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کلمه نخست

 رأي به برنامه
 نه شعار 

 رييس جمهور دولت دوازدهم تا چند روز ديگر با رأي مردم انتخاب مي شود. تنوع رويكرد دولت هاي 
مختلف نشان دهنده حاكميت ساليق متفاوتي دراداره دولت در چهاردهه گذشته است. همين تنوع 
و تكثر استدالل تحريم كنندگان انتخابات را بي رونق مي كند . مشاركت هشتاد درصدي مردم در دو 
انتخابات سال هاي هشتاد و هشت و نود و دو باور عمومي به تاثير عميق راي مردم در تعيين مسير 
دولت و انتخاب برنامه مطلوب آنها را نشان مي دهد. اين بزرگترين دستاورد نظام جمهوري اسالمي 
است: حاكميت مردم بر سرنوشــت خود. اين باور مقدس را نبايد به زنگار اختالفات آلوده و بي جال 
ساخت. در اعتبار و بزرگداشت اين دستاورد بايد بسيار گفت و به آن مباهات كرد . شايد نسل پس از 
انقالب نداند اين چه نعمت گران قدري است . شركت نكردن در انتخابات نه تنها حاال كاري بي معنا 
بلكه قابل نكوهش است. بي توجهي به آينده كشور نه كاري موجه و نه قابل افتخار بلكه رها كردن و 

ترك نقش و وظيفه در ساختن ايران است .
همگان در انتخابات گذشته دريافته اند شركت يا ترك راي گيري تا چه ميزان  در تعيين مسير آينده 
كشور اثرگذار اســت. اكنون كمتر گروه يا فرد قابل اعتنايي شعار تحريم انتخابات را مطرح مي كند. 

اين گزينه بي معنا و بي اثر است.
بيش و پيش از هر چيز ديگر مشاركت گسترده است كه اهميت دارد. پس از آن تالش براي انتخاب 

فرد اصلح مهم است.
پيش بردن برنامه هاي كالن كشور، توجه به سند چشــم انداز و برنامه هاي توسعه مي تواند مالك 
اصلي براي انتخاب باشد. در سند چشم انداز جايگاه برتر ايران در منطقه مورد تاكيد است و در برنامه 
توسعه مسير دستيابي به اين اهداف ترسيم شده است. رنجي كه از خودمحوري برخي بخش ها در 
كشور متحمل مي شويم، نبايد به دولت تســري يابد . حركت بر مدار اين اسناد باالدستي است كه 
مي تواند آينده كشور را تضمين كند. خودرأيي و گروه محوري نبايد بر عقالنيتي كه منجر به تدوين 
و تصويب اين اسناد شد غلبه يابد. برخي اوقات بي اعتنايي به تصميم هاي كالن و زيربنايي در كشور 
عواقب نامطلوبي باقي گذاشته است. گذر از گردنه هاي دشوار پيش رو و توسعه و پيشرفت كشور جز 

با اتكا بر خردمحوري و حركت برنامه محور ميسور نيست. 
شاخص ديگر براي انتخاب اصلح بررسي برنامه هاي ارايه شده براي حل مشكالت اقتصادي است. 
معيشت دشــوار بخش هايي از جامعه، حاشيه نشــينان فقير، درآمد ناپايدار، بيكاري و معضالت 
اجتماعي از اين دسته مشكالت اند . نامزدها چه برنامه اي براي غلبه بر اين مشكالت تدارك ديده اند؟

تبيين برنامه آنها براي برون رفت از اين تنگناهاســت كه فرد صالح را براي تصدي اين جايگاه مهم 
مشخص مي سازد. فارغ از اين كه چه شــعاري مطرح مي شود راه دســتيابي به اهداف و شعارها و 

امكان سنجي و معقول بودن شعارها مهم است.

سردبیر
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راهبرد

رأی مردم در حکومت دینی
رأیمردم،حقمردم

انتخابمؤمنانه،تبليغمسئوالنه
معمايانتخاباتدرمردمساالریدیني
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راهبرد

تنهــا  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
رهبــری اســت کــه کمتــر از 50 روز 
ــه  ــش، آن را ب ــروزی انقالب ــس از پی پ
ــر  ــه در اکث ــی ک ــذارد. اتفاق رأی می گ
ــال  ــل ٤-5 س ــخ حداق ــای تاری انقالب ه
ــه  ــام ب ــاد ام ــد. اعتم ــد رخ می ده بع
مــردم و اعتقــاد بــه آرای مــردم از همــان 
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــروزی انق ــدو پی ب
ــدوم،  ــزاری رفران ــورد. برگ ــم می خ چش
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
ریاســت جمهــوری و مجلس خبــرگان در 
اولیــن ســال پیــروزی انقــالب اســالمی، 
ــرت  ــر حض ــات بی نظی ــی از تصمیم یک

روح اهلل اســت.

رأیمردمهرچهباشد،مّتبعاست
اعتقــاد حضــرت امــام بــه رأی اكثريت در 
حــدی اســت كــه خطــاب بــه نماينــدگان 
می گويــد شــما وكيــل مردميــد نــه ولــّی 
مــردم. هــر چه مــردم گفتنــد بايــد همان 
ــان  ــه ضررش ــر ب ــی اگ ــود، حت ــل ش عم
ــی  ــد: »دمكراس ــان فرموده ان ــد. ايش باش
ايــن اســت كــه آرای اكثريــت، و آن 
ــت؛  ــر اس ــت، معتب ــور اكثري ــم اين ط ه
ــان  ــد آرای ايش ــه گفتن ــر چ ــت ه اكثري
معتبــر اســت و لــو بــه خــالف، بــه ضــرر 
خودشــان باشــد. شــما... آن مســيری 
كــه ملــت مــا دارد، روی آن مســير راه را 
ــه  ــن اســت ك ــان اي ــو عقيده ت ــد، ول بروي
ــالف  ــه خ ــت رفت ــه مل ــيری ك ــن مس اي
ــت  ــد. مل ــوب باش ــت، خ ــش اس صالح
می خواهــد اين طــور بكنــد، بــه مــا و 
شــما چــه كار دارد؟ خــالف صالحــش را 
ــه  ــی ك ــت رأی داده؛ رأي ــد. مل می خواه

ــت.«    ــع اس داده متَّب

وظيفهشرعیوالهی
ــال  ــدت 10 س ــالب در م ــذار انق بنيانگ
رهبــری خــود بــر نظــام جمهــوری 
ــردم  ــده م ــواره دعوت كنن ــالمی، هم اس
ــود.  ــات ب ــه ســوی مشــاركت در انتخاب ب
ــوت ارشــادی،  ــک دع ــه ي ــوت ن ــن دع اي
ــوده  ــرعی ب ــگاه ش ــوت از جاي ــه دع بلك
اســت. ايشــان در پيامــی در آســتانه 
رياســت  انتخابــات  دوره  ســومين 

حق رأی از نگاه حضرت امام خمینی)ره(

انتخابات؛
تکليفشرعی

هميشگی
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جمهــوری فرمــوده اســت: »امروز شــركت 
ــط  ــه فق ــور ن ــات رياســت   جمه در انتخاب
ــت،  ــی اس ــی و مل ــۀ اجتماع ــک وظيف ي
ــالمی و  ــرعی، اس ــۀ ش ــک وظيف ــه ي بلك
الهــی   اســت كه شكســت در آن، شكســت 
ــظ  ــه حف ــت، ك ــالمی اس ــوری اس جمه
از   بزرگ تريــن  مــردم  جميــع  بــر  آن 
واجبــات و فرايــض اســت و وسوســه در آن 
ــزرگ  از شــيطان بلكــه عمــال شــيطان ب

ــت.«    اس
ــر  ــالوه ب ــی)ره( ع ــام خمين ــرت ام حض
ــدم  ــور، ع ــتن حض ــرعی دانس ــف ش تكلي
حضــور را موجــب تكــرار وقايــع مشــروطه 
می دانســتند. از ايــن رو از همــه صاحبــان 
ــردم  ــه م ــد ك ــوت می كردن ــون دع تريب
ــد.  ــوت كنن ــات دع ــمت انتخاب ــه س را ب
ــردم در  ــه: »م ــاره گفت ــن ب ــان دراي ايش
شــرعی  موظــف  موظفنــد،  انتخابــات 
ــده را از آن  ــات كوبن ــه اختالف هســتند ك
ــری اســت  ــک ام ــن ي ــد. اي دســت بردارن
كــه بيــن همــه هســت، يعنــی يــک 
ــه  ــت، ب ــه هس ــه هم ــه ب ــی متوج تكليف
ــه  ــا نشســته ام و ب ــه اين ج ــه ك ــن طلب م
شــما علمــا و همــه علمــای بــالد و همــه 
روشــنفكران،  همــه  ملــت،  قشــرهای 
همــه نويســندگان، گوينــدگان، بــه همــه 
تكليــف شــرعی اســت كــه نگذاريــد 
مشــروطيت  مســئله  مثــل  مســئله، 
ــر  ــا، اگ ــد از آن ج ــرت بگيري ــود. عب بش
مثــل او بشــود، آن هايــی كــه مخالــف بــا 
ــتند و  ــالمی هس ــوری اس ــالم و جمه اس
ــه  ــد قبض ــا می آين ــتند، آن ه ــر هس بازيگ

 » می كننــد.

تکليفهمگانی
بــودن،  شــرعی  تكليــف  بــر  تأكيــد 
ترجيع بنــد همــه ســخنرانی های حضــرت 
امــام)ره( پيــش از انتخابات هــای گوناگــون 
ــری  ــای ديگ ــان در ج ــت. ايش ــوده اس ب
خطــاب بــه مــردم گفتــه اســت: »نگوييــد 
ــم  ــن ه ــد. م ــران رأی می دهن ــه ديگ ك
بايــد رأی بدهــم، تــو هــم بايــد رأی 
ــار  ــه در كن ــم ك ــتايی ه ــی، آن روس بده
ــد رأی  ــد باي ــودش كار می كن ــه خ مزرع
بدهــد؛ تكليــف اســت. ايــن يــک تكليــف 

الهــی اســت. ...حســاب نكنيــد كــه خــوب، 
ــم؟  ــه می  كن ــن چ ــتند، م ــران هس ديگ
خيــر. بــرای هــر فــردی از افــراد ايــن ملت 
ــه اين كــه  ــم ب ــا مكلفي تكليــف اســت... م
ــم در  ــا مكلفي ــم. م ــت كني ــور دخال در ام
ــم  ــم؛ مكلفي ــت كني ــی دخال ــور سياس ام
شــرعاً؛ همان طــور كــه پيغمبــر می كــرد؛ 
همان طــور كــه حضــرت اميــر می كــرد.«  

مثلنمازخواندن
همپــای  را  دادن  رأی  امــام  حضــرت 
خوانــدن نمــاز می دانــد. ايشــان بــر تأثيــر 
رفتــار و اعمــال فــردی انســان در تعييــن 
سرنوشتشــان تاكيــد می كننــد و همــه را 
مكلــف و موظــف می داننــد كــه بــه ايــن 
ــند. در  ــته باش ــدی داش ــه ج ــم توج مه
بيانــات ايشــان آمــده اســت: »بايــد همــه 
ــف  ــا، زن و مــرد، هــر مكل شــما، همــه م
بخوانــد،  نمــاز  بايــد  كــه  همان طــور 
ــودش را  ــت خ ــد سرنوش ــور باي همان ط

ــد.«  ــن كن تعيي

مسئله،مسئلهاسالماست
طبــق جهان بينــی حضــرت امــام)ره(، 
هــر شــخصی،  بــه  انتخابــات  در  رأی 
مســئله ای مهــم در اســالم اســت. ايشــان 
در ايــن بــاره فرمــوده اســت: »از مســائلی 
كــه مــا در پيــش داريــم، اآلن قضيــه 
انتخابــات رئيــس جمهــور اســت. مــن كار 
نــدارم كــی رئيــس جمهــور می شــود، بــه 
ــک  ــودم ي ــن خ ــت، م ــوط نيس ــن مرب م
ــد  ــم می خواه ــه دل ــر ك ــه ه رأی دارم ب
می دهــم، شــما هــم همين طــور. امــا 
اگــر بخواهيــد در مقابــل دنيــا اظهــار 
ــد از  ــا بع ــد م ــه بگويي ــد ك ــات بكني حي
ــده هســتيم،  ــال زن ــن س گذشــتن چندي
بايــد مشــاركت كنيــد. اگــر ـ خــدای 
از عــدم مشــاركت شــما  ـ  نخواســته 
ــالمی  ــوری اس ــر جمه ــه ای ب ــک لطم ي
ــه  ــا، ك ــاد م ــه آح ــد ك ــود، بداني وارد بش
ــدای  ــيم ـ خ ــرده باش ــالف را ك ــن خ اي
ــئول  ــتيم؛ مس ــئول هس ــته ـ مس نخواس
ــئله  ــئله، مس ــتيم. مس ــدا هس ــش خ پي
رياســت جمهــور نيســت؛ مســئله،  مســئله 

ــت.«  ــالم اس اس

 انتخاباتمتعلقبهملتاستنهگروهها
ــوت  ــر دع ــالوه ب ــر انقــالب، ع ــر كبي رهب
هميشــگی مــردم، تأكيــد می كردنــد كــه 
انتخابــات متعلــق بــه دســته ها و گروه هــا 
نيســت و متعلــق بــه مــردم اســت. ايشــان 
فرمــوده اســت: »انتخابــات در انحصــار 
انحصــار  در  نــه  نيســت،  هيچ كــس 
روحانييــن اســت، نــه در انحصــار احــزاب 
گروه هاســت.  انحصــار  در  نــه  اســت، 
انتخابــات مــال همــه مــردم اســت. مــردم 
ــان  ــت خودش ــان دس ــت خودش سرنوش
اســت. و انتخابــات بــرای تأثيــر سرنوشــت 

ــت اســت.«  شــما مل
در منظومــه فكــری امــام خمينــی)ره( نــه 
ــت  ــردم اس ــه م ــق ب ــاب متعل ــا انتخ تنه
ــد  ــق ندارن ــته ها ح ــا و دس ــه گروه ه بلك
افــرادی را بــر مــردم تحميــل كننــد. 
ايشــان تأكيــد كــرده اســت: »همان طــور 
ــات  ــردم در انتخاب ــه ام، م ــا گفت ــه باره ك
آزادنــد و احتيــاج بــه قّيــم  ندارنــد، و هيــچ 
فــرد، يــا گــروه و دســته ای حــق تحميــل 
ــد.  ــردم ندارن ــه م ــرادی  را ب ــا اف ــرد و ي ف
جامعــۀ اســالمی ايــران، كــه بــا درايــت و 
رشــد  سياســی خود جمهــوری اســالمی و 
ارزش هــای واالی آن و حاكميــت قوانيــن 
ــت و  ــن بيع ــه اي ــد و ب ــدا را پذيرفته ان خ

ــد.«  ــادار مانده ان ــزرگ    وف ــان ب پيم
ــازه  ــود اج ــه خ ــی ب ــام، حت ــرت ام حض
ــردم  ــر م ــته ای را ب ــه خواس ــد ك نمی ده
ــا  ــد: »م ــان می گوي ــد. ايش ــل كن تحمي
حــق نداريــم. خــدای تبــارك و تعالــی بــه 
مــا حــق نــداده اســت، پيغمبــر اســالم بــه 
مــا حــق نــداده اســت كــه مــا بــه ملتمــان 

ــم.«  ــل بكني ــزی را تحمي ــک چي ي

آزادِیرأی
تأكيــد امــام بــر آزاد بــودن مــردم در 
انتخاب، هميشــگی بوده اســت. ايشــان در 
ــه مــردم  ــاره طــی پيامــی خطــاب ب اين ب
ايــران فرموده اســت: »مــردم در دادن رأی 
بــه اشــخاص واجــد شــرايط آزاد هســتند، 
و هيچ كــس را حــق الــزام كســی نيســت. 
و مــن اميــدوارم كــه ملــت شــريف ايــران 
در ايــن امــر مهــم الهــی كــه منحرفــان از 
هــر چيزی بيشــتر بــا آن مخالفت كــرده و 

امام خمینی)ره( بر 
تأثیر رفتار و اعمال 
فردی انسان در 
تعیین سرنوشتشان 
تاکید می کنند و 
همه را مکلف و 
موظف می دانند که 
به این مهم توجه 
جدی داشته باشند

در منظومه فکری امام خمینی)ره( نه تنها انتخاب متعلق به مردم است بلکه 
گروه ها و دسته ها حق ندارند افرادی را بر مردم تحمیل کنند
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می كننــد و ايــن نيــز از اهميــت آن اســت، 
يكــدل و يــک جهــت در روز انتخابــات بــه 
ــد و آرای  ــوم برن ــا هج ــوی صندوق ه س
ــد  ــد. و امي ــا بريزن ــه صندوق ه ــود را ب خ
اســت علمــای اعــالم ـ كّثــراهلل امثالهــم ـ 
هــم خــود شــركت نماينــد و هــم ملــت را 

ارشــاد فرماينــد.« 

کورکورانهرأیندهيد
ــا  ــه گروه ه ــد ك ــرت روح اهلل، هرچن حض
ــر حــذر  ــردم ب ــه م ــراد ب ــل اف را از تحمي
در  مــردم  آزادی  بــر  و  می داشــت 
انتخابــات پافشــاری می كــرد، امــا همــواره 
تأكيــد می كــرد كــه مــردم رأی صحيــح 
ــه  ــردم را از دادن رأی كوركوران ــد. م دهن
برحــذر می داشــت و می فرمــود: »احــدی 
ــه  ــه كســی كوركوران ــد ب شــرعاً نمی توان

و بــدون تحقيــق رأی بدهــد. و 
اگــر در صالحيــت شــخص 

تمــام  اشــخاصی  يــا 
گروه هــا   نظــر  و  افــراد 
ــی  ــتند، ول ــق داش مواف
رأی دهنــده تشــخيصش 
بــر خــالف همــۀ آن هــا 
بــود، تبعيــت از آن هــا 

صحيــح نيســت، و نــزد 
دارد.  مســئوليت  خداونــد 

اشــخاص  يــا  اگــر گــروه  و 
را  افــرادی  يــا  فــرد  صالحيــت 

ــرای  ــد ب ــن تأيي ــد و از اي تشــخيص دادن
شــد،  حاصــل  اطمينــان  رأی دهنــده 

می توانــد بــه آن هــا رأی دهــد.« 

انتخاباصلح
بــه  را  مــردم  خمينــی)ره(  امــام 
ــه  ــرد ك ــوت می ك ــردی دع ــاب ف انتخ
ــد. از  ــالم باش ــرای اس ــده ب ــد فاي مفي
ــع  ــن مناف ــر گرفت ــان در نظ ــر ايش نظ
و  انتخــاب  در  شــخصی  مصالــح  و 
بی توجهــی بــه مصالــح اســالم پيــروی 
فرمــوده  ايشــان  اســت.  از شــيطان 
ــم  ــی ه ــک محك ــات ي ــت: »انتخاب اس
بــرای خودتــان اســت كــه ببينيــد 
اصلــح  انتخــاب  می خواهيــد  آيــا 
بــرای  يــا  بــرای خودتــان،  بكنيــد 

ــد،  ــان باش ــرای خودت ــر ب ــالم؟ اگ اس
ــاب  ــر انتخ ــا اگ ــت. و ام ــيطانی اس ش
ــی  ــت، »ك ــرای مسلمان هاس ــح ب اصل
از  نيســت،  مطــرح  كجاســت«  از  و 
باشــد  باشــد، حــزب  هــر گروهــی 
ــباب  ــزب اس ــه ح ــزب، ن ــر ح ــا غي ي
ايــن می شــود كــه غيــرآن فاســد، 
ــودن باعــث  ــی ب ــه صددرصــد حزب و ن

صــالح آن هاســت.« 

وفاداریبهاسالم
ــا،  ــر انذاره ــالوه ب ــالب ع ــذار انق بنيانگ
انتخــاب  جهــت  در  نيــز  ارشــاداتی 
ــرده  ــه ك ــردم ارائ ــه م ــح، ب ــه اصل گزين
اســت. ايشــان چشــيدن طعــم تلــخ 

فقــر و مدافــع اســالم نــاب محمــدی را 
گزينــه اصلــح می دانــد و مــردم را از 
رأی دادن بــه مرفهيــن بــی درد برحــذر 
در  روح اهلل  حضــرت  اســت.  داشــته 
ــر و تاريخــی فرمــوده  ــه ای بی نظي توصي

ــت: اس
»مــردم شــجاع ايــران بــا دقــت تمــام بــه 
نمايندگانــی رأی دهنــد كــه متعبــد بــه 
ــه مــردم باشــند و در  ــادار ب اســالم و وف
ــان احســاس مســئوليت  ــه آن ــت ب خدم
ــيده  ــر را چش ــخ فق ــم تل ــد، و طع كنن
مدافــع  عمــل  و  قــول  در  و  باشــند، 
اســالم  زميــن،  پابرهنــگان  اســالم 
رنج ديــدگان  اســالم  مســتضعفين، 

مبارزه جــو،  عارفــان  اســالم  تاريــخ، 
ــک  ــارف، و در ي ــان ع ــالم پاك طينت اس
ــاب محمــدی ـ  ــع اســالم ن كلمــه، مداف
ــه وســلم ـ باشــند.  صلــی اهلل عليــه و آل
اســالم  طرفــدار  كــه  را  افــرادی  و 
مســتكبرين،  اســالم  ســرمايه داری، 
اســالم  بــی درد،  مرفهيــن  اســالم 
ــالم  ــان، اس ــالم راحت طلب ــن، اس منافقي
ــه، اســالم  ــک كلم ــان و در ي فرصت طلب
ــه  ــرده و ب ــرد ك ــتند ط ــی هس آمريكاي

ــد.«  ــی  كنن ــردم معرف م

کشوررابهبادفناندهيد
در  اشــتباه  رأی  خمينــی)ره(  امــام 
ــوری را موجــب  ــات رياســت جمه انتخاب
ــد:  ــد و می فرماين ــور می دانن ــای كش فن
»بــه زن و مــرد و آن كســی كــه 
قانونــی  رأی دادن  حــد  بــه 
رســيده واجــب اســت ايــن 
پــای  در  كــه  مســئله 
صندوق هــای تعييــن 
رئيس جمهــور حاضــر 
بشــوند و رأی بدهنــد. 
سســتی  چنانچــه 
ــه  ــانی ك ــد، كس بكني
ايــن  می خواهنــد 
كشــور را بــه بــاد فنــا 
اســت  ممكــن  بدهنــد، 
پيــروز بشــوند. بايــد همــه شــما، 
همــه مــا، زن و مــرد، هــر مكلــف 
همان طــور كــه بايــد نمــاز بخوانــد، 
ــودش را  ــت خ ــد سرنوش ــور باي همان ط

تعييــن كنــد.« 

کالمآخر،راههميشگی
و امــا ايشــان در آخريــن كالم هــای خــود در 
ــردم  ــه حضــور م ــوت ب ــه اش دع وصيت نام
ــی  ــرده و خط ــوش نك ــات را فرام در انتخاب
هميشــگی برای مــردم ايــران ترســيم كرده 
اســت. »وصيــت مــن بــه ملــت شــريف آن 
اســت كــه در تمــام انتخابــات، چــه انتخــاب 
رئيس جمهــور و چــه نماينــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی و چــه انتخــاب خبــرگان 
بــرای تعييــن شــورای رهبــری يا رهبــر، در 

    ».صحنــه باشــند

حضرت روح اهلل، 
هرچند که گروه ها 

را از تحمیل افراد 
به مردم بر حذر 

می داشت و بر 
آزادی مردم در 

انتخابات پافشاری 
می کرد، اما همواره 
تأکید می کرد که 
مردم رأی صحیح 

دهند
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رأیمردم
حقمردم

بازخوانی اهمیت
 رأی مردم در بیانات 

رهبر معظم انقالب اسالمی

تکليفیبرایهمه
رهبر معظم انقالب، رأی دادن را حق مردم در تعيين سرنوشت 
می داند. عالوه بر اين معتقد است كه رأی دادن تكليف مردم است. 
رهبری حضور در صحنه انتخابات را تنها برای گروهی خاص تكليف 
و حق نمی داند، بلكه معتقد است همه گروه ها و ساليق صاحب اين 

حق و متعهد به اين تكليف هستند. 
رياست  انتخابات  كه  سالی   ،1392 سال  روز  اولين  در  ايشان 
جمهوری برگزار می شد، گفته است: »در انتخابات، همه ی سليقه ها 
و جريان های معتقد به جمهوری اسالمی بايد شركت كنند؛ اين، 
هم حق همه است، هم وظيفه همه است. انتخابات مال يک سليقه  
خاص، مال يک جريان فكری و سياسِی خاص نيست. همه  كسانی 
كه به نظام جمهوری اسالمی و به استقالل كشور معتقدند، به آينده 
كشور اهميت می دهند، دلشان برای منافع ملی می سوزد، بايد در 
انتخابات شركت كنند. رو گرداندن از انتخابات، مناسب كسانی است 
انتخابات  برگزاری  ايشان در روز  نظام اسالمی مخالفند.«   با  كه 
رياست جمهوری 88 گفته است: »همه بروند، همه رأی بدهند، 
طبق تشخيص خودشان عمل كنند و سهم خودشان را در اداره  
كشور و در تعيين مديريت عالی اجرايی كشور، به عهده بگيرند. اين 

يک حق و در عين حال يک تكليف است. حق آحاد مردم ماست 
كه نظر بدهند؛ تكليف آن ها هم همين است. به اعتقاد من، اين هم 
تكليف شرعی و هم تكليف عقلی ـ يعنی عقاليی ـ است كه اين 

كار را انجام بدهند.« 

رأیدادن؛همتکليف،همحق
رهبری انقالب مثل هميشه تأكيد می كنند كه حضور در انتخابات 
عالوه بر حق، تكليفی بر گردن مردم است و حتی آن را واجب 
شرعی می داند. ايشان در فاصله دو روز مانده به انتخابات رياست 

جمهوری 84 فرموده است:
»شركت در انتخابات، هم حق مردم است و هم تكليف شرعی و 
واجب شرعی است. دشمنان ملت ايران هم با اين به شدت مخالفند. 
نظام  با  كه  كسانی  چهارتاست.  تا  دو  دو  محاسبه  هم  محاسبه 
جمهوری اسالمی و با هويت اسالمِی ملت ايران به شدت مخالفند 
و آن را بر خالف منافع خودشان می دانند، به خاطر پشتيبانی مردم 
از نظام جمهوری اسالمی، درمانده اند؛ وااّل قدرت های مادی دنيا 
بمب اتم و توپ و تانک، اراده های خبيث، خدانشناسی، بی رحمی و 
سنگدلی كم ندارند. آن چيزی كه تا امروز مثل سدی جلوی تعرض 

رهبر معظم انقالب در مدت نزدیک به سه دهه رهبری جمهوری اسالمی، بارها بر حضور 
مردم در انتخابات تأکید کرده است. ایشان معتقد است حضور پررنگ مردم موجب قطع 
برگزاری  مناسبت  به  می شود.  اسالمی  جمهوری  اقتدار  و  دشمن  خوردن  سیلی  امید، 
انتخابات ریاست جمهوری 96، نقبی زدیم بر برخی از گفته های ایشان درباره حضور مردم 
در انتخابات. هرچند که بحر در لیوان نگنجد، اما تالش شده تا نمایی شایسته از فواید 

حضور ملت در انتخابات در این مطلب ارائه گردد.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره20|       فروردین1396    12

راهبرد

آن ها را به نظام جمهوری اسالمی گرفته، حضور شما مردم است. 
حضور مردم در روز انتخابات، حضوری واضح تر از همه جای ديگر 
است. همه مردم كشور پای صندوق های رأی می آيند و می توانند 
اين يک حضور همگانی است. هركس پای صندوق رأی  بيايند؛ 
می آيد، در واقع رأی به جمهوری اسالمی، رأی به قانون اساسی و 
رأی به مواد غيرقابل تغيير قانون اساسیـ  يعنی اسالم و ارزش های 
اسالمی ـ می دهد. حضور مردم، يعنی دفاع از جمهوری اسالمی؛ 
برای  اين  اسالمی.  جمهوری  نظام  اساسی  قانون  از  دفاع  يعنی 
دشمنان ملت ايران مطلوب نيست؛ لذا سعی می كنند حضور مردم 

را كمرنگ كنند.« 

همهبيایندحتیغيرمسلمانها
اعتقاد رهبری به حضور در انتخابات فقط شامل گروه های مختلف 
سياسی نيست، بلكه حتی غيرمسلمان ها را دعوت به حضور در 
صحنه انتخابات می كنند. ايشان در زمانی كه زمام رهبری نظام 
را بر عهده نداشتند، گفته است: »حق رأی در جمهوری اسالمی 

از مسلمانان،  نيست، مخصوص يک عده ای  مخصوص مسلمانان 
يک مذهب خاص نيست، مال همه است. رأی در مجلس شورای 
اسالمی و قانونگذاری مخصوص مسلمين نيست. غير مسلمان ها هم 

نماينده انتخاب می كنند و حق رأی دارند.« 

انتخاباتهارامهمبشمرید
معظم له عالوه بر اين كه رأی را حق و تكليف مردم می داند طبق 
سنت هميشگی از مردم دعوت می كند تا در انتخابات حضور پررنگ 
داشته باشند. دعوت به انتخابات شامل همه انتخابات می شود حتی 
مرحله دوم انتخابات مجلس. ايشان در نيمه ارديبهشت 95 و پيش 

از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس دهم می گويد:
»انتخابات ها را مهم بشمريد؛ در انتخابات ها شركت كنيد؛ انتخابات ها 
را رها نگذاريد؛ انتخابات مهم است. بنده بارها گفته ام و به مردم 
عزيزمان عرض كرده ام هم در اين انتخابات كه در اسفند بود، هم 
قبل از آن در انتخابات های مجلس و انتخابات های رياست جمهوری 
كه در انتخابات ها شركت كنيد؛ شركت در انتخابات تعيين كننده 
است. بعضی توّجه نمی كنند؛ وقتی شما پای صندوق رأی نيامديد، 
اين احساسات را، اين ميل را، اين كشش را، اين هويّت را منتقل 
نكرديد به صندوق رأی، كار مشكل خواهد شد؛ در انتخابات شركت 

كنيد.« 

انتخاباتآبرویملتاست
آبروی ملت می داند و  انتخابات را عزت ملی و  رهبری، برگزاری 
انتخابات را يكی از دو ركن مردم ساالری دينی می داند. ايشان در 

سخنرانی نوروزی 69 در حرم مطهر رضوی می فرمايد:
»برادران و خواهران عزيز! انتخابات در كشور ما بسيار مهم است، 
نه فقط انتخاب رياست جمهوری؛ انتخابات مجلس هم همين جور 
است، انتخابات شوراها هم همين جور است. انتخابات يكی از دو 
ركن مردم ساالری دينی است. مردم ساالری دينی روی دو ستون 
ايستاده است؛ يكی از اين دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. 
ما به بركت انتخابات به دنيا فخر می فروشيم. دشمنان برای كوبيدن 
ملّت ايران و جمهوری اسالمی انتخابات ما را نديده می گيرند و 
است.  مهم  خيلی  انتخابات  می دهد  نشان  اين  می كنند.  مّتهم 
انتخابات بسيار مهم است. مايه  عّزت ملّی است؛ مايه تقويت ملّت 

ايران است؛ مايه آبروی ملّت ايران است.« 

مظهرخداباوری،مردمباوریوخودباوری
رهبری حضور در انتخابات را مظهر سه باور بزرگ می دانند. ايشان 
در سخنرانی ساالنه 14خرداد در حرم حضرت امام خمينی)ره( و 
در فاصله چندروز مانده به انتخابات رياست جمهوری 1392 فرموده 

است:
»برادران و خواهران عزيزم! ملت عزيز ايران! انتخابات مظهر هر سه 
باوری است كه در امام وجود داشت و بايد در ما وجود داشته باشد: 
مظهر خداباوری است، چون تكليف است. وظيفه  ما است، تكليف 
ما است كه در سرنوشت كشور دخالت كنيم؛ تک تک آحاد ملت 

حتیاگرازنظامحمایتنمیکنيد،بيایيد
كه  كسانی  برای  حتی  را  انتخابات  در  حضور  رهبری 
نمی خواهند از نظام جمهوری اسالمی حمايت كنند، الزم 
می داند. ايشان حضور مردم را حمايت از كشور ايران می داند 
و در فاصله دو روز مانده به انتخابات رياست جمهوری 92 

فرموده است:
»بنده اصرارم بر حضور حّداكثری و عمومی ملت ايران به 
 خاطر اين است كه می بينم و می دانم كه حضور يكپارچه 
مردم، حضور پرشوق و اميدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب 
می شود كه دشمن مأيوس بشود؛ وقتی دشمن مأيوس شد، 
كارآيی خود را از دست خواهد داد... مصونّيت كشور، وابسته 
به حضور مردم است؛ كم شدن فشارهای دشمنان، وابسته به 
حضور مردم است، وابسته به اتّحاد و انسجام مردم با نظام و 
با دستگاه جمهوری اسالمی و حّس اعتماد متقابل بين مردم 

و مسئولين است. اين حّس بايد روزبه روز تقويت بشود.
توصيه اّول و اهّمم حضور در پای صندوق های رأی است؛ اين 
از همه چيز مهم تر است برای كشور. ممكن است بعضی ها 
از نظام جمهوری اسالمی  ـ حاال به هر دليلی ـ نخواهند 
حمايت بكنند اّما از كشورشان كه می خواهند حمايت كنند، 
آن ها هم بايد بيايند پای صندوق رأی. همه بايد بيايند پای 
صندوق های رأی، حضور خودشان را اثبات كنند. هر كسی 
كه انتخاب خواهد شدـ  كه تقدير الهی را ما نمی دانيمـ  اگر 
چنانچه آرای بيشتری از مردم را داشته باشد، در صورتی 
كه دارای رأی سديد و خوبی باشد، بهتر می تواند از آن رأی 

دفاع كند.« 

رهبــری حضور در 
انتخابــات را حتی 
برای کســانی که 
نمی خواهند از نظام 
جمهوری اســامی 
حمایت کنند، الزم 

می داند
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اين تكليف را دارند. مظهر مردم باوری است، چون انتخابات مظهر 
اراده آحاد مردم است؛ مردمند كه مسئوالن كشور را به اين وسيله 
انتخاب می كنند. و مظهر خودباوری است، چون هر كسی كه رأی 
در صندوق می اندازد، احساس می كند كه به سهم خود در سرنوشت 
اين  است؛  تعيين كرده  به سهم خود  است،  كشور دخالت كرده 
خيلی چيز مهمی است. پس انتخابات هم مظهر خداباوری است، 

هم مظهر مردم باوری است، هم مظهر خودباوری است.« 

مصونيتکشوردربرابردشمن
مردم بايد همه توجه كنند، بدانند كه حضور پرشور و پررونق در 
انتخابات موجب می شود كشور مصونيت پيدا كند؛ موجب می شود 
كه طمع دشمن برای دست اندازی و تعرض و دشمنی و خباثت 
تأثيرات را دارد.  اين  نسبت به اين كشور كم شود؛ حضور مردم 
آن ها تالش دارند كه اين اتفاق نيفتد. البته من به شما عرض بكنم؛ 
آن طوری كه ما ملت خودمان را تجربه كرده ايم، آن طوری كه لطف 
و فضل الهی را مكرر آزموده ايم، اين ملت در اين نوبت هم مثل 
نوبت های قبل، مشت محكمی به دهان دشمن خواهد زد. مردم 
به توفيق الهی در اين انتخابات يک آزمون افتخارآميز ديگری را 
به صحنه خواهند آورد و بر افتخارات خودشان خواهند افزود. اين، 

لطف الهی است؛ ان شاءاهلّل تحقق پيدا خواهد كرد. 
ايشان در جای ديگری عبارت مشت بر دهان دشمن را تكرار كرده 

و يادآور شده است:
»عروسک های خيمه شب بازِی هميشگی در رسانه های دنيا به كار 
افتادند كه اين انتخابات را بی رونق كنند. من عرض می كنم؛ عرض 
كردم، باز هم تكرار می كنم: حضور مردم در انتخابات می تواند كشور 
را پيش ببرد، از شر دشمن محفوظ و مصون نگه دارد؛ دشمن را 
در توطئه های خودش دچار تزلزل و ترديد بكند؛ دشمن را وادار به 
عقب نشينی كند. انتخابات پرشور، مشت محكمی به دهان دشمن 

است.« 

صدایعموممردم
رهبری حضور مردم را مهم تر از اين می داند كه چه كسی انتخاب 
شود. ايشان در فاصله چند روز مانده به انتخابات مجلس نهم خطاب 

به مردم گفته اند:
»حقيقتاً انتخابات، سيلی به چهره دشمنان اين ملت است. آنچه 
مهم است، اين است كه مردم حضور پيدا كنند؛ البته اين هم مهم 
است كه به نامزدهای صالح رأی بدهند. هر دو مهم است، ليكن 
حضور در درجه اول است. هرچه حضور مردم بيشتر باشد، پشتوانه 
و  تواناتر  محكم تر،  مجلس  باشد،  قوی تر  اسالمی  مجلس شورای 
با  شجاع تری تشكيل خواهد شد؛ صدای عموم مردم را می تواند 
قدرِت تمام به گوش دنيا برساند. اين است كه اين حضور، حضور 
بسيار بااهميتی است؛ حضور بسيار باعظمتی است. و من تصورم اين 
است كه اين دفعه، اين نوبت انتخابات، حساسيتش از دفعات قبل 

هم شايد بيشتر است؛ به خاطر اين كه تيرهای موجود در تركش 
استكبار عليه شما مردم تمام شده. هرچه می توانستند، ضربه زدند؛ 
هرچه داشتند و به عقلشان رسيده، فعاليت كردند؛ اين تيرهای 
آخر است. بايد بايستيد؛ بايد به توفيق الهی، به فضل الهی، اراده و 
عزم خود را به رخ دشمن بكشيد تا بفهمد كه در مقابل اين ملت 

نمی تواند مقاومت كند.« 

سپردهگذاریباسودقطعی
نهيب  از  نترسيدن  را  انتخابات  در  مردم  حضور  انقالب  رهبری 
ابرقدرت ها می داند. هر رأی را نيز سرمايه گذاری و سپرده گذاری 
مردم می داند كه به آن سود تعلق می گيرد. ايشان در سال برگزاری 

انتخابات رياست جمهوری 88 گفته است:
»مردم ساالری دينی با حرف نمی شود؛ مردم ساالری دينی با شركت 
مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فكری و عقالنی و عاطفی مردم 
با تحوالت كشور صورت می گيرد؛ اين هم جز با يک انتخابات صحيح 
و همگانی و مشاركت وسيع مردم ممكن نيست. اين مردم ساالری، 

قدبرافراشتنمّلی
رهبری در جای ديگری حضور در انتخابات را سينه سپر 

كردن در جلوی دشمن می دانند و می گويد:
»نكته اّول اهّمّيت خود اين انتخابات است؛ صرفاً اين نيست 
كه ما می رويم پای صندوق رأی و يک برگه  رأيی به نام 
اين است  كسی و كسانی می اندازيم در صندوق؛ مسئله 
برافراشتن ملّی است؛ ملّت  انتخابات در كشور ما قد  كه 
عرِض  می كند،  سپر  سينه  دشمن  مقابل  در  انتخابات  با 
دشمن  وقتی  است.  اين  انتخابات  اهّمّيت  می كند؛  اندام 
مشاهده می كند كه بعد از 37 سال با اين همه فشار، با اين 
تحريم های ظالمانه، با اين تبليغات غرض آلود و خباثت بار 
نتوانسته است مانع مردم از بيعت با نظام بشود، عظمت اين 
انقالب در چشم او هيبت پيدا می كند، ملّت ايران عظمت 
پيدا می كند؛ انقالب او عظمت پيدا می كند؛ انتخابات اين 
است. انتخابات به  معنای حمايت از عّزت ملّی و استقالل 

ملّی و به  معنای ايستادگی ملّت ايران است.« 
رهبر معظم انقالب معنای جمهوری اسالمی را حضور مردم 

می داند و می گويد:
»دشمن می داند كه قوام جمهوری اسالمی، متكی به رأی 
اگر مردم در  اسالمی  است. در جمهوری  و حضور مردم 
صحنه نباشند، جمهوری اسالمی چيزی نيست. جمهوری 
اسالمی كه چهارتا مسئول از قبيل بنده نيستند؛ جمهوری 
اسالمی يعنی حضور همگانی ملت ايران و حركت عمومی 
به سمت آرمان ها و آرزوهای بزرگ و عملی؛ اين معنای 

جمهوری اسالمی است.« 

رهبری انقاب 
حضور مردم 
در انتخابات 
را نترسیدن از 
نهیب ابرقدرت ها 
می داند. هر رأی را 
نیز سرمایه گذاری 
و سپرده گذاری 
مردم می داند که 
به آن سود تعلق 
می گیرد

رهبری، برگزاری انتخابات را عزت ملی و آبروی ملت می داند و 
انتخابات را یکی از دو رکن مردم ساالری دینی می داند
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ملت  پايداری  عامل 
ايران است. اين كه شما 
توانسته ايد در طول اين 
سی ســـــال از نهيب 
ابرقدرت ها نترسيــــد، 
هم  ابرقدرت ها  اين كه 
غير از نهيب نتوانستند 
شما  به  اساسی  ضربه 
جوانان  اين كه  بزنند، 
به  ورود  در  كشور 
ميدان های گوناگـــــون 
اين شجاعت و اخالص را 
ناشی  می دهند،  نشان 
دينی  مردم ساالری  از 
است؛ اين را بايد خيلی 
انتخابات  بدانيم.  قدر 

سرمايه  شما  اين كه  مثل  است؛  ايران  ملت  عظيم  سرمايه گذاری 
سنگين و عظيمی را در بانک می گذاريد، بانک با آن كار می كند و 
شما از سودش استفاده می كنيد؛ انتخابات يک چنين چيزی است. 
ملت ايران سرمايه گذاری عظيمی می كند، سپرده گذاری بزرگی را 
انجام می دهد و سود آن را می برد. آرای يكايک شما مردم سهمی 

است از همان سرمايه گذاری و سپرده گذاری. 

امنيت،استقاللوثروتملی
همه  بر  تأثيرگذار  را  مردم  حضور  خامنه ای،  آيت اهلل  حضرت 
ابعادكشور می داند. ايشان در سخنرانی نوروزی سال 1392 گفته 

است:
»گسترش مشاركت و حضور گسترده مردم در انتخابات اهميت 
دارد. شور انتخاباتی در كشور و حضور مردم پای صندوق های رأی 
می تواند تهديدهای دشمنان را بی اثر كند؛ می تواند دشمن را نااميد 
كند؛ می تواند امنيت كشور را تأمين كند. ملت عزيز ما در همه نقاط 
كشور اين را بدانند؛ حضور گسترده آن ها در پای صندوق رأی، در 
آينده كشور تأثير دارد؛ در امنيت، در استقالل، در ثروت ملی، در 
اقتصاد، در همه مسائل مهم كشور تأثير می گذارد. انتخابات بايد به 
توفيق الهی، به كمک پروردگار، با همت ملت ايران، با مشاركت 

گسترده تحقق پيدا كند. 

هررأی،اعتمادبهنظاماست
رهبری، رأی دادن به هركسی در انتخابات را به معنای اعتماد به 

جمهوری اسالمی می داند و می گويد:
»رأی به هر نامزدی، رأی به جمهوری اسالمی است؛ رأی اعتماد 
به نظام و سازوكار انتخابات است. اين كه شما وارد عرصه انتخابات 
می شويد؛ چه آن كسی كه نامزد رياست جمهوری است، چه آن 
كسی كه انتخاب می كند ـ مثل من و شما ـ نْفس ورود در اين 
ميدان، به معنای اعتماد به جمهوری اسالمی و اعتماد به سازوكار 

در  است؛  انتخابات 
رأی  هم،  دوم  درجه 
يا  كه  است  كسی  به 
و  برادر  آن  يا  شما، 
بنده   يا  ديگر،  خواهر 
حقير تشخيص داده ايم 
كشور  آينده  برای  كه 
ديگران  از  مفيدتر 

است.« 

رأی،حقالناساست
تأكيدات  انقالب  رهبر 
خود را هميشه معطوف 
نمی كند،  مردم  به 
دست اندركاران  بلكه 
مورد  نيز  را  انتخابات 
خطاب قرار می دهد، به نحوی كه در انتخابات های دهه اخير، ديدار 
با دست اندركاران برگزاری انتخابات، پای ثابت جلسات ايشان بوده 
است. يكی از نقاط تاريخی صحبت های رهبری، حق الناس دانستن 
رأی مردم و توصيه به برگزاركنندگان بر مراقبت از حق الناس بوده 
يازدهم  انتخابات رياست جمهوری  برگزاری  ايشان در روز  است. 

فرمودند:
و  صندوق ها  مسئوالن  كه  محترمی  حضرات  اين  به  »من 
توصيه  يک  هستند،  اين ها  و  آرا  قرائت  و  بازشماری  مسئوالن 
به اين عزيزان دارم و آن اين است كه بدانند رأی مردم امانتی 
است دست آن ها و حقّ الّناس است؛ يعنی حفظ امانت در اين 
را  حقّ الّناس  می دانيد  كه  همان طور  است.  حقّ الّناس  مسئله، 
عهده  حقّ الّناس  از  خروج  و  كند  رعايت  بايستی  بيشتر  انسان 
سخت تر است از خروج از عهده حقّ اهلل. لذا است كه خيلی بايد 

در اين زمينه توّجه كنند.« 

مّلتدرهرصورتبرندهاست
معظم له بارها و بارها رأی مردم را به هر شخص و گروهی را باعث 

بالندگی جمهوری اسالمی می داند و می گويند:
و  بشود  ميدان  وارد  عازم  و  جازم  قوی،  خوب،  ايران،  ملّت  اگر 
صندوق های رأی را از رأی خود و عزم خود پُر كند، ايران خواهد 
باليد، جمهوری اسالمی خواهد باليد و افتخار خواهد كرد؛ حاال هر 
كه ببرد، هر كه ببازد. در واقع بُرد و باختی برای ملّت وجود ندارد؛ 

ملّت در هر صورت برنده است.
آنچه روشن است، رهبری هميشه معتقدانه و مقتدرانه پای رأی 
از  ناشی  را  رهبری اش  تحت  نظام  تقويت  است.  ايستاده  مردم 
انتخابات پرشور می دانند و تمام تالش خود را برای حضور پررنگ 
مردم در انتخابات كرده است. انتخابات رياست جمهوری 96 نيز 
قطع به يقين چيزی شبيه به همه انتخابات اين نظام، مايه بالندگی 

 .و افتخار مردم و نظام خواهد شد

یکی از نقاط 
تاریخی 

صحبت های 
رهبری، حق الناس 

دانستن رأی 
مردم و توصیه به 
برگزارکنندگان 

بر مراقبت از 
حق الناس بوده 

است.
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انتخاب مؤمنانه
تبلیغ مسئوالنه

شیوه های تبلیغ در فرهنگ اسالمیـ  ایرانی

ــيم  ــم تقس ــه دو قس ــی ب ــه كل ــغ را در وج ــم تبلي ــايد بتواني ش
ــد ســازی. ــغ متقاع ــغ ارشــادی، شــيوه تبلي ــم، شــيوه تبلي كني

ــرد  ــر وســيله ای ف ــا ه ــی، ب ــغ اقناع ــده، در شــيوه  تبلي اقدام كنن
ــت  ــن حال ــرد. در اي ــرف او را بپذي ــه ح ــد ك ــد می كن را متقاع
ممكــن اســت سوء اســتفاده های عاطفــی و اخالقــی شــود، 
ــط واقعيت هــا وجــود  اغواگــری در آن وجــود داشــته باشــد، خل
ــردن  ــزرگ، بزرگ ك ــای ب ــردن چيزه ــد، كوچک  ك ــته باش داش
چيزهــای كوچــک وجــود داشــته باشــد، مقايســه های نامطلــوب 
وجــود داشــته باشــد، اســتفاده از ايــن شــيوه ها در انتخابات هــای 
جهــان وجــود دارد. در حوزه هــای بازرگانــی  نيــز وجــود دارد، از 
ايــن شــيوه ها اســتفاده می كننــد و طبيعتــاً علــوم مختلفــی هــم 
ــی.  ــات و مخاطب شناس ــوم ارتباط ــد، عل ــا پرداخته ان ــه اين ه ب
بــرای پاســخ بــه ايــن پرســش كــه چگونــه مخاطــب را مجــذوب 

خودمــان كنيــم. ايــن يــک طــرف قصــه اســت. 
امــا شــيوه  تبليــغ ارشــادی، تبليغــی اســت كــه دغدغــه اساســی 
ــر  ــد و ب ــردم را آگاه كن ــه م ــت. چگون ــال واقعيت هاس درآن انتق
ــی،  ــای واقع ــاس نياز ه ــد احس ــی و تولي ــای واقع ــاس نياز ه اس
فــرد را متقاعــد كنــد كــه كاری را انجــام دهــد، لــذا مبنــای آن 

ارشــاد اســت، رشــيد كــردن افــراد اســت . اين واژه رشــد و رشــيد 
ــی اســت، در  از واژه هــای شناخته شــده فرهنــگ اســالمی و قرآن
ايــن شــيوه تبليغــی ممكــن اســت همدلــی هــم صــورت گيــرد و 
ــاً مخاطــب را  ــه احيان ــای خاصــی ك ــی و جاذبه ه ــاد عاطف از ابع
مجــذوب می كنــد اســتفاده شــود. امــا هرگــز در آن شــيوه های 
ناجوانمردانــه و اغواگرانــه و خلــط واقعيــت وجــود نــدارد. فــرض 
كنيــد مثــل شــيوه  همدلــی كــه حضــرت ابراهيــم)ع( در ارتبــاط 
ــه كار  ــا ب ــال اين ه ــتان و امث ــتان و خورشيدپرس ــا ستاره پرس ب
گرفــت كــه اگرچــه راه همدلــی را در پيــش گرفــت، امــا اغواگرانه 
نبــود، بلكــه در نهايــت زمينــه رشــد فكــری و بينشــی افــراد را 
بــه همــراه داشــت ، خــود آن هــا بــه يــک معرفتــی رســيدند كــه 

حــرف پيامبــر خــدا را قبــول كردنــد.

نظاممبتنیبرارزشها
مــا مدعــی هســتيم نظاممــان  مبتنــی بــر معــارف و آموزه هــای 
ــط  ــام فق ــن نظ ــه اي ــم ك ــن را داري ــه اي ــت و دغدغ ــی اس دين
بعــد سياســی نــدارد، بلكــه خاســتگاه فرهنگــی دارد و خاســتگاه 
ــاً  ــر معــارف اســالمی؛ طبيعت فرهنگــی اش هــم مبتنــی اســت ب
ــه  ــن آموزه هــا اخــذ شــود و ب ــد از اي ــغ باي ــوب تبلي شــيوه مطل
ــيوه های  ــوری در ش ــالق مح ــث اخ ــه بح ــد ب ــلم باي ــور مس ط
تبليــغ توجــه شــود، يعنــی مــا قبــل از اين كــه بخواهيــم افــراد را 
مجــذوب خودمــان كنيــم كــه رأی جمــع بكنيــم بايــد تالشــمان 
ــالق  ــان اخ ــيوه های تبليغم ــه ش ــد ك ــن باش ــه اي ــوف ب معط
ــن  ــود اي ــا نم ــای م ــه رفتار ه ــد و در هم ــا ده ــالمی را ارتق اس
ــم  ــدا داري ــده خ ــوان بن ــه عن ــا ب ــه م ــد ك ــته باش ــود داش وج
تكليفــی را انجــام می دهيــم و بــه عنــوان تكليــف وارد عرصــه ای 
شــده ايم كــه طبيعتــاً مسئوليت زاســت و ايــن مســئوليت، مــا را 
ــرار دهيــم.  وا داشــته  كــه خــود را در معــرض انتخــاب مــردم ق
اگــر ايــن عناصــر در مــا وجــود داشــته باشــد طبيعتــاً شــيوه های 
تبليــغ مــا هــم در حــدی كــه تكليــف از مــا ســلب شــود و ادای 
ــن اين جــا  ــاوت خواهــد شــد. بنابراي تكليــف كــرده باشــيم متف

حجت االسالم دکتر حسن خیری
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق

نظر
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نظر

اســراف جايــگاه خــودش را پيــدا می كنــد. بــه هيــچ وجــه مــا از 
شــيوه تبليغــی اســراف گرانه اســتفاده نخواهيــم كــرد. نياز هــای 
كاذب توليــد نخواهيــم كــرد، دروغ نخواهيــم گفــت و اغــوا 
نخواهيــم كــرد، تــرور شــخصيت نخواهيــم داشــت و رفتار هايــی 
كــه منجــر بــه اهانــت شــود، اتفــاق نخواهــد افتــاد. از منظــر مــا 
ــن  ــرد مؤم ــک ف ــخصيت ي ــرور ش ــن و ت ــک مؤم ــه ي ــت ب اهان
مبــارزه بــا خداســت پــس ممكــن اســت در اين جــا رقابــت باشــد 

و بايــد هــم باشــد باالخــره 
ســبقت اســت و مســابقه اســت 
مســابقه ای  و  ســبقت  ولــی 
ــه ســمت خيــرات اســت  كــه ب
»فاســتبقوا الخيــرات« اســت 
»وســارعوا الــی مغفــره مــن 
ــا  ــب اين ه ــت، خ ــم« هس ربك
عناصــر كليــدی اســت كــه مــا 
را واداشــته اســت كــه تبليغــی 
در  مــا  پــس  انجــام دهيــم 
ــتيم  ــب هس ــيار مراق ــع بس واق
ــا  ــای م ــن خط ــه كوچک تري ك
ــق  ــا را در آن كار موف ــا م نه تنه
نمی كنــد و در پيشــگاه خــدا 
حجــت نخواهيــم داشــت،  بلكــه 
كار مــا چــون ابــزاری شــده 
و گنــاه اســت . در واقــع راه 
شــيطان را در پيــش گرفته ايــم. 
ــه در  ــم ك ــد بپذيري ــن را  باي اي

ــه  ــه را ب ــد جامع ــم . باي ــف می كني ــه ای ادای تكلي ــن جامع چني
پيــش ببريــم و خودمــان را هــم اگــر توانايــی و اســتعداد داريــم 
در معــرض قــرار بدهيــم . همــه اينهــا مبتنــی اســت بــر ســركوب 
ــويم.  ــدا وارد كار می ش ــده خ ــوان بن ــه عن ــا ب ــس. م ــوای نف ه
اگــر چنيــن وضعيتــی را پيــش گرفتيــم شــيوه تبليــغ مــا كامــالً  
متفــاوت خواهــد بــود از شــيوه تبليــغ ديگــران. در ايــن حــاالت 
چــه بســا در ميانــه راه بــه ايــن نتيجــه برســيم كــه فــرد ديگــری 
ــه داده  ــه اش را ارائ ــوابقش و برنام ــد و س ــغ می كن ــه دارد تبلي ك
اســت از مــا بهتــر اســت پــس طبيعتــاً در اين جــا ســخنگوی او 
ــويم،  ــم وارد می ش ــف داري ــوان تكلي ــه عن ــا ب ــد . م ــم ش خواهي
ــه ای  ــر بهان ــه ه ــم ب ــا آمدي ــر م ــا اگ ــم كشــيد، ام ــار خواهي كن
خواســتيم خودمــان را نشــان بدهيــم، طبيعتــاً اين شــيوه، شــيوه 

ــود. ــی نخواهــد ب مطلوب

همسوییشعارهابااهدافنظام
گاهــی مــا مصداقــی وارد بحــث می شــويم كــه فــالن كانديــدا كــه 
دارد كارش را انجــام می دهــد برنامــه اش را ارائــه كــرده اســت، تبليغ 
ــه اش  ــد برنام ــه دارد می ده ــن شــعارهايی ك ــا اي ــد، آي دارد می كن
منطبــق اســت بــا شــاكله  كلــی برنامه هــای نظــام يــا چشــم انداز 

ــت هــم هســت  ــک وق ــک بحــث اســت. ي ــن ي ــه؟ اي ــا ن نظــام ي
كــه مــا بــه عنــوان ناظــر فراينــد، ايــن انتخابــات را داريــم نظــارت 
ــگاه می كنيــم.  ــه ايــن قضيــه ن ــا يــک ديــد كلــی ب می كنيــم و ب
اگــر اين طــور باشــد، بايــد بگوييــم متأســفانه خيلــی در شــعارهای 
ــه  ــه گفت ــم اين ك ــه رغ ــم نيســت ب ــت حاك ــان عقالني انتخاباتی م
ــيم،  ــد باش ــدار باي ــا تكليف م ــه م ــد ك ــم باش ــد ه ــود و باي می ش
بــه نياز هــا بايــد توجــه كنيــم، بايــد حرمــت رقبــا را نــگاه داريــم، 
بايــد در يــک عرصــه  ســالم الگــو 
ــورها،  ــر كش ــرای ديگ ــيم ب باش
ــم در  ــل ه ــه  عم ــا در مرحل ام
ــای  ــم در جبهه ه ــا ه ــزاب م اح
كانديداهــای  در  هــم  و  مــا 
مشــاهده  كمتــر  مســتقل 
ــن  ــه اي ــه ب ــه توج ــود ك می ش
ــتر  ــند. بيش ــته باش ــكات داش ن
رأی آوردن و جاذبــه توليدكــردن 
بــه  مــردم  اين كــه  بــرای 
ــد  ــا اســتقبال نشــان بدهن آن ه
ــه  ــورد توج ــد م ــال بكنن و اقب
اين كــه  تــا  می گيــرد  قــرار 
در يــک فراينــدی بخواهيــم 
ــل  ــان را تكام ــعارهای انقالبم ش
ببخشــيم و الگــو و سرمشــق 
باشــيم بــرای ديگــر كشــورها كه 
مردم ســاالری  از  می خواهنــد 
ــذا  ــد، ل ــا درس بگيرن ــی م دين
ــم  ــاوت نمی تواني ــی تف ــاً خيل ــم ماهيت ــگاه می كني ــه ن ــی ك وقت
قائــل شــويم بيــن كاری كــه مــا داريــم انجــام می دهيــم بــا كاری 
ــگاه  ــاز اين جــا هــم ن ــد انجــام می دهنــد؛ يعنــی ب كــه بقيــه دارن
ــائل  ــد، مس ــه می كنن ــم حمل ــه ه ــه ب ــم ك ــم می بيني می كني
اخالقــی را رعايــت نمی كننــد، تخريــب جنــاح مخالــف بــه طــور 
ــک آشــفتگی انتخــاب  ــردم را در ي ــرد، و م جــدی صــورت می گي
ــات وســيله  ــه انتخاب ــه جــای اين ك ــد ب ــرار می دهن و دوگانگــی ق
ــا  ــات ب ــن انتخاب ــه اي ــد ك ــاس كنن ــد و احس ــردم باش ــش م آرام
توجــه بــه تجربيــات گذشــته از انتخابات هــای گذشــته بهتــر شــده 
اســت، اســالمی تر شــده اســت، اخالقی تــر شــده اســت، متأســفانه 
اين هــا را انســان كمتــر مشــاهده می كنــد . معمــوالً برنامه محــور 
هــم نيســتيم بيشــتر شــعارزده هســتيم و به رغــم اين كــه بايــد بــر 
ــور  ــيم اخالق مح ــور باش ــان برنامه مح ــای دينی م ــاس آموزه ه اس
ــا و اســتعداد هايمان  ــان عرضــه  توانايی ه باشــيم، و عرضــه كردنم
باشــد، مــا هــم مثــل بقيــه مثــل يــک حزبــی كــه بــر پايــه يــک 
مادی گرايــی و عقالنيــت ابــزاری شــكل گرفتــه اســت درصــدد ايــن 
ــم و احساســمان  هســتيم كــه هــر طــور شــده اســت رأی بياوري
ايــن اســت كــه گويــا اگــر مــا رأی نياوريــم بــه اســالم و مســلمين 
لطمــه خــورده اســت، گويــا مــا خودمــان را مســاوی می دانيــم بــا  

 از منظر ما اهانت 
به یک مؤمن و 
ترور شخصیت 
یک فرد مؤمن 

مبارزه با خداست 
پس ممکن است 
در این جا رقابت 
باشد و باید هم 

باشد باالخره سبقت 
است و مسابقه 

است ولی سبقت 
و مسابقه ای که 

به سمت خیرات 
است »فاستبقوا 
الخیرات« است
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بعضــی از ارزش هــا، لــذا مــا بايــد توجــه داشــته باشــيم كــه اخالق، 
اســالم و حفــظ ارزش هــا، نكاتــی اســت كــه بايــد در عمــل بــه آن 
بپردازيــم. در مطبوعــات عملكــرد مثبــت جنــاح رقيــب را شــفاف 
ــياه نمايی  ــال س ــری و دنب ــال خرده گي ــم و دنب ــی نمی بيني و واقع
هســتيم،  بعضــا مشــكالت خودمــان را كتمــان می كنيــم، توجيــه 
می كنيــم. اين هــا كارهــای اســالمی نيســت توجيه گــری كار يــک 
ــم  ــه بياي ــه عاقالن ــا و اين ك ــرش خط ــت پذي ــلمان نيس ــرد مس ف

خــود را در معــرض قــرار بدهيم، 
اين هــا چيزهايــی اســت كــه اگر 
اتفــاق افتــاد آن وقــت می توانيــم 
بگوييــم در راســتای چشــم انداز 
اســت چــون چشــم انداز بــه مــا 
ــم  ــا می خواهي ــه م ــد ك می گوي
هويــت انقــالب اســالمی را ايجاد 
بكنيــم. هويــت انقــالب اســالمی 
ــت،  ــار، گذش ــت ايث ــی هوي يعن
ــده  ــداری، بن ــاض، تكليف م اغم
ديگــر  الگــوی  بــودن،  خــدا 
ــا  ــب اين ه ــودن، خ ــور ها ب كش
ــن  ــه در اي ــت ك ــی اس چيزهاي
شــعارها بايــد مطــرح شــود. 
ــم  ــد كرده اي ــی را بلن ــر تابلوي اگ
كــه يــک ارزشــی را دارد نشــان 
ــد  ــد پايبن ــاً باي ــد، واقع می ده
بــه آن ارزش باشــيم، اين جــا 
ــا واقعــاً   معلــوم می شــود كــه آي

ــت  ــم انداز حرك ــالمی و چش ــالب اس ــت انق ــتای هوي ــا در راس م
ــه. بنابرايــن اين جــا مســابقه ای در خيــرات اســت.  ــا ن می كنيــم ي
اگــر مســابقه ای در خيــرات بــود، در مســير انقالب اســت و بالعكس 

ــود در مســير انقــالب نيســت. ــرات نب ــر مســابقه ای در خي اگ

گروههایمرجع
ــی  ــات انتخابات ــن تبليغ ــی در اي ــی و قانون ــای اخالق در  بحث ه
و خــود انتخابــات، دســتگاه ها و افــراد حقيقــی و حقوقــی 
زيــادی درگيــر می شــوند، هــر كــدام تعهــدی دارنــد بــه تناســب 
مســئوليت و كاری كــه دارنــد و توانــی كــه دارنــد عمــل می كنند، 
فــرض كنيــد مطبوعاتــی كــه در اختيــار دستگاه هاســت در 
اختيــار جناح هــا و احــزاب اســت بايــد ضوابــط را رعايــت كننــد. 
اين هــا هــر كدامشــان بــه ميزانــی كــه مــردم بــه آن هــا اعتمــاد 
دارنــد مسئوليتشــان بيشــتر و رعايت كــردن اخــالق، بــرای آن هــا 
ــات هــم  ــاً بحــث انتخاب پســنديده تر اســت. در ايــن  مــوارد صرف
نيســت، بحــث اخــالق اجتماعــی اســت؛ يعنــی آثــار و پيامد هــای 
عــدم رعايــت اخــالق يــا اخالق مــداری فقــط بــه خــود انتخابــات 
ــد و  ــگ می كن ــد فرهن ــا تولي ــه اين ه ــود، بلك ــر نمی ش منحص
ــش  ــردم احســاس آرام ــر م ــد. اگ ــی می مان ــواره باق ــارش هم آث

ــد،  ــی می مان ــوی باق ــن پشــتوانه ق ــات  اي ــد از انتخاب ــد، بع كنن
ــع در  ــای مرج ــر گروه ه ــد. اگ ــن می كن ــام را تأمي ــدار نظ اقت
زمــان انتخابــات اخــالق را رعايــت كردنــد ،بعــد از آن هــم مــردم 
ــای  ــی و پديده ه ــائل اجتماع ــود. مس ــتر می ش ــان بيش اعتمادش

اجتماعــی، شــبكه  پيچيــده ای اســت. 
ــد  ــن نظــام اســالمی را باي ــی اســالمی اســت و اي ــا نظام  نظام م
ســرمايه تلقــی كنيــم، وقتــی ســرمايه تلقــی كرديم معنايــش اين 
ــتيم.  ــا وارث هس ــه م ــت ك اس
گذشــتگان ايــن را در اختيــار ما 
ــد. اگــر مــا درســت  قــرار داده ان
اين طــور  نكنيــم،  اســتفاده 
نيســت كــه فقــط بــه خودمــان 
خســارت وارد كــرده باشــيم، 
يــک دســترنجی از خودمــان 
ــه  ــيم، بلك ــرده  باش ــع ك را ضاي
ــران را، زحمــات  زحمــات پيامب
را در طــول  را علمــا  صلحــا 
ــی  ــم؛ يعن ــدر داده اي ــخ، ه تاري
اجحــاف، ظلــم و بی انصافــی 
كــه صــورت می گيــرد منحصــر 
و  نمی شــود  مــا  خــود  بــه 
احيانــاً اگــر خــدای ناكــرده 
گيــرد  صــورت  بی اخالقــی 
ــه  ــردم ب ــادی م ــث بی اعتم باع
اســالم شــود، اجحــاف در حــق 
ــه اســت .  اســالم صــورت گرفت
ايــن  ظلــم مضاعفــی اســت .بايــد اعتمــاد بــه نظــام اســالمی هــر 
روز بيشــتر شــود بــه ايــن اعتمــاد و حفــظ ايــن ارزش ها بــه عنوان 
ســرمايه توجــه كنيــم. نكتــه  بعــدی كــه ضــرورت بحــث اخــالق 
ــوع و  ــا تن ــور م ــه دركش ــت ك ــن اس ــد اي ــاس تر می كن را  حس
تكثــر وجــود دارد . هــم از نظــر مذهبــی هــم از نظــر قوميت هــا 
ــرده  ــدای ناك ــه خ ــرد ك ــه ك ــد توج ــا باي ــان. در انتخابات ه و زب
بــه قوميت هــا توهيــن نشــود، بــه مذاهــب توهيــن نشــود.  ايــن 
همبســتگی، ســرمايه  اســت . احيانــاً بــه صــورت ابــزاری از بعضــی 
كانون هــای اســالمی اســتفاده نشــود. فــرض كنيــد از مســاجد از 
هيئــات، از نمــاز جمعــه از احــزاب، شــخصيت ها اســتفاده ابــزاری 
ــون  ــررات قان ــط و مق ــر ضواب ــد از نظ ــر می رس ــه نظ ــود. ب نش
كمبــودی نداريــم، مهــم ايــن اســت كــه مخلصانــه بياييــم و آن 
را اجــرا كنيــم و مصالــح جمعــی را بــر مصالــح فــردی و مقطعــی 

ــم. ــح دهي ــان ترجي ــخصی خودم ــی و ش حزب
ــی  ــاالری دين ــاركت و مردم س ــت از مش ــادی اس ــات نم انتخاب
ــه آن  ــم ك ــه كني ــن توج ــالمی، بنابراي ــوری اس ــام جمه در نظ
ــت  ــن فرص ــم. از اي ــی نكني ــا قربان ــا و نزاع ه ــای دعواه ــه پ را ب
ــرای نشــان دادن ســطح زندگــی اجتماعــی و  اســتفاده كنيــم ب

 سياســی  مان. 

 نظام ما نظامی 
اسامی است و این 
نظام اسامی را باید 
سرمایه تلقی کنیم، 
وقتی سرمایه تلقی 
کردیم معنایش 
این است که ما 
وارث هستیم

انتخابات نمادی است از مشارکت و مردم ساالری دینی در نظام جمهوری اسامی، 
بنابراین توجه کنیم که آن را به پای دعواها و نزاع ها قربانی نکنیم
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دیدگاه

معماي 
انتخابات 
در نظام 

مردم ساالری 
دیني

يكــی از ســؤاالت جــدی كــه می بايســت 
بــدان پرداختــه شــود، ايــن اســت كــه اقليــت 
ــري  ــوزه فك ــدازه در ح ــه ان ــا چ ــت ت و اكثري
ــه  ــه گفت ــه اينك ــرای نمون ــگاه دارد. ب ــا جاي م
می شــود فــالن دســته و گــروه اكثريــت را دارد 
يــا فــالن گــروه اقليــت را. آيــا اصــال در نظــام 
مردم ســاالري دينــي معيــار اكثريــت اســت و 
اقليــت مقبوليــت نــدارد، ولــو بــر حــق باشــد. 
اقليــت و اكثريــت از تفكــر غربــي وارد حــوزه 
فكــري ما شــده اســت امــا چقــدر با اعتقــادات 
و انديشــه سياســي خود ما  هماهنگــی دارد؛ در 
جامعــه علمــی مــا در ايــن زمينه كم كار شــده 
اســت. يــا اينكــه فــرض كنيــد در رقابت هــای 
انتخاباتــی بــه فــالن كانديــدا مي گوينــد 
شــما بــه نفــع رقيبــت و يــا هم فكــرت كنــار 
ــروم  ــار ب ــم كن ــن نمي توان ــد م ــرو، مي گوي ب
ــی دارم  ــزب نمايندگ ــرف ح ــن از ط ــون م چ
ــن  ــار رفت ــازه كن ــن اج ــه م ــزب ب ــال ح و اص
نمي دهــد. در تفكــر دينــي مــا حــزب چقــدر 
معنــا و جايــگاه دارد؟ آيــا شايسته ســاالري 
ــا در بحــث  ــي؟ آي ــا تفكرحزب مطــرح اســت ي
ــه  مردم ســاالري دينــي كــه مطــرح شــده و ب
ــرح  ــري مط ــم رهب ــام معظ ــم مق ــي ه زيباي
ــاد،  ــا نيفت ــه ج ــفانه در جامع ــد و متأس كردن
ــي و  ــتم حكومت ــم سيس ــا مي تواني ــدر م چق
سياســي خــود را بــا اين نظــام منطبــق كنيم؟
مقــام معظــم رهبری يــک نظريه  جامعــی را در 

نظــر گرفتند؛ يک سيســتم حكومتــي در ادامه 
نظــام و تفكــر واليــت فقيــه اســت كــه در واقع 

شــكل متكامــل واليت فقيه اســت.

مراحلنظریهوالیتفقيه
نظريــه واليــت فقيــه در فرآينــد خــود چنــد 
ــر  ــاز عص ــت؛ از آغ ــرده اس ــی ك ــه را ط مرحل
ــم  ــا ده ــوم ت ــرن س ــل ق ــی اواي ــت، يعن غيب
هجــری قمــری نظريــه واليــت فقيــه در قالــب 
يــک چار چــوب كلــي بــه اســم نيابــت مطــرح 
ــت.  ــم نداش ــي ه ــق خارج ــچ تحق ــود، هي ب
ــا خــارج نداشــت. متأثــر از شــرايط  تعاملــی ب
زندگــی سياســی نبــود. از قــرن دهــم تــا قــرن 
ســيزدهم، در حاشــيه ســالطين عــادل، تحقق 
ــی  ــرايط زندگ ــا ش ــرد و ب ــدا ك ــي پي خارج
سياســی نوعــی ارتبــاط پيــدا كــرد. از آن بــه 
بعــد در دورة مشــروطه علمــا بــه ايــن حقيقت 
ــت وارد  ــيه سياس ــه از حاش ــد ك ــه كردن توج
متــن آن شــوند و بــه جــای دنبالــه روی 
از ســالطين صفــوی، خودشــان رهبــری 
حركت هــا را بــه دســت بگيرنــد و در نهضــت 
مشــروطه تــا حــدودی موفــق شــدند و واليــت 

ــدا كــرد. ــک نمــود ديگــري پي ــه ي فقي
در گام چهــارم كــه بــا انقــالب اســالمي 
شــروع شــد، فقهــا بــا اســتفاده از تجربه هــای 
گذشــته، زمــام رهبــري نظــام اســالمي را بــه 
دســت گرفتنــد و »واليــت فقيــه« نمــود 
جديــدی پيــدا كــرد؛ يعنــي از حاشــيه بيــرون 
آمــد و كامــال در متــن قــرار گرفــت و محــور 
يــک نظــام سياســی و حكومــت دينــی شــد. 
نظــام مردم ســاالري دينــي كــه در ادامــه ايــن 
مرحلــه از واليــت فقيــه مطــرح شــده اســت، 
باز ســازي مجــددي از نظــام واليــی اســت. امــا 

ماهيــت ايــن نظــام چيســت؟

مفهوممردمساالریدینی
مقــام معظــم رهبــري تعبيــر خوبــی داشــتند 
ــيط  ــی بس ــي مفهوم ــاالری دين ــه مردم س ك
اســت نــه تركيبــی. اين طــوري نيســت كــه در 
ايــن عبــارت دو مفهــوم داشــته باشــيم كــه بــا 
هــم تركيــب شــده باشــند. دموكراســي آن را 
از غــرب گرفتيــم و آورديــم بــا ديــن ســنجاق 
ــم و يــک اصطــالح واحــد شــده اســت.  كردي
ــي  ــاالری دين ــه مردم س ــد ك ــان معتقدن ايش
ــر  ــرة تفك ــر بســيط اســت و در جوه ــک ام ي
ــذ  ــن آن را اخ ــود دارد، از درون دي ــي وج دين
ــي  ــث درون دين ــر از مباح ــب اگ ــم، خ كردي
ــد،  ــي باش ــش دين ــه لوازم ــد هم ــت، باي اس

انتخابــات آن هــم بايــد دينــي باشــد.
ــت  ــخ مثب ــؤال جــدی پاس ــن س ــن، اي بنابراي
دارد كــه آيــا انتخابــات در جمهــوری اســالمی 

حجت االسالم دکتر محسن مهاجرنیا
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسالمی
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برخاســته از ديــن اســت؟ نــوع رفتار هــا، نــوع 
ــا واقعــا دينــي اســت؟  شــعار ها و برنامه هــا آي
ــه  ــه جامع ــت ك ــؤاالتی اس ــه س ــن از جمل اي
ــخ  ــه آن پاس ــري ب ــگان فك ــار دارد نخب انتظ

دهنــد.
ــي چيســت؟  اصــوال نظــام مردم ســاالری دين
ماهيــت انتخابــات در ايــن نظــام چيســت؟ آيا 
انتخابــات همــان بيعت اســت يــا تفــاوت دارد؟ 
ــت  ــزي اس ــان چي ــات هم ــالك انتخاب ــا م آي
كــه در تفكــرات غربــي وجــود دارد يــا اين كــه 

ــم دارد؟ ــي ه ــه هاي دين ريش
نظــام  بــه  را  دينــي  مردم ســاالری  اگــر 
سياســی ای تعريــف كنيــم كــه منبــع و منشــأ 
آن از ديــن اســت و در دورة غيبــت در فقــدان 
معصــوم و فقــدان نــص تشــكيل شــده اســت، 

ــه: ــد ك ــش می آي ــؤال پي ــن س آن گاه اي
ضــرورت  و  اهميــت  تشــخيص  راه  آيــا 
مردم ســاالری دينــی، فقــه سياســی و اجتهــاد 
دينــی اســت يــا بــا عقــل بشــري آن را 

مي دهيــم؟ تشــخيص 
آيــا مردم ســاالری دينــی مختــص دوره غيبت 
اســت يــا در عصــر حضــور هــم می شــود آن را 

داد؟ تشكيل 
ــدگاه وجــود دارد: يكــی اين كــه  ظاهــرا دو دي
مردم ســاالری دينــی محصــول تجربــه بشــری 
اســت كــه در دوره معاصــر شــكل گرفته اســت 
ــت  ــا دس ــازگاری دارد و ي ــم س ــن ه ــا دي و ب
كــم تناقــض نــدارد. ديــدگاه دوم معتقد اســت 
ــی دارد و در  ــه دين ــي ريش ــاالری دين مردم س
متــون اســالمی در قالــب اصطالحاتــی ماننــد 
ــه  ــت و دارای س ــه اس ــه كار رفت ــت« ب »والي
ســطح اســت؛ »واليــت نبــوي«، »واليــت 
ــا واليــي، همــه  ــوي« ي علــوي« و »واليــت ول

ــتند. ــي هس ــاالری دين ــا مردم س اين ه

مبانیمردمساالریدینی
در تفكــر كســانی كــه مردم ســاالری دينــی را 
امــری درون دينــی می داننــد، هماننــد مقــام 
معظــم رهبــری، ده مبنــا بــراي مردم ســاالری 

دينــي ذكــر شــده اســت:
ــي هاي  ــت. در دموكراس ــور اس 1. فضيلت مح
موجــود، فضيلــت مقابــل آزادي قــرار گرفتــه، 
يــا آزادي يــا فضيلــت. همــه دموكراســي هاي 
موجــود آزادي محــور هســتند، حقــوق بشــری 
ــن يــک چيــزي  و حق محــور هســتند. بنابراي
مثــل عدالــت و فضيلت عمــال در دنيــاي غرب 

در حاشــيه  اســت و اصــال طرفــدار نــدارد. 
ــد،  ــور مي گوين ــر را هدايت مح ــل ديگ 2. اص
ــر  ــی ب ــي دين ــت در دموكراس ــفه سياس فلس
هدايــت مبتنــي اســت. در حالي كــه در دنياي 
امــروز چيــزي بــه نــام هدايــت وجــود نــدارد و 

اصــالً هيــچ حكومتــي حــق نــدارد كــه بگويــد 
مــن مي خواهــم مــردم را هدايــت كنــم و 
مــردم را ســعادتمند كنــم و بــه بهشــت ببــرم.
ــان  ــر ايم ــي ب ــي متك ــاالری دين 3. مردم س

ــت.  ــي اس دين
4. آرمان گرايي را تعقيب مي كند.

5. مردم ســاالری دينــي بــر عقالنيــت متكــی 
اســت.

همــه  يعنــي  اســت؛  تكليف محــور   .6
ــت  ــف حرك ــاي تكلي ــر مبن ــهروندانش ب ش
ــد و رأی  ــر رأي مي دهن ــي اگ ــد؛ يعن مي كنن

مي گيرنــد بــر مبنــاي تكليــف اســت.
7. مردم ســاالری دينــي، شايسته ســاالري و 
ــت  ــال صالحيت هاس ــت. دنب ــور اس اصلح مح
ــرای  ــيني ب ــد پيش ــي قواع ــه؟ يعن ــي چ يعن
مردم ســاالری دارنــد. بــر خــالف دنيــاي غــرب 
كــه اصــال مي گوينــد كــه مــا تمــام قواعــد و 
ــت  ــم. عدال ــط پيشــيني را حــذف كردي ضواب
همــان چيــزي اســت كــه امــروز مــا در جامعه 
جعــل مي كنيــم. عدالــت ضوابــط قبلــي الهــي 

ــدارد. ــده اي ن ــش تعيين ش از پي
ــت،  ــور اس ــي قانون مح ــاالری دين 8. مردم س
كــه البتــه قانــون، هــم قانــون وضعــي بشــري 

و هــم قانــون الهــي.
9. مردم ســاالری دينــي رضايت منــدي مــردم 

را در پشــت ســرش دارد. 
10. مردم ســاالری دينــي بــر مبنــاي انتخــاب 

مردمــي اســت.
اگــر هميــن اصــول تحليــل و تبييــن شــود، 
شــايد بتــوان بــراي مردم ســاالری دينــي 
كــرد.  تهيــه  نظــری  چهار چــوب  يــک 
بــا  بنابرايــن مردم ســاالری دينــي قطعــاً 
نظــام مردم ســاالری و دموكراســي موجــود 
هميــن  بجــز  هســت.  متفــاوت  معاصــر 
ــدي  ــي و رضايت من ــت، انتخــاب مردم عقالني
در  اصــول،  از  هيچ كــدام  قانون محــوري  و 

نظام هــاي ديگــر مبنــا نيســت.

شایستهساالری
يــک تمايــز خيلــي جــدي وجــود دارد؛ 
در دنيــاي غــرب هيــچ نظامــي دنبــال 
ــاي  ــه نظام ه ــت. هم ــاالري نيس شايسته س
دموكراســي مي گوينــد آزادي هســت. در 
ملــک  اين هــا  قــدرت  و  رياســت  واقــع 
مشــاع همــه شــهروندان اســت. هــر كســي 
ــر  ــود و ه ــدا ش ــد و كاندي ــت دارد بياي دوس
ــي  ــر كس ــه ه ــت دارد ب ــم دوس ــي ه كس
ــتگي  ــم شايس ــه اس ــزي ب ــد. چي رأي بده
بــر  يــا  تقســيم بندي ها  نــدارد.  معنــا 
اســاس فعاليــت حزبــی اســت. يــا بــر اســاس 
مســائل منطقــه اي و فدرالــي و غيــره اســت، 

ــاص  ــي خ ــاالري ويژ گ ــن شايسته س بنابراي
اســت. دينــی  مردم ســاالری 

يكــي از ايــن اصــول، انتخــاب مردمــي بــود. 
ــي  ــاب مردم ــن انتخ ــم اي ــم بداني مي خواهي
چيســت؟ ماهيتــش چيســت؟ فقــه بــه ايــن 
ــا  ــد؟ آي ــگاه مي كن ــه ن ــاالری چگون مردم س
همــان چيــزي هســت كــه در دنيــاي غــرب 
ــی  ــن انتخابات ــي همي ــت؟ يعن ــرح اس مط
ــزار  ــا برگ ــور م ــروزه در كش ــه ام ــت ك اس
مي شــود؟ خــب شــكال و ظاهــرا يكــي 

ــتند. هس
ــا  ــود و ب ــزار مي ش ــات برگ ــكا انتخاب در آمري
ــس  ــره رئي ــان باالخ ــاص خودش ــد خ فراين
ــم  ــا ه ــد. م ــان را انتخــاب مي كنن جمهورش
رئيــس جمهــور را انتخــاب مي كنيــم. ظاهــر 
كار يكــي اســت. اگــر بــر اســاس ظاهــر عمل 
كنيــم، يكــي مي شــود، ولــي وقتــي بــه 
ــاس  ــر اس ــما ب ــم، ش ــگاه می كني ــش ن باطن
شايسته ســاالري  دنبــال  اساســی  قانــون 
ــال حاكميــت خــدا هســتيد.  هســتيد و دنب
ــن  ــد كــه در اي ــد انتخــاب كني كســي را باي
ــد و  ــور باش ــردارد و تكليف مح ــير گام ب مس
شــرايط ديگــر، در چنيــن حالتــي مي بينيــد 
ــي  ــان يك ــت. صورتش ــاوت اس ــي متف خيل
اســت ولــي باطــن كار خيلــي متفاوت اســت.

در تعريــف انتخابــات معمــوال چنيــن گفتــه 
می شــود: 

»فراينــدي اســت كــه از طريــق آن حكومــت 
ــت  ــدگان مل ــزاران و نماين ــان، كارگ حاكم
انتخــاب مي شــوند« اگــر بــه قانــون اساســي 
هــم مراجعــه كنيــم از مجمــوع مــواد هميــن 
تعريــف بــه دســت مي آيــد. امــا ايــن تعريــف 
ــک ســري  ــر ي ــي ب ــي مبتن در انديشــه غرب
پيش فرض هــا و اصولــي اســت كــه در واقــع 

ــد. ــا مي كنن ــن صــورت را معن اي
ــدگاه جــان  ــر اســاس دي ــي )ب در تفكــر غرب
ــي(  ــي غرب ــدر دموكراس ــوان پ ــه عن الك ب
اوليــن اصــل در دموكراســي ايــن اســت كــه: 
ــي  ــوق طبيع ــر حق ــي ب مردم ســاالری، مبتن
اســت. انســان ها حــق دارنــد كــه خودشــان 
سرنوشــت سياســي خــود را انتخــاب كننــد. 
ايــن حــق طبيعــي اســت، مثــل حــق حيــات 
و حــق آزادي اســت. انتخــاب هــم يــک 
حــق طبيعــي اســت، مبتنــي بــر اومانيســم 
غربــی و همين جــور مبتنــي بــر آزادي و 
مي خواهنــد  انســان ها  انســان ها.  اراده 
كــه نــوع نظــام  را خودشــان انتخــاب كننــد 
ــراي  ــه دل خواهشــان )حكومــت مــردم ب و ب
مــردم( هــر جــوري دوســت دارنــد و دنبــال 
حاكميــت مــردم هســتند، حاكميــت مــردم 
يعنــي حاكميتــي كــه بريــده از همه مســائل 

در دنیاي غرب 
هیچ نظامي دنبال 
شایسته ساالري 
نیست. همه 
نظام هاي 
دموکراسي 
مي گویند آزادي 
هست. در واقع 
ریاست و قدرت 
این ها ملک مشاع 
همه شهروندان 
است. هر کسي 
دوست دارد بیاید 
و کاندیدا شود و هر 
کسي هم دوست 
دارد به هر کسي 
رأي بدهد. چیزي 
به اسم شایستگي 
معنا ندارد. 
تقسیم بندي ها 
یا بر اساس 
فعالیت حزبی 
است. یا بر اساس 
مسائل منطقه اي 
و فدرالي و غیره 
است، بنابراین 
شایسته ساالري 
ویژ گي خاص 
مردم ساالری دینی 
است

در دموکراسي هاي موجود، فضیلت مقابل آزادي قرار گرفته، یا آزادي یا فضیلت. همه 
دموکراسي هاي موجود آزادي محور هستند، حقوق بشری و حق محور هستند. بنابراین یک 

چیزي مثل عدالت و فضیلت عما در دنیاي غرب در حاشیه  است و اصا طرفدار ندارد
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دیدگاه

ــن  ــاًل همي ــت، كام ــي اس ــی و ماوراي الوهيت
مردمــي كــه در هميــن جامعــه هســتند.

ــون  ــه چ ــت ك ــن اس ــان اي ــل بعدي ش و اص
ــۀ  ــال هم ــت، م ــاع اس ــک مش ــدرت، مل ق
مــردم اســت؛ همــه آن هــا در آن ســهم 
ــن  ــد در اي ــه مي  توانن ــه آزادان ــد و هم دارن

ــد. ــرف كنن ــهم تص س
ــس،  ــوان رئي ــه عن ــه ب ــرادي ك ــن اف بنابراي
وكيــل، نماينــده و غيــره انتخــاب مي شــوند، 
ــي  ــت اســت. يعن ــاب وكال ــا از ب ــه اين ه هم
اين كــه آن هــا وكيــل هســتند از طــرف 

ــد. ــدرت كنن ــال ق ــد و اعم ــردم برون م
وكيــل هســتند تــا زمانــي كــه مــوكل 
بخواهــد. هــر زمانــي كــه او اراده كنــد و ايــن 
وكيــل را نخواهــد، عــزل می كنــد. بنابرايــن 
قــدرت موقــت اســت. در تفكــر غربــي هيــچ 
قدرتــي مطلــق نمي توانــد باشــد، چــون 
ــت  ــت و وكال ــت هس ــاب وكال ــه اش از ب هم

ــت. ــوكل اس ــه اراده م ــواره ب هم
آن هــا بنــا را بــر رأي اكثريــت گذاشــتند كــه 
ــي  ــم عقالي ــت حك ــت گف ــه اكثري ــر آنچ ه
اســت. اگــر اجمــاع باشــد كــه مطلوب اســت 
ــالك  ــت م ــود رأي اكثري ــاع نب ــر اجم و اگ

اســت. 
انتخابــات در تفكــر غربــي جــزو عقــود جايــز 
هســت. چــون وكالــت هســت و وكالــت هــم 
جــوري اســت كــه اگــر شــما عقــد وكالــت 
ــا  ــما ت ــه ش ــت ك ــوري نيس ــتي اين ط بس
قيامــت بــه پــاي ايــن وكالــت بايســتي 
ــردي، دو روز  ــد ك ــه قي ــی ك ــا زمان ــه ت بلك
مي خواهــد وكيــل باشــيد يــا دو ســال، 
ــد  ــا زمان من ــي دقيق ــال يعن ــار س ــا چه ي
ــق  ــت، طب ــز اس ــد جاي ــم عق ــدش ه و عق
اصطــالح حقوقي هــا، زمــام وكالــت بــه 
دســت مــوكل اســت و هــر وقــت كــه مــوكل 
اراده كــرد، مي توانــد عقــد را بــه هــم بزنــد.
ــات  ــا انتخاب ــي، آي ــا در مردم ســاالری دين ام
هميــن معنــا را دارد يــا نــه؟ انتخاباتــي كه در 
تفكــر اســالمي هســت دقيقــا همين جــوري 
ــی  ــر آن اصول ــي ب ــه مبتن ــا اين ك اســت و ي

اســت كــه بيــان شــد؟
در نظــام مردم ســاالری دينــي، انتخابــات 
ابــزار حاكميــت الهــي اســت. دنبال شايســته 
ســاالري اســت. بــا تكليــف بــه ميــدان 
ــدا مي شــود  ــد؛ هــم كســي كــه كاندي مي آي
ــا  و هــم كســی كــه رأي مي دهــد. هــر دو ب
ــدوق  ــاي صن ــف پ ــه وتكلي ــاس وظيف احس
ــي  ــلمان زمان ــرد مس ــک ف ــد. ي رأي مي رون
ــا  ــد ي ــد مي كن ــام را تأيي ــوع نظ ــن ن ــه اي ك
مخالفــت مي كنــد، هــر دو طرفــش قيامتــي 
ــت  ــن اس ــال اي ــرش دارد و او دنب ــت س پش

كــه بــا ايمــان خــود و بــا هدايــت الهــي كــه 
ــود. ــه  ش ــن معرك ــرد وارد اي ــر مي گي در نظ
ــات غربــی يكــی اســت،  ــا انتخاب ظاهــر آن ب
دارد.  وجــود  جــدي  تفاوت هــاي  ولــي 
انتخــاب در نظــام مردم ســاالری دينــي و 
انتخــاب در نظــام مردم ســاالری غيــر دينــي 

ــتند. ــاوت هس ــز متف دو چي
لــذا ايــن ســؤال مطــرح اســت كــه ماهيــت 
مردم ســاالری  نظــام  در  كــه  انتخاباتــي 

دينــي انجــام می شــود چيســت؟ 
در نصــوص و متــون اســالمي و فقــه مــا 
ــروزی  ــبک ام ــه س ــات ب ــته، انتخاب در گذش
ــا  ــارن ب ــی مق ــا مكانيزم ــت. ام ــود نداش وج
انتخــاب حاكــم اســالمی وجــود داشــت بــه 
ــي  ــالم و حت ــدر اس ــه از ص ــت، ك ــام بيع ن
ــد  ــالم آم ــود و اس ــرح ب ــالم مط ــل از اس قب
آن را امضــا كــرد. االن در تفكــر اهــل ســنت 
ــم  ــه حاك ــي ك ــي كس ــور هاي عرب و در كش
ــف  ــد ص ــما مي بيني ــود، ش ــه مي ش و خليف

مي بندنــد و بــا او بيعــت مي كننــد.

انتخاباتوبيعت
ــه  ــود ك ــخ داده ش ــد پاس ــؤال باي ــن س اي
آيــا انتخابــات همــان بيعــت اســت يــا 
ــل ســنت  ــري اســت؟ اه ــز ديگ ــه چي اين ك
مي گوينــد بلــه، انتخابــات همــان بيعــت 
ــه اي تفســير  ــه گون اســت و بيعــت را هــم ب
غربــي  انتخابــات  كــه شــبيه  مي كننــد 
ــي از دل آن  ــرار داد اجتماع ــن ق اســت. همي
ــنت  ــل س ــد اه ــن جدي ــد. متفكري در مي آي
صريحــا اعــالم مي كننــد كــه تفكــر قــرار داد 
اجتماعــي كــه در غــرب مطــرح شــد، حتــي 
ــا از  ــن را م ــه اي ــد ك ــم مي كنن ــار ه افتخ
ــتناد  ــتيم و اس ــا االن داش ــالم ت ــدر اس ص
مي كننــد بــه ســقيفه بــه ايــن طــرف و 
ــاب  ــی انتخ ــت نوع ــد بيع ــن مي گوين بنابراي
اســت كــه در دورة امــروز هــم مطــرح اســت. 
فقهــي  نــگاه  و  شــيعي  تفكــر  در  امــا 
ــدگاه  ــا دو دي ــت. م ــد نيس ــا واح ديدگاه ه

داريــم:
ــه  ــه اين ك ــت ب ــد اس ــدگاه معتق ــک دي ي
بيعــت اصــاًل منطبــق بــر انتخابــات نيســت، 
ــه  ــت ب ــن اس ــقوقش ممك ــي از ش در بعض
صــورت مــن وجــه تطبيــق كنــد، امــا 

ــد. ــم دارن ــا ه ــوي ب ــالف ماه اخت
ــه  ــت مقول ــد اس ــم معتق ــدگاه ه ــک دي ي
انتخابــات مبتنــي بــر حقــوق فطــري و يــک 
بحــث كامــاًل عقلــي اســت. مــا در شــرايطي 
كــه نمي دانيــم حاكــم چگونــه انتخــاب 
كنيــم و چــه نــوع حكومتــي را انتخــاب 
كنيــم، بــه انتخابــات تــن مي دهيــم. جايــي 

كــه خــود ديــن گفتــه اســت حكومــت 
ــا  ــر ي ــر، پيامب اســالمي واجــب اســت و رهب
ــات  ــا ولــي فقيــه اســت. پــس انتخاب امــام ي

ــت؟ ــراي چيس ب
در  كــه  بيعتــي  آن  مي گوينــد  بنابرايــن 
فقــه اســالمي داريــم از بحــث انتخابــات 
متفــاوت اســت. دليــل ديگــر عــدم انطبــاق 
بيعــت و انتخــاب ايــن اســت كــه مي گوينــد 
ــد  ــاز مي كني ــي ب ــت را وقت ــه هاي بيع ريش
ــتند؛  ــه هس ــاًل دو مقول ــه اص ــد ك مي بيني
ــي تســليم  ــرداري، يعن ــي فرمانب ــت يعن بيع
حاكــم شــدن، يعنــي هم پيمــان حاكــم 
ــزاري  ــاده خدمتگ ــي آم ــت يعن ــدن، بيع ش
بــه حاكــم، در حالــي كــه مي گوينــد مــا در 
ــت  ــم، دول ــاب مي كني ــر انتخ ــات نوك انتخاب
ــا  ــم. م ــاب كني ــم انتخ ــخگو مي خواهي پاس
كنيــم  انتخــاب  را  افــرادي  مي خواهيــم 
ــد.  ــري بكنن ــد و نوك ــا برون ــرف م ــه از ط ك
ــاب  ــا انتخ ــت آق ــا در بيع ــه م ــي ك در حال
مي كرديــم، تــوي انتخابــات بــه معنــاي 
امــروزي مــا نماينــده انتخــاب مي كنيــم 
چــون همــه مــا شــهروندان كــه نمي توانيــم 
برويــم و حاكــم شــويم. يــک نفــر كــه 
ــرود  آمادگــي دارد مي گوييــم از طــرف مــا ب

ــد. ــام بده ــا را انج كار ه
ــه  ــم ك ــت نمي گويي ــه در بيع ــي ك در حال
از طــرف مــا بــرو ايــن كار هــا را انجــام 
بــده، مي گوييــم كــه بــا شــما پيمــان 
ــد  ــت كني ــا را هداي ــر م ــه اگ ــم ك می بندي
ــد،  ــير بياوري ــي در مس ــاي دين ــا آموزه ه و ب
مــا اطاعــت كنيــم، بنابرايــن مي بينيــم كــه 

ــت. ــاوت اس ــي متف ــش خيل ماهيت
ــزو  ــت ج ــه بيع ــد ك ــور مي گوين و همين ج
ــي  ــا كس ــر ب ــما اگ ــت. ش ــه اس ــود الزم عق
بيعــت كرديــد ديگــر نمي توانيــد پــس 
ــاب  ــات از ب ــه انتخاب ــي ك ــد. در حال بگيري
وكالــت مي شــود و جــزو عقــود جايــزه 

مي شــود. 
ــه  ــد ك ــه كرده ان ــروزي تجرب ــاي ام در دني
تشــكيل  راه هــاي  عاقالنه تريــن  از  يكــي 
حكومــت و گزينــش كار گــزاران همــان بحث 

ــت.  ــات اس انتخاب
نصــوص  و  متــون  در  كــه  كنيــم  چــه 
شــما نمي توانيــد معادل ســازي كنيــد و 
ريشــه هاي دينــي برايــش پيــدا كنيــد. 
ــت  ــي اس ــد عقالن ــم. مي گوين ــه كار كني چ
ــا  ــه م ــل ب ــم عق ــت. حك ــل اس ــم عق و حك
ــي  ــه عقالن ــزي ك ــر چي ــه حص ــد ك مي گوي

بــود مي شــود از آن اســتفاده كــرد.
ــي،  ــوادي آمل ــت اهلل ج ــل آي ــا مث و بعضي ه
ــل تشــخيص  ــر آنچــه عق ــه ه ــد ك مي گوين

در نصوص و متون 
اسامي و فقه ما در 
گذشته، انتخابات 
به سبک امروزی 
وجود نداشت. اما 
مکانیزمی مقارن 
با انتخاب حاکم 

اسامی وجود 
داشت به نام بیعت، 
که از صدر اسام و 
حتي قبل از اسام 
مطرح بود و اسام 

آمد آن را امضا 
کرد
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ــد  داد، عقــل بــدون هــواي و هــوس، مي توان
ــوان حكــم دينــی هــم تلقــي شــود.  ــه عن ب
بنابرايــن ايــن تجربــه بشــري را مي تــوان بــه 

عنــوان يــک مســئله دينــي تلقــی كــرد.
ــات  ــد مي شــود انتخاب ــه مي گوين كســاني ك
ــه  ــي ك ــن بيعت ــر همي ــم ب ــق كني را منطب
ــرد  ــتر رويك ــم بيش ــي داري ــوص دين در نص
كــه  زمانــي  مي گوينــد  دارنــد.  روشــي 
مــا ســراغ بيعــت و انتخابــات مي رويــم 
ــد.  ــباهت دارن ــم ش ــا ه ــي ب ــم خيل مي بيني
چيز هايــي گفتنــد، همــه آن هــا تقريبــاً 
ــه آن  ــي ب ــد محتواي ــي دارن ــرد روش رويك

نــگاه نمي كننــد چــي مي گوينــد.
ــم،  ــات مي زني ــه انتخاب ــا دســت ب ــا كجا ه م
جايــي كــه دليــل قطعــي نداريــم، اگــر 
ــل عمــل  ــا دلي ــه خــب ب ــل داشــتيم ك دلي
ــم  ــورد ه ــن م ــن در اي ــم، بنابراي می كردي
انتخابــات بــا بيعــت برابــر و مســاوي اســت.
و همين طــور در بيعــت يــک وجــه مشــترك 
ــت  ــم و آن اكثري ــدا كردي ــم پي ــري ه ديگ
بــودن اســت. حاكــم اســالمي وقتــي  كــه بــا 
او بيعــت مي كننــد، زمانــي مشــروعيت دارد 
ــا او بيعــت مي كننــد،  كــه اكثريــت مــردم ب

ــد. ــح مي كنن ــا تصري ــن را فقه اي
ــات  ــم؛ در انتخاب ــت را داري ــت اكثري در بيع
امــروز مبتنــي  هــم مي گوينــد دنيــاي 
بــر اكثريــت اســت. بنابرايــن مي توانيــم 
بگوييــم كــه انتخابــات در ايــن زمينــه 
هــم بــا بيعــت نقطــۀ اشــتراك دارد و 
مي توانــد همــان انتخابــات باشــد. خــب 
ــاً مي گوينــد كــه مــا مي توانيــم وجــه  نهايت
ــم.  ــت كني ــات درس ــراي انتخاب ــرعي ب ش
باالخــره يــک جاهايــي هــم تفــاوت دارنــد، 
بدهيم.)تطبيــق  تطبيــق  امــا مي توانيــم 

ــي( روش
ــت، روش  ــي اس ــا روش ــق آن ه ــي تطبي يعن
بيعــت كــردن؛ حــاال دســت دادن و حضــور 
يــا هــر چيــزي روش اكثريتــي، چــون 
ــا  ــم دو معن ــروز ه ــي ام ــت دموكراس اكثري
دارد كــه يــک دموكراســي روشــي داريــم كه 
ــي  ــک دموكراس ــركت كننده و ي ــت ش اكثري
ــم  ــد مه ــه مي گوين ــم ك ــي داري ــر روش غي
كار آمــدن چطــوري  روي  نحــوه  نيســت 
ــي  ــه دموكراس ــت ك ــن اس ــم اي ــد، مه باش
باشــد و جامعــه و مــردم بــه حقــوق و 
ــو  ــد، ول ــدا كنن ــای خــود دســت پي آزادي ه
ــا دموكراســي و اكثريــت هــم ســر  اين كــه ب

ــند.  ــده باش كار نيام
در ايــن مــورد شــهيد آيــت ا... مطهــري يــک 
ديــدگاه خيلــي قشــنگي دارنــد و مي گوينــد 
ــا  ــت ام ــات اس ــان انتخاب ــت هم ــه: بيع ك

امــروزي  انتخابــات  از  پر رنگ تــر  كمــي 
اســت.

ــاب  ــاً انتخ ــاب( صرف ــای انتخ ــه معن رأي )ب
كــردن اســت، امــا ديگــر تســليم و اطاعــت 
و غيــره پشــت ســرش نيســت، امــا در 
ــهيد  ــن ش ــم. بنابراي ــا را داري ــت اين ه بيع
مطهــري از نظــر روشــي مي گوينــد كــه 
بيعــت و انتخابــات يكــي اســت امــا از لحــاظ 
ــا هــم دارنــد. محتوايــي يــک تفاوت هايــي ب
ــک  ــات ي ــت انتخاب ــوان گف ــن، می ت بنابراي
ــدرت  ــكل گيري ق ــتای ش ــدي در راس فراين
و  اســت  خــودش  حوزه هــاي  همــه  در 
ــا  ــه هميــن صــورت اســت، ام بيعــت هــم ب
ــود  ــزو عق ــد ج ــه آن عق ــاوت ك ــن تف ــا اي ب
ــز  ــود جاي ــه اســت و ديگــری جــزو عق الزم
ــن تفــاوت را اين طــور  اســت. حــال، مهم تري
مي توانيــم تقريــر كنيــم كــه بيعــت يكســري 
ــات قواعــد  قواعــد پيشــيني دارد، امــا انتخاب
پيشــين در دنيــاي امــروزي نــدارد. در دنياي 
امــروز مــن وقتــي مي خواهــم بــروم انتخــاب 
كنــم، هيــچ چيــزي از قبــل در ذهنــم 
ــدوق  ــاي صن ــن پ ــن خالي الذه ــت، م نيس
ــن  ــه هــر يــک از اي مــی روم، دوســت دارم ب
كانديداهــای رياســت جمهــوري رأي بدهــم. 
ــت. از  ــتني نيس ــت دوست داش ــي در بيع ول
قبــل يــک قاعــدة تكليــف، شايسته ســاالري 
و حســاب و كتــاب اعتقــادی داريــم، بنابراين 

ــي در  ــد پيشــيني هســت ول در بيعــت قواع
ــدارد. ــات قواعــد پيشــني وجــود ن انتخاب

امــا كســاني كــه می خواهنــد انتخابــات 
بــا  و  بياورنــد  فقــه  در  يک جــوری  را 
بيعــت تطبيــق بدهنــد و همان طــور در 
ــران  ــالمي اي ــوري اس ــي جمه ــون اساس قان
ــد  ــف كردن ــه اي تعري ــه گون ــات را ب انتخاب
ــر  ــق ب ــه منطب ــن وج ــورت م ــه ص ــه ب ك
ــات در  ــون انتخاب ــرا؟ چ ــد، چ ــت باش بيع
ــي  ــز اســت، مي توان غــرب جــزو عقــود جاي
بــه هــم بزنــي ولــي در جمهــوري اســالمي، 
شــما اگــر بــه كســي رأي دادي نمي توانــي 
ــر  ــر رأي دادي رهب ــري، شــما اگ ــس بگي پ
ــه  ــت ك ــي نيس ــردي، دل بخواه ــاب ك انتخ
هــر موقــع خوشــت آمــد بيايــي و آن را پس 
بگيــري ديگــر تمــام شــد، شــما در ورودي 
آزاد بــودي و انتخــاب داشــتي، مي  توانســتي 
رأي ندهــي، ولــي حــال كــه رأي دادي ديگر 
جــزو عقــود الزم شــد، مثــل بيعــت، بيعــت 
ــه  ــد اطاعــت كنــي وگرن اگــر رأي دادي باي
ــا و در  ــي م ــون اساس ــردی، در قان ــاه ك گن
ــم  ــران حاك ــه در اي ــي ك مردم ســاالری دين

اســت.
ــن اســت  ــت مقــام معظــم رهبــري اي و قرائ
كــه انتخابــات هــم مبتنــي بــر قواعــد 
پيشــيني اســت، مثــل بيعــت بــا يــک 
 خــودش.  خــاص  تفاوت هــاي 

در بیعت، اکثریت را داریم؛ در انتخابات هم مي گویند دنیاي امروز مبتني بر اکثریت است. 
بنابراین مي توانیم بگوییم که انتخابات در این زمینه هم با بیعت نقطة اشتراك دارد و 

مي تواند همان انتخابات باشد
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یادداشت

انتخاب اصلح و مطلوب
بــر اســاس نظــام حكومتــی جمهــوری اســالمی ايــران، هــر انتخاباتــی 
اعــم از انتخابــات مجلــس خبرگان رهبری، رياســت جمهــوری، مجلس 
شــورای اســالمی و شــوراهای شــهر بايد تبلــوری جــدی از جمهوريت و 
اســالميت موجــود در عنــوان ايــن نظــام باشــد، از ايــن رو بديهی اســت 
كــه ســامانه و دســتگاه نظارتــی بــر ايــن جريــان ضامــن حفــظ ايــن 
دو ويژگــی اســت و تمــام كســانی كــه از ايــن فيلتــر عبــور می كننــد 
ــح  ــد، صال ــد می رس ــه تأيي ــف ب ــاد مختل ــا در ابع ــت آن ه و صالحي
محســوب می شــوند. در چنيــن شــرايطی جمهوريــت نظــام در صيانت 
ــت از  ــوان گف ــود و می ت ــق می ش ــه و محق ــور يافت ــردم تبل از آرای م
ميــان كانديداهــای انتخاباتــی، شــخص يــا اشــخاصی كــه بــا رأی و نظر 
مــردم انتخــاب شــده و بــه قــوه مقننــه يــا قــوه مجريــه راه می يابنــد، 
عنــوان اصلــح بــر آن هــا قابــل اطــالق اســت، از ايــن رو می تــوان گفــت 
كــه اصلــح بــودن صفتــی ذاتــی بــرای كانديداهــا محســوب نمی شــود 
كــه مــردم بــا كشــف ايــن صفــات آن هــا را برگزيننــد، بلكه كســانی كه 
بــا آرای مردمــی انتخــاب می شــوند، بــه دليــل قــرار گرفتــن در دايــره 

انتخابــی مــردم عنــوان اصلــح را بــه خــود اختصــاص می دهنــد.

آسيبشناسیتبليغاتانتخاباتی
بــه علــت توســعه نيافتگی جامعــه مدنــی در كشــور مــا كــه ريشــه در 
نبــود يــا ضعــف نهادهــای مدنــی از جملــه ســنديكاها و اتحاديه هــای 
ــانه های  ــاد و رس ــازمان های مردم نه ــكل ها و س ــزاب، تش ــی، اح صنف
ــوده وار و  ــكلی ت ــه ش ــردم ب ــات آزاد دارد م ــژه مطبوع ــتقل، به وي مس
مســتقيم در تعامــل بــا بازيگــران سياســی قــرار دارنــد؛ بديــن ترتيــب 
چــون نهادهــای مدنــی امــكان ايجــاد قــدرت پرسشــگری را در مــردم 
ندارنــد، پاســخگويی صاحبــان قــدرت و يــا رقبــای انتخاباتــی آن هــا به 
مونولوگ هــای كليشــه ای و يــا تبليغــات عــوام فريبانــه و پوپوليســتی 
ــالوه  ــود، ع ــل می ش ــطحی نگری تبدي ــه س ــن زدن ب ــا دام ــراه ب هم
ــا فراهــم نمی شــود و از  ــرای آن ه ــز ب ــال ني ــد فع ــه نق ــن زمين ــر اي ب

ــازمان و  ــچ س ــوند و هي ــد می ش ــز ناپدي ــدرت ني ــت دهندگان ق دس
و شــخصيت حقوقــی نيــز مســئوليت اشــتباهات آن هــا را بــر عهــده 
ــه  ــه عرص ــت ك ــری اس ــيب و خط ــن آس ــن بزرگ تري ــرد، اي نمی گي

تبليغــات انتخاباتــی را تهديــد می كنــد.

راهکارهایمشارکتافزاییمردم
مشــاركت گروه هــای مختلــف مــردم در انتخابــات مجلــس يــا رياســت 
جمهــوری بــه داليــل گوناگــون تقويــت و يا تضعيــف می شــود. بديهی 
ــا شــناخت  ــد ب ــی باي ــانه مل ــه خصــوص رس ــانه ها، ب ــه رس اســت ك
ــه كاهــش  ــا ب ــی كــه وجــود آن ه ــل مشــاركت افزا و عوامل ــق عل دقي
مشــاركت های مردمــی می انجامــد البتــه از نــگاه خــود مــردم، 
ــای  ــن برنامه ه ــب و همچني ــی مطال ــی و اثربخش ــای محتواي ــر غن ب
خــود بيفزاينــد، البتــه بايــد توجــه داشــت كــه برخــورداری از عناصــر 
ــد. از ســوی  ــد حضــور گســترده مــردم را رقــم بزن قوام بخــش می توان
ديگــر رســانه ای چــون رســانه ملــی می توانــد بــا شفاف ســازی، نقشــی 
ــردم در  ــور م ــده حض ــل كاهش دهن ــردن عوام ــع ك ــی در مرتف اساس

صحنــه انتخابــات ايفــا كنــد.
در ايــن ميــان بايــد توجــه داشــت كــه برنامه هــای صداوســيما بايــد به 
گونــه ای طراحــی و توليــد شــود كــه مخاطــب از هــر گــروه و قشــری 
ــوای  ــا محت ــورد ب ــد و در برخ ــی را درياب ــانه مل ــوزی رس ــس دلس ح

ــرد. ــوگ در او شــكل نگي ــی و مونول ــا احســاس تک گوي برنامه ه
بــرای مثــال می تــوان از برنامه هــای ميزگردمحــور، جلســات پرســش 
ــرای طــرح نظــر  ــی ب ــو و تلويزيون و پاســخ و حتــی نمايش هــای رادي
مخالفــان و موافقــان، البتــه همان گونــه كــه هســت اســتفاده كــرد، در 
ايــن ميــان آنچــه از اهميتــی خاص برخــوردار اســت، پرهيــز از تحريف 

بــه منظــور پاســخگويی بــه ســؤاالت ذهنــی مخاطــب اســت.
ــف مشــاهده  ــای مختل ــی گروه ه ــرايطی وقت ــن ش ــد در چني بی تردي
می كننــد كــه ســازمان صداوســيما حتــی بهتــر و شــفاف تر از خــود 
آن هــا افــكار و عقايدشــان را مطــرح می كنــد، نــه تنهــا بــه ملــی بــودن 
ــر  ــا ديگ ــردن آن ب ــی ك ــی جايگزين ــان آورده و در پ ــانه ايم ــن رس اي
رســانه ها برنمی آينــد، بلكــه پاســخ های اصولــی و منصفانــه بــه نقدهــا 
و ايــرادات خــود را نيــز دريافــت می كننــد و در می يابنــد كــه كــه ايــن 
عوامــل مشــاركت حداكثــری مــردم را درپــی دارد و از اثرگــذاری عناصر 

 .ــد ــی می كاه ــاركت های مردم ــده مش كاهش دهن

دکتر محمدعلی الستی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
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روزنگار

آیین قالی شویی در مشهد اردهال
شکلگيرینهضتعلمیشيعه
امامتدرروزگاربدعتها

روزارتش،بایادیازبزرگمردارتش
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سیره

اولين روز از ماه گران قدر رجب، مصادف اســت با والدت حضرت 
امام محمد باقــر)ع(، پنجمين امام شــيعيان؛ امــام بزرگواری 
كه لقب ايشان، »باقرالعلوم« به معنی شــكافنده علوم است. آن 
حضرت به عنــوان پرچمدار تعليم و تعلم، با شــناخت و معرفتی 
كه به علوم و دانش های مختلف داشــتند، تحوالت بزرگی را در 
جامعه آن دوران رقم زدند كه شــرايط را برای پايه گذاری مكتب 
شيعه جعفری توســط فرزندشــان، امام جعفر صادق)ع( فراهم 
كرد. در اين مكتب دانشمندان و علمای بســياری تربيت شدند 
كه هر كدام در رشته های مختلف بانی تحول و پرورش علوم طی 

ساليان بعد از خود بودند.
امام محمــد باقر)ع( در حماســه عاشــورای حســينی كودك 
خردســالی بودند كه همه صحنه های هجرت، شهادت، حماسه 
و اســارت را از نزديک ديدنــد و به خوبی با ايــن موضوع مواجه 
شدند كه جهل می تواند از انسان ها چه موجود شقی و خطرناكی 
بسازد... موجودی كه شقاوتش به حدی باشــد كه روی خاندان 

کدام امام مدرسه های دینی را پایه گذاری کرد؟ 

شکل گیری
 نهضت علمی شیعه

پيامبر)ص( شمشير  بكشد و به اسارتشان بگيرد و... . 
از طرف ديگــر در زمان امامت آن حضرت، شــرايط نابســامان 
حكومت بنی اميه موجب بروز سردرگمی های بسياری نسبت به 
دين در ميان مردم شده بود و نياز به حركتی محكم و متقن برای 
ارائه تصوير واقعی دين در جامعه احســاس می شد. از اين رو در 
دوران امامت 20 ساله شــان، حوزه علميه تأسيس كرده و بيش 
از پانصد نفر، شــخصيت علمی، فقهی، كالمــی، عقلی، عرفانی، 

عبادی و جهادی تربيت كردند. 
امام باقر)ع( در دوران امامت خويش، با وجود شرايط نامساعدی 
كه بر عرصه فرهنگ اسالمی ســايه افكنده بود، با تالشی جّدی و 
گســترده، نهضتی بزرگ در زمينه علمی طراحی كردند. تا جايی 
كه اين جنبش دامنه دار به بنيان گذاری و تأســيس يک دانشگاه 
بزرگ و برجســته اســالمی انجاميد كه پويايی و عظمت آن در 

دوران امام صادق)ع(، به اوج خود رسيد.
امام)ع( با برقراری مدرســه علمــی و از راه تبيين چالش های 
علمی، تحكيم مبانی معــارف و اصول ناب اســالمی با تكيه بر 
آيات رهنمون گر قرآن با كج انديشــی ها مبــارزه و تمام ابواب 
فقهی و اعتقــادی را از ديدگاه قرآن بررســی كردند. ايشــان 
همچنين به پرورش دانشــمندان و فرهيختگان عصر خود برای 
به ثمر نشســتن جنبش بزرگ علمی پرداختند؛ به گونه ای كه 
دانشــمندی چون »جابر بن يزيد جعفی« هرگاه می خواســت 
ســخنی در باب علم به ميان آورد، با آن توشــه ای كه از دانش 
داشــت می گفت: »جانشــين خدا و ميراث دار دانش پيامبران 
محمد بــن علی)ع( برايــم اين گونه گفت...« و بــه دليل ناچيز 
ديــدن موقعيت علمی خــود در برابر جايگاه امــام)ع(، از خود 

نظری به ميان نمی آورد.
با نگاهــی كوتاه بــه مســتندات فقهی و تفســيری شــيعه، 
به  خوبی می تــوان دريافت كه بخش زيــادی از روايات فقهی، 
اخالقی و تفســيری شــيعه از امام باقر)ع( نقل شــده است. 
»وسائل الشــيعه« و كتــب تفســيری ماننــد »البرهــان« از 
بحرانــی و »صافی« از فيض كاشــانی، حــاوی روايات زيادی 
در زمينــه تبيين مســائل فقهی و توضيح آيات قرآن و شــأن 
نزول آن هاست كه از آن حضرت روايت شــده است. عالوه بر 
اين ها، مقدار زيادی اخبار تاريخی دربــاره اميرالمؤمنين)ع( 
و جنگ صفين نيز از آن حضرت نقل شــده اســت. همچنين، 
در حوزه اخالق، رهنمون هــا و توصيه های گهربــاری از امام 
باقر)ع( روايت شــده؛ جمالت قصاری كــه در نهايت زيبايی 
برخاســته از روح معصوم و كماالت درونی امام)ع( است. طبق 
پژوهش های موجود، 130 هزار حديث و روايت درباره مسائل 

گوناگون از ايشان به يادگار مانده است.
آن حضــرت در باب كمــال فرموده اند: »الكمــال كل الكمال، 
التفقه فی الدين و تقدير المعيشــه و الصبر علــی النائبه، تحت 
العقــول: كمال به تمامــه در چند چيز اســت؛ فقاهت در دين، 
اندازه گيــری در دين، اندازه گيری در معيشــت، شــكيبايی بر 

سختی.«

اولرجب،والدتاماممحمدباقر)ع(
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سوم رجب ســال 254 هجری، امام علی النقی)ع(، ملقب به هادی به 
شهادت رسيدند؛ ايشان در سن 8 ســالگی و با شهادت پدرشان امام 
جواد)ع( به مقام امامت رســيده و دوران امامتشان 34 سال به طول 
انجاميد. آن حضرت با اين كه شــديدا تحت نظر بودند و در دوره ای 
زندگی می كردند كه جامعه از نظر سياســی در خفقــان بود، از پای 
ننشستند و فعاليت های خود را به شــيوه ای متناسب با اوضاع زمان، 

پيش بردند. 
متوكل، علويان را در محاصــره اقتصادی قرار داده بود. به شــاعران 
درباری مال فراوانی می داد تا در اشــعار خود به ائمه عليهم الســالم 
بی احترامی كنند. او اكثر ســادات جليل القدر آن زمان را دستگير و 
زندانی كرده بود. از هولناك ترين اقدامات او در دوره حكومتش، انهدام 
و تخريب مرقد امام حسين عليه الســالم بود. اوضاع معيشتی مردم و 
خصوصا علويان در زمان خلفای عباســی مخصوصــا متوكل و بقيه 

خلفای هم عصر امام هادی)ع(، بسيار دشوار بود. 
از مهم ترين فعاليت های ايشان در اين شــرايط اين بود كه به مردم از 
راه های گوناگــون آگاهی داده و منصب امامــت و مقام علمی خود را 
طی سخنان خويش و در مناظرات و پرسش و پاسخ های علمی، آشكار 
كرده و تثبيت كنند. همچنين عدم مشروعيت حكومت بنی عباس را 

تبيين می كردند.
شناسايی و جذب افراد با استعداد و تربيت آنان بر اساس اصول اسالمی 
و مجهز ساختن آنها به انواع دانش های مورد نياز جامعه، از رسالت های 
مهم امامان معصوم عليهم الســالم بود و محدوديت های اعمال شده 
از ســوی حكومت های وقت، هرچنــد انجام اين رســالت را در حد 
مطلوب، با مشكالتی مواجه ساخت و بســياری را از دست يابی به اين 
سرچشمه های زالل دانش و معرفت، محروم كرد، ولی موجب تعطيل 

شدن آن نشد. بر اساس نوشته شــيخ طوسی، تعداد دست پروردگان 
ايشان و كسانی كه از آن حضرت، در زمينه های مختلف علوم اسالمی، 
روايت نقل كرده اند، بيش از 185 نفر است كه در ميان آنان، می توان 
چهره های برجسته علمی و فقهی چون »ايوب بن نوح«، »حسن بن 

علی ناصر«، »عبدالعظيم حسنی« و »عثمان بن سعيد« را نام برد.

ارزشهایانسانی
امام هادی)ع( ارزش های انســانی را گوهرهای نابی می دانستند كه 
جوينده آن، در واقع به دنبال ُدّر و ياقوت است و اگر بتواند با تالش های 
خود به آن برسد، ســرمايه ای اندوخته كه كســی را چنين سرمايه 
گرانْ سنگی به دست نيامده است. ايشان در سرزنش كسانی كه اين 
ارزش ها را سبک شمرده و كرامت را درك نمی كنند، فرمودند: »هر كه 
ارزش بزرگواری را نداند، شايسته خواری و خفت است.« و يا در جای 
ديگری از ايشان نقل شده است: »هر كه قدر خود نداند، از شّر او ايمن 

نباش.«
امام هادی)ع( در مبارزه با عادت ها و سنت های باطل جاهلی، تالش 
فراوان داشت؛ يكی از اصحاب ايشــان می گويد: روزی انگشتم زخم 
برداشت و در راه، با مركبْ ســواری برخورد كردم و شانه ام آسيب ديد 
و پس از آن، وارد جمعيتی شــدم و لباس هايم پاره گشت. همين كه 
خدمت ابوالحسن، امام هادی)ع(، رســيدم، گفتم: خداوند مرا از شر 
اين روز آســوده بدارد، چه روز شومی اســت! حضرت از شنيدن اين 
سخن ناراحت شــدند و به من فرمودند: »... ای حســن! روزگار را چه 
گناهی است كه چون به ســزای كردار خويش می رسيد، آن را شوم 
می شــماريد؟... به راه خطا مرو و روزها را مؤثر در احكام الهی ندان و 

 »...!نقشی به عهده آن ها مگذار

نگاهی به زندگی و زمانه حضرت هادی علیه السالم

امامت در روزگار بدعت ها

زیارتجامعهکبيره

يكی از يادگارهــای حضرت هادی 
جامعــه«  »زيــارت  عليه الســالم، 

است.
امام)ع( دراين زيارت، به توصيف جايگاه 
امامــت و در واقع، به امام شناســی برای 

تمامی دوستداران اهل بيت عليهم السالم 
پرداختــه و آنها را با مقــام آن بزرگواران 
آشنا می ســازد. يكی از ويژگی های اين 
زيارت نامــه، عمومــی بودن آن اســت؛ 
بدين معنا كه می تــوان آن را در تمامی 
زيارت های مربوط به دوازده امام خواند و 

بهره مند شد.
در فــرازی از ايــن زيــارت پرمحتــوا 

می خوانيم: »هر انسان شــريفی، در برابر 
شرافت شما، ســر فرود آورد و هر گردْن 
فرازی، به فرمان شــما درآيــد و فروتن 
گردد... نام شما در رديف نام های ديگران 
اســت و پيكرتان با ســاير پيكرها،... چه 
شيرين است نام های شــما و چه گرامی 
اســت جان هايتان و چه بزرگ و واالست 

مقام شما...«

از مهم ترین 
فعالیت های ایشان 
در این شرایط این 
بود که به مردم از 
راه های گوناگون 
آگاهی داده و 
منصب امامت و 
مقام علمی خود را 
طی سخنان خویش 
و در مناظرات و 
پرسش و پاسخ های 
علمی، آشکار کرده 
و تثبیت کنند

سومرجب،شهادتامامهادی)ع(
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سیره

او باب الحوائج است 
دهــم رجــب تولــد امــام محمــد تقــی)ع( اســت؛ امــام نهــم كــه 
نامــش »محمــد«، كنيــه اش »ابــو جعفــر« و معروف تريــن القــاب 
او »تقــی« و »جــواد« اســت، در مــاه رمضــان ســال 195 هجــری 
قمــری در شــهر مدينــه ديــده بــه جهــان گشــود. پــدر ايشــان، 

حضــرت رضــا)ع(؛ امــام هشــتم شــيعيان بــود.
تولــد امــام جــواد)ع( كــه اواخــر عمــر امــام رضــا)ع( رخ داد، يــک 
كرامــت الهــی بــود. ايشــان بارهــا از حضــرت جــواد)ع( بــه عنــوان 
ــتن  ــه نداش ــرا ك ــرد، چ ــاد می ك ــت ي ــر و برك ــودی پرخي مول
ــه  ــبهه ها ب ــی ش ــب برخ ــين، موج ــوان جانش ــه عن ــدی ب فرزن
ــود و تولــد جــواد االئمــه)ع( پاســخ  امامــت ايشــان هــم شــده ب
ــه  ــبهاتی را ب ــه ش ــت ايمانی ك ــراد سس ــرای اف ــود ب ــی ب محكم

ــد.  امامــت حضــرت امــام رضــا)ع( وارد كــرده بودن
ــاره زندگــی امــام جــواد)ع(  هــر چنــد آگاهی هــای تاريخــی درب
چنــدان گســترده نيســت، امــا همــه مورخــان و عالمــان دينــی 
ــد كــه ايشــان پــس از شــهادت امــام رضــا)ع(  اتفــاق نظــر دارن
در هشــت ســالگی بــه امامــت رســيد و دوران امامتــش هــر چنــد 
كوتــاه، امــا پربــار بــوده و همچنيــن ايــن امــام بزرگــوار بيــش از 

ــد.  ــر نكرده ان ــال عم 25 س
ــان را  ــی ايش ــی از زندگ ــای تاريخ ــودن آگاهی ه ــم ب ــل ك دلي

می تــوان در اختنــاق سياســی حاكمــان وقــت دانســت. افــزون بــر 
ايــن نكتــه، زندگــی امــام جــواد)ع( چنــدان طوالنــی نبوده اســت 
ــا  كــه اخبــار فراوانــی هــم از آن در دســترس مــا قــرار گيــرد. ب
همــه دشــواری های اجتماعــی و اختنــاق حاكــم، امــام جــواد)ع( 
ــت  ــام مأموري ــد و از انج ــش می گيرن ــی را پي ــت فرهنگ فعالي
خــود بــه عنــوان فرزنــدی از خانــدان پيامبــر)ص( شــانه خالــی 
نمی كننــد. ايشــان در مكتــب خــود شــاگردان خوبــی را تربيــت 
ــود  ــان عصــر خ ــه و مردم ــر جامع ــق ب ــن طري ــد و از اي می كنن

ــد.   ــر می گذارن تأثي
اگــر نگاهــی به تاريــخ بيندازيــم می بينيــم در زمــان امــام باقر)ع( 
و امــام صــادق)ع( شــرايط اجتماعــی مســاعد بــود و بــه هميــن 
جهــت تعــداد شــاگردان و راويــان حضــرت صــادق)ع( بالــغ بــر 
چهــار هــزار نفــر می  شــد، ولــی از دوره امــام جــواد)ع( تــا امــام 
عســكری بــه دليــل فشــارهای سياســی و كنتــرل شــديد فعاليت 
ــيار  ــان بس ــت ايش ــعاع فعالي ــت، ش ــار خالف ــرف درب ــان از ط آن
ــگان  ــان و پرورش يافت ــداد راوي ــر تع ــن  نظ ــود و از اي ــدود ب مح
ــش  ــادق)ع( كاه ــرت ص ــان حض ــه زم ــبت  ب ــان نس ــب آن مكت

ــد. ــان می  ده ــمگيری را نش ــيار چش بس
بنابرايــن، اين كــه تعــداد راويــان و اصحــاب ايشــان حــدود 110 
نفــر بــوده و جمعــاً 250 حديــث از آن حضــرت نقــل شــده، نبايد 
تعجــب كنيــم، زيــرا از يک ســو، شــديداً تحــت مراقبــت و كنتــرل 
سياســی بوده انــد و از طــرف ديگــر، زود بــه شــهادت رســيده اند. 
ــداد  ــن تع ــان همي ــت در مي ــه داش ــد توج ــال باي ــن ح در عي
ــان  ــای درخش ــرت، چهره  ه ــان آن حض ــاب و راوي ــدود اصح مح
ــار، احمــد  ــن مهزي ــی ب ــد عل و شــخصيت های برجســته  ای مانن
بــن محمــد بــن ابــی نصــر بزنطــی، زكريــا بــن آدم، محمــد بــن 
اســماعيل بــن بزيــع، حســين بــن ســعيد اهــوازی و احمــد بــن 
محمــد بــن خالــد برقــی بودنــد كــه هــر كــدام در صحنــه علمــی 
ــی دارای  ــد و برخ ــمار می  رفتن ــه ش ــی ب ــه خاص ــی وزن و فقه

تأليفــات متعــدد بودنــد.
امــا بارزتريــن ويژگــی كــه مــردم حضــرت امــام جــواد)ع( را با آن 
ــا  ــن عرف ــت. در بي ــان اس ــودن ايش ــج ب ــند، باب الحوائ می شناس
و علمــا معــروف اســت كــه اگــر كســی از خداونــد متعــال، علــم 
بخواهــد بــه وجــود مقدس امــام باقــر)ع( و امــام صادق)ع( توســل 
پيــدا كنــد. يــا اگــر كســی طالــب معنويــت اســت بــه حضــرت 
علــی)ع( متوســل شــود. امــا دربــاره امــام جواد)ع( مشــهور اســت 
ــرآورده  ــا و ب ــب رزق و روزی در دني ــرای طل ــد، ب ــه می گوين ك
ــواد)ع(  ــام ج ــه ام ــل ب ــوی، توس ــادی و دني ــات م ــدن حاج ش
بســيار مجــرب اســت و در حكايــات و احــواالت مؤمنــان، بســيار 
ذكــر شــده اســت و اساســاً لقــب ايشــان، جــواد اســت و جــود، 
وصــف كســی اســت كــه زيــاد می بخشــد، بنابرايــن اعطــای ايــن 

ــرای ايشــان بی جهــت نبــوده اســت. لقــب ب
مــزار مطهــر آن حضــرت در كاظميــن، واقــع در كشــور عــراق در 
كنــار مــزار جــدش »امــام كاظــم)ع(« اســت و زائــران بســياری 

.دارد

دهمرجب،والدتامامجواد)ع(
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امــا  باشــی،  صبــر  اســوه  اين كــه 
ــم  ــدام ظل ــر ان ــی ات رعشــه ب خطبه خوان
بينــدازد، از همــه مصائــب گــذر كنــی و 
ــی،  نشــكنی، بايســتی و حــق حــرف بزن
كار هــر كســی نيســت. فقط زينــب)س(، 
دختــر اميــر مؤمنــان علــی)ع( و فاطمــه 
ــاهده  ــس از مش ــد پ ــرا)س( می توان زه
آنچــه در واقعــه كربــال بــر خانــدان 
پيامبــر رفــت، اين همــه بــا صالبــت 
ــالگرد  ــب س ــم رج ــد. پانزده ــار كن رفت
اســت،  زينــب)س(  حضــرت  وفــات 
ــتون های  ــه س ــال ك ــيرزن كرب ــان ش هم
ــده اش  ــای كوبن ــا خطبه ه ــم را ب كاخ ظل
ــچ  ــق هي ــان ح ــی وار از بي ــد و عل لرزان

ــت. ــی نداش اباي
و  نوشــته اند  تاريــخ  در  كــه  آن طــور 
امــام  شــهادت  از  پــس  می دانيــم، 
خانــدان  يارانــش،  و  حســين)ع( 
ــه شــدند  ــه اســارت گرفت ــر)ص( ب پيامب
و بــا گــذر از شــام بــه قصــر يزيــد 
ــب داده  ــی ترتي ــد مجلس ــيدند. يزي رس
و  كشــوری  ســران  و  اشــراف  و  بــود 
لشــكری شــام در آن شــركت داشــتند. او 
در حضــور اســرا، اشــعار كفرآميــز خوانــد 
و دربــاره پيــروزی خــود مطالبــی گفــت 
ــل  ــه نفــع خــود تأوي ــرآن را ب ــات ق و آي
ــه در  ــتی، ك ــا چوبدس ــپس ب ــرد. س ك
ــده  ــه ســر بري دســت داشــت، نســبت ب
ــرد و  ــائه ادب ك ــر)ص( اس ــد پيامب فرزن
ــه پيامبــر)ص( و  ــه ای كــه نســبت ب كين
ــی ســاخت و  اســالم در دل داشــت، علن
ــا  ــه مضمــون آن ه ــد ك اشــعاری را خوان

ــه مــن كــه  ــود: كاش ســران قبيل ايــن ب
و  می بودنــد  بــدر كشــته شــدند،  در 
ــه  ــزرج چگون ــه خ ــه طايف ــد ك می ديدن
از شمشــيرهای مــا بــه نالــه آمدنــد، 
می زدنــد:  فريــاد  خوشــحالی  از  تــا 
ــا  ــاد! م ــل مب ــو ش ــت ت ــد! دس ای يزي
آن  و  كشــتيم  را  بنی هاشــم  بــزرگان 
ــدر گذاشــتيم و  ــگ ب ــه حســاب جن را ب
ــت  ــر آن شكس ــروزی را در براب ــن پي اي
ــازی  ــا حكومــت ب قــرار داديــم. هاشــم ب
كــرد، وگرنــه، نــه خبــری از آســمان آمــد 
و نــه وحــی ای نــازل شــد. مــن از نســل 
ــدان احمــد  ِخنــِدف نيســتم اگــر از فرزن

ــرم. ــام نگي انتق
ــه  ــب)س( از گوش ــرت زين ــان حض ناگه
ــه  ــه مقابل ــد ب ــخنان يزي ــا س ــس ب مجل
ــه ای  ــا، خطب ــدای رس ــا ص ــت و ب برخاس
ــراد كــرد. خطبــه حضــرت زينــب)س(  اي
امــام  حّقانيــت  يزيــد،  ســبز  كاخ  در 
حســين)ع( و باطــل بــودن اعمــال يزيد را 
آشــكار ســاخت. خطبــه منطقــی حضــرت 
زينــب)س( در مجلــس يزيــد، حاضــران را 
ســخت تحــت تأثيــر قــرار داد، بــه گونه ای 
كــه يزيــد نســبت بــه اســرا، اندكــی 
نرمــش و انعطــاف نشــان داد و از هرگونــه 

ــرد.  ــز ك ــش ســخت پرهي واكن
ســخنان حضــرت زينــب)س( خطــاب 
ــی حضــرت  ــاب »زندگان ــد در كت ــه يزي ب
ــن  ــه اي ــهيدی ب ــر ش ــر دكت ــه« اث فاطم

ــت:  ــده اس ــورت آم ص
ــر ايــن مســند  ــو را ب ــه زودی آن كــه ت »ب
زيــر  را  مســلمانان  گــردن  و  نشــانده 

فرمــان تــو كشــانده، خواهــد دانســت كــه 
ــه  ــار چ ــوار و بی ي ــت و خ ــكار كيس زيان
كســی اســت. در آن روز، داور، خــدا و 
دادخــواه، مصطفــی و گــواه بــر تــو، دســت 
ــمن زاده  ــمن و دش ــا  ای دش ــت. ام و پاس
خــدا! مــن هــم اكنــون تــو را خــوار 
ــزی  ــه چي ــو را ب ــرزنش ت ــی دارم و س م
نمی شــمارم، امــا چــه كنــم كــه ديده هــا 
ــان و دردی  ــينه ها بري ــت و س ــان اس گري
ــه دل  كــه از كشــته شــدن حســين)ع( ب
داريــم، بی درمــان. ســپاه شــيطان )يعنــی 
عبيــداهلل بــن زيــاد و ســپاهيان او(، مــا را 
بــه جمــع ســفيهان می فرســتند تــا مــال 
ــاداش هتــک حرمــت خــدا  ــه پ خــدا را ب
ــت اســت  ــن دســت جناي ــد. اي ــدو دهن ب
ــد و گوشــت  ــا می آالين ــون م ــه خ ــه ب ك
ماســت كــه زيــر دنــدان می خاينــد و 
پيكــر پــاك شــهيدان اســت كــه گــرگان 
ــه  ــا را ب ــر م ــد. اگ ــان از هــم می رباين بياب
غنيمــت می گيــری، غرامــت خــود را 
می گيريــم، در آن روز، جــز كــرده زشــت، 

ــداری.« ــزی ن چي
يزيــد از اطرافيــان خــود نظــر خواســت كه 
ــد بعضــی  ــد؟ هرچن ــا اســيران چــه كن ب
گفتنــد: اين هــا را نيــز بــه سرنوشــت 
ــی نعمــان  رفتگانشــان مبتــال گــردان، ول
ــا رفتــار  ــه او توصيــه كــرد ت بــن بشــير ب
ماليمــی داشــته باشــد. در اثــر روشــنگری 
حضــرت زينــب)س(، يزيــد مجبــور شــد 
ــه  ــين)ع( را ب ــام حس ــل ام ــت و قت جناي
ــن  ــدازد و او را لع ــاد بين ــن زي ــردن اب گ

 .ــد كن

وداع با اسوه صبر
در رثای بانوی کربال، حضرت زینب سالم اهلل علیها

خطبه منطقی 
حضرت زینب)س( 
در مجلس یزید، 
حاضران را سخت 
تحت تأثیر قرار 
داد، به گونه ای که 
یزید نسبت به اسرا، 
اندکی نرمش و 
انعطاف نشان داد و 
از هرگونه واکنش 
سخت پرهیز کرد

پانزدهمرجب،وفاتحضرتزینب)س(
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کلمه نخست

1
»پيرمــرد«، روی صندلی قديمی »مســجد« 
ــوم اســت  ــه معل ــی ك نشســته و ميكروفون
ــوة اوســت؛ مقابلــش بــه  هم ســن و ســال ن

عصــای »پايــه« تكيــه كــرده اســت.
رســم  بــه  ـ  )كــه  پيرمــرد  صــدای 
ــن  ــر ت ــد ب ــی بلن مداحــان اصيــل ـ پالتوي
ــر دارد(، در  ــر س ــكی ب ــن« مش و »عرقچي

هــوای گرفتــۀ مســجد می پيچــد. 
ــت  ــب« اس ــاه رج ــب های »م ــبی از ش ش
ــب،  ــه ش ــب ب ــه ش ــد ك ــه می دانن و هم
ــد...  ــد ش ــر خواه ــرد، خوش ت ــال پيرم ح
ــارك  ــاه مب ــب های »م ــه ش ــند ب ــا برس ت

ــان«. َرَمض
دير رسيده ام... 

آمده ام به سفر »شناسايی«!
قــرار اســت بــرای »تلويزيــون«، گفتگويــی 

مفصــل كنيــم بــا پيرمــرد...
ــم مهــم  ــن گفت وگــو براي ــدری اي ــا به ق ام
ــد روز  ــه ام چن ــم گرفت ــه تصمي ــت ك اس
پيش تــر بــه مســجدش بيايــم و او را ببينم.

ــخنرانی اش  ــا س ــوم ت ــوش می ش ــراپا گ س
را خــوب بشــنوم... و دربــارة شــخصيت 

ــم... ــتر بدان ــرد، بيش پيرم

پيرمــرد مــدام اســم بزرگانــی را بــه عنــوان 
مراجــع ســخن و زندگــی  و تحصيلــش در 
ــوم  ــرب... عل ــات ع ــی... ادبي ــات فارس ادبي
ــن... اصــول اعتقــاد در  دينــی... اقتصــاد دي

ــَرد... َ ــعر... می ب ش
ــم  ــر می شــوم... گمــان نمی كن ــز و ريزت ري
بــه ايــن زودی هــا بتوانــم روبه رويــش 

ــم. ــان داری بكن ــوی ج ــينم و گفتگ بنش
مســجد را رهــا می كنــم و بــه شــامگاه 
»پنجشــنبه ای از دهــۀ هفتاد« پنــاه می برم.

درســت بــه همــان انــدازه كــه فرزنــدش را 
می شناســم؛ او را نمی شناســم.

2
ـ  فرهنگــی  جلســۀ  بــه  را  »مــرد« 
او  و  كرده ايــم  دعــوت  مذهبی مــان 
ــۀ  ــان و »هدي ــی آن كــه از تعــداد مخاطب ب
ســخنران« بپرســد، نگاهــی بــه مــن كــرده 

و پذيرفتــه اســت.
ــش را  ــينۀ تواضع ــم پيش ــن ه ــش از اي پي
ديــده ام... درســت در ســال »شــصت و نه«... 
وقتــی كــه شــش ـ هفــت نفــر بوده ايــم و 
ــه  ــن جلس ــخنرانی در همي ــرای س از او ب

ــم... ــوت كرده اي دع

و او از »شــرق تهــران« تــا »جنَّت آبــاد« در 
غــرب تهــران آمــده بــود.

امــا اين بــار، موضــوع فــرق می كنــد... 
جمعيتی بيــش از آن روز مخاطبــان اويند... 

ســاختمانی و دفتــر و دســتكی داريــم...
او نيــز »اســتاد« بســياری از شــاعران نســل 
انقــالب و مؤلــف كتــاب »عروض«ی اســت 
ــن  ــالن م ــياری از هم نس ــع بس ــه مرج ك

اســت در شــعر.
ــرای هميــن و بيــش از گذشــته، مــَؤدَّب  ب
می شــوم و اصــرار می كنــم كــه فرســتادن 

»آژانــس« را بپذيــرد...
و او باز نپذيرفته...

حاال هم خودش آمده... 
پياده!...

بــا دمپايی هايــی ســاده و بلــوزی كــه 
شــلوارش  روی  و  اســت  آســتين كوتاه 

انداختــه شــده...
با كيف و كتابی كه زير بغل اوست...

مشــغول توجيــه مجــری می شــوم تــا او را 
بــا توصيفــی شايســته معرفــی كنــد.

ــب و  ــو: ادي ــرش، بگ ــِر آخ ــم: »آِخ می گوي
ــين  ــتاد حس ــته... اس ــناس شايس كتاب ش

ــی«! آه
استاد، سخنم را شنيده است...

سازندگان فروتن زیباترین 
لحظه های شوق

یادبود استاد »حاج علي آهي«، مداح و پیرغالم اهل بیت)ع(
سیدمحمد سادات اخوی
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ــد:  ــی می گوي ــرم و فروتن ــه ای از ش در هال
ــن:  ــا بفرماي ــت... ام ــم نيس ــتادش مه »اس
اِبــِن آهــی!... تــا پــدر زنــده ن، آهی شايســتۀ 

ايشــونه«.
بعدهــا كه اثــر ارزشــمند »پيرمرد« بــا مقدمۀ 
ــای  ــدش منتشــر می شــود؛ معن ــن فرزن وزي
ســخن اســتاد را بهتــر فهميــده ام... كتابــی در 
توصيــف و مــرور قواعــد »قافيــه«... اثــری كــه 
فخــر كتابخانه هاســت... بــه خاطــر نظــر نافــذ 

پــدر... و اســتواری تحليــل دقيــق پســر.
نمی دانم تواضع، موروثی است يا نه.

3
يكــی ـ دو روز بــه »عيــد نــوروز ســال 
از  مانــده و خبــر،  1392« خورشــيدی 
ــرده اســت: حاج علی رضــا  ــی ام ك درون، ته
بهــاری )فرزنــد ذاكــر نامــی اهل بيــت، حاج  

ــت. ــه اس ــا رفت ــين(، از دني شاه حس
خاطره هــای گوناگــون... از كودكــی تــا چنــد 

روز پيــش از اتفــاق، بــه يــادم آمده انــد.
ــرده  ــرم ك ــده، ضعيف ت ــش  آم ــاری پي بيم

ــت... اس
مدام درون سينه ام خالی می شود.

به رغــم حــال و احــوال، تصميــم گرفتــه ام 
كــه در مراســم »تشــييع« او حاضــر شــوم... 

قــرار، در »خانــۀ مداحــان« اســت.
ــازة او را پرســيده ام و  ســاعت رســيدن جن
راهــی می شــوم... جــوری كــه ـ بــه خيــال 
خــودم ـ در خلوتی برســم. حافظه ام بســيار 

ضعيــف شــده و كســانی را نمی شناســم.
و  آمــادة شكوفاشــدن  پنهــان،  بغضــی 
گريســتنی به انــدازة رودی خروشــان اســت.

از در حيــاط بــزرگ خانــۀ مداحــان در 
خيابــان »فخر آبــاد« كــه وارد می شــوم؛ 
ــر وقــت  ــی« ـ مدي ــزم »محمــد بِهتوي عزي
ــه ـ پيــش می آيــد  »روابــط عمومــی« خان

ــت... ــتقبال و مرحم ــه اس ب
»حســينيۀ  شــلوغی  متوجــه  دور،  از 
ــوم  ــی می ش ــف از بزرگان ــه« و دو ردي خان
كــه روی صندلی هايــی در دو ســوی دِر 
ــته اند... ده ـ دوازده  ــينيه نشس ورودی حس
نفــر از پيشكســوتان مداحــی. ناگهــان 
خيــال  لحظــه،  يــک  در  برمی خيزنــد. 
ــازه را وارد  ــا از پشــت ســرم، جن ــم ي می كن

حيــاط كرده انــد... يــا بزرگــی پيــش آمــده و 
ــه اوســت... پشــتم ب

تصــورم  دو  برمی گــردم...  و  می ايســتم 
اشــتباه اند. شــرمگين احتــرام بــزرگان 
شــتابی  قدم هايــم  بــه  و  می شــوم... 
می دهــم تــا بيــش از ايــن، بــر پــا نايســتند.

ورودی،  »هشــت«  چــپ  رديــف  در 
اســت... ايســتاده  »پيرمــرد« 

دو دســت را ـ بــه احتــرام ـ بــر ســينه 
مــی روم... پيــش  و  می گــذارم 

تــا جايــی كــه ممكــن اســت خــم می شــوم 
تــا پاســخ شايســته ای بــه احترام شــان 
ــا بيــش از همــه، شــرمندة  داده باشــم... ام

ــده ام. ــرد ش ــت پيرم مرحم
ببوســم...  را  تــالش می كنــم دســتش 
می بوســد... را  پيشــانی ام  و  نمی گــذارد 

جمله هايی از سر شرم می گويم...
ــه التفــات ـ می گويــد كــه  جمله هايــی ـ ب

ــد و شــرمنده ام می كننــد. »ذره پروری«ان
از هميشــه ريزتــرم... مقابــل »َســرْو«، بوتــۀ 

لــب پرچيــن، چيســت؟!
فهميــده ام كــه همۀ مســير كارهــای ناقابلم 
را بــرای تاريــخ مداحــی اصيــل )در رســانه و 

غيــره(، به دقــت رصــد كــرده اســت... 
نمی دانم تدبير، موروثی است يا نه.

4
مقابلم نشســته اســت. قــرار اســت »انجمن 

ادبــی خانــۀ مداحــان« نونِگری شــود...
از جلســۀ انجمــن، نمی دانــم... جــز مختصر 

توصيف هايــی از دوســتان اهــل ادب... 
تصويــر پيرمــرد در قــاب ترحيــم نشســته و 
جــای او در »خانــۀ مداحــان« خالــی اســت.

اســتاد »حــاج  محســن طاهــری« و »حــاج 
 َحَســن آهــی« نيــز در ســوی ديگــر ميــز 
نشســته اســت... و ديگرانــی بزرگــوار كــه به 

ــد... ــرام و لطــف، آمده ان احت
ــن،  ــد م ــزی مانن ــرای ناچي ــه ب ــر ك بی خب

ــی الزم نبــوده اســت. چنيــن آداب
مشغول سخن می شويم.

از اين در و آن در می گوييم.
دورم  بســيار  خانه نشــينی  ســال های 
كــرده اســت از هياهــوی انجمن هــا و 
مــواد  الزم،  به قــدر  ادبــی.  گروه هــای 

ـ  و  شــناخته ام  را  تشكيل دهنده شــان 
پنهــان چــرا؟!ـ  گاهــی از ته دل خواســته ام 
كــه بركنــار بمانــم. حــاال، همــان مصــداق 
جســتن ملخک اســت!... انــگار ســرانجام به 
دام افتــاده ام... طرحــی داده ام تــا مگر اطاعت 
امــر كــرده و از اصــل ماجــرا گريخته باشــم.

»تير خالص«، بر گيجگاهم می نشيند.
ــد و  ــاد می كن ــدر ي ــن«، از پ ــاج حس »ح
آخريــن روزهــای حضــورش در ايــن عالــم...

ــا مــن...  و تأكيــد و التفاتــش بــه گفتگــو ب
ــی. ــرای انجمــن ادب ب

بغض، پنجه به گلويم می اندازد.

5
زنده يــاد اســتاد »حــاج علــی آهــی«، يكــی 
از رشــيدترين نمونه هــای »ستايشــگری 

اصيــل« مــا در قــرن حاضــر بــود.
مــردی كــه در عرصــۀ علــم و عمــل... 
فعاليــت اجتماعــی و تقــوا... ادبيــات و 
مداحــی... شــاگردی اســتادان اديــب و 
پيــروی دقيــق اســتادان علــوم دينــی، 

هم زمــان پيــش رفتــه بــود.
گاهــی با مــرور اســم بزرگانــی كه اســتادان 
ــا  ــد... ب ــات بوده ان ــی و ادبي ــوم دين او در عل
نگاه بــه فعاليت هــای اجتماعــی گوناگونش 
در ســاخت بناهــای خدمــات اجتماعــی... و 
بــا شــمارش مداحــان شــاخصی كــه ثمــر 
پــرورش اوينــد؛ بــه ايــن نتيجــه می رســم 
كــه انــگار بــا مــردی مواجهيــم كــه دو يــا 

ســه »ُعمــر« داشــته اســت!
شايســتگی های  و  ظرفيت هــا  هرچنــد 
آدم هــا بــا هــم متفــاوت اســت امــا زنده يــاد 
اســتاد آهــی ثابــت كــرد به صــورت كلــی، 
ــی از  ــد« تركيب ــا، »باي ــل م ــی اصي مداح
دانايــی در علــوم گوناگــون عقلــی و نقلــی... 
حضــور اجتماعــی مــداح... دقت هــای ادبــی 
و ظريف گــری... همــت عالــی در شــاگردی 
ادبــی، اخالقــی و معارفــی بــزرگان... و 

خدمــت بــه مــردم باشــد.
ــتگی ـ  ــه شايس ــه ـ ب ــاد!... ك ــش ش روح
كار داوری را بــرای مخاطبــاِن مداحــاِن 
 .نســل های بعــد، دشــوار كــرد

هفدهم فروردین ماه 
یک هزار و سیصد و نود و شش خورشیدی

از دور، متوجه 
شلوغی »حسینیة 
خانه« و دو ردیف 
از بزرگانی 
می شوم که روی 
صندلی هایی در دو 
سوی دِر ورودی 
حسینیه نشسته اند... 
دهـ  دوازده نفر 
از پیشکسوتان 
مداحی. ناگهان 
برمی خیزند...

مردی که در عرصة علم و عمل... فعالیت اجتماعی و تقوا... ادبیات و مداحی... شاگردی استادان 
ادیب و پیروی دقیق استادان علوم دینی، هم زمان پیش رفته بود
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سال هاســت مراســم قالی شــويان، بــه يــاد شــهادت ســلطان علــی 
ــا شــور و غوغــای وصف ناپذيــر، همــراه عــزاداری و  بــن محمــد ب
نوحه خوانــی در مشــهد اردهــال برگــزار می شــود. ممكــن اســت 
قالــب اصلــی ايــن مراســم، اندكــی تغييــر يافتــه باشــد، ولــی يكی 

از رســوم ســنتی و مذهبــی اســت كــه ســابقه كهنــی دارد.
چنــد روز قبــل از جمعــه )به ويــژه شــبی كــه فــردای آن مراســم 
برقــرار خواهــد شــد( ســيل جمعيــت، از پيــر و جــوان و زن و مرد، 
بــه ايــن محــل هجــوم می آورنــد. صبــح ايــن روز، مــردم زيــادی 
ــار حــرم  ــی در كن ــر ســر چشــمه آب از فيــن، چــوب به دســت، ب
)يعنــی در محــل شســتن قالــی( گــرد هــم می آينــد و بــا شــعار 
»يــا حســين«، »يــا حســين« بــه طــرف مرقــد ســلطان علــی بــن 
محمــد باقــر حركــت می كننــد. در كنــار مــردم، علمــای دينــی 
نيــز در ايــن مراســم حضــور پيــدا می كننــد. مراســم را بــا تــالوت 
آياتــی از قــرآن آغــاز می كننــد. ســپس مــردم بــه نوحه خوانــی و 
عــزاداری می پردازنــد و در نهايــت اهالــی فيــن، چــوب به دســت، 
ــان  ــتن از خادم ــرای شس ــرم را ب ــل ح ــای داخ ــی از قالی ه يك
ــه می كننــد و حســين،  ــد. قالــی را لول امامــزاده تحويــل می گيرن
ــد كــه  ــی می برن ــه طــرف چشــمه آب ــی را ب ــان، قال حســين گوي

ــاد  ــی، نم ــن قال ــردن اي ــت. ب ــزاده روان اس ــری امام در 800 مت
ــه دنبــال  ــان حركــت دادن جنــازه مطهــر امامــزاده اســت. ب جري
ايــن دســته، گروهــی ديگــر كــه هــر يــک چوبدســتی بلنــدی را 
بــه دســت دارنــد، حركــت می كننــد و بــا تــكان دادن چوبدســتی 
در هــوا بــه نبــردی نماديــن بــا قاتــل امامــزاده می پردازنــد. قالــی 
كنــار چشــمه بــر زميــن می آيــد و آب چشــمه را به نشــانه غســل 
ــا شــور  ــاره آن را ب ــر آن می افشــانند و آن گاه دوب دادن امامــزاده ب
و هيجــان بــه ســوی بنــا بازمی گرداننــد. پيــش از ورود قالــی بــه 
ــا  ــكان دادن چوب ه ــدن و ت ــا دوي ــتان ب ــوب به دس ــگاه، چ آرام
ــال  ــزاده را دنب ــل امام ــا قات ــرد ب ــج، نب ــاد و شــعارهای مهي و فري
ــزاده و  ــه درگاه ورودی امام ــی ب ــالن قال ــيدن حام ــد. رس می كنن
ــی روســتای خــاوه اردهــال كــه می بايســت  ــه اهال ســپردن آن ب
ــت. در  ــی اس ــريفات خاص ــا تش ــراه ب ــد، هم ــه درون ببرن آن را ب
ايــن مراســم، مــردم حاضــر در حالــی كــه بــر ســر و روی خــود 
ــا شــعارهای گوناگــون، چــوب به دســتان را همراهــی  ــد ب می زنن
می كننــد. ايــن مراســم در فهرســت ميــراث معنــوی كشــور ثبــت 
شــده و در دســامبر 2012 در فهرســت ميــراث فرهنگــی و معنوی 

 .يونســكو نيــز بــه ثبــت رســيده اســت

نامهنگاریمردمکاشانوفرستادةامامباقر)ع(
26 جمادی الثانــی، برابــر بــا 6 فرورديــن 
ــن  ــی ب ــهادت عل ــالروز ش ــال، س امس
محمــد باقــر، فرزنــد امــام محمــد 
ــه از او در  ــزاده ای ك ــود. امام ــر)ع( ب باق
ــام  ــا ن ــتر ب ــردم بيش ــان م ــع و مي مناب
ســلطان علــی يــاد می شــود و مقبــره اش 
ــال،  ــهد ارده ــام مش ــه ن ــهری ب در ش
نزديكــی كاشــان، زائــران فــراوان و آيين 
خــاص خــود را دارد. آيينــی كــه البتــه 
ــت  ــی اش ثب ــت و زيباي ــه ســبب اصال ب

ــت.  ــده اس ــم ش ــی ه جهان

شــايد از خــود بپرســيد علــی بــن 
محمــد باقــر چگونــه بــه ايــران آمــده و 
ــر  ــه كاشــان افتــاده اســت. ب گــذارش ب
ــی،  ــای تاريخ ــی گزارش ه ــاس برخ اس
عــده ای از دوســتداران اهــل بيــت)ع( از 
اهالــی چهــل حصــاران و فيــن كاشــان، 
نامــه ای خدمــت امــام باقــر)ع( نوشــتند 
بــا ايــن مضمــون كــه چــون از محضــر 
ــازادگان  ــی از آق ــتيم يك ــما دور هس ش
خــود را بــرای راهنمايــی و تربيــت مــا و 
تعليــم احــكام بــه جانــب مــا بفرســتيد. 

آن حضــرت فرزنــد خــود، جنــاب علــی 
ــد. ــه كاشــان كردن بــن محمــد را روان

ــال  ــرانجام در س ــد س ــن محم ــی ب عل
116 هجــری قمــری بــه همــراه تعدادی 
از اهالــی منطقــه توســط نيروهــای 
حكومتــی در دربنــد ازنــاوه كشــته شــد. 
ــه خــاك  پيكــر او در مشــهد اردهــال ب
قالی شــويان  مراســم  شــد.  ســپرده 
ــاه  ــه مهرم ــن جمع ــال در دومي ــر س ه
ــاد شــهادت علــی بــن محمــد در  ــه ي ب

ــود.  ــزار می ش ــال برگ ــهد ارده مش

آیین قالی شویی در مشهد اردهال
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اولفروردین
دكتــر ابوالحســن شــيخ، پــدر علــم شــيمي نوين در نخســتين 
روز از ســال 76 درگذشــت. از ايــن دانشــمند برجســته 
ــه عنــوان بنيانگــذار و پــدر علــم نويــن شــيمي ايــران يــاد  ب

مي شــود.

دومفروردین
روز جهانــی آب اوليــن بــار در 22 مــارس ســال 1992 ميالدی، 
در كنفرانــس محيــط زيســت و توســعه ســازمان ملــل رســماً 
مطــرح شــد. در ايــن كنفرانس از كليه كشــورها خواســته شــد، 
ايــن روز را بــه عنــوان روز ترويــج و آگاه ســازی مــردم در مــورد 

آب اختصــاص دهنــد.

هفتمفروردین
روز 27 مــارس، هــر ســال كــه مصــادف بــا هفتــه اول فصــل 
ــا هنرهــای نمايشــی  ــر ي ــام روز جهانــي تئات بهــار اســت، به ن

ــژه آن صــادر مي شــود. ــه وي انتخــاب و بياني

16فروردین
ــی شــاه، پادشــاه مســتبد قاجــار در ســال  مــرگ محمــد عل
ــر  ــوپ بســت و آغازگ ــه ت ــس را ب ــه مجل 1303 شمســی، ك

ــود. ــر ب ــتبداد صغي دوران اس

23فروردین
ــون  ــن 1360، قان ــالمي در 23 فروردي ــوراي اس ــس ش مجل
ــرد. در  ــب ك ــدان را تصوي ــان و دن ــت بهداشــت كاران ده تربي
ايــن قانــون، مجلــس، وزارت بهداشــت و درمــان را موظــف كرد 
كــه داوطلبانــي را بــراي تربيــت در ايــن دوره، جــذب كنــد و 
ــروم  ــق مح ــان را در مناط ــاي الزم، آن ــس از دادن آموزش ه پ

بــه خدمــت گمــاَرد.  

23فروردین
ــكو،  ــت. يونس ــوردی اس ــی فضان ــل، روز بين الملل 12 آوري
به مناســبت پــرواز يــوری گاگاريــن بــه كهكشــان، ايــن روز 
را، روز جهانــی فضانــوردی و اكتشــافات كيهانــی اعــالم كــرد 
و كلمــه روســی »سپوتـــنيک« )ماهــواره(، بــا وارد شــدن به 
ــل  ــی تبدي ــه بين الملل ــک كلم ــه ي ــلف، ب ــای مختـ زبان ه

 .شــد

28جمادیالثانی
در ايــن روز حضــرت عبدالمطلــب)ع(، پيامبــر)ص( را در اطــراف 
كعبــه طــواف داد و بــرای شــير دادن بــه حليمــه ســعديه ســپرد.

10رجب
عبــداهللَّ رضيع)شــيرخواره( يــا علــي اصغــر، فرزند ســيد الشــهداء 

امــام حســين)ع(، متولــد 10 رجــب ســال 60 هجــری اســت.

15رجب
ــس از هجــرت در  ــال های نخســت پ ــه و س ــر)ص( در مك پيامب
مدينــه، بــه ســوی بيــت المقــدس نمــاز می گــزارد، امــا خداونــد 
در ســال دوم هجــرت بــا نــزول آيــه قبلــه، او را خشــنود كــرد و 

مســلمانان را بــه تغييــر قبلــه بــه ســوی كعبــه فرمــان داد.

15رجب
ــر مســلمانان،  ــش ب ــاي مشــركان قري ــي فشــار طاقت فرس در پ
ــدادي از  ــه تع ــری ب ــم هج ــال پنج ــرم)ص( در س ــر اك پيامب
پيــرواِن خــود دســتور داد تــا بــراي در امــان مانــدن از اذيــت و 
آزار مشــركين، بــه ســرزمين حبشــه مهاجــرت كننــد. جمعــي از 
مســلمانان كــه 11 مــرد و 4 زن بودنــد بــه سرپرســتي ُعثمان بــن 
ــاز مهاجــرت  ــد و زمينه س ــه حبشــه مهاجــرت كردن ــون ب مظع
بعــدي مســلمانان بــه سرپرســتي جعفــر بــن ابيطالب)ع( شــدند. 
ايــن مهاجرت هــا، طــي ســاليان متمــادي، ســبب نفــوذ و 

گســترش ديــن اســالم در قــاره  آفريقــا شــد.

18رجب
ــرت،  ــم هج ــال شش ــه در س ــه و آل ــی اهلل علي ــدا صل ــر خ پيامب
نمايندگانــی را بــه كشــورهای خارجــی، از جملــه مصــر فرســتاد. 
حاكــم مصــر هــر چنــد دعــوت پيامبــر را نپذيرفــت، ولــی همــراه 
پاســخ نامــه اش، هدايايــی از جملــه كنيــزی بــه نــام ماريــه بــرای 
پيامبــر فرســتاد. ايــن كنيــز بعدهــا افتخــار همســری پيامبــر را 
پيــدا كــرد و فرزنــدی بــرای رســول خــدا آورد كــه پيامبــر نامــش 
را ابراهيــم گذاشــت. پيامبــر بــه شــدت بــه ابراهيــم عالقه منــد بــود 
ولــی ابراهيــم در 18 ماهگــی بيمــار شــد و از دنيــا رفــت .در آن روز 
كــه ابراهيــم از دنيــا رفــت  خورشــيد گرفت و مــردم مدينــه گفتند: 
خورشــيد بــه خاطــر مــرگ ابراهيم گرفته اســت. رســول خــدا)ص( 
بــه منبــر رفــت و بــه مــردم فرمــود: ای مردم همانــا خورشــيد و ماه 
دو نشــانه از نشــانه های قــدرت حق تعالــی هســتند كــه تحــت اراده 
و فرمــان او هســتند و بــرای مــرگ و حيــات كســی نمی گيرنــد و 

هــر زمــان ديديــد آن دو يــا يكــی از آنهــا گرفــت نمــاز بگزاريــد.

تقویم تاریخ
شمسیقمری
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تقویم انقالب

»جمهوریاسالمی«
انتخابامامومردم

12 فرورديــن هــزار و ســيصد و پنجــاه و هشــت، نقطــه 
ــی  ــخ كشــورمان اســت. ســالروز انتخاب عطفــی در تاري
ــه ثمــر رســيدنش، ســاختار سياســی  ــا ب ــزرگ كــه ب ب
ايــران پــس از قرن هــا تغييــر كــرد و واژه شاهنشــاهی 
بــرای هميشــه كنــار رفــت تــا يــک حكومــت اســالمی 
ــرای كشــوری اســالمی رقــم بخــورد، حكومتــی كــه  ب
بنــا بــه انتخــاب امــام خمينــی)ره( و همراهــی و 
ــرای هميشــه جمهــوری  انتخــاب مــردم در ايــن روز ب

ــام گرفــت. اســالمی ن
ــا رأی  ــن روز ب ــم در اي ــه می داني ــه هم ــور ك همان ط
اكثريــت قاطــع مــردم، نظــام سياســی كشــور پــس از 
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــلطنتی ب ــام س ــال از نظ 2500 س
ــت. رأی 98/2  ــر ياف ــی تغيي اســالمی وحكومــت مردم
درصــدی مــردم بــه جمهــوری اســالمی مســير را بــرای 
هرگونــه چــون و چــرای تعــداد انــدك مخالفــان بســت 
و 12 فرورديــن روز »جمهــوری اســالمی« نــام گرفــت. 
در زمــان تعييــن نظــام سياســی كشــور پــس از 

ــوری  ــاهی »جمه ــوت شاهنش ــام طاغ ــرنگونی نظ س
اســالمی«  دمكراتيــک«، »جمهــوری«، »حكومــت 
و ... از جملــه نظام هايــی بــود كــه مطــرح شــد، 
ــی  ــد فراوان ــدا تأكي ــان ابت ــل از هم ــام راح ــی ام ول
بــر اســتقرار نظــام حكومتــی جمهــوری اســالمی 
داشــتند، بــه طــوری كــه بــر جمهــوری اســالمی نــه 
ــد  ــتر تأكي ــه بيش ــک كلم ــه ي ــر و ن ــه كمت ــک كلم ي

ــد. كردن
همه پرســی در روزهــای 10 و 11 فرورديــن 1358 
در سراســر ايــران برگــزار شــد. برگــه رأی، دوقســمتی 
بــود و شــامل نيمــه »آری« ـ بــه رنــگ ســبز ـ و نيمــه 
»نــه« ـ بــه رنــگ قرمــز ـ بــود و روی آن چنيــن 
درج شــده بــود. رأی دهنــدگان، می بايســت بخــش 
موردنظــر خــود را از برگــه جــدا می كردنــد و در 
صنــدوق رأی می انداختنــد و می توانســتند قســمت 
ــود  ــده ب ــه ش ــد. گفت ــود ببرن ــا خ ــراه ب ــر را هم ديگ
ــدی  ــت بع ــوع حكوم ــرای ن ــان ب ــانی رأی ش ــر كس اگ
ــد آن  حكومــت »جمهــوری اســالمی« نباشــد می توانن
ــوع حكومــت دلبخــواه خــود را در برگــه بنويســند و  ن

ــد. ــدوق بيندازن در صن

سال های سرنوشت ساِز پر حادثه
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فروردینهایانقالب


انقــالب البتــه از ســال ها قبــل روزهــای كــم و بيــش 
ــی  ــود. از زمان ــه ای را پشــت ســر گذاشــته ب ــر حادث پ
ــا روشــنگری های  كــه نخســتين جرقه هــای انقــالب ب
امــام خمينــی آغــاز شــده بــود، شــاه درصــدد ســركوب 
و  ماه هــا  در  تقويــم  صفحــات  و  بــود  انقالبيــون 
ســال های مختلــف شــاهد اتفاقــات كوچــک و بزرگــی 
بــود كــه همــه انقــالب را پيــش بردنــد و بــه نتيجــه 
رســاندند. بــه طــور مثــال می تــوان بــه دوم فرورديــن 
ــام  ــهادت ام ــالروز ش ــا س ــود ب ــادف ب ــه مص 1342 ك
ــان  ــن روز نظامي ــر صــادق)ع( اشــاره كــرد. در اي جعف
ــه  ــم حمل ــه در ق ــه فيضي ــه مدرس ــوی ب ــم پهل رژي
كردنــد كــه بــه كشــته و زخمی شــدن جمــع زيــادی از 
طــالب منجــر شــد. يــورش نظاميــان حكومــت شــاه به 
مدرســه فيضيــه قــم سرمنشــأ بســياری از رخدادهــای 
ــف  ــرای كش ــه ب ــت ك ــالب اس ــد انق ــی در رون سياس
ريشــه های آن بايــد حــوادث ســال های 1340 بــه 
بعــد را مــورد بررســی و تجزيــه و تحليــل قــرار دهيــم.
همچنيــن از ديگــر اتفاقــات جالبــی كــه می تــوان بــه 
آن اشــاره كــرد، انتشــار مقالــه ای در روزنامــه گارديــن 
ــل از  ــن 1357 قب ــه 14 فروردي ــه ك ــن مقال اســت. اي
ــاب  ــد اعتص ــه رون ــده، ب ــر ش ــالب منتش ــروزی انق پي
زندانيــان سياســی در ايــران پرداختــه اســت. در واقــع 
ــم  ــا ه ــدای غربی ه ــه ص ــده ك ــور ش ــدر ش آش آن ق
ــان  ــخ زنداني ــت تل ــاره وضعي ــه ای درب ــد و مقال درآم

سياســی در حكومــت شــاه منتشــر شــده اســت. 
ــكا  ــران و آمري ــه رابطــه اي ــر اين ك ــم ديگ ــاق مه و اتف
ــده  ــع ش ــه قط ــرای هميش ــن 1359 ب در 19 فروردي
ــه دارد و  ــم ادام ــوز ه ــه هن ــه ای ك اســت. قطــع رابط
طــی چهــار دهــه گذشــته نــه شــيطان بــزرگ دســت 
ــا  ــه م ــته و ن ــی اش برداش ــا و زياده خواه از دخالت ه

ــورمان.  ــظ كش ــا و حف ــا، ارزش ه ــت از آرمان ه دس
ــی از  ــر بخش ــی بيانگ ــود به خوب ــر، خ ــورد آخ ــن م اي
ــت.  ــی اس ــزاری همه پرس ــس از برگ ــات پ ــه اتفاق ادام
از 98  بيــش  رأی  و  مــردم  حداكثــری  مشــاركت 
درصــدی بــه برقــراری جمهــوری اســالمی بــه عنــوان 
حكومــت ايــران، هــر چنــد مشــت محكمــی بــر دهــان 
انــدك مخالفــان و دولت هــای غربــی بــود، امــا در 
ــری  ــس از ديگ ــی پ ــف يك ــای مختل ــه تلخی ه ادام
ــد مخالفــان  گريبــان جامعــه را گرفتنــد و نشــان دادن
قصــد دارنــد بــه هــر طريــق ممكــن بــه انقــالب ضربــه 

 .ــد بزنن

ساِلپرحادثه
 

ــرای  ــود ب ــازی ب ــه آغ ــال 1358 نقط س
انقــالب  پراتفــاق  ســال های  شــروع 
ــع ســال های  اســالمی كــه در ادامــه وقاي
59 و 60 هــم بــه دنبــال آن پيــش آمدنــد 
و بــه ترتيــب ســال های پرحادثــه ايــران را 
پــس از اســتقرار جمهــوری اســالمی رقــم 
زدنــد. پــس از برگــزاری همه پرســی موفق 
ــرگان  ــس خب ــات مجل ــال 58، انتخاب س
ــات  ــون اساســی، انتخاب ــرای تدويــن قان ب
رياســت جمهــوری، مجلــس شــورای 
اســالمی، تشــكيل نهادهــای انقالبــی 
ــاد  ــيج، بني ــداران، بس ــپاه پاس ــد س مانن
مســتضعفان، واقعــه بــزرگ تســخير النــه 
ــكا در تهــران، اســتعفای  جاسوســی آمري
دولــت موقــت و وقــوع انقــالب دوم پيــش 
آمــد. ضمــن اين كــه دشــمنان انقــالب به  
ســركردگی آمريــكا بــه هر طريــق ممكن 
می  كوشــيدند تــا انقــالب  را از ريشــه 
بخشــكانند و اين  گونــه، عــده ای از بهترين 
ــه  ــاران امــام و انقــالب، در ايــن ســال ب ي
ــالب، در  ــالم و انق ــمنان اس ــت دش دس

داخــل كشــور ترور شــدند. اســتاد شــهيد 
مرتضی مطهری، شــهيد ســيد محمدعلی 
قاضــی طباطبايــی تبريــزی، شــهيد دكتر 
ــدی  ــاج مه ــهيد ح ــح، ش ــد مفت محم
عراقی و فرزندش احســان، شــهيد تيمسار 
قرنــی و ديگــر يــاران بــا وفــای امــام، بــه 
ــراه  ــروهِ گم ــرِف گ ــل منح ــت عوام دس
»ُفرقان«بــه شــهادت رســيدند كــه ضربــه 
ــالم و  ــالب و اس ــه انق ــری ب جبران  ناپذي

روحانيــت بــود.
همچنيــن وفــات عالــم مجاهــد و مفســر 
ــود  ــيد محم ــت اهللّ  س ــوم آي ــرآن، مرح ق
طالقانــی كــه امــام از او بــه »ابــوذر زمــان« 
ــی  ــق برخ ــای ناموف ــرد؛ تروره ــر ك تعبي
ديگــر از يــاران امــام مثــل آقــای هاشــمی 
رفســنجانی و موســوی اردبيلــی، محاكمه 
و اعــدام عوامــل مجــرم و آدم كــش رژيــم 
پهلــوی مثــل امير عبــاس هويدا، نخســت 
ــل  ــر شــاه و ســران شــكنجه گر و قات وزي
ــف، از ديگــر  ســاواك در شــهرهای مختل
ــدام،  ــر ك ــه ه ــود ك حــوادث ســال 58 ب
چــه مثبــت و چــه منفــی، در رونــد 

ــود. ــر نب ــالب بی  تأثي انق

روایتهایسينمایی

ــات  ــه اتفاق ــون آن طــور كــه بايســته اســت ب هــر چنــد هنــوز در ســينما و تلويزي
ــينمايی  ــم س ــا فيل ــن روزه ــا اي ــده، ام ــه نش ــالمی پرداخت ــالب اس ــون انق پيرام
ــران  ــال اك ــان در ح ــين مهدوي ــد حس ــی محم ــه كارگردان ــروز« ب ــرای نيم »ماج
ــه  ــال 1360 ب ــای س ــه تروره ــه ای ب ــق و هنرمندان ــوب، دقي ــت خ ــت و پرداخ اس
دســت گــروه مجاهديــن خلــق داشــته اســت. گروهک هــای ضــد حكومــت ماننــد 
مجاهديــن دســت بــه ترورهــای موفــق و ناموفــق مقامــات ارشــد حكومــت می زننــد. 
»ســيانور« هــم بــه كارگردانــی بهروز شــعيبی و نويســندگی مســعود احمديــان ديگر 
ــاره ســاخته شــده اســت. داســتان فيلــم برگرفتــه از  فيلمــی اســت كــه در ايــن ب
ــران  ــق اي ــن خل ــی ســازمان مجاهدي ــع درون ــران از وقاي ــت اي ــات رســمی دول رواي
ــم بازگــو كننــده اختالفــات ميــان  ــران اســت. ايــن فيل پيــش از انقــالب 1357 اي
دو دســته در ســازمان مجاهديــن خلــق و درگيــری ميــان چهره هــای كليــدی آن 
ماننــد تقــی شــهرام، مرتضــی صمديــه لبــاف و مجيــد شــريف واقفــی در متــن يــک 
داســتان عاشــقانه نافرجــام اســت. ديــدن ايــن فيلــم هــم خالــی از لطــف نيســت. 
می تــوان بــه ادامــه ايــن رونــد و ســاختن فيلــم دربــاره ديگــر وقايــع مهــم انقالبــی 
اميــدوار بــود و بــه ايــن فكــر كــرد كــه هيــچ ماجرايــی نتوانســت آفتــاب انقــالب را 

ــد.  ــق كن ــران كم رم در اي

این روزها فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« به کارگردانی محمد حسین مهدویان در 
حال اکران است و پرداخت خوب، دقیق و هنرمندانه ای به ترورهای سال ۱۳۶۰ به 

دست گروه مجاهدین خلق داشته است
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تقویم انقالب

روز ارتش
با یادی از بزرگمرد ارتش 

ــبت  ــک مناس ــاه، ي ــن م ــم فروردي تقوي
ملــی و يــک اتفــاق تلــخ را در خــود 
ــه  ــی ب ــه نوع ــر دو ب ــه ه ــای داده ك ج
ــران  ــالمی اي ــوری اس ــش جمه ــام ارت ن
فرورديــن   29 اســت؛  خــورده  گــره 
1358، روزی كــه از ســوی رهبــر كبيــر 
انقــالب اســالمی، امــام خمينــی)ره(، 
ــد و  ــذاری ش ــش نامگ ــام روز ارت ــه ن ب
ــی  ــه ســپهبد عل ــن 1387 ك 21 فروردي
ــزرگ  ــان ب ــيرازی، از فرمانده ــاد ش صي
مجاهديــن  ســازمان  توســط  ارتــش، 
ــه شــهادت رســيد. خلــق تــرور شــد و ب

ــوری  ــی جمه ــون اساس ــل 144 قان اص
اســالمی ايــران تصريــح دارد: ارتــش 
جمهــوری اســالمی ايــران، بايــد ارتشــی 
مكتبــی و مردمــی باشــد و از افــراد 
ــه اهــداف  ــا ب ــد ت شايســته اســتفاده كن
انقــالب اســالمی، مؤمــن، و در راه تحقــق 

ــد. ــداكاری كنن آن ف
ارتــش  روز  نامگــذاری  دليــل  امــا 
چــه بــود؟ از 19 بهمــن 57 و ديــدار 
همافــران نيــروی هوايــی ارتــش بــا 
بــا  ارتشــی ها  خمينــی)ره(،  امــام 
ــالمی  ــالب اس ــه انق ــتری ب ــرعت بيش س
پيوســتند و پــس از پيــروزی انقــالب 
كار  روز،  اوليــن  همــان  از  اســالمی، 
خــود را بــرای دفــاع از انقــالب اســالمی 
ــری  ــن درگي ــد. اولي ــروع كردن ــران ش اي
و ناآرامــی در منطقــه تركمن صحــرا و 
شوروی)ســابق(  مرزهــای  نزديــک  در 
ــزدوران  ــپ و م ــای چ ــط گروهک ه توس
خودمختــاری  هــدف  بــا  اســتكبار، 
منطقــه آغــاز شــد كــه بــا اعــزام يگانــی 
از كاركنــان داوطلــب نيــروی زمينــی 

ــد. ــركوب ش ــش س ارت
ــای  ــرل ناآرامی ه ــراغ كنت ــه س ــش ب ارت
و  كردســتان  مثــل  مناطــق  ســاير 
همزمــان  رفــت.  غربــی  آذربايجــان 
ــل  ــش در داخ ــه ارت ــی علي ــگ روان جن
ــود و  ــاده ب ــه راه افت ــور ب ــارج كش و خ
ــا ارتــش را يــک  ــد ت ــه دنبــال آن بودن ب
نيــروی ضــد مردمــی و عامل امپرياليســم 
ــركوب  ــان س ــه همچن ــد ك ــی كنن معرف
مــردم را ادامــه مــی داد و بايســتی منحل 
يــک  بــا  را  خــود  جــای  و  می شــد 
ــدی  ــه توحي ــا بی طبق ــی ي ــش خلق ارت
عــوض می كــرد. هميــن َجوســازی ها 
ــی اهلل  ــا شــهيد ســپهبد ول ســبب شــد ت
ــترك  ــتاد مش ــس س ــن رئي ــی، اولي قرن
ارتــش، در نامــه ای اســتعفای خــود را در 
ــام  ــه ام ــن 1358 ب روزهــای اول فروردي

ــد. ــم كن ــی)ره( تقدي خمين
كمتــر از يــک مــاه بعــد، ســپهبد قرنــی 
توســط گروهــک فرقــان تــرور شــد و بــه 
شــهادت رســيد تــا عــالوه بــر آثــار جنگ 
روانــی ســنگينی كــه بــه طــور مســتقيم 
دشــمنان  توســط  مســتقيم  غيــر  و 

خارجــی، طيــف ضــد انقــالب، منافقيــن، 
حــزب تــوده و عناصــر نــاآگاه در ارتــش 
ــتی  ــی، سس ــت، بی انضباط ــان داش جري
ــه  ــز ب ــان ني ــن از فرمانده ــدم تمكي و ع

ــه شــود. ــش اضاف مشــكالت ارت
ــد  ــبب ش ــش س ــراوان ارت ــكالت ف مش
ــوری  ــش جمه ــت ارت ــان وق ــا فرمانده ت
ــت  ــت وق ــا درخواس ــران، ب ــالمی اي اس
بــرای  امــام خمينــی)ره(  از  مالقــات 
وضعيــت  ايــن  از  رفتــن  بيــرون 
امــام)ره(  از  و  كننــد  چاره انديشــی 
ــر  ــود ب ــی خ ــان فرمانده ــد ايش بخواهن
ــالم  ــدداً اع ــلح را مج ــای مس كل نيروه
ــم  ــن حك ــتفاده از اي ــا اس ــا ب ــد، ت نماين
ــش  ــه ارت ــاط ب ــوام و انضب ــی، ق حكومت
برگــردد. امــام خمينــی)ره( هــم بــا 
صــدور پيامــی تاريخــی در 29 فرورديــن 
ســال 58 خطــاب بــه ملــت، ســنگ بنای 
روز ارتــش را گذاشــتند. بــا پيــام تاريخی 
در  خمينــی)ره(  امــام  حيات بخــش  و 
ســال 1358، ارتــش تولــدی نــو يافــت و 
ارتــش جمهــوری اســالمی ايــران پــا بــه 

ــت. ــود گذاش ــه وج عرص

فرماندهیوحدتدرجبههها
جنــگ  نخســتين  ســال های  طــی 
الزم  هماهنگی هــای  هنــوز  تحميلــی 
ــكل  ــش ش ــپاه و ارت ــروی س ــن دو ني بي
نگرفتــه بــود كــه ايــن هماهنگی هــا 
صيــاد  شــهيد  برنامه ريزی هــای  بــا 
شــيرازی شــكل گرفــت. شــهيد ســپهبد 
ــروی  ــده ني ــاد شــيرازی، فرمان ــی صي عل
اســالمی  جمهــوری  ارتــش  زمينــی 
ايــران و عضــو شــورای عالــی دفــاع 
و  مختلــف  ِســمت های  كــه  بــود 
ــگ  ــه جن ــی در عرص ــای موفق تجربه ه
تحميلــی داشــت. او پــس از پيــروزی 
انقــالب ايــران، در بحبوحــه غائلــه ســال 
ــه  ــتان، ب ــالب در كردس ــد انق 1358 ض
فرماندهــی عمليــات شــمال غرب كشــور 
برگزيــده شــد و در نبردهــای كردســتان 
بــه همــراه دكتــر مصطفــی چمــران 
ــدت در  ــرد. وح ــا ك ــی ايف ــش مهم نق
ــلح،  ــای مس ــن نيروه ــا و در بي جبهه ه
يكــی از دســتاوردهای فرماندهــی خــوب 
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ــد  ــوار معتق ــهيد بزرگ ــن ش ــود. اي او ب
بــود ارتشــی و ســپاهی يــک لشــكر 

ــتند. ــی هس اله
پــس از حــوادث كردســتان، شــهيد 
ــرگردی  ــه س ــا درج ــيرازی ب ــاد ش صي
ــرب  ــه غ ــوی ب ــم صف ــراه رحي ــه هم ب
ــش  ــكاری ارت ــا هم ــود و ب ــزام می ش اع
و ســپاه ســنندج را فتــح می كننــد. 
ايــن عمليــات در كردســتان موجــب 
می شــود تــا او بــا درجــه ســرهنگی 
بــه فرماندهــی عمليــات غــرب منصــوب 
ابوالحســن  بــا  دوره  ايــن  در  شــود. 
معــزول  جمهــور  رئيــس  بنی صــدر، 
ــن  ــی می خــورد و اي ــه اختالفات ــران ب اي
اختالفــات موجــب خلــع دو درجــه، 
ــی  ــه نظام ــتور محاكم ــاری، و دس بركن

صيــاد شــيرازی می شــود.
ــور  ــا حض ــدر و ب ــع بنی ص ــس از خل پ
ــمت  ــی در ِس ــی رجاي ــهيد محمدعل ش
رياســت جمهــوری، صيــاد شــيرازی 
ــه  ــه، ب ــت دو درج ــا درياف ــر ب ــار ديگ ب
ارتــش بازگشــت و بــرای پايــان دادن 
بــه ناهماهنگــی ارتــش و ســپاه، قــرارگاه 
مشــترك عملياتی ســپاه و ارتــش، تحت 
ــهدا را  ــزه سيدالش ــرارگاه حم ــوان ق عن
ــرارگاه  ــيس ق ــا تأس ــرد، ب ــدازی ك راه ان
 64 لشــكرهای  سيدالشــهدا،  حمــزه 
 23 تيــپ  كردســتان،   28 و  اروميــه 
ــهرهای  ــرگان، ش ــپ 30 گ ــرد و تي هواب

ــرد. ــنويه را آزاد ك ــوكان و اش ب
او بــا مشــاركت ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی، در عمليات هــاي طريق القــدس، 
رمضــان،  بيت المقــدس،  فتح المبيــن، 
ــرم،  ــر، مح ــل، مطلع الفج ــلم بن  عقي مس
والفجــر1، 2، 3، 4، 8، 9، عمليــات خيبــر، 
بــدر و قــادر شــركت كــرد و پيروزی هــای 
ــه ارمغــان آورد.  ــران ب ــرای اي بزرگــی را ب
ــال 1367  ــيرازی در س ــاد ش ــهيد صي ش
ــالل آن  ــه در خ ــاد ك ــات مرص در عملي
مرزهــای غربــی ايــران مــورد هجــوم 
ــا  ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــق ق ــن خل مجاهدي
طراحــی عملياتــی تحــت عنــوان عمليات 
ــت  ــاوز را شكس ــای متج ــاد، نيروه مرص

 داد. 

احياگرماشينجنگیارتش

يــک محقــق عراقــی بــا افشــای نكاتــی از كينــه و 
دشــمنی رژيــم بعــث و منافقيــن از ايــن فرمانــده 
دليــر، از البــه الی اســناد رژيــم ســاقط  شــده صدام 
می گويــد: نــام صيــاد شــيرازی بيــش از هــر افســر 
ارتــش ايــران در ســرويس های امنيتی و جاسوســی 
رژيــم صــدام ديده می شــد كــه اطالعــات آن عمدتا 
از ســوی منافقيــن و مــزدوران صــدام در كردســتان 
ايــران تهيــه و تنظيــم شــده بــود. بــه گفتــه دكتــر 
الجنابــی برابــر ســندی كــه زمــان آن بــه نبرد هــای 
ســنگين چزابــه برمی گــردد، از صيــاد شــيرازی بــه  
عنــوان احيا گــر ماشــين جنگــی ارتــش جمهــوری 

اســالمی ايــران نــام بــرده شــده اســت.
ــن  ــوص اي ــراق در خص ــی ع ــرويس های امنيت س
ــی  ــيران ايران ــن از اس ــد ت ــی از چن ــده ايران فرمان
ــه  بازجويــی می كننــد و باالخــره در گــزارش روزان
خــود بــه ســتاد عالــی ارتــش صــدام كــه ديكتاتــور 
عــراق آن را مطالعــه می كــرد در خصــوص شــهيد 
صيــاد شــيرازی می نويســند: ايــن فرمانــده ايرانــی 
وحــدت عملياتــی بيــن نيروهــای ســپاه و ارتــش 
ــران  ــد و از افس ــتيبانی می كن ــدت پش ــه  ش را ب
مــورد اعتمــاد رهبــری ايــران اســت. وی بــا انتقــال 
تجربيــات و آمــوزش نظامــی بــه پاســداران و 

بســيجيان موافقــت نمــوده و جــاده 
شــده  بن بســت هايی  صاف كــن 

ــدر  ــان بنی ص ــه در زم ــت ك اس
رييس جمهــوری مغــرول شــده 
ايــران بيــن ارتــش و ســپاه 

ــود. ــده ب ــود آم به وج
ــم  ــن خش ــات فتح المبي عملي
از  را  عــراق  بعثــی  ارتــش 
و  كــرد  دوچنــدان  صيــاد 

ــاير  ــار س ــای او در كن قابليت ه
فرماندهــان ســپاه و ارتــش در عمليــات 

ــده  ــه آن شــد پرون آزاد ســازی خرمشــهر منجــر ب
ــراق  ــتخبارات ع ــيرازی در اس ــاد ش ــرد صي عملك
تماس هــای  بــا  اين كــه  تــا  شــود  قطورتــر 
ــال  ــدام در س ــم ص ــا رژي ــن ب ــر منافقي عميق ت
1363 فهرســتی از اســامی فرماندهان و مســوولين 
جنــگ در ايــران توســط رژيــم صــدام بــه منافقين 
داده شــد كــه از آنهاخواســته شــده بــود بــه تــرور و 
كشــتن ايــن افــراد اقــدام كننــد. منافقيــن در ايــن 

ــس از  ــا اينكــه ســال ها پ ــد ت ــاكام ماندن ــه ن زمين
ــوس  ــمارش معك ــه ش ــگ، در حالی ك ــان جن پاي
ــره  ــود باالخ ــده ب ــاز ش ــدام آغ ــم ص ــقوط رژي س
بــه وعــده ای كــه بــه صــدام جنايتــكار داده بودنــد 
اقــدام كردنــد و ايــن افســر شــجاع را بــه شــهادت 

ــاندند. رس

صياددلها

ــل  ــج روز قب ــيرازی پن ــاد ش ــی صي ــپهبد عل س
ــان  ــن 1378، همزم ــهادتش، در 16 فروردي از ش
ــه  ــوا ب ــده كل ق ــوی فرمان ــر از س ــد غدي ــا عي ب
درجــه سرلشــكری نائــل شــد. درجــه ايــن 
ــده غيــور ارتــش مجــدداً پــس از شــهادت  فرمان
ــا  ــه ســپهبدی ارتق ــوا، ب ــده كل ق از ســوی فرمان
يافــت. ايــن شــهيد، بامــداد 21 فرورديــن 1378، 
ــق در  ــن خل ــه وســيله عوامــل مســلح مجاهدي ب
پوشــش رفتگــر، مقابــل منــزل مســكونی اش 
ــدش  ــدگان فرزن ــر دي ــران و در براب ــع در ته واق
بــه شــهادت رســيد. مــردم پيكــر او را بــا شــكوه 
هــر چــه تمام تــر بدرقــه كردنــد، بــه طــوری كــه 
ــی از  ــيرازی يك ــاد ش ــهيد صي ــر ش تشــييع پيك
پرجمعيت تريــن تشــييع های بعــد از انقــالب 
ــخ  ــه در تاري ــه اش ك ــود. او در وصيتنام ب
نگاشــته  را  آن  مــاه1371  دی   19
معبــودش  بــا  اين گونــه  اســت 
راز و نيــاز مي كنــد: »خداونــدا! 
ايــن تــو هســتی كــه قلبــم را 
ماالمــال از عشــق بــه راهــت، 
ــرار  ــت ق ــت و والي اســالمت، نظام
ــی  ــود می دان ــو خ ــا! ت دادی؛  خداي
ــه را  ــوده ام آنچ ــاده ب ــواره آم ــه هم ك
ــن دادی در راه  ــه م ــود ب ــو خ ــه ت ك
عشــقی كــه بــه راهــت دارم نثــار كنم. 
اگــر جــز ايــن نبــودم آن هــم خواســت تــو بــود. 
پــروردگارا رفتــن در دســت توســت، مــن نمی دانــم 
چــه موقــع خواهــم رفــت، ولــی می دانــم كــه از تــو 
بايــد بخواهــم مــرا در ركاب امــام زمانــم قــرار دهی و 
آن قــدر بــا دشــمنان قســم خورده دينــت بجنگــم تا 
بــه فيــض شــهادت برســم.  خداونــدا! ولــی امــرت، 
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای را تــا ظهــور حضــرت 

ــدار.« ــق ب ــده و موف ــده، پاين ــج(، زن مهدی)ع

طی سال های نخستین جنگ تحمیلی هنوز هماهنگی های الزم بین دو نیروی سپاه و ارتش شکل 
نگرفته بود که این هماهنگی ها با برنامه ریزی های شهید صیاد شیرازی شکل گرفت
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بزرگ تريــن قــرآن كريــم كتابــت 
شــده بــه وســيله نقــره و طــال در 
جهــان، ظهــر يكشــنبه به دســت 
آيــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی، 
در محــل بنيــاد بين المللــی علــوم 

وحيانــی اســراء رونمايــی شــد.
ايــن اســتاد برجســته حــوزه پــس 
ــری  ــر هن ــن اث ــی از اي از رونماي
گرانقــدر بيــان داشــت: كار كتابت 

ــه  ــت ك ــی اس ــی كار پربركت وح
ــما  ــه ش ــق آن را ب ــد توفي خداون
ــت. ــرده اس ــت ك ــا و مرحم عط

او ادامــه داد: از خــدای بــزرگ 
ادراك  توفيــق  می خواهيــم 
صحيــح و عمــل بــه مضمــون 
قــرآن را بــه همــه امــت اســالمی 
عطــا بفرمايــد و آنچــه خيــر و 
فــالح ايــن نظــام و مملكت اســت 

ــتورات  ــه دس ــل ب ــايه عم در س
ــرد. ــامان پذي ــی س وح

بزرگ تريــن قــرآن كريــم كتابــت 
شــده نقــره و طــالی جهــان 
توســط رائيــن اكبرخانــزاده كتابت 
و توســط اســتاد عســگری قلمزنی 
ــه ايــن نســخه  شــده اســت. هدي
ــل صــرف  ــه طــور كام ــرآن ب از ق

امــور خيريــه خواهــد شــد.

ــه  ــروف ب ــر، مع ــداهلل زرين مه اس
ــال ترين  ــداهلل«، كهنس ــو اس »عم
ــام رضــا)ع(،  گنبدشــوی حــرم ام
در روزهــای نخســت امســال و در 

ســن 72 ســالگی درگذشــت.
كهنســال ترين  اســداهلل  عمــو 
گنبدشــوی حــرم رضــوی، در 
او  شــد،  متولــد   1323 ســال 
حــدود 50 ســال در ســازمان 

ــرم  ــم ح ــعه حري ــران و توس عم
ــال  ــا س ــرد ت ــت ك ــوی فعالي رض
ــس  ــد و پ ــته ش ــه بازنشس 84 ك
از گذشــت يــک ســاعت از اعــالم 
حكــم بازنشســتگی اش به دســتور 
توليــت آســتان قــدس رضــوی بار 
ديگــر بــرای فعاليــت در كارهــای 
ويــژه مخصــوص و مــوردی در 
ــه  ــوت ب ــا)ع( دع ــام رض ــرم ام ح

ــد. كار ش
او بــرای نخســتين بــار ســال 
1375 بــرای شست وشــوی حــرم 
ــق  ــد و توفي ــوت ش ــوی دع رض
داشــت هــر ســال بــه طــور 
ــار  ــا 10 ب ــج ت ــن پن ــط بي متوس
عمليــات نظافــت و شست وشــوی 
گنبــد امــام رضــا)ع( را انجــام 

ــد. ده

مركــز  بين المللــی  كنفرانــس 
ــوان  ــی بكتاشــيه تحــت عن جهان
امــام  پيامبــر)ص(،  »ســنت 
علــی)ع( و بكتاشــيه« با مشــاركت 
ســعدی   بنيــاد  همــكاری  و 
شــيرازی )رايزنــی فرهنگــی ايران 
در آلبانــی( و حمايــت كميتــه 
ــون،  ــات علوي ــات و تحقيق مطالع
ــس  ــن كنفران ــد. در اي ــزار ش برگ

كشــورهای  از  انديشــمندانی 
ــه، آلمان، تركيه، آذربايجان،  فرانس
عــراق، روســيه، بوســنی، كــوزوو و 

مقدونيــه، شــركت داشــتند.
كنفرانــس در دو بخش تشــريفاتی 
ــش  ــد و بخ ــزار ش ــی برگ و علم
تشــريفات آن )مراســم افتتاحيــه( 
بــا ســخنرانی حاجــی دده ادمونــد 
ابراهيمــای، رهبــر مركــز جهانــی 

بكتاشــيه آغــاز شــد. وی در ايــن 
ســخنرانی بيــان كــرد: ســنت 
امــام  ســنت  و  پيامبــر)ص( 
ــک  ــت و از ي ــی اس ــی)ع( يك عل
می گيــرد.  سرچشــمه  منشــأ 
انديشــه مكتــب بكتاشيســم هــم 
ــتوار اســت. ــا اس ــن مبن ــر همي ب

بزرگترینقرآنمطالیجهان

کهنسالترینگنبدشویحرمامامرضا)ع(درگذشت

سمپوزیومسنتپيامبر)ص(وامامعلی)ع(درآلبانی
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شــامل  وهــب«  »امّ   كتــاب 
خاطــرات همســر ســردار شــهيد 
بــه زودی  همدانــی،  حســين 
توســط نشــر 27 بعثــت منتشــر و 

رونمايــی خواهــد شــد.
حميــد حســام از پژوهشــگران 
ــس  ــه پ ــت ك ــدس اس ــاع مق دف
كتــاب  دو  عرضــه  و  چــاپ  از 
موفقــش، »وقتــی مــاه گــم شــد« 

و »آب هرگــز نمی ميــرد« ايــن بار 
ــوروزی،  ــه چراغ  ن ــرات پروان خاط
همســر و همــراه 40 ســاله شــهيد 
ــن  ــردآوری و تدوي ــی را گ همدان

ــرده اســت. ك
حســام در نــگارش كتــاب جديــد 
ــا ســپری كــردن 9 مــاه،  خــود، ب
ايــن اثــر را بــرای چــاپ بــه نشــر 
ــس از  ــه پ ــپرده ك ــت س 27 بعث

ســپری كــردن رونــد چــاپ، طــی 
ــمی در  ــده در مراس ــای آين روزه
نمايشــگاه بين المللــِی پيــش روی 
كتــاب تهــران، رونمايــی می شــود.

مثــل  »محمــد)ص(  كتــاب 
اثــر حجت االســالم  بــود«  گل 
از  ابهــری،  غالمرضــا حيــدری 
فــدك  بوســتان  نشــر  ســوی 
بــه  و  شــده  چــاپ  تجديــد 
نســخه  هــزار  شــمارگان 210 
رســيده اســت. مجموعــه هشــت 
مثــل  »محمــد)ص(  جلــدی 
گل بــود« اثــری اســت كــه از 

ــر  ــالق منتش ــنده خ ــن نويس اي
شــده و بــا اســتقبال قابــل توجــه 
مخاطبــان نيــز روبــه رو شــده 
اســت. در ايــن كتــاب 40 محــور 
از ســيره و ســبک زندگــی پيامبــر 
مكــرم اســالم)ص( بــا زبانــی روان 
و صميمــی بيــان شــده و خواننده 
ـ می توانــد كــودك يــا پــدر و 
ــی  ــا تمثيل هاي ــادر او باشــد ـ ب م

ــر  ــری آورده غي ــدری ابه ــه حي ك
ــخصی  ــی ش ــتقيم وارد زندگ مس

می شــود. پيامبــر 
بــه گونــه ای  ســاختار كتــاب 
طراحــی شــده كــه كــودكان 
حضــور پيامبــر)ص( را در زندگــی 
ــه  ــد و ب ــادی خــود حــس كنن ع
راحتــی بتواننــد از آن حضــرت 

ــد.  ــو بگيرن الگ

دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی 
كتــاب »رويارويــی صحنه هــا و 
چهره هــا در تاريــخ كربــال« را 
بــه قلــم حميــد محمــد قاســمی 

ــرد. ــر ك منتش
ــه گفتــه نويســنده  ايــن كتــاب ب
ــرای  ــی ب ــت پژوهش ــی اس تالش
كشــف و در مقابــل هــم قــراردادن 
كــه  صحنه هايــی  و  چهره هــا 

حادثــه كربــال را شــكل داده اند. به 
هميــن منظــور نويســنده تمامــی 
متــن كتــاب را در قالــب جداولــی 
ــای  ــه ويژگی ه ــرده ك ــم ك تنظي
ــراد و موقعيت هــای مختلــف را  اف
پيــش روی هــم قــرار می دهنــد و 
از ايــن منظــر ســعی در مقايســه 

ــد. ــا دارن آن ه
ــادی  ــر اعتق ــاب از منظ ــن كت اي

ــه ايــن مهــم پرداختــه اســت و  ب
ــد اهــل ايمــان و  ــی مانن گروه هاي
كفرپيشــگان، تحريف كننــدگان و 
تحريف ســتيزان، مؤمنــان مخلص 
ــدان و  و نفاق پيشــگان، بصيرت من
ــگان  ــوردگان، هدايت يافت فريب خ
و  بلندنظــران  گمراهــان،  و 
ــت. ــه اس ــران و... پرداخت كوتاه نظ

خاطراتهمسرشهيدهمدانیرونماییمیشود

»محمد)ص(مثلگلبود«210هزارتاییشد

رویاروییصحنههاوچهرههایکربالدریککتاب
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آلبــوم موســيقی »امير عشــق« به  
مناســبت ســالروز والدت حضــرت 
علــی)ع( دوباره منتشــر شــد.آلبوم 
يادشــده شــامل شــش قطعــه 
ــوازی  ــه دون ــک قطع ــف، ي تصني
و  كوبــه ای  ســازهای  و  تنبــور 
ــر  ــتعليق اث ــی نس ــا خوشنويس ب
ــش  ــن و نق ــاس اخوي ــتاد عب اس
رليــف ورق طــال اثــر اســتاد تاهــا 

بهبهانــی روی جلــد آلبــوم اســت.
بــه  عشــق«  »اميــر  آلبــوم 
آهنگســازی سيدافشــين قريشی، 
تنظيــم محســن جليلــی، صــدای 
ــی  ــی، هم خوان ــی نب ــن داي محس
ــت. ــده اس ــازار ش ــه ب ــن روان امي

نخســتين  خبــری  نشســت 
موســيقی  مردمــی  جشــنواره 
اســتان  اســالمی  انقــالب 
خوزســتان بــا عنــوان »بانــگ 
هنــر  حســينيه  در  بيــداری« 
برگــزار شــد. در ايــن نشســت 
صــادق آهنگــران، دبير جشــنواره، 
ــت  ــده هيئ ــز نماين ــد گلري محم
ــر  ــور، دبي ــا عالی پ داوران، عليرض

نامخــواه،  مجتبــی  اجرايــی، 
ــت گزاری و  ــورای سياس ــو ش عض
جمعــی از اصحــاب رســانه حضور 
داشــتند.در ايــن نشســت صــادق 
ــا بيــان يــک خاطــره  آهنگــران ب
گفــت: يــادم هســت در اوايــل 
جنــگ تحميلــی اشــعار بســياری 
خوانــده شــد. حبيــب اهلل معلمــی 
ــــ كــه روحــش شــاد ــــ اشــعار 

حماســی بســياری ســرود. گاهــی 
در  را  هــم خــودم ســوژه هايی 
ذهــن می پرورانــدم و بــه شــاعری 
می گفتــم تــا شــعرش را بســرايد. 
در سوســنگرد و در دزفــول آثــاری 
خوانــدم كــه محتوايشــان دربــاره 
شــهدا و حماســی بــود و چنديــن 
ــش  ــم پخ ــيما ه ــار در صداوس ب

ــد. ش

حجت االســالم زكريــا اخالقــی بــا 
اشــاره بــه نقــش هنــر در ترويــج 
مفاهيــم دينی و انســانی به اقشــار 
مختلــف جامعــه گفــت: بــا توجــه 
بــه بين المللــی بــودن زبــان هنــر، 
صــدور انقــالب اســالمی بــا زبــان 

هنــر ممكــن می شــود.
ايــن شــاعر و مــدرس حــوزه 
گراميداشــت  ضمــن  علميــه 

ــالب  ــر انق ــه هن ــيدن هفت فرارس
اســالمی و ســالروز شــهادت ســيد 
شــهيدان اهــل قلم، ســيدمرتضی 
ــی  ــه را فرصت ــن هفت ــی، اي آوين
ــرای شناســاندن ابعــاد مختلــف  ب
ــت. ــالمی دانس ــالب اس ــر انق هن
او بــه پيونــد ناگسســتنی ديــن و 
ــرد:  ــاره و خاطرنشــان ك ــر اش هن
ــر  ــر تأثي ــن روی هن ــواره دي هم

گذاشــته و هنــر نيــز بــرای انتقال 
ــر  ــرده و ه ــک ك ــن كم ــام دي پي
ــته اند. در  ــی داش ــر متقابل دو تأثي
ــارف  ــا و مع ــان، آموزه ه ــه ادي هم
ــه و  ــی يافت ــر تجل ــی در هن دين
باعــث تعالــی، شــكوفايی و رشــد 

ــر شــده اســت. هن

بازنشریکآلبومموسيقیبهمناسبتتولدحضرتعلی)ع(

جشنوارهمردمیموسيقیانقالباسالمی

صدورانقالببازبانهنرممکنمیشود
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رئيــس مجلــس شــورای اســالمی 
در همايــش مديــران و موسســين 
ــران در  ــه خواه ــای علمي حوزه ه
مركــز فقهــی ائمــه اطهــار)ع( بــا 
تاكيــد بــر اينكــه بــه جــای ارزش 
ــت  ــدی دول ــه كارمن بخشــيدن ب
كــه نيروهــای اضافــه زيــادی دارد 
بايــد بــه توليــد بهــا بدهيــم، بيان 
كــرد: بخشــی از تحــول اقتصــادی 

ــوری بــاز  ــر مح ــن عنص ــه اي ب
ــت  ــان و روحاني ــردد و مبلغ می گ
ــتورات  ــن دس ــا تبيي ــد ب می توانن
ــک  ــئله كم ــن مس ــه اي ــی ب دين
كننــد. علــی الريجانــی بــا تاكيــد 
ــوزه  ــس از ح ــت مجل ــر حماي ب
و روحانيــت و بــا بيــان اينكــه 
ــد مســتقل از دولت هــا  حــوزه باي
باشــد ولــی از كمــک دولتــی بهره 

ببــرد تصريح كــرد: متاســفانه االن 
ــود  ــا از وج ــاجد م ــی از مس خيل
روحانــی خالــی اســت كه اشــكال 
ــه  ــی ك ــت و در حال ــی اس بزرگ
ــم؛  ــم نداري ــم ك ــی ه ــا روحان م
مجلــس بــرای رفــع ايــن مشــكل 
ــم  ــی مقي ــرای اســتقرار روحان و ب
در مســاجد هــر نــوع حمايتــی را 

ــد داد. ــام خواه انج

اركســتر ملــی قصــد دارد 31 
و  ارديبهشــت  اول  و  فرورديــن 
همچنين 14 و 15 ارديبهشــت ماه 
ــی  ــا خوانندگــی محمــد اصفهان ب

ــرود. ــه ب روی صحن
ــهبازيان  ــدون ش ــه فري ــه گفت ب
رهبــر اركســتر ملــی، قــرار اســت 
در اجرايــی كــه 31 فروردين مــاه و 
اول ارديبهشــت برگــزار می شــود، 

»تنهــا  آلبوم هــای  از  قطعاتــی 
مانــدم« و »هفت ســين« آقــای 
ــه در  ــم ك ــرا كني ــی را اج اصفهان
ميــان آن هــا، قطعاتــی ماننــد 
»تــو ای پــری كجايــی«، »اوج 
آســمان ها« و »حيلــت رهــا كــن 
عاشــقا« نيــز اجــرا می شــوند. 
ــه  ــی ب ــار بی كالم ــن آث همچني
حســين  و  مــن  آهنگســازی 

دهلــوی توســط ايــن اركســتر 
ــد. ــد ش ــه خواه نواخت

ــر  ســردار يعقــوب ســليمانی، دبي
قــرارگاه مركــزی راهيــان نــور 
ســپاه و بســيج، در جلســه قرارگاه 
مركــزی راهيــان نــور ســپاه و 
بســيج كــه در ســالن رضــوی 
ســازمان بســيج مســتضعفين در 
حــال برگــزاری اســت، با اشــاره به 
اهميــت ديــدار دســت اندركاران و 
ــام  ــا ام ــور ب ــان ن مســئوالن راهي

خامنــه ای اظهــار در اســفند96 
ــای  ــام برنامه ه ــرد: تم ــار ك اظه
ســال 96 راهيــان نــور كشــور بــر 
اســاس توصيه هــا و صحبت هــای 
امــام خامنــه ای در 16 اســفند 96 

ــود. ــی می ش ــن و عمليات تدوي
دبيــر قــرارگاه مركزی راهيــان نور 
ــار  ــان اظه ــيج در پاي ــپاه و بس س
كــرد: كتــاب »تــا بهشــت« كتابی 

ــخنان  ــه از س ــه برگرفت ــت ك اس
ــر  ــفرهای رهب ــالب در س رهبرانق
انقــالب بــه مناطــق عملياتــی 
دفــاع مقــدس اســت كــه 17 
ــه چــاپ رســيده اســت  اســفند ب
ــخنان  ــه س ــاب، ب ــن كت و در اي
ــوص  ــی)ره( در خص ــام خمين ام
دفــاع مقــدس هــم پرداخته شــده 

اســت.

آمادگیمجلسبرایحلمشکلمساجدخالیازروحانی

ارکسترملیبامحمداصفهانیرویصحنهمیرود

تدوینبرنامههایراهياننور96
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گزارش ویژه

چهره
هنر انقالب

مسعود شجاعی طباطبایی، چهره برتر هنر 
انقالب شد و جایزه اش را به شهید مدافع حرم 

تقدیم کرد 

برگــزاری هفتــه هنــر انقــالب از جملــه اقدامــات نيــک حــوزه 
ــيد و  ــهادت س ــا ش ــان ب ــال همزم ــر س ــه ه ــت ك ــری اس هن
ســاالر شــهيدان اهــل قلــم، ســيد مرتضــی آوينــی و روز هنــر 
ــره  ــم چه ــه ه ــن هفت ــان اي ــود. در پاي ــزار می ش ــالب برگ انق
ــل  ــورد تجلي ــده و م ــی ش ــی معرف ــر انقالب ــال در هن ــر س برت

قــرار می گيــرد. 
امســال محمدرضــا بايرامــی، ابراهيــم حاتمی كيــا، حميــد حســام، 
ــاز  ــی، بهن ــجاعی طباطباي ــعود ش ــن، سيدمس ــن روح االمي حس
ــان، نامزدهــای چهــره ســال  ــی زاده و محمدحســين مهدوي ضراب
هنــر انقــالب شــدند و در نهايــت هــم شــجاعی طباطبايــی عنوان 

چهــره برتــر ايــن عرصــه انتخــاب شــد. 
امــا داليــل انتخــاب ايــن هنرمنــدان چــه بــود؟ آن طــور كــه 
فاضــل نظــری معــاون هنــری حــوزه هنــری بيــان می كنــد، 

ــرای فيلــم  ــم يــزرع«، حاتمی  كيــا ب ــرای رمــان »ل بايرامــی ب
»باديــگارد«، حســام بــرای كتــاب »وقتــی مهتــاب گــم 
شــد«، روح االميــن بــرای مجموعــه آثــار تجســمی عاشــورايی 
ــدازی جشــنواره  ــرای راه ان ــی ب ــی، شــجاعی طباطباي و انقالب
ــرای  ــی زاده ب ــن جشــنواره، ضراب ــری اي »هولوكاســت« و دبي
كتــاب »گلســتان يازدهــم« و مهدويــان بــرای نويســندگی و 
كارگردانــی فيلــم »ايســتاده در غبــار« بــه عنــوان نامزدهــای 
ــت  ــد و نهاي ــی انتخــاب شــده  بودن ــزه مل ــن جاي ــت اي درياف
ــوان  ــن عن ــب اي ــه كس ــق ب ــی موف ــجاعی طباطباي ــم ش ه

شــد. 
ايــن هنرمنــد لــوح تقديــر و تنديــس زريــن خــود را از احمدرضــا 
درويــش، محســن مؤمنــی شــريف، رئيــس و محمــد حمــزه زاده، 

معــاون ســينمايی حــوزه هنــری دريافــت كــرد.  
ــزه  ــالب در ســال 95 جاي ــر انق ــره هن ــی چه شــجاعی طباطباي
خــود را بــه خانــواده شــهيد مدافــع حرمــی كــه در كشــور لبنــان 
دفــن شــده اســت، تقديــم كــرد. او گفــت: خــود را در جايگاهــی 
ــزرگان  ــود. ب ــن ش ــال م ــامل ح ــزه ش ــن جاي ــه اي ــم ك نمی بين
ــن  ــد اي ــه باي ــتند ك ــر هس ــف هن ــای مختل ــادی در عرصه ه زي

ــد. ــزه را دريافــت كنن جاي
او بــا بيــان اين كــه جشــنواره هولوكاســت يــک كار جمعــی بــود، 
عنــوان كــرد: مــاه پيــش در كشــور لبنــان يــک كالس و كارگاهی 
ــع حــرم  ــزار شــهدای مداف ــام م ــه ن ــی ب ــردم. در جاي ــزار ك برگ
ــم  ــای رژي ــال در زندان ه ــه 13 س ــدم ك ــنا ش ــهيدی آش ــا ش ب
ــرم  ــاع از ح ــه دف ــس از آزادی ب ــود و پ ــير ب ــتی اس صهيونيس

ــود. ــهيد می ش ــت ش ــه و در نهاي ــب)س( پرداخت ــرت زين حض
چهــره ســال هنــر انقــالب در ســال 95،  در پايــان گفــت: نكتــه 
جالــب، نامه هــای دختــر او بــود كــه بــر ســر مــزار ايــن شــهيد 
ديــده می شــد. ايــن جايــگاه و جايــزه را بــه خانــواده ايــن شــهيد 

ــم می كنــم. و دختــر او زينــب، تقدي
ــخنانی  ــريف در س ــی ش ــی مؤمن ــجاعی طباطباي ــش از ش پي
دربــاره ايــن هنرمنــد گفــت: جشــنواره كاريكاتــور هولوكاســت 
در شــرايط ويــژه ای برگــزار شــد. از جهتــی نشــان دهنده ايــن 
ــرده  ــدا ك ــی پي ــد بين الملل ــا بع ــر م ــات و هن ــه ادبي ــود ك ب

اســت.
او ادامــه داد: از طــرف ديگــر ســه وزيــر امــور خارجــه كشــورهای 
ــن  ــه اي ــد ك ــار آوردن ــا فش ــه م ــكو ب ــازمان يونس ــف و س مختل
جشــنواره برگــزار نشــود؛ ايــن جشــنواره برگــزار شــد و از طــرف 

ــد. ــده نش ــدان دي ــانه ها چن ــی رس برخ
ــالب از  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه اين ك ــاره ب ــا اش ــد ب ــن هنرمن اي
ايــن كار حمايــت كردنــد، افــزود: مقــام معظــم رهبــری بــه آقــای 
ــه  ــغول ب ــابی مش ــجاعی حس ــای ش ــه آق ــد ك ــجاعی فرمودن ش
كوبيــدن و رفتــن بــه جلــو هســتيد. هــر چــه آن هــا را عصبانــی 
ــد  ــاری كردي ــن راه پافش ــرد. در اي ــحال تر ك ــا را خوش ــرد م ك
ــت  ــه موفقي ــه ب ــن زمين ــا در اي ــد ت ــرج دادي ــه خ ــوری ب و صب

 .ــيديد رس
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کرامت 
علوی

مردی با تمام خصال پسندیده
درمسيرکریمانهزیستن

وقفدرسيرهاميرمؤمنان)ع(
معادومعاش
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فضائل

ــام  ــا تم ــردی ب م
ــندیده ــال پس خص

ــه  ــتانند ك ــالم هم داس ــخ اس ــِت تاري ــن حقيق ــر اي ــگان ب هم
ــم،  ــود. عل ــر ب ــال خي ــام خص ــع تم ــن)ع( جام اميرالمؤمني
فضــل، شــجاعت، فصاحــت، بالغــت، عدالــت، ســخاوت، 
ــن  ــنديده، از بارز تري ــای پس ــر ويژگی ه ــد و ديگ ــروت، زه م
ــی  ــيره آن گرام ــود. س ــش ب ــه حضرت ــی كريمان ــای زندگ نم

سرشــار از ايــن ويژگی هاســت.
شــعبی كوفــی )متوفــی 105ق.( از عالمــان نامــی عصــر 
ــد   ــي)ع( خوانده ان ــمنان عل ــی او را از دش ــه برخ ــش ـ ك خوي
ــت  ــس از بيع ــت: پ ــه گف ــداهلل آورده ك ــن عب ــدب ب ـ از جن
ــه مــردم  ــل علــی)ع( را ب ــه عــراق رفتــم و فضائ ــا عثمــان ب ب
ــه  ــوار ب ــخن ناگ ــه س ــدم ك ــی نمی دي ــدم. كس ــادآور می ش ي
ــورد شــنيدم،  ــن م ــه در اي ــه ای ك ــن جمل ــد! بهتري ــن نگوي م
ــن و  ــا ك ــخنان را ره ــن س ــد ... اي ــه گفتن ــود ك ــن كالم ب اي
ــه  ــن ب ــد. م ــته باش ــت داش ــودی براي ــه س ــو ك ــخنی بگ س
گوينــده پاســخ مــی دادم: ايــن مطالــب، هــم مــرا ســود 
ــر می خاســت  ــزد مــن ب ــو را. آن گاه او از ن می رســاند و هــم ت

و رهايــم می كــرد. 
ــزرگ و  ــای ب ــی از فقه ــی 110ق( يك ــری )متوف ــن بص حس
مفتيــان عصــر تابعيــان اســت  كــه در دوران جوانــی، خالفــت 

اميرمؤمنــان)ع( را درك كــرد و همــراه خانــواده اش بــه بصــره 
آمــد.  شــخصيت و روايــات حســن بصــری در نــزد عامــه اهــل 
ســّنت مقبــول اســت؛  همــو از علــی) ع( بــه عنــوان ربّانــی ايــن 
ــن  ــتين مؤم ــر)ص( و نخس ــت پيامب ــرد ام ــن ف ــت و بهتري ام
ــوان  ــه عن ــدش ب ــر و دو فرزن ــا وی و از همس ــزار ب و نمازگ
بهتريــن كســان پــس از وی يــاد می كنــد و نيــز، بــه نقــل از 
ــی)ع(  ــه در قيامــت، عل ــه اســت ك ــن مســعود گفت ــداهلل  ب عب
ــد از  ــی می توان ــط كس ــت و فق ــته اس ــور نشس ــی ن ــر كرس ب
صــراط بگــذرد كــه واليــت او و اهل بيــت او را داشــته باشــد. 
ــط  ــم رواب ــا بنی هاش ــه ب ــی 256ق( ك ــكار )متوف ــن ب ــر ب زبي
مناســبی نداشــته اســت، از عمــرو بــن عبيــد معتزلــی )متوفــی 
128ق(  نقــل می كنــد كــه: نــزد حســن بصــری نشســته 
بوديــم كــه شــخصی وارد شــد و نــزد ســر او نشســت. گفــت: ای 
ابــا ســعيد! از تــو دربــاره علــی بــن ابــی طالــب رضــی اهلل عنــه 
پرســيدند و گفتــه بــودی: اگــر در مدينــه می مانــد و همچنــان 
ــه  ــی ك ــود از كارهاي ــر ب ــش بهت ــای آن را می خــورد، براي خرم
كــرده اســت. حســن بصــری ســر برداشــت و گفــت: بــرادرزاده! 
ســخن باطلــی بــود كــه گفتــم تــا خونــم محفــوظ بمانــد. بــه 
ــا فقــدان علــی از دســت داديــد، تيــری  خــدا ســوگند آنچــه ب
از تيرهــای خــدا بــود كــه دشــمن خــدا را هــدف گرفتــه بــود. 
علــی نــه دزد امــوال خــدا بــود و نــه غافــل در برابــر امــر الهــی. 
ــت و  ــم و فضيل ــا عل ــود ب ــت ب ــن ام ــی( اي ــم اله ــی )عال ربان
ســابقه ای كــه در ديــن داشــت. علــم آيــات محكــم قــرآن بــه 
او داده شــده بــود. حــراِم آن  را حــرام مــی داشــت و حــالل آن  
ــا  ــای زيب ــه باغ ه ــا او را ب ــن ويژگی ه ــت. اي ــالل می دانس را ح
و بوســتان های دلگشــا )در قيامــت( كشــانيد. ايــن اســت علــی 

بــن ابــی طالــب رضــی اهلل عنــه، ای انســان زشــت! 
همچنيــن احمــد بــن حنبــل )متوفــی 241ق(، پيشــوای 
ــح  ــندهای صحي ــا س ــه ب ــی ك ــد: »آن فضائل ــه می گوي حنابل
ــت.«  ــه نيس ــک از صحاب ــرای هيچ  ي ــت، ب ــی)ع( اس ــرای عل ب
قاضــی عضدالديــن ايجــی )متوفــی 756ق.( از متكلمــان 
ــن  ــاب »مواقــف« او، از مفصل تري برجســته ســنی اســت و كت
كتــب كالمــی اهــل ســنت بــه شــمار می آيــد؛ او نيــز معتقــد 
ــاير  ــه او را از س ــود دارد ك ــی وج ــی )ع( صفات ــت در عل اس
صحابــی ممتــاز می ســازد؛ علــم، زهــد، كــرم، شــجاعت، 
ــاوندی  ــاده، خويش ــمانی فوق الع ــدرت جس ــق، ق ــن خل حس
نســبی بــا پيامبــر)ص( و دامــادی او، همســری فاطمــه)س( و 
فرزندانــی چــون حســن)ع( و حســين)ع( و ســپس فرزندانــی 
ــر برتــری ايشــان  ماننــد صــادق)ع( و رضــا)ع( كــه همــگان ب

ــد.  ــاق دارن ــن اتف ــه عالمي نســبت ب
ــن فضيلت هــا  ــا اي ــخ می بينيــم كــه برخــی ب ــا بررســی تاري ب
پنهــان  و  پوشــيدن  در  و  داشــتند  شــگفت  برخوردهــای 
داشــتن، بلكــه انــكار آن و اظهــار جهــل نســبت بــه آن، تمــام 
تــوان خويــش را بــه كار بردنــد. ايــن كار، از واپســين روزهــای 

 .ــی رســول خــدا)ص( آغــاز شــد زندگان

حجت االسالم محمدباقر پور امینی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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از ميــان همــه مخلوقــات الهــی، تنهــا 
موجــودی كــه بــه كرامــت ويــژه توصيــف 
ــي  ــا بَِن ْمَن ــْد َكرَّ شــده، انســان اســت: »َولََق
آَدَم َو َحَملَْناُهــْم فـِـي الَْبرِّ َوالَْبْحــِر َو َرَزْقَناُهم 
ْن  لَْناُهــْم َعلَی َكِثيــٍر مِّمَّ يَِّبــاِت َو َفضَّ مِّــَن الطَّ
َخلَْقَنــا تَْفِضيــالً: مــا آدميــزادگان را گرامــی 
ــا،  ــكی و دري ــا را در خش ــتيم و آن ه داش
ــم و  ــر مركب هــای راهــوار( حمــل كردي )ب
از انــواع روزي هــای پاكيــزه بــه آنــان روزی 
داديــم و آن هــا را بــر بســياری از موجوداتی 
كــه خلــق كرده ايــم، برتــری بخشــيديم.« 
برتری هــا،  كرامــت،  ايــن  )اســراء/70( 
ــت  ــا و توانمندی هاس ــازات، ظرفيت ه امتي
كــه بــه صورتــی ذاتــی و بالقــوه در وجــود 
انســان نهــاده شــده و رســالت انســان، بــه 

فعليــت رســاندن آن هاســت.
ــع،  ــانی، موان ــژه انس ــت وي ــير كرام در مس

ــود دارد  ــدی وج ــيب هايی ج ــات و آس آف
ــان  ــل انس ــار و عم ــه رفت ــی ب ــه برخ ك
جنبه هــای  بــه  برخــی  و  برمی گــردد 

ــی. ــناختی و معرفت ش

تعریفکرامتوبخششدرنهجالبالغه
ــِه  ِ ــْت ب ــْن ُعِرَف ــَرِم َم ــاِس بِالَْك ــی النَّ »أَْولَ
ــَرم، آن  ــه َك ــَراُم: شايســته ترين مــردم ب الِْك
كســی اســت كــه بــه واســطۀ او شــناخته 
شــوند. )معــرف كريمــان، از همــه كريم تــر 
اســت(«)حكمت 436( »َكــَرم« در اصــل به 
معنــای شــرافت اســت و بــه شــخصی كــه 
دارای صفــات برجســته باشــد كريــم گفتــه 
ــردات،  ــب در مف ــه راغ ــه گفت ــود. ب می ش
ــد  ــت خداون ــوان صف ــه عن ــَرم ب ــرگاه َك ه
بــه كار رود و گفتــه شــود: خداونــد كريــم 
ــش ها در  ــواع بخش ــی دارای ان ــت، يعن اس

ــی  ــش اســت و هنگام ــدگان خوي ــر بن براب
كــه آن را بــه عنــوان وصفــی بــرای انســان 
ذكــر كننــد، بــه معنــای دارابــودن صفــات 
ــخصيت  ــرافت و ش ــانی و ش ــته انس برجس

اســت. 
»الَْكــَرُم أَْعَطــُف ِمــَن الرَِّحِم: بخشــش بيش 
ــت  ــت آورد.« )حكم ــاوندی محب از خويش
247( »اعطــف« بــه معنــای مايل تــر و 
بامحبت تــر اســت و از مــاده »عطــف« 
ــت. در  ــده اس ــه ش ــت( گرفت ــر وزن وق )ب
بعضــی از منابــع لغــت، »َكــرم« را بخشــش 
ــخت گيری  ــدون س ــهولت و ب ــا س ــوأم ب ت
گفته انــد، از ايــن رو »كريــم« كســی اســت 
كــه بــه راحتــی بــه افــراد نيازمند بخشــش 
ــز الزم  ــه ني ــن نكت ــه اي ــد. توجــه ب می كن
اســت كــه در منابــع لغــت بــرای واژه 

ــده اســت:  ــر ش ــا ذك ــرم« دو معن »ك

در مسیر کریمانه زیستن
حجت االسالم والمسلمین عباس سرشته

پژوهشگر و نویسنده
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فضائل

1. جود و بخشش 
2. شخصيت و شرافت 

و ممكــن اســت كــه هــر دو بــه يــک معنــا 
بازگشــت كننــد، زيــرا يكــی از نشــانه های 
شــخصيت و شــرافت انســان، جــود و 
بخشــش اســت، ولــی در هــر حــال معنــای 
ايــن كلمــه در گفتــار حكيمانــه بــاال همان 

جــود و بخشــش اســت.
ــا َو  ــي أَيِْديَن ــا فِ ــَذُل لَِم ْ ــُن َفأَب ــا نَْح »َو أَمَّ
أَْســَمُح ِعْنــَد الَْمــْوِت بُِنُفوِســَنا ...: و امــا مــا 
ــم  ــت داري ــه را در دس ــم( آنچ ــی هاش )بن
ــن  ــازی در راه دي ــرای جانب بخشــنده تر و ب

ــت 120( ــخاوتمندتريم.« )حكم س

عنایتالهی
ــمِّ َو  ــَي بِالَْه ــِل ابُْتلِ ــي الَْعَم ــَر فِ ــْن َقصَّ »َم
ــِه  ِ ــي َمال ِ فِ ــَس هلِلَّ ــنْ لَْي ِ فِيَم ــَۀ هلِلَّ اَل َحاَج
ــل  ــه در عم ــس ك ــٌب: آن ك ــِه نَِصي َو نَْفِس
ــردد، و آن  ــدوه گ ــار ان ــد، دچ ــی كن كوتاه

را كــه از مــال و جانــش بهــره ای در راه 
خــدا نباشــد خــدا را بــه او نيــازی نيســت.« 

)حكمــت 127(
ممكــن اســت ايــن انــدوه و غــم در آســتانه 
انتقــال از ايــن دنيا باشــد كه چشــم برزخی 
پيــدا می كننــد و سرنوشــت رّقت بــار خــود 
را می بيننــد و فريادشــان بلنــد می شــود و 
می گوينــد: »َربِّ اْرِجُعــوِن * لََعلِّــی أَْعَمــُل 
ــاز  ــروردگارا! مــرا ب ــُت: پ ــا تََرْك ــاً فِيَم َصالِح
گردانيــد، شــايد در برابــر آنچــه تــرك كردم 
)و كوتاهــی نمــودم( عمــل صالحــی انجــام 

دهــم.« )المؤمنــون/99و100(
نيــز ممكــن اســت اشــاره بــه غــم و انــدوه 
ــه كــه  در ســرای آخــرت باشــد، همان گون
ــه  ــد ك ــل می كن ــا نق ــان آن ه ــرآن از زب ق
می گوينــد: »يـَـا َحْســَرتَی علـَـی َمــا َفرَّطــُت 
ــن از  ــر م ــوس ب ِ: ای افس ــِب اهللَّ ــي َجن فِ
كوتاهی هايــی كــه در اطاعــت فرمــان خــدا 

ــر/56( ــردم.« )الزم ك

نيــز شــايد ايــن غــم و انــدوه در خــود دنيــا 
ــود  ــدار می ش ــان بي ــرا گاه انس ــد، زي باش
و از كوتاهی هايــی كــه كــرده افســوس 
ــكاه او را  ــی جان ــم و اندوه ــورد و غ می خ
فــرا می گيــرد، چــرا كــه می بينــد ديگــران 
بــا اعمــال صالــح ســرای جاويــدان خــود را 
آبــاد كرده انــد و او بــا كوتاهی هايــش ســرای 
جاويــد خــود را ويــران كــرده اســت. البتــه 
جمــع ميــان ايــن ســه تفســير نيــز مانعــی 

ــدارد.  ن
ــخن،  ــن س ــه اي ــام)ع( در ادام ــپس ام س
ــع  ــه در واق ــد ك ــی می گوي ــه پرمعناي جمل
عمــل.  در  كوتاهــی  از  اســت  شــرحی 
می فرمايــد: »خــدا بــه كســی كــه در مــال 
و جانــش نصيبــی بــرای او نيســت، اعتنايی 
ِ فـِـي  ِ فِيَمــْن لَْيــَس هلِلَّ نــدارد؛ َوالَ َحاَجــَۀ هلِلَّ
ــه  ــه اين ك ــٌب« اشــاره ب ــِه نَِصي ِــِه َونَْفِس َمال
كســانی مــورد عنايــت پــروردگار در دنيــا و 
ــال در راه  ــان و م ــذل ج ــه از ب ــد ك آخرتن
خــدا دريــغ ندارنــد و بــه بيــان ديگــر، ايمان 
ــه اســالم در  و يقيــن و وفــاداری خــود را ب
عمــل ثابــت می كننــد. درســت اســت 
كــه جــان و مــال همــه از ســوی خداســت 
و اگــر انســان در بــذل آن هــا اقــدام كنــد، 
در واقــع بــه خــودش خدمــت كــرده اســت، 
زيــرا خــدا از همــگان بی نيــاز اســت؛ ولــی 
ــه  ــش آن را ب ــاف بيكران ــد روی الط خداون
ــه  ــود گرفت ــوی خ ــی از س ــوان حاجت عن
ــی كــه  ــاره مؤمنان ــن ســخن درب اســت. اي
دارای مقامــات بــاال هســتند نيســت، آن هــا 
فقــط نصيبــی از جــان و مالشــان را در راه 
خــدا صــرف نمی كننــد، بلكــه هرچــه 
جملــۀ  می دهنــد.  خــدا  راه  در  دارنــد 
ِ« بــه معنــای بی اعتنايــی  »الَ َحاَجــَۀ هلِلَّ
افــرادی  از چنيــن  اعــراض خداونــد  و 
ــال را در  ــان و م ــزی از ج ــه چي ــت ك اس
ــه  ــه ب ــی ك ــرا كس ــند، زي راه او نمی بخش
ــاً  ــدارد، طبع ــاز ن ــخصی ني ــا ش ــزی ي چي
ــن  ــد، بنابراي ــه او نمی كن ــم ب ــی ه اعتناي
جملــه »الَ َحاَجــَۀ...« بــا توجــه بــه اين كــه 
ــه از  ــدارد، كناي ــه هيچ كــس نيــاز ن خــدا ب
بی اعتنايــی اســت و منظــور از بی اعتنايــی 
ــا را از مواهــب  ــه خــدا آن ه ــن اســت ك اي
محــروم  ويــژه اش  عنايــات  و  خــاص 

می ســازد. 
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ايــن تعبير ماننــد بيــان كنايه آميــز ديگری 
اســت كــه در آيــه 67 ســوره »توبــه« درباره 
منافقــان آمــده اســت: »نَُســوا اهللَ َفَنِســَيُهْم: 
آن هــا خــدا را فرامــوش كردنــد و خداونــد 

نيــز آن هــا را فرامــوش نمــود.« 
ــی از رحمــت خــود محــروم ســاخت.  يعن
بعضــی از مفســران نهج البالغــه در تفســير 
»نصيــب« معنــای ديگــری ذكــر كرده انــد 
ــت.  ــازگار نيس ــارت س ــر عب ــا ظاه ــه ب ك
گفته انــد منظــور از »نصيــب« كســانی 
هســتند كــه خــدا آن هــا را بــه بالهايــی در 
مــال يــا جانشــان گرفتــار می كنــد و ايــن 
ابتــال بــه بــال نشــانه اعتنــای پــروردگار بــه 
آن هاســت، زيــرا خــدای متعــال بــه كســی 
كــه اعتنــا نــدارد مصيبتــی هــم بــر او وارد 
نمی كنــد؛ ولــی روشــن اســت كــه منظــور 
از »نصيــب« در مــال و جــان، بــذل بخشــی 
از مــال و جــان در راه خداســت نــه گرفتــار 
خســران مالــی و بالهــای نفســانی شــدن. 
ــد  ــاال آم ــه ب ــير دو جمل ــه در تفس از آنچ
روشــن می شــود كــه هــر دو بــا هــم كمــال 
ارتبــاط را دارنــد، زيــرا كســانی كــه كوتاهی 
در عمــل كننــد )يعنــی اعمالــی دارنــد ولی 
كوتاهــی می كننــد( خداونــد آن هــا را مبتال 
ــن خــود  ــدوه می كنــد كــه اي ــه غــم و ان ب
نوعــی اعتنــای بــه آن هاســت و اما كســانی 
ــه  ــند؛ ن ــته باش ــی نداش ــاً عمل ــه مطلق ك
ــدا  ــان، خ ــذل ج ــه در ب ــال و ن ــذل م در ب
ــم و  ــی غ ــدارد و حت ــا ن ــه آن ه ــی ب اعتناي
ــارض  ــان ع ــر آن ــز ب ــده ني ــدوه بيداركنن ان
روشــن می شــود  اين جــا  از  نمی كنــد. 
كســانی ماننــد ابــن ابــی الحديــد كــه ايــن 
دو جملــه را مســتقل از يكديگر شــمرده اند 

ــد. ــح نپيموده ان ــی صحي راه

کرامتکریمان
ــی  ــال رشــد و تعال ــه دنب ــاً ب انســان ها ذات
هســتند، امــا آنچــه كــه مهــم اســت 
ــی را از  ــد و تعال ــی رش ــر كس ــه ه اين ك
ــزار  ــد و اب ــف می كن ــود تعري ــرش خ نگ
ــاد او  ــاور و اعتق ــا ب ــه ب ــيوه هايی ك و ش
هم خوانــی دارد بــرای رشــد و تعالــی 
ــا  ــه دني ــه ب ــانی ك ــرد؛ انس ــه كار می گي ب
و ماديــات اعتقــاد دارد و بــاور و ايمــان 
ــاً  ــدارد، قطع ــرت ن ــای آخ ــه دني ــخ ب راس

همــۀ رشــد را در داشــتن ثــروت و قــدرت 
و ابزارهــای رشــد را در ماديــات می بينــد، 
ســعی می كنــد همــه ثروت هــا بــرای 
خــود جمــع كنــد، حتــی اگــر بــا كشــتن 

انســان های ديگــر باشــد.
ــل اســت  ــه آخــرت قائ ــه ب ــا انســاني ك ام
ــی را در رســيدن  و ســعادت و رشــد و تعال
ــيوه های  ــزار و ش ــد، اب ــرت می دان ــه آخ ب
رشــد خــود را در مســير ديگــری جســتجو 
ــا بخشــش و كرامــت  ــه ب ــد و جامع می كن
رشــد می كنــد، اندوخته هــای خــود را 
در انباشــتن و تكاثــر ثــروت نمی بينــد، 
بلكــه زاد و توشــه ســفر خــود را بخشــيدن 
ــار خــود  ــه نيازمنــدان و ســبک كــردن ب ب
می دانــد، لــذا بخشــش، كــرم، جــود و 
ســخاوتمندی را در زندگــی خــود نهادينــه 
ــود و بخشــش  ــردن ج ــد، نهادينه ك می كن
ســرمايه  بزرگ تريــن  خــود  وجــود  در 
ــه  ــت ك ــی اس ــد و تعال ــرای رش ــان ب انس
ايــن نــوع نگــرش و عمــل را فقــط در ديــن 
ــات  ــه خصــوص در مكتــب حي اســالم و ب
ــوان جســتجو  ــت)ع( می ت بخــش اهــل بي

كــرد.
ــرت  ــث حض ــورد بح ــۀ م ــخن حكيمان س
اميــر)ع(؛  «أَْولـَـی النَّــاِس بِالَْكــَرِم َمــْن ُعِرَفْت 
بـِـِه الِْكــَراُم: شايســته ترين مــردم بــه َكــَرم، 
آن كســی اســت كه به واســطۀ او شــناخته 
شــوند. )معــرف كريمــان، از همــه كريم تــر 
اســت(« )حكمــت 436( بــه هميــن معنــا 
آمــده و اشــاره بــه افــراد صاحــب فضيلــت و 

ــخصيت است.  باش
وقتــی كســی اشــخاص كريــم، باشــخصيت 
ــش  ــد، مفهوم ــی می كن ــوار را معرف و بزرگ
را  اشــخاص  ايــن  او  كــه  اســت  ايــن 
دوســت مــی دارد و َكــَرم و كرامــت را ارزش 
ــن اســت خــودش از  می شــمرد. اگــر چني
همــه بيشــتر بايــد به ايــن موضــوع اهميت 
بدهــد. كســی كــه حاتــم طايــی را مــدح و 
ســتايش می كنــد، بايــد خودش ســهمی از 
ســخاوت و كــرم داشــته باشــد. از آن فراتــر 
ــه صفــات  كســی كــه امــام بزرگــواری را ب
ــان)ع(  ــر مؤمن برجســته ای می ســتايد ، امي
ــم  ــجاعت، عل ــخاوت، ش ــود، س ــه ج را ب
ــار  ــه ايث ــين)ع( را ب ــام حس ــت و ام و دراي
و  می ســتايد  خــدا  راه  در  شــهادت  و 

همچنيــن هــر يــک از ائمــه)ع( را بــه 
صفــات برجســته ای توصيــف می كنــد، 
ــن  ــام اي ــودش از تم ــد خ ــه می توان چگون

ــه و تهــی باشــد.  اوصــاف بيگان
آری آن كــس كــه كرامــت كريمــان را 
می ســتايد از همــه شايســته تر اســت كــه 
ــل،  ــه مقاب ــد و در نقط ــا را بپيماي راه آن ه
ــردم كســانی هســتند كــه  ــن م بيچاره تري
ــد،  ــف می كنن ــان را توصي ــای خوب خوبی ه
ــز در عمــل در مســير  ــا خودشــان هرگ ام

آن هــا نيســتند.
در حديثــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده 
ــاِس َحْســَرًة  می خوانيــم: »إِنَّ ِمــْن أََشــدِّ النَّ
يــْوَم الِْقياَمــِۀ َمــْن َوَصــَف َعــْدالً ثُــمَّ َعِمــَل 
روز  در  حســرت ها  شــديدترين  بَِغيــِرهِ: 
قيامــت حســرت و افســوس كســی اســت 
ــرده  ــد ك ــف و تمجي ــی تعري ــه از عدالت ك
ــوده  ــر آن عمــل نم ــه غي ــی خــودش ب ول
اســت. « ) وســائل الشــيعۀ، ج15، ص295(

كســی عطــا و بخشــش می كنــد كــه 
پــدرش پيــش از او بخشــش داشــته و بــه 
عكــس، فرزنــدان بخيــالن، بُخــل را پيشــه 
ــروَق  ــد: »إّن الع ــاعر می گوي ــد. ش می كنن
ــا  ــاُت به ــری الّنب ــا الثَّری/أثْ ــّر به إذا اسَتَس
و طــاَب الَمــْزَرع: هنگامــی كــه خــاك 
ــه می كند/گيــاه  ــوب تغذي ــه ها را خ ريش
و مزرعــه ای كــه از طريــق آن ريشــه ها 

ــت.« ــزه اس ــوب و پاكي ــد خ می روي
اين كالم را با ســخنی از از ســاالر شــهيدان 
امــام حســين)ع( پايــان می دهيــم، آن جــا 
ــْد  عــّي َق ــَن الدَّ ْ ــیَّ اب ِع كــه فرمــود: »إِنَّ الدَّ
ــِۀ َو  َّ ل ــلَِّۀ َو الذِّ ــَن الِسّ ــِن بَْي ــَن اثَْنَتْي ــَز بَْي َرَك
لـّـۀ يأبــی اهللِّ ذلَِک َو َرُســولُُه  ــا الِذّ َهْيهــاَت ِمنَّ
َوالمؤمنــوَن َو ُحُجــوٌر طابَــْت وَطُهــَرْت، 
ــْن أن  ــٌۀ، ِم ــوٌس أَبِيَّ ــٌۀ، َو نُُف ــوٌف َحِميَّ ُ َو أُن
ــراِم:  ــی َمصــارِِع الِْك ــاِم َعل ــَۀ اللِّئ ــَر طاَع نُؤثِ
آگاه باشــيد! مــرد آلــوده، فرزنــد آلــوده، مــرا 
در ميــان شمشــير و ذلـّـت مخّيــر ســاخته 
اســت. هيهــات كــه مــن ذلــت را بپذيــرم 
و او بــه مقصــد خويــش برســد! خداونــد و 
رســولش و مؤمنــان و نيــاكان پاك دامــن و 
مــادران پاكيــزه مــن، از ايــن ابــا دارنــد كــه 
اطاعــت لئيمــان را بــر قربانــگاه بزرگــواران 
ترجيــح دهيــم.« )منتخب ميــزان الحكمه، 

 ح 1200،434( 

 انساني که به آخرت قائل است و سعادت و رشد و تعالی را در رسیدن به آخرت می داند، 
ابزار و شیوه های رشد خود را در مسیر دیگری جستجو می کند

انسان ها ذاتاً به 
دنبال رشد و تعالی 
هستند، اما آنچه 
که مهم است 
این که هر کسی 
رشد و تعالی را 
از نگرش خود 
تعریف می کند و 
ابزار و شیوه هایی 
که با باور و اعتقاد 
او هم خوانی دارد 
برای رشد و تعالی 
به کار می گیرد
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مقاله

وقف در سیره 
امیر مؤمنان)ع(

امام علی)ع( از بزرگ ترین واقفان اسالم است

ــته اند  ــود داش ــادی وج ــان زی ــالم، واقف ــخ اس ــول تاری در ط
ــأن  ــر عظیم الش ــخص پیامب ــت، ش ــن حرک ــر ای ــه آغازگ ک
اســالم)ص( اســت. حضــرت علــی)ع( نیــز یکــی از بزرگ تریــن و 
تاثیرگذارتریــن واقفــان اســالم اســت. آن حضرت رقبــات، امالک 
و امــوال گوناگونــی را وقــف کردنــد. در ایــن رابطــه وقف نامــه یــا 
وصیت نامــه ای از آن حضــرت وجــود دارد کــه از امــام کاظــم)ع( 
در روایتــی نقــل شــده اســت.  در ایــن گــزارش بــه مقولــه وقــف 

در ســیره امیــر مومنــان)ع( پرداختــه شــده اســت.

كتاب هــا  در  شــما  می فرماينــد:  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــه  ــنيده  ايد ك ــاد ش ــم زي ــا ه ــر و خطب ــل منب ــد، از اه خوانده  اي
ــي  ــف  إاّل ف ــود: »ال وق ــادی دارد. فرم ــاف زي ــن اوق اميرالمؤمني
ملــک.« كســی كــه مالــک نباشــد، نمی  توانــد وقــف  كنــد. ايــن 
اوقــاف، امــالك اميرالمؤمنيــن بــود. اميرالمؤمنيــن اين امــالك را 
بــه ارث كــه نبــرده بــود، بــا كار خــودش توليــد كــرده بــود. در 
ــرون  ــی  زد، آب بي ــاه م ــن چ ــی، اميرالمؤمني ــت كم آب آن وضعي
ــف   ــد وق ــرد، بع ــاد می  ك ــرد، آب ــت می  ك ــه درس ــی  آورد، مزرع م
می  كــرد. بعضــی از اوقــاف اميرالمؤمنيــن، قرن هــا مانــده. 
پيداســت چيزهــای ريشــه  دار و مهمــی بــوده اســت. بــه  هرحــال، 
توليــد ثــروت چيــز خوبــی اســت. اگــر چنانچــه در ايــن توليــد 
ثــروت، قصــد صــرف او بــرای كار خيــر، بــرای پيشــرفت كشــور، 
بــرای كمــک بــه محرومــان باشــد، حســنه هــم هســت، ثــواب 

ــم دارد.   ه
ــرمايه  ــده س ــن توليدكنن ــن )ع( بزرگ تري ــرت اميرالمؤمني حض
ــه  ــان در نهج البالغ ــورد و خودش ــو می خ ــان ج ــی ن ــد؛ ول بودن
ــا  ــل مصف ــا عس ــدم را ب ــز گن ــم مغ ــن می توان ــه م ــد ك فرمودن
ــه  ــرا توج ــه فق ــی ب ــت، ول ــن غذاس ــه بهتري ــم ك ــوط كن مخل
ــد  ــن)ع( اهــل درآم ــه اميرالمؤمني ــم. اين  طــور نيســت ك می كن
خــودش  دوران  ســرمايه گذاران  همــه  از  ايشــان  و  نباشــد 
ــای  ــاد و قنات ه ــادی را آب ــای زي ــوده؛ زمين ه ــرمايه گذارتر ب س
ــه  ــزد گرفت ــرده و م ــری ك ــر و بســيار كار و كارگ ــددی حف متع

ــورد. ــو می خ ــان ج ــال ن ــن ح ــا در عي ــت ام اس
نهــاد وقــف، كاركردهــای مختلفــی دارد كــه نيازمنــد مطالعــات 

سیده معصومه محمدی
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گوناگونــی اســت. يكــی از هميــن مطالعــات، بررســی موقوفــات 
و واقفــان اســت. موقوفــات انجــام گرفتــه در طــول تاريــخ تنــوع و 
تعــدد فــراوان داشــته و می تــوان گفــت كــه در هــر زمينــه ممكن 
تــا آن جــا كــه جامعــه نيــاز داشــت، موقوفاتــی تعييــن شــده اند. 
مطالعــه ايــن موقوفــات از جنبه هــای مختلــف می توانــد اهميــت 

وقــف را نشــان دهــد. 
ــوزه  ــه ح ــه س ــوان ب ــردی می ت ــر كارك ــف را از نظ ــوالً وق اص
عبــادی، آموزشــی و بهداشــتی تقســيم كــرد. در حــوزه عبــادی 
بــه مســجد و اهميــت آن در توســعه دينــی، فرهنگــی و اجتماعی 
ــز  ــه مراك ــوان ب ــرد. در حــوزه آموزشــی می ت ــوان اشــاره ك می ت
علمــی، دانشــگاه ها، نظاميه هــا، دارالحكمه هــا و غيــره و اهميــت 
آن هــا در گســترش علــم و تعليــم و تعلــم اشــاره كــرد. در حــوزه 
ــز  ــا و مراك ــتان ها، درمانگاه ه ــيس بيمارس ــز تأس ــتی ني بهداش
ــه  ــن رابط ــژه ای در اي ــت وي ــالم اهمي ــان اس ــتی در جه بهداش

داشــته اند.
در حقيقــت، وقــف، موقوفــات و واقفــان اهميــت به ســزايی 
در گســترش مفهــوم و معنــای وقــف در جامعــه داشــته اند. 
ــد  ــای آن می توان ــه نمونه ه ــه ب ــا توج ــوم ب ــن مفه ــترش اي گس

ــردد. ــف گ ــه بيشــتر وق ــر چ ــعه ه ــرای توس ــی ب ــود عامل خ
ــه  ــه آن در ادام ــم، ترجم ــه مه ــن وقف نام ــا اي ــنايی ب ــرای آش ب

می شــود: آورده 
ايــن، آن چيــزی اســت كــه وصيــت كــرده و دســتور داده اســت 
بــه آن در امــوال و دارايــی اش، بنــده خــدا، علــی، برای خشــنودی 
ــرد و دوزخ را از مــن  ــه بهشــت ب ــه واســطه آن ب ــا مــرا ب خــدا ت
بــرای خاطــر آن دور ســازد و آتــش جهنــم را بــرای مــن روا ندارد، 

در روزی كــه گروهــی روســفيد و گروهــی روســياه می شــوند.
وصيــت چنيــن اســت: امالكــی كــه در ينبــع و اطــراف آن دارم 
ــه مــن شــناخته شــده اســت، همــه آن هــا و  و نســبت آن هــا ب
بنــدگان در آن هــا صدقــه اســت، جــز بندگانــم ربــاح، أبونيــرز و 
جبيــر كــه ايــن ســه تــن آزادنــد و هيچ كــس بــر آن هــا تســلطی 
نــدارد. ايشــان غالمــان مــن هســتند و در امــوال يادشــده پنــج 
ســال كار می كننــد و حــق برداشــت مخــارج و هزينــه زندگــی 

ــد. خــود و فرزندانشــان را دارن
بــا حفــظ ايــن مراتــب آنچــه در وادی القــری دارم و همــه از امــوال 
ــدگان  ــه دارد و بن ــدان فاطم ــه فرزن ــاص ب ــت اختص ــودم اس خ
ــوند( و  ــرف می ش ــدا مص ــد )و در راه خ ــالك صدقه ان ــن ام در اي
آنچــه در ديمــه دارم و افــرادی كــه در آن جــا هســتند نيــز صدقــه 
اســت، جــز زريــق كــه ماننــد غالمــان يادشــده اســت و آنچــه در 
اذيتــه دارم بــا آنــان كــه در آن جــا هســتند نيــز صدقــه اســت، و 
فقيرتريــن ـ چنان كــه می دانيــد ـ نيــز صدقــه اســت و بايــد در 

راه خــدا مصــرف شــود.
ــم  ــه الط ــه صادق ــردم هم ــاد ك ــا ي ــم در اينج ــه از اموال آنچ
ــن  ــرگ م ــس از م ــی و پ ــم در زندگ ــن حك ــت و اي ــی اس قطع
ــد در آنچــه ســبب خشــنودی خــدا و  ــود، باي ــد ب جــاری خواه
ــم و  ــانم از بنی هاش ــد و خويش ــرف رس ــه مص ــت ب در راه خداس

بنی مطلــب، نزديــک و دور بهــره برنــد.
نظــارت بــر ايــن اوقــاف و صدقــات بــا حســن بــن علــی اســت، از 
ــرد  ــاده روی بهــره می ب ــدون زي ــه قــدر ضــرورت خــود ب آن هــا ب
و در مــواردی كــه رضــای الهــی در آن اســت صــرف می نمايــد، 
در ايــن كار بــر او باكــی نيســت. اگــر خواســت بخشــی از آن هــا 
را بفروشــد تــا قرضــی را ادا كنــد، بفروشــد باكــی بــر او نيســت 
و اگــر بخواهــد می توانــد امــالك برجســته و نفيــس قــرار دهــد. 
ــت  ــان در دس ــوال وی اختيارش ــان و ام ــی و غالم ــدان عل فرزن

حســن بــن علــی اســت. 
و اگــر خانــه حســن بــن علــی جــز خانــه صدقه باشــد و خواســت 
كــه آن را بفروشــد می توانــد بفروشــد، بــر او باكــی نيســت. اگــر 
بخواهــد می توانــد بفروشــد و قيمتــش را بــه ســه بخــش تقســيم 
ــه  ــد و قســمتی را ب ــد؛ قســمتی را در راه خــدا مصــرف نماي كن
ــب  ــدان ابوطال ــه فرزن ــمتی را ب ــب و قس ــم و بنی مطل بنی هاش
بدهــد، در مــواردی كــه خــدا می پســندد از ايــن ســه قســم بــه 

مصــرف رســاند.
اگــر پيشــامدی بــرای حســن رخ داد در حالــی كــه حســين زنــده 
ــه  ــه را ب ــد آنچ ــود، باي ــول می ش ــدو موك ــا ب ــن كاره ــد، اي باش
حســن دســتور دادم، وی انجــام دهــد. بــرای اوســت آنچــه بــرای 

حســن نوشــتم و بــر اوســت آنچــه بــر عهــده حســن بــود.
ــزی  ــی آن چي ــه عل ــه از صدق ــد فاطم ــدان دو فرزن ــرای فرزن ب
قــرار دادم بــه جهــت خشــنودی خــدا عزووجــل و حفــظ حرمــت 
رســول اهلل)ص( و تعظيــم و بزرگداشــت و رضــای خــدا و رســول 
اســت. اگــر بــرای حســن و حســين پيشــامدی رخ داد، آخريــن 
ــد، اگــر كســی  ــی جســتجو می كن ــدان عل ــر در فرزن ــن دو نف اي
را از آنــان يافــت كــه صالحيــت و اســالم و امانــت او را بپســندد، 
كارهــا بــدو محــول می ســازد، و اگــر كســی را در آن هــا نيافــت 
كــه واجــد شــرايط باشــد بــه يكــی از فرزنــدان ابوطالب كــه دارای 
صالحيــت باشــد كارهــا را محــول می كنــد و اگــر ديــد بــزرگان 
ــی از  ــه يك ــته اند ب ــب درگذش ــدان ابوطال ــران فرزن و صاحب نظ
مــردان بنی هاشــم كــه او را واجــد شــرايط می دانــد، می ســپارد.
بــر آن كســی كــه كارهــا بــدو محــول می گــردد، شــرط می شــود 
كــه اصــول امــوال خــود را حفــظ كنــد و بهــره آن را انفــاق نمايــد 
در آنچــه او را بــدو دســتور داده ام؛ از ســبيل اهلل و بــر خويشــان از 
ــول  ــزی از آن اص ــک. چي ــب، دور و نزدي ــم و بنی المطل بنی هاش
ــل  ــه ارث منتق ــروش نمی رســد و بخشــيده نمی شــود و ب ــه ف ب

نمی گــردد.
ــت در  ــه( اس ــن الحنفي ــی )اب ــن عل ــد ب ــار محم ــه در اختي آنچ
اختيــار او می مانــد و پــس از او بــه اوالد فاطمــه منتقــل می شــود 
و آن دو بــرده كــه نامشــان را در صحيفــه كوچــک آورده ام، آزادند.
ــد، از روزی  ــتور می ده ــش دس ــی در اموال ــه عل ــن اســت آنچ اي
كــه بــه مســكن آمــده، و ايــن وصيــت بــرای خشــنودی خــدا و 
پــاداش در آخــرت انجــام گرفتــه و از خــدا در هــر حــال يــاری 
ــدا و  ــه خ ــان ب ــه ايم ــلمانی ك ــرد مس ــچ ف ــر هي ــم. ب می خواه
روز واپســين دارد، حــالل نيســت كــه در اموالــم كاری كنــد جــز 

 موقوفات انجام گرفته در طول تاریخ تنوع و تعدد فراوان داشته و می توان گفت که در هر 
زمینه ممکن تا آن جا که جامعه نیاز داشت، موقوفاتی تعیین شده اند

 وقف، موقوفات 
و واقفان اهمیت 
به سزایی در 
گسترش مفهوم 
و معنای وقف در 
جامعه داشته اند. 
گسترش این مفهوم 
با توجه به نمونه های 
آن می تواند خود 
عاملی برای توسعه 
هر چه بیشتر وقف 
گردد
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دســتوری كــه داده ام و از نزديــک يــا دور 
خــالف امــر مــن انجــام دهــد.

ســپس آن حضــرت در ادامــه وصيت نامــه 
فرمودنــد: ايــن اســت آنچــه علــی در اموال 
ــه  ــه ب ــد از روزی ك ــتور می ده ــود دس خ
ــن  ــر اي ــده اســت. شــاهدان ب مســكن آم
ــه  ــه، صعصع ــن ابره ــمر ب ــت ابوش وصي
ــاج  ــن قيــس و هي ــد ب ــن صوحــان، يزي ب
بــن هيــاج هســتند. ايــن وصيــت را علــی 
ــس از  ــود پ ــت خ ــه دس ــب ب ــن ابيطال اب
ــال  ــادی االول س ــتن 10 روز از جم گذش

ــت نوشــته اســت. ســی و هف

موقوفاتحضرتعلی)ع(
حضــرت  موقوفــات  از  موضــع  چنــد 
در  را  آن هــا  نــام  كــه  را  علــی)ع( 
ــم  ــی و تاريخــی يافته اي كتاب هــای حديث

می آوريــم: اين جــا  در 
ْجــالء«  1. األْحمــر: صحرايــی اســت در »الرَّ
بيــن مدينــه و شــام، نيمــی از آن از 
ديگــر  نيــم  و  آن حضــرت  موقوفــات 

ــود. ــه ُوراث ب ــق ب متعلّ
2. أْدبَِيــۀ: در صحــرای »إَضــم« در اطــراف 

مدينــه واقــع اســت.
3. أَُذيَْنــۀ: نــام يكــی از وادی هــای »َقَبلّيه« 

در اطــراف مدينه اســت.
ــدود  ــت در ح ــی اس ــَحن: صحراي 4. االَْس

ــدك«. »ف
ــه در  ــت ك ــی اس ــک: چاه ــر الَمل 5. بِْئ

صحــرای »َقنــاة« واقــع اســت.
نزديــک  اســت  چاهــی  الُبَغْيِبَغــۀ:   .6

مدينــه. اطــراف  در  »رشــاء« 
ــت در  ــمه اس ــد چش ــات: چن 7. الُبَغْيِبغ
ــُف األراك« و  ــای »َخْي ــه نام ه ــع« ب »ينب

ــطاس«.  ــف بس ــی« و »َخي ــف ليل »َخي
ة  ــرَّ ــت در »َح ــی اس ــاء: صحراي 8. الَبْيض

الرَّجــالء« دارای مــزارع و باغ هــا.
9. خانــه ای در مدينــه: ايــن خانــه در 
ــه  ــهر مدين ــق« در ش ــی ُزَري ــه »بن محلّ
وقــف  را  آن  حضــرت  و  اســت  واقــع 
نمــود تــا خاله هايــش در آن ســكنی 
داشــته باشــند و پــس از آن هــا در اختيــار 

نيازمنــدان از مســلمين باشــد.
10. َديَمــۀ: معلــوم نشــد كجاســت. امالك 
آن جــا وقــف و بــردگان آن صدقه انــد جــز 
»ُزَريــق« كــه آزاد اســت؛ چنانچــه در 

وقفنامــه عمومــی آمــده اســت.
ــت در  ــاه اس ــار چ ــات: چه 11. ذاُت كم
»حــّرة الرجــالء« بــه نام هــای »ذوات 
و  »معيــد«  و  و»قعيــن«  العشــراء« 
ــات  ــه موقوف ــاً از جمل ــوان«. مجموع »رع

آن حضــرت اســت.
12. رعيــه: صحرايــی اســت در حــدود 

ــه  ــی آب ك ــل و اندك ــدك« دارای نخ »ف
از كــوه ريــزش می كنــد.

ــت  ــمه ای اس ــزر: چش ــی نَْي ــن أب 13. عي
در »ينبــع« پــر آب و دارای نخل هــای 
ــزر« يكــی از  ــه »أبونَْي بســيار، منســوب ب

ــر)ع(. ــرت امي ــان حض غالم
14. عيــن مــوات: چشــمه ای اســت در 

القــری«. »وادی 
15. عيــن فاقــۀ: چشــمه ای اســت در 
ــز  ــن« ني ــن حس ــری« و »عي »وادی الق

می شــود. ناميــده 
ــت  ــی اس ــع« ده ــع: »ينب ــن يَنُب 16. عي
نزديــک كــوه »َرْضــوی« و از مدينــه هفت 
منــزل فاصلــه دارد، دارای چشــمه های پــر 
آب وگــوارا و زمينــی حاصل خيــز. بعضــی 
چشــمه های آن جــا را تــا يكصــد و هفتــاد 
چشــمه گفته انــد. ايــن ملــک در وقفنامــه 
عمومــی ذكــر شــده بــا قيــد هــر چــه در 
اطــراف آن اســت و صدقــه بــودن بردگانی 
ــز  ــغول اند ج ــه كار مش ــا ب ــه در آن ج ك
ــو »نيــزر«  ــاح«، اب ســه تــن از آن هــا؛ »رب

و »جبيــر« كــه آزادنــد.
در  جاســت  دو  نــام  َفْقَريــن:   .17
اطــراف مدينــه كــه پيامبــر)ص( بــه 
ــن  اميرالمؤمنيــن)ع( بخشــيده و اصــل اي
نــام بــه معنــی چــاه يــا حفيــره  ای اســت 
ــه كار گذاشــتن نخــل حفــر  ــرای ب كــه ب
می كننــد. ايــن زميــن حاصل خيــز در 
عصــر مــا نيــز معــروف اســت و بــه زبــان 

محلّــی »الُفقيــر« ناميــده می شــود..
18. الُقَصْيَبــۀ: باغــی اســت در حــدود 

»فــدك«.
19. وادی الُقــری: نام صحرای وســيعی اســت 
ميان مدينــه و شــام، دارای ده های بســيار كه 
پيامبــر)ص( آن جــا را فتــح نمــود. حضــرت 
اميــر در آن جــا امالكــی داشــت و وقــف نمود، 
بعضــی از آن هــا بــا نام مخصــوص ذكر شــده 

 .و بعضــی را نــام نبرده انــد

منابع:
ــف،  ــگ وق ــر حســن بشــير، فرهن 1. دكت

ــر نشــر فرهنــگ اســالمی دفت
2. موقوفــات اميرالمؤمنيــن)ع(، مجلــه 
ميقــات، زمســتان 1379، شــماره 34

3. سايت های مختلف اينترنت

 در حوزه آموزشی 
وقف، می توان 

به مراکز علمی، 
دانشگاه ها، 

نظامیه ها، 
دارالحکمه ها و 

غیره و اهمیت آن ها 
در گسترش علم و 
تعلیم و تعلم اشاره 

کرد
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در مسند مسئولیت
ویژگی های الزم جهت احراز مناصب حکومتی 

در گفتار امام علی)ع(

كسی كه در مسند مسئوليت در نظام اسالمی قرار می گيرد می بايد تعلق 
خاطر فكری و قلبی كامل به گفتمان خودی داشته باشد و هم از حيث نظری 
و هم از حيث قلبی و نيز رفتاری وابستگی به رقيب دشمن نداشته باشد. امام 
علی)ع( در بيانی زيبا در اين خصوص به مالک می نويسند: بدترين وزيران تو، 
وزيری است كه وزير بدكاران پيش از تو بوده است و شريک گناهان ايشان. 
مبادا كه اينان همراز و همدم تو شوند، زيرا ياور گناهكاران و مددكار ستم 
پيشگان بوده اند. در حالی كه تو می توانی بهترين جانشين را برايشان بيابی از 
كسانی كه در رأی و انديشه و كاردانی همانند ايشان باشند، ولی بار گناهی 
چون بار گناه آنان بر دوش ندارند، از كسانی كه ستمگری را در ستمش 
و بزهكاری را در بزهش ياری نكرده باشند. رنج اينان بر تو كمتر است و 
ياری شان بهتر و مهربانی شان بيشتر و دوستی شان با غير تو كمتر است. اينان 

را در خلوت و جلوت به دوستی برگزين. )نامه 53(
علمودانشدرخصوصحوزهمسئوليت

در حديثی بسيار مهم از امام صادق)ع( نقل شده است كه فرموده اند: »از 
نظر من فرق نمی كند كه كار را به خائن واگذار كنم يا به ناشی و ناوارد!« 

)تحف العقول، ص 367(
تجربهکاری

امام علی)ع( در نامه به مالک اشتر، با تأكيد بر لزوم تجربه مندی در امور 
می فرمايند: افراد باتجربه را به عنوان كارگزار انتخاب نما. )نهج البالغه، نامه 53(
و نيز فرمودند: »انديشه پيرمرد را در جنگ و هر كاری، از صالبت و دالوری 

جوان بيشتر دوست دارم.« )حكمت 83(
شجاعت

»بايد كه برگزيده ترين وزيران تو كسانی باشند كه سخن حق بر زبان آرند، هر 
چند، حق تلخ باشد و در كارهايی كه خداوند بر دوستانش نمی پسندد كمتر 
تو را ياری كنند، هر چند، كه اين سخنان و كارها تو را ناخوش آيد.« )نامه 53(

پشتکارودوریازتنبلی
امورك  فی  تتكل  »ال  كرده اند:  سفارش  چنين  علی)ع(  اميرالمؤمنين 
مكن.«  تكيه  تنبل  و  سست  افراد  بر  خود  كارهای  در  و  كسالن:  علی 

)ميزان الحكمه،ج8، ص 393( 
سادهزیستی

ُروا أَنُْفَسُهْم بَِضَعَفِۀ  ِۀ اَلَْعْدِل أَْن يَقدِّ َ تََعالَی َفَرَض َعلَی أَئِمَّ علی)ع( فرمود: »إِنَّ اهلَلَّ
اَلنَّاِس َكيالَ يَتَبيَغ بِالَْفِقيِر َفْقُرُه: خداوند بر پيشوايان دادگر مقرر فرموده كه خود 
را در معيشت با مردم تنگدست برابر دارند تا بينوايی را رنج بينوايی به هيجان 

نياورد و موجب هالكتش گردد.«
فروتنیدربرابرمردم

همچنين در عهدنامه شان به محمد بن ابی بكر، زمانی كه وی را به واليت مصر 
منصوب كرد در اين خصوص به عنوان يک دستور نوشتند: »فاْخِفْض لَُهْم 
َجَناَحَک َو أَلِْن لَُهْم َجانَِبَک َو اُبُْسْط لَُهْم َوْجَهَک: با ايشان فروتن، نرمخوی و 

گشاده رو باش.« )همان، نامه 27(
مشورت

امام علی)ع( در عهدنامه خويش به مالک اشتر در اين خصوص به ايشان 
می فرمايند: »با دانشمندان فراوان گفتگو كن و با حكيمان فراوان بحث كن كه 

مايه آبادانی و اصالح شهرها و برقراری نظم و قانون است.«
حسنتدبير

بيان  به  است.  مديران  و  زمامداران  برای  ضروری  معياری  تدبير  حسن 
اميرالمؤمنين)ع(: »چهار چيز دليل برگشت )روزگار، اوضاع و احوال دولت ها 
و حكومت هاست(؛ بدی تدبير، زشتی تبذير، كمی عبرت گرفتن و بسياری 

مغرور شدن.«
سعهصدر

مدير اسالمی بايد بداند كه در مصدر امور با فراز و نشيب های گوناگونی مواجه 
بوده و برای دستيابی به اهداف، سختی های فراوان در پيش دارد. سعه صدر 
آن قدر مهم است كه حضرت علی)ع( آن را ابزار حكومت می دانند: »آله الرئاسه 

ِسَعُه الَصدر« )نهج البالغه، كلمات قصار، شماره 176(.
قاطعيت

حضرت در خصوص قاطعيت خود فرموده اند: به جان خويش سوگند، كه در 
پيكار و سركوبی آن ها كه با حق ستيز كنند و در ماندن در گمراهی همچنان 
پای بفشارند، كمترين نرمش و سازش نخواهم داشت. پس، ای بندگان خدا 

 )24 پرهيزگار باشيد و از خدا به خدا پناه بريد.« )خطبه

دکتر فرزاد جهان بین
استاد دانشگاه شاهد

گفتار

کسی که در مسند 
مسئولیت در 
نظام اسامی قرار 
می گیرد می باید 
تعلق خاطر فکری 
و قلبی کامل به 
گفتمان خودی 
داشته باشد و هم از 
حیث نظری و هم 
از حیث قلبی و نیز 
رفتاری وابستگی 
به رقیب دشمن 
نداشته باشد
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مقاله

معاد و معاش
امام علی)ع( برای تولید و ارتقای معیشتی 

جامعه تالش می کرد

ــه شــايد  ــی)ع( ك ــان عل ــر مؤمن ــاد شــخصيتی امي يكــی از ابع
ــت  ــگری، فعالي ــد تالش ــت، بُع ــده اس ــه ش ــه آن توج ــر ب كمت
فــردی و اجتماعــی و توليــدی ايشــان اســت. حضــرت اميــر)ع( 
بــه همــه ابعــاد زندگــی توجــه داشــتند؛ نه فقــط بــرای تحقــق 
ارزش هــای معنــوی و دينــی، بلكــه در جهــت كســب درآمــد و 
منافــع، و بــرای ارتقــای وضعيــت جامعــه، به خصــوص ارتقــای 
معيشــت مردمــی كــه بــا او ارتبــاط داشــتند و معيشــت 
ــن  ــرای اي ــان ب ــرد. ايش ــی می ك ــه در آن زندگ ــه ای ك جامع
ــا  ــد ت ــالش بودن ــزی و ت ــال برنامه ري ــواره در ح ــور هم منظ
معــاش مــردم نيــز در كنــار معادشــان تأميــن شــود. حضــرت 
بــا توجــه بــه جايــگاه بلنــد علمــی و معنــوی خــود، هــم تــالش 
علمــی و مطالعاتــی انجــام مــی داد و هــم نســبت بــه آنچــه كــه 
پيرامونــش می گذشــت حســاس بــود و مســائل را بــا دقــت زيــر 
نظــر داشــت. تاريــخ را خــوب می دانســت، طبــق آنچــه كــه در 
ــتگان  ــوال گذش ــدر در اح ــن آن ق ــد: »م ــه می فرماي نهج البالغ
ــا آن هــا زندگــی  ــگار ب ــوام پيشــين مطالعــه كــردم كــه ان و اق

كــرده ام.« مســائل داخلــی جامعــه خــود را خــوب می شــناخت، 
ــت و  ــوب می دانس ــته را خ ــای گذش ــه امت ه ــن تجرب همچني
احــوال مــردم برايــش مهــم بــود و همــه را در نظــر می گرفــت 
ــه كمــک آن دانش هــا و تجــارب، وضــع جامعــه خــود را  ــا ب ت

بهبــود بخشــد.
از نظــر اطالعــات و كســب آگاهی هــای الزم از جامعــه خــودش 
از طــرق گوناگــون بســيار فعــال بــود و از طرفــی ايــن فعاليــت 
علمــی مانــع آن نمی شــد كــه فعاليــت يــدی، فيزيكــی و بدنــی 
نداشــته باشــد، بلكــه حضــرت از فعال تريــن انســان های زمــان 
خــودش بــود؛ از لحــاظ كار توليــدی و اقتصــادی، كار مفيــد و 

خــالق تــا همــه افــراد جامعــه از آن بهره منــد شــوند. 
ــام)ع(،  ــخصيتی ام ــاد ش ــد از ابع ــک بُع ــر ي ــارت ديگ ــه عب ب
تــالش بــرای گســترش علــم و ترويــج آگاهــی و دانــش 
بــود كــه در قالــب آموزش هايــی بــه شاگردانشــان ارائــه 
ــوم  ــر عل ــالمی، اكث ــف اس ــوم مختل ــه عل ــد. در عرص می كردن
ــاً  ــی مطلق ــوم قرآن ــود. عل ــم می ش ــن)ع( خت ــه اميرالمؤمني ب
ــدا كــرده و تأســيس شــده اســت.  ــج پي از ســوی ايشــان تروي
ــق  ــز از طري ــی ني ــد عرب ــت و قواع ــه عربي ــوط ب ــوم مرب عل
ــوزش داده شــده اســت. تفســير  ــه شاگردانشــان آم حضــرت ب
ــق  ــياری از طري ــات بس ــزول آي ــأن ن ــم و ش ــرآن كري ــات ق آي
ــده  ــل ش ــان منتق ــه شاگردانش ــن)ع( ب ــرت اميرالمؤمني حض
ــن عبــاس يكــی از شــاگردان معــروف ايشــان اســت  اســت. اب
كــه می گويــد: مــن هــر آنچــه از قــرآن و مســائل علــوم قرآنــی 
ــاد  گفتــه ام، همــه را در محضــر و پيشــگاه اميرالمؤمنيــن)ع( ي
ــوم  ــتازان عل ــی از پيش ــاس يك ــن عب ــم اب ــه ام. می داني گرفت
ــای  ــد فعاليت ه ــک بُع ــن ي ــت و بنابراي ــث اس ــی و حدي قرآن

ــت. ــم اس ــت و عل ــش، حكم ــترش دان ــان، گس ايش
بُعــد ديگــر از ابعــاد شــخصيتی اميرالمؤمنيــن)ع( تــالش بــرای 
ايجــاد كار و توليــد و رفــع نيازمندی هــای فــرد، جامعــه و 
خانــواده اســت. حضــرت مرتــب در ايــن زمينــه، كار كشــاورزی 
پيرامــون  را  متعــددی  نخلســتان های  و  می دادنــد  انجــام 
ــادی  ــاحت زي ــيع و مس ــم وس ــد و حج ــيس كردن ــه تأس مدين
ــد  ــه تولي ــارور شــده و ب ــه توســط ايشــان ب از ســرزمين مدين
محصــوالت رســيده اســت؛ بــه طــوری كــه مــردم تــا ســاليان 
ــن  ــد. همچني ــتفاده می كنن ــون از آن اس ــی اكن ــال و حت س
ــن  ــد و از اي ــر كردن ــادی را حف ــای زي ــن)ع( چاه ه اميرالمؤمني
چاه هــا بــرای آبيــاری باغ هــا اســتفاده می كردنــد. قنــوات 
متعــددی را ايجــاد و بســياری از آن هــا را وقــف كردنــد. خالصــه 
اين كــه فعاليــت عمرانــی، كشــاورزی و باغــداری وســيعی 

ــده اســت.  ــام ش ــان انج توســط حضــرت در آن زم
شــايد اوج ايــن فعاليت هــا زمانــی اســت كــه ايشــان از لحــاظ 
ــد. در  ــرار ندارن ــت ق ــگاه حاكمي ــی در جاي ــی و حكومت سياس
ــين  ــی خانه نش ــاظ سياس ــالح از لح ــه اصط ــه ب ــالی ك 25 س
بودنــد، امــا فعاليــت اجتماعــی، توليــد و كارآفرينــی داشــته اند. 
بنابريــن از ايــن لحــاظ بــه هيــچ وجــه نبايــد قائــل بــه 

دکتر مصطفی عباسی مقدم
استاد دانشگاه کاشان
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ــيم.  ــان باش ــينی ايش خانه نش
ــا  ــی خرم ــک گون ــرت ي ــد حض ــه می گوي ــت ك ــتانی اس داس
ــک  ــود: ي ــت؟، فرم ــا چيس ــيدند اين ه ــان پرس ــت. از ايش داش
ــا  ــد: اين ه ــه؟ فرمودن ــيدند: چگون ــت، پرس ــتان خرماس نخلس
ــی را  ــتان بزرگ ــم نخلس ــه می خواه ــت ك ــته های خرماس هس
ــدا  ــادت خ ــر در عب ــان اگ ــم. ايش ــاد كني ــيله آن ايج ــه وس ب
و  كار  ايجــاد  در  نمــاز می خواندنــد،  ركعــت  هــزار  هــزار 
ــزار  ــم ه ــردم ه ــای م ــع نيازه ــرای رف ــوالت و ب ــد محص تولي
ــار  ــد و آث ــام می دادن ــون كار انج ــون ميلي ــه ميلي ــزار، بلك ه
ــر  ــت. اگ ــده اس ــا مان ــا پابرج ــا قرن ه ــان ت ــای ايش فعاليت ه
ــان  ــن)ع( نماي ــت اميرالمؤمني ــد كرام ــه نمی خواهن ــا ك آن ه
ــن  ــر از اي ــات ايشــان نمايان ت ــار اقدام ــد، آث شــود اجــازه دهن
خواهــد بــود و الهام بخــش همــه مؤمنيــن در مســير فعاليــت، 
ــه مــردم و اقتصــاد و عــزت و كرامــت  خيرخواهــی و كمــک ب

ــود.  ــد ب ــه اســالمی خواه جامع
حضــرت همچنيــن در اقدامــات و كمک هايــی كــه انجــام 
و  نمی كردنــد  كمــک  مســلمانان  بــه  فقــط  می دادنــد 
ــک  ــم كم ــه ه ــر طايف ــرای ه ــان و فق ــاير ادي ــروان س ــه پي ب
ــن  ــد. اي ــام می دادن ــانی را انج ــت انس ــک فعالي ــد و ي می كردن
ــد  ــم باي ــن)ع( در تالشــگری ه ــد از شــخصيت اميرالمؤمني بُع
ــرای همــه مــا در  ــرار گيــرد و درســی باشــد ب مــورد توجــه ق
ــگ  ــم و فرهن ــی از آن اســتفاده كني ــه خوب ــه ب ــن روزگار ك اي
كار، تــالش، كارآفرينــی، توليــد و اشــتغال را بــرای همــه 
اعضــای جامعــه ترويــج كنيــم و آن را بــه عنــوان ارزش دينــی 

ــم.  ــرار دهي ــه ق ــورد توج ــی م و قرآن
ــرای  ــت ب ــه »نيس ــود ك ــاد می ش ــم ي ــرآن كري ــی در ق وقت
انســان مگــر آنچــه حاصــل تــالش اوســت.« يعنــی آن انســانی 
ــد  ــد و تولي ــزی برس ــه چي ــودش ب ــه خ ــت ك ــمند اس ارزش
ــه   ــادی در جامع ــراد زي ــروزه اف ــد. ام ــته باش ــتری داش بيش
هســتند كــه بســياری از افــراد هيــچ توليــد علمــی و معنــوی 
ــا  ــيع از نعمت ه ــد وس ــيار و در ح ــی بس ــد، ول ــادی ندارن و م
اســتفاده می كننــد. ايــن انســان از نظــر قــرآن انســان مطلوبــی 
نيســت. انســان مطلــوب از منظــر قــرآن و ســيره پيامبــر)ص( و 
اميرالمؤمنيــن)ع( كســی اســت كــه بيشــترين توليــد را داشــته 
باشــد. توليــد دانــش، توليــد اخــالق، ارشــاد، هدايــت و توليــد 
محصولــی كــه بــه كار مــردم بيايــد و يــا محصــول و دســتگاهی 
كــه بتوانــد حوائــج مــردم را بــرآورده كنــد و توليــد خدماتــی 
ــايش  ــت آس ــرد و در جه ــو بب ــه جل ــی ب ــه را گام ــه جامع ك

جامعــه باشــد. 
ــدان  ــرد مي ــه م ــا، يگان ــی)ع(، تنه ــک كالم، عل ــن در ي بنابراي
ــت  ــدان مديري ــوی مي ــه الگ ــود، بلك ــجاعت نب ــا ش ــادت ي عب
ــن)ع(،  ــدگاه اميرالمؤمني ــود و از دي ــم ب ــت ه ــد و خدم و تولي
انســان ارزشــمند، انســان مولـّـد و انســانی اســت كــه نفــس اش، 
ــت و  ــت، خدم ــی دارد، منفع ــه برم ــی ك ــی اش و گام هاي زندگ

 .ــاند ــردم برس ــه م ــده ای ب فاي

سهشرطخدمتبهمردم

امــام علــی)ع( دارای بهتريــن گفتــار و ســخنان در موضوعــات 
مختلــف اســت كــه ســيد رضــی بخش هايــی از ســخنان آن 
ــد. در يكــی از  حضــرت را جمــع آوری و آن را نهج البالغــه نامي
فرازهــای ايــن كتــاب شــريف، شــرايط الزم بــرای خدمــت بــه 

مــردم برشــمرده شــده اســت.
ــی  ــردم ط ــه م ــت ب ــورد خدم ــی)ع( در م ــن عل اميرالمؤمني
ســخن بســيار زيبايی می فرماينــد: »اَل يَْســَتِقيُم َقَضــاُء الَْحَوائِِج 
ــَر ـ َو  ــِتْكَتاِمَها لَِتْظَه ــَم َو بِاْس ــِتْصَغارَِها لَِتْعُظ ٍث ـ بِاْس ــالَ إاِلَّ بَِث
بَِتْعِجيلَِهــا لَِتْهُنــَؤ: بــرآوردن نيازهــای مــردم پايدار نيســت، مگر 
بــه ســه چيــز؛ كوچــک شــمردن آن تــا خــود بــزرگ نمايــد، 
پنهــان داشــتن آن تــا خود آشــكار شــود و شــتاب در بــرآوردن 

ــا گــوارا باشــد.« )نهج البالغــه، حكمــت101( آن، ت
امــام علــی)ع( در ايــن ســخن، شــرط كمــال تأميــن نيــاز مردم 
را در ســه چيــز خالصــه كــرده اســت و می دانيــم كــه تأميــن 
مطالبــات و حــل مشــكالت مــردم، از مهم تريــن مســتحبات 
و بهتريــن طاعــات محســوب می شــود كــه امــام علــی)ع( در 

ايــن فــراز بــه آن اشــاره كــرده اســت:
1. كوچک شــمردن: افــراد بســياری هســتند كــه وقتــی 
درخواســت نيازمنــدی را اجابــت مــی كننــد آن عمــل را بزرگ 
ــردار  ــه خب ــا هم ــد ت ــاد می زنن ــا فري ــه ج ــمارند و هم می ش
ــران  ــاز ديگ ــع ني ــه رف ــام داده، اين گون ــه كاری انج ــوند ك ش
ــی ارزش دارد  ــدارد، انجــام خواســته های مــردم زمان ارزشــی ن
كــه انســان آن عمــل را كوچــک بشــمارد و ايــن نشــانه بزرگــی 

شــخص اســت. 
ــی ارزش  ــدان زمان ــاز حاجت من ــن ني ــتن: تأمي 2. پنهان داش
ــزد  ــده ن ــروی تقاضاكنن ــا آب ــی انجــام شــود ت ــه پنهان دارد ك

ــد. همــه محفــوظ بمان
ــاز ديگــران يكــی  3. ســرعت در عمــل: شــتاب در تأميــن ني
از ارزشــمندترين كارهايــی اســت كــه حضــرت بــه آن اشــاره 

ــد. دارن
ــم:  ــه می خواني ــن رابط ــادق)ع( در اي ــام ص ــی از ام در حديث
»َمــن َســَعی فـِـی َحاَجــه أَِخيــِه الُمســلِِم َطلـَـَب َوجــِه اهللِ َكَتَب 
ِــِه َو  ــا أِلََقارِب ــُر فِيَه ــَنه يَغِف ــِف َحَس ــَف أَل ــُه أَل َ ــلَّ ل ــزَّ َو َج اهللُ َع
ِجيَرانـِـِه َو إِخَوانـِـِه َو َمَعارِفـِـِه: كســی كــه بــرای بــرآوردن حاجت 
بــرادر مســلمانش تــالش و كوشــش كنــد، بــرای جلــب رضای 
پــروردگار، خداونــد متعــال هــزار هــزار حســنه در نامــه اعمــال 
او می نويســد و حتــی بــه ســبب آن بســتگان و همســايگان و 
بــرادران دينــی و آشــنايانش مشــمول غفــران الهی می شــوند.« 

ــی، ج1، ص197، ح6( )كاف

مهدی مستقیمی

 علی)ع(، تنها، یگانه مرد میدان عبادت یا شجاعت نبود، بلکه الگوی میدان مدیریت و تولید و 
خدمت هم بود و از دیدگاه امیرالمؤمنین)ع(، انسان ارزشمند، انسان مولّد و انسانی است که 
نفس اش، زندگی اش و گام هایی که برمی دارد، منفعت، خدمت و فایده ای به مردم برساند
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سیره

انسان کامل
امام علی)ع(، بهترین الگو و 

سبک زندگی را ارائه دادند

برخــی می گوينــد: امــام علــی)ع( 25 
ســال در دوره خلفــا خانه نشــين بــود. آيــا 
حضــرت)ع( در آن مــدت در گوشــه عزلت 
ــه نيســت.  ــداً اين گون ــد؟! اب نشســته بودن
ايشــان را از ِســمت سياســی كنــار زدنــد، 
ــردی و  ــای ف ــام فعاليت ه ــان تم ــا ايش ام
اجتماعــی يــک انســان فعــال و خــالق را 

داشــتند.

شــخصيتی  مختلــف  ابعــاد  مــورد  در 
اميرالمؤمنيــن)ع( ده هــا هــزار كتــاب 
و مقالــه نوشــته شــده كــه عمدتــاً در 
كتابخانــه تخصصــی اميرالمؤمنيــن)ع( در 
مشــهد موجــود اســت، امــا هنــوز برخی از 
ابعــاد زندگــی ايشــان مــورد بحــث كامــل 
قــرار نگرفتــه اســت و يكــی از اين مســائل 
ــه  ــن اســت ك ــده همي ــه مســكوت مان ك
اميرالمومنيــن)ع( فــردی بســيار پــركار و 
فعــال بودنــد و همزمــان در چندين شــغل 
ــی  ــی و خانوادگ ــد اجتماع ــت و مفي مثب

ــرت آور اســت. ــه حي نقــش داشــتند ك
ــب وحــی  ــن كات ــی)ع( اصلی تري ــام عل ام
و قــرآن، بهتريــن امــام جماعــت، قاضــی، 
وكيــل مدافــع مظلومــان و در نتيجــه فقيه 
ــن  ــان همچني ــد. ايش ــدان بوده ان و حقوق
ــنده،  ــخنران، نويس ــب و س ــارف، خطي ع
ــده،  حاكــم، مشــاور، ســرباز، افســر، فرمان
ــر)ص( و  ــت پيامب ــت راس ــيجی، دس بس
ســفير و كارگــزار ايشــان، بهترين همســر، 
ــن  ــدر و بهتري ــن پ ــرادر، بهتري ــن ب بهتري
فرزنــد بــرای حضــرت ابوطالــب)ع( بــوده 
اســت. حضــرت)ع( مــؤذن، امــام جمعــه، 
ــز  ــس و برنامه ري ــی، نامه نوي ــر، منش مدي
ــا آن همــه عبــادت  ــوده اســت. ايشــان ب ب
و فعاليت هــای مهــم حتــی كفششــان 
پينــه می زدنــد و در زمانــی  را خــود 
ــا وســعت  ــه اســالمی ب كــه حاكــم جامع
آن زمــان بودنــد، چنــدان نيــازی بــه 
در  حتــی  نداشــته اند،  خدمتگــزار 
ــت  ــان حكوم ــه در زم ــده ك ــی آم روايت
ــان وارد  ــه ايش ــاس ب ــن عب ــرت، اب حض
ــان را  ــرت كفشش ــه حض ــد ك ــد و دي ش
پينــه دوزی می كردنــد. ايشــان از ابــن 
عبــاس می پرســند كــه ايــن كفــش 
ــد  ــاس می گوي ــن عب ــی ارزد؟ اب ــدر م چق
ــم  ــد قس ــا قي ــرت ب ــدارد! حض ــی ن ارزش
می فرماينــد كــه حكومــت مــن بــر شــما 
در نظــر مــن ارزشــش از ايــن كفــش 
كمتــر اســت، مگــر اين كــه بتوانــم حقــی 
را اقامــه كنــم يــا باطلــی را كنــار بزنــم و 
ــت  ــن رواي ــم. )اي ــن كن ــی را جايگزي حق
را مــن از آثــار اســتاد مطهــری نقــل 

می كنــم.(
همچنيــن در روايــت ديگــری بــر ُحســن 

رفتــار ايشــان بــا خدمتگــزار تأكيــد شــده 
اســت. امــام علــی)ع( بــا قنبــر، غالمشــان 
ــد؛  ــد و دو پيراهــن خريدن ــازار رفتن ــه ب ب
ــته را  ــری داش ــه ارزش كمت ــی ك آن يك
خودشــان برداشــتند و ديگــری را بــه قنبر 
دادنــد و گفتنــد: تــو چــون جــوان هســتی 

بايــد ايــن پيراهــن را بــر تــن كنــی.
كــه  می دهــد  نشــان  روايت هــا  ايــن 
ــای  ــام زمينه ه ــی)ع( در تم ــرت عل حض
ــال  ــه اعم ــی مشــغول ب ــردی و اجتماع ف
خيــر و خدمــت بــوده و در همه گونــه 
ارزش هــا،  رعايــت  و  حق خواهــی 
ســرآمد و بســيار فعــال بودنــد. در علــوم و 
ــيدند و در  ــف می انديش ــای مختل زمينه ه
زمينــه علــوم قرآنــی نيــز بهتريــن قــاری و 
مفســر قــرآن كريم بودنــد و بعــد از پيامبر 
ــوم  ــه عل ــرم)ص( شــخص اول در زمين اك
قرآنــی اســت و يكــي از شــاگردان معــروف 
او ابــن عبــاس، معــروف بــه »حبــر االمــه« 

اســت.
ــر و  ــی بهت ــم كس ــث ه ــه احادي در زمين
بيشــتر از امــام علــی)ع( احاديــث پيامبــر 
اســالم)ص( را نمی شــناخته و به خوبــِی او 
نقــل نكــرده اســت. در فقه، اخــالق، عقايد 
ــود. در  اســالمی و دين شناســی ســرآمد ب
ــناس و از  ــاعر و شعرش ــرب، ش ــات ع ادبي
مؤسســين اســت. ماننــد مورخــی حكيــم 
از تحليــل تاريــخ و فلســفه آن ســخن 
در  حتــی  ايشــان  اســت.  می گفتــه 
ــک  ــان كم ــه همسرش ــه ب ــای خان كاره
می كردنــد و كارهــای بيــرون خانــه را هــم 
ــد و در آييــن همســرداری  انجــام می دادن
و تربيــت فرزنــد هــم بهتريــن روش را مــد 
ــاری،  ــاورزی، آبي ــته اند. در كش ــر داش نظ
دامپــروری )اشــاره بــه عالقــه مرغــان 
خانگــی بــه ايشــان و اين كــه َمرانيدشــان 
ــد.  ــال بوده ان ــو و فع ــز الگ ــد!( ني نوحه گرن
ــی حضــور  در مســائل سياســی ـ اجتماع
ــدد  ــغل هايی متع ــی در ش ــتند و حت داش
ــر  كارآفرينــی داشــتند. حضــرت عــالوه ب
ــی  ــزد و مقن ــر روزم ــی كارگ ــا حت اين ه
قنــات حفــر  و  و چــاه  بوده انــد  نيــز 

می كردنــد. 
مديريــت  در  همچنيــن  حضــرت)ع( 
ــر  ــن هن ــان باالتري ــد. ايش ــرآمد بودن س

حسین علیزاده
پژوهشگر مسائل فرهنگی و دینی
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مديريــت را داشــته و نســبت بــه اشــخاص 
ــيعی  ــاز و وس ــد ب ــه دي ــزرگان جامع و ب
داشــتند. يــک شــغل ديگــر حضــرت هــم 
راهنمايــی مســلمانان، اصحــاب و تابعين و 

ــود. ــا ب ــه خلف مشــاوره ب
دوم  خليفــه  می گوينــد  روايتــی  در 
ــودش در  ــه خ ــود ك ــرده ب ــدا ك ذوق پي
ــركت  ــا ش ــا رومی ه ــران ي ــا اي ــگ ب جن
ــورت  ــرت مش ــا حض ــی ب ــا وقت ــد، ام كن
كــرد، حضــرت در مقــام مشــاور بــه 
او فرمودنــد تــو خــودت مســتقيم بــه 
جنــگ نــرو، چــون اگــر لطمــه ای بــه تــو 
وارد شــود و صدمــه ای ببينــی يــا از دنيــا 
ــلمين را  ــزرگ مس ــد: ب ــروی، می گوين ب
كشــته ايم. دشــمن پيــروز می شــود و 

اســالم شكســت می خــورد.
ارزش هــا  رعايــت  و  انســان ها  حقــوق 
ــوده اســت.  ــم ب ــرای ايشــان بســيار مه ب
در داســتانی از منابــع مختلــف آمــده 
ــخصی از  ــه ش ــرت)ع( ب ــه حض ــت ك اس
ــری  ــه تكدی گ ــند ك ــاب می رس ــل كت اه
می كــرده اســت. حضــرت وقتــی كــه او را 
ديدنــد همكارانشــان را توبيــخ كردنــد كــه 
چــرا ايــن مســئله را رســيدگی نكرده ايــد 
و آن هــا گفتنــد كــه يــا اميرالمومنيــن )ع( 
ــا ايشــان  ــه اســت، ام ــر اهــل ذم ــن نف اي
ــی كــه جــوان  ــا زمان گفتنــد ايــن فــرد ت
ــود جامعــه از او كار كشــيده  و نيرومنــد ب
ــت او  ــده اس ــر ش ــه پي ــاال ك ــت، ح اس
را رهــا كرديــد. دســتور دادنــد كــه از 
بيت المــال بــرای او مســتمری تعييــن 
ــام  ــروز منظــور ام ــه اصطــالح ام شــود. ب
علــی)ع( ايــن بــود كــه او را بيمــه كنيــم.
همچنيــن در روايــت ديگــری هــم آمــده 
كــه زن بيــوه ای بــاری را حمــل می كــرد، 
حضــرت بــار او را بــه منــزل بــرد و بــه او 
ــان و بچــه داری كمــک كــرد  در پختــن ن
تــا آن زن بتوانــد بــرای آن هــا نانــی بپــزد. 
اتفاقــاً ايــن زن در حين كار علــی را نفرين 
ــی)ع(  ــود عل ــی ب ــون مدع ــرد، چ می ك
ــگ  ــان آورش در جن ــه ن ــده ك ــث ش باع
كشــته شــود. بعــداً زن فهميــد ايــن فــرد، 

علــی)ع( و خليفــه اســت.
ــادآور  ــث ي ــرت در احادي ــن حض همچني
می شــوند كــه: »ای انســان بنــده ديگــری 

نبــاش زيــرا خــدا تــو را آزاد آفريــده 
بــرای  اين قــدر  ايشــان  امــا  اســت«، 
ــد:  ــه مي فرماي ــل اســت ك ــم ارزش قائ عل
ــا  ــه ای ي ــه مــن حرفــی، جمل »هركــس ب
ــرده و بنــده  ــاد بدهــد، مــن را ب علمــی ي
و خدمتگــزار خــود كــرده اســت.« همــان 
امــام علــی)ع( كــه می فرمايــد كــه بنــده 
كســی نبــاش، می فرمايــد حتــی اگــر 
ــا  ــن ت ــی ك ــی و بردگ ــده بندگ ــم ش ه
ــه  ــان در زمين ــری. ايش ــاد بگي ــزی ي چي
بهتريــن  از  يادگيــری  و  دانش آمــوزی 
ــيار  ــز بس ــر)ص( ني ــی پيامب ــم؛ يعن معل
فعــال و مشــوق بودنــد. حتــی در احاديــث 
ــزی  ــی چي ــر از كس ــن اگ ــه م ــده ك آم
ــی او  ــه بندگ ــرم دوســت دارم ك ــاد بگي ي

ــم. را كن
ايــن ويژگی هــا نشــان می دهــد كــه 
حضــرت علــی)ع( جامعيتی در تمــام ابعاد 
ــته اند و  ــری داش ــان پي ــا زم ــی ت از كودك
ــاًل نادرســتی اســت كــه  ــن حــرف كام اي
ــد،  ــين بوده ان ــرت خانه نش ــم حض بگويي
ــی  ــد، ول ــرا ايشــان را خانه نشــين كردن زي
نپذيرفتنــد كــه خانه نشــين  حضــرت 
شــوند و مشــاور و راهنمــای خلفــا بودنــد 
ــن  ــه فعال تري ــان و جامع ــرای خودش و ب
عنصــر مفيــد و كارســاز تلقــی می شــدند. 

نامهمعروفبهمالکاشتر
و  سياســی  روش  از  نمونــه  يــک 
ــان  ــه 53 ايش ــرت نام ــی آن حض حكومت
در نهج البالغــه، همــان نامــه معــروف بــه 
مالــک اشــتر اســت. ببينيــد نــگاه حضرت 
بــه ســرزمين هايی كــه فتــح شــده و 
هنــوز بســياری از مــردم آن هــم مســلمان 

نبوده انــد چگونــه بــوده اســت!
ــک  ــه مال ــن نامــه ايشــان خطــاب ب در اي
ــرزمين ها  ــن س ــردم اي ــه م ــد ك می گوين
ــی را  ــو آن چيزهاي ــاره ت ــد درب ــق دارن ح
بگوينــد كــه تــو دربــاره حاكمــان پيــش از 
خــودت می گويــی. ايشــان همچنيــن بــه 
ــی  ــه خوب ــد ك ــاد می دهن ــک اشــتر ي مال
انســان بــر زبــان ديگــران جاری می شــود؛ 
ــر انســان خــوب  ــه اگ ــی ك ــن معن ــه اي ب
ــهادت  ــی او ش ــه خوب ــران ب ــد، ديگ باش
می دهنــد! )يعنــی بهتريــن نــوع توجــه و 

احتــرام بــه افــكار عمومــی( عــالوه بــر اين 
تأكيــد می كننــد كــه ای مالــک! مهربانــی 
بــه رعيــت و لطــف بــه آن هــا را از ژرفــای 
ــن شــعور و  ــی اي ــده؛ يعن قلبــت انجــام ب
ــده. آگاهــی را در قلــب خــودت رســوخ ب

امــام علــی)ع( در ايــن نامــه بــه بهتريــن 
همــراه و كارگــزار خــود توصيــه می كنــد 
ــيحيان و  ــان، مس ــه يهودي ــبت ب ــه نس ك
ــلمان  ــوز مس ــه هن ــركينی ك ــی مش حت
نشــده اند درنــده نبــاش، زيــرا كــه مــردم 
و  يــا مســلمان شــده اند  دو گروه انــد: 
ــانی  ــا انس ــتند، ي ــو هس ــي ت ــرادر دين ب
ــد،  ــت برابري ــت خلق ــه از جه ــتند ك هس
ــو آدميــزاد هســتند و حقــوق  همچــون ت
ــی.  ــت كن ــد رعاي ــا را باي شــهروندی آن ه
ــن  ــرت در اي ــه آن حض ــت ك ــب اس عجي
نامــه  معــروف بــه حاكمــی ماننــد معاويــه 
نمی گويــد كــه درنــده نبــاش، بلكــه 
ــا آن  ــتر ب ــک اش ــد مال ــی مانن ــه حاكم ب
ــه خودشــان او را راهــی  ــل ك همــه فضاي
ــد توصيــه می كننــد كــه در مقــام  كرده ان
ــه  ــد ك ــدگان نباش ــون درن ــم همچ حاك
حقــی را از كســی ضايــع كنــد ... تــا بتواند 
باالتريــن حقــوق را بــرای شــهروندان 

ــد! تأميــن كن
اقليت هــا  انســان ها،  حقــوق  از  غيــر 
و زيردســتان، حتــی حقــوق حيوانــات 
ــی)ع( شــديداً  ــم از ســوی حضــرت عل ه
رعايــت می شــد و بــه ديگــران هــم 
ــد.  ــت كنن ــه رعاي ــد ك ــه می كردن توصي
حقــوق  كتــاب  علــی)ع(  نهج البالغــه 
شــهروندی،  حقــوق  ارزش هــا،  بشــر، 
عدالــت و ضــد گرســنگی اســت. حضــرت 
ــار را  ــن رفت ــمن بهتري ــت و دش ــا دوس ب
ــی  ــوی زندگ ــا الگ ــرای م ــه ب ــتند ك داش
ــه  ــی را ب ــبک زندگ ــن س ــت و بهتري اس

انســان ها ارائــه داده انــد.
تحقيقــی،  كاری  در  يک بــار  اينجانــب 
درصــدد برآمــدم كــه فقــط مشــاغل، 
مأموريت هــا و فعاليت هــای امــام علــی)ع( 
را كــه در ايــن گفتــار برخــي را برشــمردم، 
فهرســت كنــم، واقعــاً عاجــز شــدم و 
ــو را آب  ــل ت ــاب فض ــتم. آری! كت نتوانس
ــر كنــم ســر  بحــر كافــی نيســت / كــه ت

 !ــمارم ــه بش ــت و صفح انگش

روایت ها نشان 
می دهد که حضرت 
علی)ع( در تمام 
زمینه های فردی و 
اجتماعی مشغول به 
اعمال خیر و خدمت 
بوده و در همه گونه 
حق خواهی و 
رعایت ارزش ها، 
سرآمد و بسیار 
فعال بودند

غیر از حقوق انسان ها، اقلیت ها و زیردستان، حتی حقوق حیوانات هم از سوی حضرت علی)ع( 
شدیداً رعایت می شد و به دیگران هم توصیه می کردند که رعایت کنند
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یادداشت

فصاحت و بالغت
نگاهی به 

ترجمه سید جعفر شهیدی 
از کتاب شریف نهج البالغه

ســخنان حضــرت علــی)ع( كــه در نهج البالغــه و بــه همــت ســيد 
رضــی گــردآوری شــده اند، همــواره از دو وجــه بســيار مــورد توجــه 
ــخن و  ــت در كالم و س ــت و بالغ ــت فصاح ــی رعاي ــد؛ يك بوده ان
ديگــری چنــد بعــدی بــودن سخنانشــان كــه آن گنجينــه ای برای 
همــه زمان هــا ســاخته اســت و می توانــد نســخه ای باشــد كــه در 

هــر عصــری بتوانــد راه درســت را بــرای 
ــش  ــر پي ــی بش ــكالت زندگ ــل مش ح
رويــش قــرار دهــد. گــره خــوردن 
ــن  ــک مت ــن دو ويژگــی در بســتر ي اي
ــه  ــر انديش ــه مهم ت ــن از هم و همچني
واالی مــوال علــی)ع( البــه الی ايــن 
ــد  ــر چن ــی ه ــا كتاب ــا را ب ــات، م كلم
ــه  ــرده ك ــه رو ك ــاده روب ــم و س همه فه
ــن شــيوه های بيــان  مــوال در آن بهتري
را انتخــاب كــرده تــا بــه قامــت فهم هر 
ــواری های  ــا دش ــد، ام ــی برس مخاطب

ــم دارد.  ــودش را ه ــاص خ خ
بگوييــد چــه  بــا خودتــان  شــايد 
اساســی ترين  از  يكــی  دشــواری! 
موضوعاتــی كــه همــواره پيرامــون همه 
كتاب هــای  به خصــوص  و  كتاب هــا 
دينــی بــه خاطــر حساســيتی كــه 
دارنــد وجــود دارد، بحــث ترجمــه 
اســت. بنابرايــن، اين كــه كالم مــوال 
ــا چــه ســطح  توســط چــه كســی و ب
آگاهــی و نگاهــی ترجمــه شــود نكتــه 
ــد در  ــر چن ــت. ه ــی اس ــيار مهم بس
كشــور مــا ترجمه هــای بســيار خوبــی 

از ايــن كتــاب وجــود دارد، امــا بــه يــک دليــل قصــد داريــم بــه 
شــما پيشــنهاد دهيــم ترجمــه مرحــوم ســيد جعفــر شــهيدی را 

ــد.  ــر بگذراني ــم از نظ ه
ــت و  ــه فصاح ــای نهج البالغ ــن ويژگی ه ــی از مهم تري ــم يك گفتي
بالغــت اســت. فصاحــت يعنــی درســت ســخن گفتــن و بــا كلماتی 
صحيــح و زيبــا مطلــب را بيــان كردن و بالغت يعنی ســخن درســت 
گفتــن و كالم فصيح)درســت و زيبــا( را در جای مناســب خــود به كار 

بــردن. فصاحــت و بالغــت همــواره در متــون جــزو ويژگی هــای نثــر 
ادبــی و به نوعــی هنرمندانــه بــوده و هــر كســی از پــس بهره گيــری 
درســت از آن برنمی آيــد. همچنيــن هــر كســی نمی توانــد چنيــن 
ــه تمــام ظرايــف فكــری  متنــی را ترجمــه كنــد، چــرا كــه بايــد ب
ــد. مرحــوم  ــان مقصــد آشــنا باشــد و از پــس آن برآي گوينــده و زب
شــهيدی به ســبب عمــری فعاليــت در عرصــه پژوهش هــای دينی و 
تســلط كامــل بــه زبــان عربــی در ترجمــه ای كــه از نهج البالغــه ارائه 

كــرده، همــه ايــن مــوارد را مــد نظــر قــرار داده اســت. 
در ايــن ترجمــه كوشــش مترجــم بــر ايــن بــوده اســت كــه تــا حد 
ممكــن صناعــات لفظــی را نيــز در ترجمــه رعايــت كنــد؛ امــا بــر 
ايــن دقيقــه آگاه بــوده اســت كــه نبايــد معنــی فــدای آرايــش لفظ 
ــه  ــی كوشــيده اســت هــر دو جنب ــن رو در حــد تواناي شــود. بدي
ــی،  ــن عرب ــدگان در مت ــن اســت مطالعه كنن ــت شــود. ممك رعاي
بــه فعلــی برخورنــد كــه ماضــی اســت و در نتيجــه مضــارع آمــده 
اســت و يــا حــال اســت و در فارســی صفــت بــه كار رفتــه باشــد. 
ايــن دگرگونــی را از ناآشــنايی مترجــم 
نداننــد، چــه خاصيــت تعبيــر هــر زبان 
ــر  ــان ديگ ــا زب ــوارد ب ــه م در اين گون
متفــاوت اســت و رعايــت فصاحــت گاه 
چنيــن تغييــری را رخصــت می دهــد.

اهميــت ايــن ترجمــه بــر ترجمه هــای 
ديگــر آن اســت كــه عــالوه بــر صحــت، 
امانــت، اتقــان و تطبيق يكايــک واژگان 
عربــی بــه فارســی، در مراعــات ويژگــی 
ادبــی ايــن اثــر، جاودانگــی؛ يعنــی بــه 
ــع لفظــی و آرايه هــای  ــردن صناي كار ب
ادبــی از اســتعاره، تشــبيه، جنــاس، 
به ويــژه  و  نظيــر  مراعــات  موازنــه، 
ســجع اســت كــه در برگــردان فارســی 
ــورد  ــوده، م ــن ب ــه ممك ــا ك ــا آن ج ت
ــه  ــا اين هم ــا ب ــه، ام ــرار گرفت توجــه ق
ــده  ــظ نش ــش لف ــدای آراي ــی ف معن
اســت. ايــن ترجمــه از نهج البالغــه 
توســط انتشــارات علمــی فرهنگــی بــه 

چــاپ رســيده اســت.
چند ســطر زيــر نمونــه خوبی هســتند 
از شــيوه ترجمــه زنده يــاد شــهيدی در 

ايــن اثــر و به خوبــی دقــت او بــه ظرايــف را نشــان می دهنــد: 
ــان كار  ــدان پاي ــه ب ــت ك ــده ای اس ــد را دي ــرد خردمن »و دل م
خويــش نگــرد و بــه ژرفــی و بلنــدی آن راه بــرد. دعوت كننــده ای 
ــده را پاســخ  ــس دعوت كنن ــد. پ ــت ران ــری حكوم ــد و امي خوان
دهيــد و فرمانــروا را فرمــان بريــد. بــه درياهــای فتنــه درشــدند 
و بدعت هــا را گرفتنــد و ســنت ها را وانهادنــد. مؤمنــان بــه 
گوشــه ای رفتنــد و گمراهــان دروغ زن بــه زبــان آمدنــد و ســخن 

 )154 ــه ــد...« )خطب گفتن
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اندیشه

نهادآفرین و تاثیرگذار
آیادینداریدشواراست؟

دگرگزینیبهجایخودگزینی
علمایشيعهودفاعازسرمایههایملی
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دیدگاه

آیا دین داری 
دشوار است؟

بررسی زحمت پایبندی به شریعت در برابر 
همراهی با امیال نفسانی

هنگامــی کــه انســان بــه یگانگــی خداونــد، ارســال انبیــا و... 
ــتورهای  ــه دس ــه ب ــت ک ــن اس ــدی ای ــدم بع ــان آورد، ق ایم
خداونــدی عمــل کنــد. در مقابــل اجــرای فرامیــن خداونــد، 
خواهش هــای نفســانی و لــذات مــادی قــرار دارد کــه 
انســان بایــد بــا آن هــا مبــارزه کنــد تــا بتوانــد کار درســت 
را انجــام دهــد، امــا بســیاری از انجــام ایــن کارهــا ناتــوان و 
ــه لهــو و لعــب می شــوند، گرچــه می داننــد ایــن  مشــغول ب
کارهــا درســت نیســت، امــا تــوان مقابلــه بــا آن را ندارنــد. 
بــه همیــن دلیــل معمــوالً گفتــه می شــود دیــن داری 
ــوع  ــن موض ــی ای ــه بررس ــتار ب ــن نوش ــت. در ای ــخت اس س

ــود. ــه می ش پرداخت

ــريعت  ــه ش ــدی ب ــت؟ پای بن ــوار اس ــن داری دش ــا دي آي
ــت  ــوه اس ــک ك ــدی ي ــمت بلن ــه س ــت ب ــه حرك ــه مثاب ب
ــاد همــراه  ــرژی زي ــا زحمــت و صــرف ان كــه هــر گام آن ب
اســت و حركــت بــه ســوی ولنــگاری و آلودگــی، بــه مثابــه 
حركــت بــه ســرپايينی اســت كــه نيــازی بــه َصــرف انــرژی 
ــوان  ــا دو عن ــات ب ــر در رواي ــن ام ــدارد. از اي ــت ن و زحم
ــه،  ــرای نمون ــت. ب ــده اس ــاد ش ــت« ي ــهوت« و »كراه »ش
ِ)ص( َكاَن  ــولَ اهللَّ ــإِنَّ َرُس ــد: »َف ــر)ع( می فرماي ــرت  امي حض
ُحفَّــْت  النَّــاَر  إِنَّ  َو  بِالَْمــَكاِرِه  ُحفَّــْت  الَْجنَّــَۀ  إِنَّ  يَُقــوُل 
ِ َشــيْ ٌء إاِلَّ  ـُه َمــا ِمــْن َطاَعــِۀ اهللَّ َـّ ــَهَواِت َو اْعلَُمــوا أَن بِالشَّ
ــي  ــيْ ٌء إاِلَّ يَْأتِ ِ َش ــِۀ اهللَّ ــنْ  َمْعِصَي ــا ِم ــْرٍه َو َم ــي ُك ــي فِ يَْأتِ
ــَع  ــْهَوتِِه َو َقَم ــْن َش ــَزَع َع َ ــَرأً ن ُ اْم ــَم اهللَّ ــْهَوٍة َفَرِح ــي َش فِ
ــا  ــت ب ــود: بهش ــدا)ص( می فرم ــول  خ ــه: رس ــَوی نَْفِس َه
ــت و  ــز اس ــراه و لبري ــذ هم ــا لذاي ــم ب ــختی ها و جهن س
ــا  ــه ب ــر آن ك ــت الهــی نيســت، مگ ــچ اطاع ــه هي ــد ك بداني
ــر  ــت، مگ ــی نيس ــچ معصيت ــود و هي ــام می ش ــت انج زحم
آن كــه در لــذت و خوشــی تحقــق می پذيــرد. خداونــد 
رحمــت كنــد كســی را كــه از اميــال شــهوانی خــود فاصلــه 

ــد.« ــه كن كن ــود را ريش ــس خ ــوای نف ــرد و ه بگي

رموزدشواریسيربهکمال
ــواری  ــت از دش ــختی ها، حكاي ــت از س ــودن بهش ــز ب لبري
اعمــال صالــح دارد و در برابــر، لبالــب بــودن آتــش بــا 
شــهوات، بازگوكننــدة هم صدايــی گناهــان و ولنگاری هــا 
ــه  ــده ك ــالم ش ــن رو، اع ــت؛ از اي ــانی اس ــال نفس ــا امي ب
ــا  ــی ب ــت اله ــت، و معصي ــا زحم ــاره ب ــی هم ــت اله اطاع

ــت.  ــراه اس ــذت هم ــهوت و ل ش
ــه كمــال آن اســت  شــايد يكــی از رمــوز دشــواری ســير ب
ــه  ــيختن هم ــيختی و گس ــه لجام گس ــی ب ــس آدم ــه نف ك
مرزهــا و موانــع اشــتياق دارد. بــه عبــارت روشــن تر، 
نفــس، طالــب آزادی، رهايــی و بی قيدوبنــدی اســت و 
ــع  ــگام آن تلقــی شــده و مان ــه عنــوان ل از هــر چــه كــه ب
از  قــرآن  اســت.  بيــزار  می شــود،  افسارگســيختگی اش 
ــاد  ــرده دری ي ــه پ ــل ب ــوان مي ــا عن ــانی ب ــل نفس ــن مي اي
ــده  ــن آم ــت چني ــورة قيام ــه در س ــت؛ چنان ك ــرده اس ك
ــاَن  ــَأُل أَي ــُه يْس ــَر أََماَم ــاُن لِيْفُج ــُد اْلِنَس ــْل يِري َ ــت: »ب اس
ــه او  ــدارد(، بلك ــاد ن ــک در مع ــان ش ــِۀ: )انس ــْوُم الِْقياَم ي
ــت(  ــرس از دادگاه قيام ــدون ت ــد و ب ــد )آزاد باش می خواه
در تمــام عمــر گنــاه كنــد! )از ايــن رو( می پرســد: قيامــت 

ــود؟!« ــد ب ــی خواه ك
از ســوی ديگــر، روح و جــان ديــن و شــريعت، لــگام بــر نفس 
و خواهش هــای نفســانی اســت؛ چنان كــه امام صــادق)ع( 
فرمــود: »المؤمــن ملجــم: مؤمــن لــگام دارد.« لگام، افســاری 
ــگام دار  ــراد از ل ــد و م ــب می بندن ــان اس ــر ده ــه ب ــت ك اس

حجت االسالم والمسلمین علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد
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ــكام  ــام اح ــام تم ــه انج ــه او ب ــت ك ــن آن اس ــودن مؤم ب
شــريعت مقيــد و ملتــزم شــده و مادامــی كــه در قيــد ايمــان 

ــدارد.  ــگام خالصــی ن اســت، از ايــن ل

مبارزهباخواهشهاینفسانی
بــه  پای بنــدی  كــه  نكتــه  ايــن  بــه  اذعــان  به رغــم 
ــت  ــه داش ــد توج ــت، باي ــراه اس ــت هم ــا زحم ــريعت ب ش
ــال  ــا و امي ــا هواه ــت ب ــر مخالف ــی ب ــای دين ــه آموزه ه ك
ــعادت  ــه س ــل ب ــز ني ــته و آن را رم ــد داش ــانی تأكي نفس
ــتن آن از  ــس« و پيراس ــه نف ــن از »تزكي ــد. در دي می دان
ــتی  ــد و هواپرس ــان می آي ــه مي ــخن ب ــا س ــال و هواه امي
ــد  ــه خداون ــر دانســته شــده اســت؛ چنان ك ــا شــرك براب ب
ــَح  ــْد أَْفلَ ــود: »َق ــمس فرم ــۀ ش ــورة مبارك ــال در س متع
ــس آن را  ــه هرك ــاَها: ك ــْن َدسَّ ــاَب َم ــا َو َقْدَخ ــْن َزّكاَه َم
ــوده اش  پــاك گردانيــد، قطعــاً رســتگار شــد، و هــر كــه آل
ســاخت، قطعــاً درباخــت« و در ســورة جاثيــه چنيــن 
 ُ آمــده اســت: »أََفَرأَيــَت َمــْن اتََّخــَذ إِلََهــُه َهــَواُه َو أََضلَّــُه اهللَّ
َعلَــی ِعلْــٍم: پــس آيــا ديــدی كســی را كــه هــوس خويــش 
ــراه  ــته گم ــدا او را دانس ــرار داده و خ ــود ق ــود خ را معب

ــد؟« گرداني
ــاودان و  ــعادت ج ــه س ــت ك ــات آن اس ــن آي ــد اي ــام بلن پي
ــای  ــس و خواهش ه ــا نف ــارزه ب ــرو مب ــی در گ ــت اله هداي
نفســانی اســت كــه از آن در آيــات و روايــات بــه »جهــاد بــا 

ــر شــده اســت.  ــس« تعبي نف
افــزون بــر قــرآن، در آموزه هــای اهــل  بيــت)ع( نيــز 
ــت.  ــده اس ــراوان ش ــد ف ــس تأكي ــا نف ــارزه ب ــل مب ــر اص ب
از نمونه هــای روشــن مدعــا روايــت ذيــل اســت كــه 
كافــی  يعنــی  شــيعه،  روايــی  منبــع  معتبرتريــن  در 
ِ )ع( أَنَّ  ــِداهللَّ ــْن أَبِي َعْب ــت: »َع ــده اس ــس ش ــريف، منعك ش
ــْوٍم  ــاً بَِق ــاَل َمْرَحب ــوا َق ــا َرَجُع ــِريٍَّۀ َفلَمَّ ــَث بَِس )ص( بََع ــيَّ النَِّب
ــا  ــَل يَ ــُر قِي ــاُد اأْلَْكَب ــَي الِْجَه ــَر َو بَِق ــاَد اأْلَْصَغ ــُوا الِْجَه َقَض
ــِس: امــام   ــاُد النَّْف ــاَل ِجَه ــُر َق ــاُد اأْلَْكَب ــا الِْجَه ِ َو َم َرُســولَ اهللَّ
ــت و  ــيل داش ــريه ای را گس ــر س ــود: پيامب ــادق)ع( فرم ص
ــه كســانی  ــن ب ــود: آفري ــان بازگشــتند، فرم ــه آن ــی ك زمان
ــر  ــاد اكب ــاندند و جه ــام رس ــه انج ــر را ب ــاد اصغ ــه جه ك
ــر  ــاد اكب ــدا، جه ــول  خ ــد: ای رس ــه ش ــت. گفت ــده اس مان
چيســت؟ فرمــود: جهــاد بــا نفــس.« چنان  كــه آن حضــرت 
ــي  َِّت ــَک ال ــُدوَِّك  نَْفُس ــَدی  َع ــود: »أَْع ــر فرم ــی ديگ در جاي
ــت  ــس توس ــو نف ــمن ت ــمن ترين دش ــَک: دش ــَن َجْنَبْي بَْي

ــای دارد.« ــت ج ــان دو پهلوي ــه در مي ك
از ســويی ديگــر، بــه تعبيــر حضــرت اميــر)ع( چــه معاملــه ای 
ــا  ــن دني ــد روزی در اي ــه انســان چن ــر اســت ك ــن برت از اي
بــا عمــری كوتــاه، بــا اميــال و خواهش هــای نفســانی خــود 
مبــارزه كنــد و در برابــر، ســعادت و راحتــی دايــم نصيــب او 

گــردد؟! امــام در بخشــی از خطبــۀ متقيــن چنيــن فرمــوده 
اســت: »َصَبــُروا أَيَّامــاً قَِصــاراً أَْعَقَبْتُهــْم َراَحــًۀ َطِويلَــًۀ تَِجــاَرٌة 
ــَرَها لَُهــْم َربٌّ َكِريــم: چنــد روزی كوتــاه را  ُمْربَِحــٌۀ يَسَّ
بردبــاری پيشــه كردنــد و بــه دنبــال آن آسايشــی طوالنــی 
ــان شــد؛ تجارتــی ســودآور كــه پــروردگار كريــم  نصيــب آن

بــرای آنــان فراهــم آورد.«
ــی  ــس آدم ــه نف ــود ك ــل ب ــد غاف ــز نباي ــه ني ــن نكت از اي
همان گونــه كــه بــه ولنــگاری عــادت می كنــد و تــرك 
ــه  ــس ب ــادت دادن نف ــا ع ــت، ب ــوار اس ــش دش ــا براي آن ه
ــن  ــه اي ــدی ب ــی، پای بن ــعائر دين ــت ش ــن داری و رعاي دي
امــور آرام آرام بــرای نفــس آســان می گــردد و ديگــر 
بســان گذشــته تــرك گنــاه يــا انجــام فراميــن دينــی بــرای 

ــود. ــد ب ــوار نخواه ــخت و دش ــخص س ش

ایماندرمقابلشرک
ــدگان  ــه بن ــن وظيف ــوان مهم تري ــه عن ــت ب ــار عبودي در كن
در برابــر خداونــد، بايــد بــر توحيــد در عبوديــت نيــز تأكيــد 
كــرد؛ بــه ايــن معنــا كــه بندگــی خداونــد بايــد از هرگونــه 
شــائبه »شــرك َجلــی« و »شــرك َخفــی« پــاك و پيراســته 

باشــد.
ــد اذعــان كــرد كــه بســياری از مــردم  از ســويی ديگــر، باي
بــه وجــود خداونــد ايمــان دارنــد و از ايــن جهــت بايــد آنــان 
ــال  ــن ح ــا اي ــا ب ــت، ام ــون دانس ــن داران و الهي ــزو دي را ج
ــل  ــام عم ــتر در مق ــاور و بيش ــام ب ــان در مق ــياری از آن بس
دچــار شــرك اند؛ يعنــی معتقدنــد كــه گرچــه خداونــد 
هســتی را بــه تنهايــی آفريــده اســت، امــا پــس از آفرينــش، 
ــذار  ــران واگ ــه ديگ ــتی را ب ــی از هس ــا بخش ــه ي اداره هم
ــاه. ــان، خورشــيد و م ــم از فرشــتگان، جّني ــرده اســت اع ك
ــرك  ــا »ش ــی« ي ــرك َجل ــوان »ش ــا عن ــده ب ــن پدي از اي
ــر آن  ــروزه مظاه ــفانه ام ــه متأس ــود ك ــاد می ش ــكار« ي آش
در شــبه قــاره، آســيای جنــوب شــرقی، چيــن، بخش هايــی 

به رغم اذعان به این نکته که پای بندی به شریعت با زحمت همراه است، 
باید توجه داشت که آموزه های دینی بر مخالفت با هواها و امیال نفسانی 

تأکید داشته و آن را رمز نیل به سعادت می داند

در کنار عبودیت 
به عنوان مهم ترین 
وظیفه بندگان 
در برابر خداوند، 
باید بر توحید در 
عبودیت نیز تأکید 
کرد؛ به این معنا که 
بندگی خداوند باید 
از هرگونه شائبه 
»شرك َجلی« و 
»شرك َخفی« 
پاك و پیراسته 
باشد
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ــود. ــده می ش ــی دي ــكای جنوب ــا و آمري از آفريق
بررســی آيــات قــرآن و واقعيت هــای تاريــخ بشــری نشــان 
ــرك  ــده ش ــر، پدي ــراف بش ــن انح ــه مهم تري ــد ك می ده
ــد  ــود خداون ــل وج ــه اص ــا ك ــن معن ــه اي ــت؛ ب ــوده اس ب
بــرای آنــان مســلّم بــوده اســت، امــا بــا ايــن حــال چنيــن 
ــد  ــک خداون ــا ي ــتی را تنه ــه هس ــد ك ــد آم ــاوری پدي ب
نيافريــده اســت، بلكــه خــدا يــا خدايــان ديگــر در فرآينــد 
آفرينــش دخالــت داشــتند يــا معتقدنــد كــه به رغــم 
وحــدت خداونــد در آفرينــش، اداره هســتی بــه چنــد خــدا 
ــان  ــوع آدمي ــوان ربّ الن ــه عن ــان ب ــه از آن ــذار شــده ك واگ

يــاد می كننــد.
ايــن بــاور از گذشــته های دور در ميــان مــردم رواج يافــت و 
ــل  ــان شــماری از مل ــان نشــانه های آن مي متأســفانه همچن
ــتان  ــال مشــركان و بت پرس ــوان مث ــه عن ــده می شــود. ب دي
معتقدانــد كــه هــر يــک از آســمان ها، زميــن، بــاران، 
ــود  ــه خ ــوص ب ــی مخص ــرگ، خداي ــيد، روزی و م خورش

ــا هســتند. ــده دار اداره آن ه ــه عه ــد ك دارن
ــَألَْتُهْم  ــْن َس ــد: »َولَِئ ــن می فرماي ــاره چني ــن ب ــرآن در اي ق
ــْمَس َوالَْقَمــَر  َر الشَّ ــَماَواِت َواأْلَْرَض َوَســخَّ َمــْن َخلَــَق السَّ
ــه  ــی چ ــان بپرس ــر از ايش ــون: و اگ ــا يْؤَفك َّ ُ َفَأن ــنَّ اهللَّ لَيُقولُ
ــاه  ــيد و م ــده و خورش ــن را آفري ــمان ها و زمي ــی آس كس
ــس  ــت: »اهلل«؛ پ ــد گف ــاً خواهن ــت؟ حتم ــرده اس را رام ك

چگونــه ]    از حــق[ بازگردانيــده می شــوند؟«
ــه را  ــاًل زمين ــتی، عم ــه اداره هس ــاد ب ــه اعتق ــا ك از آن ج

ربوبيــت  فراهــم می ســازد، شــرك در  پرســتش  بــرای 
ــت.  ــته اس ــتش واداش ــه پرس ــان را ب ــتی، آن ــر هس و تدبي
ــراف در  ــت انح ــه در حقيق ــرك ك ــه ش ــه گون ــن س بنابراي
ــه  ــود دارد ك ــردم وج ــان م ــود، در مي ــی می ش ــد تلق توحي
ــت؛  ــت؛ 2. شــرك در ربوبي ــد از: 1. شــرك در خالقي عبارتن

ــادت. ــرك در عب 3. ش
ــرك در  ــان ش ــرك هم ــوع ش ــن ن ــان، رايج تري ــن مي از اي
ــت  ــرك در عبودي ــود ش ــال خ ــه دنب ــه ب ــت ك ــت اس ربوبي

را در پــی دارد.
از نــوع ديگــر شــرك در فرهنــگ دينــی بــا عنــوان »شــرك 
ــر  ــوع از شــرك، انســان ب ــن ن ــود. در اي ــاد می ش ــی« ي َخف
ــد در اداره هســتی شــريک و  ــه خداون ــاور نيســت ك ــن ب اي
همــكار ديگــری نيــز دارد، بلكــه در مقــام عمــل و منــش بــه 
ــش و  ــد نق ــر خداون ــرای غي ــه ب ــد ك ــار می كن ــه ای رفت گون

تأثيــری بــه صــورت اســتقاللی قائــل اســت.
ــوع شــرك بســيار ســخت و دشــوار اســت  ــن ن نجــات از اي
ــب  ــی ش ــوری در تاريك ــت م ــه حرك ــات از آن ب و در رواي
ــح  ــرآن تصري ــاد شــده اســت و ق ــر روی ســنگ صــاف، ي ب
ــا  ــه آن دچــار هســتند: »َو َم ــان ب ــر مؤمن ــه اكث ــد ك می كن
ِ إاِلَّ َو ُهــْم ُمْشــِركوَن: و بيشترشــان بــه  يْؤِمــُن أَكَثُرُهــْم بـِـاهللَّ
خــدا ايمــان نمی آورنــد جــز اين كــه  ] بــا او چيــزی را [  

شــريک می گيرنــد.«
در برابــر چنيــن شــركی، توحيــد ربوبــی يــا توحيــد افعالــی 
ــن  ــاس چني ــر اس ــان ب ــه انس ــا ك ــن معن ــه اي ــرار دارد؛ ب ق
و  بــه مرتبــه ای می رســد كــه همــه فعــل  توحيــدی، 
انفعــاالت، كنــش و واكنش هــای عالــم را از آِن خداونــد 

نــگارد. می ا

روشهایازدیادایمان
1. اهتمام به ادای ســر وقت تمام نمازها 

2. انجــام بخشــی از نوافــل مثــاًل 4 ركعــت بــرای ظهــر بــه 
ويــژه نافلــه شــب

3. تــالوت روزانه حداقل يک حزب قرآن )5 صفحه( 
4. ادای حداقل يک نماز در مســجد و به صورت جماعت

5. اهتمام به ســه روز روزه در ماه
6. اهتمــام به زيارت اهل بيت)ع( 

7. اهتمــام به پيوند معنوی با ولی عصر)ع(
ــه چشــم،  ــوط ب ــژه گناهــان مرب ــز از گناهــان، به وي 8. پرهي

زبــان و بطــن
9. اســتغراق در ذكر، دعا و مناجات با خداوند 

10. مطالعه ســيره اخالقی اولياي الهی
11. مطالعه مســتمر تاريخ به خاطر عبرت های آن 

12. انجــام وظايــف اجتماعــی، به ويــژه احســان بــه والديــن 
 و بــرادران دينــی
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دگرگزینی 
به جای 

خودگزینی
ایثار و شهادت در پرتو انقالب 

اسالمی، به یک فرهنگ 
تبدیل شد

ــر  ــالمی ب ــالب اس ــی انق ــان فرهنگ گفتم
مبنــای نگــرش توحيــدی بــه انســان 
آرمان هــای  و  غايــات  او،  سرنوشــت  و 
انســان را ترســيم می كنــد. اساســاً تفــاوت 
ــته  ــرش وابس ــن نگ ــه همي ــا ب فرهنگ ه
اســت. درك عمومــی يــک جامعــه از 

حيــات  معنــای 
ــه آن  ــه ب ــت ك اس
حيــات  جامعــه 
ــن  ــد. از اي می بخش
اســالم  نــگاه  رو 
ــات، منشــأ  ــه حي ب
حيــات  اســتمرار 
اســالمی  جوامــع 
اســت. »زندگــی« 
خــوردن  نــه 
و  خوابيــدن  و 
لذت هــای مــادی 
كــه  طبيعــی،  و 
حركــت بــه ســوی 
درك  و  لقــاء اهلل 
حضــور  لــذت 
اســت. ايــن آرمــان 
جــز بــا پذيــرش 
دشــــــواری های 
راه حــق و عبــور 
فــراوان  موانــع  از 
نيســت:  مقــدور 
ِّــَک  َــی َرب َّــَک َكاِدٌح إِل ــاُن إِن ــا اْلِنَْس َُّه ــا أَي »يَ
َكْدًحــا َفُماَلقِيــِه« )انشــقاق/6( در فرهنــگ 
ــاب اســالمی، حيــات جــاودان و متعالــی  ن
نتيجــه فنــای فــی اهلل اســت و فنــای فی اهلل 
يعنــی گذشــتن از هــر چــه غيــر اوســت.

مراتــب عالــی گذشــت در راه خــدا، »ايثــار« 
اســت. ايثــار يعنــی ترجيــح منافــع و مصالح 
ديگــران بــر منافــع خويشــتن؛ يعنــی 
ــار  ــی. ايث ــای خودگزين ــه ج ــی ب دگرگزين
يعنــی در هنگامــه خطــر و فــداكاری، 
هنــگام  در  و  ديگــران  از  پيشــی گرفتن 
قرارگرفتــن  بهره بــرداری،  و  برخــورداری 
ــده و  ــران؛ نخســتين دهن ــر ديگ پشــت س
ــه  ــس آنچ ــت عك ــده! درس ــن گيرن آخري
ــه  ــه در هنگام ــد ك ــی آنن ــداران در پ دنيام
فــداكاری و جان فشــانی، غايب انــد ولــی 
ــران  ــه ديگ ــی ب ــورداری، مجال ــگام برخ هن

نمی دهنــد!
اگرچــه نــگاه دنياگــرا و غالــب در فرهنــگ 
ــبه ها  ــه محاس ــور هم ــود را مح ــادی، خ م
و منافــع خــود را مــالك ارزيابی هــا و 
ولــی  می دهــد،  قــرار  تصميم گيری هــا 
اســالمی،  فرهنــگ  آخرت گــرای  نــگاه 
»ايثــار« را يــک فضيلــت برجســته اخالقی 
و ارزش متعالــی تلقــی می كنــد كــه ثمــره 

خودســازی و رشــد فكــری و تعالــی انســان 
اســت، چــرا كــه كســی كــه ايثارگــر اســت، 
هرگــز فــداكاری خــود را از دســت دادن 
ــت دادن در  ــه از دس ــد، بلك ــی نمی كن تلق
راه خــدا را بــه دســت آوردن می بينــد: »َمــا 
ِ بـَـاٍق َولََنْجِزيَنَّ  ِعْنَدُكــْم يَْنَفــُد َوَمــا ِعْنــَد اهللَّ
ــا َكانُــوا  ــُروا أَْجَرُهــْم بِأَْحَســِن َم َِّذيــَن َصَب ال

ــل/96( ــوَن« )نح يَْعَمُل
روحيــه شــهادت طلبی و آماده بــودن بــرای 
پذيــرش مــرگ در راه خــدا، نقطــه اوج 
ــه  ــه و مؤمنان ــرش آگاهان ــار اســت. پذي ايث
ــدا،  ــدت در راه خ ــير مجاه ــرگ در مس م
ناشــی از نگــرش صحيــح بــه مقولــه مــرگ 
ــه  ــن)ع( ك ــت. اميرالمؤمني ــی اس و زندگ
ــهادت  ــار و ش ــوی ايث ــن الگ ــود برتري خ
ــر اعظــم)ع( اســت، زندگــی  ــس از پيامب پ
ذليالنــه و تحــت ســلطه را مــرگ می دانــد 
ــات  ــد را حي ــز و عزتمن ــرگ افتخارآمي و م
»المــوت فــی حياتكــم مقهوريــن و الحيات 
فــی موتكــم قاهريــن« كشــته شــدن در راه 
خــدا انســان را بــه مقــام شــهادت و حضــور 
ــاند:  ــی می رس ــض اله ــفره في ــر س ــر س ب
 ِ َِّذيــَن ُقِتُلــوا فـِـي َســِبيِل اهللَّ »َواَل تَْحَســَبنَّ ال
ِِّهــْم يُْرَزُقــوَن« )آل  أَْمَواتـًـا بـَـْل أَْحَيــاٌء ِعْنَد َرب

ــران/169( عم
ــالب  ــو انق ــهادت در پرت ــار و ش ــوق ايث ش
اســالمی، در جامعــه احيــا و بــه يــک 
ــگ،  ــن فرهن ــد و اي ــل ش ــگ تبدي فرهن
ضامــن پيــروزی و شكســت ناپذيری جامعه 
انقالبــی اســت. ايســتادگی ملــت ايــران در 
ــی،  ــلطه گران جهان ــی س ــر زياده خواه براب
ناشــی از قدرتــی اســت كــه روحيــه ايثــار و 
شــهادت طلبی بــه جامعــه بخشــيده اســت. 
از هميــن رو جبهــه معــارض فرهنگــی 
درصــدد تضعيــف ايــن روحيــه اســت، آنان 
مــی داننــد كــه فرهنــگ ايثــار و شــهادت 
ــه  ــخت علي ــرم و س ــاد ن ــاخت جه زيرس
جبهــه اســتكبار و ســرمايه معنــوی جبهــه 
ــذا  ــت، ل ــالمی اس ــالب اس ــی انق فرهنگ
احيــا، تقويت و شكوفاســازی فرهنــگ ايثار 
ــه عنــوان يكــی از مهم تريــن  و شــهادت، ب
ارزش هــای گفتمــان فرهنگــی انقــالب 
ــت  ــی اس ــالتی دائم ــران، رس ــالمی اي اس
كــه بــا راهبردهــای نوآورانــه و رويكردهــای 
اثربخــش می توانــد انجــام پذيــرد و ايفــای 
صحيــح ايــن مســئوليت پاداشــی معــادل 

 .ــد داشــت اجــر شــهيدان خواه

حجت االسالم دکتر علی ذوعلم
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی

نکته

اگرچه نگاه دنیاگرا 
و غالب در فرهنگ 
مادی، خود را محور 
همه محاسبه ها 
و منافع خود را 
ماك ارزیابی ها 
و تصمیم گیری ها 
قرار می دهد، ولی 
نگاه آخرت گرای 
فرهنگ اسامی، 
»ایثار« را یک 
فضیلت برجسته 
اخاقی و ارزش 
متعالی تلقی 
می کند
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تاریخ

علمای شیعه و دفاع 
از سرمایه های ملی

فعالیــت عالمــان شــیعه در عرصه هــای اجتماعــی و به ویــژه اقتصادی، 
بــه دالیلــی تاکنــون کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه همیــن 
دلیــل اطالعات کمتــری در ایــن زمینــه وجــود دارد. امــا در دوره هجوم 
نظامــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی غــرب در تاریخ معاصــر ایران 
ــر  ــش مؤث ــه از نق ــود دارد ک ــی وج ــور توجه ــدارک درخ ــراق، م و ع

علمــای شــیعه در مقابلــه بــا ایــن تهاجــم حکایــت می کنــد.

علمــای شــيعه، برخــوردار از منزلــت اجتماعــی بــاال در جامعــه ايران، 
بــر اســاس مبانــی و اصــول دينــی خــاص و بــا تكيــه بــر ســرمايه 
اجتماعــی عظيــم تــوده مــردم، از ســرمايه های ملــی ايــران حفاظــت 
ــرف  ــی مص ــت و منف ــای مثب ــه كاركرده ــان ب ــه آن ــد. توج كرده ان
كاالهــای داخلــی و خارجــی، عاملــی تأثيرگــذار بــر تضعيــف نفــوذ 
ــت از  ــی، ممانع ــرمايه مل ــروت و س ــش ث ــمن، افزاي ــی دش نظام
خــروج نيــروی كار ايــران و ماننــد آن بــوده اســت. آنــان بــا مقابلــه 
بــا قراردادهــای اســتعماری مثــل رويتــر، رژی 1919 وثــوق الدولــه 
و قــرارداد نفــت ايــران و انگليــس، مانــع تــاراج و از بيــن رفتــن منابع 
زيرزمينــی و روي زمينــی از جانــب بيگانــگان شــدند. ذهنيت عمومی 
جامعــه مــا، به ويــژه نســل جــوان ايــن اســت كــه وظيفــه و اقدامــات 
ـ مثل برپايی مراســم  عملــی علمــا، بيشــتر در مباحــث خاص دينــی 
ــه  ــودن و پاســخگويی ب ــت ب ــام جماع ــه و ام ــظ، خطاب ــی، وع دين
ـ بــوده اســت؛ بنابراين  ســؤاالت و شــبهات اعتقــادی و شــرعی مــردم 
ــه فعاليت هــای علمــای شــيعه در عرصه هــای خــاص اقتصــادی،  ب
سياســی، بين المللــی و فرهنــگ اجتماعــی كم توجهــی شــده و ايــن 
مباحــث كمتــر بيان شــده اســت. امــروز نســل جــوان مــا نمونه های 
زيــادی از ايــن اقدامــات علمــا در حفــظ مواريــث دينــی، مقابلــه بــا 
شــبهات اعتقــادی، مناظــرات مذهبــی، عقيدتــی و ... را ســراغ دارنــد؛ 
امــا اگــر از نقــش علمــای شــيعه در حفــظ اقتصــاد ملــی يــا هويــت 
ملــی يــا منافع ملی كشــور ســخن بگوييم، قطعــاً اطالعــات كمتری 
در ايــن زمينــه وجــود دارد. ايــن در حالــی اســت كــه چــون اســالم 
دينــی جامــع اســت و بــرای همــه عرصه هــای زندگــی بشــر برنامــه 
دارد، بالطبــع عالمــان اســالمی كــه وظيفــه تبليــغ دين و حراســت از 
آموزه هــای دينــی و اجــرای آن را در جامعــه بــر عهــده دارنــد؛ بايــد 
در عرصه هــای اقتصــادی، اجتماعــی و سياســی نيــز فعــال باشــند.

دورهصفویه
ــمی  ــب رس ــوان مذه ــه عن ــيع ب ــالم تش ــه و اع ــور صفوي ــا ظه ب
كشــور، بديهــی بــود مناصبــی مثــل صــدارت و قضــاوت كه بــا امور 
شــرعی ارتبــاط داشــت بايــد بــه عالمــان دينــی ســپرده می شــد، 
زيــرا نيازمنــد فقاهــت و آگاهــی بــه شــريعت بــود. بــه همين جهت 
از اواخــر دولــت شــاه اســماعيل، احســاس شــد كــه دولــت بــرای 
اداره جامعــه سياســی ايــران بــر اســاس فرهنــگ تشــيع، نيازمنــد 
حضــور فقهــا در مناصــب حكومتــی اســت.  ايــن احســاس نيــاز، 
ــوق و مهاجــرت  ــای شــيعه در مناصــب ف ــوت از فقه موجــب دع
ــی  ــای دين ــای علم ــت حوزه ه ــران، تقوي ــه اي ــيعه ب ــای ش علم
در ايــران، در شــهرهايی مثــل اصفهــان، قزويــن، تبريــز و مشــهد 
بــود كــه ايــن حوزه هــا ادامه دهنــده راه فقهــای اصيــل شــيعه در 
عــراق، به ويــژه شــهرهای حلـّـه و نجــف بــود. شــاهان صفوی نيــز از 

حجت االسالم دکتر مهدی ابوطالبی

هلل نوری
هلل شیخ فضل ا

ت ا
شهید آی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  20 |     فروردین1396    61

آن هــا در ِســمت هايی ماننــد شيخ االســالم و امامــت جمعــه بهــره 
ــه بعــد، شــاهد شــكل گيری  ــد. بنابرايــن از ايــن دوره ب ــرده بردن ب
ــردم و  ــان م ــان در مي ــگاه سياســی ـ اجتماعــی فقيه جــدی جاي
دولتمــردان هســتيم. علمــا و فقهايــی كــه بــه ايــران آمدنــد، عــالوه 
بــر حضورشــان در منصــب حكومتــی و كمــک بــه اجــرای امــور، 
ــه دســت  ــی در فق ــه ابتكارات ــر اســاس احــكام شــرع مقــدس ب ب
زدنــد و بــه تربيــت شــاگردان و مجتهدانــی پرداختنــد كــه مــرّوج 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــد و ب ــود بودن ــاتيد خ ــی اس ــه های فقه انديش
ــد.  ــده گرفتن ــر عه ــئوليت هايی ب ــی مس ــب ادارای ـ دين در مناص
ــت  ــان والي ــاس هم ــر اس ــا، ب ــی علم ــی ـ اجتماع ــگاه سياس جاي
فقهــا بــه معنــای نيابــت عــام آن هــا از امــام زمــان بــود. بــا روی كار 
آمــدن شــاه طهماســب، بــه دليــل توجــه و اعتقــاد شــديد وی بــه 
تشــيع فقاهتــی و ظهــور محقــق كركــی، يكــی از فقهای برجســته 
تاريــخ شــيعه، رونــد نفــوذ و حضــور فقهــا در مناصــب حكومتــی 
بســيار ســرعت گرفــت. در دوره ســلطنت شــاه عبــاس اول بــه دليل 
روحيــه و شــيوه اســتبدادی وی در اداره حكومــت و تمايــل وی بــه 
ــدرت  ــر نظــر شــخص او انجــام شــود، ق ــا زي ــه كاره ــه هم اين ك
آن چنانــی بــرای مقــام صــدر و شيخ االســالم كــه مربــوط بــه فقهــا 
می شــد، باقــی نمانــده بــود. از ســلطنت شــاه عبــاس دوم تــا اواخــر 
دوره صفويــه، قــدرت فقهــا بــه مــرور رو بــه فزونــی رفــت. روابط هر 
ســه شــاه آخــر صفوی )شــاه عباس، شــاه ســليمان و شــاه ســلطان 
حســين( بــا علمــا، نيرومندتــر و شــمار عالمــان و فقيهانــی كــه بــه 
نوعــی در ارتبــاط بــا كارهــای حكومتــی بودنــد، بيشــتر شــد. شــاه 
عبــاس دوم بــا تشــكيل يــک شــورای فقهــی و بــا هــدف حــل يک 
مســئله خــاص دربــاره هندوهــای مقيــم اصفهــان، همــكاری علمــا 
را جدی تــر كــرد. او بيــش از پدربــزرگ خــود بــا علمــا آمــد و شــد 
داشــت و ايــن ســنت تــا آخريــن ســال های روزگار صفــوی دنبــال 
شــد، البتــه نبايــد تصــور كــرد قــدرت از دســت شــاه و درباريــان 
ــت  ــی را در دس ــور حكومت ــام ام ــار ت ــا اختي ــه و علم ــرون رفت بي
داشــتند. بــا وجــود نفــوذ زيــاد علمــا، تصميم گيرنــده نهايی شــاه و 
درباريــان بودنــد و اگــر اراده می كردنــد، در مــواردی مانــع اجــرای 

فراميــن شــرعی از ســوی مقامــات دينــی می شــدند.
بحــث اعتقــاد به نيابت و جانشــينی فقهــای شــيعه از معصومين)ع( 
يــک بــاور عمومــی بــه حســاب می آمــد. ايــن بــاور كــه تــا دوره های 
ــر هــم شــده اســت،  بعــدی ادامــه داشــته و بلكــه شــايد پررنگ ت
ســهم بســزايی در نقــش علمای شــيعه در حمايــت از ســرمايه های 

ملــی در زمــان هجــوم اســتعمار بــه ايران داشــت.

دورهافشاریهوزندیه
ــف  ــدی تضعي ــا ح ــا ت ــی علم ــگاه سياس ــاريه جاي در دوره افش
ــری  ــه تصميم گي ــل شــديدی ب ــه نادرشــاه تماي شــد. از آن جــا ك
مقتدرانــه و فــردی داشــت، ســعی می كــرد ســاير نهادهــا و مناصب 

ــد.  ــار كن ــا بی اعتب ــذف ي ــطه را ح ــده و واس تصميم گيرن
شــواهد تاريخــی نشــان می دهــد در دوره زنديــه تــا حــدود زيــادی 
فضــای نامناســب دوره نادرشــاه در زمينــه جايــگاه سياســی علمــا 
برچيــده شــد. در ســازمان اداری و حكومتــی زنديــه از همــان ابتــدا 
دســتيابی بــه قــدرت مقامــات مذهبــی يــا دانايــان امــور شــرعيه 

ــاير  ــا و س ــالم ها، صدره ــات، شيخ االس ــه، قض ــه جمع ــد ائم مانن
مناصــب حكومتــی علمــا، به جــز منصــب مالباشــی كــه بــه همــان 
شيخ االســالم داده شــده بــود، مــورد توجــه و عنايــت قــرار گرفــت و 

آن هــا مالزمــان شــرعی دولــت محســوب می شــدند. 
كريــم خــان بــه دليــل اعتقــاد و ارتبــاط گســترده مــردم بــه ايــن 
ــأت  ــاد وی نش ــه از اعتق ــی ك ــه و ارادت ــل و عالق ــز مي ــر و ني قش
می گرفــت، بــه علمــا و روحانيــون پــاك و وارســته توجــه و عنايتــی 
خــاص داشــت. در زمــان كريــم خــان سرپرســتی هر يــک از محالت 
شــهرها بــر عهــده يكــی از روحانيــون محلــی قــرار می گرفــت كــه 
معمــوالً عهــده دار انجام مراســم مذهبی هفتگی و ســنتی نيــز بودند. 
در عصــر زنديــه آييــن دادرســی هماننــد دوره صفوی از نظــر ماهوی 
بــر اســاس فقــه اماميــه بــود و كتــاب شــرايع، منبــع اصلــی نظــام 
حقوقــی شــرعی قلمــداد می شــد. مجمــوع ايــن اقدامات كريــم خان 
موجــب شــد بســياری از شــيعيان و علمايــی كــه در دوره نادرشــاه به 

بغــداد و عتبــات مهاجــرت كــرده بودنــد بــه ايــران بازگشــتند.

دورهقاجاروپهلوی
در دوره قاجــار نيــز رابطــه محكمــی بيــن مــردم و علمــا بــه عنــوان 
نــواب عــام امــام زمان)عــج( وجــود داشــت. جايــگاه و شــأن اجتماعی 
علمــا در ايــن دوره فوق العــاده بــود. بــه هميــن دليــل نقــش آن هــا 
ـ اجتماعــی پررنــگ بــود؛ از جملــه اين  در مســائل مختلــف سياســی 
نقش هــا می تــوان بــه اقدامــات حمايتــی آن هــا از ســرمايه های ملــی 
اشــاره كــرد. در دوره پهلــوی اول بــه دليــل برخوردهــای دين ســتيزانه 
رضاخــان، جايــگاه سياســی علمــا تضعيــف شــد، ولــی بــه دليــل نوع 
ــرف  ــگان، از ط ــه بيگان ــديد او ب ــتگی ش ــان و وابس ــات رضاخ اقدام
علمــای شــيعه مخالفت هــای زيــادی بــا او شــد. علمايــی ماننــد حاج 
آقــا نــوراهلل نجفــی اصفهانی، ســيد حســن مــدرس، شــيخ محمدتقی 
بافقــی و حــاج آقــا حســين قمی بــه مقابلــه بــا رضاخــان پرداختند و 
بــا قيام هايــی عليــه اقدامــات رضاخــان بــه طور مســتقيم بــا او درگير 
شــدند و برخــی مثــل مــدرس و آقــا نــوراهلل بــه شــهادت رســيدند. 
ــه  ــی، ب ــای دين ــروه از علم ــن گ ــار اي ــش فش ــرای كاه ــان ب رضاخ
علمــای عتبــات متوســل شــد و بــا تظاهــر بــه دين خواهــی ســعی 
كــرد توجــه آنــان را جلــب كنــد و دســت كــم خــود را از اتحــاد جبهه 
مذهبــی عليــه خــود برهانــد، از آن جــا كــه چهره ســكوالر و سياســت 
ــوان  ــد می ت ــر می كردن ــا فك ــود، علم ــن نب ــدا روش ــک او از ابت الئي
شمشــير او را در جهــت اصــالح نابســامانی ها بــه كار بــرد، امــا بعــد 
از بــه ســلطنت رســيدن رضاخــان و بــه دنبــال شــهادت حــاج آقــا 
نــوراهلل اصفهانــی در ســال 1306 و ســپس تبعيــد شــهيد مــدرس و 
ســركوب همــه نيروهــای مذهبــی، سياســت ايــن دســته از علمــا در 
برابــر رضاخــان جنبــه منفی تــری بــه خــود گرفــت و ســرانجام پــس 
از قيــام مســجد گوهرشــاد به نفــرت و تضــادی برگشــت ناپذير مبدل 
ــم باعــث شــد نقــش علمــا در  ــه در ق شــد. تشــكيل حــوزه علمي
حمايــت از ســرمايه های ملــی پررنگ تــر شــود كــه مهم تريــن آن هــا 
نقــش علمــا در نهضــت ملــی شــدن نفــت بــود. بعــد از كودتــای 28 
مــرداد، دوبــاره فضــای اســتبدادي و خفقــان بــر كشــور حاكــم شــد 
كــه نتيجــه ايــن فضــا و اقدامــات ضــد فرهنگــی محمدرضــا پهلوی، 

 .نهضــت امــام خمينــی)ره( و انقــالب اســالمی شــد

در دوره افشاریه جایگاه سیاسی علما تا حدی تضعیف شد. از آن جا که نادرشاه 
تمایل شدیدی به تصمیم گیری مقتدرانه و فردی داشت، سعی می کرد سایر نهادها 

و مناصب تصمیم گیرنده و واسطه را حذف یا بی اعتبار کند

 تشکیل حوزه 
علمیه در قم باعث 
شد نقش علما 
در حمایت از 
سرمایه های ملی 
پررنگ تر شود که 
مهم ترین آن ها 
نقش علما در 
نهضت ملی شدن 
نفت بود
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زمانه

نهادآفرین و 
تاثیرگذار

نگاهی به تحوالت روحانیت از پهلوی اول تا 
آغاز قیام امام خمینی)ره( با تمرکز بر نقش 

آیت اهلل العظمی بروجردی

ــل از كســب  ــه رضاخــان قب ــای دين خواهان ــه ادعاه ــا توجــه ب ب
قــدرت مطلــق، تصــور می رفــت بار ديگــر روحانيــت دارای نقشــی 
ــی  ــردد. ول ــی گ ــای حاكميت ــر نهاده ــذاری ب ــاز در تاثيرگ ممت
رضاشــاه پــس از اســتفاده ابــزاری از ديــن بــرای تثبيــت قــدرت 
خــود، مبــارزه شــديدی را عليــه روحانيــت ســامان داد. رضاشــاه 
نــه تنهــا روحانی زدايــي بــه ارث رســيده از گذشــته در بخش هــای 
ــت را در پيــش گرفــت، بلكــه سياســت  ــی دول فرهنگــی و قضاي

نابــودی روحانيــت 
بــه عنوان يک قشــر 
ــاذ  ــی را اتخ اجتماع
كرد. دوران رضاشــاه 
و  ســركوب  اوج 
روحانيــت  انــزوای 
بــود. از ســال 1305 
ــا  ــد، ب ــه بع ه . ش ب
ــاب  ــف حج كشـــ
زنـــــــان، تغييــر 
ــردان،  ــاس م لبــــ
محاكــم  تأســيس 
عرفــی و تشــكيالت 
دادگستـــــــری، 
خــروج  موجبــات 
بســياری از مناصــب 
ــی  ــی و قضاي حقوق
ــان  از دســت روحاني
بــه  شــد.  فراهــم 
گســترش  عــالوه 
ناسيونـــــــاليسم 
ايرانــی،  افراطــی 
نوعــی بی اعتنايــی 
ــه مذهــب  نســبت ب
ــه دنبــال داشــت. در ســال های 32ـ  1320  و مبلغــان ديــن را ب
ــرای  ــی و سياســی ب ــاه، فضــای اجتماع ــا ســقوط رضاش ه. ش ب
ــن  ــد و بدي ــاعد ش ــون مس ــی و روحاني ــای دين ــت نهاده فعالي
ــود را،  ــه خ ــت رفت ــوذ از دس ــی از نف ــت، بخش ــب روحاني ترتي
دوبــاره بــه دســت آورد. نتيجــه ايــن نقش آفرينــی ، نهضــت ملــی 
شــدن صنعــت نفــت بــود، كــه مرهــون ائتــالف نيروهــای مذهبی 
و ملــی بــه رهبــری آيــت اهلل كاشــانی بود.پــس از آن ســختگيری 
ــوی اول  ــابه سياســت های پهل ــد و مش ــت بيشــتر ش ــر روحاني ب
ــكوالريزم،  ــت و س ــداوم ياف ــز ت ــوی ني ــا پهل ــر محمدرض در عص
پارادايــم حاكــم بــر جامعــه شــد. در چنيــن شــرايطی، روحانيــت 
ــا  ــا ب ــت، ام ــه گرف ــنگ ها فاصل ــم فرس ــی حاك ــدرت سياس از ق
ظهــور شــخصيت عظيــم و اســتثنايی امــام خمينــی)ره( در ميــان 
ــن تحــول ايجــاد شــد. از  ــير اي ــی در س ــت، نقطــه عطف روحاني
ســال 1342 بــه دليــل نوســازی بــه ســبک غربــی كــه پيامدهای 
آن تخريــب باورهــای دينــی و ناديــده انگاشــتن ارزش هــا، تضييع 
حقــوق مــردم و... بــود، واكنــش منفــی بخش هايــی از روحانيــت 
بــه رهبــری حضــرت امــام خمينــی برانگيختــه شــد كــه خــود، 
ــد. در  ــرداد 1342 گردي ــم خ ــالمی پانزده ــت اس ــرآغاز نهض س
ــوق  ــای ف ــه كارويژه ه ــه ب ــا توج ــه ب ــت ك ــوان گف ــت می ت نهاي
ــه  و انســجام و ســازمانی كــه در درون نهــاد روحانيــت نســبت ب
ســاير نيروهــای اجتماعــی وجــود داشــت، موقعيــت ويــژه ای برای 

محمد اسماعیل زاده
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ايــن نهــاد فراهــم آمــد و هميــن امــر موجــب شــد كــه در چندين 
حركــت ضــد بيگانــه و ضــد حكومتــی نقــش تعيين كننــده ای را 
ايفــا كنــد، اگرچــه روحانيــت شــيعه، در دوران پهلــوی متحمــل 
ــا  ــل آن مخصوص ــش بی بدي ــی نق ــد، ول ــهمگينی ش ــات س ضرب
در بدنــه جامعــه امتــداد داشــت. ايــن جايــگاه بــا فعاليــت مرحــوم 
آيــت اهلّل حائــری در تأســيس حــوزه علميــه قــم در ســال 1301 
ــم،  ــت ايشــان در ق ــود. در دوره مرجعي شمســی  ايجــاد شــده ب
افــزون بــر ايجــاد حــوزه علميــه قــم، شــاهد ايجــاد بيمارســتان 
ــی  ــات در حال ــن اقدام ــتيم. اي ــر هس ــی ديگ ــات خدمات و اقدام
انجــام می گرفــت كــه در دوره پهلــوی، حوزه هــای علميــه 
واقعــاً تضعيــف شــده بودنــد. رضاشــاه عــالوه بــر مجالــس وعــظ و 
ســوگواری، بســياری از مــدارس علميــه را نيــز تعطيــل كــرده بود 
ــرار داده  ــد ق ــدارس جدي ــوزان م ــار دانش آم ــا را در اختي و آن ه
ــاره  ــواب مشــهد اش ــه مدرســه ن ــوان ب ــه، می ت ــرای نمون ــود. ب ب
ــرار  ــی ق ــار دانشــجويان دانشســرای عال ــه آن را در اختي ــرد ك ك
ــت اهلل  ــه آي ــت ك ــه پيــش رف ــا آن جــا ب ــات ت ــن اقدام ــد. اي دادن
ــه  ــه ای ب ــاه، در نام ــاری رضاش ــس از بركن ــه پ ــانی بالفاصل كاش
ــا  ــت، از حيله ه ــه نخســت وزير وق ــاب ب ــخ 1320/7/17 خط تاري
ــی  ــام طلبگ ــردن نظ ــرای نابودك ــه ب ــی ك ــای گوناگون و روش ه
ــه كار  ــان ب ــاب زن ــف حج ــم و كش ــدارس قدي ــردن م و از ميان ب
ــای  ــف ارزش ه ــن تضعي ــع همي ــه تب ــت. ب ــخن گف ــد، س رفته ان
ــبی  ــت نامناس ــه در وضعي ــای علمي ــه حوزه ه ــود، ك ــی ب دين
قــرار گرفتنــد. شــمار طــالب و فضــالی حوزه هــا رو بــه كاهــش 
ــر  ــی و سياســی ب ــه فشــار مال ــل منجــر ب ــن عوام گذاشــت و اي
روحانيــان در ايــران شــد. امــام خمينــی نيــز در اطالعيــه ای كــه 
بــه ســال 1323 انتشــار يافــت، بــه ايــن موضوع اشــاره كردنــد. در 
ايــن اطالعيــه، فهرســتی از تالش هــای ضــد مذهبــی دولــت ارائــه 
شــده و از جملــه، بــر ترويــج فســاد و فحشــا، از بين بــردن مدارس 
دينــی و موقوفــات آنــان و ترويــج كتاب هــای ضــد شــيعی تأكيــد 
ــينی  ــبب عقب نش ــل س ــن عوام ــی اي ــی تمام ــت. ول ــده اس ش
روحانيــت از عرصــه نگرديد.آنــان مســجدها و تكيه هــا را در 
دســت داشــتند، كــه از آن هــا بــه عنــوان پايــگاه ارتبــاط مردمــی 
ــا  ــر ايــن اســاس روحانيــت در آن دوران ب ــد. ب اســتفاده می كردن
عزمــی مضاعــف مدرســه های دينــی را اداره می كــرد، انجمن هــا 
ــا  ــر پ ــتان ها ب ــگاه ها و اس ــالمی را در دانش ــای اس و كتابخانه ه
ــه از رواج  ــده ای ك ــه ع ــا ســبب شــد ك ــن عامل ه می داشــت. اي
ــه زاغه هــا  ــوان واعــظ ب ــه عن ــد، ب فســاد در جامعــه نگــران بودن
رفتنــد و جلســات دينــی و نمــاز برپــا كردند، در مراســم عــزاداری 

ــتند.  ــركت جس ــی ش ــات مذهب ــد و در جلس ــور يافتن حض

مرجعمقتدر
  پــس از درگذشــت آيــت اهلل حائــری يــزدی و بــا فاصلــه ای قريب 
بــه 10 ســال، دوران مرجعيــت آيــت اهلل بروجــردی آغــاز گرديــد 
ــی رود.  ــه شــمار م ــت شــيعه ب ــه فصــل درخشــانی از مرجعي ك
بررســی وضعيــت عمومــی حــوزه علميــه قــم در دوره مرجعيــت 

آيــت اهلّل بروجــردی، كــه مجتهــدی روشــن فكر و خردمنــد بــود، 
نشــان می دهــد كــه حــوزه يــاد شــده از هــر جهــت رشــد كــرد. 

ــم: ــاره می كني ــا اش ــاره ای از آن ه ــه پ ــا ب در اين ج
1. در بخــش تصحيــح و نشــر كتــاب، كــه ابــزار پيشــرفت حــوزه 
بــود، بــا تشــويق ايشــان، شــماری از كتاب هــای اساســی، كــه بــه 
كار طــاّلب می آمــد، چــاپ شــد و در اختيــار آنــان قــرار گرفــت.

ــر تعــداد طــاّلب افــزوده شــد و شــهريه  ــه لحــاظ شــمار، ب 2. ب
ــل  ــرای تحصي ــه را ب ــد، زمين ــت می گردي ــه پرداخ ــی ك منظم
ــی بيشــتر و  ــد علم ــرای رش ــم ب ــدن در ق ــاّلب و مان بيشــتر ط
رســيدن بــه مراتــب عالی تــر فراهــم می كــرد، گرچــه مقــدار آن 
كمتــر از آن چيــزی بــود كــه زندگــی طــالب را تأميــن كنــد كــه 
هميــن ســبب مهاجــرت برخــی از آنــان بــه شــهرهای ديگــر و يــا 

اســتخدام در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه شــد.
3. ايجــاد ارتبــاط با شــيعيان خــارج از كشــور و اعــزام نمايندگانی 
ــی، كــه خــود نشــان از رشــدی  ــه برخــی از كشــورهای اروپاي ب

داشــت كــه حــوزه علميــه بــه آن دســت يافتــه بــود.
ــب تشــيع  ــه( و مكت ــب اســالم )ماهنام ــه مكت 4. تأســيس مجل
)ابتــدا ســاالنه كــه هفــت ســال انتشــار يافــت و بعــد فصلنامــه 
ــرای  ــه را ب ــه زمين ــود ك ــدی ب ــدم بع ــال 1337 1338( ق از س

ــاالت علمــی دينــی طــالب فراهــم كــرد. ــگارش مق ن
5. ايجــاد ارتبــاط بــا علمــای مصــر و شــركت در تأســيس 
دارالتقريــب و اعــزام نماينــده ای بــا نــام محمــد تقــی قمــی بــه 
آن مركــز. ايــن امــر در ايجــاد انديشــه وحــدت شــيعه و ســّنی 
در حوزه هــای روحانيــت شــيعه مؤثــر افتــاد. بنيــاد ايــن تفكــر از 
آيــت اهلّل بروجــردی بــود و تقريبــاً در ســده های اخيــر، آن هــم در 

ــود. ــابقه می نم ــت، بی س ــطح مرجعي س
ــادی از  ــمار زي ــد، ش ــه در دوره بع ــال ك ــلی از فض ــت نس 6. تربي
ــی در  ــم سياســی، نقــش فعال ــه لحــاظ علمــی و ه ــم ب ــان، ه آن
ــالت و  ــورات، مج ــار منش ــدند. انتش ــده دار ش ــه عه ــوزه علمي ح
ــان  ــه از زم ــوزه، ك ــگان ح ــد دانش آموخت ــل جدي ــای نس كتاب ه
آيــت اهلل بروجــردی آغــاز شــده بــود، بــه تدريج جنبشــی فكــری در 
بيــن طــالب جــوان ايجــاد كــرد كــه توانســت در دهــه 40 نقــش 
فعالــی در صحنــه فعاليت هــای فكــری و فرهنگــی عهــده دار شــود. 
ثمــره ايــن كار ايــن شــد كــه گــروه مؤثــری از روحانيــان پــس از 
ســال 1344 نقطــه ثقــل فعاليتشــان را بــر تشــريح مبانــی فكــری 
اســالم متمركــز كردنــد و به كارهــای فرهنگــی پرداختنــد. در واقع 
عــدم وجــود بنيادهــای فرهنگــی جــدی به منظــور پاســخگويی به 
شــبهات ضــد دينــی و تبليغــات متجــددان، كــه وســايل ارتبــاط 
جمعــی را نيــز در اختيــار داشــتند، از يــک ســو و تــالش فكــری 
ــوی  ــت از س ــان دادن حكوم ــروع نش ــرای نامش ــتقيم ب ــر مس غي
ديگــر، از نكاتــی بودنــد كــه مــورد توجــه ايــن گــروه قــرار داشــتند. 
از جملــه افــراد ايــن گــروه، شــهيدان مطهــری، بهشــتی و باهنــر 
بودنــد. تمــام ايــن فعاليت هــا و بســياری از اقدامــات ديگــری كــه 
در اين جــا ذكــر نشــدند، باعــث تقويــت جايــگاه ديــن و مذهــب در 

 .جامعــه شــد

 از سال ۱۳42 به دلیل نوسازی به سبک غربی که پیامدهای آن تخریب باورهای دینی و نادیده 
انگاشتن ارزش ها، تضییع حقوق مردم و... بود، واکنش منفی بخش هایی از روحانیت به رهبری 

حضرت امام خمینی برانگیخته شد که خود، سرآغاز نهضت اسامی پانزدهم خرداد ۱۳42 گردید

 پس از درگذشت 
آیت اهلل حائری 
یزدی و با فاصله ای 
قریب به ۱۰ سال، 
دوران مرجعیت 
آیت اهلل بروجردی 
آغاز گردید که 
فصل درخشانی از 
مرجعیت شیعه به 
شمار می رود
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نظر

طرح تقریب
فعالیت های تقریبی آیت اهلل بروجردی از 

مهم ترین خدمات ایشان به جهان اسالم بود
ــود  ــانی ب ــد خراس ــاگردان آخون ــردی از ش ــی بروج آيت اهلل العظم
ــد  ــد. چن ــاكن ش ــرد س ــف در بروج ــت از نج ــد از بازگش ــه بع ك
ســال پــس از درگذشــت موســس حــوزه علميــه قــم،  بــه دعــوت 
مراجــع ســه گانه قــم )حجــت،  خوانســاری، صــدر( بــه قــم آمــد و 
رياســت حــوزه علميــه قــم را بــر عهــده گرفــت. پــس از درگذشــت 
ســيد ابوالحســن اصفهانــی، بروجــردی مهم تريــن مرجــع شــيعيان 
شــناخته بــود و در دهــه 1330ش مرجــع عــام شــيعيان محســوب 
می شــد. در دوران او حــوزه علميــه قــم گســترش پيدا كــرد و تعداد 
ــا حمايت  هــای  طــالب بــه صــورت بی ســابقه ای افزايــش يافــت. ب
ــاء و منتشــر شــد.  ــددی احي ــی و فقهــی متع ــار حديث ايشــان آث
مجموعــه بــزرگ جامــع احاديــث الشــيعه تحــت نظــر او تدويــن 
شــد. آيــت اهلل بروجــردی بــه تقريــب بيــن مذاهــب اســالمی اعتقاد 
داشــت و در ايــن راســتا نماينــده ای بــرای عضويــت در دارالتقريــب 
مصــر فرســتاد. فتــوای معــروف محمود شــلتوت بــرای به رســميت 
شــناخته شــدن فقــه شــيعه نــزد اهــل ســنت نتيجــه فعاليت هــای 
آيــت اهلل بروجــردی بــود. اعــزام ُمبلــغ بــه مناطــق مختلــف ايــران 
و خــارج كشــور، ايجــاد مراكــز بــزرگ علمــی و مذهبــی، ســاخت 
مســاجد و مــدارس در ايران و كشــورهای مختلف، درخواســت برای 
گنجانــدن درس تعليمــات دينــی در دوره ابتدايــی مــدارس ايــران 
ــت.  ــی او اس ــی و اجتماع ــی، سياس ــات دين ــن اقدام و... از مهم تري
در ادامــه، اظهــار نظــر چنــد تــن از اســاتيد حــوزه و دانشــگاه را در 

خصــوص شــخصيت و خدمــات آيــت اهلل بروجــردی آورده ايــم.

دکترمحمدعلیآذرشب،استاددانشگاهتهران:
ــدارد  ــكان ن ــردی ام ــی بروج ــت اهلل الظعم ــب آي ــاس مكت براس
شــخصی در حوزه هــای علميــه شــيعه بــه درجــه اجتهــاد برســد 
ــه  ــل تســنن اطــالع داشــته باشــد، ب ــث اه ــه از احادي ــر اينك مگ
ــد بيــن  عبــارت ديگــر آيــت اهلل العظمــی بروجــردی معتقــد بودن
احاديثــی كــه از طــرق اهــل تســنن و احاديثــی كــه از طرق شــيعه 
وارد شــده ارتبــاط كامــال موثقــی وجــود دارد. بــه هميــن جهــت 
ــن  ــد اي ــرده بودن ــب رشــد ك ــن مكت ــه در اي شــاگردان ايشــان ك
ــاده ای در  ــرده و كار فوق الع ــری ك موضــوع را بســيار خــوب پی گي
زمينــه احاديــث مشــترك بيــن اهــل تســنن و تشــيع آغــاز كردند، 
بــه عنــوان اينكــه هيــچ گاه امــكان نــدارد شــيعه ای كــه می  خواهــد 
بــه درجــه اجتهــاد برســد از احاديــث اهــل تســنن بی اطــالع باشــد. 

حجتاالسالموالمسلميندکترمحمدحسينمختاری،رئيسدانشگاه
مذاهباسالمی:

طــرح پيشــنهادی مرحــوم آيــت اهلل العظمــی بروجــردی مبنــی بــر 

اجتنــاب از طــرح مســائل تاريخــی مربــوط به خالفــت پيامبــر)ص( و 
بعضــی از موضوعــات حساســيت آفرين و تأكيــد بــر اصــل »مرجعيت 
علمــی اهــل بيــت)ع(« در اولويــت طــرح علمــی تقريبــی قرار داشــت. 
ايشــان معتقــد بــود بــا ايــن رويكــرد می تــوان راهــی بــه روی پيــروان 
مذاهــب اســالمی گشــود كه بــه مطالعــه و بررســی مذهــب اهل بيت 
روی آورنــد. چنانچــه همين رويكــرد در گرايش تقريبــی »دار التقريب« 
قاهــره مثمــر ثمــر واقــع شــد. در ايــن رويكــرد هيــچ يــک از مبانــی و 
اصــول كالمــی و عقيدتــی مذهــب هــم فــدا نمی شــود. »طــرح لــزوم 
گســترش گفتگوهــای فقهــی و تــرك مجــادالت كالمــی و تاريخــی« 
ازجملــه راهكارهــای سياســی و علمی آن مرحــوم در تحقــق روزافزون 
وحــدت امــت اســالمی اســت كــه بــه نظــر می رســد لــزوم تشــكيل 
كارگروه هــای متعــدد علمــی و نيز تقويت ديپلماســی جوامع اســالمی 
بــرای تحقــق ايــن منويــات مهــم و كاربــردی  بســيار ضــروری اســت.

حجتاالسالموالمسلمينکاظمصدیقی،امامجمعهموقتتهران:
آيــت اهلل العظمــی بروجــردی بــه عنــوان اوليــن كســی كــه در زمينــه 
ــكاری و  ــا هم ــرد، مطــرح اســت. ب ــای بســياری ك ــب تالش ه تقري
تالش هــای ايــن فقيــه بــزرگ جهــان تشــيع بــود كــه دارالتقريــب 
مصــر بــا همكاری شــيخ شــلتوت بنيــان نهــاده شــد و دانشــگاه االزهر 
نيــز مذهــب شــيعه را بــه عنــوان يكــی از مذاهــب پنــج گانــه مطــرح 
كــرد و كرســی مذهــب جعفــری در دانشــگاه االزهــر راه انــدازی شــد.

حجتاالسالموالمسلمينمحسناراکی،دبيرکلمجمعجهانی
تقریبمذاهباسالمی:

مرحــوم آيــت اهلل العظمــی بروجــردی، نابغــه، متفكــر، فقيــه تمــام 
ــت  ــگاه نياب ــوان جاي ــا می ت ــه حق ــد ك ــی بودن ــار و از آن فقهاي عي
ــت و  ــته ای دانس ــگاه شايس ــان جاي ــرای ايش ــج( را ب ولی عصر)ع
ــی  ــت اهلل العظم ــوم آي ــای مرح ــن دغدغه ه ــی از مهمتري ــذا يك ل
بروجــردی دغدغــه مســائل و مشــكالت امــت اســالمی بــود. اينكــه 
يــک مرجــع، دغدغــه »امــت« را داشــته باشــد، نشــان دهنده ايــن 
اســت كــه اســالمی فكــر می كنــد و بــا مكتــب اهــل بيــت كامــال 

 .آميختــه و شــاگرد حقيقــی ايــن مكتــب اســت
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در پرتو معنا

مراقبت ایام
قرآندردورانبازگشتبهمعنویت

رجب،ماهوالیتاست
ریسمانیميانخداوبنده
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رهیافت

قرآن در دوران 
بازگشت به معنویت

قــرآن را بايــد تنهــا نامــه پــاك و پيراســته خداونــد بــه بشــريت 
ــذاب و  ــين و ج ــی دلنش ــا زبان ــد در آن ب ــه خداون ــت ك دانس
ــه گفتگــو  ــا بنــدگان خــود ب ــا پيامــی از ســر مهــر و منطــق ب ب
پرداختــه و روشــنی و تاريكــی، هدايــت و ضاللــت را در آن 
بازشناســانده و هــر چــه زمينــه ســعادت آدميــان را فراهــم آورده 
ــت.  ــرده اس ــن ك ــود را تبيي ــان می ش ــاری آن ــث نگون س ــا باع ي
كتابــی از ناحيــه خداونــدی كــه همــه هســتی و انســان را آفريــده 
و از تمــام زوايــای آشــكار و پنهــان عالــم خبــر دارد و بــه نيكــی 
ــان  ــت و آن ــان در كجاس ــود آدمي ــای وج ــه رخنه ه ــد ك می دان
ــه  ــد و در ورط ــيب می بينن ــترهايي آس ــا و بس ــه زمينه ه از چ

ــوند.  ــار می ش ــت گرفت هالك
قــرآن را از ايــن جهــت می تــوان بــه بروشــوری تشــبيه كــرد كــه 
كمپانی هــای مختلــف بــه هنــگام عرضــه كاالهــای توليــد شــده 
خــود در اختيــار مصرف كننــدگان قــرار می دهنــد و تأكيــد 
ــد كــه الزم اســت پيــش از اســتفاده و گشــودن آن كاال،  می كنن

آن بروشــور مطالعــه شــود. 
ــه  ــوان آن را كتابچ ــت می ت ــه در حقيق ــوری ك ــن بروش در چني
راهنمــای اســتفاده بهينــه از هــر كاال ناميــد، آســيب های آن كاال 

تذكــر داده می شــود؛ نظيــر آن كــه گفتــه می شــود ايــن دســتگاه 
در برابــر نــور مســتقيم خورشــيد، حــرارت، زميــن ناصــاف، آب و 
ــرق آســيب پذير اســت.  ــان ب ــرو جري ــراز و ف ــه مايعــات، ف هرگون
نيــز قطعــات دســتگاه بــه تفكيــک معرفــی می شــود، عمــر مفيــد 
ــه  ــار هم ــی و در كن ــت آن كمپان ــی ضمان ــازه زمان ــتگاه و ب دس

ــردد.  ــن می گ ــتفاده از آن تبيي ــی اس ــا، چگونگ اين ه
پيداســت هــر چــه آن كاال پيچيده تــر باشــد، بروشــور حجيم تــر 
ــی  ــا جاي ــود ت ــر می ش ــده در آن دقيق ت ــرح ش ــث مط و مباح
كــه گاه تذكــر داده می شــود دســتگاه بــدون حضــور كارشــناس 

مربــوط بــاز نشــود. 
ــی آفرينــش  ــاری، انســان برتريــن و پيچيده تريــن كاالی كمپان ب
الهــی اســت كــه حقيقــت او پــس از گــذار هــزاران ســال از تاريــخ 
ظهــور انســان، بــر همــگان پنهــان مانــده و بــه تصريــح قــرآن از 
جملــه اســراری اســت كــه بــرای آدميــان دســت يافتنی نيســت.
اهميــت وجــود قــرآن در دوران مــا زمانــی آشــكار می شــود كــه 
دريابيــم جهــان، گســترده ترين تحــوالت در عرصــه علــم و ديــن 
را تجربــه می كنــد. در عرصــه علــم، بســياری عصــر مــا را عصــر 
ــای  ــا و فاصله ه ــه مرزه ــی ك ــد؛ دوران ــات می نامن ــار اطالع انفج
ــواره  ــون ماه ــی همچ ــک ابزارهاي ــا كم ــی ب ــی جغرافياي طوالن
ــه حداقــل ممكــن كاهــش يافتــه و جهــان پهنــاور  و اينترنــت ب
ــه  ــش وران ب ــر اندي ــر ديگ ــه تعبيي ــه ب ــده و بلك ــه دهك ــروز ب دي

ــی تبديــل شــده اســت.  ــه ای جهان خان
ــد  ــا را باي ــر م ــران، عص ــوم صاحب نظ ــان عم ــه اذع ــه ب چنان ك
دوران بازگشــت بــه ديــن و معنويــت دانســت.؛ زيــرا همــگان نيک 
ــور  ــس از دوران رنســانس و ظه ــان پ ــه جه ــد ك ــه خاطــر دارن ب
ــزی  ــا موجــی از خداگري ــه، ب ــم و تجرب ــوق عل ــا تف ــه و ب مدرنيت
روبــه رو شــد و مكاتبــی همچــون ماركسيســم، اومانيســم و 
پوزيتويســم بــا تمــام تــوان بــه جنــگ اديــان الهــی آمدنــد و در 
ــا  ــون ملت ه ــن را افي ــک، دي ــر متافيزي ــه مظاه ــكار هم ــار ان كن
ــه و  ــر نواخت ــل كف ــر طب ــار ســده ب ــه چه ــک ب دانســتند و نزدي

ــام برخــی از كشــورها برافراشــتند.  ــر ب پرچــم الحــاد را ب
امــا اينــک در ســايه لطــف بيكــران الهــی، عمــوم تفكــرات الحادی 
ــه تاريــخ ســپرده شــدند و  ــق افتــاده و شــماری از آن هــا ب از رون
ــر  ــد.  تأثي ــه می كن ــن و اخــالق را تجرب ــه دي جهــان بازگشــت ب
بازگشــت بــه خــدا، اخــالق و معنويــت را حتــی در ده هــا فيلمــی 
كــه هاليــوود توليــد می كنــد، می تــوان مشــاهده كــرد بــه 
ــاخصه های  ــی را از ش ــت و معناگراي ــروزه معنوي ــه ام ــه ای ك گون
ســينمای امــروز می شــمارند و آموزه هايــی همچــون حيــات پــس 
از مــرگ، حيــات برزخــی، امــكان اِخبــار از غيــب، ارتبــاط زنــدگان 
بــا مــردگان و بــه عكــس، در ايــن نــوع از فيلم هــا مــورد تأكيــد 

ــرد.  ــرار می گي ق
ــجد،  ــم از مس ــتش اع ــز پرس ــه مراك ــردم ب ــزون م ــال روزاف اقب
كليســا، كنيســه و معبــد و نيــز ظهــور معنويت هــای نوگــرا كــه 
ــه رو هســتند، همگــی از مــوج خداگــروی و  ــا آفاتــی روب البتــه ب
ــان  ــاری، انس ــت دارد. ب ــان حكاي ــان جهاني ــاوری در مي آخرت ب
امــروز تشــنه حقيقــت و معنويــت اســت، بــا ايــن حــال نمی دانــد 
كــه كشــتی ايمــان و بــاور خــود را در ســاحل كــدام ديــن و آييــن 

دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد
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پهلــو زنــد. از اين جــا می تــوان بــه اهميــت قــرآن بــه عنــوان تنهــا 
كتــاب آســمانی دســت نخورده پــی بــرد كــه می توانــد اســالم را 
بــه عنــوان كامل تريــن ديــن در ميــان دوازده ديــن زنــده كنونــی 
ــرآن از  ــم برخــورداری ق ــد. به رغ ــی كن ــان معرف ــه جهاني ــا ب دني
ــه  ــه ك ــاب همان گون ــن كت ــان، اي ــت آدمي ــع هداي ــگاه رفي جاي
ــان مســلمانان مهجــور اســت  ــی در مي ــرده، حت ــالم ك ــود اع خ
ــور  ــر ســر گ ــه و ب ــد خان ــگام ازدواج، خري ــه هن ــاً از آن ب و عموم

ــد.  ــره می گيرن ــن به ــرك و تيّم ــرای تب ــردگان ب م
مــردم از ايــن جهــت بســان بندگانــی می ماننــد كــه نامــه مــوالی 
ــر آن  ــر روز در براب ــته و ه ــه ای گذاش ــاالی طاقچ ــر ب ــود را ب خ
ــالم  ــه در آن اع ــی ك ــند، در حال ــرده و آن را می بوس ــش ك كرن
شــده كــه آنــان آزادنــد و آنــان بــه خــود زحمــت گشــودن آن را 

ــد. ــی آزاد كنن ــوغ بندگ ــا خــود را از ي ــد ت نمی دهن

سيرمطالعاتیقرآن
ــی  ــه دو بخــش اصل ــگاه كالن ب ــک ن ــز در ي ــرآن ني ــات ق مطالع
ــرآن،  ــوم ق ــراد از عل ــرآن تقســيم می شــود. م ــارف ق ــوم و مع عل
دانش هــای پيرامونــی ايــن كتــاب آســمانی اســت كــه مباحثــی 
ــير،  ــخ تفس ــرآن، تاري ــان ق ــات، زب ــرآن، قرائ ــخ ق ــون تاري همچ

ــرد. ــر می گي ــيری و ... را در ب ــای تفس ــی و روش ه مبان
مقصــود از معــارف قــرآن، مطالعــات ناظــر بــه درون مايــه آيــات و 
ُســَور اســت كــه از آن بــه تفســير قــرآن يــاد می شــود و عمدتــاً 
بــه دو صــورت مطالعــات ترتيبــی )تفســير ترتيبــی( و مطالعــات 

موضوعــی )تفســير موضوعــی( قابــل پيگيــری اســت. 
ــه  ــث در س ــوم حدي ــع عل ــان مناب ــز بس ــرآن ني ــوم ق ــع عل مناب

ســطح قابــل تقســيم اند:
1. منابع عمومی

ــی و  ــان فارس ــه زب ــه ب ــت ك ــی اس ــته از كتاب هاي ــراد آن دس م
بيشــتر بــرای آشــنايی آغازيــن بــا علــوم قرآنــی فراهــم شــده اند. 
كتــب مؤلفــان ذيــل بــه عنــوان منابع عــام قابــل معرفی هســتند: 
ميــر محمــدی، محمدباقــر حجتــی، مهــدوی راد، بابايــی، محمــود 
ــی،  ــؤدب، رضاي ــته، م ــوان آراس ــن، ج ــعيدی روش ــی، س رجب

ــز. ــن ناچي ــاب از اي ــد كت ــا، و چن قائمی ني
2. منابع متوسط

يعنــی آن دســته از منابعــی كــه بــه زبــان عربــی فراهــم شــده و 
ســطح مباحــث در آن هــا از گســتردگی بيشــتری برخوردار اســت. 
ــط در  ــب متوس ــداد كت ــوان در ع ــل را می ت ــان ذي ــب مؤلف كت

زمينــه علــوم قــرآن معرفــی كــرد: 
آيــت اهلل خويــی، عالمــه عســكری، محمــود راميــار، شــهيد صــدر، 
جعفــر مرتضــی عاملــی، صبحــی صالــح، عبدالرحمــن العــک، بنت 

الشــاطی، ميالنــی، و ... 
3. منابع اصيل 

مــراد از منابــع اصيــل آن دســته از منابعــی اســت كــه بــه عنــوان 
منابــع مــادر دانــش حديــث از آن هــا نــام بــرده شــده و عمومــاً بــه 
عنــوان معتبرتريــن و قديمی تريــن منابــع از آن هــا يــاد می شــود. 
در زمينــه علــوم قــرآن ســه منبــع را می تــوان بــه عنــوان منابــع 
ــان  ــی، االتق ــان زركش ــد از: البره ــه عبارتن ــمرد ك ــل برش اصي

ســيوطی و التمهيــد اســتاد معرفــت
در زمينــه تفســير ترتيبــی در مراحــل آغازيــن، خالصــه تفســير 

نمونــه و خالصــه تفســير الميــزان قابــل توصيــه اســت.
ــت اهلل  ــرآن از آي ــام ق ــاب پي ــی دو كت ــير موضوع ــه تفس در زمين
مــكارم و معــارف قــرآن از آيــت اهلل مصبــاح جــزو آثــار خــوب بــه 

ــد. ــمار می رون ش

سيرمطالعاتیپيشنهادیدربارهحدیث
نخســت عنايــت داشــته باشــيد كــه مطالعــات حديثــی دو حــوزه 

اساســی دارد: 
1. علوم حديث؛ 

2. معارف حديث. 
ــه  ــت ك ــی اس ــش اساس ــار دان ــامل چه ــز ش ــث ني ــوم حدي عل

عبارتنــد از: 
1. تاريــخ حديــث؛ 2. درايــۀ الحديــث؛ 3. رجــال الحديــث؛ 4. فقــه 

لحديث ا
معــارف حديثــی شــامل جوامــع حديثــی و كتــب شــروح روايــات 

 . ست ا
ــه ســه  ــوان ب ــی می ت ــگاه كل ــک ن ــث را در ي ــوم حدي ــع عل مناب

دســته اساســی تقســيم كــرد: 
1. منابع عمومی 

ــی و  ــان فارس ــه زب ــه ب ــت ك ــی اس ــته از كتاب هاي ــراد آن دس م
بيشــتر بــرای آشــنايی آغازيــن بــا علــوم حديــث فراهــم شــده اند. 
ــل را  ــان ذي ــی از مؤلف ــب حديث ــد كت ــش می تواني ــن بخ در اي
ــانه چی،  ــتاد ش ــاب اســت( اس ــدون الق ــامی ب ــد: )اس ــال كني دنب
زين العابديــن قربانــی، مجيــد معــارف، احمــد پاكتچــی، مهــدی 
ــدی  ــی، مه ــم طباطباي ــعودی، كاظ ــادی مس ــزی، عبداله مهري

غالمعلــی، كتــب حديثــی ايــن ناچيــز و ... 
2. منابع متوسط

يعنــی آن دســته از منابعــی كــه بــه زبــان عربــی فراهــم شــده و 
ســطح مباحــث در آن هــا از گســتردگی بيشــتری برخوردار اســت. 
در ايــن بخــش كتــب حديثــی از مؤلفــان ذيل پيشــنهاد می شــود:

هاشــم معــروف الحســنی، احمــد حــاج حســن، عالمــه عســكری، 
حســينی جاللــی، نورالديــن عتــر، صبحــی صالــح، عمــر فالتــه، 

محمــد مصطفــی اعظمــی و ... 
3. منابع اصيل

مــراد از منابــع اصيــل آن دســته از منابعــی اســت كــه بــه عنــوان 
منابــع مــادر دانــش حديــث از آن هــا نــام بــرده شــده و عمومــاً بــه 
عنــوان معتبرتريــن و قديمی تريــن منابــع از آن هــا يــاد می شــود.

مقدمــه ابــن صــالح، معرفــه علــوم الحديــث حاكــم نيشــابوری و 
ــن دســته اند.  ــی از اي ــه از عالمــه مامقان مقبــاس الهداي

بــا توضيحــی كــه داده شــد شــما می توانيــد مطالعــات حديثــی 
را بــر اســاس ســه مرحلــه و ســه ســطح از منابــع دنبــال كنيــد. 
ــب، مطالعــه  ــی اين جان در زمينــه معــارف حديثــی، توصيــه اصل
ميدانــی و كامــل »كافــی« شــريف اســت كــه مناســب اســت در 
حضــور اســتاد يــا بــه صــورت مطالعــه و در ضعيف تريــن حالــت با 

 .مطالعــه فــردی دنبــال شــود

قرآن را از این جهت می توان به بروشوری تشبیه کرد که کمپانی های مختلف به هنگام عرضه 
کاالهای تولید شده خود در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند و تأکید می کنند که الزم است 

پیش از استفاده و گشودن آن کاال، آن بروشور مطالعه شود

باری، انسان برترین 
و پیچیده ترین 
کاالی کمپانی 
آفرینش الهی است 
که حقیقت او پس 
از گذار هزاران 
سال از تاریخ ظهور 
انسان، بر همگان 
پنهان مانده و به 
تصریح قرآن از 
جمله اسراری است 
که برای آدمیان 
دست یافتنی نیست
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نکته

دو سوی دعا
چه کسانی بیشتر به دعا 

احتیاج دارند؟

ارتبــاط  شــيوه  صميمی تريــن  دعــا، 
بنــدگان بــا خداونــد اســت كــه از رهگــذر 
آن هركــس بــه فراخور نيازهــا و مقتضيات 
ــه  ــی ب ــدس ربوب ــاحت ق ــا س ــش ب خوي
راز و نيــاز می پــردازد. يكــی بــرآورده 
ــوی را  ــرد و كالن دني ــای ُخ ــدن نيازه ش
ــياهی  ــرمنده از س ــری ش ــد، ديگ می طلب
ــی  ــايش اله ــش بخش ــل خوي ــه عم نام
را درخواســت می كنــد. بنــده ای ديگــر 

ــلوك  ــراز س ــيب و ف ــه گام در راه پرنش ك
ــه  ــا، پيمان ــراب معن ــاده و ش ــوی نه معن
توشــه ای  ســاخته،  لبالــب  را  جانــش 

می كنــد. طلــب  افزون تــر 
در مرتبــه ای بــس فراتــر، اوليــای الهــی از 
ــا ابنــای زمــان  ــر ضــرورت ب آن كــه بنــا ب
درآميختــه و از غرقه شــدن در دريــای 
عشــق و تماشــای جلــوه جمــال و جــالل 
حــق، ســاعاتی محــروم مانده انــد، بــا 
ــد و  ــر می آورن ــذر تقصي ــوز ع ــک س اش
توفيــق جبــران گذشــته را از دوســت 

انتظــار می برنــد.
بــاری، در ايــن ســوی دعــا هــزاران بنــده 
ــد  ــای خواســته خودن ــا اشــک و آه جوي ب
و در ســوی ديگــر وجــودی ايســتاده كــه 
ــود را  ــت و خ ــده اوس ــدگاری زيبن خداون
بيــش از همــه بــه دو صفــت: »رحمــان« 
و »رحيــم« موصــوف كرده و در نخســتين 
ــر  ــر از ه ــود را كريم ت ــش، خ ــات كتاب آي
ــه از  ــی ك ــت. خداي ــته اس ــی دانس كريم
ــان  ــود آن ــر از خ ــش بهت راز درون بندگان
آگاه اســت و از ميــزان صــدق و نيازشــان 
حتــی اگــر بــر زبــان جــاری نكننــد، باخبر 
ــش  ــه بندگان ــان ب ــه چن ــم او ك ــت. ه اس
ــش  ــخ پرس ــه در پاس ــت ك ــک اس نزدي
آنــان حتــی بــه پيامبــرش اجازه وســاطت 
در پاســخگويی نمی دهــد و چنــان بردبــار 
اســت كــه از اصرار فــزون از حــد بندگانش 
رنجــور نمی شــود و چنــان بــر قلــه جــود 
و ســخا ايســتاده كــه هــر چــه ببخشــد، 
ــرد. ــان نمی گي ــش پاي ــای كرم خزينه ه

او چنــان قدرتمند اســت كــه در راه اجابت 
خواســت بندگانــش، هــر مانعــی را از ســر 
از همــه شــيرين تر  بــر می گيــرد.  راه 
ــه  ــی دارد و ن ــارگاه او حاجب ــه ب ــه ن آن ك
لَختــی آســايش می طلبــد تــا نيــازداران را 
برانــد و بــه زمانــی ديگــر حوالــه دهــد. آيا 
چنيــن معبــودی زيبنــده راز و نيــاز، دعــا 

ــت؟ ــی نيس و حاجت خواه

نيازمندانبهدعا
اميرالمؤمنيــن علــی)ع( در ايــن بــاره 
ــِد  ــِذي َق َّ ــی ال ــا الُْمْبَتلَ ــد: »َم می فرماين
َعــاءِ ـ  َــی الدُّ ــاَلُء ـ بِأَْحــَوَج إِل ـِـِه الَْب اْشــَتدَّ ب
ــه  ــه ب ــاَلَء: آن كــس ك ــُن الَْب ــِذي اَل يَأَْم َّ ال

ــال مبتالســت از كســی كــه  ــه ب شــّدت ب
مبتــال نيســت ولــی در هيــچ لحظــه ايمن 
از بــال نمی باشــد، محتاج تــر بــه دعــا 
ــت 302 ( ــه، حكم ــت.« )نهج البالغ نيس

ــه  ــه ب ــار حكيمان ــن گفت ــام)ع( در اي ام
ــه ای اشــاره می كنــد كــه بســياری از  نكت
افــراد از آن غافلنــد، مــردم غالبــآ بــه افراد 
گرفتــار توجــه دارنــد بــه خصــوص بــراي 
گرفتارانــی كــه بــه شــدت مبتال شــده اند؛ 
گرفتــاری مالــی يــا انــواع بيماری هــا، 
مســائل مختلــف و كســانی كــه بــه آنــان 
ــدا  ــه خ ــد ك ــا می كنن ــد دع عالقه مندن
ــد و  ــی بخش ــاری رهاي ــا را از گرفت آن ه
ــدون  ــالم و ب ــرآ س ــه ظاه ــانی ك از كس
گرفتــاری هســتند غافلنــد؛ در حالــی كــه 
آن هــا نيــز بــه همــان انــدازه و گاه بيشــتر 
ــه  ــر لحظ ــرا ه ــد، زي ــا دارن ــه دع ــاز ب ني
ــش،  ــت، آرام ــت عافي ــت نعم ــن اس ممك
ــا  ــه شــود. ب ــا گرفت ــروت از آن ه ــا و ث غن
ــن توجــه، هــر دو گــروه نيازمنــد دعــا  اي
هســتند، در حالــی كــه مــردم معمــوالً بــه 
يكــی توجــه داشــته و از ديگــری غافلنــد.

اضافــه بــر ايــن، افــرادی كــه در عافيتنــد 
گاه گرفتــار غــرور و غفلــت فوق العــاده ای 
ــه  ــان، ن ــه مبتالي ــی ك ــوند در حال می ش
ــه در  ــته ب ــل و پيوس ــه غاف ــد و ن مغرورن
خانــه خــدا رفتــه و دعــا می كننــد، 
و از ايــن نظــر حــال عافيت منــدان از 

مبتاليــان ســخت تر اســت.
همچنيــن امــام)ع( در ســخن ديگــری در 
َعــاِء  ُمــوا بِالدُّ مــورد دعــا می فرماينــد: »تََقدَّ
ــال  ــه ب ــش از آن ك ــالءِ: پي ــُزوِل الَْب ــَل نُ َقْب
ــوار،  ــد.« )بحاراالن ــا كني ــود دع ــازل ش ن
ج90 ص380( امــام صــادق)ع( هــم در 
ُه أَْن  ــرَّ ــْن َس ــد: »َم ــاره می فرماين ــن ب اي
َعــاَء  ةِ َفلُْيْكِثــِر الدُّ ــدَّ يُْســَتَجاَب لـَـُه فـِـي الشِّ
َخــاءِ: كســی كــه دوســت دارد بــه  فِــي الرَّ
هنــگام شــدت و بــال دعايــش مســتجاب 
شــود، در زمانــی كــه در راحتــی و آرامــش 
اســت زيــاد دعــا كنــد.« )بحاراالنــوار،  

 ص381(  ج90 

منابع:
1. علی نصيری، درسنامه اخالق اسالمی، انتشارات 

وحی و خرد، 1392، قم.
2. عباس سرشته، دعا در نهج البالغه

سیده معصومه محمدی
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رجب 
ماه والیت 

است 
در باب فضیلت های 

ماه رجب

 

رجــب، مــاه واليــت اســت، شــعبان، مــاه رســالت و رمضــان، مــاه 
ــژه و مضاعــف  ــد برنامه هــای وي ــح خداون ــدگان صال ــد. بن خداون
ــه  ــد و آن را مقدم ــاز می كنن ــاه رجــب آغ ــود را از م ــادی خ عب
اساســی درك ليله القــدر می داننــد. گرچــه اعتــكاف مــاه رجــب 
ســنت پســنديده ای اســت كــه در كشــور رايــج شــده اســت، امــا 
بــرای آنــان كــه اهــل ســير و ســلوك اند، و لحظــات ايــن جهــان 
ــند،  ــد می شناس ــا خداون ــوت ب ــو و خل ــرای گفتگ ــی ب را مجال
همــه لحظــات مــاه رجــب فرصــت طاليــی بــرای قــرب و توشــه 

برگيــری اســت.
ــاب  ــان خط ــه آن ــت ب ــه در قيام ــون ك ــال رجبي ــه ح ــا ب خوش
خواهــد شــد: »أيــن الرجبيــون!« شــيرينی و ابتهــاج گفتگــو بــا 
ــن  ــت: م ــه اس ــاب يافت ــل بازت ــات ذي ــی در ابي ــد به خوب خداون
آنچــه خوانــدم همــه از يــاد مــن برفــت/ اال حديــث دوســت كــه 
تكــرار می  كنــم * ايــام خــوش آن بــود كــه بــا دوســت بــه ســر 

ــود. ــری ب ــی و بی خب ــه بی  حاصل ــی هم ــد/ باق ش
ــارش رحمــت الهــی و ريســمانی بيــن خــدا  مــاه رجــب، مــاه ب
ــت  ــن سياس ــد. اي ــگ زنن ــه آن چن ــا ب ــت ت ــش اس و بندگان
ــدا  ــان ها، ابت ــوی انس ــن معن ــرای راه انداخت ــه ب ــت ك ــی اس اله
عنايــت ويــژه و لطــف علی حــده ای بــرای آن هــا دارد كــه بــدون 
ــرار  ــه زحمــت و تالشــی در فضــای زندگــی بهشــتی ق هيچ گون
گيرنــد و طعــم معنــوی آن را بچشــند تــا بــه تدريــج، خــود برای 
دســتيابی بــه آن تــالش نماينــد. فضــای بهشــتی دوران ده ســاله 
مدينــه پيامبــر اســالم)ع( هــم كــه بــرای بشــريت اعطــا شــد و 
ــه  ــی ك ــگ تحميل ــای جن ــی جبهه ه ــای ملكوت ــن فض همچني
بــرای مــردم ايــران عطــا گرديــد، بــرای آن بــود كــه بدانيــم ايــن 
فضاهــا، قابــل تحقــق هســتند. در مرحلــه بعــد بايــد خــود تالش 
ــوی بهشــتی  ــر و ب ــه و آن عط ــه فاضل ــه آن مدين ــه ب ــم ك كني
ــد  ــی می افت ــه اتفاق ــب، چ ــاه رج ــروع م ــا ش ــم. ب ــت يابي دس
ــات و  ــگ حي ــه رن ــک دفع ــا، ي ــی م ــادی زندگ ــای ع ــه روزه ك
ــاط  ــب ارتب ــم غي ــت و عال ــا معنوي ــد و ب ــوی بهشــت می گيرن ب

ــم رخ  ــول عظي ــن تح ــه اي ــود و چگون ــرار می ش برق
می دهــد. ســخن مــوالی متقيــان را بــه يــاد 
ــُب ُكلُّ  ــد: »الَعَج ــه فرمودن ــم ك می آوري

الَعَجــِب بيــَن ُجمــادی و َرَجــٍب.«
خصوصيــات و آثــار و بــركات مــاه 
ــاه رجــب و  ــه م شــعبان، نســبت ب
مــاه رمضــان، حالــت وســطی دارد. 
همان طــور كــه پيامبــر اســالم)ص( 
خليفــه الهــی بيــن اّمــت اســت؛ مــاه 
شــعبان هــم كــه مــاه ايشــان اســت 
واســط بيــن مــاه خــدا يعنــی مــاه 
رجــب و مــاه اّمــت يعنــی مــاه 
ــگاه  ــه جاي ــور ك ــت. همان ط ــان اس رمض
خالفــت و برزخّيــت كبــری، محــل تفصيل 
اجمــال و تفريــع اصــول اســت؛ ماه شــعبان 
ــت و  ــرات اس ــاخه های خي ــعبه ها و ش ــاه ش ــم م ه
ــعبه ها  ــّل ش ــرای او، مح ــد ب ــان كن ــی طغي ــر كس اگ
ــعبان،  ــاه ش ــود. در م ــد ب ــم خواه ــرور و جهّن ــاخه های ش و ش
عنايــات الهــی وجــود دارد؛ در عيــن حــال كــه بنــدگان هــم راه 

رفتــن را آموخته انــد.
گســترش ســايه رحمــت و واليــت الهــی در مــاه رجــب باعــث 
می شــود كــه بنــدگان در سراشــيبی عرفــان الهــی قــرار گيرنــد 
و در فضــای عبــادی حــق غوطــه ور شــوند. اّمــا بــا خــروج از ايــن 
ــا  ــد ب ــدگان بتوانن ــه بن ــوز حــد وســطی الزم اســت ك ــاه، هن م
عمــل و تمســک بــه برنامه هــای آن، كــه عبــارت از دســتورهای 
ــرار  ــا حضــرت حــق برق ــاط خــود را ب ــن اســت، ارتب شــرع مبي
ــن  ــن، همــان شــعبه های اي ــروع گوناگــون دي داشــته باشــند. ف
مــاه هســتند. مــاه شــعبان اســت كــه بنــدگان را آمــاده ورود بــه 
ــادات خــود، رحمــت  ــا عب ــد ب ــد كــه بتوانن ــاه رمضــان می كن م

واســعه الهــی را جلــب كننــد. 
، اَنـْـَت بَِمْنِزلـَـِۀ الَْكْعَبِۀ  پيامبــر)ص( بــه علــی)ع( فرمــود: »يــا َعلـِـیُّ
ــُه  ــَک َفاْقَبلْ َ ــلَُّموا ل ــوِم َفَس ــاَك هــُؤالءِ الَْق ــاِْن اَت ــی َف ــی َوالتَأْت تُْؤت
ــو  ــگاه ت ــی جاي ــا عل ــم«؛ ي ــال تَأْتِِه ــوَك َف ــْم يَأْتُ َ ــْم، َواِْن ل ِمْنُه
ــران  ــزد ديگ ــو ن ــد و ت ــو می آين ــزد ت ــت. ن ــه اس ــون كعب همچ
نمــی روی. اگــر مــردم آمدنــد و امــر زعامــت حكومــت را بــه تــو 
ــرو.«  ــد، ســراغ آ ن هــا ن ــا اگــر نيامدن ــر، ام ــد، بپذي واگــذار كردن
ــی  ــه معرف ــه كعب ــه منزل ــی)ع( را ب ــالم)ص(، عل ــر اس پيامب
كرده انــد كــه بايــد مــردم بــه ســوی آن حضــرت بشــتابند تــا 
ــدون  ــن كار ب ــه اي ــد. روشــن اســت ك ــت بده تشــكيل حكوم
زور و اجبــار صــورت می پذيــرد و تنهــا ايمــان و معرفــت 
ــی باعــث می شــود كــه مــردم بــا تحمــل ســختی ها،  دين
ســراغ حضــرت رفتــه و مقدمــات حكومــت او را فراهــم نماينــد. 
چنيــن جايــگاه اساســی بــرای ايمــان، در شــكل گيری جوامــع 
ــه  ــود، پاي ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ك ــور اس ــی متص ــت دين و حكوم
بنابرايــن حفاظــت و  اصلــی مردم ســاالری دينــی اســت. 
مراقبــت از ايمــان دينــی مــردم، از جملــه اصلی تريــن وظايــف 

 .ــت ــت اس حكوم

دکتر محمدعلی فتح الهی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی

برای آنان که اهل 
سیر و سلوك اند، 
و لحظات این 
جهان را مجالی 
برای گفتگو و 
خلوت با خداوند 
می شناسند، همه 
لحظات ماه رجب 
فرصت طایی 
برای قرب و توشه 
برگیری است
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معرفی کتاب

مراقبت ایام
نگاهی به کتاب ارزشمند »المراقبات« اثر 

آیت اهلل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

کتــاب شــریف المراقبــات، از جملــه آثــار عالــم ربّانــی و عــارف 
ــزی  ــی تبری ــا ملک ــواد آق ــرزا ج ــت اهلل می ــوم آی ــزرگ، مرح ب
در حــوزه اخــالق و عرفــان بــه شــمار مــی رود. در ایــن کتــاب 
ــات  ــال و مراقب ــن اعم ــر مهم تری ــادآوری و ذک ــر ی ــالوه ب ع
ســال و ذکــر نکاتــی دربــاره ســیر و ســلوک، بــه مناســبت های 
ــه  ــده ای ارائ مختلــف در زمینــه معــارف اســالمی مباحــث ارزن
ــات  ــه منظــور مراقبــت از اوق ــن کتــاب کــه ب شــده اســت. ای
شــریف و قابــل اســتفاده در طــول ســال نوشــته شــده اســت، 
ــه  ــف ک ــی مؤل ــرات اخالق ــر و تذک ــد دیگ ــکات مفی ــراه ن هم
ــی  ــیرینی و حالوت ــزد، ش ــاک او برمی خی ــن و پ ــر روش از ضمی
خــاص بــه کام خواننــده می چشــاند کــه در ســایر کتــب، کمتــر 

ــد. ــه می کن تجرب

ميــرزا جــواد آقــا ملكــی تبريــزی، بــر ايــن بــاور اســت بــه كمــک 
ايــن كتــاب بــه آســانی می تــوان از روزهــای ســال مراقبــت كــرده 
و بــرای يــک بــار بعضــی از اعمــال ســال را انجــام داد، چــرا كــه در 
ايــن كتــاب بــه طــور اختصــار مهم تريــن اعمــال وارده و الزم تريــن 
مراقبــات را آورده است.ايشــان در مقدمــه اثــر ارزشــمند خود نوشــته 
اســت: يقيــن داشــته بــاش كــه هيــچ گاه نمی توانــی ظاهــر خــود را 
اصــالح  نمايــی مگــر بــا اصــالح باطــن. زيــرا سرچشــمه اعمــال قلب 
اســت و از هميــن روســت كــه از قلــب صالــح جــز عمــل صالــح و از 
قلــب فاســد جــز عمــل فاســد برنمی آيــد. بنابرايــن مهم تريــن كارها 
اصــالح قلــب اســت. و قلــب از ملــكات نفســانی پيشــين و خطــورات 
قلبــی تأثيــر می پذيــرد. خطــورات قلبی نيــز از محسوســات و ملكات 
نفســانی و خلــق و خــوی سرچشــمه می گيــرد. اكنــون اگــر كســی 
نتوانســت قلــب خــود را از ايــن راه اصالح كنــد، چاره ای جــز كوبيدن 
درِ لطــف و بخشــش خــدای كريــم و رحيــم )بــرای توفيــق، تأييــد و 
هدايــت( نخواهــد داشــت. بــه هميــن جهت اگر كســی واقعــاً بفهمد 
كــه نمی توانــد نفــس و قلــب خــود را اصــالح نمايــد و چــاره ای جــز 
ـ و خــود را ماننــد كســی  درخواســت رحمــت پــروردگار خــود نــدارد 
ببينــد كــه در دريــای عميقــی در حــال غــرق شــدن يــا در آتــش 
ـ و خــود، دل، عمــل و كارش را به خدا ســپرده و  گرفتــار شــده اســت 
بــه عنايت او خوشــبين باشــد، حتمــاً نجات يافته، ســعادتمند شــده 
ــوان  ــه نات ــی اســت ك ــرا او تواناي ــه خواســته خــود می رســد. زي و ب
نشــده، بخشــنده ای اســت كــه بخــل نورزيــده و امينــی اســت كــه 
ــارزه  ـ : مب ــد  ـ و چــه خــوب گفته ان ــد  ــد و گفته ان ــت نمی كن خيان
بــا فريب هــای نفــس و شــيطان پايانــی نــدارد؛ مگــر اين كــه عجــز 
خــود را بــه خوبــی درك كــرده و صادقانــه بــه خداونــد پنــاه بريــم. 
پــس بايــد عمــل خــود را بــه خــدا ســپرده، باطــن، روح، قلــب، بدن، 
ايمــان و عمــل را بــه خداونــد تســليم نمايــد كــه خداونــد در حــق 

كســی جفــا و خيانــت نمی كنــد.

ساختارکتاب
مؤلــف، پــس از مقدمــه ای زيبــا و سرشــار از معنــا، در شــانزده فصل 
بــه هــر كــدام از ماه هــای قمــری )از محــرم تــا ذيحجــه( می پــردازد 
و در خاتمــه بــا تذكراتــی اخالقــی كتــاب را به پايــان می رســاند. در 

ايــن كتــاب بــه ترتيب فصــول ايــن مباحــث آمده اســت:
ــاه  ــات م ــر، مراقب ــاه نيــک صف ــات م ــاه محــرم، مراقب ــات م مراقب
ربيــع االول، مهمتريــن اعمــال ايــن مــاه، مراقبــات مــاه ربيع االخــر، 
مراقبــات مــاه جمادی االولــی، مراقبــات مــاه جمادی االخــر، 
مراقبــات مــاه رجــب، مراقبــات مــاه شــعبان، مراقبــات مــاه مبــارك 
ــد  ــت شــب عي ــاه رمضــان، مراقب ــال شــب آخــر م رمضــان، اعم
فطــر، مراقبــات روز عيــد فطــر، مراقبــات مــاه شــوال، مراقبــات مــاه 
ذی القعــده الحــرام و اســرار مراقبــات مــاه ذی الحجــه، بــه ترتيــب 

عناويــن فصــول كتــاب المراقبــات هســتند.
مترجــم ايــن كتــاب، آقــای ابراهيــم محــدث هم دربــاره ايــن كتاب 
می نويســد: المراقبــات، حاصــل عمــر عــارف باهلل و ســالک الــی اهلل، 
مرحــوم آيــت اهلل حــاج ميــرزا جــواد آقــا ملكــی تبريزی قدس ســره 
ــن  ــر مهم تري ــادآوری و ذك ــر ي ــالوه ب ــاب ع ــن كت ــت. او در اي اس
ــاره ســير و ســلوك،  ــی درب ــر نكات ــات ســال و ذك اعمــال و مراقب

سیدجواد میرخلیلی
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ــه مناســبت های مختلــف در زمينــه معــارف اســالمی مباحــث  ب
ــخ  ــع تاري ــی از وقاي ــر برخ ــل ذك ــائلی از قبي ــده ای دارد. مس ارزن
اســالم، حقيقــت قــرآن، آداب قرائــت قــرآن، آداب و شــرايط دعــا، 
راز عــدم اســتجابت برخــی از دعــای نيــكان، بعثــت، غديــر، واليت، 
اخــالص، ريــا، عالم هــای مختلــف هســتی، اســرار حــج، مباهلــه، 
آداب وعــظ، آداب افطــار و ســحری، حقيقــت عيــد و آداب آن و ...

شرافتماهرجب
در فصل هشتم و در باب ماه رجب آمده است: 

اين ماه، ماه بسيار شريفی است به اين جهت كه؛
1. از ماه های حرام است.

2. از اوقــات دعاســت و حتــی در زمــان جاهليــت بــه ايــن مطلــب 
مشــهور بــوده و مــردم آن زمــان منتظــر ايــن مــاه بــوده تــا در آن 

دعــا كننــد.
3. ايــن مــاه، مــاه اميرالمؤمنين)عليه الســالم( اســت؛ همان طــور كــه 
در بعضــی از روايــات آمــده اســت چنانچــه شــعبان، مــاه رســول خدا 
)صلــی اهلل عليــه و آلــه و ســلم( و رمضــان مــاه خــدای تعالی اســت.

4. شــب اول آن يكــی از چهــار شــبی اســت كــه تأكيــد بــه زنــده 
نگهداشــتن آن بــه عبــادت شــده اســت .

5. دربــاره روز نيمــه آن آمــده اســت كــه محبوب تريــن روزهــا نــزد 
خداونــد بــوده و زمــان انجــام عمل »اســتفتاح«

6. روز بيست و هفتم اين ماه، مبعث پيامبر اكرم)ص( است.
روزی كــه زمــان ظهــور رحمــت خداونــد اســت؛ چيــزی كــه از اول 

خلقــت تاكنــون ماننــد آن ديــده نشــده اســت .
ايــن گوشــه ای از فضايــل ايــن مــاه بــود و بــه بــاور وی مــا تــوان 

فهــم تمــام فضايــل ايــن مــاه شــريف را نداريــم.

دربارهمؤلف
عالــم عامــل، فقيــه كامــل، اخالقــی مهــذب، اســتاد باتقــوا، مرحــوم 
آيــت اهلل حــاج ميــرزا جــواد آقــا ملكــی تبريــزی تحصيــالت خــود 
ــه پايــان  ــزد علمــای برجســته عصــر خــود ب را در نجــف اشــرف ن
رســانيد. مراتــب ســلوك و اخــالق را از مظهــر انــوار هدايــت، انســان 
ملكوتــی، اســتاد بــزرگ، مشــهور به مولی حســينقلی همدانــی اخذ 
كــرده و فضايــل نفســانی را نــزد او تكميــل نمــود. در فقــه و اصــول، 
شــاگرد عالمــه شــيخ آقــا رضــا همدانــی و ســاير علمــا بــود. ســپس 
بــه ايــران بازگشــته، در ســرای ايمــان، يعنــی شــهر قــم، ســاكن و 
مشــغول بــه وظايــف علمــی و عملی خــود گرديــد.او مصداق بــارزی 
از آنچــه دربــاره عالمــات ايمــان و آثــار يقيــن می گوينــد بــود. آتــش 
محبــت خــدای متعــال و جانشــينان او عليهم الســالم چنــان در دل 
شــريفش زبانــه می كشــيد كــه گويــی قلــب او پــاره ای از آتــش بــود.

تأليفات او عبارتند از:
1. اسرار الصلوه

2. سير الی اهلل معروف به رساله لقاييه
3. المراقبات يا اعمال السنه )همين كتاب(

4. رساله ای در فقه 
5. رساله ای در اصول

 .الزم به ذكر است كه اين دو كتاب آخر چاپ نشده است

روندگانراهبندگی
تقریظ مرحوم عالمه طباطبایی بر کتاب المراقبات

ــنگ و  ــه در س ــزی اســت ك ــای لبري ــاب دري ــن كت اي
پيمانــه نگنجــد و مؤلــف آن پيشــوای واالمقامــی اســت 
كــه بلنــدای زيــاد شــخصيت او را هيــچ مقياســی قابــل 

ــت...  ــری نيس اندازه گي
ــوده و  ــش نب ــه ای بي ــا بازيچ ــی دني ــم! زندگ ... برادران
ــان در  ــت. انس ــرت اس ــرای آخ ــی س ــی حقيق زندگ
زندگــی پســت دنيــا وظيفــه ای جــز آمــاده شــدن برای 
ــد،  ــه خداون ــی ب ــودن راه نزديك ــرت، پيم ــی آخ زندگ
پيشــه كردن بندگــی و تواضــع در مقابــل خــدا نــدارد. 
حجابــی بيــن او و پــروردگارش نيســت و چــاره ای جــز 

ــد. ــد نمی باش ــگاه خداون ــتادن در پيش ايس
بنابرايــن انســان بايــد در جايــگاه نياز ايســتاده و عالمت 
بندگــی را در خــود آشــكار نمايــد؛ بــه پــروردگار عــزت 
روی نمــوده و متوجــه ســاحت بزرگی و عظمت او شــود 
و بــا نام هــا و صفــات نيكــوی او و به وســيله دعــا بــه او 
ــب های  ــا و ش ــت در روزه ــا مراقب ــد و ب ــی جوي نزديك
ــه او متوســل و خــود را  ــا و ســال ها ب ــف و ماه ه مختل
ــدس او  ــس و نســيم های ق ــای ان در مســير وزش باده
قــرار دهــد. چنان كــه پيامبــر )صلــی اهلل عليــه و آلــه و 
ســلم( فرمــود: در طــول زندگانــی شــما نســيم هايی از 
رحمت هــای پــروردگار مــی وزد، بهــوش باشــيد! بــه آن 

رو كنيــد و بــه آن پشــت نكنيــد.
ــه جــان خــودم ســوگند، روش گذشــتگان مقــرب و  ب
ــاك او و  ــد و آل پ ــی محم ــی، يعن ــدگان راه بندگ رون
ســاير پيامبــران، راســتگويان، شــهدا و صالحيــن همين 

بــوده اســت و آنــان چــه همراهــان خوبــی هســتند. 
ــات از  ــاب المراقب ــن كت ــه، اي ــوم عالم ــاور مرح ــه ب ب
بهتريــن كتاب هايــی اســت كــه در ايــن زمينــه نــگارش 
يافتــه اســت. در ايــن كتــاب لطايفــی كــه اهــل واليــت 
ــه در  ــی ك ــكات ظريف ــوده و ن ــت نم ــدا از آن مراقب خ
ــرده و تمــام  ــت خــدا خطــور ك دل سرگشــتگان محب
مطالبــی كــه مربيــان دربــاره عبــادت خــدا فهميده انــد، 

وجــود دارد.

عالم عامل، فقیه کامل، اخاقی مهذب، استاد باتقوا، مرحوم آیت اهلل حاج میرزا 
جواد آقا ملکی تبریزی تحصیات خود را در نجف اشرف نزد علمای برجسته 

عصر خود به پایان رسانید
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آداب

ریسمانی 
میان خدا و 

بنده
لحظه لحظة ماه رجب را 

غنیمت شماریم

رجــب، مــاه پربركتــی اســت كــه اعمــال 
بســياری بــرای آن ذكــر شــده اســت. 
اكــرم)ص( فرمــود: »هركــس  پيامبــر 
يــک روز از مــاه رجــب را روزه بگيــرد، 
مســتوجب خشــنودی خــدا می شــود 

و  می گــردد  دور  او  از  الهــی  غضــب  و 
ــر روی او بســته  دری از درهــای جهنــم ب
و  رجــب  ماه هــای  اعمــال  می شــود.« 
ــاده ســاختن روح  ــه منظــور آم شــعبان ب
بــرای شــركت در ميهمانــی مــاه مبــارك 
ــرای درك عظمــت مــاه  رمضــان اســت. ب
رمضــان بايــد از قبــل خــود را آمــاده 

ــم.  كني
ــب،  ــاه رج ــود: »م ــرم)ص( فرم پيامبراك
مــاه اســتغفار امــت مــن اســت. پــس در 
ــد  ــرزش كني ــب آم ــيار طل ــاه بس ــن م اي

ــت.« ــان اس ــده و مهرب ــدا آمرزن ــه خ ك

روزةماهرجب
ــا  ــی دارد ب ــدوق كتاب ــيخ ص ــوم ش مرح
ــۀ« و در  ــهر الثالث ــل االش ــوان »فضاي عن
آن روايــات مربــوط بــه فضايــل ســه مــاه 
»رجــب، شــعبان و رمضــان« را گــرد آورده 
كــه خــود بيانگــر عظمــت و امتيــاز ايــن 
ســه مــاه بــر ســاير ماه هــای ســال اســت. 
ــاه  ــت م ــاره عظم ــم)ع( درب ــام كاظ از ام

ــت:  ــده اس ــل ش ــن نق ــن چني ــب اي رج
ــه  ــف اهلل في ــم يضاع ــهر عظي ــب ش »رج
الحســنات و يمحــو فيــه الســيئات و مــن 
ــه  ــدت عن ــب تباع ــن رج ــا م ــام يوم ص
النــار مســيرة ســنۀ و مــن صــام ثالثــۀ أيام 
وجبــت لــه الجنــۀ: ماه رجــب، مــاه بزرگی 
ــر و  اســت كــه در آن حســنات چنــد براب
گناهــان در آن محــو می شــود. كســی 
كــه يــک روز در مــاه رجــب روزه بگيــرد، 
آتــش جهّنــم بــه انــدازه يكصــد ســال از او 
ــه ســه روز  ــرد، و كســی ك ــه می گي فاصل
ــرای او  ــرد، بهشــت ب ــاه روزه بگي در آن م

واجــب می شــود.«
ــاه  ــاب روزه م ــز در ب ــا)ع(  ني ــام رض ام
ــوم  ــام أول ي ــن ص ــد: »م ــب فرمودن رج
ــز  ــواب اهلل ع ــي ث ــۀ ف ــب رغب ــن رج م
ــام  ــن ص ــۀ و م ــه الجن ــت ل ــل و جه وج
يومــا فــي وســطه شــفع فــي مثــل 
ــره  ــي آخ ــام ف ــن ص ــر و م ــۀ و مض ربيع
ــفعه  ــۀ وش ــوك الجن ــن مل ــه اهلل م جعل
فــي أبيــه وأمــه وابنــه و ابنتــه و أخيــه و 

سیدحسین امامی
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عمــه و عمتــه و خالــه و خالتــه و معارفــه 
و جرانــه و إن كان فيهــم مســتوجب للنار: 
ــه  ــب را ب ــاه رج ــن روز از م ــس اّولي هرك
ــزو جــل ـ روزه  ــد ـ ع ــواب خداون ــد ث امي
بگيــرد، بهشــت بــرای او واجــب می شــود، 
ــط آن را روزه  ــک روز از وس ــس ي و هرك
ــه  ــری ب ــراد كثي ــفاعتش در اف ــرد ش بگي
تعــداد قبيلــه ربيعــه و مضــر )قبيله هــای 
پرجمعيــت آن زمــان( قبــول خواهــد شــد 
و هركــس يــک روز از آخــر آن را روزه 
بگيــرد، خداونــد او را از ســالطين بهشــت 
ــورد  ــفاعت او را در م ــد و ش ــرار می ده ق
پــدر، مــادر، پســر، دختــر، خواهــر، بــرادر، 
ــنايان و  ــه، آش ــی، خال ــه، داي ــو، عّم عم
ــد در  ــر چن ــرد؛ ه ــايگانش می  پذي همس
ــز  ــش ني ــتحّق آت ــراد، مس ــن اف ــن اي بي

ــد.« ــته باش ــود داش وج
در حديــث ديگــری از امــام كاظــم)ع( 
ــب الســفينۀ  ــا رك ــده اســت: »إن نوح آم
أول يــوم مــن رجــب فأمــر مــن معــه أن 
ــام  ــن ص ــال: م ــوم وق ــک الي ــوا ذل يصوم
ذلــک اليــوم تباعــدت عنــه النــار مســيرة 
اول  روز  در  )ع(  نــوح  حضــرت  ســنۀ: 
ــه  ــر كشــتی ســوار شــد و ب مــاه رجــب ب
همراهــان خــود فرمــان داد كــه آن روز را 
روزه بگيرنــد و فرمــود: هركــس ايــن روز را 
روزه بــدارد، آتــش جهنــم بــه فاصلــه يــک 

ســال از او دور می شــود.«

شببخششفراوان
شــب اوليــن جمعــه مــاه رجــب بــه »ليلــۀ 
ــده  ــه ش ــتهار دارد و توصي ــب« اش الرغائ
ــب  ــود و در آن ش ــه ش روزش روزه گرفت

ــده شــود.  دوازده ركعــت نمــاز خوان
صاحــب كتــاب »وســائل الشــيعۀ« روايــت 
ذيــل را در علــت نامگــذاری آن آورده 

اســت:
ــۀ  ــۀ أول جمع ــن ليل ــوا ع ــن ال تغفل ولك
منــه فإنهــا ليلــۀ تســميها المالئكــۀ: ليلــۀ 
الرغائــب، وذلــک إنــه إذا مضــی ثلــث 
ــماوات  ــي الس ــک ف ــی مل ــل ال يبق اللي
واألرض إال ويجتمعــون فــي الكعبــۀ و 
حواليهــا ويطلــع اهلل عليهــم فيقــول لهــم 
يــا مالئكتــي ســلوني مــا شــئتم، فيقولون: 
يــا ربنــا، حاجتنــا إليــک أن تغفــر لصــوام 

رجــب. گويــا فرشــتگان ايــن نــام را بــر آن 
گذاشــتند و آنــان در آن شــب از خداونــد 
روزه داران  آرزوهــای  كــه  می خواهنــد 
ــان را  مــاه رجــب را بــرآورده ســاخته و آن

ــرزد. بيام
در ايــن شــب دوازده ركعــت )شــش نمــاز 
دو ركعتــی( و خوانــدن دعــای پــس از آن 

توصيــه شــده اســت.
در روايــت ذيــل از رســول خــدا)ص( 
چنيــن آمــده كــه از اعمــال شــب اوليــن 
ــيد: »ال  ــل نباش ــب غاف ــاه رج ــه م جمع
تغفلــوا عــن ليلــۀ أّول جمعــۀ مــن شــهر 
رجــب فإنّهــا ليلــۀ تســّميها المالئكــۀ 
ليلــۀ الّرغائــب، مــا مــن أحــد يصــوم يــوم 
ــّم  ــن رجــب ث ــس م ــس أّول خمي الخمي
يصلَّــي مــا بيــن العشــاء و العتمــۀ اثنتــي 
ــه  ــن صالت ــرغ م ــإذا ف ــۀ ، ف ــرة ركع عش
ــّرة يقــول: اللَّهــم  ــّي ســبعين م ــی عل صلَّ
ــجد  ــّم يس ــه ث ــد وآل ــی محّم ــّل عل ص
ويقــول فــي ســجوده ســبعين مــّرة : 
ســّبوح قــّدوس رّب المالئكــۀ والــّروح، ثــّم 
ــم  ــر وارح ــول: رّب اغف ــه و يق ــع رأس يرف
ــّي  ــت العل ــک أن ــم ، إنّ ــا تعل ــاوز عّم وتج
األعظــم، ثــّم يســجد ســجدة ويقــول 
فيهــا مــا قــال فــي األولــی ثــّم يســأل اهلل 

ــی.  ــا تقض ــجوده فإنّه ــي س ــه ف حاجت
عالمــه مجلســی در بابــی مســتقل بــه آن 
ــوص  ــل خص ــاب عم ــت. »ب ــه اس پرداخت

ليلــۀ الرغائــب زائــدا علــی اعمــال«
افــزون بــر محدثــان، فقيهــان شــيعه نيــز 
ــه  ــد ك ــاد كرده ان ــب ي ــاز ليله الرغاي از نم
دليلــی بــر اعتبــار آن اســت. شــگفت 
آن كــه در روايــات اهــل ســنت نيــز از ايــن 
نمــاز يــاد شــده، امــا عمــوم عالمــان عامــه 

ــته اند. ــت دانس آن را بدع
ــد  ــان تأيي ــه آن ــت ك ــی اس ــن در حال اي
می كننــد كــه اصحــاب رســول خــدا)ص( 
ــن نمــاز مواظبــت داشــتند و آن را  ــر اي ب

تــرك نمی كردنــد.
رغائــب جمــع رغيبــه اســت. رغيبــه 
ــورد  ــه م ــت ك ــزي اس ــاي چي ــه معن ب
ــاي  ــه معن ــن ب ــل و همچني ــت و مي رغب
ــاي  ــر معن ــا ب ــراوان اســت؛ بن بخشــش ف
اول ليلۀ الرغائــب، شــبي اســت كــه ميــل 
ــه عبــادت در آن بســيار اســت  و توجــه ب

ــش  ــب گراي ــن ش ــدا در اي ــدگان خ و بن
ــدا  ــه خ ــه در خان ــن ب ــه رفت ــادي ب زي
ــن  ــد. بنابراي ــا او دارن ــس ب ــاط و ان و ارتب
ــي  ــت خاص ــب عناي ــن ش ــد در اي خداون
ــت  ــوب اس ــود دارد و خ ــدگان خ ــه بن ب
ــه  ــر آنچ ــد ه ــدا بخواه ــان از خ ــه انس ك
كــه بنــدگان صالــح و ارواح طيبــه در ايــن 
ــه مــا هــم  ــد، ب ــه آن رغبــت دارن شــب ب

ــد. ــت كن عناي
ليلۀالرغائــب نامــی عربــی اســت بــه معنی 
شــب بخشــش بســيار كــه بــه نخســتين 
شــب جمعــه مــاه رجــب گفتــه می شــود. 
در آموزه هــای دينــی و اســالمی آمــده 
ــر  ــتگان ب ــب فرش ــن ش ــه در اي ــت ك اس
زميــن نــزول می كننــد تــا رحمــت الهــی 

را بــه جامعــه بشــری عرضــه نماينــد.
رســول  از  عملــی  شــب  ايــن  بــرای 
خــدا)ص( ذكــر شــده اســت كــه فضيلــت 
بســياری دارد و آن بديــن قــرار اســت:
روز پنــج شــنبه اول آن مــاه ـ در صــورت 
ــه  ــودن ـ روزه گرفت ــع ب ــكان و بالمان ام
ــن  ــه شــد؛ مابي شــود، چــون شــب جمع
ــاز  ــت نم ــاء 12 ركع ــرب و عش ــاز مغ نم
اقامــه شــود كــه هــر دو ركعــت بــه يــک 
ــت  ــر ركع ــود و دره ــم می ش ــالم خت س
ــه  ــه مرتب ــد، س ــوره حم ــه س ــک مرتب ي
ــد  ــوره توحي ــه س ــدر، 12 مرتب ــوره ق س
ــه  ــت ب ــون 12 ركع ــود و چ ــده ش خوان
ــار ذكــر اللهــم صــل  اتمــام رســيد، 70 ب
ــه  ــی آل ــی و عل ــی االم ــی محمــد النب عل

ــه شــود. گفت
پــس از آن در ســجده 70 بــار ذكــر 
ــروح«  ــدوس رب المالئكــۀ و ال »ســبوح ق
ــتن از  ــر برداش ــس از س ــود. پ ــه ش گفت
ــار ذكــر رب اغفــر و ارحــم  ســجده، 70 ب
ــی  ــت العل ــک ان ــم ان ــا تعل ــاوز عم و تج
اين جــا  در  شــود.  گفتــه  االعظــم 
از خــدای  را  می تــوان حاجــت خــود 
ــه  ــال درخواســت نمــود. ان شــاءاهلل ب متع

می رســد. اســتجابت 

فرشتهایدرآسمانهفتم
مرحــوم ميــرزا جــواد ملكــی تبريــزی)ره( 
ــی از  ــوده: يك ــات فرم ــاب المراقب در كت
مهم تريــن مراقبــات مــاه رجــب ايــن 

پیامبراکرم)ص( فرمود: »ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار 
طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است«

افزون بر محدثان، 
فقیهان شیعه نیز از 
نماز لیله الرغایب 
یاد کرده اند که 
دلیلی بر اعتبار 
آن است. شگفت 
آن که در روایات 
اهل سنت نیز از 
این نماز یاد شده، 
اما عموم عالمان 
عامه آن را بدعت 
دانسته اند
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ــای  ــا انته ــدا ت ــن از ابت ــه مؤم ــت ك اس
مــاه رجــب حديــث »ملــک داعــی« را بــه 

ــود. ــر ش ــود متذك خ
ــَب  ــي نََص ــي)ص(: »اِنَّ اهللَ تَعال ــِن الّنب َع
ــه  َ ــاُل ل ــكاً ، يُق ــابَِعِۀ مل ــماءِ الّس ــي السَّ ف
 ، َرَجــٍب  َدَخــَل َشــهُر  الّداعــي. فــاِذا 
يُنــادي ذلــَک الَملَــُک ُكَلّ لَيلَــٍۀ ِمُنــه 
ــی  ــَن، ُطوب ــی لِلّذاكري ــاِح: ُطوب ب ــي الصَّ ال
لِلّطائعيــَن. يَُقــوُل اهللُ تعالــي: اَنــا َجليــُس 
ــي،  ــن أطاَعن ــُع َم ــني َو ُمطي ــن جالََس َم
ــهري  ــهُر َش ــتغَفَرني. الشَّ ــِن اَس ــُر َم غافِ
َو الَعبــُد َعبــدي َو الرَّحَمــُۀ َرحَمتــي. 
ــُه َو  ــهِر أََجْبُت َفَمــن َدعانــي فِــي َهــذا الشَّ
ــتْهَداني  ــن إَس ــُه َو َم ــألَني أَعَطيُت ــن َسَ َم
ــْهَر َحْبــاًل  َهَديُْتــُه. َو َجَعلْــُت َهــذا الشَّ
بَْينــي َو بَْيــَن ِعبــادي. َفَمــْن اْعَتَصــَم بــه، 
: از پيامبــر)ص( روايــت شــده  َــیَّ َوَصــَل اِل
اســت: همانــا خداونــد تعالــی در آســمان 
هفتــم فرشــته ای را گماشــته اســت كــه 
ــی  ــس هنگام ــود. پ ــده می ش ــی نامي داع
كــه مــاه رجــب داخــل شــود، آن فرشــته 
ــه:  ــد ك ــدا می ده ــح ن ــا صب ــر شــب ت ه
ــه  ــا ب ــران، خوش ــال ذاك ــه ح ــا ب خوش
ــی  ــد تعال ــدگان. خداون ــال اطاعت كنن ح
كســی  همنشــين  مــن  می فرمايــد: 
ــع  ــيند و مطي ــن بنش ــا م ــه ب ــتم ك هس
آنــم كــه اطاعتــم كنــد و آمرزنــده كســی 

هســتم كــه از مــن طلــب بخشــش كنــد. 
مــاه، مــاه ِ مــن اســت و بنــده، بنــده  مــن 
ــت.  ــن اس ــت از آن م ــی و رحم و مهربان
ــاه  ــن م ــد مــرا در اي پــس هركــس بخوان
ــد از  ــه بخواه ــم و كســی ك ــش كن اجابت
ــن  ــس از م ــم و هرك ــش كن ــن عطاي م
ــن  ــم. اي ــد هدايتــش می كن ــت جوي هداي
مــاه را ريســمانی ميــان خــودم و بندگانــم 
قــرار دادم، هركــس بــدان چنــگ زنــد بــه 

مــن می رســد«

استحبابزیارتحضرترضا)ع(درماهرجب
محمدبــن ســليمان می گويــد: از حضــرت 
جــواد )ع( پرســيدم: شــخصی حــّج واجب 
ــت و  ــه رف ــه مدين ــام داد و ب ــود را انج خ
حضــرت رســول)ص( را زيــارت نمــود، 
بعــد بــه نجــف رفــت و پدرتــان حضــرت 
و  نمــود  زيــارت  را  اميرالمؤمنيــن)ع( 
و  می شــناخت  را  حضــرت  آن  حــق 
ــق  ــر خل ــدا ب ــت خ ــه حّج می دانســت ك
اســت و او بــاب خداســت كــه از آن بــاب 
ــال رفــت و  ــه كرب اعطــا می شــود؛ آن گاه ب
ــرد  ــارت ك ــهدا)ع( را زي ــرت سيدالش حض
و ســپس بــه بغــداد رفــت و حضــرت 
كاظــم)ع( را زيــارت كــرد و بــه شــهر 
ــدا  ــگام، خ ــن هن ــت. در اي ــود بازگش خ
آن انــدازه بــه وی روزی داد كــه بــه حــج 

ــب  ــج واج ــه ح ــرد ك ــن م ــا اي ــرود. آي ب
ــدداً  ــت،  مج ــای آورده اس ــه ج ــود را ب خ
ــان  ــارت پدرت ــه زي ــا ب ــرود ي ــج ب ــه ح ب
علــی بــن موســی الرضــا)ع( در خراســان 
بــرود؟ كــدام يــک افضــل اســت؟ حضــرت 
جــواد)ع( فرمودنــد: بــه خراســان رفتــه و 
پــدرم را زيــارت نمايــد  و ليكــن ايــن امــر 

ــد.   ــب باش ــد در رج باي
روس«  »الــدُّ در  اّول  شــهيد  مرحــوم 
از  هريــک  زيــارت  می نويســد: 
و  خــاص  ايِــام  در  امامــان)ع( 
ــارت  ــد زي ــهور و قص ــبت های مش مناس
رجــب  مــاه  در  رضــا)ع(  حضــرت 
ــدون  ــل ب ــن عم ــت و اي ــتحب اس مس
اســت.   اعمــال  برتريــن  از  ترديــد 

در  قمــی  محــدث  مرحــوم 
بــدان  می نويســد:  »مفاتيح الجنــان« 
كــه در مــاه رجــب زيــارت حضــرت امــام 
رضــا)ع( اســت و اختصــاص دارد چنانچــه 
عمــره در ايــن مــاه فضيلــت دارد، و روايت 
شــده كــه تالــی حــج اســت در فضيلــت.  
كتــاب  در  قمــی  محــدث  مرحــوم 
»مفاتيح الجنــان«  و  »وقايع االيــام« 
ــۀ  ــاله »اربع ــاد در رس ــد: ميردام می نويس
ــرت  ــارت حض ــت: زي ــوده اس ــام« فرم ايّ
رضــا)ع( در روز اول مــاه رجــب بــه غايــت 
 .تأكيــد و تشــويق شــده اســت

زیارت هریک 
از امامان)ع( 

در ایِام خاص 
و مناسبت های 
مشهور و قصد 

زیارت حضرت 
رضا)ع( در ماه 
رجب مستحب 

است و این عمل 
بدون تردید از 
برترین اعمال 

است
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ادب

چیستی هنر متعهد
درمسيرسيمرغ

مردیدرآسماناشراق
شاعِردریاشدن
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شعر

بهار حرف كمی نيست ما نمی فهميم
زبان تازه تقويم را نمی فهميم
درخت پا شد و زخم زمين مداوا شد
هنوز چيزی از اين حرف ها نمی فهميم
چرا از آب نگفتن؟ چگونه نشكفتن؟
چگونه اين همه اعجاز را نمی فهميم
نشسته بر سر هر كوچه يک تذّكر سبز
دال! قبول نداريم، يا نمی فهميم؟
نگاه باغ، پر از بازی پرستوهاست
دل عبور نداريم تا نمی فهميم
زمان، زمان بروز صفات باران است
چگونه باز نگوييم ما نمی فهميم
محمدعلیشيخاالسالمی

بهار بهار 
صدا همون صدا بود 

صدای شاخه ها و ريشه ها بود 
بهار بهار 

چه اسم آشنايی؟ 
صدات می اد... اما خودت كجايی 

وا بكنيم پنجره ها رو يا نه؟ 
تازه كنيم خاطره ها رو يا نه؟ 
بهار اومد لباس نو تنم كرد 

تازه تر از فصل شكفتنم كرد 
بهار اومد با يه بغل جوونه 

عيُد آورد از تو كوچه تو خونه 
حياط ما يه غربيل 
باغچه ما يه گلدون 

خونه ما هميشه 
منتظر يه مهمون

بهار اومد لباس نو تنم كرد
تازه تر از فصل شكفتنم كرد 
بهار بهار يه مهمون قديمی 

يه آشنای ساده و صميمی
يه آشنا كه مثل قصه ها بود 

خواب و خيال همه بچه ها بود 
آخ... كه چه زود قلک عيديامون 

وقتی شكست باهاش شكست دالمون
بهار اومد برفارو نقطه چين كرد 

خنده به دل مسردگی زمين كرد 
چقد دلم فصل بهار و دوست داشت 

واشدن پنجره ها رو دوست داشت 
بهار اومد پنجره ها رو وا كرد 

من و با حسی ديگه آشنا كرد 
يه حرف يه حرف، حرفای من كتاب 

شد 
حيف كه همش سوال بی جواب شد 

دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود 
كه صبح تا شب دنبال آب و نون بود

محمدعلیبهمنی

ناگهان
شيشه های خانه بی غبار شد

آسمان نفس كشيد
دشت بی قرار شد

بهار شد! 
****

دلم گرفته هوای بهار كرده دلم 
هوای گريه بی اختيار كرده دلم 

رها كن از لب بام آن دو بافه گيسو را 
هوای يک شب دنباله دار كرده دلم 

بيا بيا كه برای سرودن بيتی 
هزار واژه خونين قطار كرده دلم 

به هر تپش كه نفس تازه می كند باری 
مرا به زيستن اّميدوار كرده دلم 

كنون كه آخر پيری نمانده دندانی 
غزال خوش خط و خالی شكار كرده دلم 

بخند ای لب خونين، لب ترك خورده 
دلم شكسته هوای انار كرده دلم 

سعيدبيابانکی

 تغزل
بهاریه
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بهار آمد و باز آمدند لک لک ها
نگاه پنجره پر شد، پر از چكاوك ها

صدای خنده گل ها در آسمان پيچيد
زمين شكفت و جوان شد ز رقص پيچک ها 

گشوده شد قفس چله ها به دست نسيم
گذشت از سر كاج، ابر بادبادك ها

نگاه گربه همسايه را به حوض حياط
گره زد از سر ديوار برق پولک ها

برای آن كه بخندند كودكان در شهر
هزار بار شكستند بغض قلک ها

بهار حادثه ای مثل روز روشن بود
چه چشم ها كه نديدند پشت عينک ها
دوباره مثل هميشه به خانه اش نرسيد

كالغ قصه كه ترسيد از مترسک ها
ناصرفيض

دس نيگردار آ بهار، خاك و گلم مونده هنو
دس پاچم نكن، نيگا: فرش دلم مونده هنو

هنو ايوون چشام گرت و خاكش پاك نشده
خيلی وقته اين چشا ابری و نمناك نشده

آدما ميگن تو داروی جوونی رو داری
روی زخم دل عاشقا، تو مرهم ميذاری

هر كی عاشق می شه نور چشم تو پناهشه
اگرم كم بياره، دست تو تكيه گاهشه

آ بهار هر كيو ديدم، بوی پاييز و می داد
بوی كوچه های تاريک و غم انگيز و می داد

آبهار، هر كيو ديدم، خنده هاش دروغی بود
برق چشم همه شون چراغ بی فروغی بود
نكنه وقتی ميای باز دوباره خواب بمونم

مث يه حباب آواره روی آب بمونم
آ بهار يادت باشه وقتی ميای، صدام كنی

قربون برق چشات يادت نره نگام كنی
آ بهار چيكار كنم، خاك و گلم مونده هنو
رسيدی پشت در و فرش دلم مونده هنو

اميرحسينمدرس

بهار آمده اما هوا هوای تو نيست
مرا ببخش اگر اين غزل برای تو نيست
به شوق شال و كاله تو برف می آمد...

و سال هاست از اين كوچه رد پای تو نيست
نسيم با هوس رخت های روی طناب
به رقص آمده و دامن رهای تو نيست
كنار اين همه مهمان چقدر تنهايم!؟

ميان اين همه ناخوانده،كفش های تو نيست
به دل نگير اگر اين روزها كمی دو دلم

دلی كالفه كه جای تو هست و جای تو نيست
به شيشه می خورد انگشت های باران...آه...

شبيه در زدن تو...ولی صدای تو نيست
تو نيستی دل اين چتر، وا نخواهد شد

غمی ست باران... وقتی هوا هوای تو نيست! ...
اصغرمعاذی

با شيطنتي درخت را پير كشيد
يک كوچه بن بست به تصوير كشيد

نوروز، ميان بوم نقاشي خود
تقويم دل مرا پر از تير كشيد

*
در هر وجب از خاك تو را مي جويد

چون دشت عطشناك، تو را مي جويد
نوروز رسيد و باز دلتنگ توام

دلتنگ ترين تاك تو را مي جويد
عبدالرحيمسعيدیراد
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منظر

124هــزار پيامبــر؛ عــدد بســيار بزرگــی اســت. خــدا همه شــان را از 
ميــان بندگانــش برگزيــده و فرســتاده تــا مــا را از اســارت جهــل و 
بندهــای دنيــوی رهــا كننــد و راهمــان را بــه ســوی حقيقت محض 
كــه خداونــد اســت، بگشــايند. در واقــع اين همــه پيامبــر آمده انــد 
ــه مســير درســت راهنمايــی كننــد. امــا اغلــب مــا در  ــا مــا را ب ت
طــول دوره هــای مختلــف، هميشــه آن طــور كــه بايــد، پــا بــه راه 
ــم.  ــا توانســته ايم مســير درســت را طــی نكرده اي نگذاشــته ايم و ت
ايــن حكايــت طوالنــی را حكيــم عطــار نيشــابوری، عــارف بــزرگ 
ــت.  ــرده اس ــت ك ــر رواي ــهور منطق الطي ــتان مش ــی، در داس ايران
ــا، يعنــی هدهــد، قصــد دارد  ــه يكــی از آن ه ــی ك داســتان مرغان
همه شــان را راضــی كنــد كــه بــا هــم بــه بــارگاه ســيمرغ برونــد 
و هــر يــک عــذر و بهانــه ای می آورنــد تــا راهــی ايــن ســفر نشــوند. 
ــاره شــنيده ايد كــه برخــی مرغــان بهانــه می آورنــد  بارهــا در اين ب
و بــا هدهــد همــراه نمی شــوند، امــا كمتــر گفته ايــم چــرا مرغــان 
ــا هدهــد همــراه  از پــا نشســته اند. بهانه  هايشــان چــه بــوده كــه ب
نشــده اند تــا بــه بــارگاه ســيمرغ برســند. هدهــد در داســتان عطــار، 
ــد  ــه خداون ــردم را ب ــد دل م ــه می خواه ــری اســت ك ــاد پيامب نم
وصــل كنــد. مرغانــی كــه نمی رونــد،  نمــاد بســياری از مــا هســتند، 
مــا كــه هــر يــک بهانه هــا و دلبســتگی هايی داريــم كــه مــا را بــه 
بنــد ايــن جهــان گرفتــار می كنــد. كاش پرنــده ای كــه وجودمــان 
را اســير كــرده، پيــدا كنيــم و بــه او پــرواز را بياموزيــم. به مناســبت 
25 فرورديــن، ســالروز بزرگداشــت عطــار نيشــابوری، نگاهــی كوتاه 
بــه بهانه هــای مرغانــی می اندازيــم كــه دلبســتگی های ايــن 

ــد.  جهانی شــان نمی گــذارد كــه پــا در مســير وصــال حــق بگذارن

بلبل؛مردعشقهایناپایدار
ــای  ــه پ ــرش را ب ــردد و عم ــرد گل می گ ــت. گ ــق اس ــل عاش بلب
خوانــدن بــرای او می گــذارد. او نمی توانــد از گل دل بكنــد. 
وقتــی بــه دعــوت هدهــد بــا ســفر بــه بــارگاه ســيمرغ روبــه رو و از 
ســختی های راه مطلــع می شــود، عشــق گل را بهانــه می كنــد و از 

ــد. ــاز می زن ــر ب ــن س رفت
ــب  ــه فري ــت ك ــان هايی اس ــده انس ــر، نماين ــل در منطق الطي بلب
ــن  ــای عشــق اي ــه پ ــی را خــورده و عمــر خــود را ب مظاهــر دنياي
ظواهــر ناپايــدار دنيــا ســپری كرده انــد. در ايــن دنيــا هنــوز 
ــه  ــود را ب ــر خ ــه عم ــد ك ــی می كنن ــماری زندگ ــای بی ش بلبل ه
پــای عشــق های بــه قــول موالنــا رنگــی می گذراننــد. بنــده پــول 
و ثــروت و مقــام می شــوند و دل بــه ايــن جهــان گــذرا می بندنــد.

طوطی؛ظاهرپرست
ــا  ــات موالن ــد؛ از حكاي ــا بوده ان ــات م ــه در ادبي ــا هميش طوطی ه
ــر،  ــظ و ... . طوطــی در منطق الطي ــا اشــعار حاف ــه ت و عطــار گرفت
ــه  ــه ب ــد، بلك ــه وصــل خداون ــه ب ــه ن ــی اســت ك ــد ظاهر بين زاه
ــد.  ــی نمی خواه ــم پاداش ــن ه ــش از اي ــد و بي ــت می انديش بهش
ــش را  ــد جان ــه نمی خواه ــد ك ــد می گوي ــوت هده ــر دع او در براب
بــه خطــر بينــدازد و بــه ديــدار ســيمرغ بــرود و هميــن كــه بتوانــد 
چشــمه خضــر را پيــدا كــرده و اندكــی از آن بنوشــد برايــش كافــی 

در مسیر سیمرغ 
نگاهی به بهانه های 

مرغانِی منطق الطیر عطار 
در مسیر حق

زینب مرتضایی فرد
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اســت. او هــر چنــد پشــت ميله هــای قفــس كــه ايــن جهان اســت، 
زندانــی می شــود، امــا حاضــر نيســت پــا در مســير درســت بگــذارد. 
ــه از  ــت ك ــظ اس ــعر حاف ــت ش ــد ظاهر پرس ــان زاه ــی، هم طوط

حــال عارفــان و خداجويــان آگاهــی نــدارد.

طاووس؛خودشيفتهایدرانتظارپاداش
ــا هبــوط حضــرت  طــاووس كــه در بهشــت زندگــی می كــرده و ب
آدم بــه ايــن كــره خاكــی آمــده، اصــل خــود را از بهشــت می دانــد 
ــدام از  ــيفتگی م ــود ش ــا خ ــت. او ب ــرور اس ــی اش مغ ــه زيباي و ب
ــد و بيــان می كنــد كــه منتظــر اســت  زيبايی هــای خــود می گوي
دوبــاره بــه بهشــت؛ يعنــی همــان  جايــی برگــردد كــه روزگاری در 
آن بــه دور از هــر گزنــدی خــوش و خــرم زندگــی می كــرده اســت. 
ــی،  ــه زيباي ــم ك ــا شــاهد بوده اي ــی فارســی باره ــات عرفان در ادبي
ــر هــم  ــای آدمــی شــده اســت. طــاووس منطق الطي ــر پ  بنــدی ب
قربانــی زيبايــی اش می شــود. جمالــش بنــدی می شــود بــر پايــش 

و او را از حركــت بــه ســوی ســيمرغ بــاز مــی دارد.

کبک؛ثروتپرست
ــر  ــش در گل گي ــرا؟ چــون پاي ــزد ســيمرغ نمــی رود. چ ــم ن او ه
كــرده اســت. نــه ايــن كــه فكــر كنيــد واقعــاً ايــن اتفــاق افتــاده 
اســت؛ آن طــور كــه خــودش روايــت می كنــد، پايــش در گل گوهــر 
گيــر كــرده اســت. او اســير طــال و ســنگ های گران قيمــت اســت. 
ــد از آن  ــه نمی توان ــرده ك ــه ك ــر او غلب ــدی ب ــا ح ــق ت ــن عش اي
دســت بكشــد و راهــی ســفر ديگــری شــود. او گوهرهــای قيمتی را 
ارزشــمندترين چيــز زندگــی اش می دانــد و روزگار را بــا اندوختــن 
ــد  ــدوز داســتان مــا می مان ــد. بنابرايــن كبــک ثروت ان آن می گذران

و بــه بــارگاه ســيمرغ نمــی رود.

باز؛اسيردستشاه
ــاز در گذشــته روی دســت پادشــاهان جــا داشــته اســت. او را در  ب
شــيوه هايی كــه هنــوز هــم بــا عنــوان كلــه داری از آن يــاد می شــود، 
ــا اهلــی شــود و روی دســت شــاه بنشــيند،  ــد ت تربيــت می كرده ان
آن هــا را در شــكارها همراهــی كنــد و همچنيــن نمايشــگر قــدرت 
شــاه باشــد. بــاز قصــه عطــار هــم از تــالش دائمــی بــرای نزديكی به 
شــاه گفتــه و بــه ايــن موضــوع می بالــد. او حاضــر اســت هــر كاری 
بكنــد تــا بــه حكومــت و مركــز قــدرت نزديــک باشــد. بــاز در ايــن 
داســتان، نمــاد درباريانــی اســت كــه می كوشــند بــه پادشــاه نزديک 

شــوند و ايــن نزديكــی را بــه هــر قيمتــی حفــظ كننــد.

َبط؛مدعیداشتنکراماتخاص
در ميــان عارفــان و صوفيــان ايرانــی هميشــه بــر ســر انجــام امــور 
خــرق عــادت و كرامــت بحــث و جــدل فــراوان بــوده اســت. بــط يــا 
بــه زبــان امــروزی مــا مرغابــی كــه عطــار روايــت می كنــد، مــدام 
در آب اســت و غســل به جــا مــی آورد. او خــود را پــاك از هــر گنــاه 
ــد. روی آب  ــرف می زن ــش ح ــدام از كرامات ــد و م ــدی می دان و ب
ــد.  ــر آب می افكنــد و روی آب نمــاز می خوان می ايســتد، ســجاده ب
بــط در ايــن داســتان،  نمــاد زاهــدان و عابــدان و صوفيانــی اســت 

كــه بــا آب و طهــارت ســرو كار دارنــد و مدعــی كرامــت و خــوارق 
هســتند. ايــن دســته افــراد هميشــه از ســوی عارفان حقيقــی مورد 

ــده اند. ــع می ش ــد واق نق

همای؛پادشاهنشانالفزن
ــرور  ــا غ ــا ب ــت، ام ــين اس ــد عزلت نش ــد می گوي ــر چن ــای ه هم
وارد صحنــه داســتان می شــود. از همــت بلنــدش می گويــد، 
ــه از لطــف او و حضــور  ــاهان هم ــه باالنشــين اســت و ش از اين ك
زيــر ســايه او توانســته اند بــه شــاهی برســند. او كــه ســخت دچــار 
ــود  ــرای خ ــبی ب ــار مناس ــيمرغ را ي ــت، س ــی اس خودبزرگ بين
نمی دانــد و می گويــد ترجيــح می دهــد بــه خسرونشــانی يــا همــان 
اعطــای پادشــاهی مشــغول باشــد و راهــی ســفر دور و دراز قله قاف 
نشــود. همــای در ايــن داســتان، نمــاد مــردم الف زن و متكبر اســت 

ــد. ــان می دهن ــود را واال نش ــه خ ك

کوف؛عزلتطلب
شــايد او را بــا ايــن نــام نشناســيد، امــا اگــر بگوييــم جغــد، ذهــن 
ــده،  ــا می خوابي ــه روزه ــودی ك ــمت موج ــه س ــی رود ب ــه م هم
ــوده اســت. او در  ــا منحــوس ب ــوده و از نظــر قدم ــدار ب شــب ها بي
منطق الطيــر نــزد ديگــر مرغــان مــی رود و می گويــد كــه از همــه 
دنيــا خرابــه ای را انتخــاب كــرده و در آن زندگــی می كنــد. او نمــاد 
ــه  ــد اســت عشــق ب ــب اســت و معتق ــردم گوشــه گير و انزواطل م
ســيمرغ و قــدم نهــادن در راه رســيدن بــه او كار مردانــه و دشــواری 
اســت كــه بيشــتر بــه افســانه شــبيه اســت. از ايــن رو هــر كســی از 

ــد. ــن كار برنمی آي ــس اي پ

بوتيمار؛تنگچشمبخيل
ــات  ــام ديگــرش غم خــورك اســت. بوتيمــار در افســانه  های ادبي ن
فارســی بــه تنگ چشــمی و بخيلــی آوازه دارد. مشــهور اســت كــه 
بوتيمــار هميشــه در تشــنگی بــه ســر می بــرده، امــا آن هنــگام كــه 
بــه رودخانــه و دريــا می رســيده، غــم بســيار می خــورده كــه مبــادا 
آب دريــا تمــام شــود و او از تشــنگی بميــرد، بــه هميــن علــت آب 
نمی خــورده اســت. ايــن پرنــده در منطق الطيــر هــم نمــاد مــردم 
خســيس و لئيــم اســت. خــودش می گويــد حاضــر نيســت از مقابل 
دريــا تــكان بخــورد. مقابلــش می نشــيند و اگــر قطــره ای از آب دريا 

كــم شــود، دچــار عــذاب می شــود.

َصعِوه؛چاهنشين
صعــوه، نوعــی گنجشــگ كوچک و نمــادی اســت از مــردان ضعيف 
ــی  ــد خيل ــد. او می گوي ــختی را ندارن ــل س ــه تحم ــزی ك و عاج
ضعيــف اســت و هيــچ زور بازويــی نــدارد. تأكيــد می كنــد حتــی 
از يــک مورچــه ضعيف تــر اســت و تــوان ســفر بــه بــارگاه ســيمرغ 
را نــدارد. بنابرايــن ترجيــح می دهــد در جايــی كــه هســت، بمانــد 
و مثــل هميشــه در چاه هــا روزگار ســپری كنــد. او مي گويــد مــن 
ــوزم،  ــا می س ــرم ي ــا می مي ــم ي ــيمرغ بيفت ــزل س ــه راه من ــر ب اگ
ــت  ــذارم و ســمت درگاه او حرك ــا نمی گ ــال پ ــن در راه مح بنابراي

 .نمی كنــم

بلبل عاشق است. گرد گل می گردد و عمرش را به پای خواندن برای او می گذارد. او 
نمی تواند از گل دل بکند. وقتی به دعوت هدهد با سفر به بارگاه سیمرغ روبه رو و از 

سختی های راه مطلع می شود، عشق گل را بهانه می کند و از رفتن سر باز می زند

در ادبیات عرفانی 
فارسی بارها شاهد 
بوده ایم که زیبایی، 
 بندی بر پای آدمی 
شده است. طاووس 
منطق الطیر هم 
قربانی زیبایی اش 
می شود. جمالش 
بندی می شود بر 
پایش و او را از 
حرکت به سوی 
سیمرغ باز می دارد
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یاد

چنــدان  چهــره  مــردم  بــرای 
شناخته شــده ای نيســت، او را بــه نــام 
آشــنايی  آثــارش  بــا  و  نمی شناســند 
چندانــی ندارنــد. امــا زنده يــاد عبدالعظيــم 
ــته  ــای برجس ــی، از چهره ه ــب گركان قري
ادبيــات  و  زبــان  حــوزه  در  كشــور 
فارســی اســت. او عــالوه بــر عناوينــی 
چــون نويســنده، مــدرس و متخصــص 
ــوان  ــات فارســی، عن ــان و ادبي ــتور زب دس
بنيان گــذار دســتور زبــان فارســی نويــن را 
هــم در كارنامــه فعاليت هــای خــود جــای 
ــد به واســطه ســريال  ــر چن داده اســت. ه
دامــادش،  قريــب«  تلويزيونــی »روزگار 
زنده يــاد دكتــر محمــد قريــب، بــرای 
ــر  ــا كمت ــت، ام ــده اس ــه شناخته ش هم
كســی می دانــد پــدرزن دكتــر قريــب ايــن 
ــی  ــات فارس ــان و ادبي ــِر زب ــريال، دكت س
ــكل گيری و  ــد در ش ــن ح ــا اي ــوده و ت ب

ــی  ــن فارس ــان نوي ــتور زب ــرفت دس پيش
ــت. ــته اس ــش داش نق

ــی  ــرزا عل ــد مي ــب، فرزن ــم قري عبدالعظي
ــركان، از  ــرداد 1258 در گ ــته دار، م سررش
توابــع آشــتيان متولــد شــد. مقدمــات زبان 
فارســی و عربــی را در زادگاه خــود آموخــت. 
در نوجوانــی بــه تهــران آمــد و نــزد اســاتيد 
بــزرگ آن روزگار بــه تحصيــل و فراگيــری 
زبــان و ادبيــات عــرب، علــم اصــول، هيئــت 
ــت را  ــق و حكم ــت. منط ــوم پرداخ و نج
ــزد ميــرزا  در مدرســه سپهســاالر جديــد ن
ــوی را در  ــان فرانس ــی و زب ــر تنكابن طاه

مدرســه دارالفنــون فراگرفــت.
مدرســه  در  قمــری   1320 ســال  از 
دارالمعلميــن  در  ســپس  و  دارالفنــون 
مركــزی شــروع بــه تدريــس ادبيــات 
فارســی كــرد. اســتادان دارالمعلميــن، 
كســانی چــون ابوالحســن فروغــی، شــيخ 
مرتضــی نجم آبــادی و فاضــل تونی نســبت 
بــه »جنــاب ميــرزا« احتــرام خاصــی قائــل 
ــب  ــان قري ــم خ ــرزا عبدالعظي ــد. مي بودن
همچنيــن در مدرســه سياســی و مدرســه 
ايــران و آلمــان تدريــس می كــرد و عــالوه 
بــر تدريس فارســی، ســر درس آمــوزگاران 
آلمانــی حضــور می يافــت تــا ســبک نويــن 
تدريــس را از آنــان فراگيــرد و بــه كار ببرد. 
ــيس  ــران تأس ــگاه ته ــه دانش ــی ك هنگام
ــه  ــود ك ــانی ب ــن كس ــب از اولي ــد، قري ش
بــه مقــام اســتادی دانشــگاه برگزيــده شــد 
و در دانشــكده ادبيــات عهــده دار تدريــس 
دســتور زبــان فارســی شــد و ايــن ِســمت 
را تــا پايــان عمــر بــه عهــده داشــت. 
همچنيــن بــه عضويــت فرهنگســتان ايران 
ــز انتخــاب شــد و از اعضــای برجســته  ني

ــت. ــمار می رف ــه ش ــتان ب ــن فرهنگس اي
عبدالعظيــم قريــب در زبــان و ادبيــات 
بی ماننــدی  تســلط  عربــی  و  فارســی 
داشــت و حــدود 58 ســال از عمــرش 

را بــا عشــق و عالقــه صــرف تدريــس 
ــان فارســی و تعليــم و تربيــت  دســتور زب
فرهيختــگان ايــران كــرد. زمانــی كــه 
زنده يــاد قريــب تدريــس را آغــاز كــرد، در 
ــان فارســی اهميتــی داده  ــه زب مــدارس ب
نمی شــد و متــون مناســب بــرای تدريــس 
ــترس  ــالن در دس ــه محص ــان ب ــن زب اي
نبــود و يــا اصــالً وجــود نداشــت. زنده يــاد 
قريــب قواعــد زبــان فارســی را بــه ســبک 
دســتورهای فارســی زبــان اروپايــی تدوين 
كــرد و دســتور زبــان فارســی را در چهــار 
جلــد تأليــف كــرد. همچنيــن منتخباتی از 
ــه  ــان فارســی را ب ــر اســاتيد زب نظــم و نث
ــداالدب تهيــه كــرد كــه ســال ها  ــام فوائ ن

در مــدارس تدريــس می شــد. 
ــتين  ــب، نخس ــت قري ــد گف ــع باي در واق
اســتادی بــود كــه دســتور زبــان فارســی را 
در قالبــی ســاده و روشــن تدويــن كــرد و 
تدريــس آن را بــه صــورت مــاده مســتقل 
ــم  ــتاد عبدالعظي ــدارس رواج داد. اس در م
قريــب در ســال 1326 طــی جشــنی 
ــر  ــورد تقدي ــران م ــگاه ته ــوی دانش از س
قــرار گرفــت و بــه پــاس خدمــات علمــی 
و فرهنگــی خــود بــه دريافــت نشــان 
ويــژه دانشــگاه تهــران نائــل شــد و يكــی 
ــن  ــام اي ــه ن ــز ب ــگاه ني ــای دانش از تاالره
اســتاد بــزرگ ادبيــات فارســی نامگــذاري 
فرورديــن  ســوم  قريــب،  شــد.زنده ياد 
مــزارش  درگذشــت.  تهــران  در   1344
ــم، در  ــرت عبدالعظي ــرم حض ــوار ح در ج
ــه صحــن آيــت اهلل  ايــوان حــرم مشــرف ب
كاشــانی واقــع اســت. فرهنگســتان زبــان و 
ــات  ــی از خدم ــرای قدردان ادب فارســی، ب
فرهنگــی او خانــه قديمــش را در روســتای 
َگــَركان بازســازی كــرده و مركــز مطالعات 
دســتور زبــان فارســی قــرار داده و مراســم 
افتتــاح آن نيــز در 20 آبــان 1378 برگــزار 

 .ــد ش

محمد محمدی

دکتر قریِب ادبیات
بنیان گذار دستور زبان فارسی نوین
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شــاعران  از  يكــی  هراتــی  ســلمان 
برجســته انقــالب اســالمی، اول فرورديــن 
ــد و  ــا آم ــه دني ــار ب ــا به ــراه ب 1338 هم
كــرد.  رشــد  مذهبــی  خانــواده ای  در 
درس هــای دوره ابتدايــی تــا پايــان دوران 
متوســطه را در زادگاهــش خوانــد. ســپس 
تحصيلــی  راهنمايــی  دانشســرای  در 
پذيرفتــه شــد و پــس از دو ســال در 
ديپلــم  فــوق  مــدرك  هنــر،  رشــته 
گرفــت. پــس از پايــان تحصيــالت، در 
يكــی از مــدارس روســتاهای دور لنگــرود 
مشــغول تدريــس شــد. تخلــص او در 
اشــعارش »آذربــاد« بــود و در شــعرهايش 
ســهراب  از  او  تأثيرپذيــری  مي توانيــم 
يكــي  حتــي  او  ببينيــم،  را  ســپهری 
از شــعرهايش را تقديــم بــه ســهراب 
ســپهري كــرده اســت. دوســتي او بــا 
ــور  ــر امين پ ــينی و قيص ــن حس سيدحس
زبانــزد اســت، سيدحســن حســينی بعــد 
ــار  ــن آث ــي از بهتري ــلمان يك ــرگ س از م
ادبــي اش؛ يعنــي كتــاب »بيــدل، ســپهري 
و ســبک هنــدي« را تقديــم بــه او كــرد و 
قيصــر امين پــور هــم كليــات او را منتشــر 

ــرد. ك
ــالب  ــر انق ــام عص ــاعران بن ــی از ش هرات
اســت كــه زبــان، انديشــه و ديــدگاه 
نوينــی در اشــعارش جلوه گــر اســت. 
شــعر ســلمان با تصاويــر بديــع از طبيعت 
و حــاالت درونــی انســان، ارتبــاط بــا خدا، 

ويژگــی خــاص و لحــن مختــص بــه خــود 
ــاده  ــی و س ــعر او صميم ــان ش ــت. زب اس
اســت، او تمــام صداقــت و صميميت خود 
را در قالــب شــعرهايش می ريخــت. شــعر 
او در عيــن ارتبــاط تنگاتنــگ بــا طبيعــت 
و راز و نيــاز بــا خــدا، دارای مضاميــن 

ــر شــور اســت. اجتماعــی و پ
ــی، در  ــلمان هرات ــعرهای س ــده ش خوانن
ــا  ــز ب ــر چي ــش از ه ــت بي ــه نخس وهل
می شــود.  مواجــه  شــاعر  ايدئولــوژی 
بيشــتر اشــعار ســلمان، مســتقيم يــا 
غيــر مســتقيم، بــه بازگويــی جهان بينــی، 
اعتقــادات و برداشــت های اجتماعــی و 
ــی  ــلمان هرات ــردازد. س ــی او می پ سياس
شــعر را بــرای ادای تعهــد اجتماعــی 
و حتــی گاه سياســی خــود می دانــد. 
ــد،  ــن می گوي ــلمان از وط ــه س ــا ك آن ج
منظــورش ايــران معاصــر اســت و در 
وصــف آن، نــه بــه تاريخ ســرك می كشــد 
و نــه مختصــات فرهنــگ ملی را برجســته 
ســخن  ايرانــی  از  بلكــه  می كنــد، 
می گويــد كــه نــام خيابان هايــش را از 
ــی  ــت زهراي ــد، بهش ــهيدان برگزيده ان ش
ــان  ــت، ميزب ــن اس ــروی زمي ــه آب دارد ك
ــطه  ــه واس ــوده و ب ــام)ره( ب ــرت ام حض
جنــگ، چنديــن تابســتان اســت كــه در 

خــون و آفتــاب می رقصــد.
زبــان  هراتــی،  ســلمان  شــعر  زبــان 
شــعر انقــالب اســت. او را می تــوان از 

ــان  ــن شــاعران در حــوزه زب تأثيرگذارتري
ايــن دوره دانســت. كمتــر خواننــده ای 
ــا  ــردن ب ــرار ك ــاط برق ــه در ارتب اســت ك
شــعر ســلمان بــه مشــكل بيفتــد. در 
شــعر او، كلمــات طــوری در كنــار هــم 
ــان  ــچ كدامش ــه هي ــده اند ك ــده ش چي
بــرای بقيــه غريــب نيســت. او يكــی از 
پانــزده شــاعر برگزيــده بيســت ســال 
شــعر جنــگ هــم محســوب می شــود 
ــی شــد. او  ــه در ســال 1379 معرف ك
ــا در  ــاعران برجســته و توان ــی از ش يك
ــت  ــگ اس ــعر جن ــالب و ش ــه انق عرص
ــالب را درك و آن را  ــی زود انق ــه خيل ك
در اشــعارش منعكس كرد. شــعر ســلمان، 
سرشــار از عشــق، ايمــان و خلــوص اســت 
كــه ارزش هــای بی بديــل هويــت انســانی 
ــگ،  ــعر او جن ــد. در ش ــان می ده را نش
عنصــری ضــد بشــری و ويران كننــده 
ــت و  ــب اس ــا و واج ــه زيب ــت، بلك نيس
رنــگ دفــاع مقــدس بــه خــود می گيــرد:

وقتی كه از هوای گرفته بودن
به سمت جبهه می آيی

تمام تو در معيت آفتاب است
زير كسای متبرك توحيد...

ســلمان هراتــی 9 آبــان 1365 در لنگــرود 
ــر  ــال عم ــاعر 27 س ــن ش ــت. اي درگذش
كــرد امــا از او آثــار مانــدگاری به جــا مانده 
اســت. در ادامــه يكــی از مشــهورترين 

ــم:  ــم می خواني ــا ه ــعار او را ب اش
پيــش از تــو آب معنــی دريــا شــدن 

نداشــت 
ــردا شــدن  ــود و جــرأت ف ــده ب شــب مان

نداشــت
بسيار بود رود در آن برزخ كبود 
اما دريغ زهره دريا شدن نداشت

در آن كوير سوخته، آن خاك بی بهار 
حتی علف اجازه زيبا شدن نداشت
گم بود در عميق زمين شانه بهار 

بی تو ولی زمينه پيدا شدن نداشت
ــراس  ــی از ه ــاف ول ــه ص ــر چ ــا اگ دل ه

ــنگ س
آيينه بود و ميل تماشا شدن نداشت

چــون عقــده ای بــه بغــض فــرو بــود 
حــرف عشــق... ايــن عقــده تا هميشــه ســر 

 ــت ــدن نداش وا ش

شاعِر 
دریا شدن

به یاد سلمان هراتی، 
تصویرگر طبیعت و 

راوی راز و نیاز با خدا

محمدرضا جم منش

خواننده شعرهای 
سلمان هراتی، 
در وهله نخست 
بیش از هر چیز با 
ایدئولوژی شاعر 
مواجه می شود

زبان شعر سلمان هراتی، زبان شعر انقاب است. او را می توان از تأثیرگذارترین 
شاعران در حوزه زبان این دوره دانست
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مترجمــی  و  ترانه ســرا  فيلمســاز،  روزنامه نــگار،  نويســنده، 
ــتن  ــرف نوش ــرش را ص ــال از عم ــت س ــل و هف ــه چه ــت ك اس
كــرده و اغلــب مــا او را بــا عاشقانه نويســی های بی نظيــرش 
ــر  ــار ديگ ــرم«، »ب ــه همس ــاه ب ــه كوت ــل نام ــيم. »چه می شناس
شــهری كــه دوســت می داشــتم«، »يــک عاشــقانه آرام« و ... آثــار 
ــش  ــه قلم ــتند ك ــی هس ــادر ابراهيم ــاد ن ــده زنده ي شناخته ش
ــن  ــنده 14 فروردي ــن نويس ــت. اي ــا آشناس ــياری از م ــرای بس ب
1315 در تهــران متولــد شــده و 16 خــرداد 1387 در ســن 72 

ــت. ــران درگذش ــالگی در ته س
نــادر ابراهيمــی تحصيــالت مقدماتــی خــود را در تهــران 
دبيرســتان  از  ادبــی  ديپلــم  گرفتــن  از  پــس  و  گذرانــد 
دارالفنــون، بــه دانشــكده حقــوق وارد شــد. امــا ايــن دانشــكده 
ــان و  ــته زب ــپس در رش ــرد و س ــا ك ــال ره ــس از دو س را پ
ــک  ــه ي ــت. از 13 ســالگی ب ــات انگليســی ليســانس گرف ادبي
ســازمان سياســی پيوســت كــه بارهــا دســتگيری، بازجويــی و 
زنــدان رفتــن را برايــش در پــی داشــت. ارائــه فهرســت كاملــی 
ــود در دو  ــت. او خ ــواری اس ــی، كار دش ــغل های ابراهيم از ش
ــع  ــرح وقاي ــن ش ــاغل« ضم ــغله« و »ابوالمش ــاب »ابن مش كت

زندگــی، بــه فعاليت هــای گوناگــون خــود نيــز پرداختــه  
ــری  ــک كارگ ــت: كم ــغل های او بوده اس ــه ش ــت. از جمل اس
چاپخانــه،  كارگــری  تركمن صحــرا،  در  ســيار  تعميــرگاه 
حســابداری و تحويلــداری بانــک، صفحه بنــدی روزنامــه و 
مجلــه و كارهــای چــاپ ديگــر، ميرزايــِی يــک حجــره فــرش 
در بــازار، مترجمــی و ويراســتاری، ايران شناســی عملــی و 
و  مســتند  فيلمســازی  ايران شــناختی،  مقاله هــای  چــاپ 
ســينمايی، مصــور كــردن كتاب هــای كــودكان، مديريــت 
روی  نقاشــی  و  نقاشــی  خطاطــی،  كتاب فروشــی،  يــک 

روســری و لبــاس، تدريــس در دانشــگاه ها و...
در تمــام ســال های پــركار و بــی كار يــا وقت هايــی كــه در زنــدان 
بــه  ســر می بــرد، نوشــتن را كــه از 15 ســالگی آغــاز كــرده بــود 
ــا  ــود را ب ــاب خ ــتين كت ــال 1342 نخس ــت. در س ــار نگذاش كن
عنــوان »خانــه ای بــرای شــب« بــه  چــاپ رســانيد كــه داســتان 
»دشــنام« در آن بــا اســتقبالی چشــمگير مواجــه شــد. تــا ســال 
1380 عــالوه بــر صدهــا مقالــه تحقيقــی و نقــد، بيــش از صــد 
كتــاب از او چــاپ و منتشــر شــده  اســت كــه دربرگيرنده داســتان 
ــاب كــودك و نوجــوان، نمايشــنامه،  ــاه، كت ــان( و كوت ــد )رم بلن
ــن  ــت. ضم ــون اس ــای گوناگ ــش در زمينه ه ــه و پژوه فيلمنام
ــده  ــا برگردان ــف دني ــای مختل ــه زبان ه ــرش ب ــد اث ــه چن آن ك

شده اســت.
نخســت  جايــزه  كــودكان،  ادبيــات  عرصــه  در  ابراهيمــی 
ــزه  ــزه نخســت تعليــم و تربيــت يونســكو، جاي براتيســالوا، جاي
ــزه ديگــر را هــم  ــن جاي ــران و چندي ــده ســال اي كتــاب برگزي
دريافــت كــرده  اســت. او همچنيــن عنــوان »نويســنده برگزيــده 
ادبيــات داســتانی 20 ســال بعــد از انقــالب« را بــرای داســتان 
آورده   به دســت  بــدون دود«  بلنــد و هفت جلــدی »آتــش 

اســت.
ايــن نويســنده كــه بيشــتر بــا داســتان ها و عاشــقانه هايش 
شــناخته می شــود، اثــر مانــدگار ديگــری هــم دارد بــا نــام »ســه 
ــاب،  ــد«. كت ــا می آم ــاور م ــوی ب ــه از فراس ــردی ك ــا م ــدار ب دي
گــزارش ســه نوبــت ديــدار نويســنده بــا امــام خمينــی)ره( اســت. 
مجلــدات اول و دوم كتــاب را نــادر ابراهيمــی در بيــن ســال های 
ــت و  ــدی اس ــه 3 جل ــاب اگرچ ــت. كت ــته اس ــا 77 نوش 75 ت
ــا  ــته، ام ــد نوش ــه آن را در 3 جل ــه ك ــا گفت ــز باره نويســنده ني
تنهــا دو جلــد از آن در دســت اســت و جلــد ســوم هرگــز منتشــر 
نشــده اســت و حــاال در ســال های فقــدان نــادر ابراهيمــی، كســی 

از سرنوشــت جلــد ســوم خبــر نــدارد.
ــتان  ــه ها« داس ــه ريش ــت ب ــوان »رجع ــا عن ــت ب ــد نخس جل
بلنــدی دربــاره زندگــی امــام خمينــی اســت، كــه نويســنده در 
آن كوشــيده ابعــاد مختلــف شــخصيتی او را در قالــب داســتان 
ــام  ــی ام ــع دوران كودك ــرح وقاي ــد ش ــن جل ــد. اي بررســی كن
خمينــی و شــكل گيری شــخصيت ايشــان اســت. كتــاب 
ــر  ــال 1377 منتش ــری در س ــوزه هن ــط ح ــتين بار توس نخس

.ــت ــده اس ش

داستان نویس پُرکار
کوتاه از زندگی نادر ابراهیمی، 
عاشقانه نویسی که برای امام)ره( نوشت 
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چیستی هنر متعهد
هنرازیکنوعخاص 

حســن بنیانیان/رئیــس ســابق حوزه هنــری: هــر تحول اساســی 
در اداره يــک جامعــه كــه از آن بــه عنــوان انقــالب نــام می بريــم، 
درون خــود شــعارهای محــوری و اساســی دارد كــه تعيين كننــده 
مســير همــه تصميم گيری هــای ريــز و درشــت مســئولين و آحــاد 
مــردم وفــادار بــه ارزش هــای آن انقالب اســت. حال اگــر هنرمندان 
وفــادار بــه آن انقــالب بتواننــد خالقيــت هنــری خــود را در خدمت 
تعميــق و اســتقرار شــعارهای اصلــی آن انقــالب قــرار دهنــد، به آن 
آثــار هنــر انقالبــی می گوينــد و البتــه موفقيــت ايــن هنرمنــدان 
ــعارهای  ــار، ش ــوای آث ــن محت ــه بي ــود ك ــل می ش ــی تكمي وقت
انقــالب و نيازهــای فطــری انســان پيونــد هم افزايــی ايجــاد شــود. 
هنــر انقــالب اســالمی، نــوع خاصــی از هنــر اســت كــه وقتــی در 
معــرض اســتفاده مخاطــب قــرار گرفــت، درك و تعهــد مخاطــب را 
از ارزش هــای انقــالب اســالمی افزايــش دهــد و يــا آشــنايی او را از 
تاريــخ انقــالب و زحمــات كشيده شــده در بــاب پيــروزی يــا تــداوم 
انقــالب افزايــش دهــد و در بيانــی ديگــر بتوانــد يــاران جديــدی را 
بــرای حمايــت از انقــالب بــه صحنــه آورد و همچنيــن بــا افشــای 
ــد. ــر آب كن ــا را نقــش ب ــای آن ه ــای دشــمنان، تالش ه توطئه ه

ويژگــی هنــر انقــالب اســالمی، همراه ســازی عقالنيــت، آگاهــی و 
احســاس مخاطبيــن بــرای حمايــت از انقــالب اســالمی اســت كــه 
ــردان  ــه م ــی و حماســی هم ــای علمــی، تجرب از همــه ظرفيت ه
و زنــان آزاده اســالمی در طــول تاريــخ هــزار و چهارصــد ســاله از 
ظهــور اســالم تــا امــروز می توانــد اســتفاده كنــد و بــه مــوازات آن 
از همــه موفقيت هــای انقــالب اســالمی و نظــام جمهوری اســالمی 
ــاب  ــه های ن ــای انديش ــه از ظرفيت ه ــور ك ــرد؛ همان ط ــره بب به
ديــن اســالم، بــا قرائــت اســالم نــاب محمــدی)ص( می تــوان بهــره 
جســت. بــه عقيــده مــن ســرمايه گذاری روی اســتعدادهای جــوان 
ــن راه بيشــتر  ــر جــواب می دهــد و از اي ــف بهت اســتان های مختل

می تــوان بــه خلــق آثــار هنــری انقالبــی خدمــت كــرد.

انقالب،خونیدررگهایهنر

علیرضــا کمــری/ محقــق و نویســنده: هنــر انقــالب اســالمی بــه هنــری 
ــری،  ــد هن ــی از بُع ــد؛ يك ــی باش ــد ويژگ ــه دارای چن ــود ك ــالق می ش اط
يعنــی معيارهــا و ارزش هــای زيباشناســانه داشــته باشــد، ديگــری اين كــه 
ــد و  ــوان باش ــو و همخ ــالمی همس ــای اس ــا و نگرش ه ــا، باوره ــا ارزش ه ب
همچنيــن ارزش هــا، نگره هــا و آرمان هــای انقــالب اســالمی در آن تجلــی 

داشــته باشــد.
هنــر انقــالب اســالمی الزامــاً هنری نيســت كــه شــعارها و نمادهــای انقالب 
اســالمی در آن محســوس، مشــهود و مســتقيم بــه كار گرفتــه شــده باشــد، 
گاهــی روح اثــر، ترجمــان و گويــای فرهنــگ و ارزش هــای انقــالب اســالمی 
اســت؛ در واقــع هنــر انقــالب اســالمی در همــه ســاحت های هنــری ماننــد 

هنرهــای تجســمی، ادبــی، ســنتی و نــو می توانــد جلــوه بيابــد.

ــا و  ــا، باوره ــگ، ارزش ه ــم از فرهن ــری مله ــالمی، هن ــالب اس ــر انق هن
نگرش هــای اســالمی اســت. ايــن هنــر، تعالــی بخــش و رشــددهنده اســت، 
ــاور  ــی، نورب ــگ قرآن ــر فرهن ــه تعبي ــت و ب ــتيز اس ــرا و ستم س عدالت گ
ــم و  ــا مفاهي ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــت. هن ــتيز اس ــز و بدی س و ظلمت گري
نگرش هــای انقــالب اســالمی ماننــد استكبارســتيزی و دفــاع از مســتضعفان 
همخوانــی و همســويی دارد. تفــاوت مقولــه هنــر با هنــر انقالب اســالمی در 
آن اســت كــه هنــر می توانــد شــهوانی و فروديــن باشــد، امــا هنــر انقــالب 
اســالمی، هنــری رحمانــی، فرازيــن و آفاقــی انفســی اســت؛ يعنــی در عيــن 

ــی اســت ايــن جهــان را فرامــوش نمی كنــد. حــال كــه آن جهان
در عرصــه كاری  نيــز كــه نوشــتن، به ويــژه در حــوزه ادبيــات و بــه شــكل 
ويژه تــر ادبيــات و فرهنــگ عاشوراســت،  تقيــد بــه طــرح ابعــاد حماســی، 
عبرتــی و آموزه هــای عاشــورايی شــاخص تر اســت و هنــر انقــالب اســالمی 
در حــوزه نــگارش و نوشــتنم چــون خــون در رگ هــای همــه آثــار جريــان 

 .و ســريان دارد

هنر انقالب
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زمانه

بــه روايــت تقويــم، 20 فرورديــن روز هنــر انقــالب اســالمی نــام 
گرفتــه اســت؛ بــه يــاد مــردی كــه هنــر را معنايــی تازه بخشــيد. 
او هنــر را بلــد بــود، انقــالب را می فهميــد، جبهه هــای جنــگ را 
بــا همــه وجــودش احســاس كــرده بــود و هنــر ايــران اســالمی 
ــد  ــی، هنرمن ــی آوين ــهيد مرتض ــيد. ش ــازه بخش ــی ت را معناي
فيلمســازی كــه »ســيد شــهيدان اهــل قلــم« لقــب گرفته اســت، 
از ســال 1358 همــراه بــا گــروه جهــاد وارد عرصــه مستندســازی 
شــده بــود. روز 20 فرورديــن 1372 در اثــر اصابــت تركــش ميــن 
بــه شــهادت رســيد و بــه بهانــه ســالروز شــهادت و گراميداشــت 
نامــش، ايــن روز بــا پيشــنهاد هنرمنــدان حــوزه هنــری و تأييــد 

رهبــر معظــم انقــالب، روز هنــر انقــالب اســالمی نــام گرفــت. 

دوربيندردستمردیعاشق
ــا  ــه دني ــهر ري ب ــر 1326 در ش ــي 20 مه ــيدمرتضي آوين س
آمــد. در ســال 1333 كالس اول دبســتان را در خميــن بــه پايــان 
رســاند، دو ســال بعــد بــه دليــل موقعيــت شــغلي پــدر از خميــن 
ــود،  ــه در زنجــان مدرســه اي نب ــد. از آن جــا ك ــه زنجــان رفتن ب
بنابرايــن پــدرش مدرســه اي در ايــن شــهر دايــر كــرد و مرتضــي 
توانســت دوره ابتدايــي را تمــام كنــد. دبيرســتان خــود را هــم در 
كرمــان در رشــته رياضــي پشــت  ســر گذاشــت. آوينــي خدمــت 
ســربازي خــود را هــم در نيــروي هوايــي بــه پايــان رســاند و در 

ســال 1344 وارد دانشــكده هنرهــاي زيبــا شــد.
شــهيد آوينــي در معمــاري و ادبيــات بــه دنبــال معنــاي واقعــي 
هنــر بــود و در عيــن حــال كــه دانشــجوي هنــر بــود، بــه فلســفه 
ــم  ــياري از ه ــه بس ــه گفت ــت. ب ــي داش ــه فراوان ــات عالق و ادبي
دوره ای هايــش، آوينــي داراي نبــوغ ويــژه اي در فلســفه و ادبيــات 
بــود. بــه نقاشــي و شــعر گرايــش زيــادی داشــت، هــم نقاشــی 

ــرود.  ــعر می س ــم ش ــرد و ه می ك
ــد و  ــي)ره( از تبعي ــام خمين ــت ام ــس از بازگش ــال 57 پ در س
پيــروزي انقــالب شــكوهمند اســالمي ايران، بــه فرمايشــات رهبر 
كبيــر انقــالب بــه دقــت گــوش مــي داد. پــس از انقالب اســالمي، 
ــه شــدت  ــه آرمان هــاي امــام)ره( و انقــالب ب مرتضــي آوينــي ب
گــره خــورد و راه حقيقــي را يافــت. در ســال 1358 وارد جهــاد 
ــه فيلمســازي روي  ــان كوتاهــي ب ــس از زم ســازندگي شــد و پ

آورد.
از ســال 1364 تــا 1367 بــه همــراه گروهــي ســاخت مجموعــه 
مســتند »روايــت فتــح« را آغــاز كــرد. ســاخت مســتند »روايــت 
فتــح« از عمليــات خيبــر شــروع شــد و تــا عمليــات مرصــاد ادامه 
داشــت. آوينــي روش مستندســازي اش را كــه هــدف آن ظاهــر 
ــار  ــت. آث ــام گذاش ــراقي« ن ــتند اش ــود »مس ــت ب ــردن واقعي ك

مردی در آسمان اشراق
به احترام سید مرتضی آوینی و شاعرانگی های عارفانه اش

فؤاد زندی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره  20 |     فروردین1396    85

ــه  ــكل گيری مؤسس ــب ش ــته موج ــد برجس ــن هنرمن ــده اي ارزن
ــه  ــه البت ــح در اواخــر ســال 1370 شــد ك ــت فت ــي رواي فرهنگ
نبايــد نقــش رهبــر معظــم انقــالب و فرمــان و تأكيــد ايشــان بــر 
تــداوم توليــد مســتندهای روايــت فتــح را در ايــن ميــان ناديــده 

گرفــت. 
شــهيد آوينــي و گــروه فيلمبــرداران روايــت فتــح، بعــد از ايــن 
ــد و طــي  ــر گرفتن ــي را از س ــه مناطــق جنگ ــفر ب ــه س ــود ك ب
مدتــي كمتــر از يــک ســال كار تهيــه شــش برنامــه از مجموعــه 
ده قســمتي »شــهري در آســمان« را بــه پايــان رســاندند و 
مقدمــات تهيــه مجموعه هــاي ديگــري را دربــاره آبــادان، 
سوســنگرد، هويــزه و فكــه تــدارك ديدنــد. »شــهري در آســمان« 
ــهر  ــري خرمش ــاز پس گي ــقوط و ب ــره، س ــه محاص ــه واقع ــه ب ك
ــي  ــهيد آوين ــي ش ــات زمين ــر حي ــاي آخ ــت در ماه ه مي پرداخ
ــن  ــل اي ــراي تكمي ــه او ب ــا برنام ــد، ام ــش ش ــون پخ از تلويزي
ــا شــهادتش در روز  ــه و ســاختن مجموعه هــاي ديگــر ب مجموع
جمعــه بيســتم فرورديــن 1372 در فكــه ناتمــام مانــد و بــر اثــر 

ــه شــهادت رســيد.  انفجــار ميــن ب
ــم  ــد فيل ــش از يكص ــال هاي 58 و 59 بي ــی در س ــهيد آوين ش
ــد از:  ــا عبارتن ــم آن ه ــن مه ــي عناوي ــه بعض ــود ك ــاخته ب س
در  روز  »شــش  مجموعــه  گزيده هــا«،  »خــان  مجموعــه 
»حقيقــت«،  مجموعــه  خــون«،  »فتــح  تركمن صحــرا«، 
ــت  ــه »رواي ــار فراموشــي )بشــاگرد(«، مجموع »گمگشــتگان دي
ــز  ــراب« ني ــه »س ــمت اول از مجموع ــارده قس ــح« و در چه فت

ــود.  ــاژ ب ــت مونت ــري و سرپرس ــاور هن مش

مردماورانمیشناختند
ــی را  ــردم آوين ــهادت، م ــل از ش ــا قب ــه ت ــت ك ــب اين جاس جال
چنــدان نمی شــناختند و تنهــا بــا آثــارش روبــه رو بودنــد. جامعــه، 
مســتندهای »روايــت فتــح« را می شــناخت و نــه آوينــی را، چــرا 
كــه ايــن هنرمنــد بــه خــود قــول داده بــود ديگــر چيــزی كــه 
حديــث نفــس باشــد را ننويســد و از خــودش ســخنی بــه ميــان 
نيــاورد. او بــه ايــن تصميــم خــود وفــادار مانــده بــود و چــه بســا 
ــال های  ــردم س ــود، م ــده ب ــل نش ــهادت نائ ــض ش ــه في ــر ب اگ

ــام و چهــره نمی شــناختند.  ــه ن ــی ديگــری هــم او را ب طوالن
ــر  ــان و تفك ــا عرف ــر ب ــاط هن ــن ارتب ــی در تبيي ــهيد آوين ش
ــر  ــن تفك ــوا، عي ــون و محت ــاظ مضم ــر از لح ــد: »هن می نويس
ــی از  ــان و تجل ــوه بي ــا در نح ــت و تنه ــان اس ــت و عرف و حكم
آنــان متمايــز می شــود. مايــه اصلــی هنــر نيــز عشــق و عرفــان 
اســت. مســيحای عشــق اســت كــه روح شــيدايی در پيكــر هنــر 
ــرده  ــز جــز جســد م ــر ني ــن روح، هن ــر نباشــد اي ــد و اگ می دم

بيــش نيســت.« و در جايــی ديگــر می نويســد: »شايســته اســت 
كــه هنرمنــدان، خــود را در ايــن آينــه عبــرت بنگرنــد، مبــادا كــه 
بــرای هنــر شــأن اســتكمالی مســتقل از ديــن و كمــال و فضيلــت 
و حكمــت و فرزانگــی قائــل شــوند؛ و اگــر نــه، ايــن طمــع خــام 
ــار را در آيينــه جــام،  ــان را خواهــد فريفــت كــه عكــس رخ ي آن
جمــال خويشــتن انگارنــد و دل در ايــن عكــس منعكــس ببازنــد 
و هنرشــان حجــاب اكبــر شــود. حجــاب اكبــر، هنــری اســت كــه 
تعلــق خويــش را بــه آن ميثــاق ازلــی و عهــد الســت انــكار كند.«

اشراِقآوینی
ــه ای  ــه گون ــه و ب ــراقی را فی البداه ــوان اش ــی عن ــهيد آوين ش
ــان  ــر ايش ــرد و تعبي ــاب ك ــود انتخ ــرای كار خ ــفه آميز ب مكاش
ــه معنــی  ــود. اشــراق در لغــت ب از آن نوعــی شــهود حقيقــت ب
روشــن كــردن و نــور دادن اســت. بــا اشــراق هــر چيــزی روشــن 
ــا را  ــد و همه ج ــوع می كن ــيد طل ــه خورش ــی ك ــود، گوي می ش
غــرق نــور می كنــد. ايــن هنرمنــد در آثــارش بــه دنبــال اشــراق 
بــود و البتــه بايــد تأكيــد كــرد تعريــف او از اشــراق شــباهتی بــه 
فلســفه اشــراق ســهروردی، فيلســوف بــزرگ كشــورمان، نــدارد. 
او اشــراق خــاص خــودش را دارد. از نــگاه آوينــی تجربــه اشــراق 
ايــن اســت كــه انســان چنــان بــه حقيقــت نزديــک شــود كــه 
ــه هميــن دليــل فيلمســازی او  ــرود. ب حجــاب نفــس از ميــان ب
بيــش از آن كــه بــر تــوان و تكنيــک فيلمســاز تأكيــد كنــد، بــه 
ادراك و برداشــت او از حقيقــت بــاز می گــردد. از ايــن رو در 
ــی  ــج، و روايت ــف راي ــا از تعاري ــرداری ره ــاهد تصويرب كار او ش
ــدون هيــچ  ــرد، ب ــه دل جنــگ می ب شــعرگونه كــه دوربيــن را ب
ــا  ــا رزمنده ه ــرود، ب ــش از دســت ب ــادا جان ــه مب ترســی از اين ك
ــا روايــت خــاص  ســاده و صميمــی حــرف می زنــد و جنــگ را ب
خــودش بيــان می كنــد هســتيم، كاری كــه كمتــر در آثــار اغلــب 
ــده از  ــه جــا مان ــان و مســتندهای ب فيلمســازان جنگــی در جه

ــود.  ــده می ش ــا دي آن ه
ــا  ــه ج ــای ب ــته ها و فيلم ه ــی در نوش ــاوت او به خوب ــگاه متف ن
مانــده اش مشــهود اســت و فــارغ از هرگونــه تفســيری كــه ايــن 
روزهــا ايــن و آن بــه آوينــی نســبت می دهنــد، بايــد ايــن مــرد 
ــا  ــود تماش ــه وج ــا هم ــش را ب ــد فيلم هاي ــد. باي ــد و خوان را دي
ــه قضاوتــی  كــرد، بايــد نوشــته هايش را خوانــد و فــارغ از هرگون
ــل  ــهيدان اه ــيد ش ــه »س ــاعرانگی های عارفان ــا ش ــازه دارد ت اج
ــالش كــرد  ــز ت ــم« در جانمــان بنشــيند. او بيــش از هــر چي قل
تــا آرمان هــای مــردم را در آثــار و گفتــارش جــاری كنــد. هرگــز 
ــاور داشــت  ــه آنچــه ب آرمان هــای انقــالب را فرامــوش نكــرد و ب

 .ســخت معتقــد مانــد

شهید آویني در معماري و ادبیات به دنبال معناي واقعي هنر بود و در عین حال که 
دانشجوي هنر بود، به فلسفه و ادبیات عاقه فراواني داشت

 تا قبل از 
شهادت، مردم 
آوینی را چندان 
نمی شناختند و تنها 
با آثارش روبه رو 
بودند. جامعه، 
مستندهای »روایت 
فتح« را می شناخت 
و نه آوینی را، چرا 
که این هنرمند 
به خود قول داده 
بود دیگر چیزی 
که حدیث نفس 
باشد را ننویسد و از 
خودش سخنی به 
میان نیاورد
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گفتگو

اســفند ماه  متولــد  برجــی  رضــا 
ــاز  ــدان، مستندس ــال 13٤3 در هم س
در  کــه  اســت  ایرانــی  عــکاس  و 
ــور  ــا حض ــای دنی ــیاری از جنگ ه بس
ــال 1361  ــت. او از س ــرده اس ــدا ک پی
ــگ  ــی جن ــه عکاس ــا 1363 در زمین ت
ــا ۷1  ــال 63 ت ــته و از س ــت داش فعالی
ــت.  ــوده اس ــح ب ــت فت ــکاس روای ع
ــهید  ــام، ش ــا ن ــه ب ــی ک ــت فتح روای
ــورده  ــره خ ــی گ ــی آوین ــید مرتض س
اســت. برجــی در کارنامــه فعالیت هــای 
ــان،  ــور جه ــی در ۷5 کش ــود عکاس خ
ــردار  ــردان و تصویرب ــده، کارگ تهیه کنن
ــم  ــی و فیل ــتند، عکاس ــریال مس 15 س
 ٨0 و   60،۷0 دهه هــای  در  جنــگ   1٤
ــون«  ــک و زیت ــواحل اش را دارد و »س
ــان(،  ــگ 33 روزه لبن ــتندی از جن )مس
ــادران  ــق«، »م ــه و زنب ــال های گلول »س
ــان« و »در  ــل بدخش ــا«، »لع صربرنیتس
ــاخص  ــار ش ــی آث ــر« برخ ــداد غدی امت
ــوند.  ــوب می ش ــاز محس ــن مستندس ای
ــهید  ــگاه ش ــر از ن ــاره هن ــا او درب ب

ــم.  ــو کردی ــی گفتگ آوین

ــهید  ــده از ش ــا مان ــه ج ــتندهای ب مس
آوینــی مســتندهایی خــاص هســتند که 
از نــگاه منتقــدان بــا دیگــر مســتندهای 
بــه جــا مانــده از جنــگ در دیگــر 
کشــورها کامالً متفــاوت هســتند. کمی از 
حــال و هــوای مســتندهای ایــن هنرمند و 
ــا دیگــر کارهــای مشــابه  تفاوت هایــش ب

بگوییــد. 
آقــا مرتضــی، نســبت بــه مســتند دغدغــه 
ــه  ــی دغدغ ــر موضوع ــی اگ ــت؛ يعن داش
ــد  ــت می تواني ــی راح ــد، خيل ــما باش ش
ــی  ــا مرتض ــيد. آق ــر بكش ــه تصوي آن را ب
ــاختار،  ــگاه و س ــوع ن ــينما، در ن ــه س ب
ابداعاتــی داشــت. ايشــان حاشــيه های 
ــگ از شــليک  ــت. جن موضــوع را می گرف
تــوپ اســت تــا شــليک نفــرات بــه 
همديگــر، ولــی ايــن خــود جنگ نيســت. 
بــر ايــن اســاس قــرار نيســت شــما اصــاًل 
می خواســت  او  شــويد،  هيجــان زده 
ــرف  ــده ح ــا بينن ــادگی ب ــال س در كم
ــا مرتضــی اعتقــاد داشــت بايــد  ــد. آق بزن
ــراي  ــا مــردم حــرف بزنيــم؛ ب مســتقيم ب
و  كــرد  حــذف  را  ميكروفــون  مثــال 

ــدارد  ــگار وجــود ن ــه اســم خبرن كســی ب
ــن  ــی دوربي ــت. حت ــطه ها را برداش و واس

ــود. ــاس نمی ش ــی احس ــم گاه ه

در مســتندهای بــه جــا مانــده، مــا 
می شــویم  روبــه رو  رزمندگانــی  بــا 
ــان را  ــرف دلش ــت ح ــی راح ــه خیل ک
می زننــد؛ چگونــه ایــن فضــای صمیمــی 

می شــد؟  ایجــاد 
ــات  ــه عملي ــل از اين ك ــه قب ــا دو هفت م
شــود، گــردان می رفتيــم و در طــول 
يــک روز شــايد يــک يــا دو دقيقــه فيلــم 
می گرفتيــم و پــس از مدتــی دوربيــن 
ــادی می شــد  ــده ع ــرای بچه هــای رزمن ب
و  نمی كردنــد  حــس  را  حضــورش  و 
ــر  ــات، ديگ ــت روز عملي ــن جه ــه همي ب
عالمــت پيــروزی را نشــان نمی دادنــد 
ــا  ــی عص ــه خيل ــود ك ــور نب ــا اين ط و ي
قــورت داده بخواهنــد حــرف بزننــد. پــس 
از شــب عمليــات بــه دليــل هميــن عادی 
ــد  ــه می گفتن ــه ك ــن، آنچ ــدن دوربي ش
ــود. مرتضــی اعتقــاد داشــت  حــرف دل ب
ــاًل  ــرداری كام ــک فيلمب ــه تكني ــد ب باي
اشــراف داشــته باشــيد و بعــد كــه كامــاًل 
ــاره  ــک را پ ــه شــديد، حجــاب تكني پخت
كنيــد و حــاال »روايــت فتــح« را بگيريــد.

ــهید  ــه ش ــینمایی ک ــه س ــیم ب و می رس
ــاد  ــراق ی ــوان اش ــا عن ــی از آن ب آوین

می کنــد. 
دوربيــن  اشــراق،  ايــن  در  بلــه. 
حقيقتــی  و  می شــود  شــهادت دهنده 
ــا  ــرف آق ــود. ح ــق می ش ــت خل در واقعي
ــد  ــن باي ــه دوربي ــود ك ــن ب ــی اي مرتض
بخشــی از شــما باشــد مثــل يــک  چشــم. 
او دغدغــه داشــت و بــا دغدغه هايــش 
يــک  امــروز  وقتــی  مــی زد.  حــرف 
مثــال  بــراي  می خواهــد  فيلمســاز 
ــی   ــا وقت ــی بســازد، ت ــدز فيلم ــاره اي درب
ــن موضــوع را نداشــته باشــد،  ــه اي دغدغ
نمی توانــد واقعيــت را به خوبــی نشــان 

ــد.  ده

روایت رضا برجی، مستندساز و عکاس جنگ از شهید آوینی
عده ای به او با نگاه قدسی می نگرند

علی سمیعی
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قبــل از این کــه بــه بحــث مهــم 
اشــراق ســینمایی و تأثیــر آن بــر هنــر 
ــم از  ــم، می خواهــم بدان آوینــی بپردازی
ــان از  ــدازه ایش ــه ان ــا چ ــما ت ــگاه ش ن
فلســفه اســالمی و غــرب تأثیــر گرفتــه 

ــود؟ ب
ــی  ــت. يك ــی اس ــی مهم ــوع خيل موض
در  آوينــی  شــهيد  خصوصيــات  از 
بــه  او  كامــل  آشــنايی  فيلمســازی، 
فلســفه شــرق و غــرب و عرفــان نظــری 
بــود. از ســوی ديگــر ســوار بــر تكنيــک 
ســينما بــود و تكنيــک را در جهــت 
ــه  ــون ب ــه پيرام ــود ب ــگاه خ ــداف و ن اه
ــش و  ــن دان ــايه اي ــت. در س كار می گرف
ــود  ــان ب ــفه و عرف ــا فلس ــن آن ب آميخت
كــه آوينــي ســاخته شــد و حاصــل ايــن 
مســتندهای  ماندگارشــدن  شــناخت، 
ــهيد  ــن ش ــاد م ــه اعتق ــود. ب ــراق ب اش
آوينــی در ســينمای ايــران ظرفــی از 
تصويــر و فلســفه كــه بيشــتر طــرح بيــان 
ــی  ــود را ســاخت. ول فلســفه مالصــدرا ب
ــود  ــرده ب ــان ك ــه بي ــفانه آنچــه ك متأس
ــرد، از  ــدا نك ــدن پي ــزرگ ش ــت ب فرص
هميــن رو بــرای شــناخت بيشــتر شــهيد 
آوينــی در درجــه نخســت بايــد ديــدگاه 
او بــه جهــان هســتی و در ادامــه ســينما 

ــت. را درياف

ــری  ــی بازنگ ــراقی آوین ــگاه اش ــر ن اگ
شــده و بــه دور از هرگونــه جانبــداری وارد 
عرصــه همــه هنرهــا شــود، چــه نتیجه ای 

خواهــد داشــت؟ 
 ای كاش خــودش می مانــد تــا ســينمای 
اشــراق را تكامــل مي بخشــيد، نظرياتــش 
را دربــاره ايــن موضــوع بــه وضــوح شــرح 
مــی داد و زمينــه ورود آن بــه ديگــر 
هنرهــا را هــم فراهــم می كــرد، امــا 
حــاال كار خيلــی ســخت اســت. مــا 
می دانيــم كــه اشــراقيون در فلســفه، 
موجــودی  هــر  بــه  جديــدی  نــگاه 
دارنــد. آقــا مرتضــی آوينــی ديــدگاه 
ــگاه  ــن ن ــت و اي ــا داش ــه دني ــانی ب انس

ــاری  ــينما ج ــدازه ای در س ــا ان ــز ت را ني
ــزرگ  ــت ب ــفانه فرص ــی متأس ــرد، ول ك
ــل  ــن دلي ــه همي ــرد. ب ــدا نك ــدن پي ش
ــد  ــی باي ــه انديشــه های آوين ــدم ك معتق
دوبــاره بازخوانــی شــود. امــا آنچــه امــروز 
ــت  ــن اس ــی آورد اي ــه درد م ــرا ب دل م
كــه شــاهدم عــده ای بــه شــهيد آوينــی 
ــه در  ــد، البت ــی می نگرن ــگاه قدس ــا ن ب
وارســته بودن آوينــی شــكی نيســت، 
ــل  ــهيد اه ــن ش ــه اي ــم ك ــا بپذيري ام
ــوده اســت و  ــم يــک انســان عــادی ب قل
ــد  ــه عقاي ــا هم ــی ب ــه ايران از دل جامع
مذهبــی كــه وجــود دارد بيــرون آمــده و 
در مســير درســتی قــدم برداشــته اســت. 
مرتضــی  شــهيد  عــده ای  متأســفانه 
ــد  ــت دارن ــه دوس ــه ك ــی را آن گون آوين
ــی اســت  ــن در حال مطــرح می كننــد. اي
كــه بايــد آوينــی را همان گونــه كــه 
ــل  ــيد اه ــن س ــم. اي ــرح كني ــود مط ب
قلــم معتقــد بــود كــه ســينمای اســالمی 
وجــود نــدارد، امــا می تــوان مســائل 
مطــرح در مباحــث دينــی را بــه عنــوان 
ســينمای دينــی مطــرح كــرد، ولــي 
در ســاير هنرهــا، مفهــوم اســالم بــه 

درســتی ديــده می شــود. 
بــودن  هنــری  آوينــی،  اعتقــاد  بــه 
ســاير  بــه  نســبت  ســينما  مقولــه 
هنرهــای ديگــر، از حــق دورتــر اســت و 
ــر. ســينما  ــه باطــل نزديک ت ــه تبــع ب ب
از نــگاه آوينــی بــه دليــل اين كــه الگــو 
تزكيــه شــود  بايــد  قــرار می گيــرد 
ــن  ــره اي ــه در پيك ــی ك ــا ناروايی هاي ت
ــا  ــرود. ام ــن ب ــود دارد از بي ــر وج هن
ــم  ــر بتواني ــدم اگ ــال معتق ــن ح ــا اي ب
شــخصی،  جانبداری هــای  از  فــارغ 
ســينمای  بــه  مرتضــی  آقــا  نــگاه 
واكاوی كنيــم، می توانيــم  را  اشــراق 
ــكار ايشــان را  در ديگــر هنرهــا هــم اف
كــه مســيری درســت و به حــق داشــته 
ــره  ــش به ــم و از ثمرات ــت وارد كني اس

 .ببريــم

ازیادگاریهایماندگاراو

 جاذبــۀ خــاك بــه مانــدن می خوانــد 
وآن عهــد باطنــی بــه رفتــن، عقــل بــه 
مانــدن می خوانــد و عشــق بــه رفتــن... 
و ايــن هــر دو را خداونــد آفريــده اســت 
تــا وجــود انســان در آوارگــی و حيــرت 

ميــان عقــل و عشــق معنــا شــود.

 بــا بهــاران روزی نــو می رســد و 
ــه راه روزگاری  ــم ب ــان چش ــا همچن م
ــان  ــان و جهاني ــه جه ــون ك ــو. اكن ن
مرده انــد، آيــا وقــت آن نرســيده اســت 
ــد؟ و  ــر رس ــود س ــيحای موع ــه مس ك

ــا... ــد موته ــی االرض بع يح

 راه كاروان عشــق از ميــان تاريــخ 
می گــذرد و هركــس در هــر زمــره كــه 
ــتان  ــد، داس ــا را بشناس ــد م می خواه
كربــال را بخوانــد، اگرچــه خوانــدن 
داســتان را ســودی نيســت اگــر دل 

ــد... ــی نباش كربالي

 ای شــقايق های آتش گرفتــه، دل 
ــه داغ  ــت ك ــقايقی اس ــا ش ــن م خوني
ــا  ــود دارد، آي ــر خ ــما را ب ــهادت ش ش
آن روز نيــز خواهــد رســيد كــه بلبلــی 
ــهادت  ــرود ش ــا س ــف م ــر در وص ديگ

ــرايد؟  بس

ــرواز اســت، وحــی و  ــال پ ــل ب  تخي
ــی باشــد  الهــام، هــم می تواننــد رحمان
و هــم شــيطانی، خيــال هــم می توانــد 
مثــل كبوترهای ســفيد در آســمان آبی 
ــد  ــم می توان ــد و ه ــرواز كن ــت پ حّري
ــازه  مثــل خفاشــی ســياه از ســقف مغ
ــزان  ــه آوي ــاره وارون ــس ام ــک نف تاري

شــود.

ــر  ــت و اگ ــار اس ــتو به ــن پرس  وط
بهــار مهاجــر اســت، از پرســتو مخــواه 
ــد را  ــه مقص ــتويی ك ــد، پرس ــه بمان ك
ــه اش  ــی الن ــد از ويران ــوچ می بين در ك
نمی هراســد. اگــر مقصــد پــرواز اســت، 

ــر. ــران بهت پــس قفــس وي

به اعتقاد من شهید آوینی در سینمای ایران ظرفی از تصویر و فلسفه که بیشتر طرح بیان فلسفه 
ماصدرا بود را ساخت. ولی متأسفانه آنچه که بیان کرده بود فرصت بزرگ شدن پیدا نکرد
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پیشخوان

ــی و واكاوی  ــه بررس ــاز ب ــی ني ــخصيت بزرگ ــر ش ــم ه ــرای فه ب
ــا  ــدا ب ــن شــناخت و فهــم، ابت ــا اي ــم، ام ــارش داري انديشــه ها و آث
ــود.  ــر می ش ــت، ميس ــده اس ــای مان ــه ج ــه از او ب ــاری ك درك آث
شــهيد آوينــی، ســيد و ســاالر شــهيدان اهــل قلــم هــم همان طــور 
ــد پيداســت، صاحــب  ــه او اختصــاص داده ان ــی كــه ب كــه از عنوان
انديشــه و قلــم بــوده و در فيلمســازی هــم صاحــب ســبک. پــس 
بهتريــن دريچــه برای شــناخت او مواجهــه رو در رو با آثارش اســت. 
آوينــِی خودســاخته كــه از روزگار جوانی بســيار خوانده و انديشــيده 
ــی  ــاً وقتــی هــم انقالب ــا فلســفه غــرب مواجهــه داشــته، قطع و ب
ــد،  ــرف می زن ــازد و ح ــم می س ــد، فيل ــاب می نويس ــود، كت می ش
بــرای هــر يــک از ايــن كارهــا داليــل محكمــی دارد، داليلــی كــه 
می تــوان آن هــا را در آثــارش جســت. شــش روز در تركمن صحــرا، 
ــا دكتــر جهــاد در  ســيل خوزســتان، خــان گزيده هــا، حقيقــت، ب
بشــاگرد، هفــت قصه از بلوچســتان، بــا تيپ المهدی در محــور رأس 
البيشــه، شــير مــردان خــدا! كرب وبــال در انتظــار اســت، روايت فتح 
و شــهری در آســمان فيلم هــای بــه جــا مانــده از اوســت كــه اغلــب 
ــا نوشــته های ايشــان كــه بخــش  ــان آشناســت، ام ــرای مخاطب ب
بســيار مهمــی از نــگاه و تفكــر ايشــان بــه جامعــه اســالمی و جهان 
غــرب را در خــود جــای داده اســت، كمتــر معرفــی شــده. در ادامــه 

بــه معرفــی كوتــاه آثــار مكتــوب ايــن شــهيد می پردازيــم. 

گنجينهآسمانی
راوی  بخــش  آرامــش  و  لطيــف  صــدای 
اگــر  هســت؟  يادتــان  را  فتــح  روايــت 
مجــذوب جمــالت و ادبيــات بــه كار رفتــه در 
ــاب  ــا ورق زدن كت ــد ب ــتيد می تواني آن هس
»گنجينــه آســمانی« بــا آن هــا ديــداری تــازه 
ــاد  ــب صــد و هفت ــی قري ــد. شــهيد آوين كني
ــه  ــا مجموع ــای آنه ــه 63 ت ــت ك ــاخته اس ــتند س ــر مس اث
روايــت فتــح اســت. امــا گنجينــه آســمانی كــه متــن 
ــن  ــت، مت ــح اس ــت فت ــه رواي ــای مجموع ــای فيلم ه گفتاره
ــن  ــود دارد. اي ــز در خ ــر را ني ــه ديگ ــد برنام ــای چن گفتاره
برنامه هــای مرتبــط بــا جنــگ از اواخــر ســال 1370 و پــس 
از فرمــان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تأســيس مؤسســه 
و ســيدمرتضی  فتــح، ســاخته شــدند  روايــت  فرهنگــی 
ــه  ــود ك ــا ب ــن برنامه ه ــی از همي ــاختن يك ــن س ــی حي آوين

ــيد. ــهادت رس ــه ش ــه ب در فك

مبانیتوسعهوتمدنغرب
ــعه  ــی توس ــاب »مبان ــی در كت ــهيد آوين ش
ــی  ــه تعريف ــه ارائ ــدا ب ــرب« ابت ــدن غ و تم
آرای  ادامــه  در  و  می پــردازد  توســعه  از 
متفكــران غربــی را در ايــن زمينــه نقــد 
مثال هايــی  شــاهد  آوردن  بــا  او  می كنــد. 
زيســت  محيــط  و  خانــواده  انحطــاط  از 
ــع  ــن جوام ــی اي ــعه يافتگ ــه توس ــرب، پنب ــدن غ و... در تم
را می زنــد. شــهيد آوينــی در فصل هايــی بــا عنــوان »از 
ديكتاتــوری پــول تــا اقتصــاد صلواتــی« و »و مــا ادريــک مــا 
ــردازد.  ــاد می پ ــاره اقتص ــی درب ــان مباحث ــه بي ــک؟« ب البان
داشــتن گوشــه چشــمی بــه سيســتم آموزشــی و نســبت آن 
ــا توســعه يافتگی و همچنيــن نقــد مندرجــات كتــب تاريــخ  ب
ــر واقعــی مورخــان  ــادات غي ــر اســاس اعتق ــه ب رســمی را ك
ــاب  ــن كت ــر مباحــث اي ــه از ديگ ــگارش يافت ــد ن عصــر جدي

ــت. اس

آغازیبریکپایان
ــی از  ــان«، يك ــک پاي ــر ي ــازی ب ــاب »آغ كت
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــت ك ــی اس ــن منابع بهتري
ــهيد  ــات ش ــا و نظري ــناخت ريشــه تحليل ه ش
ــدن  ــا خوان ــد. ب ــرب خوان ــاب غ ــی در ب آوين
آغــازی بــر يــک پايــان، بــه وضــوح می توانيــد 
از آبشــخورهای نظريه هــای ســينمايی ايــن 
متفكــر آگاهــی پيــدا كنيــد. همــان نگاهــی كــه شــهيد آوينــی 
بــه انســان و جايــگاه او در تناســبات امــام و امــت دارد و 
همچنيــن غايتــی كــه بــرای انســان انقالبــی و مومــن متصــور 

ــت. ــری اوس ــات هن ــا و نظري ــه تحليل ه ــن ماي ــت، ب اس

آثار آوینی
مروری بر نوشته ها و کتاب ها
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آیينهجادو
آوينــی  كــه ســيدمرتضی  نقد هايــی  تمــام 
بــر  تــا 1372  ســال های 1368  فاصلــه  در 
فيلم هــای ســينمايی نوشــته، بــه اضافــه دو 
ســه مقالــه ســينمايی ديگــر، جلــد دوم كتــاب 
ــی كــه  آيينــه جــادو را تشــكيل می دهــد؛ كتاب
ــه  ــس از شــهادت او ب ــک ســال پ ــار ي ــن ب اولي
ــب فيلم هــای مهــم  ــاب شــامل نقــد اغل ــن كت چــاپ رســيد. اي
جشــنواره نهــم، دهــم و يازدهــم فجــر می شــوند. ضمــن آن كــه 
دو مقالــه ابتــدای كتــاب هــم بــا تأكيــد بــر فيلم هــای جنگــی بــه 
نمايــش درآمــده در جشــنواره هفتــم نوشــته شــده اند. البتــه در 
ايــن كتــاب نبايــد انتظــار ســاختار و حجــم نقدهــای ســينمايی 

ــج را داشــته باشــيد. راي
 

حکومتفرزانگان
مــروری  كتــاب  ايــن  در  آوينــی  شــهيد 
بــر مبانــی حاكميــت سياســی در اســالم 
پــاره ای  گــردآوری  حاصــل  كتــاب  دارد. 
مرتضــی  ســيد  شــهيد  از  دست نوشــته ها 
ــه  ــت فقي ــوع والي ــون موض ــه پيرام ــت ك اس
ــته  ــه رش ــالم ب ــی در اس ــت سياس و حاكمي
تحريــر درآمــده اســت. ايــن مقــاالت در زمــان حيــات 
شــهيد، در مجلــه اعتصــام منتشــر شــده اســت و بــرای 
اوليــن بــار توســط مؤسســه فرهنگــی هنــری شــهيد آوينــی 
ــش  ــت. بخ ــيده اس ــاپ رس ــه چ ــاب ب ــن كت ــورت اي ــه ص ب
ــده  ــه آزادی عقي ــت، بخــش دوم ب ــه بحــث رأی اكثري اول ب
و بخــش ســوم بــه مســاوات اختصــاص دارد. نويســنده 
ــروعيت در  ــی مش ــک دوره مبان ــث ي ــن مباح ــالل اي در خ
حكومــت اســالمی را مــرور می كنــد و برخــی شــبهات 
ــرد  ــد ك ــب نخواهي ــاً تعج ــد. حتم ــواب می ده ــود را ج موج
اگــر بگوييــم كــه متــن كتــاب كمــی ســنگين اســت و 
ــرو و  ــا در مت ــون ي ــوی تلويزي ــدن جل ــب خوان ــی مناس خيل

ــت! ــوس نيس اتوب
 

فرداییدیگر
ايــن كتــاب از آن جهــت اهميــت دارد كــه 
شــهيد آوينــی خــود از ميــان نوشــته هايش آن را 
گلچيــن كــرده و به دســت انتشــار ســپرده اســت. 
از لحــاظ موضوعــی نيــز گرچــه مقــاالت بــه ظاهر 
ــا را در دو بخــش  ــوان آن ه ــا می ت ــد، ام پراكنده ان
ــه  ــت، مجموع ــش نخس ــرد. بخ ــته بندی ك دس
ســه مقالــه اســت كــه بــه فهــم و تفســير عالــم غربــی در وجــوه 
ــا موضــوع  ــه ب گوناگــون آن پرداختــه و بخــش دوم، از چهــار مقال
ــم اشــراقی و دينــی كــه  شــعر تشــكيل شــده اســت و در آن، عال
در ايــن عرصــه از ادبيــات جلوه گــر اســت، تبييــن گرديــده اســت.

  فتحخون
ــاًل  ــی كام ــی فضاي ــهيد آوين ــون« ش ــح خ »فت
متفــاوت بــا ديگــر آثــار او دارد و تنهــا كمــی بــه 
ــه  ــاب گنجين ــح ـ كت ــت فت متن هــای او در رواي
آســمانی ـ پهلــو می زنــد. نويســنده كــه در ايــن 
ــوادث  ــم ح ــد، ه ــود را راوی می خوان ــاب خ كت
ــور  ــا عب ــم ب ــد و ه ــت می كن ــات را رواي و اتفاق
از ظاهــر ســعی می كنــد بــه باطــن حــوادث هــم نقبــی بزنــد. در 
ده فصــل، از هنــگام شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع( در چهــل 
و نهميــن ســال هجــرت رســول اهلل)ص( تــا دهــم محــرم شــصت 
و يــک هجــری و عجيــب اســت كــه نوشــته بــا شــهادت عبــاس 
بــن علــی)ع( نيمــه تمــام مانــده اســت. شــهيد آوينــی فصــل آخــر 

ــا شــهادتش نوشــت. كتــاب را ب
 

رستاخيزجان
»رســتاخيز جــان« از ميــان مجموعــه مقاالتــی 
اســت كــه در ســال های 1368 تــا 1371 در 
حــوزه هنــر و ادبيــات و فرهنــگ نــگارش يافتــه 
ــش  ــيده، گزين ــاپ رس ــه چ ــات ب و در مطبوع
ــان  ــار ايش ــب آث ــالف اغل ــر خ ــت و ب ــده اس ش
ــار  ــامل چه ــاب ش ــن كت ــت. اي ــينمايی نيس س
بخــش اســت. بخــش اول بــه ادبيــات و زبــان فارســی اختصــاص 
يافتــه اســت. بخــش دوم كتــاب، ســه مقاله در حــوزه فرهنــگ را در 
خــود جــای داده اســت. شــهيد آوينــی طــی دو مقالــه ايــن بخــش 
بــه بحــث تهاجــم فرهنگــی پرداختــه اســت. بخــش ســوم شــامل 
ســه مقالــه در مــورد همه گيرشــدن رســانه های جمعــی جديدتــر 
نظيــر ويدئــو و ماهــواره اســت و مقالــه معــروف »انفجــار اطالعات« 
در ايــن بخــش قــرار دارد. بخــش چهــارم، دو مقالــه متفــاوت را در 
خــود جــای داده اســت؛ يكــی در مــورد وضــع تئاتــر در مواجهــه بــا 
ســينما و تلويزيــون، آيــا تئاتــر زنــده می مانــد و ديگــری كــه كتاب 
بــا آن بــه پايــان می رســد منشــور تجديــد عهــد هنــر؛ پيــام امــام 
خمينــی در تجليــل از هنرمنــدان متعهــد. شــهيد آوينــی در كتابی 

ديگــر هــم بــه هنرهايــی غيــر از ســينما پرداختــه اســت. 

حلزونهایخانهبهدوش
ــه دوش«  ــای خانه ب ــاب »حلزون ه ــاالت كت مق
طــی ســال های 69 تــا 1368در ماهنامــه 
مضاميــن  اســت.  شــده  منتشــر  ســوره 
مشــترك ايــن مقــاالت عبــارت اســت از: 
ــه اصطــالح  ــان روشــنفكری و ب معارضــه جري
ــا انقــالب اســالمی، درحــوزه  »دگرانديــش« ب
ــا  ــود ب ــرار ب فرهنــگ، هنــر و مطبوعــات. مجموعــه يادشــده ق
ــار  ــرب زدگان« انتش ــای غ ــالمی و اتوپي ــالب اس ــوان »انق عن
ــا  ــار ب ــام عي ــی تم ــه جنگ ــاب ب ــن كت ــنده در اي ــد. نويس ياب
ــاالت و  ــا مق ــته و ب ــر برخاس ــگ و هن ــنفكران وادی فرهن روش
ــن  ــا داده اي ــه برخــی نوشــته های آن ه ــه ب ــی ك ــا جوابيه هاي ي

 .ــت ــرده اس ــوا ك ــر را رس قش

شهید آوینی در کتاب »مبانی توسعه و تمدن غرب« ابتدا به ارائه تعریفی از توسعه می پردازد 
و در ادامه آرای متفکران غربی را در این زمینه نقد می کند

کتاب »آغازی بر 
یک پایان«، یکی 
از بهترین منابعی 
است که می توان 
برای شناخت ریشه 
تحلیل ها و نظریات 
شهید آوینی در 
باب غرب خواند
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یاد

»کفش های مکاشفه« 
را پوشید و 
آسمانی شد

سراینده مجموعه شعر »کفش های مکاشفه« 
پس ازگذراندن 9 سال اغما درگذشت

9 ســال نتوانســت بنويســد،  قلــم دســت بگيــرد و شــاعرانگی هايش 
را بــه كاغذهــا بســپارد. نتوانســت برايمان شــعر بخوانــد، »كفش های 
ــا شــعرهايش كــه  ــاز هــم مــا را ب ــه پــا كنــد و ب مكاشــفه« اش را ب
پــر از خــدا و نگاهــی عارفانــه بــه هســتی بــود، همــراه كنــد. احمــد 
ــس از  ــت و پ ــاه درگذش ــال در كرمانش ــفند امس ــزی 16 اس عزي
9 ســال اغمــا، اندكــی مانــده بــه بهــار بــا جهــان مــا خداحافظــی 
ــی  ــيد و راه ــار پوش ــن ب ــفه« اش را اي ــای مكاش ــرد. او »كفش ه ك
آســمان ها شــد. اين شــاعر 4 دی 1337 در كرمانشــاه متولد شــد. او 
ارائه دهنــده ســبک جديــد مثنــوی بــود كــه در زمينــه شــعر آيينــی 
و انقــالب بــا درونمايــه ای عرفانــی فعــال بــود. او در كودكی با عشــاير 
ســياه چادرنشــين حشــر و نشــر فــراوان داشــت و قبــل از رفتــن بــه 
دبســتان، خوانــدن و نوشــتن را بــدون داشــتن معلــم و تنهــا از روی 
ــامی  ــا و اس ــته های روی تابلوه ــت از نوش ــل و دق ــكاوی و تأم كنج
ــه خوبــی فــرا گرفــت. او قبــل از پيــروزی انقــالب  خيابان هــا و… ب

ــا  ــه تهــران رفــت و ديــداری نيــز ب ــه دعــوت شــمس آل احمــد ب ب
مرتضــی مطهــری داشــت. وی بــا آغــاز جنگ بــه همــراه خانــواده به 
تهــران نقــل مــكان نمــود و بــرای مدتی ســاكن شهرســتان نور شــد 
ســپس در تهــران اقامــت گزيــد و به همــكاری بــا روزنامــه جمهوری 

اســالمی پرداخــت. 
ســرودن شــعر را از ســال های جوانــی بــا مجلــه جوانــان آغــاز كــرد 
و از پانزدهــم اســفند1386 بــه علت كاهش ســطح هوشــياری ناشــی 
از تشــنج، بيمــاری قلبــی و كليــوی در بخش آی ســی يو بيمارســتان 
امــام رضــا كرمانشــاه بســتری بــود. بــا تأكيــد رهبــر معظــم انقــالب 
ــر آن شــدند كــه وی را جهــت  ــا وی، مســئوالن ب ــدار ب پــس از دي
درمــان بــه خــارج از كشــور اعــزام كننــد كــه بــا توجــه بــه شــرايط 
او ايــن امــكان ميســر نشــد. عزيــزی، كــه تــا پايــان عمــر در اغمــا 
به ســر می بــرد، 13 اســفند دچــار نارســايی و انســداد روده شــد. دو 
روز بعــد، تحــت يــک عمــل جراحــی ضــروری و ناگهانی قــرار گرفت 
كــه بــه  علــت ريســک بــاال، يــک روز بعــد از عمــل، منجــر بــه فــوت 
او شــد. رهبــر معظــم انقــالب درگذشــت ايــن شــاعر را، طــی پيامــی 
تســليت گفتنــد. زنده يــاد آثــار شــعر و نثــر ادبی متعــددی داشــته و 
شــاعری بــا ســبک منحصربه فــرد اســت كــه ايــن ســبک بــه صورت 
مثنــوی در »كفش هــای مكاشــفه« جلــوه كرده اســت. عرفــان 
اســالمی و مــدح اهــل بيــت)ع( از جملــه مضاميــن آثــار اين شــاعر و 
نويســنده اســت. »كفش هــای مكاشــفه«، »شــرجی آواز«، »خوابنامه 
و بــاغ تناســخ«، »ترجمــه زخــم«، »بــاران پروانــه«، »رودخانــه رؤيا«، 
ــوس  ــتان«، »ق ــی«، »غزالس ــای ايلياي ــاس«، »ترانه ه ــاودان الم »ن
غــزل«، »ملكــوت تكلم«، »ســيل گل ســرخ«، »روســتای فطــرت« و 

»رؤيــای رؤيــت« از آثــار به جامانــده از احمــد عزيــزی هســتند.
ــتر  ــاهی، بيش ــه كرمانش ــوش ذوق و خوش قريح ــاعر خ ــزی ش عزي
ــاكان  ــار)ع( و پ ــه اطه ــاحت ائم ــعرش در س ــای ش جهت گيری ه
ــب شــعری مثنــوی ســروده  اســت. او بيشــتر شــعرهايش را در قال
اســت. مثنوی هايــش نســبتاً بلند هســتند و بســياری از مثنوی هايی 
كــه گفتــه شــهرت دارنــد، بــه ويــژه مثنــوی ای كــه بــرای حضــرت 
زهــرا)س( ســروده اســت. بزرگ تريــن ويژگــی شــعری او روانــی قلــم، 
ذهــن و زبانــش بــود. او قريحــه بســيار روانــی داشــت و ضمــن روان 
بــودن، ذهنــش ذهــن  زاينــده ای بــود. ديگر ويژگــی عزيــزی خواندن 
شــعر بــه زبــان خــود بــود؛ او چنــان بــا هيجــان شــعر را می خوانــد 

كــه هــر شــنونده ای را تحــت تأثيــر قــرار مــی داد.
عزيــزی بــا تاريــخ آشــنا بــود و شــعرهايی كــه ســروده گواهــی ايــن 
مدعاســت كــه بــا تاريــخ، به ويــژه تاريــخ ائمــه)ع( آشــنايی داشــت. 
ويژگی هايــی كــه از ايــن شــاعر بــه كوتاهــی گفتيــم، بــه طــور قطــع 
ــان و  او را در مســير يكــی از شــاعران مرثيه ســرای طــول تاريــخ زب
ــه  ــی ك ــرار می دهــد. محفل هــای شــاعران آيين ــات فارســی ق ادبي
خاصــه در محضــر مقــام معظــم و فرزانــه جمهــوری اســالمی ايــران 
برگــزار می شــود شــعر آيينــی را پيــش می بــرد و كمــک می كنــد 
شــعر آيينــی جهــش يابــد. شــعر زنده يــاد عزيــزی الگويــی  اســت 
بــرای شــاعرانی كــه بعــد از او شــعر می گوينــد. عزيــزی بــه صــورت 
مســتقيم يــا غيرمســتقيم بــر شــاعران جــوان، مرثيه ســرا و كســانی 
كــه شــعر آيينــی می گوينــد، تأثيــر گذاشــته اســت و ايــن شــاعران 

 .ــد می تواننــد از او بهــره بگيرن

فؤاد زندی
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خانواده  و 
سالمت

به سوی استانداردهای سالمتی
روحلطيفزندگی

آرامشدرمحيطکار
شغلمناسب،قطعهگمشدهپازلسالمتی
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یادداشت

به سوی 
استانداردهای 

سالمتی
جمعیت هالل احمر در هدایت جامعه به سوی 

زندگی سالم و شاد نقش آفرینی می کند

ســازمان جهانــی بهداشــت بــه طــور ســنتی، مســئله ســالمت را به 
شــكلی چنــد وجهــی معرفــی می كنــد و آن را دارای ابعــاد متفاوتی 
ــر  ــوی ب ــمانی و معن ــی، جس ــی و اجتماع ــالمت روان ــه س از جمل
می شــمرد. از منظــر تعاريفــی كــه ايــن ســازمان در بــاب ســالمتی 
ــه  ــاد همه جانب ــه ابع ــان ب ــتيابی انس ــت، دس ــرده اس ــوان ك عن
ســالمت در حوزه هــای اجتماعــی، روانــی، معنــوی و جســمی غيــر 
ممكــن بــوده و تنهــا بــا كمــک شــيوه های پيشــگيرانه، بهــره وری از 
ســبک زندگــی ســالم و ارائــه امكانــات الزم در زمينه های بهداشــت 

ــر می كنــد. ــه معيارهــای ســالمتی نزديک ت ــراد را ب و درمــان اف
ــی و  ــت اجتماع ــی، موقعي ــت روان ــا وضعي ــمی ب ــالمت جس س
معنويــت فــردی و گروهــی افــراد در ارتبــاط اســت. پژوهش هــا 
از  ذهنــی  رتبه بندی هــای  كــه  حالــی  در  می دهــد  نشــان 
ســالمت شــخصی بــا شــادمانی همبســتگی دارد، رتبه بندی هــای 
ــان  ــتگی را نش ــن همبس ــكان اي ــط پزش ــی توس ــالمت عين س
می دهــد. رتبه بندی هــای ذهنــی از ســالمت شــخصی از صفــات 

شــخصيتی ماننــد روان رنجــوری، و راهبردهــای كنارآمــدن ماننــد 
ــدي مجــدد بيشــتر از ســالمت جســمانی  ــا چارچوب بن ــكار ي ان
عينــی متأثــر اســت. در افــرادی كــه ســطح روان رنجــوری 
ــدت  ــه ش ــود ب ــالمت خ ــف س ــت از ضع ــن اس ــت ممك باالس
ِشــكوه داشــته باشــند، امــا پزشــكان آنــان را از لحــاظ جســمی 
ــک  ــه پزش ــخصی ك ــس ش ــر عك ــد. ب ــدی كنن ــالم رتبه بن س
ــه  ــد ك ــزارش كن ــت گ ــن اس ــد ممك ــار می دان ــاًل او را بيم كام
ــف ســالمت  ــراد ضع ــن اف ــرا اي ــی دارد زي ــاًل خوب احســاس كام
ــد.  ــدد می كنن ــدی مج ــا چارچوب بن ــكار ي ــان را ان جسمانی ش
ــه مــا امــكان مي دهــد تحمــل  همچنيــن هيجان هــای مثبــت ب
ــه  ــه ب ــرادی ك ــز اف ــم. به ج ــش دهي ــر درد افزاي ــود را در براب خ
شــدت ناتواننــد، بيشــتر مــردم بــا مشــكالت ســالمت خود نســبتاً 
ــود را  ــالمت خ ــداره ای از س ــوند و خودپن ــازگار می ش ــريع س س
ــا ســطح شــادمانی آن هــا همسوســت.  پــرورش می دهنــد كــه ب
ــه هــر حــال مجموعــه ای از شــواهد فزاينــده وجــود دارد كــه  ب
ــذاری در  ــق تأثيرگ ــد از طري ــادمانی می توان ــد ش ــان می ده نش
ســامانه ايمنــی بــر ســالمت مــا مؤثــر باشــد. ســامانه ايمنــی افراد 
شــاد مؤثرتــر از افــراد ناشــاد كار می كنــد و ايــن مطلــب بــه نوبــه 
خــود ممكــن اســت عمــر طوالنــی افــراد شــاد را تبييــن كنــد.

سالمتیهمهجانبه
جمعيــت هــالل احمــر بــه عنــوان يكــی از پوياترين سيســتم های 
اجتماعــی، در نيــل بــه نزديک تــر شــدن آحــاد جامعــه بــه ابعــاد 
ســالمتی نقــش مهمــی را ايفــا می كنــد. نگاهــی بــه كاركردهــای 
ايــن حــوزه نشــان می دهــد هــدف ســازمان، بهره گيــری 
از پتانســيل های مردمــی پويــا بــرای غنــا بخشــيدن بــه 
شــكاف های موجــود در حــوزه ســالمت و دســتيابی بــه ســالمتی 

ــت.  ــه اس ــراد جامع ــه در اف همه جانب
ــالمت  ــای س ــت فاكتوره ــون تقوي ــی همچ ــه اهداف ــتيابی ب دس
جســمانی ماننــد وزن مناســب، حــركات بدنــی هماهنــگ، 
ــدام مناســب، اشــتهای  ــودن نبــض و فشــار خــون، ان طبيعــی ب

مریم بهریان
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كافــی، ارتقــای ابعــاد روانــی ماننــد ســازگاری فــرد بــا خــودش 
ــتن  ــائل، داش ــا مس ــورد ب ــح در برخ ــاوت صحي ــران، قض و ديگ
ــورد  ــب در برخ ــرد مناس ــتن عملك ــری و داش ــه انتقادپذي روحي
ــان،  ــر ايم ــوی نظي ــاد معن ــه ابع ــتيابی ب ــكالت و دس ــا مش ب
ــتن  ــاون، داش ــی، تع ــدی اخالق ــی، پای بن ــودن زندگ ــدار ب هدف
حســن ظــن و توجــه بيشــتر بــه مســائل معنــوی زندگــی باعــث 
كاهــش اضطــراب، تزلــزل روحــی و عــوارض ناشــی از برنامه هــا و 

ــت. ــر اس ــالل احم ــت ه ــم اندازهای جمعي چش
در واقــع می تــوان مدعــی شــد، جمعيــت هــالل احمــر بــه عنوان 
ــالمت،  ــوزه س ــه  در ح ــا و عام المنفع ــتم های پوي ــی از سيس يك
نقشــی تاثير گــذار در بــه فعليــت رســاندن اهــداف مربوطــه دارد 
و  پرچمــدار ســبک زندگــی ســالم و بــه دور از بيمــاری در مناطق 

مختلف كشــور اســت.
نشــان  زيــادی  مطالعــات 
مــدد  بــه   ، می دهــد 
ــداد  ــای ام ــای نيروه فعاليت ه
و داوطلــب كــه بــا هــدف  
امدادرســانی و مديريــت بحران 
در كنــار آمــوزش بهداشــت 
صحيــح  زندگــی  ســبک  و 
بــه  ابتــال  از  پيشــگيری  و 
بيماری هــای جســمی و روانــی 
ــار  ــيب پذيری اقش ــار  آس و مه
ــق  ــه مناط ــه ب ــف جامع مختل

ــوان  ــر  می ت ــال های اخي ــوند، در س ــزام می ش ــور اع ــف كش مختل
ــه ســالمت و كاهــش آســيب پذيری  شــاهد مســتحكم شــدن بدن

بــود. روســتايی  و  شــهری  جامعه هــای 

تقویتزیرساختهایبهداشتوسالمتی
ــای  ــح از ظرفيت ه ــتفاده صحي ــد، اس ــان می ده ــا نش گزارش ه
انســانی و مديريــت به ثمــر رســيدن اهدافــی ماننــد ايفــای 
نقــش موثــر امدادگــران بخــش ســالمت و بــه فعليــت رســيدن 
اهــداف موثــر در حــوزه درمــان اضطــراری و ســازماندهی كــردن 
نظــام متشــكل از جامعــه بهيــاران و پزشــكان در ايــن سيســتم 
ــاخت های  ــت زيرس ــكوفايی تقوي ــر ش ــی نظي ــق اهداف ــا تحق ب
بهداشــت و ســالمتی نيــز همــگام بــوده اســت و اميــد اســت بــا 
افزايــش جمعيــت داوطلــب در ســازمان هــالل احمــر و همــكاری 
ســازمان های مــردم نهــاد، قدم هــای مســتحكم تری در مســيری 
كــه بــه  كاهــش آالم بشــری و افزايــش تــاب آوری جامعــه منجــر 

خواهــد شــد، برداشــته شــود.
از آن جــا كــه مطابــق بــا تعاريف عنــوان شــده در ســازمان جهانی 
بهداشــت، مبــارزه بــا فقــر، بيــكاری، تبعيــض نــژادی و افزايــش 
ــه  ــت يابی ب ــا دس ــه ب ــک جامع ــردم ي ــت م ــاه و امني ــطح رف س
ــی و جســمانی رابطــه مســتقيم دارد، مســئوالن و  ســالمت روان
ــت هــالل احمــر در  ــد جمعي ــا و هدفمن ــزان نظــام پوي برنامه ري

ــراد  ــازمان، اف ــن س ــان اي ــكاری داوطلب ــا هم ــتند، ب ــدد هس ص
آســيب پذير در برابــر عوامــل تهديدكننــده ســالمتی را شناســايی 
ــاب آوری، حــل مشــكالت  ــش ت ــر افزاي ــی نظي ــرده و طرح هاي ك
ــه  ــت يابی ب ــاله، دس ــل مس ــوزش ح ــيوه های آم ــه ای، ش زمين
ــل  ــای منفع ــازی ظرفيت ه ــالم و توانمندس ــی س ــبک زندگ س
ــه اجــرا در  ــه مرحل ــه ســالم را ب ــه جامع در راســتای رســيدن ب
ــد. همچنيــن طــرح تربيــت ســالمت يار در ايــن ســازمان و  آورن
رســيدگی بــه بيمــاران نيازمنــد يــا خانواده هــای آســيب پذير بــه 
منظــور پيشــگيری از مبتــال شــدن بــه بيماری هــای جســمانی و 
روانــی و پشــت ســر گذاشــتن دوره نقاهــت بــا آســودگی بيشــتر 
ــت  ــر اس ــالل احم ــت ه ــداف جمعي ــر اه ــر از ديگ ــج كمت و رن
ــتياق  ــی و اش ــتر اجتماع ــتگی بيش ــا همبس ــق آن ب ــه  تحق ك
ــرای  ــان ب ــزون داوطلب اف
رســيدن بــه جامعــه ای 
ســالم و پويــا بــه راحتــی 
ــود. ــر خواهــد ب امكان پذي

زندگیسالموشاد
ــئله  ــر مس ــال حاض در ح
بازتوانــی و كمــک بــه 
ــاب آوری زنان، كــودكان  ت
و افــراد كم تــوان و بيمــار 
دغدغه هــای  از  جامعــه 
جمعيــت  اصلــی 
هالل احمــر اســت و مســئوالن ايــن سيســتم در تــالش هســتند 
امــكان رســيدن بــه زندگــی ســالم و شــاد را كــه از اولويت هــای 
ــه  ــد ب ــراد نيازمن ــرای اف ــت را  ب ــر اس ــال های اخي ــت در س دول
كمــک پزشــكی و درمانــی فراهــم كــرده و جامعــه را بــه ســوی 

ــد. ــت كن ــتر هداي ــادمانی بيش ش
در حــال حاضــر در سراســر جهــان، صدهــا هــزار داوطلــب، بــرای 
پيشــگيری از ابتــال بــه بيماری هــا، بــاال بــردن ســطح همدلــی و 
مهربانــی در جامعــه و دســت يابی بــه مردمانــی ســالم و نمايــش 
ارزش هــای مثبــت و انســانی بــه طــور جامــع مشــتاقانه مشــغول 
ــوده و ســازمان هايی نظيــر جمعيــت  فعاليــت و خدمت رســانی ب

صليــب ســرخ از آن هــا حمايــت می كننــد.
امــروز مــردم در جوامــع مختلــف دنيــا بــه مــدد فعاليــت چنيــن 
ــا، تلــف  افــرادی كمتــر از بيماری هايــی نظيــر ســرخک و ماالري
ــبک  ــوزش س ــه و آم ــتی اولي ــای بهداش ــوند و مراقبت ه می ش
زندگــی صحيــح ســبب شــده اســت تــا نــرخ ابتــال بــه اختــالالت 
تغذيــه ای و مشــكالت جســمی و روانــی ناشــی از فقــر و رعايــت 
نكــردن اصــول بهداشــتی، جــان باختــن زنــان در زايمــان و دوران 
بــارداری، مــرگ و ميــر كــودكان ناشــی از كمبــود خدمــات اوليــه 
در حــوزه بهداشــت و ســالمت كمتــر از گذشــته گــزارش شــود و 
ــتم های  ــزرگ سيس ــتاوردهای ب ــوان از دس ــئله را می ت ــن مس اي

 .مدافــع حقــوق مــردم در حــوزه ســالمتی برشــمرد

در واقع می توان مدعی شد، جمعیت هال احمر به عنوان یکی از سیستم های پویا و عام المنفعه  
در حوزه سامت، نقشی تاثیر گذار در به فعلیت رساندن اهداف مربوطه دارد و  پرچمدار 

سبک زندگی سالم و به دور از بیماری در مناطق مختلف کشور است

در حال حاضر 
در سراسر جهان، 
صدها هزار 
داوطلب، برای 
پیشگیری از ابتا 
به بیماری ها، باال 
بردن سطح همدلی 
و مهربانی در جامعه 
و دست یابی به 
مردمانی سالم و 
نمایش ارزش های 
مثبت و انسانی به 
طور جامع مشتاقانه 
مشغول فعالیت و 
خدمت رسانی بوده 
و سازمان هایی نظیر 
جمعیت صلیب 
سرخ از آن ها 
حمایت می کنند
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زندگی

روح
لطیف

زندگی
نظام سالمت دنیا به بهداشت 
و زندگی مطلوب زنان توجه 

ویژه دارد

اهمیت بــه ابعاد مختلــف ســالمتی در روز 
جهانــی ســالمت بــه انــدازه ای اســت کــه 
ــان  ــگران و کارشناس ــیاری از پژوهش بس
تألیف هــای  و  ایــن حــوزه، مقــاالت 
متعــددی را در رابطــه بــا ایــن حــوزه بــه 

رشــته تحریــر درآورده و ارائــه کرده اند. به 
نظــر می رســد مهــم برشــمردن ســالمت 
زنــان و پرداختــن بــه موضوعــات مهمــی 
ــای  ــی، بیماری ه ــه زندگ ــد ب ــد امی مانن
تهدیدکننــده زنــان، پرخاشــگری های 
ــه و  ــای مردان ــوی دنی ــده از س اعمال ش
ــط  ــان در رواب خطــر تهدیــد ســالمتی زن
بیــن فــردی، قرارگرفتــن در مقابــل عوامل 
بیمــاری زا و پرداختــن بــه مباحــث مرتبط 
ــان در ایــن روز از اهمیــت  ــا ســالمت زن ب

قابــل توجهــی برخــوردار باشــد.

ــم  ــای اعالم شــده، به رغ ــا آماره ــق ب مطاب
زندگــی در  بــه  اميــد  نــرخ  افزايــش 
زنــان در مقايســه بــا مــردان، عوامــل 
تهديدكننــده ســالمتی ماننــد خطــر ابتــال 
ــه بيماری هــای جســمی، قرارگرفتــن  ب
و  مترقبــه  غيــر  حــوادث  معــرض  در 
ابتــال بــه بيماری هــای روانــی، زنــان 
از مــردان تهديــد كــرده و  را بيشــتر 
خطــر  ماننــد  فاكتورهايــی  ريســک 
ــدر،  ــواد مخ ــرف م ــدز، مص ــه اي ــال ب ابت
بارداری هــای ناخواســته و ســقط جنيــن، 
دوران  در  ســالمتی  مشــكالت  ايجــاد 
بــارداری و زايمــان، خشــونت، جــرح و 
مــرگ ناشــی از ســوانح، بيماری هــای 
از  خودكشــی  و  افســردگی  ريــوی، 
ــان در  ــالمت زن ــده س ــل تهديدكنن عوام
اكثــر جوامــع دنياســت. بــا اين همــه، 
ــد،  ــان می ده ــددی نش ــای متع گزارش ه
نــرخ بــاالی اميــد بــه زندگــی در زنــان و 
آمارهــای رو بــه رشــدی كــه نشــان دهنده 
توجــه بيــش از پيــش نظــام ســالمت دنيا 
ــوب  ــی مطل ــت و زندگ ــث بهداش ــه بح ب
زنــان در جوامــع مختلــف اســت، اميــد بــه 
رفــع معضــالت و مشــكالت ايــن قشــر از 

ــت.  ــيده اس ــا بخش ــاع را ارتق اجتم

طولعمرزنانازمردانبيشتراست
بــه 110  كــه  افــرادی  از  درصــد   95
بــا  هســتند.  زن  می رســند،  ســالگی 
و  بهداشــتی  شــاخص های  افزايــش 
درمانــی در جوامــع مختلــف جهــان، 
ــد  ــعه يافته، امي ــورهای توس ــژه كش به وي
زندگــی نيــز بــاال رفتــه اســت بــه طــوری 

كــه متخصصــان شــاهد باالرفتــن شــمار 
افــرادی هســتند كــه عمــر آن هــا بــه 110 
ــن  ــا در اي ــد، ام ــم می رس ــر ه ــا باالت ي
ميــان نكتــه جالــب توجــه، افزايــش اميــد 
ــه طــوری كــه  ــان اســت؛ ب زندگــی در زن
محققــان بــه ايــن نتيجــه رســيده اند كــه 
زنــان طــول عمــر بيشــتری در مقايســه با 
مــردان دارند.تحقيقاتــی كــه در در رابطــه 
بــا نقــش تفاوت هــای جنســيتی بــر 
ــد،  ــان می ده ــده نش ــر انجام ش ــول عم ط
ــر اســتروژن و  ــای جنســی نظي هورمون ه
تســترون عامــل محيطــی در طــول عمــر 
ــه  ــگرانی ك ــد. پژوهش ــا می كنن ــراد ايف اف
ــلول های  ــش س ــر نق ــر ب ــال اخي در ده س
محيطــی  شــرايط  بهبــود  و  بنيــادی 
ــر بيشــتر  ــه طــول عم ــرای دســتيابی ب ب
گســترده ای  تحقيقــات  ســالمت،  و 
ــت  ــه دس ــن نتيج ــه اي ــد، ب ــام داده ان انج
پيــدا كرده انــد كــه جنســيت و طــول 
بــا يكديگــر  رابطــه معنــاداری  عمــر 
ــه  ــان دانشــگاه اســتنفورد ب ــد. محقق دارن
ايــن نتيجــه رســيده اند كــه هورمــون 
اســتروژن بــه طــور مســتقيم بــر عملكــرد 
ســلول های بنيــادی تأثيــر گذاشــته و 
ــک  ــراد كم ــر اف ــول عم ــش ط ــه افزاي ب
می كنــد. هورمونــی كــه در طــول بــارداری 
بــارداری  و دوره  بــه ســالمت جنيــن 
ــای  ــد، طــول عمــر موش ه كمــک می كن
آزمايشــگاهی مــاده را بــه طــور 14 ســال 
ــش  ــر افزاي ــای ن ــا موش ه ــه ب در مقايس
می دهــد. از طــرف ديگــر تفاوت هــای 
ــردان،  ــان و م ــای زن ــاختاری در ژن ه س
يكــی ديگــر از عوامــل افزايــش طــول 
عمــر زنــان در مقايســه بــا مــردان اســت. 
بــه طــوری كــه محققــان معتقدنــد ميــان 
ــروف  ــی مع ــای كروموزم ــول كالهک ه ط
بــه تلومــر و طــول عمــر نيــز رابطــه وجــود 
دارد. ايــن تحقيــق نشــان داد، طــول تلومر 
ــن  ــوده و اي ــردان ب ــر از م ــان بلندت در زن
ــرای توجيــه افزايــش  مســئله شــاخصی ب
ــد.  ــه شــمار می آي ــان ب طــول عمــر در زن
ــک  ــگران كم ــه پژوهش ــات ب ــن تحقيق اي
ــبک  ــاوت س ــش تف ــر نق ــا ب ــد ت می كن
زندگــی مؤثــر در ســالمتی مــردان و زنــان 

ــد. ــد بيشــتری كنن تأكي

نگار رجبیان
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مدیریتروابطدرزنانوسالمتیروانوجسم
ــه  ــه ب ــط و توج ــت رواب ــی مديري چگونگ
ــزان  ــا مي ــان ب ــمانی در زن ــرات جس تغيي
ــه  ــن ك ــاط دارد. اي ــا ارتب ــالمتی آن ه س
موقعيت هــای  در  زنــان  بعضــی  چــرا 
اســترس زای زندگــی ماننــد درگيــر شــدن 
بــا يــک راننــده متخلــف، رفتــن بــه 
ــا  ــه ب ــا بحــث و مجادل جلســه امتحــان ي
ــد  ــل می كنن ــاوت عم ــوهر، متف ــادر ش م
و كمتــر دچــار تنــش می شــوند تــا 
ــون  ــای خ ــزان هورمون ه ــه مي ــدی ب ح
ــزان  ــردد. مي ــاز می گ ــا ب ــرد آن ه و عملك
ــف  ــز تحــت شــرايط مختل ــا ني هورمون ه
زندگــی و متغيرهــای ديگــری ماننــد 
جنســيت و زمــان، در خــون تغييــر كــرده 
و بــر واكنش هــای افــراد در برابــر حــوادث 
ــا  ــق ب ــذارد. مطاب ــر می گ ــی تأثي محيط
ــه  ــه، ب ــام گرفت ــات انج ــن تحقيق آخري
راحتــی بــا تغييــر شــيوه زندگــی می تــوان 
تعــادل نســبی در مقــدار هورمون هــا 
ــزان  ــی مي ــا پيش بين ــود آورد و ب ــه وج ب
هــر يــک از ايــن مــواد شــيميايی و افــت 
و خيزهايــی كــه دارنــد، واكنش هــای 
ــه  ــرای نمون ــرد. ب ــم ك ــاری را تنظي رفت
كاهــش ســطح هورمون هــای كنتــرل 
ــد  ــراد می گوي ــه اف ــون، ب ــترس در خ اس
كــه در حــال حاضــر زمــان مناســبی 
بــرای بحــث و جــدل بــا مــادر شــوهرتان 
ــون شــور و  ــن هورم ــاال رفت ــا ب نيســت ي
ــی  ــد عالمــت خوب شــوق زندگــی می توان
ــا رفتــن  ــد ي ــرای شــروع يــک كار جدي ب
ــده  ــه عقي ــه كاری باشــد. ب ــرای مصاحب ب
پژوهشــگران ســبک زندگــی بــرای زنــان 
ــد  ــالمندی می توان ــا س ــی ت از دوران جوان
ماننــد ترموســتات عمــل كــرده و بــا 
شناســايی و كنتــرل افــت و خيزهــای 
ــه  ــت روزان ــای كيفي ــه ارتق ــی ب هورمون

ــد. ــک كن ــا كم ــی آن ه زندگ
ــناس  ــينگ، روانش ــک س ــری ه ــر گ دكت
و خانــواده درمان گــر می گويــد تهيــه 
تقويــم هورمونــی بــه زنــان می گويــد 
كــه امــروز روز مناســبی بــرای بحــث 
مالــی  مشــكالت  دربــاره  كــردن 
بــا  می تــوان  يــا  نيســت،  همســرتان 
تهيــه يــک دســتور غذايــی مناســب 

ــرد  ــادل ك ــا را در متع ــطح هورمون ه س
و پيامدهــای احتمالــی بــه هــم ريختگــی 
ســطح هورمون هــا را كنتــرل كــرد. او 
زنــان  دوســت  هورمون هــا  می گويــد، 
ــا  ــه آن ه ــا توجــه و كمــک ب هســتند و ب
ــی  ــوان اضطــراب ، رفتارهــای اضطراب می ت
و افســردگی را از ميــدان بــه در كــرد. تنها 
ــدن  ــی ب ــان هورمون ــه زب ــت ب ــی اس كاف
ــای  ــک آن رفتاره ــه كم ــا ب ــوش داد ت گ

ــود. ــر ش ــی ظاه متعادل

پيامدهایبیتوجهیبهتفاوتهایجنسيتی
ــه  ــی ب ــيتی و بی توجه ــای جنس تفاوت ه
ــم  ــش اعظ ــردی بخ ــن ف ــط بي آن در رواب
مشــكالت بــه وجــود آمــده در حــوزه 

ســالمت زنــان را تشــكيل می دهــد. 
روانشــناس،  ايمانــی،  محســن  دكتــر 
در ايــن بــاره می گويــد، مــردان بايــد 
ــان  ــای همسرانش ــه توانمندی ه ــد ك بدانن
ــر  ــه فك ــت ك ــر از آن اس ــيار متفاوت ت بس
ــی هســتند كــه  ــان موجودات ــد. زن می كنن
ــن  ــه بهتري ــا را ب ــد بســياری از كاره قادرن
نحــو ممكــن انجــام دهنــد، امــا ايــن 
توانمندی هــا زمانــی بالفعــل می شــود كــه 
در شــرايط روحــی و جســمی ايده آلــی 
ــان انتظــار داشــت  ــوان از زن باشــند. نمی ت
كــه در هــر شــرايط و موقعيتــی بتواننــد به 
بهتريــن نحــو از پــس كارهايشــان برآينــد 
ــی و  ــای فيزيولوژيك ــايی فاكتوره و شناس
ــكان  ــان و م ــه زم ــته ب ــناختی بس روانش
ــا  ــد ت ــک می كن ــا كم ــه آن ه ــان ب در زن

ــند. ــته باش ــی را داش ــن كاراي بهتري
ــر  ــت از نظ ــد اس ــناس معتق ــن روانش اي
جســمی بايــد ايــن نكتــه را در نظــر 
گرفــت كــه زنــان در مقايســه بــا مــردان بــا 
محدوديت هــای بيشــتری روبــه رو هســتند. 
آن هــا بــه غيــر از تفاوت هــای فيزيولوژيكــی 
ــان و  ــد زايم ــی مانن ــا تغييرات ــه، ب ماهيان
ــن  شــيردهی نيــز مواجــه هســتند كــه اي
مســائل آن هــا را در چرخــه ديگــری از 
تغييــرات جســمانی می انــدازد و بــر ُخلــق 
و خــو ورفتــار آن هــا تأثيــر می گــذارد. نبايد 
از زنــان انتظــار داشــت تــا در همــه زمان هــا 
ــای  ــا و خلق ه ــی رفتاره ــای زندگ و دوره ه
ــن در  ــد، اي ــان دهن ــود نش ــانی از خ يكس
ــن  ــا اي ــر ب ــردان كمت ــه م ــی اســت ك حال

ــا مواجــه هســتند و نوســانان  محدوديت ه
ــی  ــرات فيزيولوژيك ــی از تغيي ــی ناش خلق
ــد  ــمانی مانن ــای جس ــار بيماری ه در كن
آرتــروز و پوكــی اســتخوان كمتــر در آن هــا 

مشــاهده می شــود.

اصلتوجهراجدیبگيرید
بــه عقيــده دكتــر ايمانــی، بــه زنــان توصيه 
می شــود تــا از بــه عهــده گرفتــن كارهايــی 
كــه متناســب بــا شــرايط جســمانی آن هــا 
ــای  ــه بيماری ه ــال ب ــانس ابت ــت و ش نيس
ــش  ــا افزاي ــی را در آن ه ــمانی و روان جس
می دهــد بپرهيزنــد و آن را بــه حســاب 

ــد. ــئوليت پذيری نگذارن مس
ــال  ــوان و ميانس ــان ج ــود زن ــده می ش دي
واقعيت هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــدون 
ــه  ــود و ب ــدن خ ــمانی ب ــاختاری و جس س
علــت ناآشــنا بــودن بــا مكانيســم هايی كــه 
ــول  ــد، در ط ــاق می افت ــا اتف ــدن آن ه در ب
ســال ها متحمــل فشــارها و انجــام كارهــای 
ســنگين و اســترس زا می شــوند و بــه زبــان 
بــدن خــود بی توجــه بــوده و آن را فرامــوش 
می كننــد و بــه تدريــج بــه ســمت ابتــال بــه 
ــد  ــی خواهن ــمی و روان ــای جس بيماری ه
رفــت. از آن جايــی كــه زنــان در انجــام امــور 
كاری و شــغلی دچــار وســواس مــی شــوند ، 
و گاهــی اوقــات بــا بــی توجهی همسرشــان 
ــور  ــد ام ــی خواهن ــوند ، م ــی ش ــه م مواج
ــه تنهايــی انجــام دهنــد ايــن در  ــه را ب خان
حالــی اســت كــه مــی تواننــد بــا همفكــری 
بــا همســر و فرزنــدان انجــام امــور منــزل را 
ــی و  ــای فيزيك ــه نيازه ــد و ب ــيم كنن تقس
خلقيــات خــود توجــه كننــد. هــر انــدازه كه 
زنــان بتواننــد بــا شــيوه های صحيــح حــل 
مســئله و توجــه بــه تغييــرات فيزيولوژيكی 
ــدن خــود آشــنا شــوند و جســم خــود را  ب
در مســير ســالمتی پيــش ببرنــد، بازدهــی 
ســاليان  طــول  در  توانمندی هايشــان  و 
ســال باقــی می مانــد از طرفــی زنــان از نظــر 
روانشناســی برای برخــوردار بــودن از بازدهی 
و كارايــی بــاال به حمايــت عاطفــی اطرافيان 
ــا  ــا آشــنايی ب ــردان ب ــد، م ــاز دارن خــود ني
ــد  ــان می توانن ــی همسرانش ــانات خلق نوس
آن هــا را همراهــی كننــد. كاســتی ها و 
و  ابــراز مهــر  در  مــردان  كم توانی هــای 
ــان در  ــه زن ــف روحي ــث تضعي ــه باع عالق
ــد پــروری می شــود.  ــه و فرزن مديريــت خان

زنان موجوداتی هستند که قادرند بسیاری از کارها را به بهترین نحو ممکن انجام دهند، 
اما این توانمندی ها زمانی بالفعل می شود که در شرایط روحی و جسمی ایده آلی باشند

دیده می شود زنان 
جوان و میانسال 
بدون در نظر 
گرفتن واقعیت های 
ساختاری و 
جسمانی بدن خود و 
به علت ناآشنا بودن 
با مکانیسم هایی که 
در بدن آن ها اتفاق 
می افتد، در طول 
سال ها متحمل 
فشارها و انجام 
کارهای سنگین و 
استرس زا می شوند
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محبــت مــردان در طــول روز آمادگی روحی 
و قــدرت جســمانی زنــان را افزايــش می دهد 
در مســائل عاطفــی وقتی توجه بيشــتری به 
تغييــرات خلقــی و فيزيكــی زنــان می شــود، 
بازدهــی و كارآمدی شــان بــاال مــی رود 
و باعــث می شــود بــا عالقــه بيشــتری 
بــه مديريــت امــور شــخصی و جمعــی 
خانــواده انجــام بگيــرد و از انجــام كارهايــی 
ــگرانه  ــه و پرخاش ــای منفعالن ــا گرايش ه ب
كاســته خواهــد شــد. بــرای افزايــش بازدهی 
زنــان بايــد مطالبــات و رضايت عاطفی شــان 

تأميــن شــود.

مدیریتچالشهایبزرگ
دكتــر هری ســينگ معتقد اســت، درســت 
پــس از اتمــام آخريــن روز از چرخه طبيعی 
ــام آن را  ــوان ن ــه می ت ــه ای ك ــان، مرحل زن
فــاز خالقيــت محــور زنــان گذاشــت آغــاز 
می شــود. ايــن مرحلــه بيــن 7 تــا 10 
روز طــول می كشــد. ميــزان هورمــون 
ــاال رفتــن  ــه ب ــدن شــروع ب اســتروژن در ب
ــذرد  ــه می گ ــر روز ك ــان ه ــد و زن می كن
انــرژی بيشــتری بــرای انجــام كارهــا پيــدا 
ــودن،  ــد ب ــاس مفي ــرد. احس ــد ك خواهن
ــای  ــام كاره ــرای انج ــزه ب ــازی، انگي بازس
جديــد و ســرزندگی در ايــن دوره در زنــان 
ــه چشــم می خــورد. روانشناســان  كامــالً ب
ــان در  ــت زن ــر اس ــد، بهت ــه می كنن توصي
ــری  ــای فك ــام كاره ــه انج ــه ب ــن مرحل اي
ــی  ــزرگ زندگ ــای ب ــت چالش ه و مديري
بپردازنــد. گفتگوهــای بيــن زوجيــن در اين 
فــاز از تغييــرات فيزيولوژيكی زنــان معموالً 
ــار  ــوان انتظ ــد و می ت ــه می رس ــه نتيج ب
ــای  ــی پيامده ــای خانوادگ ــت بحث ه داش
مثبتــی را بــه ارمغــان بيــاورد. در ايــن فــاز، 
ــنهاد  ــان پيش ــه زن ــه ب ــان تغذي متخصص
خوراكی هــای  خــوردن  از  می كننــد 
ــتروژن  ــون اس ــح هورم ــده ترش تنظيم كنن
ماننــد كاهــو، بروكلــی، هويــج، لوبيــا قرمــز، 
ــروت،  ــپ ف ــال، گري ــو، پرتق ــی، ليم باقال
ــل  ــر غاف ــو دوس ــرغ و ج ــم م ــرغ، تخ م
ــاده روی و دوچرخــه  نشــوند. همچنيــن پي
ــاز  ســواری از ورزش هــای مفيــد در ايــن ف

محســوب می شــود.
ايــن روانشــناس ادامــه می دهــد، در مرحلــه 
هورمون هــای  ســطح  تغييــرات،  دوم 
ــه اوج خــود  شــادی بخش و انرژی بخــش ب

ــان دوره بســيار لذت بخشــی  می رســد و زن
را تجربــه می كننــد. در ايــن مرحله بهترين 
زمــان بــرای مطــرح كــردن مشــكالت 
شــغلی، اجتماعــی و خانوادگی با همســر يا 
كارفرماســت. تأثيرگذاری زنــان در ارتباطات 
ــود  ــه اوج خ ــاز ب ــن ف ــردی در اي ــان ف مي
می رســد و نيرويــی جادويــی از ناخــودآگاه 
ــدف  ــه ه ــا ب ــد ت ــان كمــک می كن ــه زن ب
ــيدن  ــه اوج رس ــوند، ب ــر ش ــود نزديک ت خ
ــا  ــد ت ــک می كن ــتروژن كم ــون اس هورم
بيشــترين وضعيــت تثبيــت خلــق در طول 
چرخــه هورمونــی حاصــل شــود. بــا كاهش 
ــدرات  ــاوی كربوهي ــی ح ــای غذاي وعده ه
و  فيبــر  مصــرف  افزايــش  و  شــكر  و 
آنتی اكســيدان  حــاوی  خوراكی هــای 
ــوت  ــک، ت ــل، تمش ــه، فلف ــد مارچوب مانن
مغــذی،  دانه هــای  زردآلــو،  فرنگــی، 
می تــوان بــه ســم زدايی كبــد، تثبيــت 
ــای  ــاد آكنه ه ــگيری از ايج ــق و پيش خل

ــرد. ــه، كمــک ك ــن مرحل پوســتی در اي

ساماندهیبهنشخوارهایفکریسرنزده
ــوم  ــه س ــان، مرحل ــده متخصص ــه عقي ب
و  كج خلقی هــا  آغــاز  بــه  می تــوان  را 
دلزدگی هــای زنــان نســبت داد. ده روز 
تــا دو هفتــه قبــل از آغــاز چرخــه جــدی 
جســمانی در زنــان، ســطح انرژی شــروع به 
ــری،  ــردرد، تحريک پذي ــد، س ــت می كن اف
پيداشــدن نشــخوارهای فكــری بــرای ســر 
ــاده  ــای عقب افت ــه كاره ــامان دادن ب و س
خانــه از جملــه پيامدهــای فــاز ســوم 
ــن  ــان بهتري ــن زم ــه اســت. اي ــن چرخ اي
ــام  ــه انج ــدن ب ــغول ش ــرای مش ــت ب وق
ــه كمدهــا  كارهايــی ماننــد ســامان دادن ب

يــا اتــو كــردن لباس هاســت. مصــرف 
ــرف  ــروه ب، مص ــد گ ــی مانن ويتامين هاي
ــج  ــد برن ــده مانن ــای پيچي كربوهيدرات ه
قهــوه ای، مصــرف ســبزيجات پختــه ماننــد 
گل كلــم و ســير، هويــج بــه متعــادل 
ــرده  ــون كمــک ك ــد خ شــدن ســطح قن
و از نوســانات خلقــی ناشــی از بــاال رفتــن 
ــس  ــد. پيالت ــترون می كاه ــزان پروژس مي
ــن  ــرای اي ــا ب ــن ورزش ه ــوگا از بهتري و ي
فــاز هســتند، چنيــن تمريناتــی احســاس 
و  تحريک پذيــری  بــودن،  آســيب پذير 
رخــوت را از زنــان دور می كنــد. آغــاز 
ــی  ــه فيزيولوژيك ــارم از چرخ ــه چه مرحل
از  ويــژه  مراقبت هــای  نيازمنــد  زنــان 
ســوی خــود فــرد و اطرافيــان اوســت، 
زنــان در ايــن مرحلــه نيازمنــد توجــه 
ــكاران،  ــا، هم ــوی كارفرم ــتری از س بيش
ــاال  ــتند. ب ــود هس ــر خ ــدان و همس فرزن
رفتــن ســطح هورمــون پروژســترون، آن ها 
را تحريک پذيــر و دل نازك تــر می كنــد، 
گــوش دادن بــه زبــان بــدن و ذهــن 
ــيب و  ــن آس ــا كمتري ــود ت ــث می ش باع
ــل  ــن دوره حاص ــی در اي ــترين بازده بيش
ــی  ــراری، بی انگيزگ ــاس بی ق ــود. احس ش
و نارضايتــی از زندگــی در ايــن دوره بــرای 
زنــان طبيعــی اســت امــا بــرای پشــت ســر 
گذاشــتن ايــن دوره كــه معمــوالً از 3 تــا 7 
روز طــول می كشــد بــا توجــه بــه تغييرات 
فيزيولوژيكــی و پيــروی از الگوهــای صحيح 
برقــرار می شــود، توصيــه می شــود در 
ايــن دوره زنــان از انجــام تصميم هــای 
ــا  ــه ب ــرل منازع ــد و كنت ــدی بپرهيزن ج
همســر و همكارنشــان را به دســت بگيرند. 
شــاخص  بــا  غذايــی  مــواد  مصــرف 
كلســيمی پاييــن، دانه هــای روغنــی، 
ــه، انگــور،  ــره، هندوان ــرگ تي ســزيجات ب
ــواد  ــز و م ــت قرم ــر و گوش ــدر، جگ چغن
حــاوی روی و آهــن و انجــام ورزش هايــی 
ماننــد يــوگا و پيــاده روی بــه زنــان كمــک 
ــر  ــی بهت ــرات خلق ــا تغيي ــا ب ــد ت می كن
ــای  ــه پيامده ــن مرحل ــد. اي ــار بياين كن
ــاط  ــاز ارتب ــن ف ــز دارد؛ در اي ــی ني مثبت
بيــن نيمكــره چــپ و راســت مغــز بيشــتر 
ــا  ــه ب ــود ك ــل می ش ــی حاص ــر زمان از ه
كمــک آن می تــوان كارهــای نيازمنــد بــه 
ــر انجــام  ــره را بهت ــر دو نيمك ــت ه فعالي

 داد. 

مصرف مواد غذایی 
با شاخص کلسیمی 
پایین، دانه های 
روغنی، سزیجات 
برگ تیره، هندوانه، 
انگور، چغندر، 
جگر و گوشت 
قرمز و مواد حاوی 
روی و آهن و انجام 
ورزش هایی مانند 
یوگا و پیاده روی به 
زنان کمک می کند 
تا با تغییرات خلقی 
بهتر کنار بیایند
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مردان باید بیشتر به سالمت خود 
اهمیت بدهند

توجــه بــه ســالمت مــردان يكــی از اهــداف و برنامه هــای 
ــای  ــن حــوزه اســت. آماره ــل توجــه توســط كارشناســان اي قاب
متعــددی نشــان می دهــد، زنــان بيشــتر از مــردان بــه وضعيــت 
ــه نتيجــه  ــن جمل ــع اي ــد. در واق ــت می دهن سالمتی شــان اهمي
يــک تحقيــق علمــی اســت كــه در آن مشــخص شــد زنــان بــه 
ــی  ــواده و اجــرای راهكارهاي ــزی در حفــظ ســالمت خان برنامه ري
كــه در پيشــگيری از ابتــال بــه بيماری هــا مؤثــر اســت بيشــتر از 

همسرانشــان كوشــا هســتند. 
مراجعــه ســاليانه بــه پزشــک، مطالعــه دربــاره بايــد و نبايدهــای 
ــد  ــی مفي ــم غذاي ــدن از رژي ــد ش ــا و بهره من ــرف خوراكی ه مص
ــر  ــرای آن مصمم ت ــان در اج ــه زن ــت ك ــی اس ــوالً از وظايف معم
ــز  ــت و پ ــا و پخ ــای خوراكی ه ــه دني ــا ب ــگاه خانم ه ــتند. ن هس
نيــز در مقايســه بــا مــردان از زميــن تــا آســمان فــرق می كنــد، 
ــرای آشــپزی پيــش قــدم می شــوند، ســكان  خانم هــا معمــوالً ب
ــز  ــد و همه چي ــه می چرخ ــوی خان ــت كدبان ــه دس ــپزخانه ب آش
مطابــق برنامــه و بــر اســاس توصيه هــای بهداشــتی پيــش 
مــی رود. زنــان بايــد همــه مــواد اوليــه پخــت و پــز در اختيارشــان 
ــا  ــی ب ــواد غذاي ــد م ــرای خري ــم ب ــات ه ــی اوق ــد، و گاه باش
ــايی  ــار را شناس ــوه و تره ب ــازار مي ــن ب ــرون بهتري ــت و مق كيفي
ــئله  ــن مس ــا اي ــوند. ام ــی می ش ــد راه ــرای خري ــد و ب می كنن
در مــردان متفــاوت اســت. آقايــان چــه خــوش خــوراك باشــند 
ــه  ــد بيشــتر در پشــت صحن ــح می دهن ــتها، ترجي ــه كم اش و چ

ــپزی  ــا آش ــند ت ــر باش حاض
مســئله  هميــن  كننــد. 
ــان  ــا آقاي ــود ت ــث می ش باع
و  آشــپزی  بــه  بی عالقــه 
ــدازه  ــان ان ــز هم ــت و پ پخ
سالمتی شــان  بــه  كمتــر 
اهميــت بدهنــد، در مواقعــی 
كــه غــذا برايشــان حاضــر و 
ــت  ــراغ فس ــود، س ــاده نب آم
فــود و غذاهــای پرچــرب 
اين كــه  از  غافــل  برونــد. 
ــرب و  ــای پرچ ــن غذاه همي
ســبک زندگــی غلــط علــت 
ــايع  ــای ش ــی بيماری ه اصل
مــردان و كوتــاه شــدن طــول 

ــت.  ــر آن هاس عم

ویتامينهایمفيدمردانه
ــاي  ــه بيماري ه ــال ب ــي در ابت ــش مهم ــي نق ــاي غذاي الگوه
ــد،  ــه معتقدن ــان تغذي ــگيري دارد. محقق ــا پيش ــردگي ي افس
ــه كــم حوصلگــی، فشــارهای عصبــی،  بخشــی از علــل ابتــال ب
ــان  ــايع تر از زن ــردان ش ــه در م ــن و پرخاشــگری ك ــق پايي خل
الگوهــای غلــط غذايــی  از  اســت را می تــوان در پيــروی 
جســتجو كــرد. در واقــع می تــوان ادعــا كــرد؛ قــراردادن 
ــوط  ــم مرب ــم غذايــي عالئ ــر كافــي از ويتامين هــا در رژي مقادي
ــد  ــه رون ــر اين ك ــالوه ب ــرده و ع ــرل ك ــردگي را كنت ــه افس ب
ــت  ــد در مديري ــريع مي كن ــال تس ــاران مبت ــود را در بيم بهب

ــر اســت.  ــز مؤث خشــم ني
ــد  ــي مفي ــي و عاطف ــاختار ذهن ــراي س ــن B ب ــواع ويتامي ان
محســوب مي شــوند. از طــرف ديگــر ويتاميــن B در بــدن ذخيره 
نشــده و ميــزان آن در بــدن بــه مقاديــر دريافتــي مــواد غذايــي 
حــاوي ايــن ويتاميــن در روز بســتگي دارد. بايــد بدانيــد ايــن 
ــرف  ــوده و مص ــيب پذير ب ــدت آس ــه ش ــا ب ــروه از ويتامين ه گ
شــكرهاي تصفيــه شــده بــه نيكوتيــن و كافئيــن باعــث تخريــب 
ايــن گــروه از ويتامين هــا و عــدم انــرژي كافــي بــراي فعاليــت 
ــن  ــود ويتامي ــد كمب ــه معتقدن ــان تغذي ــود. متخصص ــز ش مغ
ب، انــرژي كافــي بــراي فعاليــت مغــز را تأميــن نكــرده و 
ايــن مســئله منجــر بــه ايجــاد احســاس خســتگي، افســردگي، 
آســيب پذيري، اســترس، نااميــدي و بي انگيزگــي مي شــود.

مشــكالت حافظــه، كاهــش اشــتها، بي خوابــي و اختــالالت 
ــراد  ــن ب در اف ــر ويتامي ــوارض فق ــر ع ــوارش از ديگ دســتگاه گ
ايــن  حــاوي  مكمل هــاي  غــالت،  كربوهيدرات هــا،  اســت. 
ويتاميــن، منابــع مفيــدي اســت كــه متخصصــان تغذيــه بــراي 
ــنهاد  ــن پيش ــوع ويتامي ــن ن ــود اي ــه كمب ــال ب ــگيري از ابت پيش

مي كننــد.

مهتاب ذریه

سالمت 
مردان

راهکار

متخصصان تغذیه 
معتقدند کمبود 
ویتامین ب، انرژي 
کافي براي فعالیت 
مغز را تأمین 
نکرده و این مسئله 
منجر به ایجاد 
احساس خستگي، 
افسردگي، 
آسیب پذیري، 
استرس، ناامیدي 
و بي انگیزگي 
مي شود
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زندگی

مهارخستگیهایمزمنباریزمغذیهایمفيد
ويتاميــن B3 از ديگــر مــواد مغــذي در كنتــرل افســردگي 
محســوب مي شــود. تحقيقــات نشــان مي دهــد، فقــر نياســين بــا 
ابتــال بــه بيماري هــاي شــناختي و ســايكوتيک ارتبــاط مســتقيم 
دارد. بــه عقيــده پژوهشــگران كمبــود ايــن ويتاميــن در بــدن بــا 
ــته و  ــاط داش ــترس ارتب ــگری و اس ــراب و پرخاش ــش اضط افزاي

ــود. ــامل مي ش ــي را ش ــزي و فيزيك ــت مغ كاهــش فعالي
ويتاميــن B5 و پنتانوئيــک اســيد از ديگــر ريزمغذي هــاي مهــم 
ــن  ــود اي ــم كمب ــود، از عالئ ــوب مي ش ــالمت روان محس در س
ــه خســتگي، اســترس مزمــن و افســردگي  ــوان ب ويتاميــن مي ت
اشــاره كــرد. ايــن ويتاميــن در تنظيــم هورمون هــا، توليــد 
اســيدآمينه ها و ناقــل شــيميايي اســتيل كولين كــه نقــش 
ــد  ــی دارد، مفي ــی حوصلگ ــه ب ــال ب ــگيري از ابت ــي در پيش مهم

ــناخته شــده اســت.  ش
ويتاميــن B6 در فرآينــد عملكــرد اســيدهاي آمينــه كــه مســئول 
ــد.  ســاخت پروتئيــن و تنظيــم هورمون هــا هســتند، نقــش دارن
ــن و  ــروتونين، مالتوني ــد س ــن در تولي ــن ويتامي ــن اي همچني
دوپاميــن و ديگــر هورمون هايــي كــه در تنظيــم عملكــرد مغــز 
وضعيــت روحــي افــراد نقــش دارد، مؤثــر اســت. فقــر ويتاميــن 
ــز را  ــالل تمرك ــي و اخت ــتم ايمن ــكالت سيس ــه مش ــال ب B6 ابت
ــرل  ــد در كنت ــاي مفي ــن B12 از ريزمغذي ه ــراه دارد.ويتامي هم
ــن  ــن ويتامي ــه اي ــي ك افســردگي محســوب مي شــود. از آن جاي
در شــكل گيري ســلول هاي قرمــز نقــش دارد، كاهــش آن باعــث 
ــده و  ــا ش ــا و ارگان ه ــه بافت ه ــيژن ب ــال اكس ــالل در انتق اخت
باعــث پيدايــش مشــكالتي ماننــد تغييــر رفتــار و روحيــه، تــرس، 
ــال  ــش احتم ــناختي، افزاي ــالل ش ــي، اخت ــيب پذيري، گيج آس
ــم جســمي ماننــد  ــا عالئ ــا اختــالل دوقطبــي، همــراه ب ــا ي ماني
ــت تهــوع  كاهــش اشــتها، ســرگيجه، ضعــف، نفس تنگــي و حال

مي شــود.

مردانسالمندبخوانند
ــن  ــر ويتامي ــه فق ــال ب ــر ابت ــرض خط ــتر در مع ــالمندان بيش س
ب12 هســتند، تحقيقــات نشــان می دهــد ؛ اختــالل در عملكــرد 
نوعــي آنزيــم باعــث كاهــش جــذب ايــن ويتاميــن و بــه دنبــال 
ــک  ــر فولي ــود. فق ــون مي ش ــذي در خ ــن ريزمغ ــود اي آن كمب
ــه افســردگي و كــم حوصلگی هــای دوران  اســيد نيــز در ابتــال ب
ســالمندی نقــش دارد. مطابــق بــا ديگــر پژوهش هــا ايــن نــوع از 
ويتاميــن B در ســنتز DNA نقــش دارد. برخــوردار نبــودن از رژيم 
غذايــي ســالم و مغــذي، مصــرف آســپرين از داليــل ابتــال بــه فقر 

ــد. ــمار مي رون ــراد به ش ــن در اف ــن ويتامي اي
متخصصــان بــه افــرادی كــه از تــرس و اضطــراب رنــج می برنــد 
مصــرف ويتاميــن ث يــا اســكوربيک اســيد را توصيــه می كننــد. 
ــرل  ــرف آن در كنت ــوده و مص ــول در آب ب ــن محل ــن ويتامي اي
ــم افســردگي و پيشــگيري از اختــالالت روانــي نقــش دارد.  عالئ
بــه عقيــده محققــان مصــرف مــواد غذايــي حــاوي ويتاميــن ث 

تــرس را در افــراد مبتــال بــه فوبيــا كنتــرل مي كنــد و احســاس 
ــال دارد.  ــه دنب شــادی و ســرزندگی را ب

شادابیباریزُمغذیهایمفيد
ــوان در  ــی را می ت ــا بی حوصلگ ــم ي ــه خش ــات ريش ــی اوق گاه
ــراي  ــد ب ــي مفي ــاده معدن ــم م ــم دانســت. منيزي ــود منيزي كمب
ــردگي  ــم افس ــور عالئ ــث ظه ــود آن باع ــه كمب ــت ك ــدن اس ب
ــراد مي شــود. احســاس اضطــراب و اســترس، گيجــي،  ــا در اف ي
آشــفتگي و هيجــان و توهــم از عــوارض كمبــود منيزيــم در بــدن 

اســت.
ــود آن باعــث  ــه كمب ــي اســت ك ــر ريزمغذي هاي كلســيم از ديگ
ــي  ــتم عصب ــر سيس ــيم ب ــود كلس ــود. كمب ــن می ش ــق پايي خل
ــن  ــرد اي ــالل در عملك ــث اخت ــته و باع ــر گذاش ــزي تأثي مرك

سيســتم مي شــود. 
در واقــع فقــدان ايــن ريــز مغــذی در اختــالل سيســتم عصبــي، 
احســاس تــرس و دودلــي، كرختــي و آســيب پذيري نقــش دارد. 
ــه شــمار  ــراد ب روي هــم از ريزمغذي هــاي مفيــد در ســالمت اف
مــي رود و نقــص آن در بــدن از داليــل ابتــال بــه پرخاشــگری بــه 
 شــمار مــي رود. كاهــش اشــتها، بي عالقگــي و احســاس رخــوت و 
بي ميلــي بــه انجــام كارهــاي روزمــره از تبعــات كاهــش ريزمغذي 
ــد،  ــان مي ده ــات نش ــي رود. تحقيق ــمار م ــه  ش ــراد ب روي در اف
زمانــي كــه ميــزان روي در بــدن كاهــش پيــدا مي كنــد، مقاديــر 
ــم  ــد س ــرده و تولي ــدا ك ــش پي ــون افزاي ــس در خ ــر م عنص
مي كنــد. بــه ايــن علــت، احســاس تــرس و بي انگيزگــي و ديگــر 

ــدار مي شــود. ــراد پدي ــم افســردگي در اف عالئ
ــه  ــوان ب ــه افســردگي مي ت از ديگــر ريســک فاكتورهــاي ابتــال ب
كمبــود آهــن اشــاره كــرد. افســردگي اغلــب عالمــت فقــر آهــن 
مزمــن در بيمــاران اســت. احســاس ضعــف و خســتگي، ســردرد 
ــي رود.  ــن به شــمار م ــر آه ــم فق ــر عالئ و كاهــش اشــتها از ديگ
فقــر منگنــز از ديگــر داليــل بــی انــرژی بــودن در افــراد به  شــمار 
ــي در توليــد اســيد آمينه هــاي مضــر  ــاده معدن ــن م مــي رود. اي
مغــز نقــش داشــته و كمبــود آن باعــث كاهــش ناقــل شــيميايي 

ــن مي شــود.  ــي نفري ســروتونين و نوراپ
بــر هــم خــوردن ســطح ترشــح ايــن دو ناقــل شــيميايي در ابتــال 
بــه افســردگي نقــش دارد. همچنيــن منگنــز ســطح قنــد خــون 
را در بــدن ثابــت نگــه داشــته و از تغييــرات شــاخص قنــد خــون 
جلوگيــري مي كند.قــرار دادن مــواد غذايــي يــا مكمل هــاي 
ــگيري كننده  ــل پيش ــي از عوام ــم غذاي ــيم در رژي ــاوي پتاس ح
ــان  ــات نش ــود. تحقيق ــوب مي ش ــردگي محس ــه افس ــال ب از ابت
ــرس،  ــف، ت ــه ضع ــال ب ــل ابت ــيم از عل ــود پتاس ــد كمب مي ده

ــود. ــوب مي ش ــراد محس ــتگي در اف ــردگي و خس افس

سبدغذاییبرایبهبودروابطاجتماعی
مــواد غذايــی  از  قرمــز  پروتئين هــای موجــود در گوشــت 
ــز  ــراردادن گوشــت قرم ــردان اســت. ق ــرای ســالمت م ــد ب مفي

متخصصان به 
افرادی که از ترس 
و اضطراب رنج 
می برند مصرف 
ویتامین ث یا 
اسکوربیک اسید را 
توصیه می کنند
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غذايــی  رژيــم  در 
ــه  ــانی ك ــرای كس ب
قلبــی  بيمــاری 
يــا  عروقــی  و 
پــر فشــار خــون 
احتمــال  ندارنــد، 
را  مو هــا  ريــزش 
و  می كنــد  كــم 
ايــن  دليــل  بــه 
كــه منبــع غنــی 
آمينــه  اســيد  از 
بــه  لوســئين 
می آيــد،  حســاب 
ســاختن  بــه 

ــرای  ــوت هــم ب ــواع ت ــد. ان عضــالت و ماهيچه هــا كمــک می كن
ســالمتی آقايــان بســيار مفيــد اســت؛ تركيبــات موجــود در تــوت 
ــی  ــی دارد و از گرفتگ ــت ضــد التهاب ــاتوت، خاصي ــا ش ــفيد ي س
عــروق و رگ هــا يــا باالرفتــن فشــار خــون جلــو می كنــد. 
ــد  ــردان عالقه من ــه می شــود، م ــه گفت شــايد شــنيده باشــيد ك
ــوی  ــی ق ــط اجتماع ــتند و رواب ــالق هس ــكالت خوش اخ ــه ش ب
دارنــد. شــكالت تلــخ بــرای مــردان خاصيت هــای فراوانــی دارد، 
جريــان خــون را تنظيــم می كنــد، همچنيــن تركيبــات موجود در 
شــكالت، كلســترول بــد خــون را كاهــش می دهــد، فشــار خــون 
را متعــادل نگــه مــی دارد، البتــه حواســتان باشــد شــكالت خوری 
اضافــه وزن را هــم بــه دنبــال دارد و مصــرف متعــادل آن توصيــه 
می شــود. ماهــی و گــردو و ميوه هايــی ماننــد آووكادو كــه حــاوی 
مقاديــر مناســبی اســيد چــرب امــگا ســه هســتند، برای ســالمت 
قلــب آقايــان بهتريــن خوراكی هــا هســتند. يــک توصيــه مفيــد 
ديگــر هــم نوشــيدن چــای زنجبيــل يــا اســتفاده از ايــن ادويــه 
در غــذا اســت. زنجبيــل هــم خاصيــت ضــد التهابــی دارد و بــرای 
ورزشــكاران هــم داروی گياهــی مفيــدی اســت چــرا كــه درد و 
كوفتگــی ناشــی از تمرين هــای ورزشــی ســخت را كــم می كنــد. 

باکتریهایمفيدرابشناسيد
ــه لبنيــات  ــه ای ب ــی كــه عالق ــه آن دســته از مردان متخصصــان ب
ــاری  ــرض پرفش ــه در مع ــرای آن ك ــد ب ــه می كنن ــد، توصي ندارن
ــم  ــا را در رژي ــن گــروه از خوراكی ه ــد حتمــاً اي ــرار نگيرن خــون ق
غذايی شــان قــرار دهنــد. ماســت و شــير سرشــار از اســيد آمينــه 
لوســئين، پروتئيــن، پتاســيم و باكتری هــای مفيــد بــرای ســالمت 
مــردان هســتند كــه از افزايــش فشــار خــون و ابتال بــه بيماری های 
قلبــی پيشــگيری كــرده و باعــث ماهيچه ســازی و تقويــت عضالت 
می شــوند. از طــرف ديگــر ميــوه خوش طعــم و مفيــدی ماننــد مــوز 
ــد  ــتخوان ها مفي ــرای ســالمتی اس ــيم ب ــتن پتاس ــل داش ــه دلي ب
اســت و كاهــش فشــار خــون را بــه دنبــال دارد. پيشــنهاد می شــود، 
پســته، فنــدق و بــادام را هــم حتماً در ســبد  ان قــرار دهيد تــا از باال 

كلســترول  رفتــن 
دريافــت  و  بــد 
ــی  ــای اضاف كالری ه
بمانيــد.  امــان  در 
بــرگ  ســبزيجات 
ــی  ــره، گوجه فرنگ تي
بخوريــد  ســويا  و 
ــه  ــال ب ــر ابت ــا خط ت
ــتات  ــرطان پروس س
ســرطان های  و 
ــه كمتر  شــايع مردان
همچنيــن  شــود. 
و  ســبزيجات  از 
ــی  ــی نارنج ميوه هاي
ــدو  ــويد. ك ــل نش ــتند، غاف ــن هس ــا كاروت ــاوی بت ــه ح ــگ ك رن
ــج، ســيب زمينی شــيرين  حلوايــی، فلفــل دلمــه ای نارنجــی، هوي
مــواد غذايــی هســتند كــه مصــرف مرتــب آن هــا خطــر ابتــال بــه 

ســرطان پروســتات را كاهــش می دهــد. 

کمخاصيتاماخوشطعم
اگــر شــما هــم از آن گــروه مــردان فســت فــود خــور هســتيد و 
فكــر می كنيــد، فقــط سوســيس و كالبــاس آن هــم از نــوع ارزان 
قيمــت و غيــر بهداشــتی بــرای ســالمتی ضــرر دارد، بايــد بدانيــد 
هــر نــوع گوشــت های فــرآوری كــه عملياتــی ماننــد دودی كــردن 
و نمــک ســود كــردن روی آن انجــام شــود مفيــد نيســت و خطــر 
ــی خــون و عــالوه  ــاال رفتــن چرب ــا ب ــه حمــالت قلبــی ي ابتــال ب
ــر ايــن ايجــاد حــاالت خلقــی ناخوشــايند ماننــد بی حوصلگــی  ب
ــرای  ــه ب ــد ك ــوش نكني ــد. فرام ــش می ده و پرخاشــگری را افزاي
مانــدگاری و تغييــر مــزه اكثــر محصــوالت غذايــی آمــاده گوشــتی 
از افزودنی هايــی ماننــد نيتريــت، نيتــرات ســديم، نمــک و 
روغن هــای غيــر مفيــد اســتفاده می كننــد تــا اشــتهای مشــتری 
ــه  ــر كننــد. اين گون ــوع خوراكی هــا قوی ت ــرای خــوردن ايــن ن را ب
افزودنی هــا وقتــی در مقاديــر بــاال مــورد اســتفاده قــرار می گيرنــد، 
خطرهــای زيــادی دارنــد و دليــل اين كــه می گوينــد سوســيس و 
كالبــاس نخوريــد تــا ســرطان هــم تهديدتــان نكنــد هــم بيشــتر 
زيــر ســر ايــن افزودنی هــای خوشــمزه اســت. فرامــوش نكنيــد كــه 
ــاال و روغــن  ــن حاضری هــای خوشــمزه، معمــوالً در حــرارت ب اي
فــروان پختــه می شــوند و و بــه دليــل واكنش هايــی كــه در فرآيند 
ســرخ كــردن اتفــاق می افتــد، باعــث می شــوند، تركيبــات ســمی 
و مضــر ميهمــان ناخوانــده بــدن شــوند. شــيوه نگهــداری صحيــح 
از چنيــن محصــوالت گوشــتی هــم باعــث می شــود تــا بيمــاری و 
مســموميت كمتــر بــه ســراغتان بيايــد. سوســيس و كالباس هــاي 
تــازه تــا 2 روز و نــوع خشــک آن هــا تــا 5 هفتــه در يخچــال قابــل 
نگهــداري اســت. امــا بــراي نگهــداري بيــش از 2 روز، بهتــر اســت 

 .سوســيس و كالبــاس را در فريــزر نگهــداري كنيــد

 ماست و شیر سرشار از اسید آمینه لوسئین، پروتئین، پتاسیم و باکتری های مفید برای 
سامت مردان هستند که از افزایش فشار خون و ابتا به بیماری های قلبی پیشگیری 

کرده و باعث ماهیچه سازی و تقویت عضات می شوند

اگر شما هم از آن 
گروه مردان فست 
فود خور هستید 
و فکر می کنید، 
فقط سوسیس و 
کالباس آن هم از 
نوع ارزان قیمت 
و غیر بهداشتی 
برای سامتی ضرر 
دارد، باید بدانید 
هر نوع گوشت های 
فرآوری که 
عملیاتی مانند 
دودی کردن و 
نمک سود کردن 
روی آن انجام شود 
مفید نیست و خطر 
ابتا به حمات قلبی 
یا باال رفتن چربی 
خون و عاوه بر 
این ایجاد حاالت 
خلقی ناخوشایند 
مانند بی حوصلگی 
و پرخاشگری را 
افزایش می دهد
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مقاله

آرامش در 
محیط کار

راهکارهای مؤثر برای نزدیک 
شدن به سالمت شغلی

ــراد  ــالمت روان اف ــر س ــغلی ب ــط ش محي
ــال  ــن ح ــه اي ــا ب ــزايی دارد. ت ــر بس تأثي
ــما را  ــس ش ــه هيچ ك ــاس را ك ــن احس اي
ــرد،  ــدی نمی گي ــان ج ــط كاری ت در محي
ــت  ــخ تان مثب ــر پاس ــد؟ اگ ــه كرده اي تجرب
ــتيد.  ــا نيس ــما تنه ــه ش ــد ك ــت، بداني اس
بيــش از 50 درصــد از افــراد مشــابه شــما 
ــد  ــاس را دارن ــن احس ــد و اي ــر می كنن فك
ــه  ــان ب ــط كارش ــس در محي ــه هيچ ك ك
آن هــا احتــرام نمی گــذارد. ايــن نتايــج 
مطابــق بــا يــک نظرســنجی جهانی كــه بر 
بيــش از 20 هــزار كارمنــد توســط نشــريه 
كســب و كار هــاروارد انجــام گرفتــه، اعــالم 

شــده اســت. 
ــرای  ــان شــما را ب ممكــن اســت همكارانت
ــم  ــا از قل شــركت در جلســات و همايش ه
بيندازنــد و ناديــده بگيرنــد، حــرف شــما را 
در مكالمــه ای مهــم قطــع كننــد يا شــما را 
در شــركت در بحثــی مهــم نديــده بگيرنــد. 
ــق  ــما ح ــه ش ــه ب ــت ك ــان اس در آن زم
ــا محيــط  ــان ي می دهــم كارفرمــای نامهرب
كار ســّمی اطرافتــان را مقصــر بدانيــد. البته 
ايــن مســئله تنها در برخــی مــوارد می تواند 
صحيــح باشــد. امــا اگــر واقعــاً می خواهيــد 
ــويد، از  ــه ش ــدی گرفت ــط كار ج در محي
هميــن حــال از مقابــل آينه شــروع كــرده و 
مهــارت تأثيرگــذاری بــر ديگــران را تقويــت 
كنيــد. در اين جــا 8 مهــارت بــرای ارتقــای 
اعتبارتــان در محيــط كار ذكر شــده اســت. 
مطمئــن باشــيد بــا كمــک ايــن مهارت هــا، 
مــورد احتــرام و تأييــد اطرافيانتــان خواهيد 

بــود.

جمالتخودرابهصورتسؤالیبياننکنيد
اجــازه ندهيــد اظهاراتتــان بــا آهنــگ 
ــان شــود. يكــی از  ــی سؤالی شــكل بي صوت
مشــكالتی كــه اغلــب مــردم ناخواســته آن 
را مرتكــب شــده و در بی اعتبــار شــدن 
خــود ســهيم می شــوند، شــيوه بيان كــردن 
ــيوه  ــن ش ــز انســان اي جمــالت اســت. مغ
ــير  ــر تفس ــه ای ديگ ــه گون ــر را ب اظهارنظ
ــود  ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد و اي می كن
اطالعــات آن طــور كــه بايــد و شــايد منتقل 
نشــود. تحقيقــات نشــان می دهــد ، 85 
درصــد از اظهاراتــی كــه در بيــان آن از فــرم 
ســؤالی اســتفاده می شــود، نشــان از ناامنــی 
ــن لحــن  ــراد دارد و و اي ــی اف ضعــف عاطف
ــده انگاشته شــدن  ســخن گفتن باعــث نادي
ــن در  ــد. بنابراي ــد ش ــط كار خواه در محي
صــورت بــه كار بــردن ايــن عــادت نه چندان 
جالــب، بــرای تــرك آن اقــدام كنيــد. ايــن 
مهــارت بــه شــما كمــک خواهــد كــرد تــا 

قــدرت اعتبارتــان افزايــش پيــدا كنــد. 

فقطگزارشکارندهيد،داستانپردازیکنيد
اكثــر مصاحبه هــای موفــق فقــط از يــک 
فرمــول پيــروی می كننــد؛ 75 درصــد 

آن هــا از داســتان ها تشــكيل شــده اند 
ــات  ــال اطالع ــه انتق ــا 25 درصــد ب و تنه
می پردازنــد. داســتان ها هماننــد يــک 
ــه مخاطبــان  قــالب عاطفــی هســتند و ب
ــه  ــا آنچــه را ك ــد ت ــما كمــک مي كنن ش
ــر  ــه خاط ــر ب ــد، بهت ــول می كني ــل ق نق
پــل  داســتان ها  واقــع  در  و  بســپارند 
ــه  ــما ب ــات ش ــش و ذهني ــی دان ارتباط
ــادی  ــاوت زي ــتند. تف ــی هس ــای واقع دني
ــم  ــای عل ــردن فرمول ه ــظ ك ــان حف مي
رياضــی و اســتفاده از آن هــا در محاســبات 
ــه شــما كمــک  وجــود دارد. داســتان ها ب
خواهنــد كــرد تــا از ســوی مــردم جــدی 
گرفتــه شــويد، زيــرا آن هــا بــه شــرح حال 
ــر آنچــه می خواهيــد بگوييــد كمــک  بهت

ــرد.  ــد ك خواهن

مردمراتشویقکنيدتادربارهخودشان
صحبتکنند

ــل  ــه قب ــان را ك ــد مادرت ــر داري ــه خاط ب
ــردی  ــا ف ــات ب ــرار مالق ــن ق ــاز اولي از آغ
ــا در  ــرد ت ــويق می ك ــما را تش ــه، ش غريب
ــان  ــاره خودت ــش رو درب ــات پي ــرار مالق ق
صحبــت كنيــد؟ ايــن يــک رفتــار ايــده آل 
ــم  ــما می گويي ــه ش ــا ب ــال م ــت و ح اس

پوریا بختیاری نیا
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كــه يــک نكتــه را فرامــوش نكنيــد، همــه 
ــان  ــاره خودش ــد درب ــت دارن ــراد دوس اف
ــز،  ــاداش مغ ــتم پ ــد. سيس ــت كنن صحب
زمــان خودافشــايی انســان بــه كار می افتــد 
و انتقال دهنده هــای توليد كننــده لــذت 
خــود،  دربــاره  صحبت كــردن  هنــگام 
ــر  ــن اگ ــوند. بنابراي ــح می ش ــتر ترش بيش
می خواهيــد مــردم بيشــتر بــه حرف هــای 
ــدا  ــد ابت ــازه دهي ــد، اج ــه كنن ــما توج ش
ــد.  ــت كنن ــان صحب ــاره خودش ــا درب آن ه
ــاس  ــود احس ــث می ش ــئله باع ــن مس اي
ــيميايی  ــای ش ــح ناقل ه ــا ترش ــت ب مثب
لذت بخــش در مغــز مخاطــب، در مكالمــه 
شــما آغــاز شــده و ارتبــاط بهتــر صــورت 
ــدی  ــما ج ــورت ش ــن ص ــرد و در اي بگي

ــد.  ــد ش ــه خواهي گرفت

بهوظایفتانعملکنيد
راهكارهايــی كــه  مؤثرتريــن  از  يكــی 
را  اطرافيانتــان شــما  باعــث می شــود 
ــما  ــه ش ــت ك ــن اس ــد اي ــدی بگيرن ج
ــه  ــد و ب مســئوليت خــود را جــدی بگيري
آنچــه می خواهيــد بگوييــد آگاه و مســلط 
ــون  ــه 11 ميلي ــكا روزان ــيد. در آمري باش
كــه  برگــزار می شــود  مالقــات  قــرار 
بخــش عظيمــی از آن، كــه بــرای برگــزار 
شدنشــان ســاالنه 37 بيليــون دالر هزينــه 
ــان  ــه پاي ــه ب ــدون نتيج ــی رود، ب ــدر م ه
برگــزاری  علــل  به راســتی  می رســد. 
چنيــن همايش هــای بــدون محصــول 
ــراد  ــودن اف ــاده نب و نتيجــه چيســت؟ آم
يكــی  مالقات هــا  در  شــركت كننده 
ــزو  ــما ج ــاً ش ــت. لطف ــل آن اس از دالي
آن افــراد نباشــيد. اگــر چــه معمــوالً 
مالقات هــا  ايــن  بــودن  نتيجه بخــش 
ــاز  ــی ب ــر و كار گروه ــرد مدي ــه عملك ب
ــوان  ــه عن ــد ب ــما باي ــا ش ــردد، ام می گ
بخشــی از ايــن كار گــروه، مســئوليت های 
خــود را بــه يــاد داشــته و بــه آنچــه 
می خواهيــد بگوييــد مســلط باشــيد. برای 
پاســخ دادن بــه ســؤال های احتمالــی، 
پيوندبخشــی بــه مطالــب و مديريــت فضا، 

ــد.  ــه بروي ــه جلس ــز ب مجه

مجهزوبهروزباشيد
كارمنــدان و كارگــران موفــق ماننــد آچــار 

ــا  ــه اكثــر مهارت هــای مرتبــط ب فرانســه ب
ــما  ــر ش ــتند. اگ ــز هس ــان مجه حرفه ش
ــيد و  ــلط باش ــادی مس ــای زي ــه دانش ه ب
ارتبــاط خــود را بــا دنيــای گســترده علــم 
قطــع نكنيــد، احتمــال موفقيــت در كار را 
ــان  ــن زم ــت. در اي ــد داش ــتر خواهي بيش
اســت كــه هميشــه در بحث هــا و گفتگوهــا 
حرفــی بــرای اظهارنظــر خواهيــد داشــت و 
ــه دنبــال واژه هــای گم شــده در ذهنتــان  ب
ــک  ــد ي ــما می تواني ــت. ش ــد گش نخواهي
اينترنــت در ذهــن خــود دســت و پــا كنيــد 
اطالعــات  كليــک،  بــا كوچک تريــن  و 
خــود را چاشــنی مجالــس ســخنرانی و 

ــد.  ــود كني ــای كاری خ همايش ه

لباسموفقيتبپوشيد
درســت يــا غلــط، مــا مــردم را بــا وضعيت 
و  می كنيــم  قضــاوت  ظاهری شــان 
ــته  ــريع و ناخواس ــيار س ــاق بس ــن اتف اي
اتفــاق می افتــد. در زمانــی در حــدود 
ميليونيــوم ثانيــه كــه خودمــان هــم 
ــه تشــخيص آن نيســتيم، از روی  ــادر ب ق
شــيوه پوشــش اطرافيــان راجــع بــه طــرز 
برخــورد خودمــان بــا آن هــا تصميم گيری 
می كنيــم و شــخصيت و ظرفيت هايشــان 
را پيش بينــی خواهيــم كــرد. بنابرايــن 
ظاهــر، تعيين كننــده بســياری از اتفاقــات 
در رابطــه خواهــد بــود. اگــر ظاهــر شــما 
ــان  ــد، اطرافيانت ــب باش ــلخته و نامرت ش
شــيوه كاری و بــه ســرانجام رســاندن 
ــه  ــه همين گون ــز ب مســئوليت هايتان را ني
قضــاوت می كننــد. بنابرايــن هميشــه 
ســعی كنيــد مرتــب و آراســته در محيــط 
ــما را  ــران ش ــا ديگ ــويد ت ــر ش كار ظاه
جــدی بگيرنــد. در حقيقــت می توانيــد بــا 
ــری و اعتباربخشــی  ــد تأثيرپذي ــن ترفن اي
خــود را بــر ديگــران افزايــش دهيــد. امــا 
ــه  ــت و ب ــی از ماجراس ــا بخش ــن تنه اي
ــالش  ــد ت وســيله آراسته پوشــی نمی تواني
ــه كاری  ــئوليت پذيری تان را در رابط و مس

ــد.  حــذف كني

ژستمناسب
زبــان بــدن شــما، حرف هــای ناگفتــه ای را 
ــد. شــانه های  ــه ديگــران منتقــل می كن ب
گشــوده و بازوهايــی كــه رو بــه مخاطــب 
ــران  ــه ديگ ــام را ب ــن پيغ ــت، اي ــاز اس ب

فــردی  شــما  كــه  می كنــد  منتقــل 
قدرتمنــد هســتيد. زبــان بــدن ويــژه 
ــدن  ــان ب ــا زب ــراد پيروزمنــد و موفــق ب اف
افــراد شكســت خورده متفــاوت اســت. 
ــان را  ــرم بدنی ش ــوالً ف ــق معم ــراد موف اف
بــه حالتــی كــه نشــان می دهــد پذيــرای 
می كننــد.  تنظيــم  ديگــران هســتند، 
ــيمی درون  ــدن، ش ــان ب ــوع زب ــی ن حت
ــی  ــد. تحقيق ــر می ده ــز تغيي ــز را ني مغ
ــاروارد  ــگاه ه ــان دانش ــط محقق ــه توس ك
انجــام گرفــت نشــان داد، ژســت هايی 
ــه می شــود،  ــدرت گرفت ــه نشــانه ق كــه ب
اگــر فقــط بــه مــدت دو دقيقــه هــم اجــرا 
شــوند، 20 درصــد باعــث افــت هورمــون 
ــد  ــد ش ــزول خواهن ــا كورتي ــترس ي اس
ــد  ــر خواه ــترون منج ــش تس ــه افزاي و ب
شــد. ژســت های قــدرت، پيــام بــرد- بــرد 
و احســاس قدرتمندبــودن شــما را بــه 

ــرد.  ــد ك ــل خواه ــب منتق مخاط

اعتمادبهنفسداشتهباشيد،اماافراطنکنيد
هيــچ فــردی شــما را فــردی توانــا نخواهد 
ــه  ــاد ب ــا اعتم ــه ب ــر از اين ك ــه غي ــد ب دي
ــويد.  ــر ش ــی ظاه ــل در جمع ــس كام نف
ــد و  ــادل را حفــظ كني ــن تع ــد اي ــا باي ام
ــتی را  ــی و انسان دوس ــس همدل ــراز ح اب
فرامــوش نكنيــد. اعتمــاد بــه نفــس شــما 
نبايــد بــرای ديگــران تهديــد تلقــی شــود 
و احســاس امنيــت اطرافيانتــان را در هــم 
ــه نفــس  ــه اعتمــاد ب ــرادی ك بشــكند. اف
ــرای  ــد ب حقيقــی و در حــد طبيعــی دارن
ســؤال پرســيدن و يادگيــری مشــتاق 
هســتند و هيــچ گاه مدعــی همه دانــی 
نمی شــوند. بهتريــن راه بــرای نشــان دادن 
ــه  ــت ك ــن اس ــتان اي ــه نفس ــاد ب اعتم
ــرز  ــته هايتان م ــته ها و ندانس ــن دانس بي

ــل شــويد.  مشــخصی قائ
ــط كار  ــد در محي ــاس می كني ــر احس اگ
جــدی گرفتــه نمی شــويد، هيچ كــس 
ــد،  ــر ده ــكل را تغيي ــن مش ــد اي نمی توان
جــر خودتــان. گاهــی اوقــات مــردم 
ــر  ــه خاط ــد، ب ــدی نمی گيرن ــما را ج ش
نــكات كوچكــی كــه قــادر بــه تشــخيص 
ــی  ــه راحت ــد ب ــا می تواني ــتيد، ام آن نيس

 .ــد ــر دهي ــا را تغيي آن ه

یکی از مؤثرترین راهکارهایی که باعث می شود اطرافیانتان شما را جدی بگیرند این است 
که شما مسئولیت خود را جدی بگیرید و به آنچه می خواهید بگویید آگاه و مسلط باشید

هیچ فردی شما را 
فردی توانا نخواهد 
دید به غیر از این که 
با اعتماد به نفس 
کامل در جمعی 
ظاهر شوید. اما 
باید این تعادل را 
حفظ کنید و ابراز 
حس همدلی و 
انسان دوستی را 
فراموش نکنید
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گزارش

شغل مناسب
قطعه گمشده 
پازل سالمتی

ــانی ها و  ــی، اطالع رس ــطح آگاه ــش س ــل افزاي ــه دلي ــا ب ــن روزه اي
ــالمت  ــه س ــته ب ــای وابس ــازمان و نظام ه ــوی س ــه از س ــی ك تبليغات
ــالم و  ــی س ــه زندگ ــردم ب ــر م ــود ، اكث ــی ش ــا م ــت در دني و بهداش
ــاری  ــه بيم ــر گون ــاری از ه ــتر و ع ــر بيش ــول عم ــه ط ــت يابی ب دس
ــار و مــالك  ــردم معي ــی كــه برخــی از م ــا جاي ــد. ت اهميــت می دهن
ــبک  ــا س ــق ب ــان را مطاب ــد و رفتارهايش ــالمتی می دانن ــی را س زندگ
زندگــی ســالم طراحــی می كننــد. بــا ايــن حــال كــم نيســت شــمار 
افــرادی كــه بــه رغــم اشــتياقی كــه بــرای رســيدن بــه زندگــی ســالم 
دارنــد، از معيارهــا و عواملــی كــه می توانــد بــر ســالمت افــراد تاثيرگذار 
باشــد، بی خبرنــد. شــغل افــراد يكــی از عوامل موثر در ســالمتی اســت ، 
از يــک ســو شــغل و برخــوردار بــودن از كار و فعاليــت به طور مســتقيم 
بــر ســالمت جســمانی تاثيرگــذار اســت و از ســويی ديگــر بســياری از 
افــراد كــه ناخواســته و بــدون آگاهــی از عالقه مندی هــا و اســتعدادهای 
ــای  ــار بيماری ه ــد، دچ ــه انتخــاب شــغل می زنن ذاتی شــان دســت ب
جســمی و روانــی متعــددی شــده و كــم نيســتند شــمار كســانی كــه 
بــه واســطه عالقــه افراطــی بــه كار و شغلشــان در زمــره مبتاليــان بــه 
اختالالتــی ماننــد اعتيــاد شــغلی طبقه بنــدی شــده و تبعــات آن را بــه 
ــوان هــم در حيطــه زندگــی شــخصی و هــم در حــوزه  راحتــی می ت

ــود.  ــی نظاره گــر ب ســالمت جســمانی و روان
دكتــر محمــد رضــا ميرزايی، روانشــناس ســالمت، در خصــوص عواملی 
ــد،  ــد، می گوي ــک می كن ــه معيارهــای ســالمتی نزدي كــه انســان را ب

ــراد  ــی اف ــبک زندگ ــوی، س ــمانی و معن ــی، جس ــاد روان ــار ابع در كن
ــش  ــادمانی نق ــالمتی و ش ــه س ــا ب ــتيابی آن ه ــزان دس ــز در مي ني
ــغلی،  ــدی ش ــتغال، رضايت من ــت اش ــد وضعي ــی مانن دارد. فاكتورهاي
بهره گيــری از مهارت هــا و فعاليت هــای گروهــی و هدفمنــد، از عوامــل  
تاثيرگــذار در ســالمتی ذهنــی، روانــی و جســمانی اســت، در برخــی از 
شــرايط نيــز تحقيقــات متعددی نشــان داده اســت، ســالمتی بــا ميزان 

تحصيــالت نيــز ارتبــاط مســتقيم دارد. 
مطالعــات زيــادی نشــان داده اســت افراد شــاغل نســبت به افــراد بيكار 
ــيدن  ــای رس ــد و در زمينه ه ــری برخوردارن ــالمت روان مطلوب ت از س
ــری  ــتانداردهای مطلوب ت ــز از اس ــمانی ني ــالمت جس ــاد س ــه ابع ب
ــه ای و  ــه مشــاغل حرف ــه ب ــرادی ك ــن اف ــد هســتند. همچني بهره من
تخصصــی اشــتغال دارنــد و شــغل آن هــا همــگام بــا آرزوهــای درونــی 
ــاد  ــالم تری را در ابع ــی س ــا اســت، زندگ و اســتعدادهای فطــری آن ه
روانــی و جســمانی تجربــه می كننــد و شــادتر هســتند. همچنيــن بين 
رضايتمنــدی شــغلی و ســالمت روانی همبســتگی بااليــی وجــود دارد. 
مشــاغلی كــه ارضــا كننده انــد از تناســب شــخص و محيــط برخــوردار 
بــوده و افــراد را بيشــتر بــه ســمت و ســوی معيارهــای ســالمتی ســوق 

ــد.  ــزی دارن ــای متماي ــن مشــاغلی ويژگی ه ــد و چني می دهن
دكتــر ميرزايــی معتقــد اســت، معمــوال از افــرادی كــه در محيط هــای 
مطلــوب كار نمی كننــد، خواســته می شــود تــا كاركردشــان را كمــال 
بخشــند و در محيط هايــی كار كننــد كــه بــا مهارت هــا، اســتعدادها و 
رجحان هايشــان هماهنگــی دارد. آنــان در چنيــن مشــاغلی بــه جــای 
ــت دار از ســوی  ــتورالعمل های مفصــل و جه ــا دس ــرر ب ــه مك ــن ك اي
ــاال دســت محــدود شــوند، از خودمختــاری  سرپرســتان ســخت گير ب
يــا اعمــال تصميم هــای قابــل مالحظــه برخــوردار بــوده و ايــن مســئله 

آن هــا را از ســالمت باالتــری برخــوردار می كنــد. 
همچنيــن بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه افــراد در مشــاغلی 
ــوی  ــمت و س ــه س ــرده و ب ــتری ك ــدی بيش ــاس رضايت من احس
ــرای  ــه را ب ــه زمين ــوند ك ــک می ش ــالمت نزدي ــتانداردهای س اس
ــه در آن  ــازد ك ــم می س ــده فراه ــا پاداش دهن ــف ذات ــرای تكالي اج
ــت  ــد و در نهاي ــرورش می دهن ــی پ ــه خوب ــود را ب ــای خ مهارت ه
ــوع  ــه ســالمت اجتماعــی منجــر می شــود. چنيــن مشــاغلی از تن ب
تكاليــف قابــل مالحظــه برخوردارنــد. بنابرايــن مــا بايــد بكوشــيم تــا 
ــی  ــا نقش هاي ــم ت ــالح كني ــه ای اص ــه گون ــان را ب ــت كاری م وضعي
ــان  ــدی و رجحان های م ــا، نيرومن ــا مهارت ه ــم ب ــا می كني ــه ايف ك
منطبــق بــوده و روی تكاليــف گوناگونــی كار كنيــم كــه مــا را 
ــی از  ــطح باالي ــم س ــه بتواني ــه ای ك ــه گون ــازد. ب ــد می س عالقه من
ــه  ــی ك ــاير عوامل ــم. س ــال كني ــود اعم ــاری را در كار خ ــود مخت خ
ــد عبارتنــد  ــا رضايت منــدی شــغلی و ســالمتی افــراد ارتبــاط دارن ب
ــرای  ــه، فرصــت ب ــف روشــن نقــش، سرپرســتی حمايت گران از تعري
تمــاس بيــن فــردی همــكاران، جايــگاه ارزشــمند اجتماعــی، ايمنــی 
ــوش  ــد فرام ــر نباي ــوی ديگ ــی در كار. از س ــت مال ــمانی و امني جس
كــرد، افــرادی كــه از منظــر جســمانی و روانــی در وضعيــت ســالمتی 
مطلوب تــری بــه ســر مــی برنــد، بازدهــی بيشــتری در كار داشــته و 
ــان ســالمت و  ــد مي ــن پيون ــد بنابراي ــه حســاب می آين ــر ب ــارآور ت ب
بازدهــی مطلــوب در كار، دو طرفــه محســوب می شــود بــه طــوری كه 
كار و شــغل مناســب، ســالمت بيشــتر جســم و روان را در برداشــته و 
متقابــال ســالمت جســمانی و روانــی، بازدهــی مطلــوب و بارآورتری را 

 .شــامل می شــود

محمد پویا
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هالل

ملت در غمتان شریک است
نمره20هاللاحمردرزلزله6/1

درسصبر
حضورعلماتسکينبزرگیبود
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کلمه نخست

ملت ایران 
در غمتان 

شریک 
است 

نماینده رهبر معظم 
انقالب با حضور در استان 
آذربایجان شرقی با مردم 

داغدیده ابراز همدردی کرد

ــار،  ــاه به ــن م ــی اولی ــای پایان روزه
اســتان های  از  بســیاری  هــوای 
ــه  ــی ک ــرد. باران ــی ک ــور را باران کش
در برخــی شــهرها ســیل جــاری کــرد 
هــم  را  تأســف برانگیزی  حــوادث  و 
ــرگ  ــب م ــت و موج ــود داش ــا خ ب
هموطنــان عزیزمــان شــد. حجــم 
اســتان ها  برخــی  در  بارش هــا 
ــالم  ــر اع ــا ب ــه بن ــود ک ــدی ب ــا ح ت
ــی  ــات مردم ــی و ارتباط ــط عموم رواب
ــک روز  ــی ی ــر ط ــالل احم ــت ه جمعی
و  آذربایجــان شــرقی  اســتان   6 در 
غربــی، کردســتان، زنجــان، کرمانشــاه 
ــن  ــزار و ٨60 ت ــش از  ه ــدران بی و مازن
از هموطنــان 6 اســتان درگیــر در ســیل 
و آب گرفتگــی خدمــات امــدادی الزم را 
ــران  ــن از متأث ــد. 15 ت دریافــت کرده ان
ــز  ــه مراک ــن ب ــن و ۷ ت ــق ام ــه مناط ب
درمانــی منتقــل شــدند و ســیالب 
و  تخلیــه  مســکونی  واحــد   1۷9 از 
همچنیــن ٤0 خــودرو از مســیر ســیالب 
در  کــه  آن طــور  شــد.  رهاســازی 
ــت،  ــده اس ــالم ش ــم اع ــانه ها ه رس

ــمال  ــتان های ش ــر در اس ــیل اخی س
ــته  ــوع ٤1 کش ــور در مجم ــرب کش غ
ــر در  ــه 1٨ نف ــته ک ــای گذاش ــر ج ب
عجــب شــیر، 1۷ نفــر آذرشــهر، 5 
ــم در  ــر ه ــک نف ــتان و ی ــر کردس نف
ــدند و 10  ــته ش ــی کش ــان غرب آذربایج

ــدند. ــدوم ش ــز مص ــر نی ــا 12 نف ت

بــه آســيبی كــه مــردم  توجــه  بــا 
ايــن  در  شــرقی  آذربايجــان  اســتان 
حادثــه ديــده بودنــد، حجت االســالم 
رهبــر  نماينــده  معــزی  والمســلمين 
هــالل  جمعيــت  در  انقــالب  معظــم 
ــرده و  ــن اســتان ســفر ك ــه اي ــر، ب احم
از نزديــک در جريــان امدادرســانی ها 

قــرار گرفتنــد. 
ــراز تأثــر و انــدوه از وقــوع  ــا اب ايشــان ب
حادثــه دلخــراش ســيل و جــان باختــن 
شــماری از هموطنــان در اســتان های 
ــی  ــان غرب ــرقی، آذربايج ــان ش آذربايج
ــدردی  ــام هم ــالغ پي ــتان و اب و كردس
ــت:  ــری گف ــام معظــم رهب و تأســف مق
ايــن ســفر بنــا بــه دســتور رهبــر معظــم 
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ــت  ــی وضعي ــور بررس ــه منظ ــالب ب انق
ايــن  ســيل زدگان  بــه  امدادرســانی 
ــان  ــا آن ــدردی ب ــراز هم ــتان ها و اب اس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــا  ــزی ب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
عــرض تســليت درگذشــت تعــدادی 
ــريف  ــت ش ــه مل ــز ب ــان عزي از هموطن
صبــور  مــردم  ويــژه  بــه  و  ايــران 
همــدردی  و  ســيل زده  اســتان های 
ــن مناطــق را  ــردم اي ــدگان، م ــا بازمان ب
مقــاوم و نســتوه خوانــد و تصريــح كــرد: 
ــران را  ــت اي ــراش مل ــه دلخ ــن ضايع اي

ــت.  ــرده اس ــر ك ــاً متأث عميق

خدماتپيشتازانههاللاحمر
نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل 
ــر  ــده رهب ــوان نماين ــه عن ــه ب ــر ك احم
ــن  ــی آخري ــور بررس ــه منظ ــالب ب انق
ــه ايــن منطقــه  وضعيــت امدادرســانی ب
ســفر كــرده بــود، بــا قدردانــی و تشــكر 
ــران،  ــی امدادگ ــدی تمام ــالش ج از ت
ــتر در  ــه بيش ــر چ ــه ه ــتار توج خواس
ــه وضعيــت آســيب ديدگان،  رســيدگی ب
در اختيــار قــرار دادن امكانــات، اســكان 

ــان شــد.  ــه مصدوم و رســيدگی ب
ســفر  ايــن  در  همچنيــن  ايشــان 
كــرده  پيــدا  حضــور  جلســاتی  در 
معاونيــن  شــورای  جلســه  در  و 
جمعيــت اســتان بــه بررســی رونــد 
بــه  امدادرســانی  و  خدمات رســانی 

پرداخــت.  ســيل زدگان 
كنعانــی،  جلســه  ايــن  ابتــدای  در 
ــر  ــالل احم ــت ه ــل جمعي ــر عام مدي
ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــرقی ب ــان ش آذربايج
از فعاليت هــای انجام شــده در حادثــه 
ســيل شهرســتان های عجــب شــير و 
آذرشــهر و همچنيــن روســتاهای تابعــه 

پرداخــت. شهرســتان ها  آن 
والمســلمين  حجت االســالم  ســپس 
وقــوع  از  نگرانــی  ابــراز  بــا  معــزی 
ــارت،  ــی، خس ــوادث دلخراش ــن ح چني
ــی را  ــدن آبادان ــم كوبي ــی و در ه ويران
ماحصــل ايــن وقايــع ســخت و طبيعــی 
البتــه  كــرد:  خاطرنشــان  و  دانســت 
ــرت از  ــوزی و عب ــز درس آم ــد هرگ نباي

چنيــن حوادثــی را ناديــده بگيريــم.
ــر در  ــات پيشــتازانه هــالل احم او خدم
عرصه هــای خدمت رســانی بــه مــردم 
را قابــل قبــول دانســت و افــزود: عمــده 
فعاليــت جمعيــت هــالل احمــر فوريــت 
و واكنــش ســريع و دقيــق بــرای كمــک 
ــا و نجــات انسان هاســت  ــات، بق ــه حي ب
ــز  ــه ني ــن زمين ــبختانه در اي ــه خوش ك
اقدامــات الزم بــه انجــام رســيده اســت.
معــزی  المســلمين  و  حجت االســالم 
در  فوريــت  قيــد  بــه  اشــاره  بــا 
و  آســيب ديدگان  بــه  خدمت رســانی 
ــام  ــه در پي ــن حادث ــت زدگان اي مصيب
تســليت رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
بيــان كــرد: بــا چنيــن تأكيــدی، تكليــف 
بــر همــه دســتگاه های خدمت رســان 
ــع  ــرای رف ــام ب ــت و اهتم ــخص اس مش
مشــكل ســيل زدگان بســيار مهــم و 

ــت. ــروری اس ض
نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل 
احمــر بــا تبييــن فعاليت هــای داوطلبانــه 
و عام المنفعــه ايــن نهــاد خدمت رســان، 
ــه را  ــور خيرخواهان ــرای ام ــتازی ب پيش
از تأكيــدات قــرآن كريــم دانســت و 
ــر  ــالل احم ــت ه ــرد: جمعي ــح ك تصري
بايــد تــالش كنــد تــا حالــت روزآمــدی 

ــان حفــظ شــود. ــر زم آن در ه
ــا  ــزی ب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
اشــاره بــه فعاليت هــای شــبانه روزی 
ــر،  ــای اخي ــتان در روزه ــران اس امدادگ
خدمــات بی منــت آن هــا را شــاخصه 
ــر دانســت  ــالل احم ــت ه ــی جمعي اصل
آنــان  شــبانه روزی  تالش هــای  از  و 

ــرد. ــی ك قدردان

ضایعهبیسابقه
ــزی در  ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ــا  ــم ب ــداری ه ــفر، دي ــن س ــيه اي حاش
آيــت اهلل مجتهــد شبســتری نماينــده 
آذربايجــان  اســتان  در  فقيــه  ولــی 
مجتهــد  آيــت اهلل  داشــتند.  شــرقی 
ــی  ــا قدردان ــدار ب ــن دي شبســتری در اي
از خدمــات شايســته نيروهــای امــدادی 
ــور  ــان، حض ــتگاه های خدمات رس و دس
نيروهــای فعــال و پرتــالش هــالل احمــر 

در همــان لحظــات اوليــه وقــوع حادثــه 
ــان  ــت و خاطرنش ــر دانس ــل تقدي را قاب
ــاس  ــر اس ــزرگ ب ــه ب ــن ضايع ــرد: اي ك
شــواهد موجــود در ايــن نقطــه از كشــور 

ــت. ــوده اس ــابقه ب بی س
اســتان  در  فقيــه  ولــی  نماينــده 
بــر  تأكيــد  بــا  شــرقی  آذربايجــان 
هماهنگــی  مؤثــر  و  اثرگــذار  نقــش 
ــدادی  ــی و ام ــتگاه های اجراي ــن دس بي
بــرای رفــع مشــكل بــه وجــود آمــده از 
ــرد:  ــح ك ــف بار تصري ــه تأس ــن حادث اي
از  شــماری  جان باختــن  بــر  عــالوه 
ــياری  ــای بس ــه خانواده ه ــان ك هموطن
ــاد مالــی  را داغــدار كــرد، خســارات زي
نيــز ســبب بــروز مشــكالت عديــده 
معيشــتی شــده اســت بايــد بــرای رفــع 
ــورت  ــوری و الزم ص ــات ف ــا اقدام آن ه

ــرد. پذي
افــزود:  شبســتری  مجتهــد  آيــت اهلل 
ــی  ــد از برخ ــه نباي ــن حادث ــه در اي البت
ســاخت  مقــررات  بــه  بی توجهی هــا 
ســهل انگاری  و  ســاختمان ها  ســاز  و 
ــا  ــد ب ــه باي ــود ك ــل ب ــز غاف ــردم ني م
دلخراشــی  حــوادث  چنيــن  وقــوع 

ــد. ــده باش ــرای آين ــی ب عبرت
ــز در  ــر معظــم انقــالب ني ــده رهب نماين
ــردن  ــت ارزيابی ك ــا مثب ــدار ب ــن دي اي
ســيل زدگان  بــه  امدادرســانی  رونــد 
گفــت: شــواهد نشــان از ســرعت عمــل 
ــه و  ــای اولي ــام كمک ه ــت در انج و دق
ــی و روحــی دارد كــه  حمايت هــای روان

ــت. ــروری اس ــم و ض ــيار مه بس
معــزی  والمســلمين  حجت االســالم 
اكنــون حائــز  آنچــه  تصريــح كــرد: 
ــه وضعيــت  اهميــت اســت، رســيدگی ب
ــرای  ــع موجــود ب ــع موان خســارات و رف
بازگردانــدن زندگــی عــادی و بــه دور از 
شــرايط ويــژه بــرای ســيل زدگان اســت.
نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل 
ــران  ــالش امدادگ ــن از ت ــر همچني احم
و نجاتگــران هــالل احمــر، نيروهــای 
نظامــی و انتظامــی و مــردم اســتان 
ــجام  ــل انس ــه دلي ــرقی ب ــان ش آذربايج
و هماهنگــی پوشــش امــدادی و كمــک 

ــرد. ــر ك ــيل زدگان تقدي ــه س ب

حجت االسام 
والمسلمین معزی 
با عرض تسلیت 
درگذشت تعدادی 
از هموطنان عزیز به 
ملت شریف ایران و 
به ویژه مردم صبور 
استان های سیل زده 
و همدردی با 
بازماندگان، مردم 
این مناطق را مقاوم 
و نستوه خواند و 
تصریح کرد: این 
ضایعه دلخراش 
ملت ایران را عمیقًا 
متأثر کرده است

حجت االسام والمسلمین معزی با اشاره به فعالیت های شبانه روزی امدادگران استان 
در روزهای اخیر، خدمات بی منت آن ها را شاخصه اصلی جمعیت هال احمر دانست و از 

تاش های شبانه روزی آنان قدردانی کرد
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گزارش

دلگرمی،قوتقلبوانگيزهمضاعفمردم
حجت االســالم والمســـــــــــلمين 
بــا  ديــدار  در  همچنيــن  معــزی 
در  شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 
ــه  ــی منطق ــت كنون ــوص وضعي خص
ســيل زده، ميــزان خســارات، و نحــوه 
كمک رســانی مصيبت ديدگــــــــان 

ــرد. ــو ك گفتگ
شــرقی  آذربايجــان  اســتاندار 
ابــراز  ضمــن  ديــدار  ايــن  در 
نماينــده  حضــور  از  خرســندی 
مناطــق  در  انقــالب  رهبــر 
ــب  ــور را موج ــن حض ــيل زده اي س
انگيــزه  و  قلــب  قــوت  دلگرمــی، 
دســتگاه های  و  مــردم  مضاعــف 
گفــت:  و  دانســت  كمک  رســان 
ــارات وارده  ــزان خس ــفانه مي متاس
ســيل زده  مناطــق  بــه  مالــی 
نيازمنــد  و  اســت  زيــاد  بســيار 
بــرای  مســئولين  ويــژه  توجــه 

اســت. آن  جبــران 
ويــژه  مســاعدت های  خواســتار  او 
بــرای رفــع نيــاز مصيبت ديــدگان 
از نماينــده رهبــر معظــم انقــالب 

ــد. ش
از حضــور  بــا قدردانــی  جبــارزاده 
در  امــدادی  نيروهــای  موقــع  بــه 
لحظــات اوليــه حادثــه افــزود: در 
ــرای رســيدگی  ــزی ب جلســه برنامه ري
ســيل زده،  مناطــق  وضعيــت  بــه 
ــت  ــالب قرائ ــر انق ــام تســليت رهب پي
ــكين درد و  ــر تس ــالوه ب ــه ع ــد ك ش
داغــدار،  خانواده هــای  از  دلجويــی 
روحيــه  در  به ســزايی  تأثيــر 
ــردم  ــه م ــت ب ــرای خدم ــئولين ب مس

داشــت.
انقــالب  معظــم  رهبــر  نماينــده 
ــرورت  ــر ض ــدار ب ــن دي ــز در اي ني
بــرای  ويــژه  اهتمــام  و  توجــه 
بازگردانــدن  رونــد  در  تســريع 
و  معيشــتی  مســاعد  شــرايط 
رفاهــی مــردم مناطــق ســيل زده 

كــرد. تأكيــد 
والمســــــــلمين  حجت االســالم 
ــئولين  ــه مس ــزود: اين ك ف ــزی ا مع

ــع  ــتانی و كشــوری درصــدد رف اس
جبــران  و  مشــكالت  ســريع 
مــردم  بــه  وارده  خســارات 
خواســته  هســتند،  ســيل زده 
انقــالب  نــه  فرزا رهبــر  صريــح 
ايــن  كــه  اســت  اميــد  و  اســت 
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمــوده 
ــود. ــری ش ــو پيگي ــن نح ــه بهتري ب

درسآموزیوعبرت
انقــالب،  معظــم  رهبــر  نماينــده 
جــان  پيكــر  تشــييع  مراســم  در 
در  و  ســيالب  حادثــه  باختــگان 
ــردم  ــدار م ــای داغ ــع خانواده ه جم
روســتای  و  عجب شــير  شــهر 
چنــار بــا ابــراز تأســف و تأثــر از 
وقــوع حادثــه دلخــراش ســيل و 
جان باختــن شــماری از هموطنــان 
بــا قرائــت پيــام تســليت  عزيــز، 
ــه  ــن حادث ــری اي ــم رهب ــام معظ مق
غــم انگيــز را بــه همــه خانواده هــای 
تســليت  مصيبت ديــده  و  داغــدار 

ــت. گف
ــت  ــالب در جمعي ــر انق ــده رهب نماين
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــر ادام ــالل احم ه
انقــالب  فرمايشــات رهبــر معظــم 
هيچ گونــه سســتی و تعلــل بــرای 
مصيبــت زدگان  مشــكل  حــل 

نيســت. پذيرفتــه 
معــزی  والمســلمين  حجت الســالم 
بــا تأكيــد بــر درس آمــوزی و عبــرت 
بايــد  افــزود:  حوادثــی  چنيــن  از 
ــگيری  ــرای پيش ــته ب ــش از گذش بي
آمــاده  وقــوع چنيــن حوادثــی  از 
شــد كــه البتــه ايــن موضــوع همــت 
را  مســئولين  و  مــردم  تــالش  و 

. می طلبــد
ــت  ــالب در جمعي ــر انق ــده رهب نماين
هــالل احمــر تأكيــد كــرد كــه پــس 
ــزارش  ــد، گ ــن بازدي ــدی اي از جمع بن
ــزان  ــه، مي ــات حادث ــی از جزئي جامع
امكانــات  فراهــم آوری  و  خســارات 
اوليــه و ضــروری تنظيــم و بــه محضــر 
مقــام معظــم رهبــری تقديــم خواهــد 

 .شــد
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نمره 20 هالل احمر در 
زلزله 6/1 ریشتری 

قدردانی مسئوالن از امدادرسانی دقیق و سریع 
هالل احمر در خراسان رضوی

ــه،  ــوروز، زلزل ــد ن ــان تعطیــالت عی ــس از پای ــد روز پ تنهــا چن
بخش هایــی از اســتان خراســان رضــوی را لرزانــد. صبــح روز 16 
فروردیــن، زلزلــه ای بــه وســعت 6/1 ریشــتر در ایــن اســتان بــه 
وقــوع پیوســت و برخــی روســتاها را تــا حــد زیــادی ویــران کرد. 
ایــن زلزلــه برای مــردم شــرایط بحرانــی ایجاد کــرد و 5٨ روســتا 
آســیب دیدنــد کــه چادرزنــی و اســکان اضطــراری از مهم تریــن 
ــک  ــداد ی ــن روی ــود. ای ــرزه ب ــن ل ــوع زمی ــس از وق ــات پ اقدام

ــرزه داشــت. کشــته، ٤0 مصــدوم و بیــش از 100 پس ل

آن طــور كــه مرتضــی ســليمی، رئيــس ســازمان امــداد و نجــات 
جمعيــت هــالل احمــر اعــالم كــرد، برپايــی 2 هــزار و 132 چــادر 
امــدادی بــه منظــور اســكان 7 هــزار و 100 تــن از آســيب ديدگان 
در مناطــق زلزلــه زده از جملــه اقدامــات هــالل احمــر بــوده اســت. 
او همچنيــن ادامــه داد: بــه عــالوه 120 هــزار قوطــی كنســرو، 3 
هــزار و 992 تختــه پتــو، 980 تختــه موكــت، 810 ســت ظــروف، 
2 هــزار و 475 شــعله والــور و بخــاری برقــی، بيــش از يــک هــزار 
ســت بهداشــتی و 7 تــن اقــالم خوراكــی در قالــب ســبد غذايــی 
ميــان متأثــران توزيــع شــد. امدادگــران در قالــب 80 تيــم شــامل 
ــش از  ــری از بي ــا بهره گي ــی و ب ــروی عمليات ــزار و 75 ني يک ه
55 خــودروی ارتباطــات خدمــات امــدادی الزم را بــه هموطنــان 

ارائــه كردنــد.
بــه گفتــه رئيــس ســازمان امــداد و نجــات جمعيــت هــالل احمر، 
ارســال اقــالم امــدادی )زيســتی و غذايــی( از پنج اســتان خراســان 
شــمالی و جنوبــی، قــم، اصفهــان، خوزســتان و ســازمان امــداد و 

نجــات بــه مناطــق زلزلــه زده خراســان رضــوی انجــام شــد.
او بــا اشــاره بــه به كارگيــری 3 فرونــد بالگــرد امــدادی و انجــام 43 
ســاعت عمليــات پــروازی، عنــوان كــرد: در ايــن زمينــه 13 تــن 
ــور، 12 مصــدوم و 388  ــدادی در مناطــق صعب العب ــه ام محمول

نيــروی امــدادی منتقــل شــدند.
ــريع و  ــدی س ــه ح ــاق ب ــن اتف ــر در اي ــالل احم ــانی ه امدادرس
ــه مناطــق  ــود كــه از ســوی مســئوالن مختلفــی كــه ب دقيــق ب
ــر  ــت. دكت ــرار گرف ــی ق ــورد قدردان ــد، م ــفر كردن ــه زده س زلزل
ــی، رئيــس جمعيــت هــالل احمــر و  ــر محســن ضياي ســيد امي
دكتــر سيدحســن قاضــی زاده هاشــمی، وزيــر بهداشــت، درمــان 
ــه زدگان  ــت زلزل ــی وضعي ــور بررس ــه منظ ــكی ب ــوزش پزش و آم
ــع  ــه از تواب ــتای دوقلع ــه روس ــم ب ــوی ه ــان رض ــتان خراس اس
شهرســتان فريمــان ســر زدنــد و بــا حضــور در ميــان مــردم، در 

ــد. ــرار گرفتن ــانی ها ق ــد امدادرس ــان رون جري
ــردم  ــه م ــوری ب ــس جمه ــالم رئي ــالغ س ــا اب ــت ب ــر بهداش وزي
زلزلــه زده فريمــان، گفــت: حضــور مــا در مناطــق زلزلــه زده، بــه 
دليــل اطمينــان دكتــر روحانــی رئيــس جمهــوری و هيئــت دولت 

ــت. ــق اس ــن مناط ــح در اي ــانی صحي از خدمت رس
قاضــی زاده هاشــمی افــزود: عمليــات امــداد و نجــات بــه خوبــی 

صــورت گرفتــه و تأميــن نيازهــای اوليــه مناســب بــوده اســت.
همچنيــن آيــت اهلل علــم الهــدی از اقــدام ســريع هــالل احمــر در 
پوشــش امــدادی زلزلــه خراســان رضــوي قدردانــی كــرده و گفت: 
بــا وقــوع زلزلــه 6 ريشــتری در ســفيد ســنگ خراســان رضــوی، 
مشــكالتی بــه وجــود آمــد و منجــر بــه تخريــب برخــی خانه هــای 
روســتايی شــد كــه بايــد نســبت بــه اقــدام ســريع و امدادرســانی 
مطلــوب هــالل احمــر بــرای رســيدگی بــه ايــن حادثــه قدردانــی 
ــزود: از  ــوی اف ــان رض ــتان خراس ــه در اس ــده ولی فقي كرد.نماين
ــه  ــم ك ــكر می كني ــم تش ــوی ه ــدس رض ــتان ق ــتاندار و آس اس
ــه  ــدس از لحظ ــتان ق ــای آس ــت عظم ــتور تولي ــب دس ــر حس ب
وقــوع زلزلــه غــذای گــرم از مهمان خانــه حضــرت بــرای آنــان در 
شــبانه روز صــادر می شــود تــا وقتــی سروســامانی پيــدا كننــد كــه 

بتواننــد جريــان طبيعــی خــود را تأميــن كننــد.
بــه  امدادرســانی  ولی فقيــه در خراســان رضــوی،  نماينــده 
ــت:  ــه زدگان خراســانی را در كشــور بی ســابقه دانســت و گف زلزل
ــه  ــد، بالفاصل ــراب می كن ــزی را خ ــان عزي ــه و خانم ــه، خان زلزل
چــادر بــا همــه تجهيــزات آماده اســت و غــذای گــرم شــبانه روزی 
هــم بــرای او حاضــر اســت، در تمــام حــوادث و ســوانحی كــه در 
كشــور در ايــن مــدت داشــتيم چنيــن چيــزی ســابقه نداشــت، 
همــه اين هــا بــه بركــت امــام رضــا)ع( اســت، از عنايــات خاصــه 
ايشــان اســت.آيت اهلل علــم الهــدی از مســئوالن درخواســت كــرد 
ــرا  ــل از ف ــا قب ــه زدگان ت ــتايی زلزل ــای روس كار بازســازی خانه ه
ــه اتمــام برســد و خانه هــا از هــر لحــاظ ايمــن  رســيدن پاييــز ب

 .ســاخته شــود

امدادرسانی هال 
احمر در این اتفاق 
به حدی سریع و 
دقیق بود که از 
سوی مسئوالن 
مختلفی که به 
مناطق زلزله زده 
سفر کردند، مورد 
قدردانی قرار 
گرفت
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گزارش

درس صبر
حجت االسالم والمسلمین معزی، 

سالم رهبری را به مردم خراسان رساند 
ــر  ــی از رهب ــه نمايندگ ــزی ب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ــه زده  ــق زلزل ــانی در مناط ــد امدادرس ــالب از رون ــم انق معظ
ــام  ــالم مق ــدای س ــا اه ــرده و ب ــد ك ــوی بازدي ــان رض خراس
ــتين  ــات در نخس ــوب خدم ــه مطل ــری، از ارائ ــم رهب معظ

ــد.  ــی كردن ــه قدردان ــس از زلزل ــاعات پ س
نماينــده ولــی فقيــه در هــالل احمــر در جمــع مــردم 
ــون  ــه كان ــان ك ــک فريم ــه براش ــتای دوقلع ــه زده روس زلزل
ــار  ــد، اظه ــوب می ش ــوی محس ــان رض ــديد خراس ــه ش زلزل
ــته  ــود داش ــان وج ــواره در جه ــی هم ــوادث طبيع ــرد: ح ك
ــياری  ــابقه بس ــت و س ــوادث اس ــرزمين ح ــز س ــران ني و اي
ــوری  ــا صب ــتيم، ام ــور دارا هس ــی را در كش ــای طبيع از بالي
و مقاومــت مــردم و متقابــاًل خدمت رســانی مســئوالن در 

چنيــن بحران هايــی ارزشــمند اســت.
او افــزود: مهم تريــن مشــكل امــروز مــا كــه در مواقعــی 
ــه آشــكار می شــود و در روســتاها بيشــتر اســت،  ماننــد زلزل
ســاختمان های غيــر مقــاوم و قديمــی و بــدون بنيــان 

ــت. ــتحكم اس مس
ــدت  ــه ش ــاره ب ــا اش ــزی ب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ــتر  ــدود 6 ريش ــا ح ــوی ب ــان رض ــر خراس ــه اخي ــاالی زلزل ب
ــن  ــرت ثام ــت حض ــار عناي ــدا در كن ــف خ ــرد: لط ــد ك تأكي
ــد  ــدس ش ــن ارض مق ــردم اي ــال م ــامل ح ــج)ع( ش الحج

ــن  ــا وجــود مضجــع شــريف رضــوی در مشــهد كمتري ــا ب ت
ــيم. ــاهد باش ــديد ش ــه ش ــن زلزل ــيب ها را در اي آس

ــيب ها  ــن آس ــر، باالتري ــالل احم ــه در ه ــی فقي ــده ول نماين
ــوی  ــرای بان ــی دانســت و ب ــوس انســانی و جان را متوجــه نف
ــود از  ــه ب ــن حادث ــه اي ــان باخت ــا ج ــه تنه ــالخورده ای ك س

ــرد. ــرت ك ــب مغف ــد طل خداون
ــه زدگان  ــه زلزل او در ارزيابــی خــود از نحــوه خدمت رســانی ب
نيــز اذعــان كــرد: حضــور ســريع عوامــل امــدادی هــالل احمر 
و انجــام عمليــات نجــات در نخســتين ســاعات پــس از زلزلــه 
ــن  ــود و همچني ــده ب ــردم ش ــدی م ــب رضايتمن ــه موج ك
ــی  ــه به خوب ــا 72 ســاعت اولي ــات اســكان اضطــراری ت عملي

صــورت پذيرفتــه اســت.
ــرد:  ــار خرســندی ك ــزی اظه حجت االســالم والمســلمين مع
ــت  ــی مديري ــوان متول ــه عن ــگام اســتانداری ب ــات به هن اقدام
ــز  ــا ني ــاير نهاده ــس و س ــای اورژان ــس، نيروه ــران و پلي بح

ــوده اســت. ــل قبــول ب تاكنــون قاب

مشکلهرانسانمسئلههمگانیاست
ــن  ــر همچني ــالل احم ــالب در ه ــه انق ــر فرزان ــده رهب نماين
ــی  ــی طبيع ــه، زندگ ــن حادث ــال اي ــر ح ــه ه ــرد: ب ــان ك بي
مــردم را بــه طــور كامــل از بيــن بــرده و ترديــدی نيســت كــه 
بازگردانــدن مــردم بــه وضــع طبيعــی زمــان زيــادی می بــرد.

ــا مــردم روســتای سّنی نشــين الغــور فريمــان،  او در ديــدار ب
بــا اشــاره بــه آيــه »ان مــع العصــر يســرا« خواســتار بردبــاری 

و صبــر مــردم در برابــر مصايــب و ســختی ها شــد.
ــا  ــه »م ــان اين ك ــا بي ــزی ب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
همــه مســلمان هســتيم و بــا هــم برادريــم«، افــزود: بنــا بــر 
ــی اســت  تعاليــم اســالم، مشــكل هــر انســان مســئله همگان
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و بــه فرمــوده پيامبــر خاتــم)ص( اگــر فــردی صبــح كنــد در 
حالــی كــه بــه فكــر ديگر مســلمانان نباشــد مســلمان نيســت، 
يــا اين كــه اگــر نــدای اســتمداد فــردی را شــنيده و بــه داد او 

نرســد مســلمان نيســت.

بهامدادگرانخدمتگزارمیبالم
ايشــان در بازديــد از مســجد ايــن روســتا كــه زلزلــه باعــث 
از ســقف و ديواره هــای آن  ايجــاد شــكاف در بخشــی 
ــرای ســاختن يــک بنــا زمــان زيــادی بايــد  شــد، گفــت: ب
صــرف شــود و بنابرايــن وقتــی يــک روســتا تخريــب شــده 
اســت، نبايــد انتظــار داشــت در مــدت يــک شــب، ســاخت 
ــالخورده های  ــا و س ــه بزرگ تره ــود ك ــام ش ــازها انج و س
جوان ترهــا  بــه  را  صبــر  درس  بايــد  روســتا  باتجربــه 

ــد. بياموزن
ــی  ــداف اصل ــاره اه ــزی درب ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ايــن ســفر اعــالم كــرد: در مرحلــه نخســت، ابــراز همــدردی 
شــخصی خــودم را نســبت بــه آســيب ديدگان ابــراز مــی دارم 
ــر  ــالل احم ــت ه ــواده جمعي ــوی از خان ــوان عض ــه عن و ب
بــه عزيــزان امدادگــر و همكارانــی كــه بی هيــچ منتــی 
ــا را  ــن فعاليت ه ــم و اي ــد می بال ــت كردن ــبانه روزی خدم ش

ــم. ــان می داني ــانی خودم ــی و انس ــه دين وظيف

سالمگرممردمگوشهنشين
ــور،  ــتای الغ ــات روس ــه جماع ــگر، از ائم ــی عس ــوی عل مول
ــه  ــاب ب ــی خط ــا خوش آمدگوي ــدار ب ــن دي ــمتی از اي در قس
نماينــده مقــام معظــم رهبــری در هــالل احمــر گفــت: شــما 
ــه  ــور را ب ــردم گوشه نشــين روســتای الغ ــرم م هــم ســالم گ

ــانيد. ــالب برس ــم انق ــر معظ رهب
ــرد:  ــد ك ــه تأكي ــزی در ادام ــلمين مع ــالم و المس حجت االس
ــه  ــط و گوش ــاده و وس ــت و دورافت ــه ماس ــن هم ــران، وط اي

ــرادر و در كنــار هــم هســتيم. ــا هــم ب ــدارد، همــه مــا ب ن
همچنيــن نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل احمــر در 
بازديــد از روســتای يكــه پســته تربــت جــام نيــز كــه ســاكنان 
آن اهــل تســنن هســتند، اظهــار كــرد: اهــل ســنت در مقاطع 
مختلــف پيــش از انقــالب و همچنيــن در نهضــت امــام 
ــالب  ــای انق ــه صحنه ه ــدس و هم ــاع مق ــی)ره( و دف خمين
ــهدای  ــاد ش ــداد زي ــتند و تع ــری داش ــور مؤث ــالمی حض اس

ــت. ــردم اس ــودن م ــی ب ــان دهنده انقالب ــه نش ــن منطق اي
ــالم  ــس از اع ــه پ ــای اولي ــه پيش بينی ه ــان اين ك ــا بي او ب
ــاال را  ــات ب ــب و تلف ــور تخري ــتری، تص ــه 6 ريش ــوع زلزل وق
ايجــاد كــرده بــود، افــزود: همــه مــا مــدام در معــرض آزمــون 
هســتيم و حوادثــی ماننــد زلزلــه نيــز امتحــان الهــی اســت و 
اميدواريــم خداونــد، صبــر و بردبــاری عنايــت فرمايــد تــا در 

ايــن امتحــان و آزمــون نيــز ســربلند باشــيم.

ــرد:  ــدواری ك ــار امي ــزی اظه ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
بازســازی روســتا بايــد بــه دســت توانمنــد خــود مــردم و بــا 
مســاعدت مســئوالن محقــق شــود كــه خوشــبختانه اكنــون 
ــک  ــم كم ــاور ه ــتان های مج ــما اس ــه ش ــک ب ــرای كم ب
می كننــد و عزمــی ملــی در ايــن راســتا ايجــاد شــده اســت.

حجت االســالم و المســلمين معــزی، اســكان اضطــراری 
پذيرفتــه  تاكنــون صــورت  به خوبــی  نجــات  و  امــداد  و 
و پــس از ايــن مرحلــه، نوبــت آواربــرداری و تســطيح و 
ــن روســتا  ــاد مســكن اي ــا اهتمــام بني بازسازی هاســت كــه ب

می شــود. بازســازی 

ارائهتسهيالتعادالنهوسریع
نماينــده رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در جمع زلزلــه زدگان 
ــه و  ــات اولي ــريف و احتياج ــردم ش ــما م ــدای ش ــزود: ص اف
ــه  ــام معظــم رهبــری ارائ ــه، خدمــت مق ــه پــس از زلزل ثانوي
ــيار در  ــئوالن، بس ــه مس ــری ب ــای رهب ــود و توصيه ه می ش

ــود. ــد ب ــر خواه ــات مؤث ــا و اقدام ــود فعاليت ه بهب
ــتند و  ــردم هس ــرای م ــه ب ــدری فرزان ــری، پ ــزود: رهب او اف
ــی  ــرای مــردم باعــث دل نگران ــه و اندوهــی ب ــروز هــر حادث ب
ايشــان اســت، به خصــوص مــردم خراســان رضــوی كــه 

ــد. ــم بوده ان ــری معظ ــت رهب ــورد عناي ــه م هميش
ــت  ــه ترب ــام جمع ــری، ام ــلمين طاه ــالم والمس حجت االس
ــا اشــاره بــه اتحــاد شــيعه و ســني در منطقــه و  جــام نيــز ب
تقديــر از حضــور نماينــده رهبــری در ايــن منطقــه، موضــوع 
ــن  ــاز اي ــن ني ــاميدن را مهم تري ــل آش ــرب قاب ــدان آب ش فق
ــرح  ــريع ط ــرای س ــرورت اج ــر ض ــرد و ب ــالم ك ــتا اع روس

ــرد. ــد ك ــتاها تأكي ــادی در روس ه
عليرضــا رشــيديان، اســتاندار خراســان رضــوی نيــز در 
قســمتی از ايــن ديــدار بــه صــورت تلفنــی بــا نماينــده ولــی 
فقيــه در جمعيــت هــالل احمــر مذاكــره و خواســتار تمديــد 
زمــان اســتقرار موقــت نيروهــای هــالل احمــر در چنــد روز 

آينــده شــد.
ــتاندار  ــه اس ــاب ب ــزی خط ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ــن  ــه زده در اي ــردم زلزل ــت م ــراز رضاي خراســان رضــوی از اب
ديــدار خبــر داد و يــادآوری كــرد: نيروهــای هــالل احمــر از 
ــه حضــور داشــتند و ســاير  ــس از حادث نخســتين ســاعات پ
ــت  ــراری امني ــز در برق ــی ني ــروی انتظام ــد ني ــا مانن نهاده

ــتند. ــری داش ــای مؤث تالش ه
ــا تدابيــری اتخــاذ شــود  او همچنيــن از اســتاندار خواســت ت
كــه همــه امكانــات و اقــالم مدنظــر و تســهيالت ويــژه 
ــرار  ــردم ق ــار م ــه ســرعت در اختي ــه و ب ــه زدگان، عادالن زلزل
گيــرد. در قســمتی از بازديــد نماينــده ولــی فقيــه در هــالل 
ــی  ــده انتظام ــدم، فرمان ــری مق ــن امي ــردار بهم ــر، س احم

 .ــرد ــی ك ــان را همراه ــز ايش ــوی ني ــان رض خراس

حجت االسام 
والمسلمین معزی 
درباره اهداف 
اصلی این سفر 
اعام کرد: در 
مرحله نخست، 
ابراز همدردی 
شخصی خودم 
را نسبت به 
آسیب دیدگان 
ابراز می دارم و به 
عنوان عضوی از 
خانواده جمعیت 
هال احمر به 
عزیزان امدادگر 
و همکارانی که 
بی هیچ منتی 
شبانه روزی خدمت 
کردند می بالم و این 
فعالیت ها را وظیفه 
دینی و انسانی 
خودمان می دانیم

نماینده رهبر معظم انقاب اسامی در جمع زلزله زدگان افزود: صدای شما مردم شریف و 
احتیاجات اولیه و ثانویه پس از زلزله، خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود و توصیه های 

رهبری به مسئوالن، بسیار در بهبود فعالیت ها و اقدامات مؤثر خواهد بود
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گفتگو

حجت االسالم اسداهلل اسدی، 
مسئول دفتر نمایندگی 

ولی فقیه در استان خراسان 
رضوی:

حضور علما 
برای مردم 

تسکین 
بزرگی بود

زلزلــه چنــد روز پــس از بــه پایــان 
رســیدن تعطیــالت عید نــوروز، شــهرها و 
قســمت هایی از اســتان خراســان رضــوی 
را لرزانــد. زلزلــه ای پــر قــدرت کــه البتــه 
ــام  ــایگی ام ــد و همس ــف خداون ــه لط ب
رضــا)ع( تنهــا یــک تلفــات جانی داشــت. 
نیروهــای هــالل احمــر در ایــن زلزلــه در 
امدادرســانی بــه مــردم مناطــق زلزلــه زده 
بــه گونــه ای عمــل کردنــد کــه مســئوالن 
اســتانی و همچنیــن دیگــر مســئوالنی که 
بــه بازدیــد ایــن مناطــق رفتنــد، آن هــا را 
تحســین کردنــد. بــا حــاج آقــا اســداهلل 
اســدی، نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در 
ــن  ــاره ای ــوی درب ــان رض ــتان خراس اس
اتفــاق و امدادرســانی بــه مــردم گفتگویی 
انجــام دادیــم. ایشــان بــر دو نکتــه 
تأکیــد دارنــد؛ یکــی امدادرســانی خــوب 
نیروهــای هــالل احمــر و دیگــر معجــزه 
ــه  ــرا ک ــتم، چ ــام هش ــا ام ــایگی ب همس
ــی  ــا زلزله های ــورمان ب ــاط کش ــر نق دیگ
ــیار  ــات بس ــر، تلف ــب کوچک ت ــه مرات ب
ــته  ــوی توانس ــان رض ــته اند و خراس داش
بــا کمترین آســیب و تلفــات آن را پشــت 

ســر بگــذارد. 

ــهر  ــد ش ــهد و چن ــه در مش ــه ای ک زلزل
ــود.  ــی ب ــه بزرگ ــراف آن رخ داد، زلزل اط
ــرایط  ــاق و ش ــن اتف ــاره ای ــی درب کم
ــر  ــتاهای درگی ــهرها و روس ــی ش کنون

ــد.  ــح دهی ــه توضی زلزل
در پــی وقوع زلزله 6/1 ريشــتری در مشــهد 
مقــدس، هــالل احمــر بــر اســاس وظيفــه 
خــود و مأموريــت تشــكيالتی اش وارد عمل 
شــد. از همــان ابتــدا تيم هــای هــالل احمر 
وضعيــت مناطــق آســيب ديده را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد و ارزيابی اوليــه از آنچه 
كــه رخ داده بــود، خيلــی بــه ســرعت انجام 
ــهر  ــه در ش ــی زلزل ــه كانون ــت. منطق گرف
ســفيد ســنگ فريمــان و روســتای دو قلعه 
براشــک بــود. نيروهــای هالل احمــر خيلی 
زود بــه منطقــه اعــزام شــدند و تجهيــزات 
كامــل و امكانــات الزم بــرای نجات مــردم و 
همچنيــن وســايل الزم بــرای شــرايط فعلی 
ــا خــود داشــتند. اســكان  زندگی شــان را ب
ضــروری، نصــب چــادر، محموله هــای 
غذايــی و ديگــر نيازهــای اوليه حداكثر ســه 
تــا شــش ســاعت پــس از اتفــاق در اختيــار 
همــه مــردم قــرار گرفتــه بــود و می توانــم 
بگويــم بــه لطــف خداونــد، ســرعت و 
ــر،  ــالل احم ــای ه ــی نيروه وظيفه شناس
خيلــی ســريع بــه مــردم امدادرســانی شــد.

ــق  ــم از مناط ــتان ه ــد اس ــران ارش مدی
ــد؟ ــد کردن ــه زده بازدی زلزل

بلــه. بنــده بارهــا بــه مناطــق آســيب ديده 
رفتــم و هــر بــار شــاهد بــودم كــه 
مســئوالن اســتان در منطقــه حضــور پيدا 
امدادرســانی ها  دقــت  بــه  و  كرده انــد 
ــودی  ــردم كمب ــا م ــد ت ــر دارن را در نظ
نداشــته باشــند. حقيقتاً نيروهــای امدادی 
ــالل  ــای ه ــان و آموزه ه ــه ايم ــكا ب ــا ات ب
خدمت رســانی  راســتای  در  احمــری 
بشردوســتانه، بــدون مانــع و اغمــاض بــه 
طــور شــبانه روزی خدمات رســانی كردنــد 
و مــردم خــود شــاهد ايــن اتفــاق بودنــد. 
اســتاندار محتــرم در همــان ســاعات 
ــر  ــالل احم ــانی ه ــوه امدادرس ــه نح اولي
كردنــد.  رضايــت  اظهــار  و  ديدنــد  را 
ــون و  ــركل محمدي ــان روز دبي ــر هم عص
ــق  ــم در مناط ــات ه ــداد و نج ــس ام رئي
آســيب ديده حضــور پيــدا كردنــد و از 
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نزديــک شــاهد خدمات رســانی هــالل 
را  اســتان  حركــت  و  شــدند  احمــر 
تحســين كننده دانســتند. آقــای ســليمی 
ــای  ــن آق ــر و همچني ــالل احم ــس ه رئي
حســن قاضــی زاده هاشــمی وزيــر محتــرم 
ــكی  ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم بهداش
ــا  ــد داشــتند ت ــه زده بازدي از مناطــق زلزل
همه چيــز را از منظــر بهداشــتی هــم 
بررســی كننــد كــه آن هــا هــم تحســين 
كردنــد و عملكــرد هــالل احمــر را خيلــی 

ــد. ــی كردن ــوب ارزياب خ

آن طــور کــه اعــالم شــده علمــا و 
ــق  ــی از مناط ــم بازدیدهای ــون ه روحانی

داشــته اند.  زلزلــه زده 
بلــه. ايــن بخــش از جملــه اتفاقاتــی بــود 
ــت.  ــر گذاش ــردم تأثي ــر م ــيار ب ــه بس ك
ــكاری  ــا هم ــون ب ــا و روحاني حضــور علم
امامــان  اســالمی،  تبليغــات  ســازمان 
جمعــه ســرخس، تربــت جــام و فريمــان 
و ديگــر روحانيــون در مناطــق زلزلــه زده از 
جملــه اتفاقاتــی بــود كــه می تــوان گفــت 
ــود. ايــن  ــرای مــردم تســكين بزرگــی ب ب
بزرگــواران بــا حضــور در مناطــق زلزله زده 
عــالوه بــر دلجويــی از مــردم احــكام زلزله 
را برايشــان بازگــو كردنــد و نمــاز آيــات را 
اقامــه كردنــد. بيــان احاديــث مرتبــط بــا 
باليــای طبيعــی و زلزلــه و دعــوت مــردم 
ــه  ــود و روحي ــر ب ــيار مؤث ــر بس ــه صب ب

ــر داد.  ــردم را تغيي م
در روزهــای مختلــف گروه هــای مختلفــی 
حــوزه  برجســته  اســاتيد  و  علمــا  از 
علميــه خراســان رضــوی در مناطــق 
و  كردنــد  پيــدا  حضــور  آســيب ديده 
جملــه  از  نگذاشــتند  تنهــا  را  مــردم 
ــيخ  ــا ش ــانی، آق ــی خراس ــت اهلل رجاي آي
جعفــر ابراهيمی نــژاد، حــاج آقــا مشــيری، 
ــی  ــا بيات ــژاد، حــاج آق ــا مؤمنی ن حــاج آق
ــه  ــزرگان ب ــا و ب ــر علم و بســياری از ديگ
ــردم  ــا م ــد و ب ــتا رفتن ــدود 20 روس ح
ــای درد  ــک پ ــد و از نزدي همــدردی كردن

دل هــا و حرف هايشــان نشســتند. 
ــا معــزی هــم  ــن وقتــی حــاج آق همچني
آمدنــد و بــه منطقــه اصلــی زلزلــه رفتنــد 
مــردم بســيار خشــنود شــدند. ايشــان بــه 

نيابــت از رهبــر معظــم انقــالب در منطقــه 
حضــور پيــدا كردنــد و از طــرف ايشــان از 
مــردم تفقــد و دلجويــی كردنــد كه بســيار 
مؤثــر بــود. همچنيــن از نزديــک چگونگی 
مــورد  را  مــردم  بــه  خدمات رســانی 
بازديــد و بررســی قــرار دادنــد و گزارشــات 
را خدمــت رهبــری نيــز خواهنــد بــرد تــا 
ــيار  ــند. بس ــور باش ــان ام ــان در جري ايش
ــا امدادرســانی خــوب و  خرســنديم كــه ب
ــتان انجــام شــد،  ــه در اس ــی ك ــه موقع ب
هــم دل مــردم عزيــز را بــه دســت آورديم 
و هــم شــرمنده رهبــری انقــالب نشــديم.

ــه  ــاالی زلزل ــدرت ب ــه ق ــه ب ــا توج ب
آســیب ها تــا چــه حــدی بــود؟ 

ــتر  ــدرت 6/1 ريش ــه ق ــان ب ــه فريم زلزل
تقريبــاً مشــابه زلزلــه بــم بــود. ولی دســت 
معجزه آســای همســايگی امــام هشــتم 
ــردم  ــال م ــامل ح ــا)ع( ش ــرت رض حض
ايــن ســرزمين شــد و بحمــداهلل خســارات 
جانــی فقــط يــک نفــر بــود و مــوارد جــرح 
و درمانــی ديگــر هــم خيلــی محــدود بــود 

و بــه طــور ســرپايی انجــام شــد. 
مــن از آنچــه در اســتان رخ داد، تعبيــر 

بــه يــک معجــزه می كنــم. ديگــر شــهرها 
كوچک تــر  زلزله هــای  بــا  اســتان ها  و 
ــان  ــوارتری برايش ــب دش ــه مرات ــرايط ب ش
رخ داده، امــا در خراســان رضــوی واقعــاً امام 
ــا  ــاره تخريب ه رضــا)ع( معجــزه كــرد. درب
ــيب های  ــتاها آس ــم روس ــد بگوي ــم باي ه
جــدی ديده انــد امــا تاكنــون بخــش زيادی 
از آنچــه اتفــاق داده، مســتند شــده اســت تا 
هــر چــه ســريع تر بــه مــردم كمــک شــود 
ــان  ــود و زندگی ش ــا ش ــان بن و خانه هايش
دوبــاره بــه روال ســابق برگــردد. حــدود 30 
ــم  ــه اميدواري ــده اند ك ــب ش ــتا تخري روس
بــا كمــک مســئوالن ايــن مســئله بــه زودی 
ــا دارد  ــه ج ــری ك ــه ديگ ــود. نكت حــل ش
ــاالی مــردم  ــه ب ــم روحي ــه آن اشــاره كن ب
اســت. هنگام ظهــر در روستاهايشــان جمع 
می شــوند و بــا هــم حــرف می زننــد. 
شــاهد بــودم كــه يــک پيرمــرد 80 ســاله 
بــا صميميــت كامــل اظهــار می كــرد 
ــم  ــه شــكر می كني ــزار مرتب ــا خــدا را ه م
ــه و  كــه جانمــان ســالم اســت مــال و خان
احشــام قابــل جبــران هســتند. مشــاهدات 
ــردم  ــاالی م ــه ب ــی از روحي ــی حاك عين

 .ــت ــدار اس دين

حضور علما و روحانیون با همکاری سازمان تبلیغات اسامی، امامان جمعه سرخس، 
تربت جام و فریمان و دیگر روحانیون در مناطق زلزله زده از جمله اتفاقاتی بود که 

می توان گفت برای مردم تسکین بزرگی بود
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خبر

قدردانیاز9هزارامدادگرفعالدرطرحنوروزی96
دكتــر ســيد اميــر محســن ضيايــی، رئيس جمعيــت هــالل احمر، 
بــا ارســال تقديرنامــه ای از تمامی امدادگــران و نجاتگــران فعال در 

طــرح ملــی امــداد و نجــات نــوروزی 96، تقديــر و تشــكر كرد.
متن اين تقديرنامه بدين شرح است:

امدادگر گرامی
با سالم و احترام؛

بی شــک خدمت رســانی بــه انســان ها در شــرايط ســخت و 
ــح  ــتی و صل ــم، دوس ــراری تفاه ــت برق ــالش در جه ــی، ت بحران
پايــدار ميــان ملت هــا و انجــام خدمــات بشردوســتانه امــدادی و 
عام المنفعــه، وظيفــه و امــری خطيــر و خداپســندانه اســت كــه 
ايــزد منــان ايــن توفيــق را تنهــا نصيــب خوبــان روزگار می نمايــد.
بدين وســيله مراتــب تشــكر و قدردانــی خــود را از تــالش مجّدانــه 
جنابعالــی در اجــرای طــرح ملــی امــداد و نجــات نــوروزی ســال 
96 ، اعــالم نمــوده و آرزوی توفيــق و ســالمتی بــرای شــما دارم.

اجرایپروژههایمحروميتزداییدراستانهایکمبرخوردار
ــالل  ــت ه ــی جمعي ــات مردم ــی و ارتباط ــر كل روابط عموم مدي
ــر،  ــالل احم ــه ه ــت هفت ــن گراميداش ــزاری آيي ــر از برگ  احم
ــاه  ــت م ــا 24 ارديبهش ــته از 18 ت ــال های گذش ــاوت از س متف

ــر داد. خب
ــالل  ــه ه ــای هفت ــزاری برنامه ه ــالم برگ ــا اع ــی ب ــد رحمت وحي
از  متفاوت تــر  امســال،  برنامه هــای  گفــت:  امســال   احمــر 
ــا برنامه ريــزی بــرای برگــزاری آيين هــای  ســال های گذشــته و ب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــف و باشــكوه در ســطح كشــور برگ مختل

او افــزود: مقــرر شــده اســت تــا در هفتــه هــالل  احمــر امســال، 
پروژه هــای محروميت زدايــی در اســتان های كم برخــوردار بــا 
هــدف ترويــج حركت هــای بشردوســتانه و داوطلبانــه، اجــرا  شــده 

ــن زمينــه اجرايــی شــود. و برنامه هــای منســجمی در اي
مديــر كل روابــط  عمومــی و ارتباطــات مردمــی جمعيــت هــالل 
ــی و  ــای مل ــاح طرح ه ــرای افتت ــزی ب ــالم برنامه ري ــا اع ــر ب  احم
اســتانی در هفتــه هالل احمــر اظهــار كــرد: بــه عــالوه مقرر شــده 
اســت تــا پــس از ســال ها آئيــن باشــكوهی بــه  منظــور تجليــل 
ــان و  ــان، داوطلب ــان امدادگــران، جوان ــده منتخب ــات ارزن از خدم
ســاير فعــاالن و تالشــگران حوزه هــای مختلــف هــالل  احمــر و 

همچنيــن فعــاالن حــوزه رســانه برگــزار شــود.
او گفــت: حضــور پرشــور در برنامه هــای اطالع رســانی و ترويجــی 
در رســانه ملــی، صعــود سراســری بــه يكــی از قله هــای مرتفــع 
ــداد و نجــات كوهســتان،  ــای ام ــور تيم ه ــه همــراه مان كشــور ب
ــش  ــای واكن ــی تيم ه ــوزش و توان افزاي ــوم آم ــزاری دوره س برگ
ســريع سراســر كشــور بــه  منظــور افزايــش آمادگــی در ســوانح 
ــالل و  ــنواره ه ــی جش ــه دائم ــه كار دبيرخان ــاز ب ــوادث، آغ و ح
ــه  ــا خانواده هــای شــهدای امدادگــر و ... از جمل ــدار ب رســانه، دي
برنامه هايــی اســت كــه در هفتــه هــالل  احمــر ســال 96، اجرايــی 

خواهــد شــد.
و  معاونت هــا  تمامــی  كــرد:  تأكيــد  همچنيــن  رحمتــی 
ســازمان هايی كــه مســئوليت برگــزاری يكــی از برنامه هــای 
هفتــه هــالل  احمــر را دارنــد، ضــروری اســت تــا بــا نظــارت دبيــر 
كل جمعيــت هــالل  احمــر، بــه عنــوان رئيس ســتاد گراميداشــت 

 .ــد ــام دهن ــات الزم را انج ــر، اقدام ــالل  احم ــه ه هفت

کوتاه از هالل
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باشـگاه مـهرومـاه
++++

اخبار و گزارشات
یادداشت و مقاالت

و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی
 ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

نسخه آزمایشی پایگاه اطالع رسانی نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر بر روی آدرس

 www.nvhelal.irدر دسترس است.

ارتباط مستمر و مداوم با مردم

برندگان شماره 18
مهروماه

www.nvhelal.ir

 پایگاه اطالع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

محسن كريميان، استان قم   9127462533
فاطمه محمدی،استان گيالن   9113331447

سميه اسدی مقدم، خراسان جنوبی   9159626974
نعمت اهلل خليلی پور، شهركرد امداد   9162240695

زين العابدين قربانی پور، آذربايجان شرقی   9144069460
ام كلثوم محمدی، استان زنجان   9394730491

فاطمه سكاكی، استان قزوين   9109588316
عطا گنجعليخان حاكمی، كرمان   9133976425

مينا شاطريان، كرمان   9133409850
سيده زهرا تقوی، استان قزوين   9125811346
ساجده نظری،خراسان جنوبی   9157229631

ابراهيمی، ارسنجان   9179275056
نجمه شمسی، خراسان جنوبی   9155666759

نسرين غالمی، استان بوشهر   9177735606
فريبرز همتی، كرمانشاه   9189196805

قادر رويين، كهگيلويه و بويراحمد    9173165332
زهرا خسروی، استان فارس    9171389864
ميثم داودی، استان فارس    9173248391

فايق عبداله زاده، استان آذربايجان غربی   9144448164
رامبد جمالی، گيالن، رشت   9111391810

سيد احسان فخرنبی، خراسان شمالی     9151866001
كاظم خيری، استان چهار محال و بختياری    9131847479

نرگس تقی نژاد، آذر بايجان شرقی   9149027839
محمدرضا شفيع زادگان، استان اصفهان    9131284703

كبری حميدی، استان زنجان   9190595478
زهره ايزانلو، خراسان شمالی   9393499684

سميه عسگری، خراسان رضوی    9353541841
محمدرضا بهره مندی، استان فارس   9171313765
پروين اسمعيلی، استان كرمانشاه    9188881472

حسين كلهر، شهرستان رودبار   9113354931
رضا ظاهری، چهارمحال و بختياری   9131830191

9151702872   سارا پورموحد، سبزوار
شهاب حسين زاده، شهركرد   9135907325

استان خراسان جنوبی    9153611734
احمد ارجاسبی،اصفهان   9132229829
الشان هوشمندی، تبريز   9147440129

مريم ربانی، استان گلستان   9357629414
شهين سليمی، استان كرمانشاه   9183396055

سيد محمود فاطمی، خراسان جنوبی    9337537708
عليرضا كاظمی، سمنان   9122314956
سعيد جوادزاده، اردبيل   9143514195

مهدی بای، گلستان   9364408356
مسعود مددی، شيراز   9177387619

مديحه محمدپناهی، استان سيستان و بلوچستان   9158466535
اكرم شيخی، استان مركزی    9186041304

كبری هاديپور بروجنی، استان چهارمحال و بختياری   9131840421
حسين رجبی، تهران    9192248820

محمد حسن گلدرچمن، تهران   9122728870
طالب نوبهار   9125697520

محمد امانی    9125889679
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مسابقه پيامكي مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پيامكي مهروماه مي توانند با مطالعه سؤاالت زير، پاسخ آن 
را در بخش هاي مختلف مجله پيدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما بايد يك عدد 10 رقمي باشــد که هر رقم آن گزينه صحيح هر يك از سواالت است. 
به طور مثال: در سوال يك، پاسخ شــماره 2 صحيح است و در ســوال 2 گزينه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزينه شماره 1 و ... عدد گزينه ارسالي شما اين خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهاي ارسالي،نام و نام خانوادگي خود، نام استان و محل خدمت تان را قيد کنيد.

به برگزیدگان جوایزي اهدا مي شود.

SMS

3اردیبهشت
پيام تا   1

زمان ارسال 

01
دوران امامت امام محمد باقر)ع(چند سال به طول انجامید؟

الف( دوازده سال   ب( بيست سال    ج( پانزده سال      د( بيست و يک سال

02
زیارت جامعه از کدام امام نقل شده است؟

الف( امام علی)ع(   ب(امام هادی)ع(  ج( امام رضا)ع(       د( امام باقر)ع(

03
در داستان سیمرغ کبک نشانه چه خصلتي است؟

ج( عزلت طلبي       د( رياكاري ب( ظاهر پرستي  الف( ثروت پرستي 

04
سلمان هراتي در چندسالگي از دنیا رفت؟

ج( 40سالگی                              د( 37سالگی ب( 30سالگی  الف( 27سالگی 

05
فتح خون نوشته کیست؟

د(رضا برجی ج( شهيد آوينی  ب( دكتر قريب   الف( نادر ابراهيمی   

06
غزالستان اثر کیست؟

ج( احمد عزيزی       د( نادر ابراهيمی الف( شهيد آوينی         ب( سلمان هراتی            

07
چهره هنر انقالب در سال نود و پنج چه کسي بود؟

د( سيد مسعود شجاعی طباطبايی ب( فرج اهلل سلحشور                  ج(ابراهيم حاتمی كيا  الف( سيدمهدی شجاعی 

08
مجله مکتب اسالم راچه کسي تاسیس کرد؟

د( آيت اهلل بروجردی ج(شهيد مطهري  ب( شهيد بهشتي  الف( شيخ فضل اهلل نوري 

09
استاد اخالق و عرفان آیت اهلل میرزا جواد آقا ملکي تبریزي چه فردي بود؟

د( مولي حسينقلي همداني ب(شيخ آقارضا همداني              ج( شبخ فضل اهلل نوري  الف( آيت اهلل بروجردي 

10
کتاب آتش بدون دود اثر کیست؟

د( سلمان هراتي ج( شهيد آويني   ب( احمد عزيزي   الف( نادر ابراهيمي  



آباجان
فيلم سينمايی »آباجان« آخرين ساخته هاتف عليمردانی است كه 

سينمايی »كوچه بی نام« در كارنامه او مورد توجه مخاطبان قرار گرفته 
بود. »آباجان«، 

روايت خانواده ای است كه در دهه شصت در شهر زنجان زندگی 
می كنند. خانواده ای كه جنگ و فضای آن سال ها تأثير زيادی روی 

زندگی شان می گذارد.
هاتف عليمردانی كارگردان اين فيلم درباره آخرين ساخته اش می گويد: 

»آباجان« برای همه قشرهای جامعه می تواند جذاب باشد و از همه 
بيشتر اميدوارم جوانان كه آن دوران را نديده اند و واقعيت  های آن روزها 

را شاهد نبوده اند به سراغ اين فيلم آمده و واقعيت آن دوران را ببينند. 
در ساخت اين فيلم تالش كردم از اغراق فاصله بگيرم. هنگامی كه 

فيلمنامه »آباجان« را می نوشتم تمام تالشم را به كار بردم تا قلمم نلغزد 
و اشتباهی در نگارش نداشته باشم.

او معتقد است: »آباجان« قصه زنان ايرانی است كه از دامانشان كسانی 
رفتند و از اين مرز و بوم دفاع كردند تا امروز ايران اسالمی سرافراز و 

امنيت در كشورمان ايران برقرار باشد.
عليمردانی در اين فيلم از رفقای شهيدش در »زمستان 56« ياد 

می كند. همت او برای ادای دين به دوستان سال های جنگ اش ستودنی 
است.

در اين فيلم، فاطمه معتمدآريا، سعيد آقاخانی، حميدرضا آذرنگ، شبنم 
مقدمی و فريبا متخصص ايفای نقش داشته اند.



کلمه نخست

کمک رسانی به مردم در زلزله خراسان رضوی

امداد به مردم در سیل آذربایجان شرقی


