاز می شود.
امســال هشتمین ســالی اســت که برنامه 
فرشــتگان رحمت اجرا می شود. آن دسته از 
داوطلبان هالل احمر که توان مالی مناسب 
دارند، پای ثابت کمک های فرشتگان رحمت 
هســتند. اين خّیرين داوطلب با خريد مواد 
غذايی و کمک نقدی بزرگ ترين پشــتوانه 
هالل احمر در اين برنامه محسوب می شوند. 
بخش ديگری از داوطلبان نیز در جمع آوری 
و بسته بندی موادغذايی کمک می کنند. البته 
نه تنها داوطلبان هالل احمر بلكه هر ايرانی 
می تواند در برنامه فرشــتگان رحمت سهیم 
باشد. حتی باب آشنايی برخی از افراد با هالل 

احمر از راه اين کمک ها باز شــده و داوطلب 
آن شده اند.

راههایکمکهاینقدی
اگر کســی تمايل به کمک نقــدی در برنامه 
فرشــتگان رحمت دارد از چند راه می تواند 
اقدام کند. يک راه اين است که با وارد شدن به 
سايت رسمی جمعیت هالل احمر در اينترنت 
به نشانی www.rcs.ir، وارد لینک پنجره های 
امید شويد )باالی سايت، ســمت چپ ، زير 
کادر جســتجو( و وجه نقد دلخواه را از طريق 
بانک ملت واريز کنید. راه ديگــر، واريز وجه 
نقدی به شماره حســاب 15۰۰۰۰۰۰/42 
نزد بانــک ملت به نــام ســازمان داوطلبان 

هالل احمر، طرح فرشتگان رحمت، است.
در حالــی که جمعیت هالل احمــر برای پر 
کردن خأل نیازهــای اضطــراری مجبور به 
برداشــت از محل ذخیره احتیاطی است اما 
تامین بودجه برنامه فرشتگان رحمت عالوه 
بر مشــارکت مردمی، از طريق حمايت مالی 
کارخانجات، صاحبان صنايع و شرکت های 
خصوصی نیز رنگ واقعیت بــه خود گرفته 

است.
آمار ســازمان داوطلبان نشــان دهنده اين 
اســت که کمک های مردمی به برنامه های 
ايــن ســازمان در دولــت يازدهم نســبت 
بــه دولت دهــم، 24 درصد افزايــش يافته 
اســت. اين موضوع گويای اين است اگرچه 
جمعیت هالل احمر بازوی دولت در خدمات 
انسان دوســتانه بــوده و دولــت موظف به 
تخصیص بودجه بــرای خدمات هالل احمر 
اســت، اما مهم ترين ســرمايه هالل احمر 

داوطلبان آن هستند.
با توجه به اين که میانگین میزان بهره مندی 
نیازمندان از کمک های نقــدی و غیرنقدی 
ســازمان داوطلبان در چهار ســال گذشته 
افزايش داشــته است، سرپرســت سازمان 
داوطلبان معتقد است: »در برنامه فرشتگان 
رحمت، عالوه بر توجه به جمع آوری کمک ها 
برای نیازمندان، بر تشــويق خّیرين بیشتر 
برای مشارکت در برنامه های بشردوستانه نیز 

متمرکز هستیم.« 

هالل
نوروزی
گزارشفعالیتهاوطرحهایهالل
احمردرایامنوروز

ویژه
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بهنیابتازبقیه
داوطلبان جمعیت هالل احمر، نوروز امســال 
نیز با سالمندان، والدين شــهیدان، جانبازان و 
کم توانان حرکتی )معلوالن( ديدار می کنند. در 
برنامه »نیابت«، داوطلبان جمعیت هالل احمر با 
حضور در منزل خانواده شهیدان، خانه جانبازان، 
سرای ســالمندان و مراکز نگهداری کم توانان 
حرکتی با آنان ديدار آنان می کنند. داوطلبان در 
اين ديدارها، همدم تنهايی سالمندان هستند، با 
خانواده شهدا، جانبازان جنگ و خانواده هايشان 
و کم توانان حرکتی ديدار می کنند و اگر بتوانند 
کاری برايشــان انجام دهند دريغ نمی کنند، 
کارهايی مانند کمک کردن در ديد و بازديدها، 
خريد روزانه، گرفتن وقت پزشــک، تهیه دارو، 
همراهی در جلســات هیئت های مذهبی و...، 
ســازمان داوطلبان پیش بینی کرده است که 
داوطلبان و اعضای اين سازمان در نوروز امسال با 
ده هزار سالمند، خانواده شهدا و جانبازان و افراد 

کم توان حرکتی ديدار کنند.

چهارشنبهسوریبا
مروّجینسالمت

برنامه »مرّوجین ســالمت« 1۰ روز پیش از 
چهارشنبه سوری برگزار می شود. چادرهای 
سالمت در میادين و معابر پرتردد شهرهای 
سراسر کشور برپا می شود و داوطلبان هالل 
احمر با حضور در چادرهای منقش به نشان 
اين نهاد عام المنفعه، با اهدای اقالم فرهنگی 
و مشــاوره به نوجوانان، جوانــان و والدين، 
صدمات جانی، مالی و مخاطرات اســتفاده از 
مواد منفجره و محترقه را آموزش می دهند. 
سرپرست ســازمان داوطلبان می گويد: اين 
برنامه سال گذشته نیز اجرا شده بود و موجب 
کاهش قابل توجه آمار تلفات و حوادث ناشی 
از سوانح سوختگی بر اثر رفتارهای پرخطر در 

روزهای پايانی سال شد.

پزشکاندر
پایگاههایامدادونجات

امسال برای ششمین سال متوالی و همزمان 

با آغاز نوروز، پزشكان و پیراپزشكان داوطلب 
جمعیت هالل احمر با استقرار در پايگاه های 
امداد جاده ای سراســر کشــور، همــگام با 
نجاتگران در حفظ سالمت مسافران سهیم 
خواهند بود. ســازمان داوطلبان اين برنامه 
را با نام »داوطلب يار امــداد و نجات« برگزار 
می کند و پزشكان مســتقر در پايگاه ها کار 
درمان مصدومین و ســانحه ديدگان را انجام 
می دهند و با اهدای بســته های فرهنگی و 
آموزشی، طیف وسیعی از خدمات بهداشتی 
و درمانی رايگان را به مســافران نوروزی ارائه 

می دهند.
اکبری می گويد: فهرست پزشكان داوطلب 
برای استقرار در 113 پايگاه امداد جاده ای به 

سازمان امداد و نجات ارسال شده است.
شــیفت پزشــكان داوطلب در اين برنامه از 
ســاعت 8 تا 14 اســت. پیش بینی می شود 
بیش از 2 هزار نفرروز پزشک داوطلب هالل 
احمر در تعطیالت نوروز در پايگاه های امداد 

و نجات خدمت کنند.
بیش از 7۰۰ هزار داوطلب و عضو ســازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر رايگان فعالیت 
می کنند. به گفته رئیس جمعیت هالل احمر، 
در دنیا کســانی که اين چنین فعالیت های 
داوطلبانه انجــام می دهند، بــه راحتی در 
دانشگاه ها پذيرش تحصیلی می گیرند، چون 
قطعا اين داوطلبان دانشجو، بعدها در شغل 

و حرفه خود، اخالق را کاماًل رعايت می کنند.

قدردانیشهردارتهراناز
هاللاحمر
شــهردار تهران در نامه ای خطاب به رئیس 
جمعیت هــالل احمر جمهوری اســالمی 
ايران، از خدمات پشتیبانی امدادی عوامل 
هالل احمر اســتان تهــران در حادثه تلخ 
آتش سوزی و فروريختن ساختمان پالسكو 

قدردانی کرد.
در نامه دکتر محمدباقر قالیباف، شــهردار 
تهــران، خطاب به دکتر سیدامیرمحســن 
ضیايی، رئیس جمعیت هــالل احمر آمده 
است: »حادثه تلخ آتش  سوزی و فروريختن 
ساختمان پالســكو و شــهادت جمعی از 

بهترين فرزندان اين ســرزمین نشــان داد 
جهاد، همواره ادامه دارد. خــون پاک اين 
عزيزان، چشــمه جوشــان ارزش آفرينی 
برای تداوم خدمــت الهی به مردم عزيزمان 

خواهد بود.
اينجانب از مســاعی مديريت محترم هالل 
احمر اســتان تهــران، مديريــت محترم 
ســازمان امداد و نجات و تمامی همكاران 
گرامی شــان در مديريــت بحــران، کمال 

تقدير و تشكر را دارم.
از خداونــد منان بــرای جنابعالی و ســاير 
همكاران محترم، ســالمتی و پاداش الهی 

طلب می کنم.«

فرودامدادیهاللاحمردر
حریمحرمرضوی

برای اولین بــار پد )محل فــرود( امدادی 
بالگرد در حريم حرم مطهر رضوی آزمايش 
و هزاران بسته غذای گرم متبرک بارگیری 
و توســط بالگرد به مناطق سیل زده تايباد 

اعزام و توزيع شد.
مديرعامل جمعیت هالل احمر خراســان 
رضــوی و معــاون اماکن متبرکه آســتان 
قدس رضوی از جمله مســئوالن حاضر در 
آيین فرود آزمايشی بالگرد امدادی جمعیت 

هالل احمر بودند.
بالگــرد میــل )mi17( امــدادی جمعیت 
هالل احمر خراســان رضوی کــه قابلیت 
امدادرسانی گســترده و حمل بار تا حدود 
4 تــن را دارد، روز پنجشــنبه بــر روی 
مهمانســرای در حال ســاخت حريم حرم 
رضوی فــرود آمد تــا در مواقــع حوادث 
احتمالــی در حرم امام رضــا قابلیت حمل 
مصدومان و امــداد و نجات وجود داشــته 

باشد.
همچنیــن طبــق برنامه، هزاران بســته 
غذای متبرک برای ســیل زدگان حادثه 
اخیر تايبــاد و تربت جام توســط بالگرد 
جمعیــت هالل احمــر از همیــن مكان 
بارگیــری، به ايــن منطقه اعــزام و بین 
حادثه ديدگان رنجــور اين حوادث توزيع 

 .شد
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                 مجتبی طحان

فعالیت های هالل احمر با اســتعانت از آفریدگار جهان و به انگیزه 
رســتاخیز طبیعت، صدچندان می شود که فرارســیدن بهاران 
شــكوهمند، هنگامه تجلی مواهب الهی بر بستر طبیعت است که 
آرزوی تمامی عوامل هالل احمر، درخواســت توفیق از خدای منان 
برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد 

و شكوفایی ایران کهنسال در سایه حضرت ولی عصر)عج( است.

با آشنایان دور و نزدیک زندگی!
تا چشــم کار می کند، انســان هايی آزاده را می بینی کــه دل در گرو 
سالمت همنوعان خويش داده اند و تماِم قامتشان با حس بشردوستی 
قیامت شده است! جذر و مد خاضعانه انسان هايی را نظاره می کنی که 
بی دغدغه نام و نان، در پی فرونشاندن امواج سهمگین حوادث هستند؛ 

آن جايی که زندگی و سالمت انسان ها درخطر می افتد.
اين روزها، روزهای ســبز و خوشايند نوروز اســت. روزهای سبزی و 
سرســبزی و طراوت. روزهای خانواده، روزهای کوه و دشــت و دمن. 
روزهای خوب زندگی در دامان زيباترين جلوه های ايزد متعال که بهره 
آن را برای بشــريت قرار داده اســت. اما در جايی ديگر، تصاوير زيبا و 
دل انگیزی نیز وجود دارد که همگان از ديدن آن عاجز و ناتوانند. مگر 
چشم تیزبین و حقیقت نگر که می تواند اين صحنه های بی بديل را رصد 
کند. در آن سوی زيبايی های طبیعت که مردم را سرخوش می کند، 
حوادثی در کمین گه انسان هاســت که اگر خوب بنگری، می توانی به 
اهمیتشان پی ببری. در مقابل اين حوادث، انسان هايی از خود گذشته 
هستند که سد راه می گردند از برای به عینیت رساندن شعاری با مسماً 
به نام کاهش آثار باليا و اينان همان آشــنايان دور و نزديک زندگی ما 

يعنی امدادگران و جوانان اند.
نوروز، زمانی اســت که مــردم به اســتراحت می پردازند و بــه دور از 
گرفتاری های روزمره و بی انديشــه برای گذران اداری روزگار به تفرج 
می پردازند و در کنار خانواده شــادند و آرام. در همین روزهای قشنگ 
خدا، اين امدادگران اند که بی هیچ چشمداشتی، لحظات دل انگیز بهاری 
را به خدمت خلق می گذرانند و ساعت های طاقت فرسايی در جاده ها، به 
انتظار قدمی برای نجات جان انسان ها سپری می کنند و دعای همیشه 

قلب پاکشان، اين است که خدايا اين سفر را بی خطر بساز... آمین.

کربالی ایران!
از خوزستان که صحبت به میان می آيد، به ناگاه ذهن هموطنان عزيز 
بسان آيینه ای از جان فشــانی ها و ايثارگری های شهدای هشت سال 
دفاع مقدس در سراسر اين مرز پرگهر و به خصوص کربالی ايران پرده 
برمی دارد. آب و هوای خوزستان در ايام نوروز باستانی عالوه بر سبزی، 
طراوت و دل انگیزی فرحبخش، عطر و بوی الله های ســرخ سرزمین 
شهادت و جانبازی در روزگار رشــادت و حماسه را به همراه دارد که به 
همین سبب، بسیاری از هموطنان عزيزمان در ايام نوروز که امسال با نام 
بامسمای حضرت زهرای مرضیه)س( مزين شده بود به اين سرزمین 

سفر کردند.

هالل احمر خوزستان، در زمره دستگاه های برتر
مديرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان با تبريک سال نو 
اظهار می کند: در روزهای زيبای بهاری، امدادگران، جوانان، داوطلبان 
و عوامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان با تخصص، پشتكار و با 
کوله باری از تدابیر امدادی و ايمنی و با امید فراوان برای داشتن سفری 
شیرين و بی خطر در همه لحظات در کنار مسافرين گران قدر نوروزی 
حاضر هستند و در همه اين آنات، روح بلند بشردوستی، صلح و خدمت 
خالصانه را تقديم ايشان می کنند که البته همه اين تالش ها در سال های 

نماییکوتاهازفعالیتهایجمعیتهالل
احمراستانخوزستاندرنوروز1396

توفیقامدادرسانیبه
زائرانکربالیایران

نما
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گذشته، جمعیت هالل احمر استان خوزستان را در زمره دستگاه های 
برتر در ارزيابی ستاد اجرايی خدمات سفر استان قرار داده است.

مناطق جنگی و یادمان ها، زیر چتِر امدادی هالل احمر
دکتر علی خدادادی که خود از مشــتريان همیشگی مناطق عملیاتی 
است، می گويد: کاروان های راهیان نور که به زعم مقام معظم رهبری از 
حرکت های پرخیر و برکت است، همه ساله استان خوزستان و مناطق 
عملیاتی دفاع مقدس از رنگ و لعاب ديگرگونه ای برخوردار است و انبوه 
زائرين کربالی ايران، هويدای اين جريان مقدس است که دستگاه های 
بســیاری را دخیل کرده اســت. او بیان می کند: جمعیت هالل احمر 
خوزستان در بحث امدادرســانی به کاروان های راهیان نور نیز منشأ 
خدمات مؤثری است که در مجموع بیش از 14 پست امداد و نجات به 

اين کاروان های سراسر نور امدادرسانی می کنند.

سالمت مسافران نوروزی با حضور 
یک هزار جوان خستگی ناپذیر

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان 
می گويد: خوزســتان در طرح های نوروزی، سال 
خوبی را از سر گذراند و اجرای موفق طرح سالمت 
و ايمنی مســافران نوروزی به شهادت بسیاری از 
دســت اندرکاران اين عرصه، گواه اين ادعاست. 
محصول اجرای اين طرح، خدمت رسانی به 172 
هزار مســافر نوروزی بود که توسط اعضای جوان 
هالل احمر خوزستان انجام گرفت. علی پهلوان 
می افزايد: در اجرای طرح ايمنی و ســالمت سال 
13۹6، 3۹ پســت ايمنی و ســالمت به صورت 
ثابت و سیار در سطح استان استقرار می يابند که 
به مســافران نوروزی در اين مدت ارائه خدمات 
خواهند کرد و ايــن همه، مرهــون تالش های 

خستگی ناپذير و شبانه روزی در حدود هشتصد جوان برومند و فداکار 
است که با احتساب عوامل پشتیبانی به بیش از يک هزار نفر می رسد.

طرح امداد و نجات نوروزی
صادق سالمت معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان نیز 
اظهار می کند: عوامل امدادی جمعیت هالل احمر خوزستان در طرح 
امداد و نجات نوروزی با داير کردن 38 پست امدادی در قالب پايگاه ها 
و پست های امداد جاده ای، امداد ســاحلی و کوهستانی و يک پايگاه 
امداد هوايی و با حضور 34۰ نفر از نجاتگــران، امدادگران و کارکنان 
متخصص و خدوم خوزستانی به ارائه خدمات به مسافرين نوروزی و 

زائرين سرزمین های نور می پردازند.

فرشتگان داوطلب
معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان می گويد: 

داوطلبان و خیران خوزســتانی با همدلی و عشــق به همنوع دست 
همنوعان خود را گرفته و با مساعدت های نقدی و غیرنقدی در طرح 
ملی فرشتگان رحمت شرکت فعال دارند. دکتر کاوه جاسب می افزايد: 
داوطلبان مهرورز خوزســتانی با تأسی از ســیره حضرت علی و ائمه 
معصومین)علیهم الســالم( در ايام نوروز باستانی، با اهدای سبدهای 
بهداشــتی، غذايی و کاال، به خانواده های معلول، ســالمند، زندانی و 

ازکارافتاده خدمت رسانی می کنند.

خدمات پزشكی هالل احمر خوزستان
او ادامه می دهد: داوطلب يار امداد و نجــات در کنار طرح های نیابت 
و فرشتگان رحمت يكی از طرح های مهم ســازمان داوطلبان در ايام 
نوروز امسال است که در استان خوزستان نیز به مرحله اجرا گذاشته 
می شود. بهره گیری از توان و ظرفیت های قشرهای 
مختلف در اجرای طرح های انسان دوستانه يكی از 
اهداف برنامه های ســازمان داوطلبان است که در 
طرح مذکور رخ نمون شده و پزشكان و پیراپزشكان 
در کنــار امدادگــران و نجاتگران هــالل احمر به 
مصدومین احتمالی حوادث جاده ای امدادرســانی 

می کنند.

طرح نیابت
به ديدار خانواده معظم شــهدا و جانبازان، معلوالن 
جسمی و حرکتی و ســالمندان رفتن، فارغ از سن، 
سمت و رتبه اجتماعی، سعادت و لیاقت می خواهد. 
در نوروز کــه همگان بــه ديد و بازديــد می روند، 
پوشــیدن لباس داوطلبی جمعیت هــالل احمر 
برای همدلی، مراقبت و پرستاری از اين افرادی که 
در عین عزت، نیاز به دلجويــی و مراقبت دارند، از 
جمله صفات آدم هايی اســت که دلی دريايی دارند. 13۰۰ داوطلب 
خوزستانی نیز همانند ساير استان ها در طرح نیابت مشارکت کرده و 
عالوه بر انجام کارهای روزمره و ديد و بازديــد، به ويزيت رايگان اين 

افتادگاِن عزيز می پردازند.

... حكایت همچنان باقی است!
در کنار تمامی ايــن تالش ها، برنامه های ديگری هــم از قبیل اجرای 
کاروان سالمت، طرح های ابتكاری جوانان و امدادگران و تورهای ويژه 
خبرنگاران انجام می شــود. حضور پررنگ هالل احمر خوزســتان در 
عرصه رسانه از رسانه های ديداری و شــنیداری گرفته تا مطبوعات و 
سايت های ملی و محلی همانند ساير کشور از فعالیت های ديگر ما بوده 
اســت.تمامی اين کارها در پرتو عنايات حضرت حق تعالی و با دستان 
توانمند اعضا و کارکنان خدوم جمعیت هالل احمر خوزســتان انجام 
می شود تا لبیكی به ندای رهبر معظم انقالب در راستای عینیت بخشی 

 به عمل گرايی و اقدام مناسب و مطلوب باشد. ان شاء الل

جمعیت هالل 
احمر خوزستان 

در بحث 
امدادرسانی 

به کاروان های 
راهیان نور نیز 
منشأ خدمات 
مؤثری است 

که در مجموع 
بیش از 14 پست 
امداد و نجات به 
این کاروان های 

سراسر نور 
امدادرسانی 

می کنند

 همه ساله استان خوزستان و مناطق عملیاتی دفاع مقدس از رنگ و 
لعاب دیگرگونه ای برخوردار است و انبوه زائرین کربالی ایران، هویدای 

این جریان مقدس است که دستگاه های بسیاری را دخیل کرده است



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  19|       اسفند 1395    110

لبنان،میزباننمایندهولیفقیه
درجمعیتهاللاحمر

لبنان، سرزمین مقاومت و ايستادگی، در بهمن 
ماه ســال 13۹5، مصادف با ايام بزرگداشــت 
جشن پیروزی انقالب اســالمی ايران، میزبان 
نماينده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر بود 
که با هدف بازديد از بیمارستان جمعیت در اين 
کشور، بررســی روند خدمات رســانی به مردم، 
مالقات با پزشــكان و کارکنان مجموعه، حضور 
در برنامه های و سمینارهای مرتبط با بزرگداشت 
پیروزی انقالب اسالمی ايران، ديدار و مالقات با 
تعدادی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی، 
بازديد از مراکــز مرتبط و ... از تاريــخ 2۰ تا 25 

بهمن ماه برنامه ريزی شد.
در فــرودگاه بیــروت آقــای فتحعلی، ســفیر 
کشــورمان در اين کشــور، دکتر فالح، رئیس 
بیمارســتان شــهید »راغب حرب« وابسته به 
جمعیت هالل احمر و تعدادی از مقامات محلی 

از هیئت ايرانی استقبال کردند.
نماينــده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
پس از اســتقرار در محل اقامت، بالفاصله راهی 
روضه الشهدای بیروت می شود تا با قرائت فاتحه 
و اهدای گل به مقام شهدای لبنان و حزب الل و 
ايثارگرانی چون عماد مغنیه که در راه مبارزه با 
صهیونیسم و اعتالي عزت اســالم و مسلمانان 
جان پاک خويش را نثار کرده انــد ادای احترام 
کند و بر مزار شــهدای حــرم لبنانی هم حضور 

می يابد.
اين جاســت که دلمان نزديكی عمیق تری را با 
مردم لبنان حــس می کند، گويی ريشــه های 
مشترک را بیشــتر به يادمان می آورد. ما و اين 
مردمان، شهدای مدافع حرم داريم و اين معنای 

خیلی بزرگی در خود دارد. 
ديدار با حجت االسالم سید هاشم صفی الدين، 
رئیس مجلس تنفیذی حــزب الل برنامه بعدی 

است که انجام می شود.
در اين ديدار دو طرف به تالش های ســتودنی 

در مبارزه و ايســتادگی در برابــر بدخواهان و 
دشمنان جهان اسالم و مسلمانان اشاره کردند 
و ياد و خاطره شهدای مدافع حرم و مبارزان در 
برابر جريانــات تكفیــری و افراطی که تضعیف 
کشورهای اســالمی و معرفی چهره ای خشن و 
غیر واقعی از اسالم برای جهانیان را برنامه ريزی 

کردند گرامی داشتند.
حجت االســالم والمســلمین معزی همچنین 
بــر جايــگاه و اهمیــت نقــش ايثارگری ها و 
ايســتادگی های مقاومت حزب الل اشاره کرد و 
بر ادامه اين مبارزه تا دفع شــر بدخواهان تأکید 
نمود. نماينده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
به منظور عیادت از پدر شــهید عمــاد مغنیه 
که در به علت بیماری بستری شــده بود هم به 
بیمارستان بهمن رفت و مورد استقبال صمیمانه 
مادر و خواهر شــهید قرار گرفت و اين نشان از 
ريشه ها، زخم ها و آرمان های مشترک میان دو 

ملت داشته و دارد.

بازدید از مراکز درمانی و بیمارستان 
شهید راغب حرب

پس از نماز مغرب و عشا، رئیس و پزشكان شاغل 
در بیمارستان شــهید راغب حرب که در ايران 
تحصیل کرده بودند و برای خدمات رســانی به 
لبنان آمــده بودند و همچنین شــريعتمداری 
رايزن فرهنگی ايران در لبنان بــا نماينده ولی 

فقیه در جمعیت هالل احمر ديدار کردند.
نماينده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر روز 
دوم از برنامه هــای خــود را در تاريخ 21 بهمن 
ماه با سفر به ســمت بعلبک آغاز کرد تا از مرکز 
پزشــكی در ان منطقه بازديد نمايد. ساختمان 
اين مرکز توسط هالل احمر جمهوری اسالمی 
ايران ســاخته و هديه شــده و تجهیز آن نیز از 
ســوی صلیب ســرخ نروژ به انجام رسیده بود و 
توسط هالل احمر لبنان بهره برداری و نگهداری 

سفربهسرزمین
مقاومتوایستادگی

گزارش
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این جاست که 
دلمان نزدیكی 
عمیق تری را 
با مردم لبنان 
حس می کند، 
گویی ریشه های 
مشترک را 
بیشتر به یادمان 
می آورد. ما و 
این مردمان، 
شهدای مدافع 
حرم داریم و این 
معنای خیلی 
بزرگی در خود 
دارد

می شود.
پس از اين ديدار و گفتگو با مســئوالن، هیئت 
ايرانی راهی زيارت مرقد و مضجع شريف سیده 
خوله دختر امام حســین)ع( می شود. نماز ظهر 
و عصر در مســجد رأس الحسین بعلبک خوانده 
می شود و سپس به بازديد از قلعه تاريخی بعلبک 
که در بردارنده آثار باستانی مربوط به 25۰۰ سال 
قبل است عزيمت می گردد. نماينده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر همچنین بر مزار شهید واال 
مقام حزب الل سید عباس موسوی، خانواده وی و 
شهدای مدافع حرم منطقه بعلبک حاضر شد و به 

مقام بلند آنان ادای احترام کرد.
برنامه بعدی حجت االســالم والمسلمین معزی 
پس از نماز مغرب و عشا، شرکت در برنامه جشن 
سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ايران بود که از 
سوی سفارت کشورمان و با حضور مقامات عالی 
لبنان، قائم مقام حزب الل و تعــدادی از ايرانیان 

مقیم برگزار گرديد. 
برنامه های روز سوم سفر)22 بهمن( هم با سفر 
به نبطیه آغاز شد. نماينده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر در اين منطقه به بیمارســتان شهید 
راغب حــرب مــی رود، در جمع مــردم حاضر 
می شــوند و در فضايــی صمیمانه بــه گفتگو 
می پردازند و بعــد از آن هم با حضــور در دفتر 
رئیس بیمارستان در جلسه ای مشترک با حضور 
پزشــكان و کارکنان درباره شــرايط موجود و 

موضوعات مربوطه بحث و تبادل نظر نمود.
برنامه بعــدی نماينده ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر ديدار از بــاغ موزه ملیتــا بود که با 
هدف معرفی الگوی بی نظیر از مبارزات مقاومت 
اســالمی علیه دشمن صهیونیســتی از ابتدای 
اشغال بیروت در ســال 1۹82 تا جنگ 33 روزه 
درســال 2۰۰6، در ارتفاعات اقلیــم التفاح در 

جنوب لبنان تأسیس شده است.
در ادامــه هیئت ايرانی راهی مزار شــهید راغب 

حرب می شود و مقام اين شــهید واال مقام ادای 
احترام می کند که البته در اين برنامه تعدادی از 
مقامات محلی، شیخ االســراء )شیخ عبدالكريم 
عبید(، برادر و پسر شهید راغب حرب و چند تن 
از پدران شــهدای منطقه، نماينده ولی فقیه در 

جمعیت هالل احمر را همراهی نمودند.
سپس در مسجد شــیخ عبدالكريم عبید )شیخ 
االســرا( نماز مغرب و عشا اقامه شد ضمن آن که 
ديدار و گفتگوی کوتاهی هم با ايشــان صورت 

گرفت. 

انقالب اسالمی و حرکت های 
آزادی بخش 

از جمله مهم ترين برنامه های پیش بینی شده در 
اين، جلسه هم انديشی پیرامون انقالب اسالمی و 
آثار آن با حضور علما و انديشمندان شیعه، اهل 
سنت و  مســیحی در منطقه جنوب لبنان و در 
مرکز امام خمینی)ره( بود که با موضوع »انقالب 
اســالمی، آثار آن و حرکت هــای آزادی بخش« 
و حضور شــیخ ماهر حمود رئیس اتحاد جهانی 

علمای مقاومت برگزار گرديد.
حجت االسالم والســملین معزی در اين برنامه 
و طی سخنانی ضمن ابراز خشــنودی و افتخار 
از حضور در جمع فرهیخته در کشــور لبنان که 
دارای جايگاه ويژه ای در میان کشورهای عربی و 
جهان اسالم با مردمانی با فرهنگ و مقاوم است 
و تشكر و تقدير از مســئوالن و دست اندرکاران 
چنین برنامــه مهمی گفت: امیــدوارم مباحث 

مختلفی که ارائه خواهد شد عاملی برای همدلی 
و همبستگی هر چه بیشتر میان عالقه مندان به 
آزادی، اخالق مداری، استعمارستیزی و مشتاقان 
ايجاد صلح و ثبات پايدار بــرای همه ملت های 
منطقه و جهان کــه از جمله پیام های روشــن 
جمهوری اســالمی ايران و انقالب اسالمی نیز 

بوده و هست گردد.

تهدید صلح و ثبات منطقه
حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامه به 
موضوعات و مشــكالت منطقه هم اشاره کرد و 
گفت: امروز آنچه که در منطقه به وقوع پیوسته 
و برادران دينی و مســلمان را درگیر جنگ های 
نیابتی نموده، طراحی برخی کشــورهای غربی 
با حمايت تعدادی از کشــورهای مرتجع منطقه 
اســت که تنها به دنبال تأمین منافع استكباری 
و شــیطانی خود به منظور تضعیف کشورهای 
اســالمی، تبديل مبارزه اسالمیـ  صهیونیستی 
به جنگ اســالمیـ  اســالمی و به طور طبیعی 
ايجاد حاشــیه امن بــرای رژيم صهیونیســتی 
است که متأسفانه با همراهی برخی کشورهای 
همراه منطقه ای بــه برخی از ايــن اهداف نیز 
دســت يافته اند، امــا بی ترديد با هوشــیاری 
ملت های مظلوم منطقــه و به تعبیر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( تحقق بیداری اسالمی، 
شكست خواهند خورد و خواب شوم آنان تعبیر 

نخواهد شد.
نماينده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر تصريح 

کیک جشن سالروز 
پیروزی انقالاب اسالمی 
در بیروت

حجت االسالم والمسلمین معزی : بی تردید با هوشیاری ملت های 
مظلوم منطقه و به تعبیر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( تحقق 
بیداری اسالمی، همراهان صهیونیستها شكست خواهند خورد و 

خواب شوم آنان تعبیر نخواهد شد
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کرد: نكته قابل توجه ديگر آن که بايد دانســت 
آنچه برای مردم مظلوم منطقه و از جمله سوريه و 
عراق و ديگر نقاط با گسیل داشتن تروريست های 
جنايتكار و به راه انداختن جنگ های نیابتی در 
حال اجراست، محدود به مرزهای منطقه نخواهد 
بود و چنانچه شاهد هســتیم تروريست ها که از 
هیچ جنايتی در منطقه بر علیه کودک و نوجوان، 
پیرمرد و پیرزن و بسیار ی از غیر نظامیان انجام 
داده و می دهند، دامن حامیان آنان را نیز خواهد 
گرفــت و اين پیام روشــن جمهوری اســالمی 
ايران از ابتدای بحران در حدود 6 ســال قبل بود 
که اين فرآينــد می تواند صلــح و ثبات جهانی 
را مورد تهديد قرار دهد و بايد بــا عزم جهانی و 
حذف دخالت هــای خارجی برای تصمیم گیری 
در خصوص کشــورهای منطقــه در مقابل آن 
ايســتادگی کرد و امروز هم چنیــن رويكردی 
را مورد تأکید و توجه قرار می دهــد و در مقابل 
تفرقه افكنی و نقشه های شوم تجزيه کشورهای 
مسلمان جهت تضعیف آنان ايستادگی نموده و 
در کنار ملت های مظلوم منطقه به اين مبارزه تا 

محو هرگونه مظاهر تروريستی ادامه خواهد داد.
نماينــده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر در 
ادامه تشــريح نقش و جايگاه انقالب اســالمی 
ايران پرداخت.وی گفت: انقالب اسالمی ايران به 
عنوان نماد آزادی خواهی و استكبارستیزی ملتی 
بزرگ با پیشینه ای طوالنی و باسابقه از فرهنگ 

و تمــدن اســالمیـ  ايرانی بوده کــه در مقطع 
حساسی از تاريخ به رهبری شخصیتی جهانی، 
الهی و بی نظیر يعنی حضرت امام خمینی)ره( به 
پیروزی رسید و نه تنها کشور و منطقه ای محدود 
در عرض جغرافیايی مشخص، که عرصه جهانی 
را متأثر از خود نمود و به تعبیر مقام معظم رهبری 
حضرت آيــت الل العظمــی خامنه ای)مدظله 
العالی(، اين شــجره طیبه هر روز مســتحكم تر 
و اســتوارتر گرديده و مسیر رشــد و پیشرفت 
خود را با قوت ادامه می دهــد و به فضل الهی آن 
بهار تا امروز خزان نداشــته و ايستادگی، ثبات، 
تداوم، پايبندی به ارزش هــا و اصولی که انقالب 
برای مردم ايران به ارمغــان آورد، همان چیزی 
اســت که امیدها را در دل های ناظران منصف، 
عدالت خواهان و حق طلبان در سرتاســر جهان، 

پايدار نموده است.

جشن پیروزی انقالب در بیمارستان 
هالل احمر

روز چهارم )23 بهمن ماه( سفری دوباره به نبطیه 
به همراه سفیر محترم به منظور حضور در جشن 
با شــكوه پیروزی انقالب اسالمی در بیمارستان 
هالل احمر برگزار شــد که حــدود 75۰ نفر از 
شخصیت های برجسته سیاســی و فرهنگی و 
تعدادی از فرهیختگان، نويسندگان، نمايندگان 
مجلس، خانواده ها بزرگ شــهدا و مقاومت و ... 

حضور داشتند. 
نماينده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هالل 
احمر در ســخنانی ضمــن تقدير و تشــكر از 
برگزارکنندگان اين مراسم با شــكوه با اشاره به 
فرموده رهبر کبیر انقالب اسالمی که اين پیروزی 
را انفجار نور نامید گفت: امام خمینی)ره( و مردم 
و ملت بزرگ ايران با انقالب خــود در برابر نظام 
استكباری و ديكتاتوری ايستادگی کردند و آنان 
را نابود کردند و توانستند منطقه و جهان را تحت 

تأثیر خود قرار دهند.
برنامه بعدی حضور در سفارت جمهوری اسالمی 
ايران برای شرکت در مجلس انس با قرآن، ايراد 
سخنرانی به مناسبت شــهادت صديقه طاهره 
حضرت زهرا)سالم الل علیها( و عزاداری توسط 
مداح اهــل بیــت)ع( در جمع رؤســای دفاتر 
نمايندگی جمهوری اسالمی ايران در اين کشور، 

کارکنان و ايرانیان مقیم بود.
در ادامــه و در 24 بهمن مــاه نماينده ولی فقیه 
ديداری با جناب آقای دکتر غفاری رئیس دفتر 

نمايندگی صدا و سیما در لبنان و سوريه داشت 
که در اين ديدار پیرامون ضرورت های رسانه ای 
و توجه به شــرايط موجود در منطقه به بحث و 

تبادل نظر پرداخته شد.
25 بهمن مــاه آخرين روز ســفر کاری نماينده 
ولی فقیه بــه لبنان بود که با حضــور در جامعه 
المصطفــی)ص( العالمیه با رئیــس، مديران و 
تعدادی از طالب ايــن مجموعه ديــدار و طی 
سخنانی نقش جامعه المصطفی)ص( را در تبیین 
ديدگاه های اصیل و ناب اسالمی و معرفی چهره 
واقعی اسالم که همانا صلح طلبی، آرامش خواهی، 
امنیت پايدار و رشد و تعالی برای همگان است را 

با اهمیت و موفقیت آمیز توصیف کرد.

پایمردی محور مقاومت
در ادامه ســفر زمان مالقات با حجت االســالم 
والمسلمین سید حســن نصرالل رهبر حزب الل 
لبنان فرا رسید. ديداری که به گفتگويی گرم بدل 

شد و پايان خوبی را برای اين سفر رقم زد. 
در اين ديــدار دبیر کل حــزب الل لبنان ضمن 
ابراز خشــنودی از حضور نماينده ولی فقیه در 
اين کشــور، از خدمات ارزشــمند و تأثیرگذار 
بیمارســتان هالل احمر، به ويــژه در ارتباط با 
خدماتی که به مردم مظلوم جنوب ارائه می نمايد 
و مجموعه همكاران مستقر در آن تقدير و تشكر 
نمــود و از زحمات جناب آقای ســید عیســی 
طباطبايی، بنیانگذار اين مجموعــه نیز تقدير 
نمود و اين ســفر را در ارتقا ســطح فعالیت ها و 

اقدامات تأثیرگذار دانست.
حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصرالل با 
اشاره به مقاومت و تحمل مشكالت و سختی ها 
در خصوص شــرايط منطقه هم بــه ارائه نقطه 
نظرات خود پرداخت و تأکید کرد: علیرغم همه 
مشكالت و سختی ها حزب الل و محور مقاومت 
پیروز خواهد شد و دشــمنان نخواهند توانست 

نقشه های خود را در منطقه به اجرا درآورد.
نماينده معظم انقالب در هالل احمر هم با ابراز 
خشــنودی از ديدار با دبیــر کل حزب الل لبنان 
شرايط منطقه را بسیار حســاس و ويژه دانست 
و گفت: با هدايت هــا و رهنمودهای مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و پايمردی محور مقاومت 
بی ترديد شــاهد پیروزی های بیشــتر و نهايی 
خواهد بود و حتما دشمنان که خواهان تضعیف 
و تجزيه کشورهای اسالمی و منطقه هستند در 

اين طرح شوم خود شكست خواهند خورد.
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۹151633621 ۰     محمد بخشانی - استان خراسان جنوبی

۹11532۰761  ۰     احمد کمالی -خراسان شمالی
۰۹1134۹۰315    آمنه السادات موسوی -  استان گیالن 

۰۹12367۹58۰    سید جالل حسینی - استان البرز
۰۹15574335۰   حمید شعباني فر - استان خراسان رضوي

۰۹132533۹84  علیرضا آزاد- استان خراسان جنوبی
۰۹135365676  فهیمه گله زاده - استان خراسان جنوبی

رحیم جهانشیری  - استان خراسان رضوی  ۰۹153338756
شهال صادقی - استان زنجان  ۰۹357۹834۹2

۰۹151۰17663  محمد حسین دهقان  - استان خراسان جنوبی
۰۹14314576۰  افسانه موسويان - آذربايجان شرقی

۰۹1532۹۰2۰۹  آفاق دالوری -  استان خراسان رضوی
۰۹156461381  حسین يگانه - استان خراسان رضوی

حبیب ذوالفقاری - استان آذربايجان شرقی  ۰۹143۹252۰5 
۰۹11۹3۹6۹82  معصومه محمدی - استان گیالن

اسماعیل محمدی - استان چهارمحال و بختیاری  ۰۹138877346
رومینا اسديان - استان چهارمحال وبختیاری  ۰۹133851614

عباس قرقانی-استان اصفهان  ۰۹1332152۰۹
۰۹13۹121418   رضا معین زاده  -استان اصفهان

سیدمجتبی آل داود - استان اصفهان  ۰۹131۰381۰۰
لیال رضوان نژاد- استان کرمان  ۰۹131۹8114۹

علیرضا حیدرپورفرد - استان شیراز   ۰۹176772278
جلیل رفیعی - استان يزد. - يزد  ۰۹3522۰1464

داريوش ايزدی - استان کرمانشاه  ۰۹18731831۰
شهال زنبوری- استان کرمانشاه  ۰۹368476218 
حمیدرضا فالح- استان تهران  ۹1254854۰2

خانم نسرين محمدی- استان تهران  ۰۹1۰357871۰ 
رمضانعلی مومنی  - استان خراسان رضوی  ۰۹15173367۹

ناهید ابوئی - استان سمنان  ۰۹1267۰135۰
داود تابدار -  استان هرمزگان  ۰۹177612۹57

حسن نمازی نیاسری - استان مرکزی  ۰۹127524611
عباس رزازان  - استان فارس  ۰۹17125۰768

بشره رنورد- استان ايالم  ۰۹183448841
معصومه محتشم زاده - استان فارس  ۰۹176821۹۹8

صابر جودی سفیدان -  استان آذربايجان شرقی  ۰۹144113۰33
اسماعیل بابامرادی- استان ايالم  ۰۹186152825

محمد حسین ايران پور امور -  استان قم  ۰۹35476147۰
صغری عباسی نژاد- استان تهران  ۰۹1۹۰121۰73
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مسابقه پیامکي مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سؤاالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد که هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد کنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.

SMS
فروردین

ام تا   20
زمان ارسال پی

01
خواجه نصیرالدین توسی در کدام شهر درگذشته است؟

د( بغداد ج( کاظمین    ب( توس     الف( نیشابور   

02
شهید باکری در کدام عملیات به شهادت رسید؟

د( بیت المقدس ج( والفجر    ب( فتح المبین    الف( خیبر   

03
 کتاب »جانستان کابلستان« نوشته کیست؟

د( جالل الدين کزازی ج( موسوی گرمارودی   ب( رضا امیرخانی    الف( سید مهدی شجاعی  

04
مدرسه سعادت بوشهر در چه سالی تأسیس شد؟

د( 132۰ ه . ق ج( 131۹ ه .ق    ب( 1318 ه.ق    الف( 1317 ه . ق   

05
شعر »برگ درختان سبز در نظر هوشیار ...« سروده کیست؟

د( پروين اعتصامی ج( مولوی    ب( سعدی    الف( نظامی   

06
کتاب »نوروزنامه« منسوب به کیست؟

د( عطار ج( خیام     ب( بلعمی    الف( بیهقی   

07
در چند آیه از قرآن کریم واژه »زکات« به کار رفته است؟

د( 32 آيه ج( 31 آيه    ب( 23 آيه    الف( 22 آيه   

08
شعر »هنگام فرودین که رساند ز ما درود« سروده کیست؟

د( حافظ ج( سعدی     ب( بهار    الف( مولوی   

09
زبان فارسی چند سال در کشور هند زبان آموزش و پرورش بود؟

د( ۹۰۰ سال ب( 7۰۰ سال  ج( 6۰۰ سال     الف( 8۰۰ سال   

10
 راوی حدیث »المنزله« چه کسی است؟

د( ام حبیبه ج( ام سلمه    الف( حضرت خديجه)س(               ب( حضرت زهرا)س(                



وياليی ها
»وياليي ها« جزو آثار حسرت برانگیز  اين دوره از 

جشنواره فیلم فجر بود. اثري با ايده جذاب و سويه نگاهي 
نو. سراغ گرفتن از نقاط کمتر مورد توجه قرار گرفته 

جنگ ايران و عراق و دوري جستن از اکثر کلیشه هايي 
که ذات اين آثار را سر و شكل مي دهد به ويژگي اصلي اين 
فیلم بدل شده است. دوربین سراغ پشت جبهه ها، جايي 

که چندان امن تر از خط مقدم نیست رفته و با حوصله 
در همان نقطه باقي مانده، قید هیجانات و رخدادهاي 

فیلم هاي جنگي را زده، به همسران و کودکاني پرداخته 
که دلشان با دل رزمندگان گره خورده و در سخت ترين 
و استرس آفرين ترين شرايط ممكن دست از همراهي 

کساني که دوستشان دارند، برنداشته اند.
وياليی ها، نخستین ساخته سینمايی منیر قیدی، بهار 
سال گذشته با موضوع دفاع مقدس در انديمشک کلید 

خورد.
تمام صحنه های اين فیلم در جنوب کشور)انديمشک( 
فیلمبرداری شده است. »وياليی ها« خانه های سازمانی 

در اين شهر است که محل زندگی فرماندهان جنگ بوده 
و کماکان هم وجود خارجی دارد. فیلمنامه اين فیلم با 

موضوع زندگی همسران فرماندهان جنگ ساخته شده 
است که در سال های 26 و 36 روايت می شود؛ موضوعی 

که تاکنون سینمای ايران کمتر به آن پرداخته است.




