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کلمه نخست

باطن رمضان
 

رمضان يكی از دوازده ماه سال است، اما فراتر از يک ماه، جان همه سال است. برخی زمان ها 
مانند برخی مكان ها اعتباری دوچندان دارند. اين اعتبار را نه از آدميان که از خالقی گرفته اند 
که عزت می بخشد و گاه باطنی اعطا می کند که اهل ظاهر از آن بی بهره اند. باطن رمضان، 
ميهمانی خداست. اهل باطن در طول سال خود را برای اين روزهای شگفت آماده می کنند. 
مخصوصاً در دو ماه منتهی به اين ماه، يعنی در ماه های رجب و شعبان با پيراستن دل از غبار 

دنيا و تعلقاتش و صيقل دادن روح، پای به اين ماه می گذارند. به گفته جناب حافظ: 
نگويمت همه ساله ِمی  پرستی کن

سه ماه می خور و نُه ماه پارسا می باش
اهل معنا گفته اند يكی از معانی ِمی در اشعار حافظ قرآن است. چنان که در اين بيت اشاره ای 

شورانگيز به اين معنا ديده می شود:
پياله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخيز
امام  از  اين حديث شريف  به  اشاره  نيز  و  است  بر کفن مرده  قرآن  نوشتن  به سنت  اشاره 
صادق)ع( دارد که فرموده اند: »هر که در حال جوانی قرآن بخواند و با ايمان هم باشد، قرآن  با 
گوشت  و خونش بياميزد، و خدای عزوجل او را با فرشتگان پيغام برنده و نيک رفتارش رفيق 
کند، و قرآن برای او در روز قيامت پرده و مانعی از آتش باشد و گويد: پروردگارا هر کارگری به 
مزد کار خويشتن  رسيده جز کارگر من، پس گرامی  ترين عطاهای خود را به او برسان، خدای 
عزيز و جبار دو جامه از جامه  های بهشتی به او بپوشاند و بر سرش تاج کرامت نهاده شود، 
سپس به قرآن گفته می شود: آيا ما تو را درباره اين شخص خشنود کرديم؟ قرآن می گويد: 
پروردگارا من برتر از اين درباره او ميل داشتم، پس نامه امان )از دوزخ را( به دست راستش 
دهند، و فرمان جاويدان ماندن در بهشت را در دست چپش گذارند و وارد بهشت گردد، پس 
به او گفته شود: بخوان )قرآن را( و يک درجه باال برو، سپس به قرآن می گويند: آيا آنچه تو 

خواستی به او رسانديم و تو را خشنود کرديم؟ قرآن می گويد: آری«1
پس باطن رمضان و قرآن در هم آميخته اند. رمضان ماه نزول دفعی قرآن بر پيامبر صلی اهلل و 
عليه و آله است و قرائت و تدبر قرآن در اين ماه بسيار مؤکد است. با تالوت قرآن در اين ماه 

از آن بهره بيشتری ببريم.
اطعام  پسنديده  سنت  است.  نيازمندان  به  توجه  شريف  ماه  اين  مهم  ويژگی های  ديگر  از 
به خويشاوندان و نيز نيازمندان از آيين هايی است که همبستگی بين مسلمانان را نمايان 
می سازد. شيوه زندگی در اين ماه متناسب و همسو با تعاليم معنوی و جان بخش قرآن است. 
تمرين و تكرار بندگی و مهربانی با مردمان در اين ماه اگر در رفتار همه نمايان شود اثر آن در 

طول سال تسری می يابد و نشاط و شادابی جامعه را فرا خواهد گرفت.

1. الکافی، ج  2، ص 603 - 60٤ 
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راهبرد

معنویت،  زیربنای 
مکتب فکری  امام خمینی)ره(

فرصت را از دست ندهيد
واكاوی مفهوم معنويت
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راهبرد

معنویت
زیربنای مکتب 

فکری 
امام خمینی)ره(

ائمه و معصومين نقل شده است که  از  در روايات به طور مكرر 
اگر می خواهيد کسی را به چيزی نصيحت کنيد، ابتدا خود بايد 
عامل به آن باشيد. برای نمونه در روايات آمده که روزی زنی نزد 
پيامبر اکرم)ص( آمد و به ايشان عرضه داشت که فرزندم بسيار 
رطب می خورد، تا آن جا که به بيماری دچار شده است. به حرف 
من و طبيب گوش نمی دهد. آمده ام اين جا تا شما او را از خوردن 
رطب منع کنيد، چرا که کالم شما نافذ است. پيامبر)ص( فرمودند 
برو و فردا فرزندت را نزد من بياور. زن رفت و فردا فرزندش را نزد 
پيامبر)ص( آورد. پيامبر اسالم)ص( با زبانی شيوا و گيرا به فرزند 
فرمود زياد خرما نخور، برايت ضرر دارد. زن متعجب شد و گفت 
شما که زبان و کالمتان تا اين اندازه نافذ است چرا اين جمالت و 
نصايح را ديروز به فرزندم نگفتيد؟ پيامبر فرمود ديروز من خودم 
از خوردن آن نهی  را  اين بچه  خرما خورده بودم و نمی توانستم 
کنم، زيرا کالم خوب زمانی تأثيرگذار است که گويندة آن، عامل به 
آن باشد. اين جاست که ضرب المثل»رطب خورده منع رطب چون 
کند؟« به ميان می آيد. در عصر حاضر هر جا که صحبت از احيای 
دين، بحث معنويت و انجام فرايض الهی باشد، نام رهبر کبير انقالب 
اسالمی ايران، حضرت امام خمينی)ره( به ميان می آيد که هم در 
اين زمينه ها توصيه های راه سازی به ديگران داشتند و هم خودشان 
به اين توصيه ها عمل می کردند و اين يكی از داليلی است که کالم 
امام در عمق قلب و جان مردم می نشسته است. از جمله توصيه های 

ايشان، در باب معنويت و بحث تقوا بود.

تقوا
از ديدگاه امام خمينی)ره( تقوا عبارت است از حفظ نفس از مخالفت 
با اوامر و نواهی خدای متعال. تقوا چند بُعد دارد؛ تقوای فردی يا 
شخصی، تقوای اجتماعی و تقوای سياسی. تأثير تقوای عمومی به 
مراتب از تقوای شخصی باالتر است. امام خمينی)ره(، هم در زمينه 
تقوای شخصی و هم در زمينه تقوای عمومی اهل مراقبه و رعايت 
بودند. به طور مثال يكی از جنبه های تقوا به اين معناست که در 

مورد دوست و دشمن قضاوت عجوالنه و نادرست نكنيم. قضاوت 
خالف واقع در مورد مخالفان و دشمنان به معنای خروج از جاده 
تقواست. مقام معظم رهبری)مدظله( نقل می کنند که در مورد يكی 
از اشخاصي که اکنون از بزرگان دنيای اسالم هستند نظر حضرت 
امام را جويا شدند. امام پس از اندکی تأمل فرمودند نمی شناسم، 
و سپس جمله مذمت آميزی را گفتند. ايشان نقل می کنند فردای 
آن روز به محض اين که امام)ره( مرا ديدند فرمودند در مورد آن 
شخص، پاسخم فقط همان »نمی شناسم« است. به اين معنا که 
آن جمله مذمت آميز را حذف کردند. اين نمونه ای از تقوای الهی 
امام می خوانيم که: »خدای تبارک و تعالی به  است. در صحيفه 
طبقات نگاه نمی کند، که اين طبقه باالست، اين نخست وزير است، 
اين اعلی حضرت همايونی است، اين نمی دانم چه است، اين سردار 
است. نزد خدای تبارک و تعالی اين ها هيچ مطرح نيست. در اسالم 
تقوا مطرح است. هر که تقوايش زيادتر است، پيش خدا کرامتش 

زيادتر است.«1

معنويت
از مهم ترين ابعاد مكتب فكری حضرت امام)ره(، بُعد معنويت بود. 
و  بود  امام  زيربنای مكتب فكری  بهتر معنويت سنگ  به عبارت 
باقی ابعاد انديشه ايشان بر پايه بُعد معنويت استوار بود. ويژگی های 
بعد معنوی انديشه امام)ره( عبارتند از: خدا محوری، شريعت مداری، 
آميختگی با حماسه، واليت مداری، مردم گرايی و اهتمام به سرنوشت 

مردم، عرفان به همراه سياست و رياضت مشروع.
از جنبه های خدامحوری، می توان به گريزان بودن از شهرت و رها 
بودن از حب رياست اشاره کرد. اعتقاد امام)ره( بر اين بود: »کسی 
که اخالق حسنه خود و ملكات فاضله نفس را به چشم مردم بكشد، 
قدمش قدم نفس است و خودبين، خودخواه و خودپرست است. تو 
کار را برای خدا بكن، خدا عالوه بر کرامت های اخروی و نعمت های 
آن عالم، در همين عالم هم به تو کرامت ها می کند، تو را محبوب 
می نمايد، موقعيت تو را در قلوب زياد می کند و تو را در دو دنيا 

سربلند می فرمايد.«2
ايشان  ديدگاه  از  که  بس  همين  امام)ره(  شريعت مداری  باب  در 
انسان شرعی انسانی است که موافق اوامر و نواهی پروردگار رفتار 
کند و هم در ظاهر و هم در عمل به پيامبر)ص( تأسی کند. از سوی 
ديگر، زندگی امام، عرفان آميخته با حماسه و جهاد بود. باور ايشان 
بر اين بود که نبايد از دسته افرادی باشيم که تصور کنيم راه زندگی 
اسالمی منحصر به عبادت در مسجد است، بلكه به محض اين که 
احساس کنيم قدرت های استكباری منافع مسلمانان را مورد تعرض 
قرار می دهند، بايد از خانه ها بيرون آمده و فرياد استكبارستيزی 

سر دهيم.
در حديثی از امام جعفر صادق)ع( داريم که: »اگر کسی تمام شب 
به عبادت برخيزد و هر روز را روزه بدارد و تمام مالش را صدقه بدهد 
و همه عمرش را حج کند، اما واليت ولی خدا را نشناسد تا از او 
پيروی کند و همه کارهايش به راهنمايی او باشد، او را برای خدای 
عزوجل حق ثوابی نيست و از اهل ايمان نباشد.« از ديدگاه رهبر 
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کبير انقالب اسالمی، واليت اهل بيت امانتی الهی در ميان ماست و 
ترک تبعيت از آن ها، خيانت به اين امانت عظيم است.

بود.  ايشان  امام)ره( مردم داری  ويژگی های حضرت  از  يكی ديگر 
ايشان مردم را ولی نعمت خود و خود را خدمتگزار ملت می دانستند 
و رضايت حق و راحتی مردم را بر راحتی و آسايش خود مقدم 

می دانستند.
از ديدگاه اکثر علما، سياست ارتباطی تنگاتنگ با عرفان و معنويت 
دارد، چرا که سياست در امتداد اخالق است. آيت اهلل جوادی آملی 
با تأسی از اين سخن مرحوم مدرس که می فرمايند سياست ما عين 
ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست، بر اين باورند که امام)ره( 

مصداق بارز اين جمالتند.
رياضت در علم عرفان عبارت است از تحمل سختی و دشواری در 
راه حق. امام خمينی)ره( در اين زمينه می فرمايند: »از مهمات باب 
رياضت، مراعات است و آن چنان است که سالک در هر مرتبه که 
هست مراعات حال خود را بكند و با مدارا با نفس رفتار نمايد و 
زايد بر طاقت و حالت خود، تحميل آن نكند. خصوصاً برای جوان ها 
و تازه کارها اين از مهمات است. اگر جوان ها با مدارا با نفس رفتار 
نكنند، گرفتار خطر عظيمی شوند که جبران آن نتوانند کرد و آن 
به واسطه سخت گيری فوق العاده و  خطر آن است که گاه نفس 
عنان گيری بی اندازه، عنان گسيخته شود و زمام اختيار را از دست 

بدهد و هيچ گاه به طريق سعادت و رستگاری عود نكند.«3 

دعا و مناجات
دعا از مهم ترين ابزارهايی است که انسان برای رسيدن به وضعيت 
مطلوب زندگی از آن استفاده می کند. از ديدگاه ايشان دعا باعث 
خروج و رهايی انسان از ظلمت می شود. زمانی که انسان از تاريكی 
نجات يافت، ديگر همه کار او برای رضای خدا می شود، در هر شغل 
و منصبی که هست جز برای رضای پروردگار گام برنمی دارد. ادعيه 
از ديدگاه حضرت  باعث حرکت انسان به سوی مقصد می شوند. 
ادعيه و مناجات ماه رجب و علی الخصوص ماه شعبان،  امام)ره( 
مانند آرايشی است که مؤمن را آماده می کند که به مهمانی خدا 
برود. در درون انسان همواره ميل به کمال وجود دارد، اما گاهی 
از منظر  اين ميل می شوند.  از بروز و ظهور  تعلقات دنيايی مانع 
رهبر کبير انقالب، تا زمانی که انسان اقدام به رفع اين حجاب ها 
اجابت  به  دعايش  نسازد،  پاک  را  باطن خود  و  نكند  و ظلمت ها 
نمی رسد. از نظر حضرت امام)ره( بهترين راه دعا کردن، دعا کردن 
به زبان ائمه اطهار)ع( و معصومين است. در باب اهميتی که امام)ره( 
برای دعا قائل بودند همين بس که می گويند ايشان زمانی که به 
ترکيه تبعيد شدند، در اولين نامه هايی که برای خانواده می نوشتند، 
را  سجاديه  صحيفه  و  الجنان  مفاتيح  کتاب  که  فرمودند  مرقوم 

 .برايشان بفرستند
منابع:
1. صحیفه امام، جلد 6، صفحه 31٤
2. چهل حدیث امام خمینی)ره(
3. آداب الصلوة، صفحه 25

در باب اهمیتی که امام)ره( برای دعا قائل بودند همین بس که می گویند ایشان زمانی که به 
ترکیه تبعید شدند، در اولین نامه هایی که برای خانواده می نوشتند، مرقوم فرمودند که کتاب 

مفاتیح الجنان و صحیفه سجادیه را برایشان بفرستند
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معنويت از همه چيز مهم تر است؛ با معنويت در ميدان می مانيد.
مسائل  درباره  ديدارهايشان  در  که  هرچند  انقالب  رهبری 
اما  می کند،  صحبت   ... و  اقتصاد  سياست،  مملكت،  اساسی 
ايشان  می دانند.  مهم ترين صحبت  را  معنويت  درباره  صحبت 
در آخرين ديدار با دانشجويان که هرسال در ماه رمضان برگزار 

می شود، فرموده اند:

»خب ممكن است به ذهن بيايد که آقا، ما اين همه حرف داريم 
قراردادهای  مسئله  و  اجتماعی  و  اقتصادی  مسئله  اين همه  ـ 
هم  همه اش  و  گفتند  آقايان  که  حرف هايی  و  برجام  و  نفتی 
مهم است ـ حاال شما رفته ايد سراغ معنويّت و روزه و نورانّيت 
دل! من می  خواهم عرض بكنم اين از همه  آن ها مهم تر است. 
چون شما برای اين  که مشكالت را حل کنيد، احتياج داريد به 

فرصت را از دست ندهيد
عبادت و دعا در بيانات مقام معظم رهبری

رجب را ماه استغفار، شعبان ماه صلوات و رمضان را بهار قرآن می دانند؛ رجب را ماه 
بندگان خدا، شعبان را ماه رسول خدا و رمضان را ماه میهمانی الهی. در باب فضائل 
این سه ماه سخن های فراوان رانده شده و ادعیه، مناجات و نمازهای مختلف توصیه 
شده است. رهبر معظم انقالب اسالمی، در سال های مختلف مسئولیت خود، فرصت 
این سه ماه را مغتنم می شمارد. ایشان با ترتیب دادن جلسات گوناگون و دیدار با 
اقشار مختلف مردم، از فرصت معنویت این ماه ها بهره می برد و مردم و مسئوالن، 
جوانان و دانشجویان، مداحان و علما، معلمان و کارگران و خالصه همه اقشار را به 

بهره گرفتن معنوی از فرصت این سه ماه دعوت می کنند.
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مجاهدت، به مبارزه و اين مبارزه و مجاهدت، متوّقف است بر 
يک نيروی درونی. آن کسی می  تواند در ميدان مبارزه بِايستد، 
که از آن نيروی درونی برخوردار باشد؛ آن وقتی می  تواند درست 
بفهمد و تشخيص بدهد و دنبال تشخيص حرکت بكند که آن 
باشد و قوی بشود؛ آن عامل درونی  فّعال  او  عامل درونی در 

ايمان است.
عزيزان من! گناهان، بی توّجهی به خود، عدم رعايت تقوا اين جوری 
است. اگر می خواهيم در مقابل جبهه استكبار ايستادگی کنيم، 
مقاومت کنيم، به آن عّزت، آن شرف، آن اقتداری که جمهوری 
اسالمی اليق آن است و انقالب به ما وعده آن را داده برسيم، 
اين که در رفتار شخصی خودمان رعايت های  به  احتياج داريم 

الزم را بكنيم، آن تقوا را حفظ کنيم، ]اين[ نياز ماست.« 

دِل  قرص و گام محکم چگونه به دست می  آيد؟
را  دعا  رشته  به  اتصال  و  قرآن  تالوت  تقوا،  خامنه  ای  آيت اهلل 
اصل قضيه می دانند و معتقدند که قرص شدن دل و گام محكم 

ناشی از همين هاست. ايشان فرموده اند:
»من توصيه می کنم به جوان  های عزيزمان و جوان  های دانشجو 
پاکدامنی  پرهيزکاری شخصی،  تقوای شخصی،  به مسائل  که 
شخصی اهّميت بدهيد، بپردازيد، حتماً تالوت قرآن را روزانه 
را  قرآن  ـ  صفحه  نيم  ولو  صفحه،  يک  ولو  ـ  نكنيد  فراموش 
اين دعاها  ارتباطتان را برقرار کنيد.  با قرآن  هر روز بخوانيد، 
مضامين فوق العاده ای دارد، اين دعاها رشته  ارتباط شما را با 
خدای متعال مستحكم می  کند، اين اصل قضّيه است. اين که 
بود،  تنها  کار  اّول  امام  خب،  ايستاد؛  ما  بزرگوار  امام  ديديد 
آمدند؛  مردم  توده  و  آمدند  بعدها خواص  آمدند،  مردم  بعدها 
تا آخر هم می  گفت  ايستاد،  اّول که تنها بود محكم  از همان 
خواهم  را  راه  اين  من  بكنند  من  به  پشت  هم  همه  اگر  که 
رفت، خدا به پيغمبرش هم می  فرمايد که اگر تو تنها هم بودی 
بايد بروی جهاد؛ تک و تنها هم بودی بايد بروی جهاد؛ البّته 
ِض الُمؤِمنيَن َعلَی الِقتاِل«، به ديگران هم بگو اّما اگر تنها  »َحِرّ
هم ماندی بايد بروی؛ اين به خاطر ايمان است، وقتی ايمان در 
اين مشكالتی  کسی قوی شد تنها هم بماند می رود. آن وقت 
که حاال گوشه کنار پيدا می  شود که يكی طعنه ای می زند، يكی 
يک حرفی می  گويد، يكی يک مخالفتی می کند، اين ها ديگر در 
سر راه، مانع به حساب نمی آيد. قرآن را حتماً بخوانيد، دعاها را 
بخوانيد، به صحيفه سّجاديّه اهّمّيت بدهيد. در صحيفه  سّجاديّه 
دعای پنجم خيلی مهم است؛ دعاهای صحيفه همه اش خوب 
دعای  و  پنجم  دعای  کنم،  توصيه  بخواهم  اگر  من  اّما  است 
بيستم که معروف به دعای مكارم االخالق ]است را می گويم[. 
اين ها همه اش ترجمه هم شده... اين دعاها پُر از مطالبی است 
که دل های شما را قرص می  کند، گام شما را محكم می کند و 

می  توانيد حرکت بكنيد.« 

ماه فرصت ها
ماه  اکرم  پيامبر  روايت  بنابر  را  رمضان  ماه  خامنه ای،  آيت اهلل 

فرصت ها می دانند و می گويند:
»همه ی برادران و خواهران نمازگزار و عزيز را و خودم را توصيه 
مبارک،  ماه  از شروع  قبل  از  الهی...  تقوای  رعايت  به  می کنم 
پيامبر معظم اسالم مردم را آماده می فرمود برای ورود در اين 
عرصه خطير، واال و پربرکت؛ »قد اقبل اليكم شهر اهللَّ بالبرکة 
و الّرحمة«. در خطبه  روز جمعه  آخر ماه شعبان، بنا به روايتی 
اين طور فرمود: خبر داد، توجه داد به مردم که ماه رمضان فرا 
رسيد. اگر بخواهيم در يک جمله ماه رمضان را تعريف کنيم، 
بايد عرض کنيم ماه فرصت ها. فرصت های فراوانی در اين ماه 
درست  بتوانيم  فرصت ها  اين  از  اگر  شماست.  و  من  برابر  در 
استفاده کنيم، يک ذخيره عظيم و بسيار ارزشمندی در اختيار 

ما خواهد بود.« 

فرصتی برای دعای صحيح
و  شعبان  که  می کنند  تأکيد  هم  باز  ايشان  ديگری  جای  در 
مطالبه  و  دعا  برای  فرصتی  است.  بزرگی  فرصت  های  رمضان 
نمايندگان  جمع  در  ايشان  متعال.  خداوند  از  صحيح  کردن 

مجلس فرموده اند:
»خب، اين ماه ها فرصت بزرگی است ـ ماه شعبان، ماه رمضان 
ـ فرصت  های بزرگی است. اين دعاهايی که در اين ماه ها وارد 
شده است، راه را برای ما باز می  کند. من و شما اگر بخواهيم 
باشيم،  داشته  مطالبه ای  يک  و  بزنيم  متعال حرف  خدای  با 
بلد  درست  حقيقتاً  کنيم،  درخواست  خدا  از  را  چيزی  يک 
ما که  به  ياد می  دهند  زبان،  بليغ ترين  با  اين دعاها  نيستيم. 
از خدای متعال چه بخواهيم و با خدا چه جوری حرف بزنيم. 
آخر  تا  اّول  از  که  فِقراتی  شعبانيه،  شريف  مناجات  همين 
معرفت  از  دريايی  يک  اين ها  از  هرکدام  هست،  دعا  ]اين [ 

است.« 

ورزش روح؛ عبادت چگونه موجب انحراف می شود
عبادت ورزش روح است. اين تعبير را مقام معظم رهبری در 
سال 96 به کار برده  اند و معقتدند روح نيز مانند بدن نياز به 
ورزش دارد. ايشان شيوه صحيح عبادت را نيز شرح می دهند 

و می گويند:
»تمام عبادات برای اين است که ما ورزش کنيم، تربيت بشويم 
و پيش برويم. البته بايد عبادات را شناخت. عبادات هم جسم 
و روح دارند. جسم عبادات، به تنهايی کافی نيست. نماز را که 
نداشته  ذکر  خود  به  توجه  نماز،  حال  در  ولی  بخواند،  انسان 
حرف  کسی  چه  با  و  می  گويد  چه  که  نباشد  ملتفت  باشد، 
اين  بكند،  ادا  غفلت  روی  از  به کلی  را  نماز  مضامين  می  زند، 

نماز، نماز بی فايده ای است.

جسم عبادات، به 
تنهایی کافی نیست. 
نماز را که انسان 
بخواند، ولی در 
حال نماز، توجه به 
خود ذکر نداشته 
باشد، ملتفت نباشد 
که چه می  گوید و 
با چه کسی حرف 
می  زند، مضامین 
نماز را به کلی از 
روی غفلت ادا 
بکند، این نماز، نماز 
بی فایده ای است

من توصیه می کنم به جوان  های عزیزمان و جوان  های دانشجو که به مسائل تقوای 
شخصی، پرهیزکاری شخصی، پاکدامنی شخصی اهّمیت بدهید، بپردازید، حتماً تالوت 

قرآن را روزانه فراموش نکنید
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انسان،  هشيارگر  و  آگاه گر  ذکِر  و  باتوجه  روزه   و  نماز  اگر 
برای ما وجود داشته باشد، آن وقت مسلمانی خواهيم بود که 
روزبه روز به سمت هدف های اسالم پيش می  رويم. اگر می  بينيد 
هدف های  به  که  هستند  يا  بودند  مسلمانانی  جوامعی  در  که 
کارشان  از عيوب  يكی  و دور شده اند،  نشده اند  نزديک  اسالم 

اين جاست.
اگر روح اعمال و عبادات ـ که عبارت از همان توجه به خدا 
انسان  و  نشود  روشن  و  انسان حل  برای  ـ  اوست  عبوديت  و 
سعی نكند که در هريک از اين واجبات، خودش را به عبوديت 
ايمان سطحی،  و  نزديک کند، کارش سطحی است. کار  خدا 
تاريخ  در  ما  که  است  اين چيزی  و  است  مورد خطر  هميشه 

اسالم ديده ايم.« 

چرا دعا كردن مهم است؟
همه  تأکيد  مورد  که  عبادتی  است.  عبادات  مهم ترين  از  دعا 
بزرگان و ائمه بوده است. اما چرا دعا اين قدر مورد تأکيد قرار 
گرفته است؟ پاسخ به اين سوال را مقام معظم رهبری اين  گونه 

می دهد:
مغز  العبادة«؛  »مّخ  دعا  که  است  شده  وارد  روايت  »در 
دعا  دعاست.  عبادت،  روح  ماها،  رايج  تعبير  به  يا  عبادت، 
يعنی چه؟ يعنی با خدای متعال سخن گفتن؛ در واقع خدا 
را نزديک خود احساس کردن و حرف دل را با او در ميان 
گذاشتن. دعا يا درخواست است، يا تمجيد و تحميد است، 
يا اظهار محبت و ارادت است؛ همه اين ها دعاست. دعا يكی 
طالب  انسان  يک  و  مؤمن  بنده   يک  کارهای  مهم ترين  از 
چنين  روح  تطهير  در  دعا  است.  نجاح  و  نجات  و  َصالح 

نقشی دارد.« 

دستاوردهای شش گانه دعا
عامل  و  می دانند  روح  تطهيردهنده  را  دعا  انقالب  رهبری 
در  دعا  دستاوردهای  درباره  ايشان  نجاح.  و  نجات  صالح، 
اما جامع ترين و  مقاطع مختلف صبحت هايی مطرح کرده اند، 
کامل  ترين دستاوردهای دعا در نماز جمعه ماه رمضان در سال 

48 از سوی ايشان بيان شده است.
ايشان دستاوردهای دعا را اين گونه بيان می کند.

دستاورد اول: غفلت زدایی و زنده کردن دل
»دستاوردهای دعا چيست؟ وقتی ما با خدا سخن می  گوييم، 
می  دانيم  خود  مخاطب  می  کنيم،  احساس  خود  نزديک  را  او 
از جمله فوايد و عوايد  اين دستاوردها  او حرف می  زنيم،  با  و 
دعاست. زنده نگهداشتن ياد خدا در دل، غفلت را ـ که مادر 
همه  انحراف ها، کجی ها و فسادهای انسان، غفلت از خداست ـ 
می  زدايد. دعا غفلت را از دل انسان می  زدايد، انسان را به ياد 
خدا می اندازد و ياد خدا را در دل زنده نگه می  دارد. بزرگ ترين 
خسارتی که افراد محروم از دعا مبتالی به آن می  شوند، اين 
است که ياد خدا از دل آن ها می  رود. نسيان و غفلت از خدای 

متعال برای بشر بسيار خسارت  بار است.« 
دستاورد دوم: تقویت ایمان و استقرار ایمان در دل

است.  دل  در  ايمان  استقرار  و  تقويت  دعا،  دوم  دستاورد 
خصوصيت دعا اين است که ايمان را در دل پايدار و مستقر 
می  کند. ايماِن قابل زوال در مواجهه  با حوادث عالم و سختی  ها، 
بين  از  در خطر  انسان،  گوناگون  حاالت  و  تنعم ها  خوشی  ها، 
در  اما  داشتند،  ايمان  که  را  کسانی  می  شناسيد  است.  رفتن 
مواجهه با مال دنيا، با قدرت دنيا، با لذات جسمی و شهوات 
قلبی، ايمان از دست آن ها رفت. اين، ايمان متزلزل و غيرمستقر 
است. خصوصيت دعا اين است که ايمان را در دل انسان مستقر 
و ثابت می  کند و خطر زوال ايمان با 
دعا و استمرار توجه به خدای متعال 

از بين می  رود.«  
بزرگ ترین  حل  سوم:  دستاورد 

درد انسان ها
روح  دميدن  دستاورد،  »سومين 
اخالص در انسان است. با خدا سخن 
او ديدن، به  گفتن و خود را نزديک 
انسان روح اخالص می  دهد. اخالص 
دادن.  انجام  خدا  برای  را  کار  يعنی 
همه کارها را می  شود برای خدا انجام 
داد. بندگان خوب خدا همه کارهای 
با  هم  را  زندگی  روزمره   معمولِی 
انجام می  دهند و  به خدا  نيت تقرب 
می  توانند. بعضی هم هستند که حّتی 
قربی  ترين و عبادی  ترين کارها ـ مثل 

دستاوردهای دعا 
چیست؟ وقتی 
ما با خدا سخن 
می  گوییم، او را 

نزدیک خود 
احساس می  کنیم، 

مخاطب خود 
می  دانیم و با او 
حرف می  زنیم، 

این دستاوردها از 
جمله فواید و عواید 

دعاست
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درد  بی  اخالصی،  دهند.  انجام  خدا  برای  نمی  توانند  را  ـ  نماز 
بزرگی برای انسان است. دعا روح اخالص را در انسان می  دمد.«  

دستاورد چهارم: پیمودن پلکان عروج
در  اخالقی  فضايل  رشد  و  خودسازی  دعا،  چهارم  »دستاورد 
با خدای  با حرف زدن  و  به خدا  توجه  با  انسان  است.  انسان 
متعال، فضايل اخالقی را در خود تقويت می  کند؛ اين خاصيت 
بنابراين دعا می  شود  پروردگار است؛  با  انس  قهری و طبيعی 
پلكان عروج انسان به سمت کماالت. متقاباًل دعا رذايل اخالقی 
با  دشمنی  و  خودپرستی  کبر،  حرص،  می  زدايد؛  انسان  از  را 
دور  انسان  از  را  بی  صبری  و  نفس، جبن  بندگان خدا، ضعف 

می  کند.« 
دستاورد پنجم: محبت الی اهلل

است.  متعال  خدای  به  محبت  ايجاد  دعا،  پنجم  »دستاورد 
دعا عشق به خدای متعال را در دل زنده می  کند. مظهر همه 
زيبايی  ها و خوبی  ها ذات اقدس پروردگار است. دعا و انس و 
تكلم با خدای متعال، اين محبت را در دل به وجود می  آورد.« 

دستاورد ششم: دمیدن روح امید؛ وقتی پیامبر در وسط 
میدان جنگ زانو می زد...

»دستاورد ششم دعا، دميدن روح اميد در انسان است. دعا به 
انسان قدرت مقاومت در مقابل چالش  های زندگی را می  دهد. 
و  می  شود  مواجه  حوادثی  با  خود  زندگی  دوران  در  هرکس 
چالش هايی پيدا می  کند. دعا به انسان توانايی و قدرت می  دهد 
و انسان را در مقابل حوادث مستحكم می  کند؛ لذا در روايت 
از »دعا« تعبير شده است به »سالح«. از نبی مكرم نقل شده 

است که فرمود: »اال ادلّكم علی سالح ينجيكم من اعدائكم«؛ 
شماست؛  نجات  مايه  که  کنم  معرفی  شما  به  را  اسلحه ای 
در  الدعاء«.  المؤمن  سالح  فاّن  الّنهار  و  باللّيل  ربّكم  »تدعون 
مواجهه  با حوادث، توجه به خدای متعال، مثل سالح بّرنده ای 
در دست انسان مؤمن است. لذا در ميدان جنگ، پيغمبر مكرم 
را می  آراست،  انجام می  داد؛ سپاه  را  اسالم همه  کارهای الزم 
آن ها می  داد،  به  را  امكانات الزم  به صف می  کرد،  را  سربازان 
توصيه های الزم را به آن ها می  کرد، اِشراف و فرماندهِی خودش 
را اعمال می  کرد، اما در همان وقت هم وسط ميدان زانو می  زد، 
دست به دعا بلند می  کرد، تضرع می  کرد، با خدای متعال حرف 
را  انسان  دل  خدا،  با  ارتباط  اين  می  خواست.  او  از  و  می  زد 

مستحكم می  کند.« 

شرط استجابت دعا
حضرت آيت اهلل خامنه ای در ادامه توصيه های خود درباره دعا، 
شرط استجابت دعا را بر اساس روايات، باور به اثر دعا می  دانند 

و می  فرمايند:
»دستاورد ديگر دعا، برآمدن حاجات است. يكی از دستاوردهای 
متعال  خدای  از  دارد،  انسان  که  حاجاتی  که  است  اين  دعا 
می  خواهد و خدا آن حاجات را برآورده می  کند. يكی ديگر از 
با معرفت  را  انسان دعا  اين است که  شرايط دعای مستجاب 
انجام دهد؛ يعنی بداند که اين دعا و اين درخواست از کسی 
است که قدرت دارد همه آنچه را که انسان می  خواهد، برای او 
انجام دهد؛ يعنی به اثر دعا باور داشته باشد. به امام صادق)ع( 

 انسان با توجه 
به خدا و با حرف 
زدن با خدای 
متعال، فضایل 
اخالقی را در خود 
تقویت می  کند؛ 
این خاصیت قهری 
و طبیعی انس با 
پروردگار است

یکی از شرایط دعای مستجاب این است که انسان دعا را با معرفت انجام دهد؛ یعنی 
بداند که این دعا و این درخواست از کسی است که قدرت دارد همه آنچه را که 

انسان می  خواهد، برای او انجام دهد
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راهبرد

عرض شد که: »ندعوا فال يستجاب لنا«؛ دعا می کنيم، اما اثر 
تعرفونه«؛  ال  من  تدعون  »ألنّكم  فرمود:  نمی  بينيم؛  را  اجابت 
بی  معرفت دعا می  کنيد. در روايتی درباره معرفت در دعا نقل 
شده است که: »يعلمون أنّی اقدر علی ان اعطيهم ما يسألونی«؛ 

به قدرت اجابت پروردگار باور داشته باشند. 

دوری از گناه؛ مقدم بر هر چيز
بارها راه موفقيت و رشد معنوی را  حضرت آيت اهلل خامنه  ای 
هر  بر  مقدم  را  گناه  ترک  ايشان  کرده  اند.  بيان  گناهان  ترک 

کاری می دانند و می  فرمايند:
»اجتناب از گناهان و از محارم الهی، بر کارهای اثباتی و ايجابی 
مقدم است؛ جلوگيری از آلودگی و زنگار روح و دل است. اين 
است،  روزه داری  هم  پس  می  کنند.  اجتناب  هم  گناه  از  افراد 
گناهان  از  دوری  هم  است،  ذکر  و  دعا  هم  است،  تالوت  هم 
است. اين مجموعه، انسان را از لحاظ اخالق و رفتار هم به آن 
اين  وقتی  می  کند.  نزديک  است،  اسالم  نظر  مورد  که  چيزی 

مجموعه کار انجام گرفت، دل انسان از کينه ها خالی می  شود؛ 
روح ايثار و فداکاری در انسان زنده می  شود؛ کمک به محرومان 
و مستمندان برای انسان آسان می  شود؛ گذشت به نفع ديگران 

و به زيان خود در امور مادی برای انسان روان می  شود.« 

چه می كرديم اگر توبه نبود؟ توبه پناهگاه ماست
مقام معظم رهبری يكی از مهم ترين عبادات در ماه  های مبارک 
رجب، شعبان و رمضان را توبه می  دانند و در فرصت های مختلف 
بر توبه تأکيد کرده   است. ايشان توبه را همچون بازگشت فرزند 

خطاکار به آغوش به پدر و مادر می داند و می فرمايد:
نمی کرد،  باز  بندگان  روی  به  را  توبه  راه  متعال  خدای  »اگر 
تأثير  تحت  انسان  می شد.  بد  خيلی  گنهكار  بندگان  ما  وضع 
غرائز انسانی و هواهای نفسانی دچار خطا می شود، دچار لغزش 
می  شود و گناه می  کند. هر کدام از اين گناهان زخمی بر پيكره              
دل و جان ما وارد می  کند. چه کار می کرديم اگر راه توبه نبود؟

در دعای کميل اميرالمؤمنين عرض می  کند: »ال اجد مفّرا مّما 
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کان مّنی و ال مفزعا اتوّجه اليه فی امری غير قبولک عذری«؛ 
پروردگار  از سوی  عذر  قبول  و  کردن  عذرخواهی  مسئله                اگر 
کريم و رحيم نبود، چطور ما می  توانستيم از آنچه بر سر خود 
آورده                ايم از گناه، از تخلف، از لغزش، از پيروی از هواها، از شر 
اين همه بارهای سنگين گناه، خودمان را خالص کنيم؛ مفّری 
نداشتيم، پناهگاهی نداشتيم. اين پناهگاه را خدای متعال به 

روی ما گشوده است و آن توبه است. توبه را قدر بدانيد.
فرار  و  می  گريزد  مادر  و  پدر  خانه                از  جهالت  اثر  بر  جوانی 
می  کند، بعد به آغوش پدر و مادر برمی  گردد و با محبت آن ها، 
است.  توبه  اين،  مواجه می  شود.  آن ها  نوازش  با  آن ها،  مهر  با 
وقتی برمی گرديم به سوی خانه                 رحمت الهی، خدای متعال با 

آغوش باز ما را قبول می  کند و می  پذيرد.«  

استغفار يک دعاست نه ورد زبان
معظم له استغفار را از اهم عبادات ماه های مبارک می  دانند و 
معتقدند استغفار بابی الهی است برای انسان خطاکار. ايشان در 

اين باره می  فرمايند:
»من تأکيد کنم بر روی استغفار؛ استغفار از گناهان، استغفار 
از خطاها، استغفار از لغزش  ها؛ چه گناهان کوچک، چه گناهان 
را،  خودمان  ما  ماه،  اين  در  که  است  مهم  خيلی  اين  بزرگ. 
دلمان را از زنگارها پاک کنيم؛ خودمان را از آلودگی  ها مصفا 
لذا  امكان پذير است.  با استغفار  اين  کنيم، شستشو بدهيم؛ و 
در روايات متعددی دارد که بهترين دعاها يا در رأس دعاها، 
استغفار است؛ طلب مغفرت از پروردگار. برای همه هم استغفار 

هست. پيغمبر اکرم هم ـ آن انسان واال ـ استغفار می  کرد.
 ، استغفراهللَّ بگويد:  زبان  به  آدم  همين طور  که  کنيد  توجه 
، اما حواسش اين طرف و آن طرف باشد،  ، استغفراهللَّ استغفراهللَّ
اين فايده ای ندارد؛ اين استغفار نيست. استغفار يک دعاست، يک 
خواستن است؛ بايد انسان حقيقتاً از خدا بخواهد و مغفرت الهی 
و گذشت پروردگار را بطلبد: من اين گناه را کرده ام؛ پروردگارا! به 
من رحم کن، از اين گناه من بگذر. اين طور استغفار کردن نسبت 
را پشت سر خواهد  الهی  غفران  از گناهان، مسلماً  به هر يک 

داشت؛ خدای متعال اين باب را باز فرموده است.« 

روزه؛ اثبات توانايی غلبه بر نفس
مقام معظم رهبری روزه را نشان اراده انسان خداجو می داند 
و معتقد است که روزه به انسان اثبات می کند که می شود بر 

هوای نفس پيروز شد. ايشان در اين باره فرموده است:
و  خواهش ها، هوس ها  همه  بر  می  تواند  انساِن خداجو  »اراده  
لذات مادی که نفس انسان را به آن فرا می  خواند، غلبه کند. 
اين يک نكته بسيار مهمی برای ماست. گاهی انسان به خود 
بيايم.  فائق  نفس  هوای  بر  نمی  توانم  من  که  می  کند  تلقين 
می  تواند؛  انسان  که  می  کند  ثابت  انسان  به  رمضان  ماه  روزه  

اراده بكند، عزم راسخی به کار ببندد، می  تواند  آن وقتی که 
بر هوس ها فائق بيايد و پيروز شود. جلوه های اغواگر، عادات 
زشت و ناپسند را که در ما وجود دارد، می توان با اراده قوی، 
با توکل به خدای متعال مقهور کرد و خود را از آن ها نجات 
بخشيد. اين اراده قوی ـ که برای ما تأثير اين اراده يک درس 
ناپسند  شخصی  عادات  از  چه  را  ما  می  تواند  ـ  است  بزرگی 
خودمان و چه از عادات اجتماعی و خصال بومی خودمان که 
مايه  عقب افتادگی ما در زمينه های مادی و معنوی است، جدا 
کند. بنابراين، يک درس، غلبه اراده  راسخ بر همه  موانع است. 
در همين دعای ]روزهای [ ماه رمضان چيزهای زيادی از خدا 
ان شاءاهلل  اگر  است.  خوبی  خيلی  دعای  است؛  شده  خواسته 
را و دّقت کنيد، دعای عجيبی  اين دعا  بخوانيد  باشد  توفيق 
هم  ذهنش  به  انسان  که  درخواست هايی  همين طور  است، 
ـ  است  داده  ياد  انسان  به  امام  دعا  اين  در  نمی کند،  خطور 
است  )عليه الّسالم(  امام  از  مأثور  حديث  اين  در  آنچه  بنابر 
خواستيم،  که  چيزهايی  از جمله  خدا؛  از  بخواهيم  چه  که  ـ 
نجات از اين چند چيز است که حاال من عرض می کنم: نجات 
از بی انگيزگی و مرض بی انگيزگی، نجات از نبود نشاط کار ـ 
که  نمی رسد  ماها  ذهن  به  که  است  چيزهايی  اين ها  ببينيد 
بايد از خدای متعال  اين ها بيماری است، اين ها مرض است، 

نجات از اين مرض ها و شفای از اين مرض ها را خواست.
عالوه  بر اين به ما ياد می  دهد که چطور با خدا حرف بزنيم و از 
خدا چه بخواهيم؛ »اِلهی َهب لی َقلًبا يدنيِه ِمنک َشوُقُه َو لِسانًا 
بُُه ِمنک َحقُّه.« ببينيد، سه نقطه   يرَفُع اِلَيک ِصدُقُه َو نََظًرا يَقرِّ
کليدی اساسی در يک فقره  کوتاه دعا؛ دلی به من عطا کن که 
شوق، آن را به تو نزديک کند؛ اين شوق بايد در دل به وجود 
بيايد. آلودگی ما به ماّديات، آلودگی ما به گناه، آلودگی ما به 
را در دل می ميرانَد.  اين شوق  طمع ها و حرص های گوناگون، 
انس ما با قرآن، انس ما با دعا، انس ما با نوافل، درست به جاآوردن 
فرائض، اين شوق را در دل برمی انگيزد و مشتعل می کند. يدنيِه 
ِمنک َشوُقه؛ آن وقت اين شوق، دل را به خدا نزديک می کند. 
اين  با صداقت؛  زبان صادق، سخن  ِصدُقه؛  اِلَيک  يرَفُع  لِسانًا  َو 
الكلُِم  يصَعُد  اِلَيِه  می رود.  باال  خدا  به سوی  صداقت،  با  سخن 
يُب َو الَعَمُل الّصلُِح يرَفُعه؛ حرف درست، حرف صادقانه، حرف  الطَّ
صميمانه، حرفی که در آن شائبه ای از ماّديت و خودخواهی و 
هواپرستی و اين چيزها نباشد، سخنی است که به  سمت خدا باال 
بُُه ِمنک َحقُّه؛ نگاه حقيقت آميز و حقيقت آلود،  می رود. َو نََظًرا يَقرِّ
نگاه حّقانی به مسائل، نه نگاه جانب دارانه، نه نگاه هوس گرانه، نه 
نگاه کاسب کارانه، مسائل را با نگاه حق، طرفداری از حق، دنبال 
نزديک  به خدا  نگاه کنيم؛ آن وقت دل  نظر  اين  با  بودن،  حق 
می شود. ببينيد، راه حرف زدن با خدا را به ما ياد می دهند؛ به ما 

 .می گويند از خدا چه بخواهيم

من تأکید کنم 
بر روی استغفار؛ 
استغفار از گناهان، 
استغفار از خطاها، 
استغفار از لغزش  ها؛ 
چه گناهان کوچک، 
چه گناهان بزرگ. 
این خیلی مهم است 
که در این ماه، ما 
خودمان را، دلمان 
را از زنگارها پاک 
کنیم

اراده  انساِن خداجو می  تواند بر همه خواهش ها، هوس ها و لذات مادی که نفس انسان را به آن فرا 
می  خواند، غلبه کند. این یک نکته بسیار مهمی برای ماست
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راهبرد

واکاوی
مفهوم معنویت

معنویت، حلقه مفقوده زندگی انسان
 در همه عرصه هاست

 

برخی اوقات، استفاده فراوان از يک واژه، چه بسا آن واژه را بيشتر 
در حالت ابهام فرو ببرد، مگر آن که تكليف علمی از آن واژه را در 
ابتدای امر روشن کنيم و مرادمان از آن مفهوم، دقيق و واضح 
معلوم گردد تا تلقی و تصور همه جانبه اي از آن مفهوم به دست 
آوريم و همچنين بتوانيم در مقام دفع و رفع آسيب های احتمالی 

به درستی عمل کنيم.
تبيين مفهوم معنويت، هم به دليل همين کثرت استفاده و هم 
به دليل کاربرد آن توسط فرقه های متعدد، کمي دشوار به نظر 
مي آيد. تبيين معنايی و مفهومی معنويت کاری بسيار دشوار و 
در عين حال ضروری است که اگر اين کار صورت گيرد، هم در 
بُعد سلبی و هم بُعد ايجابی، راحت تر به بحث ورود پيدا می کنيم. 

می توان  که  است  اين  است،  ذکر  به  الزم  که  ديگری  نكته 
تبيين معنايی و مفهومی معنويت متصور شد؛  رويكردهايی در 
رويكرد  و  انسان شناختی، روش شناختی  رويكرد وجودشناختی، 

غايت شناختی...
و  عرصه ها  همه  در  انسان  زندگی  مفقوده  حلقه  معنويت، 
آغاز  از  انسان  است.  آدمی  سلوک  جهت دهنده  و  هدايت بخش 
تا انجام و فرجام زندگی اش به معنويت نياز ذاتی و نفسی دارد 
نياز وجودی اش غفلت کرد، دچار خسارت های  اين  از  و هرگاه 
فراوانی شده و هرگاه به اين نياز درونی و فطری اش توجه داشت، 
ساحت های  در  پيشرفت  صاحب  و  آسايش  و  آرامش  دارای 
گوناگون زندگی شده است. معنويت با انديشه ايمان به غيب و 
اعتقاد به خدا، با انگيزه قرب به حق سبحانه و تخلق به اخالق 
انجام عمل صالح  و  به شريعت حقه محمديه)ص(  التزام  الهی، 
انسان  ارتباط  ارتباط های پنجگانه: 1-  تعريف بردار است که در 
با خدا، 2- ارتباط انسان با خود، 3- ارتباط انسان با جامعه، 4- 
ارتباط انسان با جهان و 5- ارتباط انسان متكامل با انسان کامل، 
تجلی خواهد يافت. معنويتی که در قالب راز و نياز با محبوب، 
سنخيت  و  اطاعت  محبت،  معرفت،  معبود،  برابر  در  عبوديت 
انسانی  ـ  الهی  رفتاری،  ـ  گفتاری  مناسبات  و  کامل  انسان  با 
اسالمی،  انقالب  گفتمان  در  معنويت  بود.  خواهد  تحقق پذير 
و  باطنی  و سلوک  اخالق  اسالمی،  عقايد  با  ارتباط  در  معنويت 
احكام شرعی در يک نظام به هم پيوسته خواهد بود. معنويت 
در همه عرصه های حيات  کارآمد  و عنصر  کليد کمال  اسالمی 
دارای  اسالمی  انقالب  گفتمان  بر  مبتنی  معنويت  است.  طيبه 
را  آن  که  است  طولی(  )نظام  سطوح  و  عرضی(  )نظام  ساحت 

حجت االسالم دکتر محمدجواد رودگر 
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    17

تشكيک پذير کرده و معنويت فقهی، اخالقی و عرفانی را شامل 
فقهی،  سه گانه  معنويت های  بين  طولی  تفاوت های  تا  می شود 
همه  دادن  پوشش  ظرفيت  گفتمان،  اين  در  عرفانی  و  اخالقی 
باشد. معنويت  را داشته  استعدادها و استحقاق های معنويت گرا 
يا  ايدئولوژی  و  جهان بينی  به  پيوسته  نرم  قدرت  نمود  و  نماد 
حكمت نظری و عملی اسالمی در گفتمان انقالب اسالمی است 
که چنين معنويتی در متن زندگی نقش آفرين و دارای کارآمدی 

و کارکردهای گوناگونی است.

چيستی مفهوم معنويت
»معنويت« يكی از آموزه هايی است که در هندسه معرفت دينی 
و نظام تعالی وجودی انسان نقش محوری و زيربنايی دارد؛ اگر 
چه تبيين مفهومی آن از نوع »سهل وممتنع« است، لكن امری 
»عالم  اصالت  معنای  به  معنويت  است.  تعيين کننده  و  ضروری 
يا »عالم غيب«، در عين اهميت »جهان ماده« و »عالم  معنا« 
غيب«  جهان  و  جهان  »غيِب  بنابراين  است؛  شهادت«  و  حّس 
گفتمان  »غيب گروی«  يعنی  بود؛  خواهد  معنويت  مقّوم  مفهوم 
دارد  متعددی  مصاديق  غيب  است.  اسالمی  معنويت  بر  حاکم 
که از جمله آن ها خدای سبحان، وحی، مالئكه، قيامت و عوالم 
ملكوتی است و در معنويت ربط وجودی به خدا بر محور اصالت 
روح، فطرت و کشش های درونی و غريزه عرفانی انسان است. لذا 
در معنای معنويت اسالمی، ايمان و حب به خدا و معرفت به آغاز 
و انجام انسان و کشش ها و کنش های او در ارتباط با بينش ها 
دارد.  فعال  و  بالفعل  و ظهور  و گرايش های وجودی اش، حضور 
ناگفته نماند که اصطالح معنويت معطوف به مكاتب، جريان ها و 
فَِرق نوظهور اصطالحی مستحدثه و دارای بار معنايی متفاوت و 
حتی متهافت است که امر تبيين مفهومی معنويت را با عنايت به 
گفتمان های مختلف در تطورات تاريخی بسيار مشكل و معسور 
و  بيان  حاضر  نوشتار  در  ما  موضع  و  موضوع  البته  است.  کرده 

تبيين مفهوم معنويت در گفتمان انقالب اسالمی است.
بر اصحاب تفكر دينی و انقالبی روشن است که برای وصول و 
دست يابی به معنای معنويت در گفتمان انقالب اسالمی، رجوع 
به آثار و آراي بزرگ مردانی از اهالی فقاهت و حكمت، معرفت و 
معنويت، سلوک و سياست چون؛ عالمه محمدحسين طباطبايی، 
امام خمينی، استاد شهيد مرتضی مطهری و مقام معظم رهبری 
اجتناب ناپذير و امری ضروری است و اکتشاف معنا، مبنا، مؤلفه ها 
و کارکردهای معنويت در گفتمان انقالب اسالمی بدون استشهاد 
و استناد به گفتمان معرفتی ـ معنويتی هرکدام از اين عالمان 

برجسته و سترگ دينی امكان ناپذير است.

معنويت در گفتمان عالمه طباطبايی)ره(
از طرح  ناگزير  طباطبايی،  عالمه  معنويت  گفتمان  تبيين  برای 
از  برخی  به  به صورت مختصر  ادامه  در  که  گزاره هايی هستيم 

آن ها اشاره خواهيم داشت.
گزاره اول: »زندگی عرفانی و ذوق معنوی، غريزه ای است که در 

نهاد انسان نهفته است.«
گزاره دوم: »ورای عالم ماده و طبيعت و پس پرده غيب ، حقايق 
اصيلی است که انسان دير يا زود و باالخره در دم مرگ و روز 
رستاخيز، به آن ها اطالع يافته، برايش مشهود و مكشوف خواهد 

افتاد.«
اين  روی  معنوی  حيات  و  باطنی  سير  اين  »روش  سوم:  گزاره 
انسان  اساس استوار است که کماالت باطنی و مقامات معنوی 
و  طبيعت  واقعيت  از  بيرون  حقيقی  واقعيت های  رشته  يک  به 
جهان ماده است و »عالم باطن« که موطن حيات معنوی است، 
جهان  از  پهناورتر  و  واقعيت دارتر  اصيل تر،  بسيار  است  جهانی 

»ماده و حّس«. 
اهل  قافلة  امير  و  قرب  گزاره چهارم: »کسی که حامل درجات 
واليت بوده و رابطه انسانيت را با اين واقعيت حفظ می کند، در 

لسان قرآن »امام« ناميده می شود.«
گزاره پنجم: »به  نظر اين جانب معنويّت  اسالم، تنها با تشّيع قابل 
حيات و دوام و تقويت است و اين معنی در برابر هر گونه تحّول 
استقامت  باشند،  آن  دستخوش  اسالمی  جوامع  که  تغييری  و 

خواهد کرد.« 
قرآن »حيات«  لسان  در  معنويت ، مخصوصاً  »اين  گزاره ششم: 
ناميده شده و حقيقتاً يک واقعيت زنده ای بوده، و از قبيل مقامات 
رياست،  مانند  اجتماعی،  قراردادی  و  پنداری  موقعيت های  و 

مالكيت، فرمانفرمايی و نظاير آن ها نيست.«
گزاره هفتم: »کمال جسمی، کمال انسان نيست، چون انسان در 
همان جسمانيت خالصه نمی شود، بلكه او مرکب است از جسمی 

و روحی، و مؤلف است از دو جهت ماديت و معنويت.«
گزاره هشتم: »طريق معرفت نفس )انقطاع از غيرخدا و اتصال به 

خدا( راه رسيدن به هدف زندگی.«

معنويت در گفتمان امام خمينی)ره(
در تبيين گفتمان امام خمينی نيز طرح برخی گزاره  های معرفتی 

در معنا و مبنای معنويت امری ضروری است که عبارتند از: 
بنی االنسان  سلسله  جميع  که  فطرت هايی  از  »يكی  اول:  گزاره 

مخمر بر آن هستند...  فطرت عشق به کمال است.«
)فطرت  اصلی  يكی  است:  فطرت  دو  دارای  »انسان  دوم:  گزاره 
عشق به کمال مطلق( و ديگر تبعی )فطرت تنفر از نقص و انزجار 

از شر و شقاوت(.«
تناهی  خودش  فطرت  و  خودش  باطن  در  »انسان  سوم:  گزاره 

ندارد.«
گزاره چهارم: »انسان در بدو فطرت، خالی از نحو کمال و جمال 
و نور و بهجت است، چنانچه خالی از مقابالت آن ها نيز هست، 
لذا استعداد کمال و ترقی و تعالی وجودی را داراست و فطرتش 

بر استقامت و مخمر به انوار ذاتيه است.«
گزاره پنجم: »عوامل معنويت، راه ها و شروط نيز مطرح خواهد 
محاسبه   .4 مراقبه   .3 مشارطه   .2 تفكر   .1 از:  عبارتند  که  شد 

5.ياد خدا 6. واليت مداري 7. تقوي 8. اخالص.«

 اکتشاف معنا، 
مبنا، مؤلفه ها و 
کارکردهای 
معنویت در گفتمان 
انقالب اسالمی 
بدون استشهاد و 
استناد به گفتمان 
معرفتیـ  معنویتی 
هرکدام از این 
عالمان برجسته 
و سترگ دینی 
امکان ناپذیر است

انسان از آغاز تا انجام و فرجام زندگی اش به معنویت نیاز ذاتی و نفسی دارد و هرگاه از این نیاز 
وجودی اش غفلت کرد، دچار خسارت های فراوانی شده و هرگاه به این نیاز درونی و فطری اش 

توجه داشت، دارای آسایش و صاحب پیشرفت در ساحت های گوناگون زندگی شده است
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راهبرد

معنويت در گفتمان استاد مرتضی مطهری
يكی از گفتمان هايی که در حقيقت به نوعی جامع گفتمان عالمه 
مقام  گفتمان  بر  مبنايی  و  بوده  نيز  خمينی  امام  و  طباطبايی 
معظم رهبری نيز هست، گفتمان استاد شهيد مطهری است که 

الزم است اندکی بيشتر آن را مطرح کنيم: 
گزاره اول: »انسان همواره دروازه معنويت و غيب و ملكوت بوده 

است.«
او  در  الهی  نفخه  که  است  حقيقتی  يک  »انسان  دوم:  گزاره 
در  که  اشيايی  با  و  است  آمده  ديگری  دنيای  از  و  دميده شده 
طبيعت وجود دارد، تجانس کامل ندارد. انسان در اين دنيا، يک 
همه  با  تجانس  عدم  و  بيگانگی  احساس  و  غربت  احساس  نوع 
قابل  غير  و  متغير  و  فانی  همه  چون  می کند؛  عالم  موجودات 
دلبستگی هستند، ولی در انسان دغدغة جاودانگی وجود دارد. 
اين درد همان است که انسان را به عبادت و پرستش خدا و راز و 

نياز به خدا و به اصل خود نزديک شدن می کشاند.«
اين  همه  پايه تكامل است.  گزاره سوم: »از نظر قرآن، معنويت 
عبادات که در اسالم بر روی آن تكيه شده است، برای تقويت 

جنبه معنوی روح انسان است ...«
است...  اسالمی  ايمان  رکن  »غيب«  به  »ايمان  چهارم:  گزاره 
در  آن  »کنه«  و  »اصل«  »حقيقت«،  است  جهان  اين  در  آنچه 
جهانی ديگر است که جهان غيب است و آنچه در آن جهان است 
»رقيقه« اش، »ظّل« و »سايه« اش، مرتبه تنزل يافته اش در اين 

جهان است.«
نباشد،  برقرار  اجتماعی  عدالت  جامعه ای  در  »اگر  پنجم:  گزاره 
پايه معنويت هم متزلزل خواهد بود. منطق اسالم اين است که 

معنويت را با عدالت توأم با يكديگر می بايد.«
به  اجتماعی  عدالت  کنار  در  آينده  در  ما  »انقالب  گزاره ششم: 
مقياس اسالمی، نياز به معنويتی گسترده و شامل دارد، معنويتی 

از آن نمونه که در پيامبر و ائمه ديده ايم.«
گزاره هفتم: »متأسفانه موج انديشه های محدود مادی و حسی 
به آن جا کشيده که گروهی اصرار  از مغرب زمين برخاسته،  که 
دارند همه مفاهيم عالی، وسيع و گسترده جهان بينی اسالمی را 

تا سطح محسوسات و ماديات تنزل دهند.«
گزاره هشتم: »اخيراً به عرفان توجه پيدا کرده اند از باب اين که 
عرفان،  اساس  که  نمی دانند  می دانند.  انسان گرا  فرهنگ  را  آن 
خداآگاهی و تسليم به خداست. می خواهند عرفان را از خدا جدا 
کنند و عرفان هم باشد... اين خيلی عجيب است! امكان ندارد.«

گزاره نهم: »آزادی معنوی يعنی اين که انسان در درون خودش 
موجود آزادی باشد.«

گزاره دهم: »نهضت خدايی بايد برای خدا آغاز و برای خدا ادامه 
يابد و هيچ خاطره و انديشة غيرخدايی در آن راه نيابد تا عنايت 

و نصرت الهی شاملش گردد.«
بيرونی  مجاهدة  از  درونی  مجاهدة  قرآن  »در  يازدهم:  گزاره 
حساب جدايی ندارد، نه اين که يک سری کارها کارهای بيرونی 
باشد و يک سری کارهای درونی، اين به دنيای بيرون تعلق داشته 

باشد و آن به دنيای درون، و به اين ترتيب انسان بايد يا برون گرا 
باشد يا درون گرا! اساساً ارزش قرآن به اين است که اين دو را از 

يكديگر جدا نمی کند.«
تكامل  و  تربيت  انسانيت،  فطرت،  پذيرش  »با  دوازدهم:  گزاره 

انسانيت معنی پيدا می کند.«
گزاره سيزدهم: »هميشه روح انسان دروازه ای بوده برای معنويت 
بشر که از اين جا بفهمد من يک حقيقت معنوی هستم، من قابل 
بقا هستم، »من« حقيقتی جاودان است و با مردن، کار »من« 
پايان نمی پذيرد، ولی نمی خواهد اين حرف را بپذيرد. از طرف 
گرايش  دوگونه  انسان  در  که  بكند  انكار  نمی تواند  را  اين  ديگر 
وجود دارد: گرايش های طبيعی و مادی و گرايش های معنوی؛ 

يعنی حساب هايی که با حساب های مادی جور در نمی آيد.«
برنشاندن  به  و  شكوفايی  تربيت،  از  »هدف  چهاردهم:  گزاره 
انسان  اينكه  چه  او،  وجود  در  است  تعالی  و  انسان  ارزش های 
پرورش،  و  آموزش  عوامل صحيح  تأثير  تحت  و  ايمان  پرتو  در 

انسانيت خويش را که بالقوه و بالفطره است باز می يابد.«

معنويت در گفتمان مقام معظم رهبری
نيز  معنويت  معنای  در  رهبری  معظم  مقام  گفتمان  فهم  برای 
و  معنويت  ضرورت  و  عناصر  درخصوص  نكاتی  طرح  از  ناگزير 

پيشرفت هستيم که عبارتند از: 
نكته اول: »تكيه و تأکيد بر تقوای اجتماعی در کنار تقوای فردی 

و ايمان، اصلی ترين عنصر اقتدار معنوی.«
نكته دوم: »معنويت يعنی رابطه و اتصال قلبی با خداوند و آن گاه 

در مرتبه باالتر مجذوب شدن در مقابل لطف الهی.«
نكته سوم: »ضرورت معنويت هم در جنبه ايجابی، يعنی تقويت 
باورهای  با  الهی که  با خدا و سازندگی شخصيت  ارتباطی  بنيه 
دينی و انس با خدا در اثر نماز، دعا، روزه و... در ارتباط تنگاتنگ 
است قابل بيان و هم در جبنه سلبی، يعنی دفع و رفع فساد در 
ابعاد مختلف فكری و اخالقی در حوزه فردی و اجتماعی قابل 
تبيين است؛ يعنی هم با عقل و دل يا روح و روان انسان و هم 
مستقيم  ارتباط  در  انسان  رفتارهای  يا  واکنش ها  و  کنش ها  با 
خواهد بود و معنويت نقش سازنده و کليدی در تربيت سالم و 

سازنده انسان دارد.«
نكته چهارم: »حيات طيبه، عبارت از اين است که اين زندگی 
در راه خدا و برای رسيدن به هدف های عالی باشد. برای انسان، 
هدف اعلی عبارت از وصول به حق، رسيدن به قرب باری تعالی 
آن چنان  به  رسيدن  برای  انسان  است.  الهی  اخالق  به  تخلق  و 

هدفی، ابزارهای ماّدی و معنوی  را الزم دارد.«
متوازن  رشد  دائمی،  پيشرفت  عامل  »معنويت  پنجم:  نكته 
عصرهاست  همه  در  و  عرصه ها  همه  در  قدم  ثبات  و  وجودی 
و  علمی  رفيع  مقام  و  بلند  قله  از  سقوط  و  فروپاشی  مانع  و 
عملی خواهد شد. به بيان ديگر معنويت، هم در حدوث کسب 
و  نقش آفرين  آن ها  بقاي  در  هم  و  معنوی  و  مادی  نعمت های 

 ».ضروری است

هدف از تربیت، 
شکوفایی و 

به برنشاندن 
ارزش های انسان 
و تعالی است در 

وجود او، چه این که 
انسان در پرتو ایمان 
و تحت تأثیر عوامل 

صحیح آموزش و 
پرورش، انسانیت 

خویش را که بالقوه 
و بالفطره است باز 

می یابد
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روزنگار

خبر و تحلیل
خليجی كه  نام مجعول  نمی پذيرد

موزه ها، آينه روزگارها
قلمرو انديشه امام )ره(
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یادداشت

وقتی داشته هايت زياد است و بهترين ها را هم داری، ممكن است 
هر کسی طمع بورزد و بخواهد ثروت، سرمايه ها و داشته هايت را 
از آِن خود کند، آن وقت بايد مدام حواست جمع باشد و جلوی 
دست درازی ها بايستی. همه می دانيم قرن هاست کشورمان ايران، 
به همين داليل مورد هجمه های مختلف بوده است. در طول تاريخ 
هميشه اقوام و کشورهای زيادی درصدد تصاحب خاک کشورمان 
بوده اند و بعدتر هم نقشه های ديگری کشيده اند. پس از پيروزی 
انقالب اسالمی و ايستادگی عظيم مردان ايرانی در يک جنگ 8 
و  زياده خواهی ها  امروز، شكل  تغييرات جهان  و همين طور  ساله 
تغيير کرد. هر چند در کشورهای  تا حد زيادی  استعمارگری ها 
زيادی از جمله همسايگانمان عراق و افغانستان تجربه تلخ جنگ 
تكرار نشد. چون جهان ديگر  ايران ديگر  اما در  داد،  باز هم رخ 
می داند که ايران در جنگ مردانه می ايستد و وجبی از خاکش را به 
دشمن نمی دهد، می داند ديگر دوره حكومت قاجار و ديگر شاهان 

بی کفايت گذشته و ايرانی پای ايران می ايستد. 
همه را گفتم که بگويم هر چند جنگ رودررو در کار نيست و 
رهبر  بارها  که  همان طور  اما  نمی کشد،  اسلحه  برايمان  دشمن 
معظم انقالب گفته اند، تهاجم فرهنگی، جنگ بزرگ ما و غرب طی 
سال های گذشته بوده است؛ تهاجمی که به هر شكلی سعی می کند 

ايران و ايرانی را نشانه بگيرد. 
هر چند ديگر جنگی در کار نيست، اما بايد حواسمان جمع تر باشد. 
مشاهير  و  هنر  و  فرهنگ  برجسته  چهره های  زيادی  کشورهای 
کشورمان را ايرانی نمی دانند و به کشور خودشان نسبت می دهند. 
می خواهند سازهای موسيقی مان را به نام خودشان ثبت کنند و 
خالصه از هيچ کاری برای داشتن ثروت های ايران اسالمی کوتاهی 

نمی کنند. 
يكی از اين اتفاقات که واکنش های بسيار زيادی را از سوی همه 
ايرانيان داشت، ماجرای مجعول خليج عربی بود؛ اتفاقی که موجب 

زيبای روز خليج شد 10 ارديبهشت در  نام  به  تقويم کشورمان 
فارس، مزين شود. 

خليج فارس ايران در طول تاريخ مّدون خود از اهميت ويژه ای در 
سياست های بين المللی و منطقه ای برخوردار بوده و هست. از جمله 
ويژگی های قابل ذکر خليج فارس، موقعيت خاص جغرافيايی آن 
است؛ ارتباط اين آبراه با اقيانوس هند و آب های آزاد، باعث شده 

تا منطقه از لحاظ تجاری و نظامی، به خليج فارس وابسته شود.
از لحاظ مواد معدنی  و غنای آب خليج فارس  اکتشافات نفتی 
طمع  و چشم  کرده  تبديل  بی همتا  نگينی  به  را  آن  غذايی،  و 
بسياری از کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای را به سوی 
موقعيت  و  اقتصادی  عظيم  ارزش های  است.  کرده  جلب  خود 
امروز،  تا  قديم االيام  از  فارس،  خليج  سياسی  و  سوق الجيشی 
و  کرده  منطقه  در  سلطه طلبی  و  تشنه حضور  را  استعمارگران 
باعث شده تا آن ها بكوشند همواره سياست خود را بر اين منطقه 

تحميل کنند.
بوده و  نبرد  و  فارس، هميشه صحنه کشمكش  اين رو خليج  از 
سرزمين های حاشيه آن نيز از اين کشمكش ها متأثر شده اند؛ به 
گونه ای که زندگی سياسی و اقتصادی اين کشورها با توجه به مسائل 
و جريان های جاری در خليج فارس جهت و سمت و سو می گيرد. 
اين اتفاق البته مختص ديروز و امروز نبوده و فراز و نشيب های 
به  ارديبهشت  بدانيد 10  است  است. جالب  زده  رقم  را  بسياری 
اين دليل با نام روز خليج فارس نامگذاری شده که سالروز اخراج 
پرتغالی ها از تنگه هرمز و خليج فارس در سال 1001 خورشيدی 
است. در اين روز جزيره هرمز که به مدت 116 سال، از سال 1507 
)زمان پادشاهی شاه اسماعيل يكم(، در تصرف امپراتوری پرتغال 

بود، باز پس گرفته می شود. 
هر چند امروزه دولت ها به اين آسانی برای تصرف جايی لشكرکشی 
نمی کنند، اما راهش را خوب بلدند. آن ها با جنگ نرم داشته های 
ديگران را از آِن خود می کنند و اگر مردم ايران و رسانه ها در برابر 
اين نامگذاری مجعول سكوت می کردند، خليج فارس، ديگر فارس 
  !نبود و نام مجعول خليج عربی را کنار خود يدک می کشيد

خلیجی که 
نام مجعول 

نمی پذیرد

پوریا بختیاری نیا
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پاسداشت 
ارتباطات

روز ملی ارتباطات و 
روابط عمومی، نقطه عطفی است 

برای توسعه و تحول سازمان ها

ارديبهشــت، دو روز مهــم رســانه ای را در 
ــات«  ــی مطبوع ــود دارد؛ اول »روز جهان خ
ــن  ــيزدهم اي ــا روز س ــت ب ــر اس ــه براب ک
مــاه و بيســت و هفتــم ارديبهشــت، روز 
جهانــی ارتباطــات و جامعــه اطالعاتــی کــه 
در کشــورمان بــا نــام »روز روابــط عمومــی« 

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ
مهم تريــن  رســانه ها  امــروز،  دنيــای  در 
وســيله ارتباط جمعی هســتند. گســتردگی 
اخبــار و اطالعــات روزانــه در هــر جامعــه و 
در ســطح جهــان، باعــث شــده کــه وســايل 
ارتبــاط جمعــی از جايــگاه ويژه ای برخــوردار 
ــن  ــازی اي ــای مج ــد فض ــر چن ــوند. ه ش
روزهــا تــا حــد زيادی جــای مطبوعــات را در 
زندگــی مــردم گرفتــه، امــا هنــوز هــم بــرای 
آگاهی يافتــن از خبرهــای موثــق و بــه دور از 
شــايعه، مــردم ارتبــاط خــود را بــا مطبوعات 

ــد.  ــظ کرده ان حف
مــردم،  بيــن  کــه  تنگاتنگــی  ارتبــاط 
دارد،  وجــود  مســئوالن  و  مطبوعــات 
مســئوليت مطبوعــات را ســنگين و دشــوار 
می ســازد. مطبوعــات بــه عنــوان وســيله ای 
بــرای انتقــال مســائل و مشــكالت مــردم بــه 
ــردم  ــه م ــان ب ــخگويی آن ــئوالن و پاس مس
اســت. در واقــع مطبوعــات، بــه عنــوان پــل 
ــام  ــئوالن انج ــردم و مس ــن م ــی بي ارتباط

وظيفــه می کنــد.
رســالت عرفــی و اخالقــی مطبوعــات ايجاب 
می کنــد تــا حقايــق را آن گونــه کــه هســت 
مطــرح کنــد و هيــچ گاه بــا کتمــان حقيقت، 
صــورت مســئله را تغييــر ندهنــد. مطبوعات 
بايــد زبــان گويايــی مــردم و زنــگ بيــداری 

مســئوالن باشــند. 
ارکان  و  پايه هــا  از  مطبوعــات  واقــع  در 
مهــم گســترش فرهنــگ و از مهم تريــن 

ــمار  ــه ش ــه ب ــی در جامع ــانه های جمع رس
ــات  ــه ارتباط ــروز ک ــای ام ــی رود. در دني م
ــده  ــر ش ــترده و فراگي ــيار گس ــی بس جهان
از طريــق رســانه های  اســت و ملت هــا 
پيشــرفته و تكنولــوژی نويــن ارتباطــات 
تــا حــد زيــادی مرزهــای جغرافيايــی و 
سياســی را از ميــان برداشــته اند، مطبوعــات 
همچنــان بــه عنــوان يكــی از عوامــل نشــر 
ــات و آگاهی هــای سياســی،  ــار و اطالع اخب
اجتماعــی و اقتصــادی مطــرح اســت. ايــن 
ــزی وســيع و گســترده  ــزوم برنامه ري ــر، ل ام
بــرای  را  و فرهنــگ  انديشــه  صاحبــان 
ســاختن مطبوعاتــی هدفمنــد و بالنــده 

گوشــزد می کنــد.
امــا روابــط عمومی هــا هــم در ايــن ميــان 
ــد.  ــا می کنن ــی را ايف ــيار مهم ــش بس نق
آن هــا مهم تريــن حلقــه واســط ميــان 
رســانه ها و مديــران نهادهــا هســتند و 
نقــش قابــل توجهــی را ميــان ايــن دو بازی 
می کننــد. امــروزه نقــش روابــط عمومی هــا 
تصميم گيری هــای  بــه  کمــک  در 
مديريتــی و اســتراتژيک يــک ســازمان، 
ــط  ــل توجــه اســت. نقــش رواب نقشــی قاب
مديريتــی  ابــزار  عنــوان  بــه  عمومــی 
بــرای فعاليت هــای حرفــه ای، علمــی و 
جديــد  مشــخصه های  از  الكترونيكــی، 
روابــط عمومــی در عصــر ارتباطــات اســت. 
ــاز در  ــته و ممت ــاط برجس ــن، از نق بنابراي
ــر محيــط  ــد ب ــت اســتراتژيک، تأکي مديري
بــرون ســازمانی و حتــی جهانــی اســت و در 
واقــع منظــور از وظايــف اســتراتژيک روابط 
ــری  ــد تصميم گي ــت در رون ــی، دخال عموم

ــت. ــازمان اس س
ــط عمومــی در عصــر  ــگاه رواب اهميــت جاي
ارتباطــات و در دورانــی کــه اطالع رســانی در 
ــدان  ــا پيشــتاز اســت، دوچن ــه عرصه ه هم
ــت  ــه موفقي ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ش

ــان  ــرکت ها و دوامش ــازمان ها، ادارات، ش س
ــه  ــای تخصصــی، ب ــا و فعاليت ه در عرصه ه
عملكــرد روابــط عمومی هــا وابســته اســت.

برنامه ريــزی  و  مــدون  عمومــی  روابــط 
ــت  ــوی مديري ــای ق ــی از ابزاره ــده، يك ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــط عموم ــت. رواب ــكار اس اف
اصلی تريــن حلقــه ارتبــاط بيــن مديــران و 
ــران و رســانه ها مســئوليت  ــان و مدي کارکن
ــران و  ــد دسترســی مدي ــری در فرآين خطي
افــكار جمعــی کارکنــان دارنــد، بــه هميــن 
دليــل توجــه ويــژه بــه روابــط عمومــی، بــه 
ــه صــورت  ــد ب ــه می توان ــادی ک ــوان نه عن
و ســنجيده  برنامه ريزی شــده  نظام منــد، 
در جهــت ايجــاد، حفــظ و گســترش تعامــل 
و تفاهــم مديــران بــا کارکنــان اقــدام کنــد، 

ــز اهميــت اســت. بســيار حائ
آنچــه اهميــت دارد اين اســت کــه کار روابط 
ــه  ــت اســت ن ــه مديري عمومــی، خدمــت ب
مديــر؛ چــرا کــه محــور اساســی کار روابــط 
عمومــی، کســب منافــع بــرای کل ســازمان 
اســت نــه بــرای شــخصی کــه در رأس هــرم 
ســازمانی قــرار گرفتــه اســت. بنابرايــن بايــد 
بــه روابــط عمومــی و کارکردهــای آن، بهتــر 
ــورت  ــن ص ــرد؛ در اي ــگاه ک ــر ن و منطقی ت
ــد در  ــی می توان ــط عموم ــه رواب ــت ک اس

ســازمان موفــق عمــل کنــد.
 نــگاه حاضــر بــه روابــط عمومــی و جايــگاه 
ايــن  اجرايی شــدن  بــا  کشــور،  در  آن 
توجهــات می توانــد گام هــای بلنــدی را 
ــی و  ــام ارتباط ــد نظ ــه رش ــت روب در حرک
ــن  ــردارد و اي ــور ب ــی در کش ــط عموم رواب
حرفــه و فــن تخصصــی را در جايــگاه، مرتبه 
و منزلــت واقعــی خويش قــرار دهــد. در واقع 
می تــوان گفــت روز ملــی ارتباطــات و روابط 
عمومــی می توانــد نقطــه عطفــی را در 
توســعه و تحــول واحدهــای روابــط عمومــی 

 .ــد ــاد کن ــران ايج در اي

سینا هوشمندی نژاد

 نقش روابط عمومی 
به عنوان ابزار 
مدیریتی برای 
فعالیت های 
حرفه ای، علمی 
و الکترونیکی، 
از مشخصه های 
جدید 
روابط عمومی در 
عصر ارتباطات 
است
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گذار

موزه ها
آینه روزگارها

موزه، پلی میان گذشته و آینده است
 

2٨ اردیبهشــت، برابــر بــا 1٨ مــاه مــی، روز جهانــی مــوزه و میــراث 
فرهنگــی اســت. روزی کــه بازدیــد از اغلــب موزه هــا رایــگان اســت 
و نهادهــای مســئول همــه تــالش خــود را بــرای نهادینــه کــردن این 
ــردم  ــد م ــان می ده ــا نش ــه آماره ــد. البت ــه کار می گیرن ــگ ب فرهن
نســبت بــه گذشــته خیلــی بیشــتر بــه موزه هــا می رونــد و نــوروز 
ــد  ــام عی ــوالً ای ــه اص ــران ک ــی در ته ــا، حت ــب موزه ه ــال اغل امس
ــیرینی را  ــات ش ــوده و لحظ ــب ب ــت، پرمخاط ــر اس ــوروز خلوت ت ن
پشــت ســر گذاشــته اند و ایــن امیــد وجــود دارد کــه در روز مــوزه 

هــم، ایــن مکان هــای ارزشــمند مــورد اقبــال مــردم باشــند.

نخستين موزه ها 
ــالد،  ــل از مي ــوم قب ــرن س ــر ق ــان را اواخ ــوزه جه ــتين م نخس

بطلميــوس اول )284-246 قبــل از ميــالد( 
ــای  ــرد. بن ــيس ک ــكندريه تأس ــهر اس در ش
ايــن مــوزه در قســمتی از کاخ ســلطنتی 
ــام  ــرون وســطی ن ــود. در ق ســاخته شــده ب
ــد  ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــرای محل ــوزه ب م
کــه در آن جــا مجموعه هايــی از اشــياي 
ــل  ــته؛ از قبي ــب ادوار گذش ــاب و جال کمي
تاريــخ طبيعــی يــا آثــار هنــری را بــه نمايش 

مي گذاشــتند.
شــايد جالــب باشــد بدانيــد مــوزه بــه مفهوم 
ــی اي  ــدان طوالن ــر چن ــود عم ــن خ امروزي
ــی اول و  ــای جهان ــس از جنگ ه ــدارد. پ ن
دوم کــه منجــر بــه از بيــن رفتــن و تخريــب 
بخــش زيــادی از مجموعه هــا و آثــار تاريخی 
ــل  ــن اه ــر در بي ــن تفك ــد، اي ــا ش در اروپ
ــه  ــگ و سياســتمداران ايجــاد شــد ک فرهن
ــار  ــع از بيــن رفتــن آث ــوان مان ــه می ت چگون
فرهنگــیـ  هنــری بــه عنــوان شــاخص ترين 
دســتاورد انســان شــد. به ويــژه پــس از جنگ 
دوم جهانــی کــه بــه مراتــب بدتــر از جنــگ 
ــا  ــل نازی ه ــی مث ــی گروه هاي ــود، وقت اول ب
در آن دســت بــه غــارت امــوال هنــری 
ــی  ــه جاي ــی ب ــا را از جاي ــد و آن ه می زدن
منتقــل می کردنــد، در ايــن بيــن تــالش افــراد بســياری همچــون 
»آنــدره مالــرو« و ديگــر انديشــمندان باعــث نجــات بخشــی از ايــن 
مجموعه هــا شــد و بــه هميــن دليــل نامشــان چنــان منزلتــی پيدا 
کــرد کــه »مالــرو« بــا وجــود همــكاری بــا نازی هــا، توانســت بعدها 
وزيــر فرهنــگ جمهــوری فرانســه شــود. در واقــع مــوزه بــا شــكل و 
مفهــوم امــروزی از قــرن هجدهــم شــكل گرفتــه اســت. موزه هــای 
ايــران هــم عمــر چنــدان درازی ندارنــد و حــدود يــک قــرن و نيم از 
عمرشــان می گــذرد و از زمــان ناصرالديــن شــاه شــكل گرفته انــد. 

چرا به موزه می رويم؟
اگــر فكــر کنيــم مــوزه يــک ســاختمان اســت کــه اشــيای قديمــی 
ــود. مــوزه  ــه نمايــش گذاشــته، ســخت در اشــتباه خواهيــم ب را ب
ــري  ــی اث ــت. وقت ــگاه اس ــگ و ن ــک فرهن ــت، ي ــاختمان نيس س
مــوزه ای می شــود کــه فراتــر از اســتفاده کاربــردی کــه دارد، 
ــرای آينــده شــود. اين کــه ظروفــی  ــد يــک مبنــا و الگــو ب می توان
ــا در دوره ای  ــوش روی آن ه ــه نق ــم ک ــان می بيني را در موزه هايم
ــی شــده و در اوج  ــا دســت حكاک ــوده ب ــوژی در کار نب ــه تكنول ک
زيبايــی هســتند، يعنــی گذشــتگان بخشــی از فرهنــگ غنــی خود 
را بــرای مــا حفــظ کرده انــد تــا مــا بــا ديدنــش بتوانيــم بــا فرهنــگ 
آن روزگار آشــنا شــويم. در واقــع وقتــی يــک شــیء در مــوزه قــرار 
می گيــرد، کاربردی تــر می شــود و می توانــد در نشــان دادن راه 
تأثيرگــذار باشــد و آنچــه در فرهنــگ عامــه مــا بــه عنــوان کارکــرد 

سپیده مهدلو
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مــوزه وجــود دارد، دقيقــاً نقطــه مقابــل تعريــف اصلــی موزه اســت. 
ــرای  ــه گذشــته، ب ــق ب ــگاه عمي ــا ن ــا ب ــم ت ــوزه می روي ــه م ــا ب م
آينــده برنامه ريــزی کنيــم. مــا اکنــون جايــی هســتيم ميــان آينده 
ــرای  و گذشــته و ايــن يعنــی می توانيــم از يكــی بهــره ببريــم و ب

ديگــری نقشــه راه داشــته باشــيم.  

انواع موزه ها 
ــترده  ــان گس ــر جه ــد و در سراس ــی دارن ــواع مختلف ــا ان موزه ه
دارد.  متعــددی  موزه هــای  هــم  ايــران  کشــورمان  شــده اند. 
ــار بســيار ازشــمندی را در خــود جــای  ــب آث ــه اغل ــی ک موزه هاي
داده انــد و ديــدن آن هــا می توانــد چشــممان را پــر از زيبايــی کنــد. 
ــم:  ــه طــور مختصــر اشــاره می کني ــا ب ــواع موزه ه ــه ان ــه ب در ادام
ــی  ــد تاريخ ــا دي ــن موزه ه ــی: اي ــی و باستان شناس ــوزه تاريخ م
دارنــد و بيانگــر سلســله و دوره هــای تاريخــی هســتند. بيشــتر ايــن 
ــد و  ــت آمده ان ــه دس ــی ب ــای باستان شناس ــر کاوش ه ــر اث ــار ب آث
ــر و  ــم، هن ــده عل ــگ و تمــدن گذشــته و تلفيق کنن ــر فرهن بيانگ
دانــش يــک ملــت يــا يــک قــوم هســتند. چنيــن موزه هايــی مــادر 
ــتان(،  ــران باس ــران« )اي ــی اي ــوزه مل ــوند. »م ــده می ش ــز نامي ني
»مــوزه ملــی ورســای« در فرانســه و »مــوزه تاريــخ« در واشــنگتن از 

ايــن نــوع هســتند.
ــه  ــوان ب ــا می ت ــوع موزه ه ــن ن ــاد اي ــا ايج ــاز: ب ــای ب ــوزه فض م
معرفــی يافته هــا و داده هــای مهــم باستان شناســی کمــک بزرگــی 
ــه  ــر ب ــی منج ــی باستان شناس ــک کاوش علم ــه ي ــرد. زمانی ک ک
نتايــج مطلــوب و کشــف آثار ارزشــمند غيرمنقــول می شــود و قابل 
ــات  ــا فراهــم آوردن شــرايط و امكان ــه موزه هــا نيســت، ب انتقــال ب
الزم، مــكان مــورد نظــر را جهــت بازديــد عمــوم مهيــا می کننــد. 
ــت. از  ــهور اس ــاز مش ــای ب ــوزه فض ــه م ــالح ب ــر در اصط ــن ام اي
ــيراز و  ــيد« در ش ــه »تخت جمش ــوان ب ــا می ت ــن موزه ه ــه اي جمل
محوطــه تاريخــی »هگمتانــه« در همــدان اشــاره کــرد. ايــن موزه ها 
ــور های  ــی از کش ــان و برخ ــن، يون ــد چي ــور ها مانن ــر کش در ديگ
اروپايــی نيــز معمــول اســت. در اســتان خراســان، محوطــه تاريــخ 
ــی از دوره  ــان« درگــز کــه دارای گچبری هــای بســيار زيباي »بندي
ساســانيان اســت و همچنيــن محوطــه تاريخــی »شــاياخ« نيشــابور 

می تواننــد مــكان مناســبی بــرای ايــن امــر باشــند.
ــادات،  ــوم، اعتق ــگ، آداب و رس ــی: فرهن ــای مردم شناس موزه ه
پوشــاک و ســنن اجتماعــی حاکــم بــر جامعــه را نشــان می دهنــد. 
»مــوزه مردم شناســی« تهــران و »حمــام گنجعلی خــان« کرمــان از 

ــوع هســتند. اين ن
کاخ موزه هــا: بنــا يــا اثــری تاريخــی هســتند کــه از گذشــتگان بــه 
دســت مــا رســيده و بيانگــر وضعيــت و نحــوه زندگــی صاحبــان آن 
اســت. ممكــن اســت در ايــن بنــا اشــيای تاريخــی و نيز آثــار هنری 
ــوار،  گــچ کاری و... وجــود داشــته باشــد.  ــه نقاشــی روی دي از جمل
ــد.  ــود می آين ــه وج ــی ب ــز حكومت ــوالً در مراک ــا معم کاخ موزه ه
ــر و  ــتن اث ــش گذاش ــه نماي ــا، ب ــن موزه ه ــيس اي ــدف از تأس ه
بنــای تاريخــی، و نيــز عبرت آمــوزی اســت. مجموعــه »کاخ هــای 

ســعدآباد« تهــران و »بــاغ ملک آبــاد« مشــهد از ايــن نــوع موزه هــا 
. هستند

ــه از  ــی ک ــمی و تزيين ــای تجس ــواع هنره ــری: ان ــای هن موزه ه
ــد  ــش در می آورن ــه نماي ــد را ب ــی برخوردارن ــی باالي زيبايی شناس
ــای  ــوزه هنره ــد. »م ــز دارن ــادی ني ــدگان زي ــوالً بازديد کنن و معم
زيبــا« در تهــران و »مــوزه هنرهــای تزيينــی« در اصفهــان از ايــن 

نــوع هســتند.
ــر اســاس  ــی: تجربه هــای علمــی ب ــخ طبیع ــوم و تاری ــوزه عل م
شــواهد، وســايل کاری و تاريــخ طبيعــی کــه در برگيرنــده 
گونه هــای مختلــف گياهــی، به ويــژه جانــوران اســت را بــه نمايــش 
ــخ  ــوم و تاري ــوزه عل ــان و »م ــی« اصفه ــوزه طبيع ــد. »م می گذارن

ــوع هســتند.  ــن ن طبيعــی« مشــهد از اي
موزه هــای محلــی یــا منطقــه ای: بيانگــر و نمــودار فرهنــگ يــک 
ــار و اشــيای  ــاً آث ــه خــاص هســتند و صرف ــا يــک محل منطقــه ي
تاريخــی همــان منطقــه را بــه نمايــش می گذارنــد. مــوزه شــوش، 
ــوع هســتند. تخت جمشــيد و مــوزه تــوس در خراســان از ايــن ن

ــه  ــرای پيشــبرد ســريع اهــداف فرهنگــی و ب موزه هــای ســیار: ب
دليــل عــدم امكانــات موجــود در مناطق و شــهرهای محروم شــكل 
ــا فرهنگ هــای گوناگــون را در مكان هــای  ــن موزه ه ــد. اي می گيرن
مختلــف در معــرض ديــد عمــوم قــرار مي دهنــد. اگــر بــه ايــن نــوع 

موزه هــا توجــه کافــی شــود، بســيار تأثير گــذار خواهنــد بــود.
ــی و  ــون علم ــاد گوناگ ــتن ابع ــل داش ــه دلي ــا: ب ــارک موزه ه پ
ــادی  ــت زي ــی از اهمي ــی و آموزش ــای تفريح ــی و جاذبه ه فرهنگ
برخوردارنــد، چراکــه مســايل زيســتی و طبيعــی را از نزديــک بــرای 
ــن  ــا اي ــن موزه ه ــد. ويژگــی مهــم اي ــه نمايــش می گذارن ــردم ب م
اســت کــه عمــوم مــردم می تواننــد از ديــدن آن هــا بهره مند شــوند. 
در ايــران ايجــاد پــارک مــوزه ســابقه نــدارد، ولــی در کشــورهايی 
ماننــد چيــن و کره شــمالی مرســوم اســت. مكان هــای فرهنگــی، 
ملــی و تاريخــی چــون آرامــگاه فردوســی در مشــهد، آرامــگاه عطار 
ــه ايــن منظــور  و خيــام در نيشــابور می تواننــد مــكان مناســبی ب

باشــند.
ــی و  ــالح های نظام ــواع س ــی ان ــد تاريخ ــی: رون ــای نظام موزه ه
جنگــی را در معــرض ديــد همــگان قــرار می دهنــد. ايــن نــوع اشــيا 
ــز  شــامل لباس هــای نظامــی، اســلحه و ديگــر وســايل رزمــی ني

. هستند
موزه هــای اندیشــمندان: بــرای ارج نهــادن بــه هنرمنــدان، 
نويســندگان، مخترعــان و مفاخــر جامعــه، معمــوالً پــس از 
در  و  می آيــد  پديــد  خانــه شخصی شــان  در  در گذشتشــان 
ــت.  ــان اس ــار ايش ــايل کار و آث ــخصی، وس ــايل ش ــده وس برگيرن
ايــن موزه هــا بيشــتر در کشــورهای اروپايــی مرســوم اســت. خانــه 
شكســپير، نويســنده مشــهور انگليســی و اديســون، مختــرع بــرق 
ــرد  ــه بزرگ م ــم خان ــران ه ــت. در اي ــوع اس ــن ن ــكا از اي در آمري
ــه مــوزه شــده و  موســيقی، »اســتاد ابوالحســن صبــا«، تبديــل ب
ــوال شــخصی وی  ــات و ام ــی، تأليف ــای نقاش ــده تابلوه دربرگيرن

 .ــت اس

موزه های ایران 
هم عمر چندان 
درازی ندارند و 
حدود یک قرن 
و نیم از عمرشان 
می گذرد و از زمان 
ناصرالدین شاه 
شکل گرفته اند

 پس از جنگ های جهانی اول و دوم که منجر به از بین رفتن و تخریب بخش زیادی از مجموعه ها 
و آثار تاریخی در اروپا شد، این تفکر در بین اهل فرهنگ و سیاستمداران ایجاد شد که چگونه 

می توان مانع از بین رفتن آثار فرهنگیـ  هنری به عنوان شاخص ترین دستاورد انسان شد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    24

زندگی

برِگ سبزی 
به ...

اهدای عضو اهدای زندگی است

31 ارديبهشــت در تقويم رســمی کشورمان 
نــام زيبايــی دارد؛ »روز اهــدای عضــو، اهدای 
ــالروز  ــا س ــادف ب ــن روز مص ــی«. اي زندگ
فتــوای تاريخــی امــام خمينــی)ره( مبنــی 
ــودن اهــدای عضــو اســت کــه  ــز ب ــر جاي ب
بــه هميــن نــام در تقويــم کشــورمان قــرار 

گرفتــه اســت. 
امــكان اهــدای عضــو بــا ســاده ترين شــرايط 
ــا  ــرای هــر کســی وجــود دارد و ب ممكــن ب
مراجعــه بــه ســايت www.ehda.ir به ســادگی 
قابــل انجــام اســت و کمتــر از چنــد دقيقــه 
ــت  ــن اس ــا ممك ــرد، ام ــان را می گي وقتم
ــه  ــيم، ب ــم باش ــر نمی تواني ــه ديگ روزی ک
ــن اســت  ــات ببخشــيم. ممك ــران حي ديگ
ــره  ــان روی ک ــی خودم ــد خاک ــی کالب وقت
زميــن نيســت، روحمــان از اين کــه بــه 
8 کالبــد ديگــر زندگــی بخشــيده ايم، 

ــد.  ــند باش ــت خرس بی نهاي
اهــدای عضــو بــه ايــن معنی اســت کــه يک 
ــدام  ــا ان ــا بافــت و ي ــرد اجــازه می دهــد ت ف
ســالم او بــه شــخص ديگــری بــرای پيونــد 
اهــدا شــود کــه ايــن پيونــد می توانــد زمانی 

کــه فــرد زنــده اســت و يــا پــس از مــرگ او 
صــورت گيــرد. پيوندهــای متــداول عبارتند 
ــراس، روده،  ــد، پانك ــب، کب ــا، قل از: کليه ه
ــت  ــتخوان، پوس ــز اس ــتخوان، مغ ــه، اس ري
ــا را  ــا و بافت ه ــی از ارگان ه ــه. برخ و قرني
ــده  ــخص اهداکنن ــه ش ــی ک ــوان زمان می ت
زنــده اســت بــه شــخص ديگــری پيونــد زد؛ 
ماننــد يكــی از کليه هــا يــا بخشــی از کبــد 
امــا در بيشــتر مــوارد اهــداي عضــو زمانــی 
ــده  ــرد اهداکنن ــه ف ــرد ک ــورت می گي ص
مــرده باشــد.خانواده بــزرگ و فرهيختــه 
هــالل احمــر البتــه از نزديــک بــا ايــن مقوله 
آشــنايی دارنــد و بــه احتمــال خيلــی زيــاد 
اغلــب در ســايت اهــدای عضــو هــم ثبــت 
ــاه ســال گذشــته  ــد. اســفند م ــام کرده ان ن
بــود کــه شــهيد محمدحســن قربــی، 
امدادگــر ورامينــی، در حادثــه تصــادف دچار 
ــا  ــش ب ــای بدن ــد و اعض ــزی ش ــرگ مغ م
رضايــت خانــواده بــه شــش بيمــار نيازمنــد 
پيونــد زده شــد.  فرهنگ ســازی بــرای 
آشــنايی بــا اهــدای عضــو امــا در کشــورمان 
ــا مشــكالت متعــددی روبه روســت  هنــوز ب
ــد از آن اســتقبال نشــده  و آن طــور کــه باي
ــا  ــن عرصــه ام اســت. فرهنگســازی های اي
بــا حضور هنرمنــدان در طــرح 8=1 کارســاز 
بــود و موجــب شــد ثبــت نــام ايرانيــان برای 
ــدا  ــش چشــمگيری پي ــدای عضــو افزاي اه
کنــد. در ايــن طــرح بــه مــردم توضيــح داده 
شــد کــه هــر فــرد در صــورت مــرگ مغــزی 
می توانــد بــه 8 انســان ديگــر کــه در صورت 
ــی  ــد، زندگ ــد می ميرن ــدن پيون ــام نش انج
ببخشــد.  بــا شــروع يــک مســاوی هشــت 
از 12 شــهريور ماه، درخواســت صــدور کارت 

اهــدای عضــو در ســامانه اهــدای عضــو 400 
ــه  ــی در هفت ــت. يعن ــش ياف ــد افزاي درص
اول ايــن کمپيــن بــا پيوســتن هنرمنــدان، 
ــراد تأثيرگــذار اجتماعــی و همــه مــردم،  اف
ــه 1000  ــه روزان درخواســت صــدور کارت ب

نفــر افزايــش يافــت.
امــا بــا وجود هميــن نــرخ درخواســت کارت 
ــا  ــا چشم پوشــی از 1/5 ت ــدای عضــو و ب اه
ــون در کشــور  ــه تاکن ــری ک ــون نف 2 ميلي
درخواســت صــدور کارت داده انــد، بــرای 80 
ــول  ــال ط ــش از 54 س ــی بي ــون ايران ميلي
ــزان  ــا مي ــواده )ب ــر خان ــه از ه ــد ک می کش
متوســط 4 نفــر( يــک نفــر اهــداکارت 
ــر 2/5  ــه در ه ــال ک ــد. 54 س ــته باش داش
ــه  ــود را ب ــان خ ــی ج ــک ايران ــاعت، ي س
خاطــر نرســيدن عضــو مــورد نيــاز از دســت 

می دهــد.
ــه در هــر 10  ــخ ک ــاق تل ــن اتف دانســتن اي
دقيقــه در کشــورمان يــک نفــر بــه ليســت 
ــود، در  ــه می ش ــد اضاف ــرای پيون ــار ب انتظ
ــه  ــد ب ــار نيازمن ــک بيم ــاعت ي ــر 2 س ه
ــد  ــت می ده ــود را از دس ــان خ ــد، ج پيون
ــق  ــار موف ــک بيم ــاعت ي ــر 12 س و در ه
ــه  ــی می شــود و ب ــه دريافــت عضــو حيات ب
زندگــی بازمی گــردد، شــايد بتوانــد انگيزه ای 
بــرای همــه اعضــای جامعه باشــد تــا در اين 
اتفــاق مهم ســهمی داشــته باشــند و از حاال 
ــان را  ــای بدنش ــه اعض ــان داوطلبان خودش
اهــدا کننــد تــا خدايــی ناکــرده در صــورت 
پيش آمــدن حادثــه ای و مــرگ مغــزی، 
زندگی بخــش ديگــران باشــند. ســعدی، 
ــد:  ــی می گوي ــزرگ ايران ــب ب ــاعر و ادي ش

برگ سبزی به گور خويش فرست
کس نيارد ز پس، تو پيش فرست

در ايــن اتفــاق بــزرگ شــرکت کنيــم و 
ديگــران را هــم بــه آن دعــوت کنيــم. 
شــكل  همين جــا  از  فرهنگ ســازی 
می گيــرد. از هميــن کــه مــن و شــما، مــا بــه 
ديگــران توصيــه کنيــم. هــر يــک از مــا تنها 
يــک نفــر ديگــر را به ثبــت نــام بــرای اهدای 
عضــو ترغيــب کنيــم و فــرد ترغيب شــونده 
هــم يــک نفــر ديگــر را... بــه همين ســادگی 
ــه  اســت. همــه اتفاق هــای خــوب جهــان ب
هميــن ســادگی شــكل گرفته انــد. چــرا مــا 
بخشــی از اين اتفــاق نيک نباشــيم و نتوانيم 
ســهمی در حيــات بخشــيدن بــه همنوعــان 

 !خــود داشــته باشــيم

مونا خلیلی
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شيخ صدوق؛ طرح ريزی نظام عقيدتی و كالمی شيعه
محمــد بــن علــی بــن حســين بــن موســی بــن بابويــه قمــی، مشــهور 
بــه شــيخ صــدوق، از علمــای شــيعه در قــرن چهــارم هجــری قمــری، 
بزرگ تريــن محــّدث و فقيــه مكتــب حديثــی قــم بــه شــمار مــی رود. 
حــدود 300 اثــر علمــی بــه وی نســبت داده  شــده، ولــی بســياری از 
آن هــا امــروزه در دســترس نيســت. کتــاب »مــن اليحضــره الفقيــه« 
از کتــب اربعــه شــيعه، اثــر اوســت. از ديگــر آثــار مهــم و معــروف وی 
ــال،  ــار، الخص ــون االخب ــار، عي ــی االخب ــای معان ــه کتاب ه ــوان ب می ت
علــل الشــرائع و صفــات الشــيعه اشــاره کــرد. وی از نظــر فكــری پيــرو 
مكتــب اخباريــان متقــدم قــم اســت کــه در تعريــف مفاهيــم و اثبــات 
ــی،  ــن ويژگ ــد. اي ــه می کنن ــات تكي ــر رواي ــط ب ــی فق ــای کالم قضاي
ــود. او  ــده می ش ــی او دي ــار کالم ــم در آث ــی و ه ــار فقه ــم در آث ه
ــه در  ــه آنچ ــت ک ــته اس ــه« را نوش ــره الفقي ــن ال يحض ــاز، »م در آغ
ايــن کتــاب آورده فتــوای فقهــی اوســت کــه بــا آوردن متــن روايــات 
ــا حــذف سلســلة ســند آن هــا بيــان شــده اســت. شــيخ صــدوق در  ب
ــه  ــد و از هرگون ــا می کن ــت اکتف ــن رواي ــه مت ــش ب ــار خوي ــة آث هم
ــوب  ــط گاه در چارچ ــی ورزد؛ فق ــودداری م ــتنباط خ ــر و اس اظهارنظ
ــردازد.  ــث می پ ــی احادي ــه رد برخ ــت ب ــده اس ــات آم ــه در رواي آنچ

ــرای رفــع تعــارض ميــان روايــات نيــز روش هــای خاصــی دارد. ب
از  او  آن کــه  يكــی  دارد؛  اهميــت  بســيار  نظــر  دو  از  ابن بابويــه 
بزرگ تريــن محدثــان شــيعه در عصــر غيبــِت کبراســت و از 250 
محــدث روايــت نقــل کــرده و حــدود 450 کتــاب و رســاله دارد کــه 
مبنــای همــة آن هــا روايــت اســت، همچنيــن وی يكــی از کتــب اربعــة 

سیدجواد میرخلیلی

در امتداد امامت
مرور زندگی سه شخصیت علمی اسالم 

و نقش هر یک در تداوم و بسط تشیع
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ــا  ــان ب ــه، همزم ــت. ابن بابوي ــته اس ــم« نوش ــام »مدينة العل ــه ن ــيعه را، ب ش
کلينــی و پيــش از شــيخ طوســی، جمــع آوری، تنظيــم و دســته بندی روايــات 
ــت رفتن  ــی و از دس ــع پراکندگ ــب، مان ــن ترتي ــرد و بدي ــاز ک ــيعه را آغ ش

آن هــا شــد.
ــام  ــزی نظ ــيعی و طرح ري ــد ش ــن عقاي ــه در تبيي ــر ابن بابوي ــت ديگ اهمي
عقيدتــی و کالمــی شــيعه در پرتــو روايــات امامــان شــيعه اســت. در 
ــرد و  ــن می ک ــردم تبيي ــرای م ــيعه را ب ــد ش ــود عقاي ــياِر خ ــفرهای بس س
ــای  ــياری از کتاب ه ــت. بس ــی می نوش ــب کتاب ــر مطل ــد ب ــرای تأکي گاه ب
او در ايــن ســفرها خطــاب بــه مــردم ايــن شــهرها يــا در پاســخ بــه 
مرزهــای  پی ريــزی  در  وی  اســت.  شــده  نوشــته  ايشــان  پرســش های 
ــا شــيعيان زيــدی و اســماعيلی ـ کــه در  عقيدتــی ميــان شــيعيان امامــی ب
ــن  ــت. همچني ــی داش ــيار مهم ــش بس ــد ـ نق ــال بودن ــيار فع آن روزگار بس
ــر  ــيعيان در عص ــت ش ــب و وضعي ــام غاي ــه ام ــاد ب ــئلة اعتق ــت مس در تثبي
ــن و  ــاب »کمال الدي ــر کت ــا مهم ت ــة آن ه ــه از هم ــت ک ــاری نوش ــت آث غيب
ــه هميــن علــت او در رأس ديگــر علمــای اخبــاری  تمــام النعمــه« اســت؛ ب
ــان  ــورد امام ــز در م ــی و غلوآمي ــد انحراف ــا عقاي ــان ب ــارزه ای بی ام ــم مب ق
شــيعه را رهبــری کــرد. ايــن تــالش بــه تكفيــر و شكســت مقطعــی ُمفّوضــه، 
ــد،  ــی می کردن ــل مكتــب تشــيع معرف ــان اصي ــدگان جري کــه خــود را نماين
ــه  ــاد ب ــه روی در اعتق ــرد ميان ــالش ک ــه ت ــد. ابن بابوي در آن دوران انجامي
ــاده روی در حــق ايشــان  ــو و زي ــه غل ــه ن ــد؛ راهــی ک ــان را نشــان ده امام
ــد،  ــيخ مفي ــای ش ــا تالش ه ــد ب ــدی بع ــر. چن ــی و تقصي ــه کوتاه ــد، ن باش
ــد شــيعی راه يافــت  ــی در کالم و عقاي ــی معتزل در بغــداد، مؤلفه هــای عقالن
و بــه جريــان مســلط در کالم شــيعی تبديــل شــد و کالم روايت محــور 

ــاد. ــق افت ــه از رون ابن بابوي

شيخ كلينی؛ محدث و متکلم برجسته
ــالم  ــه ثقةاالس ــروف ب ــی رازی، مع ــحاق کلين ــن اس ــوب ب ــن يعق ــد ب محم
کلينــی، از محدثــان بــزرگ شــيعه و مؤلــف کتــاب »اصــول کافــي«، از 
معتبرتريــن مجموعه هــاي روايــی شــيعه و از کتــب اربعــه اســت. وی در زمــان 
ــه  ــان ک ــا برخــی محدث ــده و ب ــا آم ــه دني ــج( ب ــام زمان)ع ــرای ام غيبــت صغ
ــث شــنيده اند،  ــادی)ع( حدي ــام ه ــا ام ــام عســكری)ع( ي ــدون واســطه از ام ب
مالقــات کــرده اســت. کلينــی در نقــل حديــث دقــت بســياری داشــته اســت. 
ابــن قولويــه، محمــد بــن علــی ماجيلويــه قمــی، احمــد بــن محمــد زراري و 

ــوند.  ــوب می ش ــاگردان وی محس ــه ش ... از جمل
ــت او در  ــت. اهمي ــيع اس ــخ تش ــته تاري ــهور و برجس ــن مش ــی از محدثي کلين
ــن جهــت بيشــتر مــورد تأکيــد اســت کــه وی در دوران  بيــن محدثيــن از اي
ــاص  ــواب خ ــا ن ــاط او ب ــال ارتب ــت و احتم ــته اس ــری می زيس ــت صغ غيب
ــان او تضــارب آرا وجــود داشــته اســت  ــن در زم ــاد اســت. همچني بســيار زي
ــاوت  ــتدالل های متف ــا اس ــود را ب ــد خ ــف عقاي ــرق مختل ــم اســالم فِ و در عال
ــالم  ــان اس ــيعی از کي ــی ش ــوان عالم ــه عن ــی ب ــتند و کلين ــار می داش اظه

ــاع کــرده اســت. ــه شــيوه خــود دف ــل ب اصي
ايشــان محــدث بزرگــی اســت کــه در عصــر غيبــت صغــری امــكان ارتبــاط بــا 
ــاط  ــن ارتب ــر اي ــد دليــل قطعــی ب ــام عصر)عــج( را داشــته اســت، هــر چن ام

کلینی از محدثین 
مشهور و برجسته 

تاریخ تشیع است. 
اهمیت او در بین 
محدثین از این 

جهت بیشتر مورد 
تأکید است که وی 

در دوران غیبت 
صغری می زیسته 

است و احتمال 
ارتباط او با نواب 

خاص بسیار زیاد 
است
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وجــود نــدارد، احتمــال ارتبــاط ايشــان بــا نــواب خــاص هســت و حتــی ايــن 
احتمــال بــه صــورت جــدی وجــود دارد کــه تأليــف کتــاب کافــی در معــارف 
اهــل بيــت)ع( بــا اشــاره امــام زمان)عــج( بــوده اســت. تأمــل دقيــق در متــن و 
محتــوای ايــن کتــاب شــريف نشــان از آن دارد کــه ايشــان افــزون بــر حســن 
ســليقه، ذوق و ابتــكار، نيازهــای فرهنگــی جامعــه خــود را می دانســته اســت.
ــوده  ــه نيــاز فرهنگــی آن زمــان ب تأليــف کتــاب کافــی در واقــع پاســخی ب
ــه در  ــی  معتزل ــر کالم ــه تفك ــاب از ســويی پاســخ ب ــن کت ــف اي اســت. تألي
ــن دوران اســت و  ــان در اي ــيوع تصــوف و عرف ــر ش ــداد و از طــرف ديگ بغ
ــد.  ــه می ده ــل را ارائ ــل و جه ــاب عق ــدا کت ــان ابت ــل ايش ــن دلي ــه همي ب
ــک محــدث و  ــاً ي ــن شــخصيت صرف ــری، اي ــام معظــم رهب ــوده مق ــه فرم ب
ــل و  ــاب »العق ــوده و کت ــم ب ــک متكل ــه ي ــت، بلك ــوده اس ــيعه نب ــم ش عال
ــر کالم  الجهــل« و مســائل اعتقــادی در ايــن کتــاب نشــان از تســلط وی ب

اســت.
مرحــوم شــيخ کلينــی)ره( شــخصيتی پرنفــوذ در تاريــخ اســالم بــود و کتــاب 
ــرب  ــخ مش ــرد. در تاري ــول ک ــالمی را متح ــر اس ــِی وی تفك ــمند کاف ارزش
ــوده  ــی ب ــل و وح ــه عق ــه ب ــواره توج ــالمی، هم ــنت اس ــيعه و س ــای ش علم
ــه آن  ــی ب ــاب کاف ــاب نخســت کت اســت کــه مرحــوم شــيخ کلينــی)ره( در ب

ــت.  ــته اس ــث دانس ــون حدي ــم مت ــرای فه ــدی ب ــه و آن را کلي پرداخت

شيخ بهايی؛ معمار تمدن نوين اسالمی
ــی،  ــيخ بهاي ــه ش ــروف ب ــی، مع ــين عامل ــن حس ــد ب ــن، محم ــيخ بهاء الدي ش
دانشــمند شــهير ســده دهــم حكومــت صفويــه، در ســال 953ه.ق در بعلبــک 
متولــد شــد کــه اصالــت وی بــه جبــل عامــل، ناحيــه ای ميــان شــام و ســوريه 

ــردد. ــر می گ ب
ــی، يعنــی عهــد صفــوی  شــيخ بهايــی در دوره شــكوه تمــدن اســالمی ـ  ايران
ــوب  ــی محس ــاختمان تمدن ــن س ــته اي ــاران برجس ــود از معم ــت و خ می زيس
ــن  ــون نگي ــه چ ــوی ک ــرم رض ــد ح ــته و گنب ــه گلدس ــی ک ــا جاي ــود ت می ش
ــه  ــاخص وی ب ــار ش ــه آث ــد، از جمل ــهد می درخش ــهر مش ــتری در ش انگش

ــی رود. شــمار م
ــه از  ــدرش ک ــراه پ ــه هم ــالگی ب ــن 13 س ــد در س ــن محم ــيخ بهاء الدي ش
ــرد  ــران عزيمــت ک ــه ســوی اي ــت، ب ــه شــمار می رف ــام ب ــای ش ــزرگان علم ب
و بــه محــض رســيدن بــه شــهر قزويــن کــه در آن دوران مرکــز دانشــمندان 
ــن  ــا بدي ــد ت ــرای اقامــت خــود برگزيدن شــيعه محســوب می شــد، آن جــا را ب

ــود. ــد ش ــن دوره بهره من ــمندان اي ــر دانش ــب از محض ترتي
ــا بهره  منــدی از شــخصيتی چنــد  وجهــی، چــه بــه لحــاظ کســب علــوم  وی ب
ــا  ــالمی، ب ــارف اس ــی و مع ــوم دين ــل عل ــر تحصي ــه از نظ ــود و چ ــه خ زمان
ــگرف  ــی ش ــار و خدمات ــه آث ــر، ب ــه هن ــق آن ب ــن و تزري ــم و دي ــب عل ترکي
ــا  ــام دوران ه ــرای تم ــه ب ــش، بلك ــر خوي ــردم عص ــرای م ــا ب ــد، نه تنه و مفي

ــت. دســت ياف
شــيخ بهايــی صــرف نظــر از آن کــه در علــوم دينــی بــه درجــه اجتهــاد رســيده 
ــياری از  ــای بس ــود، در دانش ه ــه ب ــت يافت ــالمی دس ــام شيخ االس ــه مق و ب
ــر و معمــاری  ــات، هن ــان، فقــه، سياســت، هيئــت و نجــوم، رياضي ــه عرف جمل

 .تبحــر داشــت

»شب های پیشاور« به زبان فارسی است و از ویژگی های این اثر آن است که حالت داستانِی 
مستند و جذاب دارد و ضمن بیان اسناد و ادله شرعی و عقلی، صبغه تاریخی بسیاری از 

مباحث بر جذابیت و گیرایی آن افزوده است

شیخ بهایی صرف 
نظر از آن  که در 
علوم دینی به درجه 
اجتهاد رسیده و به 
مقام شیخ االسالمی 
دست یافته بود، در 
دانش های بسیاری 
از جمله عرفان، فقه، 
سیاست، هیئت و 
نجوم، ریاضیات، 
هنر و معماری تبحر 
داشت



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    28

دیدگاه

قلمرو
اندیشه امام

تأثیر تعلیمات امام خمینی)ره( 
در ایجاد فرهنگ مقاومت در 

جهان اسالم

ــا پيــروزی انقــالب اســالمی در کشــور  ب
ايــران، شــاهد تغييــرات اساســی در ابعاد 
مختلفــی بوديــم. يكــی از ايــن تغييــرات 
ــت و  ــگ مقاوم ــدن فرهن ــود آم ــه وج ب
ــام  ــری ام ــه رهب ــتكبار ب ــا اس ــه ب مقابل
بــود.  ايــران  کشــور  در  خمينــی)ره( 
ــالمی  ــالب اس ــأ انق ــه منش ــا ک از آن ج
ايــران بــر پايــه مبــارزه بــا ظلــم و 

ســتم بــود، مــردم ايــران از همــان ابتــدا 
ــرف زور  ــار ح ــر ب ــه زي ــد ک ــاد گرفتن ي
نرونــد و بــا تعليمــات امــام خمينــی)ره( 
توانســتند زيــر فشــارها و تهديدهــای 
مداخله گــر  و  ســلطه گر  قدرت هــای 

ــد. ــم نكنن ــر خ کم
ــرای  از اقدامــات مردمــی و خودجــوش ب
مبــارزه بــا رژيم صهيونيســتی و اســتكبار 
ــفارت  ــخير س ــه تس ــوان ب ــی می ت جهان
ــد ســاعت  ــا چن ــران تنه اســرائيل در ته
پــس از پيــروزی انقــالب اســالمی اشــاره 
ــن  ــخير اي ــس از تس ــون پ ــرد. انقالبي ک
ســفارت بــا نصــب پــالکاردی ســاختمان 
ســفارت را بــه صاحــب اصلــی اش يعنــی 
مــردم فلســطين هديــه کردنــد. تســخير 
در  نيــز  تهــران  در  آمريــكا  ســفارت 
ســيزدهم آبــان مــاه ســال 1358 توســط 
عــده ای از دانشــجويان انجــام شــد و 
پــس از کشــف اســنادی مبنــی بــر 
ــه  ــران، مــردم ب ــكا در اي جاسوســی آمري
تجمــع مقابــل ايــن ســفارت بــه حمايــت 
ــه  ــی ک ــد. حرکت از دانشــجويان پرداختن

ــوان  ــا عن ــالب از آن ب ــر انق ــر کبي رهب
»انقــالب دوم« يــاد کردنــد. پــس از 
ــط  ــی رواب ــه تمام ــود ک ــات ب ــن اتفاق اي
ــتی  ــم صهيونيس ــا رژي ــران ب ــی اي سياس
ــی  ــه بين الملل ــكا در عرص ــور آمري و کش

ــردم قطــع شــد. ــه خواســت م ب

تأثير انقالب اسالمی بر ايجاد جبهه مقاومت 
در ديگر كشورها

اوليــن کشــوری کــه می تــوان بــه وضــوح 
تأثيــر انقــالب اســالمی را در آن مشــاهده 
کــرد فلســطين اســت. انقــالب اســالمی 
مقاومــت  از  را  فلســطينيان  مقاومــت 
ــراه  ــه هم ــی ک ــه مقاومت ناسيوناليســم ب
بــا اصــول دينــی و مذهبــی همــراه بــود، 
تبديــل کــرد. امــام خمينــی)ره( بــا 
دورانديشــی خــاص خودشــان و تعييــن 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع آخري
بــه عنــوان »روز جهانــی قــدس«، نشــان 
ــه فقــط  ــد کــه مســئله فلســطين ن دادن
ــه فلســطينيان کــه مســئله  مخصــوص ب

ــان اســالم اســت. کل جه
ــرای تعييــن  ــام خمينــی)ره( ب هــدف ام
چنيــن روزی بــه عنــوان روز قــدس 
متحــد شــدن تمــام مســلمانان و حتــی 
ــرای از  ــان ب ــر انســان های آزاده جه ديگ
ــردن يــک غــده ســرطانی کامــاًل  بيــن ب
ــا  ــنگ« ي ــالب س ــت. »انق ــهود اس مش
ــالب  ــر انق ــت تأثي ــز تح ــه« ني »انتفاض
اســالمی ايــران توســط مــردم فلســطين 
شــكل گرفــت و بــه آمريــكا و رژيــم 
مــردم  ســازش ناپذيری  صهيونيســتی 
فلســطين را ثابــت کــرد؛ که فلســطينيان 
ــک  ــا ي ــی ب ــی و حت ــت های خال ــا دس ب
تكــه ســنگ نيــز از مقاومــت دســت 
ــروزی  ــد کشــيد. فلســطينيان پي نخواهن
ــرای  انقــالب اســالمی در بهمــن 57 را ب
خــود الگــوی مبــارزه بــا ظلــم و شكســت 
ــد. ــرار دادن ــتی ق ــم صهيونيس دادن رژي

تجديد حيات در فلسطين
تجديــد حيــات اســالم در فلســطين 
اســالمی  انقــالب  خاطــر  بــه  تنهــا 
ايــران بــوده اســت. يكــی از رهبــران 
هميــن  در  اســالمی  ســازمان جهــاد 

محدثه انسی نژاد
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بــود  ايــران  می گويد:»انقــالب  بــاره 
روی  پيــش  را  جديــدی  عصــر  کــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــب ش ــت و موج ــا گذاش م
مســئله فلســطين تنهــا از زوايــه خــاص 
ــن،  ــر اي ــالوه ب ــم.« ع ــگاه کني ــالم ن اس
»شــهادت  عمليات هــای  شــكل گيری 
ــه  ــم صهيونيســتی ب ــه رژي ــه« علي طلبان
خوبــی بيانگــر ايــن نكتــه اســت کــه تــا 
ــان فلســطينی  چــه مقــدار روحيــه جوان
تغييــر و بــه اســالم نــاب پيونــد خــورده 
اســت. شــيخ عبــداهلّل شــامی، يكــی 
فلســطينی  برجســته  چهره هــای  از 
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــد: »پي می گوي
ــر  ــالب و ب ــر انق ــری ژرف ب ــران اث در اي
مــردم فلســطين داشــته اســت و پــس از 
آن مــردم فلســطين دريافتنــد کــه بــرای 
آزادی فلســطين بــه قــرآن و ســالح 
نيازمندنــد. ايــن انديشــه، نخســت در 
ــطين راه  ــالمی فلس ــاد اس ــت جه حرک
يافــت و ســپس هميــن ســازمان بــذر آن 

را در ســرزمين فلســطين افشــاند.«
مقاومــت  جريان هــای  شــكل گيری 
ــالمی در  ــاد اس ــاس و جه ــون حم همچ
فلســطين نيــز تحــت تأثيــر انقــالب 

ــت. ــوده اس ــران ب ــالمی اي اس

انقالب اسالمی و لبنان
ــروزی انقــالب  ــد از پي ــز بع ــان ني در لبن
اســالمی فضايــی بــرای همــكاری بيشــتر 
ــه وجــود آمــد؛  ــا جمهــوری اســالمی ب ب
روحانيــان و شــيعيان لبنــان، گويــی 
خونــی تــازه بــه رگ هايشــان دويــده بود. 
درســت در همــان زمان هــا بــود کــه 
ــان  ــه لبن ــتی ب ــم صهيونيس ــه رژي حمل
نيــاز بــه ايجــاد تشــكيالت اســالمی را در 
ايــن کشــور پررنگ تــر کــرد. پــس از آن 
بــود کــه يــک تشــكل جديــد و واحــد در 
ــام »حــزب اهلل«  ــه ن لبنــان کــه بعدهــا ب
معــروف شــد، بــا مشــورت و تأييــد امــام 
خمينــی)ره( بــه عنــوان ولــی فقيــه 
شــكل گرفتــه و مشــروعيت يافــت. بعــد 
بــاز  لبنــان  از شــكل گيری حــزب اهلل 
ــادی و  ــای م ــه حمايت ه ــران ب ــم اي ه
معنــوی خــود از حــزب اهلل ادامــه داد. 
می تــوان  حمايت هــا  ايــن  جملــه  از 

ــه  ــداران ب ــپاه پاس ــای س ــه آموزش ه ب
ــم  ــا رژي ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــان لبنان جوان
ــليحاتی و  ــای تس ــتی، کمک ه صهيونيس
ــت  ــه مقاوم ــی ب ــای بين الملل حمايت ه
ــز  ــون ني ــا کن ــان اشــاره کــرد کــه ت لبن

ــت. ــته اس ــه داش ــا ادام ــن حمايت ه اي
حــزب اهلل لبنــان دقيقــاً همــان ايدئولوژی 
را دنبــال  ايــران  اســالمی  جمهــوری 
ــتادگی  ــت و ايس ــی مقاوم ــد؛ يعن می کن
در برابــر ظالــم بــا اتــكا بــر نيــروی خــود. 
ــه  ــت ک ــوان گف ــی می ت ــورت کل ــه ص ب
افــكار و تعليمــات امــام خمينــی)ره( بــه 
ــان  ــزب اهلل لبن ــتقيم در ح ــورت مس ص

ــه اســت. ــی يافت تجل

سوريه و انقالب
ــكل  ــه ش ــاع ب ــوريه اوض ــاره س ــا درب ام
ــظ  ــان حاف ــوريه در زم ــود. س ــری ب ديگ
ــدل  ــبت معت ــه نس ــردی ب ــه ف ــد ک اس
ــرائيلی  ــع ضداس ــود، مواض ــی ب و مردم
انقــالب  پيــروزی  بــا  کــه  داشــت 
اســالمی ايــن دو کشــور بــه هميــن 
ــک  ــه هــم نزدي ــل بيــش از پيــش ب دلي
ــه راه  ــود ک ــوری ب ــوريه کش ــدند. س ش
و  لبنــان  در  ايــران  بــرای حضــور  را 
کــرد.  همــوار  حــزب اهلل  شــكل گيری 
ــت  ــالف دول ــت برخ ــوان گف ــه می ت البت
بــا  هم ســويی  مواضــع  کــه  ســوريه 
داشــت،  ايــران  اســالمی  جمهــوری 
ــه خاطــر تعصبــات  مــردم ايــن کشــور ب
ــدا  ــودن، در ابت ــنن ب ــل تس ــی و اه قوم
ــام  ــری از تعليمــات ام ــری کمت تأثيرپذي
خمينــی)ره( داشــتند کــه بــه مــرور ايــن 
ــه  ــراق ب ــه ع ــی ک ــس از جنگ مســئله پ
ــع مشــترک،  ــرد، مناف ــل ک ــران تحمي اي
اماکــن  وجــود  و  اســرائيل  دشــمنی 

ــد. ــگ ش ــترک پررن ــی مش دين
در  اسـالمی  انقـالب  اصلـی  تأثيـرات  از 
دوبـاره  فعاليـت  بـه  می تـوان  سـوريه 
کـرد.  اشـاره  اخوان المسـلمين  جنبـش 
رئيس جمهـور  اسـد  حافـظ  همچنيـن 
فقيـد سـوريه دربـاره ميـزان تأثيرگذاری 
امـام خمينـی)ره( بر خويـش در جمله ای 
را  ايـن  تصـور  اگـر  »مـن  بـود:  گفتـه 
هـم می کـردم کـه يـک روز بخواهـم بـا 

اسـرائيل کنـار بيايـم، بـا ديـدن مراسـم 
حـاال  خمينـی)ره(،  امـام  پيكـر  تشـييع 
ديگـر تصـور آن را نيـز نخواهم کـرد. من 
می خواهـم مرگـم مانند مرگ امام باشـد 
و مـردم اين گونـه از مـن تجليـل کنند.« 
جمهـوری اسـالمی ايران پـس از پيروزی 
خـود، توانسـت همـراه با حـزب اهلل لبنان 
در  را  ضداسـرائيلی  مثلـث  سـوريه  و 
منطقـه تشـكيل بدهـد و پرچم مبـارزه با 
زورگويی هـا و جنايت هـای اسـرائيل را به 

آورد. اهتـزار در 

مستضعفان جهان
البتــه ايــن ســاده انگاری اســت کــه تأثيــر 
انقــالب اســالمی ايــران را تنهــا در ايــن 
دو کشــور بدانيــم. تأثيــر شــخصيت امــام  
ــر بيــداری مســتضعفان و  خمينــی)ره( ب
مســلمانان جهــان بی نظيــر بــوده اســت. 
بــه عنــوان نمونــه می تــوان از قيــام 
مــردم مســلمان ترکيــه قبــل از کودتــای 
1359 در آن کشــور نــام بــرد کــه آن هــا 
شــعار  و  می ريزنــد  خيابان هــا  بــه 
اســتقالل، آزادی و جمهــوری اســالمی را 

در خيابان هــا فريــاد می کشــند.
در   1369 ســال  در  کشــمير  مــردم 
اکبــر  اهلل  شــعار  خــود  راهپيمايــی 
در  دادنــد.  ســر  رهبــر  خمينــی  و 
ميــان ســال های 1369 تــا 1379 در 
آفريقــای  تــاون  کيــپ  خيابان هــای 
ــداز  ــن ان ــر، طني ــعار اهلل اکب ــی ش جنوب
انقــالب اســالمی  شــده بــود. تأثيــر 
ــر  ــه از عم ــه ده ــت س ــس از گذش را پ
قيام هــای  بــه  نمی تــوان  تنهــا  آن 
حاکمــان  عليــه  مــردم  خودجــوش 
بلكــه  کــرد،  محــدود  ستمگرشــان 
جمهــوری اســالمی ايــران باعــث تغييــر 
موازنــه قــدرت در بيــن جنبش هــای 
ــک  ــا ي ــيعيان ب ــود ش ــه س ــالم گرا ب اس
ــت.  ــده اس ــوی ش ــی ق ــتوانه قرهنگ پش
جايــی کــه مظلومــان و مســتضعفان 
جهــان بــا هــر ديــن و آيينــی می تواننــد 
بــه زيــر پرچــم توحيــد آن پنــاه بياورنــد 
ــن  و از حمايت هــای مــادی و معنــوی اي
ــتكبرين و  ــا مس ــارزه ب ــرای مب ــور ب کش

 .ســتمكاران بهــره ببرنــد

تأثیر انقالب 
اسالمی را پس 
از گذشت سه 
دهه از عمر آن 
تنها نمی توان 
به قیام های 
خودجوش مردم 
علیه حاکمان 
ستمگرشان 
محدود کرد

در لبنان بعد از پیروزی انقالب اسالمی، فضایی برای همکاری بیشتر با جمهوری اسالمی به 
وجود آمد؛ روحانیان و شیعیان لبنان، گویی خونی تازه به رگ هایشان دویده بود
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گفتگو

امام خمینی)ره( 
پرچمدار تحول در 

اخالق سیاسی
اخالق سیاسی حضرت امام خیمنی)ره( در 

گفتگو با نجمه کیخا

ــالق  ــان و اخ ــر عرف ــرده را ب ــن خ ــان ای ــی از کارشناس برخ
ــالق از  ــم اخ ــای عل ــا و علم ــه عرف ــد ک ــالمی می گیرن اس
ــا،  ــت عرف ــن نشــانه عزل ــد و ای سیاســت کناره گیــری می کنن
دوری از سیاســت و از طرفــی نشــانه جدایــی دیــن از سیاســت 
اســت. امــا در طــول تاریــخ اســالم علمایــی هــم بودنــد کــه 
وارد سیاســت شــدند و تأثیــرات بســزایی در تاریــخ، فرهنگ و 
تمــدن اســالمی گذاشــتند. مهم تریــن ایــن اشــخاص حضــرت 
امــام خمینــی)ره( اســت کــه در عصــری کــه داعیــه جدایــی 
ــام  ــد و نظ ــت ش ــود، وارد سیاس ــد ب ــت بلن ــن از سیاس دی

شاهنشــاهی را ســاقط و جمهــوری اســالمی را در ایــران بنیــاد 
نهــاد. در گفتگــو بــا دکتــر نجمــه کیخــا، اســتادیار دانشــگاه 
شــهید بهشــتی بــه بررســی ایــن نکتــه پرداختیــم کــه اکنون 

ــذرد. ــما می گ ــر ش از نظ

چه رابطه ای میان سیاست و اخالق وجود دارد؟
اخــالق، جايگاهــی در ميانــه علــم و عمــل دارد. اخــالق، از مقولــه 
علــم نيســت، بلكــه حالتــی نفســانی اســت. از مقولــه عمــل هــم 
ــت  ــوان گف ــت. می ت ــاوت اس ــار متف ــش و رفت ــا کن ــت و ب نيس
ــم و عمــل اســت.  ــش عل ــم کن ــر ه ــل و ب اخــالق حاصــل تعام
ــری  ــل را ام ــويی عم ــم. از س ــرد می داني ــری مج ــم را ام ــا عل م
ــون  ــه همچ ــالق ن ــيم. اخ ــوس می شناس ــادی و ملم ــی و م عين
علــم و بــاور، تجــرد محــض اســت و نــه همچــون عمــل و کنــش 
ظاهــری و ملمــوس، مــادی و تهــی از تجــرد اســت. اخــالق، نيمــه 
مــادی و نيمــه مجــرد اســت؛ همچــون وجــود خــود انســان کــه 

هــم روحانــی و هــم جســمانی اســت. 
اساســاً چــون انســان موجــودی دو ســاحتی اســت، نيازها و اساســاً 
ــه نحــو ديگــری امكان پذيــر  زندگــی او نيــز دو بعــدی اســت و ب
نيســت. آن ســاحتی کــه مــا انســان ها در آن زيســت می کنيــم و 
بــا هــم انــواع تعامــالت سياســی و اقتصــادی و فرهنگــی را برقــرار 
می ســازيم، هميــن ســاحت اخــالق اســت؛ از هميــن رو تمامــی 
ــم و  ــه اخــالق کــه تعامــل عل بخش هــای زندگــی انســان در الي

ــد. عمــل اســت، رخ می ده

ــوف  ــارف و فیلس ــه ع ــود این ک ــا وج ــی)ره( ب ــام خمین ام
ــدند؟ ــت ش ــه وارد سیاس ــد، چگون ــی بودن بزرگ

اخــالق از هــر دو ســاحت علــم و عمــل تأثيــر می پذيــرد و 
متقابــاًل بــر هــر دو تأثيــر می نهــد. هــر نــوع تغييــری کــه انديشــه 
ــذرگاه  ــد، از گ ــاد می کن ــل ايج ــه عم ــر در عرص ــش بش و دان
ــر  ــع محيطــی ب ــوع تأثيــری کــه وقاي اخــالق می گــذرد و هــر ن
فكــر و انديشــه بشــر می نهــد، بــه مــدد اخــالق اســت و جــز ايــن 
امكان پذيــر نيســت. امــام خمينــی)ره( چنيــن نگاهــی بــه اخــالق 
ــد. ايشــان  ــی شــدن و تحــول می دان دارد. ايشــان اخــالق را نوع
ــرد و معتقــد اســت  ــم محــض را نمی پذي ــر عل اخــالق مبتنــی ب
ــان  ــا هم ــه ســبب ايجــاد تحــول ي ــزی اخــالق اســت ک آن چي
ــه  ــودن ب ــم ب خودآگاهــی فــرد شــود. ايشــان تحــول فــرد از ظال
ــام  ــد. ام ــی می دان ــول اخالق ــی تح ــودن را نوع ــادل ب ــمت ع س
خمينــی)ره( پديده هــای اخالقــی و سياســی را بــر هــم منطبــق 
ــرای  ــد. ب ــاد کن ــز ايج ــا تماي ــان آن ه ــد مي ــد و نمی توان می دان
نمونــه می گويــد بــرادری هــم سياســی و هــم اخالقی اســت. مهار 
ــم در سياســت.  ــم در اخــالق مطــرح اســت و ه ــوه غضــب ه ق
ــا  ــر سياســت ب ــی اســت. اگ ــم اخالق ــگاه سياســت ه ــن ن ــا اي ب
اخــالق پيونــدی نداشــت، هيــچ گاه نيــازی نبــود تــا عدالــت يكــی 

ــد. ــه باش ــم جامع ــای حاک از ويژگی ه
ــی در اخــالق سياســی ايجــاد شــد کــه  در دوره معاصــر، تحوالت

سیدحسین امامی
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مــی تــوان امــام خمينــی)ره( را پرچمــدار ايــن جريــان دانســت. 
بــه تبــع تحــوالت سياســی و اجتماعــی و انديشــه ها و باورهــای 
ــن  ــار تحــول شــد. از مهم تري ــز دچ ــد، اخــالق سياســی ني جدي
ــش  ــاع از نق ــی و دف ــتبداد سياس ــا اس ــارزه ب ــوالت مب ــن تح اي
مــردم در جامعــه بــود. بــه دنبــال ايــن تحــوالت، عدالــت و محبت 
ــر  ــلطان در اداره بهت ــه س ــی ب ــب توصيه هاي ــون در قال ــه تاکن ک
ــظ و  ــی وع ــد و حالت ــا می ش ــردم معن ــر م ــفقت ب ــه و ش جامع
ــت و  ــرای حكوم ــه ای ب ــوان وظيف ــه عن ــه داشــت، ب نصيحت گون

جلــب رضايــت مــردم مطــرح شــد.

ــت  ــا سیاس ــالق را ب ــان و اخ ــه عرف ــی)ره( چگون ــام خمین ام
ــد؟ ــع کردن جم

ــه،  ــر از فلســفه متعالي ــوان حكيمــی متأث ــه عن ــی ب ــام خمين ام
ــوی  ــتی معن ــه زيس ــی ک ــه ای سياس ــاد جامع ــود ايج ــد ب معتق
داشــته باشــد، بايســتی از دل خــود جامعــه درآيــد و بــه حكومــت 
و حاکميــت نيــز برســد. بــه عبارتــی اخــالق سياســی متناســب با 
درجــه رشــد و نيــاز جامعــه و برآمده از آن اســت. اين بحث ريشــه 
در مبنــای فلســفی امــام دارد کــه معتقــد بــه جســمانی الحدوث 
بــودن و روحانــی البقــا بــودن نفــس و در نتيجــه سياســت اســت. 
يعنــی امــور معنــوی و اخالقــی از دل سياســت و بُعــد جســمانی و 
مــادی بــر می آيــد و بايــد قابليــت پذيــرش امــور معنــوی فراهــم 

شــود تــا شــريعت بتوانــد در جامعــه نمــود يابــد. 
ايشــان در کتــاب »کشــف اســرار« بيــان می کنــد کــه قــوه روحانی 
و معنــوی بايــد بــا هــم باشــند تــا امــور مملكــت بــه درســتی اداره 
شــود و از ايــن منظــر بــه رضــا شــاه می تــازد کــه ســبب تضعيــف 
قــوه معنــوی و کم کــردن نقــش و نفــوذ روحانيــت در جامعــه شــده 
اســت. ايشــان معتقــد اســت اگــر روحانيت بــا حكومت باشــد، مردم 
نيــز بــا حكومــت خواهند بــود و بــا دولــت همــكاری خواهنــد کرد. 
نكتــه بــا اهميــت ديگــر در ايــن کتــاب ايــن اســت کــه امــام)ره( 
معتقــد اســت حتــی اگــر حكومتــی ديــن را دارای ارزش نمی دانــد، 
از حيــث فايــده ای کــه بــرای اداره جامعــه دارد می توانــد از آن بهــره 

جويــد؛ بــه عبارتــی از ديــن اســتفاده روشــی نمايــد. 

روش امام)ره( برای آماده سازی جامعه چه بود؟
روش هــای  نفــی  و  تدريجــی  و  گام  بــه  گام  آگاهی بخشــی 
ــرای  ــی)ره( ب ــام خمين مســلحانه و شــتاب بخش از روش هــای ام
ــازی  ــظ انسان س ــا لف ــه ب ــود ک ــی ب ــه سياس ــازی جامع آماده س
ــود  ــان وج ــات ايش ــان در بيان ــول در انس ــاد تح ــت ايج و نهض
دارد. ايشــان حتــی معتقــد اســت اگــر تحــول در انســان ها 
ــوری و  ــوی ديكتات ــه س ــرد، ب ــورت نگي ــا ص ــازی آن ه و آماده س
ــی در  ــه عطف ــدگاه نقط ــن دي ــت. اي ــم گش ــتبداد بازخواهي اس
اخــالق سياســی اســت، زيــرا بيــش از توجــه بــه حاکــم، بــه تحول 
ــردم  ــد م ــز باي ــم را ني ــع حاک ــد. در واق ــوق می ياب ــردم س در م
تغييــر دهنــد، برگزيننــد و تأييــد کننــد. نوعــی تحــول از پاييــن 
بــه بــاال اتفــاق می افتــد. امــام خمينــی)ره( تصريــح می کنــد کــه 

ــم  ــی حاک ــد؛ يعن ــی نعمت ان ــا ول ــد، آن ه ــردم تعيين کننده ان م
ــه  ــد ک ــی حكومــت می کن ــا زمان ــع نظــر آن هاســت و ت ــم تاب ه
مــردم بخواهنــد، حتــی بــه اســتانداران می گويــد زمانــی خداونــد 
از شــما راضــی اســت کــه مــردم از شــما راضــی باشــند. ايشــان 
بــه جــای واژه فرمانــدار، ســلطان، حاکــم و... ترجيــح می دهــد از 

خــادم و خدمتگــزار اســتفاده کنــد. 

ــی  ــه بهره های ــروز چ ــه ام ــرای جامع ــام)ره( ب ــه ام از اندیش
می تــوان گرفــت؟

از آنچــه در انديشــه امــام)ره( بيــان شــد، نوعــی رابطــه تعاملــی 
ميــان اخــالق سياســی )کــه در منــش، شــخصيت و روش هــای 
حكومتــی سياســتمداران و مجريــان سياســت وجــود دارد( و 
ــوع جامعــه و تحــول آن چگونگــی  جامعــه، فهميــده می شــود. ن
اخــالق سياســی را مشــخص می کنــد و از آن ســو، اخالق سياســی 
در شــكل دهی بــه جامعــه سياســی مؤثــر اســت. از هميــن رو امام 
خمينــی)ره( روش هــای گام بــه گام و تدريجــی در کنــار افزايــش 
ــل و کاربســت انديشــه ها  ــای عم ــز ايجــاد زمينه ه ــت و ني معرف
ــه  ــا ب ــغ آن ه ــالمی و تبلي ــارف اس ــناخت مع ــد. ش را برمی گزين
ــارف  ــه مع ــتی نتيج ــهروندان بايس ــت، ش ــی نيس ــی کاف تنهاي
ــی)ره( در برخــی  ــام خمين ــد. ام ــز ببينن ــه را ني ــی در جامع دين
کتــب خــود اشــاره می کنــد کــه وقتــی مــردم ببيننــد حاکمــان 
ــت و  ــد، دزدی و خيان ــل می کنن ــود عم ــف خ ــه وظاي ــه ب جامع
رشــوه گرفتن در کار آن هــا وجــود نــدارد و منابــع مالــی کشــور را 
ــت  ــا حكوم ــان ب ــد، از دل و ج ــه کار می برن در مســير درســت ب
ــت کار  ــد، در ادارات درس ــات می دهن ــد، مالي ــكاری می کنن هم
می کننــد و از وظايــف خــود شــانه خالــی نمی کننــد. در واقــع هــر 
انــدازه هــم مــردم شــعارهای متنــوع و فــراوان از قوانيــن اخالقــی 
اســالم بشــنوند، امــا کاربســت آن هــا را در عمــل مســئوالن جامعه 
نبيننــد، عامــل بــه آن قوانيــن نخواهنــد شــد. شــعارزدگی ويژگی 

غالــب چنيــن جوامعــی اســت.
ــی کــه زمامــداران از اصــالح اخــالق خــود  از ســوی ديگــر، زمان
غافــل شــدند، شــهروندان جامعــه بايســتی آن هــا را اصــالح کنند، 
کاری کــه خــود امــام خمينــی)ره( نيــز تجربــه آن را دارد. ايشــان 
بيــان می کنــد کــه تمامــی علمــای شــيعه در طــول تاريخ اســالم، 
ــر  ــی جائ ــته و حت ــول نداش ــود را قب ــت موج ــر حكوم ــی اگ حت
ــد.  ــا همــان نيمــه تشــكيالت همــكاری کرده ان ــاز ب دانســته اند، ب
ايشــان ســيره ائمــه و علمــای بزرگــی ماننــد خواجــه نصيرالديــن 
طوســی، عالمــه حلــی، محقــق ثانی، شــيخ بهايــی و محقــق داماد 
ــه  ــجاد)ع( ک ــام س ــی ام ــد حت ــان می کن ــد و بي ــال می زن را مث
ــی  ــار )يعن ــت فش ــيعه تح ــه ش ــی ک ــخت ترين دوران هاي در س
زمــان امويــان( زندگــی می کــرد، در دعاهــای خــود بــرای حفــظ 
حكومــت دعــا می کنــد. ايــن امــر نــه از بــاب تأييــد حاکمــان و 
ــد( بلكــه  حكومــت موجــود )کــه هيــچ گاه چنيــن کاری نكرده ان
از بــاب کمــک بــه بهبــود شــرايط بــرای ايجــاد تغييــر در جهــت 

.مطلــوب بــوده اســت

امام خمینی به 
عنوان حکیمی متأثر 
از فلسفه متعالیه، 
معتقد بود ایجاد 
جامعه ای سیاسی 
که زیستی معنوی 
داشته باشد، بایستی 
از دل خود جامعه 
درآید و به حکومت 
و حاکمیت نیز 
برسد. به عبارتی 
اخالق سیاسی 
متناسب با درجه 
رشد و نیاز جامعه و 
برآمده از آن است

آگاهی بخشی گام به گام و تدریجی و نفی روش های مسلحانه و شتاب بخش از روش های 
امام خمینی)ره( برای آماده سازی جامعه سیاسی بود که با لفظ انسان سازی و نهضت ایجاد 

تحول در انسان در بیانات ایشان وجود دارد. 
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خبر

انتشار  كتاب »1318« زندگينامه رهبر انقالب
کتــاب »1318«، زندگينامــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی 
ــا بهــار 1395، در نمايشــگاه کتــاب تهــران  از ســال 1318 ت
عرضــه شــد.مهدی رمضانــی مديــر عامــل مؤسســه فرهنگی 
هنــری مرکــز اســناد انقالب اســالمی گفــت: کتــاب »1318« 
زندگينامــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی از ســال 1318 تــا 
بهــار 1395 اســت کــه از ســخنرانی های ايشــان جمــع آوری 
شــده اســت.او افزود: کتــاب »1318« در 524 صفحــه و با تيراژ 
2 هــزار نســخه در ايــام ســی امين نمايشــگاه بين المللی کتاب 
تهــران روانــه بــازار کتــاب می شــود و عالقمنــدان می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه غرفه مؤسســه فرهنگــی هنــری مرکز اســناد 
انقــالب اســالمی کتــاب را تهيــه کننــد. معــاون مرکــز اســناد 
انقــالب اســالمی گفــت: ســعی کرديم بــا صفحه آرايــی جذاب 

ايــن کتــاب بــرای نوجوانــان جذابيــت بصری داشــته باشــد.

تجليل شاگردان ازاستاد
ــام  ــت مق ــا روز گراميداش ــان ب همزم
معلــم و اســتاد، شــاگردان آيــت اهلل 
جــوادی آملــی از او قدردانــی و تجليــل 

ــد. کردن
آيــت اهلل جــوادی آملــی در درس خــارج 
فقــه خــود که در مســجد اعظــم برگزار 
ــهادت  ــالروز ش ــه س ــاره ب ــا اش ــد، ب ش
آيــت اهلل مرتضــی مطهــری، روز معلم و 

اعيــاد شــعبانيه اظهار کــرد: ايــن ايامی 
کــه بــه خاطــر مواليــد الهــی از برکــت 
خاصــی برخــوردار شــد را بــه حضــرت 
ــع،  ــالب، مراج ــر انق ــدی)ع(، رهب مه
حوزه هــای علميــه، اســاتيد و فضــال و 
پژوهشــگران تبريــک عــرض می کنم و 
از ذات حضــرت حــق مســالت می کنــم 

خيــر و صــالح را عنايــت کنــد.

آرشيو جشنواره نامه ای به امام رضا)ع(
مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران از 
وجــود آرشــيو 11ســاله جشــنواره نامــه ای بــه امام 
رضــا)ع( در ايــن اســتان خبــر داد. احــد جاودانــی 
در نشســت بــا عوامــل برگــزاری »جشــنواره 
ــزود:  ــا)ع(« اف ــام رض ــه ام ــه ای ب ــی نام بين الملل
هــدف اساســی و رويكــرد نخســت جشــنواره 
ــج  ــد تروي ــا)ع( باي ــام رض ــری ام ــی و هن فرهنگ
فرهنــگ رضــوی در ابعــاد ملــی و فراملــی باشــد. 
توليــدات و ره آورد ايــن جشــنواره بايــد در جامعــه 
نمــود عينــی داشــته باشــد و فراگير شــود. بهترين 
ــوی  ــگ رض ــج فرهن ــرای تروي ــزار ب ــيوه و اب ش
محصــوالت و رويدادهــای فرهنگــی و هنری اســت 
کــه بــا همــه گروه هــای ســنی ارتبــاط تأثيرگــذار 
برقــرار می کنــد.او در ادامــه بــه آرشــيو 11 ســاله 
جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت: دلنوشــته هايی که 
در همــه ايــن ســال ها بــه ايــن جشــنواره ارســال 
ــر  ــی هن ــرای اهال ــع ب ــن منب شــده اســت بهتري
اســت و می توانــد در توليــدات مــورد بهره بــرداری 

قــرار گيــرد. 
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بزرگ ترين قرآن آماده  ثبت گينس 
»ســعد محمــد«، خطــاط و خوشــنويس مصــری اســت کــه از 
ســه ســال پيــش نوشــتن بزرگ تريــن قــرآن کريــم در جهــان 
را بــه اميــد ورود آن بــه کتــاب رکوردهــای گينــس آغــاز کــرده 
ــرک تحصيــل در ســن  اســت. ســعد محمــد کــه پــس از ت
کودکــی، بــه آمــوزش خطاطــی روی آورد، ديوارها و ســقف های 
خانــه خود در شهرســتان »بلقينا«، واقع در اســتان »الغربيــه« را 
بــه نقــوش اســالمی مزيــن کــرده و در حال نــگارش قــرآن روی 
برگــه ای بــه طــول 700 متــر اســت.محمد ايــن دســت نوشــته 
قرآنــی را در يــک جعبــه چوبــی بلنــد قــرار داده و از طريــق دو 
اســتوانه ای کــه در بــاال و پاييــن اين جعبه قــرار داده اســت، اقدام 
بــه جابه جــا کــردن صفحات می کنــد. او بــه رويترز گفته اســت: 
تمــام هزينه هــای ايــن قــرآن بــه عهــده خــودم اســت و تاکنون 

ســه ســال از شــروع آن گذشــته اســت.

انتشار ترجمه تحسين شده صحيفه 
صحيفــه  تحسين شــده  ترجمــه 
ســجاديه از ســوی رهبــر معظــم 
جمــال  نشــر  ســوی  از  انقــالب، 
کتــاب  نمايشــگاه  ســی امين  در 
ــال در  ــر جم ــد. نش ــه ش ــران ارائ ته
ــی از  ــه زيباي ــته ترجم ــال گذش س
ــرده  ــه ســجاديه را منتشــر ک صحيف
اســت، رهبــر معظــم انقــالب در 

ديــداری کــه اســفند ســال گذشــته 
بــا شــاعران آئينی ســرا داشــتند، 
شــاعران را بــه اســتفاده از مضاميــن 
ائمــه  از  شــده  نقــل  دعاهــای 
مصوميــن)ع( در شعرســرايی توصيــه 
ــن  ــاص از اي ــور خ ــه ط ــد و ب کردن
ــد و آن  ــام بردن ــجاديه ن ــه س صحيف

را تمجيــد کردنــد.

پخش 11 هزار برنامه راديويی قرآنی
معــاون صدای رســانه ملــی، امروز، 13 ارديبهشــت 
در نشســت تخصصــی شــورای عالــی قــرآن طــی 
ــداد 15  ــال 95 تع ــرد: در س ــان ک ــخنانی بي س
شــبكه راديويــی، 11130 عنوان برنامــه در موضوع 
قــرآن توليــد و پخــش کرده انــد کــه بايــد بــه ايــن 
ــتان ها را  ــز اس ــيما و  مراک ــای س ــوارد برنامه ه م
هــم اضافــه کــرد. نســرين آبروانــی، معــاون صدای 
رســانه ملــی، امــروز، 13 ارديبهشــت در نشســت 
ــرآن طــی ســخنانی  ــی ق تخصصــی شــورای عال
ــی، 3  ــبكه راديوي ــه 15 ش ــرد: از مجموع ــان ک بي
ــدون  شــبكه راديويــی قــرآن، معــارف و  تــالوت ب
پخش موســيقی فعاليــت می کنند و زمينــه کاری 
آن هــا نيــز بــه طــور اختصاصــی قــرآن و تــالوت و 
مباحــث معارفــی اســت کــه بايــد از همــه آن هــا 
تشــكر کنــم. او در ادامــه افــزود: راديــو  تــالوت بــه 
صــورت 24 ســاعته بــه پخــش تــالوت اختصــاص 
دارد کــه عــالوه بــر پخــش تــالوت قاريــان ايرانــی 
ــم  ــا ه ــر تالوت ه ــل مختص ــه تحلي ــری، ب و مص

می پــردازد.
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خبر

»آخرين غزل« سروده شد
ــا  ــزل ب ــب غ ــه شــعر در قال ــک مجموع ــزل« ي ــن غ »آخري
موضــوع مهدويــت اســت. »آخرين غــزل« به آخريــن موعود و 
امــام شــيعيان اشــاره دارد و بــا مهدوی بــودن غزل هــای کتاب 

ارتباط مســتقيم دارد.
ــاعران  ــان، از ش ــم زري ــش رحي ــه کوش ــه ب ــن مجموع اي
پيشكســوت شــعر معاصر، ســاکن شــهر ری تهيه و گردآوری 

شــده اســت.
ــی، از  ــا اخالق ــالم زکري ــنگری و حجت االس ــا س محمدرض
چهره هــای شناخته شــده ادبيــات دينــی بــر ايــن مجموعــه 
غــزل مقدمــه نوشــته اند. در مجموعــه شــعر »آخريــن غــزل« 
)دفتــر دوم(، 157 قطعــه غــزل از 157 شــاعر کشــور توســط 
انتشــارات هــزاره ققنــوس در قطــع رقعــی بــه چــاپ رســيده 

اســت.

باز پس گيری مسجد قديمی 
دادگاه منطقــه ولگاگــوراد حق مالكيت 
ــه  ــتای ماليي ــال« روس ــجد »ماخ مس
چاپورنيكــی در منطقــه سوتلويارســک 
روســيه را بــه مســلمانان ايــن ديــار داد.
روســتای مالييــه چاپورنيكــی در قــرن 
هفدهــم بنــا نهــاده شــد، ســال ها 
پيــش دو مســجد در ايــن روســتا 
ســاخته شــد کــه قدمــت يكــی از آن ها 

بــه بيــش از 250 ســال می رســد، 
پــس از انقــالب دو ســاختمان مســجد 
بــه تســلط و مــورد اســتفاده اداری 
ــد. ــه درآم ــی منطق ــازمان های دولت س
کاربــری  بــا  ســاختمان  دو  ايــن 
ــت اداره  ــارج از مديري ــط و خ غيرمرتب
ــار  ــيه در اختي ــلمانان روس ــی مس دين

بــود. دولتــی  دســتگاه های 

برترين های ترجمه و تفسير 
معــاون کميتــه مؤسســات و نهادهــای غيردولتــی 
ــی  ــگاه بين الملل ــت وپنجمين نمايش ــی بيس قرآن
ــاد  ــم از حضــور 25 مؤسســه و 20 نه ــرآن کري ق

غيردولتــی قرآنــی در ايــن نمايشــگاه خبــر داد.
حميدرضــا شيخ ويســی، معــاون کميته مؤسســات و 
نهادهای غيردولتی قرآنی بيست وپنجمين نمايشگاه 
بين المللــی قــرآن کريم در خصــوص برنامه هــای اين 
کميته گفــت: نكته مهــم در مــورد مؤسســات قرآنی 
در ســال جــاری، بخــش ويژه ترجمه و تفســير اســت 
کــه در فضايــی بالــغ بــر 100 متــر مربــع در دو غرفــه 
ترجمــه و تفســير برپــا می شــود کــه بــا مشــارکت 
مؤسســه ترجمــان وحــی و کارگروهــی از متخصصان 
ــه معرفــی برترين هــای حــوزه  ترجمــه و تفســير، ب
ترجمــه و تفســير بــه زبــان فارســی بعــد از انقــالب 
ــان ســه  ــه خواهــد شــد.  او از برگــزاری يادم پرداخت
مفســر قرآنــی مرحــوم  شــده در ســال گذشــته خبــر 
ــگاه  ــزاری نمايش ــدت برگ ــان م ــزود: در پاي داد و اف
ــای  ــر و غرفه ه ــات برت ــه مؤسس ــت و پنجم، ب بيس
برگزيــده، جوايــزی به رســم يادبــود اعطا خواهد شــد.
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انتشار »مفاتيح الحياه« در تركمنستان  
رئيــس بنيــاد بين المللی علــوم وحيانی اســراء از انتشــار ترجمه 
ــا  ترکمــن کتــاب »مفاتيــح الحيــاة« آيــت اهلل جوادی آملــی ب

همــكاری رايزنــی فرهنگی ايــران در ترکمنســتان خبــر داد.
ــس  ــی، رئي ــی جوادی آمل ــلمين مرتض ــالم والمس حجت االس
ــه  ــد از غرف ــی اســراء در بازدي ــوم وحيان ــی عل ــاد بين الملل بني
ســازمان فرهنگ و ارتباطات در ســی امين نمايشگاه بين المللی 
کتــاب تهران، از انتشــار ترجمه ترکمن کتــاب »مفاتيح الحياة« 
آيــت اهلل جوادی آملــی بــا همــكاری رايزنــی فرهنگــی ايــران در 

ترکمنســتان خبر داد.
ــا موضــوع ســبک زندگــی اســالمی  ــاب ب ــن کت ــت: اي او گف
ــا حمايــت رايزنــی  نــگارش شــده کــه ترجمــه ترکمــن آن ب
فرهنگــی کشــورمان در ترکمنســتان انجــام شــده و بــه زودی 

ــود. ــر می ش منتش

»راديو ترتيل« راه اندازی شد 
مدير شــبكه راديويــی قــرآن از راه اندازی 
ــومين  ــوان س ــه عن ــل« ب ــو ترتي »رادي
ــاه  ــرآن در م ــی ق ــال شــبكه راديوي کان
مبــارک رمضــان ســال جــاری خبــر داد. 
ـ مدير شبكه راديويی  احمد ابوالقاســمی 
ـ دربــاره راه انــدازی راديــو ترتيــل  قــرآن 
گفــت، راديــو ترتيــل برای نخســتين بار 
در جهــان اســالم و از ابتــدای ماه مبارک 

رمضــان ســال جــاری به  عنوان ســومين 
کانــال ايــن شــبكه راه انــدازی می شــود. 
ــه  ــر ب ــای اخي ــرح در هفته ه ــن ط اي
تصويــب دکتــر علــی عســگری، رئيــس 
ســازمان صــدا و ســيما رســيد و بــه اين 
ترتيــب ايــن شــبكه راديويــی اول مــاه 
مبــارک رمضــان به صــورت 24 ســاعته 

فعاليــت خــود را آغــاز می کنــد.

نظر يک مفسر درباره بازسازی قبور ائمه)ع( 
يــک مفســر قــرآن کريــم معتقــد اســت، بــه طــور 
يقيــن مــا در مقابــل نــور معنــوی ائمــه اطهــار)ع( 
ــم،  مســئوليت، محبــت و تكليفــی عاشــقانه داري
لــذا بازســازی قبــور مطهــر و حرم هــای نورانــی آن 
ذوات مقــدس و تأميــن هزينه هــای آن کمتريــن 
ادای تكليــف در مقابــل آن نعمت هــای الهــی 

اســت.
اســتاد شــيخ حســين انصاريــان در مراســم طــرح 
توســعه صحــن و شبســتان حضــرت زهــرا)س( 
در حــرم مطهــر امــام علــی)ع( کــه در حســينيه 
ــا حضــور رئيــس دفتــر مقــام معظــم  هدايــت ب
رهبــری و مســئوالن کشــوری و لشــكری و 
جمعــی از خّيريــن برپــا شــد، اظهارداشــت: نــور 
مقــول بــه تشــكيک اســت کــه از نــور يک شــمع 
تــا باالتريــن آن همــه نــور اســت، و کامل تريــن و 
شــديدترين منبــع نــور، وجــود مبــارک حضــرت 
ــه  ــور الســموات واالرض«، و ب حــق اســت؛ »اهلل ن
تعبيــر قــرآن جايــگاه ايــن نــور در زميــن، خانــه 

ائمــه طاهريــن)ع( اســت.
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گزارش ویژه

رهبر انقالب در دیدار اساتید، قاریان و حافظان 
برگزیده مسابقات بین المللی قرآن کریم:

مفتخريم كه مردم و 
جوانان ما عالقمند و 

آشنای با قرآن هستند
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، در 
ــده ســی و چهارميــن  ــان و حافظــان برگزي ــدار اســاتيد، قاري دي
ــان،  ــور جه ــم از 83 کش ــرآن کري ــی ق ــابقات بين الملل دوره مس

هويــت اســالمی را مانــع از دخالــت و 
ســلطه دشــمنان خواندنــد و بــا اشــاره بــه 
هــدف جبهــه کفــر بــرای نابــود کــردن اين 
هويــت ايمانــی خاطرنشــان کردنــد: معارف 
قرآنــی نجات بخــش و ســازنده زندگــی 
مقتدرانــه و عزتمندانــه امــت اســالمی 
اســت و بايــد بــه گفتمــان رايــج و روشــن 

ــود. ــل ش ــالمی تبدي ــع اس در جوام
ــرای  ــالش ب ــه ای ت ــت اهلل خامن حضــرت آي
ترويــج و فهــم قــرآن را از بزرگ تريــن 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــا تأکي حســنات دانســتند و ب
ــور،  ــی در کش ــت قرآن ــن حرک ــه يافت ادام
افزودنــد: متأســفانه مــا ملت هــای مســلمان 
دور  قــرآن  از  اســالمی  کشــورهای  و 
ــا مفاهيــم واقعــی آن ناآشــنا  افتاده ايــم و ب

ــتيم. هس
ــه  ــان ب ــوت و ايم ــه طاغ ــر ب ــان، »کف ايش
خــدا« را نمونــه ای از مفاهيــم مهــم و 
ــد و خاطرنشــان  ــی خواندن هويت ســاز قرآن

کردنــد: تأکيــد بــر »هويــت ايمانــی« بــه معنــای جنگيــدن يــا 
ــدی و  ــای مرزبن ــه معن ــه ب ــادل نيســت، بلك ــاط و تب ــدم ارتب ع
ــل  ــود را در مقاب ــد خ ــی بتوان ــت ايمان ــا هوي ــت ت ــتقالل اس اس
ــه پيشــرفت خــود  ــد و ب ــظ کن ــر«، حف ــوت و کف ــت طاغ »هوي

ــد. ــه ده ادام
ــارِی امــروز امــت اســالمی را  حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، گرفت
»ســلطه فرهنــگ، اقتصــاد و سياســت غــرب« خواندنــد و افزودند: 
امــروز بســياری از کشــورهای اســالمی، »هويــت اســالمی« ندارند 
ــه دليــل  ــه نمــاز و روزه هســتند امــا ب و اگرچــه مــردم عامــل ب
فقــدان هويــت جمعــی و اســالمی، دشــمنان قــادر بــه دخالــت 
در فرهنــگ، باورهــا، اقتصــاد، سياســت و روابــط اجتماعــی آن هــا 

هســتند و در ميــان مســلمانان، جنــگ و تنافــر ايجــاد می کننــد.
رهبــر انقــالب اســالمی، فهــم و عمــل بــه اصــل قرآنــِی »ايمــان 
بــه خــدا و کفــر بــه طاغــوت« را تحول ســاز و موجــب عــزت امــت 
اســالمی دانســتند و افزودنــد: امــروز دنيــای کفــر بــه  دنبــال نابود 

کــردن هويــت اســالمی در هــر نقطــه از دنياســت.
ــودن از قــرآن را موجــب سوء اســتفاده دشــمنان و  ايشــان، دور ب
تزريــق بی ايمانــی، وابســتگی و الابالی گــری دانســتند و گفتنــد: 
وضــع امــروز دولت هــا و کشــورهای اســالمی در مقابــل امريــكا، 
صهيونيســم و غارتگــران، ناشــی از دوری از قــرآن اســت و اگــر بــه 
قــرآن و هويــت اســالمی نزديــک شــويم، همــه ايــن مشــكالت 

رفــع خواهــد شــد.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای نقــش هنرمنــدان، شــاعران و 
ــد و  ــی برجســته خواندن ــم قرآن ــج مفاهي نويســندگان را در تروي
خاطرنشــان کردنــد: تبديــل کــردن مفاهيــم قرآنــی بــه گفتمــان 
عمومــی در ميــان مــردم، بــا همــت اهــل دل و اهــل ديــن، کاری 

ــت. ــترس اس ــدنی و در دس ش
ــرآن  ــت ق ــه مهجوري ــاره ب ــا اش ــان ب ايش
کريــم در دوران طاغــوت و و رونق يافتــن 
ــه  ــران ب ــی در اي ــارف قرآن ــات و مع جلس
ــروز  ــد: ام ــالمی، افزودن ــالب اس ــت انق برک
ــا  ــان م ــردم و جوان ــه م ــم ک ــا مفتخري م
عالقمنــد و آشــنای بــا قــرآن هســتند 
ــات  ــه جلس ــور ک ــه از کش ــر نقط و در ه
قرآنــی برگــزار شــود، جوانــان فراوانــی از آن 

می کننــد. اســتقبال 
ــرآن  ــرای ق ــالمی، کار ب ــالب اس ــر انق رهب
را تمام نشــدنی خواندنــد و بــا تشــكر از 
دســت اندرکاران برگــزاری مســابقات قــرآن، 
ــا و  ــردم، خانواده ه ــه م ــد هم ــد: باي افزودن
جوانــان بــا قــرآن مأنــوس، و از منافــع انــس 

ــوند. ــد ش ــرآن بهره من ــا ق ب
پيــش از ســخنان رهبــر انقــالب اســالمی، 
محمــدی،  والمســلمين  حجت االســالم 
ــازمان  ــس س ــه و رئي ــی فقي ــده ول نماين
اوقــاف و امــور خيريــه گفــت: ســی و چهارميــن دوره مســابقات 
ــت«  ــک اُم ــاب، ي ــک کت ــا شــعار »ي ــم ب ــرآن کري ــی ق بين الملل
بــا حضــور نماينــدگان قرآنــی 83 کشــور دنيــا و 400 شــخصيت 
قرآنــی، حافظــان، قاريــان، داوران، محققــان و پژوهشــگران برگزار 
شــد. وی افــزود: برگــزاری نمايشــگاه قرآنــی و همچنيــن همايش 
ــالمی،  ــالب اس ــهدای انق ــل از ش ــی و تجلي ــای قرآن پژوهش ه
به ويــژه شــهدای مدافــع حــرم، از مهم تريــن برنامه هــای جنبــی 

ــود. ــن دوره از مســابقات ب اي
در ابتــدای ايــن ديــدار تعــدادی از اســاتيد و برگزيــدگان 
ــد را  ــی از کالم اهلل مجي ــم، آيات ــرآن کري ــی ق مســابقات بين الملل

 .ــد ــالوت کردن ت
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رمضانیات

ماه ترین ماه
ايام خودسازی

رمضان ، سوزاننده گناهان
احوال بندگی
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نکته

ایام 
خودسازی

پله پله تا اوج معنویت

یکـی از ویژگی هـای مـا انسـان ها این 
اسـت که بـه صـورت تدریجـی تغییر 
بـه  بخواهیـم  اگـر  یعنـی  می کنیـم، 
بـه آن  به تدریـج  موفقیتـی برسـیم، 
سـقوط  بخواهیـم  اگـر  و  می رسـیم 
کنیـم، به تدریج سـقوط می کنیـم. اگر 
بخواهیم حقیقتـی را دریابیم، به تدریج 
اتفـاق می افتـد و ... . خالصـه این کـه 
همه تغییراتـی که در ما اتفـاق می افتد 

رونـد تدریجـی دارد.

مــاه رمضــان، اوج معنويتــی اســت کــه مــا 
ــه  ــم و قل ــه می کني ــاله آن را تجرب ــر س ه
ــدر  ــب های ق ــان، ش ــوی رمض و اوج معن

اســت، امــا اين طــور نيســت کــه بتوانيــم 
به ســادگی شــبی بخوابيــم و ســحر بيــدار 
ــان  ــاه رمض ــاره وارد م ــه يک ب ــويم و ب ش
شــويم و يــا به نحــوی صبح از خــواب بيدار 
شــويم يــا روزی را پشــت ســر بگذاريــم و 
ــدر  ــب ق ــه ش ــد، وارد قل ــب ش ــی ش وقت
ــان و  ــاه رمض ــه م ــی ورود ب ــويم؛ يعن ش
ــذا  ــت، ل ــج اس ــم به تدري ــدر ه ــب ق ش
ــای  ــم برنامه ه ــال در تنظي ــد متع خداون
دينــی رونــد تدريجــی تغييــرات انســان را 
ــه اوج  ــا را آرام آرام ب ــه و م ــر گرفت در نظ
ــد. در  ــک می کن ــوی نزدي ــای معن و قله ه
ــای  ــی، فرصت ه ــای طالي ــار فرصت ه کن
ــه  ــود دارد ک ــم وج ــزی ه ــره ای و برن نق
مــا می توانيــم کم کــم در ايــن مســير 
اوج قــدم برداريــم و بــه آن قله هــا نزديــک 
ــش  ــه پي ــعبان ک ــاه ش ــش م ــويم. نق ش
ــا آن را  ــد و م ــرا می رس ــان ف ــاه رمض از م
تجربــه می کنيــم دقيقــاً هميــن حالــت را 
دارد، مــاه شــعبان دامنــه قله هايــی اســت 
ــه  ــدر ب ــب های ق ــت در ش ــرار اس ــه ق ک
ــيار  ــاه بس ــت م ــن جه ــيم و از اي آن برس

ــت.  ــذاری اس ــمند و تأثيرگ ارزش
ــی  ــف اله ــت و لط ــه رحم ــعبان ب ــاه ش م
ــق  ــا، شــب ها، دقاي ــده و روزه ــده ش پيچي
و ســاعاتش پــر از معجــزات معنــوی و 

فرصت هايــی بــرای تغييــر کــردن و آمــاده 
ــان را  ــه خودم ــرای اين ک شــدن ماســت، ب
بهتــر بشناســيم و بتوانيم قدمی بــه خداوند 
ــاه  ــای م ــر از بهره ه ــويم. اگ ــر ش نزديک ت
شــعبان خوب و درســت اســتفاده شــود، آن 
وقــت می توانيــم يــک مــاه رمضــان خــوب 
را تجربــه کنيــم. می تــوان يــک شــب قــدر 
واقعــاً نورانــی و سرشــار از خيــر و برکــت را 
تجربــه کــرد. بــرای هميــن هــر چــه مــا از 
ارزش مــاه شــعبان می خواهيــم بگوييــم در 
ــه دنبــال تمــام ارزش هايــی اســت  واقــع ب
ــارک  ــاه مب ــدر و م ــب ق ــاره ش ــه درب ک
ــت  ــع آن اس ــود، تاب ــه می ش ــان گفت رمض
و بــه نوعــی مقدمــه و پيش قــراول تجربــه 
ــان،  ــاه رمض ــات م ــدر و لحظ ــب های ق ش
لحظــات ارزشــمند و کم نظيــری اســت 
ــم.  ــه می کني ــعبان تجرب ــاه ش ــه در م ک
ــت)ع( نشــان  ــل بي ــدد اه ــای متع ميالده
می دهــد کــه مــا منتظريــم از نظــر روحــی 
و روانــی تغييــر کنيــم. بــرای اوج، ســرور و 
بهجــت معنــوی آمــاده می شــويم تــا قلــب 
ــد سرشــار از  ــا خداون ــاط ب ــر ارتب ــا در اث م
ــوی  ــات معن ــادمانی و تجلي ــنايی، ش روش

شــود. 
ــاه شــعبان  ــورد م ــوان در م ــدان نمی ت چن
ــرد و  ــه ک ــد آن را تجرب ــرد، باي ــت ک صحب
بــه آن توجــه کــرد. در ايــن مــاه بايد ســعی 
ــا  ــده و ب ــه وارد ش ــی ک ــا دعاهاي ــم ب کني
ــرای  ــه ب ــتحبی و اذکاری ک ــای مس روزه ه
ــر  ــه مهم ت ــه از هم ــت ک ــاه هس ــن م اي
ذکــر صلــوات بــر محمــد و آل محمــد)ص( 
ــم  ــم و ه ــاده کني ــان را آم ــت، خودم اس
لحظــات ايــن مــاه شــعبان را بچشــيم و هم 
ــرای چشــيدن و نوشــيدن  ــی الزم ب آمادگ
شــعبان  مــاه  در  کــه  چشــمه هايی  از 

ــم.  ــت بياوري ــه دس ــد، ب می جوش

وجوب روزه در همه اديان
روزه، ظاهــراً بــر طبــق روايــات مختلــف در 
ســال دوم بعثــت، زمانــی کــه پيامبــر)ص( 
در مكــه بودنــد، در نيمه هــای مــاه شــعبان 
واجــب شــد و حكمــش بــا نــزول آيــه روزه 
در ســوره بقــره برای مســلمانان مشــخص و 
تدويــن شــد و قــرار شــد مســلمانان در اين 
مــاه روزه بگيرنــد، البتــه آيه شــريفه ســوره 
ــاُم  َي ــُم الصِّ ــَب َعلَْيُك ــد: »ُکِت بقــره می فرماي
َِّذيَن ِمــْن َقْبلُِكــْم لََعلَُّكْم  َکَمــا ُکِتــَب َعلـَـی ال
تَتَُّقــوَن؛ روزه برای شــما نوشــته شــد)واجب 
شــد( همان طــور کــه بــر گذشــتگان شــما 

حجت االسالم حمیدرضا مظاهری سیف
رئیس مؤسسه بهداشت معنوی
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ــف را  ــان مختل ــی ادي ــد.« وقت ــب ش واج
بررســی  کنيــم، متوجــه می شــويم نوعــی 
از روزه گرفتــن در مســيحيت، يهوديــت 
و حتــی در اديــان ابتدايــی و قديمی تــر 
ـ کــه ايــن ســنت های دينــی در بيــن 
سرخ پوســتان رايــج اســت و بــه نظــر 
ــت  ــال قدم ــزار س ــد ه ــه چن ــد ک می آي
ــود  ــكل هايی وج ــه ش ــد ـ ب ــته باش داش
ــاًل  ــت. مث ــف اس ــش مختل ــا حالت دارد، ام
روزه  شــبانه روز  چهــار  سرخ پوســتان 
می گيرنــد و در ايــن چهــار شــبانه روز هيــچ 
ــت  ــن جه ــه همي ــد و ب ــزی نمی خورن چي
تنهــا بــزرگان و شــخصيت های برجســته و 
ــه »شــمن ها«  معنوی شــان کــه معــروف ب
ــد و  ــن روزه را بگيرن ــد اي هســتند می توانن
معمــوالً عمــوم مــردم نمی تواننــد ايــن کار 
را انجــام دهنــد، امــا در بين يهوديان بســيار 
شــبيه بــه آن چيــزی اســت کــه در اســالم 
ــدود  ــروب ح ــا غ ــروب ت ــود دارد. از غ وج
ــد.  ــاعت روزه می گيرن ــار س ــت و چه بيس
بــه هــر حــال روزه بــه شــكل های مختلــف 
ــی  ــته، ول ــود داش ــون وج ــان گوناگ در ادي
ــن  ــكل ممك ــاده ترين ش ــه س ــالم ب در اس
روزه واجــب شــده اســت؛ يعنــی در طــول 
ــرب  ــگام مغ ــا هن ــحرگاه ت ــک روز از س ي
روزه گرفتــه می شــود، کــه بــه لحــاظ 
ــان  ــه روزه هــای ادي ــی، نســبت ب دوره زمان
ديگــر، دورة کوتاه تــری اســت. در واقــع 
ــه رو  ــوی روب ــته معن ــا بس ــان، ب ــاه رمض م
می شــويم، بســته ای کــه مناســبت ها، 
آيين هــا و اعمالــی دارد، ادعيــه خاصــی در 
ايــن مــاه وجــود دارد کــه دعاهــا بــه ايــن 
شــكل در اديــان ديگــر نبــوده اســت؛ مثــاًل 
دعاهــای هــر روز، دعاهــای هــر شــب، 
ــود  ــحرگاه و ... وج ــوص س ــای مخص دعاه
دارد، يعنــی مــاه رمضــان پــل بــزرگ و در 
واقــع بزرگراهــی بــرای حرکــت بــه ســوی 
ــم  ــا ســرعت باالســت کــه اميدواري خــدا ب
ــا از ايــن  ــه مــا توفيــق بدهــد ت ــد ب خداون
فرصــت طاليــی اســتفاده مطلوبــی داشــته 

باشــيم. 

روزه و زمان
از نظــر زمانــی بــا توجــه کمبــود وقــت در 
دوران مــدرن، روزه بــه نفــع وقــت ماســت، 
چــون باعــث می شــود ســحرخيز شــويم و 
يكــی دو ســاعتی وقــت اضافــه پيــدا کنيم. 
ــه  ــه روزان وقــت صــرف ناهــار هــم از برنام
برداشــته می شــود و بنابرايــن وقــت اضافــه 

ــا  ــره ت ــم يكس ــود و می تواني ــاد می ش ايج
بعــد از ظهــر مشــغول کار و فعاليت شــويم؛ 
البتــه دم غــروب و عصــر کــه معمــوالً کار 
ــر  ــه ب ــه خان ــود و ب ــام می ش ــه تم روزان
می گرديــم، اگــر انــرژی تحليــل رفتــه 
باشــد می توانيــم بــا اســتراحت عصرگاهــی 
ايــن موضــوع را جبــران کنيــم. گذشــته از 
ــر  ــالمت و تغيي ــر س ــر روزه ب ــه تأثي اين ک
ــا باعــث نشــاط بيشــتر می شــود  ــزاج م م
و ســمومی زيــادی در ايــن مــاه دفــع 
ــده از  ــا مان ــه ج ــر ب ــع اث ــود، در واق می ش
ــاه  ــه در م ــا ک ــای م متابوليســم در بافت ه
ــاط  ــث نش ــی رود، باع ــل م ــان تحلي رمض
بيشــتر در مــا می شــود، ايــن نتيجــه 
تحقيقاتــی اســت کــه انجــام شــده اســت 
ــالمی  ــورهای اس ــا در کش ــاً تنه ــه اتفاق ک
انجــام نشــده و در کشــورهای مختلفــی اين 
بررســی صــورت گرفتــه و مشــاهده کردنــد 
کــه روزه باعــث ســالمتی بيشــتر می شــود؛ 
البتــه بــه شــرطی کــه افــراد، اصــول آن را 
رعايــت کننــد يعنــی حتمــاً ســحر بيــدار 
ــع  ــد. موق ــل کنن ــحری را مي ــوند و س ش

ــد. ــاده روی نكنن خــوردن افطــار هــم زي
اگــر افــراد بــه صــورت معتــدل و معقــول 
ــی دارد.  ــيار خوب ــر بس ــد، تأثي روزه بگيرن
ــحرگاه،  ــگام و س ــداری زودهن ــان بي هم
تأثيــر بســيار زيــادی در نشــاط و ســالمتی 
افــراد دارد. بيــداری صبح گاهــی واقعــاً 
بــرای روحيــه انســان، ُخلــق و خــو و 
ــرای جســم  تعــادل ُخلقــی و همچنيــن ب
بســيار مؤثــر اســت، همچنيــن بــرای 
جريــان بهتــر خــون، افزايــش ســطح 
اکســيژن بــدن و ... نيــز مفيــد اســت. 
کــه  بگوييــم  کــه  نيســت  اين گونــه 
روزه زمــان يــا انــرژی مضاعفــی از مــا 
می گيــرد، اتفاقــاً انــرژی بيشــتری بــه مــا 
ــادل  ــالم و متع ــا را س ــدن م ــد و ب می ده
ــادی،  ــرات م ــه تأثي ــوق هم ــد و ف می کن
ــوی  ــاظ معن ــه لح ــی، ب ــمی و روان جس
می توانــد در ارتقــا و ارتبــاط مــا بــا منبــع 
بی پايــان قــدرت و توفيــق و يــاری بــه مــا 
کمــک کنــد و موجــب شــود که نصــرت و 
قــدرت الهــی در زندگــی مــا جريــان پيــدا 
ــت  ــی اس ــزه بزرگ ــاً معج ــد. روزه واقع کن
کــه در زندگــی مــا اتفــاق می افتــد و اگــر 
بــا حالــت تســليم و رغبــت وارد ايــن مــاه 
شــويم و دســتورات خداونــد را اجــرا کنيم، 
بــه طــور حتــم اثــرش را در زندگــی خــود 

ــرد. ــم ک ــاس خواهي احس

تأثيرات معنوی
مســئله مهمــی کــه در ايــن بحــث وجــود 
ــه از آن  ــی ک ــه تأثيرات ــن اســت ک دارد اي
معنــوی  تأثيــرات  می گوييــم،  ســخن 
اســت کــه قلــب و روح مــا آن هــا را 
ــن  ــری اي ــش ظاه ــد. بخ ــت می کن درياف
ــرای  اعمــال زمينه ســاز و آمادگی بخــش ب
ايــن اســت کــه مــا بتوانيــم متوجــه درون 
خودمــان شــويم و آن تأثيــرات را دريافــت 
کنيــم. وقتــی کــه ايــن اعمــال در ســطح 
ــد و اصــالً توجهــی  ــی می مان ظاهــری باق
ــم،  ــان نمی کني ــی خودم ــد درون ــه بُع ب
مشــكل بــه وجــود می آيــد و باعــث 
می شــود کــه اثــرات آن بــه شــدت کاهش 
ــی  ــيار مهم ــه بس ــن نكت ــد. اي ــدا کن پي
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــول م ــت؛ در ط اس
ــه  ــر حوصل ــايد کمت ــم و ش ــم می خوري ک
حــرف زدن پيــدا می کنيــم، ايــن ســكوت 
و ســبكی کــه بــه انســان دســت می دهــد، 
او را آمــاده می کنــد بــرای توجــه بــه درون 
ــور و  ــاره ای از ن ــب و پ ــودش، روح و قل خ
روح خــدا کــه در وجــود مــا جريــان پيــدا 
ــار  ــه آن آث ــت ک ــت و اين جاس ــرده اس ک
ــان  ــود انس ــوی در وج ــای معن معجزه آس
ظاهــر می شــود، امــا اگــر بخواهيــم فكــر 
ــری  ــد ظاه ــن بُع ــاً همي ــم روزه صرف کني
ــم  ــی کردي ــل آن چشم پوش ــت، از اص اس
و ممكــن اســت بــه صــورت عمــل شــاق و 
حتــی مجــازات بــه آن نــگاه کنيــم کــه ای 
وای! بــار ديگــر مــاه رمضــان آمــد و بايــد 
ــل  ــوان تحم ــی ت ــه کس ــم، چ روزه بگيري
ــه عنــوان  آن را دارد و ... ولــی اگــر آن را ب
بســتر و زمينــه ای بــرای توجهــات درونــی 
و تحــوالت معنــوی در نظــر بگيريــم، 
آن وقــت تغييــرات زيــادی بــه وجــود 
خواهــد آمــد. بــه قــول مــالی رومــی »ايــن 
دهــان بســتی دهانــی بــاز شــد/ تــا خورنده 
ــان  ــن ده ــی اي ــد«، يعن ــای راز ش لقمه ه
ظاهــری را در مــاه رمضــان می بنديــد، 
امــا دهــان قلــب و روح شــما بــاز می شــود، 
ــت را از  ــور، برکــت و معرف ــه ن ــرای اين ک ب
ســوی خــدا دريافــت کنــد و از آن جهــت 
ــور، روشــنايی و ســرور را  ــه شــود و ن تغذي
ــی  ــا جمــع کنــد و جنبــه روحان در روح م
وجــود مــا را رشــد و ارتقــا دهــد، لــذا 
ــت و  ــی ماس ــد روحان ــه در بُع ــل قضي اص
ايــن صرفــاً مقدمــه و ابــزاری اســت بــرای 
ــات و تحــوالت  ــم توجه ــا بتواني ــه م اين ک
 .ــم ــه کني ــوی را تجرب ــی و معن درون

مقدمه و پیش قراول تجربه شب های قدر و لحظات ماه رمضان، لحظات 
ارزشمند و کم نظیری است که در ماه شعبان تجربه می کنیم

روزه واقعاً معجزه 
بزرگی است که 
در زندگی ما اتفاق 
می افتد و اگر با 
حالت تسلیم و 
رغبت وارد این ماه 
شویم و دستورات 
خداوند را اجرا 
کنیم، به طور حتم 
اثرش را در زندگی 
خود احساس 
خواهیم کرد
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رهیافت

مقام قرب حق
دستورالعمل عرفانی مرحوم 

آیت اهلل قاضی در ایام ماه 
مبارک رمضان

ــينی  ــين حس ــيد محمدحس ــت اهلل س آي
طهرانــی)ره(، در ســال آخــر عمــر شــريف و 
بــا برکت خــود در يكــی از جلســات، از روی 
نســخة خّطــی آيت الحــّق مرحــوم آيــت اهلل 
حــاج ميــزا علــی قاضــی طباطبايــی 

بيــان  را  دســتورالعملی 
عمــل  بــه  و  فرمــوده 
تأکيــد  آن  مداومــت  و 

ــد: کردن
ــز  ــرادران عزي »هــان ای ب
و گرامــی ام ـ کــه خــدای 
شــما را در طاعــت خــود 
موّفق بدارد ـ آگاه باشــيد! 
متوجــه و هشــيار باشــيد 
کــه مــا در قرقــگاه داخــل 
همان گونــه  و  شــده ايم 
ــای حــرم  ــه در زمين ه ک
بايــد از محّرمــات اجتناب 
نمــود و ارتــكاب يــک 
ــه در  ــی ک ــله اعمال سلس
حــرم جــرم نيســت در 
ــوب  ــرم محس ــا ج آن ج
ــا  ــن ماه ه ــود، در اي می ش
ــی  ــگاه زمان ــه قرق هــم ک
می شــود  محســوب 
ــا  ــد ب ــن اســت و باي چني
ــت در  ــياری و مواظب هش
آن وارد شــد، و بــه همــان 
قرقــگاه  در  کــه  نحــو 
مكانــی کــه حــرم اســت، 
انســان بــه کعبــه نزديــک 
ــا  ــن ماه ه ــود، در اي می ش
ــی  ــگاه زمان ــه قرق هــم ک
ــام  ــه مق ــان ب ــت، انس اس
ــد.  ــد می رس ــرب خداون ق
ــدر نعمت هــای  پــس چق
پــروردگار بــر مــا بــزرگ و 
تمــام اســت؟! و او هرگونه 
ــام  ــا تم ــر م ــی را ب نعمت

ــت؟ ــوده اس نم
ــل از  ــت، قب ــن اس ــه چني ــال ک ــس ح پ
هــر چيــز آنچــه کــه بــر مــا واجــب و الزم 
ــرايط  ــه دارای ش ــت ک ــه ای  اس ــت، توب اس
الزمــه و نمازهــای معلومــه اســت. مقصــود 
همــان دســتور توبــه ای اســت کــه رســول 
خــدا)ص( در مــاه ذوالقعــدة الحــرام داده اند 
و در کتــب ادعيــه مثــل »مفاتيــح الجنان« 
ــس  ــاز دارد، و پ ــت نم ــار رکع ــده و چه آم
ــا پرهيــز  ــر م ــن چيــز ب ــه، واجب تري از توب
از گناهــان صغيــره و کبيــره اســت تــا 
جايی کــه تــوان و قــدرت و اســتطاعت 

ــم!«  داري

»پــس )ای بــرادران عزيــر( دســتور توبــه را 
ــا روز  ــاه )رجــب( ي ــة اول م در شــب جمع
ــا روز يكشــنبة آن، انجــام داده  جمعــه؛ و ي
نمــاز توبــه را بخوانيــد؛ ســپس آن هــا را در 
روز يكشــنبة دّوم همــان مــاه تكــرار و اعاده 

نماييــد.
ــه  ــه، چ ــه مراقب ــويد ب ــزم ش ــپس ملت س
مراقبــة صغــری )بــاز داشــتن نفــس از آنچه 
کــه خداونــد بــدان راضــی نيســت( و چــه 
مراقبــة کبــری )نــگاه داشــتن دل از آنچــه 
محبــوب نمی پســندد(. و نيــز خــود را وادار 
بــه محاســبه )حســاب کشــيدن از نفــس( 
ــورت  ــودن در ص ــرزنش نم ــه )س و معاتب
لغــزش( و معاقبــه )تنبيــه نمــودن نفس در 
صــورت ارتــكاب خــالف( بــه آن چيــزی که 

شايســته و ســزاوار اســت نماييــد.
ــدد  ــه در ص ــی ک ــر کس ــتی ه ــس براس پ
ــام  ــر حــّق و در مق ــه ذک ــر شــدن ب متذک
خشــيت از ذات اقــدس حضــرت حــّق 
متعــال بــوده باشــد می توانــد از راه مراقبــه، 
محاســبه، معاتبــه و معاقبه متذکر گــردد!« 
»پــس از ايــن مرحلــه، بــا دل هــای خــود بــه 
ــان  ــای گناهانت ــد رو آورده، بيماری ه خداون
ــيلة  ــه وس ــد و ب ــداوا نمايي ــه و م را معالج
اســتغفار، بزرگــی و ســنگينی عيوب خــود را 
کاهــش دهيــد. و بپرهيزيــد از اين کــه حريم 
الهــی را بشــكنيد و پرده هــای حجــاب را باال 

زده حرمــت حــرم را هتــک نماييــد!
زيــرا به راســتی چنيــن شــخصی در نظــام 
ــوک اســت گرچــه  ــرو و مهت ــن بی آب تكوي
ــم از روی کرمــش، به حســب  ــد کري خداون
ظاهــر آبــروی او را حفــظ نمايــد؛ و هميــن 
جــزای اوســت و نيــازی بــه مجــازات 

ــدارد!«  ــروردگار ن پ
و اما دستورالعمل اين سه ماه: 

ــای  ــه نمازه ــه اين ک ــاد ب ــما ب ــر ش 1. ب
فريضــة خــود را بــا نوافــل آن، کــه مجموعاً 
ــن  ــک رکعــت اســت، در بهتري پنجــاه و ي
اوقاتشــان انجــام دهيــد و اگــر نتوانســتيد، 
چهــل و چهــار رکعــت آن را به جــا بياوريــد. 
ــما را  ــا ش ــواغل دني ــم ش ــاز ه ــه ب چنانچ
بازداشــت، حتمــاً نافلــة ظهــر را کــه بــه آن 
»صلــوة أّوابيــن« می گوينــد، انجــام بدهيد. 
ــت  ــت فضيل ــم در وق ــر را ه ــاز ظه و نم
ــد  ــدان تأکي ــرآن ب ــد کــه در ق انجــام دهي
ــان  ــوة ُوســطی« هم ــراد از »صل شــده و م

نمــاز ظهــر اســت.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    41

2. و اّمــا در مــورد نافلــة شــب به خصــوص 
بايــد بدانيــد کــه: انجــام دادن آن در نظــر 
مؤمنيــن و ســالكان حضــرت معبــود از 
واجبــات اســت و هيــچ چــاره ای جــز أتيــان 
آن نيســت! و تعّجــب اســت از کســانی کــه 
ــب  ــه ای از مرات ــه مرتب ــيدن ب ــد رس قص
ــب و  ــام ش ــه قي ــی ب ــته ول ــال را داش کم
ــا  ــه هســتند! و م ــل آن بی توّج انجــام نواف
هيــچ گاه نديــده و نشــنيده ايم کــه احــدی 
ــه ای از کمــال راه  ــه و مرتب ــک مرحل ــه ي ب
ــاداری  ــطة برپ ــر به واس ــد مگ ــه باش يافت

نمــاز شــب!« 
ــم  ــرآن کري ــت ق ــه قرائ ــاد ب ــر شــما ب 3. ب
در نافله هــای شــب کــه انســان را حرکــت 
ــرای  ــد و ب ــريع می نماي ــير او را س داده، س
ــرآن،  ــه ق ــی ب ــد اســت. تغّن او بســيار مفي
ــه  ــد! ب ــک می کن ــدا نزدي ــه خ ــان را ب انس
ــه  ــی را ب ــه آدم ــرم ک ــای مح ــالف غن خ
ــد در  ــا می تواني ــس ت ــاند. پ ــو می کش له
ــه  ــرا ک ــد، چ ــرآن کني ــت ق ــب ها قرائ ش

ــن اســت. ــرآن شــراب مؤمني ــت ق قرائ
ــه انجــام دادن  ــه: ب ــاد اين ک ــر شــما ب 4. ب
ــه  ــما ب ــک از ش ــر ي ــه ه اوراد و أذکاری ک
عنــوان دســتور در دســت داريــد، ملتــزم و 
متعهــد باشــيد! و بــر شــما بــاد بــه مداومت 
ســجدة يونســّيه و گفتــن ذکر يونســّيه: »ال 
ــن  ــُت ِم ــی ُکْن ــبحانَک إن ــَت ُس ــَه إال أن إل
ــا هــزار  الظالميــن« در ســجده از پانصــد ت

مرتبــه.
5. بــر شــما بــاد بــه زيــارت مشــهد 
ــر  ــرم مطه ــان ح ــراد هم ــه م ــم، ک اعظ
اميرالمؤمنيــن)ع( و قبــر نورانــی آن بزرگوار 
اســت، و نيــز ســاير مشــاهد مشــرفة اهــل 
البيــت)ع( و مســاجد معظمــه ماننــد: 
ــی، مســجد  مســجد الحــرام، مســجد النب
ــی  ــور کل ــه ط ــهله و ب ــجد س ــه، مس کوف
هــر مســجدی از مســاجد! زيــرا مؤمــن در 
مســجد، هماننــد ماهــی اســت در آب دريا! 
6. و هيــچ گاه پــس از نمازهــای واجــب 
خــود، تســبيحات حضــرت صديقــه صلَوات 
ــن  ــرا اي ــد، زي ــرک ننمايي ــا را ت اهلل عليه
ــر«  ــر کبي ــواع »ذک تســبيحات، يكــی از ان

ــت.« ــده اس ــمرده ش ش
7. يكــی از وظائــف مهــم و الزم بــرای 
ســالک إلــی اهلل، دعــا بــرای فــرج حضــرت 
حّجــت صلــوات اهلل عليــه در قنــوت »َوتـْـر« 
ــة  ــر روز و در هم ــد در ه ــه باي ــت. بلك اس

ــرج آن  ــرای ف ــا، ب ــة دعاه ــات و هم اوق
ــا نمــود. ــوار دع بزرگ

8. و يكــی ديگــر از وظائــف الزم و مهــم، 
قرائــت زيــارت جامعــه، معــروف بــه 
ــه اســت. ــره« در روز جمع ــة کبي »جامع

ــاً  ــرآن حتم ــت ق ــه قرائ 9. الزم اســت ک
کمتــر از يــک جــزء نباشــد.

ــدار و  ــه دي ــيار ب ــد بس ــا می تواني 10. ت
زيــارت بــرادران نيكــوکار خــود بشــتابيد، 
چــرا کــه به راســتی آن هــا برادرانــی 
ــير،  ــام مس ــه در تم ــی ک ــتند واقع هس
ــش،  ــت خوي ــا رفاق ــانند و ب ــراه انس هم
آدمــی را از کريوه هــای نفــس و تنگناهــا 

و عقبــات آن عبــور می دهنــد!
11. بــه زيــارت اهــل قبــور ملتزم باشــيد 
ــداوم و همــه روزه  ــه به صــورت م ــی ن ول
)مثــالً در هفتــه، يــک روز انجــام بگيرد( و 
نبايــد زيــارت قبــور در شــب واقع گــردد.
ــتی  ــه کار؟! به راس ــا چ ــا دني ــا را ب »م
ــتی و  ــه پس ــب داده، ب ــا را فري ــا م دني
ــزت و  ــام ع ــا را از مق ــانيد! م ــت کش ذلّ
رفعــت پاييــن آورد! و دنيــا پســت تر 
ــرار  ــرای مــا هــدف ق از آن اســت کــه ب
گيــرد! پــس آن را بــرای اهــل دنيــا 
واگذاريــد! پــس بــه بــه! خوشــا بــه حــال 
آن مردانــی کــه بدن هــای آنــان در ايــن 
ــی قلوبشــان در  ــی اســت ول ــم خاک عال
عالــم الهــوت، يعنــی در عالــم احديــت 
ــرواز  ــروردگار در پ ــّز پ ــت و ع و واحديّ
می باشــد! و ايــن افــراد، اگــر چــه از 
نظــر تعــداد بســيار کــم هســتند وليكــن 
از نظــر قــّوت و مــدد و از جهــت واقعيــت 
و اصالــت و حقيقــت دارای اکثريــت 
می باشــند. مــن می گويــم آنچــه را کــه 

شــما می شــنويد و از ذات اقــدس حضــرت 
ــم.« )1357  ــب مغفــرت می نماي حــق طل

هـ ق( 
مرحــوم  کــه  اســت  دســتوراتی  ايــن 
ــود داده اســت، و  ــاگردان خ ــه ش قاضــی ب
ــاه  ــن ســه م ــن دســتورات را در اي ــا اي رفق
ــكان.  ــد ام ــه در ح ــد؛ البت ــام می دهن انج
ــد هــر روز را روزه  هــر کســی کــه نمی توان
بگيــرد، حتی االمــكان 5 روز از رجــب و 10 
روز از شــعبان را بگيــرد، خالصــه به حســب 
مالحظــه مــزاج و قــوه و حــال و اســتعداد 

بگيــرد.
و قرائــت القــرآن در شــب َعلــی َحــّد 

ــر  ــواب و اگ ــی نخ ــر می توان ــدرِت. اگ ُق
ــد،  کســی نمی توانــد همــه شــب را نخواب
صــب باشــد، صــب يعنــی جگــر ســوخته، 
بيــدار خوابــی کنــد، شــب زود بخوابــد و 
ســعی کنــد بيــدار خــواب کنــد طــوری 

ــرد. ــود را بگي ــتراحت خ ــدن اس ــه ب ک
مرحــوم قاضــی اول شــب می خوابيدنــد بعد 
نمــاز می خواندنــد و بعــد می خوابيدنــد و باز 
نمــاز می خواندنــد، همين طــور تا دو ســاعت 
بــه اذان کــه ديگــر نمی خوابيدنــد، مرحــوم 
ــدار  ــح بي ــه اذان صب ــاعت ب ــد 3 س آخون
ــد  ــا نياوري ــه شــب را به ج ــر نافل ــد، اگ بودن
فايــده نــدارد و عرفــان معنــی نــدارد. عرفــان 

 !بــه عمــل اســت نــه بــه گفتــن

مرحوم قاضی اول شب می خوابیدند بعد نماز می خواندند و بعد می خوابیدند و باز نماز 
می خواندند، همین طور تا دو ساعت به اذان که دیگر نمی خوابیدند
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ماه ترین ماه
بیاناتی از آیت اهلل العظمی بهجت)ره( در

 باب ماه مبارک رمضان

ــالم  ــای اس ــه در دني ــی ک ــبت های مهم ــی از مناس ــک يك بی ش
هرســاله تكــرار می شــود و از جملــه مناســباتی اســت کــه بــه فرقــه 
خاصــی از مســلمانان تعلــق ندارد، مــاه مبــارک رمضان اســت؛ ماهی 
کــه در بيــن مســلمين بــه مــاه خــدا و ميهمانــی او مشــهور اســت. 
ماهــی کــه مســلمانان همــه در تالشــند تــا زيــر بــاران رحمــت الهی 
بــدون چتــِر گنــاه بــه رقــص بندگــی درآينــد کــه پيامبــر رحمــت 
ــه اول  ــی ک ــان[ ماه ــاه رمض ــود: »]م ــلم فرم صلی اهلل عليه وآله وس
ــت و آزادی از دوزخ  ــرت و آخــر آن اجاب ــه اش مغف آن رحمــت، ميان

اســت.«1
ــدا  ــت خ ــاداش و رحم ــتحق پ ــه ای مس ــر بهان ــه ه ــه ب ــی ک ماه
می شــوی؛ »نفس هايتــان در ايــن مــاه تســبيح و خوابتــان عبــادت 
اســت.«2 ماهــی کــه در آن جــز شــقی، در گناهانــش باقــی نمی مانــد 
و همــه از جــاری زالل ايــن مــاه طاهــر و پــاک می گردنــد؛ »در آخــر 
ــده از  ــزار آزادش ــد را هزاره ــارک رمضــان، خداون ــاه مب ــر روز از م ه
آتــش اســت؛ چــون شــب و روز جمعــه شــود، هــر ســاعتی هزارهــزار 
و در شــب و روز آخــر مــاه رمضــان بــه تعــداد تمــام آزادشــدگان در 

طــول مــاه، از آتــش نجــات می يابنــد.«
ــاه  ــی اهلل، م ــالک  ال ــرای س ــال ب ــدای س ــی و ابت ــدای راه بندگ ابت
ــه  ــش، آن روز ک ــدا و کتاب ــزد خ ــا در ن ــداد ماه ه ــت؛ »تع خداس
آســمان ها و زميــن را آفريــد، دوازده مــاه اســت و آغــاز آن، مــاه خــدا 
يعنــی مــاه رمضــان اســت.«3 بنــده يــک ســال بندگــی کــرده تــا در 
ايــن مــاه اليــق ضيافــت الهــی شــود و بــه تماشــای محبــوب خــود 

ــيند. بنش
ــت  ــد از راه عبودي ــه می توان ــده ک ــوری آفري ــان را ط ــد انس »خداون

و بندگــی خالــص، از مقــام مالئكــه گام فراتــر نهــد و مقامــات انبيــا 
و اوليــا را کســب کنــد. رؤيــت خداونــد متعــال در دنيــا، بــه همــان 

ــكان دارد.« ــت در آخــرت ام مــالک رؤي
ســالک  الــی اهلل در وداع ايــن مــاه، ســالی را بــه ســختی گذرانــده و 
اينــک در آســتانه ورود بــه آن دســت بــه دعــا برداشــته کــه »الّلُّهــمَّ 
لَْنــا فِيــِه لَِمــا وََعــْدَت أَْولَِيــاءََک ِمــْن َکَراَمِتــَک، وَ أَوِْجــْب لََنــا فِيــِه  أَهِّ
َمــا أَوَْجْبــَت أِلَْهــِل الُْمَبالََغــِة فـِـي َطاَعِتــَک، وَ اْجَعلَْنــا فـِـي نَْظــِم َمــِن 

اْســَتَحقَّ الرَّفِيــَع اأْلَْعلـَـی بَِرْحَمِتــَک.«4 

ماه بندگی
انســان در ايــن دنيــا مأمــور بــه ســاختن ســيرت خويــش اســت. او 
آمــده اســت تــا بــا بندگــی، صورتــی بــرای آخرتــش بيارايد و خــود را 

بــرای ابديــت آمــاده کنــد.
سـيرتی کـاندر وجـودت غالـب است
هم بر آن تصوير، حشرت واجب است

ُِّكــمْ فـِـي أَيَّــاِم َدْهِرُکــْم نََفَحــاٍت أاََل َفَتَعرَُّضــوا لََهــا«5 بهتريــن  »إِنَّ لَِرب
ــا،  ــيرتی زيب ــه س ــيدن ب ــرای رس ــالش ب ــازی و ت ــت خودس فرص
اســتفاده از موســم مــاه مبــارک رمضــان اســت؛ چــرا کــه فرمــود: 
»َعَمُلُكــْم فِيــِه َمْقُبــوٌل وَ ُدَعاُؤُکــْم فِيــِه ُمْســَتَجاٌب«؛6 از اين رو ســالک 
 الــی اهلل بــه تكاپــو می افتــد و بــدن خــود را بــه زحمــت می انــدازد و 
پــا روی نفــس می گــذارد و خواســته های خــدا را بــر خواســته های 
وَراِن؟!؛  خــود ترجيــح می دهــد: »َهــل الّديــُن إاِلَّ التَّرجيــُح ِعْنــَد الــدَّ
آيــا ديــن جــز ترجيــح ]آخــرت بــر دنيــا و يــا رضــای خــدا بــر هوای 
ــن داری انســان  ــر اســت؟!«؛ دي ــگام دوران ام نفــس و شــيطان[ هن
ــرت، و  ــا و آخ ــی دني ــر دو راه ــر س ــه ب ــود ک ــوم می ش ــی معل وقت
متابعــت هــوای نفــس و شــيطان و يــا بندگــی رحمــان قرار گيــرد.«

چشـم از ناپاکی هـا می بنـدد و دسـت به سـوی آن دراز نمی کنـد و 
قلـب خـود را بـرای خـدا خالی می کنـد. بـرای قرب به محبـوب به 
مسـتحبات می پـردازد: »امتثال نافلـه از امتثال فرايض اقوی اسـت؛ 
يعنـی اگرچـه ُمْمَتَثـل در فريضـه اقوی اسـت، ولی امتثـال و اظهار 
عبوديـت و عبديّـت در نوافـل، اقوی از فرايض اسـت.« خالصه آن که 

سـالک در ايـن ماه رهسـپار جـاده بندگی می شـود.
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توبه دارای مراتبی است و تنها لقلقه زبان جز خسارت دنیا و آخرت ثمری ندارد. شرط اول نیز 
ادای حق ّالناس است و پس از آن، خروج از گناهان فردی

شرط اول قدم
تــا انســان قلــب خــود را از غيــر خالــی نكنــد، خــدای در آن جــای 
ُ لَِرُجــٍل ِمــْن َقلَْبْيــِن فــي  َجْوفِــه.«7 توبــه ای  نگيــرد: »مــا َجَعــَل اهللَّ
حقيقــی و راســتين نياز اســت تــا انســان را از هرآنچه ســبب دوريش 
از خداســت، خالــص گردانــد تــا بــه ســراپرده محبــوب درآيــد. »ُکلُّ 
َــُة  ْوب ــُوِب؛ َفالتَّ ن ــَن الذُّ ــٌة وَ تَْطهيــٌر ِم َــَة تَْخلَِي ْوب ــٌر ألنَّ التَّ ـِـٍب ُمَتَطهِّ تائ
ْوبـَـُة تَْحلَِيــٌة. وَالتَّْحلَِيُة لُْبٌس  هــارَةِ، وَالتَّْطهيــُر وَالتَّ تَْخلَِيــٌة وَ تَْحلَِيــٌة بِالطَّ
ــرِ، َفُهــَو لُْبــٌس بَْعــَد لُْبــٍس؛ هــر توبه کننــده ای پاکيزه اســت،  لِلُْمَتَطهِّ
زيــرا توبــه تخليــه و پاکيزگــی از گناهــان اســت. پــس توبــه، تخليه و 
تحليــه و آراسته شــدن بــه طهــارت اســت، و پاکيزگــی و توبــه تحليه 
اســت. و تحليــه يــک نــوع پوشــش بــرای شــخص پاکيــزه اســت؛ 

پــس توبــه، پوشــِش بعــد از پوشــش اســت.«
توبــه دارای مراتبــی اســت و تنهــا لقلقــه زبــان جــز خســارت دنيــا و 
آخــرت ثمــری نــدارد. شــرط اول نيــز ادای حق ّالنــاس اســت و پــس 
از آن، خــروج از گناهــان فــردی. »البتــه توبــه ی هــر چيــز به حســب 
خــود آن چيــز اســت؛ اگــر مــال کســی را از بيــن بــرده باشــيم، بايــد 

اول آن را بــه صاحبــش برگردانيــم، ســپس از آن اســتغفار کنيــم.« 
ســالک  الــی اهلل بايــد بــه مراقبــه کامــل از اعمــال خويــش بپــردازد 
و خــود را هــر لحظــه بــه حســاب بكشــد کــه »لَْيــَس ِمنَّــا َمــْن لـَـْم 
يَُحاِســْب نَْفَســُه فـِـي ُکلِّ يَــْوم.«8 ســالک تمــام اعمــال و حــرکات و 
ســكنات خــود را بــه حــول و قــوه  الهــی می دانــد؛ از ايــن رو وقتــی 
عمــل حســنه ای در کارنامــه خــود می بينــد، بــه خــود نمی بالــد و از 
خــدا توفيــق بيشــتر می طلبــد و چــون کار ناپســندی از او ســر زد، به 

تضــرع و توبــه ســعی در جبــران گذشــته دارد.
»مــا بايــد اهــل محاســبه باشــيم، هــر چنــد اهــل توبــه نباشــيم و 
تــدارک نكنيــم، خــود محاســبه مطلوب اســت. اگــر بدانيم فــالن روز 
حســينی و فــالن روز يزيــدی هســتيم، بهتــر از ايــن اســت کــه اصاًل 
ندانيــم يزيــدی هســتيم يا حســينی. ســرانجام ممكــن اســت روزی 

بــه خــود بياييــم و بخواهيــم تــدارک کنيم.«

آستان طلب
ـ خــود را بــه  ـ کــه خطرهاســت در آن  ســالک در ســير بــه ســوی اهلل 
ســالح های کارآمــدی مجهــز می کنــد و بــا تــوکل بــه خــدا هيــچ  
ترســی بــه دل راه نمی دهــد و حرکــت بــه ســوی او را از مــاه مبــارک 
ــالُحُه  ــن«9 و »ِس ــالُح الُمْؤِم ــا ِس ع رمضــان آغــاز می کنــد کــه »الدُّ

الُبكاء.«10 
»آيــا مــا کــه در اسلحه ســازی و تجهيــزات نظامــی از کفــار عقبيــم، 
ُّدعــآُء  بايــد در دعــا هــم مؤّخــر باشــيم؟! در روايــات آمــده اســت: »أَل
ََّک أَْقــَرُب َمْن  ، إِن ِســالُح الُْمْؤِمــِن« و در بعضــی دعاهــا داريــم: »أَلّلُهــمُّ
ــوان از او  ــو نزديک تريــن کســی هســتی کــه می ت ــا، ت ــَی؛ خداي ُدِع

چيــزی خواســت«؛11 يعنــی خــدا قريــب و مجيــب اســت.
ــی از مؤمنيــن دعــا می کننــد و از خــدا حاجــت می خواهنــد،  خيل
ــر  ــد کارگ ــر نياي ــی ب ــا و تضــرع از عمــق جــان آدم ــر دع ــی اگ ول
نيســت. دعــا شــرايطی دارد کــه اگــر آن هــا رعايــت شــوند، قطعــاً 
مســتجاب اســت؛ مگــر می شــود بــا زبــان از خدا چيــزی را خواســت 

ــا عمــل آن را رد کــرد. و ب
»اســتجابت دعــا شــرطش توبه اســت. اگــر شــرايط دعا جمع باشــد، 

اســتجابت دعــا حتمــی خواهــد بــود. البتــه اســتجابت بــه ايــن معنا 
نيســت کــه تــا دعــا کرديــم فــوراً نتيجــه اش را ببينيــم، بلكــه گاهی 
ــص می شــود کــه  اســتجابت بعــد از دعــای خــاص خالــص و ُمخلَ
جــزو اخيــِر علـّـت تاّمــه اســت. مــا بايــد دعــا کنيــم تــا توفيــق حــال 

دعــا را پيــدا کنيــم.«
مناسک دعا را بايد يک به يک به جا آورد:

جهت دعا اين امور الزم است:
ـ تبــارک  1. ثنــا، تعظيــم و تمجيــد ســاحت مقــدس حضــرت حــق 

ـ ؛ و تعالــی 
2. اقــرار بــه گناهــان و اظهــار ندامــت از آن، کــه تقريبــاً به منزلــه  توبه 

يا مــالزم آن اســت؛
ــه وســيله و  ــر محمــد و آل  محمــد عليهم الســالم، ک ــوات ب 3. صل

واســطه فيــض هســتند؛
4. بكا و گريه، و اگر نشد تباکی، ولو خيلی مختصر.

و بعــد از اين هــا درخواســت حاجــت کــه در ايــن صــورت، 
برآورده شــدن حاجــت برو برگــرد نــدارد. البتــه اگــر ايــن مطالــب در 
ســجده باشــد، مناســب تر اســت و تأثيــر بــكا در ايــن ميان بــه جايی 
ــإِنَّ  ــر آمــده: »َف می رســد کــه در عمــل ام داوود و نيــز در قنــوت وت
ذلـِـَک َعالَمــُة اْلجابـَـِة؛ ايــن نشــانه  مستجاب شــدن اســت«12 يعنــی 
راه تكوينــی بــه خــدا، و ارتبــاط بــا غيــب اســت، البّتــه بــرای کســی 

کــه ايــن مطالــب را بــاور کنــد.« 
مــاه رمضــان، گاهِ مستجاب شــدن دعاســت کــه »َعَمُلُكْم فِيــِه َمْقُبوٌل 
وَ ُدَعاُؤُکــْم فِيــِه ُمْســَتَجاٌب.« بايــد فرصــت را غنيمــت شــمرد و دوای 
تمامــی دردهــا را از خــدا خواســت. نبايــد بخــل ورزيــد؛ بايــد بــرای 
حــل مشــكالت تمامــی مؤمنيــن، بلكــه تمامــی انســان ها دعــا کرد.

»راه خــالص از گرفتاری هــا منحصــر اســت بــه دعاکــردن در َخلـَـوات 
بــرای فــرج ولی عصــر عّجل اهللّ تعالی فرجه الّشــريف. نــه دعــای 
ــْل َفَرَجــُه«، بلكــه  هميشــگی و لقلقــه  زبــان و ِصــرف گفتــن »َعجِّ
دعــای بــا خلــوص و صــدق نيــت و همــراه بــا توبــه. مــا خــود را از 
اطرافيــان و دوســتان آن حضــرت می  دانيــم، ولــی در ايــن امــر، يعنی 

دعــا بــرای تعجيــل ظهــور او، مســامحه می  کنيــم! 
ــل َفَرَجــُه«  ظهــور آن حضــرت اََهــّم حاجــات ماســت، ولــی مــا »َعجِّ
می  گوييــم، فقــط بــرای اين کــه بفهمانيــم مجلــس ختــم شــد، و يــا 
ــردم  ــا م ــتيم ت ــوات می  فرس ــردم، صل ــام م ــوارد ازدح ــه در م اين ک
جابه جــا شــوند، نــه اين کــه جــداً بخواهيــم صلــوات بفرســتيم. بــا 
ــه  ــک ب ــَع ذل ــا و خداســت، َم ــن م ــم او واســطه   بي ــه می  داني اين ک
فكــر او نيســتيم! ای کاش می  دانســتيم کــه احتيــاج او به مــا و دعای 
مــا بــرای او، بــه نفــع خــود ماســت؛ وگرنــه قــرب و منزلــت او در نــزد 

خــدا معلــوم اســت.«

نصيحت پير ميکده
وقتــی ســالک، پيــر خــود را می يابــد، از او بــرای رســيدن بــه مقصــود 
راهنمايــی و دســتگيری می خواهــد. مــراد او می گويــد: راه رســيدن 

بــه محبــوب در طريق عشــق اســت.
ــد:  ــد می فرماي ــت. خداون ــب اس ــی، ُح ــت و بندگ ــاس عبودي »اس
ــان خــدا را  ــان را دوســت دارد و آن ــد آن ــُه؛ خداون َ ــْم وَيُِحبُّون »يُِحبُُّه
؛  ــا هلِلّ َِّذيــَن ءَاَمُنوآ أََشــدُّ ُحبًّ دوســت دارنــد.« 13 و نيــز می فرمايــد: »وَ ال

سالک در سیر 
به سوی اهللـ  که 
خطرهاست در آنـ  
خود را به سالح های 
کارآمدی مجهز 
می کند و با توکل 
به خدا هیچ  ترسی 
به دل راه نمی دهد 
و حرکت به سوی 
او را از ماه مبارک 
رمضان آغاز 
می کند
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سلوک

و کســانی کــه ايمــان آورده انــد، 
بيشــترين محبــت را بــه خــدا 

ــد.«14  دارن
ــّيدی  ــاق، س ــله عش سرسلس
ــه  ــاووس. او ب ــار ط اســت از تب
الهــام الهــی مطالبــی می گويــد 
کــه تــا آن زمــان کســی از 
آن هــا اطالعــی نداشــت. او 
دقايقــی از بندگــی را بيــان 
ــق  ــرآغاز طري ــه س ــی دارد ک م
عشــق اســت. شــيوه اش عشق، 

ــت.  ــی اس ــش بندگ مرام
ســيدبن طاووس  »مرحــوم 
و  تعبديــات  در  رحمــه اهلّل 
ادعيــه از ذخايــر بــوده اســت. او 
مّدعــی اســت کــه خداونــد مقــام الهــام را بــه او عطــا کــرده اســت. 
ــی  ــا ربيع الثان ــع االول ي ــال ربي ــال ضمــن اعم ــاب اقبال االعم در کت
صريحــاً می گويــد کــه برخــی از دعاهــا را خــود انشــا کــرده اســت، و 
دعاهــای زيــادی نيــز بــا عــدم تصريــح بــه انشــای خــود ذکــر کــرده 
کــه واقعــاً بــا دعاهــای مأثــوره از حضــرات معصوميــن عليهم الســالم 
ســنخيت دارد و از لحــاظ علــّو مضاميــن، از کالم غيرمعصوميــن برتر 
ــه ســال اســت کــه  ــاب مراقب ــاب »اِقبال ُاالَعمــال« کت اســت.«  کت
توســط ســيد نگاشــته شــد. ايــن کتــاب مــورد اقبــال علمــای عامل 
و عاشــقان طريــق محبــوب قــرار گرفــت و ســالكان تشــنه را جرعــه 
وصــال نوشــانيد. »هرکــس اقبال ســيدبن طاووس را نداشــت، اســاتيد 
مــا او را رفيــق خــود نمی شــمردند. هــر مقــدار از اقبــال را که مطالعه 
کردنــی اســت، مطالعــه و هــر مقــدار را کــه عمــل کردنــی اســت، به 

هرانــدازه حــال داريــد عمــل کنيــد.« 
در دوران مــا نيــز وقتــی خدمــت عــارف واصل و عاشــق آســتان الهی 
و ائمــه اطهــار، شــيخ محمدتقــی بهجــت قدس ســره، می رســيدند 
و بــرای عمــل در مــاه مبــارک رمضــان و نيــز رجــب و شــعبان در 
ــنيدند:  ــواب می ش ــور ج ــد، اين ط ــتورالعمل می کردن ــت دس خواس
»اقبــال، اقبــال، اقبــال«؛ »مطالعــه و عمــل بــه اقبــال ســّيد کافــی 
اســت« و يــا »اَنســب ]مناســب تر[ از کتــاب اقبــال ســراغ نــدارم.«

خلوت دل
ــدگان خــاص الهــی  ــژه بن ــان ســاعات شــبانه روز، شــب ها وي از مي
اســت؛ کســانی کــه خــود را بــرای خــدا خالــص کردنــد و شــب را که 
همــه در خــواب و اســتراحت بــه ســر می برنــد بــه عبــادت معبــود 
خويــش بــه پــا خاســته اند. تاريكــی شــب، فرصــت مناســبی بــرای 
ــا معشــوق اســت. خداونــد نيــز نــور خــود را در دل آنــان  خلــوت ب
ــد و آن هــا را از خاصــان درگاه خــود قــرار می دهــد. ســالک  می تابان
هميــن شــب زنده داری و عبــادات خــود را نيــز بــه حــول و قــوه الهــی 
می دانــد و از خــدا هميشــه حــال و توفيــق نمــاز شــب را خواســتار 
اســت، و روز در مراقبــه اســت گناهــی از ســر نزنــد تــا ســبب ســلب 

توفيــق نمــاز شــب گــردد.
»مـا در بيـداری درسـت به وظيفه  خـود عمل نمی کنيم، بـا اين حال 

منتظـر هسـتيم کـه بيـدار شـويم و تهجد به جـا آوريـم. اگـر توفيق 
شـامل حـال انسـان گـردد، از خواب بيدار می شـود و مشـغول تهّجد 
می گـردد، ولـی اگر توفيق نباشـد، چنان چه بيـدار هم بشـود، از آن ها 
بهـره نمی بـرد. ايـن مطلب بـه يقين ثابت اسـت و خيلی هـا نيز نقل 
کرده انـد کـه اگر از حال انسـان معلوم شـود که می خواهد نماز شـب 
بخوانـد، بيـدارش می کنند، بـدون احتياج بـه دعاها و آيـات معهوده. 
ايـن بيدارکـردن بـه طرق مختلف اسـت: يـا در می زنند و يـا صدايی 

می آيـد و يـا او را بـه نـام صدا می زننـد و...« 
امــا در شــب های مــاه مبــارک رمضــان شــبی اســت کــه مقــّدرات 
ــه امــام  يــک ســال رقــم می خــورد؛ شــبی کــه اعمــال انســان ها ب
عصــر عليه الســالم عرضــه می شــود و روزی هــای مــادی و معنــوی 
يــک ســال تقســيم می گــردد؛ شــبی برتــر از هــزار مــاه. علمــای باهلل 
نيــز شــب های مــاه رمضــان و گاه شــب های ســال را در انتظــار ايــن 
ــی  ــه عباد  ت هاي ــد و ب ــداری می گذرانن ــه بي ــدر ب ــب عظيم الق ش
بــاور نكردنــی می پردازنــد. »می شــنيديم و بــاور نمی کرديــم، 
لــذا بــه يكــی از معاصريــن مــا گفتــه بودنــد در زمــان مــا در يــک 
شــب، هفتــاد نفــر در قنــوت نمــاز وتــر دعــای ابوحمــزه می خواندند. 
ايشــان بلنــد شــده بــود و خــود در يكــی از شــب های مــاه رمضــان 
اِحصــا )شــمارش( کــرده بــود و ديــده بــود در حــرم حضــرت اميــر 
ــر  ــوت وت ــر در قن ــاه نف ــرم، پنج ــراف ح ــالم  و رواق و اط عليه الس
ــزرگان شــب های  مشــغول دعــای ابوحمــزه هســتند. بســياری از ب
مــاه رمضــان را بيــدار می ماندنــد و نمی خوابيدنــد، هــر چنــد نــزد مــا 
تقريبــاً واضــح اســت که شــب بيست وســوم مــاه رمضــان، شــب قدر 
اســت. ولــی بايــد قــدری دقــت شــود کــه اول مــاه دقيقــاً تشــخيص 
داده شــود. مرحــوم آقــای طباطبايــی )عالّمــه ســيد محمدحســين 
طباطبايــی( هــم همين طــور بــود و شــب های مــاه رمضــان بيــدار 
بــود و می فرمــود: »يــک وقــت در روز اين قــدر خوابيــده بوديــم، کار 
بــه اين جــا رســيد کــه وقتــی بيــدار شــديم، بــا اســتعجال وضويــی 
بــرای ظهــر و عصــر گرفتيــم و ظهَريْــن )نمــاز ظهــر و عصــر( را بــا 

وضــو در آخــر وقتــش اداء خوانديــم!« 
رمضــان  شــب های  کــه  کســانی  بوده انــد  هــم  کربــال  در 
ــده  ــه گع ــد ک ــل می کردن ــا نق ــی از بعضی ه ــد، حت نمی خوابيدن
)جلســه  گفتگــو و شب نشــينی( می گرفتنــد و صحبــت می کردنــد 

 .ــرد ــان نب ــا خوابش ت

1. کافی، ج٤، ص67.
2. امالی شیخ صدوق، ص٨5.

3. همان.
٤. صحیفه سجادیه، ص190.

5. بحار األنوار، ج 6٨، ص221؛ الوافی، ج1، ص552.
6. عیون أخبار الرضا)ع(، ج 1، ص295؛ أمالی شیخ صدوق، ص93.

7. أمالی شیخ مفید، ص233؛ بحاراألنوار، ج 2٤، ص31٨.
٨. کافی، ج 2، ص٤53؛ وسائل الشیعة، ج 16، ص95.

9. کافی، ج 2، ص٤6٨؛ عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج 2، ص37.
10. إقبال األعمال، ج 2، ص710؛ مصباح کفعمی )جنة األمان الواقیة(، ص560.

11. إقبال األعمال، ج 1، ص3٤6؛ بحار األنوار، ج 95، ص223.
12. إقبال األعمال، ج 2، ص663؛ بحار األنوار، ج 95، ص٤0٤.

13. مائده : 5٤.
1٤. بقره : 165.

منبع:
مرکز تنظیم و نشر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت

اگر توفیق شامل 
حال انسان گردد، 

از خواب بیدار 
می شود و مشغول 
تهّجد می گردد، 

ولی اگر توفیق 
نباشد، چنان چه 

بیدار هم بشود، از 
آن ها بهره نمی برد
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در پیشگاه خدای عظیم
 شرح آیت اهلل جوادی آملی 

بر یکی از آداب ماه روزه
پيامبــر گرامــی اســالم در آخريــن جمعــه ماه شــعبان خطبــه ای ايراد 
کــرده و فرمودنــد: مــاه رمضــان فرصــت مناســبی اســت تــا انســان بــا 

اســتغفار، خــود را از بنــد گنــاه و هوس هــا آزاد کنــد.
حضــرت ســپس بــه بيــان آداب مــاه مبــارک رمضــان پرداختــه و در 
بخشــی از آن خطبــه، يكــی از آداب مــاه مبــارک رمضان را صلــه ارحام 
و حفــظ زبــان بيــان می کننــد. آيــت اهلل العظمــی جــوادی آملــی در 
کتــاب حكمــت عبــادات بــه شــرح ايــن خطبــه پرداختــه و اظهــار 
داشــتند: انســان نه تنهــا هنگامــی که روزه هســت، بلكــه در طــول ماه 

نيــز بايــد ايــن امــور را رعايــت کنــد.
معظم له در شرح بخشی از اين خطبه بيان می دارند:

ــه و  ــورد صل ــام را م ــنتكم« ارح ــوا ألس ــم وَاحفظ ــوا أرحاَمك »وَِصل
ديــدن قــرار داده و زبانتــان را حفــظ کنيــد. نه تنهــا هنــگام روز کــه 
روزه هســتيد، بلكــه در طــول مــاه، ايــن امــور را رعايــت کنيــد. چــون 
اين هــا آداب روزه نيســت، آداب مــاه روزه اســت. بحثــی در آن نيســت 
کــه روزه دار موظــف اســت زبانــش را حفظ کند، اّما وقتی شــب رســيد 
آيــا می توانــد هــر چــه خواســت بگويــد؟ فرمــود: در طــول ايــن مــاه 
زبانتــان را حفــظ کنيــد. امــام صــادق)ع( از اجــداد گرامشــان از رســول 
اهلل)ص( نقــل فرموده انــد کــه: »مــن َعــرِف اهلل وعّظمــه َمَنــع فــاه مــن 
الــكالم و بَْطنــه من الطعــام وعّنا نفســه بالّصيام والقيــام« فرمــود: برای 
اين کــه انســان مواظــب دهــان باشــد و هــر حرفــی را نزنــد، معرفــت 
خــدا الزم اســت. کســی کــه خــدا را بشناســد و او را بــزرگ بشــمارد، 

در پيشــگاه خــدای عظيــم، هــر حرفــی را نمی زنــد و شــكم را هــم 
ــّذت خــوردن  ــوده نمی کنــد. ل ــا هــر غــذا، گرچــه حــرام باشــد، آل ب
چنــد لحظــه ای اســت کــه غــذا در دهــان اســت. کســی کــه خــدا 
را شــناخت کنــار هــر ســفره ای نمی نشــيند. عنايــت دارد کــه خــود 
را بــا روزه گرفتــن بپرورانــد؛ خــودش را فرامــوش نمی کنــد. يكــی از 
نصيحت طلبــان بــه ابــاذر نوشــت کــه مرا نصيحــت کــن. اباذر هــم در 
جــواب مرقــوم فرمــود: »بــه عزيزتريــن دوســتانت ســتم نكــن«. دوباره 
آن شــخص نوشــت کــه ايــن مطلــب روشــنی بــود، انســان کــه بــه 
دوســت عزيــزش جفــا نمی کنــد. ابــاذر در جــواب نوشــت: عزيزتريــن 
افــراد نســبت بــه آدم، خــود »او« اســت. )هيچ کــس بــه انــدازه خــود 
آدم پيــش انســان عزيــز نيســت( فرمــود: جــان خــود را نيــازار، چــون 
هــر گناهــی کــه انســان مرتكــب می شــود، فشــاری اســت کــه بــر 
جــان خــود وارد می کنــد. کســی کــه تنهــا مواظــب باشــد هــر حرفی 
را نزنــد، پرخــوری نداشــته باشــد يــا هــر غذايــی را نخــورد، روزه اش را 
بگيــرد، نمــازش را بخوانــد، چنيــن کســی از مؤمنــان معمولــی اســت 
نــه اوليــای خــدا. اوليــای الهــی اهــل تأمــل و تفكــر و تعمــق هســتند. 
حــرف می زننــد ولــی حــرف آنــان يــاد حــق اســت. قــال رســول اهلل: 
»إّن أوليــاء اهلل ســكتوا فــكان ســكوتهم ذِْکــراً، و نظــروا فــكان نظُرهــم 
ِعْبــرة، ونطقــوا فــكان نُْطقهــم حكمــًة، ومشــْوا فــكان مْشــيهم بيــن 
الّنــاس برکــًة، لــوال اآلجــال التــی قــد کتــب اهلل عليهــم لــم تســتقّر 
]لــم تقــّر[ أرواحهــم فــی أجســادهم خْوفــاً مــن العــذاب وشــوقاً إلــی 
الثــواب.« بــه مؤمــن معمولــی می گوينــد: زيــاد حرف نــزن؛ بــه مؤمن 
عــارف می گوينــد: مرتــب ســخن بگــو، مــردم را هدايــت و به يــاد حق 

 .متذکــر کــن

1. اربعین شیخ بهایی، ص 76، ح 2.
2. ارشاد القلوب، ج 1، ص 3٤5.

3. کافی، ج 2، ص 237.

ـ 156 مأخذ: حکمت عبادات، صفحات 155 
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گفتار

رمضان
سوزاننده گناهان

گفتاری از  استاد فاطمی نیا با موضوع شب  قدر
خداونــد در قــرآن می فرمايــد: »شــهر رمضــان الــذي انــزل فيــه 
القــرآن هــدی للنــاس و بينــات مــن الهــدی والفرقــان.« بعضــی 
ــای  ــاًل از نام ه ــه رمضــان اص ــر اين ک ــر اســت ب ــات ناظ از رواي
ــوا  ــد: ال تقول ــه می فرماي ــم ک ــث داري ــی حدي ــت و حت خداس
جــاء رمضــان و ذهــب رمضــان نگوييــد رمضــان آمــد و رمضــان 
رفــت قولــوا جــاء شــهر رمضــان بگوييــد مــاه رمضــان آمــد. حاال 

ايــن حديثــی اســت کــه می شــود مــورد تحقيــق قــرار بگيــرد و 
ممكــن اســت کــه رمضــان بــه اعتبــاری از نام هــای خــدا باشــد، 
ايــن حــرف مســتبعدی نيســت. و امــا از نظــر لغــت مالحظــه 
می فرماييــد کــه را و ميــم و ضــاد اصــل لغــت رمضــان اســت، 
ــه  ــب هميش ــت خ ــت اس ــر لغ ــر جوه ــد ب ــون، زائ ــف و ن ال
ــان  ــان« هم ــد »حدث ــما می گويي ــی ش ــت وقت ــور اس همين ط
حــا و دال و ثــا اصــل لغــت اســت بقيــه زائــد اســت، علــی کل 
حــال ايــن مــاده راء و ميــم و ضــاد را لغويــون برســی کرده انــد 
ــن  ــک اصــل اســت خــب اي ــن ي ــه اي ــه شــده اســت ک و گفت
ــه دو اصــل  ــد ک ــا را می بيني ــم، بعضــی لغت ه ــح بده را توضي
ــواد  ــر و م ــر جوه ــا از نظ ــد اين ه ــه می آي ــا کلم ــت، دو ت اس
ــاوت  ــی متف ــا دو اصــل هســتند، معان ــاً يكــی هســتند، ام عين
می شــود، مــن اين جــا همــان مثــال فــا و را و ســين را می زنــم 
کــه مثــاًل از ايــن حــروف »َفــَرس« درســت می شــود َفــَرس بــه 
ــدن  ــه دري ــم ک ــی می بيني ــا از طرف ــت، ام ــب اس ــای اس معن
ــده  ــی را دري ــير حيوان ــر ش ــراس«، اگ ــد »افت ــير را می گوين ش
ــير  ــه ش ــكاری ک ــد« و آن ش ــه االس ــد »افترس ــد می گوين باش
به دســت مــی آورد آن را »فريســه« می گوينــد در صورتــی کــه 
ــا اين کــه  ــدارد ي ــه اســب ن مالحضــه می کنيــد هيــچ ربطــی ب
ــاال  ــت، ح ــی اس ــی و پيش بين ــز هوش ــای تي ــه معن ــت ب فِراس
قــادر اســت اگــر بگوييــم بــه معنــای اســبداری می شــود، يــک 
ــر آن قــدر حســاس اســت فِراســت يعنــی تيزهوشــی  زيــر و زب
آينده نگــری، َفراســت يعنــی اســب داری، خــوب ايــن را مثــال 
ــرس  ــه َف ــرای اين ک ــتند ب ــل هس ــا دو اص ــه اين ه ــم ک می زني
کــه اســب باشــد ربطــی بــه طعمــه شــير نــدارد و هكــذا، امــا 
ــی  ــه لغت ــد ب ــت می کنن ــا دق ــاء اهلل جوان ه ــد ان ش ــل واح اص
ــی  ــر صورت ــه ه ــكلی ب ــر ش ــه ه ــت ب ــن لغ ــه اي ــد ک می گوين
ــان  ــی هم ــترد يعن ــايه می گس ــر آن س ــک روح ب ــد ي در بياي
مفهــوم در همــه جــا محفــوظ اســت و گفته انــد يكــی از آن هــا 
ــده  ــت ش ــان از آن درس ــه رمض ــت ک ــاد اس ــم و ض راء و مي
ــرارت  ــا ح ــد از آن ج ــاد باش ــم و ض ــا راء و مي ــر کج ــت ه اس
ــاب  ــه آفت ــرزمينی ک ــاًل س ــود. مث ــتفاده می ش ــوزاندن اس و س
ــرزمينی  ــاء« س ــد »ارٌض رمض ــد می گوين ــرده باش آن را داغ ک
ــی داغ،  ــان يعن ــس رمض ــت، پ ــرده اس ــش ک ــاب داغ ــه آفت ک
ــم  ــاز برمی گردي ــرا؟ ب ــود، چ ــتفاده می ش ــوزاندن از آن اس س
بــه حديــث، می فرمايــد: »ســمی رمضــان رمضــان النــه تحــرق 
ــه  ــره اين ک ــه خاط ــد ب ــان ناميدن ــاه را رمض ــن م ــوب« اي الذن
رمضــان گناهــان را می ســوزاند، گناهــان بنــدگان در ايــن مــاه 

ــود. ــيده می ش بخش
 

يک سال مانده به شب قدر به فکر شب قدر باشيد
حــاال چيــزی بــه دنبــال همــان رمضــان عــرض کنــم کــه وصل 
ــرای مــا بســيار  ــن ب ــه مســئله شــب های قــدر کــه اي بشــود ب
ــه شــب  ــده ب مهــم اســت، خــب اگــر مــا االن چنــد شــب مان
ــال  ــم. جم ــر نمی کني ــتيم هن ــدر هس ــب ق ــر ش ــه فك ــدر ب ق
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الســالكين آيــت اهلل آميــرزا جــواد آقــای ملكــی تبريــزی قــدس 
اهلل روحــه می نويســد يــک ســال مانــده بــه شــب قــدر بــه فكــر 
ــه را  ــن جمل ــه االن اي ــم ک ــن نمی گوي ــيد، م ــدر باش ــب ق ش
می فهمــم، ادعــا نــدارم امــا آن قــدر بگويــم کــه در جوانــی کــه 
ايــن مطلــب را ديــدم خيــال خامــی داشــتم، خيــال می کــردم 
ــی آدم  ــه يعن ــد ک ــد بگوي ــزرگ می خواه ــرد ب ــن م ــه اي ک
ــتش  ــه دوس ــه خان ــاًل ب ــب مث ــد آن ش ــگاه کن ــش را ن تقويم
ــد و  ــع نكن ــب را ضاي ــرود، آن ش ــی ن ــب عروس ــرود، آن ش ن
ازايــن حرف هــا. بعــد فهميــدم کــه نــه مقصــودش ايــن نيســت 
ــه آن کار  ــی ک ــال کاری نكن ــول س ــد در ط ــد بگوي می خواه
ــتی  ــی شكس ــک دل ــرد. ي ــو را بگي ــوی ت ــاد جل ــدر بي ــب ق ش
ــا اهلل«  ــک ي ــرگرم »ب ــه س ــور ک ــاوردی همين ط ــت ني به دس
هســتی اون دل ميــاد می گــه يــواش بــرو، کجــا ميــری! حقــی 
ــدر رو خشــمگين  ــران نكــردی، پ ــوز جب ــردی هن ــع ک رو ضاي

ــذا. ــادر رو شكســتی و هك ــردی، دل م ک
 

اقسام گناهان
ــا  ــان ت ــه رمض ــه کلم ــم ب ــاز برگردي ــد ب ــازه بدهي ــس اج پ
ــد  ــم. پــس روايــت می فرماي ان شــاء اهلل دنبــال مطلــب را بگيري
کــه رمضــان يعنــی گناهــان را می ســوزاند، خــب بلــه روايــات 
زيــادی داريــم کــه در هــر افطــاری پــروردگار هــزاران هــزار از 
ــه:  ــم ک ــا می خواني ــن دع ــد، در اي ــه کاران را می بخش ــن گن اي
ــه«  ــن علي ــن تم ــار فيم ــن الن ــی م ــكاک رقبت ــّی بف ــّن عل »م
ــش آزاد  ــن را از آت ــردن م ــن گ ــه اي ــذار ک ــت بگ ــن من ــر م ب
کنــی جــزو آن مردمــی کــه آن هــا را آزاد می کنــی و بــر آن هــا 
منــت می گــذاری نــه فقــط مــن را ببخشــی. بنابرايــن گناهــان 
ــوع اســت، بعضــی از  ــد ن ــا گناهــان چن بخشــيده می شــود، ام
ــک  ــن خــود و خــدا ي ــه حــق اهلل اســت، بي ــان اســت ک گناه
ــم،  ــه می کني ــتيم توب ــيمان هس ــاال پش ــم و ح ــی کردي خطاي
تــازه حــق اهلل هــم دو جــور اســت بعضــی از حــق اهلل ها هســت 
ــدای  ــاًل خ ــود، مث ــام نمی ش ــه کار تم ــتغفار و توب ــا اس ــه ب ک
ناکــرده يــک نفــر کاهــل نمــاز بــوده حــاال ناراحــت اســت کــه 
چــرا کاهــل نمــاز بــوده، ولــی ايــن بــس نيســت قضــای اين هــا 
را هــم بايــد به جــا بيــاورد، حــق کســی را ضايــع کــرده خــب 
ــی  ــه کس ــاًل ب ــه اص ــا ن ــق اهلل ه ــی ح ــن، بعض ــران ک ــرو جب ب
ارتبــاط نداشــته بيــن خــدا و بنــده بــوده حــاال پشــيمان اســت، 
ناراحــت اســت، اصــاًل واقعــاً ناراحــت اســت کــه چــرا مــن ايــن 
ــی اش می بخشــد  ــن ناراحت ــرای همي ــردم خــدا او را ب کار را ک
حتــی روايــات نشــان می دهــد اســغفراهلل گفتــن شــرايط 
ــد  ــة« می فرماي ــدم توب ــی بن ــد »کف ــت. می فرماي ــال اس کم

ــه کافــی اســت. کــه همــان پشــيمانی از لحــاظ توب
 

نهی از اعتراف به گناهان نزد مخلوق
ــا  ــد، بعضی ه ــه کســی بگوي ــی ب ــد حت ــی نمی خواه ــاًل حت اص
ــالن  ــی ف ــک وقت ــن ي ــه م ــد ک ــردم می گوين ــه م ــد ب می آين

گنــاه را مرتكــب شــده ام، پشــيمان اســت هــا، ولــی اصــاًل چــرا 
می آيــی می گويــی؟! روايــت داريــم يــک نفــر آمــد در محضــر 
ــول اهلل  ــا رس ــه ي ــت ک ــتاد گف ــا)ص( ايس ــيد انبي ــرت س حض
مــن زنــا کــردم، حضــرت صورتــش را برگردانــد کــه يعنــی مــن 
نشــنيده ام، رفــت از آن طــرف آمــد گفــت آقــا مــن زنــا کــردم، 
ــت از طــرف  ــد، رف ــاز صــورت مبارکــش را برگردون حضــرت ب
ســوم و باالخــره از طــرف چهــارم آمــد، آخــر حضــرت فرمــود: 
ــا را  ــوب اين ه ــدا عي ــه خ ــم ک ــب می کن ــردم تعج ــن م از اي
پــرده کشــيده اســت، خودشــان بــه دســت خودشــان عيبشــان 
را فــاش می کننــد. چــی کار داری بنــده خــدا، گناهــی کــردی، 
ــد  ــال می بخش ــدای متع ــن خ ــه ک ــی، توب ــيمانی، ناراحت پش
ــيوه  ــوند، ش ــه دار ش ــن لك ــدارد مؤمني ــت ن ــدا دوس ــاًل خ اص
ــد،  ــر می کن ــا را ظاه ــه زيبايی ه ــه هميش ــت ک ــن اس ــدا اي خ
ــدر اســت  ــی عظيم الق ــای خيل ــاند، از دعاه ــا را می پوش قبيح ه
کــه می فرمايــد: »يــا مــن اظهرالجميــل« ای خدايــی کــه زيبــا 
را ظاهــر می کنــد و »ســتر القبيــح« قبيــح را می پوشــاند. 
االن شــما ببينيــد همــه مــا در اجتمــاع يــک آبرويــی داريــم، 
ــر  ــا را ظاه ــای م ــدا زيبايی ه ــه خ ــرای اين ک ــم؟ ب ــرا داري چ
ــا  کــرده اســت، اگــر خــدا بدی هــای مــا را ظاهــر می کــرد، آي
ــد  ــل می خواني ــای کمي ــا در دع ــتيم؟ ي ــرو را داش ــن آب ــا اي م
کــه می فرمايــد: »کــم مــن قبيــح ســترته«؛ خدايــا مــن چقــدر 
ــاء الجميــل  ــو پوشــاندی »و کــم مــن ثن قبيــح داشــتم کــه ت
لســت اهــل لــه نشــرته«؛ آدم از ايــن کــرم، اکــرم اکرميــن بايــد 
عمــری شــرمنده بشــود ببينيــد شــما، اگــر مــن و امثــال مــن 
از کســی چيــزی بدانيــم، می رويــم آن را می گوييــم يــک 
ــا  ــدا قبايحــی را از م ــا خ ــش، ام ــم روي ــم می گذاري ــزی ه چي
ــه  ــد ک ــم می ده ــی ه ــک آرايش ــاند ي ــه می پوش ــد ک می دان
می توانيــم زندگــی کنيــم. طــرف خوابيــده تــا دم آفتــاب، نمــاز 
ــاز  ــن نم ــه اي ــه ک ــا انداخت ــر زبان ه ــا ب ــت ام ــش قضاس صبح
شــبش تــرک نمی شــود! عجــب خدايــی، عجــب کرمــی »کــم 
مــن قبيــح ســترته« فقــط ايــن نيســت کــه قبيــح را بپوشــاند 
ــدر  ــه نشــرته« چق ــل ل ــل لســت اه ــاء الجمي ــن ثن ــم م »و ک

ثنــاء جميــل بــرای مــن منشــتر ســاختی.
 

دستورالعملی برای شب های قدر
ــارک  ــاه مب ــن م ــتند، اي ــم هس ــد قس ــان چن ــن گناه بنابراي
رمضــان گناهــان را می ســوزاند، نســبت بــه بقيــه گناهــان کــه 
بايــد قدمــی برداشــته شــود، پولــی اســت بايــد داده بشــود، 
ــد  ــد به دســت آورده شــود، نمــازی اســت باي ــی اســت باي دل
ــد  ــاه تجدي ــن م ــد در اي ــا باي ــا را م قضــا شــود، خــب اين ه
ــتان  ــه دوس ــور ب ــات اين ط ــی اوق ــن گاه ــم و م ــر کني نظ
عــرض می کنــم، مخصوصــاً در شــب های قــدر می گويــم 
شــما کــه االن نشســته ايد روبــه قبلــه می خواهيــد »بــک يــا 
ــا نيســت، االن  ــكان بعضــی از جبران ه ــد، االن ام اهلل« بگويي
ــالن شهرســتان  ــروی ف ــد بشــوی ب ــن شــب بلن ــو در همي ت

 شب قدر عجیب 
است، ما از خودمان 
که نمی گوییم، 
قرآن می فرماید 
»لیلة القدر خیر من 
الف شهر« شب 
قدراز هزار ماه با 
فضیلت تر است 
و  شب قدر یک 
اسراری دارد که 
گاهی آن اسرار 
به دست بعضی 
از بزرگان ظهور 
می کند
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گفتار

آن دل را به دســت بيــاری 
ــا  ــی ي ــول را بده ــا آن پ ي
مثــاًل حــدود دو ســال، ســه 
ســال نمــاز قضــا هميــن 
به جــا  فی المجلــس  جــا 
امــكان  اين کــه  بيــاری 
ــا  ــه رفق ــن ب ــا م ــدارد، ام ن
می گويــم،  اين طــور 
ــرض  ــدا ع ــه خ ــم ب می گوي
ــا  ــن ب ــا م ــه خداي ــد ک کني
ــه از  ــم ک ــد می کن ــو عه ت
اين جــا آمــدم بيــرون در 
ــن  ــت ودر اولي ــن فرص اولي
را  قدم هــا  ايــن  امــكان 
ــرم  ــه آن ک ــو ب ــردارم و ت ب
ــع  ــا مان ــب اين ه ــه امش ــن ک ــه داری کاری ک ــان ک بی پاي
ــم  ــا می گوي ــه رفق ــور ب ــوند، اين ط ــن نش ــای م ــت دع اجاب
ــون  ــت چ ــر اس ــاء اهلل مؤث ــه ان ش ــد ک ــم بداني ــن ه و يقي
ــک  ــده ای هســتم ي ــک بن ــن ي ــا آگاه اســت، م خــدا از دل ه
ــدر  ــرده ام االن هــم شــب ق ــی ک ــرده ام، خطاهاي ــی ک کارهاي
ــتم  ــا دس ــب اين ج ــم، خ ــک کاری بكن ــم ي ــت، می خواه اس
ــن  ــر از اي ــدا کريم ت ــا، خ ــی از جبران ه ــه بعض ــد ب نمی رس
اســت کــه اين جــا بيايــد بــا مــن تســويه حســاب بكنــد، يــک 
وقــت هســت بنــده بی خيــال اســت، می گويــد حــاال امشــب 
ــاال  ــم ح ــه می داري ــا را نگ ــم، احي ــا اهلل« را می گويي ــک ي »ب
آن هــم اگــر شــد شــد! اصــاًل نمی دانــد قضيــه چيســت! امــا 
يــک وقــت نــه، بــا تمــام وجــود ناراحــت اســت، کــه ايــن چــه 
کارهايــی بــود مــن کــردم، خدايــا بــه مــن يــک مهلتــی بــده 
جبــران کنــم، ناراحــت اســت اصــاًل، اگــر حالتــش اين طــور 
ــی  ــاً در ليال ــان، مخصوص ــارک رمض ــاه مب ــن م ــد در اي باش
قــدر قطعــاً پــروردگار او را می بخشــد و دعايــش را مســتجاب 

می کنــد.
امــا غيــر از ايــن باشــد آقــا مســئله مشــكل اســت؛ يكــی از 
بــزرگان در هميــن تهــران بــود کــه چشــم برزخــی داشــت، 
يكــی از شــاگردان او برايــم نقــل کــرد، گفــت: در يــک 
ــی خــدا کــه چشــم برزخــی  ــود آن ول ــرار ب مجلســی کــه ق
ــه  ــد، خالص ــا او بخوانن ــم ب ــردم ه ــد و م ــا بخوان ــته دع داش
ارادتمنــدان و شــاگردان همــه جمــع شــده بودنــد کــه دعــا 
ــی  ــود، جوان ــروع ش ــا ش ــه دع ــل از اين ک ــود، قب ــده ش خوان
ــئله  ــن مس ــه در اي ــرد، ک ــؤال ک ــزی س ــان چي ــد از ايش آم
ــوده،  ــزی ب ــه چي ــت ن ــوده اس ــتن در کارش ب ــه دل شكس ن
خالصــه يــک جــوری مســئله پيــش آمــد کــه مثــل اين کــه 
ــق  ــايد ح ــت و ش ــون رف ــار ايش ــی از کن ــوان ناراض آن ج
ــزی  ــه چي ــا ک ــا اين ه ــود، ام ــی بش ــه ناراض ــته ک ــم نداش ه
ــرب  ــی حســاس هســتند، محنــت ق ــد خيل به دســت می آورن

ــرزد،  ــه می ل ــان خالص ــت و پاش ــت، دس ــزون اس ــد اف ز بع
ــا شــروع  ــد دع ــا را خامــوش کردن ــد باالخــره چراغ ه می گوي
ــاد  ــی خــدا آنچنــان فري ــن ول ــا اي ــد وســط دع شــد، می گوي
کشــيد مثــل کســی کــه ناگهــان او را مــاری زده باشــد، گفــت 
ــه  ــم! توج ــت کني ــه صحب ــد ک ــت؟ بياي ــا رف ــوان کج آن ج
ــانش  ــه نش ــل اين ک ــب مث ــی ش ــان تاريك ــد، در هم فرمودي
ــد  ــد نمی تواني ــی داري ــک مانع ــما ي ــب ش ــه امش ــد ک دادن

ــد. پيــش بري
 

شب قدر كدام است
بلــه، علــی کل حــال مطلــب خيلــی حســاس اســت. و 
ــه  ــم ک ــرض کن ــزی ع ــم چي ــدر ه ــی ق ــه ليال ــع ب ــا راج ام
ــده و  ــه خــود بن ــی نســبت ب ــت آمادگ ــک حال ــاء اهلل ي ان  ش
شــما عزيــزان حاصــل شــود، و آن ايــن اســت کــه هــر ســه 
ــت،  ــتجابت دعاس ــان اس ــا مظ ــره اين ه ــدر، باالخ ــب ق ش
ــر از  ــش ضعيف ت ــدر بودن ــب ق ــال ش ــم احتم ــب نوزده ش
شــب بيســت ويكم اســت و شــب بيســت و يكم احتمــال 
ــوم اســت،  ــر از شــب بيست و س ــش ضعيف ت ــدر بودن شــب ق
ــن دو شــب  ــش از اي ــدر بودن ــال ق ــوم احتم شــب بيست و س
قوی تــر اســت، منتهــا نــه ايــن اســت کــه احتمــال در آن دو 
شــب منفــی باشــد، نــه اصــاًل روايــت دالدت دارد بــر اين کــه 
ــی  ــم گفت ــب نوزده ــه ش ــان را، هرچ ــد حاجاتت ــرار کني تك
ــت و يكم  ــو، بيس ــا را بگ ــاره آن ه ــم دوب ــت و يكم ه ــب بيس ش
ــم  ــا يــک وقتــی ق گفتــی، بيست و ســوم هــم بگــو، منتهــا م
ــزرگان، اوليــا را می ديديــم،  کــه بوديــم عملكــرد بعضــی از ب
ــه  ــد ک ــورد می کردن ــان برخ ــوم آنچن ــا بيست و س ــا ب اين ه

ــن دارد. ــه يقي ــل کســی ک ــاً مث تقريب
 

درک شب قدر
روايــات زيــادی هــم داريــم کــه بعضــی از بنــدگان در يــک 
صــوری شــب قــدر را درک می کننــد، البتــه ايــن هــم حــرف 
ــه  ــايد ب ــردن ش ــدر را درک ک ــاال شــب ق ــی اســت، ح بزرگ
ــک  ــدر کدامي ــب ق ــد ش ــاً بدان ــه واقع ــد ک ــا نباش ــن معن اي
ــن  ــی ممك ــن ولي ــک همچي ــم، ي ــن نمی دان ــاال م ــت، ح اس
ــه  ــه اون رتب ــد نيســت کــه کســی ب هــم هســت باشــد، بعي
برســد، مجــاز هــم نباشــد بــه کســی بگويــد، امــا شــايد يكــی 
از مصاديــق اين کــه شــب قــدر را درک می کننــد ايــن باشــد 
ــه کننــد، انابــه کننــد، خــدا آن شــب قــدر  کــه بنــدگان توب
ــد، اصــاًل  ــی می ده ــک حال ــا ي ــه اين ه ــی، ناخــودآگاه ب واقع
ــر  ــش قوی ت ــب حال ــت، آن ش ــه نيس ــم متوج ــودش ه خ

ــود. ــتر می ش ــش بيش ــب توفيق ــود، آن ش می ش
ــه  ــان ک ــا از خودم ــت، م ــب اس ــدر عجي ــب ق ــا ش ــب آق خ
نمی گوييــم، قــرآن می فرمايــد »ليلــة القــدر خيــر مــن 
ــت،  ــر اس ــا فضيلت ت ــاه ب ــزار م ــدراز ه ــب ق ــهر« ش ــف ش ال
و عــرض کنــم کــه شــب قــدر يــک اســراری دارد کــه گاهــی 
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یک نفر آمده مختصر سرش درد می کند، یکی هم آمده می گوید من یک کانون چرکی در 
بدنم هست، اون یکی می گوید من اشتهام این طور است به همه یکنواخت دوا نمی دهند که، 

طب روحانی دقیق تر از طب جسمانی است

آن اســرار بــه دســت بعضــی از بــزرگان ظهــور می کنــد، مــا 
در اون طمــع نيســتيم کــه برســيم بــه پــای آن هــا، حــاال اگــر 
ــا  ــت، ام ــاز اس ــت، در ب ــع نيس ــی مان ــيم کس ــم برس بخواهي
ــا  ــی وقت ه ــه گاه ــد ک ــه کنن ــوان توج ــزان ج ــن را عزي اي
ــدر  ــب های ق ــه ش ــبت ب ــزرگان نس ــه از ب ــا ک ــی چيزه بعض
می شــنويم، نــه بــرای ايــن اســت کــه بناســت همــه آن طــور 
ــدار  ــان بي ــردم ذائقه ش ــه م ــت ک ــن اس ــرای اي ــند، آن ب باش
بشــود، آن شــب را خــوب بشناســند و از آن شــب اســتفاده 
کننــد، اگــر شــما شــنيديد کــه مثــاًل بــرای يــک وليــی شــب 
ــاز شــده اســت، حــاال  بيست و ســوم يــک مكاشــفه بزرگــی ب
بــه آن بــه ايــن معنــا نيســت کــه تــو بــرو آن شــب مكاشــفه 
داشــته بــاش، حــاال اگــه داشــتی، بــه آن حــد رســيدی، خــب 
ــرد،  ــت را نمی گي ــی جلوي ــد، کس ــت باش ــرس مبارک ــرو ب ب
ــاز اســت ســنت خــدا تعطيــل نشــده اســت، امــا عمــاًل  در ب
ــل  ــس حداق ــند پ ــد نمی رس ــه آن ح ــه ب ــه هم ــم ک می داني
اين هــا کاشــفيت دارد کــه مــا آن شــب را خــوب بشناســيم.

 
جريان مکاشفه آيت اهلل خويی در شب قدر

ــن  ــه در اي ــرای اين ک ــم ب ــل می کن ــا نق ــی را در اين ج مطلب
مــاه عزيــز ذائقه مــان بيــدار شــود و يــک خــورده بدانيــم کــه 
»ليلــة القدرخيــر مــن الــف شــهر« يعنــی چــه و توجــه پيــدا 
ــدر دلشــان  ــرای شــب ق ــزرگان ب ــدر ب ــم کــه چــرا آن ق کني
پــر مــی زده و ]ميــرزا جــواد آقــای ملكــی تبريــزی[ ســفارش 
می کنــد کــه يــک ســال مانــده بــه شــب قــدر بــه فكــر شــب 
ــی  ــن را خيل ــم. اي ــن می گويي ــرای اي ــن را ب ــدر باشــيد، اي ق
مجمــل عــرض می کنــم، ســندش را هــم برايتــان می گويــم، 
مــا در قــم يــک آقايــی داشــتيم هــم مجتهــد بــود هــم فقيــه 
بــود هــم از اوليــا بــود، مرحــوم آيــت اهلل آســيد حســين قاضی 
)قــدس اهلل روحــه( کــه ايشــون از قــوم و خويش هــای آقــای 
ــرای بنــده نقــل  ــود، ايشــون ب ــزرگ ب طباطبايــی و قاضــی ب
کــرد، ســند قضيــه بــه ايــن روشــنی اســت، آســيد حســين 
بــه مــن گفــت و ايشــون نقــل کــرد از خــود آيــت اهلل العظمــی 
ــن  ــند از اي ــه س ــه ديگ ــه( ک ــدس اهلل روح ــی )ق ــای خوي آق
ــای  ــه آق ــن ک ــن مضامي ــه اي ــب ب ــود، قري ــر نمی ش قوی ت
ــوده اســت، مــی رود پيــش  ــی در طلبگــی کــه جــوان ب خوي
ــه  ــزی ک ــی تبري ــزرگ، قاض ــی ب ــی قاض ــيد عل ــت اهلل آس آي
ــب های  ــه ش ــع ب ــا راج ــد آق ــت، می گوي ــوده اس ــف ب در نج
ــه مــن يــک  ــد، ب ــه مــن مرحمــت کني ــدر يــک چيــزی ب ق
چيــزی بگوييــد، آقــای قاضــی يــک دســتورالعمل بــه ايشــون 
باشــد،  امانــت  می دهــد، آن دســتورالعمل حــاال شــايد 
ــزد اوليــا باشــد مــا هــم ندانيــم،  چــه عــرض کنــم، شــايد ن

نمی دانــم.
ــا  ــا اين ج ــت، م ــاز اس ــه ب ــه روی هم ــال در ب ــی کل ح عل
ــوده،  ــم آن چــه ب ــه ببيني ــم ک ــه بكني ــد برخــورد عوامان نباي
ــتگاه  ــت، دس ــازی اس ــوام ب ــن ع ــوده اي ــه وردی ب ــاًل چ مث

پــروردگار خيلــی بزرگ تــر از ايــن حرف هاســت، اصــل 
پاکيزگــی اســت، اصــل ريشــه اســت، خالصــه دســتورالعمل 
هــم باالخــره بــه مناســبت افــراد داده می شــود ديگــر، 
ديديــد  جســمانی  اطبــای  روحانی انــد،  اطبــای  اين هــا 
چطــور برخــورد می کننــد؟ يــک نفــر آمــده مختصــر ســرش 
ــون  ــک کان ــن ي ــد م ــده می گوي ــم آم ــد، يكــی ه درد می کن
ــن اشــتهام  ــد م ــم هســت، اون يكــی می گوي ــی در بدن چرک
ــه،  ــد ک ــت دوا نمی دهن ــه يكنواخ ــه هم ــت ب ــور اس اين ط
طــب روحانــی آقــا دقيق تــر از طــب جســمانی اســت، حــاال 

ــت. ــق اس ــی دقي ــوم خيل ــث ش ــن بح ــم وارد اي نمی خواه
می دهــد،  دســتورالعملی  خالصــه  می کنــم  عــرض 
ــاه  ــوم م ــب بيست و س ــده، ش ــام ب ــا را انج ــد اين ه می گوي
ــه ای  ــی طلب ــای خوي ــن. آق ــش م ــا پي ــان بي ــارک رمض مب
بــوده جــوان، می گويــد رفتــم پيــش آيــت اهلل قاضــی 
ايشــون گفــت بنشــين، نشســتم يک وقــت ديــدم کــه 
ــه روی مــن نشســته، اصــاًل فرقــی  يــک نفــر عيــن مــن روب
ــت اون  ــه رو؟ گف ــه روب ــا اون کي ــم آق ــدارد، گفت ــن ن ــا م ب
ــه  ــن چ ــن ببي ــت ک ــط دق ــن، فق ــه نك ــاال عجل ــی، ح توي
وجــود  بــه  می بينــی  کــه  صورتــی  ايــن  در  تغييــری 
می آيــد، می گويــد ديــدم کــه ايــن صــورت کــه عيــن مــن 
اســت و رو بــه روی مــن نشســته، يــواش يــواش تــار موهــای 
ــگاه  ــم ن ــاز ه ــد: ب ــد، فرمودن ــنش می افت ــفيد در محاس س
ــد دور مــن  ــه آمدن ــا طلب ــد ت ــدم چن ــگاه کــردم دي کــن، ن
ــن  ــدند، اي ــاد ش ــا زي ــدم اين ه ــم، دي ــان درس می ده بهش
ــود  ــفيد می ش ــتر دارد س ــورده بيش ــک خ ــم ي ــن ه محاس
ــی  ــجد حل ــن در مس ــدند و م ــاد ش ــت زي ــره جمعي و باالخ
نجــف رفتــم روی منبــر درس خــارج می دهــم، همان هــا را 
ــه روی  ــن صــورت رفت ــا چشــم ســر دارم می بينــم کــه اي ب
منبــر و طلبه هــا نشســته اند، فرمــود: ايــن تويــی، ايــن 
آينــده شماســت تــو مجتهــد می شــوی و درس خــارج هــم 
می دهــی ايــن هــم درســت اســت، بعــد فرمودنــد: بــاز هــم 
نــگاه کــن، نــگاه کــردم ديــدم کــه يــک گوشــه ای از اتــاق 
ــت،  ــه ای اس ــاپ خان ــده، چ ــاز ش ــه ب ــل اين ک ــه ای مث روزن
شــما  رســاله  فرمــود:  می کننــد،  حروف چينــی  دارنــد 
دارد آن جــا چــاپ می شــود، بعــد ديــدم ايــن محاســن 
ــادی،  ــات زي ــره مراجع ــد و باالخ ــفيدتر ش ــورت س ــن ص اي
اســتفتاء می آورنــد، مــن هــم خيلــی ضعيــف و نحيــف 
ــه  ــره ديگ ــد و باالخ ــام کرده ان ــن ازدح ــده ام و مراجعي ش
ــد بلنــد  ــه زحمــت می توان ــر شــده کــه ب ايــن صــورت پيرت
ــی  ــک صداي ــده ي ــوش ب ــاال گ ــود: ح ــيند، فرم ــود و بش ش
ــه:  ــد ک ــو دارد می گوي ــدم بلندگ ــوش دادم دي ــد، گ می آي
ــدا  ــت خ ــه رحم ــی ب ــای خوي ــی آق ــت اهلل العظم ــردم آي م
ــد،  ــام ش ــئله تم ــنيدم مس ــم ش ــن را ه ــد اي ــت، می گوي رف
نــه صورتــی نــه چيــزی، آقــای قاضــی فرمودنــد: پســرم ايــن 
 .تــو بــودی، اينــی کــه حــاال ديــدی تمــام آينــده تــو بــود

خدا آن شب قدر 
واقعی، ناخودآگاه 
به این ها یک 
حالی می دهد، 
اصالً خودش هم 
متوجه نیست، آن 
شب حالش قوی تر 
می شود، آن شب 
توفیقش بیشتر 
می شود
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سیره

احوال بندگی
سیره عملی علما در ماه 

مبارک رمضان
ــزرگان در  ــوال ب ــاالت و اح ــی ح بررس
ــتناد  ــان و اس ــارک رمض ــاه مب ــام م اي
بــه ســنت های آن هــا در برنامه هــای 
راهــی  چــراغ  می توانــد  خودســازی 

ــد. ــگان باش ــرای هم ب
در ادامــه ســيره و احــواالت چنــد عالــم 
بــزرگ جهــان اســالم در ايــن ايــام 

آمــده اســت.

عالمه طباطبايی
عالمــه، مراتبــی از عرفــان و ســير و 
ســلوک معنــوی را پيمــوده بــود. او 
ــود. در  ــا و مناجــات ب ــر و دع اهــل ذک
بيــن راه کــه او را می ديــدم ، غالبــاً 

در  داشــت.  لــب  بــر  را  ذکــر خــدا 
ــم،  ــان بودي ــه در محضرش ــاتی ک جلس
ــيد،  ــكوت می کش ــه س ــه ب ــی جلس وقت
ــتاد،  ــای اس ــه لب ه ــد ک ــده می ش دي
ــه  ــرد. ب ــت می ک ــدا حرک ــر خ ــه ذک ب
بــود و حتــی گاهــی  نوافــل مقيــد 
راه  بيــن  در  کــه  می شــد  ديــده 
نافلــه  نمازهــای  خوانــدن  مشــغول 
تــا  رمضــان  مــاه  شــب های  اســت. 
صبــح بيــدا بــود، مقــداری مطالعــه 
ــت  ــا و قرائ ــه دع ــه را ب ــرد و بقي می ک
قــرآن و نمــاز و اذکار مشــغول بــود. 
ــام  ــرگاه ن ــری، ه ــهيد مطّه ــه ش عالم
مرحــوم عالمــه طباطبايــی را بــه زبــان 
ــدای  ــه ف ــت: روحــم ب ــی آورد، می گف م
ــتاد  ــمندان از اس ــی از دانش ــاد. يك او ب
اين همــه  دليــل  پرســيد:  مطّهــری 
عاّلمــه  از  شــما  احتــرام  و  تجليــل 
ــری  ــتاد مطّه ــت؟ اس ــی چيس طباطباي
در پاســخ گفــت: مــن فيلســوف و عارف 
بســيار ديــده ام و احتــرام مــن بــه 
عاّلمــه طباطبايــی بــه خاطــر فيلســوف 

ــن  ــه از اي ــت، بلك ــان نيس ــودن ايش ب
جهــت اســت کــه او عاشــق و دلباختــه 
اهــل بيــت عليهــم الســالم اســت. چــرا 
کــه عاّلمــه طباطبايــی در مــاه رمضــان 
روزه خــود را بــا بوســه بــر ضريــح 
ــه)س( افطــار  ــّدس حضــرت معصوم مق
می کــرد. ابتــدا پيــاده از منــزل تــا 
حــرم مطّهــر )بــا توّجــه بــه آن ســنين 
پيــری و دوری راه( مشــرف می شــد. 
ــپس  ــيد، س ــّدس را می بوس ــح مق ضري
ــه می رفــت و غــذا می خــورد.« ــه خان ب

آيت اهلل العظمی بروجردی
از  بروجــردی  آيــت اهلل  کــه  ســالی 
دنيــا رفــت، پيــش از مــاه رمضــان، 
پزشــک ايشــان ســفارش کــرد کــه 
نگيــرد.  روزه  امســال  رمضــان  مــاه 
ايشــان فرمــود: »مــن از آن وقتــی کــه 
ــک روز  ــی ي ــناخته ام، حت ــودم را ش خ
هــم روزه ام را نخــورده ام و نمی خــورم؛ 
نــه  و  شــده ام  مريــض  نــه  چــون 

رفتــه ام.«  مســافرت 
آيــت اهلل  حضــرت  کــه  زمانــی 
بروجــردی در بروجــرد بــود، نــذر کــرد 
کــه اگــر خشــم خــود را کنتــرل نكنــد 
ــال  ــک س ــد، ي ــدی کن ــردم تن ــه م و ب

ــرد. ــم روزه بگي ــر ه ــت س پش
ــا يكــی  روزی هنــگام مباحثــه علمــی ب
از شــاگردان خــود بــر اثــر اين کــه 
ناشايســت  ســخنانی  شــاگردش 
می گفــت، تــاب نيــاورد و بــه او تنــدی 
کــرد و نــذرش شكســته شــد. بعــد يــک 
ــا  ســال پشــت ســر هــم روزه گرفــت ت
ــن  ــده اي ــد. روايت کنن ــذرش را ادا کن ن
ــاد  ــه ي ــد: در اين جــا ب ــت می گوي حكاي
ســخن امــام ســجاد)ع( افتــادم کــه در 
مقــام دعــا بــه خــدا عــرض می کنــد: َو 
ال تَْرَفْعنــی فــی الّنــاِس َدَرَجــًة ااِّل َوَقــْد 

ــا. ــی ِمثلَه ــد نَْفس ــی ِعن ْطن َحطَّ
خدايــا مقــام مــرا در ميــان مــردم بــاال 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــه ب ــر اين ک ــر، مگ مب
ــزد خــودم پاييــن بيــاوری. مقامــم را ن

امام خمينی)ره(
نجــف  در  امــام  همراهــان  از  يكــی 
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یکی از همراهان امام در نجف اشرف، نقل کرده است: ایشان در ماه مبارک رمضان هر روز 
ده جزء قرآن در ماه مبارک رمضان می خواندند

اشــرف، نقــل کــرده اســت: ايشــان 
ــر روز ده  ــان ه ــارک رمض ــاه مب در م
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــرآن در م ــزء ق ج
ســه  هــر  در  يعنــی  می خواندنــد؛ 
می خواندنــد.  قــرآن  دوره  يــک  روز 
دو  کــه  بودنــد  خوشــحال  بــرادران 
ــداً  ــی بع ــد، ول ــرآن را خوانده ان دوره ق
ــازده  ــا ي ــام ده ي ــه ام ــد ک می فهميدن

بــار قــرآن را ختــم کــرده اســت.
می گفــت:  امــام  فرزنــدان  از  يكــی 
شــبی در مــاه رمضــان، مــن در پشــت 
بــام خوابيــده بــودم. خانــه ايشــان 
ــود.  ــری ب ــک 45 مت ــه کوچ ــک خان ي
ــد.  ــه صــدا می آي ــدم ک ــد شــدم دي بلن
و بعــد متوجــه شــدم کــه آقاســت کــه 
در تاريكــی در حــال نمــاز خوانــدن 
ــمان  ــرف آس ــت هايش را ط ــت. دس اس
ــه  ــد. برنام ــه می کن ــرده و گري دراز ک
ــاه  ــود کــه در م ــن ب ــادی ايشــان اي عب
ــا  ــاز و دع ــح نم ــا صب رمضــان، شــب ت
می خواندنــد و بعــد از نمــاز صبــح و 
ــرای  ــح زود ب ــتراحت، صب ــداری اس مق

ــد. ــاده بودن ــان آم کارهايش
ارزش  ايشــان،  بــرای  رمضــان  مــاه 
در  جهــت  بديــن  داشــت،  خاصــی 
را  خــود  مالقات هــای  مــاه،  ايــن 
ــا بهــره بيشــتری از  تعطيــل می کــرد ت
ــود:  ــان می فرم ــرد. ايش ــرکات آن بب ب
»خــود مــاه رمضــان، کاری اســت.« 
ــرد  ــم می ک ــر را ک ــای ديگ ــذا کاره ل
و بيشــتر بــه تــالوت دعــا و قــرآن 
شــعر  مــاه،  ايــن  در  می پرداخــت. 
نمی خوانــد و نمی ســرود و بــه شــعر 
دگرگونــی  و  نمــی داد  هــم  گــوش 
خاصــی متناســب بــه ايــن مــاه، در 
زندگــی خــود ايجــاد می کــرد؛ بــه 
ــه  ــاه را ب ــن م ــر اي ــه سراس ــه ای ک گون
ــا  ــه ج ــا و ب ــد، دع ــرآن مجي ــالوت ق ت
مــاه  بــه  مربــوط  آوردن مســتحبات 
ــيار  ــذا بس ــرد. غ ــپری می ک ــان س رمض
روزهــای  در  حتــی  می خــورد.  کــم 
می گرفــت،  روزه  طوالنــی،  و  بلنــد 
امــا وقــت افطــار و ســحر، آن قــدر کــم 
می خــورد کــه خادمــش فكــر می کــرد 

ــت. ــورده اس ــذا نخ ــزی از غ ــا چي آق

ميرزا محمد جعفر انصاری
از  و  خوزســتان  نامــدار  مراجــع  از 
مرتضــی  شــيخ  مرحــوم  بســتگان 
ــاره وی نوشــته اند: انصــاری اســت. درب

درســی،  مشــاغل  آن همــه  بــا  او 
ــن  ــه از س ــود را ک ــه خ ــادات موظف عب
ــرک  ــود، ت ــا ب ــه آن ه ــغول ب ــوغ مش بل
ننمــود. او گذشــته از نوافــل شــبانه، 
و  يــک جــزء کالم اهلل  قرائــت  روزی 
ــارت  ــار، زي ــر طي ــرت جعف ــاز حض نم
ــه،  ــک جلس ــورا را در ي ــه و عاش جامع
ــگام  ــی آورد و هن ــا م ــه ج ــتاده ب ايس
داشــت.  خاصــی  توجــه  عبــادت 
حافظــه اش بســيار عجيــب بــود؛ قــرآن 
ــای  ــا و دعاه ــات نمازه ــد و تعقيب مجي
هــر مــاه و هــر روز و شــب مــاه مبــارک 

ــت.  ــظ داش ــان و.. را از حف رمض

حاج محمد ابراهيم كلباسی
ــم  ــد ابراهي ــاج محم ــه ح ــد ک آورده ان
بحرالعلــوم،  شــاگردان  از  کلباســی، 
ــرد؛  ــادت درک ک ــا عب ــدر را ب ــب ق ش
زيــرا مــدت يــک ســال، شــب تــا صبــح 
عبــادت کــرد و معلــوم اســت کــه 
ــرون  ــدر از شــب های ســال، بي شــب ق

ــت.  نيس

آيت اهلل العظمی گلپايگانی
ــد  ــی، فرزن ــر گلپايگان ــد باق ــيد محم س
ــد  ــع تقلي ــی، از مراج ــت اهلل گلپايگان آي

می فرمــود: 
هديــه  پــدر  بــه  کــه  قرآن هايــی 
ــا  ــد آن ه ــد بودن ــدر[ مقي ــد، ]پ می ش
ــالوت،  ــک دور ت ــس از ي ــد. پ را بخوانن
هديــه  دارالقــرآن  بــه  را  قرآن هــا 
زکات  می فرمودنــد:  و  می کردنــد 
قــرآن بــه ايــن اســت کــه خوانــده 
ــا  ــرآن از م ــت، ق ــرا در قيام ــود؛ زي ش
ــاه  ــان در م ــد. ايش ــت می کن بازخواس
رمضــان هفــت الــی هشــت دور، قــرآن 

می کردنــد. ختــم  را 

سيد صدرالدين عاملی اصفهانی
ــاس قمــی در شــرح  مرحــوم شــيخ عب
ــی  ــن عامل ــيد صدرالدي ــا س ــال آق ح

می نويســد:  اصفهانــی 
و  کثيرالبــكاء  جليــل،  ســيد  ايــن  و 
ــه  ــده ک ــل ش ــود. نق ــات ب کثيرالمناج
رمضــان،  مــاه  شــب های  از  شــبی 
شــد.  اميرالمؤمنيــن  حــرم  داخــل 
کنــار  نشســت  زيــارت،  از  بعــد 
ضريــح و شــروع کــرد بــه خوانــدن 
ــروع  ــه ش ــن ک ــزه، همي ــای ابوحم دع
ــی  ــی ال تودبن ــه »اله ــه جمل ــرد و ب ک
بعقوبتــک« رســيد گريــه او را گرفــت و 
ــرد و  ــرار ک ــه را تك ــن جمل ــته اي پيوس
ــا بيهــوش شــد و او را از  ــه کــرد ت گري

حــرم مطهــر بيــرون آوردنــد. 

سيد مهدی قزوينی
ــوار،  ــم بزرگ ــی عال ــای روح در حالت ه
کــه  آمــده  قزوينــی  ســيدمهدی 
ــرب  ــاز مغ ــه نم ــود ک ــن ب ــمش اي رس
مــردم  و  می خوانــد  مســجد  در  را 
از  بعــد  و  می کردنــد  اجتمــاع  نيــز 
به جــا مــی آورد.  را  نافله هــای آن  آن 
ســپس بــه خانــه می آمــد و افطــار 
ــت  ــجد برمی گش ــه مس ــاز ب ــرد. ب می ک
ــد.  ــردم می خوان ــا م ــا را ب ــاز عش و نم
نيــز می خوانــد و  را  نافلــه آن  آن گاه 
ــه  ــه خان ــادی ب ــت زي ــا جمعي ــد ب بع
ــه آرام  ــی ک ــس از مدت ــت. پ برمی گش
ــه  ــان شــروع ب می شــدند، يكــی از قاري
ــی  ــا آهنگ ــرد و ب ــرآن می ک ــت ق قرائ
بلنــد و دل نــواز، آيه هايــی از کتــاب 
ــه در  ــی ک ــد؛ آيه هاي ــدا را می خوان خ
»تحذيــر« و »ترغيــب« و موعظــه بــود. 
ــود  ــه ای ب ــه گون ــاری ب لحــن صــدای ق
ــای  ــران را ذوب و قلب ه ــه ســنگ گ ک

ســخت را نــرم می کــرد. 
آن گاه ديگــری می آمــد و از مصايــب 
عبداهلل الحســين  ابــی  حضــرت 
آن،  از  بعــد  می گفــت.  عليه الســالم 
دعاهــای  صالــح  بــزرگان  از  يكــی 
می خوانــد  را  رمضــان  مبــارک  مــاه 
او  از  پيــروی  بــه  نيــز  ديگــران  و 
ــع صــرف ســحری  ــا موق ــد ت می خواندن
و  می شــدند  پراکنــده  کــه  می شــد 
هرکــدام بــه خانــه و جايــگاه خــود 

.می رفتنــد

زمانی که حضرت 
آیت اهلل بروجردی 
در بروجرد بود، نذر 
کرد که اگر خشم 
خود را کنترل نکند 
و به مردم تندی 
کند، یک سال 
پشت سر هم روزه 
بگیرد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    52

ماهی که آرزوها در آن 
نزدیک است...

آموزش هــای اســالم همــه در عمــل معنــا می يابــد و کســی با ســخن 
گفتــن از اعمــال، مؤمــن نمی شــود. اعمالــی کــه بــه محــض شــنيدن 
کالم رب العالميــن بايــد »اطعنــا« گفــت و به قدر وســع در انجامشــان 
کوشــيد و دانســتن يــا ندانســتن فلســفه اعمــال نبايــد در انجامشــان 
ــا ايــن وجــود در کالم معصوميــن می تــوان از  خللــی ايجــاد کنــد. ب
ســويی شــوق انجــام اعمال عبــادی و از ســوی ديگر فلســفه وضــع آن 

احــكام و اعمــال را مشــاهده کــرد.
بشــارت های بــزرگان ديــن خــود تهييــج کننــده بــه اطاعــت حضرت 
حــق اســت و رمضــان در نقطــه اوج ايــن بشارت هاســت. ماهــی کــه 
ابتدايــش رحمــت، ميانــه اش مغفــرت و پايانــش آزادی از آتــش جهنم 
ــارک  ــع مب ــه مضج ــد ورود ب ــم مانن ــان کري ــه رمض ــت.1 ورود ب اس
ــاران رحمــت  معصــوم)ع( اســت، چنان کــه هرکــه وارد آن شــود از ب
ــه کــه در حريــم حــرم  ــد، امــا همان گون الهــی محــروم نخواهــد مان
بهره گيــری افــراد از فيوضــات معنــوی متفــاوت اســت، در ايــن مــاه 
نيــز هرکــس خــود بايــد ظرفيــت بــارش فيــض فيــاض را در وجودش 
ايجــاد کنــد. در روايــات معصوميــن اشــتياق آنــان بــه حضــور در ايــن 
مــاه و بهره گيــری از لحظــات آن، تشــويق کننــده تابعيــن و پيــروان 
اســت. ايشــان کــه خــود در قلّــه عبوديت انــد و بيــش از هــر بنــده ای 
ــال چشــاندن  ــه دنب ــد، ب ــود را دريافته ان ــادت و وصــل معب ــذت عب ل
ــايد از  ــن هســتند. ش ــاک مؤمني ــای عطش ن ــه جان ه ــذت ب ــن ل اي
زيباتريــن تعابيــر در بــاب ايــن مــاه را در کالم امــام ســجاد)ع( بتــوان 
ســراغ گرفــت و بــه واقــع ايــن تعابيــر زيبــا از حقيقتــی زيباتــر نشــان 
دارنــد، حقيقتــی کــه شــوق حضــرت حــق بــه پذيرايــی از بنــدگان 
در ايــن مــاه را گــواه اســت. جالــب آن کــه معصــوم)ع( در تعابيــر خــود 

رمضــان کريــم را خطــاب قــرار داده اســت، همچــون موجــود شــريفی 
ــر تــو  ــا او اســت: »درود ب ــا او ســخن گفتــه و نگــران فــراغ و وداع ب ب
ماهــی کــه آرزوهــا در آن نزديــک اســت... همســايه ای که دل هــا در آن 
نــرم و فروتــن گرديــده... چــه طوالنــی بــودی بــر گنــه   کاران و چــه بــا 
عظمــت در دل              هــای اهــل ايمــان... درود بــر تــو کــه پيــش از آمدنــش 
طلــب شــده بود و پيــش از رفتنــش بــر آن اندوهناکم.«2 اهــل رمضان 
شــدن توفيقــی اســت کــه بــه ســبب آن، ايــن مــاه کريــم، خــود بــه 
يــاری همدمــان و همنشــينانش مــی رود. محوکننده گناهان می شــود 
و پوشــاننده عيب هــا، بــر مغلــوب ســاختن شــيطان يــاری می رســاند 
و راه هــای نيكــی را آســان می کنــد.3 اهــل رمضــان چنــان شــيفته اين 
مــاه هســتند کــه از روز آغازيــن آن نگــران پايــان ايــن ضيافــت و ترس 
از وداع بــا آننــد و ايــن تــرس در ثانيه هــای حضورشــان در ايــن مــاه به 
طاعــت و ســعی بــر تقــرب بــدل می شــود. دســته ای از روايــات در باب 
ايــن مــاه بــه توصيــف ايــن مــاه پرداخته انــد، آن گونــه کــه به اشــتياق 
بنــدگان از ايــن مــاه می       افزايد و بخشــی از کالم معصوميــن)ع( به آنچه 
بــر بنــدگان فرض اســت تــا در ايــن ماه انجــام دهنــد، اختصــاص دارد 
ــا  و گاه چنــان ايــن دو در هــم تنيــده شــده  اند کــه مخاطــب کالم ب
اشــتياق بــه آنچــه از آن محــروم می شــود، تــن می ســپارد. بــاز شــدن 
درهــای رمضــان کريــم، مســيری از الهــام را بــه ســوی بنــدگان بــاز 
می  کنــد و چــه شــورانگيز اســت کــه حضــرت رب خــود بــه قلب تک 
تــک اهــل اين مــاه چنيــن کرامتــی نمايــد: »خدايا شــناخت فضيلت 
و بــزرگ داشــت حرمــت ايــن مــاه و دوری از آنچه در آن منــع نموده ای 
بــه مــا الهــام کــن.«4  ايــن مــاه بــرای طالبــان دنيا هــم پربرکت اســت. 
بــرای آنــان کــه به دنبــال بــازده دنيايــی رفتارهــای خود هســتند، چه 
چيــز می توانــد ارزشــمندتر از حفــظ شــدن آن هــا باشــد؟ آرامشــی 
کــه بــا عمــل بــه مفروضــات الهــی نصيب بنــدگان می شــود، ســودی 
دنيايــی اســت، حــال آن کــه ايــن تنها ثمــرة دنيايــی روزه نخواهــد بود 
و بــه وعــدة صــدق اميرالمؤمنيــن)ع( تــالش در روزه   داری راهــی بــرای 
حفــظ بندگان توســط خداوند اســت تا جوارحشــان آرام، چشمانشــان 
خاضــع، جانشــان فروتن و قلوبشــان متواضــع گــردد. روزه در کنار نماز 
و زکات شــاخه  های درخــت تكّبــر را در هم می شــكند و مانــع روييدن 

کبــر و خودپســندی می شــود.5 
بــرای آنــان کــه غــرق در نعمــات مــادی هســتند و يــاد مســتضعفين 
ــا  ــا ب ــه فراموشــی ســپرده                        اند، اينــک فرصتــی فراهــم می شــود ت را ب
اطاعــت از حضــرت حــق، از طرفــی تمام بشــارت های مــادی و معنوی 
را پذيــرا شــوند و از طــرف ديگــر بــه وظيفه شــرعی و انســانی خــود در 
حمايت از مســتضعفين بازگردند. درد گرســنگی و تشــنگی را بفهمند 
و بــه واســطه آن فقــر و بيچارگــی آخــرت را بيابنــد6 و بــه برکــت ايــن 

 7.مــاه فقيــر و غنی مســاوی گردنــد

1. حضــرت محمــد)ص(: »ُهــَو َشــْهٌر أَوَّلـُـُه َرْحَمــٌة َو أَْوَســُطُه َمْغِفــَرٌة َو آِخــُرُه اْلَِجابـَـُة َو الِْعْتــُق ِمــَن 
ــار«. بحــار االنــوار، ج 93، ص 3٤2   النَّ

2. صحیفه سجادیه. دعای چهل و پنجم. ترجمه سیدعلی نقی فیض االسالم.
3. همان.

٤. صحیفه سجادیه. دعای چهل و چهارم. ترجمه سیدعلی نقی فیض االسالم. 
5. نهج البالغه ترجمه محمد دشتی. خطبه 192.

ــوِم لَِکــی یَعِرُفــوا اَلـَـَم الجــوِع َو الَعطــِش َفیســتد لـَـوا َعلــی َفقِر  َّمــا اُِمــروا بالصَّ 6. امــام رضــا)ع(: »اِن
االِخــر؛ « وســائل الشــیعه، ج ٤ ص ٤ ح 5 علــل الشــرایع، ص 10   

َیــاَم لَِیْســَتِوَي بـِـِه الَْغِنــيُّ َو الَْفِقیــر « مــن ال  ( الصِّ ُ )َعــزَّ َو َجــلَّ ََّمــا َفــَرَض اهللَّ 7. امــام صــادق)ع(: »إِن
یحضــره الفقیــه، ج 2 ص ٤3، ح 1  

راضیه صیدی

نگاه
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در پرتو معنا

ژرفای نیایش
عيار نماز

به عبادت  عشق بورزيم
وقف، چراغ همواره روشن سرزمين من
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مقاله

عیار نماز
رفتار ما در خلوت و جلوت 

یکی است؟

عیــار نمــاز را، ایمــان در خلوت هــا 
ــوت و  ــدر در خل ــد! چق ــخص می کن مش
جلــوت خــود را در پیشــگاه الهــی حاضــر 
ــل  ــا مث ــدر در خلوت ه ــم؟ چق می بینی
ــات و  ــال مناج ــه دنب ــم)ع( ب ــام کاظ ام
ــن  ــات الهــی بی ــادت هســتیم؟ در آی عب
ــه  ــان ب ــب و ایم ــه غی ــان ب ــوا و ایم تق
غیــب و نمــاز مالزمــه وجــود دارد و 
ــب،  ــه غی ــان ب ــن ایم ــی ای ــی از معان یک
ایمان داشــتن و حیا کــردن از خــدا در 
ــم  ــم بدانی ــر می خواهی ــت. اگ خلوت هاس
ایمــان مــا چقــدر ارزش دارد، عیــار نماز ما 
چقــدر اســت و بــه طــور کلــی نــگاه خدا 

بــه مــا چطــور اســت، بایــد ببینیــم وقتی 
در خلــوت قــرار می گیریــم میــل بــه چــه 
ــیاری از  ــاز بس ــان و نم ــم؟ ایم ــز داری چی
مــا حقیقــی نیســت و فقــط بــرای چشــم 
مــردم اســت، نشــانه اش هــم ایــن اســت 
ــم،  ــرار می گیری ــوت ق ــی در خل ــه وقت ک
ــا  ــن م ــه ذه ــه ب ــه ای ک ــن گزین اولی
ــد گناه کــردن اســت. نمــاز چنیــن  می آی
ــو  ــدارد ول ــی ن ــدا ارزش ــرای خ ــی ب کس

ــد! نمــاز شــب بخوان

پيامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: »حقيقتــاً 
ــه در روز  ــر دارم ک ــت خب ــی از ام از اقوام
ــوه  ــال نيكــی همچــون ک ــا اعم ــت ب قيام
ــه  ــد هم ــپس خداون ــد س ــه می آين تهام
ــده  ــوا پراکن ــار در ه ــون ذرات غب را همچ
ــدا!  ــول خ ــد ای رس ــرض ش ــد. ع می نماي
آنــان را بــرای مــا توصيــف کــن تــا اين کــه 
مبــادا ندانســته از آن ها باشــيم. پيامبر)ص( 
ــتند و از  ــما هس ــرادران ش ــان ب ــود: آن فرم
شــما می باشــند و همچــون شــما پاســی 
ــا  ــادت هســتند، ام از شــب را مشــغول عب

ــروردگار تجــاوز و  ــه محــارم پ ــوت ب در خل
ــد!  ــت می کنن ــک حرم هت

ــی  ــه کس ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب و اي
کــه اهــل حفــظ حرمــت الهــی در خلــوت 
نيســت، عملــش در پيشــگاه خداونــد وزنی 
ــده  ــک ع ــا ي ــود! ام ــط می ش ــدارد و حب ن
هم هســتند کــه در طــرف مقابلنــد، ادعای 
عشقشــان بــه خدای بــزرگ حقيقی اســت، 
ــانی  ــا کس ــت، اين ه ــی اس ــان واقع نمازش
هســتند کــه وقتــی تنهــا می شــوند، ايــن 
را بهتريــن فرصــت بــرای خلــوت کــردن بــا 
عشــق خــود می بيننــد، پيشــوای هفتــم ما 
ــن جعفــر)ع(  شــيعيان حضــرت موســی ب
ــه  ــت ک ــون هس ــد، در مت ــه بودن اين گون
ايشــان تــا بــا زنــدان هــارون مواجه شــدند، 
خــدا را شــكر کردنــد کــه خدايــا هميشــه 
بــه دنبــال خلوتــی بودم کــه بهتر و بيشــتر 

بــه مناجــات و عبــادت تــو بپــردازم!
ای بــه زنــدان کــرده خلــوت بــا خــدا 

موســی  ابــن  جعفــر
ای همــه آزادگان را مقتــدا موســی  ابــن  

ــر  جعف

مهدی مستقیمی
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شــب کــه تاريــک اســت و تنهايــی چــراغ 
توســت بــا تــو

حلقــه زنجيــر می خوانــد دعــا موســی ابــن 
جعفر

آری عشــق و نمــاز حقيقــی، اين گونــه خود 
را نشــان می دهــد و پيــروان حقيقــی ايــن 
ــن  ــد و در اي ــه اين گونه ان ــام هم ــام هم ام
روز شــهادت بــه حــق ايــن امــام بزرگــوار و 
مظلــوم از خــدای بــزرگ می خواهيــم کــه 
مــا را در زمــره حياکننــدگان از خــودش در 
خلوت هــا و از اهــل نمــاز و مناجات حقيقی 
قــرار دهــد. نمــاز عمــود ديــن اســت؛ يعنی 
همــه زندگــی مــا بايــد تحت الشــعاع 
نمازمــان باشــد، نــه اين کــه هميشــه نمــاز 
تحت الشــعاع زندگی مــان باشــد. عمــود 
يعنــی تــا نمــاز در جــای خــود قــرار نگيرد، 

ــان در جــای خــود نيســت. هيچ چيزم

چرا هر كاری می كنيم كارمان به سامان 
نمی شود؟

ــی  ــی، ط ــدی تهران ــد مجته ــت ا... احم آي
ايــن ســؤال  بــه  پاســخ  در  ســخنانی 
ــردم،  ــه م ــد ک ــد: روزگاری می آي می فرماي
شكم هايشــان، خدايشــان اســت: »بطونهــم 
ــه  ــاز ب ــت نم ــر و وق ــع ظه ــم« موق آلهته
ــا و  ــتند، االن نانوايی ه ــكم هس ــال ش دنب
رســتوران ها چــه خبــر اســت؟ در خانه هــا 
ــر  ــد و فك ــار خوردنن ــال ناه ــی در ح بعض
نمــاز نيســتند. کســانی کــه نمــاز را در اول 
ــن  ــا را نفري ــد، نمــاز آن ه ــت نمی خوانن وق
ــا  ــک اهلل کم ــد: »ضيع ــد و می گوي می کن
ضيعتنــی!؛ خــدا تــو را ضايع و خــراب کند، 
ــراب  ــع و خ ــرا ضاي ــو م ــه ت ــور ک همان ط
ــن خاطــر هــم هســت  ــه همي ــردی!« ب ک
ــد.  ــه گرفتارن ــراد هميش ــه اف ــه اين گون ک
برخــی می گوينــد: »آقــا، مــن هــر کار 
کار، آن کار«  ايــن  نمی شــود،  می کنــم 
ايــن بــرای ايــن اســت کــه نمــاز اول وقــت 
ــو  ــت ت ــادر از دس ــدر و م ــی و پ نمی خوان
ناراضــی هســتند. »نمــاز اول وقــت« خيلی 
مؤثــر اســت. آن هايــی کــه هــر چنــد 
ــود،  ــور نمی ش ــان ج ــد، کار و بارش می زنن
بــه خاطــر ايــن اســت کــه نمــاز اول وقــت 
نمی خواننــد. شــما جوان هــا را موعظــه 
می کنــم کــه اگــر می خواهيــد دنيــا و 
آخــرت داشــته باشــيد، نمــاز اول وقــت را 
تــرک نكنيــد. روايــت دارد اگــر کســی نماز 
مغــرب و عشــا را آن قــدر ديــر بخوانــد کــه 

آســمان پــر از ســتاره شــود، ملعــون اســت؛ 
و هميــن طــور روايــت دارد در مــورد کســی 
کــه نمــاز صبحــش را آن قــدر ديــر بخوانــد 
ــم  ــد، او ه ــتاره ای در آســمان نباش ــه س ک
ــاز  ــد، نم ــا اذان را گفتن ــت. ت ــون اس ملع
ــرک  ــت را ت ــاز اول وق ــد. نم را شــروع کني

نكنيــد.

چه كنيم نماز برای ما سنگين نباشد؟
ــخت  ــی س ــرای کس ــاز ب ــاً نم ــر احيان اگ
ــه  ــت ک ــرای آن اس ــت، ب ــنگين اس و س
هنــوز بــه ايــن بينــش نرســيده کــه چقــدر 
بــه نمــاز نيــاز دارد و اگــر نمــاز نبــود چــه 
ــع  ــی داد. در واق ــت م ــی را از دس چيزهاي
نيــاز مــا بــه نمــاز بســيار بيشــتر و مهم تــر 
از نيازمــان بــه آب، غــذا و حتــی اکســيژن 
ــات جســم  ــرای حي ــا ب ــرا اين ه اســت؛ زي
ضــروری هســتند، امــا نمــاز بــرای حيــات 
روح ضــروری اســت. منفعــت آن هــا بــرای 
ــرای  ــاز ب ــی نم ــت، ول ــد روزة دنياس چن
تأميــن ســعادت مــا در زندگــی ابــدی 
قــرآن  در  خداونــد  اســت.  جهــان  آن 
لَــوِة  ْبــِر َو الصَّ می فرمايــد: » َواْســَتِعيُنواْ بِالصَّ
َِّذيــَن  ََّهــا لََكِبيــَرٌة إاِلَّ َعلـَـی  الَْخاِشــِعينَ ؛ ال َو إِن
ــِه  ــْم إِلَْي َُّه ــْم َوأَن ِِّه ــواْ َرب ــْم مُّلَُق َُّه ــوَن أَن يَُظنُّ
َراِجُعــوَن؛ و از صبــر و نمــاز يــاری جوييــد 
ــران  ــعان، گ ــرای خاش ــز ب ــن کار ج و اي
و ســنگين اســت. )خاشــعان( کســانی 
ــا  ــات ب ــت و( مالق ــه )قيام ــه ب هســتند ک
)حســاب( پروردگارشــان و بازگشــت بــه او 
ايمــان دارنــد.« )بقــره/45 و46( همان طــور 
کــه می بينيــد نمــاز تنهــا بــر يــک گــروه 
ســنگين نيســت و آن ها خاشــعان هســتند؛ 
ــاد  ــت اعتق ــه قيام ــه ب ــانی ک ــی کس يعن
ــان،  ــه راه درم ــک جمل ــس در ي ــد. پ دارن
ــا  ــه ب ــت ک ــاد اس ــه مع ــاد ب ــت اعتق تقوي
مطالعــه در آيــات و روايــات و تفكــر در 
هــدف آفرينــش، صفــات عدالــت و حكمت 

خداونــد به دســت می آيــد.

چرا نمازخوان، گناه می كند
قـرآن می فرمايد: »نماز انسـان را از فحشـا 
کـه  حالـی  در  مـی دارد«؛  نگـه  منكـر  و 
امـروزه افـرادی نمـاز می خواننـد ولـی در 
عيـن حـال ظلـم و جنايـت هـم می کنند! 
خداونـد می فرمايـد: »نمـاز را بر پـا دار که 
نمـاز )انسـان را( از زشـتی ها و منكـرات باز 
مـی دارد.« )عنكبـوت/45( طبيعـت نماز از 

آن جـا کـه انسـان را بـه يـاد نيرومندترين 
عامـل بازدارنـده؛ يعنـی اعتقـاد بـه مبدأ و 
معـاد می انـدازد، دارای اثـر بازدارندگـی از 
فحشـا و منكـر اسـت. انسـانی که بـه نماز 
از  را  خـدا  می گويـد  تكبيـر  می ايسـتد، 
همه چيـز برتـر و باالتـر می شـمرد، بـه ياد 
نعمت هـای او می افتـد، حمـد و سـپاس او 
می گويـد، او را بـه رحمانيـت و رحيميـت 
می سـتايد، بـه يـاد روز جـزای او می افتـد، 
اعتـراف بـه بندگـی او می کنـد، از او يـاری 
می جويـد، صـراط مسـتقيم از او می طلبد، 
و از راه کسـانی کـه غضـب بر آن ها شـده و 
گمراهـان به خـدا پناه می برد، بدون شـک 
در قلـب و روح چنيـن انسـانی جنبشـی 
بـه سـوی حـق و حرکتی بـه سـوی پاکی 
و جهشـی بـه سـوی تقـوا پيـدا می شـود. 
بـرای خـدا رکـوع می کنـد و در پيشـگاه 
در  غـرق  بـر خـاک می نهـد،  پيشـانی  او 
و  خودخواهی هـا  و  می شـود  او  عظمـت 
می کنـد.  فرامـوش  را  خودبرتربينی هـا 
شـهادت بـه يگانگـی او می دهـد، گواهـی 
بـه رسـالت پيامبـر می دهـد، بـر پيامبرش 
درود می فرسـتد و دسـت بـه درگاه خدای 
برمی دارد کـه در زمره بندگان صالح او قرار 
گيـرد. همه اين امور موجـی از معنويت در 
وجـود او ايجـاد می کنـد، موجـی کـه سـد 
نيرومندی در برابر گناه محسـوب می شـود 
.ايـن عمـل چنـد بـار در شـبانه روز تكـرار 
می گـردد، هنگامـی کـه صبـح از خـواب 
می شـود.  غـرق  او  يـاد  در  برمی خيـزد 
در وسـط روز هنگامـی کـه غـرق زندگـی 
مـادی شـده، ناگهان صـدای تكبيـر مؤذن 
را می شـنود، برنامـه خـود را قطـع کـرده، 
بـه درگاه او می شـتابد، و حتـی در پايـان 
روز و آغـاز شـب پيـش از آن کـه به بسـتر 
اسـتراحت رود بـا او راز و نياز می کند و دل 
را مرکز انوار او می سـازد. از اين گذشـته به 
هنگامـی که آمـاده مقدمات نماز می شـود 
خـود را شستشـو می دهـد، پـاک می کند، 
حـرام و غصـب را از خـود دور می سـازد 
و بـه بـارگاه دوسـت مـی رود... همـه ايـن 
امـور تأثيـر بازدارنـده در برابر خطر فحشـا 
و منكـرات دارد. منتها هر نمـازی به همان 
انـدازه کـه از شـرايط کمـال و روح عبادت 
برخـوردار اسـت نهـی از فحشـا و منكـر 
می کنـد، گاه نهـی کلی و جامـع و گاه نهی 
جزئـی و محـدود. )تفسـير نمونـه، ج16، 
ص283( از ايـن بيـان روشـن می شـود که 

چرا هر کاری 
می کنیم کارمان به 
سامان نمی شود؟
آیت ا... احمد 
مجتهدی تهرانی، 
طی سخنانی 
در پاسخ به این 
سؤال می فرماید: 
روزگاری 
می آید که مردم، 
شکم هایشان، 
خدایشان است: 
»بطونهم آلهتهم« 
موقع ظهر و وقت 
نماز به دنبال شکم 
هستند 

 نماز عمود دین است؛ یعنی همه زندگی ما باید تحت الشعاع نمازمان باشد، نه این که همیشه 
نماز تحت الشعاع زندگی مان باشد
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مقاله

بازدارندگـی نماز از فحشـا و منكر به نحوی 
مقتضـی اسـت نه علـت تامه يعنـی چنين 
نيسـت که هرکس نماز بخوانـد گناه نكند، 
بلكـه بديـن معناسـت کـه  طبيعـت نمـاز 
اگـر بـه صـورت کامـل محقق شـود و مانع 
و مزاحمی ايجاد نشـود زمينـه بازدارنگی از 
گنـاه را در انسـان ايجاد می کنـد، زيرا نماز 
انسـان را بـه يـاد خـدا می اندازد و يـاد خدا 
مانـع انجـام گناهـان اسـت؛ چنان کـه امام 
باقـر)ع( فرمـود: »يـاد خـدا سـبب ايجـاد 
مانـع بيـن انسـان و معصيـت می شـود.« 
بنابرايـن  ص151(  ج90،  االنـوار،  )بحـار 
نمـاز زمينـه تـرک گنـاه را در انسـان با ياد 
خـدا فراهـم می کند و خداوند هـم تنها آن 
مقـدار از نمازهای فـرد را قبول می کند که 
آن نماز سـبب ترک گناه او شـود و حقيقتاً 
بـه خـدا توجه کـرده باشـد. چنان کـه امام 
صـادق)ع( فرمود: »کسـی که دوسـت دارد 
ببينـد آيا نمـازش مقبول درگاه الهی شـده 
يـا نـه، بايـد ببينـد آيـا ايـن نمـاز او را از 
زشـتی ها و منكـرات بازداشـته يـا نـه، بـه 
همـان مقـدار کـه بازداشـته نمـازش قبول 
بحـار  االخبـار، ص236؛  )معانـی  اسـت.« 

االنـوار، ج81، ص263(
اگـر برخـی نماز می خواننـد و گناه می کنند 
از ايـن جهت اسـت کـه به خوبـی متذکر به 

ياد خدا نشـده اند.

محافظت بر نمازها
از جملـه موضوعاتـی کـه در احاديـث اهـل 
بيـت عصمـت)ع( مـورد تأکيد قـرار گرفته 
اسـت، محافظـت بـر نمازهاسـت کـه بر هر 
مسـلمانی الزم اسـت بـر نمازهـای خـود، 
چـه از جهـت وقـت و چـه از جهـات ديگـر 
مواظبـت کنـد، کـه حضـرت صـادق )ع( 
فرمـود: »حضـرت پيغمبـر)ص( فرمودنـد: 
شـيطان تـا هنگامی کـه يک فرد مسـلمان 
بـه نمازهـای پنج گانـه خـود اهميـت کافی 
می دهـد و هريـک از آن هـا را در وقـت خود 
می خوانـد، گريـزان اسـت، ولـی هميـن که 
محافظت بـه نمازهای خود را از دسـت داد، 
شـيطان بر او جـرأت پيدا می کنـد و او را به 

ارتـكاب گناهـان بـزرگ می کشـاند.« 

هرگز نبايد نماز را سبک شمرد!
در احاديـث بسـياری اهـل بيـت عصمـت 

سـبک  از  را  مسـلمانان  طهـارت)ع(  و 
شـمردن نمـاز، بـر حـذر داشـته اند .پيامبر 
اسـالم)ص( فرمودنـد: »کسـی که بـه نماز 
بشـمارد،  را سـبک  آن  و  ندهـد  اهميـت 
حضـرت  اسـت.«  آخـرت  عـذاب  سـزاوار 
صـادق)ع( فرمودند: »هنگامی که شـخص 
نمـاز خـود را سـبک می شـمارد و آن را بـا 
عجلـه انجـام می دهـد تا بـه کارهـای خود 
می فرمايـد:  مالئكـه  بـه  خداونـد  برسـد، 
»ايـن شـخص چنيـن گمـان می کنـد که 
بـرآورده شـدن احتياجاتـش در دسـت من 
برآورده شـدن  کـه  نمی دانـد  آيـا  نيسـت 
تمـام احتياجاتـش در دسـت من اسـت؟« 
امـام محمـد باقـر)ع( فرمـود کـه حضـرت 
تشـريف  مسـجد  در  روزی  رسـول)ص( 
داشـتند، مردی وارد و مشـغول نماز شـد و 
رکـوع و سـجودش را بـه طور کامـل نياورد 
و ماننـد کالغـی کـه منقـار خـود را تند به 
زميـن می زنـد و از زميـن بـر مـی دارد، بـا 
عجلـه بـه رکـوع و سـجده می رفـت و بـر 
می خاسـت حضرتـش فرمودنـد: »اگـر اين 
مـرد در حالـی که نمـازش اين طور اسـت 
از دنيـا بـرود بـه ديـن مـن از دنيـا نرفتـه 
اسـت.« و نيـز حضـرت رسـول اکـرم )ص( 
در آن لحظـه ای کـه چشـم از ايـن جهـان 
می بسـت فرمودنـد: »کسـی که نمـاز خود 
را سـبک می شـمارد از امـت من نيسـت و 
در روز قيامـت در کنـار حـوض کوثر بر من 
وارد نخواهـد شـد.« امـام جعفر صـادق)ع( 
نيـز در هنـگام ارتحـال بـه جهـان آخـرت 
فرمودنـد: »شـفاعت مـا در روز قيامـت، به 
کسـی که نمـاز خود را سـبک می شـمارد، 

رسـيد.«  نخواهد 

نماز؛ پليس نامحسوس
نماز، انسـان را از فسـق و فجور بـاز می دارد، 
چـرا کـه نمـاز عملـی اسـت کـه انجـام آن 
صفتـی در روح انسـان ايجـاد می کنـد مثل 
يـک پليـس نامحسـوس! پـس هـرگاه بـر 
درخـت نمازمـان، بـار و ثمری نمی نشـيند 
تـا از آن بهـره ای ببريم، مطمئن باشـيم که 
موانعـی در سـر راه آن وجـود دارد کـه بايـد 
از بيـن بـرد. کسـانی کـه بـه نمـاز اهميـت 
می دهنـد، نسـبت بـه حـالل و حـرام الهی 
مقيدنـد و کسـانی کـه نسـبت بـه نمـاز 

اهميـت کمتـری قائلند بـه همان انـداره در 
مقابـل گناهان حساسـيت کمتـری از خود 
اسـالم  سـرافراز  سـردار  می دهنـد.  نشـان 
شـهيد حسـن باقری در مورد نماز اول وقت 
می گويـد: »بی تعـارف بگويـم، آن نيرويـی 
کـه نمـازش را اول وقـت نخوانـد، خوب هم 

نمی توانـد بجنگـد.«

هشت نکته برای انجام يک ركوع كامل
1. تـا وقتـی دنبـال اصـالح باطـن نمـاز و 
رسـيدن بـه عمـق و اسـرار آن نباشـيم، بـه 
ميوه هـای شـيرين آن مثـل توانايـی تـرک 

نمی رسـيم. گنـاه 
2. بعضی از جزئيات نماز آن قدر در پيشـگاه 
خداونـد مهـم بـوده، کـه بعـد امـر کلـی به 
اقامـه نمـاز بـه آن هـا خصوصـاً امـر شـده 
اسـت، مثـاًل فرمـوده »يا ايهـا اللذيـن آمنوا 

واسـجدو!« ارکعوا 
3. تمـام افعـال و ارکان و حـاالت نمـاز آمده 
تـا دل مـا را متوجـه خـدا کنـد، امـا در اين 
ويژگـی  و  اهميـت  افعـال  برخـی  ميـان 
بيشـتری دارنـد؛ مثـل رکـوع و سـجود، هر 
چـه انسـان خـودش را بيشـتر در برابر خدا 

بشـكند، بيشـتر جـواب می گيـرد.
4. فرق اسـت بين خضوع و خشـوع! خضوع 
برای ظاهر اسـت و خشـوع بـرای دل، قرآن 
می گويـد آيـا وقـت آن فرانرسـيده کـه دل 

مؤمنين خاشـع شـود و برای خـدا بلرزد؟
5. در حديـث آمـده کـه در هنـگام رکـوع 
پشـت خـود را صـاف نگـه داريـد و گـردن 
خـود را بكشـيد و سـخنتان به او اين باشـد 
کـه »آمنت بوحدانيتک ولـو ضربت عنقی!«
6. حالـت رکـوع کـه در پيشـگاه خـدا خـم 
می شـويم حالـت آمادگـی برای جانبـازی و 
اطاعـت اسـت، چقدر در ايـن موضوع صادق 

هستيم؟! 
7. اگـر سـجود نزديک تريـن حالـت بنـده 
بـا خداسـت، مقدمـه رسـيدن بـه آن رکوع 

ست!  ا
8. فـرق ذکر رکوع و سـجده اين اسـت که 
در رکـوع مـا در مقابـل رب عظيـم تعظيم 
می کنيـم، عظمـت خـدا را در رکـوع درک 
می کنيـم تـا بتوانيـم در سـجده بـه برتری 
او اعتـراف کنيـم و بگوييـم »سـبحان ربی 

 »!االعلی و بحمـده

نماز، انسان را از 
فسق و فجور باز 
می دارد، چرا که 

نماز عملی است که 
انجام آن صفتی در 

روح انسان ایجاد 
می کند مثل یک 

پلیس نامحسوس! 
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به عبادت 
عشق بورزیم

کتاب آداب المریدین، یک دوره فشرده از
 اعمال عبادی شبانه روز

کتاب »آداب المريدين« برگرفته از کتاب »مفتاح الفالح« شيخ بهايی 
است که در کنار برخی از اعمال هفته، ماه و سال، به آداب روزانه 
می پردازد. همچنين در اين کتاب، اعمال نيمه شب تا هنگام طلوع 
فجر، آداب و تعقيبات نماز صبح، اعمال مشترک صبح و شام، آداب 
نماز ظهر و عصر، اعمال خاص هنگام غروب و طلوع، آداب هنگام 

اعمال هفته، ماه و سال  خواب و گزيده 
آمده و جزو فصول کتاب به شمار می رود. 
در خصوص محتوای اين کتاب می توان 
به مقدمه مؤلف آن اشاره کرد. وی درباره 
اين مطلب که  بيان  با  اين کتاب  تأليف 
که  کتابی  ادعيه،  کتب  ميان  در  اگرچه 
برنامه های شبانه روز را به طور منظم بيان 
به خصوص  و  می  شود  يافت  باشد،  کرده 
مشايخ قوم، شاگردان خود را در اين مهم 
جامع  نوشته  الفالح«،  »مفتاح   کتاب  به 
معقول و منقول، آيت حق مرحوم شيخ 
کتاب  اين  ليكن  می دادند،  ارجاع  بهايی 
به دليل متن عربی و اضافات توضيحی، 
برای عموم قابل استفاده نيست، می نويسد: 
با  کتابی  شد  آن  بر  تصميم  رو،  اين  از 
محوريت مفتاح  الفالح همراه با بهره  گيری 
از مجموعه کتب معتبری که در اين راستا 
يافته و در فهرست منابع کتاب  نگارش 
آمده است، تدوين شود و يک دوره فشرده 
از اعمال عبادی شبانه روز، از لحظه  بيداری 
برای نافله شب تا هنگام استراحت شبانه، 

در آن ارائه گردد؛ به گونه ای که با مراجعه به آن بتوان امور عبادی 
خود را تحت برنامه  منظمی متناسب با توان و استعداد خود انتخاب 

کرد و انجام داد.
مؤلف در گزينش مطالب سعی کرده از يک سو به اتقان و اعتبار 
آن ها توجه کند و از طرف ديگر دستوراتی باشد که مورد توجه و 
عنايت اکابر و مشايخ قوم، به ويژه مكتب تربيتی عارف کامل، عالم 
ربانی حسينقلی همدانی باشد که خود بدان عمل می نمودند و به 

شاگردان خود توصيه می کردند. همچنين، هر چند هدف اصلی در 
اين کتاب، اعمال يوميه است، ولی برای تكميل آن مختصری به اهم 
اعمال هفته، ماه و سال اشاره کرده است و به باور وی در اين زمينه، 
محور کار را کتاب های سيد بن طاووس و »المراقبات« ميرزا جواد 
آقا ملكی  تبريزی تشكيل می دهد و از ذکر دستور های خاصی که 
در کلمات مشايخ است و نياز به اذن استاد و تلقی از راهنمای خاص 

دارد، پرهيز کرده است. 
از آن ها را  ويژگی هايی برای اين کتاب ذکر شده است که برخی 

می توان در اين موارد بر شمرد؛
الف( توصيه های علمای ربانی متأخر در حاشيه برخی از اعمال يا 
شيوه انجام آن ها، توصيه های اخالقی و موعظه هايی از آن بزرگان، 
بسيار به جاست و گوهری ناياب. بزرگانی همچون حسينقلی همدانی، 
عالمه طباطبايی، ميرزاجوادآقا ملكی تبريزی، شيخ محمد بهاری 

همدانی، عالمه سيد مهدی بحرالعلوم، مرحوم قاضی و ...
برای مثال در ص 269 ذيل ختم اربعين زيارت عاشورا، دستورالعملی 
از مرحوم عالمه طباطبايی ذکر شده است: »روز دهم)عاشورا( همه 
زيارت را با صد لعن و سالم در مجلس واحد تمام کند، و در بقيه 
روزها، اوِل صبح زيارت عاشورا را تا لعن 
بخواند، و سپس تا پايان روز صد لعن و 
سالم بگويد و هنگام غروب دنباله زيارت 
عاشورا را بخواند و زيارت را تمام کند، و 
سپس نماز زيارت را به جا آورده؛ به اين 
ترتيب گويی همه  روز را در حال خواندن 

زيارت عاشورا بوده است.«
ب( مقدمه ای که مؤلفين کتاب در ابتدای 
کتاب آورده اند و می توان آن را کليدهای 
کلی  و  ناب  نكات  طاليی سلوک خواند. 
که مبتنی بر آيات قرآن، احاديث و بيانات 
بزرگان بيان شده است. در بخشی از اين 
مقدمه آمده است: »... در حديث منقول از 
امام صادق)ع( به نقل از رسول اکرم)ص( 
آمده است: بهترين مردم کسی است که 
به عبادت عشق بورزد، و با تمام وجود با 
آن مأنوس شود، اوقات خود را به عبادت 
بگذراند، و برای او فرقی نكند که دنيا بر او 
سخت يا آسان بگذرد. از اين رو، عبادت 
و مناجات اوليای الهی نه تنها در حاشيه 
اوقات فراغت آن ها نيست، که  زندگی و 
در متن زندگی و جزئی از برنامه های کار شبانه روزی آنان محسوب 
می شود، و اصوالً تا روح مؤمن از دوام انس با حق بهره کامل نبرد، 

نمی تواند در فعاليت روزانه به درستی عمل به بندگی کند.«
منابع  به  شده،  ذکر  مطلب  از  خالصه ای  که  مواردی  در  ج( 
کتاب های  با  اين طريق، هم  از  است.  داده شده  ارجاع  اصلی 
ارزشمند می توان آشنا شد و هم کتاب از اختصار خارج نشده 

 .است

هر چند هدف 
اصلی در این 
کتاب، اعمال 
یومیه است، ولی 
برای تکمیل آن 
مختصری به اهم 
اعمال هفته، ماه و 
سال اشاره کرده 
است و به باور وی 
در این زمینه، محور 
کار را کتاب های 
سید بن طاووس و 
»المراقبات« میرزا 
جواد آقا ملکی  
تبریزی تشکیل 
می دهد و از ذکر 
دستور های خاصی 
که در کلمات 
مشایخ است و نیاز 
به اذن استاد و تلقی 
از راهنمای خاص 
دارد، پرهیز کرده 
است
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نظر

وقف، چراغ همواره 
روشن سرزمین من

ــا،  ــا، هفته ه ــخت روزه ــذر س ــاران... در گ ــاد و ب ــر ب ــتم... زي ــن هس م
ــان... هــر رهگــذری را، نشــانی  ــا... در گــذر زم ماه هــا، ســال ها و قرن ه
ــوده ام  ــش ب ــاه داده ام و پناگاه ــره ای... پن ــاد و خاط ــت... ي ــن اس ــا م ب
...کودکانــی بــا لوح هــای ســيمين... مردانــی کــه در مــن آموخته انــد، در 
پنــاه مــن... در پنــاه امــن مــن بــه زمــان نگريســته اند... بــه جهــان خيره 
مانده انــد و آن گاه در تنگنــای حيرتــی کــه قلــب را دگــر می کنــد، بــه 
ــه تــو کــه حقيقتــی... تنهــا  ــه تــو... ب ــان... و ب جــان رســيدند، بــه جان
ــر از مــن... حقيقتــی کــه مــرا  حقيقــت... حقيقتــی در مــن... امــا فرات
ســوخته اســت... مــرا ســوزانيده اســت... همــه آتــش... همــه خاکســتر... 
همــه خاکســتر و آتــش کــه در مــن اســت... امــا هنــوز هســتم... بــا همه 
آتشــی کــه مــرا در ميــان گرفتــه اســت... خاکســتری کــه بــر مــن وزيده 
اســت... زيــرا، من هســتم... همشــيه هســتم... من وقفــم... وقــف روزگار... 
ــد... امــا، مــن  وقــف آدميــان، کــه آمدنــد و رفتنــد... می آينــد و می رون
بــودم... مــن بــوده ام... چــون بــودن... چــون زمــان کــه هســت... هميشــه 

هســت... و ايــن قانــون خداونــد اســت.
قانونــی کــه در زمــان جــاری اســت... قانونــی کــه درنــگ می کنــد، برای 
ــر قلــب  ــر پيشــانی مــن... ب تــو را ديــدن... تــو را کــه نامــی بلنــدی، ب
ــا توســت... آن کــس کــه مــرا بــر پــا  مــن... همــه روحــم از توســت... ب
داشــت، جهانــش ايســتاده و آبــاد اســت و آن کــس کــه مــرا آبــاد کــرد، 
ــس  ــت... و آن ک ــندی اس ــه خرس ــت... هم ــی اس ــه آبادان روزگارش هم
کــه در مــن گذشــت، ســايه اش بهره منــدی از خداســت... سايه نشــين 
ــتاده  ــن ايس ــتی از م ــر خش ــذرد، ب ــه در می گ ــت... و آن گاه ک خداس
ــر مــن  ــاد، ب ــا، چــون ب ــد کــه درگذشــته اســت ... ام اســت... هــر چن
ــرای  ــرا، مــن وقفــم... وقفــی ب ــد... زي ــا کار جهــان برآي وزان اســت ... ت
احيــای قلــب... وقفــی بــرای مانــدگاری آنچــه کــه هســتم... آنچــه کــه 
خواهــم بــود... وآنچــه کــه خواهــم شــد... بــر مــدار مهــر... برمــدار مــاه... 
بــر مــدار مــاه و مهــر... تــا ايــن مهــر هســت، مــن نيــز هســتم... و تــا 
ايــن مــاه هســت، مــن نيــز هســتم... بــا مــاه و بــا مهــر، بــر می آيــم... 
برخواهــم آمــد... تــا تــو را ايمــن کنــم... تويــی کــه مــرا بــر ســاخته ای... 
پــس تــو را ايمــن خواهــم کــرد... ايمــن در گــذر زمــان... فراتــر از روزهــا، 
ــو ام...  ــا ت ــرا، مــن ب هفته هــا، ماه هــا و ســال ها... قرن هــا و هزاره هــا... زي
بی صــدا بــا تــو هــم آوا شــده ام... بی صــدا بــا تــو، صــدا شــده ام... هــم آواز 
ــد... در  ــرا تكــرار کرده ان ــه م ــی ک ــا... هم آوازان ــان... هــم آواز لحظه ه جه
هــر نقطــه از زمــان، مــن بــودم... و چنيــن بــود کــه مــن، همــه جهــان 
ــگاه...  ــون ن ــدا، همچ ــدا... بی ص ــيم، بی ص ــون نس ــته ام... همچ را گذش
ــون  ــی را چ ــی را... و زندگ ــت... زندگ ــه اس ــان را يافت ــه ايم ــی ک نگاه
گوهــری می نگــرد... گوهــری بــرای صيقــل دادن قلــب... روح... صيقــل 
ــد... و ايــن پيغــام وقــف  دادن چشــم... تــا خــدا را ببينــد... خــدا را بياب

بیژن کیامنش
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اســت... پيغامــی کــه بی صــدا، جهــان را گشــته اســت... همــواره ... 
همــواره و همــواره...

ــه قدمــت تاريــخ اســت. هنگامــی کــه جامعــه  وقــف، بی گمــان ب
ــته را... و  ــت و گذش ــد و گذش ــس می کن ــان را ح ــان زم ــذر زم گ
می دانــد کــه او محتــوم و محكــوم زمــان اســت. پــس بايــد، خــدا را 
انديشــيد... و چنــان زيســت کــه خداونــد از آدمی خواســته اســت... 
کمــک کــردن بــه ديگــران... دســت ديگــران را گرفتــن و آنــان را 
ــودکان  ــد... برخــی ک ــه بوده ان ــا گونه گون ــا کمک ه برکشــيدن... ام
را انديشــده اند... چــه آن گاه کــه کودکــی يتيــم می شــود... قلبــش 
ــی  ــه... چــون شيشــه... کودکان شكســتنی تر می شــود... چــون آين
کــه گــذر عمرشــان از رهگــذار يتيمــی گذشــته اســت، می داننــد 
ــل  ــتد... مث ــی می ايس ــان، گام ــذرد... زم ــر می گ ــان کندت ــه زم ک
ــودک  ــه ک ــغ... و آن گاه ک ــخت و پرتي ــارا، س ــنگ خ ــنگ... س س
ــد  ــان می گذرن ــش چن ــزد، لحظه هاي ــه ای می خ ــه گوش ــم ب يتي
کــه گويــی خــدا را در آغــوش گرفتــه اســت... پــس وقــف، نخســت 

ــد. ــود دي ــودکان را در چشــم انداز خ ک
واقفـان، آنچـه داشـتند، وقف يتيمـان می کردنـد... تـرس از لرزيدن 
آسـمان دل، هميشـه ايرانيـان را دلنگـران کرده اسـت. زيرا هنگامی 
کـه يتيمی دل آزرده می شـود، آسـمان دل نيز می لرزد... اشـک های 
او، جهـان رؤيايـی بازمانـدگان را می لرزانـد... هـم از ايـن روسـت که 
در قـرآن کريـم نيز مؤمنان را هشـدار می دهـد از گريه يتيمـان... از 
انـدوه آنـان... پس وقـف، پناهگاهی بود برای گذر ايمن يتيمـان... اما 
رفته رفتـه ابعـاد وقف وسـيع تر شـد... برخی زنـان بيـوه را در فضايی 
ايمـن وقف کشـاندند... بيـوه زنانی که طفـل نيز داشـتند، پس آنان 
مقـدم بودند... مقدم بر تنگدسـتان... تنگدسـتی بيوه زنـان وآنان که 
کودکانـی نيـز داشـتند، همشـهريان را چنـان دل آزرده می کـرد که 
همه شـهر پا پيش می گذاشـتند. وقتی که اهالی شـهر می شـنيدند 
کـه در همسـايگی آنان، زنی شـوی مرده زندگی می کند، به راسـتی 
کـه می لرزيدنـد... هراسـی سـخت آنـان را در خـود می گرفـت... 
می ترسـيدند از شـومی لحظه هايـی کـه آن زن را در تنگنا گذاشـته 

است...

وقف، سازگار با پيچيدگی جامعه
ــتر  ــه بيش ــروت را در جامع ــد ث ــدر، تولي ــزی مقت ــت مرک حكوم
ــود  ــه وج ــر ب ــای قدرتمندت ــه دولت ه ــدازه ک ــر ان ــرد. ه می ک
ــت؛ شــهرها  ــاد وســيع تری می ياف ــز ابع ــی ني ــد، درآمدزاي می آمدن

بزرگ تــر شــدند...
عجيــب اين کــه آنــان کــه در شــهرها می زيســتند، درآمــدی 
داشــتند مطمئــن، مســتمر و در خــور. آنــان از رهگــذر ايــن درآمد به 
خوبــی زندگــی می کردنــد وشــهرها نقطــه آغــاز رفاه بيشــتر بــود. اما 
روســتاييان نيــز بودنــد... روســتاييانی که چشــم به آســمان داشــتند 
و بــر زميــن کار می کردنــد... امــا نكتــه ايــن اســت کــه فقــر و غنــا به 
ســر ســختی امــروز نبــود. بــه خصــوص کــه ســامانه های قدرتمندی 
وجــود داشــت کــه بی پناهــان را زيــر چتــر خــود می گرفــت... بيــوه 

زنــان را و کــودکان يتيــم را... چيــزی کــه وقــف نــام داشــت...
در واقــع وقــف قوی تريــن ابــزار فقرزدايــی در جامعــه بــوده اســت. 
ســامانه قدرتمنــدی کــه بــه خوبــی عمــل می کــرد و همــه مــردم 

بازنمــود وقــف را در جامعــه، در برابــر چپشم هايشــان می ديده انــد... 
هــم از ايــن روســت کــه جنــگ بــا بيگانــگان بــرای حــكام مقتــدر 
ــرا، جامعــه مكانيســم خالقــی  ــوده اســت. زي ــر ب اســالمی راحت ت
ــی  ــث و ســلوک دين ــرآن شــريف، احادي ــه ريشــه در ق داشــت ک
داشــت. ايــن مكانيســم کــه همــان وقــف بــود مانــع از شــكل گيری 
ــان  ــاز کار از مي ــان آغ ــع مشــكالت را در هم ــر می شــد. در واق فق
برمی داشــتند و ايــن موضــوع مجالــی اطمينان بخــش بــرای 
امپراطــوران بــوده اســت کــه دامنــه مرزهــا را وســيع تر می کردنــد.
زيــرا جوامــع ديگــر برخــالف جامعــه ايرانــی و بعدهــا جوامعــی کــه 
بــا تفكــر اســالمی اداره می شــدند، از وقــف و فرهنــگ آن بی بهــره 

بودند.

كاركرد پويای فرهنگ وقف
پويايــی وقــف باعــث شــد کــه جامعــه قدرتمنــد اســالمی از دو ســو 
بــه تكامــل خــود ادامــه بدهــد. از يــک ســو به توســعه خيــره کننده 
خــود ادامــه بدهــد و از ســوی ديگــر از دولت هــا يــاری مــی داد کــه 

پيوســته تــوان نظامــی و مديريتــی خــود را باز توليــد کنند.
ــان  ــر جه ــاً در سراس ــالمی، مطمئن ــدن اس ــهرهای تم ــكوه ش ش
بی ماننــد بــود. شــهرهای اصفهــان، شــيراز، بغــداد، قاهــره، دمشــق 
و ... در ســايه وقــف بــه تكامــل بااليــی رســيدند. رشــد شــهرهای 
بــزرگ در شــرايطی اتقــاق می افتــاد کــه تنگدســتان شــهری نــادر 
ــه  ــتاب ب ــا ش ــاد ب ــازمان های مردم نه ــوی س ــرا از س ــد... زي بودن
ســامان می شــدند و آن گاه در پنــاه و پوشــش وقــف، مشكالتشــان 

ــد... ــرف می ش ــر ط ب
در واقــع اهميــت وقــف، بســيار بيش از آن چيزی اســت کــه تاکنون 
ــعه  ــث توس ــه باع ــی ک ــن عامل ــا  مهم تري ــده اســت. ام ــه ش گفت
وقــف بــه عنــوان ابــزاری پويــا بــرای فقرزدايــی شــد، کارکردهــای 

اجتماعــی آن بــوده اســت.

موقوفات؛ چتر مهربانی
ــان کــه  ــده اســت، چــون نيــاز مردمــان اســت. نيــاز آن وقــف، مان
می بخشــند و نيــاز آنــان کــه بخشــش را چشــم بــه راهنــد... آنــان 
کــه در جســتجوی پله هــای آســمانی اند و آنــان کــه رونــدگان ايــن 
پلــكان را  تابعنــد... هــر چنــد در قلب هــای خويــش... اما وقــف، تنها، 
ديگــران را در پنــاه خــود قرار دادن نيســت. وســيع تر اســت... بســيار 
ــن  ــی روش ــه چراغ ــد ک ــف می کنن ــان وق ــی چن ــيع تر... برخ وس
ــه  ــد... طلب ــه طلبه ان ــان ک ــای درس... آن ــراغ حلقه ه ــد... چ بمان
دانــش و علــم... علــم اين جهــان و دانــش آن جهــان... پــس واقفان، 
ــای  ــراغ دل ه ــز چ ــن ني ــه اي ــد... ک ــش را افروختن ــای دان چراغ ه
مردمــان را روشــن می کــرد ... علــوم دينــی... منابــری کــه مجلــس 
وعظ انــد... مجالســی کــه حلقــه انس انــد... انــس بــا قــرآن کريــم... 
ــا ائمــه هــدی، ائمــه حقيقــت... هــم از ايــن روســت کــه  انــس ب
ــال های دور...  ــا، روشــن اســت... همچــون س ــان م ــای مردم دل ه
قرن هــای دورتــر... و زمــان ايــن مردمــان، همــواره پايــدار اســت... 
پايــدار در بخشــيدن... و بخشــيدن... اين جــا، يعنــی در ايــن ديــار، 
هــر دری کــه بكوبــی، پاســخ خواهی شــنيد... زيــرا ســرزمين ايمان 
 ...اســت، ســرزمين نظرکــردگان اســت... ســرزمين وقــف اســت

اهمیت وقف، بسیار 
بیش از آن چیزی 
است که تاکنون 
گفته شده است. اما  
مهم ترین عاملی که 
باعث توسعه وقف 
به عنوان ابزاری 
پویا برای فقرزدایی 
شد، کارکردهای 
اجتماعی آن بوده 
است

واقفان، آنچه داشتند، وقف یتیمان می کردند... ترس از لرزیدن آسمان دل، همیشه 
ایرانیان را دلنگران کرده است. زیرا هنگامی که یتیمی دل آزرده می شود، آسمان 

دل نیز می لرزد...
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رهیافت

ژرفای نیایش
تبیین سبک زندگی اسالمی در

 صحیفه سجادیه

موضــوع ســبک زندگــی، امــروزه بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
مســائل، مــورد بررســی تمــام جوامــع بــوده و نشــان از فرهنــگ 
ملت هــا دارد. مکاتــب دینــی و غیــر دینــی بــه گونــه ای 
می کوشــند تــا طرحــی بــرای ســبک زندگــی انســان ها تنظیــم 
کننــد، امــا ارائــه بهتریــن طــرح ســبک زندگی بــرای بشــر، تنها 
از کســانی بــر می آیــد کــه آگاه از ویژگی هــا و مصالــح بشــر بــوده 
و تمــام تالششــان در جهــت ســعادت انســان ها خالصــه شــود. 
ــراد، ائمــه معصومیــن)ع( هســتند کــه  ــن اف مصــداق کامــل ای
حیاتشــان را وقــف هدایــت و ســعادت بشــر نمودنــد؛ از جملــه 
حضــرت امــام ســجاد)ع( کــه بــا توجــه بــه شــرایط زمــان خود، 

از طریــق دعــا راه ســعادت را بــرای مــردم همــوار نمــود. 
»صحیفــه ســجادیه« کــه یکــی از متــون نیایش بــر جای مانــده از 
ایــن امــام همــام اســت، افق هــای مختلفــی را در جهــت هدایــت 

ــن  ــا، تبیی ــن افق ه ــی از ای ــاید. یک ــر می گش ــعادت بش و س
ــه  ــجاد)ع( در صحیف ــام س ــت. ام ــالمی اس ــی اس ــبک زندگ س
ســجادیه مبانــی اعتقــادی، اخالقــی، اجتماعی و سیاســی زندگی 

ــد. ــریح فرموده ان ــان ها تش ــرای انس ــاد آن ب ــام ابع را در تم

ــر  ــان معاص ــان در جه ــه ادي ــی ک ــن چالش هاي ــی از مهم تري يك
بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد، نحــوه تعامــل بــا تحــوالت 
ــه و تمــدن  ــه خصــوص مدرنيت ــی، ب ــی ـ اجتماع ســريع فرهنگ
ــه  ــد ک ــن پرســش مواجه ان ــا اي ــروزه ب ــف ام ــان مختل اســت. ادي
ــد  ــان می توانن ــا همچن ــروز، آي ــول ام ــدت متح ــای به ش در دني
ــدم در  ــن ق ــازند؟ اولي ــرآورده س ــود را ب ــروان خ ــارات پي انتظ
ــرد  ــن پرســش، بررســی نقــش و ميــزان کارب ــه اي پاســخگويی ب
ــی  ــان برخ ــن مي ــت. در اي ــر اس ــی بش ــد زندگ ــن در فرآين دي
ــک زندگــی  ــی ي ــرده و در پ ــن را از زندگــی جــدا ک حســاب دي
بــدون اعتقــاد ســكوالر ليبراليســتی و التقاطــی رفته انــد، امــا غافل 
ــی اســت و هــر  ــدون اعتقــاد، زندگــی حيوان از اين کــه زندگــی ب
چقــدر افــراد قدرتمندتــر شــوند، ســبعيت و درندگــی بيشــتری 
می يابنــد. نمونــه عملــی آن عملكــرد نظــام ســلطه و اســتكبار در 
ســطح جهــان اســت. آن هــا بــا قــدرت پوشــالی خــود بــه دنبــال 
ــه اســم  ــاول بيشــتر ملت هــا و کشــتار وحشــيانه انســان ها ب چپ
ــار  ــار و گفت ــن تناقــض در رفت ــوق بشــر هســتند. اي آزادی و حق
ــی و  ــی اله ــم وح ــع عظي ــه منب ــادی ب ــی از بی اعتق ــرب، ناش غ

رســالت پيامبــران اســت.
ــل ايــن روش، ســبک زندگــی اســالمی قــرار دارد  در نقطــه مقاب
کــه الهام گرفتــه از آموزه هــای اســالمی اســت. ديــن اســالم تنهــا 
دينــی اســت کــه مدعــی پاســخگويی تمــام نيازهــای انســان در 
همــه اعصــار اســت. خاســتگاه اصلــی فرهنــگ زندگــی اســالمی، 
اعتقــاد و ايمــان اســت و در ســير تحــوالت جهــان معاصــر، بُعــد 
ــم  ــدگاه اســالم، تحكي ــن از دي ــه تمــدن نوي نخســت رســيدن ب
ــار  ــالق و رفت ــه اخ ــت ک ــی اس ــت دين ــادی و معرف ــی اعتق مبان
ــه  ــرد. گرچ ــمه می گي ــراد از آن سرچش ــی اف ــردی و اجتماع ف
ســبک زندگــی اســالمی بيشــتر بــه جنبــه عينــی و رفتــاری افراد 
می پــردازد، امــا نقــش اصلــی را مبانــی اعتقــادی و باورهــای دينی 
ــا  ــاری را ب ــچ رفت ــوان هي ــه نمی ت ــرا ک ــد، چ ــا می کنن ــراد ايف اف
قطــع نظــر از انگيزه هــا، نيت هــا و مبانــی معرفت شــناختی فــرد 
بــه اســالمی يــا غيــر اســالمی بــودن آن متصــف ســاخت. بنابراين 
می تــوان گفــت موضــوع اصلــی ســبک زندگــی اســالمی، ايمــان و 
مبانــی معرفتــی ديــن مبيــن اســالم اســت کــه گرايش هــا، باورهــا 
و رفتارهــای فــردی و اجتماعــی انســان از آن نشــأت می گيــرد و 
صحيفــه ســجاديه در ايــن مــوارد و ديگــر ابعــاد زندگــی انســان، 
حرف هــای بســياری بــرای گفتــن دارد و سرمنشــأ زندگــی 

اســالمی را ايمــان و اعتقــاد دينــی بيــان فرمــوده اســت.
ــه  ــگ اســالمی و غيراســالمی ب ــی فرهن ــاوت مبناي ــا تف از اين ج
ــالمی  ــگ اس ــی در فرهن ــبک زندگ ــه س ــد، اين ک ــت می آي دس
برگرفتــه از انديشــه توحيــدی اســت و نظــام عملــی زندگــی نيــز 
مبتنــی بــر شــريعت، ســيره و ســنت ائمــه اطهــار)ع( می باشــد، اما 

راضیه علی اکبری
مدرس حوزه های علمیه بانوان
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در ســبک غيراســالمی، فرهنــگ زندگــی برگرفتــه از نظريه هــای 
اجتماعــی و نظــام عملــی فــرد در جامعــه اســت. ســبک زندگــی 
امــام ســجاد)ع( نيــز انضبــاط رفتــاری اســت کــه تحــت آرمــان 
ــی را  ــت و بندگ ــه عبودي ــی ک ــرار دارد. کس ــت ق ــی عبودي عال
ــه  ــه طريق ــبت ب ــد نس ــد، نمی توان ــود می بين ــات خ ــد حي مقص
ــی  ــئون زندگ ــه ش ــه هم ــد، بلك ــاوت باش ــود بی تف ــی خ زندگ
خــود را از مســائل فــردی گرفتــه تــا مســائل سياســی، اجتماعــی 
ــه ای کــه  ــه گون ــرار می دهــد، ب و اقتصــادی در مســير زندگــی ق

ــی می بخشــد. ــه اله ــی را صبغ ــه زندگ هم
ــه رشــد  ــردی، ماي ــر ثمــرات ف ــا، عــالوه ب مفاهيــم گســترده دع
و تعالــی جامعــه نيــز می گــردد. اســتفاده از ايــن روش، در 
ســبک زندگــی امــام ســجاد)ع( نســبت بــه ديگــر ائمــه)ع( نمــود 
بيشــتری دارد، چــرا کــه در آن شــرايط، اختنــاق حاکــم بعــد از 
شــهادت امــام حســين)ع( کــه بــه دســت حكومــت فاســد يزيــد 
ــتولی  ــردم مس ــر م ــت را ب ــب و وحش ــود و رع ــده ب ــاد ش ايج
ــتقيم  ــيوه غيرمس ــک ش ــا از ي ــرد ت ــاب می ک ــود، ايج ــرده ب ک
ــی اســالمی  ــج ســبک زندگ ــن و تروي ــظ دي ــغ و حف ــرای تبلي ب
ــد و  ــرآن مجي ــس از ق ــه ســجاديه پ ــه شــود. صحيف ــره گرفت به
مهم تريــن گنجينــه گران بهــای  و  بزرگ تريــن  نهج البالغــه، 
حقايــق و معــارف الهــی بــه شــمار مــی رود، بــه طــوری کــه بــه 
ــور آل  ــت)ع(« و »زب ــل بي ــل اه ــرآن«، »انجي ــب »أخت الق آن لق
ــد. )مجلســی، 1403، ج 107، ص 42 ـ 45( محمــد)ص(« داده ان

صحيفــه ســجاديه گذشــته از اين کــه شــامل راز و نيــاز بــا معبــود 
و بيــان حاجــت در پيشــگاه بــاری تعالــی اســت، دريــای بيكرانی از 
علــوم و معــارف اســالمی اســت کــه ضمــن آن، مســائل عقيدتــی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و سياســی در قالــب دعــا مطرح شــده اســت. 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــس ک ــن ب ــا همي ــن دعاه ــت و ارزش اي در اهمي
ــای خــود  ــه را در کتاب ه ــن ادعي ــز اي ــل ســنت ني شــيعيان، اه
آورده انــد. )ابــن ابــی الحديــد، 1387، ج6، ص 178ـ  187، ج 11، 
ــا در  ــن دعاه ــه اي ــی از آن اســت ک ــن مســئله حاک ص 192( اي
درون جامعــه آن روز نفــوذ خاصــی داشــته اســت. امامــان معصــوم 
ــه صحيفــه ســجاديه عنايــت خاصــی داشــته اند و  نيــز نســبت ب
شــيعيان آن را بــه ســندهای متعــدد روايــت کرده انــد. )حســينی 
حســنی مدنــی شــيرازی، 1415، ج 1، ص 53 ـ 213( و بــر 

ــته اند. ــس آن همــت گماش ــم و تدري ــتن، تعلي نوش
نيايش هــای صحيفــه ســجاديه بــا حمــد خــدا و درود بــر حامــالن 
ــار  ــان در چه ــر و مؤمن ــروان پيامب ــرب و پي ــک مق عــرش و مالئ
دعــای ابتدايــی آغــاز می گــردد. بعــد از آن بــه بيــان رابطــه انســان 
بــا خــدا از يكســو و رابطــه خــدا بــا انســان از ســوی ديگــر، رابطــه 
انســان بــا خويــش و جامعــه در امتــداد ايــن دو شــكل می گيــرد و 

ــان، 1389، ج 1، ص 10( ــد. )انصاري ــداوم می ياب ت
حضــرت امــام خمينــی)ره( از صحيفــه ســجاديه بــه عنــوان قــرآن 
ــد  ــد)ص( می نامن ــور آل محم ــد و آن را زب ــاد می کنن ــد ي صاع
ــرآن  ــه کامــل ق ــه ســجاديه، نمون ــه کامل ــد: »صحيف و می فرماين
صاعــد اســت و از بزرگ تريــن مناجــات عرفانــی در خلوتــگاه انــس 
ــرکات آن اســت؛ آن  ــه ب ــل ب ــاه از ني ــا کوت ــه دســت م اســت ک

ــور اهلل نشــأت گرفتــه و  کتابــی اســت الهــی کــه از سرچشــمه ن
ــه  ــزرگ و اوصيــای عظيــم الشــأن را ب طريقــه ســلوک اوليــای ب
ــبک  ــجاديه س ــه س ــوزد. صحيف ــی می آم ــگاه اله ــاب خلوت اصح
بيــان معــارف الهيــه اصحــاب معرفــت را چون ســبک قــرآن کريم 
ــرای تشــنگان  ــا و مناجــات ب ــف الفــاظ در شــيوه دع ــدون تكل ب
معــارف الهيــه بيــان می کنــد. ايــن کتــاب مقــدس چــون قــرآن 
کريــم ســفره الهــی اســت کــه در آن، همه گونــه نعمــت موجــود 
اســت و هرکــس بــه مقــدار اشــتهای معنــوی خــود از آن اســتفاده 

می کنــد. )خمينــی، 1378، ج 21، ص 209(
ــازی  ــت و انسان س ــش هداي ــه نق ــاره ب ــا اش ــام)ره( ب حضــرت ام
ــام ســجاد)ع( و ســاير  ــه ام ــر ادعي ــد: »شــما اگ ــه، می گوين ادعي
ائمــه)ع( را مالحظــه بفرماييــد مشــحون اســت از اين کــه مــردم 
را بســازند، بــرای يــک امــر باالتــر از آن چيــزی کــه مــردم عــادی 
تصــور می کننــد. دعــوت بــه توحيــد، دعــوت بــه تهذيــب نفــس، 
ــدای  ــا خ ــوت ب ــه خل ــوت ب ــا، دع ــراض از دني ــه اع ــوت ب دع
تبــارک و تعالــی، معنــی اش ايــن نبــوده اســت کــه مــردم تــوی 
ــد و  ــت کنن ــلمين غفل ــح مس ــينند و از مصال ــان بنش خانه هايش
مشــغول ذکــر و دعــا باشــند. چنانچــه خــود آن هــا کــه مالحظــه 

می کنيــد، اين طــور نبودنــد.« )همــان، ج 18، ص 422(
امـروزه شـباهت هايی بـا عصر امـام سـجاد)ع( وجـود دارد؛ چرا که 
در هـر دو دوران بـا ورود افـكار و انديشـه های بيگانـه بـه جامعـه 
اسـالمی، ارزش هـای اصيـل اسـالمی بـا خطـر دگرگونـی مواجـه 
شـد؛ در عصـر امـام سـجاد)ع( بـه واسـطه فتوحاتـی که به دسـت 
خلفـا و حـكام بنی اميه صـورت گرفـت، زمينه هايی بـرای راهيابی 
فرهنگ و تمدن های ملت های بيگانه به سـوی سـرزمين اسـالمی 
فراهـم گرديـد و افـكار و عقايد گوناگونـی از اين طريـق وارد حوزه 
اسـالمی شـده، به نشـر افكار منحرف و شـبهات گوناگون مشـغول 
بودند. اين مسـائل موجب شـد که جامعه اسـالمی به دليل فاصله 
گرفتـن از اهـل بيـت)ع( از لحاظ اعتقـادات الهی دچـار انحطاط و 

سـقوط فكری گردد.
ــر  ــی عص ــكار انحراف ــا اف ــه ب ــرای مقابل ــز ب ــجاد)ع( ني ــام س ام
ــد و در  ــالمی پرداختن ــل اس ــه اصي ــن انديش ــه تبيي ــش، ب خوي
قالــب دعــا، اصــول اعتقــادی اســالم را بــه روشــی صحيــح معرفی 
کردنــد. )پيشــوايی، 1380، ص 248( کــه مهم تريــن آن هــا 
توحيــد و خداشناســی اســت. امــام ســجاد)ع( باالتريــن معــارف 
توحيــدی را در قالــب دعــا بــه انســان های حقيقت جــو و پيــروان 
خويــش ارائــه می دهنــد و در آن، ذات مقــدس الهــی را از هرگونــه 
ــوع عيــب و نقصــی پــاک و مبــرا  ــه مخلوقــات و هــر ن تشــبيه ب

می ســازند. )موحــد ابطحــی، 1411، ص 316(
از ايــن جهــت بســيار شايســته اســت کــه مــا نيــز بــا تأســی از 
ســبک امــام زين العابديــن)ع( بــه مقابلــه بــا انديشــه های بيگانــه 
بپردازيــم، چــرا در حقيقــت ايــن کتــاب بــه منزلــه دائرة المعــارف 
ــود  ــعادت خ ــرای س ــان ب ــه انس ــه آنچ ــت ک ــری اس ــوم بش عل
بــدان نيــاز دارد؛ از جملــه اصــول اعتقــادات، معــارف توحيــدی و 
عرفانــی، اخالقيــات و مســائل اجتماعــی و سياســی در آن يافــت 

 .می شــود

امام سجاد)ع( 
نیز برای مقابله 
با افکار انحرافی 
عصر خویش، به 
تبیین اندیشه اصیل 
اسالمی پرداختند و 
در قالب دعا، اصول 
اعتقادی اسالم را 
به روشی صحیح 
معرفی کردند

حضرت امام خمینی)ره( از صحیفه سجادیه به عنوان قرآن صاعد یاد می کنند و آن را زبور آل 
محمد)ص( می نامند و می فرمایند: صحیفه کامله سجادیه، نمونه کامل قرآن صاعد است و از 

بزرگ ترین مناجات عرفانی در خلوتگاه انس است که دست ما کوتاه از نیل به برکات آن است
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معرفی کتاب

کتاب 
آداب و اعمال

نگاهی به کتاب ارزشمند 
»اقبال االعمال« به مناسبت 

ایام خاصه عبادت 

ــل  ــام کام ــه ن ــال« ک ــاب »اقبال االعم کت
ــا  ــَنِة فيم ــاِل الَحَس ــاُل باألعم آن، »القب
ــی  ــَنِة« اســت؛ کتاب ةٍ فــی الَسّ ــَرّ ــُل َم يُعَم
اســت بــا موضوعاتــی چــون ادعيــه و 
ــارات  ــای ســال قمــری و زي اعمــال روزه
معصوميــن عليهم الّســالم کــه توســط 
بــن طــاووس )589 - 664 ق(  ســيد 
ــاب در  ــن کت ــت. اي ــده اس ــم گردي تنظي
ســال 650 هجــری قمــری در حالــی کــه 
ابــن طــاووس شــصت ســاله بــود، توســط 
وی نوشــته شــد. در ســال 655 و 656 
نيــز چنــد بــاب توســط مؤلــف بــه کتــاب 
افــزوده شــد. ابــن طــاووس عالقــه و توجه 
خاصــی نســبت بــه ادعيــه داشــته اســت؛ 
ــای او در  ــر کتاب ه ــه اکث ــه ای ک ــه گون ب
ــارات  اشــكال مختلــف، ادعيــه، اذکار و زي

ــردارد. را در ب
ــا  ــراه ب ــاب را هم ــن کت ــاووس، اي ــن ط اب
ــة  ــوان »تتم ــه عن ــر ب ــد ديگ ــت جل هش
مصبــاح المتهجد« شــيخ طوســی نوشــته 

ــال  ــده اعم ــاب در برگيرن ــن کت اســت. اي
ــاه  ــال م ــت. اعم ــال اس ــاه از س ــازده م ي
رمضــان نيــز، بــه ســبب اهميــت ايــن ماه، 
در کتابــی ديگــر بــا نــام »المضمــار« آمده 
کــه توســط مصنــف همــراه بــا اقبــال در 

يــک مجموعــه عرضــه شــده اســت.
نكتــه جالبــی کــه در ايــن ميــان وجــود 
را  اقبال االعمــال  کتــاب  اين کــه  دارد؛ 
ــن  ــيد ب ــاب س ــن کت ــوان مفصل تري می ت
ــبد  ــی گل سرس ــم برخ ــاووس و به زع ط
ــن  ــاز اي ــاب آورد. امتي ــه حس ــات ب تأليف
کتــاب بــر کتاب هــای ديگــر دعــا، ماننــد 
ــكات  ــان ن ــه بي ــان در زمين ــح الجن مفاتي
و اشــارات نــاب و همچنيــن اســتناد و 
بهره گيــری مســتقيم و بــا واســطه  انــدک 
ــل  ــات اه ــای بيان ــمه  وحی آس از سرچش
ــن  ــيار روش ــالم و... بس ــم الس ــت عليه بي
ــاب از  ــن کت ــل اي ــن دلي ــه همي اســت؛ ب
اهميــت ويــژه در نــزد بــزرگان برخــوردار 
ــه ترتيــِب  اســت. وی کتــاب خويــش را ب
ــر  ــا ب ــت، ام ــته اس ــال نوش ــای س ماه ه
ــال را  ــدای س ــول، ابت ــالف روش معم خ
ــت. از  ــته اس ــان دانس ــارک رمض ــاه مب م
جملــه داليــل وی بــرای ايــن کار اهميــت 
فوق العــاده ای اســت کــه شــرع بــرای مــاه 
رمضــان قائــل شــده اســت و اين کــه اهــل 
ــدای ســير و  ــدای ســال و ابت ــت ابت معرف
ــرار  ــان ق ــاه رمض ــش را م ــلوک خوي س

ــد.  داده ان
کتــاب شــريف اقبــال بــه دوازده قســمت 
تقســيم شــده و هــر قســمت مربــوط بــه 
يــک مــاه اســت. هــر مــاه نيــز بــه باب هــا 
و فصل هــای متعــدد تقســيم شــده اســت 
تــا دسترســی بــه مطالــب هــر روز از مــاه 

ــر باشــد. ــه ســهولت امكان پذي ب
در حقيقــت  کــه  »المضمــار«  کتــاب 
ــاه رمضــان  ــه م ــوط ب ــان بخــش مرب هم
ــز  ــه ســال ني ــدا آمــده و بقي اســت در ابت
بــه دو قســمت تقســيم شــده اســت؛ 
قســمت اول ماه هــای شــوال، ذو القعــده و 
ــمت  ــه و در قس ــر گرفت ــه را در ب ذو الحج
ــاپ  ــال در چ ــة س ــاه بقي ــت م دوم، هش
حاضــر، در برنامــه هــر ســه جلــد کتــاب 
در يــک مجلــد جمــع شــده و يــک کتــاب 
قطــور را شــامل شــده اســت. نكتــه ای کــه 

در بــاب ســبک نــگارش ايــن کتــاب بايــد 
ــوالً  ــه، وی معم ــرد اين ک ــاره ک ــدان اش ب
ــی  ــچ تصرف ــدون هي ــات را ب ــن رواي مت
آورده و در صورتــی کــه دعايــی غيرمأثــور 
ــاب  ــن کت ــر داده اســت. در اي ــوده، تذک ب
عــالوه بــر ادعيــه، اعمــال مخصــوص هــر 
ــای وارده  ــال و نمازه ــای س ــک از ماه ه ي
ــوارد  ــان شــده اســت. ســيد در م ــز بي ني
ــه  ــا دعــا را ب متعــددی، ســند روايــت و ي
ــا در  ــت، ام ــرده اس ــر ک ــل ذک ــور کام ط
برخــی مــوارد فقــط ســند خــود را کتابــی 
کــه عمــل يــا دعــا را از آن گرفتــه اســت 
ــه  ــاب ب ــف کت ــند مؤل ــرده و س ــر ک ذک
ــه همــان کتــاب ارجــاع داده  روايــت را، ب

اســت.
ــادات  ــال و عب ــا اعم ــاب، تنه ــن کت در اي
گــردآوری نشــده، بلكــه مؤلــف در جاهای 
و  گوناگــون  مطالــب  کتــاب  مختلــف 
متنوعــی آورده اســت کــه برخــی از آن هــا 

ــد از: عبارتن
1. تذکــر، موعظــه و توجــه دادن بــه آداب 

قلبــی و رســوم باطنــی دعــا؛
2. بيــان بســياری از وقايــع تاريخــی و 
تعييــن تاريــخ وقــوع آن همچــون واقعــه 
مباهلــه،  بخشــيدن انگشــتر در نمــاز 
توســط اميــر المؤمنيــن، واقعــه غديــر و ...
ــه ای  ــه گون ــه ب ــی ک ــث مختلف 3. مباح
مربــوط بــه دعــا و زيــارت می شــود؛ 
ماننــد تعييــن مــكان قبــر اميرالمؤمنيــن، 
دليــل نامگــذاری دحــواالرض و چگونگــی 
ــر.  ــواردی ديگ ــه و م ــن، کعب ــت زمي خلق
برخــی از بــزرگان مثــل مرجــع و عــارف 
آيــت اهلل  حضــرت  فقيــد،  و  بــزرگ 
ــاب  ــن کت ــاره اي ــت، درب ــی بهج العظم
ــای  ــه کتاب ه ــه ای ک ــد: »طلب می فرمودن
ســيد را نديــده باشــد، مثــل ايــن اســت 
کــه هيــچ نديــده اســت.« مرحــوم بهجت 
ــاره ايــن کتــاب نظرشــان  همچنيــن درب
بــر ايــن بــود کــه: »هرکــس اقبــال ســيد 
بــن طــاووس را نداشــت، اســاتيد مــا او را 
ــدار  ــر مق ــمردند. ه ــود نمی ش ــق خ رفي
ــی اســت،  از اقبــال را کــه مطالعــه کردن
مطالعــه، و هــر مقــدار را کــه عمــل 
ــال  ــدازه ح ــر ان ــه ه ــت، ب ــی اس کردن

 ».ــد ــل کني ــد عم داري

سیدجواد میرخلیلی
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ادب

شاعر پرسش گر
عاشقی به شيوه سعدی

اميِر ادبيات انقالب 
َيل قصيده ، بزرِگ غزل 
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نگاه

عاشقی به شیوه 
سعدی

در ستایش نگاه انسانی و اجتماعی 
سعدی شیرازی

 
نام  به  تقويم  در  که  است  روزی  ارديبهشت  اول 
سعدی  اجل،  شيخ  ايرانی،  بزرگ  شاعر  بزرگداشت 
شيرازی نامگذاری شده است. به نام مردی که شعر، 
عشق، سفر، تجربه و نگاه های انسانی و اجتماعی را 
و  دور  سفرهايی  از  را  تجربياتش  تا  آميخت  هم  به 
و  بگنجاند  نثرهايش  و  شعرها  سطور  البه الی  دراز، 
به ما برساند. به ما که امروز هنوز به شيوه او عاشق 
می شويم،کلماتش را می ستاييم و تجربياتش را که از 
پس قرن های دور می آيد و روايت صدها سال پيش 

است، لمس می کنيم.
اين شاعر بزرگ در شيراز، مرکز استان فارس کنونی، 
را  او  نام  و  گشود  جهان  به  ديده   563 سال  حدود 
آمده  تذکره ها  در  چنانچه  گذاشتند.  مصلح الدين 
خانواده  در  می شود،  ديده  نيز  آثارش  خالل  در  و 
خيلی  را  پدرش  اما  است،  آمده  دنيا  به  متمّولی 
او  که  شده  نوشته  حال  اين  با  داده،  دست  از  زود 
از اوان کودکی به تحصيل علوم عالقه مند بوده و با 
بار  هم  بعدتر  است.  می رفته  مكتب خانه  به  اشتياق 
سفر می بندد، به نظاميه، مهم ترين مرکز علمی عصر 
بغداد می رود، درس می خواند، سفرهای  در  خويش 
دور و دراز می رود. با کوله باری تجربه قلم به دست 
هم  آن قدر  االنصاف  و  الحق  می نويسد.  و  می گيرد 
خوب می نويسد که از قرن هفتم تا به امروز در ايران 

که هيچ، در جهان هم مورد ستايش است. 
اما پشت زيبانويسی اش فكر  سعدی زيبا می نويسد، 
می داند،  را ظرف  ادبيات  که  انديشه ای  و  فكر  دارد. 
بيان حرف ها، ديد ه ها و شنيده های  برای  ظرفی که 
اين جهانگرد دنيا ديده و عاشق به کار گرفته می شود 
بيان  است،  معتقد  آن  به  سعدی  که  را  سلوکی  و 
نشست  همه  با  است.  اجتماعی  مردی  او  می کند. 
انديشيده  مختلف  موضوعات  به  و  کرده  برخاست  و 
است. از آن جا هم که ذهنی تحليل گر و نقاد و نگاهی 
و  آثارش  در  را  مشاهداتش  داشته،  تيزبين  و  دقيق 

زینب مرتضایی فرد
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بيش از همه »گلستان« منعكس می کند. از اين رو، او را مصلحی اجتماعی 
و سعی  نقادی کرده  و  بررسی  به دقت  را  می دانند؛ مردی که جامعه اش 

می کند برای مسائل پيش رو راهكار هم ارائه دهد. 
درس های  دارد،  نام  درويشان«  اخالق  »در  که  گلستان  دوم  باب  در  او 
از  يكی  در  دارند.  بزرگی  اجتماعی  تأثيرات  که  می کند  ارائه  را  اخالقی 
حكايت هايش به نوعی قضاوت ديگران و غيبت را تقبيح می کند: »ياد دارم 
که در ايام طفوليت متعبد بودمی و شب خيز و مولع زهد و پرهيز. شبی در 
خدمت پدر رحمة اهلل عليه نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبسته و 
مصحف عزيز بر کنار گرفته و طايفه ای گرد ما خفته. پدر را گفتم از اينان 
يكی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد، چنان خواب غفلت برده اند که 
گويی نخفته اند، که مرده اند. گفت جان پدر! تو نيز اگر بخفتی، به از آن که 

در پوستين خلق افتی.« 
نقش آفرين ترين  از  می توان  جرأت  به  را  سعدی  »بوستان«  و  »گلستان« 
ايران  باورهای مردم  و  ارزش ها  بر  فارسی  ادب  تأثيرگذارترين متن های  و 
زمين دانست. تا پيش از سعدی، نگاه غالب انديشه مندان ايرانی به حكمت 
سعدی  بود.  آرمانی  و  تجويزی  انتزاعی،  مطلق،  نگاهی  اخالق،  و  عملی 
بار انسان مشخص اجتماعی را، هرچند در قالب تيپ های  برای نخستين 
و  نظر،  مد  اجتماعی  مشخص  موقعيت های  و  شرايط  بطن  در  اجتماعی، 

مخاطب حكمت عملی و اخالقی خود قرار داد. 
در باب سوم گلستان با عنوان »در فضيلت قناعت« اين گونه درس قناعت 
بزرگ همت تر در جهان ديده ای  از خود  را گفتند  می دهد: »حاتم طايی 
يا شنيده ای؟ گفت بلی. روزی چهل شتر قربان کرده بودم امرای عرب را، 
پس به گوشه صحرايی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را ديدم پشته 
فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سماط او گرد 
آمده اند؟ گفت: هر که نان از عمل خويش خورد/ منت حاتم طايی نبرد. من 

او را به همت و جوانمردی از خود برتر ديدم.«
سعدی را می توان در نگاه به انسان ها، روانشناس باهوشی هم دانست. او 
و درباره شان  اتفاقات زندگی جامعه عصر خويش سرک می کشد  به همه 
می نويسد. در عصری که هنوز زنان اختيار تصميم گيری ندارند و با نظر پدر 
خود ازدواج می کنند، او ازدواج يک زن جوان با پيرمرد را نكوهش می کند 
و نشان می دهد چنين ازدواجی سرانجام نخواهد داشت. در باب ششم »در 
ضعف و پيری« او چنين حكايتی را روايت کرده و از زبان زن می گويد: »زن 

جوان را اگر تيری در پهلو نشيند به که پيری!« 
سعدی همه را نصيحت می کند و از اين کار ابايی ندارد. شاه و گدا درکنار 
هم در آثارش نصايحی مربوط به نوع زندگی خودشان را می يابند. در باب 
اول با عنوان »در سيرت پادشاهان«، حكايت جالب و کوتاهی وجود دارد 
که از اين قرار است: »يكی از ملوک بی انصاف پارسايی را پرسيد از عبادت ها 
کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نيم روز تا در آن يک نفس خلق را 

نيازاری.« 
تمام وجه همت سعدی بر آن است تا در جامعه عدالت، مساوات، انصاف و 
آدميت برقرار گردد و شكاف های فرهنگی، قومی، زبانی، مذهبی، اجتماعی 
و ... روزبه روز کمتر شود، زيرا »تن آدمی شريف است به جان آدميت«، تا 
سرانجام موجب همبستگی، وحدت و تشكيل جامعه انسانی، يا به عبارت 
دقيق تر جامعه مدنی يكپارچه ای شود و بدين ترتيب آرمان شهری محقق 

 .گردد که در آن همه چيز بر پايه صلح و نيكويی است

مرد سفرهای دور و دراز 

يا همسفر شو، يا هم سفره. عبارت آشنايی 
است برای همه ما. عبارتی که به يادمان 
است  نياز  افراد  شناخت  برای  می آورد 
بيشتر با آن ها باشی، به رفتار و کردارشان 
بيشتر دقت کنی و ببينی تا چه حد حرمت 
ديگران را دارند، حاضرند به خاطر ديگران 
و  بگذرند  خودشان  خواسته  و  حرف  از 
مدارا و نرمی نشان دهند. به همين علت 

هميشه سفر رفتن اتفاق مهمی بوده، در آِن واحد، هم همسفر 
می شوی و هم هم سفره. چه آن زمان ها که پای پياده و يا سوار 
بر شتر و اسب و استر به جاده می زدند، چه حاال که هواپيما در 
چند ساعت از اين سر جهان به سر ديگرش می رساندمان. هر 
چه باشد جهان گشته و جهان ديده، نگاه عميق تری به اطرافش 
جهانگرد  يک  جهان گشته،  اين  بكنيد،  را  فكرش  حاال  دارد. 
چشيده،  روزگار  گرم  و  سرد  بسيار  که  باشد  عالم  و  متشرع 
گرسنگی و تشنگی، گذر از راه های دشوار و مواجهه با تعداد 
زيادی انسان های مختلف را در کارنامه خود داشته باشد، طبع 
به  و  قرار گرفته  اجتماعی اش کنار هم  نگاه  و  لطيف شاعرانه 
اين سئوال يک  او می شود چه کسی؟  باشد،  هم گره خورده 
پاسخ بيشتر ندارد، می شود سعدی. در جای جای آثارش رد پای 
سفرها و تجربه های عميقش وجود دارد. بسياری از حكايت های 
روايت شده در کتاب گلستان يا تجربه های شخصی اش است يا 
آن را از اهالی ديگر شهرها و همسفرانش شنيده است. سعدی 
بی کفش در ميان شهر مانده و حسرت آن هايی را که کفش 
پا ندارد!  با مردی روبه رو می شود که  ناگهان  دارند، می خورد. 
و او خدا را شكر می گويد که اگر کفش ندارد، پا دارد. بازرگان 
حريصی را می بيند که سودای يک تجارت بی پايان را دارد. از 
جوان عاشق پيشه و قاری بد صدا که خواندنش آبروی دين را 
تا  از خانه و کوچه  اجتماع  ابعاد  به همه  و  می برد، می نويسد 
بيابان و مواجهه با راهزن ها می پردازد. پرداخت هايی درست و 
روانشناسانه که فقط از يک مرد اهل سفر، ماجراجو و عالم بر 
می آيد. امروزه خواندن داستان و رمان را مواجهه با جهان هايی 
می دانند که هرگز آن را تجربه نكرده ايم، در کشور ما و البته 
بسياری از ديگر کشورهايی که با شيخ اجل آشنا شده اند، سعدی 
خواندن آشنايی با پيچيدگی های روح انسانی در زمان زندگانی 
اوست، آشنايی که نشان می دهد او به عنوان يک انسان ماقبل 
عصر مدرنيته که در روزگار سنت زندگی می کرده، چگونه فراتر 
از زمانه خويش زيسته و جهان را چه عميق نگاه کرده است.   
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گفتگو

»گلستان« سعدی 
انسان را به خدا 

نزدیک می کند
گفتگو با دکتر امیراسماعیل آذر

بر خالف مسیر  نویسنده و صاحب قلمی است که  سعدی، شاعر، 
اغلب بزرگان ادب فارسی حرکت کرده است. او نه خود را در بند نظم 
نوشتن محدود کرده و نه نثر نوشتن. در شعر هم در اغلب قالب ها 
طبع آزمایی کرده و به حق هم موفق بوده است. از نکات مهم آثار او 
حضور غیر مستقیم و غیر شعارگونه دین است. درباره او، اندیشه، آثار 
و تأثیرگذاری اش، با دکتر امیراسماعیل آذر، مدرس دانشگاه و چهره 

آشنای برنامه های مشاعره، گفتگویی انجام دادیم. 

شهرت سعدی محدود به ایران نیست و گفته می شود غیر فارسی 
زبان ها هم دوستش دارند. این شهرت چه مسیری را طی کرده و در 

چه حدی است؟

هفدهم،  قرن  اوايل  بار  اولين 
»آندره  نام  به  فرانسوی  شخصی 
دوريه«، گلستان سعدی را ترجمه 
شخصيت های  او  از  پس  و  کرد 
ديگری مانند »سر ويليام جونز« 
به زبان فرانسه و به زبان انگليسی 
ترجمه  را  گلستان  از  بخش هايی 
ترجمه ها،  اين  ميان  در  کردند. 
شد  سبب  دوريه  آندره  ترجمه 
تأثير  تحت  را  اروپا  تمام  سعدی 
کارنو،  که  حدی  به  دهد  قرار 
نام سعدی  فرانسه،  رئيس جمهور 
را روی خود گذاشت و در تاريخ، 
افراد  گرفت.  لقب  کارنو  سعدی 
ديگری نيز مانند »مادام دورلند« 
انديشه های سعدی  تالش کردند 
کنند.  منتشر  اروپا  تمام  در  را 
که  نپاييد  ديری  تالش ها  اين  با 
و  کرد  تسخير  را  اروپا  سعدی 
ترجمه های مختلفی از آثار او در 
ترجمه ها  اين  شد.  منتشر  غرب 
اروپا  در  زيادی  مثبت  تأثيرات 
گذاشت و پس از خيام، نام سعدی بر صدر شخصيت های ايرانی 

در اروپا قرار گرفت.

سعدی را بیشتر شاعری جامعه شناس و اجتماعی دیده ایم و حتی برخی 
منتقدان نیز عرفان سعدی را عرفانی زمینی می دانند. حال اندیشه های 
دینی و عرفانی سعدی تا چه اندازه در آثارش مؤثر بوده است. نظر شما 

چیست؟
سعدی شريعتمدارترين شاعری است که من سراغ دارم. حتی گاهی 
اين گونه می گويد: »من آن نَيم که حالل از حرام نشناسم /  که باده 
با تو حالل است و آب بی  تو حرام« حتی در چنين شعری، وجود 
شريعت را رعايت می کند. سعدی حكايت هايی در آثارش به کار 
می برد که يا از شنيده های خودش است، يا در ميراث مكتوب قبل 
از او وجود داشته و يا خود ساخته و پرداخته است؛ يعنی شخصيتی 
گرفته و بر مبنای مالحظات آن شخصيت حكايت را بنا گذاشته 
است. من اعتقاد دارم گلستان ارتباط های انسان را در جامعه پيوند 
می دهد و انسان را به خدا نزديک می کند و غزل های سعدی درست 
مانند دو بال ابر، انسان را روی خود می نشاند و به کهكشان ها می برد. 
سعدی يک روش و منشی در داستان سرايی دارد و آن اين است 
که معموالً با بيتی آغاز می کند که براعت استهالل دارد، بعد بدنه 
داستان را می گويد و بعد نتيجه را عايد خواننده می کند. حتی اين 
روش را در يک حكايت دوبيتی او می توان دريافت مانند اين حكايت: 

»يكی پای خار يتيمی بكند /  به خاک اندرش ديد صدر خجند
همين گفت و در روضه ها می چميد /  کزان خار بر من چه گل ها دميد«

زهرا بختیاری نیا
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مقلدان سعدی تا چه اندازه در شیوه تقلید از او موفق بوده اند؟
سعدی در غزل هم همه را به اشتباه انداخته است. ما شاعرانی مانند 
کرده اند،  تقليد  سعدی  از  که  داشته ايم  فراهانی  قائم مقام  و  جامی 
می کند  تالش  هم  بوستان  در  نبوده اند.  موفق  سعدی  مانند  ولی 
در  غزلي  نزديک کند. غزل سعدی،  به خدا  و  تلطيف  را  انسان  ذهن 
حقيقت سهل ممتنع است، در عين اين که از اين غزل می توان لذت 
سعدی  از  نتوانسته  هيچ کس  و  کرد  نمی توان  تقليد  آن  از  ولی  برد، 

کند. تقليد 

تا چه اندازه با این جمله موافق هستید که سعدی شاعری صاحب سبک است؟ 
آیا از نظر شما نقدی نیز می توان به آثار سعدی وارد کرد؟

با اين که سعدی شاعر صاحب سبک است موافقم. شاعران  صددرصد 
سعدی  باالتر  اين ها  همه  از  و  هستند  سبک  صاحب  همه  ما  بزرگ 
و  نظم  غزل،  در  است.  ممتنع  سهل  سبک  واقعی  صاحب  که  است 
است  متشرع  شاعر  يک  است. سعدی  نثر مسجع  کارش،  عالی  نمونه 
ادبی  جمال شناسی  نظر  از  سعدی  خاص.  فوق العاده  جهان بينی  با 
وارد  ايرادی  سعدی  کار  به  بخواهيم  اگر  اما  است،  خاص  شخصيتی 
پهلو  شاهنامه  به  بوستان  در  دارد  قصد  سعدی  که  است  اين  کنيم 
»سعدی«  خود  سعدی  چون  می کرد،  را  کار  اين  نبايد  شايد  و  بزند 
در  مخصوصاً  بزند،  پهلو  فردوسی  شعر  به  نداشت  نيازی  و  بود 
شعرهايی که سعدی جای پای فردوسی پا گذاشته است، شعرهايش 

کمی ارزشش را از دست می دهد.

در گذشته کتاب های ادبیات کهن ایران بیشتر از سوی مردم خوانده می شدند اما 
حاال این اتفاق به مراتب کمتر رخ می دهد. بخشی از این اتفاق طبیعی است، چون 
امروزه هم با تنوع سرگرمی روبه روییم و هم با تنوع و دسترسی آسان به انبوهی 
از کتاب ها. اما طبعاً قطع نشدن ارتباط نسل ها با سعدی آن قدر مهم است که باید 

برایش برنامه داشت. در این زمینه چه کارهایی می توان انجام داد؟
دمنه  و  کليله  و  سعدی  کليات  کرديد.  اشاره  مهمی  بسيار  نكته  به 
ليسانس  دوره  در  االن  اما  می شد،  خوانده  ابتدايی  دوران  در  قباًل 
پايين  چقدر  علم  سطح  که  می دهد  نشان  امر  اين  می شود،  تدريس 

است. آمده 
هنوز  روز  تكنولوژی های  و  نبود  امكانات  اين گونه  قديم  روزگار  در 
کودکان  برای  بزرگان  از سوی  تاريخی  قصه های  و  بود  نشده  اختراع 
نقل و شب هنگام از سوی والدين از روی کتاب ها خوانده می شد. به 
بر  شده اند.  بزرگ  کتاب  با  قديم  کودکان  کرد  تأکيد  می توان  جرأت 
هيچ کس پوشيده نيست که ادبيات باشكوه ايران زمين، از پشتوانه ای 
غنی برخوردار بوده است و همواره در ادبيات ديگر سرزمين ها تأثير 
آموزش  فرزندان  و  دانش آموزان  به  موضوعات  اين  بايد  و  گذاشته 
کتاب  وسيله  به  را  خود  فرزندان  علمی  دانش  بايد سطح  شود.  داده 
بسياری  پيشرفت  علمی  نظر  از  که  دانشمندانی  همه  دهيم.  افزايش 
مطالعه  سمت  به  را  کودکانمان  اگر  بوده اند.  مطالعه  اهل  کرده اند، 
هم  سعدی  و  می افتد  هم  خوب  کتاب های  به  گذرشان  دهيم،  سوق 

 می خوانند. 

مردی فراتر از زمان و مکان 

جای  بر  متعددی  آثار  سعدی  از 
مجالس،  هزليات،  مانند  است؛  مانده 
زيبا  بسيار  غزليات  و  مراثی  قصايد، 
حافظ  بر  را  سعدی  گاهی  حتی  که 
نثر، رساله  به  نصايح  برتری می دهد؛ 
در عقل و عشق و... . اما در اين ميان 
»گلستان« و »بوستان« از اهميت خاص ديگری برخوردار 

است. 
بيش از هر چيز مايلم درباره تأثير بوستان در ديگر کشورها 
نه تنها  تأليف،  از  بعد  سعدی  گلستان  و  بوستان  بگويم. 
خوانده  نيز  قديم(  )هند  هند  شبه قاره  در  بلكه  ايران،  در 
مدرسه   3000 نيز  حاضر  زمان  در  حتی  است.  می شده 
و  طلبه ها  که  دارد  وجود  هند  شبه قاره  سراسر  در  دينی 
دانشجويان آن ها گلستان و بوستان را به عنوان کتاب دينی 
مطالعه می کنند. در حالی که در کشور خودمان اين دو را 
جزو آثار ادبی به حساب می آوريم. نكته ديگر اين که دوره 
خردگرايی، دوران توجه به استدالل و منطق و فلسفه بوده 
که اهميت زيادی داشته و در تاريخ ويل دورانت نشان داده 
شده اين نگرش چه مزايايی برای مردمان به ارمغان آورده 
است. جالب است بدانيد، مهم ترين شاعری که در همين 
دوران درخشان در سراسر اروپا شناخته شد سعدی بوده، 
در  هم  آن  واقع گرايی،  با  را  عالی  احساسات  سعدی  زيرا 
با روحيه  قالب حكايت بيان کرده و اين ويژگی ها همگی 

آن دوران کاماًل هماهنگ بوده است.
کبير  انقالب  زمان  يعنی   ،1789 سال  در  ديگر  طرف  از 
جورج  آمريكا،  رئيس جمهور  انتخاب  اولين  و  فرانسه 
فيالدلفيا،  به  متعلق  سياسی  مجله  يک  در  واشنگتن، 
در  می شود.  اعالم  آمريكا  رئيس جمهور  اولين  عنوان  به 
نبودن  دليل  به  جنجال آفرين  مهم  مجله  اين  دوران،  آن 
تلويزيون، نقش مهمی در خبررسانی بر عهده داشته است. 
اتفاقاً در همين مجله دو مطلب نوشته می شود؛ يكی درباره 
سعدی و ديگری درباره حافظ. البته سعدی و حافظی که 
ديگر صرفاً متعلق به شيراز نبوده اند، بلكه متعلق به تمام 
مردمان بودند. سعدی را در اين جا به عنوان مهم ترين روح 
رمانتيک و البته تعقل معرفی می کنند. آنان قصد داشتند 
و خردگرايی  رمانتيک  ميان  تلفيقی  انگلستان،  و  اروپا  در 
ايجاد کنند و سعدی و حافظ، نمونه دو شاعر موفق در اين 

تلفيق شناخته می شوند.

دکتر احمد تمیم داری 
استاد زبان و ادبیات فارسی 
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یادداشت

شاعر پرسش گر
صدای دعوت خیام به تفکر و تذکر، در گوش 

عالم امکان همواره طنین خواهد داشت

در تقویم یک روز را به او اختصاص داده اند؛ یکی از روزهای پایانی 
اردیبهشت و همزمان با تولدش؛ 2٨ اردیبهشت. اما او مثل همه 
مردان بزرگ در یک روز نمی گنجد و در دیگر روزهای سال هم 
در  است  ممکن  کسی  هر  است.  زنده  مردم  میان  ناخواه  خواه 
و  برسد که زمزمه کند: »کو کوزه گر  به شرایطی  زندگی روزمره 
کوزه خر و کوزه فروش« یا با خودش بگوید: »افسوس که بی فایده 
فرسوده شدیم« و ... . برای اغلب ما پیش آمده و یا این عبارات 
را از دیگران شنیده ایم؛ عباراتی که خود بهتر از هر چیزی نشان 
ما  زندگی  و  ذهن  از  گوشه هایی  در  ناخواه  خواه  خیام  می دهند 

ایرانیان جا باز کرده است.

شاعر،  فقط  نه  خيام  عمر 
و  رياضيدان  فيلسوف،  بلكه 
بوده،  بزرگی  ستاره شناس 
آن قدر بزرگ و انديشمند که 
اطالق  »حكيم«  لقب  او  به 
در  اين همه  با  است.  شده 
تفكرات  پاره ای  با  ما  جامعه 
و  می شود  شناخته  غلط 
می کنند  تصور  عده ای 
می گساری  بزرگ  مرد  اين 
خمر  رفته  جا  هر  که  بوده 
سروده  را  ابياتی  و  نوشيده 
فقط  که  حالی  در  است. 
تا  است  نياز  تفكر  لحظه ای 
کسی  می شود  مگر  ببينيم 
اعطا  حكيم  عنوان  او  به  که 
شده، تقويم جاللی را تدوين 
پی«  »عدد  کاشف  کرده، 
و  هندسه  و  جبر  در  و  بوده 
مبنای  انديشه هايش  رياضی 
اتفاقات مهمی در جهان قرار 
فردی  چنين  است،  گرفته 
باشد؟ مسلماً پاسخ هر کسی 
آشنا  خيام  ابعاد  اين  با  که 

باشد منفی خواهد بود. 
تصور  همه  اين  آنچه  اما 
ناردست درباره خيام ايجاد کرده، نگرش سطحی به رباعياتش 
به  بخوانيم،  سطحی  خيلی  را  اشعارش  بخواهيم  اگر  است. 
نتيجه می رسيم که او به مبانی دينی اعتقادی ندارد، در حالی 
به خيامی می رسيم که در زمان خودش  اگر عميق شويم  که 
و  ايمان  می دهد  نشان  اين  و  داشته  را  الحق«  »حجت  لقب 
مبانی عقيدتی اش بر همه روشن بوده است. خيام هيچ چيزی 
را سطحی و طوطی وار نمی تواند قبول کند. او در تمام عمرش 
به دنبال مجهوالت است و چنين کسی طبعاً نمی تواند باوری 
دارد،  ذهنش  در  خيام  که  خدايی  باشد.  نداشته  آفرينش  به 
آنچنان عظيم، بزرگ و اليتناهی است که در ذهن يک عامی 
نمی تواند بگنجد. چطور ممكن است يک رياضيدان بزرگ که 
و  باشد  الابالی  کرده،  درک  عميق  اين قدر  را  هستی  و  خدا 
به  مرگ  با  ما  می داند  او  کند.  دعوت  الابالی گری  به  را  مردم 
دنيا می آييم و در واقع با آمدنمان زاده نمی شويم، مرگ زاده 
می شود. خيام با تكيه بر همجواری مرگ و زندگی و گفتن از 
آن ها، به ما نشان می دهد که زمان کوتاه بين اين دو برهه را 

باشيم: شاد 
ای دل چو زمانه می کند غمناکت

ناگه برود ز تن روان پاکت

علی سمیعی
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بر سبزه نشين و خوش بزی روزی چند
زان پيش که سبزه بردمد از خاکت

نهايت زندگی فكر می کند. بين مرگ و زندگی مدام  او همواره به غايت و 
و  بكند  بايد  اين جاست، چه  از خود می پرسد چرا  و  است  انديشه  در حال 
چه مسئوليتی بر دوش دارد. سؤاالت فلسفی خيام در جای جای اشعارش 
خيام  گويی  می کند،  مشغول  را  ذهن  و  می دهد  نشان  مخاطب  به  را  خود 
نمی توانسته بدون فكر کردن به نادانسته هايش عمر بگذراند و مدام درصدد 

فهم بيشتر بوده است.
می روند؟  چرا  می آيند؟  مردم  چرا  است.  چراهايی  همواره  خيام  ذهن  در 
اين رگه بدبينی در بين  چرا آفريده می شوند؟ چرا می ميرند؟ هر چند که 
بدبينی يک  اين  نزد خيام  در  اما  ايرانی ديده می شود،  از شاعران  بسياری 
داشته،  کامل  اعتقاد  معاد  و  نبوت  وحی،  به  او  دارد.  فلسفی  و  عالی  جنبه 
ولی از منظری ديگر بدان ها نگريسته است. او يک پرشسگر واقعی است و 

انديشه می کند: درباره همه چيز 
هر چند که رنگ و بوی زيباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا

معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

ولی  می دهد،  اهميت  دنيا  از  بردن  لذت  و  شادی  به  که  همان قدر  خيام 
می آورد.  ميان  به  سخن  نيز  نيستی  و  مرگ  از  خوشی ها  همه  کنار  در 
از  و  غرق  کامل  شادی  در  مخاطبش  نمی خواهد  که  دليل  بدين  شايد 
زيبايی  به  يكديگر  کنار  در  را  نيش  و  نوش  او  شود.  غافل  دنيا  نيستی 
و  مغتنم  البته  و  ناپايدار  کوتاه،  فرصتی  زندگی،  او  نگاه  از  می نشاند. 
بر نيست  اغتنام فرصت و تأسف وی  بر  تأکيد خيام  دوست داشتنی است. 
او حاصل می شود.  انديشی  از رهگذر مرگ  نيز  زيبايی های طبيعت  شدن 
انگيزه ای  خيام  برای  عالم  پايان ناپذير  و  هميشگی  دگرگونی های  مشاهده 

در درک حضور دائمی مرگ است: 
بر چرخ فلک هيچ کسی چير نشد
وز خوردن آدمی زمين سير نشد
مغرور بدانی که نخورده ست تو را
تعجيل مكن هم بخورد دير نشد

معاصر  انديشمند  و  فيلسوف  دينانی،  ابراهيمی  غالمحسين  دکتر  نظر  در 
کشورمان، دو مسئله بنيادين در انديشه خيام »زمان« و »مرگ« است که 
بروز جوانب هر يک را در منظومه فكری وی فراوان می توان يافت. مسئله 
زمان که دير زمانی ابن سينا، فيلسوف سلف خيام را به خود مشغول داشته 
بود، در آثار خيام چندان نمود دارد که می توان از آن به عنوان »شاخصه 
تفكر خيامی« ياد کرد. دکتر دينانی در پاسخ به کسانی که ناپايداری جهان 
در نظر خيام را ناشی از اباحه  گری و تخدير دانسته اند، معتقد است که اين 

نگاه نتيجه عدم درک درست از انديشه خيام است.
او خيام را هستی شناسی همواره در سلوک معرفی می کند که با پرسش ها و 
ترديدهای دائمی خود بت های برساخته از مشهورات را می شكند و به وادی 
معاصر، هر چند  فيلسوف  اين  نظر  از  و  قدم می گذارد  تحّير  ناپيدای  کرانه 
خيام همچون شمس تبريزی از گذرگاه تحيّر به منزلگاه امن نمی رسد، اما 
در جای خود پرسشگری بی بديل است که صدای دعوتش به تفكر و تذکر 

 .در گوش عالم امكان همواره طنين خواهد داشت

دلربايی جهانی رباعيات خيام

زبان  به  بار   32 تاکنون  خيام  رباعيات 
انگليسی، 16 بار به فرانسوی، 12 بار به 
آلمانی، 11 بار به اردو، 8 بار به عربی، 5 بار 
به ايتاليايی، 4 بار به ترکی و روسی، 2 بار 
به دانمارکی، سوئدی، نروژی، اسپانيايی، 
ارمنی،  هندی،  چينی،  التين،  پرتغالی، 
ژاپنی، يونانی، چک، اسپرانتو، هلندی، مجاری، گاليک، گجراتی، 

پرونسی، صربی، کاتاالن، لزگی و کردی ترجمه شده  است.
باعث شهرت  رباعيات خيام که  ترجمه  ميان مشهورترين  در 
ادوارد  بريتانيايی،  شاعر  ترجمه  شد،  اشعارش  و  او  عالمگير 
فيتزجرالد، در سال 1859 ميالدی به زبان انگليسی است؛ به 
ترجمه های  بهترين  جزو  جرالد  فيتز  ترجمه  محققان  عقيده 
رباعيات خيام در جهان است، چرا که او با حفظ مضمون و ماهيت 
انديشه ها و تخيالت ويژه شاعر، آن را به شيوه ای آزاد در قالب وزن 

شعری انگليسی درآورده  است.
اندکی پس از آن که فيتز جرالد، ويرايش نخست ترجمه خود را از 
رباعيات منتشر ساخت، ژان باتيست نيكوال که ساليانی در ايران 
زيسته و مدت ها منشی سفارت فرانسه در تهران و سپس کنسول 
فرانسه در رشت بود، 464 رباعی منسوب به خيام را به زبان 
فرانسه ترجمه و منتشر کرد. نيكوال، خيام را شاعری صوفی مشرب 
می دانست و تعابير و اصطالحات موجود در رباعيات منسوب به او 

را مطابق انديشه عرفا تفسير می کرد.
ترجمه رباعيات خيام به زبان کردی توسط هژار، شاعر مشهور 
کرد، ترجمه شده، می توان آن را به عنوان يكی از شاهكارهای 
ترجمه ياد کرد. نكته الزم به توضيح اين است که به حدی زيبا 
و شيوا به زبان کردی ترجمه شده که خود ترجمه نيز، به نوعی 
شاهكار ادبی به حساب می آيد. هژار، با ترجمه رباعيات خيام به 
زبان کردی توانست مرزهای ترجمه در ادبيات و زبان را توسعه 

دهد.
خيام دل عرب ها را هم برده است. احمد حافظ عوض، اولين 
کسی بود که در سال 1901، نُه رباعی از رباعيات خيام را از زبان 
انگليسی به عربی ترجمه کرد. بعد از او وديع البستانی، در سال 
1912 آن ها را به نظم عربی درآورد و به جای رباعی، به سباعی 
)7 مصراعی( تبديل کرد. او در مقدمه خود از خيام و اهميت 

انديشه های فلسفی او سخن گفته است.
نخستين ترجمه کامل رباعيات خيام به زبان ازبكی در يكی از 
اوزان هجايی که عموماً اشعار فولكلوری ترکی قبل از اسالم و 
بعد از اسالم در آن سروده می شد، متعلق به پروفسور شا اسالم 

شا محمدوف است.
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نهان بودم
پیدا شدم

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار 
خواجه عبداهلل انصاری

و  واالمقام  عارف  انصاری،  عبداهللَّ  خواجه  تولد  اردیبهشت،  دهم 
»مناجات نامه«  از  را  او  که  مردی  است.  اسالمي  بزرگ  نویسنده  
بی نظیرش می شناسیم و نامش را در خاطر داریم. خواجه به »پیر هرات« 
معروف است و زادگاهش نیز همین شهر است. او به عنوان یکی از 
نوابغ ادبی و چهره های شاخص خراسان قدیم شناخته می شود که به 
عنوان مفسر قرآن، محدث، اهل فن جدل و استاد اخالق، دستی بر 
آتش داشته است. عمده شهرتش به خاطر فن سخنوری، اشعار و متون 
نغز و بی مانندش، به خصوص در مدح و ثنای خداوند به زبان های عربی 

و فارسی بوده است.

پيغمبر  صحابه  که  است  انصاری  ابوايوب  اعقاب  از  خواجه 
بود و عبداهلل خود در هرات، يكی  بلخ  از مردم  بود. مادرش 

زبانی  کودکی  از  و  شد  متولد  افغانستان  غربی  شهرهای  از 
را  عربی  و  فارسی  شعر  چنان که  داشت،  توانا  طبعی  و  گويا 
حفظ  و  دينی  و  ادبی  علوم  در  جوانی  در  و  می سرود  نيكو 
و  بود  قوی  حديث  در  مخصوصاً  و  بود  مشهور  عرب  اشعار 
پيروی  را  حنبل  امام  روش  فقه،  در  و  داشت  بسيار  امالی 
می کرد. او در تصوف از استادان زيادی تعليم گرفت و دو بار 
به ديدار شيخ ابوالحسن خرقانی شتافت و اين ديدارها تاًثير 
اقامتش  محل  است.  داشته   وی  منش  و  روحيات  در  زيادی 
بيشتر در هرات بود و در آن جا تا پايان زندگانی به تعليم و 

داشت. اشتغال  ارشاد 
جهت  به  او  شهرت  بيشتر  وليكن  می سرود،  شعر  انصاری 
از  و  است  کرده   تأليف  که  است  مشهوری  کتب  و  رساالت 
به  سلمی  »طبقات الصوفيه«  امالي  ترجمه  جمله  است  آن 
تأليف  در  ميبدی  کار  اساس  که  قرآن  تفسير  و  هروی  لهجه 
که  او  منثور  رسائل  از  گرفته  است.  قرار  »کشف االسرار« 
زادالعارفين،  نصايح،  مناجات نامه،  نوشته  مسجع  نثر  به 
دل  رساله  هفت حصار،  محبت نامه،  قلندرنامه،  کنزالسالكين، 

و جان، رساله واردات و الهی نامه را می توان نام برد.
دبستان  به  که  بودم  »چهارساله  است:  نوشته  درباره خود  او 
چهارده ساله  می گفتم،  شعر  و  می نوشتم  امال  نُه ساله  و  شدم 
حسد  من  بر  ديگران  و  نشاندند  مجلس  به  مرا  که  بودم 
بلخ،  به  پدرش  کوچ  دليل  به  را  نوجوانی  دوران  می کردند.« 
بدون سرپرستی پدر بود. وی تحت سرپرستی صوفی نامدار، 
يحيی  استادانی چون  نزد  يافت. سپس  پرورش  »شيخ عمو« 

آثار

فؤاد زندی
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وقتی  داد.  ادامه  حديث  و  قرآن  تعليم  به  سجستانی  طاقی  و  عمار  ابن 
بود. دوازده ساله  بود، وی  و حاکم هرات  وليعهد  سلطان مسعود غزنوی 

بغداد سفر  تا  بار ديگر  و  تا ری  بار عزم سفر حج کرد؛ يک بار  خواجه دو 
ابوالحسن خرقانی  به ديدار شيخ  بود که  اين سفرها  بازگشت. در  کرده و 
خوارزم  در  چه  و  حجاز  در  چه  »پروردگار  می گفت:  شيخ  گرديد.  موفق 
حاضر است.« يک بار نيز با ابوسعيد ابوالخير ديدار و مباحثه داشته  است.

به  او که عمری  برای  نابينايی هر دو چشم خواجه در سن هفتاد سالگی، 
فعاليت  به  اما همچنان  آمد،  بسيار گران  بود  آموختن خو کرده  و  آموزش 
الحجه  22 ذی  اين که در سحرگاه جمعه،  تا  ادامه می داد  ارشاد شاگردان 
سال 481 هجری، در سن هشتاد و پنج سالگی در زادگاهش در هرات دنيا 
را وداع گفت. در ادامه بخش هايی از مناجات نامه او را با هم مرور می کنيم: 
نه  و  زمانی  محتاج  نه  سبحانی،  کمال،  در  رحمانی،  جالل،  در  الهی! 
پيداست که در  مانی،  به کسی  نه  و  ماند  تو  به  نه کسی  آرزومند مكانی، 

آنی. تو  به چيزی است که  بلكه جان زنده  ميان جانی، 
همه  در  بينايی،  چيز  همه  بر  توانايی،  قّيوم  بی همتايی،  يكتای  الهی! 
داروی  اصل هر دوايی،  مبّرايی،  از شريک  از عيب مصّفايی،  دانايی،  حال 
مسندنشين  کبريايی،  تاج  به  معّزز  فرمانفرمايی،  شاهنشاه  دل هايی، 

خدايی. ملک  رسد  تو  به  استغنايی، 
الهی! نام تو، ما را جواز، مهر تو، ما را جهاز، شناخت تو، ما را امان، لطف 

تو، ما را عيان.
گواهی، چه  را  مؤمنان  راهی،  بر سر  را  قاصدان  پناهی،  را  الهی! ضعيفان 

عزيز است آن کس که تو خواهی.
يا رّب دل پاک و جانِ  آگاهم ده

آه شب و گريه سحرگاهم ده
در راه خود اول زخودم بی خود کن

بی خود چو شدم زخود به خود راهم ده
و  پندارند  دورت  و  آنی،  از  برتر  و  می دهند  نشانت  نزديک  از  الهی! 
آنی.  گفتی،  خود  چنان که  و  گفتی  خود  که  آنی  تو  جانی،  از  نزديک تر 

ذاکرانی. دل های  حاضر  جوانمردانی،  نفس های  موجود 
نه،  زندگانی  تو،  يافت  از  جز  و  نيست،  شادی  تو،  شناخت  از  جز  الهی! 
زنده بی  تو، چون مرده زندانی است، و زنده به تو، زنده جاويدانی است.

الهی! فضل تو را کران نيست، و شكر تو را، زبان.
نتوانم کرد  من بی  تو دمی قرار 

نتوانم کرد را شمار  تو  احسان 
گر بر تن من زبان شود هر مويی 

نتوانم کرد از هزار  تو  يک شكر 
سزاوار  تو  که  ثنايم  آن  بندة  آنی،  داروی  تو  که  دردم،  آن  گرفتار  الهی! 
آنی، من در تو، چه دانم؟ تو دانی. تو آنی که مصطفی گفت، من ثنای تو 

ثنا گفتی. بر نفس خويش  تو خود  نتوانم شمرد آن گونه که  را 
در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آيد 

آيد ننگ  مرا  بهشتيان  از حال 
بهشتم خوانند  به صحرای  بی  تو  ور 

آيد تنگ  دلم  بر  بهشت  صحرای 
نهان  از خاليق جدا شدم و در جهان شيدا شدم،  تو آشنا شدم،  با  الهی! 

 .بودم، پيدا شدم

مناجات در ادب پارسی

»ژانر«،  بلكه  نيست،  سبک  فارسی  ادب  در  مناجات 
و...  مدح  طنز،  حماسه،  مانند  ادبی  گونه ای  يا  موضوع 
و  سياسی  عقيدتی،  شناختی،  مختلف  کارکردهای  با 
است؛  معبود  با  عابد  رابطه  مناجات،  است.  اجتماعی 
با  ناقص  مخلوق  عنوان  به  انسان  بين  دوسويه  ارتباطی 

مطلق. کمال  عنوان  به  خالق 
نيز  اوستايی  و  پهلوی  همچون  ايران  قديم  زبان های  در 
آثار بسياری از اين نمونه نيايش ها وجود دارد. شايد بتوان 
با معبود خود  نياز  از راز و  ناگزير  را  گفت هيچ دلی خود 
نمی داند. از همين جاست که در هر مذهب و آيينی راز و 
نياز و مناجات به چشم می خورد. در دين مبين اسالم نيز 
يكتا.  پروردگار  با  است  انسان  مناجات  ادعيه،  از  بسياری 
در بسياری از دعاها و خطبات نهج البالغه يا دعا و نيايش 
مضامين  عالی ترين  عرفات،  صحرای  در  حسين)ع(  امام 
استاد  می يابيم.  در  را  توحيدی  خداشناسی  و  عرفانی 
مناجات  کارکرد  نوع  بيان  در  جعفری  محمدتقی  عالمه 
عرفه امام حسين)ع( چنين می گويد: »امام حسين)ع( در 
ارتباط  در  را  ملكوتی  اشعه  به  اتصال  راه های  نيايش،  اين 
جهان  با  خدا،  با  خويشتن،  با  انسان  )ارتباط  چهارگانه 

هستی و با همنوع خود( برای بشريت بيان می کند.«
جلوه  مختلف  قرون  طی  نيز  فارسی  ادبيات  در  مناجات 
تاريخ  طول  در  مختلف،  اديبان  و  شاعران  دارد.  خاصی 
با  نياز  و  راز  وسيله  را  نثر  و  نظم  فارسی،  ادب  درخشان 
جرأت  به  را  انصاری  عبداهلل  خواجه  داده اند.  قرار  محبوب 
می توان قله رفيع اديبان و عارفانی دانست که آثارش لبريز 
از مناجات های شيوا و زيباست. پس از خواجه عبداهلل اين 
گنجه ای،  نظامی  غزنوی،  سنايی  آثار  در  می توانيم  را  روند 
عطار نيشابوری، سعدی شيرازی، جامی و بسياری بزرگان و 
سرايندگان شيرين زبان فارسی مطالعه کنيم. جز مناجات با 
پروردگار، بسياری ديگر از شاعران به نعت پيامبر اسالم)ص( 
و ائمه اطهار پرداختند. بسياری از دوانين شاعران فارسی با 
حمد و ستايش خداوند و حضرت محمد)ص( آغاز می شود 

و تحميديه های فراوانی در ادب فارسی به چشم می خورد.



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    72

یاد

امیِر ادبیات 
انقالب 

زنده یاد امیرحسین فردی، 
پایه گذار جایزه ادبی شهید 

غنی پور و جشنواره داستان 
انقالب است

 1328 سال  مهر  روز  پنجمين  در 
در  واقع  تپه،  قره  کوچک  روستای  در 
دامنه های جنوبی سبالن، قدم بر جهان 
گذاشت. بخش هايی از سال های کودکی 
خود را در آن روستا گذراند و از همان 

مادر،  توصيه های  و  حمايت  با  طفوليت 
نزد باسوادان روستا خواندن و نوشتن را 
مجبور  و  بود  نظامی  پدرش  کرد.  آغاز 
انجام مأموريت در شهرهای مختلف.  به 
امير در همان سال های پيش از دبستان 
در  مدتی  و  کرد  مهاجرت  روستا  از 
زندگی کرد.  و دليجان  شهرهای کرمان 
به  پا  دليجان  شهر  در  بار  اولين  برای 
دو  که  حالی  در  گذاشت،  درس  کالس 
بود.  همكالسی هايش  از  بزرگ تر  سال 
آموخته  پيش تر  را  خواندن  که  آن جا  از 
بود، و با منظومه ها و داستان های ترکی 
درسی  کتاب های  بود،  شده  مأنوس 
بود.  کسالت آور  و  ساده  بسيار  برايش 
شايد از همان روزها بود که اعتماد خود 
از  به آموزش های آکادميک و رسمی را 
بر همين  پايان عمر هم  تا  و  داد  دست 

بود. اعتقاد 

تهران  شهر  در  پدر  مأموريت  آخرين 
به  خود  با  را  کوچكش  خانواده  و  بود 
پدر،  بازنشستگی  از  بعد  آورد.  تهران 
شدند؛  تهران  ساکن  هميشه  برای 
جی.  محله  بعد  و  وصفنارد،  محله  ابتدا 
دلخوشی های  تمام  رمان  و  فوتبال 
عمو  »کلبه  بودند.  نوجوان  اميرحسين 
تم«، »بر باد رفته« و چند اثر از بالزاک 
بود که  آثاری  اولين  از  داستايوفسكی  و 
مرحوم  دبيرستان،  آخر  سال  خواند. 
اولين  و  شد  انشايش  معلم  رادی،  اکبر 
گرفت.  صورت  او  جانب  از  تشويق ها 
صفحه ای  صد  چهار  رمانی  سال  همان 
سبالن«.  ديوار  »زير  نام  به  نوشت 
و  تشويق  بسيار  آن،  خواندن  با  رادی 
راهنمايی اش کرد و اميرحسين از طريق 
غالمحسين  و  آل احمد  جالل  آثار  با  او 

ساعدی آشنا شد.
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يک انقالبی تمام عيار
اواخر دبيرستان، در سال 1348، پدر از 
دنيا رفت و او سرپرست خانواده شد. فقر، 
از آن سال هاست.  او  پررنگ ترين خاطره 
رفت  سربازی  به  بالفاصله  ديپلم،  از  بعد 
را در اسالم آباد غرب گذراند.  و دو سال 
و  نگذاشت  کنار  را  فوتبال  هم  آن جا  در 
که  سربازی  شد.  پادگان  تيم  کاپيتان 
کردن  کار  سوی  به  را  او  فقر  شد،  تمام 
سوق داد. در بانک صادرات استخدام شد 
و  خواهر  مادر،  زندگی  به  سرو سامانی  و 
پايش  داد. همان سال ها  برادر کوچكش 
کتابخانه  و  شد  باز  محله  مسجد  به 
کوچكش را پيدا کرد. روزها در بانک بود 
مطالعات  مسجد.  کتابخانه  در  عصرها  و 
با  و  کرد  آغاز  همان جا  از  را  جدی تر 
مسجد،  فرهنگی  فعاليت های  گسترش 
نوجوانان  و  در جايگاه هدايت جوانان  او 
قصه نويسی  و  کتابخوانی  به  عالقمند 
در  پيش ترها  که  همان گونه  گرفت،  قرار 
جايگاه  اين  به  فوتبال  خاکی  زمين های 
بيشترين  که   56 سال  در  بود.  رسيده 
يهودی  يک  به  صادرات  بانک  سهام 
بانک  از  او  شد،  واگذار  صهيونيست 
چنين  کارمند  و  کارگزار  تا  داد  استعفا 
جريانی نباشد. با از دست دادن شغلش، 
و  مسجد  کتابخانه  به خدمت  وقت  تمام 
فعاليت فرهنگی اش در آمد. آن روزها، او 

يک انقالبی تمام عيار شده بود.
آبان  در  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  بعد 
انديشه و هنر اسالمی  به حوزه  ماه 58، 
پيوست. بخش ادبيات داستانی در حوزه 
و  با همراهی شهيد حسن جعفربيگلو  را 
در  کرد.  بنيانگذاری  مخملباف  محسن 
که  مسجد«  بچه های  »سوره  سال ها  آن 
نوجوانان  و  کودکان  ادبيات  با  مرتبط 
بود را راه اندازی و شش شماره از آن را 

منتشر کرد.

سردبيری كيهان بچه ها
در شهريور ماه سال 61 به کيهان بچه ها 
دعوت شد و به عنوان سردبير، عهده دار 
و  کودکان  نشريه  قديمی ترين  هدايت 
نوجوانان کشور شد، و مدتی بعد به علت 
آمد،  نظراتی که در حوزه پيش  اختالف 

آن جا را ترک و تمام انرژی و توان خود 
را صرف کيهان بچه ها کرد. در اولين قدم 
اعالم  تلويزيونی  زنده  مصاحبه  يک  طی 
آمادگی  بچه ها  کيهان  مجله  که  کرد 
و  شاعران  نويسندگان،  همه  با  همكاری 
و  دارد  را  نوجوان  و  کودک  تصويرگران 
از آن پس کيهان بچه ها تبديل به عرصه 
فعاليت هنرمندان شعر و داستان کودک 
و نوجوان شد. شوراهای داستان، شعر و 
بچه ها  کيهان  تحريريه  در  تصويرگری 
تشكيل شد که ماحصل آن نقد و بررسی 
دفتر  به  ارسالی  آثار  بهترين  انتخاب  و 
مجله بود. حاصل اين کار در طی سال ها، 
بی شماری  و شاعران  نويسندگان  معرفی 

به جامعه ادبی کشور بود.
در سال 68 »کيهان علمی« را راه اندازی 
استاد  چون  بزرگانی  همكاری  با  و  کرد 
به  شايسته ای  جايگاه  بيرشک،  احمد 
و  کودکان  علمی  مجله  اولين  عنوان 
از  پس  مجله  اين  کرد.  پيدا  نوجوانان 
مالی  دليل مشكالت  به  فعاليت،  5 سال 

مؤسسه کيهان تعطيل شد.

يک جشنواره ادبی خاص
در دهه 60 جلسات داستان نويسی مسجد 
در  منظم  طور  به  هفته  هر  را  جواداالئمه 
کتابخانه مسجد تشكيل داد. در اين جلسات 
که به صورت کارگاهی اداره می شد، رمان های 
بزرگ جهان و داستان های نوشته شده اعضا 
قرار  نقد  و  بحث  مورد  و  مي شد  خوانده 
می گرفت. پس از تربيت شاگردانی چند، در 
سال 1375، با راه اندازی »جشنواره کتاب 
همكاری  با  غنی پور«،  حبيب  شهيد  سال 
شاگردان ديروز، که امروز با عنوان شورای 
فعاليت  جواداالئمه  مسجد  نويسندگان 
می کردند، جنبه گسترده تری به فعاليت های 
ادبی مسجد داد. در سال 1377، در تشكيل 
»انجمن نويسندگان کودک ونوجوان« و در 
سال 1378 در تشكيل »انجمن قلم ايران« 

حضور مؤثر داشت.
بيستمين  مناسبت  به   1381 سال  در 
بچه ها،  کيهان  در  سردبيری اش  سال 
»بيست  عنوان  با  بزرگداشتی  مراسم 
همان  در  و  شد  برگزار  عاشقی«  سال 
سال برای حضور مجدد در حوزه هنری 

به  او دعوت  از  اسالمی  تبليغات  سازمان 
بيست  از  بعد  او  ترتيب  بدين  آمد.  عمل 
»مدير  عنوان  با  حوزه،  از  جدايی  سال 
هنر  خانه  به  رمان«  و  قصه  کارگاه 
تالش  جديد  ِسمت  در  بازگشت.  انقالب 
ادبيات  به  رونق دادن  برای  گسترده ای 
ادامه  در  که  کرد  آغاز  اسالمی  انقالب 
داستان  »جشنواره  شكل گيری  به  منجر 
 ،1387 سال  در  شد.  اسالمی«  انقالب 
موفق به دريافت نشان درجه يک هنری 

از وزارت ارشاد دولت وقت شد.
مديريت  به   1389 سال  ماه  شهريور  در 
هنری  حوزه  ادبی  آفرينش های  دفتر 
ـ در کنار مدير  پايان عمر  تا  و  منصوب 
مرکز  اين  در  ـ  بچه ها  کيهان  مسئولی 
مشغول خدمت به ادبيات انقالب اسالمی 
جشنواره  اولين  در   1391 سال  در  بود. 
عنوان  به  او  از  مطبوعات  پيش نگاران 
مطبوعات  عرضه  پيشكسوتان  از  يكی 

قدردانی شد. 
عمر  زمان  بيشترين  فردی  زنده ياد 
شاگردانی  تربيت  به  را  گرانقدرش 
سكان دار  يک  هر  امروزه  که  پرداخت 
بوم  و  مرز  اين  فرهنگ  از  گوشه ای 
و  نوشتن  به  کمتر  علت  بدين  و  هستند 
کتاب هايی  و  رمان ها  پرداخت؛  اثر  طبع 
همچون »آشيانه در مه«، »سياه چمن«، 
استاد  از  و...  »گرگ سالی«  »اسماعيل«، 
پرتوان،  قلمی  ارائه  با  که  مانده  جا  به 
به  را  وی  نام  پرمحتوا،  و  لطيف  نثری 
جاودان  انقالب«  ادبيات  »امير  عنوان 

کرده است.
ماه  ارديبهشت  پنجم  روز  غروب  او 
1392 درگذشت. رهبر معظم انقالب در 
گفته  تسليت  را  ايشان  درگذشت  پيامی 
و  مؤمن  هنرمند  »اين  کردند:  تأکيد  و 
عرصه   در  پيشكسوتان  از  سخت کوش 
از  و  انقالب  دوران  ادبی  فعاليت های 
هنرمند  جوانان  هسته های  بنيانگذاران 
که  بود  برجستگانی  شمار  در  و  انقالبی 
برابر  در  را  انقالب  هنر  پرطراوت  نهال 
سست عنصر،  همراهان  و  عنود  دشمنان 
با انگيزه و ايمان راسخ خويش پاسداری 
امروز  باروری  و  شكوفايی  به  و  کردند 

 ».رساندند

زنده یاد فردی بیشترین زمان عمر گرانقدرش را به تربیت شاگردانی پرداخت که امروزه هر 
یک سکان دار گوشه ای از فرهنگ این مرز و بوم هستند و بدین علت کمتر به نوشتن و طبع 

اثر پرداخت

 رهبر معظم 
انقالب در پیامی 
درگذشت ایشان 
را تسلیت گفته 
و تأکید کردند: 
»این هنرمند مؤمن 
و سخت کوش از 
پیشکسوتان در 
عرصه  فعالیت های 
ادبی دوران انقالب 
و از بنیانگذاران 
هسته های 
جوانان هنرمند 
انقالبی و در شمار 
برجستگانی بود 
که نهال پرطراوت 
هنر انقالب را در 
برابر دشمنان 
عنود و همراهان 
سست عنصر، با 
انگیزه و ایمان 
راسخ خویش 
پاسداری کردند 
و به شکوفایی 
و باروری امروز 
رساندند« 
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یادداشت

اردیبهشت هاِی 
بی امیرخان

رفتن  است؛  سخت  سال  چهار  از  بعد  هم  هنوز  کردنش  باور 
فردی.  اميرحسين  باور کرد. يكی شان هم  نمی شود  را  بعضی ها 
آن قدر باور نكردنی است که دلت می خواهد حتی خودت را فريب 
حوزه  بار  هزار  است  سال  چهار  که  آن قدر  نكنی.  باور  و  بدهی 
هنری را گشته ای و جرأت نكرده ای قدم بگذاری توی طبقه سوم 
حوزه. می ترسی بروی توی اتاق رئيس مرکز آفرينش های حوزه 
و جای اميرخان يكی ديگر را ببينی و بعد شک کنی؛ به آن جا، 
به خودت، به زمان، به مكان. چهار سال است کيهان بچه ها هم 
نرفته ای حتی. چهار سال است داری خودت را فريب می دهی که 
باور نكن. اصاًل چه معنی دارد باور کنی؟ خيال کن زنده است و 

سرحال نشسته روی صندلی اتاقش در طبقه سوم حوزه.
انقالب،  داستان  پدر  که  بود  روزها  همين  پيش  سال  چهار 
نويسنده ها  از  دنيا رفت. مردی که خيلی  از  فردی،  اميرحسين 
و کارگردان های بزرگ را در مسجد جواداالئمه آموزش داده بود 
که هميشه  دارد. خيلی هايی  به گردن خيلی ها  استادی  و حق 
می گفت اسمشان را نبر. می گفت شايد حاال نخواهند گذشته شان 

را دوباره نشان دهند. شايد ناراحت شوند...شايد...
اميرخان آن قدر در ادبيات پس از انقالب نام بزرگی بود و آن قدر 
شاگردهای بزرگی پرورش داده بود که نمی توانستی تصور کنی 
توی يک خانه قديمی کوچک در جنوب شهر زندگی می کند. 
حوزه  بنيانگذاران  اولين  از  يكی  که  بزنی  حدس  نمی توانستی 
با  که  داشت  بی تشريفاتی  و  ساده  جور  و  جمع  خانه  هنری، 
محبت  و  مهر  و  عشق  از  پر  فضايش  و  بود  شده  چيده  سليقه 
ايده،  کلی  داشت،  کار  کلی  داشت،  برنامه  کلی  اميرخان  بود. 
تربيت  بنويسد. کالس  کلی سوژه. می خواست چند رمان ديگر 
روزنامه نگار راه بيندازد. توی حوزه بخش آموزش داستان را فعال 

کند و ... اما يكباره همه چيز متوقف شد انگار.
چند ماه قبل از رفتن اميرخان، صبح زود حميد محمدی زنگ زد 
که فالنی گمانم اتفاق هايی افتاده. به کيهان بچه ها که زنگ زدم، 

رسول فالح پور ِمن و ِمن می کرد... نكند اميرخان...
دوتامان دست به کار شديم و يک ربع بعد کاشف به عمل آمد که 
قلب اميرخان اذيتش کرده و حاال توی بيمارستان بستری است 
و منتظر است تا عملش کنند. آن وقت ها حميد توی مهر بود. 
دوتامان خودمان را به سرعت رسانديم بيمارستان. وقتی رسيديم 

محمد شجاعی، رياضی، فالح پور و شفيعی و ... هم بودند.
... وقتی خواستند  تلخ  بود و  اميرخان روی تخت سخت  ديدن 

کیوان امجدیان 
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او را ببرند اتاق عمل رو کرد به حميد و با همان لبخند هميشگی اش گفت: 
حميد! آماده باش برای آخرين تيتر... حميد بغضش ترکيد و همه آن ها که 

توی اتاق بودند.
بعد از عمل، يک هفته ای طول کشيد تا اميرخان کمی بهتر شود. با اين که 
همان جا توی بيمارستان هم کارهای مربوط به مرکز آفرينش ها را رتق و فتق 
می کرد و نامه و پرونده ها را می ديد و برای خودش آرامش نمی گذاشت، اما 

ديگر انگار دل و دماغ سابق را نداشت.
چند ماه بعد مادرش از دنيا رفت و ديگر اميرخان آن اميرخان سابق نبود. غصه 
داشت هميشه. انگار يواشكی و دور از چشم بقيه گريه می کرد. انگار عزيزترين 
دارايی اش را از او گرفته بودند و ديگر رمق نداشت. ديگر صبح زود نمی رفت 
پارک شهر. لباس گرمكن نمی پوشيد و نيم ساعت همان جا نرمش نمی کرد. 
پای  نمی نشست  ظهر   2 ساعت  ديگر  نمی آمد.  پياده  بچه ها  کيهان  تا  ديگر 
نوشتن اسماعيل... ديگر... ديگر اميرخان، اميرخان يک سال قبل نبود. منتظر 

بود. انتظاری سخت و تلخ که ما نمی فهميديمش.
خيلی چيزها و خيلی حرف های ديگرش را هم نمی فهميديم. وقتی می گفت 
جايی دنبال وام می گردد تا يكی از اقوامش ماشين بخرد و روی ماشين کار 
کند، نمی فهميديم يعنی چه. او لب تر می کرد، کار برای خودش و وابسته هايش 
ريخته بود. لب تر می کرد وام های خوب برايش تهيه می کردند. نه دولت و نه 
بانک،که شاگردهايش، دوست هايش؛ همان ها که با وجود اسم و رسمشان هر 
نمی فهميديم.  ما  و  نمی گفت  اما  فوتبال.  می آمدند  اميرخان  عشق  به  هفته 
وقتی پرونده فالن آدم را می ديد که داشت زيرآبش رامی زد و بعد لبخند می زد 
و برای او که بدی کرده بود، در حقش موقعيت اقتصادی و اجتماعی فراهم 
هم  يكيش  نفهميديم.  را  کارهايش  خيلی  چه؟  يعنی  نمی فهميديم  می کرد، 
حس و حال انتظارش در چند ماه آخر؛ انتظاری که پشتش را کمی خم کرده 
بود. موهاش سفيدتر شده بود انگار و لبخند را کمتر می شد توی صورتش ديد.

اليه راجعون... مرحوم  انا  و  انا هلل  باورم نشد.  پيامک حوزه رسيد  شب وقتی 
اميرحسين فردی...

را هم  تصورش  بود که حتی  آن ها  از  اميرخان  نبود.  باور کردنی  يعنی چه؟ 
نمی کردی عنوان مرحوم بچسبد به قبل از اسمش.

شايد شوخی بوده. اما حوزه و اين شوخی ها...؟ شماره تلفنش را گرفتم. فقط 
محسن  ياد  بودم.  مانده  گيج  بدهد.  جواب  نبود  انگار کسی  و  می خورد  بوق 
مؤمنی افتادم؛ رئيس حوزه. زنگ زدم، منتظر بودم بگويد بچه ها اذيتت کرده اند 
داشت  انگار  و  بود  اميرخان  عاشق  داشت.  بغض  نبود. صداش  اين ها  اما  يا... 
سخت ترين کار دنيا را انجام می داد وقتی گفت: بله... متأسفانه اميرخان امروز 

قلبش درد می گيرد و تا می خواهند او را ببرند دکتر... 
هنوز صداش توی گوشم است. می گفت: هرچقدر هم تالش کنيد باز همه مان 
بدهكاريم به انقالب. گاهی که تنها می شديم از حوزه می گفت و از تندروهای 
بی منطق آن وقت ها که حاال روشنفكر شده اند و توی اروپا و آمريكا جوالن می دهند. 
با خوشحالی از رضا اميرخانی می گفت که وقتی آمده بود کيهان پسر نابغه و کم 
سن و سالی بود که حتی پايش هم به زمين نمی رسيد و حاال از بهترين های 
داستان شده است. از مهدی که می گفت نابغه است و کلی برکت دارد برای انقالب. 
از پيام که می گفت نعمتی است که خدا به انقالب ما داده است و از خيلی های 
ديگر... خيلی هايی که هميشه درباره شان خوب می گفت. خيلی هايی که عاشقشان 
ابر بهار اشک  بود و خيلی هايی که همه شان توی مراسم تشييع اميرخان مثل 
 .می ريختند. توی يكی از اولين روزهای ارديبهشتی که اميرخانش کم بود

برشی از »گرگ سالی«، 
آخرين رمان زنده ياد فردی

اسماعيل گريه اش بند آمده بود، اما سكسكه 
می کرد و دست مشت شده اش را توی کاسه 
سفر  لباس  وقتی  می چرخاند.  چشم هايش 
پوشيد و خواست راه بيفتد، پايش همراهی 
نكرد، لنگ زد و آه کشيد. مشت پدر او را از پا 
انداخته بود. به زحمت می توانست قدم از قدم 
بردارد. با ديدن اين صحنه چهره غضبناک 

پدر رنگ عوض کرد. نگرانی و همدردی جای خشم و خروش را 
گرفت. مادر چيزی نگفت، فقط نگاهش کرد. دور چشم هايش اشک 
نشسته بود. پدر بی آن که حرف بزند، زانو زد تا اسماعيل دستش را 
روی شانه او بگذارد و کفش هايش را بپوشد. وقتی آماده شدند، پدر 
ساک را به يک دست داد و با دست ديگر دست او را گرفت و راه 
افتادند. اما اسماعيل همچنان می لنگيد. مادر کاسه آبی پشت سرشان 
خالی کرد و آن ها کوچه را پشت سر گذاشتند و به خيابان رسيدند.

عصر توی اتوبوسی که از ميدان آزادی به طرف اردبيل می رفت، با 
پدر روی يک صندلی نشستند. گاهی وسط اتوبوس سرپا می ايستاد، 
خسته که می شد، روی پای پدر می نشست. غروب خورشيد را با 
اشتياق تماشا می کرد، همين طور کوه ها و دشت های اطراف را که 
جا می ماندند و آن ها می رفتند. غروب هم جا ماند، شب شد، تاريكی 
آمد. سفيدرود را به صورت اژدهای خفته، در زير نور ماه ديد. از هيبت 
آن ترسيد. از کوه ها و صخره های پوشيده از جنگل وحشت داشت. 
احساس می کرد، هر آن، روی اتوبوس آوار خواهند شد و يا ممكن 
بود، در پس پيچی از پيچ های جاده، ناگهان ديوی ظاهر شود و با يک 
مشت اتوبوس را مثل قوطی حلبی له کند و آن ها هم نابود شوند. 
پدر او را نشاند روی زانوهايش و به خودش فشرد. احساس آرامش 
کرد. چشم هايش را بست و خوابش برد. مدتی بعد با سروصدای چند 

نفر بيدار شد:
رسيديم آقاجون؟

نه هنوز.
با چشم های خواب آلود به اطراف نگاه کرد. کوه مثل ديواری کج و 
کوله آمده بود نزديک شيشه اتوبوس. ريشه علف ها و تخته سنگ ها 

ديده می شد.
پس اينجا کجاست؟

حيران!
حيران؟

حيران شده بود. ماشين نمی رفت، مسافرها با هم حرف می زدند. 
شوفر و شاگردش هی پياده و سوار می شدند. پرسيد:

آقاجون پس چرا ماشين راه نمی ره؟
در همان موقع راننده با صدای بلندی گفت:

سيل اومده جاده را برده. همه پياده شين!
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یاد

یَل قصیده
بزرِگ غزل 

بزرگان  و  شهريار  نسل  از  بود  شاعری  اوستا،  مهرداد  زنده ياد 
ديگر. از نسل مشفق و ديگرانی که برخی هنوز سايه شان بر سر 
ماست. خودش بود، شبيه خودش، آزادمرد بود و صميمی و با 
گذشت، شاعر بود با همه وجود و دانشمند بود، آراسته به علوم 

فراوان قديم و جديد.
يالن،  که  روزگاری  در  می گفتند  هم  خاقانی  بديل  را  او 
اوستا  غزل  نيز،  غزل  قله  آن همه  ميان  در  و  بودند  قصيده سرا 
خود  خاص  زبانی  استحكام  مهم تر  همه  از  و  شادابی  و  روانی 
داشت  هم  صميميت  اما  بود،  فخامت  با  شعرش  داشت.  را 
می کشيد.  يدک  نيز  را  شرقی  انديشه  و  تفكر  از  مايه هايی  و 
و  و دست  بود  او  ذاتی شخصيت  تواضع،  بود.  هم  معلم  اوستا 
دل بازترين شاعری بود که می شناختمش. آن روزها که جوانک 
شاعری بودم به تفنن روزی اين مصرع موزون بر زبانم گذشت 
استاد،  که  بود  کافی  همين  و  اوستايی...  عقيق  انگشتر  که: 
انگشترش را بيرون آورد و به من تحفه کند و من هم شاگرد 

نسبتاً بدی نبودم که آن هديه را نپذيرفتم. 
او  و  می خواست  توصيه نامه  او  از  حتی  غريبه ای  که  همين 
واسطه  که  کسانی  برای  حتی  و  نمی شكست  را  هيچ کس  دل 

آشنايی شان با استاد يک سالم و عليک خشک و خالی بود به 
فالن رئيس و مديرکل نامه می نوشت، برای ما که از شاگردان 
کوچک استاد به حساب می آمديم، جای حيرت و سؤال داشت. 
هيچ  که  کسی  اوستا؛  مهرداد  يعنی  شاعر  که  فهميديم  بعد 
باشد  جيبش  در  تومان  2هزار  بود  کافی  نمی شكست.  را  دلی 
تا  ارک  ميدان  اندازه  به  مثاًل  مسيری  در  را  او  راننده ای  و 
بهجت آباد جابه جا کند، نمی گفت آقا کرايه من چقدر می شود. 
2هزار تومان )آن زمان( را می داد و از راننده هم تشكر می کرد 
و راننده می ماند که اين بنده خدا يا عقلش پاره سنگ می برد 
و يا پسر قارون است، اما مهرداد اوستا فقط مهرداد اوستا بود. 
مردی که با همين بزرگواری در روزگاری که همكاری با شاعران 
انقالب از طرف بعضی جوجه روشنفكران گناه کبيره به حساب 
می آمد، مردانه به ميدان آمد و زير پر و بال شاعران جوان تری 
مثل سيدحسن حسينی، قيصر، سهيل و جوان ترهايی مثل من 
و کاکايی و... را گرفت، آن هم بدون هيچ توقعی، و وقتی هم 
رفت، آخرين پول های جيبش را شايد ساعتی قبل از رفتنش 
هيچ  دل  که  شاعری  راننده خوش شانس.  آخرين  به  بود  داده 
شاعر جوانی را نمی شكست. آخرين سال های حيات استاد بود 
و سعادت يار من شده بود و با استاد در اروميه بودم، ميهمان 
شب شعری. از آن سال ها تقريباً 25 سال می گذرد و در همان 
از روحيات  بسياری  بودم،  استاد  يكی دو روزی که در محضر 
از  روزی  بودم.  نزديک شاهد  از  را  بزرگمرد  اين  ارزنده  و  زيبا 
استاد خواستم که زيباترين بيتی را که شنيده يا خوانده برايم 
بگويد و استاد اين بيت را خواند از اميرخسرو در نعت پيامبر 

بزرگ رحمت که:
چنان بر هم زدی هنگامه صحرای محشر را 
که طومار شفاعت در کف پيغمبران گم شد

خواندم  استاد  برای  و  کردم  استقبال  را  غزل  اين  شب  همان 
ادامه  صحبت مان  هم  بعد  و  کردند  تشويق  معمول  طبق  که 
و  بود  باال  سوبسيدش  که  استاد  تشويق های  سر  بر  کرد  پيدا 
به انواع و اقسام شاعران آسيب پذير هم تعلق می گرفت و مثل 
ما  دل  هم  استاد  نمی شكست،  را  شاعری  هيچ  دل  که  موالنا 
استاد  با  و  می دهد  خلوتی دست  وقتی  هم  هنوز  نشكست.  را 
مشفق، ساعد، سهيل، عبدالملكيان، جبار و دوستان ديگر، ياد 
اوستا می افتيم، از ته دل می گوييم خدا رحمتت کند استاد! و 
خدا را شكر می کنيم که استادان خوبی داشتيم و اوستا يكی 
االن  داشتيم.  را  درک حضورش  افتخار  که  بود  بزرگان  آن  از 
استاد  سالگرد  و  است  کم  وقت  که  زدند  تلفن  من  به  که  هم 
است و چيزکی بنويس، بی اختيار دستم به قلم رفت و اين چند 
آمده  استاد  نوشتم و همين حاال  ادای وظيفه  ِمن باب  را  کالم 
است با يک تاکسی دربست روبه روی جايی که من ايستاده ام، 
و من دارم می روم به دست بوسی استاد و می گويم کجا بودی 

 !اين همه سال استاد

علیرضا قزوه
شاعر و مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری
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کتاب

7 خوشبختی بزرگ 
کتابخوان ها
چهارفصِل انتظار

اولين امضا  در نمايشگاه كتاب
سلحشوری و رمان جنگ
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راهکار

7 قدم راهگشا 
برای بهتر خواندن

چگونه یک کتاب خوب انتخاب کنیم

اولین دغدغه یک کتابخوان است؛ این که چه بخواند و 
سراغ چه کتابی برود موضوع مهمی است. چه حرفه ای 
باشد و چه غیرحرفه ای. همیشه به این موضوع فکر 
خواهد کرد که چه کتابی را و چگونه برای مطالعه انتخاب 
کند. اگر ده تا قفسه کتاب هم داشته باشیم که باب 
میلمان نباشند، اشکالی ندارد. ما باالخره آنچه را که باب 
ِمیلمان است پیدا می کنیم. در این جا با هم راهکارهایی 
را برای انتخاب کتاب مرور می کنیم تا بتوانیم بخشی از 

این مشکالت را حل کنیم. 

قدم اولـ  ذائقه خودت را كشف كن
اول بايد بدانيم از کتاب چه می خواهيم و با خواندنش دنبال 

چه هستيم. حس و حال خودتان را بشناسيد. دوست داريد چه 
چيزی در کتاب اتفاق بيفتد. دنبال کتابی هستيد که چيزی 
به شما ياد بدهد و دانسته هايتان را به چالش بكشد يا دلتان 
می خواهد با جهان رمان و داستان درگير شويد. اگر با کتاب 

خواندن دنبال سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت هستيد، دنبال 
کتاب های مناسب اين موضوع باشيد. اگر می خواهيد زندگی تان 

را سر و سامانی بدهيد، دنبال کتاب های روانشناسی باشيد. 
خالصه هر چه بخواهيد در کتاب پيدا می شود، اين شماييد که 

بايد بدانيد دنبال چه هستيد. 

قدم دومـ  فضای مجازی در خدمت ما 
هر چند در ايران جماعت کتابخوان ها خيلی کمتر از 

کتاب نخوان هاست، اما همين جماعت معدود تحربه هايشان را در 
فضای مجازی به اشتراک می گذارند و ما خيلی راحت می توانيم 
از نظرات آن ها استفاده کنيم. وقتی نظرات افراد مختلف را کنار 

هم بچينيم، می توانيم نتيجه گيری بهتری داشته باشيم و به مرور 
دستمان می آيد که سليقه چه کسی به ما نزديک تر است و کدام 

کاربران فضای مجازی نقدهای بی غرض تری دارند و می توان 
روی حرفشان حساب کرد. از طرف ديگر می توانيد خيلی راحت 

در کانال های ناشران مختلف هم عضو شده و مرتب در جريان 
تازه های کتاب قرار بگيريد. 

زینب مرتضایی فرد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره21 |       اردیبهشت    وخرداد1396    79

قدم سومـ  لذت رفتن به كتابفروشی
زندگی شلوغ شده و سايت های فروش اينترنتی کتاب هم خيلی فعال. اما نگذاريد 

هيچ کدام اين ها لذت قدم زدن در کتابفروشی، مواجهه نزديک با کتاب و آشنايی با 
کتاب هايی که ممكن است از انتشارشان بی خبر مانده باشيد را از شما بگيرد. ضمناً 

کتابفروش ها هم اغلب آشنايی خوبی با کتاب دارند. می توانيد بسته به سليقه و مسيرتان 
يک کتابفروشی را به عنوان پاتوق انتخاب کرده و از کتابفروش هم در انتخاب کمک 

بگيريد. الزم نيست حتماً کتابفروشی معروفی باشد، ممكن است کتابفروشی کوچكی در 
کوچه ای خلوت باشد با فروشنده اي  پير و مهربان يا جوانی خوش برخورد و پرانرژی.

قدم چهارمـ  دوست كتابخوان 
دوست کتابخوان داشته باشيد. دوست خوب در زندگی موهبت است، اما نمی دانيد چه 

لذتی دارد که اين دوست خوب اهل مطالعه هم باشد و آنچه را که می خواند و می داند با 
شما شريک شود. در واقع هم از او می آموزيد و هم به او می آموزانيد. چه لذتي باالتر از 

اين بده و بستان فرهنگی و شيرين که به حال هر دو طرف هم سود دارد. 

قدم پنجمـ  كتابخانه ای در دفتر يادداشت 
در انتخاب کتاب،  دانستن چند چيز می  تواند مفيد باشد؛ نويسنده، مترجم، ناشر. سعی 
کنيد به مرور زمان ببينيد از کار کدام نويسنده، مترجم و ناشر بيشتر خو شتان می آيد 

و برعكس. همه اين ها را در يک دفتر بنويسيد و از آن ها برای خريد کتاب خوب کمک 
بگيريد.  

قدم ششمـ  فريب ديدگاه ها را نخوريد 
اصاًل فريب اين ديدگاه ها را نخوريد که فالن کتاب عامه پسند است و هرکس بهمان کتاب 
را بخواند باسواد است. در مطالعه با خودتان روراست باشيد و طبق عاليق خودتان انتخاب 

کنيد. اين اتفاق خيلی مهمی است.  لزومی ندارد که حتماً کتاب های مهم و معروف را 
بخوانيد و يا کتاب هايی که جايزه برده اند و همه از آن ها تعريف می کنند و...  سعی کنيد 
سليقه  خودتان را پيدا کنيد. اصاًل مهم نيست که »مارکز« نوبل گرفته و همه دنيا آن را 

دوست دارند، اگر با کتاب هايش ارتباط برقرار نمی کنيد، نخوانيد.

قدم هفتمـ  كوتاه نيا
کوتاه نيا. اصاًل بی خيال نشو و ادامه بده. آن قدر بخوان تا دستت بيايد از کتاب چه 

می خواهی و دنبال چه چيزی هستی. اصاًل دليلی ندارد که يک کتاب را همه دوست 
داشته باشند. تو کتاب خودت را پيدا کن، ژانر خودت را پيدا کن و در همان مسير حرکت 

 .کن

اصالً فریب این 
دیدگاه ها را 
نخورید که فالن 
کتاب عامه پسند 
است و هرکس 
بهمان کتاب را 
بخواند باسواد 
است. در مطالعه با 
خودتان روراست 
باشید و طبق عالیق 
خودتان انتخاب 
کنید

 سعی کنید به مرور زمان ببینید از کار کدام نویسنده، مترجم و ناشر بیشتر 
خو شتان می آید و برعکس. همه این ها را در یک دفتر بنویسید و از آن ها برای 

خرید کتاب خوب کمک بگیرید
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ترجمه

چگونه نوجوانان به 
کتابخواني ترغیب 

مي شوند؟

لحاظ  به  انسان  که  مي شود  گفته  مقطعي  به  نوجوانی  مرحله 
فيزيكی و روانی دوران پس از کودکي را سپري مي کند و به سوي 
جواني رهسپار مي شود. در اين دوران مرحله اي ويژه در زندگی 
افراد وجود دارد که توجه يا اعتنا نكردن پدر و مادرها به اين مرحله 

می تواند آينده فرزندان را به نيک بختي يا سياهي بكشاند.
هدايت  و  تشويق  با  دوران  اين  در  می توانند  مادرها  و  پدر 
فرزندشان به سوی مطالعه، دنيای جوانی آن ها را شكوفا کنند. از 
اين رو چند پيشنهاد اساسي به والدين کمک می کند تا عالقه به 

مطالعه را در فرزندانشان شكوفا کنند:
1. نوجوان را مجبور به نشستن و خواندن کتاب نكنيد. هيچ کاری 
باشد،  داشته  موقتی  اثر  شايد  اجبار  نمی شود.  تثبيت  اجبار  با 
را  ابتدا خواندن کتاب های مهيج  به آن ها  نيست.  اما هميشگی 

پيشنهاد کنيد. 
2. با فرزندتان به کتابفروشی برويد؛ وقت بگذاريد و با فرزندتان 
نكرديد  خريد  آن جا  از  کتابی  اگر  حتی  برويد،  کتابفروشی  به 
اهميت ندارد. اين کار به نوجوان می آموزد که از کنار کتابفروشی 

بی اعتنا عبور نكند.
3. به او آموزش دهيد برای رسيدن به آرامش کتاب بخواند؛ با 
نوجوانتان درباره دوران نوجوانی و تغييرات آن در روان و جسم 
اين  تنش های  از  می خواهد  اگر  بگوييد  او  به  و  کنيد  صحبت 
فعاليت هايی  تمام  کنار  در  برسد،  آرامش  به  و  دور شود  دوران 
که دوست دارد در طول روز انجام دهد، زمانی را هم به مطالعه 

اختصاص دهد. 
4. برای انجام کارهای خوب نوجوانتان کتاب هديه بخريد؛ اين 
هديه باعث می شود که نوجوان در ذهنش اين قضيه تثبيت شود 
که هديه کارهای خوبش کتاب است و پس از مدتی کتاب را در 

کنار کارهای خوب می بيند. 
5. محلی زيبا و مناسب را برای نگهداری کتاب های نوجوانتان 
فراهم کنيد؛ با فراهم کردن محلی زيبا و مناسب برای کتاب های 
فرزندتان، به وی غيرمستقيم آموزش می دهيد که بايد به کتاب 
اهميت  وسايلش  ديگر  برای  که  اهميت دهد، همان گونه  بسيار 

قائل است و هر چيز جای مشخص دارد.
دليل  به  کنيد؛  معرفی  را  کتاب  الی  نشان  نوجوان  به   .6
فعاليت های زياِد ذهن در دوران نوجوانی، ذهن آن ها زود خسته 
نيستند  مجبور  آن ها  که  کنيد  يادآوری  فرزندانتان  به  می شود. 
بنشينند و يک کتاب را کامل تمام کنند و بعد از جايشان بلند 
شوند. به آن ها بياموزيد که پس از چند صفحه يا فصل، هر وقت 
احساس خستگی کردند، می توانند کتاب را بسته و دوباره به آن 

مراجعه کنند. 
7. از کتاب به عنوان وسيله ای سرگرم کننده ياد کنيم؛ بسياری 
نگاه  به عنوان يک فعاليت جدی  به کتاب خواندن  از نوجوانان 
می کنند. به همين دليل می توان حتي برای نوجوان کتاب جوک 
خريد و از او خواست تا بلندکتاب را بخواند و ما هم از شنيدن 

آن در کنار او لذت ببريم. 
برای  دهيد؛  توسعه  را  فرزندتان  مطالعه  مثبت  تجربه های   .8
می برد،  لذت  دايناسور  درباره  کتابی  از  نوجوان شما  اگر  مثال 
ببريد. پس  تاريخ طبيعی  موزه  به  را  او  کتاب  از خواندن  پس 
جديد  سوژه های  کشف  دنبال  به  خودش  فرزندتان  مدتی  از 

می رود. 
فرزندتان  به  بدهيد؛  نوجوان  به  جديد  مشوق های  پيشنهاد   .9
پيشنهاد دهيد پس از پايان کتابش با هم فيلم مورد عالقه او را 
تماشا خواهيد کرد. اين کار به نوجوان کمک می کند تا در کنار 

کارهای عادی روزمره، وقتی هم برای مطالعه بگذارد. 
10. تماشای تلويزيون را برای فرزندتان محدود کنيد؛ تماشای 
بيش از حد تلويزيون تمرکز را از بين می برد و حافظه را ضعيف 
می کند. به نوجوانتان بياموزيد که فعاليت هايی از قبيل مطالعه و 

ورزش ذهن او را پويا می کند. 
با رعايت اين نكات می توانيد اندکی از خستگی ها و سختی های 
به  را  او  اين که  ضمن  بكاهيد،  فرزندتان  در  را  نوجوانی  دوران 

 .مطالعه تشويق کرده ايد
منبع: دیبول فیری پرس

نویسنده: ویکتوریا تایلور 
مترجم: مرجان آقبالغی
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کتاب 
خواندن 
ترس را 

در کودکان 
کاهش 
می دهد

به  ورود  و  مدرن  دنيای  گسترش  با 
عصرتكنولوژی، کتاب های چاپی جای خود 
را به کتاب های الكترونيكی داده اند و تحت 
نيز  والدين  از  بسياری  موضوع،  اين  تأثير 
به جای  کتاب ها  اين  از  استفاده  به  اصرار 
نسخه های چاپی دارند و آن را برای آينده 

بسيار  فرزندشان 
و  مي دانند  مفيد 
که  می کنند  اصرار 
اين فرزندان که نسل 
خوانندگان  آينده 
آن ها  مانند  هستند، 
چاپی  کتاب های  از 
استفاده  قديمی  و 
گروهی  اما  نكنند. 
از والدين نيز معتقدند که کودکان با ورق 
زدن صفحات کتاب درباره شكل ها، رنگ ها 

و حيوانات تجربه کسب می کنند.
اگر به فرض محال، برای هميشه نسخه های 
چاپی نابود شود، گروهی هستند که وجود 
نسخه های چاپی برای آن ها ضروری است؛ 
کودکان  خردساالن.  و  نوپا  کودکان  مانند 
می آموزند،  چاپی  نسخه های  از  را  آنچه 
بيشتر از تجربه ای است که از کامپيوترهای 

تبلت ياد مي گيرند.
کودک  که  زمانی  معتقدند  روانشناسان 
می زند،  ورق  را  کتاب  انگشت هايش  با 
نه تنها تخليه هيجانی می شود، بلكه به باال 
رفتن سطح هوشياری او کمک می شود و 
ْ ،کاری که هرگز  يادگيری اش افزايش می يابد

صفحه های مانيتور نمی توانند انجام دهند.
ورق زدن کتاب نه تنها برای کودک آموزش 
است، بلكه نوعی بازی نيز محسوب می شود 
بر  کودک  تا  می شود  باعث  بازی کردن  و 
که  کودکانی  کند.  غلبه  خود  ترس های 
ادبيات  کنار  در  که  می آموزند  کودکی  از 
باشند، کودکانی جسور و نترس هستند و 
از روابط اجتماعی بااليی برخوردارند. آن ها 
راحت تر صحبت می کنند و اعتماد به نفس 
الكترونيكی  کتاب های  اما  دارند.  بيشتری 
اما  است،  نزديک  مدرن  دنيای  به  اگرچه 

برای بچه ها بازی محسوب نمی شود. 
کودکان،  کتاب های  دنيای  کنار  در 

به  سريع تر  چه  هر  نوجوانان  کتاب های 
و  می رود  پيش  ديجيتال  دنيای  سوی 
فروش کتاب های الكترونيكی نشان می دهد 
کودکان باالی 8 سال تمايل بسيار زيادی 
به استفاده از کتاب های الكترونيكی دارند. 
نوجوانان  از  درصد   25 تنها  آمار  اين  از 
تمايل به خريد کتاب های چاپی دارند که 

آن ها نيز کتاب ها را برای هديه می خرند. 
انتشارات هارپرکالينز در سال 2010  آمار 
کودکان  برای  تنها  کتاب ها  که  داد  نشان 
تنها  که  می شود  خريداری  سال   7 تا   3
می شد.  شامل  سال  آن  در  را  درصد   38
اين  می شود  مطرح  اين جا  که  سؤالی  اما 
است که آيا می توان از اهميت کتاب های 
تصويری بر ذهن و روان کودک غافل شد و 
آن ها را در قالب کتاب الكترونيكی منتشر 
از خاصيت معجزه آسای  آيا می توان  کرد؟ 
پاره کردن کتاب توسط کودک و تأثير آن بر 

ذهن و روانش غافل شد؟
جانكو يوکوتا، مدير مرکز تحقيقاتی کتاب 
کودکان در دانشگاه ملی شيكاگو معتقد است 
شكل و سايز کتاب ها اغلب بخشی از تجربه 
کتاب خواندن ما هستند. برگه های پهن کتاب 
کودکان برای مناظر عريض و برگه های بلند 
برای داستان هايی با شكل هاي بزرگ استفاده 
می شود. سايز و شكل کتاب بخشی از تجربه 
احساسی و ذهنی کتاب خواندن بچه هاست. 
بچه ها زمانی که کتاب را لمس می کنند، با آن 
ارتباط برقرار می کنند و اين ارتباط تأثيرات 
روانشناختی مؤثر و مفيدی بر ذهن کودکان 
دارد. کودکان از کتاب می آموزند و هر چند 
کتاب های الكترونيكی جايگزين نسخه های 
چاپی شود، اما کودکان خردسال از ورق زدن 
و نگاه کردن به تصاوير کتاب ها لذت می برند 
به دنيای مدرن بزرگ ترها ترجيح  را  و آن 

 .می دهند
 منبع: تایوان نیوز

نویسنده: مت ریچتل
ترجمه: مرجان آقبالغی

روانشناسان معتقدند زمانی که کودک با انگشت هایش کتاب را ورق می زند، نه تنها تخلیه 
هیجانی می شود، بلکه به باال رفتن سطح هوشیاری او کمک می شود

هر چند کتاب های 
الکترونیکی 
جایگزین 
نسخه های چاپی 
شود، اما کودکان 
خردسال از 
ورق زدن و نگاه 
کردن به تصاویر 
کتاب ها لذت 
می برند و آن را 
به دنیای مدرن 
بزرگ ترها ترجیح 
می دهند
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مقاله

7 خوشبختی 
بزرگ 

کتابخوان ها
است.  بزرگی  خوشبختی  خواندن  کتاب 
جمله  یک  هم  این  کنید  فکر  این که  نه 
کلیشه ای مثل همه جمله های دیگری است 
واقعی  خوشبختی  یک  از  شنیده اید،  که 
از این که کتاب خواندن چه  حرف می زنیم، 
خوانده اید  درست  بله  دارد.  خاصیت هایی 
خواندن  کتاب  نکنید.  تعجب  هم  اصالً  و 
خاصیت های زیادی دارد، خاصیت هایی ورای 
آنچه که تا به حال به آن پرداخته شده است. 

خوشبختی اول ـ مهربانی و درک باالتر 
كتابخوان ها 

دو تحقيق موازی کشف کرده اند که کتاب 
بهتری  انسان های  ما  از  واقعاً  خواندن 
با  به ديگران  می سازد؛ مهربان تر و نسبت 
اموری  دانشگاه    ،2013 سال  در  درک تر. 
آمريكا مطالعه ای انجام داد که در آن مغز 
که  افرادی  مغز  با  مطالعه  از  بعد  را  افراد 
مطالعه نمی کنند مقايسه کرد. محققان اين 
دانشگاه با استفاده از اسكن مغز دريافتند 
به تصور  وادار  را  انسان  که خواندن کتاب 
کردن  لمس  گونه ای  به  و  آن  محتوای 
مدرسه   روانشناسان  همچنين  مي کند. 
جديد تحقيقات اجتماعی نيويورک آمريكا، 

تخيلی،  ادبيات  خواندن  که  کرده اند  ثابت 
را  احساسات  درک  و  تشخيص  توانايی 
در  مهمی  بسيار  مهارت  می دهد؛  افزايش 

جهت دهی به روابط اجتماعی پيچيده!

خوشبختی دوم ـ كاهش استرس 
طبق تحقيقات صورت گرفته، کتاب خواندن 
تا 68 درصد سطح استرس را کاهش داده 
باعث کاهش قابل توجه تپش قلب می شود. 
در مقايسه می توان گفت که قدم زدن بيرون 
درصد   42 تا  را  استرس  سطح  خانه،  از 
غوطه ور  امر  اين  دليل  می دهد.  کاهش 
شدن در دنيای ديگر )دنيای خيالی( است 
و  می دهد  کاهش  را  استرس  سطوح  که 
باعث  مطالعه  پايان  از  بعد  مدتی  تا  حتی 
احساس آرامش می شود. بر اساس مطالعات 
دريافته اند که روزی 6 دقيقه مطالعه تأثير 

بسزايی در کاهش استرس دارد. 

خوشبختی سوم ـ افزايش هوش 
شد  انجام   2013 سال  در  که  مطالعه ای 
نشان داد که کودکانی که تفريحی مطالعه 
همكالسی هايشان  به  نسبت  می کنند، 
طبق  دارند.  بهتری  عملكرد  مدرسه  در 
انستيتوی  محققان  توسط  که  مطالعه ای 
مطالعات )IOE( انجام شد، اين تفاوت در 
کودکان بين 10 تا 16 سال چشمگيرتر بود.

خوشبختی چهارم ـ بهبود روابط فردی 
مدارک چنداني از تحقيقات صورت گرفته 
اما  نيست،  موجود  قضيه  اين  تأييد  در 
اين  روی  بر  که  دانشمندانی  از  بسياری 
و  دارند  نظر  اتفاق  می کنند،  کار  قضيه 
)يا کتب  می گويند که مطالعه  يک کتاب 
مشابه( بين زن و شوهر و بحث کردن در 
مورد آن با يكديگر معجزه می کند. مطالعه 
کردن تنها به رابطه فعلی کمک نمی کند، 

بلكه در يافتن روابط جديد نيز بسيار مؤثر 
است.

خوشبختی پنجم ـ باال رفتن قدرت سخنوری 
اين موضوع نيز اصاًل پيچيده نيست؛ مطالعه 
به کسب دايره  لغات بهتر و غنی  تر کمک 
می کند. با اين که اين امر بسيار واضح است، 
اما محققان کانادايی نيز آن را از نظر علمی 

ثابت کرده اند.

خوشبختی ششم ـ فعاليت سلول های 
خاكستری مغز 

يكی  معموالً  ذهنی،  فعال  زندگی  داشتن 
می توان  که  است  اقداماتی  بهترين  از 
جلوگيری  آلزايمر  به  ابتال  از  تا  داد  انجام 
 2001 سال  در  که  ديگری  مطالعه  کرد. 
به  ابتال  منتشر شد نشان داد که احتمال 
به  که  افراد مسنی  در  بيماری های ذهنی 
طور مرتب مطالعه می کنند و يا بازی های 
است؛  کمتر  بسيار  انجام می دهند،  فكری 
در واقع مطالعه، تمرين فوق العاده ای برای 
سلول های خاکستری است، همان طور که 
بدنتان نياز به ورزش و تمرين دارد، ذهنتان 

نيز بايد کار کند.

خوشبختی هفتم ـ داشتن ذهن فعال 
مطالعه نه تنها به شما براي داشتن هوش 
بيشتر کمک مي کند، بلكه ذهنتان را نيز 
فعال نگه  مي دارد. مطالعه ای که در زمينه  
آکادمی  پزشكی  ژورنال  در  عصب شناسی 
می گويد  شد  چاپ  آمريكا  عصب شناسی 
که مطالعه در طول زندگی يک فرد بسيار 
مهم است، از کودکی تا سنين باال. افرادی 
مداوم  طور  به  زندگی شان  طول  در  که 
مطالعه می کنند، دارای توانايی های ذهنی 
و حافظه ای بهتر در تمامی مدارج زندگی 

 .هستند

زینب مرتضایی فرد
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بايد  هنوز  که  مي کنند  فكر  ما  ناشران  و  نويسندگان  از  برخي 
و  بنويسند  صفحه اي   500 کتاب هاي  خود  مخاطب  براي 
بدون  آنان  خواسته هاي  و  ايده ها  کاماًل  بايد  مي کنند  احساس 
که  صورتي  در  شود،  پذيرفته  مخاطبان  سوي  از  چرا  و  چون 
از  ادبيات،  مخاطب  با  نمي توان  و  است  کرده  فرق  شرايط 
و  رسانه   با  بخواهد  اگر  امروز  ادبيات  زد.  حرف  اجبار  موضع 
ساير وسايل ارتباط جمعي که در دنيا موجود است، در جذب 
مخاطب رقابت کند، بايد جهان جديد را بشناسد و خود را با آن 
هماهنگ کند، وگرنه نمي توان به تداوم حيات آن اميد چنداني 
بسيار  همگان،  گواهي  به  ما  معاصر  ادبيات  رو  اين  از  داشت. 
مريض احوال، بي خون و بي رمق است و فقط چند اثر را مي توان 
در اين حوزه شاخص به حساب آورد. بقيه آثاري را که توسط 
نويسندگان اين مرز و بوم توليد شده، نه من مي فهمم و نه هيچ 
بنده خدايي در هيچ جاي جهان. اين در حالي است که ادبيات 
سوم  جهان  بحران زده  مردم  ما  زبان  از  انگار  التين  آمريكاي 
نوشته شده و به خوبي قابل هضم و درک است. همچنين برخي 
نويسندگان ما متأسفانه در توهمات بيمارگونه ذهن خود ريشه 
دارند و فكر مي کنند که بايد قديسانه پرستيده شوند، در حالي 
بياورند و  به حساب  از جامعه دردمند  را عضوي  بايد خود  که 
تا  نمي دانم  و  مي دانند  مردم  از  برتر  را  خود  باشند،  مردم  با 
کي مي خواهند بر کشتي شكسته توهم سوار باشند؟ از سويي 

جهاني شدن ادبيات ايران با شرايط موجود اتفاق نخواهد افتاد، 
مانع  عنوان  به  زمينه  اين  در  زيادي  مشكالت  و  مسائل  زيرا 

وجود دارد.
مرزهاي  از  خارج  به  ايران  ادبيات  از  هم  آثاري  امروز  تا  اگر 
با  غني  فرهنگ  وامدار  را  آن  بايد  است،  يافته  راه  جغرافيايي 
پشتوانه کم نظير ايران دانست و هرکس اين موضوع را شق القمر 
نويسندگان ايران فرض کند، دچار توهم است، چرا که با مرور 
فرهنگ و ادبيات پرمايه ايران در قرون گذشته و مطالعه دقيق 
همين نثرها و شعرهاي پرمايه گذشتگان، مي توان آينده اي قابل 
ايران رقم زد و هرکس تأثير اين مرور و  قبول را براي ادبيات 
بررسي را انكار کند، بهتر است کاري به کار ادبيات نداشته باشد 
آمده  وجود  به  برايش  ادبيات  زمينه  در  که  سوءتفاهمي  به  و 
پايان دهد. در همين راستا برخي از نويسندگان جوان، متأثر از 
افراطي در ادبيات، چيزهايي مي نويسند که خودشان  موج هاي 
در تعريف و تعيين قالب آن عاجزند. همين عده معدود، ادعاي 
به  که  مي کنند،  مطرح  را  خودشان  نسل  ادبيات  شدن  جهاني 
طنز شبيه است. البته نبايد منكر برخي آثار شاخص نويسندگان 
جوان هم بود. جسته و گريخته، گاه آثاري قابل اعتنا در حوزه 
در  ادبي  نقد  جريان  چون  و  مي شود  منتشر  داستاني  ادبيات 
اثر  کنار  از  تكذيب  يا  تعارف  به  زود  خيلي  نيست،  فعال  ايران 
هميشه  البته  مي کنند.  باز  ديگر  آثار  براي  را  راه  و  مي گذرند 
جريان مسئله داري در حاشيه کار وجود دارد و به گونه اي که 
خودش مصلحت بداند، درباره آثار ادبي در مطبوعات و صفحات 

 .ادبي قضاوت مي کند

برخي تصور می کنند باید 
قدیسانه پرستیده شوند

محمدعلی علومی
داستان نویس
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نقد

سلحشوری و رمان جنگ
تأملی بر رمان شکار، نوشته کنزابورواوئه

کنزابورواوئه، 31 ژانويه 1931 در جزيره »شيكوکو« به دنيا آمد. 
پانزدهم اوت 1945، هنگامي که اوئه نوجوان بود، امپراطور ژاپن 
آمريكايي  اشغالگر  نيروهاي  مقابل  در  را  کشورش  شدن  تسليم 
پذيرفت و اعالم کرد. اين گونه بود که نيروهاي آمريكايي به دهكده 

کوهستاني موطن »اوئه« در جزيره شيكوکو وارد شدند.
براي  و  توکيو شد  دانشگاه  وارد  »اوئه«  سال 1945، هنگامي که 
نخستين بار جزيره شيكوکو را به قصد آن شهر بزرگ ترک کرد، 
تحصيل در رشته ادبيات فرانسه را برگزيد. آن جا بود که مجذوب 
نويسندگاني چون »پاسكال«، »کامو« و »سارتر« شد و تحقيق درباره 
آثار آن ها را موضوع پايان نامه خود قرار داد. گرچه »کنزا بورواوئه« 
دانشجوي بااستعداد و درخشاني بود، اما از ديگران کناره مي گرفت. 
در خميره اش انزواطلبي و گوشه گيري وجود داشت و چون از لهجه 

واليتي خود شرمنده بود با لكنت زبان حرف مي زد.

محل زندگي اش اتاقي بود نزديک به دانشكده و آن جا بود که شب ها 
به نوشتن داستان هايي پرداخت که ظرف شش ماه او را به سخنگوي 
يک نسل کامل از جوانان ژاپن تبديل کرد. در ماه مه 1957، مجله 
شغل  »يک  عنوان  با  را  »اوئه«  داستان  نخستين  دانشگاه،  ادبي 
مزخرف« منتشر کرد. رفته رفته »اوئه« خشم خود را از دوران اشغال 
کشورش توسط آمريكايي ها به رشته تحرير درآورد و داستان هايي 
چون »شيكو«، »غنيمت« و »مقوله شخصي« را به چاپ رساند. 
جايزه  برنده   1967 سال  آرام«،  »فرياد  نام  به  او  ديگر  داستان 
»تانيزاکي« شد و آکادمي ادبيات سوئد، از اين داستان به عنوان 
»يكي از مهم ترين آثار او« ياد کرد. »کنزا بورواوئه« سال 1994 به 
خاطر به تصوير کشيدن هنرمندانه و شاعرانه سرشكستگي ناشي از 
شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم و همچنين به تصويرکشيدن 
سياهي نوميدانه اي که پس از شكست در جنگ جهاني دوم بر جان 
و روان ملت ژاپن چيره شد، جايزه ادبي نوبل را دريافت کرد. »هنري 
ميلر« درباره او گفته است: »کنزا بورواوئه اصالت ژاپني دارد، اما وجود 
فراز و نشيب بي پايان اميد و نااميدي در آثارش او را به داستايوفسكي 

شبيه کرده است.«

نگاه تفکر برانگيز 
بارقه دروني نگاه هنري »اوئه« در داستان »شكار« جلوه اي تفكربرانگيز 
و مانا به اين اثر چند ساحتي بخشيده است. در صفحه هاي نخست 
داستان »شكار«، خواننده ابتدا بر اين گمان مي رود که شخصيت ها، 
يعني بچه هايي مثل »لب شكري«، راوي و برادرش، رفتارشان را طبق 
موقعيتي که بر داستان رفته رفته حاکم مي شود، در منطقي به سامان 
شكل مي دهند، اما به تدريج مشخص مي شود که رفتار شخصيت ها 
برخالف جّوي است که در دهكده آن ها عليه اسير سياه وجود دارد 
و اين شايد ريشه در دنياي کودکانه آن ها داشته باشد که شفافيتي 
شک آميز دارد. لب شكري، به رغم تمام تالش هاي سخت و دليرانه اي 
که براي گرفتن يک توله سگ وحشي از جنگل انجام داده، در يک 
لحظه به سبب وحشت غريزي از غرش هواپيماي دشمن آمريكايي، 
ريسمان بسته بر گردن توله سگ را رها مي کند و توله سگ از چنگ 
او مي گريزد و لب شكري براي هميشه رؤياي تربيت و بزرگ کردن 
توله سگ را فراموش مي کند و بعد، خشم و نفرت طبيعي و در عين 
مي شود.  دوچندان  دشمن  خلبان  و  هواپيما  از  او  نامتعارف  حال 
هنگامي که مردم ده براي يافتن و دستگيري خلبان هواپيما که 
و  راوي  و  لب شكري  مي روند،  صنوبرها  جنگل  به  کرده،  سقوط 
مردم همگام  با  و خوشحالي  و شور  بحبوحه هيجان  در  برادرش 
مي شوند و پس از اين که مردم روستا، خلبان سياه را که هيكلي 
قوي و درشت دارد، پيدا مي کنند، لب شكري رو به راوي مي کند و 
مي گويد: »پسر، اين يک کاکا سياه است، يک کاکا سياه درست و 
حسابي« و اين گونه شگفت زدگي رازآلود خود را که تصويري ديگر 
ـ منطبق با زمينه هاي ذهني يک کودک ژاپني دوران جنگ ـ از 
آمريكايي ها دارد، بيان مي کند. کشمكش بر پايه کليشه شكني در 
داستان، از همين جا آغاز مي شود و اين نخستين گره دروني است 
که خواننده را به دنبال خود مي کشاند. لفظ »کاکا سياه« که از سوي 
بچه ها به خلبان  سياه ـ به يک دشمن ـ داده مي شود، همان لفظي 
است که نژادپرستان آمريكايي در دنيا پراکنده اند و اين در دل جنگ 

فرهاد علیزاده
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نشانه اي از تناقض و دغل کاري نوع آمريكايي 
است. در طول داستان لفظ »کاکا سياه« سه 
مرتبه تكرار مي شود، درست در مواقعي که 
خط داستاني براي خواننده گره و کشمكشي 
جديد را پديد مي آورد؛ نخستين مرتبه اي که 
»کاکاسياه«  را  سياهپوست  بچه ها  از  يكي 
خطاب مي کند، در صفحات اول داستان يک 

واقعه شكل گرفته است.
با پيش رفتن داستان، رفته رفته بچه ها با اسير 
انسان  يک  خود  خودي  به  که  سياهپوست 
است و براي دشمني و بمباران خانه و زندگي 
مأنوس  و  دوست  نيامده،   دنيا  به  انسان ها 
مي شوند و ديگر او را دشمن و اسير نمي بينند.

بچه ها، در عمق اين پيوند است که نمي خواهند ميرزا از شهر بيايد و 
خبر دهد که اسير جنگي را بايد به ارتش تحويل داد. رابطه صميمي، 
عاطفي و انساني که بين بچه ها، لب شكري و سياهپوست به وجود 
مي آيد، تا جايي ادامه پيدا مي کند که وقتي ميرزا خبر مي آورد اسير 
جنگي بايد به ستاد ارتش تحويل داده شود، راوي تالش مي کند 
که به طريقي اين موضوع را به دوست سياه و درمانده اش بفهماند 
به صحبت مي کند  و جلو  با حرارت و دلسوزي شروع  زبان،  با  و 
سياه پوست باال و پايين مي پرد، تا حق دوستي انساني را ادا کرده 
باشد. سياه پوست در يک لحظه احساس خطر مي کند و وحشتزده 
و مستأصل گمان مي کند که مي خواهند او را اعدام کنند و تنها راه 
نجات موقت را در اين مي بيند که راوي را زير بغل بزند و او را به 

عنوان گروگان و اسير بال به سرداب بكشاند.
از نظر راوي که منطق يأس را در نمي يابد، مرد سياه دوباره به 
هجوم  در  يكباره  انساني  لرزان  رابطه  و  مي شود  تبديل  دشمن 
ميان مي رود. سرانجام مردم ده در  از  کاماًل  بدبختي  و  خشونت 
سرداب را مي شكنند و پدر راوي با شمشيري به سمت سياه و 
راوي مي آيد. سياه دست راوي را روي سرش سپر بال مي کند، ولي 
نفرت کور و شر زاييده از جنگ آن قدر پليد است که دست راوي 
زير تيغه تيز شمشير پدرش خرد مي شود و فرق سر سياه پوست 
باز  چشم  بي هوشي  از  پس  راوي  وقتي  مي خورد.  شكاف  هم 
مي کند، دستش را باندپيچي شده مي بيند و از برادرش مي شنود 
خرده چوب جمع  و  هيزم  سياه  جنازه  سوزاندن  براي  بچه ها  که 
مي کنند. ميرزا هم در انتهاي داستان از روي سورتمه اي که بچه ها 
با بال هواپيما درست کرده اند، نقش زمين مي شود و به گونه اي 
پوچ و معناباخته مي ميرد و اين فرجام داستاني است که زير اليه اي 
ساده،  چهره منحوس، چند ساحتي و پيچيده واقعيت و موقعيت 

جنگ را نشانه مي رود.

نگاه فلسفي و پرداختي عميق 
»کنزابورواوئه« در داستان »شكار« با رجوع به واقعيت ها، از ديدگاه 
بيروني  اليه  مي کشد.  تصوير  به  را  جنگ  خود،  هنري  ـ  فلسفي 
از  در داستان معطوف به رابطه اي است که بين بچه ها و عده اي 
بزرگساالن ده با اسير سياه پوست برقرار مي شود و در اين باره عالوه 
بر اشاره به رابطه عاطفي و کودکانه بچه ها با خلبان سياه پوست که بر 

محور ابتدايي انسان برقرار مي شود، مي توان به 
عنوان نمونه بر ويژگي رابطه اي که بين ميرزا 
و سياه پوست پديد مي آيد تأمل کرد. ميرزا 
برای تشكر از سياه پوست که پاي مصنوعي 
معيوب شده او را تعمير کرده، به او سيگار 
مي دهد و سياه پوست در جواب ميرزا پيپ 
سياه براقي از جيب شلوار نخي اش درمي آورد 
و به او مي بخشد؛ »ميرزا دستپاچه، خنده اي 
غمبار تحويل سياه پوست مي دهد و بچه ها از 

خنده ريسه مي روند.«
نيست  پنهاني  اتفاق  آن  تمام  اين  ولي 
شدن  کشته  مي دهد.  رخ  داستان  در  که 
فاجعه بار  پاياني  به  را  داستان  راوي،  پدر  توسط  سياهپوست 
مي کشاند. در متن اين فاجعه، خرد شدن استخوان ظريف دست 
راوي به وسيله شمشير پدرش که البد شمشير سوء تفاهم است، 
چه تفسيري دارد؟ آيا اين درست همان بزنگاه شومي نيست که 
مي توان از آن به عنوان گوشه اي از منطقه عفوني توحش مدرن 
ياد کرد؟ پدري به خاطر نابود کردن دشمني که تا چند روز پيش 
مرتعش  اندازه هاي  در  را  بودن  دوست  ممكن  ظرفيت هاي  همه 
فرزند  دست  انگشتان  مي شود  ناچار  رسانده،  ظهور  به  انساني 
خود را زير ضربه شمشير ژاپني خرد کند. چهره پليد جنگ به 
اين جا به خوبي کارکرد داستاني  مثابه يک موقعيت فاجعه بار در 
عميقي مي يابد. اين موقعيت، رابطه ظريف و اعتاليابنده اي را که 
در ميان چند انسان ساده وجود داشته، زير سنگيني و ثقل تاريک 
و خوفناک خود درهم مي شكند و درون زشت و کريه اش را نشان 
مي دهد. در انتهاي داستان، خواننده با فضايي سرد و ناراحت کننده 
روبه رو مي شود که به مثابه پس لرزه هاي ضربه کشته شدن اسير 
روابط  بر  را  شرآفرين  موقعيت  غلبه  نويسنده  است.  سياه پوست 
انساني و عاطفي، بسيار هنرمندانه به تصوير مي کشد و مي گويد که 
به رغم تمهيد ظرفيت هاي انساني در داستان، چگونه جهل و نفرت 

کور مي تواند فاجعه در پي فاجعه بيافريند.

سرزمين اساطيري 
»اوئه«  اساطيري همواره درون  به وطني  آرزوي رسيدن  مطمئناً 
وجود داشته و حتي زماني که به سخنان امپراطور، با صداي انساني 
او  با حس عداوت جويي در  فاني گوش مي داده،  اين آرزو همواره 
پرورش يافته و اين قطعاً در داستان »شكار« که يكي از داستان هاي 
آداب  و  آيين ها  »شكار«  رمان  در  است.  مشهود  اوست  درخشان 
کهن، همان چيزهايي است که ريشه در اساطير دارد. اين جا تنها 
چارچوب  از  پا  بايستي  راوي  که  است  داستان  روايت  از  نقطه اي 
زمان وقوع داستان بيرون بگذارد و براي انتقال و توصيف حال به 
گذشته بازگردد. چون اسطوره فقط در خاطره موجوديت دارد، آن 
هم در عهدي کهن و پيش از آغاز تاريخ و البته هرگز آزمودني و 
تجربه کردني هم نيست. به هر تقدير در سال هاي اخير، اين دهكده 
کوهستاني اساطيري، محصور با جنگلي کهن، جايگاهي بس ويژه در 
تخيل »کنزابورواوئه« پيدا کرده است و داستان »شكار« در چنين 

 .دهكده اي مي درخشد

بارقه دروني نگاه 
هنري »اوئه« 
در داستان 
»شکار« جلوه اي 
تفکربرانگیز و 
مانا به این اثر چند 
ساحتي بخشیده 
است

نویسنده غلبه موقعیت شرآفرین را بر روابط انساني و عاطفي، بسیار هنرمندانه به تصویر مي کشد 
و مي گوید که به رغم تمهید ظرفیت هاي انساني در داستان، چگونه جهل و نفرت کور مي تواند 

فاجعه در پي فاجعه بیافریند
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معرفی

شيکاگوی خانواده 
در داستان 

»بی وزنی« 
بی وزنی/ محسن 

عباسی/ نشر 
افق/1396/ 176 
صفحه/ 12 هزار 

تومان
عباسی  محسن 
در هفت داستان 
مجموعه  کوتاه 
زندگی  از  پنهان  گوشه هايی  »بی وزنی«، 
شخصی و مناسبات خانوادگی پرسوناژهای 
او  می کشد.  تصوير  به  را  داستان هايش 
موقعيت هايی را روايت می کند که در آن ها 
روابط عاطفی شخصيت هايش تحت تأثير 
آسيب ديده  اجتماعی،  يا  فردی  عواملی 
برآمده اند.  ترميمش  پی  در  آنان  و 

نو«،  »زندگی  خانواده«،  »شيكاگوی 
»در راه دريا«، »دختری با بارانی قرمز«، 
»بی وزنی«، »طاووس مست« و »پسر بچه، 
پنج و نيم بعدازظهر« نام هفت داستان اين 

مجموعه است. 
روان  و  شيوا  نسبتاً  را  داستان ها  عباسی 
نوشته است و مخاطب به راحتی می تواند 
با داستان  ها ارتباط برقرار کند. در يكی از 
داستان های اين کتاب می خوانيم: »مادرم 
بيشتر اوقات غصه دار و غمگين است و ناله 
می کند. هميشه يا از دکتر برگشته يا نوبت 
دارد و قرار است پس فردا ريحانه ببردش 
پيش دکتر چاووشی که مطبش نزديک 
خانه است و همه  ما با او بزرگ شده ايم، يا 
دکتر قندی در بهارشيراز که برای کمردرد 
مزمن می رود و با پالستيكی پر از قرص 
دکتر  به  برمی گردد.  خانه  به  آمپول  و 
کردی؟  گرون  رو  ويزيتت  »باز  می گويد: 

نيستی  بيچاره ها  فقير  ما  فكر  به  چرا 
»شما  می گويد:  خنده  با  دکتر  دکتر!« 
همون ويزيت پارسال رو بده!« مثل بيشتر 
هم سن و سال هايش مسائل و مشكالت 
جسمانی  دردهای  به  درجا  مادرم  روانی 

بدل می شود.«

رمانی درباره 
زندگی سنتی و 

بی هياهو
سرپناه/ رمان/ 

فرنسس 
گرینزلید/ترجمه: 
رضا جهان آبادی/ 

انتشارات 
منتشران 

اندیشه/1396/ 
301 صفحه/20 

هزار تومان
جهان آبادی  رضا  اثر  دومين  »سرپنــاه« 
است و در قالب طرح حمايتی کميسيون 
منتشر  مترجمان  صنفی  انجمن  نشر 
شده است. پيش از اين »تاريک رؤياهای 
دکستر« از همين مترجم، توسط انتشارات 
منتشران انديشه، منتشر شده بود. در واقع 
معمولی  خانواده ا ی  زندگی  کتاب،  اين 
می کند.  روايت  را  کانادا  هفتاد  دهه   در 
گرينزليد در سرپناه، توجه خاصی به نقش 
خانواده، به خصوص مادر دارد و همچنين 
تأثير نحوه  تربيت فرزندان در آينده آن ها 

را پررنگ تر جلوه می دهد.
رشته  فارغ التحصيل  گرينزليد،  فرنسس 
بريتيش  دانشگاه  از  خالقانه  نويسندگی 
کلومبيا، پس از نقل مكان به جنوب ايالت 
بريتيش کلمبيا، نخستين اثر خود به نام 
»سر پناه« را با الهام از مناظر آن منطقه 
توصيف  در  وی  درآورد.  تحرير  رشته   به 

پیشخوان کتاب
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اين داستان گفته است: »سرپناه، روايتی 
است از انتظارات ما از مادر، اولين سرپناه 
می دهد  نشان  که  داستاني  انسان،  هر 
بفهميم  وقتی  است  حيرت آور  چقدر 
که  بوده  زنی  ما،  برای  مادری اش  ورای 
وجود  هم  ديگری  افراد  زندگی اش  در 

داشته اند.«
پناه«، در  رضا جهان آبادی، مترجم »سر 
»روايت  است:  گفته  رمان  اين  توضيح 
است  روان  و  جذاب  حدی  به  داستان 
 300 رمانی  نمی کند  حس  خواننده  که 
هرچند  است.  گرفته  به دست  صفحه ای 
در اين رمان با زندگی سنتی و به دور از 
هياهوی امروزه مواجه هستيم، اما روايت 
می کند  ايجاد  خاصی  جذابيت  داستان 
خود  به دنبال  پايان  تا  را  خواننده  که 

می کشاند.«

داستانی برای شهر 
و روستا

تازگی/رمان/ 
محمدعلی 

رضاپور/انتشارات 
بوتیمار/1396/ 1٤0 

صفحه/ 11 هزار 
تومان

»تازگی«،   رمان 
که  روايت می کند  را  نويسنده ای  زندگی 
در دوران پس از طالقش، سعی می کند 
و  بگيرد  فاصله  گذشته  زندگی  اندوه  از 
نگاه تازه ای به زندگی پيدا کند. در طول 
اين رمان، ذيل اتفاق های روزمره، نگاه و 
جهان بينی اين آدم به طبيعت، انسان و 
جهان، بيان می شود. داستان در دو فصل 
اتفاق می افتد و شخصيت  شهر و روستا 
و  روزمره  حوادث  به  داستان،  اصلی 

بی اهميت، مانند يک پديده جديد و تازه 
می نگرد و سعی می کند دريافتی نو از آن 
زن،  تفكر،  خلوت،  تنهايی،  باشد.  داشته 
زندگی، طبيعت، انسان ها و جهان پيرامون، 
از مفاهيمی است که در ذهن شخصيت 
داستان جوالن می دهد و او را به تحليل 

وا می دارد. 
در بخشی از اين کتاب می خوانيم: »گاهی 
تأمل می کنم که دست کم برای من، اين 
بهتر بود که به دنيا نمی آمدم. چه اين که 
اين  چيست.  تكليف  نمی دانم  واقع  به 
شوريدگِی متراکم، در تنهايی، دوچندان 
می کند.  سردرگم تر  را  آدمی  و  می شود 
اين  تا  نمی شدم  متولد  هيچ گاه  کاش 
هميشگی  آزار  سبب  مشَدد«،  »جهل 
نمی شد. يا کاش هيچ گاه اين گونه ساخته 

نمی شديم تا از همه چيز بی خبر باشيم.«

داعش، دولت 
اسالمی يا عقب گرد 

تاريخ
در دام داعش/

پی یرژان لوییزار/ 
ترجمه: ویدا 
سامعی/نشر 

نو/152/1396 
صفحه/12 
هزارتومان

نويسنده کتاب »در دام داعش«، )دولت 
اسالمی يا عقب گرد تاريخ(، تالش دارد با 
تاريخی به شرح موقعيت  بر منابع  تكيه 
با  عربی  کشورهای  مواجه  نوع  و  داعش 
آن بپردازد. کتاب در شش فصل با عناوين 
ـ  سايكس  »از  اسالمی«،  دولت  »ظهور 
پيكو تا يعقوبيه: عقبگرد تاريخ«، »عراق، 
دولت در مقابل جامعه«، »حكومت سوريه 
در دام مذهب گرايی«، »آيا خاورميانه دارد 

سامان  داعش«  »تله  و  می شود«  زيرورو 
يافته است.

محله های  به  اشاره  کتاب  پيشگفتار 
دارد که  بغداد  و شيعه نشين  سنی نشين 
در سطوری از آن آمده است: »در بغداد، 
شيعيان هم به اندازه سنی ها حضور داشتند 
و اين هم زيستی، تا قبل از سال 2013، 
مغاک  در  عراق  جامعه  بود  شده  موجب 
جهنم نغلتد. اين جهنم با حوادث غمباری 
پا گرفته بود و جنگ عراق و ايران )1980 
جنگ های  بود.  حادثه  اولين   )1988 ـ 
و  بيست  قرن  ابتدايی  سال های  مذهبی 
يكم ـ که نتيجه مستقيم اشغال عراق به 
به  ـ  است  در سال 2003  آمريكا  دست 

پاک سازی مذهبی منتهی شد...«
فصل نخست »ظهور دولت اسالمی«، به 
نقش نفت در استان های نفت خيز عراق در 
حمالت داعش پرداخته و آورده است: »از 
مشهورترين مناطقی که مورد بحث ميان 
داعش و کردها بود می توان به کرکوک و 
شهر سنتا اشاره کرد که منطقه ای با شرايط 
ويژه و غنی از نفت است و چند قبيله را 
در برمی گيرد. می دانيم که نيروهای داعش 
روزهای يازدهم و دوازدهم ژوئن 2014، 
وارد شهر کرکوک شده و در خيابان های 
در  اين حال،  با  مستقر شدند.  اين شهر 
قالب معامله ای با کردها، بالفاصله و پس از 
اخطار پيشمرگه ها از اين شهر خارج شدند. 
در عوض، در استان استراتژيک دياله، که 
در غرب بغداد واقع شده، نيروهای داعش 
در ماه ژوئن ابتدا به شكلی بسيار همه گير 
می کنند  پيش روی  استان  در  سريع  و 
مجبور  اما  بغداد می رسند.  نزديكی  به  و 
آن هم  را،  فتح شده خود  نقاط  می شوند 
در مناطقی که عمدتاً سنی نشين نيستند، 
علت های  از  يكی  کنند.  ترک  بالفاصله 
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اين امر به هم خوردن قواعد بازی بزرگ 
قوميت گرايی در عراق بود. ديگر رهبران 
مانند سليمانيه  به ويژه در مناطقی  کرد، 
حزب  رقيب  و  طالبانی  پايگاه جالل  که 
بارزانی  به رهبری  کردستان  دموکراتيک 
است، با دولت بغداد پيمان بستند تا مانع 
اشغال اين استان شوند. اين امر به اتحاد 
کردها و دولت اسالمی پايان داد و به اين 
ترتيب داعش مجبور شد تنها به مناطقی 
که عمدتاً سنی نشين هستند اکتفا کند.« 

مسئله فلسفی مورد 
بحث از دوران 
باستان تاكنون 
فلسفه نفس/ 

ویلیام دی.هارت/
ترجمه: امیر 

دیوانی/انتشارات 
سروش/ چاپ 
دوم1٤0/1396 
صفحه/ ٤٨00 

تومان
مقاله  پنج  ترجمه  حاضر  کتاب 
مجموعه  از  گردآمده  مقاالت  از 
 Blackwell companion to
که  مقاالتی  است.   philosophy
فارسی  زبان  به  ترجمه  برای  مترجم 
از مسائل  برگزيده است به آن دسته 
ارتباط  که  می پردازد  نفس  فلسفه 
فيزيكی  و  ذهنی  ويژگی های  ميان 
ويژگی های  می کنند.  بررسی  را 
بسيار  فيزيكی  ويژگی های  و  نفسانی 
می رسند  نظر  به  يكديگر  از  متفاوت 
با  به طور پيچيده ای  و در عين حال 
همين  از  هستند.  ارتباط  در  يكديگر 
آغاز  از  بدن«  و  »نفس  مسئله  رو 

کانون  در  همواره  امروز،  تا  فلسفه 
داشته  قرار  فلسفی  پژوهش های 

است.
نقـد ديـدگاه دکارت و ارائـه تفسـيری 
بررسـی  دوگانه انـگاری،  از  جديـد 
اقسـام مختلـف رفتارگرايـی و توضيـح 
رفتارگرايی معاصـر، نظريه »اين همانی« 
در بـاب نفـس، کارکردگرايـی و حيـث 
التفانـی در پنـج مقاله گردآمـده در اين 
کتـاب بررسـی شـده و زوايـای مختلف 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  واکاوی  مـورد  آن 
نفـس،  فلسـفه  بـا  شـدن  آشـنا  بـرای 
امـروز می تـوان از راه شـناخت مسـائلی 
کـه در آن بـه پژوهش گرفته می شـود، 
وارد شـد. از پيـش می تـوان دريافت که 
ايـن مسـائل را ويژگی ذهنی يا نفسـانی 
در  مسـائل  ايـن  البتـه  می زننـد.  رقـم 
ذهنـی  ويژگی هـای  بـه  مربـوط  علـوم 
امـا  می شـود.  بحـث  هـم  نفسـانی  و 
بايـد ديـد پژوهش هـای علمـی دربـاره 
بـا  فرقـی  چـه  نفسـانی  ويژگی هـای 
پژوهش هـای فلسـفی دارد و چگونه اين 
دو پژوهـش در کنـار يكديگـر سـامان 
يافتـه، معرفـت جمعـی ما را نسـبت به 

ذهـن يـا نفـس ارتقـا می بخشـند.
کتاب  اين  در  ترجمه شده  مقاالت 
و  ذهنی  ويژگی های  ميان  ارتباط  به 
که  می پردازد  فيزيكی  ويژگی های 
فلسفه  با  مرتبط  مسائل  از  دسته ای 
پوشش  زير  مسائل  اين  است.  نفس 
»مسئله نفس و بدن« در کنار هم قرار 
اين  که  نماند  ناگفته  البته  و  می گيرد 
محور  تاکنون  باستان  دوران  از  مسئله 
هرچند  است؛  بوده  فلسفی  بحث های 
آغاز  دکارت  زمان  از  آن  جديد  تقرير 

می شود.

شعر های شاعران 
آلمانی 

اقبال گمنامی/ 
مجموعه شعر/
ترجمه: حامد 

عرفان/ انتشارات 
بوتیمار/1396/ 
20٨ صفحه/13 

هزار و 500 تومان
کتاب »اقبال گمنامی« مجموعه ای از 46 
شعر از 23 شاعر مطرح آلمانی است که 
دوره های مختلف ادبی را در آلمان در نظر 
می گيرد؛ از گوته آغاز می شود و به شاعران 
شكل  اين  به  می شود؛  ختم  بيستم  قرن 
چيزی حدود 200 سال تاريخ شعر آلمان 
را در اختيار مخاطبان قرار می دهد. به گفته 
مترجم مجموعه برای گزينش اين 23 شاعر 
وقت زيادی صرف شده و تقريباً تمام اين 
شاعران کسانی هستند که در کتاب های 
آلمانی بيشتر از آن ها نام برده شده است 
بدون شک جزو شاعران شناخته شده  و 
هستند. همچنين شعرهای اين مجموعه 
از  و  برمی گيرد  در  را  موضوعی  نوع  همه 
اجتماعی،  تا معضالت  مشكالت شخصی 
اين مجموعه شعر  عاشقانه و سياسی در 
وجود دارد. ترتيب آمدن شعر شاعران در 
اين مجموعه بر اساس سال تولد آن هاست 
و کتاب يک سير تاريخیـ  صعودی را طی 
می کند. عالوه بر اين اکثر شاعران آلمانی 
رمان  و  داستان  نوشتن  به  شعر،  کنار  در 
نيز می پردازند و چندين کار را با هم انجام 
می دهند که نمونه بارز آن گوته است. در 
واقع می توان گفت که چندگانگی در زندگی 
بخشيده  رازگونه  افراد جنبه  اين  به شعر 
در  که  داشت  توجه  بايد  است. همچنين 
آلمان مانند ايران، شعر حرف اول و آخر را 
نمی زند و داستان برايشان اهميت ويژه دارد.

معرفی
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چهارفصِل انتظار
بازخوانی کتاب »کمی دیرتر« 

»کمی دیرتر«
نویسنده: سید مهدی شجاعی 

ناشر: نیستان 
تقويم را که بگيری دستت، چهار فصل سال يكی يكی ورق می خورد. 
بهار. تابستان. پاييز. زمستان. حاال اگر روزی جای اين فصل ها با هم 
عوض شود، بايد به دنبال پيدا کردن دليلی برای وارونگی فصل ها بود.

اين وارونگی فصل ها اتفاقی است که در آخرين اثر سيد مهدی شجاعی 
با عنوان »کمی ديرتر« روايت می شود، به اين صورت که اين کتاب 

چهار فصلی، از زمستان آغاز می شود و به بهار می رسد.
اين اثر که از چهار فصل زمستان، پاييز، تابستان و بهار تشكيل شده، 
نگاهی است متفاوت و نقادانه به فضای انتظار جامعه امروز. رمان با 
يک اتفاق شگفت و غريب آغاز می شود، جشن نيمه  شعبان و مجلسی 
پرشور و بسياری که فرياد »آقا بيا« سر داده اند... در اين ميان جوانی 
و فريادی که: »آقا نيا...« اين شروع جذاب ما را با شخصيت  هايی 
آشنا می کند که همه مدعی انتظارند، اما وقتی هنگام عمل به شعارها 
می رسد، آن نمی کنند که می گفتند. رمان در فضايی مكاشفه گونه و 

بی زمان پيش می رود و مواجهه همه آدم ها را  با قصه ظهور می بينيم... 
و کشف چرايی »آقا نيا«ی جوان. شجاعی در اين رمان همه اقشار و 
همه آدم ها را با بهانه هايشان برای نخواستن امر ظهور، دقيق و ظريف 
معرفی می کند. تا آن جا که حتی به راوی هم رحم نمی کند و در 
فضايی بسيار بديع،  خودش را هم در معرض اين امتحان می گذارد. 
نويسنده در »کمی ديرتر« همه آفت  های انتظار را با شخصيت های 
می کشد  تصوير  به  بلكه  نمی کند،  روايت  مخاطب  برای  قصه اش 
و نشانش می دهد... انسان های مدعی انتظار و منتظر ظهور غريبه 

نيستند. 
فصل اول کتاب يا همان زمستان که آغاز ماجراست، با يک تعليق 
آغاز می شود، تعليقی که مخاطب را ميخكوب می کند... داستان از اين 
قرار است که شب نيمه شعبان در يک جمع مذهبی، زمانی که همه 
امام زمان)عج( را صدا می زنند و می گويند آقا بيا... جوانی در آن ميان 
می گويد آقا نيا! کار اين جوان نه فقط برای جمع، که برای خوانندگان 

کتاب نيز جای سؤال خواهد بود.
نصيحتش  هم  ديگر  عده ای  و  می دانند  فريب خورده  را  او  عده ای 
می کنند که توبه کند، اما جوان فقط سكوت می کند... نويسنده کتاب 
که ديگر تاب آن مجلس را ندارد، آرام و بی صدا نشانی و شماره تماسش 
را در جيب جوان می گذارد و مجلس را ترک می کند، اما ذهنش 
مشغول است و مدام به اين فكر می کند که در رفتار اين جوان رازی 

نهفته است، رازی که بايد از آن پرده بردارد.
در فصل دوم که پاييز است، اين جوان در حاالت مكاشفه به دريافت هايی 
می رسد. اين بخش روايت متنوع و جالبی از عذر و بهانه هايی است که 
يک منتظر برای همراهی نكردن حضرت مهدی)عج( می آورد. می توان 
گفت ماجرای مرغان عطار و عذر و بهانه هايشان در داستان منطق الطير 
را به ذهن متبادر می کند و گويی با زبان بی زبانی در گوشمان زمزمه 

می کند: هر که اکنون از شما مرد رهيد/ سر برآريد و پا اندر نهيد...
در فصل سوم که کتاب به تابستان رسيده است، نويسنده از منظر 
درجات اخالص در کارهايی که انجام داده و حتی نگارش رمان با اين 
موضوع در چالش قرار می گيرد و در اين باره سؤال ها و ترديدهايی 
مطرح می شود. سؤال ها و ترديدهايی از جنسی آشنا... افكاری که شايد 

طی روز مدام با آن ها درگيريم! 
آخرين فصل اين کتاب که »بهار« نام گرفته، تصويری از منتظران 
واقعی بدون ادعا ارائه شده است و نشان داده شده که اين مفهوم 
درباره انسان هايی اتفاق می افتد که به زندگی عادی خود بدون ادعا و 
ريا پرداخته اند. البته اين بخش هم حالت مكاشفه دارد و نويسنده به 
زمان های دورتر باز می گردد و شاهد حضور و ياری رسانی های منجی 

به منتظران واقعی اش می شود.
شجاعی در البه الی اتفاقات اين کتاب، نگاه اقشار مختلف جامعه به 
مقوله انتظار را بررسی می کند و از اين می گويد که به روزمرگی در 
انتظار رسيده ايم! روايت جابه جايی فصل ها به همين علت در کتاب 
»کمی ديرتر« مطرح شده است؛ آن ها که منتظر واقعی هستند بايد به 
بهار برسند و منتظر منجی بمانند. پس قرار می شود منجی کمی ديرتر 
بيايد... فقط کمی ديرتر تا ما انتظار واقعی را بياموزيم، تا بفهميم که در 

 !زمستان مانده ايم و اگر همت نكنيم به بهار نمی رسيم

پوریا بختیاری نیا
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داستان کوتاه

 

اولین امضا در 
نمایشگاه کتاب

بهترين روز زندگی ام وقتی بود که يک آدم خوش پوش، آن هم برای 
اولين بار از من امضا گرفت. فكرش را بكنيد خبرنگار و نويسنده ای 
کامالً ناشناس باشی که هيچ احدی برايت تره هم خرد نكند، بعد دفعتاً 
غريبه ای تو را بشناسد واز تو امضا بگيرد. اين امضاگرفتن وقتی دل انگيزتر 
می شود که درست همان موقع با سه دانشجو هم کالم شده ای و گپتان 
به مرز َکل َکل رسيده است و يكباره فرشته ای از عالم غيب با گرفتن امضا 

باد به غبغبت می اندازد و دانشجوها دست به دهان می مانند. 
ـ درست شانزده سال پيش همين روزها در ارديبهشت  شانزده سال پيش 
ـ در ستاد خبری نمايشگاه کتاب در کسوت خبرنگار کار می کردم. وزير 
کشور، همراه دست کم 5 محافظ برای بازديد از نمايشگاه آمده بود. من را 
به عنوان سومين خبرنگار برای مصاحبه فرستادند دنبال وزير. دو خبرنگار 
قبلی با نوازش محافظان مواجه شده بودند. وزير با هيئت همراه راه افتاده 
بود سمت غرفه مطبوعات که البه الی جمعيت ديدمش. درست جلو در 
ورودی؛ همان جا که يک نفر کالغ خشک شده می فروخت و آن سو تر 
جنب نرده های فلزی مردی ميانسال برای يک تكه نان بادکنک حراج 
کرده بود. دنبال وزير تو سر سرای سالن مطبوعات بودم که موج جمعيت 
روی پيشخوان يكی از روزنامه ها نشاندم. )آن وقت ها نمايشگاه مطبوعات 

و کتاب يک جا و در يک زمان برپا می شد.(
عده ای فرياد زدند: نوازی. نوازی. نوازی ...

سه دانشجو کنارم بودند. با تعجب ازشان پرسيدم:
ـ ببخشيد نوازی؟ وزيره؟

يكی شان گفت:
ـ خيلی شوتی بابا.

ـ شوتم؟
نگاهی به کاغذهای سر برگدار که تو دستم بود انداخت:

ـ عجب خبر نگار شوتی هستی که نوازی رو نمی شناسی!
گفتم:

ـ نويسنده است يا روزنامه نگار؟
يكی شان جواب داد:

ـ نوازی فوتباليسته ديگه.
ـ خب باشه. مگه من بايد همه رو بشناسم؟ اصالً خود شما می دونيد 

جالل آل احمد کيه؟
اولی گفت:

ـ همونيه که پل گيشا از روش رد می شه ديگه!
ـ مثالً می دونيد مهدی اخوان ثالث کی بوده؟

يكی شان که قد بلندتر از دو نفر ديگر بود گفت:
ـ فوتباليسته؟

گفتم:
ـ نه بيليارد باز بوده.

اولی گفت:
ـ ما فقط فوتباليستارو دوست داريم. االنم وايساديم ازش امضا بگيريم.

تو همين کل کل ها بوديم که مرد خوش تيپی آمد جلو و سالم کرد:
ـ استاد ارادتمندم.

گفتم:
ـ سالم. خواهش می کنم.

تكه کاغذی از جيب کت خوش دوختش درآورد و يک خودکار بيک 
هم گذاشت رويش:

ـ استاد اگر ممكن است افتخار بدهيد و امضا کنيد.
يكه خورده خودکار را گرفتم و امضا کردم. تشكر کرد و رفت.

جمعيت همچنان فرياد می زد:
ـ نوازی نوازی نوازی.....

دانشجوها با جمعيت دم نگرفته بودند و با تعجب نگاهم می کردند.
بادی به غبغب انداختم:

ـ ... من نويسنده ام. روزنامه نگارم. دو تا کتاب هم نوشتم. اين آقا را 
ديديد؟خواننده آثارم بود.

يكی از  دانشجوها که تا آن لحظه ساکت بود گفت:
ـ داستان های عشقی هم می نويسيد؟

ـ بله عشقی هم می نويسم!
ـ من خيلی به نويسندگی عالقه دارم. دانشجو هستم.

ـ رشته تون تو دانشگاه چيه؟
داشتم همين طور ادامه می دادم که يک نفر زد روی شانه ام. برگشتم. 

همان مرد خوش پوش بود:
ـ ببخشيد استاد چرا پايين امضاتون نوشتيد شيرزادی؟!

گفتم:
ـ من شيرزادی ام ديگه. فرزام شيرزادی، داستان نويس و روزنامه نگار!

کاغذ امضا شده را پرت کرد تو صورتم:
 .ـ برو بابا مردک، من فكر کردم عادل فردوسی پوری

فرزام شیرزادی
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خانواده  و 
سالمت

سکانس ماندگار زندگی
رهايی از سردرگمی

ميان بُرهايی برای احساس شادی
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گزارش

سکانس 
ماندگار 
زندگی

بررسی نیازهای جوانان در 
خانواده و اجتماع، از دیدگاه 

کارشناسان 

هــر  زندگــی  دوره  مهم تريــن  جوانــی 
ــان  ــرد در هــر جامعــه ای اســت کــه ادي ف
مختلــف نيــز بــر اهميــت ايــن دوره تأکيــد 
ــرفته  ــع پيش ــران جوام ــد و متفك کرده ان
ــرژی و  ــل پران ــن نس ــدی اي ــز از کارآم ني
ــی از  ــوان يك ــه عن ــواره ب ــزه، هم ــا انگي ب
ــد.  ــاد می کنن ــرفت ي ــيل های پيش پتانس
نقــش جوانــان در يــک جامعــه، بــه مثابــه 
ــواده اســت؛ چنان کــه  نقــش مــادر در خان
جــوان باانگيــزه و خــالق، آمــاده اســت تــا 
ــا،  ــا و بحران ه ــام محدوديت ه ــود تم باوج
ــه  ــرای اعضــای جامع ــن مســير را ب بهتري

خويــش همــوار کنــد و در ايــن مســير تنها 
ــد. ــی می خواه ــت و دلگرم ــی حماي کم

و  نشــاط  پويايــی،  يعنــی  جوانــی 
دوره  در  افــرادی  تنهــا  و  ســرزندگی 
ــره  ــی به ــت جوان ــود از نعم ــی خ زندگ
جوانــی  راســتی  بــه  کــه  می برنــد 
خــدادادی  نعمــت  ايــن  از  و  کننــد 
در مســير پيشــرفت و تعالــی خــود و 
ــه ای  ــد و جامع ــره ببرن ــان به اطرافيانش
ــد  ــی می رس ــعادت و تعال ــه س ــاً ب واقع
ــان  ــروی بی پاي ــن ني ــيل اي ــه از پتانس ک
ــت  ــرش واقعي ــا پذي ــرده و ب ــتفاده ک اس
ــان  ــان، آن ــی و جوان ــای دوره جوان نيازه
را بــه گردانــه رقابــت بهتــر زيســتن 
ــک  ــن ي ــش »م ــا چال ــد و ب ــوت کنن دع
جــوان هســتم«، در مقابــل تمــام موانــع 

ــد. ــم کنن ــد عل ــكالت ق و مش
جــوان، رودی جــاری، ســيال و زالل اســت 
کــه حتــی ســنگ های مســير نيــز او 
را از حرکــت متوقــف نمی کنــد و تنهــا 
بی توجــی آســمان اســت کــه تنــش 
را زخمــی کــرده و خشكســالی و نبــود 
ــه  ــت ب ــيالش را از حرک ــات، ذات س امكان
ســكون می کشــاند و در ايــن ميــان تنهــا 
جامعــه ای موفــق اســت کــه از ايــن نعمــت 
خــدادی بــا ســرمايه گذاری بلندمــدت 
ــره  ــی به ــودآور به خوب ــک س ــدون ش و ب
ــكوفا  ــش ش ــروی جوان ــم ني ــا ه ــرد ت بب
شــود و هــم در عيــن حــال منابــع ثــروت و 

ــود. ــش ش ــش از پي ــش بي قدرت

نيازهايی كه نياز به برآورده شدن دارند
يــزدی،  شــريفی  عليرضــا  دکتــر 
اجتماعــی  روانشناســی  دانش آموختــه 
ــابقه  ــا س ــه، ب ــوربن فرانس ــگاه س از دانش
تحقيــق و تدريــس در حــوزه روانشناســی، 
علــوم رفتــاری و اجتماعــی اســت کــه آثــار 
ــان و  ــواده، جوان ــوزه خان ــددی در ح متع
کــرده  تأليــف  اجتماعــی  آســيب های 
اســت. بــه گفتــه وی، افــرادی کــه در 
ــالگی هســتند،  ــا 29 س ــازه ســنی 19 ت ب
نيازهــای آنــی و مقطعــی دارنــد کــه بايــد 
از طــرف خانــواده و مســئولين مــورد توجه 

ــرد. ــرار گي ق
به گفتــه جامعه شناســان، بــا درک نيازها و 
خواســته های ايــن گــروه ســنی بــا کارکــرد 
باال، ســرمايه انســانی کشــور بيــش از پيش 
ــن در  ــرد، اي ــرار می گي ــتفاده ق ــورد اس م
ــوان  ــه ج ــی ب ــه بی توجه ــی اســت ک حال
ــواده و جامعــه، هزينه هــای زيــادی  در خان
ــئولين  ــه مس ــی ب ــای درآمدزاي ــه ج را ب

ــد. ــل می کن تحمي
ــان  ــای درم ــوان هزينه ه ــه می ت چــه آن ک
ــه  ــه ب ــوس، ک ــرخورده و مأي ــی س جوانان
جــای صــرف انــرژی در توليــد و بهــره وری، 
همــواره بــه مشكالتشــان می انديشــند 
مســير  در  درســت  برنامه ريــزی  بــا  را 

ــرد. ــه ک پيشرفتشــان هزين

يأس، بزرگ ترين آفت جوان است
بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب، »يــأس، 
بزرگ تريــن آفــت جــوان اســت.« لــذا برای 
داشــتن نســل جوانــی فعــال و ســرزنده که 
ــروت هــر جامعــه ای اســت،  ــن ث بزرگ تري
ــش  ــن بخ ــز در اي ــر چي ــش از ه ــد بي باي
ســرمايه گذاری کــرد، چــرا کــه بــه گفتــه 
ــر فرهنــگ و ارشــاد  صالحــی اميــری، وزي
ــش  ــروز بي ــا ام ــوان م ــل ج ــالمی، نس اس
ــاز  ــاط ني ــه نش ــری ب ــان ديگ ــر زم از ه
دارد و ســخت گيری های بی مــورد، جــز 
ــودی  ــی س ــيب های اجتماع ــش آس افزاي

ــدارد. نداشــته و ن
دکتــر شــريفی يــزدی معتقــد اســت 
ــه  ــاز ب ــز ني ــز چي ــش از ه ــوان بي ــه ج ک
ــواده  ــه، خان ــوی جامع ــدن از س فهميده ش

نگار رجبیان
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و مســئولين دارد: »افــراد در ســنين جوانی 
ــد  ــدا می کنن ــه ورود پي ــه جامع ــم ب کم ک
و تجربــه ای جديــد بــا چالش هــای فــراوان 
ــه  ــه ب ــرد، ک ــرار می گي ــان ق ــش رويش پي
ــان را دچــار سرگشــتگی  ــی آن لحــاظ روان
ــواده و  ــع آن، از خان ــه تب ــه ب ــد ک می کن
ــت را در  ــه انتظــار همراهــی و حماي جامع

ــد.« ــن مســير دارن اي
ديـن اسـالم، همـواره در آموزه هايـش بـه 
هدايـت نسـل جـوان تأکيـد دارد و معتقـد 
اسـت کـه نبايـد نسـل های امـروز را رهـا 
کنيـم تـا آن ها فكـر کننـد ديـن، کاری به 
زندگی شـان نـدارد. تربيـت و پرورش نسـل 
جـوان در مسـير آموزه هـای ديـن، يكـی از 
راه هـای اساسـی در حـل مشـكالت يـک 
جامعه اسـت کـه اين امـر تنها بـا همراهی 
و درک نيازهـای جوانـان ميسـر می شـود. 
نمی تـوان از جوانان انتظار همراهی داشـت، 
در حالـی که درک صحيحـی از روحيه آنان 
و نيازهايشـان وجـود نـدارد. دکتر شـريفی 
يـزدی بـا اشـاره بـه اين کـه ورود بـه دهـه 
سـوم زندگـی همـواره اهميت زيـادی برای 
انسـان دارد، می گويـد: »جـوان وقتـی وارد 
دهه سـوم زندگـی اش می شـود، می خواهد 
بـه يک اسـتقالل فـردی و اجتماعی برسـد 
کـه ايـن مسـئله از لحـاظ سـالمت روان 

اهميـت زيـادی دارد.«
داشــتن اســتقالل فــردی و اجتماعــی 
ــتن  ــه داش ــه منزل ــوان، ب ــک ج ــرای ي ب
شــغل و کســب درآمــد اســت، امــا در ايــن 
ــه اشــتغال و  ــوط ب ميــان چالش هــاي مرب
مشــكالتي کــه بــرای ورود بــه بــازار کار، به 
دســت آوردن و حفــظ کار مناســب بــا آن 
مواجــه هســتند، رســيدن جوانــان بــه ايــن 
ــه از رشــد در زندگــی فردی شــان را  مرحل

ــد. ــه رو می کن ــه و مشــكل روب ــا وقف ب

سقفی كه بايد روی استقالل كشيد  
طبــق آمارهــا، عــدم تعامل بين مؤسســات 
ــاي  ــود فرصت ه ــازار کار، نب ــي و ب آموزش
شــغلي کافــي و نابرابــري فرصت هــاي 
شــغلي بــراي زنــان و مــردان، ضعــف 
خوداشــتغالي،  از  حمايــت  برنامه هــاي 
ــور و  ــازار کار کش ــودن ب ــازمان يافته نب س
کمرنــگ بــودن نقــش مؤسســات کاريابــي 

و مؤسســات محــل تحصيــل در ايــن بــازار، 
از مهم تريــن موانــع موفقيــت افــراد در دوره 

ــی اســت. جوان
ــه  ــان اين ک ــا بي ــزدی ب ــريفی ي ــر ش دکت
بحــث اســتقالل جوانــان از مهم تريــن 
ــاً  ــه حتم ــت ک ــن دوره اس ــای اي چالش ه
ــدی  ــه ج ــواده و جامع ــوی خان ــد از س باي
گرفتــه شــود، می گويــد: »جوانــان در ايــن 
ــد داشــتن  ــرای اســتقالل نيازمن ســنين ب
مســكن هســتند تــا بتوانند رشــد کننــد، از 
پــدر و مــادر جــدا شــده، تشــكيل خانــواده 
بدهنــد، و در نهايــت بــه اســتقالل برســند. 
به گفته وی، داشـتن مسـكن الزماً به معنی 
بايـد از سـطح  مالكيـت نيسـت، جوانـان 
درآمـد نسـبی بـرای اجـاره خانه برخـوردار 
از  نمی تـوان  اين صـورت  غيـر  در  شـوند، 
جوانـی که با رشـد فكری دغدغه اسـتقالل 
دارد، انتظـار داشـت کـه بـرای جامعـه فرد 
مفيـدی باشـد و بـا وجود همـه چالش های 
و  جامعـه  بـه  دغدغه هايـش،  و  رو  پيـش 

خانـواده اش خدمـت کند.

چگونه يک ازدواج موفق داشته باشيم؟
ــه  ــت ک ــی اس ــودی اجتماع ــان موج انس
ذاتــاً بــه ســمت خوبی هــا تمايــل دارد، امــا 
نيروهــای درونــی و انگيزشــی و تجربه هــای 
تغييــر  را  زندگــی  مســير  اکتســابی، 
ــه در  ــانی ک ــان انس ــن مي ــد. در اي می ده
ســنين جوانی نيروهــای انگيزشــی اش او را 
بــه ســمت تأميــن نيازهــای عاطفی ســوق 
ــا  ــن نيازه ــه اي ــد ب ــر نتوان ــد، اگ می ده
پاســخ دهــد، ممكــن اســت کارهــای ضــد 
اجتماعــی انجــام دهــد کــه ذاتــاً عالقــه ای 
ــواده و  ــكيل خان ــدارد. تش ــام آن  ن ــه انج ب
داشــتن همســر، يكــی از ايــن نيازهاســت 
ــه  ــی ب ــه ســن جوان ــا ورود ب کــه انســان ب
آن نيازمنــد می شــود. ايــن در حالــی 
ــاز،  ــن ني ــه اي ــرای رســيدن ب اســت کــه ب
بايــد بتوانــد در جايــگاه يــک همســر قــرار 

بگيــرد. 
بــه گفتــه دکتــر شــريفی يــزدی، اقتصــاد 
ــی،  ــی و روان ــای روح ــتن آمادگی ه و داش
پايــه تشــكيل يــک خانــواده متداوم اســت. 
بــه گفتــه ايــن روانشــناس، خانــواده، 
ــد  ــی باي ــوزش عال ــای آم ــه و نهاده جامع

ــی  ــای اجتماع ــم مهارت ه ــا ه ــو ب همس
افــراد را بــاال ببرنــد تــا صالحيــت تشــكيل 

ــد. ــه دســت آورن ــواده را ب خان
ــت،  ــد اس ــر معتق ــواده درمان گ ــن خان اي
بــرای  ســطوح  تمــام  در  جوان گرايــی 
ــن راهــكار رســيدن  ــه مهم تري ــک جامع ي
بــه پيشــرفت اســت. راهــكاری کــه در آن 
ضمــن احتــرام بــه پيشكســوتان، از انگيــزه 
و انــرژی جوانــان در چرخــه قــدرت در 
بخش هــای اداری جامعــه اســتفاده شــود.
ــاد  ــواره اعتم ــز هم ــی)ره( ني ــام خمين ام
بــه جوانــان و ســپردن کارهــای بــزرگ بــه 
ــان مؤمــن و متعهــد را رمــز داشــتن  جوان
کشــوری آبــاد و مترقــی می دانســتند؛ 
ــش از  ــه بي ــد در جامع ــه باي ــی ک فرهنگ

ــود. ــه ش ــه آن توج ــش ب پي
در  همــواره  جوان گرايــی  بــر  تأکيــد 
ــات  ــان انتخاب شــعارهای مســئولين در زم
ــر  ــه از نظ ــری ک ــت، ام ــوده اس ــرح ب مط
دکتــر شــريفی يــزدی قابــل قبول نيســت. 
ــن جامعه شــناس، مشــارکت  ــه اي ــه گفت ب
جامعــه  ســطح  در  جوانــان  عمومــی 
ــه مســئولين باشــد،  ــد هميشــه دغدغ باي
امــا اين کــه جريــان جوان گرايــی بــه 
ــل شــود،  ــرای رأی گرفتــن تبدي ــزاری ب اب
ــی از  ــه برخ ــت. اين ک ــتباه اس ــيار اش بس
ــای شــورای شــهر در شــعارهای  کانديداه
تبليغاتــی خــود از جوانــان و مشكالتشــان 
ــن  ــام اي ــات تم ــد از انتخاب ــد و بع بگوين
فرامــوش  را  چالش هــا  و  دغدغه هــا 
ــه  ــان ب ــا جوان ــود ت ــث می ش ــد، باع کنن

مسئولينشــان بي اعتمــاد شــوند.
ــش از  ــمی، بي ــای رس ــاس آماره ــر اس ب
ــان  ــور را جوان ــت کش ــوم جمعي ــک س ي
تشــكيل می دهنــد کــه از ايــن ميــان 
نزديــک بــه 11 ميليــون نفــر جــوان 
ــر دو  ــه ازای ه ــی ب ــد؛ يعن ازدواج نكرده ان
ــه  ــه دليــل نيــاز ب ــواده، يــک جــوان ب خان
ــت.  ــرده اس ــكن ازدواج نك ــتغال و مس اش
اميــد اســت کــه بــا برنامه ريــزی درســت و 
فرهنگ ســازی بهتــر در خانــواده و جامعــه، 
ــير  ــدادی در مس ــرمايه های خ ــن س از اي
داشــتن جامعــه و کشــوری اســالمی کــه 
داشــتن رفــاه و امنيــت ســرلوحه آن اســت، 
 .ــر چــه بيشــتر اســتفاده شــود ه

داشتن استقالل 
فردی و اجتماعی 
برای یک جوان، به 
منزله داشتن شغل 
و کسب درآمد 
است، اما در این 
میان چالش هاي 
مربوط به اشتغال و 
مشکالتي که برای 
ورود به بازار کار، 
به دست آوردن و 
حفظ کار مناسب با 
آن مواجه هستند، 
رسیدن جوانان 
به این مرحله از 
رشد در زندگی 
فردی شان را با 
وقفه و مشکل 
روبه رو می کند

بر اساس آمارهای رسمی، بیش از یک سوم جمعیت کشور را جوانان تشکیل می دهند که از 
این میان نزدیک به 11 میلیون نفر جوان ازدواج نکرده اند
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گزارش

رهایی از سردرگمی
نوع دوستی، میان بری برای بازگشت نوجوان به 

زندگی است

ــای  ــن دوره ه ــی از بحرانی تري ــوان يك ــه عن ــی ب دوران نوجوان
رشــد، همــواره مــورد تحليــل و توجــه محققــان علــوم 
در  والديــن،  از  بســياری  اســت.  گرفتــه  قــرار  اجتماعــی 
ــی  ــا کام ــار ن ــان دچ ــر نوجوانش ــا پس ــر ي ــا دخت ــه ب مواجه
ــند،  ــان را نمی شناس ــد، فرزندش ــاس می کنن ــوند، احس می ش
ــرار  ــاط برق ــد ارتب ــاالنش نمی توانن ــد و هم س ــای جدي ــا دني ب
کننــد. پســر بچــه آرام و دوســت داشــتنی ديــروز، بــه يک بــاره 
بــه پســری بــا عواطــف نامنســجم تبديــل می شــود؛ يــک روز 
کم حــرف اســت، يــک روز پرحــرف، گاهــی گوشــه گيری 
می کنــد و جوابــی بــرای ســؤاالت شــما نــدارد، برخــی 

مقابــل  در  و  می شــود  ســرکش  و  طغيان گــر  وقت هــا، 
رفتارهــای  و  مــی رود  در  کــوره  از  حــرف  کوچک تريــن 
ويرانگرانــه در پيــش می گيــرد. يــک روز هــم ســفره دلــش را 
ــد  ــاز می کن ــداردش ب ــرای کســی کــه اميــن و رفيــق می پن ب

ــد.  ــک هايش را نبين ــی اش ــا کس ــت ت ــب اس و مراق
ــای  ــه دني ــد. ورود ب ــن روزگاری را می گذرانن ــان، چني نوجوان
آن هــا کار آســانی نيســت و نيــاز بــه شــكيبايی و آگاهــی دارد. 
کژرفتــاری نوجوانــان و دســت و پــا زدن در دنيــای بی هويتــی، 
معمــوالً بــه خاطــر نداشــتن رفتــار شايســته جايگزيــن اســت. 
شــرايط پيچيــده جســمانی و روانــی نوجوانــان در دوران بلــوغ 
ــی  ــت و صحيح ــای درس ــر الگوه ــه اگ ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
پيــش رويــش قــرار نگرفتــه باشــد، آشــفته می شــود و خشــم 
ــد و  ــراز کن ــل را اب ــم متقاب ــا خش ــد ت ــد ش ــث خواه او باع
والديــن خــود را يــا ناچــار بــه تســليم و رضــا کــرده يــا آن هــا 

ــازد. ــلطه جو می س ــگر و س ــی، پرخاش را عصبان
هويت يابــی در برابــر ســردرگمی، دو ســر طيــف دوره نوجوانــی 
هســتند. برقــراری حــس روشــنی از هويــت؛ يعنــی احســاس 
اين کــه مــن کــه هســتم؟ دل مشــغولی عمــده نوجوانــان 
اســت کــه تنهــا در برابــر الگوهــای صحيــح فرزندپــروری کــه 
از ســوی والديــن اعمــال می شــود بــه جــواب روشــنی خواهــد 

حامد حسین پور 
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رســيد. نوجوانــان پــس از صــرف زمــان طوالنــی بــرای کاوش 
نقش هــای مختلــف و ســرانجام رســيدن بــه احســاس هويــت، 
ار مشــكل بی هدفــی و ســردرگم بــودن بــه دور خواهنــد بــود. 
آن هــا در عــوض، سرســپردگی قــوی بــه ارزش هــای حرفــه ای 
اجتماعــی، سياســی، مذهبــی را در خــود پــرورش می دهنــد؛ 
نوجوانــی  دوره  وفــاداری  را  آن  محققــان  کــه  فضيلتــی 
ــت  ــم درس ــايه تعالي ــه در س ــراد ک ــه اف ــد و اين گون می خوانن
ــز از  ــالی ني ــد، در بزرگس ــرورش يافته ان ــی پ ــی و اجتماع دين
ســازگاری روانــی اجتماعــی مناســبی بهرمنــد خواهــد شــد و 
پــس از گذرانــدن بحــران عمــده روانــی ـ اجتماعــی، موفــق به 
ارتبــاط صميمانــه بــا اطرافيــان می شــوند. امــا ناديــده گرفتــن 
ــا  ــا کژرفتاری ه ــه ب ــان و مقابل ــف نوجوان ــات و عواط احساس
و منفی کاری هايشــان، باعــث می شــود تــا آن هــا بــه دوره 
مشــكالت  کننــد.  تجربــه  را  انــزوا  و  نرســيده  صميمــت 
ــه  ــالی تجرب ــی در دوره بزرگس ــن نوجوانان ــه چني ــده ای ک عم
می کننــد؛ عــدم اعتمــاد، شرمســاری، دودلــی، احســاس 
گنــاه شــديد، حقــارت، ســردرگمی نقشــی و شكســت در 

ــت.  ــاع اس ــف در اجتم ــی مختل ــل ارتباط مراح
ــث  ــان، باع ــا فرزندانش ــاط ب ــن در ارتب ــي والدي ــيوة تربيت ش
می شــود.  آن هــا  در  فــردی  تفاوت هــای  شــكل گيری 
ــوم روانشناســی نشــان  ــای حــوزه عل دســتاوردها و پژوهش ه
ــن دوران  ــران اي ــت از بح ــا موفقي ــه ب ــی ک ــد نوجوان می ده
ــری در  ــترده تر و متفاوت ت ــای گس ــد و بينش ه ــور می کن عب
مقايســه بــا همســاالن خــود دارد، محصــول پــرورش والدينــی 
ــی  ــرا و مبتن ــروری اقتدارگ ــه از شــيوه فرزندپ ــوده  اســت ک ب
بــر مفاهيــم انسان دوســتانه اســتفاده کرده انــد. در واقــع، 
گذشــتن از بحران هــای دوره نوجوانــی و کنــار آمــدن بــا 
ــا آشــنايی والديــن  ــه بحــران بلــوغ، تنهــا ب ــوط ب مســائل مرب
ــروری  ــای نوجــوان و کمــک گرفتــن از ســبک فرزندپ ــا دني ب
اقتدارگرايانــه حاصــل می شــود. ذهــن تحليل گــر نوجــوان، در 
ســايه تعاليــم والديــن مقتــدر، قــدرت مقابلــه بــا بحران هــای 
از نوجوان هــا در  ايــن گــروه  نوجوانــی را پيــدا کــرده و 
از  موفق تــر  واضحــی  و  شــفاف  طــور  بــه  هويت يابــی 

ــرد.  ــد ک ــل خواهن ــود عم ــاالن خ همس
نوع دوســتی و کمــک بــه هم نــوع، يكــی از ارزش هايــی اســت 
ــواده، از همــان دوران  ــه شــدن آن در فضــای خان ــه نهادين ک
ــا  ــان ب ــدن نوجوان ــن و سازگارش ــكان تطابق يافت ــی، ام کودک
مشــكالت دوران نوجوانــی و دســت پيــدا کــردن بــه شــناخت 
و جهان بينــی گســترده تر را فراهــم می کنــد. در حقيقــت 
درک مفهــوم نوع دوســتی و شــيوه های اســتفاده از آن در 
ــا  ــد ت ــک می کن ــا کم ــه آن ه ــان، ب ــودکان و نوجوان ــان ک مي
در بحرانــی کــه انزواطلبــی و گوشــه گيری از ويژگی هــای 
ــود را  ــراف خ ــط اط ــه محي ــت ب ــت، راه و روش بازگش آن اس
ــتی  ــی و نوع دوس ــس همدل ــتفاده از ح ــا اس ــرده و ب ــدا ک پي
ــت  ــش، دوره از هم گســيختگی شــخصيت و بحــران هوي درون

ــد انســجام از  ــی و بازتولي ــا بازياب ــرده و ب ــی ک ــريع تر ط را س
دســت رفته روانــی خــود، بــا محيــط اطرافــش ســازگار شــود. 

نهادينه سازی ارزشی برای رشد 
پــدر و مادرانــی کــه از همــان کودکــی ارزش هــای انســانی مانند 
ــاندن را  ــاری رس ــتی و ي ــران، نوع دوس ــه ديگ ــردن ب ــک ک کم
در خانــواده نهادينــه می کننــد، کمتــر شــاهد نوســانات خلقــی 
ــی  ــن ويژگ ــت اي ــتند. در حقيق ــی هس ــان در نوجوان فرزندانش
ذاتــی و فطــری کــه در درون همــه انســان ها وجــود دارد، 
ــان در دوران  ــرای هويت يابــی نوجوان ــزار مناســبی ب نيازمنــد اب
ــی  ــا همدل ــا ب ــت. آن ه ــوان اس ــه نوج ــی ب ــوغ و قدرت بخش بل
و يــاری رســاندن بــه ديگــران، احســاس شــادکامی و رضايــت 
ــازی  ــا فرهنگ س ــز ب ــن ني ــته و والدي ــتری داش ــي بيش درون
چنيــن ارزش هايــی در محيــط خانــواده، می تواننــد کليــد 
ــت  ــان را در دس ــات فرزندانش ــف و احساس ــايی عواط رمزگش
ــر خــالف تصــور  ــران، ب ــه ديگ ــک ب ــرورزی و کم ــد. مه بگيرن
بســياری از افــراد کــه ايــن خصيصــه را يک طرفــه و غيــر قابــل 
بازگشــت می داننــد، بهــره اي دو جانبــه را در بــر داشــته و 
ســالمتی روان و جســم فــرد بخشــنده را در پــي دارد. از ســوی 
ديگــر، شــرکت در فعاليت هــای عام المنفعــه و سودبخشــی کــه 
حضــور نوجوانــان در گروه هــای دســته جمعی در آن کامــاًل 
ــكالت  ــكل گيری مش ــال ش ــش احتم ــه کاه ــت، ب ــهود اس مش
شــخصيتی در دوره نوجوانــی و جوانــی کمــک می کنــد و 
ــی  ــروز مشــكالت روان ــه، ب ــام گرفت ــات انج ــا تحقيق ــق ب مطاب
ماننــد خودشــيفتگی، اضطــراب و افســردگی را پاييــن مــی آورد. 
محققــان معتقدنــد، آمــوزش کمک رســانی بــه ديگــران و 
بخشــندگی بــه کــودکان و نوجوانــان، باعــث می شــود تــا آن هــا 
از مرزهــای خودپســندی و درگيرشــدن بــا خــود، فراتــر رفتــه 
ــان اطرافشــان را  ــه جمــع و جه ــق ب ــی و احســاس تعل و رهاي
ــادی  ــاس ش ــا درک احس ــه ای ب ــن تجرب ــد. چني ــه کنن تجرب
ــه احســاس عــزت نفــس،  ــی همــراه اســت و دســتيابی ب درون

ــال دارد.  ــه دنب آگاهــی و رشــد را ب

هويت تحکيم بخشی 
ــود دارد، در  ــرد از خ ــه ف ــری ک ــگاره و تصوي ــكل گيری خودان ش
ــران  ــه از بح ــرادی ک ــب اف ــود. اغل ــيم می ش ــی ترس دوران نوجوان
نوجوانــی بــه ســالمت عبــور می کننــد، بــه هويــت تثبيت شــده ای 
می رســند و ايــن وجــه از زندگــی را تمــام عمــر خــود همــراه دارنــد 
و درگيری هــای کمتــری را در روابــط بيــن فــردی و اجتماعی شــان 
ــن  ــه بحــران اي ــی ک ــه نوجوان ــرای نمون ــرد. ب ــد ک ــه خواهن تجرب
دوره را بــا تنش هــای کمتــری می گذرانــد، در موقعيت هــای 
ــل  ــت مي ــد. در حقيق ــل می کن ــد عم ــی قدرتمن ــف زندگ مختل
ــران  ــی از ديگ ــال بهره جوي ــان، احتم ــتی در نوجوان ــه انسان دوس ب
و جلــب توجــه، بزهــكاری، از خودبيگانگــی و روان پريشــی را کــه 
 .ــوغ اســت، کاهــش می دهــد از ويژگی هــای شــايع بحــران بل

اغلب افرادی که از بحران نوجوانی به سالمت عبور می کنند، به هویت تثبیت شده ای 
می رسند و این وجه از زندگی را تمام عمر خود همراه دارند و درگیری های کمتری را در 

روابط بین فردی و اجتماعی شان تجربه خواهند کرد
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گفتگو

میان بُرهایی برای 
احساس شادی

مریم السادات ظهوریان، جامعه شناس مذهبی از 
شیوه های دستیابی به سالمت معنوی می گوید

 
ــه ســالمت  بهره منــدی از ســبک زندگــی معنــوی، دســتیابی ب
معنــوی و پاســخ بــه پرســش های فلســفی متــداول در زندگــی، 
دغدغــه افــرادی اســت کــه بــه دنبــال احســاس رضایــت درونی 
و شــادی حقیقــی هســتند. افــرادی کــه بهداشــت معنــوی را در 
زندگــی رعایــت می کننــد، از زندگــی ســالم معنــوی برخــوردار 
خواهنــد شــد و بــه تعــادل روانــی و اخالقــی انســجام یافته تری 
ــی و  ــای روحان ــوی و فض ــی معن ــبک زندگ ــید. س ــد رس خواهن
عرفانــی باعــث می شــود انســان آن روی ســکه عــادات منفــی و 
رفتارهــای ناکارآمــد خــود را ببینــد و آرامــش و احســاس رضایت 
درونــی را تجربــه کنــد. در خصــوص ویژگی هــای ســبک زندگــی 
ــادات  ــر مریم الس ــا دکت ــه آن، ب ــتیابی ب ــرایط دس ــوی و ش معن
ــه  ــی، ب ــناس مذهب ــگاه و جامعه ش ــدرس دانش ــان، م ظهوری

ــته ایم.  ــو نشس گفتگ

 ســالمتی را از منظر 
تعریــف  معنــوی 

ــد؟ کنی
ــايش  ــش و آس آرام
اســت  واژه ای  دو 
کــه بــه کــّرات از 
ــی  ــانه های جمع رس
ــا  ــده و ب ــنيده ش ش
قيــاس  يكديگــر 
ابتــدا  می شــوند. 
الزم اســت از اين دو 
واژه تعريــف دقيقــی 
ــده و  ــل آم ــه عم ب
ــاس  ــر قي ــا يكديگ ب
آرامــش،  شــوند. 
عنصــری  و  نيــرو 
اســت کــه از اعمــاق 
ذهــن و اليه هــای 
درونــی بــدن انســان 
می جوشــد و در مواقعــی کــه نــور ايمــان بــر قلــب انســان تابيــده 
شــود، آرامــش در نهــان افــراد پديــدار می شــود. امــا آســايش بــا 
امكانــات و تجهيــزات مــادی و البتــه معنــوی در ارتبــاط اســت. 
ــی  ــالمت فيزيك ــرو س ــوان در گ ــايش را می ت ــت آس در حقيق
و آرامــش را محصــول ســالمت معنــوی دانســت. هنگامــی 
ــدان  ــذاب وج ــدان ع ــالم و فق ــان دارای روح آرام و س ــه انس ک
ــالمت  ــه از س ــت ک ــن معناس ــه اي ــد، ب ــاه باش ــاس گن و احس
ــه  ــرای دســتيابی ب ــه ب ــوی برخــوردار اســت. همان طــور ک معن
ســالمت فيزيكــی، پيش شــرط های الزم بهداشــتی و ســبک 
زندگــی درســت و کارآمــد الزم اســت، ســالمت معنــوی نيــز بــه 
فاکتورهــای خــاص خــودش نيــاز دارد و شــرايط ويــژه خــودش را 
می طلبــد. وقتــی می گوييــم بــرای دســتيابی بــه ســالمت بــدن 
ــای  ــد مصــرف خوراکی ه ــاص مانن ــی خ ــای غذاي ــد از الگوه باي
ــن  ــرد، بدي ــروی ک ــا پي ــا و ريزمغذی ه ــواع ويتامين ه ــاوی ان ح
معناســت کــه ســالمتی مســتلزم پيــروی از يــک ســبک غذايــی 
خــاص اســت. بنابرايــن بــرای رســيدن بــه ســالمت معنــوی نيــز 
بايــد از الگوهــای ويــژه ای ماننــد خــوراک معنــوی پيــروی کــرد. 
خــوراک معنــوی بايــد در ســبد غذايــی روح فــردی و خانوادگــی 
در دســترس باشــد. لحظــات معنــوی و عرفانــی فــرد، ثانيه هــای 
عبــادی و رفتارهــای معنــوی، خــوراک معنــوی زندگــی افــراد را 
تشــكيل داده و تضمينــی بــرای پيشــگيری از ابتــال بــه ســرطان 
نااميــدی و ناکارآمــدی در زندگــی بــه شــمار مــی رود و پلــی بــه 

ســوی خوشــبختی محســوب می شــود. 

زندگی به سبک معنوی چه ابعادی دارد؟
ــر  ــوی را در ب ــر معن ــی غي ــبک زندگ ــه س ــادی ک ــان ابع هم

مریم بهریان
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می گيــرد، شــامل ســبک زندگــی معنــوی نيــز می شــود. تفــاوت 
ــادی،  ــت. ش ــه آن اس ــيدن ب ــرای رس ــرط های الزم ب در پيش ش
احســاس خوشــبختی، لــذت و مســرور بــودن، از اهدافــی اســت 
کــه اکثــر انســان ها در طــول تاريــخ بــه دنبــال آن بــوده و بــرای 
ــتفاده  ــی اس ــای مختلف ــا از روش ه ــن هيجان ه ــه اي ــيدن ب رس
ــرای  ــرا ب ــان مادی گ ــادی، انس ــی م ــبک زندگ ــد. در س می کنن
ــود.  ــی می ش ــای گزاف ــل هزينه ه ــادی متحم ــه ش ــيدن ب رس
پديده هايــی ماننــد چشــم و همچشــمی و رقابــت بــر ســر 
ماديــات، باعــث می شــود تــا انســان امــروز بــرای تهيــه تجمــالت 
ــای  ــد لباس ه ــرج و خري ــفرهای پرخ ــه س ــن ب ــه، رفت پرهزين
ــا بــه شــادی  گرانقيمــت، انــرژی و وقــت زيــادی صــرف کنــد ت
و احســاس لــذت دســت پيــدا کنــد. ايــن در حالــی اســت کــه 
بــرای رســيدن بــه شــادی شــيوه های کم هزينه تــری نيــز 
ــا ســبک  ــوی را ب ــرادی کــه ســبک زندگــی معن وجــود دارد. اف
زندگــی مــادی تاخــت زده انــد، از ميان برهــا بــه احســاس شــادی 
دســت پيــدا می کننــد و از آن جايــی کــه از نظــر معنــوی ســالم 
ــا صــرف هزينــه انــدک  و عــاری از هرگونــه بيمــاری هســتند، ب
ــه بســياری از  ــرای نمون ــد. ب ــم احســاس خوشــبختی می کنن ه
ــتن  ــدون داش ــاده، ب ــای س ــی در خانه ه ــود زندگ ــا وج ــراد ب اف
اتومبيل هــای گران قيمــت و درآمــد ماهانــه زيــاد، احســاس 
خوشــبختی و خوشــحالی می کننــد و بســياری ديگــر بــا وجــود 
ــی  ــت از زندگ ــاس رضاي ــاد، احس ــهرت زي ــدرت و ش ــب ق کس
نداشــته و بــا وجــود اين کــه در باالتريــن پله هــای نردبــان 
پيــروزی اجتماعــی قــرار دارنــد، ناراضــی و افســرده هســتند و در 
تالشــند بــا صــرف هزينه هــای زيــاد، شــادی و احســاس رضايــت 
درونــی را خريــداری کننــد. در صورتــی کــه چنيــن افــرادی بايــد 
ــه  ــش داده و ب ــود افزاي ــوی را در خ ــالمت معن ــاخصه های س ش
ســوی خويشــتن حقيقــی و معنــوی خــود حرکــت کننــد. بايــد 
بــه ايــن مســئله توجــه داشــت کــه نظــام تفاخــر و ســبک زندگی 
ــی  ــد و فخرفروش ــوی دور می کن ــالمت معن ــا را از س ــادی، م م
ــا  ــادی اســت، ب ــی م ــاد ســبک زندگ ــه از ابع ــدوزی ک و ثروت ان

زندگــی معنــوی در تضــاد اســت. 
از طرفــی شــيوه تربيــت خانوادگــی و تفكــر افــراد، ســبک زندگی 
معنــوی و مــادی را در انســان ها ســاخته و باعــث می شــود افــراد 
احســاس های متفاوتــی از جملــه غــم، شــادی، احســاس رضايــت 
درونــی يــا ناکارآمــدی و افســردگی را در زندگــی تجربــه کننــد. 
بنابرايــن می تــوان ادعــا کــرد نــوع نگــرش افــراد و ســاختارهای 
ــراد  ــری اف ــل تصميم گي ــی از عوام ــی، يك ــی و اجتماع خانوادگ

بــرای برگزيــدن ســبک زندگــی کارآمدتــر اســت.

ــالمت  ــر س ــوی ب ــی معن ــبک زندگ ــی و س ــتاوردهای زندگ دس
ــت؟ ــراد چیس ــی اف ــمانی و روان جس

ــال و  ــک اعم ــک ت ــراد، ت ــی اف ــخصی و خصوص ــی ش در زندگ
ــردد.  ــاز می گ ــای درون ب ــرت و نيروه ــه فط ــرد ب ــای ف رفتاره
بايــد بــه ايــن موضــوع پــی بــرد کــه چــه قصدهــای پنهانــی در 

ــدگاه و نگرشــی  ــا در دي ــی م ــود دارد. وقت ــراد وج ــای اف رفتاره
غــرق شــده و اصولــی در ذهــن مــا نهادينــه می شــود، دنيــا را از 

ــم. ــاهده می کني ــدگاه مش آن دي
پيش چشمت داشتی شيشه کبود 
زان سـبب عـالم کبودت می نمود

ذهــن معنــوی، شــيوه خاصــی از تفكــر دارد کــه باعــث می شــود 
افــراد جهــان را بــه گونــه ای متفــاوت و امــن تصــور کننــد و بــا 
ــا و  ــار از خطره ــا را سرش ــوی، دني ــای معن ــر آموزه ه ــه ب تكي
تهديدهــا نمی بينــد. هــر دريچــه ای کــه بــه روی انســان گشــوده 
می شــود و مــا بــه آن دنيــا وارد می شــويم، صدهــا دنيــای ديگــر 
پيــش روی خودمــان می بينيــم. پيــروی از ســبک معنــوی، عالوه 
ــای ناشــناخته  ــه ســالمت معنــوی، هــزاران دني ــر دســتيابی ب ب
همــواره بــا هيجان هــای لذتبخــش را بــرای مــا فراهــم می کنــد 
و از طرفــی مادی گرايــی افراطی گرايــی محــض و ده هــا و صدهــا 
دنيــا پــر از ناراضايتــی را پيــش روی مــا قــرار می دهــد. می تــوان 
ريشــه بســياری از مشــكالت روانــی و عصبــی را از دســتاوردهای 

ســبک زندگــی مــادی دانســت. 

چگونــه می تــوان بــا دســتیابی بــه معنویــت، آرامــش و احســاس 
خوشــحالی را درونی ســازی کــرد؟

ايــن مســئله هــم ماننــد ســاير امــور زندگــی تمريــن و تكــرار را 
نيازمنــد بــوده و می طلبــد. وقتــی انســان بــه جايــی می رســد کــه 
قــادر اســت بــا تكيــه بــر عوامــل معنــوی افســار زندگــی خويــش 
را بــه در دســت بگيــرد، خــود نيــز مترصــد ايــن قضيــه خواهــد 
شــد کــه چگونــه نيروهــای معنــوی بــه او کمــک می کننــد تــا 
زندگــی مطلــوب و آرامــش و احســاس رضايــت درونــی را تجربــه 
کــرد. در حقيقــت تمريــن خودآگاهــی و تكــرار اصــول زندگــی 
ــز  ــرد ني ــت شــده و خــود ف ــوی باعــث درونی ســازی معنوي معن
بــرای پيــروی از ايــن ســبک مشــتاق خواهــد شــد. درونی ســازی 
ســبک زندگــی معنــوی و بــه دنبــال آن دســتيابی بــه احســاس 
خوشــحالی و رضايــت مانــدگار را می تــوان بــا شــيوه رانندگــی در 
ــاس کــرد. راننده هــای مبتــدی،  ــوزده قي ــراد مبتــدی و کارآم اف
ــرای يادگيــری ايــن مهــارت  ــی ب ــا چالش هــای فراوان در ابتــدا ب
روبــه رو هســتند، تمرکــز بر اســتفاده از تجهيــزات خــودرو و قواعد 
رانندگــی در ابتــدا ممكــن اســت آزاردهنــده و دشــوار باشــد، امــا 
پــس از مدتــی ايــن مهــارت بــه صــورت ناخــودآگاه تقويــت شــده 
و فــرد بــدون متحمــل شــدن مشــقت و تمرکــز ايــن مهــارت را 
اجــرا خواهــد کــرد. بــرای رســيدن بــه دســتاوردهای معنــوی نيز 
تمريــن و تكــرار شــرط الزم و ضــروری خواهــد بــود، تــا بتــوان 
باورهــای مناســب و کارآمــد را جايگزيــن تفكــرات آســيب زا کــرد. 

ــی و  ــک دین ــا آوردن مناس ــتاوردهای به ج ــود از دس ــا می ش آی
ســالمت معنــوی بــرای کنتــرل هیجان هــای منفــی مانند خشــم 

ــتفاده کرد؟ اس
خشــم و عصبانيــت، از هيجان هــای طبيعــی فــردی اســت کــه 

 می توان ادعا کرد نوع نگرش افراد و ساختارهای خانوادگی و اجتماعی، یکی از عوامل 
تصمیم گیری افراد برای برگزیدن سبک زندگی کارآمدتر است

 برای رسیدن 
به دستاوردهای 
معنوی ،تمرین 
و تکرار شرط 
الزم و ضروری 
خواهد بود، تا 
بتوان باورهای 
مناسب و کارآمد را 
جایگزین تفکرات 
آسیب زا کرد
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گفتگو

بــه منظــور حفــظ بقــا و 
محافظــت از عوامــل محيطی 
آدمــی  نهــاد  در  آســيب زا 
امــا  تعبيــه شــده اســت، 
توجــه بيــش از حــد بــه ايــن 
هيجــان و پــرو بــال دادن بــه 
و  بــوده  خطرآفريــن  آن، 
باعــث  در طوالنــی مــدت 
ــم در روان  ــم خش ــد س تولي
پرخاشــگری های  می شــود. 
ــط  ــه در رواب ــده ک کنترل نش
افزايــش  شــاهد  فــردی 
هســتيم،  آن  روزافــزون 
عالمــت سمی شــدن هيجــان 
خشــم و ناتوانــی فــرد در 
مهــار ايــن غريــزه اســت. 
عبــادت،  اهــداف  از  يكــی 
شــناخت عناصــر خشــم زا 
ــار  ــن افس ــت گرفت و در دس
ــی  ــت. يك ــان اس ــن هيج اي

ــی  ــم دين ــام مراس ــس از انج ــوان پ ــه می ت ــی ک از تمرين هاي
انجــام داد، نوشــتن عواملــی اســت کــه خشــم توليــد می کنــد. 
ــک  ــا آوردن مناس ــس از به ج ــا، پ ــه رفتاردرمان گره ــه توصي ب
ــی را کــه در طــول روز باعــث توليــد خشــم و  دينــی، 10 عامل
ــی شــده را بنويســيد  ــا کالم ــراز پرخاشــگری های فيزيكــی ي اب
و دربــاره آن بيانديشــيد. احتمــاالً راهكارهــای جايگزينــی بــرای 
ــرده و  ــر ک ــا فك ــاره آن ه ــش خشــم وجــود دارد، درب کاهــش آت
ــک  ــد. در ي ــق کني ــر تحقي ــه دســت آوردن نتيجــه بهت ــرای ب ب
روش ديگــر از تكنيــک لحظــه ســكوت بهــره بگيريــد. از آن جايــی 
ــات منفــی در ذهــن درک می شــوند و پــس از  ــدا هيجان کــه ابت
آن کورتكــس خاکســتری مغــز فرصــت بررســی وضعيــت موجــود 
و تصميم گيــری از روی شــناخت و تفكــر را پيــدا می کنــد، 
ــی  ــوع حوادث ــس از وق ــاه، پ ــک م ــدت ي ــه م ــه می شــود ب توصي
ــدت 20  ــه م ــدا ب ــد، ابت ــن می کن ــمتان را روش ــعله خش ــه ش ک
ثانيــه صبــر کنيــد، ســپس واکنــش نشــان دهيــد. تمريــن ديگری 
کــه روانشناســان توصيــه می کننــد اســتفاده از تكنيــک بازآفرينی 
تجربه هــای لذت بخــش اســت. ايــن تمريــن را در طــول روز و در 
کنــار به جــا آوردن مناســک دينــی انجــام دهيــد، چشــم هايتان را 
ببنديــد و در نهايــت آرامــش بــه موضوعاتــی فكــر کنيــد کــه برای 
شــما پــاداش معنــوی در بــر دارد. بخشــش، آرام گرفتــن، ســكوت 
و صبــر را تمريــن کنيــد و قــدرت خــود را در برابــر خلــق لحظــات 

ــد. ــک بزني ــوی مح ــيرين و معن ش

راهبردهای دستیابی به سالمت معنوی چیست؟
تحقيقــات نشــان می دهــد، عوامــل مــادی و نظــام ترويج دهنــده 

مصــرف کاال، ارضاکننــده نيازهــای معنــوی بشــر نيســت و بشــر 
امــروز در دنيــای پــر از آزادی هــای جنســی و فراوانی هــای مــادی 
ــه رضايــت درونــی دســت پيــدا نكــرده و متحمــل فشــارهای  ب
ــک  ــری از ي ــا بهره گي ــن ب ــده اســت. بنابراي ــی ش ــنگين روان س
و  تجمل گرايــی  و  از مصرف گرايــی  عــاری  زندگــی  ســبک 
اتصــال بــه معنــا و ذات پــاک خداونــدی و اطاعــت از دســتورات 

ــرد.  ــی ب ــک ذهــن آرام پ ــه ي ــوان ب ــروردگار می ت پ

ــا  ــیوه های معن ــتفاده از ش ــادی و اس ــر م ــع غی ــه مناب ــال ب اتص
ــراب  ــه و اضط ــر از دغدغ ــی پ ــد زندگ ــه می توان ــی چگون درمان

بشــر امــروز را در دنیــای مــدرن متحــول کنــد؟
قابــل دســترس بــودن منابــع معنــوی بــرای افــراد، کارآمدتــر 
و مهم تــر از منابــع مــادی اســت. بايــد از منابعــی بــرای 
ــل دســترس باشــد.  ــه قاب ــرد ک ــره ب ــه آرامــش به رســيدن ب
ــای  ــا اليه ه ــنايی ب ــتن، آش ــناخت خويش ــا ش ــردی ب ــر ف ه
توانمنــدی،  ارزيابی هــای  بــه  دســتيابی  و  خويــش  درون 
ــه هميشــه در  ــد ک ــوی دســت ياب ــش معن ــه آرام ــد ب می توان
دســترس خواهــد بــود و منــوط بــه شــرايط ويــژه ای نيســت. 
ــی  ــق و ابزارهاي ــتن مطل ــه خويش ــيدن ب ــس از رس ــان پ انس
ــر  ــد در ه ــرار داده اســت، می توان ــادش ق ــد در نه ــه خداون ک
ــش  ــت، آرام ــت و شكس ــاری، محرومي ــم از بيم ــرايطی اع ش
خــود را حفــظ کنــد و در دنيــای تجمل گرايانــه و مــادی 
ــی و  ــای مكانيك ــلطه نيروه ــت س ــان را تح ــه انس ــروز ک ام
ــه ســالمت زندگــی کنــد و از نيروهــای  مجــازی قــرار داده، ب

 .ــد ــان بمان ــيب زا در ام آس

 هر فردی با شناخت 
خویشتن، آشنایی 
با الیه های درون 

خویش و دستیابی 
به ارزیابی های 

توانمندی، می تواند 
به آرامش معنوی 

دست یابد که 
همیشه در دسترس 

خواهد بود و منوط 
به شرایط ویژه ای 

نیست
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هالل

هالل احمر 
 همراه همیشگی آسیب دیدگان

ارديبهشِت تلخ زمستان يورت 
خّيرين به كمک مردم بيايند

حمايت حقوقی از امدادگران و نجات گران
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گزارش

نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران: 

هالل احمر؛ 
همراه همیشگی 

آسیب دیدگان
 

حجت االســالم والمســلمين معــّزی، نماينــده ولــی فقيــه در 
جمعيــت هــالل احمــر، در اجتمــاع نمازگــزاران در روز 15 
ــاز  ــای نم ــش از خطبه ه ــرده و پي ــدا ک ــور پي ــت حض ارديبهش
جمعــه تهــران، بــا ابــراز تأســف و انــدوه از وقــوع حادثــه جانــكاه 
انفجــار معــدن آزادشــهر در اســتان گلســتان، جان باختن شــماری 
از هموطنــان را بــه خانواده هــای داغــدار، ملــت ايــران و خانــواده 

ــزرگ کارگــران کشــور تســليت گفــت. ب
ــون،  ــه و هم اکن ــوع حادث ــدای وق ــه از ابت ــان اين ک ــا بي ــان ب ايش
ــتان  ــر اس ــالل احم ــت ه ــدادی جمعي ــص ام ــای متخص تيم ه
ــه  ــه ارائ ــته و ب ــور داش ــه حض ــوع حادث ــل وق ــتان در مح گلس
ــر  ــالل احم ــت ه ــزود: جمعي ــد، اف ــدادی پرداختن ــات ام خدم
ارائــه خدمــت بــه  در کنــار دســتگاه های امــدادی آمــاده 

اســت. مصيبت ديــدگان 

ــه آغــاز هفتــه  نماينــده ولــی فقيــه در جمعيــت هــالل احمــر ب
هــالل احمــر اشــاره و بيــان کــرد: ايــن نهــاد مردمــی در کشــور 
عزيزمــان ايــران خدمــات متعــدد، متنــوع و عام المنفعــه ای ارائــه 
می کنــد کــه بهره بــرداران ايــن خدمــات، نيازمنــدان، محرومــان، 

مصيبت ديــدگان و اقشــار ضعيــف جامعــه هســتند.
ــن  ــرد: در همي ــح ک ــّزی تصري ــلمين مع ــالم والمس حجت االس
ــه آتش ســوزی  حــوادث چنــد مــاه اخيــر کشــور همچــون حادث
ــيل  ــرف، س ــران، ب ــكو در ته ــاری پالس ــاختمان تج ــزش س و ري
ــان  ــتان خراس ــه در اس ــتان، زلزل ــه اس ــش از ن ــوالک در بي و ک
رضــوی و انفجــار معــدن آزادشــهر، خدمــات امــدادی، انســانی و 
ــود کــه در کنــار کمک هــای ســاير  بشردوســتانه هــالل احمــر ب
ــد  ــه می توان ــان داد ک ــی نش ــان به خوب ــتگاه های خدمات رس دس

ــد. ــا کن ــكالت ايف ــن مش ــع اي ــی در رف ــش بی بديل نق
نماينــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعيــت هــالل احمــر، دفــاع 
از ارزش هــای انســانی، ايجــاد حــس تعــاون و کمــک بــه يكديگــر 
در جامعــه، کمک کــردن بــه موضــوع ســالمت جامعــه، کوشــش 
در برابــر دوســتی و تفاهــم ميــان ملت هــا را از بارزتريــن اهــداف 
ــان  ــت و خاطرنش ــر دانس ــالل احم ــت ه ــای جمعي و مأموريت ه
ــا  ــا ب ــود ت ــبب می ش ــدادی س ــای ام ــه فعاليت ه ــرد: اين گون ک
ــان ها،  ــه انس ــی ب ــگ نيك ــج فرهن ــر تروي ــالوه ب ــزی، ع برنامه ري
بتــوان در برابــر حــوادث آمــاده بــود و در صــورت لــزوم بــا آن هــا 
ــدی  ــش بع ــّزی بخ ــلمين مع ــالم والمس ــه کرد.حجت االس مقابل
ســخنان خــود را بــه تبييــن ظرفيت هــای فــراوان جمعيــت هــالل 
ــاص داد و  ــه اختص ــازی جامع ــد و آماده س ــت رش ــر در جه احم
ــا گــردآوری اقشــار مختلــف  تصريــح کــرد: ايــن نهــاد مردمــی ب
مــردم در قالــب ســازمان داوطلبــان و همچنيــن ايجــاد بســتری 
مناســب بــرای حضــور جوانــان ايــن مــرز و بــوم در کنــار يكديگــر 
در ســازمان جوانــان و تربيــت آن هــا بــه عنــوان جوانانــی مؤمــن، 
معتقــد، فــداکار، ايثارگــر، پرنشــاط و اميــدوار به آينده، ســرمايه ای 
عظيــم بــرای کشــور محســوب می شــود. نماينــده ولــی فقيــه در 
جمعيــت هــالل احمــر بــا دعــوت از عمــوم مــردم بــرای عضويــت 
ــان را پشــتوانه ای محكــم  ــر، حضــور آن ــت هــالل احم در جمعي
ــی دانســت  ــاد مردم ــن نه ــف بشردوســتانه اي ــرای انجــام وظاي ب
ــد ســبب گســترانيدن  ــم می توان ــن مه ــرد: اي و خاطــر نشــان ک

حــس تعــاون، کمــک بــه يكديگــر و احســان در جامعــه شــود.
حجت االســالم والمســلمين معــّزی بــا قدردانــی از تالش هــای 
همــه امدادگــران و نجاتگــران جمعيــت هــالل احمــر، يــاد و خاطــره 
450 شــهيد ايــن نهــاد مردمــی را گراميداشــت و گفــت: حضــور ايــن 
عزيــزان در تمامــی عرصه هــای خدمــت بــه بشــريت بــدون هيچ گونه 
چشمداشــتی ســتودنی اســت. نماينــده ولــی فقيه در جمعيــت هالل 
احمــر بــا اشــاره بــه نامگــذاری هفتــه هــالل احمــر امســال بــا شــعار 
»دنيايــی در انتظــار صلــح«، گفــت: ايــن شــعار برگرفتــه از باورهــا و 
اعتقــادات مســلمانان، و به ويــژه پيــروان اهــل بيــت عصمــت و طهارت 
اســت و مــا معتقديم جمعيــت هالل احمــر بــا دارا بودن ســرمايه های 
اجتماعــی و ظرفيت هــای عظيــم انســانی می توانــد در ســايه اهــداف 
ــالش در  ــان ها و ت ــت انس ــت از کرام ــون حفاظ ــود همچ ــزرگ خ ب

 .جهــت تســكين آالم بشــری نقــش مؤثــری داشــته باشــد
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گلســتان داغــدار شــد؛ نــه فقــط اهالــی اين 
اســتان، کــه تمــام مــردم ايــران بــه ســوگ 
نشســتند و فضــای مجــازی پــر بــود از ابراز 
احساســات مــردم نســبت بــه اتفــاق تلخی 
که رخ داد. روز چهارشــنبه 13 ارديبهشــت، 
ســاعت از 12 ظهــر گذشــته بــود کــه 
انفجــار در معــدن زغــال ســنگ زمســتان 
يــورت، موجــب درگذشــت 44 کارگــر 
ــغلی  ــا ش ــريف ب ــی ش ــد، مردان ــدن ش مع
دشــوار و پرزحمــت، کــه بــا ريــزش معــدن 
زيــر آوار ماندنــد و بــا مــرگ همــراه شــدند. 
ــوار و  ــرايط دش ــن ش ــه در اي ــل هميش مث
ــد.  ــل ش ــر وارد عم ــالل احم ــاک، ه دردن
ــالل  ــت ه ــران جمعي ــران و نجاتگ امدادگ
ــه  ــن از مصدومــان حادث ــه 103 ت احمــر ب
ريــزش معــدن زغــال ســنگ امدادرســانی 

ــد.  کردن
مرتضــی ســليمی، رئيــس ســازمان امــداد و 
نجــات جمعيــت هــالل احمــر اعــالم کــرد 
کــه 73 مصــدوم بــه مراکــز درمانــی نزديک 
معــدن منتقل شــدند و 16 مصدوم توســط 
بالگــرد جمعيــت هــالل احمــر بــه مراکــز 

درمانــی مجهزتر فرســتاده شــدند. 
ســه تيــم واکنــش ســريع از اســتان 
خراســان شــمالی و 2 تيــم واکنــش ســريع 
از اســتان ســمنان بــه منطقــه اعــزام 
شــدند؛ بــه عــالوه بــه منظــور امدادرســانی، 

سيســتم های تنفســی آتش نشــانی بــا 
ــه  ــه حادث ــه منطق ــر ب ــرد هالل احم بالگ

ــدند. ــل ش منتق
نجــات  و  جســتجو  ســگ  قــالده   2
بــرای  و  شــدند  حادثــه  منطقــه  وارد 
 13 مصدومــان،  بــه  خدمت رســانی 
دســتگاه آمبوالنس، 10 دســتگاه خــودروی 
ــات  ــودروی نج ــتگاه خ ــک دار و 2 دس کم
تمامــی  و  شــد  گرفتــه  کار  بــه  هــم 
تيم هــای امــدادی جمعيــت هــالل احمــر 
بــا توجــه بــه حضــور تيم هــای جســتجو و 
نجــات بــه طــول يــک هــزار و 400 متــری 
در حالــت آماده بــاش کامــل قــرار گرفتنــد. 
ــرکل جمعيــت  ــون، دبي مصطفــی محمدي
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــم در تم ــر ه ــالل احم ه
مديرعامــل جمعيــت هــالل احمــر اســتان 
گلســتان پيگيــر رونــد خدمات رســانی بــه 
ــزش  ــه ري ــان حادث ــان و محبوس مصدوم
ــتان  ــتان گلس ــع در اس ــورت واق ــدن ي مع
بــود و امدادگــران هــم تمــام تالش خــود را 
بــرای کمــک بــه مصدومــان انجــام دادنــد، 
امــا حادثــه تلــخ بــود و بــا همــه تالش هــا، 

44 گارگــر درگذشــتند. 
حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظم 
ــه بســيار  ــن جادث انقــالب اســالمی، از اي
ــن  ــی جان باخت ــدند و در پيام ــر ش متأث
جمعــی از کارگــران زحمتكــش در حادثه 

دلخــراش معــدن گلســتان را 
تســليت گفتنــد. در پيــام 
ايشــان آمــده اســت: »حادثــه 
مصيبت بــار  و  دلخــراش 
کــه  گلســتان  در  معــدن 
جمعــی  جان باختــن  بــه 
زحمتكــش  کارگــران  از 
گرفتــاری  و  رنج ديــده  و 
جمعــی ديگــر از آن عزيــزان 
ــب  ــت، اينجان ــده اس انجامي
مصيبــت زده  و  داغــدار  را 
همــه   اســت  الزم  کــرد. 
بــرای  ممكــن  اقدام هــای 
انجــام  گرفتــاران  نجــات 
ــخ  ــيار تل ــه بس ــرد. حادث گي
ــد  ــم خداون ــت و اميدواري اس
ــه  ــد. ب ــی بفرماي ــر عنايت نظ
آن  همــه  خانواده هــای 
عزيــزان تســليت می گويــم و 
بــرای آنــان صبــر و آرامــش و 
بــرای گرفتــاران فــرج الهی را 
ــتگاه های  ــالش دس ــم. ت ــئلت می کن مس
چــه  هــر  اســت،  مأجــور  گوناگــون 
افزايــش  را  تــالش  ايــن  می تواننــد 
و  حجت االســالم  همچنيــن  دهنــد.« 
المســلمين معــزی، نماينــده ولــی فقيــه 
در جمعيــت هــالل احمــر و دکتــر ســيد 
ــت  ــس جمعي ــی، رئي ــن ضياي اميرمحس
ــه ای  ــای جداگان ــر، در پيام ه ــالل احم ه
ــن  ــه و ضم ــليت گفت ــه را تس ــن حادث اي
حادثــه  ايــن  وقــوع  از  تأســف  ابــراز 
دردنــاک و همــدردی بــا خانواده هــای 
ــرای  ــران ب ــالش امدادگ ــر ت ــده، ب داغدي
نجــات حادثه ديــدگان تأکيــد کردنــد.

در ايــن حادثــه تلــخ، هــالل احمــر مانند 
هميشــه خيلــی زود وارد عمــل شــد و تــا 
آخريــن حــد ممكــن بــه آســيب ديدگان 
رســيدگی کــرده و اقــالم مــورد نيازشــان 
ــن  ــا اي ــرار داد، ام ــا ق ــار آن ه را در اختي
ــران  ــخ کار امدادگ ــش تل ــک بخ ــم ي ه
اســت؛ بخــش تلخــی کــه بارهــا آن 
را تجربــه کرده انــد، بــه اميــد نجــات 
ــادی  ــوارد زي ــد، در م ــاران می رون گرفت
ــا  ــه. ام موفــق می شــوند و گاهــی هــم ن
بــاز هــم بــا روحيــه و آمــاده هســتند تــا 
ــه ای  ــار حادث ــی دچ ــر کس ــا ه ــر ج ه
ــش  ــانند و زندگی بخ ــود را برس ــد، خ ش

 .ــند باش

اردیبهشِت تلخ زمستان یورت 

حجت االسالم و 
المسلمین معزی، 
نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل 
احمر و دکتر 
سید امیرمحسن 
ضیایی، رئیس 
جمعیت هالل 
احمر، در پیام های 
جداگانه ای ضمن 
ابراز تأسف از وقوع 
این حادثه دردناک 
و همدردی با 
خانواده های 
داغدیده، بر 
تالش امدادگران 
برای نجات 
حادثه دیدگان 
تأکید کردند
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گزارش

»ایران« پیشگاِم 
نوآوری در صلیب 

سرخ جهانی
ــی  ــرخ جهان ــب س ــوآوری در صلي ــگام ن ــوان پيش ــه عن ــران ب اي
انتخــاب شــده و می توانــد در زمينــه توســعه و نــوآوری در کشــور، 

منطقــه و صليــب ســرخ جهانــی ايفــای نقــش کنــد.
حميــد جمال الدينــی، معــاون آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری هالل 
احمــر گفــت: معاونــت آموزشــی هــالل احمــر در حــوزه عمليــات و 
اجــرا فعاليــت می کنــد و توجــه آن بــه تحقيــق و توســعه اســت. 
نكتــه دوم، اولويت هــای ايــن ســاختار و اعتباربخشــی بــه فعاليت ها 
و اســتانداردهای ايــن فعاليت هاســت. از ديگــر ظرفيت هــای 
ــگاری، آينده پژوهــی و رصــد  ــه آينده ن ــت آموزشــی توجــه ب معاون

علمــی مأموريت هــای هــالل احمــر اســت.
او دربــاره برنامه هــای ايــن بخــش در بُعــد همگانــی گفــت: در ايــن 
بخــش تدويــن طــرح ملــی خــادم )خانــواده آمــاده در مخاطــرات( 
ــازمان های  ــه حضــور و مشــارکت های س ــم ک ــری می کني را پيگي
ــوزه  ــا در ح ــادی بنگاه ه ــارکت های اقتص ــب مش ــاد و جل مردم نه
ــدود 250  ــرح ح ــن ط ــت. در اي ــی اس ــئوليت پذيری اجتماع مس
ــرار گرفتنــد کــه  ــوت مــد نظــر ق ــه صــورت پايل ــواده ب هــزار خان
ــازل آن هــا، 15 مؤلفــه شــاخص  ــه درب من ــار مراجعــه ب ــا 12 ب ب

آمادگــی خانــوار ارزيابــی و آمــوزش واحــد بــه آن هــا داده شــد.
ــرح  ــن ط ــرای اي ــای اج ــرورت و مبن ــورد ض ــی در م جمال الدين
ــزان  ــا مي ــت ام ــران 8 از 10 اس ــور اي ــر کش ــب خط ــت: ضري گف
آمادگــی 9.3 از 100 اســت. بــه هميــن دليــل ســاالنه درصــد قابــل 
ــه  ــا هزين ــرای حــوادث و بالي ــی ب ــص مل توجهــی از درآمــد ناخال
ــا  ــرف 20 ت ــا ص ــه ب ــان داده ک ــی نش ــات علم ــود. تحقيق می ش
ــی از  ــل توجه ــزان قاب ــوزش، مي ــا در آم ــن هزينه ه ــد اي 25 درص
ايــن هزينه هــا کاهــش پيــدا می کنــد، بــه شــرط اين کــه ســاالنه 

5 درصــد از ايــن 20 تــا 25 درصــد را در بخــش آمــوزش هزينــه 
کنيــم. ســاالنه حــدود 8 تــا 10 هــزار ميليــارد تومــان هزينــه در 
حــوزه باليــای طبيعــی اســت و اگــر بتوانيــم 2500 ميليــارد را در 
طــول پنــج ســال بــرای طــرح خــادم هزينــه کنيــم، بخــش قابــل 
ــدا  ــش پي ــا کاه ــوادث و بالي ــس از ح ــای پ ــی از هزينه ه توجه

می کنــد.
ــت: در  ــر گف ــالل احم ــاوری ه ــی و فن ــی، پژوهش ــاون آموزش مع
زمينــه آموزش هــای آکادميــک، 40 رشــته در ســه مقطــع کاردانی، 
کارشناســی و کارشناســی ارشــد، متناســب بــا مأموريت هــای هالل 
احمــر مــد نظــر قــرار گرفــت و اوليــن دوره آن هــا ســال گذشــته 
فارغ التحصيــل شــدند. همچنيــن بــرای حــوزه پژوهــش بــا موضوع 
تــاب آوری و مديريــت ســالمت در تجمعــات انبــوه، مجــوز اســتقرار 
ــتقرار  ــد. اس ــه ش ــت گرفت ــی از وزارت بهداش ــز تحقيقات دو مرک
ســامانه پژوهــش و فنــاوری در کل کشــور و تشــكيل 20 جايــگاه 
هيئــت علمــی در جمعيــت هــالل احمــر، از ديگــر اقداماتــی بــود 
کــه بــا همراهــی و نــگاه مثبــت به شــورای انقــالب فرهنگــی وزارت 

بهداشــت صــورت گرفــت.
ــوری و  ــی رياســت جمه ــت علم ــكاری معاون ــا هم ــه داد: ب او ادام
دانشــگاه ها بــرای انــواع پژوهش هــای کاربــردی و هدايــت و حمايت 
پايان نامه هــا و شناســايی نيازهــا و معضــالت ملــی هماهنگی هايــی 
انجــام شــد. تدويــن نقشــه راه توســعه آمــوزش هــالل احمــر نيــز از 
ديگــر فعاليت هــای ايــن معاونــت بــود. تشــكيل دوره هــای ارزيابــی 
مربيــان از ديگــر فعاليت هــای مــا بــود و نزديــک بــه 2000 مربــی 
ارزيابــی شــدند. در زمينــه دوره هــای آموزشــی خــاص نيــز در ســال 
گذشــته و پــس از چنــد ســال وقفــه 500 نفــر از مديــران هــالل 
احمــر، دوره مديريــت بحــران مقدماتــی را گذراندنــد و امســال نيــز 
دوره پيشــرفته برگــزار خواهــد شــد. همچنيــن در زمينــه دوره های 

خــاص آمــوزش نــاوگان ترابــری را مــد نظــر قــرار داديــم.
ــه  ــران ب ــز اي ــی ني ــرد: در حــوزه بين الملل ــه ک ــی اضاف جمال الدين
عنــوان پيشــگام نــوآوری در صليــب ســرخ جهانــی انتخــاب شــد و 
می توانــد در زمينــه توســعه و نــوآوری در کشــور، منطقــه و صليــب 

ســرخ جهانــی ايفــای نقــش کنــد.
او بــا تأکيــد بــر طــرح خــادم گفــت: از ديگــر کارهايی کــه در زمينه 
آموزشــی انجــام داديــم ايــن بــود کــه بــرای توســعه طــرح خــادم، 
اپليكيشــن های آموزشــی ايــن طــرح را بــا ســه زبــان عربــی، آذری 
ــا کمــک  ــم ب ــن در نظــر داري ــم. همچني و فارســی منتشــر کردي
منابــع ملــی و خّيريــن بتوانيــم تجهيــزات آموزشــی هــالل احمــر 
را نــو کنيــم کــه تاکنــون موفــق شــديم يــک چهــارم تجهيــزات را 
تعويــض کنيــم. هــدف مــا در طــرح خــادم ايــن اســت کــه آمادگی 

را از 9.3 بــه 30 برســانيم.
معــاون آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری هــالل احمــر بــه اســتقبال 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــرکت های دانش بني ــر از ش ــالل احم ه
تــالش کرديــم کــه بســتری را بــرای حضــور شــرکت های 
ــت  ــا از ظرفي ــناخت آن ه ــن ش ــان و همچني ــی دانش بني خصوص
هــالل احمــر ايجــاد کنيــم و مــا بــه ايــن شــرکت ها تضميــن داديم 
کــه در صــورت توليــد محصــوالت مــورد نيــاز بــا ســطح اســتاندارد 

 .تضميــن خريــد بــه آن هــا بدهيــم
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در نهمین نشست اعضای شورای عالی جمعیت 
هالل احمر مطرح شد:

رضایت حادثه دیدگان 
از خدمات هالل احمر

اعضای شورای عالی جمعيت هالل احمر در نهمين نشست از 
به  کردن خدمات  روزآمد  در خصوص  شورا،  اين  چهارم  دوره 
حادثه ديدگان، اهميت حمايت روانی، عملكرد مثبت هالل احمر 
در حوادث، اهميت آموزش های همگانی و ديگر موضوعات مرتبط 

با هالل احمر بحث و تبادل نظر کردند.
رئيس جمعيت هالل احمر در اين نشست، از قدرشناسی اعضای 
شورای عالی نسبت به خدمات امدادگران، نجاتگران و داوطلبان 
تشكر کرد و با تأکيد بر ارتقای توانايی   هالل احمر در عمليات ها، 
حضور به موقع در صحنه حوادث را در نجات  حادثه ديدگان مؤثر 
دانست. دکتر ضيايی يادآور شد: با تشكيل تيم های واکنش سريع 
در جمعيت هالل احمر که دارای نيروهای زبده هستند، نجاتگران 

در کوتاه ترين زمان در صحنه حوادث حاضر می شوند. 
رئيس شورای عالی جمعيت هالل احمر افزود: تغييرات مهمی در 
عمليات امداد و نجات در دنيا به وجود آمده که ما نيز به آن سمت 
حرکت خواهيم کرد. ضيايی سپس به چرخه مديريت بحران 
اشاره کرد و گفت: در مرحله پيشگيری ضمن ارائه آموزش های 
همگانی، می توان با مطالبه گری و بازنگری در برخی قوانين، به 

بهبود مديريت بحران کمک کرد. 
دکتر ضيايی همچنين تصريح کرد: امكانات جمعيت هالل احمر 
نسبت به وسعت کشور و حادثه خيزی آن اندک است، اما تالش 
کرده ايم با تجهيزات کافی و آموزش های الزم، در حوادث حضور 

داشته باشيم.
او ضمن اعالم عملكرد موفق جمعيت هالل احمر در سيل ها 
و زلزله های اخير کشور، اين حوادث را منطقه ای و متفاوت با 
حوادث ملی دانست و خواستار روشن کردن چنين موضوعاتی 
احمر  عالی جمعيت هالل  رئيس شورای  توسط رسانه ها شد. 
همچنين از دخالت برخی نهادها در عمليات امداد و نجات انتقاد 
کرد و اين مداخالت را در مناطق حساس بحران، باعث صدمه به 

مردم و مشكل آفرين دانست.
دکتر ضيايی در بخش ديگری از سخنان خود، از نامزدی هالل 
بين المللی  فدراسيون  رئيسی  نايب  کرسی  برای  ايران  احمر 
جمعيت های صليب سرخ و هالل احمر از منطقه آسيا و اقيانوسيه 

و شروع رايزنی  با جمعيت های ملی کشورها خبر داد.
حجت االسالم و المسلمين معزی، نماينده ولی فقيه در جمعيت 

از  انقالب  معظم  رهبر  ويژه  نماينده  عنوان  به  که  احمر  هالل 
رضوی،  خراسان  استان های  در  سيل زده  و  زلزله زده  مناطق 
اين  در  بود،  کرده  بازديد  و خراسان شمالی  آذربايجان شرقی 
از خدمات جمعيت  به رضايت حادثه ديدگان  اشاره  با  نشست 
هالل احمر، گفت: مردم حادثه ديده با وجود مصيبت زدگی، از 
او همچنين  و تشكر می کردند.  قدردانی  احمر  جمعيت هالل 
از مسئوالن جمعيت هالل احمر که از اولين ساعات حوادث با 
را مديريت  امدادرسانی  حضور در مناطق آسيب ديده عمليات 

کرده بودند، تشكر کرد.
نماينده ولی فقيه در جمعيت هالل احمر در بخش ديگری از 
سخنان خود پيشنهاد داد با توجه به تفاوت  و تغييرات زندگی  های 
امروزی با گذشته، هالل احمر در زمينه توزيع برخی اقالم امدادی 
تجديد نظر کند و امكانات و وسايلی متناسب با شرايط امروزی در 

اختيار خانواده های آسيب ديده از حوادث قرار دهد.
المسليمن معزی در خصوص استمرار حضور  حجت االسالم  و 
نيروهای جمعيت هالل احمر در کنار حادثه ديدگان و اهميت 
حمايت روانی پس از حوادث گفت: مردم در حوادث، مجموعه ای 
خدمتگزار به نام هالل احمر را می بينند و خواستار اين هستند 
که نيروهای هالل احمر پس از حادثه نيز برای حفظ آرامش  در 

منطقه باقی بمانند.
از  تشكر  ضمن  احمر  هالل  جمعيت  در  فقيه  ولی  نماينده 
تالش های دکتر جمال الدينی، معاون آموزش، پژوهش و فن آوری 
جمعيت هالل احمر در راه اجرای طرح ملی خادم )خانواده آماده 
در مخاطرات(؛ درباره آموزش های همگانی مرتبط با حوادث گفت: 
آموزش  ها بايد ساده و با تكرار ارائه شوند و درباره مقاوم سازی 
منازل، شناسايی مكان های امن برای پناهگيری و داشتن وسايل 

کمک های اوليه، به خانواده ها آموزش داده شود.
همچنين دکتر علی نوبخت، نماينده رئيس جمهور در شورای عالی 
جمعيت هالل احمر نيز با تأييد سخنان نماينده ولی فقيه در 
پيشنهاد کرد  از حوادث،  روانی پس  اهميت حمايت  خصوص 
عالوه بر نيروهای هالل احمر که حمايت روانی از آسيب ديدگان 
و بازماندگان حوادث را اجرا می کنند، انجمن روانشناسی ايران 
نيز در راستای تسكين آالم آسيب ديدگان با جمعيت هالل احمر 

 .همكاری کند
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گزارش

حجت االسالم والمسلمین 
معزی در بازدید از مناطق 
زلزله زده خراسان شمالی: 

خیّرین به 
کمک مردم 

بیایند
زلزلـه، خراسـان شـمالی را هـم لرزانـد. 
در  ريشـتر   5.7 بزرگـی  بـه  زلزلـه ای 
خراسـان شـمالی، بـه برخـی روسـتاها، 
آسـيب زده و جمعـی از هموطنانمـان را 
با مشـكالتی مواجـه کرد. مشـكالتی که 
البتـه به لطـف خداوند واقدامـات به موقع 
هالل احمر از سـر مردم گذشـت. آن طور 
کـه در آمارهـا اعـالم شـده ايـن حادثـه 
400 مصـدوم داشـته که هـالل احمر به 
وضعيت آن ها رسـيدگی کـرد و بحمداهلل 
مـردم نيـز از امدادرسـانی ها رضايت خود 

اعـالم کردند.  را 
مرتضـی سـليمی بـا حضـور در مناطـق 
بـا  گفـت:  زلزلـه زده خراسـان شـمالی، 

اعـالم اعزام 33 تيـم عملياتی هالل احمر 
و 4 تيـم بـه منطقـه حادثه، اظهـار کرد: 
بـه منظـور ارائه خدمـت به زلزلـه زدگان 
11 تيـم واکنـش سـريع و 142نيـروی 

عملياتـی در منطقـه حاضر اسـت.
هميشـه  ماننـد  حادثـه  ايـن  بـروز  بـا 
مسـئوالن هـالل احمر در کنـار نيروهای 
و  شـده  حاضـر  منطقـه  در  امـدادی 
عـالوه بـر نظـارت بـر امدادرسـانی ها، بـا 
مـردم حادثه ديـده هـم اعالم همـدردی 
کردنـد. يكـی از ديدارهايـی کـه پـس از 
ايـن حادثـه انجـام شـد، سـفر مصطفـی 
هـالل  جمعيـت  دبيـرکل  محمديـون، 

احمـر بـه منطقـه بـود. 
او در حاشـيه ايـن بازديـد، اعـالم کـرد: 
بـا توجـه بـه اسـكان اضطـراری و اقـالم 
تقديمـی، رفتـار مـردم زلزلـه زده نشـان 
از خدمـات هـالل احمـر  می دهـد کـه 

دارند. رضايـت 
در زمـان حضـور دبيـرکل جمعيت هالل  
احمـر در روسـتای قصر قجـر، اهالی اين 
روسـتا نامـه ای را کـه خطـاب بـه رئيس 
جمعيـت هالل احمر در خصوص تشـكر 
بجنـورد  ايـن در  رئيـس  از  قدردانـی  و 

نوشـته بودنـد، به مسـئوالن رسـاندند.

افتخار به هالل احمر 
در ايـن حادثـه، نماينـده ولـی فقيـه در 
جمعيـت هـالل احمر نيـز پـس از وقوع 
ايـن حادثـه راهـی مناطـق آسـيب ديده 
بـا  همـدردی  ابـراز  ضمـن  و  شـد 
حادثه ديـدگان، از نزديـک بـا مصدومـان 
جريـان  در  و  کـرده  گفتگـو  و  ديـدار 

گرفـت.  قـرار  هـم  امدادرسـانی ها 
او همچنيـن پس از بازديد از روسـتاهای 
زلزلـه زده خراسـان شـمالی بـا حضـور 
در بيمارسـتان امـام علی )ع( بجنـورد از 
مصدومان زلزله خراسـان شـمالی عيادت 
کـرد و از سـوی پزشـكان و پرسـنل اين 
درمـان  رونـد  جريـان  در  بيمارسـتان 
حجت االسـالم  قرارگرفـت.  مصدومـان 
و المسـلمين معـزی از کارکنـان و تيـم 
پزشـكی بيمارسـتان درخواسـت کرد که 
از هيـچ اقدامـی بـرای بهبـودی مـردم 

فروگـذاری نكننـد. 

نماينـده ولی فقيـه در هالل احمر پس از 
بازديـد از ايـن مناطق و دريافـت گزارش 
هـای مرتبـط با خدمات رسـانی از سـوی 
بخش هـای مختلـف امـدادی و بـه ويـژه 
هـالل احمـر، در جمع مديـران، کارکنان 
و نيروهـای امدادی ايـن مجموعه حضور 
به موقـع و تأثيرگذار نيروهای هالل احمر 
در سـاعات اوليـه در کنـار حادثه ديدگان 

را مايـه آرامش و افتخار دانسـت.
حجت االسـالم والمسـلمين معزی اظهار 
کـرد: تشـكيل تيم هـای واکنـش سـريع 
بسـيار مؤثـر و اقـدام شايسـته ای بـود و 
البتـه از حـدود 3 مـاه گذشـته ظرفيـت 
کمک رسـانی مجموعـه بـه طـور کامل و 
در حـوادث مختلف به خوبـی برای ياری 
حادثه ديدگان به کار گرفته شـده اسـت.

نماينـده ولـی فقيـه در جمعيـت هـالل 
احمـر حضـور بـه موقـع نيروهـای هالل 
احمـر در کنـار حادثـه ديـدگان را مايـه 
آرامـش آنـان دانسـت و افـزود: احسـاس 
و  امـداد  از  روانـی  امنيـت  و  آرامـش 
نجـات مهم تـر اسـت و حضـور بـه موقع 
نيروهـای هـالل احمر بـه عنـوان بازويی 
قـوی در کنـار حادثه ديـدگان می توانـد 
عامـل مهمـی بـرای تسـكين و آرامـش 

گـردد. قلمـداد  حادثه ديـدگان 
در  معـزی  والمسـلمين  حجت االسـالم 
ادامـه بـا اشـاره بـه اقدامـات انجام شـده 
بيـان کـرد: هـر چنـد امكانـات جمعيت 
هـالل احمـر کشـور محـدود اسـت، امـا 
بـا ايـن وجـود نيروهـای هـالل احمـر 
در حادثـه اخيـر بـه موقـع در صحنـه 
حاضـر شـدند و بـا تجربه ای که داشـتند 
توانسـتند در کوتاه تريـن زمـان ممكـن 
و  امدادرسـانی  بـرای  را  مؤثـر  اقدامـات 
خدمات رسـانی بـه مـردم ارائـه نماينـد.

او بـا قدردانـی از مديريـت امـداد و نجات 
جمعيـت و هـالل احمـر افـزود: طـی 6 
مـاه گذشـته مديريـت امـداد و نجـات 
همـواره در سـريع ترين زمـان ممكـن در 
صحنه هـای مختلـف حادثه حاضر شـده 

است.
بـا  معـزی  والمسـلمين  حجت االسـالم 
اشـاره بـا آسـيب جدی بـه 4 هـزار واحد 
مسـكونی روسـتايی و شـهری در زلزلـه 
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اخيـر خراسـان شـمالی اظهـار داشـت: 
بـا توجـه بـه وسـعت حادثـه می طلبـد 
کـه خّيريـن ايـن اسـتان بـرای جبـران 
بـه آسـيب ديدگان وارد  خسـارات وارده 
عمـل شـوند و امامـان جمعـه، خطبـا و 
روحانيـون نيـز مـردم را در ايـن زمينـه 

تشـويق کننـد.
نماينـده مقـام معظـم رهبـری و هيئـت 
همـراه در بازديـد از مناطق زلزلـه زده در 
جمـع آسـيب ديدگان حضـور يافتـه و با 

آنـان بـه گفتگو نشسـتند.
ابـالغ سـالم، همـدردی و اظهـار  بـا  او 
بـه  انقـالب  فرزانـه  رهبـر  تأسـف 
از  پـس  داشـت:  اظهـار  آسـيب ديدگان 
وقـوع ايـن زمين لـرزه نيروهـای هـالل 
احمـر بـه سـرعت وارد عمل شـدند و به 
امدادرسـانی بـه زلزلـه زدگان پرداختند و 
در حـدود 72 سـاعت گذشـته نيروهـای 
بـرای  را  خـود  تـالش  تمـام  امـدادی 
کاهـش آسـيب های ناشـی از ايـن بـالی 
طبيعـی انجـام داده انـد و تقدير مـردم از 
خدمات رسـانی بـه موقع نيروهـای هالل 

احمـر حاکـی از ايـن موضـوع اسـت.
معـزی  والمسـلمين  االسـالم  حجـت 
بازسـازی  و  بـرداری  آوار  کـرد  تصريـح 
و  سـخت  شـده  تخريـب  منـازل 
امـا همـه دسـتگاه های  اسـت،  زمان بـر 
خدمات رسـان بايـد در ايـن زمينـه بـا به 
کارگيـری همـه امكانات نسـبت بـه رفع 

نماينـد. اقـدام  موانـع  و  مشـكالت 
در حاشـيه سـفر بـه خراسـان شـمالی 
در ديـدار بـا اسـتاندار بـا مثبـت ارزيابی 
کـردن روند امدادرسـانی بـه زلزله زدگان 
گفت : اهالی روسـتاهای آسـيب ديده در 
ايـن حادثـه عـالوه بـر مشـكالتی کـه از 
گذشـته در زمينه اشـتغال، طـرح هادی 
و کمبـود درآمد کشـاورزی داشـته اند با 
رخ دادن ايـن حادثـه مشـكالت ديگـری 
نيـز بـرای آنـان بـه وجـود آمده اسـت و 
بـا پايان عمليـات امداد و نجـات نيازمند 
بـه  بازگشـت  بـرای  الزم  کمک هـای 

زندگـی عادی هسـتند.
همچنيـن در حاشـيه ايـن سـفر حجت 
اسـالم والمسـلمين معـزی بـا اسـتاندار 
خراسـان شـمالی نيـز ديدارکـرده و بـا 

اهالـی  بهداشـتی  مشـكالت  بـه  اشـاره 
ايـن روسـتاها پيشـنهاد کـرد ارتـش بـه 
ايـن مسـئله ورود کنـد و سـرويس های 
بهداتـش صحرايـی بـرای اهالـی ايجـاد 

نمايـد.
احمـر  هـالل  در  فقيـه  ولـی  نماينـده 
و  امدادگـران  تالش هـای  از  تقديـر  بـا 
نجاتگـران جمعيـت هـالل احمـر گفت: 
جمعيـت هـالل احمـر تاکنـون 22 قلـم 
کاالی خوراکـی را بـرای آسـيب ديدگان 
فراهـم کرده اسـت و با توجـه به بضاعت 
خـود تـالش می کند تـا اقالم ديگـری را 
نيـز برای آسـيب ديدگان فراهـم کند، اما 
اهالـی ايـن روسـتاها بـرای بازگشـت به 
زندگـی معمـول و روال عـادی نيازمنـد 
تخصيـص منابـع و اعتبارات کافـی برای 

بازسـازی منازلشـان هسـتند.
معـزی  والمسـلمين  حجت االسـالم 
همچنيـن بـا اشـاره بـه طـرح بيمه بودن 
منـازل اهالی خراسـان شـمالی اين طرح 
را بسـيار خـوب و کمـک بسـيار قابـل 

توجـه بـه اهالـی ايـن اسـتان دانسـت.

قدردانی نماينده دولت از امدادرسانی
اسـتاندار خراسـان شـمالی نيـز در ايـن 
ديـدار گفـت: بر اثـر زلزله مخرب شـنبه 
شـب به بيش از 40 روسـتای بخش های 
مرکـزی بجنـورد و مانـه خسـارت وارده 
شـده اسـت و بررسـی ها حاکـی از زيـان 
ديـدن بيـش از 13 هزار واحد مسـكونی 
روسـتايی و شـهری است که سـه هزار و 
802 واحـد از ايـن تعـداد در روسـتاها و 
10 هـزار واحد مسـكونی خسـارت ديده 
نيـز در نقاط شـهری اسـتان واقع اسـت.

عـالوه بر قدردانی مـردم از عملكرد هالل 
احمـر در ايـن حادثـه، دکتـر محمدباقـر 
و  جمهـوری  رئيـس  معـاون  نوبخـت 
سـخنگوی دولت نيز از امدادرسـانی های 
دقيـق و بـه موقع اين حادثه تشـكر کرد. 
دکتـر سـيد اميرمحسـن ضيايـی رئيس 
جملـه  از  هـم  احمـر  هـالل  جمعيـت 
مسـئوالنی بودنـد که بـه بازديـد منطقه 
حادثه ديـده رفتـه بودنـد و پـس از ارائـه 
گـزارش بـه آقـای نوبخـت مـورد تقديـر 

گرفت.  قـرار 

دکتر نوبخت گفت: در جلسـات مختلف، 
بـه عملكـرد قابـل تحسـين هـالل احمر 
از  می دانـم  لـذا الزم  و  اشـاره مي شـود 
طـرف دولـت و بـه نمايندگـي از هيئـت 
وزيـران، از رئيـس جمعيـت هـالل احمر 
و مجموعـه تيم هـاي امـدادي جمعيـت 
بـه جهـت خدمـات برجسـته و مديريت 
درخـور تحسـين در حـوادث يک سـاله 

.گذشـته کشـور تقديـر کنم
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همایش

حمایت حقوقی 
از امدادگران و 

نجات گران
اولین همایش »امداد و نجات، مدیریت و 

مسئولیت از منظر فقه و حقوق« برگزار شد

ــئولیت  ــت و مس ــات، مدیری ــداد و نج ــش »ام ــن همای اولی
ــاالر  ــاه، در ت ــت م ــوق«، 12 اردیبهش ــه و حق ــر فق از منظ
ــا  فردوســی دانشــگاه تهــران برگــزار شــد. همایشــی کــه ب
ــکل  ــر ش ــالل احم ــازمان ه ــگاه و س ــن دانش ــکاری ای هم

گرفتــه بــود تــا چالش هــای پیــش روی امدادگــران را مــورد 
ــای  ــت خأله ــم درس ــا فه ــرار داده و ب ــق ق ــی عمی بررس
قانونــی بتوانــد در دولــت و مجلــس بــرای حــل آن هــا اقــدام 

ــد. کن

در ايــن همايــش ابتــدا فيــروز محمــودی جانكــی، رئيــس مؤسســه 
تحقيقــات علــوم جزايــی و جرم شناســی دانشــگاه تهــران و رئيــس 
همايــش، بــه تشــريح ضــرورت برگــزاری ايــن همايــش پرداخــت و 
اظهــار کــرد: امدادگرانــی کــه در حــوزه امــداد و نجــات کمــک کار 
ــدگاه عمــوم کمک رســان هســتند،  ــدگان هســتند، از دي حادثه دي
امــا از بعــد حقوقــی در حــوادث غيــر مترقبــه شــرکت می کننــد 
و ممكــن اســت بــرای خودشــان يــا افــرادی کــه بــه آن هــا کمــک 
می کننــد حادثــه ای بــه غيــر از حادثــه اصلــی رخ دهــد و مباحــث 

حقوقــی بــر حادثــه دوم مترتــب شــود.
ــا طــرح ايــن ســؤال کــه اگــر مســئله ای حيــن امــداد پيــش  او ب
بيايــد آيــا امدادگــر نيــاز بــه حمايــت حقوقــی دارد يــا خيــر؟ گفت: 
ايــن ســؤال موجــب شــد ايــن همايــش برگــزار و 75 مقالــه در ايــن 
خصــوص دريافــت شــود. مقاالتــی کــه بــا بحــث و بررســی علمــی 
مــی تواننــد مــا را در پاســخ درســت و يافتــن راهكارهــای الزم در 

ايــن حــوزه يــاری کننــد. 

مریم خبازیان
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ــوم  در ادامــه محمدرضــا تخشــيد، رئيــس دانشــكده حقــوق و عل
سياســی دانشــگاه تهــران نيــز طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اين کــه 
ــائل  ــل مس ــل و فص ــد ح ــت نيازمن ــرده اس ــاس ک ــه احس جامع
حقوقــی در چارچــوب علمــی و قانونــی اســت، گفــت: بســياری از 
متخصصــان در حوزه هــای مختلــف بــا ما تمــاس گرفتــه و خواهان 
ايجــاد رشــته های حقــوق تخصصی بــرای آب، فضــا، کشــاورزی و ... 
هســتند و رشــته های حقــوق پزشــكی و نفــت و گاز نيــز بــر همين 

اســاس در دانشــگاه تهــران تشــكيل شــده اســت.

دانشگاه های بدون ديوار 
در ادامــه مراســم ســيد اميــر محســن ضيايــی، رئيــس جمعيــت 
هــالل احمــر، بــا ابــراز خرســندی از اين کــه مشــكالت هــالل احمر 
بــه کمــک دانشــگاه ها حــل شــود، گفــت: دانشــگاه بــه عنــوان نهاد 
ــد در صحنــه جامعــه نقــش علمــی خــود را  ــش باي توســعه و دان
ايفــا کنــد تــا بــه گفتــه پيامبــر اکــرم)ص( علــم نافــع محقق شــود؛ 
علمــی کــه کاربــردی، پايــا و در خدمــت مــردم اســت و می توانــد 

ــان ها  ــان انس ــات ج نج
زندگــی  پيشــرفت  و 
ابنــاي بشــر را بــه دنبال 

داشــته باشــد.
جمعيــت  رئيــس 
ــا اشــاره  هــالل احمــر ب
امــروزه  اين کــه  بــه 
بــدون  دانشــگاه ها 
ديــوار هســتند و بــه 
مســتقيم  صــورت 
مشــكالت  حــل  بــه 
می پردازنــد،  جامعــه 
هــالل  کــرد:  اظهــار 
ــا  ــاده اســت ت ــر آم احم
بســياری از مشــكالت و 
موانــع پيــش روی خــود 

را بــه دانشــگاه ها عرضــه کــرده و از راهكارهــای آن هــا بهــره ببــرد. 
از ســوی ديگــر هــر کجــا هــالل احمــر نيازمنــد فنــاوری خاصــی 
باشــد کــه در دانشــگاه ها قابــل ايجــاد اســت، حاضريــم تــا همكاری 

کامــل در ايــن زمينــه داشــته باشــيم.
ضيايــی بــا اشــاره بــه اين کــه از مهم تريــن اقدامــات هــالل احمــر 
در ســطح ملــی و بين المللــی پاســخ بــه ســوانح و حــوادث اســت، 
ــش شــيوع  ــر و افزاي ــه گذشــته شــاهد تغيي ــرد: در ده ــوان ک عن
ســوانح طبيعــی در دنيــا بوده ايــم تــا جايــی کــه 750 هــزار نفــر 
از مــردم جهــان در ســوانح طبيعــی از بيــن رفتــه و ســاالنه 200 
ميليــون نفــر تحــت تأثيــر ســوانح بــزرگ قــرار گرفته انــد، لــذا در 
ايــن زمينــه بايــد تدابيــر الزم بــرای کاهــش ميــزان آســيب پذيری 
جوامــع و رفــع مشــكالت آن هــا بــرای مواجهــه بــا اين تغييــرات در 

نظــر گرفتــه شــود.

او مهم تريــن علــت افزايــش ســوانح را تغييــرات عظيــم آب و هوايی و 
افزايــش ميــزان آســيب پذيری جوامــع اعــالم و اظهــار کرد: توســعه 
نامتــوازن موجــب افزايــش آســيب پذيری می شــود و هميــن 
ــه ســرعت و  مســئله اســت کــه موجــب می شــود شهرنشــينی ب
بــدون ضابطــه رشــد و حاشيه نشــينی، فقــر و جــرح افزايــش پيــدا 

. کند
ضيايــی عنــوان کــرد: تفــاوت جوامــع توســعه يافته با جوامــع کمتر 
توســعه يافته در تبديــل يــک مخاطــره طبيعــی بــه يــک بحــران 

ست. ا
او بــا تأکيــد بــر اين کــه تدويــن قانــون مقــررات و اســتانداردها در 
مديــرت بحــران از اهميــت بســياری برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: 
ــت  ــی از موضــوع مديري ــانحه بخــش کوچك ــه س ــخ ب ــه پاس البت
ــه  ــت توجــه ب ــل اهمي ــه قاب ــه نكت ــن زمين بحــران اســت و در اي
پيشــگيری، کاهــش ريســک و خطرپذيــری و آمادگــی مبتنــی بــر 
ريســک اســت؛ عملكــرد صحيــح در ايــن حوزه هــا می توانــد مــا را 

در پاســخ صحيــح دادن بــه حــوادث کمــک کنــد.
رئيــس جمعيــت هــالل 
احمــر بــا اشــاره بــه 
اين کــه قانــون مديريــت 
اکنــون  هــم  بحــران 
در  بررســی  حــال  در 
ــورای اسالمی  مجلس ش
اســت، از انديشــمندان و 
کارشناســان دعــوت کرد 
نظــرات خــود را در ايــن 
زمينــه ارائــه کننــد و 
افــزود: البتــه در ايــن 
ــه  ــد برنام ــه نيازمن زمين
ــران  ــت بح ــی مديري مل
بتوانيــم  تــا  هســتيم 
الزامــات  مبنــای  بــر 
الزم،  اســتاندارهای  و 

قوانيــن مــورد نيــاز را تدويــن کنيــم.
او تصريــح کــرد: در کنــار تدويــن قانــون، توجــه به توســعه فرهنگ 
عمــل بــه قانــون از اهميــت دو چندانــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه 
ــه علــت عــدم رعايــت  ــم کــه ب در ســيل آذربايجــان شــاهد بودي
قانــون، بــه مشــكالت ايــن حادثــه دامــن زده شــد. مــا قوانيــن منع 
ســاخت و ســاز در بســتر رودخانه هــا را داريــم کــه اجــرا نشــده و 
ــاز  ــه ســاخت و س ــدام ب ــا اق شــاهد هســتيم در بســتر رودخانه ه
می  شــود. لــذا ضــروری اســت تــا در کنــار قانــون، الــزام بــه اجــرای 

آن مــورد توجــه بيشــتر قــرار گيــرد.
ــه  ــر اين ک ــد ب ــا تأکي ــان ب ــر در پاي ــالل احم ــت ه ــس جمعي رئي
موظفيــن امدادرســانی در حــوادث، مســئوليت های خاصــی دارنــد، 
عنــوان کــرد: در ايــن زمينــه نيــز بايــد بــه صــورت جزئی نظــرات و 
بررســی های کارشناســی جمــع آوری و در قالــب قانــون اســتاندارد 

رئیس جمعیت 
هالل احمر با اشاره 
به این که امروزه 
دانشگاه ها بدون 
دیوار هستند و به 
صورت مستقیم 
به حل مشکالت 
جامعه می پردازند، 
اظهار کرد: هالل 
احمر آماده است 
تا بسیاری از 
مشکالت و موانع 
پیش روی خود 
را به دانشگاه ها 
عرضه کرده و از 
راهکارهای آن ها 
بهره ببرد

ضیایی:  نیازمند برنامه ملی مدیریت بحران هستیم تا بتوانیم بر مبنای الزامات و استاندارهای 
الزم، قوانین مورد نیاز را تدوین کنیم
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يــا دســتورالعمل مناســب بــرای ايــن مســئوليت ها تدويــن شــود.

هالل احمر ايران، يکی از بزرگ ترين جمعيت های مردم نهاد جهان
دکتــر محمــد فرهــادی وزيــر علــوم، تحقيقــات و فناوری هــم ديگر 
ســخنران ايــن همايــش بــود. او اظهــار کــرد: جمعيــت هــالل احمر 
ايــران يكــی از بزرگ تريــن جمعيت هــای مردم نهــاد جهــان اســت 
و شــايد از نظــر ابعــاد و نــوع اقداماتــی کــه انجــام می دهــد، جــزو 
10 تــای اول باشــد. هــالل احمــر ايــران اقدامــات و کارهــای بســيار 
مطرحــی را انجــام داده اســت تــا جايــی کــه خيلــی از کشــورهای 
ديگــر، به خصــوص در زمينــه امــداد و نجــات از مــا الگــو می گيرنــد 

و در خيلــی از بخش هــا زبانــزد هســتيم.
فرهـادی ادامـه داد: ايـن همايش با روز معلم و سـالروز گراميداشـت 
مقـام شـهيد مطهـری متقارن شـده اسـت و بايـد بگوييـم موضوع 
امداد و نجات و معلمی از خيلی جهات با يكديگر مشـترک هسـتند، 
زيـرا معلمـان برای نجـات مردم از جهـل و نادانی تـالش می کنند و 
امدادگـران بـرای نجـات جـان مردم؛ هـر دوی ايـن کارها بـه ايثار و 

همـكاری و از جان گذشـتگی نيـاز دارند.
وزيـر علـوم در ادامـه بيان کـرد: در زمينه فعاليت های هـالل احمر و 
مسـئوليت های ناشـی از امداد و نجات و مديريت بحران، چالش های 
مهمـی از منظـر حقوقـی وجـود دارد در بعضـی مـوارد نهادهـای 
مختلفـی در زمينـه امداد و نجـات مداخله می کنند که نمونـه آن را 
در حادثه پالسـكو شـاهد بوديم. همچنين چگونگی حمايت حقوقی 
و رفـع دغدغه هـای حقوقـی که مانع خالقيـت امدادگـران در زمين 

عمـل می شـود، نيازمنـد تأمل و مطالعات تطبيقی اسـت.
فرهـادی اضافـه کـرد: مهم ترين چالش، بررسـی و ارائـه راهكارهايی 
بـرای رفـع ابهامـات و تعـارض اختيـارات نهادهـای پيشـگيری و 
مديريـت در زمـان امـداد و نجات اسـت. اميـدوارم با اين بررسـی ها 
تكليـف هـر نهاد مشـخص و دخالت ها کم شـود. به عنـوان مثال در 
يـک حادثـه از يـک طرف هـالل احمـر و از طرف ديگر شـهرداری و 
سـتاد مديريـت بحـران وارد می شـوند. البتـه گاهی نهادهـای ديگر 
هـم مدعـی اختيـار می شـوند، امـا وقتـی کـه زمـان مسـئوليت فرا 
می رسـد، برخـی شـانه خالـی می کننـد و مسـئوليت را بـه گـردن 

ديگـران می اندازنـد.
رئيـس پيشـين جمعيـت هـالل احمر کشـور، عنـوان کـرد: فاجعه 
پالسـكو مثالـی از اين موضوع اسـت که هر يـک از اين نهادها قصور 
را بـه گـردن ديگـری انداختند و به نظر می رسـد يكـی از مهم ترين 
چالش هـا تداخل اختيارات اسـت و برخی نهادها حاضر نيسـتند که 
از قانـون تبعيـت کننـد. قانـون يک چيـز اسـت و اجـرای دقيق آن 

چيز ديگری اسـت.
فرهـادی افـزود: مهم تريـن مسـئله در حـوادث و امداد و نجـات اين 
اسـت کـه شـكل مديريت هـا از حالـت شـهری و اداری بـه حالـت 
فرماندهـی در بيايـد. همچنيـن از طـرف ديگـر حمايـت حقوقـی و 

قانونـی هم اهميـت دارد.
وزيـر علـوم عنـوان کـرد: در کنـار ايـن مشـكالت، مسـئله تعامل با 
نهادهـای بين المللـی هم مطرح اسـت که البته در ايـن زمينه هالل 
احمر جمهوری اسـالمی ايران همـكاری خوبی در بخش بين المللی 

دارد.
فرهـادی همچنيـن در پايـان سـخنانش گفـت: اميـدوارم جمعيت 
هـالل احمـر و مديـران اجرايـی بـه برگـزاری چنيـن همايش هايی 
بـه شـكل جامع تـر اقـدام کننـد و حتـی همايش هايی با مشـارکت 

نهادهـای بين المللـی و صليـب سـرخ برگـزار کنند.

پژوهش های كاربردی برای تامين حمايت  های حقوقی
سـپس علـی ليالـی، معـاون مجلـس و امـور حقوقـی جمعيـت 
هالل احمـر بـه بيان نكات ارزشـمندی پرداخت که بيـش از هر چيز 

فرهادی:
 مهم ترین مسئله در 

حوادث و امداد و 
نجات این است که 

شکل مدیریت ها 
از حالت شهری 

و اداری به حالت 
فرماندهی در بیاید

همایش
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لـزوم برگزاری همايش را نشـان می داد. وي گفت: سلسـله مسـائلی 
در مسـير امدادرسـانی امدادگـران مـا پيـش می آيـد کـه در مرحله 
ورود بـه موضـوع با خأل قانونی سـنگين و سـخت روبه رو می شـويم. 

ايـن خألهـا، مشـكالت و هزينه هـای جامعـه را بـاال می برد.
او بيــان کــرد: تــا چنــدی پيــش وقتــی آســيب  ديــده و مصدومــی 
ــدند  ــتند، رد می ش ــارش می گذش ــران از کن ــود، عاب ــان ب در خياب
ــون مــرزی را مشــخص  و جــرأت امدادگــری نداشــتند. چــون قان
نكــرده بــود و فــرد امدادگــر بــه جــای تشــويق، متأســفانه مــورد 
ــردم  ــود م ــده ب ــث ش ــن باع ــت. همي ــرار می گرف ــم ق ــب ه تعقي
عــادی در صحنــه حادثــه از کار امــداد و نجــات کــه توصيــه دينــی 
اســت ســر بــاز می زدنــد. ايــن خــأل قانونــی بــود کــه چنيــن اتفاقی 

را رقــم مــی زد. 
ليالــی ادامــه داد: خــأل قانونــی در جغرافيــای شــهری و بين شــهری 
ــا دو  مــا نيــز مشــهود اســت. وقتــی تصادفــی در مــرز دو شــهر ي
ــش در شــهر  اســتان رخ می دهــد، پليــس راه هــر شــهر، همكاران
ديگــر را مســئول دانســته و می گويــد ايــن اتفــاق در حــوزه مــن رخ 
نــداده اســت. ايــن مــوارد نشــان می دهــد قانــون اشــكال دارد و بايد 

بــا نگاهــی علمــی و دقيــق ايــن مشــكالت را يافتــه و حــل کــرد. 
او در پايــان ســخنانش گفــت: مــا در حــوزه هالل احمر بــرای تعيين 
حقــوق امدادگــران و نجاتگــران از قوانيــن فقهــی و حقوقــی، ايــن 
همايــش را برگــزار کرديــم تــا تابلويــی شــود بــرای پژوهش هــای 
مــورد نيــاز در ايــن عرصــه و مــا را بــه مرحلــه ای برســاند کــه بــرای 
تأميــن حمايت هــای حقوقــی مــورد نيــاز امدادگــران، بــا دولــت و 

مجلــس وارد گفتگــو شــويم.

حقوق شهروندی
سـپس الهـام اميـن زاده، دسـتيار رئيـس  جمهـوری در امـور حقوق 
شـهروندی، بـرای سـخنرانی حاضر شـد و گفـت: حقـوق و تكاليف 
شـهروندی اقتضـا می کنـد تـا همـه شـهروندان در امـور امـدادی 
مشـارکت داشته باشـند و لذا نمی توان صرفاً از سـازمان های امدادی 
چـون هالل احمـر توقـع مديريـت حـوادث را داشـت، بلكـه در ايـن 

زمينـه بايـد به صـورت کشـوری عمـل کرد.
او بـا اشـاره بـه اين کـه هالل احمـر از سـال 92 بـه دنبـال تأميـن 
مكان هايـی امـن بـرای اسـكان آسـيب ديدگان احتمالـی در صورت 
وقـوع حـوادث در تهـران بـود، اظهـار کـرد: بـر ايـن اسـاس اراضـی 
شـمال شـرق، شـمال غـرب و جنـوب تهـران شناسـايی شـده و 
فضاهـای وسـيعی در اختيار قرار گرفـت تا در صورت وقـوع حوادث 
در پايتخـت بتوان به سـرعت خدمـات الزم را به هموطنان ارائه کرد.

دسـتيار رئيـس  جمهـوری در امـور حقوق شـهروندی با اسـتناد به 
ماده 62 منشـور حقوق شـهروندی مبنی بر اين که حق شـهروندان 
اسـت کـه از بازداشـت خودسـرانه و بازرسـی فاقـد مجـوز مصـون 
باشـند، عنـوان کـرد: يكی از پشـتوانه های قانونـی، اجـرای اين ماده 
مصونيـت بازداشـت شـهروندانی اسـت که مصدومـان حـوادث را به 
بيمارسـتان ها منتقـل می کننـد و لذا بايد تمـام تالش خـود را برای 

اجـرای ايـن قانون به کار بسـت.

او بـا اشـاره به بازديد نـوروزی خـود از فعاليت های امـدادی اورژانس 
تهـران، اظهـار کـرد: درخواسـت خدمت دهنـدگان بـه مـردم ايـن 
بـود کـه آمـوزش امـداد و نجـات همگانی شـود تـا شـهروندان قبل 
از رسـيدن نيروهـای امـدادی بـه هـم کمـک کننـد؛ بر اين اسـاس 
مذاکراتـی بـا صداوسـيما برای اختصـاص زمانـی به ايـن آموزش ها 
در رسـانه ملـی انجـام شـد. همچنين بـا وزارت ارتباطـات مذاکراتی 
داشـتيم تا به محض تماس شـهروندان با اورژانس برای درخواسـت 
کمک، آدرس آن ها مشـخص شـود و ديگر نيازی نباشـد افراد درگير 
اسـترس حادثـه به نيروهای امـدادی آدرس دهنـد و اين امر موجب 
خواهد شـد تا نيروهای امدادی با سـرعت و دقت بيشـتر در صحنه 

حاضر شـوند.
اميـن زاده بـا بيـان اين کـه در تهـران فقط نيروهـای آتش نشـان در 
مكان مشـخصی مستقر هسـتند، گفت: از آن جا که بيشتر نيروهای 
امـدادی تهران، در چادر ها و کانكس ها مسـتقر بودند، مكاتبه کرديم 
تـا مكان هايـی را بـه صورت اراضـی در اختيار نهادهـای متولی امداد 
و نجـات قـرار دهنـد و همچنين با توجه به توسـعه آموزش همگانی 
امـدادی، مكاتباتـی با آموزش و پرورش انجام شـد تـا اين مباحث در 

کتاب های درسـی مقاطع ابتدايی و متوسـطه گنجانده شـود.
در بخـش دوم ايـن همايـش هم مقـاالت برگزيده ارائه شـده و مورد 

 .تجليل قـرار گرفتند
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امنیت آینده
چکیده برخی مقاالت ارائه 
شده در همایش  »امداد و 

نجات، مدیریت و مسئولیت از 
منظر فقه و حقوق«

در  امدادگران  مداخله  از  ناشی  مشکالت 
مسائل  طرح  به  نجات،  و  امداد  عملیات 
حقوقی ایشان می انجامد که ضرورت دارد 
قرار  توجه  مورد  فقهی  و  منظر حقوقی  از 
گیرد. به این منظور همایش ملی »امداد و 
نجات: مدیریت و مسئولیت از منظر فقه و 
حقوق«، به همت و خواست معاونت آموزش، 
هالل  جمعیت  سازمان  فناوری  و  پژوهش 
احمر ایران و با مشارکت مؤسسه تحقیقات 
علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران، 
طراحی و برگزار شد. این همایش می تواند 
گام مؤثری در راستای ارتقای دانش حقوقی 
پیرامون امداد و نجات و مسائل و مشکالت 
و  حقوقی  مسئولیت  به ویژه  آن،  از  ناشی 
انتشار  از  پس  بردارد.  امدادگران  کیفری 
گزارش برگزاری این همایش در صفحه های 
پیش، چکیده برخی مقاله های ارائه شده در 

همایش در ادامه منتشر می شود.

 امکان سنجی صالحيت به دعاوی عليه جمعيت 
هالل احمر در پرتو ماده 10 قانون تشکيالت 

و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری مصوب 
1392

نویسنده مسئول: وحید آگاه، عضو هیئت علمی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عالمه 

طباطبایی 
حسین عبدالحمید، دانشجوی دکتری حقوق 

خصوصی دانشگاه قم و مدرس دانشگاه 

چکيده:
جمعيـت هـالل احمـر از زمـان تصويب 
مؤسسـات  و  نهادهـا  فهرسـت  »قانـون 
عمومـی غيـر دولتـی«، مصـوب 1373 
ايـن مؤسسـات قـرار گرفـت.  در زمـره 
سـازمان هايی کـه در کنـار وزارتخانه هـا، 
مؤسسـات و شـرکت های دولتـی، ضلـع 
چهـارم دسـتگاه های اجرايی را تشـكيل 
داده انـد. وفـق اصـول 170 و 173 قانون 
اساسـی، دعـاوی مـردم عليـه حكومـت 
و در واقـع نظـارت قضايـی بـر حكومـت، 
در صالحيـت ديـوان عدالـت اداری قـرار 
گرفته و بديـن لحاظ در اعمال قانون اول 
ديـوان مصوب 1360 قانون رسـيدگی به 
شـكايات عليـه جمعيـت وفـق »قانـون 
تفسـير مـاده 11 قانـون ديـوان عدالـت 
قانـون فهرسـت...«  بـا  رابطـه  اداری در 
مصـوب 1385 نيـز به رغم عـدم صراحت 
قانـون مذکـور از طريـق رويـه قضايی در 

صالحيـت شـعب ديـوان باقـی ماند. 
امـا ايـن مهـم بـا تفسـير قابـل تأمـل 
قانـون  اصـل 170  از  نگهبـان  شـورای 
انحصـار صالحيـت  بـر  مبنـی  اساسـی 
ديـوان در رسـيدگی عليـه صـرف قـوه 
و  شـد  جديـدی  مرحلـه  وارد  مجريـه، 
قانـون جديد و سـوم ديـوان هـم در اين 
خصـوص بـه مجمع تشـخيص مصلحت 
نظام، ارجاع و مجمع هم تسـليم تفسـير 
لفظـی و خـالف فلسـفه وضـع نظـارت 
قضايـی شـورای نگهبـان شـد. لـذا هـم 
اکنـون در قسـمت الـف بنـد يـک مـاده 
10 قانـون تشـكيالت و آييـن دادرسـی 
 1392 مصـوب  اداری  عدالـت  ديـوان 
بـا درج عبـارت »تصميمـات و اقدامـات 
واحدهـای دولتـی اعـم از وزارتخانه هـا، 
شـرکت های  مؤسسـات،  سـازمان ها، 
تأميـن  سـازمان  شـهرداری ها،  دولتـی، 

اجتماعی، تشـكيالت، نهادهای انقالبی و 
مؤسسـات وابسـته بـه آن ها«، رسـيدگی 
بـه دعـاوی عليـه جمعيـت هـالل احمر 

مـورد ترديـد قـرار گرفتـه اسـت. 
در پژوهـش حاضـر بـه شـيوه توصيفی ـ 
تحليلی و با بررسـی قوانين سـابق و فعلی 
ديـوان از يک سـو و آرای هيئت عمومی و 
شـعب ديوان عدالت اداری از سوی ديگر، 
ايـن نتيجـه حاصل شـده که از ميـان دو 
مـاده 10  »غايـی«  و  »لفظـی«  تفسـير 
قانـون ديـوان کـه اولـی منجر بـه خروج 
هـالل احمـر از صالحيت ديـوان و دومی 
منتهـی بـه صالحيـت ديـوان می شـود؛ 
تفسـير غايـی بـا فلسـفه تعبيـه ديـوان 
عدالـت اداری، قانـون اساسـنامه جمعيت 
هـالل احمـر و ظرفيـت مـاده 10 قانـون 
رسـيدگی  صالحيـت  همچنـان  ديـوان 
بـه دعـوی عليـه هـالل احمـر را دارنـد. 
هـر چنـد که رويـه جـاری برخی شـعب 

ديـوان، خـالف اين مهـم نظـر دارد. 
       

مسئوليت مدنی امدادگر و سازمان های 
متصدی عمليات امداد و نجات در راستای 

انجام عمليات
سمیرا سلیمان زاده  

دانشجوی دوره دکترای خصوصی دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکيده:
طبـق بنـد 5 مـاده 1 طرح قانـون جامع 
 1382/1/17 مصـوب  نجـات  و  امـداد 
هيئـت وزيران، امـداد و نجات به عمليات 
جسـتجو، نجـات، ارائه کمک هـای اوليه، 
و  نزديک تريـن  تـا  مجروحـان  انتقـال 
اوليـن مرکـز درمانـی، تغذيه اضطـراری، 
تخليه جمعيت هـا، تأمين امكانـات اوليه 
و دريافـت و توزيـع کمک هـای مردمی و 
اقـالم اهدايـی سـازمان های دولتی و غير 
دولتـی داخلـی، خارجـی و بين المللـی 
گفتـه می شـود. به تبـع تعريف ياد شـده 
می تـوان امدادگـر را به عنـوان فـردی که 
مبـادرت بـه عمليات يادشـده بـه عنوان 
و  می کنـد،  نجـات  و  امـداد  عمليـات 
سـازمان متصدی عمليات امـداد و نجات 
را بـه عنـوان سـازمانی که رسـالت اصلی 
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خـود را تمهيـد و سـازماندهی اين گونـه 
عمليـات قـرار داده اسـت، تعريـف کرد. 
بـا توجـه بـه اين کـه مقتضـای عمليـات 
امـداد و نجات، مبادرت به اقداماتی اسـت 
کـه الزمـه اغلـب آن هـا می توانـد ايـراد 
ضـرر بـه انفـاس و اموال اشـخاص باشـد، 
مسـئوليت مدنی ناشـی از اعمال ارتكابی 
يكـی از مسـائل چالـش برانگيـزی اسـت 
کـه پاسـخ بـه آن می توانـد واجـد فايـده 
عملـی باشـد. نگارنـده در پژوهـش پيش 
رو ضمن بررسـی مصاديق ضـروری امداد 
و نجـات بـا رويكرد تطبيقـی در پی طرح 
و پاسـخگويی بـه ايـن پرسـش اسـت که 
در صـورت ارتكاب فعل زيـان آور آيا برای 
شـخص امدادگـر و سـازمان متبـوع وی 
مسـئوليت مدنـی متصور اسـت يـا خير، 
و در صـورت مثبـت بودن پاسـخ، ضابطه 
مسـئول شـناختن ايـن افراد بـا کدام يک 
از مبانـی مسـئوليت مدنی انطبـاق دارد؟

بازانديشی حقوق كيفری ايران در امکان 
استناد به دفاع اضطرار توسط امدادگران 
عمليات نجات در پرتو فقه اماميه و مبانی 

حقوقی
محمد یکرنگی

استادیار گروه حقوق، جزا و جرم شناسی 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
نویسنده مسئول: هادی کربالیی حاجی اوغلی، 

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق و جزا و 
جرم شناسی دانشگاه تهران 

مهراد حسینی محمودی، دانشجوی کارشناسی 
ارشد حقوق، جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

 
چکيده: 

عمليـات امداد و نجـات ناظر به موقعيتی 
اسـت کـه در آن وضعيـت مخاطره آميـز 
ايجـاد شـده و در نتيجه آن جـان يا مال 
اشـخاص در معـرض خطـر قـرار گرفتـه 
کنش گـر  دو  وضعيـت  ايـن  در  اسـت. 
اصلـی؛ امدادگـر و فـرد در معـرض خطر 
هسـتند. در ايـن حالـت ممكـن اسـت 
نفـس يا مـال امدادگـر در معـرض خطر 
اسـالمی  مجـازات  قانـون  گيـرد.  قـرار 
مصـوب 1392، طـی يـک حكـم کلـی 
افـرادی را کـه حسـب وظيفـه يـا قانون، 
مكلـف بـه مقابلـه بـا خطـر هسـتند از 

تمسـک بـه اضطـرار منـع نمـوده اسـت 
)تبصـره مـاده 152(. با اين حال بررسـی 
صحـت اطـالق ايـن مـاده بـا توجـه بـه 
اصـول حقـوق جـزا و مبانی فقهـی قابل 
تأمـل اسـت. بـر اسـاس نوشـتار حاضر با 
رويكـرد توصيفـیـ  تحليلـی و بـه روش 
کتابخانـه ای، بـا محـور قـراردادن تقابـل 
دو موضـوع جـان و مـال امدادگـر و فـرد 
در معـرض خطـر، وضعيت هـای مختلف 
را ترسـيم کـرده و در هر مورد با بررسـی 
مبنـای امـكان اسـتناد بـه اضطـرار بـه 
تحليـل تبصره مذکـور می پـردازد. مقاله 
کـه  می کنـد  نتيجه گيـری  نهايـت  در 
در وضعيت هايـی کـه جـان امدادگـر در 
معـرض خطـر بـوده و در مقابـل خطـر 
مالـی يا جانی بـرای ديگری وجـود دارد، 
امـكان اسـتناد بـه اضطرار وجود داشـته، 
محـل  تبصـره  اطـالق  جهـت  ايـن  از 

است. خدشـه 

تأملی در گستره اختيارات هالل احمر در 
حمايت از كودكان قبل، حين و بعد از قاچاق 

مریم بیات، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، 
جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران 

چکيده:
بر اسـاس بندهای 1، 2، 5 و 6 ماده سـه 
اساسـنامه جمعيـت هـالل احمـر، ايـن 
نهـاد بـا کمک بـه امـر توانبخشـی، ارائه 
خدمـات اجتماعـی در جهـت تسـكين 
آوارگان، پناهنـدگان، تـالش در جهـت 
تسـكين آالم بشـری و دفاع از ارزش های 
حمايتـی  خدمـات  ارائـه  بـا  انسـانی، 
می رسـاند.  يـاری  آسـيب ديدگان  بـه 
همچنيـن اصل بشردوسـتی نيز می تواند 
در تعيين گسـتره اختيـارات هالل احمر 
مبنـا قـرار گيـرد. بـر اسـاس مـاده 4 در 
زمان جنـگ، در تصادمات و برخوردهای 
مسـلحانه، جمعيت و عوامل دسـته جات 
کمـک  بـه  بی طرفانـه  متخاصـم، 
مجروحيـن، آسـيب ديدگان، پناهندگان، 
آوارگان، اسـرا و جسـتجوی مفقوداالثرها 
شـتافته و بـه طرفيـن درگيـر بـه نحـو 
تبعيضـی  هرگونـه  بـدون  و  يكسـان 
کمک های انسـانی )حمايتی، بهداشـتی، 

می کننـد.  عرضـه  را  خـود  امـدادی( 
سـازمان هالل احمـر به عنوان يـک نهاد 
امـداد در وضعيـت  بين المللـی وظيفـه 
بحرانـی را بـه عهـده دارد. تعريف بحران 
نيـز شـامل شـرايط پديد آمده به دسـت 
قاچـاق  قطعـاً  لـذا  و  می شـود  انسـان 
وضعيـت  به عنـوان  می توانـد  کـودکان 
از  امنيتـی ناشـی  بحرانـی اجتماعـی و 

اعمـال انسـانی تلقـی شـود. 
در واقع بحـران به معنای خروج از تعادل 
اسـت که اگر به آن توجهی نشـود منجر 
بـه خـروج از عدالـت می شـود. زلزلـه و 
آن  در  کـه  عواملـی هسـتند  از  جنـگ 
وضعيـت خانواده هـای حادثه ديـده دچار 
زندگـی  در  نابسـامانی  و  آسـيب پذيری 
می شـود. در ايـن ميـان کـودکان آواره 
معـرض خطـر  در  پيوسـته  پناهنـده  و 
هـدف قاچاقچيان انسـان و گرفتارشـدن 
در گروه هـا و شـبكه های فعـال در زمينه 

قاچـاق انسـان قـرار دارند. 
بـا  بين المللـی  محيـط  در  سـاله  هـر 
قاچـاق بالـغ بر يـک و نيم تـا دو ميليون 
کودک بـا اهداف اقتصادی، اسـتثماری و 
بهره کشـی روبـه رو هسـتيم کـه می توان 
آن را به عنـوان يک حادثـه غير مترقبه و 
غيـر قابل پيش بينـی کـه در حالت کلی 
غيـر قابـل کنتـرل و خـارج از اراده فـرد 
دانسـت. سـازمان هـالل احمـر به عنوان 
يـک نهـاد حمايتـی و امدادی در سـطح 
داخلـی و بين المللـی توانسـته بـا انجـام 
کمک هـای اوليـه در حـوادث غيرمترقبه 
به وسـيله امدادگران و اقـدام به نگهداری 
بی سرپرسـت  کـودکان  از  حضانـت  و 
باقيمانـده از حـوادث، سـوانح و کـودکان 
بی سرپرسـتی کـه طبـق حكـم مراجـع 
قضايـی بـه جمعيت هالل احمـر تحويل 
)نهايـت حمايتـی(.  کنـد  داده شـده اند 
در نتيجـة امـر از آن جايـی کـه بخشـی 
از فعاليت اين سـازمان شناسـايی اقشـار 
آسـيب پذير اسـت، ايـن نهـاد می توانـد 
پوشـش  تحـت  و  ورود  شناسـايی،  بـا 
قـراردادن کودکانـی که در شـرايط خطر 
و نامطلـوب زندگـی بـه سـر می برنـد، از 
فروخته شـدن يا قاچاق آن هـا جلوگيری 

 آورد.  به عمـل 

با توجه به این که 
مقتضای عملیات 
امداد و نجات، 
مبادرت به 
اقداماتی است که 
الزمه اغلب آن ها 
می تواند ایراد 
ضرر به انفاس و 
اموال اشخاص 
باشد، مسئولیت 
مدنی ناشی از 
اعمال ارتکابی 
یکی از مسائل 
چالش برانگیزی 
است که پاسخ به 
آن می تواند واجد 
فایده عملی باشد
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گزارش

تکریم 
پیشکسوتان
نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر با پیشکسوتان و 

جانبازان هالل احمر تهران 
دیدار کرد

هــالل،  هفتــه  از  روز  چهارميــن  در 
جانبــازان و پيشكســوتان جمعيــت هالل 
ــی  ــا نماينــده ول احمــر اســتان تهــران ب
ــد  ــدار کردن ــت دي ــن جمعي ــه در اي فقي
ــک  ــن تبري ــه، ضم ــی فقي ــده ول و نماين
اعيــاد شــعبانيه و تقديــر از همــكاران 
ايــن  تكريــم  جانبــاز،  و  پيشكســوت 
ــتر  ــی بيش ــاز دلگرم ــزان را زمينه س عزي
کارکنــان امــروز دانســت و خواســتار 
ــتر در  ــه بيش ــر چ ــام ه ــه و اهتم توج

ــد.  ــه ش ــن زمين اي
معــزی  والمســلمين  حجت االســالم 
 19 شــنبه  ســه  روز  ظهــر  از  پيــش 
ــع  ــور در جم ــا حض ــاه، ب ــت م ارديبهش
ــر  ــالل احم ــازان ه ــوتان و جانب پيشكس
اعيــاد  تبريــک  بــا  تهــران  اســتان 
ســخنان  اول  بخــش  در  شــعبانيه، 
و  جانفشــانی ها  از  تقديــر  بــا  خــود 
هشــت  در  جانبــازان  ايثارگری هــای 
ــدرت  ــّزت و ق ــدس، ع ــاع مق ــال دف س
در  آســايش  بين المللــی،  و  جهانــی 
زندگــی اجتماعــی و امنيــت موجــود 
ــان  ــر ايم ــه از عناص در کشــور را برگرفت
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــاد دانس و اعتق
ــا و شــاخص های  آنچــه توانســت معياره
ــه  ــور ب ــه را در کش ــک جامع ــی ي اصل
ــای  ــادت ها و دالوری ه ــود آورد، رش وج

شــهيدان و جانبــازان بــوده اســت.
جمعيــت  در  فقيــه  ولــی  نماينــده 
هــالل احمــر بــا يــادآوری حضــور مؤثــر 
ــای  ــر در جبهه ه ــران هــالل احم امدادگ
جنــگ تحميلــی تصريــح کــرد: در طــول 

ــدان  ــه دشــمن، ايــن فرزن جنــگ ظالمان
ــالص  ــا اخ ــه ب ــد ک ــرزمين بودن ــن س اي
و فــداکاری بــرای حفاظــت از کيــان 

ــتند. ــود گذش ــان خ ــور، از ج کش
معــزی  والمســلمين  حجت االســالم 
ــود در  ــور خ ــا حض ــازان ب ــزود: جانب اف
ــرای   ــودن  ب ــاده  ب ــر و آم ــن خط ميادي
ــه   ــد معامل ــا خداون ــع  ب ــهادت ، در واق ش

نــد . کرده  ا
خــود  ســخنان  بعــدی  بخــش  در  او 
ــری  ــتگی و ايثارگ ــوری، از خودگذش صب
ــران و  ــارز امدادگ ــات ب ــه صف را از جمل
کارکنــان جمعيــت هــالل احمــر دانســت 
ــه و  ــروز در گوش ــرد: ام ــان ک و خاطرنش
کنــار جهــان عــالوه بــر وجــود جنــگ و 
ــوادث  ــنگی و ح ــی، گرس ــختی، قحط س
طبيعــی نيــز زندگــی بشــر را متأثــر 
کــرده اســت کــه در ايــن ميــان، جمعيت 
ــداف و  ــا اه ــه ب ــت ک ــر اس ــالل احم ه
خــود  انسان دوســتانه  مأموريت هــای 
در جهــت کمــک بــه رفــع مشــكالت در 
ــا  ــارج از مرزه ــور و خ ــای کش ــای ج ج

تــالش می کنــد.
نماينــده رهبــر انقــالب در جمعيــت 
ــذاری  ــه نامگ ــن ب ــر همچني ــالل احم ه
ــعار  ــا ش ــال ب ــر امس ــالل احم ــه ه هفت
اشــاره  صلــح«  انتظــار  در  »دنيايــی 
ــر  ــالل احم ــه در ه ــزود: آنچ ــرد و اف ک
ــوان  ــه عن ــران ب ــالمی اي ــوری اس جمه
ــداف  ــول و اه ــان اص ــادی خدمت رس نه
ايــن مجموعــه را مشــخص می کنــد، 
ايــن  کــه  اســت  آن  نشــان دهنده 
نهــاد عظيــم مردمــی بــا آرمان هــای 
واالی انســانی خــود همچــون حفــظ 
ــراری  ــه برق ــک ب ــانی، کم ــت انس کرام
و  ملت هــا  ميــان  پايــدار  صلــح 
نيازمنــدان  بــه  و کمــک  دســتگيری 
ــژاد،  ــگ و ن ــن رن ــر گرفت ــدون در نظ ب
زمينه ســاز مناســبی بــرای دســتيابی 
ــور  ــح و ان شــاء اهلل ظه ــش، صل ــه آرام ب
بــود. خواهــد  حجت ابن الحســن)عج( 

ــم  ــزوم تكري ــه پيشكســوتان و ل توجــه ب
آن هــا،  تجــارب  از  بهره گيــری  و 
ــالم  ــخنان حجت االس ــی س ــش پايان بخ

والمســلمين معــزی بــود.

ــوتان،  ــه پيشكس ــر اين ک ــد ب ــا تأکي او ب
کــه  بوده انــد  کشــور  فّعــال  نيــروی 
بــرای رســيدن نظــام مقــدس جمهــوری 
اســالمی بــه اهــداف خــود تــالش کــرده 
و بســياری از آن هــا عمــر و جوانــی خــود 
خاطرنشــان  کرده انــد،  کار  صــرف  را 
کــرد: همــواره بايــد قــدردان ايــن تــالش 

ــيم. ــان باش ــر آن در دوران عم
جمعيــت  در  فقيــه  ولــی  نماينــده 
ــم  ــرد: تكري ــح ک ــر تصري ــالل احم ه
زمينه ســاز  می توانــد  پيشكســوتان 
عزيــز  کارکنــان  بيشــتر  دلگرمــی 
امــروز يــک ســازمان محســوب شــود، 
ــتگان  ــی بازنشس ــع فعل ــه وض ــرا ک چ
ــه ای  ــا آين ــه آن ه ــيدگی ب ــوع رس و ن
در برابــر کارکنــان جــوان و کنونــی 
و  توجــه  خواســتار  و  بــود  خواهــد 
ايــن  در  بيشــتر  چــه  هــر  اهتمــام 

 .زمينــه شــد
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باشـگاه مـهرومـاه
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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 19
مهروماه

www.nvhelal.ir

 پایگاه اطالع رسانی
حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

کتايون جوادی، استان گيالن   09908051336
محمد رضا بلوچ زاده، استان خراسان رضوی  09156275130

رضا عباسيان، استان خراسان رضوی   09397193040
سبزعلی طيبی، استان فارس شهرستان   09177520283

محمد تقی چيت سازها، استان قزوين  09901526404
مجيد رنجبريان،استان آذربايجان شرقی   09143002872

علي ولي زاده، استان تهران  09117498418
ساعد رحيمی دولت آباد، استان کهگيلويه و بويراحمد   09397143378

عباس يوسفی، استان خراسان جنوبی  09157713125
عليرضا ذريه، اصفهان   09137980012

سيدحسين الژوردی، استان خراسان جنوبی  09153359483
مهديه جمشيدی، استان کرمان   09133975675
علی محمد ماليی، استان ايالم   09188414658
معصومه قطاری، استان اردبيل  09148215520
کامبيز اصالنی، استان کرمان  09137684986

مهراب پودش، استان چهارمحال وبختياری  09133827730
سنبل زندی، استان کرمان  09361456687

محمدتقی اسدپور، استان زنجان  09123410254
سيد مهدی جوادی، خراسان جنوبی  09155622391

09103007282   کتايون باروتی، استان اصفهان
غالمرضا احقاقی، استان تهران  09124865309

علی امينی، استان اصفهان  09131087095
فاطمه فراهانی، استان مرکزی  09352569956
مسلم شوکتيان، استان ايالم  09185498395

زهرا مقتدري اصفهاني، استان اصفهان  09133195086
محمودسعيد غريب پور، استان هرمزگان   09171621729

حسن معتمدی، استان اصفهان  09363429204
رضوان رضوان نژاد کرمانی، استان کرمان  09133420904

نگارکيان، استان زنجان  09395937162
طاهره محموديه، استان بوشهر  09177712456

جواد ظهيری، استان خراسان جنوبی  09153357507
اکبر طيبی خرمی، استان فارس  09173511902

عليا اعتمادی، استان خراسان رضوی  09153672188
محدثه مرادزاده، استان بوشهر  09170402708
سيده زهرا تقوی، استان تهران  09125811346

پيمان رفيعی، استان فارس   09352308713
الهام پورحسينعلی، استان کرمان   09136611942
حميدرضاپيرمراد پارسا، استان قم  09192959584

ابراهيم ساسانی، استان گلستان  09112794758
منصوره پناهی، استان خراسان جنوبی   09157249302

الدن غريبی، استان بوشهر  09173742093
اکبر طاهريان، استان سمنان  09122319600

عباس ترکاشوند، استان همدان  09189539943
ابراهيم قنبری، استان البرز  09102062824

زهرا خسروی، استان فارس   09171389864
حسين فدايی، استان کرمانشاه  09188338987

اميد جندقی، استان خراسان رضوی   09151328063
شريفيان، استان کردستان  09182850174

محسن سلمانی، استان اصفهان   09365215233
ليال خدادادی، استان کرمانشاه  09187228749
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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

يام تا   31خرداد
زمان ارسال پ

01
روز خلیج فارس سالروز اخراج .............. از تنگه هرمز و خلیج فارس است.

د( روسيه ج( پرتقال    ب( آمريكا    الف( انگليس   

02
در ایران در هر چند دقیقه یک نفر به لیست انتظار پیوند عضو اضافه می شود؟

د( سی دقيقه ج( ده دقيقه    ب( بيست دقيقه   الف( 15 دقيقه  

03
لقب محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه چیست؟

د( شيخ انصاری ج( صاحب جواهر   ب( شيخ صدوق   الف( شيخ کلينی  

04
شیخ بهایی در کدام شهر به دنیا آمد؟

د( دمشق ج( اصفهان    ب( ری    الف( بعلبک   

05
کتاب خواندن تا چند درصد استرس را کاهش می دهد؟

د( 65 ج( 62    ب( 60    الف( 68    

06
کتاب »کمی دیرتر« نوشته کیست؟

د( سيد مهدی شجاعی ج( ابراهيم حسن بيگی    ب( پوريا بختياری نيا   الف( سيد علی شجاعی  

07
کتاب »اقبال االعمال« نوشته کیست؟

د( سيد بن طاووس ج( شيخ صدوق   ب( شيخ کلينی   الف( شيخ بهايی  

08
عنوان باب سوم گلستان سعدی چیست؟

د( عدالت و انصاف ج( اخالق درويشان   ب( در فضيلت قناعت   الف( در جوانمردی  

09
رباعیات خیام تاکنون چند بار به زبان انگلیسی ترجمه شده است؟

د( 18 بار ج( 20 بار    ب( 32 بار    الف( 16 بار   

10
در سال گذشته چند نفر از مدیران هالل احمر دوره مدیریت بحران را گذراندند؟

د( 200 نفر  ج( 350 نفر    ب( 400 نفر    الف( 500 نفر  



يک روز بخصوص

»يک روز بخصوص« تازه ترين ساخته همايون اسعديان، کارگردان 
موفق ايرانی است که سابقه ساخت فيلم هايی چون »مرد آفتابی«، 
»شوخی« و »طال و مس« را در کارنامه خود دارد. اين اثر جزو آن دسته 
فيلم هايی است که در گروه فيلم های اخالق گرا و به ويژه مسئله انتخاب 
اخالقی قرار مي گيرد.

حامد که يک روزنامه نگار مقيد و درستكار است، در شرايطی قرار گرفته 
که چاره ای جز انتخاب راه غيرانسانی در پيش ندارد. مهم نيست که 
اين تصميم، چقدر حامد را آزار می دهد، او خود بهتر از هر فرد ديگری 
به عواقب تصميمش آگاه است، حامد و هر فرد ديگری در شرايط وی 
تصميم مشابهی خواهد گرفت. اين صراحت بی لهجه، نوعی خشونت 
نهفته در خود دارد، خشونت و ظلمی که در پس همه تصميمات زندگی 
نهفته است و همين صداقت در تصوير بی رحمی موقعيت حامد است که 
فيلم را از ورطه سانتی مانتاليسم و غرق شدن در احساسات ملودراماتيک 
نجات می دهد. پايان »يک روز بخصوص« هم در راستای فضای فيلم 
است و بيننده را کاماًل درگير اين فضا می کند.

»يک روز بخصوص«، دومين فيلم جشنواره فجر 59 بود که به مسئله 
اهدای عضو پرداخته بود.

در اين فيلم، مصطفی زمانی، فرهاد اصالنی، محسن کيايی و پريناز 
ايزديار نقش آفرينی می کنند.
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