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کلمه نخست
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کلمه نخست

دنیای من، دنیای ما

گر کسی مهربان نباشد،  مفاهیم ارزشمند، پیوســتگی عمیق و دقیقی با یکدیگر دارند؛ برای مثال ا
گر فردی خیرخواه باشــد، حتمًا بخشــنده هم هســت. بسیاری  ســخاوتمند هم نمی تواند باشــد. ا
از مفاهیم و اصــول اخالقی این چنین اند. پایه و ریشــه همه ایــن اصول اما خودخواه نبودن اســت. 
خودخواهی، چشــمان فرد را بر واقعیت ها می بندد و نمی گــذارد ویژگی های بد خــود و ویژگی های 
خوب دیگــران دیده شــود. آیا می تــوان خودخــواه نبود؟ گذشــتن از خود کار ســختی اســت. حتماً  
وجود هر فردی برای خودش گرانبارترین چیزهاست. آنچه می اندیشد درست است، آنچه می گوید 
بدون اشــکال اســت، آنچه دوســت دارت بدون عیب اســت و هر چه مربوط به اوســت نقص ندارد. 
این سرآغاز خطاهاست. معنی دنیا همین است؛ یعنی آنچه تو را در بند خود می کند و وابسته به آن 
گر کسی بگوید دلداده  می شوی. گذشتن از این دلبســتگی البته دشوار است. ادعای بزرگی اســت ا
دوست داشــته هایش نیســت. چه کســی اســت که عاشــق افکار خود، بســتگان خود، اموال خود، 

دوستان خود و جایگاه اجتماعی خود نباشد؟ 
آیا واقعًا این ها را نباید دوست داشت؟ مگر می شود به این نعمت ها دلبسته نبود؟ دوست داشتن 
خانواده، دوستان، توجه به موقعیت اجتماعی و تالش برای حفظ اموال و توسعه رزق که چیزهای 
کید هم هستند و نشانه ای از سالمت روان و انگیزه هایی برای  بدی نیستند، به عکس حتی مورد تأ

حرکت فرد و تکاپوی جامعه به شمار  آمده اند.
آنچه امــا موجب اختــالل در حرکت جامعــه و حتی ســالمت روانی و معنوی یک شــخص می شــود، 
مطلق انگاری مایملک خود اســت. حــال این مایملــک گاه فکر و اندیشــه اســت و گاه مادیات. غیر 
از این ها رابطه های دوســتی فردی و جمعی از مهلک ترین دلبستگی هاســت. گاه شــخصی در بند 
تصویری است که از خود در ذهن دیگران ساخته است و نمی خواهد این جایگاه را خدشه دار کند. 

به هر شیوه ممکن در  برابر  تغییر این جایگاه مقاومت می کند. 
وحدت، معنایش این اســت که دنیای تان آن قدر بزرگ و مقدس شــود که هیچ چیز دیگری نتواند 
در کنار آن باشد. هیچ مصلحت و منفعت دیگری غیر از مصلحت و منفعت خودتان برایتان اهمیت 

نداشته باشد.
فرقی نمی کند جایگاه شــما چیســت؟ حداقل جایگاه و نقش شما این اســت که عضو یک خانواده 
کــه دوست داشــته ها و دلبســته های مــادی و معنــوی مــا بــا صــالح و خیــر  هســتید. نبایــد آنجــا 
گر  خانواده مــان هم جهت نیســت، بر آن هــا اصرار کنیــم. در جامعــه بزرگ تر هــم این چنین اســت؛ ا
می بینید در کشور، جدال و کشمکش بال می گیرد، دلیل آن تزاحم منافع است، یعنی کسی حاضر 
نیســت از آنچه دوســت دارد )مــال، عقیــده، دوســتان، خانــواده، قــدرت و...( اندکی کوتــاه بیاید. 
کید امام  حال بهانــه اش می تواند هر چیزی باشــد، ولی واقعیت آن دنیاخواهی اســت. این همــه تأ
راحل)ره( و مقام معظــم رهبری بر حفظ وحدت و خدشــه دار نکردن انســجام اجتماعــی برای این 

است که این دنیاطلبی، آفت های بسیار دارد.
سردبیر
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راهبرد

وحدت داشته باشید

از حرام شرعی و خیانت ملی،  تا راه رسیدن
به آرزوها و آرمان ها

اتحاد ملی در دوران انقالب اسالمی ایران
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راهبرد

بر شعارهای الهی وحدت داشته باشید
حضــرت روح اهّلل، توصیــه اش بــه وحــدت، نــه از جایــگاه یــک فــرد 
حکومتــی، بلکــه از جایــگاه یــک فــرد مذهبــی و پیــر مــراد ملــت بوده 
اســت. زمانی که نهضت امــام پیروز نشــده بود، ایشــان بــاز هم همه 
گــر می خواهید  را بــه وحدت دعــوت می کــرد و به آن هــا می گفت کــه ا
مملکت را خودتان اداره کنید، وحدت داشــته باشــید. نوفل لوشاتو 
و 20 روز قبــل از پیروزی انقالب، این جمالت از ســوی امــام)ره( گفته 

شده است:
»وحدت کلمه، هّلل بودن، این پیــروزی را به شــما داده تا حال. این 
وحــدت کلمــه را حفظش کنیــد. این حــزب بــازی را کنــار بگذارید، 
ایــن جبهه بــازی را کنــار بگذاریــد، ایــن آخونــد و دانشــگاهی را کنار 
بگذاریــد؛ خــدا می دانــد ضــرر بــه شــما می زنــد، ضربــه می زنــد بــه 
کــه جبهه هــای  ْج آدم می آیــد می بینــد  کــدام. در خــار شــماها هــر 
مختلف اســت. آن به آن می گویــد و به او می گوید، او چــه می کند، او 
گر چنانچه مســلمانید، مســلمانی  چــه می کند. کنــار بگذارید آقــا. ا

گر ملی هســتید ملی بودن  اقتضای این می کنــد که کنار بگذاریــد؛ ا
گر عاقلید عقــْل اقتضای این را می کند.  اقتضای این کار را می کند؛ ا
این هــا را دیگــران درســت کردنــد بــه اعتقــاد مــن. دیگــران درســت 
کردند که مــا را متفرق از هــم بکنند. کنــار بگذارید این مســائل را، با 
هــم بشــوید: »َیــداهّلل  َمــَع الَجماَعــة« همه بــا هم بشــوید. تــا این جا 
آوردید تا آخر ببرید. آخر یعنی آن وقتی که دســت اجانب از مملکت 
شــما کوتاه بشــود؛ مملکت بشــود مال خودتان، خودتان اداره اش 
گــر این اتفــاق نیفتد و  بکنیــد.«1 امــام خمینی هشــدار می دهد که ا
شــعار غیرالهی داده شود، شکســت حتمی است. ایشــان می گوید: 
گــر ایــن پایــگاه اتفــاق کلمــه را از  »اتفــاق کلمــه داشــته باشــید کــه ا
گر این جمعیت های  شــما گرفتند بدانید که شکســت می خورید. ا
توی ایــران کــه همــه داد می کننــد آزادی، همــه داد می کننــد خدا، 
گــر این تفرقــه در آن پیدا شــد و یک قشــری در آن پیدا شــد که یک  ا
شــعار دیگــری غیــر الهــی داد و هّلل  نبــود، بدانیــد کــه شکست شــان 

می دهند.«2

برای خدا؛ برای پیروزی و برای حفظ انقالب

وحدت داشته باشید
گر انقالبتان حفظ شود هم به  گر انقالب کردید، به علت وحدتتان بود، ا »ا
علت وحدتتان است.«  این خالصه ای است از آنچه رهبر بزرگ انقالب 
گفته است. امام خمینی)ره( بارها و  اسالمی ایران، به مردم و مسئولین 
گر  بارها نتایج وحدت را برای مردم و مسئولین برشمرده و به آنان می گوید ا

می خواهید باز هم پیروز شوید، اتحاد داشته باشید.
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پیش بینی داهیانه
کــه در تبعیــد بودنــد و در نجــف اقامــت  حضــرت امــام)ره( زمانــی 
داشتند، یک سال پیش از پیروزی انقالب به ملت ایران، روحانیون 
گر در راه اســتقالل کشــور، وحدت  و دانشــجویان وعده می دهد کــه ا
کلمه داشته باشــند، پیروزی شان قطعی اســت. اتفاقی که یک سال 
خ می دهــد و بزرگ ترین انقــالب مردمی قرن رقــم می خورد. اما  بعد ر
در پیامی به مناســب قیــام 19 دی مردم قم، نوید پیــروزی می دهد و 
می گویــد: »من با کمــال تواضع دســت خود را به ســوی مّلــت نجیب 
ایران دراز می کنم، از روحانیون عظیم الشــأن تا خطبــای ارجمند، از 
ج  جوانان محتــرم حوزه هــای علمیه تا دانشــجویان... داخــل و خار
کشــور ایدهم اهّلل تعالی و از همه صمیمانه و با عرض تشّکر خواستارم 
که پیوســتگی و وحدت کلمه خــود را حفظ و از مناقشــات تفرقه انداز 
احتراز نمایند و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقالل کشور 
و قطع ایادی اجانب و عمال وابســته آن ها کوشــش کننــد و با اتکا به 
خدای متعــال و احــکام عدالت پرور اســالم همدســت و همداســتان 

شوند.«3

گر شکست بخوریم... ا
امام، چهــار ماه پــس از پیــروزی انقــالب، ایــن پیــروزی را همان گونه 
تفســیر می کند که ســال ها پیش از آن دربــاره اش گفته بــود. پیروزی 
گر وحدت  فقط به شــرط وحدت ممکن بود و البته انذار می هــد که ا
از بیــن رود، شکســت خواهیــم خــورد و دیگر پیــروزی به ســوی ملت 
ایــران نخواهد آمــد. ایشــان در جمع پزشــکان و اعضای هــالل احمر 

ک گفته است:  ارا
کــه نمی تواند بســازد،  »باید بــه همــت همــه باشــد؛ یعنی یــک قشــر 
گر یــک قشــر می خواســت که بــه آخر  همان طــور کــه ایــن نهضــت را ا
برســاند، نمی شــد، همه اقشــار وقتی با هم شــدند این ســد شکسته 
شــد از این جا به بعد هم باید همه اقشــار با هم باشــند تا بتوانند این 
بار را به آخر برسانند و این نهضت را به آخر، ... این وحدت کلمه باید 
گر خدای نخواســته ایــن وحدت کلمه از دســت  محفوظ بماند کــه ا
برود و خدای نخواســته به شکســت برگردیم، تا آخر دیگــر ایران روی 
خوش به خودش نخواهد دید، بنابراین همه ما موظف هســتیم که 

این نهضت را حفظ کنیم و وحدت کلمه را حفظ کنیم.«4

وحدت، سرلوحه سخنرانی ائمه جمعه باشد
حضرت امــام در پایه ریــزی انقــالب و انتصابــات، بر موضــوع وحدت 
کید همیشــگی داشــتند. ایشــان در حکم انتصاب حجت الســالم  تأ
احمد جنتی به امامت جمعه شــهر اهواز، مهم ترین وظیفه ایشان را 

دعوت مردم به وحدت می داند و در حکم خود می گوید: 
»مــردم را در خطبه هــای نمــاز بــه وظایــف خطیــری کــه دارنــد آشــنا 
گاه کنیــد و بــه  ســازید و از توطئه هــای دشــمنان اســالم و مملکــت آ
اتحاد و وحدت کلمه دعوت نمایید. امید اســت اهالی محترم از این 
فرصت اســتفاده نمــوده و با اجتماع بیشــتر و هــر چه باشــکوه تر آن را 

انجام دهند.«5

چشم هایتان را باز کنید 
ابتـدای  سیاسـی  درگیری هـای  بحبوحـه  در  خمینـی)ره(  امـام 
انقـالب، همـه مسـئولین را بـه وحـدت و همدلـی بـا ملـت دعـوت 
بنـی صـدر، می گویـد  رئیـس جمهـور وقـت،  بـه  می کنـد و خطـاب 
کـه ضـرر می کنـد خـود  کسـی  اولیـن  کنـد،  پشـت  بـه وحـدت  گـر  ا
گـر اختـالف  کـه ا اوسـت. امـام بـه مسـئولین می گویـد بیـدار باشـید 
کـرد. امـام در آبـان 1359 و در  کاری نمی شـود  افتـاد، دیگـر هیـچ 
کشـور،  روزهـای سـخت درگیـری دولـت، مجاهدیـن و دیگـر ارکان 

کـرده اسـت: ایـن جمـالت را بیـان 
»آقا نقشــه اســت. شــما را به بازی گرفته اند، روزنامه هــا را به بازی 
گرفته اند، جبهه ها را به بازی گرفته اند، نقشــه اســت که شــماها را 
از هم جدا کنند، دولــت را از ملت، ملت را از دولــت، رئیس جمهور 
را از مــردم، مــردم را از او، حــال بــه تدریــج. آن روزی که دستشــان 
همیــن  می شــود  کشــته  دولتی هــا  در  کــه  کســی  اول  برســد، 
رئیس جمهــور اســت - چشــم هایتان را بــاز کنید -همین رؤســای 
ارتــش اســت، همــان رؤســای روحانــی اســت و بعــد هــم می آینــد 
کــه بــا آن هــا موافقنــد نــه، آن هــا که  حســاب احــزاب را، آن هایــی 
»اهاًلوســهاًل« آن هایی که با آن ها مخالف]هستند[، حساب آن ها 
را هم می ِکشــند. بــازار هم اســلحه از دســتش افتــاد، کاری دیگر از 
کــه همه را مجتمــع کند و نه ارتشــی  او نمی آیــد. نه روحانی اســت 

کند. که بتواند جلوگیری  است 
بیدار بشوید! چرا این قدر خوابید؟ ای سران! چرا این قدر خوابید؟ 
چرا چشم هایتان را باز نمی کنید؟ هر که، هر جا صحبت می کند، به 
ضد هم صحبت می کنــد. هر جا می نویســد به ضد هم می نویســد. 
گر - خدای نخواســته - جــدا کردند روحانی  باید بیدار بشــویم ما. ا
را از ملت، جدا کردند ارتشــی را از ملت و هر کــدام را علی حّده کردند 
و آن طورها که می خواهند انجــام بدهند کردند، ارتــش را منحلش 
بکننــد بــه واســطۀ یــک تبلیغاتــی، روحانــی را کنــار بزننــد و منزوی 
گر یک همچو کاری بکنند، دیگر نه  کنند به واســطۀ یک تبلیغاتی، ا
بــازاری از او کاری می آید که انجام بدهد و نه دانشــگاهی. تا شــما با 

هم مجتمع هستید، تا با هم هستید، می توانید کار بکنید.«6

بزرگ ترین گناه؛ کناره گیری به خاطر اختالف
توصیه امــام تا ســال های آخــر زندگی شــان، توصیه بر وحــدت بود. 
نماینــدگان مجلــس نیــز بارهــا خطــاب صحبت امــام خمینــی)ره( 
کــه تجلــی  بودنــد. امــام، مجلســی را مطلــوب ایــران می دانســت 
وحــدت و انســجام جامعه باشــد و در ایــن راه کناره گیری افــراد را به 
کید  خاطر اختالف، بزرگ ترین گناه می دانســت. حضرت روح اهّلل تأ
کــه حتــی در بحــث اعتبارنامه هــا، اختالفــی ایجــاد  جــدی داشــت 
نشــود و شــخصیتی مخدوش نشــود. ایشــان در آغاز به کار مجلس 

سوم و در دیدار با نمایندگان فرموده است: 
»نماینــدگان مجلــس نیــز بــه عدالــت و عطوفت بــا یکدیگــر برخورد 
کنند و به مســائل دامن نزنند و خصوصًا در اعتبارنامه ها به مسائل 
شــخصی و گروهی نپردازند و در نطق های قبل از دستور و غیر آن به 

امام )ره(، چهار ماه پس از پیروزی انقالب، این پیروزی را همان گونه تفسیر می کند که سال ها 
پیش از آن درباره اش گفته بود. پیروزی فقط به شرط وحدت ممکن بود و البته انذار می هد که 
اگر وحدت از بین رود، شکست خواهیم خورد و دیگر پیروزی به سوی ملت ایران نخواهد آمد

حضرت امام در 
پایه ریزی انقالب 
و انتصابات، بر 
موضوع وحدت 
تأکید همیشگی 
داشتند. ایشان 
در حکم انتصاب 
حجت االسالم احمد 
جنتی به امامت 
جمعه شهر اهواز، 
مهم ترین وظیفه 
ایشان را دعوت 
مردم به وحدت 
می داند
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شــخصیت و اعتبار نمایندگی مجلس توجه کننــد و حرمت مجلس 
و نظام و اخالق کریمۀ اســالمی را مقّدم دارنــد و خالصۀ کالم این که 
مجلــس و نماینــدگان باید مؤیــد وحدت و انســجام جامعه باشــند 
و مســئولین در کنار مــردم، و مردم همراه و پشــتیبان مســئولین به 
وظیفۀ خود عمــل کننــد و از برکات مــادی و معنوی اتحــاد مقدس 
خود بهره مند شــوند و از صحنه ها کنار نروند که امروز شــاید گناهی 
بالتر از کناره گیری نباشــد و هیچ عــذر و بهانه ای بــرای ترک صحنۀ 

انقالب پذیرفته نمی شود.«7

منشور برادری
منشــور برادری، ســندی بزرگ و مهم برای وحدت میان مسئولین 
بــا افــکار مختلــف اســت. امــام خمینــی)ره( در آبــان 1367 و در 
پاســخ به نامــه حجت الســالم محمدعلی انصــاری، اختــالف نظر و 
موضع گیــری سیاســی را به رســمیت می شناســد، در صورتــی که به 
حفظ اصــول اســالم و شــعار اصلی جمهــوری اســالمی لطمــه نزند. 
امام معتقد اســت، همه گروه ها باید بر شــعار »نه شــرقی، نه غربی« 
وحدت نظر داشــته باشــند و در این صورت اســت که اختالف نظر و 
اختالف عقیده هــا لطمه ای به اســالم و ایران نخواهــد زد. بند مهم 

این نامه که به منشور برادری معروف شد به این صورت است:
» تــا زمانــی کــه اختــالف و موضع گیری هــا در حریــم مســائل مذکــور 
گــر زیربنایی و  اســت، تهدیدی متوجــه انقــالب نیســت. اختــالف ا
اصولــی شــد، موجب سســتی نظــام می شــود و این مســئله روشــن 
گر  اســت کــه بیــن افــراد و جناح هــای موجــود وابســته بــه انقــالب ا
اختالف هم باشــد، صرفًا سیاســی اســت ولو این که شــکل عقیدتی 
کــه همــه در اصــول بــا هــم مشــترکند و بــه  بــه آن داده شــود، چــرا 
همیــن خاطر اســت کــه مــن آنــان را تأییــد می نمایــم... ولــی هر دو 
باید کامــاًل متوجه باشــند کــه موضع گیری ها باید به گونه ای باشــد 
که در عین حفــظ اصول اســالم برای همیشــۀ تاریخ، حافظ خشــم 
و کینۀ انقالبی خــود و مــردم علیه ســرمایه داری غــرب و در رأس آن 
آمریکای جهانخوار و کمونیســم و سوســیالیزم بین الملــل و در رأس 
آن شــوروی متجاوز باشــند. هر دو جریــان باید با تمــام وجود تالش 
کنند که ذره ای از سیاست »نه شرقی و نه غربی جمهوری اسالمی« 
گر ذره ای از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت  عدول نشود که ا

اسالمی راست کنند.«8 

اختالف سلیقه داشته باشیم ولی دو دستگی و دشمنی، نه
گــر دو دســته شــویم، دشــمن شــویم، مــورد قبــول نیســت. امــام  ا
خمینی)ره(، وحدت در عین کثرت و اختالف سلیقه را شرط کامل 
شــدن یک ملت می داند، امــا برای آن حــد و حدودی قائل اســت. 

ایشان در این باره می گوید:
»البته دو تفّکر هست باید هم باشــد، دو رأی هست باید هم باشد، 
ســلیقه های مختلف باید باشد، لکن ســلیقه های مختلف اسباب 
گــر در یــک مّلتی  این نمی شــود که انســان با هــم خوب نباشــد... ا
اختالف ســلیقه نباشــد، ایــن ناقــص اســت... اختالف باید باشــد، 

اختالف ســلیقه، اختالف رأی، مباحثه، جار و جنجــال این ها باید 
باشــد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دســته بشویم، دشمن هم. 
باید دو دســته باشــیم در عین حالی که اختالف داریم، دوست هم 

باشیم.«9

حیثیتتان بسته به وحدت است
امام خمینی)ره( در هــر جمع، ســخنرانی و هر خطابــی، ترجیع بند 
کالمــش وحــدت بــوده اســت. ایشــان بــرای بیــان نتایــج وحــدت، 
گذشــته را چــراغ راه آینــده  نگاهــی بــه عقــب می انــدازد و تجربــه 
کــه امــام بــه مــردم یــادآور می شــود، مربــوط  می دانــد. تجربــه ای 
بــه پیــروزی قیــام و انقــالب مــردم اســت. ایشــان در ماه هــای آخــر 

زندگی شان خطاب به مردم این گونه می گوید:
»وقتی یک ملــت قیام کرد، همه شــان با هم بودند، ارتشــش بود، 
ســپاهش بــود، بســیجش بــود بــا ایــن وســعت، مردمــش بودنــد، 
کارگــرش بــود،  کاســبش بــود،  روحانــی اش بــود، عــرض می کنــم 
همــۀ این ها بودند. یــک همچو ملتی که همه شــان با هــم بودند، 
هیچ کس نمی تواند باهاشــان معارضــه کند، این ها را نمی شــود با 
آن معارضــه کرد. هــم آمریکا ایــن مطلــب را می داند، هم شــوروی 
می دانــد کــه ملــت را آن هــا وقتــی بخواهنــد شکســت بدهنــد، بــه 
کــه ملــت همراهــش نباشــد.  یــک جبهــه ای شکســت می دهنــد 
یــک جمعیتی که یک دســت هســتند، ایــن جمعیت را نمی شــود 
بــه هــم زد. کوشــش کنیــد در این که همــه با هم باشــید. کوشــش 

 امام معتقد است، 
همه گروه ها باید بر 
شعار »نه شرقی، نه 
غربی« وحدت نظر 

داشته باشند و در 
این صورت است 
که اختالف نظر و 
اختالف عقیده ها 

لطمه ای به اسالم و 
ایران نخواهد زد

راهبرد
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بکنید بــه این که دســت واحد باشــید، حتی دو دســت نه، دســِت 
واحــد باشــید.« حضــرت روح اهّلل، شــرط حفــظ حیثیــت را بــا هــم 
بودن می داند و می گوید: »شــرط این که ما بتوانیم مقاومت کنیم 
و بتوانیــم حفــظ کنیم ایــن کشــور را، شــما بخواهید حفــظ بکنید 
حیثیــت ملــی خودتــان را، حیثیــت اســالمی خودتان، شــرطش 
این اســت که بــا هــم باشــید. فکــر این که مــن ارتشــی هســتم باید 
چه باشــم، من عرض می کنم ســپاهی هســتم باید چه بشوم، من 
بســیجی هســتم، این فکر از ســرتان دور بشــود. همه یکی هستید 
و آن قــدرت اســت و آن قــدرت ملــی خودتــان. وقتــی همــه یکــی 
هســتید، دیگر ایــن حرف هــا از بین مــی رود که مــن کجــا و او کجا، 

همه با همید.«10

تا ابد متحد خواهیم ماند
کیدش بــر وحــدت را تببیــن می کنــد و پس از  حضرت امــام دلیــل تأ
ده ســال از پیــروزی انقــالب، با ابــراز رضایــت از وحدت ملــت، اعالم 
کــه تــا ابــد حســرت گسســتن اتحــاد مــردم بــر دل دشــمن  می کنــد 
خواهــد مانــد. ایشــان خطــاب بــه مــردم و پیــش از آغــاز انتخابــات 

مجلس سوم فرموده است: 
کنــون، یکی از اهــداف شــوم و پلیدی کــه همواره  »از آغاز انقــالب تا
مورد توجــه اســتکبار جهانی و نوکــران خارجــی و داخلی آنــان بوده 
است، دور کردن مردم از صحنه های انقالب و گسستن پیوندهای 
پولدین آنان با آرمان های اجتماعی - سیاســی اســالم بوده است؛ 

گون متوســل  که در راه تحقق آن به انــواع حیله ها و ترفندهای گونا
شــده اند که بحمداهّلل  سرشــان به سنگ خورده اســت و ملت پیروز 
گون  و ســرافراز ایران با نمایــش قدرت عظیم خــود در حــوادث گونا
انقالب این حقیقت و واقعیت را به اثبات رسانیده و نشان داده اند 
که از دریــای خروشــان وحــدت و انســجام آنــان چیزی کم نشــده و 
نخواهد شد و جهانخواران ان شاءاهّلل  تا ابد حسرت گسستن اتحاد 

مقدس مردم ما را به گور خواهند برد.«11

کالم آخر؛ وصیت من این است...
توصیــه بــه وحــدت، نه تنهــا در دوران حیات حضــرت امام بــه وفور 
یافت می شــود، بلکه در پایانی ترین کالم امام نیز مورد توجه است. 
در وصیت نامــه رهبــر الهــی بزرگ تر یــن انقــالب معاصــر، توصیــه بــه 

وحدت خودنمایی می کند:
»بی تردید رمز بقــای انقالب اســالمی همان رمز پیروزی اســت و رمز 
پیروزی را مّلت می داند و نســل های آینده در تاریخ خواهند خواند 
که دو رکــن اصلی آن انگیــزۀ الهی و مقصــد عالی حکومت اســالمی و 
اجتماع مّلت در سراســر کشــور با وحدت کلمــه برای همــان انگیزه 
و مقصد اســت. اینجانب به همه نســل های حاضــر و آینده وصیت 
گر بخواهید اســالم و حکومت اهّلل برقرار باشــد و دســت  می کنم کــه ا
ج و داخــل از کشــورتان قطــع شــود،  اســتعمار و اســتثمارگران خــار
ایــن انگیزه الهــی را کــه خداوند تعالــی در قــرآن کریم بر آن ســفارش 
فرموده است از دســت ندهید و در مقابل این انگیزه که رمز پیروزی 
و بقای آن است، فراموشی هدف و تفرقه و اختالف است... توصیۀ 
اینجانب به مســلمین و به خصوص، ایرانیان به ویژه در عصر حاضر 
آن اســت کــه در مقابــل ایــن توطئه هــا عکس ا لعمــل نشــان داده و 
انســجام و وحدت خــود را به هــر راه ممکــن افزایــش دهنــد و کفار و 

   12».منافقان را مأیوس نمایند
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مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 23 |       مرداد 1396    12

تبیین مفهوم وحدت
کیــد معظم لــه به چه  امــا منظــور از وحــدت چیســت؟ وحــدت مــورد تأ
معناســت؟ ایشــان وحدت را به معنای یکــی بودن اعتقــاد و گفتار همه 
مردم نمی داند و در سالی که به نام »وحدت ملی« نامگذاری شده بود، 

در توضیح معنای وحدت می فرماید:
»منظور ما از وحدت چیســت؟ یعنی همه مردم یکســان فکر کنند؟ نه. 
یعنی همه مردم یک نوع سلیقه سیاسی داشته باشند؟ نه. یعنی همه 
مردم یــک چیز را، یــک شــخص را، یک شــخصیت را، یک جنــاح را، یک 
گروه را بخواهند؟ نه؛ معنای وحدت این ها نیست. وحدت مردم، یعنی 
نبودن تفرقه، نفاق، درگیری و کشمکش. حتی دو جماعتی که از لحاظ 
اعتقاد دینی مثل هم نیستند، می توانند اتحاد داشته باشند؛ می توانند 

کنار هم باشند؛ می توانند دعوا نکنند.« 1 

وحدت ملی از نگاه مقام معظم رهبری

از حرام شرعی و خیانت ملی 
تا راه رسیدن به آرزوها و آرمان ها

گانی از این دست، از پراستفاده ترین کلماتی  وحدت، انسجام، اتحاد و واژ
که رهبری انقالب در جلسات مختلف از آن ها استفاده می کند.  است 
شاید به سختی بتوان سخنرانی یا جلسه ای یافت که رهبری در آن توصیه 
به وحدت و اتحاد نکرده باشد. در نامگذاری سال ها نیز اتحاد و وحدت و 
انسجام بی بهره نبوده اند. در سالیان گذشته، چهار بار اسامی سال ها به 
نام های اینچنینی مزین شده است؛ »وحدت ملی و امنیت ملی« در سال 
1379، »همبستگی ملی و مشارکت عمومی« در سال 1384، »اتحاد ملی 
و انسجام اسالمی« در سال 1386 و » دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی« 
در سال 1394، نشان دهنده اهتمام حضرت آیت اهلل خامنه ای به وحدت 

و انسجام ملی است.

راهبرد
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وحدت از امنیت مهم تر است
رهبــر انقالب وحــدت را بــر امنیت نیــز مقــدم می داند و معتقد اســت: 
کید  »وحدت از امنیت هم مهم تر است. من بر روی »وحدت ملی« تأ
بیشــتری دارم؛ بــه خاطر این کــه امنیــت هم ناشــی از وحدت اســت. 
گر وحدت نباشــد، امنیــت ملی هم به خطــر می افتد و ایجــاد ناامنی  ا

می شود.«2

کسانی که زبان و قلمشان کار می کند
مقــام معظم رهبــری راه تأمین وحــدت را از مســیر خــواص می دانند. 
ایشــان در ســال 79 از روحانیون، سیاســیون، قلــم به دســتان و افراد 
تأثیرگــذار می خواهنــد بــرای رســیدن بــه وحــدت، مــردم را نســبت 
بــه یکدیگر و مــردم را نســبت بــه مســئولین بدبیــن نکنند. ایشــان در 
ســخنرانی نوروزی این ســال، مســیر تأمیــن وحــدت ملــی را این گونه 

ترسیم می کند: 
»وحدت ملی چگونه تأمین می شود؟ یکی از عواملی که وحدت ملی 
را تأمین می کند این است که آن کســانی که سخنشان در میان مردم 
و حــوزه تأثیــری دارد -یا مســؤولند، یــا چهره موجــه دینی انــد؛ چهره 
روحانی اند، چهره سیاسی اند-در اظهارات خودشان کاری نکنند که 
یک گروه و جناح از مردم، دل هایشان نسبت به دیگران چرکین شود. 
فتنه انگیزی نکنند. البته فتنه انگیختن و بددل کردن مردم نســبت 
به یکدیگر، یکــی از مواد برنامه ای اســت که دشــمنان نســبت به این 
ملت در نظر دارند. ...کسانی که زبان و قلمشان کار می کند، در درجه 
اول باید این را رعایت کنند کــه آنچه می گویند، ایجــاد بدبینی نکند. 
مردم نســبت بــه یکدیگر بدبین شــوند، یا مردم نســبت به مســئولن 

بدبین شوند؛ این باز یک نوع فتنه سازی و گناه دیگری است.«3

همدلی، همزبانی و اتحاد از مسئولین آغاز می شود
کنون،  آیت اهّلل خامنه ای بــا نگاهی به تاریخ انقالب اســالمی از ابتدا تا
وحــدت ملــی را امتیــاز ایــن انقــالب می داننــد، اما بــاز هم خطــاب به 
مسئولین و خواص توصیه می کنند که اتحاد، همدلی و همزبانی را به 
این وحدت ملی ضمیمه کنند. ایشــان در دیدار نوروزی با مسئولین 
و کارگــزاران نظــام و در آن ســال که به اســم »دولــت و ملــت؛ همدلی و 

همزبانی« نامگذاری شده بود، فرموده است:
»وحدت مّلی یک مســئله اســت، که بحمــداهّلل جمهوری اســالمی از 
اّول انقالب تا امروز از این امتیاز وحــدت مّلی برخوردار بوده. لکن یک 
چیزی در کنار وحدت مّلی وجود دارد و آن اّتحاد، همزبانی و همدلی 
مسئولین کشور است؛ این خیلی چیز مهّمی است. منافات هم ندارد 
با اختــالف ســلیقه ها، با اختــالف دیدگاه هــا. خب بله، هر کســی یک 
ســلیقه ای دارد؛ ممکن اســت در فالن مســئله  سیاســی، اقتصادی و 
غیره، جنابعالی نظری داشته باشید؛ برادرتان، دوستتان، همکارتان 
در دســتگاه شــما یا در دســتگاه دیگر، نظر دیگری داشــته باشــد؛ این 
هیچ اشکالی ندارد. مهم این اســت که وحدت جهت، وحدت مسیر 
و  وحدت هدف محفوظ بماند؛ آن است که شــکل می دهد به اّتحاد 

مسئولن و درنهایت به اّتحاد مّلی؛ این خیلی چیز خوبی است.«4

قدر وحدت را بدانید 
این موضوع که وحدت در میان ملت ایران به چشــم می خورد، بارها 
در گفته های مقام معظم رهبری شــنیده شــده است. ایشــان با نگاه 
دینی خود، وحدت مردم را نعمتی الهــی می داند. کما این که در قرآن 
کریم نیز گفته شده: »واذکروا نعمة اهّلل علیکم اذ کنتم اعداء فاّلف بین 
قلوبکم فأصبحتــم بنعمته اخوانــا؛5 و نعمت )بزرگ( خــدا را بر خود به 
یاد آرید که چگونه دشــمن یکدیگر بودیــد و او در میان دل هاى شــما 
الفت ایجاد کــرد و به برکت نعمت او برادر شــدید.« رهبــر انقالب با ذکر 
این آیــه خطــاب بــه ملــت و مســئولین، از آنــان می خواهــد کــه از این 

نعمت مراقبت کنند:
»همه آحاد ملت و به خصوص مسئولین کشــور باید نعمت وحدت و 
اتفاق و همدلی را - که خدای متعــال آن را به ما ارزانی داشــت - برای 
خود حفــظ کننــد و آن را به خطــر نیندازنــد: »اذکروا نعمــة اهّلل علیکم 
اذ کنتم اعداء فاّلف بیــن قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانــا« برادری، 

احساس همگامی و همدلی، نعمت بزرگ خداست.«6
ایشان هشت سال بعد و در فاصله یک ماه مانده تا انتخابات ریاست 
جمهــوری، خطاب بــه ملــت ایــران می فرمایــد: »عزیــزان مــن! همه  
ملــت ایــران! وحدتتــان را قــدر بدانیــد. ایــن اتحاد بــرای این کشــور، 
اتحاد بســیار پرشــکوه و پربرکتی اســت. اتحاد را قدر بدانیــد، همدلی 
را قدر بدانیــد، همکاری را قــدر بدانیــد، همراهی دولت با ملــت را قدر 

بدانید.«7

گر وحدت ملی نداشته باشیم، همه به ما می خندند ا
وحدت ملــی در صورت تحقــق کامل می توانــد الگوی مناســبی برای 
گر وحدت ملی  وحدت در جهان اسالم باشــد. رهبری معتقد اســت ا
از بین برود، ســخن گفتــن از وحدت جهان اســالم، افســانه و موجب 

خنده دشمنان است. ایشان می فرماید:
»ما قبــاًل به این هــا نصیحت کردیــم؛ امــروز هم نصیحــت می کنیم که 
کردن  نگذارند وحدت این ملت بزرگ و متحد خدشــه دار شــود. جدا
بدنه های این ملت بــزرگ از یکدیگــر، خدمت به دشــمنان این ملت 
گر این ملت بزرگ و رشــید، وحدت ملی را در این کشور حفظ  اســت. ا
کند، آن وقــت این وحدت، بــرای وحــدت ملت های دیگر زمینه ســاز 
گــر یــک امــت اســالمی بــا حــدود یک و نیــم میلیــارد نفــر  می شــود. ا
جمعیت، در مســائل اساســِی خودشــان متحد باشند، شــما ببینید 
گــر وحــدت ملی  چــه قــدرت عظیمــی در دنیــا بــه وجــود می آیــد. اما ا
خدشــه دار شــد، دیگر حرف زدن از وحدت جهان اســالم یک ســخن 
افســانه گون اســت و همه می خندنــد. عــده ای می خواهند ایــن را به 

وجود بیاورند.«8

وحدت شکن، عامل دشمن است
رهبر انقــالب در عین این کــه به وحدت میــان مردم معتقد اســت، اما 
وجود برخی از وحدت شــکنان را نفی نمی کند و آنان را عامل دشــمن 
می داند. ایشان در ایام نزدیک به انتخابات 88 درباره وجود این افراد 
هشــدار می دهد و می فرماید: »شــما نگاه کنید ببینید آن کسانی که 

رهبر انقالب: 
»وحدت از 
امنیت هم مهم تر 
است. من بر روی 
»وحدت ملی« 
تأکید بیشتری 
دارم؛ به خاطر 
این که امنیت هم 
ناشی از وحدت 
است. اگر وحدت 
نباشد، امنیت ملی 
هم به خطر می افتد 
و ایجاد ناامنی 
می شود.«



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 23 |       مرداد 1396    14

می خواهند وحدت ملت ایران را به هم بزنند چه کســانی هســتند؟ 
بدانید که این ها عوامل دشمنند؛ یا خودشــان از متن دشمن دارند 
حرف می زنند، یا سرانگشت دشــمنند.«9 در جای دیگری نیز ایشان 
وحدت شــکنان را حرکت کننــده در جهــت خواســت دشــمن معرفی 
کــرده و می فرمایــد: »آن کســانی که عمــدًا در قــول و عمــل، وحدت را 
می شــکنند و در جهت خواســت دشــمن حرکت می کننــد، این ها در 

مقابل جمهوری اسالمی صف آرایی می کنند.«10

 خائن است...
ً
قطعا

بــه  خطــاب  رهبــری  کــه  اســت  عبارتــی  تندتریــن  عبــارت  ایــن 
اختالف افکنان، استفاده کرده اســت. رهبری در سال سخت تحریم 
اقتصــادی و جنگ ســخت اقتصــادی، هر آن کــس که ایجــاد اختالف 
کنــد را خائــن معرفــی می کنــد. ایشــان اختــالف نظــر را بــه رســمیت 
می شناســد، اما کشــاندن آن به میان مردم و تحریک احساســات در 

جهت اختالف را تقبیح می کند و می گوید:
»البتــه اختالف نظــر، فراوان اســت؛ هیچ اشــکالی هــم نــدارد - دو نفر 
مســئولند، رفیقند، اختالف نظر هم دارند؛ همیشــه هم بوده است - 
اما اختالف نظر نباید بــه اختالف در عمــل و اختــالف در برخوردهای 
گون، به اختالف علنــی، به گریبان گیری و  بــه مچ گیری در مقابل  گونا
چشــم مردم منتهی شــود؛ چون آن اختالفات آن قــدر اهمیت ندارد. 
یک وقت یک چیزهای مهمی است، خب مردم باید مطلع شوند، اما 
این اختالفاتی که انسان می بیند بین این حضرات هست، چیزهایی 
گون،  نیست که این قدر اهمیت داشته باشد که حال با ادعاهای گونا
مــا این هــا را بــزرگ کنیم، جلــوی چشــم مــردم نگه داریــم، بــه این ها 
اهمیت بدهیم؛ که اهمیتــی هم ندارد. اختالفــات را نباید علنی کرد؛ 
اختالفات را نباید به مردم کشــاند؛ احساسات مردم را نباید در جهت 
ایجاد اختالف تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات )ریاست جمهوری 
92(، هــر کســی احساســات مــردم را در جهــت ایجــاد اختــالف بــه کار 

بگیرد، قطعًا به کشور خیانت کرده.«11

خواسته های یک ملت
معظم له نسبت به خدشه دار شدن وحدت هشدار می دهد و معتقد 
اســت بدبین کردن مردم نســبت بــه مســئولین، فایده ای جــز از بین 

بردن امید به آینده ندارد. ایشان در توضیح این موضوع می فرمایند:
»بعضی افراد همه همتشــان این است که با شــایعه پردازی، با جعل 
خبر و با پرداخت های تقلب آمیِز خبر -  ممکن اســت یک خبر اصلش 
هم راســت باشــد، اما به نوعــی آن را پــردازش کننــد تا مطلــب دروغ و 
خالف واقعی را در ذهن مخاطب القا کنــد - دل های مردم، جوانان و 
خوانندگان و شنوندگان خودشان را نسبت به مسئولن نظام بدبین 
و آن ها را دچار تردید کنند. این کار چه فایــده ای دارد؟ جز ُکند کردن 
حرکِت پیشــرفت ملت و کشــور، هیچ فایده دیگری نــدارد. جز این که 
مسئولن را در این کار مردد کند، مردم را نسبت به آینده ناامید سازد 
و نیروی عظیــم امیــد را از مردم بگیــرد، هیچ فایــده ای نــدارد. بعضی 
کسان ســعی می کنند افرادی را به همه نظام و یا به برخی از مسئولن 

گر حقیقتًا ســخن حقی وجود داشته  نظام بدبین کنند؛ در حالی که ا
باشــد، آن ســخن حــق ممکــن اســت از طریقــی به گــوش مســئول یا 
مسئول مافوق او منتقل شود که آثار بسیار بهتری هم داشته باشد...  
این ها مسائلی است که وحدت ملی را خدشــه دار می کند. بنابراین، 

وحدت ملی یکی از اساسی ترین خواسته های یک ملت است.«12

دشمن از وحدت ملی عصبانی می شود؛ یقه می درد
حضرت آیت اهّلل سید علی خامنه ای، وحدت ملی را موجب ناراحتی 
دشمنان دانســته و دقیقًا بر نقطه حساس دشمن دســت می گذارد. 
جایی که مســئولین نظام با هم وحدت نظر داشــته باشــند، موجب 
ناراحتی دشــمنان می شــود. ایشــان در خطبه های نماز جمعه سوم 

ماه مبارک رمضان در سال 1383 می فرمایند:
»ملــت ایــران! البتــه شــما ایــن موضــوع را می دانیــد، بــاز هــم بدانید 
که دشــمن از یــک چیزهایــی عصبانــی می شــود؛ مــا باید حواســمان 
باشــد. دشــمن از وحــدت ملــی مــا ناراضــی اســت؛ می خواهــد ایــن 
وحدت ملی را از بین ببرد. دشــمن از این که در ســطوح بالی کشــور، 
مســئولن کشــور در مســائل اساســی یــک نظــر و یــک عقیده داشــته 
باشند، به شدت ناراحت است. آن وقتی که می بینند رئیس جمهور، 
گــون درباره فالن  رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و مســئولن گونا
مســئله یک جور حرف می زنند، این هــا می خواهند یقه خودشــان را 
پاره کنند؛ ناراحتنــد؛ می خواهند اختالف بیندازنــد... آنچه که آن ها 
می خواهنــد، اختــالف در مســائل اساســی کشــور اســت؛ از نبــوِد این 

ناراحت می شوند.«13

پشتوانه تالش دولتمردان و مسئوالن
رهبــر انقــالب در تمامــی ســال های رهبــری اش، رویــه حمایــت از 
دولت های مستقر را در پیش گرفته است. همیشه مسئولین و مردم 
را بــه حمایــت از دولت هــا فراخوانده اســت. ایشــان در پیام نــوروزی 
سال 79 همه مسئولین و آحاد کشور را به وحدت فرا می خواند و این 
وحدت را پشتوانه دولتمردان و مسئولن کشور می دانند. ایشان در 

این باره فرموده است:
کــه می توانــد پشــتوانه همــه  »وحــدت ملــی، همــان چیــزی اســت 
تالش های دولتمردان، مســئولن، مبارزان و دلســوزان این کشــور و 
این انقالب باشــد. بدون وحدت ملی، این کشــور بزرگ ترین نیروی 
خود و مایــه عظمــت خــودش را نخواهد داشــت. می بینیم کســانی 
تالش می کنند تا این وحدت را خدشه دار کنند. یقینًا آن ها دوستان 
این ملت نیســتند. وحدت ملی، شــعار اساســی و حیاتی برای کشور 
ماست. مخاطب این شــعار هم افراد خاصی نیستند؛ همه هستند. 
آحاد مــردم مســئولند؛ به خصــوص مســئولن کشــور، بیــش از همه 
مسئولند. سیاســتمداران و کســانی که در صحنه سیاست، حضور و 
فعالیت دارند، بسیار مســئولند. وحدت ملی برای همه ملت، شعار 

بزرگی است.«14
همه به دولت کمک کنید

جمهــوری  ریاســت  حکــم  تنفیــذ  مراســم  در  خامنــه ای  آیــت اهّلل 

رهبر انقالب: 
»وحدت ملی، 
شعار اساسی و 

حیاتی برای کشور 
ماست. مخاطب 

این شعار هم افراد 
خاصی نیستند؛ 

همه هستند. آحاد 
مردم مسئولند؛ 

به خصوص مسئوالن 
کشور، بیش از 
همه مسئولند. 
سیاستمداران 

و کسانی که در 
صحنه سیاست، 
حضور و فعالیت 

دارند، بسیار 
مسئولند. وحدت 

ملی برای همه 
ملت، شعار بزرگی 

است.«

راهبرد
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دکتــر روحانــی نیــز از گروه هــای سیاســی درخواســت می کنــد کــه بــه 
کننــد. ایشــان در ایــن جلســه خطــاب بــه  کمــک  رئیس جمهــور 

گروه های سیاسی و شخصیت های منتفذ می  گوید: 
گــون سیاســی درخواســت می کنــم و  »مــن از همــه جریان هــای گونا
اصــرار دارم، و همچنین از همه  شــخصیت های متنفذی کــه دارای 
نفوذ کلمه هســتند، دارای حوزه تأثیرگذاری در میان ملت هستند، 
درخواست می کنم به مســئولین، به دولت، به رئیس جمهور کمک 
کنند تــا ان شــاءاهّلل بتواننــد وظایــف ســنگینی را کــه برعهــده دارند، 
به خوبی انجــام دهند.«15 رهبــری در دوره دولت تدبیر و امید، ســال 
94 را ســال »دولت و ملت؛ همدلی و همزبانی« نامگذاری می کنند و 
کید می کنند این همدلی و همزبانی امری دو طرفه  در پیام نوروزی تأ

است.
رهبــری در زمــان دولت دهــم نیــز طبق رویــه همیشــگی، همــه را به 
همبســتگی و کمک به قوا، به ویژه دولت فرامی خوانــد و می فرماید: 
»همبســتگی بــا قــوای ســه گانــه کشــور بایــد روزبه روز بیشــتر شــود، 
بایــد کمک بشــوند؛ به خصوص قــوه مجریــه که بارهــای زیــادی را بر 
دوش دارد. این شــایعه درســت کردن و زحمات را ندیده گرفتن، به 

هیچ وجه صالح کار کشور و آینده کشور نیست.«16

دولت موفق می خواهید؛ وحدت داشته باشید
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای در زمــان دولــت اصالحات نیــز وحدت 
ملــی را موجــب موفقیت دولــت می داننــد و نســبت بــه اختالفات و 

ضربه خــوردن دولــت هشــدار می دهند. رهبــری وحــدت را موجب 
بهبود وضعیت طبقات مســتضعف و جوانان نیــز ارزیابی می کنند و 

می فرمایند: 
گر وحدت ملــی و امنیــت ملی تأمین شــد، دولت هم مجــال پیدا  »ا
می کند که کارهای خــود، مســؤلیت های خود، وظایف بــزرگ خود 
و برنامه هــای ســازنده خــود را اجرا کنــد. می توانــد به اقتصــاد مردم 
برســد، به اشــتغال مردم برســد، به مســائل زندگــی مردم رســیدگی 
گر امنیت و یا وحدت  کند، به مسئله فرهنگ کشور رســیدگی کند. ا
نباشد، اختالفات و جنجال باشــد، دائمًا تشّنج سیاسی باشد، اّول 
کسی که ضربه می خورد، دولت است؛ چون نمی تواند وظایف خود 
را انجام دهد. وقتی دولــت وظایف خود را انجام نــداد، وضع مردم، 
وضع طبقــات مســتضعف، وضع جوانــان، وضع کســانی که تشــنه 

اقدامات دستگاه های مسئول هستند، نابسامان می شود.«17

حرام شرعی و خیانت ملی
رهبــری در ســال آغازیــن رهبــری و در زمان دولــت مرحوم هاشــمی 
رفسنجانی نیز از همه می خواهد پشــتیبان دولت و دیگر قوا باشند. 
ایشــان در عبارتی معنادار، هر حرکت و گفتــار لطمه زننده به وحدت 

را حرام شرعی و خیانت ملی دانسته است:
»رمز موفقیــت دولت و قــوه  قضائیــه و مقننــه، در پشــتیبانی قاطبه  
ملت از آن هاســت. هر حرکت و گفتاری که روح اعتمــاد مردم به این 
قــوا و کارگــزاران آن را متزلــزل و در ایــن پشــتیبانی، اندک خللــی وارد 

رهبری در سال آغازین رهبری و در زمان دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز از همه می خواهد 
پشتیبان دولت و دیگر قوا باشند. ایشان در عبارتی معنادار، هر حرکت و گفتار لطمه زننده به 

وحدت را حرام شرعی و خیانت ملی دانسته است
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سازد، حرام شرعی و خیانت ملی است.«18

گر وحدت داشته باشید؛ دشمن جرأت نمی کند...  ا
در ســالی که آمریکا به بهانه یــازده ســپتامبر، وارد فاز نظامی شــده و 
به صــورت نظامــی وارد منطقــه غرب آســیا شــده بــود، راه جلوگیری 
از تهاجم گســتاخانه آمریکا را، نــه نظامی گری می دانــد و نه کرنش و 
تســلیم. بلکه تنهــا راه مقابلــه را فقط و فقــط وحدت ملــی می داند. 

ایشان در جوار حرم حضرت امام گفته است: 
»آن چیزی که می تواند جلِو تهاجم گستاخانه آمریکا را بگیرد، فقط 
و فقط وحدت ملــی و وحدت کلمه اســت. آن ها در هــر جا بخواهند 
قدم بگذارنــد، اّول بایــد ایجاد تفرقه کننــد. وســیله موّفقیت آن ها، 
وجود اختــالف در صفــوف داخلی ملت هاســت. هر جا توانســته اند 
گــر دّقــت کنیــد، می بینید بین  زورگویــی و اعمال خشــونت کننــد، ا
کــه وحدت  صفــوف ملــت شــکاف وجــود داشــته اســت. آن جایــی 
کلمه باشــد، این ها جــرأت نمی کنند نزدیک شــوند. عــالج مقابله با 
تهدیدهای آمریکا عبارت اســت از وحدت ملت، وحدت مسئولن، 
گردآمــدن حــول همــان  مراعــات جناح هــای مختلــف سیاســی و 
محورهایی که امــام بزرگــوار ما به عنــوان اصــول این انقــالب و نظام 
معّین کرده و مورد قبول این ملت اســت؛ همــان چیزهایی که ملت 

کاری کرد. برای آن فدا
ما نمی گوییــم اختالف ســلیقه های مــردم و جریان های سیاســی از 
صحنه سیاست کشور برداشته شود. این نه ممکن است، نه مفید؛ 
اما این اختــالف نظرها نبایــد به جدال و شــقاق منتهی شــود. همه 
باید این وحدت را رعایت و حفظ کنند. این وســیله دفاع از کشــور و 
حصاری در مقابل تهاجم گستاخانه دشمن است که دائمًا تهدید و 

آن را مرّتب تکرار می کند.«19

حفظ آبروی ملت و رسیدن به آرزوهای بزرگ
رهبــری نتیجــه وحــدت ملــی را پیشــرفت همه جانبــه در عرصــه 
اقتصاد، نظامــی و همه عرصه هــا می داننــد. ایشــان در توضیح این 

موضوع می گوید:
گر ملتــی با اتحــاد کلمــه در میــدان اقتصــاد وارد شــود، پیشــرفت  »ا
می کنــد. جنگــی برایــش پیــش آیــد و وارد شــود، پیشــرفت می کند. 
با وحدت ملــی، آبروی ملــت را بهتر می شــود حفظ کــرد. یک ملت، 
تمام آرمان های بــزرگ خودش را در ســایه وحدت ملــی می تواند به 
دســت آورد. اختالف، تفرق کلمه، جدایی دل هــا از یکدیگر، رودررو 
قــرار دادن جناح هــا، گروه هــا، اشــخاص و شــخصیت ها بــا یکدیگر، 

نمی تواند هیچ خدمتی بکند.«20
ایشــان در ســالی کــه بــه عنــوان همدلــی و همزبانــی ملــت و دولــت 
نامگذاری شــده بــود نیــز رمز رســیدن بــه آرزوهــای دســت یافتنی را 
صمیمیــت دولــت و ملت می دانــد. آیــت اهّلل خامنــه ای در ایــن باره 

می گوید: 
گــر این همــکاری صمیمانه ]میــان ملت و دولت[ از دو ســو شــکل  »ا
بگیرد، یقینًا همه آنچه که جزو آرزوهای ماســت دست یافتنی است 

و آثار آن را مردم عزیزمان به چشم خواهند دید... هرچه بین ملت و 
دولت صمیمیت بیشتر، همکاری بیشــتر و همدلی بیشتری باشد، 
کارهــا بهتر پیــش خواهــد رفت. بایــد بــه یکدیگــر اعتماد کننــد؛ هم 
دولــت، ملت را به معنــای واقعی کلمه قبول داشــته باشــد و ارزش و 
اهمیت و توانایی های ملت را به درستی بپذیرد، هم ملت به دولت 

که کارگزار کارهای اوست به معنای حقیقی کلمه اعتماد کند.«21

با وحدت پیش خواهیم رفت
رهبر انقالب با تکیه بر عملکرد حضرت روح اهّلل، به مسئولین و مردم 
کید می کند که پیشرفت ایران با اتحاد و همدلی مسئولین و ملت  تأ

اتفاق خواهد افتاد. ایشان در این باره می گوید:
»این کشــور بــا اتحــاد مســئولین، بــا همدلی مســئولین، بــا همدلی 
ملت با مســئولین، بــا اتحاد عظیــم ملت ایــران پیش خواهــد رفت. 
همه  تالش امام بزرگوار ما در طول آن ده سال زندگِی با برکت خود در 
کید و بر همین نکته بود؛ اتحاد  رأس جمهوری اســالمی، بر همین تأ
مردم، همدلی مردم. امروز هم همان است؛ باید کاری کنیم و ملت 
ایران کاری بکنند که مســئولین کشــور با هم همدل باشــند، همراه 
باشند، اختالف، شــقاق، درگیری، مچ گیری، دســت به یقه شدن و 

    22».ایراد بنی اسرائیلی از یکدیگر گرفتن، این چیزها نباشد
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رهبر انقالب: 
»آن چیزی که 

می تواند جلِو 
تهاجم گستاخانه 
امریکا را بگیرد، 

فقط و فقط وحدت 
ملی و وحدت 

کلمه است. آن ها 
در هر جا بخواهند 
قدم بگذارند، اّول 
باید ایجاد تفرقه 

کنند. وسیله 
موّفقیت آن ها، 
وجود اختالف 

در صفوف داخلی 
ملت هاست.«

راهبرد



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. 

روزنگار

خبر و تحلیل 
والیتعهدی مشروط

راز رضا )ع(
جای پای آفتاب 
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یادداشت

ــه لحــاظ  ــه قطعــًا چنیــن جایگاهــی را ب ــرار گرفــت. او ک تحــت فشــار ق
نســب، تاریــخ و دیــن، حــق مشــروع خــود می دانســت، از پذیــرش 
آن ســر بــاز زد و برابــر نقــل شــیعی، پــس از پافشــاری های زیــاد و 
همــراه بــا تهدیــد، بــه ولیتعهــدی مأمــون، مشــروط بــه شــرایطی 
ــر  ــتم از نظ ــوای هش ــت پیش ــه دوران امام ــه این ک ــه ب ــا توج ــن داد. ب ت
سیاســی و فرهنگــی از اهمیــت و حساســیت خاصــی برخــوردار بــود 
و رونــد تحــولت سیاســی و فرهنگــی جامعــه اســالمی در ایــن مقطــع 
ــود کــه افــکار عمومــی را بیــش از پیــش متوجــه مکتــب  ــه ای ب ــه گون ب
اهــل بیــت علیهــم الســالم می کــرد، دلیــل ایــن توجــه را می بایســت 

کــرد.  جســتجو 
شــاید یکــی از اساســی ترین نــکات قابــل توجــه در زندگــی حضــرت 
رضــا)ع(، موقعیــت منحصربه فــرد ایشــان از حیــث سیاســی اســت. 
کــه تبلــور آن در پیشــنهاد پذیــرش  ایــن موقعیــت منحصربه فــرد 
خالفــت یــا ولیتعهــدی امــام از ســوی مأمــون بــوده اســت، برآمــده 
از موقعیــت اجتماعــی و سیاســی نیمــه دوم قــرن دوم هجــری قمــری 
ــده از هارون الرشــید  ــه فقــط مأمــون بازمان ــه نبــوده ک اســت. این گون
و پیــروز بــر بــرادرش، خــودش رأســا و بــدون تأثــر از زمینــه اجتماعــی به 
چنیــن تصمیمــی، یعنــی ولیتعهــدی امــام رضــا)ع( رســیده اســت، 
بلکــه ضرورت هــای اجتماعــی ســبب ایــن تصمیــم سیاســی شــد، یــا 
ــد  ــع کن ــودش را از خالفــت خل ــه خ ــید ک ــم رس ــه ایــن تصمی ــون ب مأم
ــا ایشــان را وادار  ــه ولیتعهــدی برســاند ی و علــی بــن موســی الرضــا را ب

ــه قبــول کنــد.  ب
کمتــر مــورد توجــه محققــان، پژوهشــگران و  کنــون  ایــن مســئله تا

عمــوم قــرار گرفتــه اســت. 
این کــه مــا می توانیــم موقعیــت امــام رضــا)ع( را در ایــن وضعیــت 
دانیال)علیهمــا  حضــرت  و  یوســف  حضــرت  موقعیــت  شــبیه 
الســالم( بدانیــم، از آن روســت کــه در آن جــا هــم اصالتــًا خالفــت از آِن 
کمــان زمــان آن هــا نبــود. جالــب این کــه حضــرت امــام رضــا)ع(  حا
ــن  ــا همی ــی را ب ــدی، دعای ــرش ولیتعه ــرای پذی ــار ب ــگام اجب ــم هن ه
مضمــون بیــان کردنــد کــه در عیــون اخبــار الرضــا)ع(، جلــد یــک آمــده 
کرهــت و اضطــررت کمــا اضطــر  اســت. آن جــا کــه فرمودنــد: »و قــد ا
یوســف و دانیــال علیهمــا الســالم اذ قبــل کل واحــد منهمــا الولیــة 
مــن طاغیــة زمانــه، اللهــم ل عهــد العهــدک و ل ولیــة ال مــن قبلــک 
بــه ایــن  فوفقنــی لقامــة دینــک و احیــاء ســنة نبیک...«؛ مــن} 
گشــتم، چنان کــه یوســف و دانیــال  کار{ واداشــته شــدم و ناچــار 
علیهماالســالم مجبــور شــدند، چــه هــر یــک از آن دو، ولیــت را از 
خودکامــه زمــان خویــش پذیرفتنــد، خدایــا! پیمانــی نیســت مگــر 
پیمــان  تــو و ولیتــی نیســت مگــر از ســوى تــو، پــس مــرا در برپــا داشــتن 

کــردن ســنت پیامبــرت توفیــق رســان. دینــت و زنــده 
نــه بعــد از امــام  نــه قبــل و  در میــان ائمــه اثنــی عشــر هیــچ گاه، 
رضــا)ع(، چنیــن موقعیتــی شــکل نگرفتــه بــود. این کــه چــرا از ایــن 
میــان، ائمــه معصومیــن علیهــم الســالم فقــط امــام رضــا)ع( بــه 
چنیــن مقامــی رســیده اســت، بایــد گفــت این کــه مأمــون خــودش 
را خلــع و امــام رضــا)ع( را بــه جــای خــودش بنشــاند، بــه خاطــر 

والیتعهدی مشروط
بررسی موقعیت منحصربه فرد سیاسی

 امام رضا علیه السالم 

حجت االسالم والمسلمین سعید بهمنی
عضو کمیسیون توسعه فرهنگ قرآنی شورای 

عالی انقالب فرهنگی

دوره حیــات امــام رضــا)ع( بــا دیگــر دوره هــای تاریــخ تشــیع و امامــت 
ــرار داشــته  ــه در سلســله اهــل بیــت ق ــز آشــکاری دارد. ایشــان ک تمای
کــم بــه شــمار می آمــد،  و طبعــًا بــه عنــوان رقیبــی بــرای طیــف حا
در ایــن زمــان از ســوی خلیفــه عباســی، مأمــون بــرای تصــدی امــر 
گرفتــن در رأس قــدرت مــورد توجــه و بــه روایتــی  حکومــت و قــرار 
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موقعیــت و شــرایط اجتماعــی مــردم اســت کــه بــه شــدت بــه اهــل 
کــه  گرایــش داشــتند. آن قــدر  امــام رضــا)ع(  بیــت و به خصــوص 
جــز حکومــت اهــل بیــت، باقــی حکومت هــا را جائــر مــی دانســتند 
کــه چــه تحولــی در نگــرش  و برنمی تافتنــد. نکتــه مهــم ایــن اســت 
مــردم؛ یعنــی حیطــه شــناختی، عاطفــی، رفتــاری و مناســکی مــردم 
کــم  خ داد کــه 120 ســال پــس از خالفــت امیرالمؤمنیــن)ع(- کــه حا ر
بــر کل مســلمانان بــود و نه تنهــا شــیعیان- بــه ایــن نتیجــه و ضــرورت 
ــه  ــوان خلیف ــه عن ــا)ع( را ب ــی الرض ــرت علی بن موس ــه حض ــیدند ک رس
کــم وقــت نیــز موافــق  کــم وقــت بپذیرنــد و حتــی حا رســول خــدا و حا

باشــد. 
بــود، باعــث  کــه تصادفــی ایجــاد نشــده  ایــن شــرایط اجتماعــی 
طولنــی  مــدت  ایــن  در  کــه  شــد  سیاســی  ضــرورت  آمادگــی 
مدیریــت شــده بــود؛ هــم توســط اهــل بیــت علیهم الســالم و هــم 
منصوبیــن ایشــان. ایــن حتــی می توانــد بــرای عالمــان، متفکــران 
و پژوهشــگران سیاســی مــا مهــم باشــد کــه چگونــه ایــن 120 ســال، 
ــدا  ــت پی ــل بی ــه اه ــدیدی ب ــل ش ــان تمای ــران چن ــوص در ای و به خص
ــود.  ــی می ش ــن تصمیم ــام چنی ــه انج ــر ب گزی ــت نا ــم وق ک ــه حا ــد ک ش
ایــن مقولــه را شــاید بتــوان بــا ایــن عنــوان کــه امــام معصــوم و سلســله 
امامــان علیهــم الســالم، بــا تغییــر اســتراتژی از جنــگ ســخت بــه 
ــی  ــان و ارزیاب ــیده اند، بی ــت اجتماعی رس ــن موقعی ــه ای ــرم ب ــگ ن جن
کــرد. مدیریــت ایــن ماجــرا از 30 ســال دوری امــام علــی)ع( از خالفــت 
ادامــه  امــام حســین)ع( هــم  امــام حســن)ع( و  آغــاز و در دوران 

 . بــد می یا
حضــرت اباعبــداهّلل)ع( بنــا بــه ضرورت هایــی، از ایــن نبــرد نــرم بیــرون 
می آیــد و قیــام عاشــورا شــکل می گیــرد و دوبــاره شــیعیان، عالمــان 
و بــه اصطــالح بــزرگان تشــیع بــه جنــگ نــرم رو می آورنــد. در ایــن 
مبــارزه، شــما هیــچ گاه نمی توانیــد خــط سازشــی پیــدا کنیــد، چــرا کــه 
یــا جنــگ نــرم اســت یــا جنــگ ســخت. ایــن فعالیــت اســت کــه نگــرش 
اجتماعــی را تغییــر داده و تمایــل و گرایــش شــدید بــه اهــل بیــت را در 
مــردم ایجــاد کــرده اســت؛ یعنــی ایــن تصمیــم مأمــون، یــک پروســه 
کــه  120 ســاله دارد، به خصــوص بعــد از شــهادت امــام حســین)ع( 
شــرایط سیاســی و اجتماعــی شــیعه بســیار ســخت و دشــوار می شــود 
بــا  نــرم  رویارویــی  نمی مانــد.  باقــی  نــرم  نبــرد  راهــی جــز  و هیــچ 
ــا عاشــورا یعنــی  ــه از ســقیفه بنــی ســاعده شــروع شــد، ت پروســه ای ک
ــه ای  ــه مرحل ــه پیــش رفــت و بعــد از آن ب ســال 61 هجــری یــک مرحل

ــدند. ــوب ش ــد منص ــه ولیعه ــا)ع( ب ــام رض ــه ام ــید ک رس
 البتــه در طــول ایــن دوران هــم فــراز و فــرودی وجــود دارد، امــا ایــن 
زمــان تــا ولیتعهــدی امــام رضــا)ع( نقطــه اوج اســت کــه یــک بــازه 
ــه مــا نشــان می دهــد و بعــد از حضــرت رضــا)ع(  ــی درخشــان را ب زمان

تــا زمــان غیبــت امــام زمان)عــج(. 
مــا می توانیــم بگوییــم ایــن ســه زمــان، ســه عرصــه مهــم اســت کــه 
قــرار داد و می توانیــم  بــه لحــاظ خــاص می تــوان مــورد مطالعــه 
مؤلفه هــای رویارویــی نــرم شــیعه را در تقابــل بــا دســتگاه خالفــت 
 .جــور و غاصــب ببینیــم و اثرگــذاری آن را بــر جامعــه شــاهد باشــیم

ژرف نگری در زندگی امام رضا )ع(
معرفی اجمالی کتاب االمام الرضا، تاریخ و دراسه 

کــه دربــاره ثامــن  از جملــه آثــار خــوب و تحلیلــی 
الحجج علی بن موســی الرضا علیه الســالم نوشــته 
شــده، کتاب» المام الرضا، تاریخ و دراســه« است 
که توســط عالم لبنانــی، ســید محمد جــواد فضل 
اهّلل نگاشته شــده و ســید محمد صادق عارف ، آن 
را با نــام »تحلیلــی از زندگی امام رضا علیه الســالم« 
ترجمه و بنیاد پژوهش هاى اسالمی آستان قدس 
رضوى ، آن را در ســال 1382 هجری شمســی برای 
نخستین بار منتشر کرده است. سید محمد جواد 
کتــاب، از علمــای لبنانــی  فضــل اهّلل، مؤلــف ایــن 
الصل اســت که در ســال 1938 در نجف اشرف متولد شــد و در سال 1975 از 

دنیا رفت.
این اثر شــامل دو بخش اســت که در بخش اول به زندگی سیاســی و به تعبیر 
مؤلف، زندگی تاریخی امام رضا علیه الســالم و در بخــش دوم، زندگی فکرى و 

به عبارتی روایات علمی آن حضرت می پردازد.
بخش اول عبارت اســت از احوال شــخصی، فضائل، برخورد با واقفه، روابط 
با هارون، ولیتعهدى، روابط با فضل بن ســهل، روابط با علویان و قیام آنان 
و بخش دوم آثار منســوب بــه امام، مناظرات، تفســیر، احــکام و دیگر روایات 

امام رضا علیه السالم. 
کتــاب حاضــر از مورخــان و نویســندگانی اســت  مرحــوم فضــل اهّلل، مؤلــف 
گــزارش هــا بــه ســادگی نگذشــته و آن هــا را بــه بررســی و تحلیــل و نقــد  کــه از 
گذاشــته اســت؛ از ایــن رو بــا رویکــردى محققانــه از موضوعــات مختلــف 
و  منابــع معتبــر  بــه  آنکــه در همــه مباحــث  اســت. ضمــن  گفتــه  ســخن 

دارد. تکیــه  گــون  گونا
مؤلف آن گونه که در مقدمه کتابش گفته است، درصدد روشن کردن برخی 
که در ابهام باقی  مسائل مربوط به تاریخ سیاسی زندگی امام رضا)ع( است 
مانده و بر اثر آن، برخی از تاریخ نگاران و پژوهش گران دچار خطا و اشتباه 
کرده و زحمت ژرف نگری و تحلیل  شده اند زیرا به مطالعه سطحی بسنده 
برای  نیز  را  کتابش  دوم  بخش  وی  نساخته اند.  هموار  خود  بر  را  مسائل 
کامل از ابعاد  کامل از زندگی امام رضا و ارائه تصویری  گاهی  دستیابی به آ

زندگی آن حضرت نوشته است.
کتاب حاضــر، نمونه اى از آثاری اســت که براســاس نقلهاى موجود، بخشــی 
از تاریخ شــیعه را تحلیل کرده، و زندگانی هشــتمین پیشــواى تشیع حضرت 
ثامن الحجــج علی بن موســی الرضا علیــه آلف التحیة و الثنــاء و جریان هاى 

 . فکرى و سیاسی عصر حضرتش را به نحوى گویا بازگفته است

سید جواد میرخلیلی
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دل نوشته

- حاجــی چه کنیــم وقتــی درها بــه رویمــان باز 
نیست؟

جمله ای را نوشــتم تــوی دفتــرش. نمی دانم از 
کجا شــنیده بودم، خوانده بودم یــا مال خودم 
بــود، نمی دانــم. نوشــتم »در بن بســت هــم راه 

آسمان باز است، ولی باید بال پرواز داشت.«
باور کنید در بن بست هم راه آســمان باز است، 
ولی تــو باید بال پرواز داشــته باشــی تــا بتوانی از 
آن کوچه بن بست به آسمان بروی، و شهیدان 

این گونه بودند...
امــروز بایــد رو کنیــم بــه چهــارده معصومــی که 
خداوند آفریده و به ما هدیه داده و ما قدرشــان 

را، نمی دانم می دانیم یا نه؟
ســّر و رازش را نمی دانم، اما همیشــه این سؤال 
در وجــودم سرکشــی می کنــد، ســؤالی کــه نه بر 
زبــان می تــوان جاری کــرد و نــه با قلــم می توان 
کــه چــرا پیامبــر مهربــان ما، رســول  نوشــت... 
خــدا)ص(، ایــن پیامبــر امیــن، رحیــم و رئــوف 
این گونــه فرموده انــد کــه »فاطمــه پــاره تن من 

است.«
و فقــط پیامبــر صبــر، دوســتی و مهربانــی، یک 
نفر دیگــر را کنار بی بــی فاطمه قرار داده اســت، 

راز رضا)ع(
چه کنیــم؟ در روزگار غریبــی زندگی می کنیم 
کــه صداهــای ناهنجــار، دائــم پــرده نازک تــر 
گوشــمان را بــه ارتعــاش در  از پوســت پیــاز 
اصــوات  بایــد مأمــن  کــه  گوشــی  مــی آورد. 
ملکوتــی باشــد، پــر شــده از غیبــت، دروغ، 
تهمت و هــزار چیــز ناجور دیگــر؛ هــزاران چیز 
کــه خــودم هــم  کــه... چــه بگویــم  دیگــری 
کــرده بــه  گوشــم عــادت  از ایــن جماعتــم و 
همان صداها؛ صداهایی که نباید بشــنوم و 

می شنوم، اما چه کنم؟
یــک بــار بعــد از صحبــت بــرای دانشــجویان 
در همــان دانشــگاه رضوی تــان، یــا بگویــم 
کــرد،  کســی ســؤال  رضوی مــان در مشــهد، 
بارهــا و بارها ایــن ســؤال را در چندیــن جای 
دیگــر، به خصــوص در چهــار پنــج ســال اخیر 

شنیده ام:

رضا برجی
مستندساز

ما  جـــان  و  روان  روح،  ــه  ک کــســی  از  نــوشــتــن 
سخت  بسیار  نــه،  کــه  مشکل  ایرانی هاست 
کــه بــارهــا و بــارهــا از دور  کسی  ــت. آن هــم  اس
گر  ا و  می کنیم  ســـالم  او  ــر  ب روز  هــر  نــزدیــک  و 
کــمــی اســــرار حق  کــمــی، فــقــط  گــوش هــایــمــان 
می آموختند، صدای ملکوتی اش را می شنیدیم 

که می فرماید علیکم السالم...
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و آن هم کســی نیســت جــز امــام مهربان تــر از 
مادرمان، آقا علی بن موسی الرضا)ع(...

چــرا پیامبــر فرمــوده »پــاره تــن مــرا در طوس 
بــه شــهادت می رســانند و همان جــا مشــهد 
اوســت«، و محل شــهادتش می شــود مأمن 
هــزاران دل بیقــراری کــه می خواهنــد در این 
را  زمانــه سراســر آشــوب و هیاهــو قلبشــان 

بسپارند به آسمان.
چرا فقــط دو تن باید پــاره تن رســول مهربانی 
باشــند؟ فاطمــه)س( و بعــد ششــمین نفر از 

نوادگان فاطمه)س( پاره تن او باشند؟!!
هرچه بیشــتر فکر می کنم، چراهای بیشتری 
برایــم ســاخته می شــود. چــرا فقــط مشــهد 
الرضــا، آرامــگاه امام رضاســت کــه هر بــار وارد 
می شــوی یــک زیــارت بــه حســابت نوشــته 
گــر در مشــهد باشــی و 10 بار  می شــود؟ یعنی ا
داخل حرم بروی و بیــرون بیایی، 10 زیارت به 

پایت نوشته می شود. 
چــرا فقط حــرم امــام رضــا)ع( این گونه اســت 
گــر  و دیگــر حرم هــا این گونــه نیســت؟ حتــی ا
طی یــک مــاه روزی چنــد بار بــه حــرم پیامبر 
مشرف شوی، در آخر فقط یک زیارت در نامه 
اعمالت نوشــته می شــود... چه رازی است؟ 
به هیچ جا نرسیده ام. هرچه بیشتر فکر کردم 

به تحّیرم اضافه شد!
خدایــا تــو خــوب می دانــی ســّر و راز آن را، آیــا 
دوری از وطــن باعــث شــده؟ ســامرا هــم آن 
زمــان از مکــه و مدینــه دور بــوده، چــرا طوس 
چنین اســت و ســامرا و معصومان مدفون در 

سامرا این گونه نیستند؟
چرا مشهد الرضا؟

ک خراســان را از تو  چرا کربــال که مــی روی خــا
می خواهنــد؟ ما که بــرای نماز خوانــدن باید 

به تربت امام حســین)ع( ســجده کنیم و اجر 
و صــواب آن از هــر تربــت دیگری بالتر اســت! 

نمی دانم...
خّدام حرم اباعبــداهّلل)ع( از ما ایرانی ها تربت 
حضــرت  حــرم  در  می خواهنــد،  خراســان 
اباالفضل)ع( خادمــی تربت امام رضــا)ع( را از 
ک  من طلب می کرد! عجب ســّری در این خا

نهفته است؟!!
یــا آن خانــواده مســیحی آلمانی، از همســایه 
ایرانی اش ســراغ دکتری را گرفته بودند که در 
ایران اســت و وقتی دکترها بیمــاری را جواب 
می کننــد، بــه این دکتــر متوســل می شــوند و 

مریض شفا می یابد! 
وقتی به ایران می آیند، تازه متوجه می شوند 
کــه مقصــود از آن دکتر چه کســی اســت. خدا 
چشــمه گوارایــی را در اختیــار ما گذاشــته که 
هرچــه از آن می نوشــی تشــنه تر می شــوی و 

هیچ وقت سیراب نمی شوی.
ای مــول و آقــای مــا! ایــن کشــور بیمــه شــما 
بزرگوار است، این جوانان که به پابوسی شما 
رهسپار خراسان می شوند، هم از شوق دیدار 
شــما و هــم از دردی کــه دارنــد ســر بــه دیــوار 
دلتنگــی گذاشــته، می نالند، گریــه می کنند، 

اشک می ریزند و...
آقــا امــام رضــا)ع( بــر ســر همــه آن هــا دســت 
می کشــد. همه آن ها می دانند که از هر کسی 
گر همه دســت رد به ســینه  که رانده شــوند و ا
آن ها بزنند، شما با آغوش باز به استقبالشان 
می آیید و دست نوازش بر سر آن ها می کشی؛ 
فرقــی نمی کنــد که شــیعه شماســت، یــا یک 

مسیحی آلمانی است.
ای امــام محبت و ســخاوت، ای امــام رئوف، 
ای خداوندگار دوســتی، هر روز چند نوبت به 

شما ســالم می کنیم. شــما هم عنایتی فرما تا 
این گوش های ما صدای شــما را بشــنوند. بر 

سالم شونده واجب است علیک گفتن. 
هرکســی که بــه شــما رجــوع می کنــد، از همه 
جــا بریــده می شــود. هرکــس پــا بــه خراســان 
گفتــن  لبیــک  امیــدش  تنهــا  می گــذارد، 
کــه پــاره تــن رســول  شماســت، لبیــک شــما 
خدایــی، لبیــک مادرتــان زهراســت، چــون 
فقط شــما دو تن را رســول خــدا پــاره تن خود 

خوانده است.
چــه بگویم؟چــه بگویــم از پــاره تــن رســول و 
پنجره فولد؟ به آن حرم مبارک نگاه می کنم و 
مردمی که آن جا نشسته اند و از دور به ضریح 
کــه  مبــارک خیــره می شــوند و اشــک هایی 

جاری می شود. آه یا اوللباب!
ای کسی که هر روز چند نوبت سالم می کنی!

ای کاش گوش هایمــان می توانســت علیــک 
شــما را بشــنود. امــا افســوس افســوس... در 
این روزگار غریــب گوش هایمان چه بد عادت 

کرده اند به صداهای ناجور.
ای خداوندگار عشــق! از تو طلب می کنیم که 
گــوش و دلی بــه ما عطــا کنــی که وقتی ســالم 
می دهیم، چــه از دور و چــه از نزدیک، علیک 
شــما را بشــنویم و بــه یقیــن می دانیــم شــما 
دست رد به سینه کسانی که از همه جا بریده 

می شوند و به سویتان می آیند نمی زنید.
آهــوان دشــت ها بــه ســوی شــما می آینــد و 
مــا شــیعیان بــه ســوی شــما، و همــه انتظــار 
می کشــیم که دســت نوازش شــما بر ســرمان 

کشیده شود.
    یا علی مدد
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یادمان

بیشتر مردم برای رسیدن به لحظاتی که قلبشان خالی از هرگونه آالیشی، 
آماده عرضه به محبوب باشد، حضور در زیارتگاه های منتسب به اهل 
که فقط به  زیارتگاه هایی  را برمی گزینند؛ همان  بیت)ع( و فرزندانشان 
َمشاهد )شهادتگاه( شریف امامان و امامزادگان ختم نمی شود و حتی 
جای پای ایشان را که قدمگاه لقب دارد نیز شامل می شود. قدمگاه های 
منسوب به پیغمبر)ص(، ائمه معصومین)ع( و اولیای خدا در بسیاری از 
کنون بیش از 215 مورد آن ها  که تا نقاط ایران زمین وجود دارد، به نحوی 
شناسایی شده و به ثبت رسیده است. دامنه انتساب این مکان ها به 
بزرگان دین نیز بسیار گسترده است و از خاتم اولیا)ص( تا خاتم اوصیا)عج( 
را در برمی گیرد، اما در این میان بیشترین قدمگاه های ایران منسوب به 
که با توجه به قطعی بودن سفر ایشان به ایران  ثامن الحجج)ع( است 
بسیار طبیعی است. البته از حدود 31 قدمگاه شناخته شده ای که در سطح 
کنون فقط 16 قدمگاه مورد تأیید  کشور به سلطان توس منتسب است، تا
گرفته است و بقیه یا جعلی بودن تاریخ آن ها به اثبات  کارشناسان قرار 
گفته نماند تاریخچه  رسیده یا این که در مسیر جاده والیت قرار ندارد. نا
تعدادی از این قدمگاه ها به اواخر عصر عباسیان، یعنی قرن هفتم هجری 
از پیشینه ای به قدمت عصر صفوی  آنان  اما اغلب  بازمی گردد،  قمری 
گواه آن  کید بر این که مستندات قانونی  برخوردارند. با این مقدمه و تأ
است که به احتمال قریب به یقین امام رضا)ع( پس از ورود به ایران از مرز 
کهگیلویه و بویراحمد، فارس، یزد، خراسان  شلمچه، مسیر خوزستان، 
جنوبی و خراسان رضوی را تا رسیدن به مرو و سپس بازگشت به توس طی 
کرده، در ذیل به معرفی قدمگاه های تأییدشده در این مسیر می پردازیم.

شلمچه
بر اساس همه اسناد موجود، سرزمین کنونی شــلمچه نقطه ای بوده 
کــه کاروان امــام رضا)ع( هنــگام حرکــت از مدینه به ســوی مــرو از آن به 
ک ایران قدم گذارده اســت. همین مســئله باعث شــده بود  داخل خا
این نقطه مــرزی از قدیم نزد مــردم خوزســتان، به ویــژه عرب زبان ها از 

اعتبار خاصــی برخوردار باشــد؛ به نحوی که بنــا به اعتقاد عمــوم، این 
شــهر نخســتین منزلــگاه و همزمــان قدمــگاه حضــرت در ایــران زمین 

محسوب شده و می شود.

آبادان
قدمگاه امام رضا)ع( در شــمال شهرســتان آبادان، پشــت بیمارستان 
آرین )آیت ا... طالقانی کنونی( و در مسیر روستای فیاضیه واقع شده و 
دومین نمونه تأییدشده از این آثار است. بنای مذکور در گذشته ساده 
و از گل و حصیر بود که مردم برای دعا و نیایش آن جا می رفتند. این بنا 
تا سال1353خورشیدی محل راز و نیاز مردم آبادان و شهرهای اطراف 
کبرداری برای  بود، اما در این سال به وسیله رژیم گذشــته به بهانه خا
احداث کوی ملت و ســاختمان سازی در شــهرک مجاور به طور کامل 
منهدم شد و از بین رفت. پس از پیروزی انقالب اسالمی، شروع جنگ 
تحمیلــی مانع از بازســازی آن شــد، اما ســال 1379 به اهتمام ریاســت 
وقــت اداره اوقاف شهرســتان آبــادان این قدمــگاه بازســازی و از نو بر پا 
کنان محلی تا پیش از تخریب این بنا در  شد. بر اســاس گفته های ســا
کنون نیز  رژیم گذشــته رد پای حضرت بر دیــوار آن نقش بســته بــود و ا
جایی که بــر پایه گفته کهنســالن، پیــش از این رد پای حضــرت در آن 
نصب بوده از حرمت ویژه ای نزد مردم عرب زبان محل برخوردار اســت 

و به آن دخیل می بندند.

اهواز
ســومین قدمگاه ثامــن الحجــج)ع( در ایران، مســجد علی بن موســی 
الرضا)ع( اهواز است که بر اساس اسناد و مدارک موجود، قدیمی ترین 
نقطــه ایجاد شــده به نــام امــام هشــتم در ایــران محســوب می شــود. 
به گواه تاریخ نویســان، این مســجد را که روبه روی ســد شــادروان قرار 
داشــته، خود آن حضــرت هنــگام حرکــت در راه مدینه به خراســان بنا 
کــرده اســت. اعتقاد مــردم اهــواز آن اســت که مســجد علی بن موســی 

جای پای آفتاب 
قدم به قدم به پابوسی 

قدمگاه های حضرت رضا علیه السالم

رضا سلیمان نوری
پژوهشگر  و  ایرانشناس
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الرضــا)ع(، قدمگاه امام رضا)ع( اســت. این امر را ابودلــف، جغرافیدان 
معروف مســلمان که حدود 140 ســال پــس از شــهادت امام رضــا)ع(، 
یعنی ســال 341 قمری به ایران ســفر کــرده و ســفرنامه ای در ایــن باره 
کید قــرار می دهد. بر اســاس مدارک  از خــود به یادگار گــذارده، مــورد تأ
موجود، محل دقیق کنونی این مسجد و قدمگاه، همان محل مقبره 
گرد بزرگ ائمه معصوم علی بن مهزیار است. تا سال گذشته  فعلی شــا
در قســمت غربی مقبره علی بــن مهزیار پیوســته به آن، ســالنی وجود 
داشــت که احتماًل همان مســجد امام رضــا)ع( بود، زیــرا وی وصیت 
کرده بود پس از مرگ، او را در مسجد علی بن موسی الرضا)ع( و در جوار 
قدمگاه آن حضرت دفن کنند. گفتنی اســت متأســفانه اواســط سال 
گذشــته هیئت امنای ایــن بقعه به بهانه بازســازی و گســترش مقبره، 

همه ساختمان های مرتبط با آن را خراب کردند.

رامهرمز
کنــون اغلب محققان  دیگر قدمگاه منتســب به حضــرت رضا)ع( که تا
بــر صحــت آن انگشــت گذاشــته اند نیــز در خوزســتان قــرار دارد. ایــن 
قدمگاه در مســیر رامهرمز به رامشــیر قرار گرفتــه و اهالی محلــی آن را با 
عنوان »علی مخلط« می شناســند. بر اســاس مدارک موجود، کاروان 
امام رضا)ع( هنگام عبور از شهرســتان رامهرمز در وســط باغــی واقع در 
کنــون این باغ  محلــه گچ کوب هــای آن شــهر مدتی اقامــت داشــتند. ا
ج از شــهر کنونــی، حــدود کیلومتر 15 جاده رامشــیر  در منطقــه ای خار
قرار گرفته اســت. البته برای زیــارت این قدمگاه فقط حرکــت در جاده 
کنــون بقعــه در دل یک منطقه  رامهرمز به رامشــیر کافی نیســت، زیرا ا
حفاظت شده محیط زیست واقع شده و باید حدود ده کیلومتر نیز در 

کی پیشروی کرد تا به آن رسید. جاده های خا

ارجان بهبهان
قدمگاه قطعی بعدی نیز در محدوده خوزستان قرار دارد. این بنا یکی 
از معدود بناهای بازمانده از شــهر ارجان باســتانی اســت کــه در محله 
بکان این شــهر، واقع در هشــت کیلومتری شــمال بهبهــان فعلی قرار 
گرفته اســت. بنابر اعتقادات مــردم محلــی و البته گواهی اهــل تاریخ، 
زمانی که امام رضا)ع( از مدینه به ســمت توس حرکت می کردند، شب 
را در مســجد جامع بــکان که آن زمــان در مرکــز ارجان واقع بــود بیتوته 
کردند و این گونه این مکان قدمگاه آن حضرت شــد. بر اســاس مدارک 
موجود، بنــای کنونی قدمــگاه بکان ریشــه در عهد دیلمیــان دارد و در 
طول تاریخ هر زمان که به تخریب کشیده شــده، تعمیراتی نه چندان 
اساســی در آن صورت گرفته است. هر چند خادم مســتقر در مجاورت 
این قدمگاه در نگهــداری آن تالش وافــری دارد و طی ســال های اخیر 
توســط برخی خّیران محلی، از جمله ولی اهّلل شــجاع پوریان، نماینده 
اسبق این شــهر در مجلس شورای اســالمی تغییراتی در این مجموعه 
صورت گرفته، اما بنا بــه مرمت و بازســازی نیاز دارد. بــه روایت همین 
خادم، پیش از این شعر معروف »گر میسر نشود بوسه زنم پایش را/ هر 
کجا پای نهد بوســه زنم جایــش را« در ســر در این بنا نقش بســته بوده 

است.

دیل گچساران
ج شویم، نخســتین قدمگاه تأییدشــده در مسیر  از خوزســتان که خار
جاده ولیت در روستایی با نام دیل قرار دارد. این روستا از توابع بخش 
مرکزی شهرســتان گچســاران اســتان کهگیلویه و بویراحمد بوده و در 
25 کیلومتری شــمال غربی دوگنبــدان و 184 کیلومتری یاســوج واقع 
شده است. آب و هوای آن در فصل بهار مطبوع و دلپذیر، در تابستان 
گــرم و خشــک و در زمســتان بارانــی و معتــدل اســت. مــدارک تاریخــی 
موجــود، عبــور کاروان جــاده ولیــت از ایــن مــکان و درنتیجــه صحت 

قدمگاه موجود در آن را تقریبًا قطعی می کنند.

سده
قدمگاه بعدی قطعی ثامن الحجج)ع( در سده فارس قرار دارد. پیش 
از اســالم، اصلی ترین راه ارتباطی تخت جمشــید و خلیج فارس از این 
مکان که تا مرکز شهرســتان اقلید 75 کیلومتر فاصله دارد، می گذشته 
اســت. قدمگاه ســده، از جمله قدمگاه های منســوب به امام رضا)ع( 
اســت. بنابــر اعتقــاد مردم شــهر ســده، ایــن قدمــگاه در مســیر حرکت 
آن حضرت بــود و آن حضــرت مدتــی آن جا ســکنا گزیدند. امــروزه این 
قدمگاه با نــام مســجد امیرالمومنیــن)ع( شناســایی می شــود و البته 
کــه محلی هــا معتقدنــد توســط آن  پشــت آن چشــمه ای وجــود دارد 

حضرت برای وضو گرفتن ایجاد شده است.

»بیرون« ابرکوه
مســجد بیــرون ابرکــوه کــه پــس از ســرو چنــد هــزار ســاله ایــن شــهر، 
کنان کهن آن شــناخته می شود، قدمگاه بعدی  کهن ترین یادگار سا
امام علی بن موسی الرضا)ع( است. ابرکوه یا ابرقوه امروزه جزو استان 
یزد اســت، اما در عصر امام رضا)ع( جزو فارس بود. مســجد »بیرون« 
در حومه این شــهر قــرار دارد و از قدیم اعتقــاد بر این بود این مســجد 

منزلگاه و قدمگاه ثامن الحجج)ع( است.
در این قدمگاه کتیبه ای از کاشــی معرق در ســه رشــته خط به عرض 
تقریبــی 65 ســانتیمتر و طــول 5 متــر بــر پیشــانی ســر در ورودی بــه 
رنگ های آبی و سفید نصب شــده اســت. با توجه به قرار گرفتن این 
قدمگاه در راه باســتانی موســوم به راه شــاهی و وجود آثار باستانی در 
منطقه و قدمت بنای مسجد بیرون که به سال های نخستین ورود 
اســالم بــه ایــران بازمی گــردد، صحت ایــن قدمگاه مــورد تأییــد تمام 

کارشناسان است.

ده شیر
یکی دیگر از قدمگاه های امام رضا)ع( در ده شــیر یا قریه شــیر روستای 
باســتانی واقــع شــده کــه در مســیر ابرکــوه بــه تفــت قــرار دارد. فاصلــه 
ده شــیر تا ابرکوه حدود 65 کیلومتر و تا تفت 67 کیلومتر اســت. اسناد 
تاریخــی وجود ایــن قدمــگاه را حداقل از قــرن پنجم قمری به این ســو 
تأیید می کننــد. همچنین قرار گرفتن آن در تنها مســیر ممکن تاریخی 
دسترســی به تفت و وجــود آثاری قدیمــی چون یک رباط و مســجد در 

آن، بر صحت این قدمگاه مهر تأیید می زند.

 نقطه مرزی شلمچه 
از قدیم نزد مردم 
خوزستان، به ویژه 
عرب زبان ها از 
اعتبار خاصی 
برخوردار بوده 
است؛ به نحوی که 
بنا به اعتقاد عموم، 
این شهر نخستین 
منزلگاه و همزمان 
قدمگاه حضرت)ع( 
در ایران زمین 
محسوب شده و 
می شود
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توران پشت
تــوران  باســتانی  روســتای 
کــه در ســر راه تفــت  پشــت 
بــه یــزد قــرار دارد، میزبــان 
الحجــج)ع(  ثامــن  قطعــی 
در زمان سفرشــان به ایران 
بوده اســت. بنــا بــه اعتقاد 
کوچــک  مســجد  مــردم، 
امــا بســیار معنــوی روســتا 
امــام  قدمــگاه  و  منزلــگاه 

رضا)ع( است. توران پشت به دلیل دیگری هم نزد دوستداران عالم آل 
محمد)ص( جایگاه ویژه ای دارد و آن معدن سنگ آن است که سنگ 
قبر سبزرنگ سابق مقبره معصوم دهم از آن تهیه شده بود. قرار گرفتن 
روستای توران پشت در مسیر جاده ولیت و قدمت بناهای موجود در 
آن، به ویژه مســجد، قلعه تاریخی و گنبد جنید بغدادی همگی دال بر 
صحت عبور آن حضرت از این روستا در طول سفر کاروان ولیت است.

راشا
ُ

ف
روستای ُفراشا یا اسالمیه که در هشت کیلومتری شهرستان تفت از راه 
ابر کوه قرار دارد، جایگاه دیگر قدمگاه های منتسب به امام هشتم)ع( 
اســت. بر اســاس اســناد، ســاختمان قدمــگاه حضــرت در این روســتا 
کویه دیلمی  در ســال 512 قمری به امر گرشاســپ بن علــی از امــرای کا
ســاخته شــده اســت. ســنگ قدمگاه فراشــا، نفیس و معروف اســت. 
اصل بنای مســجد علــی بن موســی الرضــا)ع( در فراشــا، چهــار ضلعی 
اســت و هر ضلع آن از داخل، هشــت متر اســت. در ارتفاع قریب به سه 
متر، بنا به هشــت ضلعی بدل شــده و بر ســر آن گنبد آجری قــرار گرفته 
است. بنا دارای ســنگ تاریخی و کتیبه و تزئینات داخلی و یادگارهای 

زیادی است.

رِط یزد
ُ

ف
مســجد فرط شهرســتان یزد، پنجمین قدمگاه امام خوبی هــا در این 
استان اســت. طبق کتیبه موجود در این مسجد که ســال 516 قمری 
نوشته شد، این مکان تا پیش از ساخت مســجد به مقام امام رضا)ع( 
معروف بوده است. سنگ ســفید گرانقیمت و بســیار معروف قدمگاه 
مسجد فرط، سالیان گذشــته از یزد به مشــهد رضوی منتقل و امروزه 

در موزه مرکزی آستان قدس به بازدید عموم گذاشته شده است.

مشهدک خرانق
آخرین قدمگاه مورد تأیید ثامن الحجج)ع( در استان یزد در مجاورت 
قلعه باستانی خرانق در60 کیلومتری شمال شــرقی یزد و در محدوده 
شهرســتان اردکان قرار دارد. این بنا که با نام مشــهدک معروف است، 
بقعــه ای کوچــک و ِگلی اســت کــه طاقــی گنبــدی دارد. مــردم محل، 
مشــهدک را مکان عبادت و نمــاز امام رضــا)ع( می داننــد. در این بقعه 
کســتری رنگی به انــدازه 29 × 27 ســانتیمتر بر دیوار ســمت  ســنگ خا

قبلــه نصب شــده که بــه خط 
نســخ عبارتــی بــه تاریــخ 595 

قمری بر آن حک شده است.

امامزاده محروق نیشابور
تــا  یــزد  خرانــق  فاصــل  حــد 
به جــز  خراســان،  نیشــابور 
در  شــکی  محــل  ـ  قدمــگاه 
کنــون مــکان  ســاغند یــزد ـ تا
کــه از آن بتــوان بــه  دیگــری 
طور قطع بــه عنوان قدمــگاه ثامن الحجــج)ع( در جریان ســفر خود به 
ایران نام برد، شناخته نشده است، اما در محدوده این شهرستان دو 
مکان با وجود قدمگاه هایی ثبت شــده بر دیوار وجود دارد. نخستین 
آن ها، بنای امامــزاده محروق اســت. به روایت اســناد و کتــب تاریخی 
موجود، ایــن بنا که مدفــن محمد بــن محمد بن حســین بــن زید بن 
امام سجاد)ع( شناخته می شود از جمله قدمگاه های امام رضا)ع( در 
نیشــابور اســت. بر دیوار این مقبره که در محله قدیم تالجرد این شهر 
واقع شده سنگی نصب شــده که اثر دو جای پای بر آن دیده می شود و 

مردم معتقدند قدمگاه امام رضا)ع( است.

قدمگاِه نیشابور
اســپریس یا اســپرس کــه امــروزه بــه شــهر تبدیــل شــده و به نام شــهر 
قدمگاه شــناخته می شــود، دیگر مکانی اســت کــه به طور قطــع امام 
رضا)ع( هنگام ســفر به توس و مــرو در آن توقف داشــته اند. این مکان 
که در 24 کیلومتری شــرق نیشابور واقع شــده، مجموعه ای مشتمل 
از یک بقعه، باغ، کاروانســرا، حمام و یک آب انبار اســت. در این بقعه 
که در زمان شــاه ســلیمان صفوی تکمیل شــده، سنگی ســیاه وجود 
دارد کــه آثار پــای انســانی بر آن نقش بســته اســت. بــر اســاس روایات 
موجود، این رد پا متعلق به عالم آل محمد)ص( است. در کنار این بنا 
چشــمه ای وجود دارد که بنابر روایات محلی توسط ثامن الحجج)ع( 

ایجاد شده است.

خ مشهد ده سر
آخرین قدمگاه رسمی امام رضا)ع( در مسیر سفر به توس در روستایی 
کنــون ده  واقــع در بخش احمدآبــاد مشــهد قــرار دارد. این روســتا که ا
ســرخ نام دارد در منابع قدیم با نام قریه الحمراء شــناخته می شده که 
ک زمین هــای اطراف آن اســت. بنابــر روایات  به دلیل ســرخ بودن خا
ج شــد، در راه توس به این ده رســید  پــس از این که امام از نیشــابور خار
و با دستان خود زمین را کند. چشمه آبی جوشید و ایشان و همراهان 
از آن آب وضو گرفته و نماز خواندند. این چشــمه در قرن ششــم به نام 
کنون نیز به همین نام در روستای ده سرخ  چشمه رضا مشــهور بود و ا
قــرار دارد. در کنار چشــمه ده ســرخ، قطعه زمینی مشــهور بــه تختگاه 
امام واقع است که از نظر اهالی متبرک بوده و قدمگاه آن حضرت تلقی 

  .می شود
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نظر رهبر انقالب درباره فیلم »ماجرای نیمروز«
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار عوامل فیلم ماجرای نیمروز 
فرمودند: »این فیلم بسیار خوب بود. همه اجزای فیلم عالی بود، 
کارگردانی عالی بود. بازی ها و قصه عالی بود. فیلم خوش ساخت 
کران فیلم ماجرای نیمروز در جشنواره فیلم فجر،  بود.« پس از ا
این فیلم در محضر رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهّلل 
کران شدو ایشان با اشاره به سکانسی از این  العظمی خامنه ای، ا
کسازی خانه موسی خیابانی توسط  فیلم درباره محاصره و پا
که این قضیه  گفتند: »آن روزی  نیروهای اطالعاتی و امنیتی 
)محاصره منزل موسی خیابانی( اتفاق افتاد من محضر امام)ره( 
بودم. بچه ها آمدند و گفتند؛ از جمله همین آقای سیف اللهی، 
گزارش  که به امام  که قضیه تمام شده؛ آمدند  گفتند  آمدند و 

بدهند. با دیدن فیلم شیرینی آن روز تکرار شد.«

چاپ سی و دوم »آب هرگز نمی میرد« 
»آب هرگز نمی میرد« شامل خاطرات میرزا 
محمــد ســلگی، از جانبــازان دوران دفــاع 
مقــدس، به تازگــی توســط نشــر 27 بعثت 
به چاپ سی و دوم رســیده است. تقریظی 
که رهبر انقــالب بر این کتاب نوشــته اند، از 
جمله دلیــل اســتقبال مخاطبــان از این 
کتاب طــی ماه های گذشــته بوده اســت. 

»آب هرگز نمی میرد« خاطرات محمدسلگی 
فرمانده گردان 152 حضرت اباالفضل لشــکر 
کــه بــه قلــم  انصارالحســین را در بــر می گیــرد 
حمید حســام تدویــن شــده اند. ایــن کتاب 
در ســال 93 برنــده جایــزه جــالل آل احمــد 
شــد. چاپ اول این کتاب در سال 93 توسط 
انتشــارات صریر منتشــر شــد و به تازگی چاپ 

سی و دوم آن راهی بازار نشر شده است.

شرح کریم زمانی بر »فیه ما فیه« به چاپ هفتم 
رسید

کتــاب »شــرح کامــل فیه مــا فیــه« اثــر کریــم زمانی، 
به تازگــی توســط انتشــارات معیــن بــه چــاپ هفتم 
رســیده اســت. چاپ اول این کتــاب در ســال 1390 
راهی بــازار نشــر شــد. پــس از چهــار ســال و در ســال 
94، چاپ پنجم ایــن اثر ادبیـ  تحلیلی بــه بازار آمد. 
ســال 95 هــم چــاپ ششــم و به تازگــی چــاپ هفتم 
»شــرح فیه ما فیه« توســط این ناشــر راهی بازار نشر 
شــده اســت. »فیه مــا فیه« کــه بــا عنــوان »مقالت 
مولنــا« هــم شــناخته می شــود، یکــی از آثــار منثــور 
مولنــا جالل الدین محمد بلخی اســت کــه طی 30 
ســال از ســخنان و جمالت او گردآوری شــده است. 
گردآوری این اثر پس از درگذشــت مولنا انجام شده 
است. اولین نسخه تصحیح شده این کتاب توسط 
بدیع الزمــان فروزانفر در ســال 1335 منتشــر شــد و 
تصحیح کریم زمانی، در سال های اخیر انجام شده 
است. چاپ هفتم »شرح کامل فیه ما فیه« با 662 

صفحه و قیمت 350 هزار ریال منتشر شده است.

خبر اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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خبر

تعزیه ای برای »شهادت قائم مقام فراهانی« 
بــه اعتقــاد مهــدی دریایــی، مجلــس »شــهادت قائــم مقــام 
فراهانــی« بــه نوعــی بازگوکننــده تحولــی جدیــد در شــیوه 

نوشتاری نسخ تعزیه است.
دریایی که مجلس شــهادت قائم مقــام فراهانی را بــرای حضور 
در مرحلــه بازبینی جشــنواره نمایش هــای آیینی ســنتی آماده 
می کنــد، با بیــان ایــن توضیح کــه مهم تریــن هدفــم از انتخاب 
مجلس »شهادت قائم مقام فراهانی« بکر و منحصربه فرد بودن 
این نسخه در بین دیگر نســخ مجالس غریب تعزیه خوانی بود، 
تصریح کرد: این اثر به نوعی بازگوکننده تحولی جدید در شــیوه 
نوشــتاری نســخ تعزیه در دوره ای خــاص از تاریخ شــبیه خوانی 
ایران است. از نظر ساختار نمایشی نیز فصل جدیدی از سرایش 

نسخ شبیه خوانی در ایران را نمایان می کند.

سند عفاف و حجاب توسط سازمان 
تبلیغات اسالمی تنظیم شد

رئیس ســازمان تبلیغــات اســالمی گفت: 
ســند عفــاف و حجــاب تنظیــم شــده و 
عنــوان  بــه  اســالمی  تبلیغــات  ســازمان 
قائم مقام شورای عفاف و حجاب فعالیت 
می کنــد. مهــدی خاموشــی در دیــدار بــا 
شــهرهای  اســالمی  تبلیغــات  پرســنل 

کارکنــان  کــرد:  مازنــدران در بابــل اظهــار 
عرصــه  جهادگــران  اســالمی،  تبلیغــات 

فرهنگ دینی و قرآنی هستند.
خاموشی بیان کرد: در مؤسسه سوره مهر 
سازمان تبلیغات اسالمی، بین 300 تا 400 
کتاب بــا عناوین مختلف اعتقــادی چاپ 

می شود.

جشن های دهه کرامت در حرم امام رضا)ع(
آیــت اهّلل ســعیدی بــا بیــان این کــه اعیــاد دینــی و 
مذهبی با مشــارکت هرچه بیشــتر مــردم در برگزاری 
کــرد: کلیه  مراســمات، پــاس داشــته شــود، اظهــار 
دســتگاه ها با هدف نفــوذ شــادی اهل بیــت)ع( در 
جامعه، به برپایی جشن های این دهه در مساجد، 
حسینیه ها و خانه  های مؤمنین کمک و مساعدت 

کنند.
تولیــت آســتان مقــدس حضــرت معصومــه)س( بــا 
اشــاره بــه روایتــی از امــام صــادق)ع( مبنی بــر این که 
شــیعیان در حزن اهل بیــت)ع( محزون و در شــادی 
ایشان شــادمانند، ادامه داد: همان طور که مردم ما 
در حزن و عزای اهل بیت)ع( با ادب و احترام شــرکت 
می کنند، در شادی این بزرگواران نیز همان گونه باید 
در میــدان حاضــر شــوند؛ بایــد در مقابــل فضایی که 
گاهان و گاه دشــمنان مبنی بر این که شیعه  گاهی ناآ
آئین شــاد بودن را نمی دانــد ایجاد می کننــد، در این 

اعیاد مبتنی بر آموزه های دینی، شادی را بروز دهیم.
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اثر برگزیده جایزه جالل به انگلیسی ترجمه شد
مجموعه داســتان»روباه شــنی«، نوشته محمد کشــاورز که 
ســال گذشــته به عنوان برگزیده جایــزه ادبــی جالل آل احمد 
انتخاب شــده بود، با همکاری انتشــارات شــمع و مه به زبان 

انگلیسی ترجمه شد.
این مجموعه داستان توســط زهرا رضازاده به زبان انگلیسی 
 »o'clock, Argentina square«  ترجمه شده اســت و با عنوان
منتشــر می شــود. این ترجمــه بــا ادیــت ویراســتار آمریکایی، 

کیل مک اروین، برای انتشار آماده شده است. ما
بنا بر اعالم ناشر، مراســم رونمایی از این ترجمه در غرفه ملی 
ایران در نمایشــگاه کتاب فرانکفورت در ســال جاری خواهد 

بود.

تریلی نمایش سیار کانون به کجا 
می رود؟

آذربایجان غربی، کردســتان و کرمانشاه 
در حالــی میزبــان تریلــی نمایــش ســیار 
کانون خواهند بــود که دســت اندرکاران 
نمایش »شــکارچی و پرنده« ایــن روزها 

آماده  سفر به این سه استان  هستند.
درباره  داســتان این نمایش نوشــته اند: 

»یکی از ماهرترین شکارچیان دنیا برای 
شــکار پرنده ای کمیاب بــه راه می افتد. 
کــه جوجــه پرنــده تــا بــه حــال  از آن جــا 
گمــان می کند  شــکارچی ندیده اســت، 

این فرد دوست جدید او است.
نویســنده این اثر، امیر مشــهدی عباس 
و کارگردان هــای آن مجتبــی گوهرخای 

و نیلوفر سیاری هستند.

داریوش ارجمند: مشتری شبکه قرآن هستم
و  ســینما  پیشکســوت  بازیگــر  ارجمنــد،  داریــوش 
تلویزیــون، بــا اشــاره بــه عالقمنــدی اش بــه شــنیدن 
آثــار قاریان قــرآن گفت: مــن همــه تالوت ها را دوســت 
دارم، حتــی وقتــی در شــبکه قــرآن ســیما یــک کودک 
قرآن می خواند و شــما قرائت او را اصالح و او را  تشــویق 
می کنیــد؛ مــن لــذت می بــرم. او همچنیــن افــزود: مــا 
موســیقی و ترانــه ایرانــی و خارجی هم می شــنویم، اما 
درباره خاســتگاه تالوت قرآن کریم، احســاس می کنم 
صدای ملکوتی قاریان از همان جایی نشــأت می گیرد 
که قــرآن آمده وگرنــه نمــی تواند بــر مخاطــب تأثیرگذار 
باشــد، ضمن این که من تمام آیــات و تمامــی قاریان را 
می پســندم، اما صــدای مصطفی اســماعیل انتخاب 
من است. بازیگر نقش مالک اشتر در پاسخ به پرسش 
مجری برنامه درباره نقشی که در ســریال امام علی)ع( 
بازی کرده بــود گفت: امیــدوارم این کارها مــورد قبول 
حق باشــد. من تالش کــردم خدمــت و عبادتــی کرده 

باشم. خداوند را در نظر داشتم و از او استعانت گرفتم.
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روایت نویسندگان مسافر بوسنی از پیاده روی صلح
نویســندگانی کــه به تازگــی از ســفر بوســنی و برنامــه »10 روز در 
بالــکان« بــه کشــور بازگشــته اند، در نشســت روز یکشــنبه بــا 
عالقمنــدان و اهالی رســانه، روایت های خــود را از این ســفر و 
شرکت در مراسم سالگرد نسل کشی سربرنیتسا ارائه خواهند 

داد.
 مجیــد قیصــری، داســتان نویس، مــدرس قصه نویســی و 
برگزیــده جایــزه جــالل آل احمــد، مریــم بــرادران، نویســنده 
کتــاب »ر« و برنــده جایــزه جــالل آل احمــد، حامد عســکری، 
ترانه ســرا و برگزیــده جشــنواره شــعر فجر و همچنین محســن 
رضوانی، شاعر و نویسنده رمان »گچ پژ« در برنامه »17 دقیقه 
حرف حســاب« بــا عنــوان »روایــت سربرنیتســا« ســخنرانی و 

شعرخوانی خواهند داشت. 

عملیات مرصاد در »روزگار مجنون« 
به تصویر کشیده می شود

فیلـم  یـک  عنـوان  مجنـون«  »روزگار 
سـینمایی با موضوع دفـاع مقدس اسـت 
کـه پیـش تولیـد آن آغـاز شـد. ایـن فیلـم 
کارگردانـی  را یاسـمن نصرتـی  سـینمایی 
خواهـد کـرد. حسـن برزیـده در ایـن پـروژه 
کارگـردان حضـور دارد و  بـه عنـوان مشـاور 

فیلمبـرداری ایـن کار تا یک مـاه آینـده آغاز 
گـزارش آمـده، ایـن  خواهـد شـد. در ایـن 
فیلـم در شـهرهایی چـون سـرپل ذهـاب، 
کرمانشـاه و ایـالم جلـوی دوربیـن  پاتـاق، 
امیـر  بـه حـال، حضـور  تـا  رفـت.  خواهـد 
دانایی فـر بـه عنـوان بازیگـر اصلـی در ایـن 

فیلـم قطعـی شـده اسـت. 

چاپ 611 هزار جلد قرآن در سال جاری
مدیر اداره تصحیح ســازمان دارالقرآن، از چاپ 611 
هزار جلد قرآن در سه ماهه نخست امسال در کشور 

خبر داد.
قــرآن  تصحیــح  اداره  مدیــر  مرتضــوی،  عزیــزاهّلل 
سازمان دارالقرآن الکریم، با اشاره به آمار چاپ قرآن 
در خردادماه امسال گفت: در ماه گذشته 25 مجوز 
چــاپ از ســوی ســازمان دارالقــرآن صــادر شــده که 
شــمارگان آن 261500 نســخه اســت و از ایــن تعــداد 
19 مجوز کلی با شــمارگان 129500 نســخه و 6 مجوز 

جزئی با شمارگان 132 هزار نسخه بوده است.
او افزود: طی این مدت 12 مجوز نشر با شمارگان 87 
هزار نســخه از ســوی ســازمان دارالقرآن صادر شده 
اســت. مرتضــوی در ادامه بــه آمار مجوزهــای صادر 
شــده طی ســه ماه گذشــته اشــاره کرد و گفت: طی 
سه ماه نخست امسال، 69 مجوز چاپ با شمارگان 
611 هــزار جلــد قــرآن و 22 مجــوز نشــر بــا شــمارگان 

161500 جلد قرآن صادر شده است.

خبر
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مشروطه

تجربه ناتمام مشروطیت

مشروطه نافرجام و ظهور استبداد
شیخ شهید؛  موافق یا مخالف مشروطه؟
حائری؛ مشروطه و تأسیس حوزه علمیه
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کلمه نخست

جنبــش مشــروطه خواهی تحولــی عظیم 
در تاریــخ معاصر ایــران بود. ایــن رویداد، 
کشــور را بــا تغیــرات مهمــی روبــه رو کــرد و 
بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان  ایــران را 
کشــورهای  میــان  در  پارلمــان  تشــکیل 
منطقه در ســطح دنیــا معرفــی کــرد. اما با 
ایــن وصــف، به رغــم تالش هــای زیــادی 
که برای تأســیس پارلمــان و اســتقرار نظم 
گرفــت،  صــورت  کشــورمان  در  قانــون  و 
مســائل چالش برانگیز سبب شــد که این 
کــه بــرای آن  جنبــش بــه نتایــج مطلوبــی 

متصور بودند نرسد.

کامــی مشــروطه خواهان در همان  اولیــن نا
روزهــای آغازیــن نهضت پدیــد آمــد و باعث 
شــد که این ایــده مترقی سرنوشــت تلخی را 
کنــد. در ابتــدای شــکل گیری نهضت،  پیدا 
مشــروطه خواهان  هــم  و  متدینیــن  هــم 
متجــدد، بــا یــک هــدف مشــترک و آن هــم 
اســتقرار قانــون، وارد عرصــه شــدند، امــا به 
فاصلــه اندکــی میــان ایــن دو جریــان اصلی 
شــد.  حاصــل  جدایــی  و  نقــار  مشــروطه، 
مذهبیون به رهبری روحانیــت بر آن بودند 
تــا در ســایه تمســک بــه شــریعت، نظامــی 
بر ســر کار آیــد که ضمــن کوتاه کردن دســت 
زمینه هــای  دولتــی،  مأمــوران  و  درباریــان 

تحدیــد ســلطنت مطلقــه ایجــاد شــود. در 
دیگر ســو متجددانــی بودند کــه علت اصلی 
عقب ماندگی ایران را ریشــه دار بودن ســنت 
در میان جامعه ایرانی می دانســتند و از این 
رو بــا نــگارش رســاله های متعدد سیاســی، 
ایجــاد  و  مطبوعــات  فضــای  از  بهره گیــری 
مهــم،  شــهرهای  در  بســیار  انجمن هــای 
ضمن رهایــی از میراث گذشــته، روند تغییر 
هویتــی ایــران را شــکل دهنــد. ایــن رویه در 
رویکــردی  چنــان  از  زمــان  آن  مطبوعــات 
کــه در روزنامــه »مجلــس«،  برخــوردار بــود 
دین پیامبــر را کهنــه دانســتند و در روزنامه 
بــرای  را  شراب فروشــی  وطــن«،  »نــدای 

تجربه ناتمام
مشروطیت
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 بسیاری از افراد،  اعم از روحانی و متجدد که دعوی مشروطه خواهی داشتند، شاید درک درستی 
از این مفهوم نداشتند.

متجددان با دیدن 
پیشرفت در 
ممالک غربی و 
روند شکل گیری 
پارلمان در 
این کشورها، 
می پنداشتند 
که عامل اصلی 
عقب ماندگی 
جامعه ایرانی 
وابستگی به 
سنت های گذشته 
است و از این رو بر 
این باور بودند که 
برای رهایی از تنگنا 
باید مردم از نوک 
پا تا فرق سر فرنگی 
شوند

ج تنظیمــات بلدّیــه لزم شــمردند و  مخــار
در روزنامــه »تنبیه«، کاریکاتــوری از علمای 
دینی بــه صــورت حیوانــات منتشــر کردند و 
نشــریات دیگر هم علت عقب ماندگی شــرق 
را دین اسالم شمردند و امام زمان را موهوم 
انبیــای  از  را  خواندنــد و فیلســوفان غــرب 

گاه تر و داناتر نامیدند.  آ

هویت مشروط و مشروع
بنابرایــن مســئله هویــت، یکــی از عوامــل 
مشــروطه خواهان  میــان  اختــالف  اصلــی 
بــا  متجــددان  شــد.  مشــروعه طلبان  و 
دیــدن پیشــرفت در ممالــک غربــی و رونــد 
کشــورها،  ایــن  در  پارلمــان  شــکل گیری 
می پنداشتند که عامل اصلی عقب ماندگی 
بــه ســنت های  وابســتگی  ایرانــی  جامعــه 
گذشــته اســت و از این رو بــر این بــاور بودند 
کــه بــرای رهایــی از تنگنا بایــد مــردم از نوک 
پا تــا فرق ســر فرنگی شــوند. طبعًا ایــن تفکر 
در مخالفــت تــام و تمــام بــا دیانــت بــود. 
متجددان، شــریعت را مانعی برای رسیدن 
به نیات خود می دانســتند و در رسانه های 
خود اعــم از کتــاب، نشــریه، شــب نامه و... 
به بســط این اندیشــه پرداختند. دلدادگی 
و شــیفتگی ایــن افــراد نســبت بــه غــرب نیز 
از دیگــر موضوعــات محــل اختــالف آنــان با 

جریان های دینی بود. 
آمــال  قبلــه  را  غــرب  حالــی  در  افــراد  ایــن 
کــه قدرت هــای غربــی  خــود می دانســتند 
ســال های پیــش از ایــن از هر فرصتــی برای 
اســتیالی هــر چــه بیشــتر بــر شــریان های 
اســتفاده  ایــران  سیاســی  و  اقتصــادی 
می کردنــد و بــا انعقــاد قراردادهــای متعــدد 
کشــور را به  اســتعماری، اســتقالل سیاسی 
مخاطره افکنــده بودنــد. در نقطــه مقابل، 
جریانــی بــود کــه بــر اســاس آرا و نظریه های 
هــر  اســالم  شــریعت  بــا  منطبــق  و  دینــی 
گونــه اســتیالی خارجــی را نفــی می کــرد و 
کــم  حتــی قبــل از مشــروطیت بــه منظــور 
کــردن نفــوذ اقتصــادی غــرب و حمایــت از 
تولیــدات داخلی، بــا صــدور فتوا و تشــکیل 
اتحادیه هــای اقتصــادی، تحریــم کالهای 
گرفتــه بــود. طبیعــی  اروپایــی را در پیــش 
بود که ایــن دو تفکــر از دو خاســتگاه ذهنی 

کامــاًل متفــاوت برآمــده بــود و به هیــچ وجه 
زمینــه پیونــد میان ایــن دو جریــان حاصل 
نمی شــد. ایــن رونــد تا آنجــا پیــش رفت که 
ســید محمــد طباطبایــی، از رهبــران بزرگ 
مشــروطه، بعد از مشــاهده اتفاقاتــی که در 
خ داد، در اظهــار نظری اعالم  مشــروطیت ر
کرد: »ما مشــروطیت را که خودمــان ندیده 
بودیم، ولی آنچه شــنیده بودیــم و آن هایی 
کــه ممالــک مشــروطه را دیــده بودنــد بــه 
گفتنــد مشــروطیت، موجــب امنیــت و  مــا 
آبادی ممالک اســت. ما هم شوق و عشقی 
حاصــل نمــوده تــا ترتیــب مشــروطیت را در 
ایــن مملکــت برقــرار نمودیــم.« او در ادامه 

کید کرد: »سرکه ریختیم، شراب شد!« تأ
مرحوم آیت اهّلل محمد حسین نائینی، عالم 
بزرگ حوزه نجف نیز که کتاب »تنبیه المه« 
را در اثبــات مشــروطیت نگاشــت، در اواخــر 
عمــر بــرای جلوگیــری از سوء اســتفاده، این 
کتاب را بــا بهای گــزاف از ایــن و آن می خرید 
می نویســد:  کســروی  می کــرد.  نابــود  و 
از  کــه  کــه میــرزا نائینــی  »شــنیدنی اســت 
گردان آخونــد بــوده، در زمــان زندگــی او  شــا
کتابچــه ای دربــاره مشــروطه و ســودمندی 
ســپس  بــود.  کــرده  چــاپ  و  نوشــته  آن 
پشــیمان گردیــد و نســخه های آن را یکایــك 
گرفتــه، و چنان که  جســته و از دســت ها بــاز 
کتابــی دربــاره  گفتــه می شــود بــه جــای آن 
نمایش هــا  آن  و  ســینه زنی  روضه خوانــی، 

نوشته و بیرون داده است.«
برخی مجاهدان افراطی در دوره مشــروطه، 
فرصــت عــرض انــدام و جــولن پیــدا کردنــد 
کــه میــرزا  و چنــان آشــوبی بــه راه انداختنــد 
عبدالرحیم طالبوف تبریزی، از روشنفکران 
عصر مشــروطیت ایران، در نامــه ای خطاب 
به یکی از دوســتانش در انتقاد از این رویکرد 
نوشــت: »در بــاب خدمــات مجاهدیــن بــه 
دلواپســی  موجــب  کــه  می گــذرم  ســکوت 
حضرت عالی نشوم. از رجاله یا جهله و فعله 
در هیــچ نقطــه دنیــا اصالح امــور جمهــور به 
ج. همان اســت  ج و مر عمل نیامده، مگر هر
گاو دو شــاخه اســتبداد  کــردم. از  کــه عــرض 
شــاخه  هــزار  گاو  بــه  می شــویم،  خــالص 
مجاهدین با رؤســای حاجی اهّلل یــار یا قاری 

اوغلی محمدیار ایشان دچار می شویم.«

مصادره استعماری
مشــروطیت،  چالش هــای  از  دیگــر  یکــی 
در  بــود.  ماجــرا  از  اســتعمار  خوشــه چینی 
شــرایطی که جامعــه ایرانی اعــم از روحانی، 
روشــنفکر، تاجر و مــردم عادی بــرای تحقق 
عدالتخانه و تحدید ســلطنت مطلقه تالش 
می کردند، بیگانگان در پــی مصادره حرکت 
عدالتخواهی مردم ایران بودند. این روند از 
ابتدای شــکل گیری نهضت ادامــه پیدا کرد 
و در دوران تحصن در ســفارت انگلیس وارد 

مرحله حساسی شد. 
بــاغ قلهــک  کســروی در علــت تحصــن در 
در  روس  دولــت  »کارکنــان  می نویســد: 
برانداختــن مشــروطه بــه محمدعلــی میرزا 
یاوری هــا می کردنــد و ایــن نتیجــه آن را داد 
کارکنــان انگلیســی نیــز بــه هــواداری از  کــه 
آزادی خواهان برخاستند و این سفارتخانه 

را به روی پناهندگی باز گذاردند.«

اختالف مفهمومی
و  چالـش  دربـاره  بایـد  کـه  نکاتـی  دیگـر  از 
تلقـی  کـرد،  ذکـر  مشـروطه خواهی  آسـیب 
مشـروطه  مفهـوم  از  ایرانـی  جامعـه  مبهـم 
روحانـی  از  اعـم  افـراد،  از  بسـیاری  بـود. 
مشـروطه خواهی  دعـوی  کـه  متجـدد  و 
ایـن  از  درسـتی  درک  شـاید  داشـتند،  را 
مفهـوم نداشـتند. حتـی واژه مشـروطه هـم 
بعدهـا وارد ادبیـات سیاسـی و عمومـی شـد 
نهضـت،  شـکل گیری  ابتـدای  از  اساسـًا  و 
بـه معنـای مصطلـح  ایـن مفهـوم  از  کسـی 
روایت هایـی  نداشـت.  اطـالع  آن  دقیـق  و 
تردیـد  و  و شـک  تأمـل  کمـی  بـا  البتـه  هـم 
سـفارت  وابسـتگان  کـه  اسـت  دسـت  در 
انگلیـس از عوامـل اصلـی جاانداختـن ایـن 
اصطـالح در بیـن مشـروطه خواهان بودنـد. 
به عبـارت دیگـر آن چیـزی از آزادی، حریت، 
مسـاوات، قانـون، نظـم، تحدیـد سـلطنت، 
آن  بـا  می گفتنـد  آن هـا  کـه  و...  حکومـت 
کـه ایرانیـان از ایـن اصطالحـات  مفهومـی 
تفاوت هـای  می پروراندنـد،  سـر  در 
اساسـی داشـت و همیـن اختـالف دیـدگاه، 
بیـن  در  را  بسـیاری  بدفهمی هـای  منشـأ 
آورده  پدیـد  سـنت گرایان  و  روشـنفکران 

.بـود
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کــو، به  چند ســال پــس از نهضــت تحریم تنبا
دنبال کشته شــدن ناصرالدین شاه به دست 
بــه  شــاه  مظفرالدیــن  کرمانــی،  رضــا  میــرزا 
ســلطنت رســید که فردى بیمار و عیاش بود 
و صدراعظم هــاى او نیز به مردم ســتِم بســیار 
روا می داشــتند. بــراى مثــال، عین الدولــه، 
تهــران،  کــم  حا عالءالدولــه،  و  صدراعظــم 
کــه اعتراضــات  شــرایطی را به وجــود آوردنــد 

مردم را موجب شد.
اعتــراض مــردم بــه ظلــم و ســتم مظفرالدین 
شــاه و عین الدولــه و اقــدام توهین آمیــز نــوز 
بلژیکــی، رئیس گمــرکات در پوشــیدن لباس 
روحانیــت، ســبب گردید عــده اى از مــردم در 
ســال 1284 ش )1905 م( به شــهر رى هجرت 
کنند و با تحصــن در حرم حضرت عبدالعظیم 
حســنی به رهبرى علمایی همچــون آیت اهّلل 

آیــت اهّلل طباطبایــی، خواســتار  و  بهبهانــی 
تأســیس عدالتخانــه، اجــراى قوانین اســالم 
کــه حمایــت  و عــزل نــوز و عالءالدولــه شــوند 
محمدکاظــم  آیــت اهّلل  هماننــد  مراجعــی 
خراسانی، آیت اهّلل شــیخ عبداهّلل مازندرانی و 
آیت اهّلل حــاج خلیل تهرانی در نجف اشــرف را 

به دنبال داشت.

نهضت عدالتخانه
کــه  داد  مســاعد  قــول  شــاه  مظفرالدیــن 
خواســته هاى مــردم را عملــی کنــد، از این رو 
علمــا و مــردم پــس از یــك مــاه بــه تحصــن 
امــا  بازگشــتند.  تهــران  بــه  و  دادنــد  پایــان 
درخواســت هاى مــردم تحقــق نیافــت و بعد 
از چندیــن روز مبــارزه و شــهادت عــده اى، 
آیــت اهّلل  بــه رهبــرى علمایــی چــون  مــردم 

شــیخ فضل اهّلل نــورى بــه شــهر قــم هجــرت 
کــرده، و در حــرم حضــرت معصومه)علیهــا 
السالم( تحصن کردند و از شــهرهاى دیگر نیز 
بدان ها پیوســتند و مجددًا درخواســت هاى 
خود را مبنی بر تأســیس عدالتخانــه و اجراى 
کردنــد. ایــن اقــدام،  قوانیــن اســالم مطــرح 
عظــام  آیــات   همچــون  مراجعــی  حمایــت 
عبــداهّلل  شــیخ  خراســانی،  محمدکاظــم 
مازندرانــی و حــاج خلیــل تهرانــی در نجــف 

اشرف را در پی داشت.
در روزهایــی کــه شــمارى از مــردم بــه رهبرى 
روحانیت در قم تحصن کرده بودند، عده اى 
نیــز بــه ســفارت انگلیــس در تهــران رفتنــد و 
کــه طــی ده روز  در آن جــا متحصــن شــدند 

شمارشان به حدود 13 هزار نفر رسید.
نهضــت  در  انحــراف  آغــاز  حادثــه،  ایــن 

مشروطه نافرجام
و ظهور استبداد

مروری بر فرایند شکل گیری نهضت مشروطه و فرجام آن

محسن نصری
مدرس دانشگاه اصفهان
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عدالتخانه بود؛ چرا که سفارت انگلیس محل 
گردیــد و ســفیر انگلســتان  تحصــن عــده اى 
را  »مشــروطه«  واژه  مــردم  بــه  همســرش  و 
آموختنــد و بدیــن ترتیــب عدالت خواهــی و 
اســالم خواهی را بــه مشــروطه خواهی تغییــر 
دادنــد. جریــان وابســته بــه فراماســونرى و 
منّورالفکران وابســته به اندیشــه هاى غربی، 

محور تحصن در سفارت انگلیس بودند.

فرمان مشروطیت
مظفرالدین شــاه با تشــدید اعتراضــات مردم، 
فرمانــی را که به »فرمان مشــروطیت« مشــهور 
اســت، صادر کرد. وى در فرمان اول، تأســیس 
یك مجلس مشورتی را اعالم داشت که علماى 
قــم آن  را نپذیرفتند، از ایــن رو در فرمان دوم در 

چهاردهم مرداد ماه 1285 ش می نویسد:
»امروز مقــرر می داریم کــه مجلس مزبــور را به 
شرح دستخط سابق ســریعًا دائر نموده، بعد 
از انتخــاب اجزاى مجلــس، فصول و شــرایط 
نظامنامه مجلس شــوراى اســالمی را موافق 
تصویــب و امضــاى منتخبیــن -بــه طــورى 
ع  که شایســته ملــت و مملکــت و قوانین شــر

مقدس باشد - مرتب نماید.«
شــوراى  »مجلــس  طــرح  فرمــان،  ایــن  در 
مقــدس«  ع  شــر »قوانیــن  و  اســالمی« 
بیانگــر ماهیــت اســالمی و دینــی نهضــت و 
متأســفانه  کــه  اســت  مــردم  خواســته هاى 
بــا فریبــکارى و دخالــت انگلیــس و جریــان 
فراماســونرى وابســته، بــه انحــراف گراییــد و 

»مشروطه« انگلیسی سلطه یافت.
تحصن ها پایان یافــت و با برگــزارى انتخابات 
اشــراف،  نماینــدگان  شــدن  مشــخص  و 
کشــاورزان، اعیــان، روحانیــان و  بازرگانــان، 
دیگــران، اولیــن مجلس ایــران در مهــر 1285 
ش تأســیس، و مباحــث مربــوط بــه تدویــن 
قانــون اساســی مطــرح گردیــد. از ایــن رو، در 
دى ماه 1285 ش، قانون اساسی به تصویب 
مظفرالدیــن  و  رســید  مجلــس  نماینــدگان 
شــاه با امضاى آن پس از چند روز فــوت کرد و 

محمدعلی شاه به پادشاهی رسید.

مشروطه مشروعه
با توجه به اقدامات جریان وابسته به سفارت 
انگلیس در مجلــس و تدوین قانون اساســی 

بــر پایــه قوانیــن فرانســه و بلژیــك، و از ســویی 
گرفتــن قوانیــن اســالمی در فرمــان  نادیــده 
»اســالمی«  واژه  حــذف  و  مظفرالدین شــاه 
از عنــوان مجلــس و تبدیــل آن بــه »مجلــس 
شــوراى ملی«، آیت اهّلل شــیخ فضل اهّلل نورى 
از رهبــران ایــن نهضــت مردمــی، در اعتــراض 
به انحراِف پدید آمــده در نهضت عدالتخانه، 
به حرم حضرت عبدالعظیم حســنی در شــهر 
رى هجــرت کرد و بــا تحصــن در آن جــا همراه 
گرى و سخنرانی  بســیارى از پیروانش به افشا
پرداخــت و مســئله »مشــروطه مشــروعه« را 

مطرح کرد.
بــا پیگیــرى آیــت اهّلل شــیخ فضــل اهّلل نــورى، 
در مهرمــاه 1286 در متمــم قانــون اساســی، 
موضــوع نظــارت پنج نفــر از علما بــر مصوبات 
گرچه  مجلس شــوراى ملی تصویب گردیــد، ا
تا پیروزى انقالب اسالمی ایران، هیچ گاه این 
اصل مهم قانون اساسی مشروطه به درستی 

اجرا نشد.
بــا توجــه بــه وابســتگی محمدعلــی شــاه بــه 
مشــروطه  بــا  روســیه  مخالفــت  و  روســیه 
شــاه،  محمدعلــی  دســتور  بــه  انگلیســی، 
لیاخوف روســی -فرمانــده نیروهــاى نظامی 
روس در ایــران - مجلــس شــوراى ملــی را در 
دوم تیرمــاه 1287 ش بــه تــوپ بســت کــه در 
کشــته و مجــروح  شــدند و  نتیجــه عــده اى 
برخی همانند حســن تقی زاده نیز به سفارت 
انگلیــس پناهنــده گردیدند. بدیــن ترتیب با 
تعطیلی مجلــس شــوراى ملی، مشــروطه به 

پایان رسید.
مشــروطه خواهان  بعــد،  یك ســال  حــدود 
شــهرها  دیگــر  و  اصفهــان  تبریــز،  رشــت،  از 
تیرمــاه  در  و  حرکــت  تهــران  ســمت  بــه 
محمدعلــی   کردنــد.  فتــح  را  آن جــا   ،1288
و  شــد  پناهنــده  روســیه  ســفارت  بــه  شــاه 
هیئــت  ایــن  گریخــت.  روســیه  بــه  بعدهــا 
همچــون،  افــرادى  کــه  مشــروطه خواه 
بهــادر،  ســردار  وثوق الدولــه،  تقــی زاده، 
نــواب  ارمنــی و حســینقلی خان  یپرم خــان 
مســتبد،  شــاه  محمدعلــی  بــراى  بودنــد، 
ســالنه صدهزار تومان حقــوق تعیین کردند 
و آیت اهّلل شــیخ فضل اهّلل نورى را نیــز به اتهام 
بــا مشــروطه و طــرح »مشــروطه  مخالفــت 
مشــروعه« دســتگیر و حکــم اعــدام او را صادر 

کردنــد. بدیــن ترتیــب، ایــن روحانــی بصیــر و 
گاه در عصر ســیزدهم رجب، ســالروز ولدت  آ
امیرالمؤمنیــن)ع( در میدان توپخانــه تهران 

به دار  آویخته  شد.
مشــروطه خواهان انگیســی نــه تنهــا آیت اهّلل 
شــیخ فضل اهّلل نورى را به شهادت رساندند، 
بلکه مبــارزان حق جویی همانند ســتارخان 
و باقرخــان را هــم منــزوى کردنــد و از تالش ها 
و مجاهدت هــاى ایشــان بــه نفــع خــود بهره 
کــه اینان به  دنبــال اجراى قوانین  بردند، چرا
اســالم بودنــد. ســخن و دیــدگاه ســتارخان را 
می توان از جمله اى که بر روى سنگ قبر او در 
حرم حضرت عبدالعظیم حســنی حك شــده 
اســت فهمید که: »ایــن بنده عاصی »ســتار« 
براى اجراى احکام شــریعت عــزای احمدى، 
مطابق احکام صــادره علمای اعــالم از جان، 
مــال، اولد و هســتی خــود صرف نظر کــرده تا 
دولت جابره تبدیل به دولــت عادله و قوانین 
حضرت سیدالمرســلین، رویه و مســلك اهل 

اسالم شود.«
شــهید آیــت اهّلل شــیخ فضــل اهّلل نــورى بارهــا 
بــا لوایــح و ســخنرانی هاى خــود، انحــراف در 
نهضت عدالتخانه را مطــرح و نقش انگلیس 
کــرده  افشــا  را  آن هــا  بــه  وابســته  عوامــل  و 
بــود. امــا بــا جنــگ روانــی و تبلیغاتی توســط 
مشــروطه خواهان انگلیســی تــالش شــد او 
را مخالــف مجلــس، قانــون، آزادى و موافــق 
اســتبداد معرفی کنند. از این رو وى در یکی از 

سخنرانی هاى خود چنین گفت:
»ایها الناس! من به هیــچ وجه منکر مجلس 
شوراى ملی نیستم، بلکه من مدخلیت خود 
را در تأســیس ایــن اســاس بیــش از همه کس 
می دانــم، زیرا کــه علماى بــزرگ ما کــه مجاور 
هســتند،  ممالــك  ســایر  و  عالیــات  عتبــات 
هیچ یــك همــراه نبودنــد و همــه را بــه اقامــه 
دلیل و براهین، من همراه کــردم. از خود آن 
آقایــان عظــام می توانید ایــن مطلــب را جویا 
شــوید. اآلن هم من همان هســتم که بودم؛ 
تغییــرى در مقصــد و تجــددى در رأى مــن به 

هم نرسیده است.
صریحــًا می گویــم؛ همه بشــنوید و بــه غایبین 
کــه مــن آن مجلــس شــوراى  هــم برســانید 
مســلمانان  عمــوم  کــه  می خواهــم  را  ملــی 
کــه عمــوم  آن را می خواهنــد؛ بــه ایــن معنــی 

با توجه به وابستگی 
محمدعلی شاه به 
روسیه و مخالفت 
روسیه با مشروطه 
انگلیسی، به دستور 
محمدعلی شاه، 
لیاخوف روسی 
مجلس شورای ملی 
را در دوم تیرماه 
1287 ش به توپ 
بست. بدین ترتیب 
با تعطیلی مجلس 
شورای ملی، 
مشروطه به پایان 
رسید

شهید آیت اهلل شیخ فضل اهلل نوری بارها با لوایح و سخنرانی های خود، انحراف در نهضت 
عدالتخانه را مطرح و نقش انگلیس و عوامل وابسته به آن ها را افشا کرده بود
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مقاله

مسلمانان مجلسی می خواهند که اساسش 
بر اســالمیت باشــد و برخالف قــرآن و برخالف 
شــریعت محمدى و بر خالف مذهب مقدس 
جعفــرى، قانونی نگــذارد... پس مــن و عموم 
مسلمین بر یك رأى هســتیم. اختالف، میانه 
کــه منکــر اســالمیت و  مــا و لمذهب هاســت 
دشمن دین حنیف هستند، چه بابیه مزدکی 
مذهــب و چــه طبیعیــه فرنگــی مشــرب... بر 
ســخط و غضــب الهــی گرفتار باشــند کســانی 
که مطلب مرا به خالف واقع انتشــار می دهند 
کــه بــه مســلمانان نرســد و بــه خــرج مــردم 
بدهند که فالنی و ســایر مهاجرین منکر اصل 
شــوراى مّلــی شــده اند!« پــاى چوبــه  دار در 
میدان توپخانه تهران، آخرین ســخنان شیخ 

فضل اهّلل  نورى چنین بود:
»خدایــا! تو شــاهد بــاش که مــن آنچــه را که 
بایــد بگویم، بــه این مــردم گفتــم... خدایا! 
خــودت شــاهد بــاش کــه در ایــن دم آخــر باز 
هــم بــه ایــن مــردم می گویــم کــه مؤسســین 
این اســاس، لمذهبین هســتند که مردم را 
فریــب داده اند. این اســاس، مخالف اســالم 
کمه  من و شما مردم بماند پیش  است. محا
کــرم حضــرت محمــد بــن عبــداهّلل  پیغمبرا

صلی اهّلل علیه و آله.«
بدیــن  ترتیــب، نهضــت عدالتخانــه کــه براى 
اجــراى قوانین اســالم و تحقق عدالت شــکل 
گرفته بــود، بــا نفــوذ فرصت طلبان وابســته و 
توطئه انگلیس، طرح »مشروطه« به انحراف 
رفت و انگلیس این بار به نام مجلس، قانون، 
آزادى و مشــروطه، اســتبداد جدیــدى را پــی 
ریخت. پــس از مدتی مردم و علمــاى طرفدار 
بــه  و  را دریافتنــد  اشــتباه خــود  مشــروطه، 
صحت ســخنان شــیخ شــهید پی بردند و در 
نتیجه چند ســال بعد نیز کودتاى انگلیســی 

رضاخان شکل گرفت.

عوامل شکست نهضت مشروطه
به طور اجمال و گذرا می توان از علل شکست 
نهضــت مشــروطه در ایران، ایــن مــوارد را نام 

برد: 
1. توطئه و فریب کارى انگلیس؛

2. اختالف بین رهبران روحانی نهضت؛
3. نفوذ فرصت طلباِن منّورالفکر ]تاریك فکر[ 

و فراماسونِر وابسته به انگلیس؛

4. عدم تجربه و بصیرت کافی مردم؛
5. توطئه هاى روسیه.

نهضتی که به رهبرى روحانیت براى تأسیس 
علیــه  اســالم  قوانیــن  اجــراى  و  عدالتخانــه 
اســتبداد و ظلــم قاجاریــه پدیــد آمده بــود، با 
فریــب کارى انگلیــس و طــرح »مشــروطه« در 
ســفارت انگلیس دچار انحرافی بزرگ گردید. 

امام خمینی در این باره می فرماید:
»توطئه اى که دولت اســتعمارى انگلیس در 
آغاز مشــروطه کرد، به دو منظور بود: یکی که 
در همان موقــع فاش شــد، این بود کــه نفوذ 
روســیه تزارى را در ایران از بیــن ببرد و دیگرى 
کــه بــا آوردن قوانیــن غربــی، احــکام  همیــن 

ج کند.« اسالم را از میدان عمل و اجرا خار
شــهید آیــت اهّلل شــیخ فضــل اهّلل نــورى بارهــا 

می گفت:
»مشروطه اى که از دیگ پلوى سفارت انگلیس 
سر بیرون بیاورد، به درد ما ایرانی ها نمی خورد. 
مشروطه اى که یپرم ها براى آن سینه بزنند، به 

درد ما مسلمان ها نمی خورد.«
ایــن مســئله موجب شــد حتــی بیــن رهبران 
روحانی نهضت )هماننــد آیت اهّلل طباطبایی 
و آیت اهّلل بهبهانــی( و آیت اهّلل شــیخ فضل اهّلل 
نــورى اختــالف ایجــاد شــود و آنــان بــه دلیــل 
نداشــتن بصیــرت سیاســی شــیخ فضــل اهّلل 
نورى، با مشروطه-که مجلس، قانون و آزادى 
را مطــرح می کــرد- همــراه شــوند و انحــراف 
محتوایــی و نفــوذ عوامــل انگلیــس را نادیــده 
انگارنــد؛ امرى کــه در میــان آحاد مــردم نیز به 
ســبب نداشــتن تجربــه و بصیرت کافــی پدید 

آمد.
فضــل اهّلل  شــیخ  شــهادت  از  پــس  ایــن رو  از 
نورى به دســت مشــروطه خواهان انگلیسی، 
ــه« را کــه در  عالمــه نائینی کتــاب »تنبیــه الّمَ
کــرد و  تأییــد مشــروطیت نوشــته بــود، جمع 
آیــت اهّلل عبــداهّلل مازندرانــی نیــز دچــار غــم و 
اندوه شــدید شــد. آخوند خراســانی که قصد 
عزیمت به ایــران را داشــت، می گوید: »ســرکه 
انداختیم شــراب شــده اســت. مــی روم ایران 
خمره اش را بشــکنم.« امــا در اثر مســمومیت 
به دست عناصر نفوذى به شهادت می رسد. 
می کنــد:  اعتــراف  نیــز  طباطبایــی  آیــت اهّلل 
»شــیخ فضــل اهّلل حــق داشــت؛ او بهتــر از مــا 

می فهمید.«

از سوى دیگر، منّورالفکران غرب زده و وابسته 
تقــی زاده،  هماننــد  فراماســونرى  کــز  مرا بــه 
بــا  وثوق الدولــه،  و  نــواب  حســینقلی خان 
انجمن هــا و  ایجــاد  ایــن نهضــت،  نفــوذ در 
انتشــار مطبوعــات متعــدد بــه فضاســازى و 
انحــراف افــکار عمومــی پرداختنــد. در ایــن 
از  روس  حمایت هــاى  و  توطئه هــا  میــان، 
محمدعلی شــاه نیز در مســیر نهضت اسالمی 

مردم خلل ایجاد کرد.
آل احمــد  جــالل  مرحــوم  ســخن  پایــان،  در 
کــه در ایــن  حکایت گــر همــه انحرافــی اســت 

نهضت پدید آمد:
»... مــن بــا دکتــر تندرکیــا موافقــم که نوشــت 
شــیخ شــهید نــورى، نــه بــه  عنــوان مخالــف 
کــه خــود اوایــل امــر مدافعــش  »مشــروطه« 
بــود، بلکه به  عنــوان مدافــع »مشــروعه« باید 
بالى دار بــرود؛... آن هم زمانی که پیشــواى 
روشــنفکران غــرب زده، ملکم خان مســیحی 
بود و طالبــوف سوســیال دموکــرات قفقازى، 
و به هــر حــال آن روز بــود که نقــش غرب زدگی 
را همچــون داغــی بــر پیشــانی مــا زدنــد و مــن 
نعش آن بزرگــوار را بر ســر دار همچون پرچمی 
می دانــم که به عالمــت اســتیالى غرب زدگی، 
پس از دویســت ســال کشــمکش بر بام سراى 

این مملکت افراشته شد...«

از قراردادهاى استعمارى تا کودتاى انگلیس 
در ایران

قــرن 19 میــالدى، قــرن رقابت هــاى روس و 
انگلیس در ایران بــود و هر یك به دنبال نفوذ، 
کســب امتیــاز بیشــترى در ایــران  ســلطه و 
بودنــد. در ایامــی که نهضــت مشــروطیت در 
جریان بــود و انگلیــس از یك ســو نقش آفرینی 
می کــرد و از ســویی دیگــر روس بــه مخالفــت 
بــا مشــروطیت و حمایــت از محمدعلی شــاه 
می پرداخــت، این دو رقیــب دیرینه بــا توجه 
به تشــکیل امپراتــورى آلمــان در قلــب اروپا و 
عواملــی دیگر، بــه یکدیگــر نزدیك شــدند و در 
خصوص ایران قراردادهاى متعددى منعقد 

کردند که به  اختصار بدان ها می پردازیم.
یك( قرارداد 1907 )1286 ش( روســیه و انگلیس در 

مورد ایران 
رقیــب  قــدرت  دو  ایــن  انگلیــس،  و  روس 
دیرینــه، در ســال 1286 ش طــی قــراردادى 

 سال ها بود انگلیس 
برای سلطه کامل 
بر ایران به دنبال 

فرصت مناسب بود، 
با افشای قرارداد 

1919 و مخالفت 
علما و مردم با آن، 
تصمیم گرفت با 

»کودتای نظامی« 
نوکری سرسپرده 
را در ایران حاکم 

کند تا همراه با 
آتاتورک در ترکیه 

و امان اهلل خان در 
افغانستان، سپری 

در برابر روسیه 
ایجاد شود
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نهضت عدالتخانه با نفوذ انگلیس به انحراف گرایید و در نتیجه پس از چند قرارداد ننگین، با 
کودتایی انگلیسی، دوره استبداد و استعمار جدید در ایران شکل گرفت

کردنــد:  تقســیم  منطقــه  ســه  بــه  را  ایــران 
منطقه شــمال تحــت نفــوذ روســیه، منطقه 
جنوب تحت نفوذ انگلیــس و منطقه مرکزى 
بی طــرف می ماند. بدیــن ترتیب، ایــن دو به 

چپاول ایران مشغول شدند.
دو( قــرارداد 1915 )1295 ش( روســیه و انگلیــس 

درمورد ایران 
به موجب قــرارداد ســّرى 1915 مدر خصوص 
نفــوذ در عهدنامــه  اوًل دو منطقــه  ایــران، 
1907م را بــه منطقــه اشــغالی تبدیــل کردند 
کلــی  و از دیگرســو منطقــه بی طــرف را بــه 
کــه دولــت روســیه  برداشــتند؛ بدیــن معنــا 
حــق یافــت در منطقه خــود، یــك دیویزیون 
قواى قــزاق ترتیب دهــد و فرماندهــی و اداره 
باشــد،  روس هــا  دســت  در  مســتقیمًا  آن 
ولــی هزینــه آن را از عوایــد ایــران بردارنــد و بــا 
قیمومیت بر ایران، قواى مزبور را اداره کنند. 
در مقابل، دولت انگلیس نظیر همین نیرو را 
به نام »پلیس جنوب« در نیمه جنوبی ایران 
کــه توســط افســران و فرماندهان  ایجاد کرد 
ج آن جــزو  انگلیســی اداره می شــد و مخــار
محاســبات و قــروض دولتــی ایــران به شــمار 

می رفت.
در همیــن ســال هاى پرآشــوِب پــس از جنگ 
جهانــی اول، جنبش هــاى ضداســتبدادى و 
ضداســتعمارى متعــددى هماننــد جنبــش 
روحانــی مبــارز میــرزا کوچك خــان در گیــالن، 
کلنــل  تبریــز،  در  خیابانــی  محمــد  شــیخ 
خراســان،  در  پســیان  محمدتقی خــان 
رئیس علی دلوارى -با فتواى آیت اهّلل مجتهد 
برازجانی -در بوشــهر علیه روس و انگلیس در 

شمال و جنوب ایران پدید می آید.
و  انگلیــس  ش(   1298(  1919 قــرارداد  ســه( 

وثوق الدوله در مورد ایران 
کتبــر  بــا آغــاز جنــگ جهانــی اول و انقــالب ا
کمیت تزارى،  1917م در روســیه و ســقوط حا
کمیــت روس در ایران تضعیف شــد  نفوذ و حا
و در نتیجــه حکومــت انقالبــی روســیه بــه لغو 
قراردادهــاى پیشــین پرداخــت. در چنیــن 
فرصــت  از  اســتفاده  بــا  انگلیــس  شــرایطی، 
تاریخــی و غیبــت رقیبــش روســیه در ایــران، 
طــی قــرارداد خائنانــه اى بیــن وثوق الدولــه، 
وزیرمختــار  کــس،  کا و  ایــران  نخســت وزیر 
انگلیس مشهور به »قرارداد 1919 وثوق الدوله 

ایــران  کــس«،  کا  -
انگلیــس  تحت الحمایــه 
کــه  گردیــد. وثوق الدولــه 
و  مشــروطه خواهان  از 
نایب رئیس مجلــس اول 
نهایــت  بــود،  مشــروطه 
سرســپردگی  و  خدمــت 
بــا امضــاى ایــن  خــود را 
قرارداد ننگیــن به اربابش 
امــا  نمایانــد.  انگلســتان 
پــس از مدتــی بــا افشــای 
آیــت اهّلل  قــرارداد،  ایــن 
در  مــدرس  سیدحســن 
محمــد  شــیخ  و  تهــران 
نیــز  تبریــز  در  خیابانــی 
آن  بــا  مخالفــت  بــه 
این کــه  تــا  برخاســتند، 
احمدشاه مجبور به عزل 
وثوق الدولــه و مســکوت 

گذاشتن قرارداد گردید.
چهار( کودتاى انگلیسی 1921 میالدى )1299 ش( 

و حکومت رضاخان 
از آن جا که ســال ها بود انگلیس براى ســلطه 
کامل بر ایران - که دروازه هندوستان به شمار 
می رفــت - بــه دنبال فرصت مناســب بــود، با 
افشــاى قرارداد 1919 و مخالفت علمــا و مردم 
بــا آن، تصمیــم گرفــت بــا »کودتــاى نظامــی« 
کنــد تــا  کــم  نوکــرى سرســپرده را در ایــران حا
همراه بــا آتاتــورك در ترکیــه و امان اهّلل خــان در 
افغانســتان، ســپرى در برابــر روســیه ایجــاد 
شــود. ســرانجام در ســال 1921 ایــن اقــدام 
انجام شــد و کودتاى انگلیســی براى برقرارى 

پادشاهی »رضاخان« شکل گرفت.
ســردنیس رایــت،  ســفیر پیشــین انگلیــس 
در ایــران و دوســت صمیمــی شــاپور جــی، 

می نویسد:
بــا   1917 ســال  در  ریپورتــر  اردشــیر  »آقــاى 
رضاخــان مالقات کرد و به شــّدت تحــت  تأثیر 
میهن پرســتی او قــرار گرفــت!« او در خاطرات 
کــه بــراى  منتشرنشــده اش متذکــر می شــود 
نخســتین بار، وى رضاخان را به آیرون ســاید 

معرفی کرد.
نظامــی  نیروهــاى  فرمانــده  ســاید،  آیــرون 
انگلیس در ایران، در یادداشــت هاى خود در 

14 ژانویه 1921 نوشته است:
»... در واقع یك دیکتاتــورى نظامی  می تواند 

گرفتارى هاى ما را برطرف کند.«
همچنین او می نویسد:

»بــراى ما یــك کودتــا از هر چیــزى بهتر اســت. 
نورمــن را دیدم؛ بــا او راجع بــه رضاخان حرف 

زدم...«
کالــدول، ســفیر وقــت آمریــکا در  همچنیــن 
گزارشــی در 5 آوریــل 1921 بــراى  ایــران، طــی 
وزیر خارجــه آمریــکا، تمامی دســت اندرکاران 
کودتــا را افــرادى می داند که از قبل جاســوس 

انگلیس بوده اند.
کودتــا، رضاخــان بــه  عنــوان بــازوى  در ایــن 
نظامــی و ســیدضیاء طباطبایــی به عنــوان 
آیــرون ســاید،  بــه رهبــرى  بــازوى سیاســی 
فرمانــده نیروهاى انگلیســی در ایــران، نقش 
انگلســتان  بدیــن رو،  کردنــد.  ایفــا  را  خــود 
بــا  روســیه،  رقیبــش،  غیــاب  در  توانســت 
کمیــت اســتبدادى رضاشــاه بــه چپــاول  حا
نهضــت  ترتیــب  بدیــن  بپــردازد.  ایــران 
عدالتخانه با نفوذ انگلیس به انحراف گرایید 
و در نتیجــه پــس از چنــد قــرارداد ننگیــن، بــا 
کودتایی انگلیسی، دوره اســتبداد و استعمار 

 .جدید در ایران شکل گرفت

فرش مشروطه 
 محل نگهداری: 
خانه مشروطه تبریز

قدمت: ۱۲۸۸ هـ   . ش 
جمله »یاشاسین مشروطه، 
آباد اولسون ملک ایران« 
به فارسی »زنده باد 
مشروطه، آباد باد ملک 
ایران« 
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تحلیل

با  ایــران در محیط داخلی  که  ابتدا الزم است به این نکته  اشــاره شود 
مشکالت عدیده اى دست به گریبان بود که از میان آن، مشکل استبداد 
و استعمار از همه شاخص تر می نمود و آنچه بر مردم حکومت داشت، اراده 
فردى بود و مردم حق تعیین سرنوشت خود را نداشتند، ولی در داخل ایران 
تحوالتی رخ داد - از جمله واقعه دخانیه - که نوع خواسته ها و تقاضاهاى 
مردم از سیستم و حکومت را تغییر داد و همچنین در محیط بین المللی 
که تأثیرگذار بر نواندیشی و نوسازى ایران عصر قاجار  وقایعی اتفاق افتاد 
بود. از جمله آن ها می توان پیروزى ژاپن بر روسیه تزارى در سال 1904 و 
همچنین انقالب فرانسه را نام برد که بر نوع خواسته ها و تقاضاهاى مردم 
از سیستم سیاسی تأثیر بسزایی گذاشت و حکومت از تك صدایی و اراده 
فردى بیرون آمد و مردم حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کردند و این امر در 
اندیشه ایرانیان هم تأثیر گذاشت. به تعبیر مرحوم آیت اهلل  طالقانی در شرح 
کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« نائینی: »حکومت مشروطه از  و تفسیر 
بیرون مرز اسالم به سرزمین اسالم و مسلمانان رسید و علماى بزرگ دین، 
مراجع و مسلمانان متدین براى استقرار آن پیشقدم شدند. عده اى فتوا 
دادند، جمعی هم به جهاد برخاستند، با این وجود به دلیل عدم سابقه 
تاریخی این مفهوم در کشور، دسته اى نیز به مخالفت برخاستند و عموم 
مردم نیز ُمردد باقی ماندند. وقتی از مردم پرسیده می شد چه می خواهند، 
جواب روشن و یکسانی نمی دادند، گاهی می گفتند قوانین باید وضع شود، 

حدود را تعیین نمایند و گاهی عدالتخانه می طلبیدند.«
اما، این که علماى عصر مشروطه براى استقرار مشروطیت پیشقدم شدند، 
آیا هنوز هم داراى همان تفکر و گفتمان سلطنت مأذون بودند یا گفتمان 

دیگرى را وارد اندیشه سیاسی شیعه کردند؟

استبدادستیزی شیخ
شــیخ فضــل اهّلل  »کجــورى« مازندرانــی، مشــهور بــه نــورى در ســیزده 
کــه  رجــب 1327 هـــ.ق، مطابــق بــا 1288 هـــ.ش،  پــس از دو هفتــه 
مشــروطه خواهان تهران را فتح کردند، در یك محکمه فرمایشی کوتاه 

به دار آویخته شد.
ادعاى ما این اســت که شــیخ شــهید از افرادى بود کــه از بانیان حرکت 
مشــروطه بوده و در ابتدا مشــروطه را حمایت می کرد، ولی بعدها با آن 
به مخالفت برخاســت؛ پس نمی تــوان گفت که شــیخ موافق حکومت 
اســتبدادى، مؤیــد مســتبد و مخالــف مشــروطه بــود، همان گونــه که 
مرحوم حائرى می نویســد: »برداشــت شــیخ فضل اهّلل  این بود که این 
جریان - مشــروطه - ســه دوره داشــت، که دوره اّول جالب بــود، دوره 

دوم ناراحت کننده و دوره سوم جنگ با اسالم بود.«
این که اندیشــه شــیخ، تداوم سنت سیاســی شیعه بر اســاس گفتمان 
ســلطنت مــأذون نیســت، بلکــه در قالــب گفتمــان جدیــدى- یعنــی 
گفتمان سلطنت مشــروطه - قرار می گیرد، جاى شــك و تردید نیست. 
لاقل در دوره اّول بر اســاس تقســیم بندى حائرى - که در عبارت فوق 

شیخ شهید؛ 
موافق یا مخالف مشروطه؟

دکتر رضا عیسی نیا
استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده 

علوم و اندیشه سیاسی
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آمــد - می توانیم این ادعا را براى شــیخ داشــته باشــیم کــه در دوره اى 
که هنوز تفکر مشروطه مبتنی بر باورهاى غربی با مشــروطه در دیدگاه 
علما تنش ایجاد نکرده است، شــیخ درصدد تحدید قدرت سلطان بر 
اساس گفتمان سلطنت مشروطه است و حتی می توانیم بگوییم که 
این ساختار فکرى شیخ که سلطان باید کار ویژه هایش تحدید گردد و 

تحت نظارت فقها باشد تا شهادت شیخ هم ادامه پیدا می کند.
گفتار فوق را با نظرات دو تن از نویســندگان به  عنوان مؤیدین و چند نفر 
هم به  عنوان منکرین همراه می کنیم؛ برای مثال ناظم الســالم کرمانی 
در کتاب »تاریخ بیدارى ایرانیان« درباره شــیخ فضل اهّلل  می نویســد که 
او کســی اســت که در »ایجاد فکر، رهبرى تأســیس عدالتخانه، جنبش 
روحانیــت و ســپس تدویــن قانــون اساســی نقــش عمــده اى داشــت. 
یا به گفته تقــی زاده »نــورى در ابتدا با دو عالــم بزرگ دیگر متحــد بود و از 
مشروطیت تقویت می شد و مقامات علمی عالی او، وى را مؤثر می کرد.«

پاسداری از شریعت و احکام اسالمی
امــا برخــی نویســندگان ایــن نقــش شــیخ فضــل اهّلل  را ِانــکار می کنند و 

معتقدند که شیخ بعدها با انقالبیون همراه می شود. 
کنش هاى  در مقاله نوسازى و توسعه در ایران، پس از تقسیم بندى وا
ایجــاد شــده در مقابــل نوگرایــی غربــی بــه ســه دســته روشــنفکران 
درون نگر، روشنفکران برون نگر و مهندسان اجتماعی، شیخ فضل اهّلل  
نــورى جــزو روشــنفکران درون نگــر معرفــی می شــود: »عضو برجســته 
ایــن گــروه - روشــنفکران درون نگــر - شــیخ فضل اهّلل  نــورى بــود که با 
مشــروطه خواهی مخالف بــود؛ چرا کــه می ترســید ایمان دینــی مردم 

ایران سست شود.«
بحث ما این بــود که اوًل شــیخ طرفدار اســتبداد نبود و ایــن را می توان 
کمه اش  در لوایــح دوران مهاجرتــش و همچنین در متن دفاعیــه محا
یافت. شــیخ می نویســد: »مطالــب دیگر که خیلی لزم اســت بــرادران 
بداننــد و از اشــتباه کارى خصــم بی مروت بی دیــن تحرز نماینــد، این 
اســت که چنین ارائه می دهند کــه علما دو فرقه شــدند و بــا هم حرف 
دینی دارند و بــه این اشــتباه کارى، عوام بیچاره را فریــب می دهند که 
یك فرقه مجلس خواه و دشمن اســتبدادند و یك دسته ضد مجلس و 
دوســت اســتبدادند. لبد عوام بیچاره می گویند حق با آن هاســت که 
ظلم و استبداد را نمی خواهند، افســوس که این اشتباه را به هر زبان و 

به هر بیان می خواهیم رفع شود، خصم بی انصاف نمی گذارد.«
بعــد شــیخ می افزایــد: »در بــاب مجلس خواهــی در امــر اّول دانســتی 
کــه هیــچ خــالف نیســت و همــه می خواهنــد، و امــا در امر دیــن، همه 
علما بــدون اســتثنا می گویند کــه این مجلس مخالف اســالم نباشــد، 
باید آمر به معــروف و ناهــی از منکر باشــد. اى مســلمانان! کــدام عالم 
اســت که می گوید مجلســی کــه تخفیف ظلــم نمایــد و اجــراى احکام 
اســالم کند، بد اســت و نباید باشــد؟ تمام کلمات راجع است به چند 
نفر لمذهب بی دیــن آزادطلب که احکام شــریعت قیدى اســت براى 
آن ها، می خواهند نگذارند که رسمًا این مجلس مقید شود به احکام 

اسالمی و اجراى آن، هر روزى به بهانه اى القاى شبهات می نمایند.«
گــر آرای مرحــوم شــیخ فضــل اهّلل  نــورى بــا مشــروطه تفــاوت بنیادى  ا

گــر شــیخ از اّول مخالــِف مخالفــت با تضعیف ســلطنت اســت،  دارد و ا
همان گونــه کــه دکتــر صــادق زیبــا کالم بــر ایــن بــاور اســت کــه »شــیخ 
فضل اهّلل  نــورى تضعیف ســلطنت را تضعیف اســالم، یا یکــی از دو رکن 
نبوت می پنداشت. در حالی که بنیان مشروطه اساسًا بر روى کاهش 
کنــش قدرت شــاه قــرار می گرفت، پــس چگونه می تــوان گفت که  و پرا
گــر او خواهان  شــیخ شــهید از ابتدا با نهضت مشــروطه مخالف بــود؟ ا
محدودیــت اختیــارات و قــدرت شــخص اّول مملکــت نبــود، پــس در 
انقالب مشــروطه دنبال چــه هدفی بــود؟ که ایــن مطالــب را دکتر زیبا 
کالم بــا آب و تاب هرچــه تمام تــر ذکر کــرده و آورده انــد که »ســه جریان 
اصلی به وجود آورنده مشروطه در یك نقطه اشتراك داشته اند و آن هم 
»محدودیت قدرت پادشــاه« بــود در حالی که مرحوم شــیخ فضل اهّلل  
ایــن محدودیــت را اساســًا نقــص مشــروطه و دلیل بطــالن یــا »حرام« 

بودن آن می دانست. زیبا کالم در ادامه می افزاید:
»شــیخ فضــل اهّلل  نــورى اساســًا مشــروطه را »فتنــه جدیــد« طبیعــی 
کــه از همســایه ها )فرنگســتان(  مشــرب هاى )بی دیــن( می دانســت 
وارد کشــور شــده بود. »می شــود به آقــاى زیبــا کالم گفت کــه در وهله 
اّول شــیخ چنیــن نگرش بــه مشــروطه نداشــت و ثانیــًا دغدغــه اصلی 
شیخ، احســاس خطر از ترویج و شــیوع تفکر غربی اســت نه چیز دیگر، 
چرا که خود شیخ در توجیه حمایت و طرفدارى اولیه خود از مشروطه 
می گوید که »هدف مشــروطه در آغاز عبــارت بود از عــدل« و یا در جاى 
دیگر می گوید کــه »هدف از مشــروطه در ابتدا آن بود کــه از بی قانونی و 
ناحسابی در امور دولت جلوگیرى کند و ترتیبی برقرار نماید تا عملکرد 

دولت محدود و منظم گردد.«
کالم می تــوان گفــت کــه حتــی افــرادى  در ادامــۀ نقــد بــر اســتاد زیبــا
همچــون کســروى در کتــاب تاریخ مشــروطه بر ایــن اعتقاد اســت که 
جنبش مشــروطه در ابتدا رویــه و رنگ »شــریعت طلبی« داشــت، اما 
کم کــم گفتگــو از »کشــور«، »تــوده« و »میهــن دوســتی« به میــان آمد. 
کســروى می افزاید که این تحول باعث شــد گروهی بــه آزادی خواهی 
گرفتنــد و  کردنــد و از جریــان شــریعت خواهی فاصلــه  تمایــل پیــدا 
دســته اى دیگــر متقاباًل از مشــروطه جدا شــدند و به ســمت شــریعت 

رفتند.
با همه این قــال و قیل ها، قــرص و محکم تر می توان گفت که شــیخ از 
ابتدا با مشــروطه و مفاهیمی همچو مجلس و ... مخالف نبود آن هم 
به خاطــر آن رنگ شــریعت خواهی کــه در آن بــود، ولی چــون در بطن 
قضایا و مســائل مشــروطه بود و بهتر از دیگر علمــا در صحنه ها حضور 
داشــت، چنیــن حساســیت شــدیدى بــه مســئله و پدیده مشــروطه 
نشان داد. چون کارکرد مشروطیت و مجلس شوراى ملی ایجاد شده 
در ایران را مغایــر بــا ارکان و مبانی شــریعت دینی و اختیــارات روحانی 
 یافــت، از ادامه همراهی با مشــروطیت باز ایســتاد و بــا آن به مخالفت 

برخاست.
ولی هرگز از ابتدا مخالف مشــروطه و مفاهیم پدیدآورنده آن نبود، چرا 
که خود شــیخ درباره مخالف نبودن پارلمان می نویســد: »ایهاالناس! 
من به هیچ وجه منکر مجلس شوراى ملی نیستم، بلکه من مدخلیت 
خــود را در تأســیس ایــن اســاس، بیــش از همه کــس می دانم، زیــرا که 

ناظم االسالم 
کرمانی در کتاب 
»تاریخ بیداری 
ایرانیان« درباره 
شیخ فضل اهللّ  
می نویسد که او 
کسی است که در 
»ایجاد فکر، رهبری 
تأسیس عدالتخانه، 
جنبش روحانیت 
و سپس تدوین 
قانون اساسی نقش 
عمده ای داشت

 شیخ طرفدار استبداد نبود و این را می توان در لوایح دوران مهاجرتش و 
همچنین در متن دفاعیه محاکمه اش یافت
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علماى بــزرگ ما کــه مجاور عتبــات عالیــات و ســایر ممالك هســتند یا 
هیچ یك همــراه نبودند و همــه را بــه اقامه دلیــل و براهین مــن همراه 
کردم، از خود آن آقایان عظام می توانید این مطلب را جویا شوید، الن 
هم من همان قســم که بودم، هســتم، تغییــرى در مقصــد و تجددى 
در رأى من به هم نرســیده اســت. صریحًا می گویم، همه بشــنوند و به 
غایبین هم برســانید که من آن مجلس شــوراى ملــی را می خواهم که 

عموم مسلمانان آن را می خواهند.«

دوگانه ارتجاع و مشروطه خواهی
در متن دفاعیه شــیخ شــهید مــوارد و مطالبی وجــود دارد که به راســتی 

یــا  و  مشــروطه چی ها  ماهیــت 
لاقــل ماهیــت فاتحــان تهــران را 
مشــخص می کنــد و این کــه شــیخ 
از طرفــداران مشــروطه مشــروعه 
بوده، نــه این که طرفدار اســتبداد 
کــه بعضی هــا بــا مقایســه  باشــد 
که  قراردادن نوشته هاى علمایی 
خواهان مشروطه بودند - افرادى 
همچو نائینی و مؤلف کتاب مقیم 
و مســافر - بــا نوشــته هاى شــیخ 
فضــل اهّلل  درصــدد ایــن هســتند 
کــه ایشــان را طرفــدار و خواهــان 
اســتبداد محمــد علــی شــاهی و 
مخالف نهضــت اصیل مشــروطه 
زیبــا،  چــه  ولــی  کننــد،  قلمــداد 
شــیخ در دفاعیه اش در مقابل آن 
روحانــی خــود فروختــه و متعفــن 
گر شــما ضد اســتبداد  می گوید: »ا
بفرماییــد  هســتید،  مســتبد  و 
ببینــم بــا محمدعلــی میــرزا چــه 
»ایــن  گفــت:  زنجانــی  کردیــد؟« 
بــه شــما مربــوط نیســت.« شــیخ 
گفــت: »محمــد علــی میــرزا، شــاه 
بــود و رأس اســتبداد در ظاهــر هم 

که مشــروطه مخالف اســتبداد اســت. چطور اســت که به او امان دادید 
ج شــود و تمــام قتــل و غارت هــاى او را بی مالحظه ندیده  تــا از ایران خار
گرفتید؟ مقررى هم که تعیین کرده اید تا سالیانه صد هزار تومان براى او 
بفرستید. آیا این همان حرفی نیست که ما از اول می زدیم، مشروطه اى 

که در سفارت انگلیس، عمل بیاید، عاقبتی جز این دارد؟!«
زنجانی وقتی می بینــد که جواب ندارد می گوید: »فرصت کم اســت، از 
خودتــان دفاع کنید.« شــیخ فضــل اهّلل  در ادامه می گوید: »بهتر اســت 
به عین الدوله یك پســت وزارت بدهید، از امثال او خــوب بر می آید. اما 
با لیاخوف چــه کردید. دیگــر مجلس را که مــن به توپ نبســتم. مردم 
تهران را که من نکشــتم با او چه کردید؟ شــنیده ام کــه او هم به حضور 

ســپهدار و ســردار اســعد رســیده، شمشــیر خود را باز کرده و تســلیم به 
زمین انداخته و ســردار اســعد مجددًا شمشــیر را به کمر او بســته! این 
را چه می گوییــد؟!« زنجانی با بی شــرمی تمام می گویــد: »او به وظیفه 

سربازى خود عمل می کرده!«
شــیخ فضل اهّلل  می گویــد: »پــس تنها بــه وظیفه اســالمی عمــل کردن 
جرم اســت؟! غرض این اســت که بگویم مشــروطه اى که با پناه بردن 
به اجنبی پیش برود، پیروزی اش را هم مســتبدین جشــن می گیرند. 
گر شــما مرا خواهان اســتبداد می دانیــد کــه می دانم نمی دانیــد و در  ا
دلتان به ایــن امر واقفیــد، چرا با من لاقــل همان رفتــارى را نمی کنید 
که با محمدعلی میرزا و عین الدوله و لیاخــوف کردید؟ ... خودتان هم 
گفتید کــه مــن از اول با مشــروطه 
همراه بودم؛ اما بعدًا جدا شــدم و 
دلیل جدا شدنم را هم می دانید، 
امام باقر)ع( در ابتدا با بنی عباس 
و علیه بنی امیه جنگید، اما وقتی 
از آن هــا  را دیــد،  انحــراف آن هــا 
جدا شــد و آخر ســر هم به دســت 

بنی عباس کشته شد.«
خالصه این کــه در دید نویســندۀ 
متــن حاضــر، شــیخ از طرفــداران 
در  و  بــوده  مشــروطه  واقعــی 
سیاســی  نوســازى  و  نواندیشــی 
واقعــی  طرفــداران  از  ایــران 
نافــی  و  کمیــت  حا اســتقالل 
اســتبداد و اســتعمار. از مردانگی 
بــس  همیــن  شــیخ  اســتقالل  و 
که وقتــی بــه او پیشــنهاد امــان از 
طرف دولت و ســفارتخانه روس و 
عثمانی داده شــد، در جواب، هر 
دو را رد می کند و می گوید که »من 
یك عمر مسلمان زیسته ام و ریش 
خــود را در این راه ســفید کرده ام، 
بعد شما پیشنهاد چنین کارى را 
به مــن می کنید که زیر بیــرق کفار 

بروم، یا زیر بیرق دولت عثمانی؟« 
او قبل از به دار آویخته شدن به اعضای دادگاه می گوید:

»نه مــن مرتجــع بــوده ام و نــه ســید عبــداهّلل  بهبهانــی و ســیدمحمد، 
مشروطه خواه، فقط به خاطر این که مرا خوار و ذلیل کنند چنین کارى 
با من کردند. وگرنه، در نزد من و آن ها موضوع ارتجاع و مشــروطیت در 

میان نبود.« 
فلــذا شــیخ را فقط و فقــط به ایــن دلیــل بــه دار آویختند و به شــهادت 
رســاندند که ســدى در مقابل ترویج افکار غلط غربی بــود، همان گونه 
که حضرت امام خمینی بر این اعتقاد اســت که شــهید شیخ فضل اهّلل  

 .نورى به خاطر ایجاد متمم قانون اساسی شهید شد

شیخ را فقط و 
فقط به این دلیل 
به دار آویختند 

و به شهادت 
رساندند که سدی 

در مقابل ترویج 
افکار غلط غربی 
بود،  همان گونه 

که حضرت امام 
خمینی بر این اعتقاد 

است که شهید 
شیخ فضل اهلل  نوری 
به خاطر ایجاد متمم 
قانون اساسی شهید 

شد
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ایــن  بســتر  و  زمینــه  آنچــه  تردیــد  بــدون 
درون رفتگــی را فراهم می ســاخت، مخالفت 
روحانیــت در جریــان  تکفیرهــای درونــی  و 
مشــروطه و تالش مشــروطه خواهان سکولر 
جهــت حــذف روحانیــت از روند تحــولت در 
ســال های میانه به  بعد مشــروطه بــود. علما 
کــه در آغــاز، پرشــورترین حامیــان مشــروطه 
کــرده و  کیــد  بودنــد و بارهــا بــر وجــوب آن تأ
مخالفــت بــا آن را مخالفت با امــام زمان)عج( 

به شمار می آوردند، به تدریج بر سر مفاهیم و 
نحوه شکل گیری آن در مقابل هم ایستادند.

مشروطه و انزوای روحانیت
شیخ فضل اهّلل نوری، استاد شیخ عبدالکریم 
حائــری، مهم تریــن و پرنفوذتریــن روحانــی 
پایتخت بــود کــه از جانب روحانیــت محکوم 
به اعــدام و ســپس در مــأ عــام بــه دار آویخته 
شــد و این اولیــن بار بــود که مجتهــدی بزرگ 

در ایران به دلیل عمــل کردن به آنچه وظیفه 
دینــی خــود تشــخیص داده بــود، مجــازات 
می شــد. ایــن اقــدام می توانســت بــه منزلــه 
هشــداری بــه روحانیــت شــیعه تلقی شــود و 
نشــانی از تزلزل آن ها در نظام جدید به شــمار 
آید. با به شهادت رسیدن مهم ترین مخالف 
مشــروطه، مشــروطه خواهان علنًا خواســتار 
برقــراری مشــروطه ای از نوع غربی آن شــدند 
و در برخــی از نشــریات خــود با نقــد روحانیت 
و باورهــای دینی، بــه نگرانی هــای روحانیت 
دامــن زدنــد. یکــی از ایــن مقــالت بــا عنــوان 
»اذا فســد العاِلــم فســد العالــم«، در روزنامــه 
»حبل المتین« منتشــر شــد کــه در آن حمله 
تلقــی شــده و  ایــران  آغــاز بدبختــی  اعــراب 
روحانیــت مــورد انتقاد قــرار گرفته بــود. علما 
نیز در مقابل، آن هــا را از اجــرای تکالیف الهی 
ترســانیدند و از آن هــا خواســتند بــه ســوی 
معشــوق خود، پاریس، روند و مردم را آسوده 
کنند. این اختالفات به آنجا رسید که مراجع 
نجــف در نامــه ای حکــم بــه فســاد مســلک 
رهبــران دموکرات هــا  از  تقــی زاده،  سیاســی 
دادنــد و خواهان خــروج او از مجلس شــدند. 

حائری؛
مشروطه و تأسیس 

حوزه علمیه
بازخوانی نقش شیخ عبدالکریم حائری در 

احیای جایگاه روحانیت پس از مشروطه

دکتر عبدالوهاب فراتی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

قم، قلب مذهب تشیع است؛ وجود حرم حضرت معصومه)علیها السالم(، مدارس دینی، حضور 
کندگی مقلدان این مراجع در سراسر ایران، همه ایرانیان را  مراجع دینی در قم و نیز گسترش و پرا
با این شهر پیوند معنوی داده است. راویان حدیث، قم را به پناهگاه و دژ مستحکم شیعه توصیف 
گفته است  کرده اند؛ پیامبر)ص( در معراج شکِل شهر قم را در آسمان چهارم دیده و جبرئیل به او 
که خداوند به آن لطف دارد و می تواند ملجأ  بندگان خدا در آنجا اجتماع می کنند یا شهری است 
که شیخ  و پناهگاه مؤمنان به هنگام وقوع رنج و محنت باشد. این روایات همان احادیثی است 
که در  محمد تقی بافقی در یکی از مجالس دید و بازدید برای شیخ عبدالکریم حائری یزدی - 
که با  کرد  سال 1301 ش جهت زیارت حضرت معصومه)س( به قم آمده بود - قرائت و او را قانع 
تأسیس حوزه علمیه ای در این شهر، تحقق بخش مفاد این احادیث باشد. اما باید گفت تأسیس 
که به این شهر چهره فکری - سیاسی بخشید، منتها نه در پناه و حمایت  حوزه علمیه قم بود 
حکومت سلطنتی، بلکه در تقابل با آن، البته تقابلی که در آغاز به ستیز با آن نینجامید و به فرورفتگی 

روحانیت و بی عالقگی اش به جهان پیرامونی منجر گردید.

منظر
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منظر

اما چنــدی بعد تــرور آیــت اهّلل بهبهانــی که به 
دموکرات ها نسبت داده شد، آتش اختالفات 
را شــعله ور ســاخت؛ از همیــن رو طرفــداران 
مشــروطه حمایت پرشــور علمــا را به تدریج از 
دســت دادند و توده ها نیز دلسرد از مشروطه 

به زندگی عادی خویش مشغول شدند. 
همزمــان بــا افزایــش ایــن منازعــات، دولــت 
کارآمــد شــده بــود  نوپــای مشــروطه عمــاًل نا
و هــرج و مــرج ایــران را مــی آزرد، به گونــه ای 
که حتــی برخــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند که 
مشروطه برای ایرانیان خو گرفته به استبداد 
خیلی زود بــود. امــا وقتــی آخریــن امیدهای 
و  انگلیســی ها  کــه  رفــت  بــاد  بــر  مشــروطه 
روس ها در سال 1907 ایران را اشغال کردند و 

مشروطه خواهان که از توافق آن بر سر تقسیم 
ایران اطالع داشــتند، ناتــوان از اتخاذ هرگونه 
تصمیم بودند. در این زمان آخوند خراسانی 
و برخی از علمای نجف برای احیای مشروطه 
و کمــک به حــل و فصــل اوضــاع بر آن شــدند 
بــه ســوی ایــران حرکت کننــد، امــا صبــح روز 
حرکــت، آخوند بــه طرز مشــکوکی درگذشــت 
و ســالیان کوتاه عمر مشــروطه ایرانــی با مرگ 
مهم تریــن مدافع خود بــه پایان رســید. پس 
از مــرگ آخوند خراســانی، مقــام مرجعیت در 
اختیــار ســید کاظــم یــزدی، اســتاد و مدافع 
گرفــت و بدیــن  شــیخ فضــل اهّلل نــوری، قــرار 
میــان  در  مشــروطه خواهی  شــور  ترتیــب 

روحانیت به کلی فروکش کرد.

امــا آنچــه در فرجــام ایــن دلســردی اهمیــت 
داشــت، آن بــود کــه روحانیــت تنهــا گروهــی 
بود که بیشترین لطمات را متحمل شد، هم 
به هــدف از شــرکت خــود در مشــروطه؛ یعنی 
تقویــت جامعــه اســالمی، جلوگیــری از نفــوذ 
بیگانگان و رهایی از ظلم و برطرف کردن فقر 
اقتصادی و نهایتًا گسترش دین داری نرسید 
و هم با از دســت دادن منزلــت اجتماعی اش 
دوران تحقیرآمیزی را تجربــه کرد و بالخره به 
 عنوان حامــالن ســنت در قبال تجــدد آمرانه 
گرفتند.  رضاشــاه مورد انتقــاد بســیاری قــرار 
کــه  در چنیــن اوضــاع دلســردکننده ای بــود 
هم کســانی که بــه شــیخ عبدالکریــم حائری 
اصــرار می کردنــد مقیــم قــم شــود و حــوزه ای 

بنا کند و هم شــیخ کــه چنین پیشــنهادی را 
پذیرفت، از پریشــانی روحانیت در سال های 
پــس از مشــروطه، نگــران و از بی پناهــی آنــان 
می هراســیدند، به ویژه آن که حائری دریافته 
بود مداخله انگلســتان در کودتای رضاخانی 
احتماًل روحانیت را در روند تحولت آینده از 

میان خواهد برد. 

بی طرفی شیخ عبدالکریم حائری
حائــری بــا آن کــه بــه انگلیــس بدبیــن بــود، 
عالقه ای بــه مشــروطه نداشــت، نــه در دفاع 
گفــت و نــه در مخالفــت بــا آن  از آن ســخن 
گرفــت، نــه بــه حمایــت اســتادش  موضعــی 
آخونــد خراســانی و نــه بــه پشــتیبانی اســتاد 

دیگرش شــیخ فضل اهّلل نوری به صحنه آمد. 
وی علی رغــم این کــه در آســتانه مشــروطه در 
سال 1318 ق به دعوت حاج محسن عراقی از 
ک آمد، با آغاز مشــروطه مخفیانه  عراق بــه ارا
از محســن عراقــی، فئــودال نامــدار، مجــددًا 
بــه عــراق بازگشــت و در کربالی معلی ســکنی 
گزیــد. دلیــل نرفتــن او به نجــف آن بــود که در 
نجــف گفتگوهایــی بیــن ســید کاظــم یزدی 
و آخونــد خراســانی در باب مشــروطه بــود که 
»حائــری می خواســت نــه در طرفیــت ایــن 
باشــد و نــه طرفیــت آن، لهــذا کتابــی از ســید 
درس می گفــت و یــک کتــاب از آخونــد، یعنی 
مــن بی طرفــم«. شــاید مشــاهده اختالفــات 
علمــای نجــف در بــاب مشــروطه بــود کــه در 
ک در ســال 1332 ق،  ارا بــه  ســفر دومــش 
شــروطی گذاشــت و صرفــًا بــه ترویج و بســط 
حوزه علمیه این شهر پرداخت و کوشید یک 
پایگاه استوار مذهبی جهت مقابله با انحراف 
و خرابکاری هــای پدید آمــده از مشــروطه بنا 
کند. مرحوم حائری حتی دعوت اســتادش، 
محمدتقی شــیرازی، معروف به میرزای دوم 
را نپذیرفــت که بــه عــراق بازگردد و اســتدلل 
کــه ایــران رو بــه تباهــی و فســاد اســت و  آورد 
بــرای مبــارزه بــا فســاد در ایــران می بایســت 
حوزه ای به وجــود آورد. مراد او از فســاد، نفوذ 
انگلیس ها در فرجام مشــروطه بــود که ایران 
را رو بــه فســاد ســوق مــی داد. شــبیه همیــن 
اســتدلل در خاطــرات صــدر الشــراف آمــده 
است: »در مراجعت از محالت به قم به  دیدن 
شــیخ عبدالکریم حائــری رفتم. مــرا در اطاق 
اندرونــی پذیرفــت و بــه  خاطــر دارم از اوضــاع 
وقت به طوری گریه کرد که مثل باران اشــک 
می بارید و می گفت انگلیس ها حلقوم اســالم 
و مســلمین را گرفته انــد و تــا آن را خفه نکنند 

دست بردار نیستند.« 

تأسیس حوزه علمیه قم
در واقــع همــان انگیزه ای کــه حائــری را برای 
ک کشــانید، او را قانع کرد به این  بار دوم به ارا
شــهر مهاجرت کند، البتــه ُبعد قداســت آمیز 
قــم ایــن انگیــزه را قــّوت بخشــید. با اســتقرار 
وی در قم، دارالشــفاء - که عوام الناس به آن 
»حوض قهوه« می گفتند و فتحعلیشاه قاجار 
آن را جهــت ســکونت غریبه هــا و مریض هــا 

کسانی که به شیخ 
عبدالکریم حائری 

اصرار می کردند 
مقیم قم شود و 

حوزه ای بنا کند 
و هم شیخ که 

چنین پیشنهادی 
را پذیرفت، از 

پریشانی روحانیت 
در سال های پس 

از مشروطه، نگران 
و از بی پناهی آنان 

می هراسیدند
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 ظهور دولت کمالیستی رضا خان که کلیت روحانیت را نفی می کرد، سبب شد روحانیت در 
قبال تجدد و مشروطه ای که بر آن تکیه زده، موضعی منفی بگیرد و به آن ها بدبین شود

کــه محــل  ســاخته بــود - و مدرســه فیضیــه 
گدایــان و حمــل  رفــت و آمــد مــردم، تجمــع 
جنازه به حرم بود، سر و ســامان یافت و رسمًا 
حــوزه علمیه قــم فعالیــت خــود را شــروع کرد 
و همچنان کــه حســین بــدل نقــل می کنــد، 
بســیاری از عالقمندان به علوم دینــی به این 
شــهر ســرازیر شــدند و آن را به کانــون مذهبی 
ایــران مبــدل ســاختند. آنچــه در ایــن میــان 
جالــب بــه  نظــر می رســید، مهاجــرت افــراد و 
روحانیونی بود کــه پــس از اعدام نــوری و ترور 
از مشــروطه ناامیــد شــده بودنــد  بهبهانــی 
گرفتــه  و در زمــره ارادتمنــدان حائــری قــرار 
قــم به نوعــی  افــراد در  ایــن  بودنــد. حضــور 
تقویت نــگاه منفی حائــری به مشــروطه بود. 
کــه حائــری ســاخته  مشــروطه در فضایــی 
بــود، تبدیــل به شــری شــده بــود که کســی از 
آن ســخن نمی گفــت و دربــاره اش به نــدرت 
تأمل می شــد تــا داســتان نیامــدن آن بــه قم 
به فراموشــی ســپرده شــود. بــه همیــن دلیل 
اســت که مــا در عصــر پهلوی شــاهد ظهــور یا 
شــکل گیری جریانی مدافــع مشــروطه در قم 
نیســتیم و علــت مشــروطه خواهی برخــی از 
غ التحصیــالن حــوزه علمیــه قــم از جملــه  فار
آیت  اهّلل ســید محمود طالقانی را می بایســت 
در پیونــد آنــان بــا مشــروطه خواهی تهــران 
جست. حتی زمانی که میرزا حسین نائینی، 
عــده ای  بــه  همــراه  نظریه پــرداز مشــروطه، 
از علمــای عــراق بــه دلیــل مخالفت بــا دولت 
انگلیــس بــه ایــران تبعید شــد و مدتــی در قم 
کــرد، ســخنی از مشــروطه بــه میــان  اقامــت 
نیــاورد و سیاســت مماشــات بــا رضــا شــاه را 
پیشــه کرد و عماًل به روند غیر سیاســی شدن 
حوزه علمیه قم تعمیق بخشــید و بــر پیروزی 
تفکــر ســید کاظــم یــزدی در این شــهر صحه 

گذاشت. 

رضا خان و گریز روحانیت 
ســال  در  رضاخــان  رســیدن  قــدرت  بــه  بــا 
1304ش، حائری و حوزه اش وارد دوره ای شد 
که معموًل روحانیت از آن به بدی یاد می کند. 
ایــن دوره شــاید تقدیــر آخرالزمانــی روحانیت 
بــه حســاب آیــد. شــریف رازی بــا اســتناد بــه 
ایــن حدیث مــروی از پیامبــر)ص( کــه فرمود: 
ع،  »یخرج بقزوین رجل اســمه اســم بنی یسر

النــاس الــی طاعتــه المشــرک و المؤمــن یمــال 
الجبال خوفًا« می گوید برخــی از روحانیون به 
قدرت رســیدن رضا خان را یکی از نشانه های 
گــر رضا خان  آخرالزمان می دانســتند. شــاید ا
بــه ســلطنت نمی رســید، کلنجارهای ســابق 
روحانیِت تهران و نجف بر ســر مشــروطیت به 
قم ســرایت می کــرد و اختالفــات آن هــا در باب 
اســتبداد و اشــتراط و ســایر مفاهیم پیرامونی 
آن به روحانیت قم افق جدیدی می بخشــید 
فرجامــی  بــه  را  آنــان  ناتمــام  گفتگوهــای  و 
می رسانید. ظهور دولت کمالیستی رضا خان 
که کلیت روحانیت را نفی می کرد، ســبب شــد 
روحانیــت در قبال تجدد و مشــروطه ای که بر 
آن تکیــه زده، موضعی منفی بگیــرد و به آن ها 

بدبیــن شــود. در واقــع روحانیــت نگــران بــود 
کــه در درون تالش هــای متجددانــه دولــت 
جدید، مقدمــات زوال دین و شــریعت فراهم 
آید و بســط اندیشــه مدرن بــر روند رو بــه تزاید 
کــه از دو  افــول منزلــت اجتماعــی روحانیــت 
دهه قبل آغاز شــده بود، تأثیر بســیاری گذارد 
و آنــان را بــه نحوســات عصــر مــدرن مبــدل 
ســازد. جملــه معــروف حائــری در نخســتین 
دیدارش با رضــا خان کــه گفته بــود »خداوند 
مملکــت را از تعــرض ایــن قــزاق حفــظ کنــد« 
گویــای دل نگرانــی مؤســس آن بود کــه بعدها 
تحقق عینی یافــت. گرچه رضا خــان در اوایل 
ایجــاد  قــدرت خویــش و  پایه هــای  تحکیــم 
زمینه مناســب برای خلع احمدشاه و منزوی 

کــردن مخالفیــن خــود بــا علمــا و روحانیــت 
را  ع  شــر ظواهــر  داشــت،  حســنه ای  روابــِط 
رعایت می کرد و به مقدســات اســالمی احترام 
می گذاشــت و حتــی ســه بــار هــم بــه قم ســفر 
کــرد و ظاهــرًا بــه توصیــه علمــای قــم و مراجع 
تبعیدی نجف اشرف از فکر جمهوری خواهی 
گردیــد، امــا عالقــه و تصمیــم او بــه  منصــرف 
از  دســته  دو  بــا  را  او  ضرورتــًا  مدرن ســازی، 
مخالفان یعنی زمینــداران و روحانیت مواجه 
کــه رونــد صنعتــی  کــرد؛ زمینــداران از آن رو 
شــدن، موقعیت آنان را در تملــک زمین و دام 
به مخاطــره می انداخت و روحانیــت از این رو 
که آن هــا حافظان برج و باروی جامعه ســنتی 
ایران اند و از نظــر ایدئولوژی دولــت رضا خانی 

ریشــه عقب ماندگــی بــه حســاب می آمدنــد. 
اما متحــدان او روشــنفکران بودند کــه همان 

اهداف رضاخان را دنبال می کردند. 
از نظــر رضــا خــان روحانیــت مدافــع و حافــظ 
کــه بایــد قلمــرو  وضعیتــی غیــر مــدرن اســت 
اقتــدارش، کوتــاه و نفــوذش تقلیــل یابــد؛ به 
همیــن دلیــل عمــاًل روحانیــت را از حیطــه 
کنــار گذاشــت، حوزه  قضــاوت و دادگســتری 
تعلیــم و آمــوزش را از او ســتاند و بــا تســلط 
کاهــش  بــر موقوفــات، قــدرت مالی شــان را 
متحدالشــکل  لبــاس  قانــون  بــا  بالخــره  و 
)1307( و منــع مراســم مذهبــی، هــم از تعدد 
آنان کاســت و هم بر انزوای تــوأم با ترس آن ها 
تعمیــق بخشــید. بــه موجــب مــاده دوم این 

از نظر رضا خان 
روحانیت مدافع و 
حافظ وضعیتی غیر 
مدرن است که باید 
قلمرو اقتدارش، 
کوتاه و نفوذش 
تقلیل یابد؛ به همین 
دلیل عمالً روحانیت 
را از حیطه قضاوت 
و دادگستری کنار 
گذاشت
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منظر

قانــون، روحانیــان در صورتــی می توانســتند 
لباس بپوشند که از طرف دو نفر از مجتهدین 
مجاز، اجازه روایت داشــته باشــند یــا از عهده 
امتحان فقــه و اصول - کــه وزارت معــارف آن 
را برگــزار می کرد - برآینــد. پــس از تصویب این 
قانــون، نیروهــای انتظامی در سراســر کشــور 
با خشــونت و توهیــن بــه روحانیــان در صدد 
اجــرای دســتور برآمدنــد. »گروهــی از تــرس 
توهیــن و آزار، لبــاس روحانــی را از تــن بیــرون 
کــه تحمــل ایــن وضــع را  گروهــی  آوردنــد و 
نداشــتند در خانه های خود منزوی یا به این 

سو و آن سو می گریختند. 
به طوری فشــار می آوردند و تعقیب می کردند 
که وصــف نتوان کــرد. همــه روزه دور مدرســه 
گرفتــه و نمی گذاشــتند یــک نفــر  فیضیــه را 
عمامه به  ســر بیــرون آیــد. هرکس بود فــورًا به  
گاهــی  دســت پلیــس داده جلــب نظمیــه و آ
نموده یا زندانــی و یا لبــاس را گرفتــه و عمامه 
را ربوده و عبا را به غنیمت بــرده و التزام گرفته 
و رهــا می کردنــد و قناعــت بــه ایــن انــدازه هم 
گذاشــته و از  نکردنــد، قــدم میــان فیضیــه 
اطاق هــا و حجــرات طــالب را چــون اســیران 
کشــان بــه شــهربانی بــرده و  کشــان  رومــی، 
توهین هــا و تحقیرهــا و جســارات بی انــدازه 
می نمودند... طالب بــه فرمان غیبی علیکم 
بالفرار، اول طلوع فجر با هــزاران ترس و بیم از 
ج و ســر به بیابان گذارده  مدرســه و شــهر خار
پناه به مســجد جمکران، شــاه ابراهیــم، کوه 
خضر و باغات اطراف شــهر می بردند تا پاســی 
از شــب گذشــته خائفًا به مــدارس و حجرات 
بــر می گشــتند و شــب را بــه صبــح رســانیده و 
اول روز بــاز بــه صحــرا می گریختنــد. بــه گفته 
رازی »طبیعــی بودجماعتــی بســیار از طالب 
که برای دنیــا و اشــتغال مناصب جمع شــده 
بودند، از حــوزه کنار رفتــه و خــود را در عداد و 
پیــروان ظلــم و ظالــم درآورده و بــه امتحــان 
دادن و تصدیق گرفتن، پســت های دولتی را 

اختیار و سنگر دین را خالی گذاردند.« 
با این همه، حائری جســت و گریخت و اذیت 
و آزار طلبه ها را بر ترک طلبگــی ترجیح می داد 
کید و بر حفظ اســرار  و بر خالی نکــردن حوزه تأ
روحانیت اصــرار می ورزید و تــالش می کرد آمار 
طــالب را مکتــوم نگــه دارد و توصیــه می کــرد 
معــرض  در  را  خــود  طلبه هــا  حتی المــکان 

دید مأمــوران دولتی قرار ندهنــد. اما آنچه که 
به تدریــج اتفــاق افتــاد، چیزی برخــالف میل 
حائری بود. به موجب یک آمار در سال 1304 
تعداد مدارس دینــی ایران 282 بــاب و تعداد 
طلبه هــای آن 5984 نفــر بــود، امــا شــانزده 
ســال بعد یعنــی در ســال 1320 )آخرین ســال 
سلطنت رضا خان( تعداد مدارس 206 باب و 
تعداد طلبه های آن به 784 نفر کاهش یافت 
و حوزه علمیــه قم در غیاب حائــری و در پایان 
حکومت رضــا خان کمتــر از ســیصد نفر طلبه 

داشت. 

حمله و دفاع
شــرایطی،  و  فضــا  چنیــن  شــکل گیری  بــا 
روحانیت در وضعیتــی قرار گرفــت که مایکل 
فیشــر از آن بــه» حملــه و دفــاع« یــاد می کند؛ 
دفــاع از آنچــه بــه آرامــی از دســت می رفــت و 
خ می داد  حمله به آنچه که در بیرون از حوزه ر
ج تبلور می یافت.  و به شکل قهر با جهان خار
با آن که رفــت و آمد رضــا خان و احمد شــاه به 
قــم و نیــز مهاجــرت علمــای تبعیدی بــه این 
خ داد،  شــهر و ســایر اتفاقاتی کــه در آن دوره ر
می توانســت قم را بیش از گذشــته با مســائل 
سیاســی درگیر ســازد، اما وجود حائــری مانع 
از سیاســی شــدن حــوزه شــد. مشــی حائری 
در قبــال حــوادث آن دوره هماننــد فتــاوای 
بــود؛  آمیــز  احتیــاط  به شــدت  شــرعی اش 
همچنان کــه کمتر با قــرآن اســتخاره می کرد و 

بیشتر تأمل می کرد. 
کار طــالب خــود را بــا عمــل  گرچــه حائــری  ا
کــرد، امــا خــود بــه  کربــال تشــبیه  اصحــاب در 
رویارویی با دولت نپرداخت و با قاطعیت توأم 
با احتیاط، حوزه علمیه قم را نیز غیر سیاســی 
کــرد. او قصــد داشــت کار  و بــه شــدت ســنتی 
نیمــه تمــام آیــت اهّلل فیــض - کــه چهــار ســال 
قبــل از عزیمت حائــری به قــم )1301( از ســامرا 
به این شــهر آمــده و بــه تعمیر مدرســه فیضیه 
و دارالشــفا همت گماشــته بــود - را بــه فرجام 
رساند و این کار جز در سایه مشی غیر سیاسی 
و محتاطانه او میســر نبود. در واقــع او می دید 
دولت، روحانیت را تحقیر می کند و می شــنید 
کســانی کــه تــا دیــروز دســت عالمــان را بوســه 
می زدنــد، آن هــا را ســوار ماشــین نمی کننــد، 
کاری از دســتش ســاخته نبــود و عقیــده  امــا 

گــر اقدامــی کنــد باقیمانــده اســالم و  داشــت ا
گفتــه می شــود  روحانیــت از دســت مــی رود. 
روزی سید محمد تقی خوانساری از سرگله به 
او گفته بود می دانید دولت پهلوی می خواهد 
ایــران را نصرانی کنــد، حائری پاســخ داده بود 
می دانم، ولی شــما می خواهید کاری کنم که 
او زودتــر چنین کند. بــه همین دلیــل بود که 
حائری از مهاجــرت علمای اصفهــان به قم در 
اعتراض به نظام اجباری و سربازگیری )1306( 
حمایت نکرد و حتی گفته شــده کــه به بیرون 
کــی، به  از قــم رفــت و حتی بــه گفته محمــد ارا
بهانــه ناخــوش احوالــی آقایــان را مســاعدت 
گر اقدامی می کرد قم هم مثل  نکرد و چه بســا ا
مشــهد می شــد، چنان کــه تیمور تاش ســخن 
از بــه تــوپ بســتن قــم در جریــان ایــن واقعــه 
کــرده بــود. یک ســال بعــد، در نــوروز 1307، در 
ماجرای سفر خانواده شاه به قم و بلوای ناشی 
از اعتــراض شــیخ محمدتقی بافقی بــه رعایت 
نکــردن حجاب، یک بــار دیگــر درایــت حائری 
بهانه را از دســت رضا شــاه گرفت که بــا نیروی 
نظامی به قم یورش آورده بود. شاید لگدهای 
رضاخــان بــر پیکــر فقیهــی در حــرم حضــرت 
معصومه)س( تــدوام بی مصونیــت روحانیت 
از زمــان اعــدام شــیخ فضــل اهّلل نــوری بــه بعد 
بود کــه از یک جریان ســکولر ریشــه می گرفت 
و حــذف روحانیــت را نشــانه رفته بــود. بافقی 
گرد آخوند خراســانی بــود که با هجــرت به  شــا
قم کوشــید حائری را در تأســیس حوزه علمیه 
قــم یــاری رســاند. او امــر بــه معــروف را جــدی 
می گرفت و قوًل و عماًل به آن مبادرت می ورزید 
و در انجــام آن، شــاه و گــدا نمی شــناخت؛ تا او 
در قم بــود ریش تراشــیدن قدغن بود و ریشــی 
تراشیده نمی شد. حائری در این ماجرا به اهم 
گــر از بافقی حمایت کند، نه او  و مهم افتاد که ا
آزاد می شــود و نه حوزه ای می ماند، لذا به رضا 
شــاه پیغــام داد کــه کار بافقی جنبه شــخصی 
دارد و حســاب او را از حــوزه جــدا بایســت کــرد 
و بــا صــدور حکمــی شــرعی فرمــود »صحبت و 
کــره در اطــراف قضیــه اتفاقیــه مربــوط بــه  مذا
ع انــور و مطلقًا  شــیخ محمد تقی بر خالف شــر
حــرام اســت.« آنچــه بــر نگرانی هــای حائــری 
کــرد در 1314 بــه  افــزود و بالخــره او را مجبــور 
رضا شاه نامه اعتراض آمیزی بفرستد، مسئله 

 .کشف حجاب زنان بود

 حائری جست و 
گریخت و اذیت 
و آزار طلبه ها را 
بر ترک طلبگی 

ترجیح می داد و بر 
خالی نکردن حوزه 

تأکید و بر حفظ 
اسرار روحانیت 
اصرار می ورزید 
و تالش می کرد 

آمار طالب را 
مکتوم نگه دارد 
و توصیه می کرد 

حتی االمکان طلبه ها 
خود را در معرض 

دید مأموران دولتی 
قرار ندهند
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کرامت بشری

اصل صلح   
و فطرت مشترک انسان ها

کرامت انسانی مبنای حقوق بشر در اسالم
حقوق اجتماعی برابر  و متقابل انسان ها

حیاِت معقول بشر
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رهیافت

امـــام خــمــیــنــی)ره( در آثـــار خـــود به 
ــه و از  ــت ــرداخ مـــوضـــوع »انـــســـان« پ
کتسابی انسان،  گی های ذاتی و ا ویژ
انــواع انسان و الیــه هــای وجــودی و 
فطرتش سخن گفته است. این نگاه 
به انسان، به مباحث امام خمینی 
جامعیتی  انسان شناسی  حــوزه  در 
بشر  ــقـــوق  حـ در  کـــه  ــت  ــ اسـ داده 
کاربرد دارد. در این نوشتار  اسالمی 
گی های انسان در اندیشه امام  به ویژ
خمینی، به عنوان بنیانگذار انقالب 

اسالمی می پردازیم. 
حجت االسالم دکتر نجف لک زایی

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

اصل صلح 
و فطرت مشترک انسان ها

انسان و حقوق بشر اسالمی
در اندیشه امام خمینی)ره(
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ویژگی های ذاتی انسان
امــام خمینــی ذیــل حدیــث یازدهــم کتاب 
چهــل حدیــث، بحــث »فطــرت انســان« را 
کــرده اســت. »فطــرت« بــه معنــای  مطــرح 
خمینــی  امــام  نظــر  از  اســت.  خلقــت 
فطرت های به  ودیعه گذاشته شده در وجود 
انسان الطافی است که خدای تعالی آن ها را 
ویژه انسان قرار داده است. پیش از احصای 
ویژگــی  اســت  لزم  انســانی،  فطرت هــای 
فطریــات را از نظر امــام خمینی بیــان کنیم. 
ویژگی مهم فطریات این اســت کــه در میان 
تمــام انســان ها مشــترک اســت و بــه تبــدل 
احوال و تغییر زمان، مــکان و تمدن متحول 
نمی شــود. مبنای فطرت باعث شــده است 
تا حضــرت امــام بــه یگانگــی ذاتی انســان ها 
حکــم دهــد؛ از نظــر ایشــان تمــام انســان ها 
از فطــرت مشــترکی برخوردارنــد، بنابرایــن 

اصل بر همگرایی، وحــدت و یگانگی و صلح 
میــان انسان هاســت و اختــالف، جنــگ و 
نزاع، اموری اســت که از ســر غفلــت به وجود 

می آید.
از امــور شــگفت انگیز آن اســت کــه علی رغــم 
نبــود اختــالف در فطریــات - از صــدر عالــم 
گرفتــه تــا آخــر - نوعــًا مــردم از ایــن یکســانی 
بی خبرند و می پندارند با هم اختالف دارند. 
راه حل اختالف چیســت؟ چگونــه می توان 
کــرد و جلــوی  انســان ها را بــه هــم نزدیــک 
تفرقه ایســتاد؟ به باور امــام خمینی بهترین 
گاهی بخشــی اســت؛  راه بــرای رفــع تفرقــه، آ
گاهــی رفتار انســان را تغییر می دهــد؛ وقتی  آ
انســان ها بــه فطریات تنّبــه داده شــوند رفع 

خصومت و تفرقه می شود.
اســتدلل اصلــی امام خمینــی بــر فطریات، 
عالوه بــر احادیث، آیات شــریفه قرآن اســت، 
یِن َحِنیًفا  ِقْم َوْجَهَك ِللّدِ

َ
نظیر آیه شــریفه »َفأ

ــاَس َعَلْیَهــا َل َتْبِدیَل  ِتی َفَطــَر الّنَ
َ
ِفْطــَرَة اهّلِل اّل

اِس  ْکَثَر الّنَ
َ
ُم َوَلِکّنَ أ یُن اْلَقّیِ ِلَخْلِق اهّلِل َذِلَك الّدِ

َل َیْعَلُمون.«
در ایــن آیــه، »لتبدیــل لخلــق اهّلل«، اشــاره 
به ابــدی  و غیرقابــل تغییر بــودن این فطرت 
گیر بودن  دارد؛ کلمــه »الناس« اشــاره بــه فرا
این آفرینش دارد و بخش اخیر آیه، به غفلت 

مردم از این آفرینش مشترک اشاره می کند.
از جملــه مهم تریــن فطرت هــا، از نظــر امــام 
خمینــی، عبارتنــد از: فطــرت بر اصــل وجود 
مبدأ، فطرت بر توحید، فطرت بر اســتجماع 
آن ذات مقــدس جمیــع کمــالت را، فطرت 
بر معاد و رســتاخیز، فطرت بــر نبوت، فطرت 
بــر وجــود مالئکــه، فطــرت عشــق بــه کمال، 
فطرت عشــق بــه راحتــی، فطــرت عشــق به 
حریت و ... بعضی از این هــا از احکام فطرت 

و بعضی از لوازم فطرت است.
فطــرت عشــق بــه کمــال باعث شــده اســت 
همه انســان ها به دنبــال تحصیل کمــال در 
تکاپو باشــند؛ اما غفلــت، هواهای نفســانی 
و ســایر مســائل موجــب شــده انســان ها در 
کمــال، اختالف داشــته باشــند؛  تشــخیص 
به طوری کــه اهــل دنیــا، کمــال را در دارایــی 
می داننــد، اهــل علــوم و صنایــع در علــوم و 
صنایــع، اهل ذکر و فکــر و آخرت، کمــال را در 
ســعادت آخرت، طالبــان ســلطنت و قدرت 

کمال را در گسترش ملک و قدرت می دانند. 
پیگیــری  کمال طلبــی،  ایــن  ویژگــی مهــم 
کمــال بی نقــص اســت؛ لــذا وقتــی بــه یــک 
مرحله از کمال می رســند، همچنان مراحل 
بعــدی را دنبــال می کننــد؛ اما کمــال مطلق 
خداوند متعال است از این رو همه انسان ها 

خواسته و ناخواسته، رو به سوی او دارند.
و  اهــداف  ریشــه  خمینــی  امــام  نظــر  از 
غایت های دوگانه انســان و جوامع انسانی، 
یعنــی تعالی طلبــی و دنیاطلبی، در ســازوکار 
دوگانه وجودی انســان اســت. مقصود امام 
از فطریــات اموری اســت که جمیع سلســله  
بشــری در آن متفــق باشــند و هیــچ عــادت، 
مذهب، محیط و اخالقــی در آن تأثیر نکند، 
و  کفــر  ایمــان،  جهــل،  علــم،  به طوری کــه 
ســایر طبقه بندی های سلسله  بشــری امور 
فطــری را تغییــر نمی دهــد و اختــالف بیــن 
انسان هاســت، در اصــل امر فطری نیســت، 
بلکه اشــتباهات در مصداق است. از این دو 
فطــرت، فطــرت الهــی فطــرت اصلی اســت؛ 
زیرا کمال حقیقی است و فطرت دوم فطرت 
کمــال توهمــی  تبعــی و عرضــی اســت؛ زیــرا 

است.

نظریه دو فطرت
نظریــه دو فطــرت امــام خمینــی از نظریــات 
علــوم  عرصــه  در  تأثیرگــذار  و  مهــم  بســیار 
اسالمی و انســانی اســت. به نظر ایشان یکی 
کــه در تمــام انســان ها  از فطرت هــای الهــی 
وجــود دارد، فطرت عشــق به راحتی اســت. 
بررســی زندگــی بشــر در تمــام دوره ها نشــان 
می دهد که بشــر برای دســتیابی به راحتی، 
به تــالش و مشــقت تــن داده اســت. ایــن در 
حالی است که در سراســر دنیا چنین راحتی 
مطلقی یافت نمی شــود و تمــام نعمت های 
ایــن عالــم همــراه بــا زحمت هــا و رنج هــای 
طاقت فرساســت؛ بنابراین معشــوق انسان 
در ایــن عالــم یافــت نمی شــود؛ پــس ناچــار 
در دار تحقــق و عالــم وجــود، بایــد عالمــی 
باشــد که راحتی آنجا همراه با رنــج و زحمت 
نباشــد و آن، دار نعیــم حــق و عالــم کرامــت 
ذات مقــدس اســت. اعتقــاد به معاد ســبب 
و  خداونــد  کاری  هــر  در  انســان  می شــود 
دســتورهای او را در نظــر داشــته باشــد و بــه 

از نظر امام خمینی ریشه اهداف و غایت های دوگانه انسان و جوامع انسانی، 
یعنی تعالی طلبی و دنیاطلبی، در سازوکار دوگانه وجودی انسان است

فطرت عشق به 
کمال باعث شده 
است همه انسان ها 
به دنبال تحصیل 
کمال در تکاپو 
باشند؛ اما غفلت، 
هواهای نفسانی و 
سایر مسائل موجب 
شده انسان ها در 
تشخیص کمال، 
اختالف داشته 
باشند
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رهیافت

خــود و دیگــران ظلــم نکنــد و از صــراط حــق 
ج نشود. خار

نتایــج ایــن نــوع نــگاه بــه انســان از ایــن قرار 
است:

1. انســان ها از ویژگی هــای ذاتــی مشــترک، 
گیری برخوردارند. ابدی و فرا

2. انســان ها نســبت به هم بیگانه نیستند، 
و  همــکاری  همگرایــی،  بــه  تمایــل  بلکــه 
و  فرعــی  امــری  اختــالف  دارنــد.  وحــدت 

روبنایی است.
گاهی بخشــی، عامل وحــدت و یگانگی  3. آ

انسان هاست.
4. انسان ها کمال طلب اند.

5. کمال حقیقی همان کمال مطلق، یعنی 
ذات مقدس باریتعالی است.

6. هدایت انسان ها به ســمت کمال مطلق 
و بهره گیری از فطریات مشــترک بــوده و لزم 
اســت مــورد توجــه همــه سیاســتمداران و 
رهبران قرار گیرد. ویژگی مهم حکومت های 
همیــن  محوری بــودن  الهــی،  و  دینــی 

آموزه هاست.
ذاتــی  )ویژگی هــای  فطــرت  نظریــه  از   .7
انســان( می توان نتایجی را به دست آورد که 
در حوزه زندگی اجتماعی انسان قابل توجه 

است؛ نظیر:
الــف( تبییــن جاودانگی دیــن خاتــم و ختم 
گــر انســان فطرتــی ثابت و مشــترک  نبــوت؛ ا
و  رشــد  بــرای  می تــوان  باشــد،  داشــته 
شــکوفایی آن، برنامــه ای ثابــت و مشــترک 

ارائه داد.
ب( تبییــن دینــی مســئله حقــوق طبیعــی؛ 
حقوق طبیعی میان افراد انســانی مشــترک 
است، یعنی حقوقی که انسان - از آن جهت 
کــه انســان اســت - از آن برخــوردار اســت. 
نظریه فطرت از آنجا که یک سرشت مشترک 
و متعالی برای همه انسان ها قائل می شود، 
مبنــای بســیار متقنــی بــرای ایــن حقــوق 
خواهد بود، ضمن این که در تبیین و تحدید 

این حدود نیز راهگشاست.
نظریــه  اخالقــی؛  نســبیت گرایی  حــل  ج( 
را  مشــترکی  و  ثابــت  ارزش هــای  فطــرت، 
در همــه انســان ها بــه اثبــات می رســاند کــه 
می توانــد پایــه ثبــات یــک مکتــب اخالقــی 

باشد.

د( نظریه فطــرت نقــش تعیین کننــده ای در 
مباحــث تربیتــی و آموزشــی دارد و می توانــد 
الهام بخــش فلســفه تعلیــم و تربیــت ویــژه 

دینی باشد.
هـــ (  از آنجا که بــر اســاس نظریه فطــرت، نیاز 
انســان به دین امری فطری اســت و انســان 
بــدون دیــن در زندگــی خــود بــا خــأ جــدی 
مواجــه خواهد بــود، ایــن نظریه راهگشــای 
پرســش از منشــأ نیاز انســان به دین اســت. 
دیــن برطرف کننده نقص انســان می شــود؛ 

انسان فاقد دین ناقص خواهد بود.
و( بــر اســاس نظریه فطــرت - همچــون میل 
پرســتش - میل به جاودانگی نیز از تمایالت 
اصیل و فطری وجود آدمی اســت؛ لذا عالوه 
بر اثبــات توحید و واجب الوجــود، معاد نیز با 
گر انسان از  نظریه مذکور ثابت می شود، زیرا ا
حیات جاودانــه برخوردار نباشــد، قراردادن 
ایــن میــل در درون او لغــو و بیهــوده خواهــد 

بود.
ز( دینداربــودن انســان ها در طــول تاریــخ بــا 

این نظریه قابل تبیین است.
ح( بر اساس این نظریه، فرد و روانشناسی بر 

جمع و جامعه شناسی مقدم است.

کتسابی انسان ویژگی های ا
ذاتــی،  ویژگی هــای  بــر  افــزون  انســان ها 
می کننــد.  کســب  نیــز  را  ویژگی هایــی 
کتســابی بــر ایــن مبنــای مهم  ویژگی هــای ا
استوار است که انسان می تواند برای زندگی 
و رفتارهای فــردی و اجتماعی خود تصمیم 
بگیرد و عمــل کند. انســان دو راه پیش روی 
خــود دارد: صــراط مســتقیم و صراط هــای 
غیرمســتقیم )کژراهه هــا(. بــه عبــارت دیگر، 
انســان می توانــد موجــودی الهــی و ملکوتی 

شود یا موجودی شیطانی و جهنمی.
و  موجــودات  طبقــات  جمیــع  در  انســان 
عجیبــی  موجــود  باریتعالــی  مخلوقــات 
اســت؛ هیچ موجودی مثل انســان نیست. 
اعجوبه ای اســت کــه هــم از او موجــود الهی 
ملکوتــی ســاخته می شــود و هــم موجــود 
جهنمی شیطانی. موجودات دیگر این طور 
پیغمبــر  موجــود،  ایــن  از   ]...[ نیســتند. 
کرم)ص( و سایر پیغمبرها محقق شده اند و  ا
ابوجهل ها هم هســتند و واسطه مابین این 

دو تا هم الی مالیعلم هست.
راه مســتقیم یکی بیش نیســت، اما راه های 
غیرمستقیم فراوان اســت. »تربیت« عاملی 
بــرای حرکــت انســان در راه خــدا و صــراط 
کــه  مســتقیم اســت. بــر خــالف حیوانــات 
استعدادها و قابلیت های محدودی دارند، 
بــرای  قابلیتــش  و  انســان  اســتعدادهای 
تربیــت نامحــدود اســت. علــت نامحــدود 
بــودن قابلیــت انســان بــرای تربیــت، عــدم 
محدودیــت او بــه طبیعــت مــادی و دنیوی 
روحــی،  فرامــادی،  ابعــاد  از  برخــورداری  و 
ُبعــد  اســت.  طبیعــی  مــاورای  و  معنــوی 
فراطبیعی انســان ایجاب می کند انســان به 
دســت کســانی تربیت شــود که از عالم غیب 
کات  و علــم حقیقــی برخوردارنــد، زیــرا ادرا
انســان محــدود بــه عالــم طبیعــت اســت، 
چنیــن  انســان  وجــود  ابعــاد  حالی کــه  در 

محدودیتی ندارد.
باید کســی به این تربیت اقدام کنــد که علم 
به آن طرف، علم حقیقی به آن طرف داشته 
کــه مابیــن انســان و آن  باشــد و بــه روابطــی 
طرف طبیعت اســت عالــم باشــد، بتواند آن 
ک کند و او بشر نیست، بشر این  روابط را ادرا
توانایی را ندارد. همین قدر در مورد طبیعت 
ذره بیــن  چــه  هــر  کنــد،  ک  ادرا می توانــد 
بیندازند، مــاورای طبیعت بــا ذره بین دیده 
کــه یــک  نمی شــود. ایــن محتــاج آن اســت 
ایــن  باشــد، چــون  کار  معانــی دیگــری در 
روابط بــر بشــر مخفی اســت و خــدای تبارک 
و تعالی کــه خالق همه چیز اســت این روابط 
را می دانــد. از ایــن جهــت بــه وحــی الهــی 
برای یــک عــده ای کــه کمــال پیــدا کرده اند 
کــرده  و  کمــالت معنویــه را دنبــال ]طــی[  و 
فهمیده اند، روابطی حاصل می شود مابین 
انســان و عالــم وحــی، بــه او وحی می شــود و 
بــرای تربیــت آن روی دوم انســان مبعــوث 
می شــوند؛ این هــا می آینــد در بیــن مــردم و 

می خواهند مردم را تربیت کنند.

راه فطرت، راه طبیعت و راه شیطان
تحلیل هــای  انســان  بعــدی  بــودن  دو  از 
گرفتــه اســت. در دیدگاه  مختلفــی صــورت 
انســان،  بــرای  امــام خمینــی چندگانگــی 
کتســابی پذیرفتــه  گی هــای ا در مرحلــه ویژ

نظریه دو فطرت 
امام خمینی از 
نظریات بسیار 

مهم و تأثیرگذار 
در عرصه علوم 

اسالمی و انسانی 
است. به نظر ایشان 
یکی از فطرت های 

الهی که در تمام 
انسان ها وجود 

دارد، فطرت عشق 
به راحتی است
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از  خــود  فطــرت  در  انســان  اســت.  شــده 
کــه همــان  گی هــای ذاتــی مشــترکی -  ویژ
فطــرت الهــی اســت - برخــوردار اســت؛ در 
کتســابی  گی هــای ا حالی کــه در مرحلــه ویژ
می توانــد حداقل ســه راه را پیش روی خود 
داشــته باشــد: راه فطرت، راه طبیعــت و راه 
شــیطان. در برخی مــوارد نیز حضــرت امام 
ایــن راه هــا را بــه دو راه برگردانده اســت: راه 
الهی و راه شیطانی، راه بهشت و راه جهنم، 
راه انســانیت و راه حیوانیــت. اوًل ایشــان 
گی های ذاتی  کتســابی را از ویژ گی های ا ویژ
گی هــای  کــرده اســت و دومــًا در ویژ جــدا 
ذاتــی، انســان ها را از فطــرت الهــی ثابــت 
غیرقابــل تغییــر برخــوردار دانســته اســت. 
بنابرایــن از منظــر امــام خمینــی، تربیت هــا 
سبب تفاوت انســان ها می شود، لذا ارسال 
پیامبــران بــرای تربیت انســان بوده اســت. 
به نظر می رســد بیان فوق از ابتــکارات امام 

خمینی است.
گر بــرای هــر علمــی موضوعــی هســت، علم  ا
همه انبیا هم موضوعش انســان است ]...[ 
تمــام انبیــا آمده انــد انســان را تربیــت کنند؛ 
آمده انــد ایــن موجــود طبیعــی را از مرتبــه 
طبیعــت بــه مرتبــه عالــی مافوق الطبیعــه، 
مافوق الجبــروت برســانند. ]...[ )إقرا باســم 
کــه  کلماتــی  رّبــک الــذی خلــق( ]...[ تمــام 
از اســم رّب جــدا باشــد شــیطانی اســت. دو 
جنبه است: یک جنبه رحمانی و یک جنبه 

شیطانی.
این نــگاه را می توان در تفســیر امــام خمینی 
از برخی آیات مشــاهده کرد؛ نظیر تفسیر آیه 
هجــرت )و مــن یخــرج من بیتــه مهاجــرا الی 
اهّلل و رســوله ثم یدرکه الموت فقــد وقع اجره 
علی اهّلل( که در جهت هجرت انسان از نفس 
حیوانی و شیطانی به ســوی خداست. امام 

می فرماید:
نفــس  چــاه  از  کــه  هســتند  »اشــخاصی 
بیــرون آمده اند، هجــرت کرده انــد ]...[ یک 
احتمالش این است که این هجرت، هجرت 
از خــود به خــدا باشــد، » بیــت « نفــس خود 
کــه  انســان باشــد، یــک طایفــه ای هســتند 
ج شده اند و هجرت کرده اند از این بیت  خار
ظلمانی، از این نفســانیت )مهاجرًا إلی اهّلل و 
رسوله( تا رســیده اند به آن جایی که »یدرکه 

المــوت«، بــه مرتبــه ای رســیده اند کــه دیگر 
از خــود هیچ چیــزی ندارنــد، مــوت مطلق و 

اجرشان هم »علی اهّلل« است.«

تفسیر سوره حمد و راه انسان ها
بــا  حضــرت امــام در تفســیر ســوره حمــد، 
اســتفاده از آیــات شــریفه و بــا توجه بــه آنچه 
امکان کسب دارند، سه راه در برابر انسان ها 
قــرار داده اســت: 1. مســیر مســتقیم )اهدنــا 
ضالیــن  مســیر   .2 المســتقیم(؛  الصــراط 
)ول الضالیــن(؛ 3. مســیر مغضوبیــن: )غیــر 

المغضوب علیهم(.
در کالم امــام خمینی ســیر انســان به خوبی 

نشان داده شده است:
»ســر دو راهــی واقــع شــده ایم: یــک راه، راه 
کــه ایــن صــراط مســتقیم  انســانیت اســت 
بــه  ســرش  یــک  مســتقیم  صــراط  اســت. 
طبیعــت اســت، یــک طرفــش بــه الوهیــت. 
راه مســتقیم از علق شــروع می شــود، منتها 
بعضی از آن ها طبیعی است و مهم آن جایی 
بــا  اختیــار   ]...[ اســت.  ارادی  کــه  اســت 
شماســت کــه ایــن دو راه را اختیــار کنیــد؛ یا 
صــراط مســتقیم انســانیت را، یا انحــراف به 

چپ، یا انحراف به راست.«
در این بیان، نقطه صفر همان وضع طبیعی 
در نظــر گرفته شــده اســت کــه انســان واجد 
ج از  حیات حیوانی می شــود. انســان در خار
وضــع طبیعــی دو راه در پیــش دارد: راه خدا 
و راه شــیطان. انتخــاب یکــی از ایــن دو راه 
ارادی اســت؛ بنابراین در حــوزه ویژگی های 
کتسابی انســان قرار می گیرد که بخواهد به  ا
سمت خدا حرکت کند یا به سمت شیطان. 
بر همین اســاس انسان تزکیه  نشــده، عامل 

تمام مشکالت خواهد بود.
همه اختالفات بشر برای این است که تزکیه 
نشده است. غایت بعثت این است که مردم 
را تزکیــه کند تــا بــه واســطه تزکیه، هــم تعلم 
گر  حکمت کنــد و هــم تعلم قــرآن و کتــاب و ا
چنانچه تزکیه شوند، طغیان پیش نمی آید.

همه این گرفتاری هایی که برای بشــر است 
از ایــن نقطــه شــروع می شــود؛ همــه ایــن 
گرفتاری هــا از انانیــت انســان اســت، تمــام 
جنگ هــای عالم از ایــن انانیت انســان پیدا 

می شود. مؤمن ها با هم جنگ ندارند.

بر این اساس، انسان ســازی رسالت اسالم و 
تعالیم آن است:

»اساســًا اســالم برای ســازندگی آمده است و 
نظر اســالم به ســاختن انسان اســت. جهاد 
برای ســازندگی، »سازندگی انســان خودش 
را« مقدم بر همه جهادهاست. این است که 
کبر«  کرم صلی اهّلل علیه و اله »جهاد ا رسول ا
کبر، جهادی اســت  فرموده انــد: ]...[ جهاد ا
که انســان با نفــس طاغوتــی خــودش انجام 

می دهد.«
با توجه بــه آنچه گفته شــد، می تــوان نتایج 
زیر را استخراج کرد که در حقوق بشر از منظر 

اسالم مورد توجه قرار گرفته است:
1. انســان عالوه بــر ویژگی های ذاتــی، دارای 

کتسابی است. صفات و ویژگی های ا
2. در مقابل انسان راه های متعددی وجود 
دارد کــه تمامی آن هــا به کمــال مطلق ختم 
نمی شوند، بنابراین انسان باید این راه ها را 
بشناســد و از میان آن هــا راه کمــال مطلق را 

انتخاب کند.
3. انبیا و رهبران الهی مبعوث شده اند تا راه 

کمال حقیقی را به انسان نشان دهند.
4. »انسان ســازی« هــدف اساســی اســالم 
است. پیامبر اســالم تالش انســان در جهت 

کبر« نامیده است. خودسازی را »جهاد ا
آموزه هــای  بــه  کــه  5. مکتــب و متفکــری 
مذکور اعتقاد و باور دارد، بدیهی است که در 
عرصه سیاســت و حکومت مهم ترین هدف 
حکومــت و زندگــی سیاســی را تــالش بــرای 
انسان ســازی، تزکیه و نجات انســان از »چاه 

نفس« بداند.
انســان  کمال طلبــی  موانــع  بــا  مبــارزه   .6
ضــروری اســت. ایــن مبــارزه دو ُبعــد دارد؛ 
گــر در ســطح فردی  مبارزه بــا موانــع کمــال ا
کبــر نامیــده می شــود. جهاد  باشــد، جهــاد ا
کبر تالشــی اســت که تک تــک انســان ها در  ا
جهت گزینــی فضایل به جــای رذایــل انجام 
می دهنــد. مهم ترین رذایــل، خودخواهی، 
انانیــت و پیــروی از هواهــای نفــس اســت. 
کــه حکومــت، به  جهاد اصغر تالشــی اســت 
همراهــی مــردم، در جهــت مبــارزه بــا موانع 
کمال در ســطح اجتماع، داخل یک کشور یا 
سطح بین المللی و میان چند کشور، انجام 

 .می دهد

همه اختالفات بشر برای این است که تزکیه نشده است. غایت بعثت این است که مردم را 
تزکیه کند تا به واسطه تزکیه، هم تعلم حکمت کند و هم تعلم قرآن و کتاب و اگر چنانچه 

تزکیه شوند، طغیان پیش نمی آید

از دو بعدی  بودن 
انسان تحلیل های 
مختلفی صورت 
گرفته است. 
در دیدگاه امام 
خمینی چندگانگی 
برای انسان، در 
مرحله ویژگی های 
اکتسابی پذیرفته 
شده است
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این نوشــتار در پی پاســخ به این سؤال است 
که مبنای رعایت حقوق بشر از دیدگاه اسالم 
چیست؟ به عبارت دیگر، از منظر اسالم، چرا 
باید به حقوق انسان ها احترام گذاشت و آن 

را رعایت کرد؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد گفت، بــه نظر 
می رســد آنچه پایــه و مبنــای حقوق بشــر در 
اســالم قــرار گرفتــه، برخــورداری انســان ها از 
کرامت انسانی است. به عبارت دیگر، حقوق 
کــه رعایــت آن  در همــه حــال ضــروری  بشــر 
اســت، بــر اصــل مهــم، اساســی و بنیادیــن 
کرامــت انســانی اســتوار اســت و خداونــد نیز 
در قــرآن کریم از برخــورداری انســان ها از این 
کــرده اســت. آیــات متعــدد قرآن  کرامت یــاد 
کریم از جمله آیات کرامــت، امانت، خالفت، 
تسخیر، امر به ســجده بر آدم و نیز آیات دیگر، 
کرامــت ذاتــی انســان دللــت  مجموعــًا بــر 
دارنــد و همین طــور روایــات متعــدد و ســیره 
معصومیــن علیهم الســالم ایــن امــر را مــورد 

کید قرار داده اند. تأ

نکاتی درباره حقوق بشر اسالمی
از  وارده  روایــات  و  کریــم  قــرآن  آیــات   .1
بزرگــواری،  وال،  مقــام  معصومیــن)ع(، 
منزلــت  و  حیثیــت  حرمــت،  ارجمنــدی، 
انسانی آدمیان را به زیبایی تبیین کرده اند. 
کیــد فــراوان بــر منزلــت و کرامت  اســالم بــا تأ
انســان ها، رعایــت حقــوق آن هــا را توصیــه 
کرده است. فلسفه بعثت انبیا و به خصوص 
پیامبر اســالم)ص(، آزادی انســان از هرگونه 
گــون،  قیــد و بنــد کاذب و اســارت های گونا
مثــل تبعیــض طبقاتــی، نــژادی، قومــی و 

کرامت انسانی
مبنای حقوق بشر در اسالم

حجت االسالم دکتر مهدی فیروزی
عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق

نکته
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 پیشوایان معصوم ما بر اساس آموزه های انسانی اسالم، زیباترین جلوه های رفتاری را با انسان ها و 
حتی مخالفان خود داشته  و به حقوق آنان احترام می گذاشتند

ملی، و دعــوت به اخــوت و بــرادری و برابری، 
توجه دادن انسان به حیثیت ذاتی و کرامت 
و شــرافت انســانی خویــش بــوده اســت. امــا 
کیــد فراوان  علی رغم این آموزه هــای وال و تأ
بــر رعایــت حقــوق انســان ها، متأســفانه در 
طول تاریخ شــاهد نقض حقوق بشر و هتک 
حرمت، حیثیت و کرامت انســان ها بوده ایم 
و تأســف بارتر این که ایــن رفتارها بــه نام دین 
صورت گرفته در حالی که ســاحت مقدس و 

ک دین، مبرا از این رفتارهاست.  پا
بــه یقیــن مهم تریــن و یــا حداقــل یکــی از 
مهم تریــن علــل این گونــه رفتــار با انســان ها 
ایــن بــوده اســت کــه این گونــه افــراد را اصوًل 
ج از حوزه  فاقد هرگونه کرامت و منزلت و خار
انسان و انســانیت می پنداشتند و در نتیجه 
آن ها را فاقد هرگونه حقی قلمداد می کردند و 
به دنبال آن، نقض حقوق و آزادی های افراد 
به راحتی صورت می گرفــت و هرگونه رفتاری 
را با آنــان مجــاز می دانســتند. ایــن در حالی 
اســت که قرن ها پیــش، پیشــوایان معصوم 
بــر اســاس آموزه هــای انســانی اســالم،  مــا 
زیباتریــن جلوه هــای رفتــاری را با انســان ها 
و حتــی مخالفــان خــود داشــته  و بــه حقوق 
آنان احترام می گذاشتند. تبیین آموزه های 
دینی و بیان ســیره رفتــاری پیشــوایان دین 
و اقتــدا بــه آن در جهــت حمایــت از حرمت و 
کرامت و حقوق انسان ها، نیاز جدی و فوری 

دنیای امروز و به ویژه جامعه اسالمی است.
2. قائل شــدن به کرامــت برای انســان، در بر 
دارنــده آثــار حقوقــی و اخالقی اســت و بدین 
معناست که انسان ها در هر حال و موقعیتی 
که باشــند، از آن جهت که انســانند، ســزاوار، 
شایســته و برخوردار از حقوق هستند. شاید 
گر رفتار یک فرد را مورد بررســی و ارزیابی قرار  ا
دهیم، ارزشی نداشته باشــد، اما همین قدر 
که انســان اســت، در خور احتــرام و برخــوردار 
از منافــع و حقوق اساســی و بنیادین اســت، 
زیرا آنچه اهمیــت دارد این اســت که هرکس 
کــم، یــک انســان اســت و پذیــرش  دســت 
کرامــت برای انســان، می طلبــد که رفتــار ما، 
رفتــاری انســانی و مطابــق شــأن و منزلــت 
آنــان باشــد. بنابرایــن، کمتریــن چیــزی کــه 
»کرامــت« می طلبــد، رفتــار خــوب و انســانی 

است.

امــا این که چــه رفتــاری انســانی اســت و چه 
رفتاری غیرانسانی است؟ شاید بتوان گفت 
فطــرت انســان ایــن مطلــب را درک می کنــد 
و مــردم عــادی و افــکار عمومــی، بســیاری 
نوعــی  بــه  می بیننــد،  کــه  را  رفتارهایــی  از 
»انسانی« یا »غیر انســانی« قلمداد می کنند 
و رفتارهایــی را کــه انســانی و موجــب حفــظ 
حرمت و کرامت افراد باشــد، تحســین کرده 
و در مقابل، هرگونه اعمال و رفتاری را که غیر 
انسانی و موجب خدشه به حرمت و کرامت 
انســانی افــراد باشــد، تقبیح می کننــد. البته 
ممکن است افراد در تشخیص مصداق های 
رفتــار »انســانی« و »غیــر انســانی« اختــالف 
کــه درباره  نظــر داشــته باشــند، همان گونــه 
دیگــر مفاهیــم هــم، این گونــه اســت؛ مانند 
مفهــوم عدالــت کــه گرچــه ممکــن اســت در 
مصداق های آن نظر واحدی وجود نداشته 
باشد، با این حال کسی مدعی ابهام در این 
مفهوم نمی شــود. اما بــا همه ایــن اوصاف، 
نباید نقش محوری دیــن و آموزه های دینی 
را در تعییــن و تبییــن رفتارهــای انســانی و 
غیر انســانی و بیــان جلوه هــا و مصداق های 
موافــق یــا مخالــف کرامــت انســانی، نادیده 

انگاشت.
گر قائــل به کرامت انســانی شــدیم، باید  3. ا
برای انســان، حقوق بنیادینی که مقتضای 
انسانیت انسان اســت، قائل شــد و آن  وقت 
کرامــت،  کــه ممنوعیــت اهانــت بــه  اســت 
شــخصیت و منزلت انسان، شــکنجه، مثله 
کــردن، به بند کشــیدن و بــه بردگــی گرفتن، 
نسل کشی، کوچ اجباری، آواره کردن، سلب 
کت کشــاندن  بی دلیل حیــات، به فقــر و فال
کــردن آنــان از حداقــل  انســان ها، محــروم 
امکانات زندگی آبرومندانه و ده ها حق دیگر 
قابل توجیه است. و از دیگر سو، خود انسان 
نیز حق ندارد کرامت و منزلت خود را نادیده 
گرفتــه و حقوقــی همچــون حــق حیــات را از 

خود سلب کند.
4. لزمه و مقتضای کرامت انســانی، تساوی 
همــه انســان ها در اصــل انســانیت اســت. 
کــه مســاوات در انســانیت،  بدیهــی اســت 
مســاوات در لــوازم آن نیــز هســت، لــذا همــه 
انســان ها از حقــوق و آزادی هــای بنیادیــن، 
همچون حق حیــات، آزادی اراده و انتخاب، 

پوســت،  رنــگ  همچــون  عواملــی  از  غ  فــار
نــژاد، ملیــت، جنســیت، تابعیــت، عقیــده 
و... برخــوردار خواهنــد بــود؛ زیــرا بــر اســاس 
آموزه های اسالمی، مردمان در نظر اسالم، یا 
برادران دینی اند یــا برابران نوعــی و به عبارت 
دیگر یا برادرند از جهت مســلمانی و یا برابرند 
از جهت انسانی. البته این نکته بدیهی است 
که کسانی که دارای تقوا، ایمان و عمل صالح 
هستند از کرامت بیشتری برخوردار خواهند 
بود و شــاید بیــان برخی از بــزرگان در تقســیم 
کتســابی  کرامــت انســانی بــه کرامت ذاتــی و ا
اشــاره به همین مطلب داشــته باشــد؛ یعنی 
کرامــت  ره آورد تقــوا، ایمــان و عمــل صالــح، 

کتسابی است. ا

انسان؛ اشرف مخلوقات
بــا نگاهــی بــه آموزه هــای اســالمی و ســیره 
انســان  می شــود  معلــوم  معصومیــن)ع( 
خاصــی  ویژگی هــا  از  کــه  اســت  موجــودی 
ویژگی هــا،  ایــن  از  یکــی  اســت.  برخــوردار 
دیگــر  کــه  اســت  امتیازاتــی  از  برخــورداری 
برخــورداری  بی بهره انــد.  آن  از  موجــودات 
از عقــل، اختیــار و اراده آزاد، موهبتــی اســت 
بزرگ کــه انســان از آن برخوردار شــده اســت. 
ایــن همه بــه خاطــر ظرفیت عظیــم وجودی 
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین 
خداوند بر روی زمین است. آفرینش کریمانه 
و تــوأم بــا کرامــت انســان نیز جلــوه دیگــری از 
منزلــت انســان در پیــش گاه خداونــد اســت. 
این کرامت و ارجمندی، ویژگی ذاتی انســان 
بوده و بدین معناســت که همه انســان ها در 
هر حال و موقعیتی که باشــند، سزاوار احترام 
هســتند. این دیدگاه در بردارنده آثار حقوقی 
کلــی، برابــری  گونــه ای  و اخالقــی بــوده و بــه 
همه انسان ها را در حقوق اساسی و بنیادین 
بــه ارمغــان مــی آورد. پــس عواملــی همچون 
کارامد، شــیوه زندگی،  ناتوانــی، شــخصیت نا
دودمان و تبــار، پایــگاه و موقعیت اجتماعی، 
جنســیت، تابعیت، آییــن و مذهــب، تأثیری 
در برخورداری افراد از این حقوق ندارد. آنچه 
اهمیت دارد این است که، هرکس دست کم 
یک انسان اســت و باید با یک انســان - هرکه 
می خواهــد باشــد و بــا هــر ویژگــی - رفتــاری 

 .انسانی داشت

الزمه و مقتضای 
کرامت انسانی، 
تساوی همه 
انسان ها در اصل 
انسانیت است. 
بدیهی است 
که مساوات در 
انسانیت، مساوات 
در لوازم آن نیز 
هست، لذا همه 
انسان ها از حقوق و 
آزادی های بنیادین 
برخوردار خواهند 
بود
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منظر

جامعه عبارت از 
شبکه روابط پیچیده 

و در هم تنیده 
پیوندی ناشی از 

عطف توجه، میان 
گروهی از انسان ها 

به یکدیگر و 
حاصل پاسخ ارادی 

و آگاهانه به یکی 
از مهم ترین طبایع 

انسانی است

یکی از قــواعــد انسان شناختی مکاتب حــوزه 
اســالمــی، »اجتماعی بالطبع بـــودن« انسان 
است که در بحث حقوق بشر اسالمی مورد توجه 
قرار گرفته است. شهید مطهرى، به تبع عالمه 
طباطبایی، معتقد است که جامعه مانند مرکبات 
طبیعی، مرکِب حقیقی از افراد است و عناصر آن 
ــا، اندیشه ها، عاطفه ها، خواست ها و  وح ه ر
اراده هــاســت، نه تن ها و انــدام هــا؛ به تعبیرى، 
جامعه ترکیبی فرهنگی دارد. انسان ها که هر 
کتسابی  کدام با سرمایه اى فطرى و سرمایه اى ا
از طبیعت وارد زندگی اجتماعی می شوند، از 
لحاظ روحی و روانی در یکدیگر ادغام می شوند 
و هویت روحی جدیدى می یابند که از آن به روح 

جمعی تعبیر می شود.

شــهید مطهــرى جامعــه را چنیــن تعریــف 
می کنــد: مجموعــه اى از افــراد انســانی کــه بــا 
نظامــات، ســنن، آداب و قوانیــن خــاص بــه 
یکدیگر پیونــد خورده و زندگی دســته جمعی 
دارنــد، جامعــه را تشــکیل می دهنــد. ... 

زندگــی انســان که اجتماعی اســت، بــه معنی 
ایــن اســت کــه »ماهیــت اجتماعــی« دارد: از 
طرفی نیازها، بهره هــا و برخوردارى ها، کارها 
و فعالیت هــا ماهیــت اجتماعــی دارد و جــز بــا 
تقســیم کارهــا، تقســیم بهره ها و تقســیم رفع 
نیازمندى هــا در داخــل یــك سلســله ســنن و 
نظامــات میســر نیســت، از طــرف دیگــر نوعی 
اندیشــه ها، ایده ها، خلــق و خوى ها بر عموم 
حکومت می کند که به آن ها وحدت و یگانگی 
می بخشــد، و بــه تعبیر دیگــر، جامعــه عبارت 
اســت از مجموعــه اى از انســان ها کــه در جبــر 
یــك سلســله نیازهــا و تحــت نفوذ یك سلســله 
عقیده ها، ایده ها و آرمان ها در یکدیگر ادغام 
شــده و در یــك زندگــی مشــترك غوطه ورنــد. 
نیازهــاى مشــترك اجتماعــی و روابــط ویــژه 
زندگی انسانی، انسان ها را آنچنان به یکدیگر 
پیونــد می زنــد و زندگــی را آنچنــان وحــدت 
می بخشــد که افــراد را در حکم مســافرانی قرار 
می دهد کــه در یــك اتومبیل، یا یــك هواپیما، 
یــا یك کشــتی ســوارند و به ســوى مقصدى در 

حرکت انــد و همــه بــا هم بــه منزل می رســند، 
یا همــه با هــم از رفتــن می ماننــد، همــه با هم 
دچــار خطــر می شــوند و سرنوشــت یگانــه اى 

پیدا می کنند.
جامعــه عبــارت از شــبکه روابط پیچیــده و در 
هم تنیــده پیونــدى ناشــی از عطــف توجــه، 
میان گروهی از انســان ها بــه یکدیگر و حاصل 
گاهانــه بــه یکــی از مهم تریــن  پاســخ ارادى و آ
طبایع انسانی اســت. عناصر تشکیل دهنده 
جامعــه، موقعیت هــا و نقش هاینــد. ممکــن 
اســت این نکته پذیرفتنی به نظر نیاید و تصور 
شــود که افراد انســانی عناصر تشکیل دهنده 

جامعه اند؛ اما چنین نیست. 

نیاز جامعه انســانی به تدبیر   ارادى
انســان موجــودى بالفطــره عاقــل اســت، بــه 
گونــه اى کــه ســیطره عقــل بــر همــه عرصه ها و 
گزیر می بیند. بسیارى  سطوح حیات خود را نا
کثر با زوج  از حیوانات زندگی فردى دارند و حدا
خــود هم زیســت اند. اما حیوانــات دیگرى نیز 

جامعه انسانی
تدوین قوانین اجتماعی 
و تبیین اخالق اجتماعی

ابوالحسن حسنی 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی
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وجــود دارند کــه در کنار هــم زندگــی می کنند. 
زندگــی در کنــار هــم دو گونــه اســت: گلــه اى و 
اجتماعــی. در زندگــی گلــه اى، افــراد کنــار هم 
زندگــی می کننــد، بــدون آن که روابــط خاصی 
نیازهــاى آنــان را بــه هــم پیونــد دهــد و یــك 
نظــام از روابــط، نقش هــاى اجتماعــی و دیگر 
بخش هاى ســازنده اجتماع میان آن ها پدید 
آیــد؛ نظیر یك گلــه گاو. در زندگــی گله اى، جدا 
شدن گروهی از گله هیچ تأثیرى در نحوه حیات 
دیگران نخواهد داشت، جز این که معموًل در 
زندگی گله اى بزرگ ترها از حمله دشمن بیشتر 
در امان اند. در زندگی گله اى افراد گروه در کنار 
یکدیگرند، اما هر یك براى خود زندگی می کنند 
و پایگاه و نقشی براى افراد تعریف شده نیست. 
در زندگی اجتماعی روابطی میان افراد تعریف 
می شــود و افــراد داراى پایــگاه و نقش هــاى 
گــر در اجراى  تعریف شــده اند؛ بــه گونه اى که ا
ایــن نقش هــا خلــل یــا سســتی صــورت گیرد، 
گر خلل یا سستی  جامعه دچار تنش می شود و ا
از حــد بگذرد، جامعه فرو می پاشــد. در حیات 
اجتماعی حیواناتی مانند زنبور یا مورچه، این 
نقش ها به گونه غریزى تعریف شده اند. نحوه 
زندگی حیوانات، ناشی از گرایش هاى غریزى 
آنان است و حیوانات اجتماعی حتی ساختار 
گاهانه و با اختیار، بلکه  اجتماع خود را نیز، نه آ
تنها با هدایت غریزه تشــکیل می دهند. براى 
مثال، زنبور کارگر یا سرباز به نحو غریزى کارگر یا 
سرباز است. اما براى انسان چنین نقش هایی 
بــه صورت غریــزى تعریف نشــده اســت.  براى 
مثــال، هیچ کــس بــه نحــو غریــزى و بــا تکویــن 
طبیعی پادشاه، وزیر، خیاط و یا آشپز نیست.
حیات انسانی سرشار از باورها، عقاید، ملکات 
نفســانی، احساســات، حالت، دانســتن ها، 
شناختن ها، فهمیدن ها، گرایش ها، روابط، 
 ، ی هــا جبهه بند  ، نقش هــا  ، قعیت هــا مو
اراده هــا و حرکت هاســت. حیــات انســانی در 
یک زمینــه اســت: زمینه ای که یک ســوی آن 
طبیعــت اســت؛ ســوی دوم، جامعه  انســانی 
و ســوی ســوم، مــاورای طبیعــت. انســان در 
ایــن زمینــه، خــود را میــان تضادهــا می یابــد. 
تضادهایی که ناچار بــه انتخاب از میان آن ها 
و حرکــت در میــان آن هاســت. کمــال و نقــص 
حیات انسانی وابسته به این انتخاب ها ست. 
گی حیات انسانی موجب می شود که  این ویژ

اختیار مرتبه  بالتر را تعریف کنیم.
مرتبه  بالتــر اختیار در فاعلی محّقق می شــود 
کــه 1.داراى دو نــوع گرایــش متضــاد باشــد؛ 
2.نســبت قــدرت فاعــل، بــه خــودی خــود، 
نســبت به طرفین مســاوی باشــد و نســبت به 
گرچه نــه در یــک رتبه و بــه نحو  هــر دو طــرف، ا
مســاوی، گرایــش داشــته باشــد؛ 3.یکــی را بر 
دیگرى ترجیح دهد؛ 4. عواملی چون انگیزه، 
ظرف فعل، ابزار، زمــان، همکار و زوال مانع به 
طرف مرّجح فعلیت ببخشــند. در این مرتبه از 
اختیار، نســبت اصل قــدرت و نیــروی مختار، 
بدون انضمام انگیزاننده ها و بازدارنده ها، به 
انجــام دادن و ترک کردن در یک درجه اســت؛ 
5.این معنا از اختیار، مالزم با عقل و نیز مساوى 
گاهانــه و ارادی بــوده و  بــا انتخــاب و گزینــش آ
ک مســئولیت، تکلیف،  در شــریعت الهــی مــال
گی های انسان،  پاداش و کیفر است. یکی از ویژ
این مرتبه از اختیار اســت. اراده، در تناســب با 
این مرتبه  اختیار عبارت اســت از تصمیمی که 

ناشی از ترجیح حکیمانه باشد.
اختیــار بــه معنــای دوم، یعنــی تــوان ترجیــح 
عقالنــی میــان دو امــر، مســتلزم احســاس 
مســئولیت اســت. انســان حســن و قبــح را 
ک می کنــد؛ یعنــی معنای خوب  بالفطــره ادرا
و بد را درک می کند. همچنین انسان، گرایش 
فطــری به َحَســن و تنفر فطــری از قبیــح دارد. 
بــه عــالوه، او از اختیار خــود و نیــز گرایش خود 
گاهی دارد؛  به خوبی هــا و تنفرش از بدی هــا آ
یعنی انســان، هم اختیار خــود را درک می کند 
و هم انتخاب ناشــی از اختیار را ارزش ســنجی 
گــی فطــری،  می کنــد. نتیجــه  ایــن ســه ویژ
پیدایــش احســاس مســئولیت در انســان 
اســت؛ 6.این احساس، یک احساس درونی 

فطری است.
احســاس مسئولیت نسبت به دو امر در انسان 
به وجود می آید: 1. عمــل خودش؛ 2. حقایقی 
که انســان بــه گونــه ای آن هــا را در حیــات خود 
حاضر می یابد. انسان خود را مسئول می بیند 
که توجیه کافی برای عمل خود داشــته باشد. 
همچنین، انســان خود را مســئول می یابد که 
در برابــر حقایــق حاضر در زندگی خــود، موضع 
مناسبی داشته باشد و عکس العملی با توجیه 
کافی در برابر آن ها داشته باشد. کفایت توجیه، 
در هــر دو مــورد، وابســته به منشــأ مســئولیت، 

یعنــی عقــل، قــدرت و اختیــار بــه معنــای عدم 
کــراه و اضطــرار اســت. ایــن احســاس فطــری  ا
اســت که هــم مالــک یــوم الدیــن بودن خــدا و 
هم صحنه  یوم الدین را برای انســان، عقالنی و 

فطرتًا قابل پذیرش می کند.
انســان اختیار دارد؛ یعنی انتخابش بر اساس 
انگیــزه اســت، می توانــد اراده کنــد و بــر ایــن 
گاه اســت. حیــوان چنیــن قدرتــی  توانایــی آ
گرچه محرك هاى غریزى موجب  ندارد، زیرا ا
انتخــاب خواســته و اراده فعل می شــوند، اما 
گاهــی نــدارد و بــه این  حیــوان بــر ایــن تــوان آ
جهت نمی تواند خــالف جهت محرك غریزى 
دســت بــه انتخــاب زنــد، یــا اراده فعلــی غیــر از 
افعال غریزى داشته باشد؛ در حالی که انسان 
می تواند بر خالف جهــت محرک های غریزى 
خواســته اى داشــته باشــد و در جهت کســب 
این خواســته، فعلی غیر غریــزى انجام دهد. 
با این که انســان بالطبــع اجتماعی اســت، در 
همان حال داراى شــعور و اراده فردى اســت. 
این ویژگی موجب می شود که جامعه انسانی، 
حاصــل نظمی غریزى و بــدون انگیزه عقالنی 
نباشد و روابط اجتماعی در یك تعامل عقالنی 
شــکل بگیرد. ایــن امــر، سرچشــمه پیدایش 

جامعه سیاسی است.
بــه همیــن جهــت در نهــاد انســان ابزارهــاى 
خــاص لزم بــراى شــکل دادن اختیــارى و 
گاهانــه بــه زندگــی اجتماعــی قرار داده شــده  آ
اســت. ایــن ابزارهــاى خــاص عبارتنــد از توان 
زبان ســازى و ســاخت معانــی اعتبــارى. 
زبان ســازى براى ایجاد ارتباط از ســنخ تفهیم 
و تفاهم است تا انسان ها بتوانند خواسته ها، 
آرزوهــا، پرســش ها، خبرهــا و هــر چیــز دیگــر را 
کــه می خواهنــد بــه یکدیگــر بفهماننــد. ایــن 
تفهیــم و تفاهــم دوســویه، اســاس ارتبــاط 
میان انسان هاســت. ابزار خاص دوم انســان 
بــراى زندگی اجتماعــی، توان ســاخت معانی 
اعتبــارى اســت. تدویــن قوانیــن اجتماعــی، 
تبییــن اخــالق اجتماعی، وضع آداب و رســوم 
و برقرارى نظام اقتصادى، فرهنگی و سیاسِی 
خــاص در اجتمــاع انســانی، از نتایج ســاخت 
معانــی اعتبــارى اســت. ایــن دو ابــزار موجــب 
کــه اجتمــاِع انســانِی متشــکل از  می شــوند 
نقش هــاى اجتماعــی، روابــط، نظام هــا، 

 .ساختار و... ایجاد شود

 در زندگی اجتماعی روابطی میان افراد تعریف می شود و افراد دارای  نقش های تعریف شده اند؛ 
به گونه ای که اگر در اجرای این نقش ها   سستی صورت گیرد، جامعه دچار تنش می شود

 با این که انسان 
بالطبع اجتماعی 
است، در همان 
حال دارای شعور و 
اراده فردی است. 
این ویژگی موجب 
می شود که جامعه 
انسانی، حاصل 
نظمی غریزی 
و بدون انگیزه 
عقالنی نباشد و 
روابط اجتماعی در 
یک تعامل عقالنی 
شکل بگیرد
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گفتار

اسالم، حقوقی متقابل برای افراد نسبت به 
یکدیگر و همچنین افراد نسبت به حکومت 
قائــل شــده و هــر یــک را موظــف بــه رعایــت 
حقوق دیگری کرده اســت. به فرمایش امام 
کــردن حق النــاس را  علــی)ع(، خداونــد ادا 
مهم تر از حق اهّلل دانســته اســت: »َجعَل اهّلل 
ُســبحاَنه ُحقوُق عباِدِه ُمقّدمــًة عَلی ُحُقوقِه 
َفمْن قــاَم ِبحُقوِق عبــاداهّلل کاَن ذلــك مؤّدیًا 
الــی القیــاِم ِبحقــوِق اهّلل؛ خداونــد حقــوق 
بندگانــش را مقدم بر حقــوق خود قــرار داده 
و کســی که حقوق بندگانــش را رعایت کند، 

حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد.«

حق و حرمت انسان
دین، مفهــوم عامی بــرای حق النــاس قائل 
گــر انســان با کســی  اســت. دیــن می گویــد: ا
حتــی دو ســاعت همــراه بــود، بــر او حرمــت 
و حقــی پیــدا می کنــد، چــه رســد بــه این کــه 
عمری شــریک زندگی اش باشــد. بــه همین 
دلیــل، حق هــر رفتــاری را بــا همســر و همراه 
خــود ندارد و پاسداشــت حــق او لزم اســت؛ 
هرچند او دیــن دیگری داشــته باشــد. امام 
علــی)ع( فرمــود: »هیــچ چیــز بیشــتر از نگــه 
داشــتن حرمــت همنشــینی و مجــاورت در 
کید نشــده اســت.« امیر مؤمنان)ع(  دین تأ
قبــل از شــهادت در وصیــت خــود فرمودند: 
ُکْم،  ُة َنِبّیِ ُهــْم َوِصّیَ

َ
»اهّلَل اهّلَل ِفی ِجیَراِنُکْم، َفِإّن

ُثُهْم؛  ُه َســُیَوّرِ
َ
ّن

َ
ا أ ی َظَنّنَ َما َزاَل ُیوِصــی ِبِهْم َحّتَ

حقوق اجتماعی 
برابر  و متقابل 

انسان ها
مروری بر مصادیق حق الناس

 و حقوق بشر اسالمی

حجت االسالم والمسلمین روح اهلل شریعتی
گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی عضو هیئت علمی 

که در حقوق بشر اسالمی  حق الناس، یکی از مصادیق عدالت اجتماعی و از جمله مواردی است 
مورد توجه است؛ چنان که احترام به حقوق دیگران، از جمله اساسی ترین اهداف ادیان آسمانی به 
شمار می رود. حقوقی که اسالم برای فرد در نظر دارد، ممکن است در ارتباط فرد با خالق باشد یا در 
ارتباط با مخلوق که نوع اول را »حق اهلل« و نوع دوم را »حق الناس« می نامند. تفصیل این حقوق، در 

رساله حقوق امام سجاد)ع( آمده است.
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مــورد همســایگان خــود خوش رفتــارى  در 
کنید؛ چــرا کــه آنــان مــورد توصیه و ســفارش 
پیامبــر شــما هســتند. او همــواره نســبت به 
آن جــا  تــا  می نمــود؛  ســفارش  همســایگان 
گمــان بردیــم بــه زودى ســهمیه اى  کــه مــا 
حتــی  داد.«  خواهــد  قــرار  برایشــان  ارث  از 
همشــهری بودن و نزدیکی به افراد به لحاظ 
جغرافیایــی، حقــی بر عهــده فرد مــی آورد که 
مثاًل در کمک ها مقدم بر دیگران است؛ یعنی 
در ایــن مــوارد، حتــی در پرداخــت صدقــات 
افــراد  بــه فقــرا،  واجبــه ماننــد زکات فطــره 
نیازمند منطقه و شهر خود انسان در اولویت 

قرار می گیرند.
از امــام صــادق)ع( روایــت شــده اســت که به 
اســحاق بن عمار فرمود: »یا إســحاق... و إن 
جاَلَســک یهودٌی فأحِســن ُمجاَلسَته؛ حتی 
گــر فــردی یهــودی با تــو همنشــین بــود، به  ا
بهترین وجــه بــا او همنشــینی کــن.« روایت 
شده است حضرت امیر)ع( در راهی با فردی 
ذمی )غیر مســلمان( همســفر بودنــد. پس از 
جدا شدن، چند قدمی را با او همراهی کردند 
کار فرمــود:  و در پاســخ بــه ســؤال وی از ایــن 
»تکمیــل همراهــی بــه ایــن اســت کــه وقتی 
فــرد از همراهــش جــدا می شــود، او را )چنــد 
قدمی( همراهی کنــد. پیامبر مــا این گونه به 
ما امر فرموده اســت.« ذمی گفت: بی شــک، 
پیروان او به جهت این اعمال بزرگ منشــانه 
تابع او شده اند. شاهد باش که من نیز روش 
و رفتار تو را می پذیرم و چند قدمی حضرت را 
مشــایعت کرد و بعد که حضرت را شــناخت، 

مسلمان شد.
همچنیــن بســتگان و فامیــل بر انســان حق 
دارند. عدم قطع رابطه با اقــوام یا صله رحم، 

کید اسالم است. یکی از موضوعات مورد تأ

حق الناس الزامی
کــه  مــوارد فــوق، حقــوق توصیــه ای اســت 
افراد بر یکدیگر دارند و الزامی نیســتند. البته 
کیــد دارد و رعایت یا  دین بــر رعایــت آن هــا تأ
عدم رعایت آن هــا آثار دنیــوی و اخروی برای 
انســان دارد؛ امــا آنچــه محل بحث ماســت، 
حق النــاس الزامی اســت؛ حقوقی کــه از نگاه 
دیــن لزم اســت رعایــت شــود و توصیــه ای 
نیســت؛ بــه بیــان دیگــر، عــدم رعایــت آن ها 

بــه  را  اخــروی  عــذاب  یــا  مجــازات دنیــوی 
دنبال دارد. ایــن حقــوق از برخوردهای بین 
افــراد یا بین فــرد و حکومــت ایجاد می شــود؛ 
برخوردهایی که از رهگــذر آن، ضرری به فرد 
برســد و حقــی از او ضایــع شــود و در نتیجــه، 
حقی به نفع او و بر عهده تضییع کننده ایجاد 

می شود.
رعایت برخی حقــوق، لزم و ضروری اســت و 
عدم رعایت آن ها مایه بی  نظمی جامعه و گاه 
اخالل در نظام اجتماعی است. این حقوق، 
گاه حتی بر حقوق الهی، مثل عبادات مقدم 
می شــود؛ همچنان کــه مراجــع تقلیــد فتــوا 
گر طلبــکاری از بدهکارش که در  داده اند که ا
حال نماز اســت، بدهی خود را مطالبه کرد و 
عجله داشــت، بــر بدهــکار مجاز اســت که در 
صــورت وســعت وقــت نمــاز، آن را بشــکند و 
پس از پرداخت بدهی، دوبــاره نماز بخواند. 
نمونه دیگر این کــه فردی که غســل می کند، 
گر قصد دارد پول صاحب حمام را ندهد یا از  ا
پول غصبی و حرام پول او را بپــردازد یا این که 
در خانه غســل کنــد و پــول آب آن را به دولت 

ندهد، غسلش باطل است.
کــه در بــاب  نکتــه  شــایان توجــه ایــن اســت 
حق النــاس الزامــی، تفــاوت نمی کنــد حــق 
کوچك باشــد یــا بــزرگ، فرد مــورد نظــر کودك 
باشد یا بزرگسال، زن باشد یا مرد، از نزدیکان 
فرد باشــد یا فــرد غریــب باشــد، در همــه این 
موارد حق الناس صادق است و آثار و فرزندى 

معنا ندارد.

انواع حق الناس
حق النــاس را بــه چهار نــوع می توان تقســیم 

کرد:
1. برخــی از حقــوق، حــق طبیعــی و فطــری 
هرکس است. حقوق طبیعی، همان حقوق 
کــه هرکــس بــرای زندگــی  اولیــه بشــر اســت 
نیازمند آن است و خدا به او عطا کرده است؛ 
حق حیات، امنیت و آزادی. از جمله حقوق 
طبیعی و خدادادی فرد اســت که زنده باشد 
و هیچ کس حــق نــدارد او را بکشــد یــا امنیت  
وی را بــه ناامنــی تبدیــل کند. روشــن اســت 
که مخدوش کردن ایــن نوع از حقــوق افراد، 
پایمال کردن حق الناس محسوب می شود. 
ســلب آزادی فــرد ماننــد حبــس و زندانــی 

بی مورد، ایجاد تــرس و دلهــره در افراد، حتی 
آلوده کردن هوا، مثاًل با استعمال دخانیات، 
کــردن دیگــران از استنشــاق هــوای  محــروم 
ســالم اســت. نمونــه دیگــر این کــه خداونــد 
تصریح کرده که شــب، هنگام آرامش انسان 
است؛ »ما شــب را باعث آرامش قرار دادیم.« 
گــر در وقــت شــب بــا ســر و صــدای  حــال ا
زیاد، مثــل برگــزاری عروســی، مانــع آرامش و 
استراحت دیگران شویم، حق طبیعی آنان را 

پایمال کرده ایم.
کــه با مجموعــه قوانین کشــوری  2. حقوقی 
که قانون گذار وضع می کند، برای افراد ایجاد 
می شود، چه در برابر دولت چه در برابر افراد؛ 
کمان و مردم نســبت به  یعنی چه حقوق حا
یکدیگر و چه حقوق افراد نســبت به یکدیگر. 
با ایــن توضیــح کــه لزمــه زندگــی اجتماعی، 
وجود مقرراتی اســت تــا حقوق افــراد تضییع 
نشــود. این مقررات همچنان کــه وظیفه ای 
را بــرای افراد جامعــه ایجاد می کنــد، حقوقی 
کــه در عرصه هــای فردی،  نیز ایجــاد می کند 
خانوادگــی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، 
امنیتــی یــا قضایی ظهــور می یابــد؛ مثــاًل فرد 
حق دارد بــرای دادخواهی به دادگاه مراجعه 
کنــد، رأی دهد، مدیریــت جامعــه را بر عهده 
گیــرد، در رفاه اقتصــادی یــا آرامــش و امنیت 
اجتماعی به ســر بــرد و ده ها حقــوق دیگر که 
یک شهروند می تواند داشته باشد. حقوقی 
که فــرد در زندگی اجتماعــی در ابعاد مختلف 
داراســت، همگــی حق اوســت و ایــن حقوق 
باید نســبت به همه افــراد، محترم شــناخته 
شــود. امیــر مؤمنــان)ع( در نامــه بــه مالــک 
ٌخ 

َ
ا أ ُهْم ِصْنَفــاِن ِإّمَ

َ
اشــتر توصیه می کنــد: »َفِإّن

ا َنِظیٌر َلــَك ِفی اْلَخْلِق؛ مردم  یِن َو ِإّمَ َلَك ِفی الّدِ
دو دســته اند: یــا بــرادر دینــی تــو هســتند و یا 
انســان اند و از منظــر آفرینش با تو یکســان.« 
گر برادر دینی تو نیست، مثل تو،  یعنی حتی ا
مخلوق خداست و به همین جهت، بر گردن 
کم اویی،  تو حقی دارد و حرمت او بر تو که حا

لزم است.
3. حقوقــی کــه بــا قوانیــن دیــن بــرای افــراد 
ایجاد شده است؛ مانند حق عبادت کردن، 
حــق عــدم تخریــب شــخصیت اجتماعــی یــا 

خانوادگی افراد با دروغ، غیبت، تهمت و... .
4. برخــی از حقــوق جنبــه اخالقــی و عرفــی 

از امام صادق)ع( روایت شده است که به اسحاق بن عمار فرمود: » حتی اگر فردی یهودی با تو 
همنشین بود، به بهترین وجه با او همنشینی کن.«

رعایت برخی 
حقوق، الزم و 
ضروری است. 
این حقوق، گاه 
حتی بر حقوق 
الهی، مثل عبادات 
مقدم می شود؛ 
همچنان که مراجع 
تقلید فتوا داده اند 
که اگر طلبکاری 
از بدهکارش که 
در حال نماز است، 
بدهی خود را مطالبه 
کرد و عجله داشت، 
بر بدهکار مجاز 
است که در صورت 
وسعت وقت نماز، 
آن را بشکند و پس 
از پرداخت بدهی، 
دوباره نماز بخواند
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دارد کــه گاه دیــن آن هــا را نیــز توصیــه کــرده 
اســت؛ ماننــد حقــوق همســایه، همســفر، 
همکار، همســر که برخــی از آن هــا در دین به 
عنوان مســتحب و برخی نیز واجب هستند. 
در توضیــح باید گفــت کــه در هــر جامعه ای، 
عرف یا اعتقادات مردم، رفتار و سنت هایی را 
پذیرفته که این ســنت ها، حقــوق و وظایفی 
را بــرای افــراد ایجــاد می کنــد؛ حقوقی کــه در 
قوانیــن رســمی از آن هــا ســخنی بــه میــان 

نیامده است.

حقوق اجتماعی انسان ها نسبت به یکدیگر
و  اســت  گیــر  فرا و  عــام  حق النــاس،  واژه 
شــامل تمام حقوقی کــه انســان ها در زندگی 
اجتماعــی بــر یکدیگــر دارنــد می شــود. بــه 
همیــن دلیــل، مســائل حق النــاس در همــه 
ابواب فقــه وجــود دارد و می تــوان گفت بابی 
از ابــواب فقــه اســالمی نیســت، مگــر این کــه 
نمونه هــای فراوانــی از حق النــاس در آن هــا 
آمده اســت. ایــن مســائل در ســه مــورد کلی 
ظهور دارد: »جان و روان«، »مال و دارایی«  و 
»آبرو«. در حدیثی وارد شــده که پیامبر)ص( 
به کعبــه نظر کــرده، فرمــود: »َمرَحبــًا بالبیِت 
مــا أعَظَمــَک و أعظــَم ُحرَمَتک علــی اهّلِل واهّلِل 
َم  َللمومــُن أعظــُم ُحرَمــًه منــَک ِلّن اهّلَل َحــّرَ
: ماُله و دُمه 

ً
منَک واحدًۀ و ِمن المومِن ثالثــۀ

وأن ُیَظّنَ بــه َظّنَ الّســوِء؛ آفرین بــر بیت اهّلل! 
خداوند چقدر تو را بزرگی بخشیده و حرمتت 
را بر خود بزرگ داشــته اســت. به خدا قســم! 
مؤمن، حرمتش از تو بیشــتر اســت؛ زیــرا از تو 
یک چیــز را حرمت داشــته؛ ولی از مؤمن ســه 
چیز را؛ مال، خــون )جان( و این کــه گمان بد 

به او نشود.«

1. حرمت جان و روان
جــان انســان از نظــر اســالم حرمــت خاصــی 
دارد. جــان هرکس محترم اســت و هیچ کس 
نباید بــه جســم دیگــری ضربــه ای وارد آورد. 
حق النــاس جانــی بــا ایــراد ضربــه بر جســم، 
اعــم از  ضــرب و جــرح، نقــص عضــو، داروی 
اشتباه دادن، دادن غذای فاسد و مسموم، 
اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، تجویــز دارو توســط 
غیر متخصص و هر ضــرر دیگــر و بالخره قتل 
تحقق می یابــد. بنابرایــن، احترام بــه جان و 

بدن و ســالمتی افراد، تا آن حّد مورد اهمیت 
اســت که حتی خداوند هــم از آن صــرف نظر 

نمی کند.
عالوه بــر احترام و حرمت جســم و بدن، روان 
افراد نیز محترم اســت و انســان نمی تواند به 
روح و روان افــراد صدمــه ای وارد آورد؛ مثــاًل 
بــا ترســاندن، اندوهگیــن ســاختن، آزردن 
و هرگونــه ضربــه روحــی بــه اعصــاب و روان 
دیگــران، موجبــات ناراحتــی آنــان را فراهــم 

کند.
آیــات و روایاتــی کــه بــر حرمــت انســان از نظر 
زیــاد  روان دللــت دارنــد،  و  جســم، جــان 
هســتند، ماننــد قتــل نفــس؛ »َو َمــن َیقُتــل 
م خالدًا فیها.« و  دًا َفَجــزاُءُه َجَهّنَ ُمؤِمنًا ُمَتَعِمّ
یا آیات قصاص در مورد جنایات عمدی، چه 
قصاص نفس چه قصاص اعضــا. در حدیثی 
 ُمســِلٍم َلطَمــًة 

َ
آمــده اســت: »َمــن َلَطــَم َخــّد

َط اهّلُل 
َ
َد اهّلُل ِعظاَمــُه َیــوَم الِقیامــِة ُثــّمَ َســّل

َ
َبــّد

َعَلیــِه الّناَر َو َحَشــَر َمغلــوًل َحّتی َیدُخــَل الّنار؛ 
هرکس به صورت مســلمانی ســیلی زنــد، روز 
قیامت خداوند استخوان های او را از یکدیگر 
متالشــی ســازد. ســپس آتــش را بر او مســلط 
خ  نماید و غل به گردن به محشر آید تا به دوز

برود.«

2. حرمت اموال
و  مســلمان  امــوال  اســالمی،  دیــدگاه  در 
حتــی غیــر مســلمانی که در کشــور اســالمی 
زندگــی می کنــد یــا مســافر اســت، محتــرم 
بــوده، مصونیــت دارد و اتــالف و تجــاوز در 
آن، مجاز نیســت. حق الناس مالی، نتیجه 
ایراد ضرر مالــی، مانند از بین بــردن اموال، 
تصــرف عدوانــی، دزدی و غصــب، فریب در 
گران فروشــی و امثال ایــن موارد  معامالت، 
اســت. اینک بــه برخــی آیــات و روایاتــی که 
در مورد حق الناس مالی وارد شــده، اشــاره 

می کنیم.
ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم 

َ
ُکُلوا أ

ْ
ذیَن آَمُنــوا لَتأ

َ
ها اّل -»یا أّیُ

کــه ایمــان آورده ایــد،  کســانی  ِباْلباِطــِل؛ ای 
امــوال یکدیگــر را از طریــق نامشــروع و باطل 
مــال  در  تصــرف  هرگونــه  یعنــی  نخوریــد.« 
دیگری که بدون حــق و بدون مجوز منطقی 
و عقالنی باشد، ممنوع شناخته شده است.

- قــرآن کریــم، در نکوهــش قــوم یهــود و ذکــر 

اعمال زشــت آنان، یکی از خصوصیات آن ها 
را خــوردن مــال دیگــران برمی شــمارد: »... 
ــاِس ِباْلباِطــِل...؛ آنــان در  ْمــواَل الّنَ

َ
ْکِلِهــْم أ

َ
َو أ

اموال مردم بــدون مجــوز و به  ناحــق تصرف 
کل یا خــوردن در این آیه، کنایه  می کردند.« ا
از هرگونه تصرف اســت؛ خوردن، پوشــیدن، 
هرگونــه  بنابرایــن،  آن.  غیــر  یــا  و  ســکونت 
تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوی، رشــوه، 
فــروش  و  تراضــی، خریــد  بــدون  معامــالت 
اجناسی که فایده منطقی و عقالنی در آن ها 
نباشد و خرید و فروش وســایل فساد و گناه، 
تحت ایــن قانــون کلــی قــرار دارنــد. از پیامبر 
کرم)ص( نقل شــده کــه: هرکس مســلمانی  ا
را در خرید یا فروش بفریبد، از ما نیســت و روز 
 

َ
قیامت با یهود محشــور می شــود؛ »َمن َغّش
ُمسِلمًا فی َبیٍع أو ِشراٍء َفَلیَس ِمّنا َو َیحُشُر َمَع 

الَیهوِد َیوَم الِقیاَمِة.«
ِذیَن 

َ
فیــَن اّل -قرآن می فرمایــد: »َوْیٌل ِلْلُمَطّفِ

ِإذا  َو   * َیْســَتْوُفوَن  ــاِس  الّنَ َعَلــی  ْکتاُلــوا  ا ِإَذا 
ْو َوَزُنوُهــْم ُیْخِســُروَن؛ واى بــه حال 

َ
کاُلوُهــْم أ

آن هایــی کــه کم فروشــی می کننــد؛ کســانی 
کــه وقتــی می خواهنــد بــرای خــود پیمانــه 
کننــد، حق خــود را به طــور کامــل می گیرند، 

عالوه بر احترام 
و حرمت جسم و 
بدن، روان افراد 
نیز محترم است 

و انسان نمی تواند 
به روح و روان 

افراد صدمه ای 
وارد آورد؛ مثاًل 

با ترساندن، 
اندوهگین ساختن، 

آزردن و هرگونه 
ضربه روحی به 
اعصاب و روان 

دیگران، موجبات 
ناراحتی آنان را 

فراهم کند.
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کــه می خواهنــد بــرای دیگران  اما هنگامــی 
پیمانه یا وزن کننــد، کم می گذارند.« شــأن 
نــزول این آیــه در مــورد تاجری اســت بــه نام 
کــه دو پیمانــه کوچک و  جهینــه در مدینــه 
بزرگ داشــت؛ هنگام خرید، پیمانــه بزرگ و 
هنگام فــروش، پیمانــه کوچک را اســتفاده 
می کرد و این که می بینیــم خداوند این افراد 
را مذمــت کــرده، در مقایســه ایــن دو حالت 
با یکدیگر اســت که بــه هنگام خریــد، حق را 
به طــور کامل می گیرنــد و به هنــگام فروش، 
ناقــص می دهنــد؛ درســت مثــل این اســت 
که در مقــام مذمــت کســی می گوییــم هرگاه 
طلبی از کسی داشــته باشد، ســر موعد آن را 
می گیرد؛ ولــی بدهی اش را عقــب می اندازد. 
بعید نیســت کــه بگوییــم آیــه کم گــذاردن، 
گیــر  در خدمــات اجتماعــی و غیــر آن نیــز فرا
اســت؛ همچنان که برخی مفســران هر گونه 
تجــاوز از حــدود الهــی و کم و کســر گذاشــتن 
در روابــط اجتماعی و اخالقی را مشــمول آن 
می دانند. پس می توان گفت این آیه شامل 
اســتاد، روحانی و معلمی که بــدون مطالعه 
وارد درس یا ســخنرانی می شــود و با مطالب 
بی فایده وقت مردم را می گیرد نیز می شــود؛ 

همچنان کــه شــامل فــرد ادارى، کارگــر و هــر 
کســی که در ازای مزدی قرار بوده کار معینی 
کار را  کاســت انجــام دهــد و  کــم و  را بــدون 

ناقص و غیر کامل انجام داده، می شود.
ُلوا اْلَخبیَث 

َ
ْمواَلُهْم َو ل َتَتَبّد

َ
-»َو آُتوا اْلَیتامی  أ

ُه 
َ
ْمواِلُکــْم ِإّن

َ
ْمواَلُهْم ِإلــی  أ

َ
ُکُلــوا أ

ْ
ــِب َو لَتأ ّیِ

ِبالّطَ
َکبیــرًا؛ امــوال یتیمــان را بــه آنــان  کاَن ُحوبــًا 
بدهیــد و امــوال نامرغــوب خــود را بــا امــوال 
مرغــوب آنــان جابه جــا نکنیــد و اموالشــان را 
بــه ضمیمــه کــردن بــه امــوال خــود مخورید 
نــوع  بدتریــن  اســت.«  بــزرگ  گناهــی  کــه 
حق الناس، حق الناسی است که از شخصی 

مثل یتیم و مظلوم باشد.
- بزرگ ترین آیــه قرآن می گویــد: »ِإذا َتداَیْنُتْم 
ْکُتُبــوُه َو ْلَیْکُتْب  ی َفا َجــٍل ُمَســّمً

َ
ِبَدْیــٍن ِإلــی  أ

کاِتــٌب ِباْلَعــْدِل... .« یعنــی مواظــب  َبْیَنُکــْم 
می گیریــد،  وام  وقتــی  باشــید.  حق النــاس 
گر طرف معامله لل بود، یك  شاهد بگیرید. ا
شــاهد امین بگیرد و نیــز در معامــالت خود از 
ْن َتْکُتُبوُه 

َ
یکدیگر امضا بگیرید: »َو ل َتْسَئُموا أ

َجِلِه.«
َ
ْو َکبیرًا ِإلی  أ

َ
َصغیرًا أ

3. حرمت آبرو
انســان نمی توانــد بــا رفتــار خــود، بــه آبروی 
دیگری ضربه و آسیبی وارد کند. حق الناس 
آبرویی، بــا هتک آبــرو و شــرافت افــراد ایجاد 
می شود و معموًل با اعمالی مانند: فحاشی، 
کنی و تبلیغ علیه  غیبت، تهمت، شــایعه پرا
افراد همراه اســت. برخــی از آیــات و روایات، 
به این مــوارد اشــاره دارد، مانند آیه شــریفه: 
ّنِ 

َ
َن الّظ ِذیَن َءاَمُنوْا اْجَتِنُبــوْا َکِثیًرا ّمِ

َ
ا اّل یّهَ

َ
»َیأ

 َیْغَتب 
َ

ُســوْا َو ل  تَجّسَ
َ

ِ ِإْثــٌم َو ل ّنِ
َ

ِإّنَ َبْعــَض الّظ
ُکَل َلْحَم 

ْ
ن َیــأ

َ
َحُدُکْم أ

َ
یِحــّبُ أ

َ
ْعُضُکــم َبْعًضا أ ّبَ

اٌب  ُقوْا اهّلَل ِإّنَ اهّلَل َتّوَ
َ
ِخیِه َمْیًتا َفَکِرْهُتُموُه َو اّت

َ
أ

ِحیــٌم؛ ای اهــل ایمــان، از بســیار پندارهــا  ّرَ
کــه برخــی  کنیــد  در حــق یکدیگــر اجتنــاب 
گمان ها و پندارهــا معصیت اســت و نیز هرگز 
تجسس مکنید و غیبت یکدیگر روا مدارید. 
هیچ یک از شــما آیا دوســت دارد که گوشت 
بــرادر مــرده خــود را بخــورد؟ البتــه کراهت و 
نفرت از آن داریــد و از خدا پـــروا کنید که خدا 

بسیار توبه پذیر و مهربان است.«
در ایــن آیــه، ســه مطلب مطــرح اســت: اول، 
اجتنــاب از ســوء ظن نســبت بــه مؤمنــان؛ 

پنهــان  کارهــای  از  تفحــص  حرمــت  دوم، 
مردم؛  ســوم، حرمت غیبت. از منظر حضرت 
کاظــم)ع(، غیبــت، آن اســت کــه عیبــی را که 
مردم نمی دانند، در غیــاب فرد بگویی. علت 
حرمت غیبت، آن است که حیثیت انسان ها  
را از بین می بــرد و  اعتمــاد مــردم را از همدیگر 
ســلب می کنــد، زیــرا در اثــر پوشــیده بــودن 
عیب ها، مردم بــه یکدیگر اعتمــاد می کنند و 
نیز غیبت، ســبب عداوت میان غیبت کننده 
و غیبت شــده می شــود و فرد قــادر به دفــاع از 
خود نیســت؛ بدین جهــت، از گناهــان بزرگ 
به حساب آمده است. به حضرت موسی)ع( 
وحی شــد، هــر غیبت کننــده ای کــه بــا توبه از 
دنیا برود، آخرین کسی است که وارد بهشت 
می گردد و هــر غیبت کننده ای کــه بدون توبه 
از دنیا برود، نخستین کســی است که داخل 

جهنم می گردد.
ن َتشــیَع الفاِحَشــُة 

َ
ــوَن أ ذیــَن ُیِحّبُ

َ
- »ِإّنَ اّل

لیــٌم.« این آیه، 
َ
ذیــَن آَمُنــوا َلُهم َعــذاٌب أ

َ
ِفی اّل

شایع کردن نســبت های ناروا به مؤمنان را، 
ک آخرت دانسته است. باعث عذاب دردنا

ذیَن آَمنوا لَیســَخر َقــوٌم ِمن َقوٍم 
َ
هــا اّل ّیُ

َ
- »یــا أ

ن َیُکوُنــوا َخیــرًا ِمنُهــم... .« ایــن آیه، 
َ
َعســی أ

مســخره کردن و القاب زشــت گذاشتن روی 
افراد را ممنوع کرده است.

ـ »َویــٌل ِلُکّلِ ُهَمــَزٍة ُلَمــَزٍة... .« این آیــه، برای 
فرد بدگو و عیب جو، با کلمــه »وای«، عاقبت 

بدی را به تصویر کشیده است.
ماَنِة َو 

َ
-پیامبر)ص( فرموده : »الَمجاِلــُس ِباأل

کمان و برخی  خیَک ِخیاَنٌة.« حا
َ
ِإفشــاُء ِســّرِ أ

افــراد کــه ارتبــاط بســیاری بــا مــردم دارنــد و 
اطالعاتی از زندگــی آنان به دســت می آورند، 
کارمنــدان نهادها،  ماننــد برخــی مدیــران و 
بانک ها یا حراســت های ادارات، پزشــکان و 
بســیاری از افراد که اقتضای کارشان ورود به 
درون خانه و زندگی افراد اســت، نباید اســرار 
مــردم را فــاش کننــد. امــام باقــر)ع( فرموده: 
ن ُیواِخی 

َ
قَرَب ما َیکوُن الَعبــُد ِإَلی الُکفِر أ

َ
»ِإّنَ أ

ُجــُل َعَلــی الّدیــِن َفُیحصــی َعلــی َعَثراِتــِه  الّرَ
کار  ِتــِه ِلَیعِنَفــُه ِبهــا َیومــًا؛ نزدیک تریــن 

ّ
َو َزل

بندگان بــه کفر، آن اســت کــه آدمی با کســی 
در امر دین بــرادری کند و بعــد لغزش های او 
را محاسبه کند، تا روزی که لزم شد، علیه او 

 ».به کار گیرد

انسان نمی تواند با رفتار خود، به آبروی دیگری ضربه و آسیبی وارد کند. حق الناس آبرویی، 
با هتک آبرو و شرافت افراد ایجاد می شود و معموالً با اعمالی مانند: فحاشی، غیبت، تهمت، 

شایعه پراکنی و تبلیغ علیه افراد همراه است

در دیدگاه اسالمی، 
اموال مسلمان و 
حتی غیر مسلمانی 
که در کشور 
اسالمی زندگی 
می کند یا مسافر 
است، محترم بوده، 
مصونیت دارد و 
اتالف و تجاوز در 
آن، مجاز نیست. 
حق الناس مالی، 
نتیجه ایراد ضرر 
مالی، مانند از 
بین بردن اموال، 
تصرف عدوانی، 
دزدی و غصب، 
فریب در معامالت، 
گران فروشی و 
امثال این موارد 
است
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نگاه

وی،  تفکر  بــررســی  کــه  اندیشمندانی  از  یکی 
به خصوص در حوزه انسان شناسی، به ما در 
تــفــاوت بین حقوق بشر اســالمــی و  خصوص 
جعفرى  عالمه  می کند،  شایانی  کمک  غربی 
ح دو دیدگاه افراطی و تفریطی  است. وی با طر
و  انــســان  از  را  خــود  نظر  ــســان،  ان ماهیت  از 
ماهیت او بیان می کند. وى شاخص نظرهاى 
افراطی را توماس هابز )1588 - 1679( معرفی 
می کند. هابز که از متفکرین به نام غربی  است، 
براى  »انسان  یعنی  خــود،  معروف  عبارت  در 
گرگ است«، نظر بدبینانه اى از انسان  انسان 
که در آن، انسان دشمن انسان  ارائه می دهد 
است و جنگ همیشگی را براى انسان در دوران 
حیاتش تعریف می کند. نتیجه چنین نظرى در 
که قائل به  نظریه هاى سیاسی هابز آن است 
ضــرورت و لــزوم دولــت مستبد شــود. دیدگاه 
دیگر از ماهیت و طبیعت انسان، دیدگاه تفریطی 
اولــی و  خوش بینانه اســت، به طورى که اصــل 
ضــرورى اجتماعات را انسان دوستی قلمداد 
بــدون آن کــه به سرگذشت اندوهناك  می کند، 

بشر توجه کرده باشد.

عالمــه جعفــرى نظــر خــود را بــا معرفــی دین 
بیــان  انســان  ارزیابــی  و  تفســیر  در  اســالم 
مــی دارد. بــه  عقیــده وى، در دیــن اســالم، 
هــم  دارد:  نامحــدود  جهــت  دو  انســان 
کــه در فســاد و تبهــکارى تــا  اســتعداد دارد 
بی نهایت دچار تنزل شــود و هــم در فضیلت 
و سعادت تا بی نهایت صعود کند. وى آیاتی 
را از قــرآن کریــم شــاهد مــی آورد که انســان از 
حیــث آفرینــش داراى هــر دو جهــت اســت: 
ُفُجوَرهــا  ــَهَمها  ـْ ل

َ
َفأ  * َســّواها  َومــا  َوَنْفــٍس   «

ْفَلَح َمْن َزّکاهــا * َوَقْد خاَب َمْن 
َ
َوَتْقواها * َقــْد أ

َدّساها«)شمس، ایه 10-7(.
عالمه جعفــرى وجــود ایــن حالــت تعــادل و 
دو اســتعداد متضــاد افــراط و تفریطــی را نه از 
ســوى آفریننده مطلق و نــه از ناحیــه عوامل 
بهره بــردارى  طــرز  معلــول  بلکــه  طبیعــت، 
انســان از غرایــز خــام در دســتگاه طبیعــت و 
کیفیــت نیــروى نظارتــی »مــن« می دانــد. از 
گــر کوچك تریــن اجبــارى از ناحیه  نظر وى، ا
یــا  و  دیگــر  انســانی  موجــودات  آفریننــده، 
موجــودات طبیعــی بــر فــرد تحمیــل شــود، 
موضوع ســعادت و شــقاوت منتفــی خواهد 

حیاِت معقول بــــشر
کرامت انسانی در حقوق بشر اسالمی و غربی

از منظر عالمه محمدتقی جعفری

دکتر مرتضی یوسفی راد
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
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و  اختیارنــد  معلــول  دو  هــر  بنابرایــن  شــد، 
خداوند به هر دو طرف بی نهایت توجه دارد:

ــُة * اْرِجِعی ِإلی َرّبِِك  ْفُس الُمْطَمِئّنَ ُتهــا الّنَ ّیَ
َ
»یا أ

ًة« راِضـَیًة َمْرِضـّیَ
»

ُ
َضّل

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ولـِئَك َکاأل

ُ
»أ

عالمه جعفرى نظر اســالم را در مورد انســان، 
صرف نظــر از پدیــده ایمــان، تربیــت و عمــل 
صالح، در افــکار، عقاید، اعمــال و صرف نظر از 
فطرت خداجوى او، از حیث حرکات خارجی 
و تمایالت دائمی نفســانی او، ماهیت انسان 
هماننــد مکتب بدبینــان می دانــد و آیاتی نیز 

شاهد می آورد:
ِذیَن 

َ
»َوالَعْصــِر * ِإّنَ اإِلْنســاَن َلِفی ُخْســٍر * ِإّل اّل

آَمُنوا َوَعِمُلوا الّصاِلحاِت«
ْو قاِعدًا 

َ
ـّرُ َدعانا ِلَجْنِبِه أ »َو ِإذا َمّسَ اإِلْنساَن الّضُ

ْن َلْم َیْدُعنا 
َ
ُه َمـّرَ َکأ ْو قاِئمًا َفَلّما َکَشْفنا َعْنُه ُضـّرَ

َ
أ

ـُه« ِإلی ُضـّرٍ َمّسَ

تکلیف مقدس
چنیــن نگرشــی از عالمــه جعفــرى در مــورد 
انســان، نظریه هــاى سیاســی او را از جامعــه 
کــه  و حکومــت به گونــه اى شــکل می دهــد 
وى سیاســت را بــه ســاماندهی، مدیریــت و 
جهت دهی بــه فعالیت ها و روابــط اجتماعی 
افراد تعریف کند تا انســان را از حیات طبیعی 
خــود بــه حیــات معنــوى و طیــب بکشــاند 
کمــالت عمــوم افــراد  و باعــث ظهــور و بــروز 
جامعــه و وصول بــه بهتریــن هدف ها شــود. 
عالمــه جعفــرى چنیــن مدیریتــی از روابــط 
اجتماعی، جهت دهی به امیال و گرایش ها و 
عوامل مرتفع کننده نیازهــا را در عرصه حیات 

اجتماعی، تکلیفی مقدس می داند.
ایشان در نشان دادن جایگاه انسان در عالم 
هســتی و آفرینش، ابتــدا این ســؤال را مطرح 
کمــل، اعظم و  می کند کــه آیا انســان موجود ا
اشــرف تمامی موجــودات اســت؟ وى قبل از 
پاسخ به این سؤال، انسان را از جهت اصول، 
پدیده هــاى خلقــت و ســاختمان ظاهــرى و 
باطنی سرآمد مخلوقات نمی داند، چنان که 
مـــواِت  کریــم می فرمایــد: »َلَخْلــُق الّسَ قــرآن 
ْکَبــُر ِمْن َخْلــِق الّناِس« )ســوره غافر، 

َ
ْرِض أ

َ
َواأل

آیه 57(
بــرای  مذکــور،  ســؤال  بــه  پاســخ  در  عالمــه 
انســان نســبت به بســیارى از موجودات - نه 

همــه - شــرافت و برتــرى معنوى قائل اســت 
و اســتدلل خــود را بــر آیــه اى از قــرآن مبتنــی 
می کنــد: »مــا اولد آدم را تکریــم کــرده، آنان را 
بر خشکی و دریا مسلط ســاختیم و براى آنان 
کیــزه روزى دادیــم و آنــان را بــر عــده  از مــواد پا
کثیــرى از مخلوقات ترجیــح دادیم« )اســراء، 

آیه 70(
عالمه جعفرى هدف انســان را با الهام از آیات 
قرآن کریــم و دیگر منابع اســالمی، دســتیابی 
به واســطه  کــه  کمــال ممکــن می دانــد  بــه 
یعنــی  برتریــن؛  موجــود  حقیقــی  شــناخت 
خداوند و نیایش به مقام شــامخ او به دســت 
می آیــد. از نظــر وى، انســان موجودى اســت 
کــه قابلیت ترقــی و اعتــال دارد و ایــن قابلیت و 
اســتعداد، هــم در ارتبــاط او با جهان هســتی 
و هــم بــا ســاختن روح بــه  وســیله تهذیــب 
اخــالق و تصفیــه دل از آلودگی هــا - هــم در 
حالت فردى و هــم در پدیده هــاى اجتماعی 
- حاصــل می شــود، چنان کــه تجربه بشــرى 
آن را نشان داده اســت. در طول تاریخ شاهد 
و  اولیــا  اوصیــا،  پیامبــران،  یکایــك  اعتــالى 
حکمــاى راســتین و پیــروان آنــان بوده ایــم. 
بیــن  در  انســانی  چنیــن  تحــول  بنابرایــن، 
دو جهــت بی نهایــت اعلــی علییــن و اســفل 
السافلین در نوسان است و او، هم با انتخاب 
معــارف و عقایــد حقــه و هم بــا بایســتگی ها و 
شایســتگی ها، این نوســان را در جهت تعالی 

خود رقم می زند.

پرهیز از نگاه تک ُبعدی به انسان
ج عینیــت دارد،  کــه در خــار واقعیــت انســان 
آن اســت که همــواره میــان دو قطــب مثبت و 
منفی فعالیــت دارد. قطــب مثبــت او فعالیت 
بایســته و شایســته اى اســت که کاروان انبیا، 
ائمــه علیهم الســالم و دیگــر پیشــوایان نشــان 
دادنــد و قطــب منفــی، فعالیــت او در نــزول به 
پســت ها که کاروان »نرون« هــا، »چنگیز« ها و 
»تیمور لنگ« هــا داشــتند. در اندیشــه عالمه 
فعالیت هــاى  محــرك  اول  عامــل  جعفــرى، 
انسان، تمایالت نفســانی و شهوانی است. اما 
آنچه می تواند بــه فعالیت هاى انســان جهت 
دهــد، گرایش هــاى زیاده خواهی اســت که در 
جــذب و کســب کمــالت فطــرى ظهورکننده 
فعالیت هایــش  مثبــت  قطــب  در  انســان 

جهــت دار شــده و بــه ســمت اعلــی بــه حرکت 
گر  ادامــه می دهــد تــا به اعلــی علییــن برســد. ا
گرایش هاى زیاده خواهی او در جذب تمایالت 
یابــد،  ادامــه  شــهوانی  و  حیوانــی  نفســانی، 
جهت گیرى هــاى او در قطــب منفــی صــورت 

می گیرد و سرانجاِم او اسفل السافلین است.
نگــرش تك ُبعدى بــه انســان از ســوى بعضی 
روانشناســی،  در  انسان شناســی  مکاتــب 
علــوم  رشــته هاى  ســایر  و  جامعه شناســی 
انســانی نفوذ کــرد و منجــر بــه توجــه آن ها به 
یك دســته از نیازها و غفلــت از دســته دیگرى 
از نیازهــاى وى شــد. قــرآن کریــم گاه به مدح 
و ستایش انسان پرداخته اســت؛ نظیر آن جا 
کــه توجه بــه اســتعدادهاى کمالی وى شــده 
و یــا توجــه بــه فعلیــت یافتــن اســتعدادهاى 
کمالی اى شــده که در انسان هاى کامل الهی 
همچون انبیاى الهی ظهور و بروز کرده است:

ِتــی َفَطــَر الّنــاَس َعَلْیهــا« )روم، 
َ
»ِفْطــَرَة اهّلِل اّل

ــثی  ـْ ن
ُ
ْو أ

َ
آیه 30( و »َمــْن َعِمــَل صاِلحًا ِمــْن َذَکٍر أ

گاهــی بــه  َوُهـــَو ُمْؤِمــٌن ...« )نحــل، آیــه 97( 
مذمت و نکوهش انســان پرداخته؛ آن گاه که 
بــه بعــد شــیطانی وى و واقعیت انســان هاى 
کــه  تاریخــی اى نظیــر فرعون هــا و نمرودهــا 
در قالــب زر و زور و تزویــر متجلــی شــده اند 
ْســَفِل 

َ
ْرِك األ

َ
پرداخته: »ِإّنَ الُمناِفِقـــیَن ِفی الّد

ِمَن الّناِر ...« )نساء، آیه 45(

نگاه اسالم به انسان
شایســتگی ها،  تناســب  بــه  را  انســان  اســالم، 
بایستگی ها و توانمندى هایش، در دو ُبعد الهی و 
شیطانی معرفی می کند تا در تمام زمینه هاى 
اقتصــادى،  حقوقــی،  تربیــت،  و  تعلیــم 
سیاســی و ســایر شــاخه هاى عملی و نظرى، 
توانمندى هاى بالقوه و بالفعل او را شناخته و 
به تناسب آن ها سیاست گذارى، برنامه ریزى 
و تصمیم گیرى شــود. قرآن کریــم می فرماید: 
ِکرًا َو ِإّمــا َکُفورًا«  ــِبیَل ِإّمــا شــا »ِإّنــا َهَدْینــاُه الّسَ

)انسان، آیه 3(
عالمــه جعفــرى بــا اتخــاذ چنیــن موضعــی 
از انســان، معتقــد اســت بــا شــناخت کامــل 
وى،  حقیقــی  و  وجــودى  ابعــاد  و  انســان 
بــه ســویی  را  او  می تــوان حیــات طبیعــی 
مدیریت کــرد و در تنظیم آن بــه وضع اصول 
و قوانینــی برآمد کــه به حیــات معقول منجر 

به  عقیده عالمه جعفری، در دین اسالم، انسان دو جهت نامحدود دارد: هم استعداد دارد که در 
فساد و تبهکاری تا بی نهایت دچار تنزل شود و هم در فضیلت و سعادت تا بی نهایت صعود کند

واقعیت انسان که 
در خارج عینیت 
دارد، آن است 
که همواره میان 
دو قطب مثبت 
و منفی فعالیت 
دارد. قطب مثبت 
او فعالیت بایسته 
و شایسته ای است 
که کاروان انبیا، 
ائمه علیهم السالم 
و دیگر پیشوایان 
نشان دادند
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نگاه

شــود. در ایــن نگــرش، هــم بــه اســتعدادها 
و نیازهــاى طبیعــی و مــادى انســان توجــه 
شــده تا بتــوان حیــات طبیعــی و مــادى او را 
مدیریت کرد و هم به اســتعدادها و نیازهاى 
کمالــی و معنــوى او توجــه شــده تــا بتــوان با 
مدیریت آن به حیات معقول رســید. عالمه 
جعفــرى در انتقــاد بــه نگاه هــاى تك ُبعــدى 
مادى به انسان، حاصل آن نگاه را مدیریتی 
»شیء گونه« بر جامعه انســانی می داند و راه 
رهایــی از آن را، نگــرش دو ُبعــدى به انســان 

می دانــد تــا مدیریــت روابــط 
انســان  اجتماعــی  و  فــردى 
مدیریــت »کس هــا« باشــد نه 

مدیریت »چیزها«.
انســان بــا تنظیــم و مدیریــت 
چهارگانــه،  روابــط  صحیــح 
و  دایــم  به طــور  می توانــد 
کمالی  منظــم اســتعدادهاى 
بالقــوه را بــه فعلیت برســاند و 
در ضمــن، موانــع رشــد خــود 
کــرده، آن هــا را  را شناســایی 
از بیــن ببــرد. عالمــه جعفــرى 
جهل را بزرگ ترین مانع رشــد 
حقایــق  بــه  نیــل  در  انســان 
اصلــی  عامــل  و  کمــالت  و 
روآورى بــه تخیالت، تلقینات 

و موهومات می داند. 
اشــکال  بــا  نیــز  خودخواهــی 

گونش از دیگر عوامــل مهم توقف و تنزل  گونا
انسان است.

ایشــان با اشــاره بــه منشــأ حیــات اجتماعی 
کــه آیــا ذاتــی و طبعــی بشــر اســت؛ همچــون 
و  نیازهــا  بــه  مربــوط  یــا  مورچه هــا، 
اســتعدادهاى بســیار متنــوع اوســت کــه بــا 
زندگــی انفــرادى بــرآورده نمی شــود، وجــه 
گــر در هــر  دوم را می پذیــرد و معتقــد اســت: ا
جامعه و در هر دورانی، مذهب و اخالق الهی 
نتوانســته باشــد از عهــده تنظیــم رقابت هــا 
برآیــد، رقابتی کــه میان افــراد جامعــه ایجاد 
می شــود و منشــأیی بــراى روابــط اجتماعی 
می گردد، رقابتی کشنده می شود و بر رقابت 
سازنده غلبه می یابد. چنین غلبه اى معلول 
خودخواهــی و خودمحــورى بشــر اســت که 

تنها مذهب و اخــالق الهی می توانــد آن را به 
کنــد. بهتریــن دلیل  شــکل حقیقی تعدیل 
براى اثبات ایــن معنا جنگ هــا، انقالب ها و 
حالت غیر عادى زندگی اجتماعی است که 
در آن ها کیفرهــا و قوانیــن، کارآیی خــود را از 
دســت می دهند. به عقیده عالمه جعفرى، 
رقابــت ســازنده عبــارت از پذیــرش تســاوى 
و اتحــاد میــان همــه مــردم در مســیر حیات 
معقول است و این، نیازمند تعلیم و تربیت و 

مدیریت هاى اجتماعی معقول است.

خطرناك ترین چهره انسان
عالمــه جعفــرى اساســی ترین ُبعــد زندگــی 
اجتماعــی انســان را بُعــد سیاســی می داند، 
امــا نــه بــه آن معنــا کــه انســان طبعًا فاســد، 
شــرور و خودخــواه خلــق شــده - آن گونه که 
هابز می گوید - تا عــالج آن برقرارى حکومت 
گر رها شود، جامعه  مطلقه و مقتدر باشــد، ا
و  ســلطه جویی  قــدرت،  نبــرد  میــدان  بــه 
خودکامگــی تبدیــل شــود و وجــود لویاتــان 
هابز یــا امثال آن بــراى مدیریــت و زمامدارى 
کــم و زمامــدار  گــردد و حا جامعــه ضــرورى 
روش خــود را براســاس بدبینــی قــرار دهــد و 
اعمال و افعالش شــدید و ســخت و ظالمانه 
گــر لزم باشــد بــه قانــون »هــدف  شــده و ا
وســیله را توجیــه می کنــد« تمســك جویــد. 

عالمه جعفــرى می گوید: انســان با طبیعتی 
از خیــر و شــر آفریــده شــده اســت، چنان کــه 
قرآن کریم می فرمایــد: »َو َنْفٍس َوما َســّواها« 
ج شود، عامل  گر قدرت از چنین حالتی خار ا
ایجاد حرکــت و دگرگونی هاى ســازنده در دو 
قلمــرو انســان و جهــان می شــود. احســاس 
بــودن، علــت هرگونــه  بی نیــازى و مطلــق 
طغیان گــرى و یاغی گــرى بــر همــه اصــول و 
انسان هاست، زیرا آدمی با چنین احساسی 
خود را ذى حق و قادر بر تصــرف در همه چیز 
البتــه  می دانــد.  همه کــس  و 
احساس بی نیازى با احساس 
قدرتمنــدى متفــاوت اســت. 
لزمــه  داشــتن،  احســاِس 
قــدرت طغیان گــرى نیســت، 
داشــتن  احســاس  چنان کــه 
گــوش، زبــان و عقل،  چشــم، 
طغیان گــرى  قطعــی  مــالزم 
رشــد یافته،  انســان  نیســت. 
چشــم را بــراى دیــدن، گوش 
را براى شــنیدن و عقل را براى 
استنتاج صحیح به کار می برد 
و قــدرت را در انــواع و اشــکال 
گونــش، وســیله اى بــراى  گونا
قــرار  معقــول  هدف هــاى 
می دهــد. »َفألَهَمهــا ُفُجوَرهــا 
َوَتْقواها« )شــمس، آیــه 7 و 8( 
بنابرایــن، بایــد مدیریتــی بــر 
کم باشد  حیات فردى و اجتماعی انسان حا
کــه موجبــات رشــد شــخصیت وى را فراهــم 

سازد.
عامــل  قــدرت،  جعفــرى،  عالمــه  به عقیــده 
هرگونــه تحــرك و فعالیــت در جهــان هســتی 
اســت، اما باید بــه آن جهت داد تــا بزرگ ترین 
گــردد. از نظــر وى،  عامــل »گرویــدن« انســان 
بــا تملــك  کــه  انســان  خطرناك تریــن چهــره 
قدرت، خــود را هدف و دیگــران را وســیله قرار 
می دهد، احســاس بی نیــازى مطلــق از همه 
روابط طبیعی و انســانی و پیدایش احساسی 
به  نام بی نیازى از قانون، تکلیف و حق است. 
ج شــود، عامل  گر قدرت از چنین حالتی خار ا
ایجــاد حرکــت و دگرگونی هــاى ســازنده در دو 

 .قلمرو انسان و جهان می شود

به عقیده عالمه 
جعفری، قدرت، 

عامل هرگونه 
تحرک و فعالیت در 
جهان هستی است، 
اما باید به آن جهت 
داد تا بزرگ ترین 
عامل »گرویدن« 

انسان گردد
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پناه امن مؤمن

ِرزق طیب و طاهر
مغز عبادت

در پرتو معنا

پناه امن مؤمن
ِرزق طیب و طاهر

مغز عبادت
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راهکار

نماز، یکی از ارکان دین اسالم و ستون استوار 
که آدمی را از فحشا و منکر بازمی دارد.  آن است 
بازدارندگی نماز از گناه و غفلت، مطلق نیست و 
به شرایط مختلفی بستگی دارد. برای بهره مندی 
از آثار و برکات عدیده نماز، می بایست به این 
نماز،  شناخت  پوشاند.  عمل  جامه  شــرایــط 
حضور قلب، نظافت و آراستگی، خواندن نماز 
جماعت و اهتمام به نماز اّول وقت، از جمله 
بازدارندگی  اثربخشی نماز و  مهم ترین شرایط 
که در این  کمال آدمی است  آن در مسیر رشد و 

نوشتار، به معرفی آن ها می پردازیم.

قدرت بازدارندگی نماز
در یکی از آیــات، بــه بازدارندگی نماز از فحشــا 
ــالَة ِإّنَ  ِقــِم الّصَ

َ
و منکر اشــاره شــده اســت: »َوأ

الَة َتْنهی َعِن اْلَفْحشــاِء َواْلُمْنَکر ... ؛ و نماز  الّصَ
را برپا دار که نماز ]انســان را[ از زشتی ها و گناه 
بازمــی دارد.« برداشــت غالــب مفســران ایــن 
است که نماز، قدرت بازدارندگی دارد و کسی 
کــه اهــل نمــاز اســت، از کارهــای ناپســند بــاز 

داشته می شود. 
پس، هرگاه بنــده ای فریضه نماز را بــه جا آورد 
و هــر روز پنج مرتبــه آن را تکرار کند، بــر این امر 
گر میان  مداومت داشته باشد و به خصوص ا
جامعه ای صالح باشــد کــه آن ها نیــز مانند او 
به همین شــیوه عمل کننــد و اهتمــام  ورزند، 
طبیعــت ایــن توجــه عبــادی، او را از هــر گناه 
کبیره ای مانند: قتل انســان بی گناه، خوردن 
مال یتیــم، زنــا و لواط کــه دین از آن هــا نفرت 

دارد، بازمی دارد.

رســول خدا)ص( فرمود: »مادامی که انســاِن 
مؤمن بــر نمازهــای پنج گانه خــود محافظت 
داشــته باشــد، شــیطان از او ترســان اســت و 
هنگامی کــه آن هــا را ضایــع کند، شــیطان بر 
او جرأت پیــدا کــرده، وی را به گناهــان کبیره 
می انــدازد.« از امــام صــادق)ع( نقــل شــده 
اســت: »کســی که می خواهد بداند آیــا نماز او 
مورد قبــول واقع شــده اســت، بایــد مالحظه 
کند که آیــا او را از زشــتی ها بازمــی دارد یا خیر و 
به همان میــزان بازدارندگی، مورد قبول واقع 

شده است.«

شرایط بازدارندگی نماز از گناه
بــرای این کــه نمــاز نقــش بازدارندگــی خــود 
را از گناهــان و زشــتی ها به خوبــی ایفــا کنــد، 

پناه امن مؤمن
کارآمدی نماز برای رشد معنوی و اخالقی انسان

حجت االسالم دکتر محمدعلی مبینی
عضو هیئت علمی پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی
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نیازمنــد شــرایطی اســت کــه برخــی از آن هــا 
عبارتند از:

1. شناخت نماز
هر قدر میزان شناخت خود از نماز و اهمیت 
آن را بالتــر ببریم، طبعــًا اثرگذاری آن بیشــتر 
توحیــدی،  جهان بینــی  در  شــد.  خواهــد 
همه امور بر محــور اراده خدا پیــش می رود و 
مهم ترین مســئله، چگونگی برقــراری رابطه 
انســان با وجــود خــدای یکتاســت. از آیات و 
روایات به خوبی به دست می آید که بهترین 
راه رابطه با خداوند، نماز اســت. نماز، نقطه 
اتصال میان زمین و ملکوت اســت و انســان 
می توانــد هــر شــبانه روز از طریــق نمــاز، این 

رابطه را تقویت کند.
توجــه بــه اهمیــت نمــاز، بســیار ســازنده و 
بــه  لــذت برپایــی نمــاز،  تأثیرگــذار اســت و 
بی نیــازی نمازگــزار از لذت هــای دیگــر منجر 
می شــود. امام صادق) ( می فرمایــد: » هرگاه 
نمازگــزار بــه نمــاز بایســتد، رحمــت خــدا از 
آســمان بــر او نــازل می شــود و مالئکــه او را 
احاطــه می کننــد و فرشــته ای نــدا می دهــد 
گــر این فــرد می دانســت چه چیــز در نماز  که ا

است، هرگز از نماز منصرف نمی شد.«
گــر نمازگزار  امــام علــی)ع( هــم می فرمایــد: »ا
می دانست که در حال نماز، جالل و عظمت 
خــدا چگونــه او را در بــر می گیــرد، دوســت 

نداشت که سر از سجده بردارد.«
2. حضور قلب

یکی دیگر از شــرایطی که بــه بازدارندگی نماز 
کمــک می کنــد، داشــتن حضور قلب اســت. 
البته حضور قلب، مراتب و درجات مختلفی 
دارد؛ به بیان دیگــر، میان فردی کــه صرفًا با 
زبانــش نمــاز می خوانــد بــا فــردی کــه دائمــًا 
نگران آن اســت که بداند در حال نماز به چه 
کار بزرگــی مشــغول اســت، تفــاوت بســیاری 
وجود دارد. پیامبر)ص( به ابوذر می فرماید: 
»دو رکعــت نمــاز که بــا توجــه و تفکــر خوانده 
شــود، بهتــر از عبــادت و شــب زنده داری در 
یک شــب اســت؛ در حالی  که قلب در غفلت 

است.«
3. نظافت و آراستگی

اســالم بر شــرایط بیرونی و ظاهری نیز بســیار 
کیــد دارد؛ از جملــه ایــن شــرایط می تــوان  تأ
کــی و نظافــت، بوی خــوش، آراســتگی  بــه پا

متناســب و لباس تمیــز و مرتــب اشــاره کرد. 
گر بــرای امتم  پیامبــر اســالم )ص( فرمــود: »ا
مشقت زا نبود، به آن ها دســتور می دادم که 
ک بزنند.« از امام باقر  برای هر نمازی، مســوا
و امــام صــادق علیهما الســالم نیز نقل شــده 
ک، بهتــر از  اســت: »دو رکعــت نمــاز بــا مســوا

ک است.« هفتاد رکعت بدون مسوا
امــروزه مصلحــان اجتماعی کــه می خواهند 
حرکــت اصالحــی آغازیــن خــود را نمــاز قــرار 
کم اهمیــت  را  مســئله  ایــن  نبایــد  دهنــد، 
بشــمارند و لزم اســت بــا اقدامات تشــویقی 
و ترغیبــی، نمازگــزاران را بــه ســوی تمیــزی، 
آراســتگی و خوش بویــی در حین نماز ســوق 
دهند. مســاجد، حســینیه ها و نمازخانه ها 
مطبوع تریــن  و  نظیف تریــن  از  اســت  لزم 
شــیرینی  به گونه ای کــه  باشــند؛  مکان هــا 
حضور در این فضاها، همواره در یاد و خاطره 
شــرکت کنندگان باقی بمانــد. از همه مهم تر 
این که حکومت دینی وظیفــه دارد اقدامات 
لزم را جهــت تشــویق و ترغیــب مــردم بــه 

نظافت و آراستگی انجام دهد.
4. برگزاری نماز جماعت

کیــد بســیاری بــر  در آموزه هــای اســالمی، تأ
اقامــه نمــاز جماعــت شــده اســت. مطابــق 
روایتــی از پیامبــر اســالم )ص(، نمــازی که به 
گــردد، بیســت وپنج درجــه  جماعــت برگــزار 
بــر نمــازی کــه به تنهایــی خوانده می شــود، 
گرچــه بــه جماعت  برتــری و فضیلــت دارد. ا
خوانــدِن نمــاز، واجــب نیســت، امــا مطابق 
گــر آدمی از  برخی روایات، ســّنتی اســت کــه ا
روی بی رغبتــی آن را تــرک کند و بــدون علت 
از جماعــت مؤمنان فاصلــه بگیــرد، نمازش 

حکم عدم نماز را دارد.
بایــد به شــدت  نمــاز،  برگــزاری  مکان هــای 
توســعه پیــدا کنــد و دسترســی عمــوم مردم 
به این مکان ها آســان باشــد و از سوی دیگر، 
بایــد مســلمانان را بــرای حضــور ُپررنــگ در 
نماز جماعت تشــویق کرد. گفتنی است که 
در ایــن میــان، زیبایــی و آراســتگی ظاهــری 
و  خوش رویــی  جماعــت،  امــام  باطنــی  و 
خوش خلقی، زهــد و تقــوا، و قرائــت صحیح 
ژرفایــی  و  تقویــت  در  بســیاری  نقــش  او، 
خواهــد  نمازگــزاران  در  نمــاز  بازدارندگــی 

داشت.

5. رعایت وقت نماز
یکــی از مهم تریــن شــرایط بــرای تأثیرگذاری 
نمــاز، رعایت شــرط زمانــی آن اســت. درباره 
اهمیــت و فضیلت نمــاز اّول وقــت، احادیث 
بسیاری وارد شده است. پیامبر اسالم)ص( 
محبوب تریــن عمــل نــزد خــدا را نمــاز اّول 
وقــت می دانــد. از ایشــان نقل شــده اســت: 
»شــفاعت من، به کســی که نمــاز واجبش را 
به تأخیر اندازد، نمی رسد.« همچنین، امام 
معصــوم)ع( می فرمایــد: »شــیعیان مــا را در 
اوقات نمــاز آزمایــش کنید کــه چگونــه بر آن 

محافظت دارند.«
یکــی از ویژگی هــای قابــل توجــه بــرای نمــاز 
روز  بــرای  آن  تضمینــی  جنبــه  وقــت،  اّول 
واپســین اســت. از امام صادق)ع( نقل شده 
اســت کســی که حدود نماز را به جــا آورد و بر 
اوقات آن محافظت داشــته باشــد، در حالی 
وارد قیامت می شــود کــه خداونــد ورود او به 

بهشت را ضمانت می کند.
از مرحــوم آیــت اهّلل ســید علی آقا قاضــی نقل 
گر کسی نماز واجبش  شده که گفته است: »ا
را اّول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد، 
مرا َلعن کند.« در این باره از آیت اهّلل العظمی 
بهجت ســؤال می شــود کــه آیــا مراد ایشــان، 
نماز اّول وقت با حضور قلب اســت؟ آیت اهّلل 
بهجــت در پاســخ، منظــور ایشــان را عــام و 
مطلق و بدون شرط حضور قلب می داند. به 
گفته ایشان، نماز با حضور قلب، نماز عالی و 
بلندمرتبه اســت و کســی که قدرت خواندن 
نماز با حضور قلب را داشته باشد، در مقامی 
دســتورعمل  حالی کــه  در  دارد؛  قــرار  عالــی 
آیت اهّلل قاضی، برای کســانی اســت که فاقد 
این مقــام و مرتبه انــد و در جســتجوی راهی 
برای رسیدن به آن هستند. به تعبیر آیت اهّلل 
بهجت، کســی که به نماز اّول وقت، هرچند 
بدون حضــور قلــب، اهتمام داشــته باشــد، 
به صــورت تکوینی و به تدریج بــه نماز عالی و 

مقام معنوی وال دست خواهد یافت.

تبیین کارآمدی اقتضایی نماز
ممکن است، این ســؤال مطرح شود که چرا 
برخی با وجود این که به نماز اّول وقت پایبند 
بوده اند، ولی به نتایج مورد نظر نرسیده اند، 
بلکه گاهی برعکس، دچار گمراهی شده اند؛ 

حضور قلب، مراتب و درجات مختلفی دارد؛ به بیان دیگر، میان فردی که صرفاً با زبانش نماز 
می خواند با فردی که دائماً نگران آن است که بداند در حال نماز به چه کار بزرگی مشغول 

است، تفاوت بسیاری وجود دارد

در جهان بینی 
توحیدی، همه امور 
بر محور اراده خدا 
پیش می رود و 
مهم ترین مسئله، 
چگونگی برقراری 
رابطه انسان با 
وجود خدای 
یکتاست. از آیات 
و روایات به خوبی 
به دست می آید که 
بهترین راه رابطه با 
خداوند، نماز است
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برای مثال، در تاریخ صدر اسالم، کسانی که 
در مقابــل حضرت علــی)ع( موضــع گرفتند، 
ج، چه بســا اهل نماز اّول وقت  از قبیل خوار
هــم بوده انــد و یــا در دوران معاصــر افــرادی 
مثل داعــش که بدتریــن جنایت هــا را انجام 
می دهند، چه بســا اهــل نمــاز اّول وقت هم 
باشــند. پس، چگونه می تــوان ادعــا کرد که 
نماز، به ویژه نمــاز اّول وقت، تأثیــر قطعی در 

جلوگیری انسان از فساد و گناه دارد؟
در پاســخ، بایــد یــادآور شــویم هنگامی کــه از 
کارآمــدی نماز بــرای رشــد معنــوی و اخالقی 
کارآمــدی  می شــود،  گفتــه  ســخن  انســان 
اقتضایی مــراد اســت؛ توضیــح این کــه نماز، 

تشــبیه  دیــن  خیمــه  عمــود  و  ســتون  بــه 
بــا برافراشــتن  گــر بخواهیــم  شــده اســت. ا
خیمــه، خــود را در برابــر ســردی یا گرمــی هوا 
محافظت کنیــم، هرچند عمــود خیمه یکی 
از ارکان اصلــی آن اســت، امــا در کنــار آن، بــه 
ستون های دیگر و خود خیمه هم نیاز داریم 
و با نبود هر کدام از آن هــا، نمی توانیم خیمه 

کامل در اختیار داشته باشیم.
در مورد نماز هــم هرچند اصل و اســاس دین 
شــمرده شــده، ولی فقــط در کنار اصــول دیگر 
اســت که می توانــد مؤثر واقــع شــود. در واقع، 
گــر آن اصــول دیگــر نباشــند، نماز بــه معنای  ا

حقیقی آن، تحقــق نمی یابد؛ برای مثــال، آیا 
می توان گفت کســی که نمــاز می خواند، ولی 
خــدا را قبول نــدارد، بــه حقیقت نماز رســیده 
اســت؟ مسلمًا پاســخ، منفی اســت. در واقع، 
تأثیرگــذاری نمــاز، در بســتر اعتقــادی خــاص 
محقق می شــود و تأثیرپذیــری از نمــاز، بدون 
داشتن اعتقادات بنیادین دین مثل توحید، 
معنا ندارد. بنا بر یک دسته از روایات مشهور، 
اســالم، بر پنج پایه اساســی بنا شــده است که 
عبارتنــد از: نمــاز، زکات، روزه، حــج و ولیــت. 
کمترین شــرط لزم برای ثمربخشــی نماز، آن 
اســت که فــرد نمازگــزار در اعتقــاد به ایــن پنج 

اصل، تزلزلی نداشته باشد.

امام باقــر)ع( می فرماید: »اســالم، بر پنج اصل 
استوار شــده اســت که عبارتند از: نماز، زکات، 
روزه، حــج و ولیــت و به چیــزی ماننــد ولیت 
نــدا داده نشــده اســت و حــال آن که مــردم آن 
چهار اصــل را گرفته، ولیــت را رهــا کرده اند.« 
مطابــق حدیثــی دیگــر، زراره از امــام باقــر)ع( 
سؤال می کند که کدام یک از این اصول برتری 
دارند؟ امــام)ع( اصل ولیــت را برتــر می دانند 
و دلیل ایشــان این اســت که ولیت، کلید آن 
اصول دیگر است. زراره در ادامه سؤال می کند 
کــه در  کــدام اصــل برتــر اســت  کــه بعــد از آن، 
این جا امام به اصل نماز اشاره می کند و دلیل 

آن را فرمایش حضرت رسول )ص( می داند که 
فرمودند: »نماز، عمود دین است.«

در پایــان ایــن حدیــث، بــاز امــام باقــر)ع(  بــه 
اهمیت اصل ولیت و کلیدی بودن آن اشــاره 
گر کسی شب را به قیام  می کند و می فرماید: »ا
و روزش را به روزه ســپری کند و تمــام مالش را 
انفاق کنــد و همــه عمرش بــه حج بــرود، ولی 
به ولیت ولّی خدا شــناختی نداشــته باشــد، 
تا از او تبعیــت کند و همــه اعمالش بــر مبنای 
رهنمون های ولّی خدا باشــد، چنین کسی از 
اهل ایمان نیست و هیچ حقی برای پاداش و 
ثواب برای خدا نــدارد و تنها خداونــد از فضل 
و رحمت خودش، نیکوکاران از ایــن افراد را به 

بهشت می برد.«
شــخصی از امــام صــادق)ع( می پرســد: مــا 
کسی را می بینیم که اهل عبادت و خشوع در 
دین است، ولی به حق و امامت شما اعتقاد 
نــدارد. آیــا اعمالــش ســودى دارد؟ امــام)ع( 
برای جواب، داســتانی نقــل می کنــد: »َمَثل 
مــا اهــل  بیــت و مــردم، هماننــد آن خانــدان 
بنی اســرائیل اســت که هــر کســی از آن ها که 
چهل شــب عبادت و پــس از آن، دعا می کرد، 
اجابــت می شــد. یکــی از آن هــا، چهل شــب 
تهجد داشــت و بعد دعا کرد، ولی مستجاب 
نشــد. نزد عیســی  بن  مریــم)ع( آمــد و از حال 
خود شــکایت کرد و خواســت کــه برایش دعا 
کند. عیســی)ع( تطهیر کرد و نماز خواند و به 

درگاه خداى بلندمرتبه دعا کرد.
وحــی آمــد: اى عیســی! این بنــده بــه درگاه 
کــه بایــد بیایــد،  مــن آمــد، ولــی از آن درى 
نیامد. او مرا خواند، ولی در دلش به تو شک 
گــر آن قدر ســرش را  داشــت. با این اعتقــاد، ا
بــال بگیرد و دعــا کند که گردنش قطع شــود 
و آن قدر دســتانش را رو به آســمان بگیرد که 
انگشــتانش خشــک شــود و بریــزد، اجابــت 
نمی کنــم. حضــرت عیســی)ع( بــه او فرمود: 
حق بــودن  بــه  و  می خوانــی  را  پــروردگارت 
پیغمبرش شــک دارى؟ عرض کرد: ای روح 
خدا! به خدا سوگند که آنچه گفتی، درست 
کنون از خدا بخواه که شــک را از دل  اســت. ا

من ببرد.
امــام صــادق)ع( فرمــود: »عیســی)ع( بــراى او 
دعا کرد و خدا توبــه آن مــرد را پذیرفت و مانند 
 ». خاندان خود، مستجاب الّدعوه گردید
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معیار

مرزهای حالل و حرام
روزی حالل، هر درآمدی اســت که بر خالف دســتورات اســالمی به دست 

نیامده باشد و در شریعت معیارهایی برای آن ارائه شده است، از  جمله:
»و اموال یکدیگر را به باطل و ناحق در میــان خود نخورید! و برای خوردن 
بخشــی از اموال مردم به گنــاه، قســمتی از آن را به عنوان رشــوه به قضات 

ندهید؛ در حالی که می دانید، این کار گناه است !«
و در جای دیگر می فرماید: »ای کســانی که ایمان آورده ایــد، اموال خود را 
در میان خود به شیوۀ باطل نخورید و نقل و انتقال ندهید؛ مگر این که به 

صورت داد و ستد از روی رضایت مندی بین شما باشد.«
بنابراین، هــر کاری که خداوند متعــال برای بــه دســت آوردن روزی جایز 
شــمرده، حالل، و هرگونــه اقدامی کــه بر خالف دســتورات دین باشــد، یا 

موجب تضییع حقوق دیگران شود، کسب حرام شمرده شده است.
در ذیل، برخی از موارد رزق های حرام بیان می شود: 

کارمندی کــه وظایف خــود را در مقابــل جامعه به درســتی انجــام ندهد، 
پزشــکی که ســوگند خــود را فرامــوش کــرده و توجهــی بــه حقوق بیمــار و 
ســالمتی او نداشــته باشــد، معّلــم و اســتادی که دغدغــه انتقال درســت 
آموزش هــا و ارتقــای دانش آموزان خود را نداشــته باشــد، مغــازه داری که 
احتکار و یا کم فروشــی می کنــد، کارخانه داری کــه حقوق کارگــران خود را 

به بهانه های واهــی پرداخت نمی کند، ســرمایه داری که بــه اتکای ثروت 
خود، ربا را در جامعه ترویج می دهد، فروشنده مواد مخدر که درآمد خود 
را بر نابودی انسان ها و از هم پاشیدن خانواده ها بنا نهاده، سوء استفاده 
از نفوذ سیاســی، اجتماعی و یا مدیریتی در اســتفاده از تســهیالت دولتی 
مانند وام بانکی یا خرید زمین ، حقه بازی در معامالت اقتصادی همچون: 
زمیــن، ملك یــا خــودرو، خــوردن بــه ناحــق ارث میــت و اموال بســتگان، 
به خصــوص فرزنــدان صغیــر، رشــوه دادن بــه مســئولن، جهــت کســب 
درآمد بیشتر و تضییع حقوق دیگران، تولید کننده ای که از تولید خود کم 
می گذارد، نپرداختن حقوق مالی که از جانب شریعت بر عهده انسان قرار 

داده شده، همچون خمس و زکات.
گر مال حــرام و شــبهه ناك وارد زندگی انســان شــود، عالوه بــر این که مانع  ا
تعالی و پرواز روح خواهد شــد، انســان را زمین گیر می کند. برخی از آثار آن، 
مانند: دســت و پنجه نرم کردن با مصیبت هــا، مــرگ زودرس، بزهکاری ، 

اعتیاد و کم شدن برکت از زندگی، دامن گیر انسان خواهد شد.

ترس از خدا و شکیبایی
رزق و روزی کــه در آیــات الهی و احادیث پیشــوایان ذکر شــده اســت، تنها 
روزی حالل را شامل می شود و در واقع چیزی به عنوان روزی حرام وجود 

ِرزق طیب و طاهر
نگاهی به اهمیت، آثار و فواید روزی حالل

علیرضا فجری

از مهم ترین دستورات اقتصادی اسالم، کسب 
روزی حالل است. تالش برای به دست آوردن 
کید و عنایت  روزی حالل از آن جهت مورد تأ

که نقش بسزایی در جسم  گرفته است  ویژه قرار 
بر  افــزون  و روح انسان دارد و بی توجهی به آن، 
عواقب اخروی، پیامدهای منفی و مخربی را برای 

روحیات و خلقیات انسان به وجود می آورد. هرچند 
روزی حالل در سخن به آسانی گفته می شود و بیشتر 
انسان ها بر این گمان اند که روزی آن ها حالل و طیب 

کسب واقعی روزی حالل در مقام عمل،  اما  اســت، 
بسیار سخت است و چه بسا در بعضی مواقع تصور کنیم که 

سیر شدن شکم و گذران زندگی، جز با روزی حرام امکان پذیر 
که بر امت  کرم)ص( می فرمایند: »بیمناك ترین چیزی  نیست. رسول ا

خود از آن می ترسم، این درآمدهای حرام است.«
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معیار

ندارد. دلیل این امر آن است که حرام روزی محسوب نمی شود و خداوند 
متعال هرگــز حــرام را روزی بندگانــش قرار نمی دهد. رســول خــدا)ص( در 
آخریــن حج خانــه خــدا که بــه حجة الــوداع معــروف اســت، در بخشــی از 

سخنان خویش برای مردم می فرماید:
»مبادا دیر شــدن وصــول رزق و روزى، شــما را بــر آن دارد کــه از راهی که 
در آن اندکی معصیت اســت، رزق و روزی را طلب کنید. خداوند متعال 
روزى را میــان بنــدگان خــود به صــورت حــالل تقســیم کرده اســت، نه 
حرام. پس هرکــس از خدا بترســد و شــکیبا باشــد، خــدا روزى او را از راه 
حالل به او خواهد رساند و هرکس بی حیایی کند و شتاب ورزد و آن را از 
غیر حالل به دســت آورد، هم از روزى حالل او کاســته خواهد شد و هم 

روز قیامت باید حساب آن را پس بدهد.«

تالش برای کسب رزق و روزی
رسیدن به رزق و روزی حالل، دشــواری ها و سختی های خاص خود را 
دارد و لزم اســت انسان برای به دســت آوردن آن تالش و کوشش کند، 
اما ممکن است برخی از روایات و اعتقادات دینی به کمک انسان های 
تن پرور بیاید و آنان را که حاضر نیســتند ســختی های به دســت آوردن 
رزق حالل را به تــن بخرند، بــه خیال پردازی هایی درباره دســتیابی به 
روزی بی رنج بکشــاند؛ از جمله این اعتقادات، توّکل به خداوند متعال 
اســت؛ خدایی کــه مســبب الســباب اســت و تدبیر نظــام عالــم و همه 
کارها به دســت او اســت و امور همه بندگان را کفایــت و رزق و روزی آنان 
گر کســی واقعًا بــه خداونــد توّکل کنــد، دیگر  را تضمین نمــوده اســت. ا
معنا ندارد کــه به تالش و کوشــش و آینده نگری و برنامه ریــزی بپردازد. 
روایاتی نیز مؤیــد این اعتقاد و نگرش بیان شــده اســت، از جمله عالمه 

طباطبایی می فرماید:
»معنای توّکل این نیســت که شــخص نســبت امور را به خودش و یا به 
اســباب قطع یا انکار کند، بلکه معنایش این اســت که خود و اسباب را 
مستقل در تأثیر ندانسته و معتقد باشد که استقالل و اصالت، منحصرًا 
از آِن خدای سبحان اســت و در عین حال، سببّیت غیر مستقل را برای 

خود و اسباب قائل باشد.«
امام صادق)ع( می فرماید: »دعای کســی که در منزل بنشــیند و بگوید 
پروردگارا روزی مرا برسان، به اجابت نمی رسد و از طرف خدا به او گفته 

می شود: آیا برای طلب روزی به تو فرمان ندادم.«
حضرت علــی)ع( می فرماید: »بــرای بــه دســت آوردن رزق و روزی خود 
تالش کنیــد. همانــا تضمیــن رزق و روزی برای کســانی اســت کــه آن را 
طلب کنند.« به همین جهت تمامی پیامبران و امامان معصوم)ع( در 
کنار مسئولیت سنگین خویش و هدایت مردم، برای روزی خود تالش 
می کرده اند؛ بــه عنوان نمونه، حضــرت داود)ع( جهت کســب روزی به 

زره بافی می پرداخت.

آثار و فواید روزی حالل
گل های زیبایی را در دو باغ سرسبز تصور کنید که باران رحمت یکسان 
بر آن ها می بارد. باغبان یکی از باغ ها در تغذیه و آبیاری گل ها می کوشد 
و آن هــا را از آفــات می رهانــد. چنیــن باغــی هــر روز طــراوت و شــادابی 
غنچه های شــکفته اش، موجب تحســین عابران می شــود، اما باغبان 
دیگر، نه درختان باغش را آبیاری می کند و نه آفت زدایی می کند. گل ها 
و درختــان این بــاغ رفته رفتــه پژمــرده و غم انگیز شــده و هیــچ میوه ای 

گر هم بار بدهند، میوه های آفت داری خواهند داشت. نمی دهند و ا
انسان نیز همچون درختان و گل های این باغ است که سعادت و رشد 

و بالندگی وی، در گرو بهره وری از مال، لقمه و روزی حالل است.
اثر روزی حالل و حرام در جسم و روح انســان و نقش آن در منش و رفتار 
وی، به خوبی مشــهود اســت. روزی حــالل به َســُبکی روح و نــور باطن 
و توجــه بــه عبــادات، و غــذای حــرام بــه ســنگینی، کــدورت و کســالت 

می انجامد.
روزی حالل، از اساسی ترین مسائل دخیل در سرنوشت بشریت است 

که در این جا به برخی از آثار و فواید آن اشاره می کنیم.
1. تقویت دین و دیانت

روزی حــالل، بــر بندگــی و میــزان طاعــت و خداشناســی انســان تأثیــر 
مســتقیم می گذارد. امام صــادق)ع( می فرماید: »کســب روزی حالل را 

رها مکن؛ چرا که تو را در دینت یاری می کند.«
کت را  رسول خدا)ص( خطاب به یکی از پیروان خود می فرماید: »خورا
پاك گردان تا مستجاب الدعوه شــوى. ســوگند به آن که جان محّمد در 
دست او است، بنده اى که لقمه حرام وارد شکمش می کند، چهل روز، 

هیچ عملی از او پذیرفته نمی شود.«

اثر روزی حالل و حرام 
در جسم و روح انسان 

و نقش آن در منش 
و رفتار وی، به خوبی 
مشهود است. روزی 
حالل به َسُبکی روح 

و نور باطن و توجه 
به عبادات، و غذای 

حرام به سنگینی، 
کدورت و کسالت 

می انجامد
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2. برکت در امور
روزی حــالِل انــدک، از برکــت فوق العــاده ای برخــوردار اســت؛ چنان که 
با چنین مالی، کارهــای مفید و مانــدگاری صورت می پذیــرد که هرگز با 
پول هــای حــرام نمی تــوان انجــام داد؛ چرا کــه به قــول معــروف: »پول 

بادآورده را باد می برد.«
در ســخنی از رســول مکــرم)ص( آمــده اســت: »خداونــد بلنــد مرتبــه 
بقعه هایی در زمین دارد که »خانه هاى انتقام« نامیده می شوند؛ هرگاه 
کســی از راه حرام مالی به دســت آورد، خداونــد آب و گل را بر آن مســّلط 

می گرداند، ولی )هیچ( بهره ای از آن نمی برد.«
3. کسب حالل، وسیله خدمت

انفاق در راه خدا، موارد بســیاری از بخشــش های واجب و مســتحب را 
پوشش می دهد، مانند: خمس، زکات، قرض، صدقه، بعضی از نذرها، 
گــر دســت انســان از مــال و مواهب  هدیــه، قربانــی و... بدیهــی اســت ا

دنیوی خالی باشد، هرگز توفیق احسان به مردم را نخواهد یافت. 
در قــرآن کریــم می خوانیــم: »ای کســانی که ایمــان آورده ایــد، از امــوال 

کیزه و حاللی که کسب کرده اید، انفاق کنید.« پا
4. روزی حالل و نسل صالح

کــی از آن اســت که مجموعــه اعمال،  مــروری بــر آموزه های اســالمی حا
رفتار و گفتار پدر، در شکل گیری شخصیت آینده کودک، کارساز است. 
افزون بر این، پدر به عنــوان مدیر اقتصادی خانواده می تواند با کســب 
درآمــد صحیــح و بــه دســت آوردن روزی حــالل، در روحیــات و صفــات 
کودک، تأثیر قابل توجهی داشته باشــد. در آموزه های دینی، اهمّیت و 
نقش درآمد حالل در تربیت فرزندان صالح قطعی شــمرده شده است. 
اهمّیت این موضوع تا بدان جاست که دین اسالم بر تأثیر غذا بر تربیت 
کید کرده اســت. جالب آن کــه این تأثیــر، نه تنها در  فرزند قبل از تولــد تأ
فرزنِد درون شــکم مادر، بلکه در نســل های بعدی نیز آشــکار می گردد؛ 
ِة؛ آثار  ّیَ ّرِ

ُ
چنان که امام صادق)ع( می فرماید: »َکْسُب اْلَحَراِم َیِبیُن ِفی الّذ

کسب حرام، در نسل انسان آشکار می شود.«
5. اصالح اخالق اجتماعی

بــرای ســاختن جامعــه ای نمونــه و تربیــت انســان های کامل و ســالم، 
اصول و روش هایی لزم اســت که انســان در ســایه آن ها بتواند به دور از 

هرگونه انحراف، مسیر سعادت را بپیماید.

ارائه کامل ترین و سالم ترین روش های اطمینان بخش تربیتی، انسان 
را به ســعادت حقیقی و زندگی جاودانه و رضای پروردگار متعال نزدیک 
می کنــد. ایــن شــیوه ها را می تــوان از زندگــی و رفتــار و گفتــار اســوه های 

حقیقی دین اسالم و پیشوایان راستین به دست آورد.
پیشــوایان معصوم)ع( با گفتار، عمل و تشــویق، همواره پیروان خود را 
به تالش بــرای روزی حالل ســوق داده و »حــالل« بــودن را ویژگی لزم و 
دائمی درآمدها دانســته اند. از این نکته اســتفاده می شــود کــه هر قدر 
دامنــه »درآمدهــای حــالل« گســترش یابــد، شناســایی شــود و مــورد 
اســتفاده ســطوح مختلف جامعه با توانایی ها، ســلیقه ها، تخصص ها 
و امکانــات بومــی مختلــف قــرار گیــرد، بــه طــور طبیعــی، نظــام مالــی و 
اقتصادی سالمی بر جامعه جاری و ساری می گردد و راه های نامشروع 
کســب درآمــد از بیــن رفتــه و یــا بــه حداقــل می رســد و جامعه به ســوی 
سعادت و تعالی گام برمی دارد. در مقابل، وقتی یکایک افراد اجتماع از 
گرفتن مال حرام ابایی نداشته باشند و هرکس تنها به فکر این باشد که 
چگونه جیب خود را پر کرده و جیب دیگران را خالی کند، روح برادری و 
نوع دوستی از جامعه رخت بر می بندد و در نتیجه، اخالق اجتماعی در 
جامعه به خطر می افتد؛ چه این که تغییر سرنوشت اجتماع در گرو تغییر 
اخالق و رفتار مردم است؛ به عنوان نمونه، درآمدهای حرام در جامعه، 

منشأ ایجاد کینه و دشمنی می شود و صلح و صفا را از بین می برد.
به تعبیر واضح تر، وقتی انســان راه خود را بر کســب حرام بــاز دید و برای 
درآمــد حــالل و حــرام تفاوتــی قائــل نشــد، حریم هــای اجتماعــی را نیز 
نادیده خواهد گرفــت و دیگر فرقی میان خیانــت، دزدی و کالهبرداری 
نخواهد گذارد و امنیت جامعه از بین خواهد رفت. امام رضا)ع( در بیان 
عّلــت تحریم ســرقت می فرمایــد: »حرمــت دزدی از آن جهت اســت که 
گـــر دزدی مباح و مشروع بود، اموال فاسد می شــد و قتل نفوس پدید  ا
می آمد و غصب و چپاول که منجر به کشــتار ، نزاع، کشــمکش و حســد 
می شود، به وجود می آمد. تجارت، کسب و صناعت تعطیل می گشت 
گر در امر  و هیچ کس به کار و کوشــش و تالش نمی پرداخت.« بنابرایــن ا
کسب روزی، حدود الهی رعایت نشــود، نه تنها فرد را از انسانیت ساقط 
و نسل انســانی را فاســد می کند، بلکه اجتماع را به مخاطره می اندازد و 
باعث متالشی شدن اصول اخالق اجتماعی می شــود و در اثر فروپاشی 
 .اصول اخالقی، جامعه دچار هرج و مرج و بی بند و باری می شود

وقتی انسان راه خود را بر کسب حرام باز دید و برای درآمد حالل و حرام تفاوتی قائل 
نشد، حریم های اجتماعی را نیز نادیده خواهد گرفت و دیگر فرقی میان خیانت، دزدی و 

کالهبرداری نخواهد گذارد و امنیت جامعه از بین خواهد رفت

مروری بر 
آموزه های اسالمی 
حاکی از آن است 
که مجموعه اعمال، 
رفتار و گفتار پدر، 
در شکل گیری 
شخصیت آینده 
کودک، کارساز 
است. افزون بر این، 
پدر به عنوان مدیر 
اقتصادی خانواده 
می تواند با کسب 
درآمد صحیح و 
به دست آوردن 
روزی حالل، در 
روحیات و صفات 
کودک، تأثیر قابل 
توجهی داشته باشد
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نکته

دعــا، پدیــده ای فطــری و از اساســی ترین 
نیازهای روحی و روانی انســان است که در 
کاوش های روان شــناختی، ضرورت  تمام 
نخســتین  از  و  شــده  تأییــد  آن  وجــود  و 
روزگاران زیســت بشــر دارای نمــود و بــروز 
بوده اســت. بــه همیــن دلیــل در مرام نامه 
زندگی ارائه  شــده از ســوی تمام پیامبران و 
ادیان آســمانی، به دعا توجه بســیار شــده 
اســت. اســالم نیــز کــه جامــع همــه ادیــان 
پیشــین اســت، بــه آن توجــه ویــژه کــرده و 
اهمیــت و جایــگاه آن را به خوبــی روشــن 

ساخته است.
را عبــادت  قــرآن، دعــا  بــه عنــوان نمونــه، 
می داند، اعم از آن که اجابت شــود یا نشــود: 
ِذیَن 

َ
ْسَتِجْب َلکْم ِإّنَ اّل

َ
کْم اْدُعوِنی أ »َو َقاَل َرّبُ

َم  یْســَتکِبُروَن َعْن ِعَباَدِتی َســیْدُخُلوَن َجَهّنَ
َداِخِریَن؛ پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا 
شــما را اجابت کنم. کســانی که در پرستش 
خ  مــن کبــر می ورزنــد بــه زودى خــوار در دوز
در آینــد.« قرآن از انســان ها خواســته اســت 
کــه خــدا را از روی خــوف و طمــع، »َواْدُعــوُه 
َخْوفًا َو َطَمعًا« و همراه با اخــالص، »َواْدُعوه 
ُمخِلصیَن َلــُه« و در حــال گرفتــاری و راحتی 
و با یاد کــردن نام هــای نیکوی الهــی، »َو هّلِلَِّ 

األســماُء الُحْســنی َفاْدُعوُه ِبهــا« بخوانند. با 
این حــال خداوند اجابــت خــود را منوط به 
قبول دعوت الهی از ســوی بندگان دانســته 
که می فرماید: »َفْلَیْسَتجیُبوا ِلی  است، آنجا 
ُهــْم ُیرِشــُدوَن؛ پــس ]آنان [  

َ
َو ْلُیؤِمُنــوا ِبی َلَعّل

بایــد فرمان مرا گــردن نهنــد و به مــن ایمان 
آورند، باشد که راه یابند.«

گر دعا  قرآن در جاى دیگــر تصریح می کند که ا
و مناجــات بندگان نباشــد، به معنــاى اعالن 
بی نیازى آنــان از ســاحت حضرت حــق بوده 
و نتیجــه آن بی اعتنایــی خداونــد بــه تــارکان 
 ُدَعاُؤکْم؛ 

َ
ی َلــْول  ِبکْم َرّبِ

ُ
دعاســت: »ُقْل َما یْعَبأ

گر دعاى شــما نباشــد، پــروردگارم هیچ  بگو: ا
اعتنایی به شما نمی کند.«

قــرآن از مــردم می خواهد کــه در حــال رفاه و 
دشوارى، از روى خوف یا طمع با خدایشان 
بــه مناجــات بپردازنــد و از این که مــردم تنها 
در ســختی و اضطرار به ســاحت الهی و درگاه 
گلــه  آنــان  از  می آورنــد،  روى  بنده  نــوازش 
ِإَذا َمّسَ  کرده اســت، آنجا کــه می فرمایــد: »َو
ْو َقاِئًما 

َ
ْو َقاِعــًدا أ

َ
ّرُ َدَعاَنا ِلَجْنِبــِه أ ْنَســاَن الّضُ ِ

ْ
اإل

ْن َلــْم یْدُعَنا ِإَلی 
َ
ُه َمــّرَ کأ ا کَشــْفَنا َعْنُه ُضــّرَ َفَلّمَ

ــُه؛ و چون انســان را آســیبی رســد ما  ُضــّرٍ َمّسَ
را بــه پهلــو خوابیــده یــا نشســته یــا ایســتاده 

گرفتــاری اش را برطــرف  می خوانــد و چــون 
می کنیم، چنــان می رود که گویــی ما را براى 

گرفتارى که به او رسیده، نخوانده است.«
و  دعاها  پیامبران،  زبان  از  همچنین  قرآن 
مناجات هاى مختلفی، به ویژه در بزنگاه هاى 
دعوت مردم و برخورد با بن بست ها نقل کرده 
است؛ چنان که زیباترین مضامین و والترین 
درخواست های شایسته در قرآن به صورت 

دعا آمده است.
در جوامــع روایــی فریقیــن بــه دعــا از جهــات 
گــون توجه شــده اســت؛ در بخــش قابل  گونا
توجهــی از ایــن روایــات بــه اهمیــت و جایگاه 
دعــا در زندگی فــردی و اجتماعی توجه شــده 
و در بخــش دیگر بــه موضوعاتی ماننــد رابطه 
دعا بــا عمل یا قضــا و قــدر پرداخته شــده و در 
بخش های دیگر از شــرایط و آداب دعا سخن 

به میان آمده است.
در ایــن دســت از روایــات، دعــا، مــّخ و مغــز 
پیامبــران  و ســالح  عبــادت، ســالح مؤمــن 
معرفی شده است. شناخت موانع استجابت 
دعــا و شــیوه های مطلــوب مناجات بــا خدا، 
بخش دیگری از این روایات است و گذشته از 
آموزه های دعا، مضامینی بلند از متن دعاها 

 .نیز آمده است

مغز عبادت
جایگاه واالی دعا در متون دینی

حجت االسالم دکتر علی نصیری
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد

قرآن از مردم 
می خواهد که در 

حال رفاه و دشوارى، 
از روى خوف یا 

طمع با خدایشان به 
مناجات بپردازند و 

از این که مردم تنها در 
سختی و اضطرار به 

ساحت الهی و درگاه 
بنده  نوازش روى 

می آورند، از آنان گله 
کرده است
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ادب و هنر

سفرنامه و سفرنامه نویسی
روایِت دیده ها  و تجربه ها

ادبیات حج
سفرت را بنویس



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 23 |       مرداد 1396    68

منظر

در ادبیــات تقریبــًا همه چیــز بــا روایــت آغــاز می شــود؛ در 
رمان هــا و داســتان ها )البتــه جــز در مــواردی که داســتان 
کوتاه با توجه به شیوه انتخابی نویسنده، روایت گر نیست( 
نویسنده می شود روایت گر آنچه که گذشته و ما شاهدش 
خ  نبوده ایــم. در تاریــخ هــم بــا روایــت روبه روییــم. مــور
آنچه که می بیند و یا می شــنود را نقل می کند تــا آن را برای 
آینــدگان حفظ کند، هــر چنــد تفاوت های اساســی میان 
این دو وجود دارد، اما نمی توان از این نکته چشم پوشید 
که ما در تاریــخ و ادبیات بیش از هر چیزی بــا روایت روبه رو 

هستیم. 
گر نگاهــی به ســفرنامه ها بیندازیم می بینیــم در این نوع  ا
نوشــته ها، هــم بــا ادبیــات مواجهیــم و هــم تاریــخ. البته 
وجــه ادبــی در تعــداد معــدودی از ســفرنامه ها بــه چشــم 
می خورد، دقیقًا همان سفرنامه هایی که به علت داشتن 
ویژگی های ادبی شاخص، تبدیل به آثار ماندگار در عرصه 
ادبیات شده اند. انســان عصر گذشته به سفرنامه نویسی 
نویســندگان  نه تنهــا  اســت.  مــی داده  بســیار  اهمیــت 
ســفرنامه ها، بلکــه دیگــران هم نســبت بــه مطالعــه آن ها 
کــه هنــوز  رغبــت زیــادی نشــان می داده انــد. در دوره ای 

زینب مرتضایی فرد

روایِت دیده ها 
و تجربه ها

مروری بر سفرنامه نویسی و سفرنامه های فارسی

کاغذی و راهــی سفر شویم. بعد هم  قــرار است بزنیم به دل جاده های 
که ببینیم، با آدم ها و  کوله باری از تجربه بازگردیم، چه ندیده هایی را  با 
که هرگز پیش از این برایمان وجود نداشته اند  فرهنگ هایی آشنا شویم 
و شاید هم هرگز فرصت آشنایی با آن ها را پیدا نکنیم. چه اتفاقی بهتر از 
این که کنج خانه بنشینیم و جهان را بگردیم. دلیل دیگری برای سفرنامه 

خواندن الزم داریم؟ 
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تکنولــوژی پیشــرفت نکــرده، حمــل و نقل در 
مراحل ابتدایی خود به ســر می بــرد و خبری از 
جاده و خطــوط ریلی و هوایی برای آمد و شــد 
به نقاط دوردســت نیســت، این جهانگردان 
هســتند که به دل جاده می زننــد و از آنچه که 
بخش اعظــم جامعه فرصت دیدن، شــنیدن 
و تجربــه اش را نــدارد، می نویســد. چه بســیار 
جهانگردانی که در همین مسیرها جان خود 
را از دســت می دهنــد و دیگران هــم می دانند 
شــاید جانشــان در خطــر باشــد، امــا میــل به 
کــردن و ســپس نگاشــتن،  دانســتن، تجربــه 
کــی  آن هــا را بــه پیــچ و خــم جاده هــای خا

می کشاند. 
ســفر یکــی از مهم تریــن ابزارهــای شــناخت 
فرهنــگ و ادبیــات ملــل مختلــف اســت. آثــار 
برآمــده از ادبیــات ســفر در جهــان را می تــوان 
ادبیــات  کــرد:  دســته بندی  قالــب  ســه  در 
کتشــافی و ماجراجویانــه، ادبیات  ســفرهای ا
ادبیــات  و  گردشــگری  و  ســفر  راهنمــای 
ســفرنامه. همچنین ســفرهای تخیلی، ســفر 
بــه عالــم درون و بیــرون و... همــه از عناصــر 
اصلی مضمون های ادبیات ســفر به حســاب 

می آیند.

سفر به جاده های کاغذی
ادبــی  از ســبک های  یکــی  سفرنامه نویســی 
اســت که در آن شخصی که به ســرزمین های 
شــنیده ها،  دیده هــا،  کــرده،  ســفر  دیگــر 
تجربیــات، رخدادهــا و احساســاتش را درباره 
کــردن دیگــران در  گاه  آن ســرزمین ها بــرای آ
قالب کتابی می نویســد. ســفرنامه ها، نه تنها 
تصویــری از جنبه هــای مــردم ســرزمین مورد 
نظر ارائه می دهــد و اطالعات زیــادی از حیث 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 
در اختیــار خوانندگان قــرار می دهند، بلکه به 
لحاظ کاربرد ویژه زبان، به عنوان آثار برجسته 
ادبی محســوب می شــوند و از این طریق یک 
رابطــه در میــان ادبیــات ملــل جهــان ایجــاد 

می کنند.
گذشــته ســفرنامه ها تنهــا منبــع  در روزگاران 
اطالعــات دســت اول دربــاره یــک شــهر، دیــار 
و کشــور دیگر محســوب می شــدند و در نقطه 

اوج توجــه بودند. مــردم از طریق ســفرنامه ها 
اوضــاع  و  زبــان  تفــاوت  بــه  می توانســتند 
اجتماعی، سیاســی و اقتصــادی جوامع دیگر 
پــی ببرنــد؛ اطالعاتی کــه دســتیابی بــه آن ها 
کتاب هــای تاریخــی میســر نبــود.  از طریــق 
ســفرنامه ها گذشــته از ارزش تاریخــی، حتــی 
در تحولت اجتماعــیـ  فرهنگی جامعه نقش 
کنجــکاوی  داشــتند. پــس ســفرنامه حاصل 
و تالش مســافرانی بــوده که تجربه هــای خود 
را، از فرهنگــی غریب بــه فرهنگی دیگــر انتقال 

می دهند.
بنابراین ســفرنامه ها عــالوه بر ارائــه اطالعات 
تاریخی، جغرافیایی و معیشــتی، نقش بسیار 
مهمــی در معرفــی فرهنــگ دیگر ســرزمین ها 
داشــته اند. ادبیــات هــم بــه عنــوان یکــی از 
بخش های مهــم فرهنگ، خــواه ناخواه خود 
را لبــه لی ســطور ســفرنامه جــای می دهــد؛ 
هم از این جهت که سفرنامه نویس نکاتی را از 
فرهنگ و ادب منطقه ای که به آن ســفر کرده 
وارد متــن خود می کنــد و هم از ایــن جهت که 
نویسنده خود می تواند صاحب سبک بوده و 
با نوع نگرش و نگارش خــاص خودش یک اثر 
ادبی را خلق کند. نمونه های ایــن نوع آثار هر 
چند معدود، اما معــروف و تأثیرگــذار بوده اند 
و از میــان آن هــا می توان به ســفرنامه مشــهور 

ناصرخسرو اشاره کرد.

انواع موضوعی سفرنامه
مختلــف  جهــات  از  رامی تــوان  ســفرنامه ها 
تقسیم بندی کرد و تقســیم بندی زیر با توجه 
به موضوع سفرنامه ها انجام شده و می تواند 

ما را به طور کلی با انواع این گونه آشنا کند: 
شــرح  ســفرها  ایــن  واقعــی:  ســفرنامه 
مسافرت هایی است که به راستی انجام شده 
است و نویســنده شــرح دیده ها، شــنیده ها، 
خاطره هــا و رخدادهایی را که در جریان ســفر 
با آن ها مواجه شــده، به رشــته تحریر درآورده 
است. نظیر »سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی« 
و »ســفرنامه ابــن بطوطــه«، ســیاح معــروف 
جهانگــرد  مارکوپولــو،  ســفرنامه  و  کشــی  مرا

ایتالیایی .
ســفرنامه ابــن بطوطــه یکــی از مشــهورترین 

کتاب هــای جفرافیایی اســت. نویســنده این 
کتاب ابــن بطوطه اســت. ایــن کتــاب نتیجه 
ســفرهای طولنی ایــن جهانگرد اســت که در 
ســال 725 هجــری قمری آغاز شــد و در ســال 
754 هجری قمری پایان یافــت و در مجموع 
29 ســال و نیم بــه طــول انجامید. به راســتی 
کتاب ســفرنامه ابــن بطوطه حاصــل چندین 
ســفر پــی در پــی و طولنــی نویســنده بــه دور 
دنیاســت. چنان کــه به بیشــترین شــهرهای 
سرشناس دوران خودش سفر کرده و از بیشتر 
کشــورهای آســیا، آفریقا و قســمتی از قاره اروپا 

نیز دیدن کرده است،
کوچکــی  او راجــع بــه هویــزه می گویــد: شــهر 
کنان آن عجم اند و مسافت میان  است که سا
آن و بصــره، چهــار روز و بین بصــره و کوفه پنج 
 روز اســت. از آنجا به بصره رفته و از بصــره از راه 
بیابانی که جز یک جا آبی در آن نبوده به کوفه 
رفته، و ســپس به )حله( سپس به )کربال( رفته 
اســت. دربــاره کربــال می گویــد: شــهر کوچکــی 
اســت و اهالی آن دو طایفه اند کــه دائمًا میان 
آن ها جنگ دایر است، با این که هر دوی آنان 
)امامی(اند و به یک پدر می رسند، و به همین 

سبب، شهر خراب شده است.
نویســنده  ســفرها  ایــن  در  خیالــی:  ســفرنامه 
ســفری واقعــی انجــام نمی دهــد، بلکــه نظر و 
دیــدگاه خــود را در قالــب ســفرنامه مــی آورد و 
نویسنده واقعیت های و نابسامانی ها جامعه 
را مــورد نقد و بررســی قــرار می دهــد، چنانچه 
گر کســی بخواهد ســفری واقعی در آن مکان  ا
داشــته باشــد، با همان موارد برخورد می کند 
و با چشــم خود می بیند؛ مانند »سیاحتنامه 
ابراهیم بیگ« نوشته زین العابدین مراغه ای 

که در اواخر دوره قاجار نوشته شده است .
می تــوان  را  بیــگ«  ابراهیــم  »ســیاحتنامه 
زمانــه  در  موجــود  وضــع  علیــه  بیانیــه ای 
زندگــی اش دانســت. در بخش هایــی از ایــن 

کتاب می خوانیم: 
گاه از طــرف دیگــر صــدای دور بــاش بلنــد  نــا
کــه »چشــم بپــوش،  شــد از بانــگ فّراشــان 
برگــرد، بال بــرو، پاییــن بیــا« گوش آســمان کر 
می شــد. دیدم از دو طرف صف فّراشان است 
کــه می آینــد. همان طورکــه در شــاهرود دیده 
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بودیم، در میان صفوف فّراشــان کالســکه ای 
در حرکــت بود. دیــدم مــردم رو به دیــوار کرده 
ایســتادند. در شــاهرود ایــن تشــریفات را یــاد 
گرفتــه، اّمــا رو به دیــوار کــردن را ندیــده بودم. 
خالصه به مــردم تبعّیت نمــوده روی به دیوار 
کردیــم. آســتاری ]ظ: پشــت[ روی بــه طــرف 
کالســکه ایســتادیم. چون که به یوســف عمو 
در شــاهرود تعلیــم داده بودند کــه در آن حال 
رکوع نماید، یعنی خم شــود. بیچــاره روی به 
دیوار کرنش کرده معلوم است پشت به خانم 
بــود. فّراشــان خیــال کردنــد کــه ایــن اســتهزا 
می کنــد، مخصوصــًا طــرف وارون را بــه خانــم 
نشــان می دهد. من هــم رو به دیوار ایســتاده 
بــودم. یک وقــت دیــدم کــه بــزن بزن اســت. 
بــه ســر و صــورت بیچــاره یوســف عمــو، هــی 
مشــت و ســیلی و چوب اســت که از در و دیوار 
فرومی ریزد. بیچاره هــی داد می زند: »بابا چرا 
می زنید، تقصیر من چیســت؟ مــن هم پیش 
رفته، گفتــم: »بابا آخر مســلمانید، این غریب 
گفتنــد: »ایــن پــدر  بیچــاره را چــرا می زنیــد؟ 
ســوخته بــه شــاهزاده خانــم بی ادبــی کــرده، 
هی پــدر ســوخته مــادر... کالســکه گذشــت، 
فّراشــان ماندند کــه یوســف عمــو را ببرند من 
با خــود در اندیشــه ام کــه خدایا چه کنــم؟ به 
ایــن و آن بنــای عجــز و لبه گذاشــتم کــه »بابا 
کــرده«. دیــدم بــه  جــان بــه خــدای تعظیــم 
جایــی نمی رســد. یک دفعــه بــه خاطــرم آمد 
که در این گونــه موارد بنــا به عادت زشــت این 
مملکــت، پول حــاّلل همه مشــکالت اســت. 
یواشــکی پنــج قــران درآوردم، محــض دیــدن 
پول اختیار از دستشــان رفت. چــون موم نرم 
شــدند و آن مبلغ را از دســتم گرفته در رفتند، 

ما هم خالص شدیم.«

ســفرنامه های تمثیلــی: ســفرهایی اســت غیــر 
گونــه بــه  واقعــی کــه نویســنده در حالتــی رؤیا
جهانــی دیگــر ســفر می کنــد. در ایــن ســفرها 
نویســنده پیام خود را در قالــب قصه و تمثیل 
بیان می کند؛ پس در حقیقت گزارشــی اســت 
از تفکر و تخیل نویســنده دربــاره امری باطنی 
کــه نویســنده بــا اســتفاده از قــوه  و اعتقــادی 
وهــم و خیــال و بــا الهــام از مشــاهدات قلبــی 

خویش به نگارش می پــردازد. از قدیمی ترین 
»ارداویــراف  ایرانــی  تمثیلــی  ســفرنامه های 
نامــه« اســت کــه موضــوع آن ســفر معنــوی یا 
معراجــی اســت کــه بــرای ارداویــراف، یکــی از 
موبدان زردشتی معاصر اردشیر بابکان پیش 
می آیــد و او ضمــن ایــن ســیاحت روحانــی، از 
جهنــم و بهشــت دیــدار می کند و مشــاهدات 
خــود را بــر اســاس اعتقــادات دیــن زردشــتی 
»مصبــاح  ســفرنامه  همچنیــن  می نویســد. 
کرمانــی،  ســیری  بــرد  محمــد  اثــر  الرواح«، 
ســفرنامه تمثیلی منظومی اســت که شاعر در 
عالــم رؤیا همــراه پیــری به زیــارت خانــه خدا، 
سپس به شهرهای دیگر سفر کرده و نویسنده 
در ایــن ســفرنامه مراحل کمــال انســان را ذکر 
کرده است. سفرنامه تمثیلی و عرفانی دیگر از 
شاعر نامی عطار نیشــابوری است که موضوع 
آن گفتگوی پرندگان برای رفتن و رســیدن به 
غ است. در  پرنده ای افســانه ای به نام ســیمر
این داســتان منظوم، پرندگان نماد ســالکان 
غ نمــاد خداونــد و هدهــد  راه حــق و ســیمر
راهنمــا، نمــادی از پیــر و مرشــد اســت. نیــز 
می توان به اثر معروف »کمدی الهی«، نوشته 
کــه ســفرنامه  دانتــه، ادیــب نامــور ایتالیایــی 
خ  خ، برز تمثیلی اخالقی، مذهبی و درباره دوز

و بهشت، اشاره کرد .

نخستین سفرنامه ها در ایران و جهان اسالم 
سفرنامه نویســی در ایــران ســابقه طولنــی و 
تاریخــی دارد و بــه دوره ساســانیان و بــه زمان 
برزویــه طبیــب، پزشــک خســرو انوشــیروان 
کشــور  بــه  طولنــی  ســفری  کــه  می رســد 
پادشــاه  جانــب  از  و  داشــت  هندوســتان 
ساســانی مأمــور ترجمه کتــاب کلیلــه و دمنه 
شــده بــود. امــا شــاید قدیمی تریــن پیشــینه 
سفرنامه نویســی در دوره اســالمی در ایــران، 
مربــوط بــه قــرن پنجــم هجــری، از ابــو معین 
ناصرخسرو قبادیانی است. سفرنامه ای که از 
صورت گزارش فراتر رفتــه و به عنــوان اثر ادبی 

ماندگار زبان فارسی بر جای مانده است .
ناصــر خســرو یکــی از شــاعران و بــزرگان درجه 
کــه در فلســفه و  اول ادبیــات فارســی اســت 
حکمــت، هــم شــناخت و هــم تبحر داشــته و 

اثــر او نثــری شــیوا و روان دارد. ناصــر خســرو با 
نگاهی دقیق، چون راوی بی طرف آنچه را که 
مشاهده کرده، نوشته و این امر یکی از دلیل 

ارزشمندی کتاب او شده است.
این اثر، گزارشی از سفر هفت ساله ناصر خسرو 
کشــور  بــه شــهرهای مختلــف ایــران و چنــد 
دیگر اســت. ایــن ســفر از ســال 437 قمــری از 
مرو آغاز شــد و در ســال 444 قمری بــا ورود به 
بلخ خاتمــه یافت. حاصل این ســفر طولنی، 
یادداشت هایی است حاوی اطالعات دقیق 
از آداب و رســوم و شــرح وضعیــت تاریخــی و 
جغرافیایی هر ناحیه که او بازدید کرده است. 
امــروز پس از گذشــت قرن هــا از آن زمــان، این 

مطالب بسیار ارزشمند و جالب است.
پــس از ظهــور اســالم، بــه لحــاظ تشــویقی که 
دیــن اســالم دربــاره ســفر دارد، دانشــمندان 
بزرگــی چون ابومعشــر بلخــی، صاحــب کتاب 
»المدخــل فــی علــم النجــوم«، اصطخــری، 
الممالــک«،  و  »مســالک  کتــاب  نویســنده 
المقدســی، ســیاح، جغرافی نویــس و مؤلــف 
کتاب »احسن التقاسیم فی معرفه القالیم«، 
»نزهــت  کتــاب  صاحــب  ادریســی،  شــریف 
همــت  مهــم  موضــوع  ایــن  بــه  المشــتاق« 
کتاب  گماشــتند. ابوریحان بیرونــی، صاحب 
ابــن بطوطــه،  مشــهور»تحقیق ماللهنــد« و 
غرایــب  و  النظــار  تحفــه  »رحلــة  صاحــب 
کــه موضــوع  المصــار«، بــه ســبب اهمیتــی 
جهانگردی و سفرنامه نویســی دارد در این راه 
کمر همت بربســته اند که حاصل این ســفرها 
آثار گرانبهایی اســت که مــورد توجه و مراجعه 

پژوهشگران است. 

سفرنامه نویسی در عصر صفوی 
در عصــر پادشــاهان صفوی،  سفرنامه نویســی 
از  برخــی  اســت.  داشــته  رواج  ایــران  در 
سفرنامه های این زمان توسط دیپلمات های 
ایرانــی نوشــته شــده اســت، ماننــد ســفرنامه 
کــه شــرح ســفر  قدیمــی »ســفینه ســلیمانی« 
محمــد حســین بیــک، ســفیر شــاه ســلیمان 
صفوی به کشــور ســیام )تایلند( در ســال های 
98-1096 اســت. موضــوع اصلــی ایــن کتاب، 
گزارش ســفر هیئــت نمایندگــی ایران در کشــور 

سفرنامه نویسی در 
ایران سابقه طوالنی و 

تاریخی دارد و به دوره 
ساسانیان و به زمان 

برزویه طبیب، پزشک 
خسرو انوشیروان 

می رسد که سفری 
طوالنی به کشور 

هندوستان داشت 
و از جانب پادشاه 

ساسانی مأمور 
ترجمه کتاب کلیله و 

دمنه شده بود
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سیام است. در این سفرنامه اطالعات مفیدی 
کشــور آمــده اســت و  کن در آن  از ایرانیــان ســا
مطالــب خواندنی دیگــری از زندگــی اجتماعی 
و اقتصادی مردم ســیام و همچنین ملت های 
آســیای شــرقی چــون فیلیپیــن، چیــن، ژاپن، 

سیالن و هندوستان را بیان می کند.
همچنین یکی از دیپلمات های ایرانی به نام 
»اروج بیک بیات« که در سال 1599میالدی 
به فرمان شاه عباس صفوی به همراه هیئتی 
بــرای انجــام مأموریــت بــه دربــار پادشــاهان 
اروپــا فرســتاده شــد، امــا پــس از رســیدن بــه 
اروپــا و ورود به اســپانیا، بــه اتفاق چنــد تن از 
همراهــان خــود، مذهــب کاتولیــک را برگزید 
و پس از انتخاب نام مســیحی »دون خوان« 
برای خود، از تــرس مجازات اعــدام و به جرم 
ارتداد بــه ایــران بازنگشــت و مقیم آن کشــور 
شــد. او خاطراتــش را بــه زبــان اســپانیایی 
نوشــته کــه ســال ها بعــد بــه زبــان انگلیســی 

ترجمه شد.
عــالوه بــر آن از دوران صفویــه ســفرنامه های 
دیگــری باقــی مانــده کــه نویســنده و روایتگــر 
آن ها جهانگــردان و غیر ایرانیانــی بوده اند که 
به کشورهای شرقی، از جمله ایران سفر کرده 
کن بوده اند. این دسته  و مدتی در این جا ســا
از نوشــته ها نیــز اطالعــات و مطالــب جالــب و 
خواندنــی زیــادی از مــردم آن دوره بــه دســت 
می دهد. یکــی از این ســفرنامه ها  را جهانگرد 
ایتالیایی، پییــرو دلوالــه که در قــرن هفدهم 
میالدی زیســته و از برخی از کشورهای شرقی 
دیدن کرده و بر اســاس تجربــه و اطالعاتی که 

کسب کرده، نوشته است.

قاجاریان؛ مشتاقان سفرنامه نویسی 
ســفرنامه نویســی که از عصر صفــوی در ایران 
مورد توجه قرار گرفتــه اســت، در دوران قاجار 
بــه اوج خــود می رســد؛ تا جایــی که آثــاری که 
توسط ســالطینی چون ناصرالدین شاه، پسر 
او مظفرالدین قاجار و گروهی از رجال درباری 
و سیاسی آنان نوشته می شود، نظیر سفرنامه 
نظام السلطنه )آجودان باشی فتحعلی شاه( 
به کشورهای اتریش، فرانســه و انگلستان که 
در فاصلــه ســال های 1254 و 1255 هجــری 

صــورت می گیــرد، و ســیاحتنامه علــی خــان 
امین الدولــه )ف 1322 ه ، ق(، صــدر اعظــم 
مظفرالدیــن شــاه قاجــار بــه مکــه معظمــه و 
سفرنامه فرخ خان امین الدوله )1288-1230 
ه ، ق(، ســفیر ایــران در اروپــا، بــه نــام »مخزن 
الوقایع« و... نوشته می شــود. دیگر درباریان 
نیــز هــر کــدام کــه می تواننــد از ســفر بــه حج و 

فرنگ سفرنامه می نویسند. 
سفر سیاحان و مستشــرقان اروپایی به ایران 
کــه از دوره صفــوی آغــاز شــده، در عصــر  هــم 
قاجــاری بــه اوج خــود می رســد. ایــن افــراد، 
اوضــاع سیاســی و اجتماعــی، آداب و رســوم 
مردم ما و وضع دربارهــای صفوی و قاجاریه را 
در آثار خود منعکس می کنند. ســفرنامه های 
فراوانی از این دوره  باقی مانده که اغلب آن ها 

به زبان فارسی ترجمه شده است:
ســفرنامه برادران شرلی؛ آنتونی شــرلی و رابرت 
کــه در زمــان شــاه  شــرلی، مأمــوران انگلیســی 
عباس بزرگ صفوی )حد: 985 ه ، ق( عهده دار 

کارهای سیاسی و نظامی مختلف هستند.
ســفرنامه ژان شــاردن، ســیاح فرانســوی، بــا 
عنــوان »ســفر بــه ایــران و هند شــرقی« کــه در 
فاصلــه ســال های 1664 تــا 1667 میــالدی 

نگاشته شده است.
جهانگــرد  ورنیــه،  باتیســت تا  ژان  ســفرنامه 
هلندی الصل فرانسوی )1605-1689 م( به 

ممالک عثمانی، ایران و هند.
ک )1891-1818(،  ســفرنامه دکتــر ادوارد پــول
ســیاح آلمانی، طبیب مخصــوص ناصرالدین 
شاه قاجار، به نام »ایران، سرزمین و مردم آن« 
سفرنامه کنت دوگوبینوی فرانسوی )1816-

1882(، تحت عنوان »سه سال در ایران«
خاورشــناس  بــراون،  ادوارد  ســفرنامه 
انگلیســی، بــا عنــوان »یــک ســال در میــان 

ایرانیان« و...
حضور ســیاحان اروپایــی در ایران همــواره با 
نوعی بدبینــی همراه بوده اســت. بدبینی که 
در مواردی هم البته بســیار بجاســت. به طور 
گفتــه می شــود،  مثــال دربــاره ادوارد بــراون 
تــراژدی  در  گانــه ای  جدا نقش هــای  او 
ادبیــات،  تحلیــل  و  نــگارش  مشــروطیت، 
تاریــخ، ایجــاد تفرقــه دینــی و ... بــازی کــرد و 

نام خود را با مســائل مختلــف ملی مــا گره زد 
و در نشســت و برخاست بی واســطه ای که با 
مردم ایــران داشــته، اتفاقات بســیاری را رقم 
زده اســت. بــراون معروف ترین شرق شــناس 
انگلیسی بود که بســیاری از کتب و مقالتش 
را در مــورد مذهــب بابــی و بهایــی نوشــته 
 اســت. ســفرنامه هایی که جهانگردان غربی 
از حضورشــان در ایــران و شــرق نوشــته اند 
بسیار مشــهور هســتند و عالوه بر نوشتن یک 
ســفرنامه معمولی، تصویــری از فضــای دیگر 
قسمت جهان را در اختیار دولت هایشان قرار 
داده انــد و چه بســا بــه همین علت خواســته 
یا ناخواســته پای اســتعمارگران را هــم به این 

طرف جهان باز کرده اند. 

دوره معاصر 
در دوره معاصــر هم چنــد اثر منشــور جالب در 
قالب سفرنامه نگاشــته شده اســت که از این 

جمله، کتاب های زیر را می توان نام برد: 
ابوطالــب  میــرزا  نوشــته  طالبــی«،  »مســیر 
کــه ظاهــرًا اولیــن  اصفهانــی )ف 1182 ه ، ق( 
کــه در عصــر اخیــر  ســفرنامه فارســی اســت 
نگاشته شده اســت. »حیرت نامه یا سفرنامه 
ابوالحسن خان ایلچی به لندن«. »مجموعه 
ســفرنامه های میرزا صالح شــیرازی. »خســی 
در میقــات«، از جــالل آل احمــد، همچنیــن 
»گذری بــه حاشــیه کویر« و »ســفری به شــهر 

بادگیرها« از همین نویسنده.
»از پاریــز تــا پاریــس«، نوشــته دکتــر ابراهیــم 
باستانی پاریزی. »زیر آســمان کویر«، نگارش 
غ«، »در  علــی اصغــر مهاجــر. »صفیــر ســیمر
کشــور شــوراها« و »کارنامه ســفر چین« از دکتر 
محمد علی اســالمی ندوشــن. »ســفر ژاپن«، 
نوشته ایرج افشار. »ســفرنامه بلوچستان« با 
عنوان »دیدار بلوچ« از محمــود دولت آبادی. 
کیومــرث  روایــت  بــه  شــوروی«،  از  »دیــدار 
صابــری. »اقلیم هــای دیگــر«، نوشــته دکتــر 
محمدجعفر یاحقی و »جانستان کابلستان« 

اثر رضا امیرخانی و... 
ســفرنامه های زیبایی نیز از ســفر نویسندگان 
معاصر به حــج موجــود اســت کــه در ادامه به 

 .آن ها پرداخته خواهد شد

سفر سیاحان و 
مستشرقان اروپایی 
به ایران هم که از 
دوره صفوی آغاز 
شده، در عصر 
قاجاری به اوج خود 
می رسد. این افراد، 
اوضاع سیاسی و 
اجتماعی، آداب و 
رسوم مردم ما و 
وضع دربارهای 
صفوی و قاجاریه 
را در آثار خود 
منعکس می کنند
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اسناد

ادبیات حج
تاریخ حجاز و سرزمین وحی در »سفرنامه های 

حج قاجاری«

سفرنامه  نویسی،  نوعی  پیشرفت تمدنی  محسوب می شود و نشان از آن 
که مردم یک سرزمین دیگر، فرهنگ ها و آداب و رسوم را به رسمیت  دارد 
کرده و به درک و  شناخته و پذیرفته اند، پس نگاه بازتری به جهان پیدا 
که  که پیرامونشان می گذرد، قادرند. ورود به دنیای بازتری  تحلیل آنچه 

می تواند راه صلح و دوستی و درک متقابل را برای انسان ها باز کند.

کــه در تاریــخ جــای داده اســت و  عصــر قاجــار بــا همــه تلخی هایــی 
پادشــاهان نالیقی که اتفاقات جانگدازی را رقم زده انــد، با وام گرفتن 
از تمــدن غرب، بعضــًا شــامل اتفاقــات خوبی هم هســت. یکــی از این 
اتفاقات خوب، سفرنامه نویســی اســت. اتفاقی که هر چند پیش تر در 
فرهنــگ ایرانی وجود داشــته، اما در ایــن دوره تا حد زیادی پیشــرفت 
می کنــد و بــه اوج خود می رســد. تــا جایی کــه عــالوه بر ســفرنامه های 
کــه شــرح حضورشــان در فرنگســتان اســت، ســفرنامه های  درباریان 
متعددی از ســفرهای معنوی چون حج، عتبات عالیات و مشــهد نیز 

به چشم می خورد. 
در این میــان، ســفرنامه های مربوط به حــج از اهمیت و جاذبــه ویژه ای 

برخوردارنــد. نویســندگاِن این گونــه آثــار، تــالش 
کرده اند تا چگونگی حج گزاری مسلمانان، شیوه 
رفتار آنان با یکدیگر، ســختی ها و دشــواری های 
گون میان راه، نبود یا کمبود امکانات ماّدی  گونا
کــن دینــی  و رفاهــی و ویژگی هــای هــر یــک از اما
و مذهبــی شــهرهای بیــن راه و به ویــژه حرمیــن 

شریفین را تشریح و توصیف کنند.
ســفرنامه های حج یکی از بهتریــن و معتبرترین 
منابع نگاشته شده درباره تاریخ حجاز و سرزمین 
وحــی، از جهــات مختلــف تاریخــی، اجتماعی، 
اقتصــادی، فرهنگــی و جغرافیایــی اســت و هــر 
پژوهشگری بخواهد در زمینه تاریخ و آثار حرمین 
شــریفین بــه تحقیــق بپــردازد، لزم اســت از این 
منابــع غنــی و مهــم اســتفاده کنــد. و از آنجــا که 
ســطح فکری، معلومات، حوزه کاری و شــغلی و 
گون  گرایش های سفرنامه نویسان متنوع و گونا
است، اطالعاتی را در اختیار خوانندگان خود قرار 
می دهند که در بســیاری موارد متنّوع، جّذاب و 

گیراست.
کنــون در ده  حجت الســالم والمســلمین دکتــر رســول جعفریــان تا
جلد کتــاب، 80 ســفرنامه حــج قاجــاری را در مجموعــه کتاب هایی با 
عنوان »ســفرنامه حج قاجاری« تدوین و منتشر کرده اســت. او درباره 
انتخاب این دوره تاریخی برای جمع آوری سفرنامه های حج این گونه 
توضیح می دهد: »حجم گســترده ســفرنامه های حج در دو قرن اخیر 
به اندازه ای اســت کــه می توان عنــوان »ادبیات حــج« را به آن هــا داد. 
انتخــاب دوره قاجار به ایــن دلیل بود که در کشــور ما ادبیــات حج، به 
طــور عمــده مولــود ایــن دوره اســت. البتــه از دوره صفــوی خاطــرات 
کنــده و یک مورد نیــز ســفرنامه منظم و منظوم از ســفر حــج داریم.  پرا
چنان کــه از دوره نــادری هــم یــک نمونــه در دســترس بــود کــه در آغــاز 
همیــن مجموعــه آوردم، امــا عمــده آنچــه کــه می تــوان آن را محصول 

نهضت سفرنامه نویسی دانست، از دوره قاجاری است.«

روایت های حاجیان دوره قاجار
تصــور کنیــد کــه یــک ســفرنامه نویس، مثــل امــروز که فیلــم می ســازند، 
در صــدد اســت تــا یــک فیلــم از ســفر خــود ارائــه دهــد. البتــه مثــل هــر 
فیلمنامه نویســی،  گاه مفصــل و چنــد قســمتی  و گاه کوتــاه می نویســد. 
برای این کار جزئیات ســفر را گــزارش می کند. این جزئیــات بیش از همه 
خ می دهد.  مربوط به اتفاقات و توصیفاتی  است که در طول راه برای  او ر
در واقع تصور این ســختی ها امروز برای  ما دشــوار اســت که فاصله مکه و 
مدینه که امروز در شــش ســاعت طــی  می شــود، در ده تــا دوازده روز طی 
 می شده است. هر روز سه تا پنج نوبت سوار شتر شده یا پیاده می شدند. 
ک، گرما و ســرما، مهم تر از همــه بی آبی، حمله  بیماری ها، خــورد و خورا
اعراب بــدوی  و ده هــا مشــکل دیگــر، مطالبی  اســت که ســفرنامه نویس 

می نویسد و خواننده را در جریان جزئیات آن قرار می دهد. 

فؤاد زندی
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حاجیان قاجاری چه می بینند؟
سفرنامه های  قاجاری، بیشــتر آفاقی  است تا انفســی و دستمایه های 
عرفانی نــدارد؛ ایــن در حالی اســت کــه در نوشــته های به جا مانــده از 
مســافران حــج در عصر صفــوی، ایــن رویکــرد عرفانــی بســیار جدی تر 
اســت، اما سفرنامه نویســی  قاجاری،  متأثر از اروپایی ها و هدف اصلی 
 آن ارائــه اطالعــات درباره راه ها و دشــواری های  این ســفر اســت. آن ها 
می خواهند این راهنمایی  را در اختیار مســافران بعدی  قرار دهند و به 

همین دلیل نگاه معنوی  و برداشت های  عبرت آموز ندارند.
البته نبایــد این نکتــه را هــم نادیده گرفــت کــه در ســفرنامه های افراد 
مختلــف اعــم از بلندپایــه و دون پایه، بــا روایت هــای متفاوتــی روبه رو 
کارمنــدان دون پایــه دولتــی  هــم بــا وزرایــی  مثــل  هســتیم. تفــاوت 
امین الدولــه یا شــخصیت هایی  مثل فرهــاد میرزا یا حســام الســلطنه 
آشــکار اســت. افراد اخیر ســخت مورد احترام هســتند و اتفــاق خاصی 
 برای  آن ها نمی افتــد، در حالی که طبقات پایین تر مشــکالت را بیشــتر 
درک می کنند. برای  مثال ناصرالسلطنه که بســیار مورد احترام است، 
اصاًل ســختی های  برخورد مــردم متعصب مدینــه را در حــرم پیغمبر یا 
بقیع مشــاهده نمی کند، چــون پول می دهــد و راحت اســت، اما بقیه 
مــردم در عــذاب بودنــد و همــه نوشــته اند کــه خیلــی  به آن ها ســخت 
گذشــته اســت. یا حســام الســلطنه کــه عمــوی  ناصرالدین شــاه بود و 

سخت مورد احترام.

برخورد اعراب با ایرانی ها
مشــکل هــزار ســاله حجــاج در طــول راه هــا، قبایــل بــدوی  بودنــد که 
کاروان هــای  حــج  بخشــی  از رزق و روزی خــود را از طریــق دزدی  از 
ک بــود کــه مثل یک  فراهــم می کردنــد. ایــن خطر به قــدری  وحشــتنا
کابوس همیشــه بالی  ســر حجاج بــود. آنان هیچ گذشــتی  بــرای  این 
کار نداشــتند و بــا انــواع راه ها بــه دزدی  و غــارت می  پرداختنــد. در این 
حمــالت بارهــا تعــداد زیــادی  از حجاج کشــته می شــدند و اموالشــان 
کنده و متفاوت بودند که توافق  غارت می شد. این قبایل آن اندازه پرا
کردن با آن ها هم دشــوار بود. شــکایت ایرانیان از این حمــالت فراوان 
اســت. پرداختن پول تحت عنوان خاوه، یکــی  از راه های توافق با این 
کنان مکه و  قبایل بود که مردم از آن شــکایت فراوان می کردند. اما سا
مدینه هم متفاوت برخورد می کردند. تقریبًا اتفاقی  سفرنامه نویسان 
اســت که مردم مدینه متعصب بودند و برخورد بدی  با عجم داشتند. 

در مقابــل، مــردم مکــه روشــن تر بــوده و در این زمینــه برخــورد بهتری 
 داشتند. شکایت حجاج ایرانی  از برخورد مردم مدینه بسیار زیاد است 
کی  از آن است که آنان رفتار تحقیرآمیزی  با حجاج ایرانی  داشتند. و حا

بخشی از یک سفرنامه حج 
قدیمی تریــن ســفرنامه دوره قاجــار که در کتــاب »ســفرنامه های حج 
قاجاری« آمــده، متعلق به ســال 1231 قمــری و جدیدترین آن متعلق 
به ســال 1345 قمری است. اغلب این ســفرنامه ها در سال های 1290 
تا 1320 به رشــته تحریر درآمده اند. همچنین سفرنامه زن ناصرالدین 

شاه نیز در این مجموعه به چشم می خورد.
سفرنامه وقار الدوله، همســر ناصرالدین، یکی از سفرنامه های خاص 
این کتاب است. او در سال 1317، یعنی چهار سال پس از کشته شدن 
ناصرالدین شــاه، مصمم به ســفر عتبــات و حج می شــود. همــراه وی 
برادر او آقا میــرزا محمد علیخان اســت و از همان زمانــی که تصمیم به 

رفتن گرفته، شروع به نگارش سفرنامه کرده است.
در بخشی از این سفرنامه آمده است: »از شــّدت ذوق که داشتم، این 
شــعر را - برای فخر الســلطنه - امروز گفتم و برای حضرت علیه نوشته 

فرستادم. شعر:
تو نمیری و نمیرد پدرت

شوهرت باد به سالمت به برت
فخر ایران چو شدی یاور من

کردگارم بدهد یک پسرت
خالصه، صبح چهار ساعت از دســته گذشته، منزل فرسفج رسیدیم. 
دیدم همان صحرا، همان رودخانه. اّما آن ســال که این جا آمدم کجا 
به امشــب کجا! آن شب، ســفر عراق لب همین رودخانه ســراپرده زده 
بودند. یادم آمد و دادم آمد. خدا رضای کرمانی را همنشین عمر سعد 
گر هــزار دفعه  بکند کــه وجودی نابــود کرد. این قدر اســت که هــر روزه ا
کرمانی را لعنــت می کــردم، حــال روزی ده هــزار مرتبه لعنت بــه رضای 

کرمانی )...( می کنم. کاش پیش از شهید شدن شاه، من مرده بودم.
و چون که روز جمعه هم بود، این صحرا هم به لر شبیه بود، قریب سه 
چهار ساعت در این راه گریه کردم. حقیقت عجب بد بخت و سر سخت 
بودیم که هنوز هم زنده ایم. از آن ســال تا به حال تمام روز های جمعه 

من احوالم پریشان می شود.
همه گل ها را فراموش کردم و مشــغول شــدم به لعنت کردن... بمیرم 
برای شاه، همیشه می فرمود هر وقت باشد من مّکه می روم. ای کاش 
که حال زنده بود و این ســفر مکه معظمه را من در رکاب مبارکش آمده 

 »...بودم

سفرنامه های  
قاجاری، بیشتر 
آفاقی  است 
تا انفسی و 
دستمایه های 
عرفانی ندارد؛ این 
در حالی است 
که در نوشته های 
به جا مانده از 
مسافران حج در 
عصر صفوی، این 
رویکرد عرفانی 
بسیار جدی تر 
است

مشکل هزار ساله حجاج در طول راه ها، قبایل بدوی  بودند که بخشی  از رزق و روزی خود را از 
طریق دزدی  از کاروان های  حج فراهم می کردند. این خطر به قدری  وحشتناک بود که مثل یک 

کابوس همیشه باالی  سر حجاج بود. آنان هیچ گذشتی  برای  این کار نداشتند و با انواع راه ها به 
دزدی  و غارت می  پرداختند
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سفر به 
سرزمین 

وحی

بــا جماعــت هنرمنــد بســیار  ســفر، آن هــم 
از  این کــه  به خصــوص  اســت.  خوشــایند 
همــه رشــته های هنــری نماینــده ای در آن 
ســفر باشــد و ســفر، یــک ســفر معنــوی، و چه 
ســفری معنوی تر از ســفر به خانه خــدا. اواخر 
اردیبهشــت ماه با جمعی از هنرمنــدان حوزه 
هنــری راهــی خانــه خــدا شــدیم. به مــا گفته 
بودند 4 ساعت قبل از پرواز در فرودگاه مهرآباد 
کــه خیلــی  باشــیم. عصــر روز 31 اردیبهشــت 
هم اردیبهشــتی نبود، ســالن حجاج فرودگاه 
مهرآبــاد با ســقفی کوتــاه و بــا امکانــات رفاهی 
حداقــل، مملــو از مســافران خانه خدا. شــما 
جمعیت مشــایعت کننده را هم اضافه کنید. 
به شهرام شکیبا، دوست طنزپردازم می گویم 
ظاهــرًا مســافران خانــه خــدا بایــد بیشــتر از 
مسافران خانه شیطان ریاضت بکشند! چند 
ســاعتی تشــریفات پرواز طول می کشــد. سوار 
هواپیمــا می شــویم و راهــی فــرودگاه جــده، و 

چاره ای هم نیست جز این که پرواز را به خاطر 
بسپاریم،  پرنده مردنی است...

حدود ساعت 1 نیمه شب است که در فرودگاه 
جده فرود می آییم. هواپیمایــِی ماهان ذوق 
به خرج می دهد و به محض فرود این تصنیف 
شــیخ بهایــی را بــا صــدای مختابــاد بــرای مــا 

پخش می کند که حسابی وصف حال است:
تا کی به تمنای وصال تو یگانه 

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه 
خواهد به سر آید شب هجران تو یانه 

ای تیر غمت را دل عشاق نشانه 
جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه 

یک ساعت طول می کشــد تا از هواپیما پیاده 
شــویم. مراحــل تشــریفات و تحویــل بارهــا 
تمــام می شــود. ســوار اتوبوس هــا می شــویم 
و راهــی شــهر مدینــه. نیمه شــب اســت و هوا 
بســیار شــرجی. جــده در همســایگی دریــای 
ســرخ و یکــی از شــهرهای زیبــای عربســتان 
ســعودی اســت که به آن عروس دریای سرخ 
هــم می گوینــد. هــوا تاریــک اســت و چیــزی از 
زیبایی های جــده دیده نمی شــود. فــرودگاه 
و  خســتگی  اســت.  شــهر  حاشــیه  در  هــم 
خواب آلودگــی نمی گــذارد زیــاد بیــدار بمانی. 
یــک  اتوبــوس ســعودی خیلــی هــم درجــه 
نیست. کولر گازی اتوبوس هم حریف شرجی 
هوا نمی شود. روی صندلی اتوبوس سعودی 
نشسته ای و به اتوبوس های ترمینال جنوب 
فکر می کنی کــه در قیاس با ایــن مرکب لنگان 

چقدر زیبا و مجهزند...
نزدیکی  های نمــاز صبح اســت. اتوبوس ها در 
مســجدی توقف می کننــد که در همســایگی 

یک سالن پذیرایی واقع شده. صبحانه دادن 
این همه جمعیــت آن هــم در ســپیده دم کار 
دشواری به نظر می آید، ولی نظم و هماهنگی 
مدیــران کاروان ایــن کار را بــه ســادگی انجــام 
می دهــد. چنــد نفــر در ایــن شــرایط کــه هنوز 
خیلی هــا در خــواب و بیــداری به ســر می برند 
کارت ســعودی می فروشــند. خیلی ها  ســیم 
کارت می خرنــد و اولیــن تمــاس را بــا  ســیم 
لحظــه  گــزارش  و  می کننــد  برقــرار  خانــواده 
بــه لحظــه کــه کــی رســیدیم و کجاییــم و چه 

می کنیم و چه می خوریم...
***

شیشــه  پشــت  از  آرام آرام  صبــح  روشــنای 
اتوبوس ســعودی از خــواب بیــدارت می کند. 
چشــم می گشــایی. بــه شــهری رســیده ای با 
ســاختمان های مرتفع. تقاطع هــای غیر هم 
ســطح زیــاد. ماشــین های عجیــب و غریــب 
گاهــی هــم در میــان  ژاپنــی، و  آمریکایــی و 
بلوارهــا و میدان های اصلــی نخل های بلند. 
بلــه این جا مدینه اســت. شــهری کــه در تولد 
اســالم و یکتاپرســتی بســیار نقــش داشــته، 
حــال مضجــع شــریف پیامبــر نــور و رحمــت 
را چونــان نگینــی در  حضــرت محمــد)ص( 
گنبد خضرا جای داده اســت. از پشت شیشه 
ســرک می کشــی و از لبــالی ســاختمان ها و 
برج های ســر بــه فلــک کشــیده دنبــال گنبد 
گهان اتوبوس از خیابانی  خضرا می گردی که نا
می پیچد و گنبــد خضرا ظاهر می شــود. همه 
مســافران نیمه بیــدار اتوبــوس با هــم صلوات 
می فرســتند و تو محو گنبد خضرایــی و تاریخ 
اســالم و آنچه بــر این شــهر مهم گذشــته مثل 

سعید بیابانکی
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یک فیلــم از مقابل چشــمانت عبــور می کند. 
رســول اهّلل  محمــد  فیلــم  از  صحنه هایــی 
مصطفی عقــاد را به یــاد مــی آوری. جنگ بدر 
را جنــگ احــد را. مــردان و زنــان بزرگــی کــه به 
ایــن شــهر آمده انــد را. امامــان و معصومین را 
و همین طــور به ایــن شــهر فکرمی کنی کــه در 
طول حیات خود چه کســانی را به خود دیده 
و به قــول مــا چــه شــام و مدینه هایی داشــته 
اســت... تــو در شــهری قــدم گذاشــته ای کــه 
روزگاری رسول خدا در آن نفس کشیده و قدم 
زده اســت. و آســمانش محل پرواز فرشــته ها 
و فرشــته وحــی اســت. این جــا مدینه اســت. 
شــهری که هزاران هــزار عاشــق رســول اهّلل را از 
سراســر جهان به خود فراخوانده اســت؛ از هر 
نژاد و رنگ و زبانی. مهم نیســت بــه چه زبانی 
ســخن می رانند، چرا کــه همه در یــك کالم به 
عشــق پیامبر نــور و رحمــت که کالمــش کالم 
خدای رحمان بود و جز امر او و کالم او سخنی 
بر زبان نراند با هم وجه اشــتراك دارند. در این 
شــهر نه احســاس غربت می کنی نه احســاس 
بیگانگــی. این جــا نفــس بزرگ مــردی جــاری 
اســت کــه از کودکــی بــا نــام و خلــق خــوش او 
آشــنایی؛ محمد. آری هم او که لبخند هرگز از 
چهره مبارکش کنار نرفت، این جا هم با همان 

خلق خوش و نفس قدسی پذیرای توست.
از اتوبــوس پیاده می شــویم. بــاران زودتــر از ما 
به مدینه رســیده اســت. هوای گــرم مدینه با 
بارش بــاران صبحگاهی لطیف شــده اســت. 
الیــاس مســتقر می شــویم.  برکــت  در هتــل 
ظاهــرًا همــه این جــا ایرانی انــد. از مدیــر هتل 
تا خدمه و مدیــران داخلــی. فقــط کارگرهای 

هتل بنگالدشی اند و البته فارسی را دست و پا 
شکسته می دانند و در این شرایط باز آمده اند 
به تو سیم کارت و کارت شارژ بفروشند. ظاهرًا 
کارگران هتل، هــم نظافت چی هســتند و هم 

نماینده فروش سیم کارت و کارت شارژ.
***

وارد مســجدالنبی شــده ایم. محوطــه صحن 
مسجد بسیار وسیع اســت و با چترهای بزرگ 
و خودکار که هر صبــح قبل از طلــوع آفتاب باز 
گزنــد آفتــاب ســوزان عربســتان  می شــوند از 
مصــون می مانــد. ســتون هایی در محوطــه 
کــه ایــن چترهــا روی آن  صحــن وجــود دارد 
مستقر شده اند. همه ستون ها به پنکه هایی 
قوی مجهزنــد که از بــال بــا آب و گاهــی گالب 
تغذیــه می شــوند و ذرات آب وگالب را در هــوا 
کننــد، بــه گونه ای کــه هــوای صحن با  می پرا
هــوای بیــرون مســجد تفــاوت زیــادی دارد و 

بسیار خنک است.
مسجد پیامبر بسیار باشکوه است. معماری 
رواق هــا و محوطــه داخلــی بــه نوعــی تلفیقی 
کمتــر  اســت از معمــاری عثمانــی و رومــی و 
زائــران  دارد.  ایرانــی شــباهت  معمــاری  بــه 
پیامبر اســالم بســیار زیادنــد. از همــه نژادها و 
رنگ ها و از همــه جهــان. و این را هنــگام نماز 
جماعت می توان فهمید که حتی در محوطه 
صحن هم به ســختی جایــی برای ایســتادن 
کــه  می تــوان یافــت. فضــای داخــل مســجد 
مضجــع شــریف رســول خــدا نیــز در آن قــرار 
کت و روحانی اســت و همه به  دارد بســیار ســا
نمــاز و خوانــدن قرآن مشــغولند. کمتر کســی 
را می بینــی کــه حــرف بزنــد یا بــا صــدای بلند 

بخنــدد کــه گاه ایــن کار او بــا تذکــر مأمــوران و 
خدام مسجد روبه رو می شود.

***
بــه نظــر  امــروزی  مدینــه، شــهری مــدرن و 
مرتفــع،  برج هــای  و  ســاختمان ها  می آیــد. 
فروشــگاه های چنــد طبقه بــزرگ و متنــوع با 
انواع و اقســام اقــالم خارجی و از همــه مهم تر، 
کــه از  تنــوع خوردوهــای مــدل بــال هــر قــدر 
محوطــه مســجد النبی دور می شــوی بیشــتر 
دیــده می شــود. اطــراف مســجدالنبی از هــر 
چهــار ضلــع در محاصــره هتل هــای مرتفــع 
و شــیک اســت؛ بــه گونــه ای کــه همــه زائران 
از هتل هــا بــه ســمت مســجدالنبی را بــا پــای 
پیــاده ســیر می کننــد. ســر و صــدا و چرخــش 
جرثقیل های بزرگ در آســمان به فاصله چند 
فــاز دورتــر از مســجدالنبی حکایت از ســاخت 
و ســاز هتل هایــی دارد که تــا چند ســال دیگر 
در مدینه احداث می شــود. عجیب اســت که 
در این شهر احســاس غربت نمی کنی .و بعید 
اســت کســی در مدینــه تــا بــه حــال گم شــده 
باشــد. چرا که هر جا نگاه می اندازی پر اســت 
از هم وطنانت؛ هم وطنانی که در غربت بسیار 
هوای همدیگــر را دارند و تازه در این شــهر و در 
این ســفر که مهربانی و مالطفــت را می توان از 

خلق خوش همه آن ها دریافت. 
***

آخریــن روز حضــور مــا در مدینــه اســت و باید 
کم کم بار ســفر ببندیــم برای حرکت به ســمت 
خانــه خــدا در مکــه. چمدان هــا را شــب قبل 
ماشــین های مخصوص به مکه برده انــد و ما 
ک کوچک دستی داریم و لباس  فقط یک سا

مسجد پیامبر بسیار 
باشکوه است. 
معماری رواق ها و 
محوطه داخلی به 
نوعی تلفیقی است 
از معماری عثمانی 
و رومی و کمتر به 
معماری ایرانی 
شباهت دارد
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روایت

آهسته آهسته 
گام برمی داریم. 

سنگ های 
سفید صحن 

مسجدالحرام به 
ما خیره شده اند، 

ما هم به آن ها. 
حال عجیبی است؛ 
این که قرار است 
برای نخستین بار 

خانه خدا را از 
نزدیک ببینی

کــه بایــد در مســجد شــجره آن را برتــن  احــرام 
کنیــم. اتوبوس هــا بــه ســمت مســجد شــجره 
حرکــت می کننــد کــه خــارج از مدینه اســت در 
مســیر مکــه. وارد محوطــه پارکینــگ مســجد 
می شــویم. مســجدی بســیار بزرگ با امکانان 
رفاهی زیاد. از حمام های تمیز و سرویس های 
بهداشــتی تــا مغــازه، بوفــه، فروشــگاه، محــل 
اســتراحت و نمــاز. پــس از اســتحمام لبــاس 
احــرام بــر تــن می کنیم کــه یک دســت ســفید 
اســت. دو تکــه حولــه نــازک؛ یکــی بــرای پاها و 
یکی بــرای بــدن. لباس ها نــه دکمه دارنــد و نه 
دوختــه هســتند، در نهایــت ســادگی بی رنگ 
و بی لعــاب. زن هــای کاروان هم ســراپا ســفید 
پوشــیده اند و چقدر در لباس ســفید و با چادر 
و مقنعۀ سفید معصوم تر به نظر می آیند. همه 
یک شــکل شــده ایم. لبیک می گوییــم و آداب 
احرام را به جای می آوریــم. منتظر می مانیم تا 
نماز مغرب را هم بخوانیم و با تاریک شدن هوا 
راهی مکه می شویم. تا مکه حدود 4 ساعت را 
در پیش داریم که بعید می دانیم این اتوبوس 
نه چندان تیــزرو ما را ســر وقــت برســاند. همه 
زائران خانه خدا لبــاس احرام به تــن کرده اند. 
یــک دســت ســفید. بی اختیــار بغــض گلویت 
را می گیــرد. نمی دانی چــرا، آیا خوشــحالی؟ آیا 
ناراحتــی؟ بــه این می اندیشــی که شــاید دیگر 
توفیــق این ســفر را نداشــته باشــی. بــاز هم به 
انســان هایی فکر می کنی که روزی این مســیر 
را آمده انــد، آن هــم روزگارانــی بســیار دور، نه با 
هواپیما و اتوبوس، بلکه با شــتر و اســب و استر 
و پای پیاده. بــه پدرت فکر می کنی کــه یک بار 
هم توفیق نیافــت به زیــارت خانه خــدا بیاید. 
به مادرت که سال 55 یک بار به این سفر آمد، 
فقط یــک بار و یــک عمــر برایت خاطــره گفت. 

به لباس های احرام نــگاه می کنی، تــازه یادت 
می آیــد که چنــد ماه پیش مــادرت بــه خوابت 
آمد و یک دست لباس ســفید به تو هدیه داد. 
خدای من او مرا به این ســفر بشارت داده بود. 

باز اشک می ریزی و بغض می کنی...
ساعت 2 نیمه شب اســت. اتوبوس ها به شهر 
مکه رســیده اند. هتــل منازل الحیــات منتظر 
کاروان ماست. چمدان ها زودتر از ما در اتاق ها 
صبــح  اذان  تــا  دوســاعت  یکــی  آرمیده انــد. 
فرصت اســت کــه اســتراحت کنیــم. صبحانه 
بخوریــم و راهــی شــویم بــه زیــارت خانــه خدا. 
آرام آرام لحظه موعود ورود به مسجدالحرام فرا 

می رسد.
از پله هــای برقی مســجدالحرام داریــم آرام آرام 
پایین می رویــم. مدیر کاروان می گوید ســرتان 
را پایین نگــه داریــد و فقط زمین را نــگاه کنید. 
با راهنمایی او وارد صحن مســجد می شــویم. 
گام برمی داریــم. ســنگ های  آهسته آهســته 
مــا خیــره  بــه  ســفید صحــن مســجدالحرام 
شــده اند، ما هم به آن ها. حال عجیبی است؛ 
این که قرار اســت برای نخســتین بار خانه خدا 
را از نزدیــک ببینــی. جمعیــت زیــادی در حال 
کبــر و ســبحان اهّلل همه  طوافند. صــدای اهّلل ا
بیت اهّلل را پر کرده است. حواسمان به هیچ جا 
نیست. سرها پایین اســت و فقط سنگ های 
ســفید بیت اهّلل الحــرام را نگاه می کنیــم. مدیر 
کاروان کــه هــم باتجربــه اســت و هــم بــاذوق، 
می گویــد همــه بــا هــم ســجده کنیــد و هــر چه 
خواســتید از خدای متعال درخواســت کنید. 
کســانی را به یاد آوریــد که به شــما التماس دعا 
گفته اند و ادامه می دهد حتمًا خداوند با شما 
کار مهمی داشته که شما را به خانه اش دعوت 
کرده است. بر سنگ های سفید مسجدالحرام 

ســجده می کنیم. بی اختیار بغض گلوی همه 
را می گیرد. همه بی اختیار گریه می کنند. اسم 
و چهره همه کسانی که به تو التماس دعا گفته 
بودند از مقابلت عبور می کند... نیازی نیست 
به مغزت فشار بیاوری. یک نیروی عجیب، نام 
و چهره همه آن ها را به تو یــادآوری می کند.... 
از ســجده  کاروان می گویــد حــال ســر  مدیــر 

بردارید.
کعبــه  کبــر.  ســر از ســجده بــر می داریــم. اهّلل ا
مقابــل ماســت... چه شــکوهی! چــه جاللی! 
چــه جبروتــی!... ایــن همــان خانه ای اســت 
که ابراهیم خلیــل بنا کرده اســت. ایــن همان 
کــه خداونــد آن را در مقابــل  خانــه ای اســت 
حمله ســپاه ابرهه نجات داد. همان خانه ای 
که شــکاف برداشــت تا فاطمــه بنت اســد وارد 
آن شــود و علــی را بــه دنیــا بیــاورد. ایــن همان 
خانــه ای اســت کــه رســول خــدا وارد آن شــد و 
هبل هــای زر و زور و تزویــر را را در هم شکســت. 
بالی کعبه را نگاه می کنی، انگار بالل ایستاده 
و دارد اذان می گویــد... تــو جایــی آمــده ای که 

محل نزول قرآن است...
خــدای مــن! پیامبــران و معصومیــن زیــادی 
گرد این خانــه طــواف کرده انــد. یعنی مــا الن 
بــر زمینــی پــا گذاشــته ایم کــه ابراهیــم و هاجر 
و اســماعیل و محمــد و علــی پــا گذاشــته اند؟ 
چه ســعادتی... به کعبــه نــگاه می کنم. حس 
عجیبــی دارم. بیشــتر به بهــت شــباهت دارد. 
حواســم به اطرافــم نیســت. انگار فقــط منم و 
کعبه. همه گروه همیــن گونه اند. بغض گلوی 
همه را می فشارد. کعبه باشکوه است و ساده. 
مثل پیری که خرقه ای سیاه بر دوش انداخته 
باشــد مقابلــت ایســتاده. صبــور و صمیمــی و 
ســاده. مانده ای چــه بــه او بگویی. احســاس 
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خدای من! پیامبران و معصومین زیادی گرد این خانه طواف کرده اند. یعنی ما االن بر زمینی 
پا گذاشته ایم که ابراهیم و هاجر و اسماعیل و محمد و علی پا گذاشته اند؟ چه سعادتی... به 

کعبه نگاه می کنم. حس عجیبی دارم. بیشتر به بهت شباهت دارد

کعبه در گودترین 
نقطه مکه واقع 
شده در میان یک 
دره. اطراف آن را 
کوه های زیادی 
فراگرفته؛ کوه هایی 
که حاال آرام آرام 
و به سختی جای 
خود را به هتل ها 
و برج های سر 
به فلک کشیده 
داده اند

می کنــی زبانــت بنــد آمــده اســت. بــرای همه 
کســانی که بــه تــو التمــاس دعــا گفته انــد دعا 

می کنی و اشک می ریزی.
خدایا تو با آن همه بزرگی ات چه خانه کوچکی 
داری! مــن کســانی را می شناســم که بــا همه 
کوچکی شــان خانه هایــی بزرگ تر از تــو دارند. 
کعبــه بــا همــه شــکوهش ســاده اســت. کعبه 
مثل یک میدان مغناطیســی قوی انســان ها 
را چونــان براده هایــی ناچیز از همــه جهان به 
خود جــذب کرده. .همــه در حــال طواف اند. 
چــه موجی! چــه دریایــی! چه شــکوهی! چه 
آرامشــی! پاهایــت می لــرزد و نــای راه رفتــن 
نداری. آرام آرام با گروه هم صدا می شوی. اهّلل 

کبر... لاله ال اهّلل... کبر... اهّلل ا ا
***

کعبــه در گودتریــن نقطــه مکــه واقع شــده در 
میان یــک دره. اطــراف آن را کوه هــای زیادی 
کــه حــال آرام آرام و بــه  کوه هایــی  گرفتــه؛  فرا
ســختی جای خود را به هتل ها و برج های سر 
به فلک کشیده داده اند. حتی کوه ابوقبیس 
هم که زمانی به لحاظ بزرگی در ضرب المثل ها 
و شــعرهای فارســی و عربــی وارد شــده، جای 
خود را بــه هتلی بزرگ داده. ســاخت و ســاز در 
مکه کار دشــوار، وقت گیر و پر هزینه ای اســت. 
از میان برداشــتن این همه کوه با سنگ های 
سخت، زمان و هزینه زیادی می طلبد. اطراف 
بیت اهّلل پــر اســت از هتل ها و برج هــای بزرگ، 
ولی ســادگی خانه خدا میــان این همــه برج و 
باروی شــیک و مدرن بیشتر به چشم می آید، 
به خصــوص برج بــزرگ ســاعت کــه متعلق به 
دولت ســعودی اســت و بلندترین ساختمان 
مکه بــه حســاب می آید هــم نتوانســته توجه 
کســی را بــه خــود جلــب کنــد و کمتر کســی به 

ســراغ آن می رود، ولی همه چشم و نگاهشان 
به خانه خداســت و چندین هزار ســال اســت 

که خانه خدا هرگز از زائر خالی نشده است.
کــه تفکــرات متحجرانــه وهابیــت  افســوس 
بخش زیــادی از تاریــخ و تمــدن اســالمی را در 
مکــه و مدینــه از بین بــرده اســت و بســیاری از 
کــن تاریخ ســاز و دیدنــی که بخــش مهمی  اما
از تاریــخ بــه حســاب می آید توســط ایــن تفکر 
گر  کنــی کــه ا نابــود و تخریــب شــده اســت. اما
غ از هرگونه دین  در هر کجای جهــان بود، فــار
و مســلک، بــه عنــوان مناطقــی بــرای جــذب 
توریســت به کار گرفته می شــد، در عربســتان 
یــا در  ک یکســان شــده  بــا خــا یــا  ســعودی 
نگهداری آن کوچک ترین توجهی نشــده و به 

مخروبه ای تبدیل شده است.
***

فضای بیــت اهّلل الحرام بســیار تمیــز و معنوی 
در  مختلــف  شــرکت های  و  گروه هــا  اســت. 
نگهــداری، تامیــن، نظافت، تهیــه آب خنک 
معمــاری  تبریــد،  روشــنایی،  آشــامیدنی، 
و  مســافران  راهنمایــی  و  ســاز  و  ســاخت  و 
گرمــای  کارنــد.  مشــغول  شــبانه روز  زائــران 
طاقت فرسای مکه، به خصوص در این فصل، 
مانع می شــود که زائران در طــول روز به انجام 
اعمــال بپردازنــد، به خصــوص مــردان و زنانی 
که بیمارند و پا به ســن گذاشــته اند. به همین 
منظور خانه خدا معموًل شب ها زائران زیادی 
دارد و این که بیت اهّلل الحرام شبانه روز پذیرای 

زائران از سراسر جهان است.
***

وداع با سرزمین وحی و خانه خدا بسیار دشوار 
اســت. همــه گــروه تصمیــم می گیرنــد آخرین 
شــب حضــور در مکــه را تا صبــح بیــدار بمانند 

کــه هــوای  و در طبقــه ســوم بیــت اهّلل الحــرام 
خنک تــری دارد و مشــرف بــه کعبــه اســت به 
نماز و عبادت بپردازند. پرژکتورها و نورپردازی 
بسیار زیبای خانه خدا و از همه مهم تر صدای 
اذان که در اوقات شــرعی بــه صورت زنــده و با 
صــدای مؤذنــان طــراز اول پخــش می شــود، 
کنــد.  حــال و هوایــی خــوش در فضــا می پرا
آن قــدر خــوش و گیــرا و غــرا کــه تــو متوجــه کار 
جرثقیل هایی نمی شــوی که در حال احداث 
و مرمــت منارهــای مســجدالحرام هســتند و 
انگار نه انگار که نزدیک 100 جرثقیل غول پیکر 
دارند در هــوا مصالح جابه جــا می کنند.گاهی 
صدای انفجــار در طــول روز آزاردهنده اســت. 
هتل های فاز اول اطراف حرم در حال تخریب 
و نوســازی هســتند. هتل هایــی کــه بعضــًا به 
لحــاظ معمــاری و امکانــات از هتل های چند 
ستاره ایران مجهزترند، کمتر از چند ساعت با 

ک یکسان می شوند. خا
امروز صبــح جمعه اســت و آخریــن نمــاز ما در 
خانــه خــدا. فضــای بیــت اهّلل الحــرام لبریــز از 
غ از رنگ و  جمعیــت نمازگزاری اســت کــه فــار
گــرد خانه خــدا ایســتاده اند و بر مدار  نژاد گردا
وحدت و گرد قبله مســلمین نمــاز می گزارند. 

حال خوشی است.
***

ســاعت 5 صبــح شــنبه اســت. جمعیــت زیاد 
اســتقبال کننده بــا دســته های گل و دوربیــن 
مــا  کاروان  منتظــر  فیلمبــرداری  و  عکاســی 
هســتند و با عطر ســالم و صلوات به اســتقبال 
مسافران سرزمین وحی آمده اند. تو آمده ای، 
بــا خاطراتــی دور و دراز کــه می توان ســال ها با 
آن ها نشست و زیست، بارها نوشت و گریست 

 ...و هفته ها گفت و شنید
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نظر

ما به اندازه گذشــتگان به فکر ثبت ســفرها در 
کــه دوربین  قالــب کلمــات نیســتیم. از وقتــی 
می دهنــد  ترجیــح  انســان ها  اغلــب  آمــده، 
ثبــت  تصویــری  صــورت  بــه  را  سفرهایشــان 
کننــد و حال هم با گســترش فضــای مجازی و 
گرام،  به خصوص اپلیکیشن هایی مثل اینستا
دیگر نوشــتن از ســفر بــرای ما کمرنگ تر شــده 
اســت. امــا بــا این همــه، هنــوز هــم خوانــدن 
از جذاب تریــن مطالعاتــی  یکــی  ســفرنامه ها 
اســت که می شــود تجربه کرد. جهان کلمه ها 
می توانــد مــا را چنــان در خــود غــرق کنــد و بــه 
ذهنمان اجازه تصویرسازی از فضاهای ندیده 
را بدهد که هیچ فیلم و عکســی از عهده اش بر 
نیاید. نه این که بخواهم ارزش عکس و فیلم را 
زیر سؤال ببریم، بلکه هدف این است که لذت 
خواندن سفرنامه ها را دوباره به خاطر بیاوریم 
و یــا وقتی راهی ســفر می شــویم حواســمان به 
این باشــد کــه نکات جالب را درســت ببینیم، 
کنیــم.  فکــر  و درباره شــان  کنیــم  یادداشــت 

کــه ســفر مــی رود، می توانــد یــک  کســی  هــر 
سفرنامه نویس باشد. 

گذشــته بــه دســتمان  کــه از  ســفرنامه هایی 
و  باهــوش  آدم هــای  نوشــته  رســیده، 
کــه نگاه، تجربــه و تحلیل  خوش فکری اســت 
آنچــه دیده انــد و از همه مهم تر، شــیوه انتقال 
داشــته اند؛  کلمــات  طریــق  از  را  این همــه 
پــس آدم هــای باهــوش و دقیقــی بوده انــد که 
پیونــدزدن امروزشــان بــه فــردای ما برایشــان 
عــادت  ایــن  البتــه  اســت.  داشــته  اهمیــت 
پســندیده هنــوز هــم هســت و نویســندگان و 
اهالــی قلــم در مــوارد زیــادی سفرهایشــان را 
تبدیل به ســفرنامه می کنند. ســفرنامه هایی 
کــه هر چنــد کارکرد گذشــته را ندارند و چندان 
در صدد آن نیستند که از پیشرفت های مادی 
و معیشــتی ســرزمین های دیگر بنویســند، اما 
هنــوز هــم از زندگــی مردمانــی می نویســند که 
شــاید مــا هرگز آن هــا را نبینیــم و از ایــن طریق 

می توانیم وارد زندگی شان شویم. 
و اما چند نکته برای نوشتن سفرنامه خوب: 

اول( مهم تریــن نکتــه در نوشــتن ســفرنامه، 
ادبیات شماست. یک سفرنامه نویس خوب، 
ادبیات و سبک شخصی خودش را دارد. حتمًا 
با خودتان می گویید ســبک شخصی داشتن، 
کار نویسنده هاســت، بلــه، تا حــدودی حق با 
شماســت، اما مگر نویســنده ها چه می کنند؟ 
آن هــا مشــاهدات و تجربیات خــود را به دقت 
در قالــب کلمات بیان می کننــد. همین که ما 
بتوانیــم فکرهایمــان را واضــح و شــفاف بیــان 
کنیــم، یعنــی بزرگ ترین قــدم را برداشــته ایم و 

برای نوشتن یک سفرنامه خوب آماده ایم. 
دوم (همــه آنچــه را کــه یــک مســافر نیــاز دارد، 
بــه دقت بیــان کنیــد. این که چگونــه رفته اید؛ 
زمینی یا هوایی، معایب و یا محاسن انتخابتان 
گر قرار باشد دوباره سفر کنید  چه بوده است و ا
کــدام گزینــه را انتخــاب می کنیــد. کجــا را برای 
اقامت انتخاب می کنید و سراغ چه رستوران ها 
و غذاهایی می روید... این بخش خیلی مهم را 

در سفرنامه تان حتمًا لحاظ کنید. 
ســوم( دیدنی هــای محل ســفرتان را به دقت 
شــرح دهید؛ از آثار باســتانی گرفتــه تا موزه ها، 
کــز خرید و ... دربــاره همه به دقت توضیح  مرا
ســعی  و  کنیــد  بررســی  را  قیمت هــا  دهیــد. 
را  کاربــردی  راهکارهــای  و  اطالعــات  کنیــد 

بنویســید. اشــاره به مناطق دیدنــی و تاریخی 
منطقــه و مقایســه امکانــات و ســرویس دهی 
به گردشــگران در آن ها برای تکمیل اطالعات 
سفرنامه شما بسیار مفید خواهد بود. معرفی 
مناطــق طبیعــی و زیبــا هماننــد ســاحل ها، 
جنگل ها و... در کنار مناطق تاریخی و دیدنی 
لزم بــه نظر می رســد. توصیف آنچــه دیده اید 
و احساســی کــه از دیــدن این مناطق به شــما 
دســت داد نیــز بــه جذابیــت ســفرنامه اضافــه 
گر موفق به دیدن یک محل تاریخی  می کند. ا
و یــا دیدنی در منطقــه ای نشــده اید، آن را ذکر 
کنید تا دیگران از وجود آن مطلع شوند و برای 

دیدنش اقدام کنند.
چهارم( اشــاره به مراســم و یا جشــنواره هایی 
کــه در طول ســفرتان بــا آن برخــورد می کنید و 
نوشــتن در مورد آداب و رســوم و یا عادت های 
خــوب و بد مــردم آن منطقه می تواند نشــانگر 
فرهنگ منطقه باشــد و اطالعــات مفیدی در 
جهت رفتار و برخورد درست با بومیان منطقه 

به گردشگران بدهد.
پنجــم ( به لیه های عمیق تر بروید. از مردمان 
آن ســرزمین بنویســید؛ این که برخوردشــان با 
مســافرها و توریست ها چگونه است و با اهالی 
ســرزمین خودشــان هم چه برخوردی دارند. 
نقاط مشــترک فرهنگی و اختالفــات فرهنگی 
را پیدا کرده و به دقت درباره شــان بنویســید و 

همه چیز را از نگاه خودتان تحلیل کنید. 
ششم( توصیه می شود برای نوشتن سفرنامه 
از ســاختار نوشتاری ســاده و سلیس استفاده 
شود. کافی است با کمی آرامش در مورد آنچه 
می خواهید بنویســید فکر کنید تا به یک ایده 
خــوب برســید. شــما می خواهیــد بــه صــورت 
منظــم رویدادهــای پیش آمــده در طول ســفر 
خــود را در کنــار تفکــرات خــود در آن زمــان، به 
صــورت روان بنویســید و این نیازمند داشــتن 
یک برنامه و نقشه ذهنی برای مشاهده دقیق 

و نوشتن درست است. 
هفتم( بهتر اســت چند ســفرنامه را بخوانید تا 
با روش سفرنامه نویســی آشــنا شوید. مطالعه 
نویســندگان  این کــه  لمــس  و  ســفرنامه ها 
حرفــه ای و حتــی دیگر افــراد معمولــی چگونه 
کــرده و بــه مســائل پرداخته اند،  به ســفر نگاه 
می توانــد شــما را بــرای نوشــتن یک ســفرنامه 

  .خوب و خالقانه آماده تر کند

سفرت
را بنویس 

زهرا بختیاری نیا



کتاب

بدون شرافت،
 انسان محکوم به فناست

مطالعه  درمانی شگفت انگیز
آفتاب پرست

کتابسازی و لطمه به فرهنگ مکتوب
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معرفی

پیشخوان کتاب

   زندگی و زمانه داوینچی
لئوناردو داوینچی/ نوشته دمیتری ِمِرشکفسکی/ ترجمه: جواد 

سیداشرف/نشر ققنوس/1396// 42 هزارتومان 
 دمیتری مرشکفســکی، نویســنده روس، در روایتــی داســتانی، زندگی و 
زمانه لئونــاردو داوینچــی را روایــت کــرده اســت. او در این اثر داســتانی به 
اســتناد روایت هایی که زیســت و زندگی این هنرمند بزرگ برجای مانده 
است، روایتی خواندنی از او به دســت می دهد. در این اثر او سعی می کند 
از پــی افســانه هایی کــه دربــاره  زندگــی لئونــاردو داوینچــی رقــم خــورده 
اســت به روایتی روشــن و شــفاف از او دســت پیــدا کنــد و مخاطــب را آرام 
به لیه هــای روایت نشــده  زندگــی داوینچــی می بــرد. روز ها و ســال های 
نوجوانــی وایــام جوانــی آقــای نقــاش و پرداختن بــه عالئق متعــدد ش از 
ریاضی تا هنر و حکمت در این رمان تعریف می شود. این اثر در فصل های 
متعددی روایت می شود و  عنوان فصل ها نیز به این شرح است: چشمه 
کجاســت؟، چه بشــری! چه خدایــی!، میوه مســموم، یادداشــت  های 
روزانــه جووانــی بلترافیــو، عصــر طالیــی، دو همــزاد، خیزاب هــای هــرز، 
پرخواهیــم کشــید، یــا قیصــر یــا هیــچ، جانــور ســرخ،  مونالیــزا جوکوندا، 
انکیزیســیون مقــدس،  لئونــاردو، میــکل آنجلــو و رافائــل،  مــرِگ شــهاب 
پیشــاهنگ.  لئوناردو دی ســر پیرو دا وینچــی،  پانزدهم آوریــل 1452  به 
دنیا آمد و سال 1519 از دنیا رفت. او را امروزه به عنوان نقاش و مجسمه ساز 
می شناســند، اما در حوزه های مختلف  موســیقی، ریاضی ، مهندســی، 
معمــاری و ...  صاحب نظــر بود. چهــره تأثیر گــذار دوران رنســانس و یکی 
از بزرگ تریــن نقاش های تاریخ جهــان، زندگی پرفراز و نشــیبی داشــت و 

بازتاب آن زندگی را در آثار هنری و یادداشت هایش می توان دید.

    سه گانه پل استر
اتاق دربسته/پل استر/ترجمه: شهرزاد لوالچی/176/1396 صفحه /

نشر افق/10 هزار تومان 
رمان »اتاق دربســته« برای نخســتین بار ســال 1383 توســط نشــر افق 
منتشــر شــد. این کتاب که در آن ســال ها با اســتقبال خوب مخاطبان 
روبه رو شــد و چندین بار زیر چاپ رفــت، طی روزهای گذشــته در قطع 
جیبی منتشــر و در بازار توزیع شد. در این رمان پل اســتر با وارونه کردن 
داستان های معمایی، نوع تازه ای از هنر و روایت را خلق کرده است. او 
در رمان »اتاق دربســته« کنجکاوی خواننده  اندیشــمند را برمی انگیزد 
گاهی برای یافتن حقیقت را به کندوکاوی  و جستجویی پلیســی و کارآ
نــاب و فلســفی کــه همانــا کاوش در هویــت اســت بــدل می ســازد. ژانر 
گاهی او را قادر ساخته تا در سه گانه  نیویورک که کتابی ضد معمایی  کارآ
است، درباره  جستجوی هویت بنویسد. »اتاق دربسته« داستان سوم 
سه گانه  نیویورک است که داستان اول به نام »شهر شیشه ای« توسط 
همین مترجم و داســتان دوم بــه نــام »ارواح« به قلم خجســته کیهان 

ترجمه شده و از همین انتشارات به چاپ رسیده است.
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کجا« سر از کتابفروشی ها درآورد    »مردی از نا
کجا / الکساندر همن/ترجمه: لیال نصیری ها/نشر  مردی از نا

افق/1396/ 288 صفحه/18500 تومان 
کجــا« یکــی از دو رمــان معــروف الکســاندر ُهِمــن )1964(،  »مــردی از نا
نویسنده  بوسنی تبار آمریکایی اســت که نامش برگفته از ترانه  محبوب 
گــروه بیتلــز اســت. چنــد راوی، زندگــی پرماجــرای یــوزف یورنــک  او از 
کودکــی او در ســارایوو و ســال های  را روایــت می کننــد، از دوران آرام 
دانشــجویی اش در بحــران سیاســی کی یــف تــا ســرگردانی هایش برای 
گو. ایــن رمان هفت فصــل دارد که »عید  یافتن هویتی جدید در شــیکا
گو، 18 آوریــل 1994(، »دیــروز« )ســارایوو، 10 ســپتامبر  ِفَصــح« )شــیکا
1967 - 24 ژانویــه 1992(، »ســرزمین پــدری« )کــی یــف، اوت 1991(، 
»ترجمــه یــوزف پرونــک« )ســارایوو، دســامبر 1995(، »خــواب عمیق« 
کتبــر 1995(، »ســربازها از راه می رســند«  گو، 1 ســپتامبر/ 15 ا )شــیکا
کجــا« )کــی یف،  گو، آوریــل 1997 - مــارس 1998( و »مــردی از نا )شــیکا
سپتامبر 1900 - شــانگهای، اوت 2000( نام فصل های این کتاب است. 
کجا ســال 2002 نامــزد جایزه   انجمــن منتقدان آمریکا شــد. مــردی از نا

   چگونه از وحشت رها شویم؟
رهایی از وحشت زدگی؛ 10 راه حل ساده/نوشته مارتین آنتونی، رندی 

کبر فروغی/160/1396 صفحه/10  مک کاب/ ترجمه: سحر رفیعی و علی ا
هزار تومان 

دلیل متعــددی وجود دارد که نشــان دهنده ســودمندی کتاب های 
خودیــاری اســت. نخســت، راهبردهایــی کــه در ایــن کتــاب توصیــف 
شده اند، به طور گســترده مورد بررســی قرار گرفته اند و مطالعات بسیار 
نشــان می دهند که این درمان هــا هنگامی که توســط درمانگر آموزش 
دیده ای بــه کار گرفتــه می شــوند، مؤثر هســتند )آنتونی و سوینســون، 
کــه نشــان می دهنــد  2000(. عــالوه بــر ایــن، شــواهدی وجــود دارد 
راهبردهــای توصیف شــده در این کتــاب برای بســیاری از افــراد، حتی 
زمانی که به صــورت خودیاری بــه کار می روند، مؤثرترنــد. البته مطالعه 
کتــاب موجــب از بیــن رفتــن حمله هــای وحشــت زدگی  صــرِف ایــن 
نمی شود، درســت همانند خواندن کتابی درباره آمادگی جسمانی که 
تنها با خواندن آن نمی توانید به آمادگی جسمانی برســید. برای از بین 
بردن حمله های وحشــت زدگی عالوه بر خواندن کتاب، باید راهبردی 
گر بعد از مطالعه  توصیف شده در این کتاب را بارها و بارها تمرین کنید. ا
این کتــاب دریافتیــد که نیازمنــد یادگیری مطالب بیشــتری هســتید، 
کتاب های عالی دیگری برای غلبه بر وحشت زدگی وجود دارد که برخی 
از آن هــا در بخــش کتاب هــای پیشــنهادی در همیــن کتــاب فهرســت 

شده اند. 

لئوناردو داوینچی، یکی از بزرگ ترین نقاش های تاریخ جهان زندگی پرفراز 
و نشیبی داشت که بازتاب آن را از قلم دمیتری مرشکفسکی، می توان خواند
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   روایتی از بعثی ها درباره جنگ تحمیلی
زیر پوست جنگ)جنگ تحمیلی به روایت 
سران حزب بعث(/گردآوری و ترجمه: وحید 

خضاب/انتشارات نارگل/1396/ 176 
صفحه/ 9 هزار تومان 

این کتاب نخســتین کتــاب از مجموعــه »آن 
گــرد آوری و ترجمــه وحیــد  کریــز« با ســوی خا
خضاب اســت که روایــت »صالح عمــر  العلی« 
در این جلد ارائه شده. صالح عمر العلی، پس 
از اشــغال عراق و در زمانــی که صــدام متواری 
شده و هنوز دستگیر نشده بود، طی چندین 
قسمت در برنامه پربیننده و چالشی »شاهد 
علی العصر« )شاهد یک دوران( شبکه الجزیره 
شرکت کرد و در پاسخ سؤالت مجری معروف 
ایــن برنامــه، بــه بیــان خاطراتــش پرداخت. 
روایت صالح عمر العلی در این کتاب، ترجمه 
گفته های او درباره جنگ تحمیلی عراق علیه 

ایران در برنامه شاهد علی العصر است. 

کو از »تاریخ زشتی« می گوید    اومبرتو ا
کو/ ترجمه: هما بینا و  تاریخ زشتی/ اومبرتو ا
کیانوش تقی زاده انصاری/1396/ انتشارات 

متن/401 صفحه/ 34500 تومان
 On« این کتاب در ســال 2007 با عنــوان اصلی
کو، فیلسوف  Ugliness« منتشر شده است. ا
و رمان نویس مطرح ایتالیایــی، در این کتاب 
به بررســی مفهوم »زشتی« در شــکل تاریخی 
آن پرداختــه اســت. ایــن فیلســوف ایتالیایی 
پیش از این »تاریــخ زیبایی« را در ســال 2004 
به زبــان انگلیســی منتشــر کرده بــود، ایــن اثر 
در ســال 1390 بــا ترجمــه همــا بینــا از ســوی 
مؤسسه انتشاراتی متن در بیست و چهارمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه شده 
کــو در این کتــاب به مفاهیــم متعددی  بود. ا
از زشــتی پرداختــه اســت. زشــتی در جهــان 
کالسیک،  مفاهیم شیفتگی، مرگ، شهادت، 
و  هیولهــا  اهریمــن،  قیامــت،  دوزخ،  روز 
مضحــک،  زشــت،  منحــوس،   نشــانه های 
شــرم آور، زشــتی زن از دوران باســتان تــا دوره  
باروک و  اهریمن در دنیــای مدرن از مفاهیم و 
کو در  این اثر به آن ها  موضوع هایی اســت که ا
پرداخته است. این موضوع ها در هفت فصل 
اول کتاب قرار دارد. نویســنده در ادامه کتاب 
بــه جادوگری و شــیطان پرســتی، سادیســم، 
رســتگاری  و  رمانتیســم  کوریوســا،  فیزیــکا 
زشتی، ناشناخته ها، برج فولدی و برج عاج، 
جنبش های پیشــتاز و پیروزی زشتی، زشتی 
دیگری، گیچ و کمــپ و در نهایت به زشــتی در 

روزگار ما پرداخته است.

   فضای بکر زندگی شهری جنوب 
فضای بکری از زندگی شهری جنوب / 

مجموعه داستان/نوشته احمد حسن زاده/ 
نشر نون/112/1396 صفحه/10 هزار تومان

همزمان با نمایشگاه کتاب امسال، انتشارات 
احمــد  داســتان  مجموعــه  دومیــن  نــون 
حسن زاده را منتشــر کرد. این نویسنده سال 
ک«  گذشته با مجموعه داستان »ِمستر جیکا
موفــق بــه دریافــت جایــزه بهتریــن مجموعه 
داســتان از ســوی جایزه »هفت اقلیم« شــده 
بود. در مجموعــه جدید حســن زاده، تفاوتی 
کتــاب قبلــی او  دیــده می شــود.  نســبت بــه  
داستان هایش  قباًل بر بستر جغرافیای جنوب 
غربــی ایــران، فولکلــور آن مناطــق و وقایــع 
تاریخی صدســال گذشــته اســتوار بود، اما در 
مجموعــه جدیــد، داســتان هایش همگی در 
بســتری شــهری و امروزی می گذرنــد. فضای 
داســتان ها، عمومًا فضای شــهرهای جنوب 
و نفتی ایران است. او با خلق رابطه ای خاص 
بین یــک مــادر و فرزند آســیب دیده توانســته 
فضــای بکــری از زندگــی شــهری جنــوب ارائه 
دهــد. در برخــی از داســتان های مجموعه، از 
این مادر و فرزند فاصله گرفته و داستان هایی 
در فضایــی کامــاًل متفاوت تــر از منظــر روابــط 
ایجــاد می کنــد. ایــن کتــاب دبرگیرنده یــازده 
داســتان کوتــاه بــه نام هــای »مامان خانــه«، 
»هملت مامان«، »شیارها«، »آمریکا«، »آه ای 
مامان«، »وقتی مادر تنهایم گذاشت مرگ بابا 
را فراموش کرد و...«، » ژنرال«، »نوک سبیل«، 

»پناهگاه«، »آه ای رفیق« و »لکه« است.
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گفتگو

کنزابورواوئه نویسنده ژاپنی برنده جایزه ادبی نوبل 1994، با آ ن که سال ها 
در عرصه ادبیات جهان قلم می زند، بسیاری از آثارش به فارسی ترجمه 
که ویژه نامه هفتگی "  گفتگویی است  نشده است . آنچه در پی می آید ، 

لوموند " و روزنامه " ال پاس" با اوئه انجام داده است.

 شما به نظرات سارتر احترام می گذارید و همیشه گفته اید که نوشته ها 
و نظریات او در شما تأثیر شگرف داشته اســت. چرا مانند او ، جایزه نوبل را 

رد نکردید؟
من هنوز هم سارتر و اندیشه هایش را به دیده احترام می نگرم و آثار او را 
با دقت مرور می کنم. زمانی که سارتر جایزه نوبل را رد کرد ، پیامی برای 
بشــریت داشــت ، ولی من متأســفانه چنین پیامی برای گفتن ندارم و 
بــا مســرت ، جایــزه را قبــول کردم. بــرای مــن به عنــوان یک نویســنده 
آسیایی ، دریافت این جایزه ، افتخار محســوب می شود. زمانی که در 
سال 1968، یارسوناری کاواباتا، نویسنده ژاپنی جایزه نوبل را دریافت 
کــرد، از زیبایی هــای فرهنــگ و آداب و رســوم ژاپنــی حکایت داشــت، 
ولی من به عنــوان نویســنده ای کــه از انفجارهــای اتمی هیروشــیما و 

کی حرف می زند، به این افتخار نائل شدم. کازا نا
  یکبار در گفتگویی یادآور شــدید که می خواهید درونمایــه کارهایتان را 

عوض کنید.
این موضــوع ، برداشــت اشــتباه خبرنگار از گفتــه های من بــود. منبع 
الهام مــن جنگلــی بــه نــام شــیکوک، "زادگاهم" اســت. اســطوره های 
زادگاهــم ، همراه با تخیل شــخصی، نوشــته های مرا تکمیــل می کند. 
می کوشــم صدها بار اندیشــه های قهرمــان داســتان هایم را بپرورانم. 
هنــوز هــم بــه خوانــدن آثــار فیلســوف برجســته، اســپینوزا و تعالیــم 
او مشــغولم. دوســت دارم موضوع هــای قابــل فهم تــری بنویســم، 
کــودکان برایــم بســیار امیــد بخــش اســت.  مخصوصــًا نوشــتن بــرای 
همچنین برای ســالمندان حرف زدن را هم دوست دارم، سالمندانی 
که امید را از دســت داده اند ، ولــی دلم می خواهد نــوری در جاده های 

تاریک آن ها بپاشم.
  در داستان های شما، می توان تکیه تان را بر روابط شخصی با هیکاری، 
گر پســری را با چنین مشــکالتی نداشــتید باز هم  پســر فلجتان دریافــت. ا

چنین روایاتی داشتید؟
گــر کنزابورواوئه این پســر را  یک منتقــد ادبی، جایــی نوشــته بــود: ا
نداشــت ، هرگز نویســنده ای به این نام نداشــتیم. حدود 30 ســال 
اســت که داســتان های مــن روی دو درونمایه اســتوار اســت، بمب 

اتمــی و زندگــی بــا یــک فرزنــد فلــج. ایــن دو 
گرچه به طور طبیعی شــروع شــده  درونمایه ا
اســت، اما مثــل لتــاری، بــرد جهانی داشــته 
اســت. زندگــی بــا یــک پســر فلــج ، همچــون 
یادگیری در هر روز و هر ســاعت اســت، تجربه 
اســت. مثل زیارت رفتــن، مثل دعــا خواندن 
و جنگیــدن و مبــارزه روزانــه بــا زندگی اســت. 
هیــکاری نمــی توانســت احساســات خــود را 
بیان کنــد . بعدها او با موســیقی احساســات 

ج منتقل کرد. خود را به دنیای خار
   آیا به خدا و مذهب معتقد هستید؟

از مذهبی که از پدرانم به ارث برده ام می ترسم، 
ع  ولی به انسانی که خاضعانه به درگاه خدا تضر
کند و خــدا را بخواند، احتــرام می گــذارم، حال، 

هر کس که می خواهد باشد.
گونی     در مورد هیروشــیما ، مــردم تفکــرات گونا
دارند و آن را متــرادف درد و رنج و مرگ می پندارند. 

در حالی که نابودی و مرگ همیشه وجود ندارد.
برای ژاپنی ها کلمه "هیروشــیما " سرخوردگی ، 

درد، شکنجه و مرگ است . گرچه این درد و سردرگمی شکلی از تمدن 
فعلی جهان است.

 مردن در خانه، یا مردن در اثر بمب اتمی ، آیا هر دو معنای مرگ نمی دهد؟
وقتی عزیزی می میرد ، یادگارهای او می ماند و یادگارها، تسالیی برای 
بازماندگان می شوند، ولی در هیروشیما همه چیز یکباره از بین رفت و 
مرد و هیچ یادگاری از آدم ها نماند. میالن کوندرا ، نویســنده برجسته 
معاصــر می گویــد: خاطرات، ســالحی اســت کــه انســان ضعیــف برای 
مبارزه با قوی ترها به کار می برد. اســطوره، مقابله با مشــکالت است. 
خ داد آن بود که مردگان حــق جاودانه ماندن در  در هیروشــیما آنچه ر

یاد انسان ها را از دست دادند.
   ژاپن فعلی را چگونه توصیف می کنید؟

ژاپن کشوری ثروتمند است و مردم در رفاه هستند، ولی نباید فراموش 
کنند که اصالت های فرهنگی شان در معرض تهدید است. خارجی ها 
هنوز ژاپنی ها را نمی شناســند و ژاپنی ها باید خود در این شناســاندن 

سهیم باشند.
   به نظر شما ژاپن باید از نظر نظامی هم قوی باشد؟

به اعتقــاد مــن ژاپن تنهــا بایــد یک قــدرت اقتصــادی باشــد تــا بتواند 
در حل مشــکالت جهانی به ســازمان ملــل کمک کنــد ، آن هم کمک 
اقتصادی، نه کمک نظامی، زیرا روزی که ژاپن به ســمت نظامی گری 
برود و ژاپنی ها طرفدار جنگ بشــوند، دیگر ژاپن فعلــی وجود نخواهد 

داشت.
کلمه شرافت را خیلی در نوشته های خود به کار می برید، چرا؟    شما

برای من ، دو گونه انســان وجود دارد؛ انســانی که شــرافت خــود را برای 
خود می خواهد و انسانی که به شرافت دیگران احترام می گذارد و بدون 

 .شرافت ، یک موجود دارای حیات را نمی توان انسان نامید

کنزابورواوئه، داستان نویس:

بدون شرافت
 انسان محکوم به فناست

برای من ، دو گونه 
انسان وجود دارد، 
انسانی که شرافت 
خود را برای خود 
می خواهد و انسانی 
که به شرافت دیگران 
احترام می گذارد و 
بدون شرافت ، یک 
موجود دارای حیات 
را نمی توان انسان 
نامید
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داستان کوتاه 

گهان خودش را به جلو روی زمین پرت می کند و پاهای عقبی سگ  مرد به سگ نزدیک می شود و نا
را محکم می گیرد. یک بار دیگر زوزه سگ به گوش می رســد و یکبار دیگر فریاد مرد شنیده می شود. 
چهره های خواب آلود در میان قاب پنجره ها پیدا می شوند و جمعّیتی که انگار از زیر زمین سبز شده 

باشند، دور آن ها گرد می آیند.
پاسبان می پرسد: فکر می کنی اغتشاش شده باشد؟

آچومیــه لــوف بــه ســمت چــپ می چرخــد و بــه طــرف جمعیــت مــی رود. نزدیــک در حیــاط، مرد 
سفیدپوش را می بیند که دست راستش را بال نگه داشته و انگشت خونین اش را به جمعیت نشان 
گر سزای این کارت  می دهد.در چهره نیمه مستش حالتی وجود دارد که گویی می گوید: صبر کن! ا
را کف دســتت نگذاشــتم؛ خبیث لعنتی! با دیدن مرد، آچومیه لوف تازه می فهمد که او خریوکین 
آهنگر است. باعث و بانی تمام این سر و صداها - یعنی سگی ســفید و جوان با لک های زرد رنگ بر 
پشت - در حالی که روی زمین، وسط جمعیت ولو شــده، سرتا پایش می لرزد و در چشمان پر آبش 

کی از بی اعتمادی پیداست. نگاهی حا
آچومیــه لوف در حالــی که راهــش را از بیــن جمعیت باز می کنــد؛ می پرســد: چه خبر اســت؟ تو چرا 

این جایی؟ انگشتت چه شده؟ تو بودی فریاد می کشیدی؟
خریوکیــن مــی گویــد. قربــان... مــن داشــتم رد می شــدم، کاری هم به کار کســی نداشــتم؛ 
گهان این سگ بد ذات  می رفتم تا در حوالی جنگل دنبال دیمیتری یویچ بگردم که نا
انگشتم را گاز گرفت. باید مرا ببخشید. من کارگرم، یک کار بخصوص در دست انجام 
دارم و بالخــره یک نفری باید خســارت مــرا بپردازد. چون شــاید من تــا یک هفته 
نتوانم از این انگشــت اســتفاده کنم! قربــان... هیــچ جای قانون ننوشــته که 
گر آن ها همه هوس  اجباری برای تحمل آزار از جانب حیوانات وجــود دارد! ا

کنند ما را گاز بگیرند که دیگر نمی شود توی این دنیا زندگی کرد!
آچومیه لــوف در حالی کــه ابرو بــال و پاییــن می انــدازد، با تحکم مــی گوید: 
خوب، باشد. حال این سگ کی هســت؟ من به این قضیه جدًا رسیدگی 
کــه ســگ هایتان را همین طــوری  می کنــم. مــن بــه شــما یــاد می دهــم 
ول نکنیــد! دیگــر موقعــش رســیده کــه بــه آن هایی کــه بــه قانــون احترام 
نمی گذارند درســی داده شــود. من صاحــب این ســگ را تنبیه می کنم. 
به او می فهمانم که با کی طرف اســت! و در حالی که به طرف پاسبان 
می چرخــد، داد می زنــد: یلدیریــن ببین این ســگ مال چه کســی 
اســت و در این مورد گزارشــی تهیه کن. ســگ کشــته خواهد شد. 

زود باش! به هر حال، فکر کنم یک سگ هار باشد. سگ کیست؟
یک نفر از لبه لی جمعیت می گوید: ظاهرش سگ ژنرال ییگالوف 

است.
- سگ ژنرال ییگالوف؟! هووم! یلدیرین، شــنلم را از تنم دربیاور، هوا 

خیلی گرم است! مثل این که می خواهد باران ببارد.
آچومیه لــوف در حالی که بــه طــرف خریوکین مــی چرخد، می گویــد: این 
وســط یک چیزی هســت که من نمی فهمــم؛ آخر این ســگ چــه طوری 
می توانســته تو را گاز بگیرد؟ قدش آن قدر نیســت که به سر انگشتان تو 
برسد. این سگ، به این کوچکی و تو به این بزرگی! تو احتماًل انگشتت 
به ســوزنی، چیــزی گرفتــه و بریــده، و آن وقت فکر ســگ به ســرت زده و 
خواسته ای که از این طریق پولی به جیب بزنی. من آدم هایی مثل تو را 

خوب می شناسم؛ شما خیلی بدجنسید!
- قربان! او ســیگارش را به صورت ســگ پرت کــرده، اما ســگ که احمق 

نیست، در عوض او را گاز گرفته.

 آنتوان چخوف
مترجم: سروژ  استفانیان

آفتاب پرســــــــــــــــت
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- دروغ می گویــد قربان! او اصــاًل نمی فهمد چه می گویــد. اجازه بدهید تا خــود قاضی حکم 
بدهد. قانون می گوید که حال دیگر همه با هم برابرند. من خودم یک برادری در اداره پلیس 

گر شما... دارم، ا
- حرف نزن!

پاســبان متفکرانه می گویــد: نه، این ســگ ژنرال نیســت. ژنــرال از این جور ســگ ها نــدارد. 
سگ های او فرق دارند.

- مطمئنی؟
- بله قربان! کاماًل مطمئنم.

- خودم هم این را می دانستم. ژنرال سگ های گرانقیمتی دارد. اما این یکی! این نه موی 
درستی دارد نه شکل و شمایل حسابی.

گر یک چنین سگی توی مسکو  مردم چرا این طور سگ هایی را نگه می دارند؟ هیچ می دانی ا
یا سن پترزبورگ پیدا شود چه می شود؟ آن ها دیگر صبر نمی کنند ببینند قانون چه می گوید، 
بلکه فورًا... و این پایان ماجراست. خریوکین! تو درد کشیده ای، و من از کنار این موضوع به 

راحتی نمی گذرم. باید درسی درست و حسابی به آن ها بدهم!
پاسبان با صدای بلند فکرش را بیان می کند که: اما با وجود این، شاید هم سگ ژنرال باشد! 

یک روزی من توی حیاط ژنرال، یک سگ مثل این را دیدم.
صدایی از میان جمعیت می گوید. مسّلم است که این سگ ژنرال است.

- یلدیرین! کمکم کن تا پالتویم را بپوشم. هوا سرد است. سگ را به منزل ژنرال ببر و از آن ها 
بپرس. بگو کــه مــن آن را پیدا کــرده ام و برایشــان فرســتاده ام. بــه او بگو که نگذارد ســگ به 
گر هر کسی که از راه  برســد و سیگارش را به  خیابان بیاید. احتماًل سگ گرانقیمتی اســت. ا
دماغ او بکوبد، در مدت کوتاهی از بین خواهد رفت. سگ، حیوانی بسیار دوست داشتنی 
اســت. و تو، مرتیکه احمق! دســتت را بیاور پایین! لزم نیست آن انگشت مســخره ات را به 

همه نشان بدهی. تقصیر خودت است!
- آشپز ژنرال این جاست. بگذارید از او بپرسیم. سالم پروخور! یک دقیقه بیا این جا! نگاه کن 

ببین این سگ مال شماست؟
- این سگ؟! ما هیچ وقت این طور سگی نداشته ایم!

آچومیه لوف می گوید: این ســگ ارزشــش را ندارد کــه در موردش پرس وجوکنیــم. این یک 
گر من می گویم این یک سگ ولگرد  سگ ولگرد است. بیش از این نمی توان چیزی گفت. ا

است، پس یک سگ ولگرد است! او کشته خواهد شد.
پروخور ادامه می دهد: این سگ مال ما نیست، این سگ به برادر ژنرال که تازه از راه رسیده 
تعلق دارد. ارباب من از این جور ســگ ها خوشــش نمی آید، اما برادرش برعکس، خوشش 

می آید.
آچومیه لوف می پرســد: پس بــرادر ژنــرال، ولدیمیــر ایوانویچ رســیده اســت؟و در این حال 

لبخندی بر چهره اش می نشیند.
- خوب، خوب، پس او رسیده و من خبر نداشتم! آمده که سری بزند؟

- بله قربان، برای دید و بازدید آمده.
- خــوب، خوب، پس می گویی این ســگ اوســت؟ خیلی خوشــحالم. برش دار! یک ســگ 
کوچولوی قشنگ. یک سگ کوچولوی تند و تیز چه گازی از انگشت یارو گرفته! ها، ها، ها. 

چرا می لرزی کوچولوی خوشگل؟ این یارو آدم پستی است.
پروخور، ســگ را صدا می زند و همراه بــا او دور می شــود. جمعیت به خریوکیــن می خندد. 

آچومیه لوف او را تهدید می کند:
- آخرش یک روزی می گیرمت!

 .و در حالی که خودش را در شنلش می پوشاند، به راهش در میان بازار ادامه می دهد

مطالعه، درمانی شگفت انگیز

که از ناراحتی ها و مشکالت روانی مزمن  کسانی  یکی از راه های درمان 
رنج می برند، مطالعه و کتاب خواندن است. تحقیقات اخیر پژوهشگران 
نشان می دهد کسانی که روزانه حداقل دو ساعت مطالعه دارند، نه تنها 
عمر طولنی دارند، بلکه از سالمت جسمی و روانی بیشتری نسبت به 

کسانی که مطالعه ندارند برخوردارند.
یکی از ســرگرمی های دوران کودکــی که والدین بــه آن زیاد هــم توجه نمی 
کنند، مطالعه اســت. کتــاب خواندن بــرای کــودکان و آمــوزش مطالعه به 
آن ها در هر روز کمک شــایانی در حل مشکالت و کنار آمدن با سختی های 
دوران نوجوانــی می کند. اغلــب دانش آموزان مــی توانند هر روز ســاعتی را 
به مطالعه اختصاص دهند، اما اغلب این کار را نمی کنند و ســرگرمی های 
دیگــر از قبیــل رایانه،بازی یــا تلویزیــون را ترجیــح می دهند. ایــن در حالی 
مطرح می شــود که محققان معتقدند عالقــه به مطالعه ریشــه در کودکی 
بچه ها دارد.تحقیقات نشــان داده افرادی که مطالعه می کنند، احساس 
رضایت بیشــتری از زندگــی دارنــد و  کمتر به افســردگی دچار می شــوند. در 
این تحقیقات از مطالعه به عنوان یکی از شــیوه های مقابله با استرس نام 
برده شده و به کســانی که اســترس دارند توصیه می شود تا بیشتر مطالعه 
کنند، چرا که هنگام مطالعه، مغز وقت کمتری برای رســیدگی به مســائل 
حاشــیه ای دارد. در دوران نوجوانــی بــا توجه بــه تغییــرات فیزیولوژیکی و 
روانی ، ذهن نوجوان بســیار درگیر مسائل حاشــیه ای می شود، به همین 
دلیل خســتگی، بی قراری،اضطراب، افســردگی، انحراف، تمایــل به مواد 
مخــدر  و  مواجه با تنش های روانی بســیار زیاد می شــود و بــه همین خاطر 
محققــان معتقدند کــه از کودکــی باید به کــودک انــس و ارتباط بــا کتاب را 
آموخت تا این مطالعه در نوجوانی و هنگام مواجهه با مشــکالت بتواند به 

او کمک کند.
در واقع مطالعــه نوعی ورزش ذهن اســت. کســانی که ذهن آرام و ســالمی 
دارند دارای جسم سالمی هم هســتند. ذهن آرام باعث می شود تا هنگام 
مشکالت، ذهن شیوه ای منطقی را انتخاب کند. ذهن آرام به دنبال تنش 
نیســت و اغلب به مشــکالت به عنوان مســئله ای قابل حل نــگاه می کند. 
مطالعه، تمایل بــه کجروی هــا و افــکار منفــی را از بین می بــرد. تحقیقات 
اخیر همچنیــن نشــان داده اشــخاصی که مطالعــه می کنند حتــی خواب 

راحت تری نسبت به کسانی که مطالعه نمی کنند دارند .
پس می توان از مطالعه به عنوان دارویی معجزه آسا در درمان بیماری ها و 

 .مشکالت روانی یاد کرد

منبع: تایمز اند ترانسکریپت،نویسنده :سوزان جفرز

ترجمه: مرجان آقبالغی
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یادداشت

یعنــی  یکــی متــاب،  تعبیــر  بــه  یــا  کتابســازی 
کتاب هایــی که شــکل و ظاهری کتــاب را دارند 
و گاه حتی خیلی تر و تمیز و شــکیلند، اما وقتی 
اهل کتاب بازشــان می کند، انگشت حیرت به 

دندان می گزد.
به عبارت دیگــر همــان گندم نمــای جوفروش 
کاًل بــه دو دســته  اســت. متاب هــا را می تــوان 
تقســیم کرد؛ اول تألیف: در این زمینه متاب از اعتبــار و تحقیق علمی 
برخــوردار نیســت و نویســنده، گاه حاصــل تــالش دیگــران را بــه یغمــا 
می برد و بعضًا بــا تغییر برخی جمالت و کلمات ســرهم بندی می کند و 
به نام خود جا می زند یا زحمت کافی نمی کشد و یا اصوًل در زمینه ای 
 کــه می نویســد از صالحیــت و دقــت و وســواس برخــوردار نیســت. 
و... دوم ترجمه: مترجم یا توان و فرهنــگ و دانش لزم را برای ترجمه 
ندارد و یا شتابزدگی و عجله به خرج می دهد )یا هر دو با هم( و حاصل 
کار ســطحی و بی مایــه از آب درمی آیــد و وقت و پــول و انرژی عــده ای را 
کثر کتاب ها نیز  که گفتم عمومیت دارد و شامل ا تلف می کند. )اینها را
می شود.(  حال این پرسش 
ذهــن  بــه  شــاید 
متبــادر شــود که 

 چه شرایطی باید فراهم شود تا دیگر شــاهد این گونه حرکات نباشیم؟ 
آنچه را در بال گفتم معکوس بفرمایید، تا شرایط لزم حاصل آید. فقط 
در اینجــا می خواهم بــر اهمیت ویرایــش یا دســت کم یك بــار خواندن 
کیــد  گاه و حتی المــکان متخصــص را پیــش از چــاپ تأ خواننــده ای آ

کنم. 
کتابســازی یــا همــان متــاب، متأســفانه بــر اوضــاع نشــر و کتابخوانــی 
تأثیــر منفــی هــم می گــذارد. مثالــی می زنــم: موقعــی کــه چــاپ کتاب 
»تانگــوی تك نفــره: زندگی نامــه آنتونی کوئیــن« با ترجمه مــن مراحل 
نهایــی کار را طــی می کــرد، نماینــده ناشــر محترمــی بــه مــن تلفــن زد 
و بیش از ســه ربع ســاعت وقتم را تلــف کرد و پرســید کتاب مــن در چه 
مرحلــه ای اســت و الــی آخــر و بــا توجــه بــه شــواهدی کــه در دســت او 
بــود  او را راهنمایــی کــردم کــه کتــاب بــزودی چــاپ خواهدشــد، امــا 
پــس از گرفتــن اطالعــات از من ترجمــه ناقــص و مغلوط همــان کتاب 
 را بــه ســرعت تمــام و کــم و بیــش همزمــان با کتــاب مــن منتشــر کرد.
بــه ظاهــر چشــمگیر هــم دارد  بــازاری و   کتــاب ایــن ناشــر طرحــی 
ارزان تــر  آن  قیمــت  و  شــد  حــذف  متــن   از  250صفحــه  چــون  و 
)حــال  رســید،  دوم  چــاپ  بــه  یــا  کــرد  بیشــتری  فــروش  درآمــده، 
کتــاب اول مــن هنــوز بــه فــروش نرســیده( خواننــده عــادی  آنکــه 
کتــاب حــذف شــده، به عــالوه بســیاری  کــه نمی دانــد ایــن همــه از 
اســامی آن غلــط  نوشــته شــده و جمــالت بســیاری از نظــر دســتوری 
و...  می بــرد  خانــه  بــه  و  می خــرد  را  آن  اســت،  غلــط  ترجمــه   و 
ظاهرًا کتاب را به دســت ویراســتار هم داده اند، اما ویراستار هم مانند 
مترجم اولین بــار نامش در کتابی آمده و معلوم نیســت واقعــًا کتاب را 
ویرایش کرده اســت یا نه! از ایــن مثال ها از موی ســر زیادتر اســت، اما 
گاه هست که نام »ژان  فقط یکی را می گویم: کدام مترجم یا ویراستار آ
آنوی« نمایشــنامه نویس فرانســوی را که تصادفًا چند نمایشنامه اش 
در روزگار جوانی ما به فارسی هم ترجمه شده، نداند و بنویسد و ضبط 
گر چنین کسانی نمی دانند، می توانند  کند: »جین آنوله«! دســت کم ا
از دیگران بپرسند. این مشــتی بود نمونه خروار که از بر نوشتم. یکی از 
راه های روشــن کردن این موضوع نوشــتن نقد و نظر در مطبوعات به 
دست آدم های صاحب صالحیت است. این هم فقط یکی بود البته و 

.را ه های دیگری هم هست

کتابسازی و لطمه به 
فرهنگ مکتوب

مهدی غبرایی
 مترجم و منتقد ادبی



جوانان

 سازمان جوانان
 قلب تپنده هالل احمر

من داوطلب هستم
»پیمان« جوانان

شادی های  پایــدار
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گزارش

کــه بــشــوی، از  وارد خــیــابــان رشــیــد یــاســمــی 
ساختمان مرکز هالل احمر جمهوری اسالمی 
خ جمعیت هالل  کنی، هالل سر گذر  که  ایران 
احمر روی ساختمان دیگری هم دیده می شود؛ 
ساختمانی که بی شک می توان آن را قلب تپنده 
هالل احمر و فعالیت های بشردوستانه در کشور 
دانست؛ ساختمان سازمان جوانان جمعیت 
از  فراتر  دغدغه هایی  که  جایی  احمر.  هــالل 
کرده و  کشور تالش  امروز داشته، برای فردای 
سعی در نهادینه کردن حس مسئولیت پذیری 
اجتماعی، عدالت طلبی، ایثارگری و... در ذهن 
و فکر نسل های جوان دارد. نسل های تازه ای 
که می توانند برای آینده کشور روزهای بهتری را 

رقم بزنند.

احمــر،  هــالل  جمعیــت  جوانــان  ســازمان 
نهــادی مردمــی و تخصصــی در امــور جوانان 
اســت که با انجــام فعالیت های راهبــردی در 
زمینه اصول، اهداف و ارزش های بین المللی 
ارائــه  بــرای  احمــر،  هــالل  و  ســرخ  صلیــب 
خدمات آموزشی، هدایتی و تربیتی، جوانان 
را جذب، توانمنــد و در قالب تیم های ورزیده 
سازماندهی می کند تا بتوانند از طریق انجام 
فعالیت هــای خداپســندانه، بشردوســتانه، 
امدادی، عالم المنفعه و داوطلبانه با دیگران 
تعامــل و امور خــود و جامعه را به شــکلی مؤثر 

اداره و هدایت کنند.

هفتاد سال قدمت 
از آبان ماه سال 1326 که این سازمان فعالیت 

خود را آغاز کرده اســت، نزدیــک به هفت دهه 
می گذرد. هفــت دهه عمــر کمی نیســت برای 
ســازمانی که تمــام فعالیت خــود را بــر فعالیت 
جوان هــا و ورود آن هــا به عرصــه فعالیت های 
در  و  کــرده  صــرف  بشردوســتانه  اجتماعــی 
کنــون کــودکان و نوجوانــان  واقــع جوان هــا و ا
هم محــور اصلــی برنامه هایــش برای داشــتن 

فردایی بهترند.
وارد طبقــه ســوم می شــوم. بــه گوشــه و کنــار 
سرک می کشــم، راهروهایی پر از تکاپو و رفت و 
آمد. به بخش های مختلف نگاهی می اندازم 
و متوجــه می شــوم ســازمان جوانــان، تنهــا 
برای جوانان نیست، این ســازمان برای همه 
گروه های سنی برنامه دارد و در همه استان ها 

نیز فعال است. 
طبق آمارهای موجود در سال 1351، سازمان 
جوانان در 10 استان کشــور واحدهایی داشته 
است. واحدهایی که به مرور بیشتر می شوند 
و در ســال 1357 بــه 20 واحــد افزایــش پیــدا 
می کند. این ســازمان پــس از پیــروزی انقالب 
اســالمی ایــران هــم بــا تغییراتــی در دوره های 
مختلــف مواجــه شــد، تغییراتــی که به ســبب 
بــرای  اداری  محیــط  ســاختارهای  تحــول 
بسیاری از نهادها و سازمان ها رخ داده است، 
اما بــا این همــه، ســازمان هنــوز هم بــه عنوان 
قلب تپنده هالل احمر مشغول فعالیت است و 
سال ها به طور مداوم سعی در گسترش دامنه 

فعالیت های خود داشته است.

از نونهاالن تا جوانان
هر نوجــوان و جــوان ایرانی که دوســت دارد در 
زندگی خود در حد توان و با بضاعت اجتماعی، 
علمــی و... بــرای کمــک بــه هم نــوع و ترویــج 
کنــد،  بشردوســتی در ســطح جهــان تــالش 
می تواند با عضویت در ســازمان جوانان هالل 
احمر، عالوه بر غنی سازی اوقات فراغت خود، 
بــا اقــدام در امــور خیریــه، امــداد و کمک های 
اولیــه را بیامــوزد و تمریــن کنــد تــا در ســوانح و 
حوادث بتوانــد خود و دیگــران را نجات دهد و 
گر  به زندگی و ســالمت انســان ها کمک کند. ا
دوســت داریــد زمــان جوانی خــود را در مســیر 
صلح طلبــی بگذرانیــد، بــرای خــود و دیگــران 
انســان مفیــدی باشــید و از بی احترامــی بــه 
انســان ها و خشــونت علیه بشــریت جلوگیری 

 سازمان جوانان
 قلب تپنده هالل احمر

تربیت نسل دغدغه مند و مسئولیت پذیر، مسئولیت مهم و بزرگ 
سازمان جوانان هالل احمر است
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کنید، به خیل عظیم گروه های بشردوستی در 
سازمان جوانان بپیوندید.

ایــن عبــارات روی نخســتین صفحــه ســایت 
سازمان جوانان درج شــده و در امکانی تحت 
ســازمان  عضویــت  جامــع  »ســامانه  عنــوان 
جوانــان هــالل احمــر« فرصــت پیوســتن بــه 

سازمان برای جوانان فراهم می شود. 
حال البتــه نه تنها نوجوانــان و جوانــان، بلکه 
تحــت  کــودک  مهدهــای  در  هــم  نونهــالن 
شــرکت  بــا  و  هســتند  خــاص  آموزش هــای 
در جشــنواره ها و برنامه هــای خــاص تحــت 
آموزش هــای مد نظــر ســازمان قــرار می گیرند 
و 5 ســاله ها تــا 29 ســاله ها، همــه می تواننــد 
در ایــن فعالیت هــا حضــوری فعــال داشــته 
باشند. فعالیت هایی که در قالب دو معاونت 
پیــش دبســتانی و دانش آمــوزی، و جوانــان و 

دانشجویی دسته بندی می شوند.
فعالیت های ســازمان جوانان همواره به طور 
شــاخص در مدارس مطــرح بــوده و از دهه 80 
ایــن فعالیت هــا بــه ســایر رده های ســنی هم 
گســترش یافته و حال شــاهد فعالیــت پررنگ 
اعضــای  کوچک تریــن  پرجنب و جــوش  و 
سازمان اســت. فعالیت دو کانون غنچه های 
کانون هــای دانش آمــوزی، در ایــن  هــالل و 

معاونت برنامه ریزی و ساماندهی می شود.
تا کنــون راه اندازی ســه هــزار کانــون غنچه ها 
کــودک پیگیــری شــده و قــرار  در مهدهــای 
کز  اســت این کانون در مهدهای کــودک و مرا
کم برخوردارتــر،  مناطــق  در  پیش دبســتانی 
به خصوص مناطق مرزی، فعالیــت خود را به 

طور جدی پیگیری کرده و گسترش دهد.
کانــون دانش آمــوزی هــم در راســتای جــذب 
عالقه منــد  دانش آمــوزان  آماده ســازی  و 
و  امــدادی  خدمــات  داوطلبانــه  انجــام  بــه 
عام المنفعه، بر اساس توافقنامه منعقد شده 
با وزارت آموزش و پرورش و همچنین سازمان 
دانش آمــوزی در مــدارس تحــت پوشــش )بــر 
اســاس ســهمیه مورد توافق( ایجاد می شود. 
در ایــن کانون هــا بــا برنامه ریزی جهــت ثبت 
دانش آمــوزان  ســازماندهی  و  آمــوزش  نــام، 
عالقه منــد، ضمــن فرهنگ ســازی در انجــام 
امــدادی، زمینــه ای  و  خدمــات داوطلبانــه 
مناســب جهت شــناخت عینی دانش آموزان 
وجــود  بــه  آن  مصادیــق  و  نوع دوســتی  از 

می آید. در ســال 93 با توجه به تفاهمنامه ای 
کــه بــا وزارت آمــوزش و پــرورش منعقــد شــد، 
کــه پیــش از ایــن  کانون هــای دانش آمــوزی 
منحل شده بودند و فعالیتی نداشتند دوباره 
در مدارس شــروع بــه کار کردند و در قــدم اول 
8 هزار کانون در مدارس سراســر کشور افتتاح 
شــد و قرار اســت این تعداد بــه 20 هــزار کانون 

افزایش پیدا کند.
ســازمان  جوانــان  و  دانشــجویی  معاونــت 
جوانــان هــالل احمــر هــم یکــی از مهم تریــن 
معاونت های این سازمان محسوب می شود. 

دوران  گذرانــدن  از  پــس  ســازمان  اعضــای 
دانش آموزی در مــدارس در قالب کانون های 
مختلف این معاونــت به فعالیت خود تا ســن 
29 ســالگی ادامــه می دهنــد. ایــن معاونــت از 
اداره هــای دانشــجویی و طــالب، اداره تربیت 
بدنــی، اداره جوانان و روســتایی و اداره اردوها 
و مســابقات تشکیل شــده اســت که کانون ها 
در زیرشــاخه همین ادارات فعالیت می کنند. 
از طرفــی در چنــد ســال اخیــر بیــش از پیش بر 
فعالیت اعضــا و تشــکیل ســاختاری که تحت 
کید شــده اســت و  نظــر اعضــا هدایــت شــود تأ
بــه همیــن خاطــر کانون هــا بیــش از گذشــته 
فعال شــدند و اعضای آن ها فعالیت بیشتری 

داشتند.

پژوهش محوری برنامه ها
معاونت آمــوزش و پژوهش ســازمان جوانان، 
بــه عنــوان یکــی از ســه معاونــت اصلــی ایــن 
ســازمان، در ســال 93 احیــا شــد. بــر خــالف 
از  بســیاری  در  پژوهــش  و  آمــوزش  این کــه 
ســازمان ها و نهادهــا بــه یــک موضــوع فرعــی 
تبدیل شــده اســت، این معاونت در ســازمان 

جوانان، کارکــرد عملیاتی دارد و این بیشــتر در 
راســتای فعالیت های ســازمان جوانــان که بر 
پایه آموزش و فرهنگ ســازی بنا نهاده شــده، 

استوار است.
آموزش، یکی از دو رکن اساسی در این معاونت 
اســت. حتــی می تــوان گفت بــا توجــه بــه نوپا 
گذشــته  بــودن ایــن معاونــت، در یــک ســال 
کارهــا و فعالیت هــای انجام شــده بــر  بیشــتر 
آموزش معطوف بوده است. اما کار آموزش در 
معاونت آموزش و پژوهش در دو دســته اصلی 
آموزش هــای عمومــی یــا پایــه، و آموزش های 
تخصصی طبقه بندی می شود و تمام کسانی 
که بــه عضویــت ســازمان جوانــان هــالل احمر 
درمی آینــد، یــک دوره آموزشــی 35 ســاعته 
تحت عنــوان امــداد و کمک های اولیــه و یک 
دوره آموزشــی 15 ساعته تخصصی را پشت سر 
گذاشــته و با اصــول اولیه صلیب ســرخ و هالل 
احمر آشــنا می شــوند. تمام کارهای لزم برای 
برگزاری این دوره های آموزشــی در این بخش 

انجام می شود.
در بخش پژوهش نیز تمرکز و نگاه بر این اســت 
که برای انجــام فعالیت های آتی، بررســی و کار 
تحقیقاتــی انجــام شــود تــا برنامه ریــزی بــرای 
کارها به گونه ای باشد که همه چیز در راستای 
اصــول و اهــداف ســازمان جوانــان و جمعیت 
هــالل احمــر انجــام شــود. بــر ایــن اســاس، 
آیین نامــه و دســتورالعمل ها در حــال تدویــن 
اســت تا مشــخص شــود که کارهای پژوهشی 
بر چه اساســی باید انجام شــود. به این شــکل 
ســرفصل ها و عناویــن پژوهش، بــا هماهنگی 
استان ها انتخاب می شود تا برنامه ریزی برای 
نشســت های علمــی مرتبــط بــا فعالیت های 

سازمان صورت گیرد.
گــذر از راهروهــای طبقــه ســوم و ســر زدن  بــا 
بــه دفتــر معاونــان بخش هــای مختلــف، در 
جریان عمده فعالیت های آن ها قرار گرفتیم. 
فعالیت هایی کــه در ادامه به آن هــا پرداخته 
می شود و هر چند بیشتر جنبه فرهنگ سازی 
کــردن  دارنــد، امــا بســیار دشــوارند و عملــی 
آن ها فکــر و ایده هــای درخشــان می خواهد؛ 
ایده هــا و برنامه هــای اجرایی کــه حرف های 
مدیر و معاونان مجموعه مــا را به انجام آن ها 
و داشــتن آینــده ای دلچســب تر و شــیرین تر 

  .امیدوار می کند

فعالیت های 
سازمان جوانان 
همواره به طور 
شاخص در مدارس 
مطرح بوده و از دهه 
80 این فعالیت ها 
به سایر رده های 
سنی هم گسترش 
یافته و حاال شاهد 
فعالیت پررنگ و 
پرجنب و جوش 
کوچک ترین 
اعضای سازمان 
است

سازمان جوانان، تنها برای جوانان نیست، این سازمان برای همه گروه های سنی برنامه دارد و 
در همه استان ها نیز فعال است.
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گفتگو

ســازمان جوانان هالل احمــر از جمله نهادهــای مهم و البتــه در جامعه 
کمتر شناخته شده اســت. کمی درباره فعالیت های این سازمان توضیح 

دهید. 
ســازمان جوانــان بســتر حضــور جوان هــا را در جمعیــت هــالل احمــر 
فراهم می کند و در واقع از همین ســازمان اســت که نیروهای جوان، 
آموزش دیده و با دیگر بخش های جمعیت هالل احمر مانند سازمان 
امداد و نجــات و... رابطــه برقرار کــرده و در فعالیت هــای دیگر حضور 
پیدا می کنند. کلیه فعالیت هایی که در ســازمان داریم را می توان در 
دو بخش تعریــف کرد: یکی فعالیت های بشردوســتانه کــه با اهدافی 
چون حفــظ جــان انســان ها، گســترش صلــح و دوســتی در جامعه و 
کاهش آلم بشــری انجام می شــود و دیگری امداد و نجات و حوادث 
و... که جوانان ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به عنوان امدادگر 

تجربه می کنند. 

مخاطبان شما در سازمان در چه رده سنی هستند؟
5 تا 29 سال. 

پس با گروه ســنی کــودک و نوجوان هم ســر و کار دارید. چــه برنامه هایی 
برای این گروه های سنی تدارک می بینید؟

در بحث کودکان 5 تا 7 ســال باید بگویم که در ارزشــمندترین سنین 
برای یادگیری هســتند و هر چه در این دوره به آن هــا بیاموزیم، برای 
همیشــه در وجودشــان نهادینه می شــود. این گروه ســنی در کانون 
غنچه ها جای دارند. در ایــن کانون فعالیت ها خیلی جذاب اســت، 
آن قدرکه وقتــی ما خودمــان فیلم ها را مــی بینیم لــذت می بریم. قرار 
اســت به کودک پنــج ســاله بشردوســتی یــاد بدهیــم. یــاد می دهیم 
گر با کسی قهر  چگونه به برادر، پدر و مادر و بزرگ ترها احترام بگذارد، ا
گر خواهر و برادر قهر هســتند او برود آن ها را آشتی  اســت آشــتی کند، ا
بدهد. برایشان مســابقه نقاشــی می گذاریم با موضوع آشتی و صلح، 
یا برنامه هایی چون »دست های مهربان« را برایشان برگزار می کنیم. 
در ایــن برنامه بچه هــا را تشــویق می کنیــم به دیگــران کمــک کنند و 
اســباب بازی هدیه بدهنــد. این بچه هــا از همین حال یــاد می گیرند 
نوع دوست، خّیر و بشردوست بار بیایند. همچنین به همین بچه ها 
گر زلزله آمــد چه کار کننــد، به آن هــا خروجی ایمن  یاد می دهیم کــه ا
را یــاد می دهیــم. در قالــب بازی هــا، پناه گیــری را بــه آن هــا آمــوزش 
می دهیم. ایــن موارد، هــم در اعتمــاد به نفــس بچه ها اثــر دارد و هم 
باعث می شــود فکر کنند چیزی بلد هستند. شــماره های امدادی را 

نیز به آن ها یاد می دهیم. 
در بخــش دانش آمــوزی هــم فعالیت هــای امــدادی و بشردوســتانه 
انجام می دهیــم. یکــی از بزرگ تریــن کارها، طــرح »دادرس« اســت؛ 
طــرح آماده ســازی دانش آمــوزان بــرای روزهــای ســخت. در ایــن 
ســطح که یک کار مشــترک با وزارت آموزش و پرورش اســت، ســالنه 
450 هــزار دانش آموز را در هشــت هزار مدرســه آمــوزش می دهیم. به 
این افراد 8 مهــارت ابتدایــی کمک های اولیــه را آمــوزش می دهیم. 
خ داد، آغاز کردیم.  این کار را بعــد از اتفاقی که در مدرســه شــین آباد ر

با دکتر مسعود حبیبی
رئیس سازمان جوانان هالل احمر

دولت هر قدر برای 
سازمان جوانان 

سرمایه گذاری کند
کم است 

زینب مرتضایی فرد

هر چند خیلی ساده و صمیمی است و رفتارهای معمول مدیران را ندارد، 
که خبرنگار زمان  خوش قول است و برنامه هایش را طوری تنظیم می کند 
ح می شود،  که مطر کار  زیادی را پشت در دفترش منتظر نماند، اما بحث 
مدیری بسیار باهوش و دقیق است. خوب می داند کجاست و قرار است 
کند. دغدغه ها و نگاهش به سازمان جوانان هالل احمر نشان از  چه 
آشنایی اش با رسالت مجموعه مدیریتی اش دارد. دکتر مسعود حبیبی که 
این روزها با همه توانش سعی در ارتقای این مجموعه دارد، یک صبح 
تابستانی ما را در دفترش پذیرفت تا به سؤاالتمان دربــاره برنامه های 

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر پاسخ دهد. 
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گــر بچه های  من آن جــا نبــودم و نمی توانم دقیــق قضاوت کنــم، اما ا
خ  مدرسه، برخورد با آتش را بلد بودند، شاید اتفاق تا این حد سخت ر
گر رویشــان را می کردند به دیوار، لاقل کمتر می سوختند.  نمی داد. ا
در این طرح به بچه ها یاد می دهیم در آتش سوزی چه کنند. برخورد 
با انواع و اقسام آتش ها، برخورد با خونریزی و جلوگیری از آن، برخورد 
با شکســتگی، چگونگی چــادر زدن و... بعد از این که آمــوزش دیدند، 

گــروه تشــکیل می دهنــد.  در 16 ســاعت بــا هــم 
می کننــد،  رقابــت  هــم  بــا  نفــره   14 گروه هــای 
رقابــت باعــث می شــود کار گروهــی را یــاد بگیرند 
و آموزش هایــی کــه دیده انــد هــم در وجودشــان 
نهادینه شــود. گروه منتخب مدرســه به منطقه 
مــی رود، بــاز آن جا هــم بــا هــم رقابــت می کنند و 
آمــوزش می بیننــد، در ســطح شهرســتان هــم 
همین طور. در سطح کشــور هم در قالب المپیاد 
آمــاده از هر اســتان یــک تیم دختــران و یــک تیم 

پسران با هم رقابت می کنند. 
در این جریان ما 400 هزار دانش آمــوز را با ادبیات 
کمک هــای اولیــه آشــنا می کنیــم و ســالنه ایــن 

تعداد دانش آموز را بســیج می کنیم برای آمــوزش کمک های اولیه که 
در کشورهای پیشرفته جزو مهارت های شهروندی الزامی است. این 
برای جمعیت هالل احمر افتخار بســیار بزرگی اســت که هر ســال این 
کار را انجام  می دهد. انتخابات برگزار کردیم تا دانش آموزان خودشان 
باشــند.  کانــون هــالل احمــر مدرسه شــان  عضــو شــورای اجرایــی 
خودشان رأی می دهند و انتخاب می کنند، وقتی به آن ها مسئولیت 
می دهیــم مســئولیت پذیر می شــوند و از همیــن حــال یــاد می گیرنــد 

پاسخگو باشند. 
ما در حوزه دانشــجویان هم همین فعالیت های 
بشردوســتانه را دنبــال می کنیــم. فعالیت هــای 
در  مــا  کانون هاســت.  قالــب  در  حــوزه  ایــن 
مهدهای کــودک، 300 هزار کانــون، در گروه های 
دانش آموزی 8 هزار کانون و در دانشــگاه هایمان 
کــه همــه اعضــای  کانــون داریــم  بیــش از 1200 
بعضــی  حــال  هســتند؛  دانشــجو  کانــون  ایــن 
کانون هایمــان هــزار عضو دارنــد و بعضــی 40 نفر. 
کانون هــای موفــق  ولــی دانشــگاه آمــل یکــی از 

ماست که بیش از هزار و دویست عضو دارد. 

دانشجوها در این کانون ها دقیقًا چه کاری انجام می دهند؟ 
اعضا با هم تبادل نظــر می کنند و برای فعالیت های بشردوســتانه مد 
نظر خودشــان موضوع انتخاب کــرده، برنامه ریزی و عمــل می کنند. 
هر کانون دبیری دارد که خودشــان انتخاب می کنند. کار بسیار بزرگ 
ایــن حــوزه، هویت بخشــی بــه جوانــان و آمــوزش مســئولیت پذیری 
کانون هــای جوانــان را ایجــاد  آن هاســت و در همیــن راســتا مجامــع 
کردیم. 800 کانــون آزاد جوانــان را در شــهرها داریــم و 1200 و اندی هم 

در دانشــگاه ها. دبیــران ایــن کانون هــا در هــر اســتان دور هــم جمــع 
شــده اند و شــورای مرکزی هر اســتان را تشــکیل داده انــد و کار تعامل 
میان کانون ها را پیگیری می کنند. این شورای مرکزی در واقع محلی 
اســت برای تعامل بــا کانون ها، هماهنــگ کــردن فعالیت هــا و... و از 
این طریق ایده های جوانان هم به دســت ما می رســد؛ یعنی ابتدا در 
شوراها بررسی شده و بعد از تأیید، به افراد دخیل در تصمیم گیری ها 
ســپرده می شــود. این کانون ها در داخل کشــور 
هم یــک شــورای کلــی دارنــد؛ 9 نفر از شــوراهای 
دانشــجویی و 9 نفــر از شــوراهای مجامــع و ایــن 
عزیزان بازوی مشورتی مسئولین جمعیت بوده 

و از خالقیت های جوانان حمایت می کنند. 

ح هایــی چــون ایمنی و  ظاهــرًا ایــن جوانــان در طر
ســالمت مســافران نــوروزی هــم حضــور پررنگــی 

دارند. 
بلــه. بزرگ ترین فعالیت گســترده بشردوســتانه 
ما در سال، همین موضوع است. 20 هزار جوان 
در این فعالیت شــرکت می کنند و در 700 نقطه از 
کشــور در مبادی ورودی شــهرها پایــگاه می زنند و در عیــد و تعطیالت 
که همه در حــال اســتراحت و تفریح هســتند، این جوانان مــردم را در 
بخش هایی چــون چــادر ســالمت و ایمنــی و... راهنمایــی می کنند. 
بچه ها هــم بــه خیمــه کــودکان می رونــد و در مســابقات نقاشــی و... 

شرکت می کنند.  
بعد از راهنمایی مسافران که خیلی ارزشمند است، بحث ایمنی سفر 
اســت. در ســال بالغ بر چند هزار نفر در ایران به خاطر تصادف کشــته 
و ده ها هزار نفر معلول می شوند. علت های این 
حوادث با همکاری پلیس بررسی شده و به این 
نتیجه رســیده ایم که مهم ترین عامل، انســانی 
اســت. یعنــی یــا راننــده خســته و خواب آلــوده 
اســت، یــا بــا ســرعت زیــاد حرکــت می کنــد، یــا 
کمربند نبسته، 40 درصد هم خستگی است که 
باعث چپ کردن ماشــین می شــود. در این 700 
پایــگاه، جوانان مــردم را راهنمایــی می کنند و با 
گاهی  حســاس کردن مــردم، ســعی در ارتقــای آ

آن ها دارند.  

پــس کار شــما بــا جوانــان در بخــش آمــوزش آغــاز می شــود و آن هــا را بــه 
کــه خودشــان بخواهنــد در راســتای اقدامــات  ایــن ســمت می کشــاند 
بشردوســتانه و کمــک بــه جامعــه حرکــت کننــد. بــرای ایــن آموزش هــا و 
تأثیرگــذاری آن هــا چــه برنامه هایــی داریــد و چــه موضوعاتــی را انتخــاب 

می کنید؟ 
بله. در همــه کارها احتیاج بــه آموزش جوانان اســت، امــا آن طور که 
علم آموزش هم این روزها ثابت کرده اســت، بهترین یاددهنده خود 
جوانان هســتند. من از همســال و دوســت خــودم بهتــر می پذیرم تا 

در بخش دانش آموزی هم فعالیت های امدادی و بشردوستانه انجام می دهیم. 
یکی از بزرگ ترین کارها، طرح »دادرس« است؛ طرح آماده سازی دانش آموزان برای 

روزهای سخت

دکتر مسعود 
حبیبی: 
ما  در مهدهای 
کودک، 300 
هزار کانون، 
در گروه های 
دانش آموزی 
8هزار کانون و در 
دانشگاه هایمان 
بیش از هزار و 
دویست کانون 
داریم که همه 
اعضای این کانون 
دانشجو هستند؛ 
حاال بعضی 
کانون هایمان هزار 
عضو دارند و بعضی 
40 نفر
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گفتگو

دیگر گروه هــای ســنی. از این رو مــا آموزش همســالن به همســالن 
را تــا حــد ممکــن در برنامه هایمــان قــرار داده ایــم. مهم تریــن بحثــی 
هم کــه دنبال می کنیــم، بحث آســیب های اجتماعی اســت. به طور 
منســجم در حال پرداختن بــه موضوعات مهمی چون اعتیــاد و ایدز 
هســتیم. در بحث ایدز 140 نفــر از سراســر ایران آمدنــد و آموزش های 
لزم را دیدند تا بتوانند به دیگران هم منتقــل کنند و در بحث مبارزه 

با اعتیــاد هــم در طــرح پیمان ســخت مشــغول 
کــه مســئول ایــن  پیگیــری برنامه هــا هســتیم 
بخــش موضــوع را کامــل برایتان مطــرح خواهد 

کرد. 

پــس بــه نوعــی مهم تریــن کار شــما فرهنگ ســازی 
است. 

کار ماســت، امــا در  فرهنگ ســازی اصلی تریــن 
کنار آن مسئولیت ســاماندهی و تربیت و پرورش 
جوانان برای فعالیت های بشردوستانه امدادی 
و نوع دوستی را هم بر عهده داریم که بسیار مهم 

و دشوار است. 

این جوانان داوطلب حقوقی دریافت نمی کنند. درست است؟
بله. 

نگه داشتن آن ها با این حساب کار سختی نیست؟
گر ریزش هم داشته باشــیم اشکالی ندارد،  مسلمًا سخت اســت، اما ا
کــه یــک نفــر بــا مفاهیمــی چــون خدمــت بی منــت و کمــک  همیــن 

کار خودمــان  بــه دیگــران و... آشــنا شــده، مــا 
قطعــًا  جامعــه  در  شــخص  ایــن  کرده ایــم.  را 
انســان بهتری خواهد بود و بــر دیگران هــم تأثیر 
می گذارد. مگر دین اســالم از ما چــه می خواهد؟ 
و  دادن  یــاد  همیــن  را،  تأثیرگذاری هــا  همیــن 
گر ما  یــاد گرفتــن مهربانــی در حــق انســان ها را. ا
ظرفیــت جــذب شــخصی را نداشــته باشــیم و از 
پیش ما بــرود، همیــن که دیگــر می داند انســان 
بما هو انسان عزیز است، کافی است. همان طور 
کــه حضــرت محمــد)ص( به یــک یهــودی توجه 
می کرد و برایش فرقی میان او و مسلمان نبود، ما 
باید یاد بدهیم که انســان، پولدار، فقیر، ســیاه و 

ســفید ندارد و با همین آمــوزش، انســان محترم می شــود، همین که 
فرد یاد بگیرد هر جا دردمندی دید مراقبش باشد، کافی است. 

برایم عجیب اســت کــه در زمانــه ای کــه آدم ها فکــر منافع شخصی شــان 
هســتند، این جا جوانان رایــگان کار می کننــد. هیچ برنامــه حمایتی برای 

این افراد دارید؟ 
همۀ مســئله پول نیســت. به خاطر دارم در دوران نوجوانی مسئولیت 

یک مســجد را که به من می ســپردند، حاضر بودم بی چشمداشــت هر 
کاری بکنم، چرا؟ چون فکر می کردم آدم حســابم کرده اند. در بحث 
جوانان همین است. دبیر کانون خودش حرکت می کند و بقیه هم 
با همین حس حضور داشتن و مؤثر بودن به دنبالش. ما به بچه ها 
حقوق نمی دهیم، فقط بســتر شــکوفا شــدن استعدادهایشــان در 
مسیر بشردوستی را ایجاد می کنیم. افرادی که این جا عضو هستند 

قابل احترامنــد و باید با آن هــا متواضعانه رفتار 
کرد. من تک تــک این جوانــان را دوســت دارم و 

خوشحالم که آن ها هم همین حس را دارند. 

وجــود برنامه هــای ســازمان جوانــان را تــا چــه حد 
برای ایــن گروه های ســنی که مشــغول کار بــا آن ها 

هستید مفید می دانید؟
طبعًا تشــکل ها بــرای هدایت و ســالمت جامعه 
بســیار مفید هســتند. حال شــما در نظر بگیرید 
وقتی تشــکل ها بزرگ تری هــم دارند تــا چه حد 
برنامه هــای  تأثیــر بگذارنــد. وقتــی  می تواننــد 
یک ســازمان که با جوانان مرتبط اســت را آقای 
دکتر ضیایی، حاج آقا معزی و چنین افراد دلســوزی نظارت و بررسی 

می کنند، تأثیرگذاری به مراتب بیشتر می شود. 
صحبت هــای آقای دکتــر روحانــی، رئیس جمهــوری درباره ســازمان 
جوانان برایم بســیار جالب بود، ایشــان طوری صحبــت می کردند که 
گویی ســی ســال این جا حضور داشــته اند. ایشــان گفتند بــه جوانان 
گــر  فضــا بدهیــد، بــه آن هــا زبــان یــاد بدهیــد و همراهشــان باشــید، ا
بیاینــد این جا دعــوا نمی کننــد و اهل خشــونت نمی شــوند. مــن فکر 
می کنــم می توانیــم از همین جــا حــرف زدن بــا 
مخالــف خودمــان را یــاد بگیریــم و نســل آینــده 
زندگی بهتری داشــته باشــد و چه چیــزی بهتر از 
این. نکتــه مهم دیگــر این کــه ما طی ســال های 
گذشــته در جامعه مــان تــا حــدی نوجوان هــا را 
گرفته ایــم. مــن 15 ســاله بــودم جبهــه  نادیــده 
می رفتم، اما حال می گوییم 15 ســاله نمی تواند 
و یا نباید خیلی مســئولیت بپذیرد و درگیر شود. 
این اشتباه اســت، باید دوباره برخی پیوندهای 
همیــن  در  هــم  را  تجربــه اش  کــه  را  فرهنگــی 
ســال های جنــگ تحمیلــی و پیــروزی انقــالب 
داشته ایم، زنده کنیم. این جا دست من امانت 
اســت، مدیران بســیاری قبل من بوده انــد و زحمت کشــیده اند. من 
ایــن امانــت را تحویل گرفتــه ام تا بــه امید خــدا تالش کنــم لاقل یک 
قدم آن را ارتقــا دهم و بــه مدیر بعدی بســپارم. امیدوارم بــا همکاری 
دیگر مســئولن و توجه بیشــتر بــه ســازمان جوانــان بتوانم ایــن کار را 
انجــام دهم. این جــا دقیقًا جایی اســت که با امــروز و فــردا و فرداهای 
گــره می خــورد و هــر قــدر دولــت بــرای تربیــت نســل های آینــده  مــا 

 .سرمایه گذاری کند کم است

فرهنگ سازی 
اصلی ترین کار 
ماست، اما در 

کنار آن مسئولیت 
ساماندهی و تربیت 

و پرورش جوانان 
برای فعالیت های 

بشردوستانه امدادی 
و نوع دوستی را هم بر 

عهده داریم که بسیار 
مهم و دشوار است
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من نمی دانســتم؛ همان طــور که شــاید افراد زیــاد دیگری هــم اطالع 
نداشــته باشــند. حتمًا می دانیــد از چه حــرف می زنــم، از بخــش داوطلبان ســازمان 

گر رشــته تحصیلی ام مددکاری نبود و برای گذرانــدن دوره کارورزی  جوانان جمعیت هالل احمر. ا
پایم به این جا باز نمی شد، شاید هرگز با خبر نمی شدم؛ مثل خیلی ها که هرگز مطلع نمی شوند این جا چقدر 

می شود حس خوبی داشت. 
وقتی دوره کارورزی ام تمام شد، دلم اینجا گیر کرده بود، دوست داشتم باشم و در کنار دیگر اعضای مجموعه به کار ادامه 

دهم. وقتی در جریان فعالیت هــای داوطلبانه قرار گرفتــم ماندم و حال مدتی اســت که این جا خانه دوم من اســت. هم یاد 
می گیرم و هم تالش می کنم که حضورم مؤثر باشد. 

وقتی فکرش را می کنم می بینم هیچ وقت نمی توانســتم محیطی را به این ســالمت برای حضور پیدا کنم؛ محیطــی که هم به تو 
می آموزاند انســان بهتری باشــی و هم این حس را القا می کند که برای بهتر بودن اطرافیــان و جامعه ات تالش کنــی. یاد بگیری در 

زندگی گاهی هم باید بی چشمداشــت به انســان های دیگر یاری برســانی. قبــول دارم که هرکس بــرای زندگی اش برنامــه ای دارد و تا 
همیشه نمی تواند به کار داوطلبی فکر کند، اما خب... کار داوطلبی هم شیرینی هایی دارد که نمی شود از کنارش ساده گذشت. 

اصول سازمان جوانان به اصول رشته تحصیلی ام، یعنی مددکاری نزدیکی زیادی دارد. در هر دو قرار است به انسان ها کمک کنیم تا دنیا 
جای بهتری برای زندگی باشد. بشردوستی و انسان دوستی که ممکن است هر یک از ما دنبالش بگردیم را می توان اینجا پیدا کرد، می شود 

تجربه اش کرد. مگر ما انسان ها چه هستیم جز تجربه هایمان؟
تجربه هایی که این روزهــا در جامعه ما گاهی شــکل نامطلوبی پیدا کرده اند، شــکل نامطلوبی که الگویــی را ارائه می کند که بیــش از هر چیز ما 

را ســمت منفعت طلبی های گذرا هدایت می کند. در این شرایط اســت که باید تجربه هایی از جنسی دیگر هم داشــت. تجربه هایی که به ما یاد 
بدهند فقط برای خودمان نباشیم، ما این جا فقط برای خودمان نیستیم و این نکته خیلی مهمی است. 

اما با این همه، به عنوان عضو کوچکی از جوانان داوطلب ســازمان، دوســت دارم نکته ای را هم با مسئولن مطرح کنم. این جا طرح های خیلی 
خوبی برگزار می شود؛ طرح هایی که به خصوص در حوزه آسیب های اجتماعی اجرا می شوند و می توانند تأثیرات مهمی بر جامعه داشته باشند، 

گر با تأمیــن بودجه، امکان ادامه دار شــدن ایــن طرح ها فراهم شــود، قطعًا  اما برخی بعــد از چند دوره تمــام می شــوند و کوتاه مدت هســتند. ا
سازمان تأثیرگذارتر خواهد بود. وقتی این همه انگیزه و انرژی هست، وقتی با وجود همه مشکالتی که هر جوانی سر راه خود و زندگی اش دارد، 

باز هم آمار داوطلبان سازمان جوانان بالست، یعنی کشور با پتانسیل خوبی روبه روست که می توان با تأمین اعتبار برایش برنامه ریزی کرد 
و اتفاقات خوبی را برای نسل آینده رقم زد.

ما همه برای آینده تالش می کنیم؛ گاهی برای فــردا و گاهی هم برای فرداهــای دورتر. هر که دوراندیش تر باشــد، روزهای بهتری 
هم در انتظار جامعه اش خواهد بود. ســازمان جوانان به فرداها فکــر می کند، نه فقط فرداهای نزدیک، کــه فرداهای دور 

و دورتر. حال کمی فکر کنید، آیا حمایت بیشــتر از این ســازمان، فردای بهتری را برای همه مــا و فرزندان ما، برای 
  نسل های آینده که از همین حال نگرانشان هستیم رقم نمی زند؟

ما همه برای آینده تالش 
می کنیم؛ گاهی برای فردا 
و گاهی هم برای فرداهای 
دورتر. هر که دوراندیش تر 
باشد، روزهای بهتری هم 
در انتظار جامعه اش خواهد 
بود. سازمان جوانان به 
فرداها فکر می کند، نه 
فقط فرداهای نزدیک، که 
فرداهای دور و دورتر

من داوطلب هستم
فاطمه شیخ الملوکی 
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گفتگو

مبارزه با آسیب های اجتماعی چون اعتیاد، ایدز و... از جمله برنامه های 
گــر از افراد  ایــن روزهــای ســازمان جوانان اســت. ایــن در حالی اســت کــه ا
زیــادی دربــاره فعالیت های ســازمان بپرســیم، کمتــر احتمــال دارد به این 
گزینه برسند. چه شد که تصمیم گرفتید در برنامه هایتان سراغ آسیب های 

اجتماعی بروید؟ 
به نکتــه مهمــی اشــاره کردیــد. هــالل احمــر در کشــور مــا عملکردی 
متفــاوت از دیگــر کشــورها دارد. در کمیســیون فرهنگــی هــالل احمر 
و صلیــب ســرخ، بیشــترین تمرکــز روی فعالیت هــای اجتماعــی و 
بشردوســتانه اســت. چرا؟ چــون جمعیت های ملــی کمتــر در حوزه 
امــداد و نجــات تمرکز می کننــد، اما بــه خاطر این کــه ایران یک کشــور 
حادثه خیز اســت، هــالل احمر مســئولیت امــداد و نجــات را به عهده 
گرفته است. در خیلی از کشورها ارتش یا اورژانس این کار را می کنند، 
ولی ما ُبعد قطب امداد و نجاتمان بســیار پررنگ است و در این حوزه 
خدمات بســیار ارزشــمندی هــم ارائــه می شــود، این موضــوع باعث 
شــده فعالیت های بشردوستانه ما در ســایه امداد و نجات قرار گیرد. 
اما دربــاره این کــه چه شــد ســراغ آســیب های اجتماعی رفتیــم، باید 
بگویــم متأســفانه جامعــه، چنــدان دربــاره ســازمان و فعالیت هــای 
عام المنفعه و بشردوســتانه اش اطالعات ندارد، وگرنه افــراد زیادی از 
گاهی دارند. ما بــا کودکان، نوجوانان و  این بخش از فعالیت های ما آ
جوانان کار می کنیم و این یعنی می توانیم گام های بزرگی را در عرصه 
فرهنگ سازی برداریم و با برنامه هایی، ضمن پر کردن اوقات فراغت 
این گروه های سنی، به طور سالم تأثیرگذاری های بزرگ تری، بر آن ها 
و به تبع آن برجامعه داشته باشیم. از این رو پرداختن به آسیب های 
اجتماعی می توانــد در دســتور کار ما باشــد. ضمن این کــه جامعه در 
شــرایط خاصی به ســر می بــرد؛ این روزهــا از نظــر آماری، آســیب های 
اجتماعی از آســیب های طبیعی پیشــی گرفته اند و موضوع تا حدی 
جدی اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب هــم به شــخصه جلســاتی را با 
مســئولن برگزار کــرده و درباره ایــن موضوع صحبــت کرده انــد. ما در 
سازمان جوانان وظیفه داریم درباره این مسائل، دست کم با اعضای 
خودمــان کار کنیــم. ابتــدا بایــد ببینیــم جوان هــا و نوجوان هــا چــه 
نیازهایی دارند و چه عواملی موجب می شــود به ســمت آسیب های 
اجتماعی بروند و در قدم بعد هم به ارائــه آموزش های لرم بپردازیم. 
بنابراین ما آموزش هایمــان را در یک بخش که ذاتــِی خودمان؛ یعنی 
امداد و کمک های اولیه است، پیش می بریم و در بخش دیگر هم که 
بشردوستی اســت، به نیاز روز جامعه در محور آسیب های اجتماعی 

می پردازیم.

ح از  ح »پیمان« را در حال اجــرا دارید. این طر این روزها در این بخش، طــر
چه زمانی آغاز شد؟

مریم خبازیان

که لحظه هایی سالم و  قرار است »پیمان« بزرگی بسته شود؛ پیمانی 
کند؛ آرام آرام  کشور تزریق  عاری از مواد مخدر و دخانیات را زیر پوست 
کوچک تر آغاز شده و همه جا را بگیرد، مثل هر اتفاق خوب  از جمع های 
که از جایی آغاز شده و با مدیریت و نظارت صحیح توانسته در  دیگری 
جامعه نهادینه شود. »پیمان« یا همان پیشگیری مؤثر از اعتیاد در جهت 
نشاط جامعه، یکی از برنامه های حوزه آموزش و پژوهش سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر است که از چندی پیش آغاز شده و تابستان امسال 
کشور برمی دارد؛  گام های بزرگی در سراسر  با برنامه ریزی های انجام شده 
که البته به تابستان هم محدود نمی شوند و این امید هست  گام هایی 
کشور از طریق  کردن اعتیاد در  که در همه فصول سال و برای ریشه کن 
کبری محمدی، مسئول بخش  کند. با  گاه سازی نسل جوان ادامه پیدا  آ
ح انجام دادیم  آموزش و پژوهش سازمان جوانان گفتگویی درباره این طر

که در ادامه می خوانیم. 

»پیمان« جوانان  
کبری محمدی، مسئول بخش آموزش

ح پیشگیری و پژوهش سازمان جوانان از طر
از اعتیاد می گوید
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از ســال 92 کارهایی را با کمک اداره مبارزه با مواد مخدر آغاز کردیم و 
دوره های تکمیلی، پیشــگیری را به جوانان تحت پوشــش خودمان 
آموزش دادیم. آن زمان آموزش ها خیلــی نتیجه محور و فرآیند محور 
نبــود. در مقطعــی آموزش هایــی دادیــم، یک ســری آمدنــد دانشــی 
کســب کردند و رفتند، ولی از ســال جدیــد تصمیم گرفتیــم این طرح 
را فرآیندمحــور و نتیجه محور کنیم. بــه این صورت که بــر یک فرآیند 
گر یــک عضــو را آمــوزش می دهیــم، توانمند  مســتمر مرتبــط باشــد، ا
شود و بتواند همسالن خودش را هم آموزش دهد. تصمیم گرفتیم 
آموزش شــبکه ای ایجــاد کنیــم و به طــور مرتب اعضــای خودمــان را 
توانمند کنیم که در عرصه های مختلف بتوانند بر اســاس استراتژی 

yes پیش بروند.

درباره این استراتژی توضیح دهید.
این استراتژی در فدراسیون برای جوانان تعیین شده و برای جوانان 
ســه موقعیت نام می برد: رهبران، داوطلبان و بهره مندان. یعنی سه 
ویژگی یا دورنما را برای جوانان عضو متصور می شود. جوانان ما وقتی 
وارد فعالیت های ما می شوند، معموًل این ها را با هم و کنار هم تجربه 
می کنند. مثاًل جوانی که می آید آموزش پیشــگیری از اعتیاد را ببیند، 
می شــود بهره مند. دانشــی را کســب می کنــد کــه خــودش در برابر آن 
آســیب مصون می شــود. این اســتراتژی در طرح »پیمان« ما ساری و 

جاری است.

ح چگونه آغاز شد؟ طر
هــزار نفر جــوان که مطلقــًا ســمت آســیب های اجتماعــی نمی روند، 
ســیگار هم نمی کشــند، حداقــل 4 تا 5 ســال عضــو ســازمان جوانان 
بوده انــد، در چنــد طــرح ملــی شــرکت کــرده و دارای چنــد شــاخص 
دیگر هــم هســتند را جمــع کردیم و ســال گذشــته در هشــت منطقه 
کارگاه های آموزشــی دو روزه برایشــان برگزار کردیم. این کار به صورت 
پایلوت در استان هایی که بیشتر در معرض مسائلی چون خشونت، 
اعتیاد و تبعیض های منطقه ای بودند برگزار شــد؛ تهران، سیســتان 
و بلوچستان،کرمانشــاه، بوشــهر، خراســان رضــوی و کرمــان. در هــر 
شــعبه، اســتان های همجــوار هــم آمدنــد در کارگاه ها شــرکت کردند 
و ایــن افــراد شــدند ســرگروه. دســتورالعملی نوشــته شــد تــا آن ها که 
آمــوزش دیدنــد 49 نفــر از اعضای دیگــر را شناســایی کــرده و یک تیم 
تشــکیل دهند. هر کدام 7 رابط داشــته باشــند که کارشــان ســخت 
نباشــد و هــر کــدام از رابط هــا هــم 6 نفــر دیگــر زیــر نظــر خــود داشــته 
باشند. 7 هزار گروه 6 نفره تشکیل شــد، یک سرگروه ما، 49 نفر تحت 
پوشــش دارد. بــه ایــن صــورت در کل کشــور 50 هــزار نفر تحــت طرح 
پیمان قرار گرفتنــد و آموزش های آنالیــن یاد گرفتند. مــا با همکاری 

ســتاد مبارزه با مواد مخدر فیلم 8 ســاعته ای تولید کردیم. اســاتید، 
آموزش های پیشــگیری از اعتیاد و مهارت های اجتماعــی و فردی را 
در این فیلم بیان کردند. در فیلم نکاتی بیان شد از جمله این که چه 
مهارت هایی داشته باشــم که ســمت اعتیاد نروم، نه گفتن، ارتباط 
مؤثر و... گروه های تشکیل شــده، این فیلم را می بیننــد و درباره اش 
با هــم صحبت می کننــد. باورهــای غلــط دربــاره اعتیاد هــم از جمله 
موضوعــات مهمــی اســت کــه در فیلــم بــه آن پرداخته شــده اســت؛ 
باورهایــی از جمله این کــه نوجوان ها فکــر می کنند با یــک بار مصرف 
مواد معتاد نمی شوند، یا داشتن دوست معتاد تأثیری بر آن ها ندارد 
و یا این که با مواد بهتر می توانند درس بخوانند و... کاماًل مطرح شده 

و توضیحاتــی دربــاره اش ارائــه 
می شــود. بعــد هــم از طریــق 
یــک  در  می تواننــد  ســایت 
آزمون شرکت کرده و در صورت 
موفقیــت، بــه صــورت آنالیــن 
دریافــت  قبولــی  گواهینامــه 

کنند.

این جا پایان ماجراست؟
افــراد  ایــن  بــه هیچ وجــه.  نــه 
قــوی  تیم هــای  می شــوند 
هــالل  برنامه هــای  در  کــه  مــا 
احمر، مثل هفته مــواد مخدر، 
مدیریــت برگــزاری برنامه هــای 
اجتماع محور را بر عهده گرفتند 
و به خوبــی از پــس آن برآمدند. 
ضمــن این کــه تفاهمنامه مان 
مــواد  بــا  مبــارزه  ســتاد  بــا 
مخــدر ایــن بــود کــه مــا بیاییم 
یک ســری دوره هــای آموزشــی 
پیشــگیری اولیــه از اعتیــاد بــه 

عنوان تربیت مربی برگــزار کنیم، امــا آن دوره ها به تربیــت مربی منجر 
نمی شد و ما امسال برنامه ها را بازنگری کردیم و دوره های کامل تری 
را تدارک دیدیــم که افراد ضمــن این که ســرگروه »پیمان« می شــوند، 
در دروه هــای پیشــرفته شــرکت کــرده و ایــن دوره را هــم بگذراننــد. با 
این برنامه ها، کادر متخصص تربیت می شــود؛ افراد برتر می توانند در 
دوره های بعدی به عنوان تسهیل گر کنار اساتید باشند، هم تدریس 
را یاد بگیرند و تجربه کنند و هم در آینده برای آموزش از آن ها استفاده 

 .شود

 می توان ادعا کرد نوع نگرش افراد و ساختارهای خانوادگی و اجتماعی، یکی از عوامل 
تصمیم گیری افراد برای برگزیدن سبک زندگی کارآمدتر است
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یکی از مهم ترین برنامه های تابستانی سازمان جوانان هالل احمر، فاز 
دوم طرح آموزشی مشترک جدید است که به میزبانی استان اصفهان کلید 
خورده است. قرار است پس از اجرای نخستین دوره آموزشی کاربرد علوم، 
تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات در کاهش سوانح و بالیا در استان تهران، 
این دوره با حضور مربیان برتر فاز اول در استان اصفهان اجرا شود. سعید 
بابایی، معاون دانش آموزی سازمان جوانان جمعیت هالل احمر ایران، 

درباره این پروژه توضیحاتی ارائه می کند.

کمی درباره پروژۀ تازه 
عنوان کامــل این پــروژه »دوره آموزشــی کاربــرد علوم، فنــون، ریاضیات 
و مهندســی در کاهــش اثــرات حــوادث، ســوانح و بالیــا« اســت. شــرکت 
»مهندسین کوچک« این پروژه را برگزار می کند. این دوره در کشورهای 
مختلف برگزار می شــود. در این دوره آموزشــی، در ابتدای کار چند نفر از 
عالقه منــدان به مبحــث رباتیــک که بایــد دارای یک ســری شــرایط هم 
باشند، از طریق مصاحبه انتخاب می شوند. این افراد حتمًا باید فنون 
تدریــس را بداننــد و عالقه منــد و توانمنــد در زمینــه کار بــا دانش آموزان 
گر قباًل رباتیک کارکرده و تا حــدودی بلد باشــند و درعین حال  باشــند. ا
به زبان انگلیسی هم تا حدودی مسلط باشند، بهتر است. این شرایط 
به خصــوص در دوره اول خیلی مهم بود. این افراد بــرای مربی گری دوره 
هستند. در نخستین دوره آموزشی مربیان، پس از آموزش و بعد از آزمون 
عملی و تئوری، تعــدادی از این افراد به  عنوان نخســتین دوره از مربیان 
انتخاب شده و به ایشان گواهینامه بین المللی اعطا شد. در گام بعدی، 
کید بر این  مربیان در مدارس حاضر می شوند و به آموزش می پردازند. تأ

است که مدارِس مجری طرح، در مناطق کمتر برخوردار باشند.

آموزش به شش هزار دانش آموز 
قــرار اســت در مجمــوع در ایــران بــه 6هــزار نفــر آمــوزش داده شــود کــه 
گام اول در اســتان تهــران برداشــته شــد. قــرار اســت اســتان تهــران در 
شهرســتان های کم برخوردار جمعــًا ٢ هــزار دانش آموز را آمــوزش دهد. 

اســتان بعدی اصفهان با آمــوزش ٨٠٠نفر کــه در حال حاضــر در مرحله 
انتخــاب مربیــان دوره اول اســت. هــر دوره ســه روز و جمعــًا ٢4ســاعت 
اســت. در انتهــای دوره، مســابقه ای بین تیم ها برگزار می شــود. شــش 
مربی و یک سرپرست در هر دوره حضور دارند و گروه های دانش آموزی 
چهارنفره هســتند. تجهیزاتی هم برای آمــوزش در اختیار مــدارس قرار 
می گیــرد. دوره اول در تهــران از اســتقبال خوبی برخــوردار بــود و تا الن 
که بخشــی از کار در تهران انجام شده است، پیشــرفت خوبی داشتیم. 
عمده هــدف اصلی مــا از اجرای ایــن پروژه این اســت کــه دانش آموزان 
عضو ســازمان جوانان هالل احمــر، در یک فضای مناســب، کار گروهی 
مفید را با هم تمرین کنند و مهم تر از آن بتوانند با مدیریت بحران آشــنا 

شوند.

نقش فعالیت های بین المللی 
فعالیت هــای بین المللــی در ایران چنــد نوع اســت. در برخــی برنامه ها 
میزبــان هســتیم و در واقع کشــور مــا برگزارکننــده و مجری کار اســت که 
کنون چندین برنامه داشتیم اما کم بوده است. در این گونه برنامه ها  تا
در قســمت هایی که مربوط به جوانان است، اعضای ما به خوبی ایفای 
نقش می کنند. قاعدتًا از اعضای مســلط به زبان خارجی در برنامه های 

بین المللی استفاده می شود.
جوانــان در ایــن برنامه هــا بهتریــن معــرف فعالیت هــای مــا هســتند و 
خودشــان کارهــا را ارائــه می دهند. در نــوع دیگــری از برنامه هــا میزبان 
و برگزارکننده، کشــور دیگری اســت و مــا نماینده اعــزام می کنیم. گاهی 
چنین مــواردی پیــش  آمــده و امــکان حضــور اعضا فراهم شــده اســت 
و تبــادل تجربیــات خوبــی صــورت می پذیــرد. به نظــر مــن مهم ترین و 
ســهل ترین نوع حضور بین المللی جوانان امروز با پیام رســان ها فراهم 
شــده اســت. همیشــه تالش ها بر این بــوده کــه بــا انعــکاس برنامه ها و 
کــودکان، نوجوانــان و جوانــان عضــو ســازمان در نقــاط  فعالیت هــای 
مختلف کشــور، به ویژه مناطق مرزی وکم برخوردار، به معرفی سازمان 
در ســطح بین المللــی بپردازیــم. در حال حاضــر، فرصت خوبــی فراهم 

معاون دانش آموزی سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر ایران:

شش هزار 
دانش آموز داوطلب 

آموزش می بینند
مریم خبازیان

جوانان نروژ که به 
ایران آمدند، هم 

تجربیات خوبی در 
اختیار اعضای ما 
قرار دادند، هم با 

فعالیت های اعضای 
ما آشنا شدند. واقعًا 

وقتی با کار بچه های 
ما آشنا شدند، 

شگفت زده شدند

گفتگو
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شده و جوانان عضو می توانند به این صورت حضور بین المللی داشته 
باشند.

برخــی از اعضــای ســازمان هــم خــوب وارد میــدان شــده اند. بایــد در 
ایــن زمینه بیشــتر تالش کنیــم تــا فعالیت هــای ارزشــمند کانون های 
مختلــف، به ویــژه در حیطــه نونهــالن، کانــون غنچه های هــالل و در 
حیطه نوجوانان، کانون دانش آموزی را به سایر کشورها بشناسانیم. 
نوع دیگر حضــور بین المللی همین بازدیدهاســت که نــام بردید، مثاًل 
جوانان نروژ که به ایران آمدند، هم تجربیــات خوبی در اختیار اعضای 
ما قرار دادند، هم با فعالیت های اعضای ما آشنا شــدند. واقعًا وقتی با 
کار بچه های ما آشنا شدند، شگفت زده شدند و برایشان جالب بود که 
در ایران این همه کار انجام می شــود. نکته جالب این اســت که قریب 
به اتفاق تیم های خارجــی که در ایران حاضر می شــوند، از گســتردگی 
و عمــق فعالیت های جمعیــت هالل احمــر ایــران در حیطه کــودکان، 

نوجوانان و جوانان شگفت زده می شوند.

برنامه YES یک استراتژی ویژه 
YES در واقــع اســتراتژی ویژه ای اســت کــه فدراســیون جهانی صلیب  
ســرخ و هالل  احمــر بــرای جوانــان عضــو تعریــف کــرده اســت و برگرفته 
کلمــات عبــارات Youth Engagement Strategy اســت. بــر  از ابتــدای 
اســاسYES ، برنامه ریزی فعالیت های جوانان در ســه ســطح صورت 
می پذیرد؛ جوانــان به عنــوان داوطلبــان، جوانــان به عنوان بهــره وران 
و جوانــان به عنــوان مدیــران. در برنامه هــای کوتاه مــدت و بلند مدتی 
کــه در ســازمان جوانــان تعریــف شــده اســت، اســتراتژی YES را در نظر 
گرفتیم و بر اســاس آن اقدام به تعریف و عمل کردیم. بــرای »جوانان به 
 عنوان داوطلبان« برنامه هایی که از خدمات داوطلبانه اعضا استفاده 
می شــود، تعریــف شــده اســت. مثــاًل در طرح  هایــی همچــون ایمنی و 
ســالمت مســافران نوروزی، اهدای خون و اهدای عضو در برنامه های 
آموزشی، عمدتًا از خود اعضا به  عنوان مربی و مدرس استفاده می کنیم 

 .که همان »جوانان به  عنوان داوطلبان« است

»تابستان« با طعم داوطلبی
جوانان داوطلب هالل  احمر، اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانند؟

برنامه ریزی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان می تواند زمینه ساز رشد 
ح »شوق رویش«  بســیاری از توانمندی های آنان شود که بر این اســاس طر
برنامه ریزی شــده اســت. زمان فراغت ایام تابســتان فرصتی است که هالل 
 احمــر می توانــد برنامه هــای مختلــف آموزشــی، بشردوســتانه، فرهنگــی و 
اجتماعی را در سراســر کشــور اجرایی کنــد تــا توانمندی های جوانــان در راه 
گــر برنامــه ای بــرای اوقــات فراغت  درســت و صحیح هدایت شــود؛ چــرا که ا
وجود نداشته باشــد، چه بســا این زمان به  عنوان تهدیدی جدی محسوب 

شود.
ح غنی ســازی اوقــات فراغــت دانش آمــوزان،  همزمان بــا ایــام تابســتان و طــر
ســازمان جوانــان هــالل  احمــر بــا برگــزاری المپیاد هــا، برنامه هــای مختلــف و 
ح ویژه تابســتانه »شــوق رویش«، اقــدام بــه برنامه ریزی برای غنی ســازی  طر
ح تابستانه »شوق رویش« در سال  اوقات نوجوانان و جوانان کرده است. طر
گذشــته در 460 پایگاه و بــا حضور بیــش از نیم میلیون جوان ایرانــی، در مدت 
70 روز )20 تیرمــاه تا 31 شــهریور( اجرایی شــد تــا اعضای جوان هــالل  احمری 
ح بهره مند شــوند. شــور  و ســایر نوجوانان و جوانان از خدمات رایگان این طر
گــی جوانان داوطلــب جمعیت هــالل  احمر  جوانی و شــوق داوطلبــی، دو ویژ
گی می طلبد تا برنامه ریزی منسجم در این   اســت که با توجه به همین دو ویژ

خصوص صورت گیرد.
کثری از جوانان عضو در برنامه ریزی و اجرای برنامه ها، آشنایی  استفاده حدا
جوانان بــا اصول و اهــداف جمعیت هــالل  احمر، جــذب نوجوانــان و جوانان 
در ســازمان و ایجــاد بســتر مناســب بــرای انجــام فعالیت هــای داوطلبانــه، 
کثری از فصل تابســتان جهت غنی سازی اوقات  عام المنفعه و اســتفاده حدا
ح غنی ســازی اوقــات فراغت جوانان  فراغت اعضا، از جمله اهداف اجرای طر

»شوق رویش« است.
آموزشــی،  برنامه هــای  محــور   4 در  رویــش«  »شــوق  ح  طــر برنامه هــای 
بشردوســتانه، فرهنگــی و اجتماعــی و برنامه هــای مذهبــی و مناســبتی در 
کــن فرهنگی و ورزشــی  کلیه شــعب جمعیت هالل  احمر در سراســر کشــور، اما
جمعیــت هــالل  احمــر و همچنیــن دفاتــر کانون هــای دانشــجویی، جوانان، 

طالب و روستایی برگزار می شود.
از جمله ایــن فعالیت ها می تــوان به کالس های آموزشــی امــداد و کمک های 
کــرد. عــالوه بــر ایــن،  اولیــه، برنامه هــای هنــری، قرآنــی، ورزشــی و... اشــاره 
مهارت هــای  محوریــت  بــا  ســالمت  همایش هــای  و  آموزشــی  کارگاه هــای 
اجتماعــی، مهارت هــای زندگــی، فرصت هــا و چالش هــای فضــای مجــازی، 

آسیب های اجتماعی، اعتیاد و... برپا می شود.
سلســله نشســت های زیســت محیطی با رویکرد حفظ محیط زیســت و منابع 
طبیعی بــرای اعضــا و نیــز عمــوم مــردم در جمعیت های سراســر اســتان برگزار 

 .می شود

قرار است در مجموع در ایران به ۶هزار نفر آموزش داده شود که گام اول در استان تهران 
برداشته شد. قرار است استان تهران در شهرستان های کم برخوردار جمعاً 2 هزار دانش آموز 

را آموزش دهد
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روشنا

 خودتان را معرفی کنید و از اختراعتان بگویید.
سیده فاطمه موسوی هستم، کالس ششم 
و عضو کانون دانش آموزی دبســتان 13 آبان 

شهرستان زاهدان.
ســال گذشــته با ســاخت دســتگاه تامپلر در 
جشــنواره جابــر بن حیــان شــرکت کــردم و با 
اســتان  و  موفقیــت در مرحلــه شهرســتان 
به مرحلــه کشــوری راه یافتــم. این دســتگاه 
برای پرداخت و صیقل دادن گوهرســنگ ها 
مانند عقیق، آماتیــس، کوارتز و ُدّر اســتفاده 
می شــود. بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه ایــن 
گوهرســنگ ها ارزش چندصــد برابــری پیــدا 

می کنند.
همــه اعضــای خانــواده مــا عضو هــالل  احمر 
هســتند. هــالل  احمــر یــک خانــواده بــزرگ 
است و شــعار اصلی آن »دوســتی، مهربانی و 
صمیمیت« است. از آن هایی که عضو هالل 
 احمــر نیســتند بایــد پرســید چرا عضــو هالل 
 احمر نشده اید؟ عضو هالل  احمر بودن برای 
فردی کــه به همنــوع خود اهمیــت می دهد 

طبیعی است.
همــه دوســتانم مــن را به  عنــوان یــک هالل 
کاور هالل  احمر برای   احمری می شناســند. 
مــن، خواهــر کوچکــم و پــدر و مــادرم پرچــم 
خدمت بی طرفانه و مسئولیت بشردوستانه 

است.

کــرده  چــه چیــز در هــالل  احمــر شــما را جــذب 
است؟

شــما هر کجای دنیا که برویــد وقتی بفهمند 
عضــو رهــالل  احمــر هســتید بــه  عنــوان یک 
انســان واقعــی شــناخته می شــوید و شــما را 
دوســت دارند. در مقابل شــما هم دیگران را 
بــدون هیچ تبعیضــی دوســت داریــد؛ رنگ، 
زبــان،  نــژاد،  و  لبــاس و مذهــب، فرهنــگ 
جغرافیــا و... هیچ کدام برای انسان دوســتی 
مــرزی ایجــاد نمی کند. ایــن باعث می شــود 

»هالل  احمری  بودن« لذت بخش باشد.

چه پیشــنهادی برای دعوت از همساالن خود 
برای عضویت در هالل احمر دارید؟

بهتریــن  و  بزرگ تریــن  کهنســال،  درختــان 
میوه هــا را می دهنــد، امــا بــاغ وقتــی ابــدی 
کاشــته  کــه نهال هــای جــوان در آن  اســت 

شــود. هالل  احمر، بوســتان پرگلی اســت که 
بــه  دســت پــدران مــا پرنشــاط شــده اســت؛ 
ما بایــد این امانــت و گوهــر گرانقیمــت را قدر 
بنهیــم و بایــد خودمــان را توانمنــد کنیــم تــا 
بتوانیم پرچم صلح و دوســتی را از نسل قبل 
بگیریم و به دســت آینــدگان برســانیم. همه 
بچه های سرزمین من باید آماده باشند تا به 
خودشــان، خانواده هایشــان و دوستانشان 
همــه  مــن  کننــد.  کمــک  ســختی  هنــگام 
بچه هــای ایــران را دعــوت می کنــم در هــالل 
 احمر ثبت نــام کننــد و بــا آموختــن کمک به 

دیگران شادی هایشان را پایدار کنند.
هــر مدرســه می توانــد یــک »خانــه هــالل« 
باشــد و کارکنان و دانش آموزان آن »خانواده 
هــالل« و پــدر و مادرهــا می تواننــد بــه  عنوان 
ایــن  بــا  هــالل  احمــر  داوطلــب  اعضــای 
»خانه هــای هــالل دانش آمــوزی« همکاری 

کنند.

آیا هالل  احمر باعث ایجاد انگیزه و تالش بیشتر 
در راستای استعداد شما شده است؟

برای موفقیــت مــن خیلی ها کمــک کردند، 
احمــر  هــالل   محتــرم  مدیرعامــل  به ویــژه 
معاونــت  و  راشــکی  رســول  آقــای  اســتان، 
جوانــان اســتان، همچنیــن آقــای مهندس 
هاشمی، اســتاندار محترم استان سیستان 
کــه از داوطلبــان هــالل  احمــر  و بلوچســتان 
عزیــزان  ایــن  ویــژه  نیــز هســتند. حمایــت 
باعــث افزایــش انگیــزه مــن شــد. امیــدوارم 
همه بچه هــای این اســتان در ســایه امنیت 
و آرامــش استعدادهایشــان شــکوفا شــود و 

افتخاری برای ایران عزیز باشند.
همچنیــن در پایــان خواهشــی دارم از رئیس 
محترم جمعیت هالل  احمر، همچنین وزیر 
محترم آمــوزش و پــرورش و آن این اســت که 
با توجه به این که هر دو این ســازمان ها برای 
جوانان فعالیت های ویــژه ای دارند، در کنار 
جشــنواره جابر بن حیــان که یک جشــنواره 
دانش آموزی اســت و نخبــگان جــوان در آن 
شــرکت دارنــد، هــالل  احمــر نیــز برنامه های 
ایــام  در  دانش آمــوزان  ایــن  بــرای  ویــژه ای 
همــه  امیــدوارم  ببینــد.  تــدارک  جشــنواره 
بچه های دنیا در سایه لطف امام زمان)عج( 

 .از صلح و امنیت بهره مند شوند

داوطلب 13 ساله زاهدانی و 
لذت هالل احمری بودن

شادی های 
پایــــــدار

از  نخبه ای  نــوجــوان  مــوســوی،  سیده فاطمه 
کشور است. هم سری در درس  جنوب شرق 
و مشق و اختراع دارد و هم دلش برای فعالیت 
جنس  از  می تپد.  احمر  هــالل  در  داوطلبانه 
که خودش را به یک رشته  همان آینده سازانی 
تالش های  کنار  در  و  نکرده  محدود  زمینه  و 
فعالیت های  و  رســیــدگــی  ــرای  ــ ب عــلــمــی اش، 
جوان ها  می گذارد.  وقت  هم  انسان دوستانه  
که آینده جمعیت هالل  احمر  و نوجوان هایی 
کوتاه از ایده هایش،   گفتگویی  هم هستند. در 
با  همراهی  همین طور  و  نوجوانی اش  زندگی  

جمعیت گفت.



خانواده

جریان زندگی 
در رگ های دیگران

ُدردانۀ خانواده
جبران کم تحرکی  فصل تحصیل  در تابستان
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گفتگو

فرزندپروری، یکی از دغدغه ها و اهداف تربیتی اولیای دین است که مکرر 
که از  به آن پرداخته شده است. توجه و احترام به دختران و تربیتشان 
آن ها در دین اسالم به عنوان هدیه الهی یاد می شود، بخش مهمی از 
گر  آموزه های دینی به حساب می آید تا جایی که در احادیث آمده است، ا
تربیت و پرورش را به عنوان حقی برای انسانیت و افراد یک جامعه در نظر 

بگیریم، ادای این حق برای دختران ضروری تر است. 
به مناسبت روز دختر، با حجت االسالم والمسلمین محمد علی مطلبی، 
استاد دانشگاه و کارشناس حوزه دین و خانواده درباره اهمیت ارتباطات 
بر شکل گیری شخصیت و حفظ سالمت و  تربیت والدین  خانوادگی و 

جایگاه دختران از دیدگاه اسالم به گفتگو نشسته ایم.

در خصوص اهمیت و ابعاد تربیت دختران در خانواده بفرمایید. 
طبق آیین اسالمی، فرزندان باید از سن طفولیت تحت محبت بی قید 
و شــرط و تربیت پــدر و مــادر، مخصوصًا مــادر قــرار بگیرنــد و از طرفی به 
مــادران دســتور داده شــده بــا اعمــال درســت و تأثیرگــذاری کــه انجام 
می دهند، الگوی خوبی برای دخترشان باشــند؛ چرا که بهترین روش 

آموزش، مشاهده رفتاری و سپس همانندسازی با والد است.
خانواده بــه عنوان نخســتین و مهم تریــن کارگاه و پایگاه انسان ســازی 
نقــش مهمــی در پیشــگیری از صدمــات روحــی و روانــی بــه فرزنــدان 
بــرای نســل های  بــرای حضــور در اجتمــاع  و آماده ســازی دختــران 
آینــده دارد. بــه خصــوص کــه دختــران بــه ســبب شــرایط جســمانی و 

موقعیت های اجتماعی در مقایسه با پسران آسیب پذیرتر هستند. 
گر بخواهیــم دخترانمان بــا حفظ جایگاه و رســیدن به اهــداف فردی  ا

و اجتماعی شــان از آفت های اخالقی، سیاســی، اجتماعــی و اعتقادی 
محفوظ و مصون بمانند، باید در محیط خانواده و در خانه فرزندانمان 
که ایمان به عنوان ســپری است که  را از جهت ایمانی تربیت کنیم، چرا
در مقابل آفت ها شناخته می شــود و تنها چیزی که می تواند آفت های 
اجتماعی و اخالقی را از فرزندانمان بگیرد، ایمان حقیقی است. برخی 
خانواده ها در ظاهر ایمــان را در محیط خانواده ترویــج می کنند، اما در 
حقیقت با جداســازی نقش ها و تبعیض گذاشــتن میان فرزندان پســر 
و دختر، ناخواســته به دخترانشــان بی توجهی کرده و آن ها را در مقابل 

نقش هایشان در آینده آسیب پذیر می کنند. 
با این حال نقش تعیین کننده زن در بقا و رشد جامعه بشری همیشه 
مورد توّجــه مثبت و منفــی اندیشــمندان، سیاســتمداران، مدیران و 
رهبران جوامع بوده اســت. تاریخ، گویای این واقعیت است که زن در 
کنار مرد در تمّدن بشری - مستقیم و غیر مستقیم - نقش آفرین بوده 
است، ولی از دیرزمان و با انگیزه های مختلف، از حقوق الهی و انسانی 
خود محروم گردیده اســت. تاریخ، این حقیقت را در ســینه خود ثبت 
کرده اســت که پیامبران و اولیای الهــی، هم در احقاق حقــوق و هم در 
ایفــای نقش ســالم و ســازنده زنــان، برتریــن جریان ســازی و هدایت را 

داشته اند.
دختران را بایــد از همان کودکی با حقوق انســانی خود آشــنا کــرده و با 
آموزش معرفت و ارتقای شــناخت، آن ها را برای نقــش آفرینی هدایت 

کنیم. 

چگونه می توان دختران امروز را  از تشتت های فرهنگی مصون نگه داشت؟

ُدردانۀ خانواده
جایگاه و نیازهای دختران 

گفتگو با  در خانواده و اجتماع در 
حجت االسالم محمد علی مطلبی

مریم بهریان

دختران را باید از 
همان کودکی با 

حقوق انسانی خود 
آشنا کرده و با آموزش 

معرفت و ارتقای 
شناخت، آن ها را 
برای نقش آفرینی 

هدایت کنیم
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والدین نبایــد آموزش دختران خــود را تحت تأثیر فیلم هــا و آموزه های 
فرهنگ خارجــی قرار دهنــد، بلکه بایــد آن هــا را در چارچــوب فرهنگ 
دینی مــان کــه هماهنــگ بــا فطــرت انسان هاســت، تربیــت کننــد تــا 
نقش پذیری آن ها با کمتر آسیبی در آینده همراه باشد و مطابق با خرد 

جمعی کشورشان و فرهنگ و ارزش های اسالمی صورت پذیرد. 
یادگیــری  علــم،  آمــوزش  بــرای  والدیــن  کــه  همان طــور  بنابرایــن، 
کادمیک و تحصیلی، مسئله ازدواج و نقش پذیری های  مهارت های آ
همسری و مادری دختران اهمیت قائل هســتند، باید از نقش دین و 
سهم اندیشه های دینی در پیشــگیری از آسیب پذیری دختران غافل 
گر سهم دین به فراموشــی سپرده شده یا کاســته شود، افراد  نشوند. ا
ج از حریم خانه و خانــواده دچار آفت می شــوند و احتمال یأس  در خار
ج شدن از راه درست فراهم می شود. چنین دخترانی در جامعه  و خار
به محض قــرار گرفتن در جمع دوســتان، بــا فرهنگ هــای مختلف در 
محیط دانشگاه و کار تغییر موضع می دهند، چرا که به هویت اسالمی 

گاهی های لزم را ندارند. خود آ

نقش پذیری های دختران در آینده چگونه از حمایت والدین متأثر می شود؟ 
یکی از حقوقــی که دختــران بر گــردن والدین خــود دارنــد، دریافت 
نقــل  اســالم)ص(  پیامبــر  از  اســت.  پســندیده  اخــالق  و  محبــت 
شــده اســت: »والدینــی کــه دختــر دارنــد، در حــد توانشــان نباید از 
ارزانــی هیچ گونه نعمتــی بــر  او دریغ کننــد.« اهمیت دادن به رشــد 
جســمی و روانی دختــران در ســال های اولیــه زندگی، آن هــا را برای 
نقش پذیری هــای مهمــی همچــون، مــادری و مدیریــت فضــای 
ارتباطــی خانــواده آمــاده می کنــد. حمایــت روانــی فرزنــدان دختــر 
نسبت به پسران در دوران کودکی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در دین اســالم و آموزه هــای قرآنی، بارها آمده اســت مراقب باشــید 
گر دختــری زمین خورد او را مورد نوازش  دخترانتان زمین نخوزند، ا
گر پســرتان  قــرار دهید، کمکــش کنیــد تــا از روی زمین بلند شــود و ا
زمین خورد، منتظر بمانید تــا خودش از روی زمین بلند شــود، چرا 
که کنترل و نوازش در دختران به معنای حمایت تلقی می شود، اما 
رفتارهای کنترل کننده، پسران را از تعهد و تشکیل خانواده گریزان 

می کند. 

چگونــه می تــوان آســیب پذیری دختــران امــروز را در جامعه فردا بــه حداقل 
رساند؟

هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست. به عبارتی والدین 
وظیفه دارند تا دختران خود را مؤدب بــه آداب فرهنگی دینی خود بار 
بیاورند. و بر اساس آموزه های دین، جسم و روحشان را مدیریت کنند 

تا در جامعه دچار لغزش نشوند.
وقتی به ســیره اهل بیت نگاه می کنیم، می بینیم کــه محبت به دختر 
کــه دختــران غــرق در محبــت هســتند و حضــرت  گونــه ای اســت  بــه 
محمــد)ص( چنــان بــا دخترشــان رفتــار می کردنــد و اظهــار محبــت 
می نمودند که برای یــک لحظه هم دچار خأ و کمبود محبت نشــوند 
و همراه با کالم پــر محبت، آموزه های دیــن را تعلیم می دانــد. والدین 

نیــز بــا الگــو گرفتــن از اهــل بیــت باید نســبت بــه محبت بــه دختــران، 
به خصــوص از ســوی پــدر بــه عنــوان جنــس مخالــف، کوشــا باشــند و 
گر به دخترانتــان اظهار محبت نکنید، ممکن اســت  کوتاهی نکننــد. ا
این نیاز بــه محبت را بــا اظهار محبت هــای کاذب اشــتباه گرفتــه و در 

مسیر انحراف قرار بگیرند.

بهترین مهارت هایی که می توان به دختران آموزش داد، چیست؟
بهترین مهارت هایی که دختران باید به دســت بیاورند، مهارت های 
زندگــی و نگهــداری خانــواده اســت. یکــی از نقش پذیری هــای زن در 
منــزل، تربیــت فرزنــدان اســت و بــرای بــه دســت آوردن مهــارت اداره 
زندگی باید پیــش از ورود به خانواده آمــوزش ببینند تــا بتوانند زندگی 
خانوادگی شان را به عنوان کانون اصلی یک جامعه مترقی حفظ کنند 
و فرزندانــی موفق تربیــت کننــد. چنانچه حضــرت زینب)س( و ســایر 
گر دخترانمان  زنان اهل بیــت توجه خاصی بــه اداره زندگی داشــتند. ا
در مســیری صحیــح و کار آمــد تربیــت نشــوند و بــه آن هــا آموزش های 
لزم پیــش از ازدواج داده نشــود، نســل آینده کــه در دامان آن ها رشــد 

می کنند تباه خواهند شد. 

آیــا ایــن مهارت هــا بــا نقش پذیری هــای دختــران در اجتمــاع ناهماهنــگ 
خواهد بود؟

کســب مهارت هــای خانــه داری منافاتــی بــا حضــور زن  اداره خانــه و 
در جامعــه نــدارد و چه بســا زنــی کــه مهارت هــای حضــور در جامعــه و 
اشتغال را داشــته باشــد، مادر و همســری موفق تر خواهد بود؛ چرا که 
علم و دانش روز را با آموزه های دینی کنار هم بــه کار می برد و در زندگی 
شــخصی اش عملکرد بهتــری خواهد داشــت. می تــوان دختــران را به 
یادگیــری مهارت هایــی برای کســب درآمــد در کنــار تحصیل تشــویق 
کرد تــا در زندگی مســتقل بــوده و بــا فکر بازتــر و اعتمــاد به نفس بیشــتر 
مسئولیت های مادری و همســری را بپذیرند و با روحیه عالی، محیط 

زندگی را سرشار از نشاط و خوشحالی کنند.

بهترین شیوه ارتباط با دختران در خانواده چیست؟
از والدیــن انتظــار مــی رود تــا بــا دختــران خــود همزبــان و هم صحبت 
شــوند. چنانچه دســتورالعمل دین برای دختران در ســنین مختلف 
متفــاوت اســت، در برخــورد بــا دختــر در ســنین مختلــف نیز بایــد این 
مســئله رعایت شــود. نباید از دختر 18 ســاله مان انتظار داشته باشیم 
مثل یک دختر هشت ساله از ما حرف شنوی داشته باشد. دختران در 
سنین جوانی و پیش از ازدواج نیاز دارند درباره احساساتشان صحبت 
کنند و کســی را می خواهنــد که به حرف هایشــان گوش کنــد و پیش از 
شنیده شدن و گوش ســپردن والدین به حرف دلشان، جواب نگیرند 

و نصیحت نشنوند. 
بهترین نــوع برخــورد بــا دخترانمــان برخــورد مهربانانه اســت؛ چرا که 
دختر طبعــش لطیف اســت و بــا خشــونت ســازگاری نــدارد و والدین، 
به خصوص پدران بایــد با شــناخت تفاوت های روحی جســمی فرزند 

 .دختر و پسر، راه ارتباط گیری مؤثر را به دست بیاورند

تاریخ، این حقیقت را در سینه خود ثبت کرده است که پیامبران و اولیای الهی، هم در احقاق 
حقوق و هم در ایفای نقش سالم و سازنده زنان، برترین جریان سازی و هدایت را داشته اند

وقتی به سیره اهل 
بیت نگاه می کنیم، 
می بینیم که محبت 
به دختر به گونه ای 
است که دختران 
غرق در محبت 
هستند و حضرت 
محمد)ص( چنان 
با دخترشان رفتار 
می کردند و اظهار 
محبت می نمودند 
که برای یک لحظه 
هم دچار خأل و 
کمبود محبت 
نشوند و همراه با 
کالم پر محبت، 
آموزه های دین را 
تعلیم می داند
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فشار خون بال، بیماران و کسانی که داروهای 
خــاص مصــرف می کننــد، خون گیــری انجــام 
گر بــه بیماری های  نمی شــود. از طرفــی دیگــر ا
مزمنی مانند دیابت مبتال هستید، به این معنا 
نیســت کــه نبایــد خونتــان را اهدا کنیــد، بلکه 
وقتی بیماری تان تحت کنترل باشد، با اهدای 
خون خطری ســالمتی تان را تهدید نمی کند.

کارهایــی که از قبل باید انجام دهید 
قبــل از این که تصمیم بــه اهدای خون بگیرید 
کز شوید،  و عزمتان را جزم کنید که راهی این مرا
از سالمتی روح و جسمتان اطمینان پیدا کنید. 
گــر احســاس ســرماخوردگی یــا آنفولنــزا  مثــاًل ا
می کنیــد، بهتــر اســت انجــام ایــن کار را بــه روز 
دیگری موکول کنید. در صورتی که داروهایی 
مثل انواع آنتی بیوتیک ها یا داروهای ضد درد 
مصرف کرده اید، یا در طول یک ســال گذشــته 
بــه بیماری هایــی ماننــد مشــکالت کلیــوی یــا 
بیمــاری قلبــی و مغــزی، اختــاللت غــدد، 
مشــکالت خونــی و انعقــادی مبتــال بوده ایــد، 

حتمًا با پزشــک مشورت کنید. 
کز اهدای خــون، خوردن  قبــل از رفتــن بــه مرا
صبحانه یا ناهار را فراموش نکنید. بهتر اســت 
از مصــرف غذاهــای چــرب خــودداری کنیــد، 
ترکیبات موجود در برخی از مواد غذایی چرب 
ممکن اســت در نتیجه آزمایشــی که به منظور 
اطمینان از سالمت خون شما انجام می شود، 
اختــالل ایجــاد کنــد. مایعات نیز بــه قدر کافی 
بنوشید و خواب کافی داشته باشید تا احساس 

خســتگی نکنیــد. بعــد از پایــان یافتــن مراحل 
خون گیــری، آرام از جایتــان بلنــد شــوید و در 
صورتی که احســاس کردید به ســردرد خفیفی 
مبتــال شــده اید، مایعــات زیاد بنوشــید تا آب از 
دســت رفته بدنتان جبران شــود و اســتراحت 
کنیــد. مصــرف مواد غذایی حــاوی آهن، مثل 
گوشــت قرمز، کشــمش و لوبیا نیز برایتان مفید 
اســت. فقــط یــک شــبانه روز طول می کشــد تا 
بدنتــان مایعــات از دســت رفته را جبران کند و 
بــه حالــت عادی برگردیــد. چند هفتــه بعد نیز 
سلول های قرمز دوباره به مقدار قبل می رسند. 
در صورتی که پس از گذشت 24 ساعت باز هم 
احســاس ضعــف و خســتگی کردیــد، حتمــًا به 

کنید.  پزشک مراجعه 

خطرات اهدای خون 
گــر برای اهــدای خون، تردید و دودلی دارید،  ا
گر شــرایط لزم را برای اهدای  بایــد بدانید که ا
خون داشته باشید هیچ خطری شما را تهدید 
نمی کنــد. در ایــن روش از خون گیری احتمال 
گیردار که از  انتقال ایدز یا دیگر بیماری های وا
طریــق خــون منتقــل می شــوند وجــود ندارد. 
ســوزن و کیســه خــون کــه بــرای ایــن کار مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، کاماًل اســتریل اســت و 
مطمئــن باشــید تــا زمانــی کــه از نظــر جســمی 
ســالمید، وســایل خون گیری اســتریل است و 
بیشــتر از 350 میلــی لیتــر از شــما خــون گرفتــه 
نمی شود، مشکلی پیش نخواهد آمد و خطری 

ســالمتی تان را تهدید نمی کند.

هــدیــه ای بــا عطر و رنــگ زنــدگــی؛ هدیه به 
دوستی که هرگز او را مالقات نکرده اید؛ هدیه 
که در رگ هایتان در جریان است.  خونی 
گر فقط برای یک بار در  شاید وقتی بدانید، ا
زندگی تان خون اهدا کنید، می توانید جان 
گر بدانید نوزادی  3 نفر را از مرگ نجات دهید. ا
که قلب کوچکش توان تپیدن ندارد و برای 
جراحی به خون شما نیاز دارد، تصادفی ها، 
کم خونی،  بــیــمــاران مبتال بــه هموفیلی، 
سرطان و... چشم انتظار نشسته اند تا 
امیدشان را با مهر شما پیوند بزنند و لذت 
گام های راسخ تری  کنند،  زندگی را تجربه 
کردید. فراموش  بــرای اهــدا پیدا خواهید 
نکنید که در هر 3 ثانیه، یک بیمار به خون 
و فرآ ورده های آن نیاز پیدا می کند و از هر 3 
ــدگــی اش بــه خون  نفر یــک نفر در طــول زن

احتیاج پیدا می کند.

اهدای خون چه شــرایطی دارد 
اهدای خون هم مانند هر کار دیگری شــرایط 
خودش را دارد؛ سن و سالتان نباید کمتر از 17 
ســال و بیشــتر از 65 سال باشــد، خون گرفتن 
کیلــو نیــز بــرای  کمتــر از 50  از افــرادی بــا وزن 
سالمتی شان خطرآفرین است. از آخرین باری 
کز اهدا خــون مراجعه کرده اید،  هــم کــه به مرا
باید 2 ماه گذشــته باشــد، فقر آهن نیز نداشته 
باشید. همچنین از زنان باردار، افراد مبتال به 

با اهدای خون، هم 
کنیم و هم سالمت زندگی 

 زندگی دوباره ببخشیم 

نگار رجبیان

در رگ های دیگران
جریان زندگـی

قبل از این که تصمیم 
به اهدای خون 

بگیرید و عزمتان 
را جزم کنید که 
کز  راهی این مرا

شوید، از سالمتی 
روح و جسمتان 

اطمینان پیدا کنید. 
گر احساس  مثاًل ا
سرماخوردگی یا 

آنفوالنزا   می کنید، 
بهتر است انجام این 

کار را به روز دیگری 
موکول کنید
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فواید اهدای خون 
اهدای خون عالوه بر این که کاری خداپسندانه 
و معنــوی اســت و بــرای ســالمتی روح غــذای 
مفیــدی به حســاب می آید، از نظر پزشــکی نیز 
راهکاری مفید برای ســالمت جسم به حساب 
می آید. اهدای خون یکی از بهترین راه ها برای 
دفع آهن های مازادی اســت که در بدن جمع 
می شود. شک نکنید که آهن یکی از مواد معدنی 
مهم و مورد نیاز بدن اســت اما، انباشــته شدن 
آهن اضافی در بدن بدون خطر نیست و می تواند 
محرکــی باشــد برای شــکل گیری رادیکال های 
آزاد کــه برای بافت های بدن مخرب هســتند. 
همچنیــن آهــن اضافــی بــدن یکــی از عوامــل 
کسیداســیون کلسترول است و برای سالمتی  ا
عــروق و قلــب تهدید به شــمار می رود. از طرف 
دیگــر در بیمــاران مبتال به کروماتوزیز که میزان 
گلبول های قرمز آن ها بیش از حد طبیعی است 
و آهن مازاد در بدنشان ذخیره می شود، اهدای 
خون به صورت مکرر می تواند از تخریب بافت ها 
جلوگیری کند، به متعادل ساختن مقدار آهن 
در بدن کمک کند و خطر ابتال به بیماری های 
زمینــه ای ماننــد دیابت را کاهــش دهد. فواید 
اهدای خون به همین جا ختم نمی شود، این 
کار می تواند کالری های اضافی را در بدن کاهش 
دهــد و عــالوه بــر ایــن بــه پاییــن آوردن ســطح 
کنــد. از طــرف دیگــر پــس از  کمــک  کلســترول 
خون گیری، سطح گلبول های قرمز خون کاهش 
پیــدا می کند و این مســئله محرکی اســت برای 
اســتخوان ها تــا ســلول های قرمــز جدیدتری را 

تولیــد کننــد و گلبول هــای قرمز تــازه جایگزین 
قدیمی ترهــا می شــوند. برخــی تحقیقــات هم 
کننده های مستمر خون،  نشان می دهد اهدا
کمتر به سرطان هایی مثل سرطان معده، کبد 
و روده مبتال می شــوند. از طرف دیگر با اهدای 
خــون می توانیــد از وضعیــت ســالمتی تان هم 
خبــردار شــوید. یعنــی توفیــق اجبــاری پیــدا 
می کنید که فشــار خــون و ضربان قلب و میزان 

هموگلوبین خون اندازه گیری شــود. 
البتــه فرامــوش نکنیــد قبــل از تصمیم گیری به 
اهــدای خون باید مقــدار هموگلوبین خونتان 

اندازه گیری شود.

مراحل اهدای خون
پــس از غربالگــری پزشــکی و تأییــد صالحیــت 
پزشــکی شما برای اهدای خون، پزشک مرکز، 
سؤالتی را درباره تاریخچه سالمتی تان خواهد 
پرســید، بعد ازآن نوبت به انجام آزمایش های 
اندازه گیری هموگلوبین و غلظت خون می رسد. 
در صورتــی که شــرایط لزم بــرای اهدای خون 
داشته باشید، خون گیری که کمتر از 15 دقیقه 
کز  طول می کشد، انجام خواهد شد. برخی مرا
اهــدای خون، همــه روزه فعالیــت می کنند و از 
ساعت 8 صبح تا 14 ساعت بعد آماده پذیرش 
هستند و شما می توانید روزهای آخر هفته هم 

کز مراجعه کنید. بــه این مرا

کنندگان دســتور غذایی خوشمزه برای اهدا
گر به تازگی خون از دست داده اید یا احساس  ا

خســتگی و رنــگ پریدگی می کنید، پیشــنهاد 
می شــود این دستور غذایی را امتحان کنید. 
غ، ابتدا  بــرای درســت کــردن ســالد تخم مــر
غ، 2  مــواد لزم را کــه شــامل 2 عــدد تخــم مــر
قاشق غذاخوری کرفس خردشده، یک قاشق 
غذاخوری مایونز کم چرب، 2 قاشق چایخوری 
خــردل، نصــف فنجــان پیازچه خردشــده، 2 
بــرگ کاهــو، نصــف فنجــان موز خردشــده، 2 
قاشــق غذاخوری ماســت کم چرب، دو سوم 
گوجه فرنگــی  کلــم بروکلــی، 6 عــدد  فنجــان 
پســته  غذاخــوری  قاشــق  یــک  گیالســی، 
آسیاب شده، کمی فلفل و نمک را آماده کنید. 
غ هــا را آب پز کنید و در ظرف کوچکی  تخــم مر
بــا چنــگال له کنیــد. کرفس ها را خرد کنید، با 
ســس مایونــز، خــردل و فلفل مخلــوط کنید. 
در ظــرف دیگری برگ هــای کاهو را قرار دهید 
و روی آن را بــا مــواد بــال پــر کنیــد. بروکلــی و 
غ بچینید. موز  گوجه هــا را روی مایــه تخم مــر
و ماســت را نیــز بــا یکدیگــر مخلــوط کنیــد و به 
صورت سس روی کلم و گوجه بریزید. در آخر 
نیــز بــا پودر پســته ســالد را تزییــن کنید. این 
ســالد حــاوی مقادیــر زیــادی آهــن اســت و 
می تواند 25 درصد از نیاز روزانه بدن شما به 
غ  آهن را تأمین کند. همچنین سالد تخم مر
556 کیلــو کالــری انــرژی دارد و غیــر از آهــن، 
حاوی پتاســیم، ویتامین ث، پروتئین و فیبر 

است. 

حجامت یا اهدای خون 
در طــب ســنتی از قدیم تا امــروز از حجامت به 
عنوان یک روش درمانی اســتفاده می شــود، 
اما خونی که از طریق حجامت گرفته می شود 
ســالم نیســت و نمی تــوان آن را بــه بیمــاران 
گر  نیازمنــد خــون انتقــال داد. از طــرف دیگــر ا
حجامــت توســط افــراد غیــر متخصــص انجام 
شود، ممکن است برای سالمتی تهدید باشد. 
گر قصد انجام حجامت دارید، بهتر  بنابرایــن ا
کز معتبــر مراجعه کنیــد و یادتان  اســت بــه مرا
نرود کسانی که حجامت می کنند تا یک سال 
کز اهدای خون مراجعه کنند،  نمی توانند به مرا
گــر ســالم هســتید، بهتر اســت  از طــرف دیگــر ا
اهدای خون را به جای حجامت انتخاب کنید 
و در صورت ابتال به بیماری خاص برای تجویز 

  .حجامت به پزشــک مراجعه کنید

اهدای خون هم مانند هر کار دیگری شرایط خودش را دارد؛ سن و سالتان نباید کمتر از 17 
سال و بیشتر از ۶5 سال باشد

 اهدای خون یکی 
از بهترین راه ها 
برای دفع آهن های 
مازادی است 
که در بدن جمع 
می شود. آهن یکی 
از مواد معدنی مهم 
و مورد نیاز بدن 
است اما، انباشته 
شدن آهن اضافی 
در بدن می تواند 
محرکی باشد 
برای شکل گیری 
رادیکال های آزاد 
که برای بافت های 
بدن مخرب هستند 
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کلمه نخست

این روزها واژه هایی مثل جنب و جوش و تحرک 
توصیه های  و  لغتنامه ها  بین  در  باید  فقط  را 
پزشکی مجالت جستجو کرد و با این که می دانیم 
ورزش راز زندگی سالم است، وقتی صحبت از 
فعالیت فیزیکی به میان می آید بهانه های ریز 
و درشــت را پشت سر هم ردیــف می کنیم تا از 
کنیم.  یک قدم زدن ساده 15 دقیقه ای هم فرار 
حتی دلمان نمی آید اتومبیلمان را یک خیابان 
کنیم تا مبادا زحمت  پــارک  کــار  دورتــر از محل 
گردمان بیفتد.  کوچه به  کردن یک  پیاده روی 
که  این میراث نه چندان ارزشمند مدتی است 
فــرزنــدان و نسل جوان تر هم رسیده است  به 
که نوجوانان و  و بر خــالف دوره هـــای پیشین 
جــوانــان پــس از پــایــان امتحانات خـــرداد مــاه، 
پیوند رهایی شان را با تولد تابستان در آغوش 
طبیعت و با جنب و جوشی وصف نشدنی جشن 
می گرفتند، این روزها کارشناسان از معضلی به 
نام خانه نشینی محصالن در فصل تابستان و 
مبتال شدن آن ها به سندرم اضطراب فراغت 

می گویند.

گرچــه ورزش کردن و انجــام تمرینات مدون  ا
ورزشی، مؤلفه لزم و ضروری برای دستیابی 
به طول عمر بیشتر و پیشگیری از بیماری ها 
محسوب شده و سن و سال و فصل و ساعت 
نمی شناســد، اما بــرای دانش آموزانــی که در 
جامعه پردغدغــه و صنعتی امروز بــه تقلید و 
اطاعت از والدینشــان، 9 ماه از ســال را پشت 
گیری علــم ســپری می کنند، هر  میزهــای فرا
ثانیه از فصل گرم تابستان می تواند ارزشمند 

باشد و سالمتی را برایشان پیشکش کند.
بیماری هــای مفصلــی، چاقــی متابولیــک، 
خطر ابتال به دیابت، آسیب مهره های گردن 
و ســتون فقــرات و ناهنجاری هــای قامتــی، 
کم تحرکــی  و  عــوارض پشــت میزنشــینی  از 
اســت.  تحصیــل  دوران  در  دانش آمــوزان 
به ویژه دانش آموزانی که دوران پشــت کنکور 
را ســپری می کننــد و در تمــام ســال و به ویــژه 
دوره تحصیــل، فرصــت تحــرک، پیــاده روی 
گرفتــه می شــود، بیشــتر در  و ورزش از آن هــا 

معرض ابتال به این مشکالت خواهند بود. 
از ایــن رو خانواده هــا بایــد به فصل تابســتان 
به عنوان یک فرصــت طالیی بــرای گل زدن 
به دروازه ســالمتی فرزندانشــان نــگاه کرده و 

بــا برنامه ریــزی و تدوین برنامه هــای گروهی 
ورزشــی خانوادگــی، عــالوه بر فرهنگ ســازی 
بــرای  کافــی  انگیــزه  خانــواده،  در  ورزش 
دستیابی به تناسب اندام را در آن ها نهادینه 

کنند. 
مطابق بــا آمارهــای داده شــده، در کودکانی 
که به طور جبرانی فصل تابســتان را به انجام 
تمرینــات ورزشــی مــدون اختصــاص داده و 
کامپیوتــری  تحــرک را جایگزیــن بازی هــای 
و پشــت میزنشــینی و تماشــای برنامه هــای 
گــر در نــه مــاه  تلویزیونــی می کننــد، حتــی ا
تحصیــل فرصتــی بــرای ورزش پیــدا نکنند، 
و  متابولیــک  بیماری هــای  بــه  ابتــال  نــرخ 
ناهنجاری های قامتــی کمتر گزارش شــده و 
در زمینه تحصیل نیز موفق تر عمل کرده اند. 

ورزش های خانوادگی در بوستان ها 
تابســتان کــه می آیــد با خــودش ســرزندگی و 
تحرک هم می آورد و خانواده های هوشــمند 
بــرای  بــا فراغت هایــش  ایــن فصــل زیبــا  از 
دســتیابی بــه ســالمت اعضــای خانــه ســود 

می برند. 
کارشناسان حوزه ورزش و خانواده معتقدند 

علی جوانرودی

تحرک و نشاط را با ورزش های 
گروهی خانوادگی تجربه کنیم

جبران 
کم تحرکی 

فصل تحصیل 
در تابستان
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پارک ها و بوستان ها یکی از پایگاه های اصلی 
ســالمتی خانــواده در فصل تابســتان اســت؛ 
تنها بــه یــک برنامه ریزی ســاده نیاز اســت تا 
گروهــی و خانوادگــی در آغــوش  ورزش هــای 

طبیعت تجربه شود.  
کــردن  ســپری  بــرای  برنامــه ای  هنــوز  گــر  ا
تعطیالت تابستانی ندارید، ســری به پارک یا 
بوســتان محله بزنید و از فواید دستگاه های 
ورزشــی بهره ببریــد. یک برنامه ریــزی مدون 
گروهی  خانوادگی، شــیرینی این ورزش های 

را پایدارتر و ماندگارتر خواهد کرد.

گردهمایی ورزشی خانوادگی
دکتر رحمان ســوری، متخصــص فیزیولوژی 
ورزش، انجــام هــر نــوع فعالیــت را از تحــرک 
نداشــتن و خانه نشــینی مفیدتــر می دانــد و 
استفاده از دستگاه های ورزشی در پارک ها را 
عاملی برای تقویت هماهنــگ عضالت بدن 

معرفی می کند. 
وی معتقد اســت، باید بدانید کار با این گونه 
بــر  هماهنــگ  فشــار  ایجــاد  بــا  دســتگاه ها 
توده های عضالنی تشکیل شده در دو طرف 
بدن، عالوه بر افزایش قدرت عضالنی، منجر 
به بهبود هایپرتروفی یا همــان افزایش اندازه 
خواهد شد و حضور خانوادگی اعضا می تواند 
لذت اســتفاده از این دستگاه ها را دوچندان 

کند. 
بــرای  زمــان  بهتریــن  تابســتان  فصــل 
گردهمایی اعضای خانــواده در پارک و انجام 

تمرینات ورزشی به صورت گروهی است. 
در هر ســن و ســالی که هســتید بهتر است به 
برنامه خانوادگی کار با دســتگاه های ورزشی 
و  بــا خانواده تــان همــراه شــوید  بپیوندیــد 
حتی یــک ســاعت هــم کــه شــده بهانه های 
ریز و درشــت را که پشــت ســر هــم برای فــرار از 
فعالیت و تحرک ردیف کرده اید پشت پرچین 
اراده و همراهــی بــا اعضــای خانواده تــان جــا 
بگذاریــد و از همیــن لحظــه تصمیــم بگیریــد 
ورزش را در برنامــه زندگــی خــود قــرار دهیــد. 
به عقیــده دکتــر ســوری، کار با دســتگاه های 
ورزشــی محدودیت ســنی نــدارد و امــروزه در 
منابع علمی بــر لزوم انجــام تمرینــات قدرتی 
کید شــده  یــا مقاومتــی در هر ســن و ســالی تأ
اســت، امــا بایــد توجه داشــته باشــید کــه در 

ســنین پایین تــر مقاومــت بایــد کمتــر از وزن 
بدن باشــد و همچنین در دوران ســالمندی 
کثــر مقاومــت بدن نبایــد به میــزان وزن  حدا
بــدن برســد. بــرای نمونــه می توانیــد حرکت 
کثر با 50 درصد از وزن بدن  پرس سینه را حدا
خود اجرا کنید یا ســالمندی کــه دارای وزنی 
به میزان 70 کیلوگرم اســت، مجاز نیســت در 
تمرینات اولیه با وزنه ای بیشتر از 25 کیلوگرم 

به انجام تمرینات مقاومتی بپردازد.

بهترین برنامه ورزشی چیست؟ 
همــراه  بــه  می خواهیــد  کــه  صورتــی  در 
خانواده تــان از دســتگاه های ورزشــی پــارک 
بهترین اســتفاده را ببرید، پیشنهاد می شود 
از یک برنامه ویژه بالتنه و پایین تنه مناسب 

پیروی کنید.
به توصیــه دکتر ســوری، نوجوانــان و جوانان 
بهتر اســت حداقل چهار حرکت برای تقویت 
اندام های فوقانی، شــامل پرس ســینه، ســر 
شــانه، پشــت بــازو و جلــو بــازو و ســه حرکــت 
مخصــوص پایین تنــه مانند جلو ران، پشــت 
پیشــنهاد  دهیــد.  انجــام  را  اســکات  و  ران 
می شــود این حرکات را به آرامی، حداقل سه 
بار انجام دهید و هر بار 10 تا 12 بار تکرار کنید. 
در فواصل بین تکرارها تا دو دقیقه استراحت 
گر فشــار کمتری وارد می شــود،  لزم اســت و ا

می توان فواصل استراحت را کاهش داد.

آشتی با دستگاه های ورزشی 
در میان وســایل ورزشــی که با آن ها می توان 
به انجام تمرینات مقاومتــی پرداخت، کار با 
برخی ابزارها به جنبش پذیری مفاصل منجر 
خواهد شــد؛ مانند دســتگاه هایی که افراد با 
قرار دادن دســت روی آن ها و چرخاندنشان 
به جنبش پذیــری و انعطاف پذیری مفاصل 
این گونــه  از  اســتفاده  می کننــد.  کمــک 
دســتگاه ها و انجــام تمرینــات مقاومتــی بــه 

سالمندان توصیه می شود. 
اســت  نمونــه مناســبی  ِمســَگری  دســتگاه 
توصیــه  بــه ســالمندان  آن  از  اســتفاده  کــه 
می شــود. اجرای تمرینــات ورزشــی منظم با 
این دستگاه منجر به تقویت عضالت شکم و 
کمر و کاهش سایز در ناحیه کمر می شود. در 
صورتی که شما از آن دسته بیمارانی هستید 
که از بیماری های استخوانی - مفصلی مانند 
آرتــروز، دیســک و یــا التهابــات بیــن مهــره ای 
رنــج می برید، بهتــر اســت از انجــام فعالیت با 
این دســتگاه صرف نظر کنید، چرا که ممکن 
است عالوه بر تشــدید درد، وضعیت مهره ها 

یا سالمت استخوان ها را وخیم تر کند. 
به طور کلی افراد مبتال به مشــکالت مفصلی 
بایــد طبــق نظــر و راهنمایی هــای پزشــک 
معالجشــان انجــام حــرکات ورزشــی را انجام 

دهند.
بــرای  نیــز  سرشــانه  و  فرمــان  دو  دســتگاه 

کارشناسان حوزه ورزش و خانواده معتقدند پارک ها و بوستان ها یکی از پایگاه های اصلی 
سالمتی خانواده در فصل تابستان است

دکتر رحمان 
سوری، متخصص 
فیزیولوژی 
ورزش، انجام هر 
نوع فعالیت را از 
تحرک نداشتن و 
خانه نشینی مفیدتر 
می داند و استفاده 
از دستگاه های 
ورزشی در پارک ها 
را عاملی برای 
تقویت هماهنگ 
عضالت بدن 
معرفی می کند
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توصیه

خفیــف  درد  از  کــه  افــرادی  و  ســالمندان 
کــردن مــداوم  ناحیــه شــانه بــه علــت بلنــد 
مناســب  می برنــد،  رنــج  ســنگین  اجســام 
اســت. اســتفاده از این دســتگاه بــه افرادی 
ماننــد حروفچین هــا کــه بــه علــت موقعیت 
شــغلی نیــاز به تقویــت عضــالت شــانه دارند 
توصیه می شــود. تقویت عضالت سرشانه و 
بازو از مزایای اســتفاده از دســتگاه سرشــانه 
است. کار با دستگاه دو فرمان نیز به تقویت 
عضــالت بالتنــه، افزایــش انعطاف پذیــری 
و تحرک مفاصــل شــانه و همچنیــن گردش 
سریع خون در قلب و تمام عروق بدن کمک 

خواهد کرد.
همچنین دســتگاه هایی ماننــد گام زن باید 
نیروی دســت و پا را به طور هماهنگ پخش 

کــه هنــگام کار بــا گام زن ها  کند، بــه طــوری 
باید از دســت و پا به طــور همزمان اســتفاده 
کنید تا جنبش پذیری مفصل شانه بیشتر و 

فشارهای ناهماهنگ به پا وارد نشود. 
بــه  می تــوان  گام زن  دســتگاه  مزایــای  از 
فعالیت و تمرین تمام اعضای بدن و تقویت 
عملکردهای قلبی و تنفســی، مناسب برای 

سوزاندن چربی ها اشاره کرد.

ایمنی و بهداشت را فراموش نکنید 
گر قصــد داریــد روزهــای تابســتانی را همراه  ا
با خانــواده در طبیعــت صــرف ورزش کنید، 
همــراه داشــتن بطــری آب و بســته غذایــی 
ســالم ویژه کودکان و ســالمندان را فراموش 

و  خســتگی  بــدن،  آب  کاهــش  نکنیــد. 
گروه هــای  در  به ویــژه  دردهــای عضالنــی، 
ســنی حســاس را در پــی دارد. از طــرف دیگر 
پیشــنهاد می شــود اوایــل صبــح یا غــروب را 

برای تحرک و فعالیت انتخاب کنید. 
گفتــه دکتــر رحمــان ســوری، متخصص  بــه 
هنــگام  انســان  بــدن  ورزش،  فیزیولــوژی 
طلوع و غــروب آفتاب از نظــر متابولیکی بهتر 
عمل می کند و انجام حرکات ورزشــی در این 
زمان هــا، به ســرزندگی صبحگاهــی و خواب 

آرام شبانه منجر می شود. 
همان طور که گفته شد، حرکات ورزشی را تا 
گر  آنجا که می توانید به آرامی شــروع کنید و ا
مبتدی هســتید از جابه جا کردن وزنه های 
کمربندهــای  کنیــد. از  ســنگین خــودداری 
کــردن وزنه بــرای حفاظت  مخصوص بلنــد 
کنیــد. هنــگام  از ســتون مهره هــا اســتفاده 
بال بردن وزنه ها، دم و هنــگام پایین آوردن 
آن هــا بــازدم را فرامــوش نکنیــد. بــه توصیــه 
دکتر ســوری، افراد کوتــاه قد ماننــد کودکان 
یا افــرادی که بلند قد هســتند بهتر اســت در 
انتخــاب دســتگاه و انجــام حــکات ورزشــی 
دقت کنند، چرا که این وسایل برای افرادی 

با قد نرمال تعیین شده است.

ورزش خانوادگی 
کــرد، بــدون  در خانــه هــم می تــوان ورزش 
گروهــی  بــه صــورت  گــزاف،  صــرف هزینــه 
بــرای  و  داده  انجــام  را  تمرینــات  ایــن 
کــه نتیجه  ســخت کوش ترین فــرد خانــواده 
کســب می کنــد  کاهــش وزن  را در  بهتــری 

پاداش تعیین کنید. 
برای اعضای خانه تعیین کنید فقط شصت 
ثانیه فرصت دارند که مثل یک فوتبالیست، 
روپایی بزنند. شــما به عنوان ســر گروه، این 

شیوه تمرینی تقویت قلب را اجرا کنید. 
پــای  زانــوی  نشســته اید  کــه  همان طــور 
راســت را بال برده و ســپس به حالــت اول باز 
گردانید، ایــن کار را 15 بــار با پای راســت و 15 
مرتبــه هم بــا پای چــپ انجــام بدهیــد. یک 
طناب فرضی را تصــور کنیــد و همان طور که 
نشســته اید، از روی طنــاب بپریــد؛ در واقــع 
بــا چرخــش پاهایتــان، درســت مثــل زمانی 
که طنــاب می زنید، یــک دایره بســازید. این 

حرکت را یک دقیقه انجام بدهید.
کــه شــده از پشــت میــز  بــرای 30 ثانیــه هــم 
گر هم در حال تماشای  کارتان بلند شــوید. ا
برنامــه تلویزیونی مــورد عالقه تان هســتید، 
بایســتید، دســت هایتان را جلــوی صــورت 
نگه دارید و مانند یک فوتبالیست به سرعت 
دریبل بزنید؛ انگار که می خواهید  توپی را به 
ســمت دروازه حریف هدایت کنیــد. این کار 
را 30 ثانیه انجــام دهیــد و 3 تا 5 مرتبــه تکرار 

کنید. 
طــرح ممنوعیــت اســتفاده از آسانســور را در 
تابستان اجرا کنید؛ برای رهایی از وابستگی 
به آسانســور، همراه بــا اعضــای خانواده تان 
از پله اســتفاده کنیــد. حداقــل 2 بــار درروز از 

پله ها برای رفت و آمد کمک بگیرید.

تقویت ماهیچه ها با تمرین های ساده 
همان طــور که بــا اعضــای خانواده مشــغول 
تماشای فیلم ســینمایی یا گشــت و گذار در 
ســایت های اینترنتــی و وبگــردی هســتید، 
ایــن تمرینــات را نیــز به صــورت گروهــی اجرا 

کنید. 
بــرای این کــه ماهیچه هــا تقویــت شــوند و 
اســتخوان های قوی تــری داشــته باشــید، 
لزم نیســت حتمًا قهرمــان المپیک باشــید 
گبــی حضورتان  یــا در تیم ملی بســکتبال و را
چشــمگیر باشــد، کافی اســت از هــر فرصتی 
ورزشــی  مفیــد  تمرین هــای  انجــام  بــرای 

استفاده کنید. 
گاهــی اوقــات شــصت ثانیــه یــا شــاید هــم 
بیشــتر طــول می کشــد تــا بتوانیــد مطلبی را 
در ســایت اینترنتــی ببینیــد یــا عکــس مورد 
نظرتــان دانلــود شــود، پیشــنهاد می کنیــم 
در ایــن فاصلــه یکــی از پاهــا را از روی زمیــن 
کــه زانــو زاویــه 90  کنیــد، بــه طــوری  بلنــد 
درجــه داشــته باشــد، حــال عضالت پشــت 
ســاق پــا را منقبــض و منبســط کنیــد، ایــن 
حرکت به تقویت عضالت پــا کمک می کند. 
یــک حرکــت دیگــر هــم این کــه، یکــی از پاها 
را  زانــو  نگــه داریــد و عضــالت  را مســتقیم 
منبســط  و  منقبــض  ثانیــه   15 مــدت  بــه 
کنیــد، همیــن تمریــن را با پــای دیگــر انجام 
دهیــد. این حرکت باعث می شــود تــا زانوها 
 .مقاوم ترشوند و کمتر آسیب ببینند

دستگاه ِمسَگری 
نمونه مناسبی است 

که استفاده از آن به 
سالمندان توصیه 

می شود. اجرای 
تمرینات ورزشی 

منظم با این دستگاه 
منجر به تقویت 

عضالت شکم و کمر و 
کاهش سایز در ناحیه 

کمر می شود
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هالل

خردورزی و تدبیر در تقابل
 با قضا و قدر الهی نیست
همدلی داوطلبان، خیرین و مردم

سفر از دل زمین
سپاس جهانی از هالل احمر ایران
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گزارش

و  کرامــت  دهــه  رســیدن  فــرا  بــا  همزمــان 
کریمــه اهل بیــت، حضــرت فاطمــه  میــالد 
انقــالب در  رهبــر  نماینــده  معصومــه)س(، 
جمعیــت هــالل احمــر با مدیــران ســتادی و 
مدیران عامل اســتان های این نهاد مردمی 
دیدار و بــا تبریک ایــام دهه کرامــت، هجرت 
بزرگــوار  خواهــر  و  )ع(  رضــا  امــام  پرمعنــای 
ایشــان را نقطه روشــن تاریخ اســالم و تشیع 

دانست.
حجت السالم والمسلمین معزی در ابتدای 
ســخنان خود با تبریک فرا رســیدن این ایام، 
با اشــاره به هجــرت امــام رضــا)ع( بیــان کرد: 
این حرکت الهــی بدون تردید در تاریخ کشــور 
حرکتــی  تشــیع،  جهــان  و  ایــران  عزیزمــان 

سازنده و تأثیرگذار بوده است.
در  هالل احمــر  در  انقــالب  رهبــر  نماینــده 
سخنان مهمی با اشاره به دستور کار همایش 
دو روزه مدیــران عامــل اســتان ها بــا عنــوان 
»تــاب آوری« در بخــش اول ســخنان خــود 
تبــادل اطالعــات و تضــارب آرا را از مهم تریــن 
و  برشــمرد  نشســت ها  ایــن  دســتاوردهای 
تصریح کرد: هر عمل و فعالیتی که برخاســته 
از فکــر، اندیشــه، علــم و دانش باشــد البته در 
ســایه توکل به خداونــد نتیجه بخش بــوده و 
خالف این واقع در دنیــای امروز، راه به جایی 

نخواهد برد.

حجت السالم والمســلمین معــزی بــا تبیین 
نقش و مفهــوم تاب آوری از منظــر دین مبین 
کید بــر همســویی و جهت دهی  اســالم و بــا تأ
صحیح معــارف دینــی برای رســیدن بــه این 
مهم اظهــار کرد: عــده ای بــا اســتفاده ابزاری 
از دیــن آن هــم خــالف واقعیــت و بــا تکیــه بــر 
مفهوم »قضا و قدر الهی« ســعی در به نمایش 
گذاشــتن تقابــل دیــن و مســئله تــاب آوری، 
مدیریــت بحــران و پیشــرفت جامعه بشــری 
دارنــد کــه امــری نادرســت بــوده و بایــد بــا آن 

مقابله شود.
او با اســتناد به آیات قرآن، روایات و احادیث 
معصومیــن)ع( در توضیــح این نکتــه افزود: 
قضــا و قــدر الهــی بــه معنــای آن نیســت کــه 
انســان در جهــت رشــد، تعالــی و پیشــرفت 
زندگــی فــردی و اجتماعــی از فکــر و اندیشــه 
کــه تأمــل، تفکر و  خــود اســتفاده نکنــد چــرا 
تدبر در همه امور دنیایی انسان از مهم ترین 
مباحثی اســت که در دین بارها به آن اشــاره 

کید شده است. و تأ
هــالل  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
احمر، ایمان و علــم را توأمان در کنــار یکدیگر 
کید کرد: با بررسی اجمالی تاریخ  دانســت و تا
عبرت آموز دین اسالم و مشاهده نمونه های 
بــارز این ادعــا هرگــز نبایــد بی فکری هــا، عدم 
برنامه ریــزی و هماهنگــی بــرای رســیدن بــه 

هدف را به دین نسبت داد.
در  معــزی  حجت السالم والمســلمین 
تکمیــل ایــن بخــش از ســخنان خــود ایمان 
دســتیابی  راه هــای  مهم تریــن  از  را  تقــوا  و 
به بــرکات الهــی دانســت و گفــت: بدانیم که 
دعا کردن به درگاه احدیــت و اطاعت از ذات 
لیــزال او زمانــی ارزشــمند و نتیجه بخــش 

است که با فهم و درک همراه باشد.
در  هالل احمــر  در  انقــالب  رهبــر  نماینــده 
بخش بعدی ســخنان خود، فرهنگ ســازی 
را اســاس و زیربنــای نتیجــه دادن مفهــوم 
وتصریــح  دانســت  جامعــه  در  تــاب آوری 
کــرد: هرچــه در بخــش فرهنگــی و تعمیــق 
کنــار آمــوزش  باورهــای اعتقــادی مــردم در 
و ضرورت هــای علمــی توجــه شــود، عــالوه 
روحیــه  شــکل گیری  رونــد  در  تســریع  بــر 
تاب آوری، به ریشــه دار و اساســی بودن این 
کید خواهد شــد و  مفهــوم مهم در جامعــه تأ

اهمیت ایجاد آن را دو چندان می کند.
حجت السالم و المســلمین معزی در پایان 
با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و با 
کید بــر توجه ویژه مســئولن به اختصاص  تأ
بودجه های بخش نظــارت و هدایت در امور 
خواســتار  هالل احمــر،  جمعیــت  فرهنگــی 
تخصیص و تحقق بودجه هــای مصوب این 

 .بخش شد

نماینده ولی فقیه در هالل احمر 
در جمع مدیران عامل استان ها 
و ستادی از اهمیت کار فرهنگی گفت

خردورزی و تدبیر در 
تقابل با قضا و قدر الهی 
نیست

حجت االسالم 
والمسلمین معزی: 
عده ای با استفاده 

ابزاری از دین آن هم 
خالف واقعیت و با 

تکیه بر مفهوم »قضا 
و قدر الهی« سعی در 

به نمایش گذاشتن 
تقابل دین و مسئله 

تاب آوری، مدیریت 
بحران و پیشرفت 

جامعه بشری دارند 
که امری نادرست 

بوده و باید با آن 
مقابله شود.
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برنامه ملی همای رحمت هالل احمر در حالی 
گفته سرپرست سازمان  که به  به پایان رسید 
داوطلبان جمعیت هالل احمر در سال جاری 
میان  غــذایــی  سبد   390 و  هـــزار   118 از  بیش 

نیازمندان کشور توزیع شد.

در چهاردهمین ســال اجــرای برنامه همای 
رحمــت، تمامــی داوطلبــان هالل احمــر در 
کشــور قبــل از مــاه مبــارک رمضــان  سراســر 
کمک هــای مردمــی را  کمــک خّیریــن،  بــا 
جمع آوری کــرده و اقدام به تهیه ســبدهای 
از  بعــد  ســبدها  ایــن  کــه  کردنــد  غذایــی 
آماده ســازی، میــان نیازمندان توزیع شــد. 
نکتــه قابــل توجــه در ایــن برنامه این اســت 
کــه افــراد جامعــۀ هــدِف برنامه ملــی همای 
رحمــت، خانواده هــای نیازمنــدی بودنــد 
که تحــت پوشــش هیــچ نهــاد حمایتــی قرار 

نداشتند.

توزیع سبد غذایی میان نیازمندان
در ســال جاری تمــام اســتان های کشــور در 
این طرح مشــارکت داشــتند که در مجموع 
118 هــزار و 397 ســبد غذایــی آمــاده و میان 
خانواده هــای نیازمنــد توزیــع شــد. ارزش 
ریالــی ایــن ســبدهای غذایــی بیــش از 105 

میلیارد و 381 میلیون ریال بوده است.

سفرۀ  مهربانی
دکتر رضا اندام گفت: در ســال جاری 4هزار و 
601 سفره  مهربانی در ســطح یک هزار و 708 
خانه  هالل احمر و داوطلب در سراســر کشور 
کــه ارزش ریالــی این ســفره ها  گســترده شــد 
بیــش از 43میلیــارد و 520 میلیــون ریــال 

برآورد شده است.

ویزیت رایگان و اهدای خون در چادرهای 
سالمت

همچنیــن سرپرســت ســازمان داوطلبــان 
جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه برپایــی 
رمضــان،  مــاه  طــی  ســالمت  چادرهــای 
گفــت: بــا مشــارکت پزشــکان، پیراپزشــکان 
کارکنــان، 952 چــادر ســالمت در سراســر  و 
کــه روزه داران از خدماتــی  کشــور برپــا شــد 
مشــاوره های  و  رایــگان  ویزیــت  همچــون 

همدلی داوطلبان، خیرین و مردم
ح همای رحمت 140 میلیارد ریال، مشارکت خّیرین در طر

بهره منــد  پیشــگیرانه  اقدامــات  و  پزشــکی 
شــدند. اندام افزود: اهدای بیــش از 5 هزار و 
710 واحد خون از سوی داوطلبان نیز از دیگر 
دســتاوردهای اجــرای برنامــه مذکــور بــوده 

است.

مشارکت نخبگان و آشنایی با مشکالت 
نیازمندان

سرپرست سازمان داوطلبان هالل احمر در 
ادامه خاطرنشان کرد: امسال برای نخستین 
بار نخبگان علمی کشور در برنامه ملی همای 

و  نیازمندان  به  کمک  هدف  با  رحمت، 
کارهای خیر و  آشنایی جوانان دانشگاهی با 

عام المنفعه، مشارکت داشتند.
انــدام گفــت: معتقدیــم مشــارکت نخبــگان 
ســازمان  برنامه هــای  در  کشــور  علمــی 
داوطلبــان در ادامــه حضــور آن هــا در قالــب 
طرح های جهادی در دانشــگاه ها، می تواند 
تجربه جدیدی در فعالیت هــای هالل احمر 
کنــد و مشــارکت نخبــگان علمــی در  ایجــاد 
گاهی بیشتر  برنامه همای رحمت، موجب آ

آن ها از مشکالت کشور و نیازمندان شد. 
او رقــم مشــارکت نقــدی و غیرنقــدی جــذب 
شــده در ایــن برنامــه را در مجمــوع بیــش از 
148میلیارد و 902 میلیون و 234 هزار ریال و 
میزان بهــره وران این برنامــه را یک میلیون و 

63 هزار و 529 نفر اعالم کرد. 
 990 و  هــزار   18 برنامــه  ایــن  در  همچنیــن 
داوطلب، 8 هزار و 512 خّیــر و 3 هزار و 52 تن 

 .از کارکنان مشارکت داشتند

 امسال برای نخستین بار نخبگان علمی کشور در برنامه ملی همای 
رحمت، با هدف کمک به نیازمندان و آشنایی جوانان دانشگاهی 

با کارهای خیر و عام المنفعه، مشارکت داشتند
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گزارش

ماه گذشته در جمعیت هالل احمر ایران بازدیدهای متعددی شکل گرفت؛  
بازدیدهایی که در آن مسئوالن دیگر کشورها و صلیب سرخ از توانایی ایران 
در جذب جوانان به هالل احمر قدردانی کرده و خواستار آشنایی بیشتر با 

این بخش از تجربه های ایران شدند.

تجربه موفق ایران در جذب جوانان
کت  فین جرال، مدیر همکاری های جمعیت ملی و دولت در بخش شرا
و توســعه جمعیت فدراســیون بین المللی صلیب ســرخ و هالل احمر با 
حضور در ســازمان جوانان، با فعالیت های این بخش از جمعیت هالل 

احمر ایران آشنا شد.
در ایــن بازدیــد دکتــر مســعود حبیبــی، رئیس ســازمان جوانــان بــا ارائه 
گزارشــی از فعالیت های ســازمان جوانان در کانون های مختلف گفت: 
اعضای 5 تا 29 ساله به صورت داوطلبانه در برنامه های بشردوستانه و 

عام المنفعه شرکت می کنند.
او افزود: عالوه بر کانون غنچه هــای هالل و 8 هزار کانــون دانش آموزی، 
یک هزار و 200 کانون دانشــجویی و 800 کانون جوانان در سطح شهرها 
فعال هســتند و در راســتای اســتراتژی YES و ســپردن نقش رهبری به 

جوانان، دبیر هر کانون توسط اعضا انتخاب می شود.
رئیس ســازمان جوانــان با اشــاره به توانمنــدی فدراســیون بین المللی 
جمعیت های ملی و صلیب ســرخ در ارتقای فعالیت هــای اجتماعی با 

هدف جلوگیری از خشونت افزود: امیدوارم تالش شود تا در همه نقاط 
جهــان، به ویژه منطقــه خاورمیانــه، از جنگ افــروزی جلوگیری شــود و 

همه انسان ها در صلح و آرامش زندگی کنند.
دکتر حبیبــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در خصــوص آمــوزش جوانان 
در ســطح منطقه، ایــن آمادگــی را داریم تــا بــا حمایت های فدراســیون 
طرح های خوبــی را اجرایــی کنیم. همچنیــن امیدوارم فرصتــی فراهم 
شود تا بتوانیم سمینار »جوانان و پیشــگیری از خشونت« را به میزبانی 

جمعیت هالل احمر ایران برگزار کنیم.
در ادامــه ایــن دیــدار فین جــرال، مدیــر همکاری هــای جمعیــت ملی و 
کت و توســعه جمعیــت فدراســیون بیــن المللی  دولــت در بخــش شــرا
صلیب سرخ و هالل احمر، با اشــاره به فعالیت در بخش جوانان صلیب 
ســرخ نروژ گفــت: یکــی از مشــکالت امــروز صلیــب ســرخ در کشــورهای 
اروپایــی، جــذب جوانان بــرای انجــام فعالیت هــای داوطلبانه اســت و 
با توجــه به موفقیــت جمعیت هــالل احمــر ایــران در ایــن زمینــه باید از 

تجربیات شما استفاده کرد.
او بــا اشــاره بــه فعالیــت کمیســیون جوانــان در فدراســیون بین المللی 
صلیب ســرخ افزود: بایــد بتوانیم بــرای جــذب جوانــان، در زمینه های 
که امروزه سایر نهادها و تشکل های  مختلف جذابیت ایجاد کنیم، چرا
داوطلب محور نیز توانســته اند جوانان را درگیر فعالیت های خود کنند، 
به طوری که داوطلبان جوان ما در صلیب ســرخ از 25 میلیون نفر به 17 

میلیون نفر کاهش یافته اند.
جــرال در ادامــه تصریــح کــرد: یکــی از برنامه هــای در دســت اقــدام مــا، 
جلوگیری از خشونت و مشکالت اجتماعی است که با توجه به اهمیت 
این برنامــه و درگیری تمام کشــورها با ایــن موضوع، مایل بــه همکاری 

جمعیت هالل احمر ایران نیز در این زمینه هستیم.

پیوندی خوب میان ایران و ارمنستان 
دیدار رئیس جمعیت هالل احمر ایران با رئیس صلیب سرخ ارمنستان 
هم از دیگر دیدارهایی بود که این ماه در جمعیت هالل احمر کشورمان 
صورت گرفت و در این دیــدار، ایران با اعالم آمادگــی برای انتقال تجارب 
هــالل احمــر بــه ارمنســتان، ایــن تجــارب را شــامل آمــوزش همگانــی، 
مدیریــت بحران ها، نفــی خشــونت در جامعــه، امــور جوانــان و کاهش 
آسیب های اجتماعی در جوامع، ایجاد مسئولیت های اجتماعی برای 

جوانان و... برشمرد.
کشــور ارمنســتان، در  کانیان، رئیــس صلیــب ســرخ  میختیــار مناتســا
دیداری که با رئیس جمعیت هالل احمر کشــورمان داشــت، به تشریح 
فعالیت هــای صلیب ســرخ این کشــور پرداخــت و گفت: صلیب ســرخ 
ارمنستان 97 ســال قدمت دارد. این جمعیت اقدامات بشردوستانه و 
خدمات اجتماعی انجام می دهد که بعد از زلزله مخرب ســال 1988 در 

ارمنستان، فعالیت های این جمعیت وارد مرحله جدیدی شد.
او بــا بیــان این کــه صلیــب ســرخ ارمنســتان برنامــه توســعه را در پیــش 
گرفته اســت، گفــت: در حــال حاضر ایــن جمعیــت، مدیریت حــوادث، 
کمک هــای اولیه، بهداشــت اجتماعــی، جســتجوی گمشــدگان، امور 
جوانــان و توســعه و ترویــج ارزش هــای بشردوســتانه را از فعالیت هــای 

سپاس جهانی از
هالل احمر ایران

گزارش دید و بازدیدهای بین المللی

فین جرال: یکی از 
برنامه های در دست 
اقدام ما، جلوگیری از 
خشونت و مشکالت 

اجتماعی است که 
با توجه به اهمیت 

این برنامه و درگیری 
تمام کشورها با این 

موضوع، مایل به 
همکاری جمعیت 

هالل احمر ایران نیز 
در این زمینه هستیم



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 23 |       مرداد 1396    111

کانیان خاطرنشان کرد: با توجه به تجارب  اصلی خود می داند. مناتسا
ارزشــمند جمعیت هالل احمر ایران، برای ما اهمیت دارد که با تبادل و 
امضای تفاهمنامه، در زمینه پیشگیری، پاسخ، مدیریت بالیا، کاهش 
ریسک و تقویت ظرفیت های سازمانی، فعالیت های مشترک میان دو 

جمعیت ملی را بسط و گسترش دهیم.
رئیس صلیب ســرخ ارمنســتان با تقدیــر از رئیس جمعیت هــالل احمر 
ایران برای سفر به کشور ارمنستان، خاطرنشان کرد: یقین دارم با وجود 
تجارب و امکانات دو جمعیت ملی ایران و ارمنستان می توان خدمات 

مناسبی را به مردم دو کشور ارائه کرد.

انتقال تجارب هالل احمر ایران به ارمنستان
در ادامــه این دیــدار، دکتر ســید امیرمحســن ضیایی، رئیــس جمعیت 
هالل احمر ایران، به اهداف ســفر به ارمنســتان اشــاره کرد و گفت: یکی 
از این اهداف، امضای تفاهمنامه در راســتای اصــول و اهداف جهانی و 

همکاری های منطقه ای دو جمعیت ملی است.
او ادامه داد: نزدیکی تاریخی دو ملت و کشــور ایران و ارمنســتان، کمک 

بسزایی به ارتباط دوجانبه میان دو جمعیت ملی می کند.
رئیس جمعیت هــالل احمر ایــران با اعــالم آمادگی برای انتقــال تجارب 
هالل احمر ایران به صلیب ســرخ ارمنســتان گفت: مدیریت بحران ها، 
نفی خشــونت در جامعه، امــور جوانان و کاهش آســیب های اجتماعی 
در جوامع، ایجاد مسئولیت های اجتماعی برای جوانان و بهره مندی از 
ظرفیت های داوطلبان برای کمک به جامعه آسیب دیده و آسیب پذیر، 
فعالیت های بشردوستانه و توانبخشی، آموزش همگانی و اقداماتی در 
زمینه تربیت دانشــجو در مؤسســه آمــوزش عالی علمی کاربــردی هالل 

ایران، از جمله تجارب قابل انتقال هالل احمر ایران هستند.
دیدار دبیــر کل جمعیــت هالل احمــر با معــاون فدراســیون بین المللی 
کیــد بر ضــرورت اســتفاده از تــوان و  صلیب ســرخ و هــالل احمر هم بــا تأ
ظرفیت هالل احمر ایــران در اقدامــات بشردوســتانه بین المللی انجام 

شد.  
مصطفی محمدیــون در دیــدار با فین جــارل رود، معــاون دبیــر کل، در 
کت و همکاری های فدراســیون بین المللــی جمعیت های  بخش شــرا
صلیب ســرخ و هالل احمر، اظهــار کرد: هالل احمــر ایران تمــام اهداف 
عالی نهضت بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر را در داخل کشور و در 

سطح بین المللی، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.
او بــا اشــاره بــه حضــور هــالل احمــر ایــران و حمایت هــای ایــن نهــاد از 
کســتان،  نیازمندان در کشــورهایی چــون بنگالدش، ســوریه، یمن و پا
خاطرنشان کرد: این جمعیت بر اســاس اهداف عالی انسانی که در نظر 
دارد، برای حمایت از نیازمندان در سراسر دنیا با فدراسیون بین المللی 

صلیب سرخ و هالل احمر همکاری می کند.
دبیر کل جمعیت هالل احمر در ادامه با اشاره به ورود جمعیت ایران به 
حوزه پیشــگیری از آســیب های اجتماعی و ارائه خدمات بشردوستانه 
در این زمینه، اظهار کرد: هالل احمر ایران در داخل کشور، به خصوص 
در حوزه جوانان و آسیب های اجتماعی، نیاز به استفاده از تجارب دیگر 
کشــورها دارد که قطعًا فدراســیون بین المللی با توجه بــه ارتباطی که با 

سایر جمعیت های ملی دارد، می تواند در این زمینه به هالل احمر ایران 
کمک کند.

محمدیون همچنین در این جلســه بر اجــرای کامل تعهــدات ایران در 
کید و  تفاهمنامه های امضاشــده میان جمعیت ایــران و فدراســیون تأ
اظهار کرد: هالل احمر ایران با توجه به تــوان و ظرفیت خود از همکاری 
با فدراســیون و انجــام فعالیت های بشردوســتانه در ســطح بین الملل 

حمایت می کند.
کت و همکاری های  فیــن جــارل رود، معــاون دبیــر کل، در بخــش شــرا
فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب ســرخ و هالل احمر نیز در 
کید کــرد: به طور قطع، هالل احمر ایــران یکی از قوی ترین  این دیدار، تأ
جمعیت های ملی، نه تنها در سطح منطقه، بلکه در سطح بین المللی 
اســت. جارل رود با بیان این که در ســال 2015 یک پروژه مشــترک میان 
هالل احمــر ایــران و فدراســیون بین المللی صلیب ســرخ و هــالل احمر 
در کشــور ســومالی به اجرا درآمــد، افزود: فدراســیون به دنبــال حمایت 
جمعیت هــای ملــی قــوی از فعالیت هــای بشردوســتانه ایــن ســازمان 

است.

درخواست از ایران برای حضور در جلسات فدراسیون
کیــد بر تمایل ویژه دبیر کل فدراســیون  معاون دبیر کل فدراســیون با تأ
برای تقویت همکاری ها با هــالل احمر ایران، خاطرنشــان کرد: نهضت 
بین المللــی صلیــب ســرخ و هــالل احمــر متکــی بــر حضــور و حمایــت 
اعضاســت و بــا توجه بــه تــوان و قدرت هــالل احمــر ایــران، فدراســیون 
تمایل دارد از این ظرفیت برای گســترش فعالیت های انسان دوستانه 

بین المللی استفاده بیشتری داشته باشد.
جــارل رود بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســاتی منظــم در فدراســیون کــه بــا 
حضور 10 جمعیت ملی برتر در سطح بین الملل از کشورهای آمریکایی، 
کید کرد: دبیرکل فدراسیون  اروپایی، چین و ژاپن تشــکیل می شــود، تأ
خواستار حضور دائم ایران به عنوان جمعیتی قوی در سطح خاورمیانه 

 .و بین الملل در این جلسات است

معاون دبیر کل، در بخش شراکت و همکاری های فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب 
سرخ و هالل احمر:  به طور قطع، هالل احمر ایران یکی از قوی ترین جمعیت های ملی، نه تنها 

در سطح منطقه، بلکه در سطح بین المللی است

مناتساکانیان:  با 
توجه به تجارب 
ارزشمند جمعیت 
هالل احمر ایران، 
برای ما اهمیت دارد 
که با تبادل و امضای 
تفاهمنامه، در زمینه 
پیشگیری، پاسخ، 
مدیریت بالیا، 
کاهش ریسک و 
تقویت ظرفیت های 
سازمانی، 
فعالیت های 
مشترک میان دو 
جمعیت ملی را 
بسط و گسترش 
دهیم
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کارت  گوشه خانه ات یا در محل  می شود وقتی حادثه ای رخ می دهد، 
که  باشی، اصاًل خبر نشوی و بعد در صفحه حوادث روزنامه ها بخوانی 
گرفته  را  گازگرفتگی، آتش، ریزش ساختمان، چاه و... جان هموطنی 
است. ناراحت می شوی و قلبت به درد می آید، اما حادثه پیش آمده 
و تمام شده. می شود در محل حضور داشته باشی و نگران باشی، یا 
بشوی یکی از همان موبایل به دست های معروف که فیلم می گیرند. این 
حکایت ها برای ماست، برای یکی مثل من که امدادگر نیست، یکی که هر 
چند نگران حادثه ها باشد، اما پای جانش وسط نیست، جایی بیرون 
ماجرا ایستاده است و شاید نتواند تصورش را هم بکند که در قلب حادثه 

چه می گذرد.
 

وحید محمدی و ســیدرضا جعفری چند هفته پیش به قلب حادثه 
رفتند، بــا پای خودشــان رفتند و جســم های بی جانشــان برگشــت. 
ایــن دو امدادگــر داوطلــب جمعیت هــالل  احمــر زنجان، از ســاعت ٤ 
بعدازظهــر روز پنجشــنبه در حــال امدادرســانی و جســتجوی مقنــی 
محبــوس در چاهــی در روســتای اســترود بودنــد، بــه علــت ریــزش 
دیواره هــا و نشســت زمیــن، جــان خــود را از دســت دادنــد. در ایــن 
حادثــه دو نفر از اهالی روســتا  نیز کشــته و یک امدادگر دیگــر هم دچار 

مصدومیت می شود.
روز پنجشــنبه ســاعت ١٦:٤٠ دقیقــه، یک نفــر بــا هالل احمــر تمــاس 

می گیرد و از مفقودشــدن فردی بر اثر ریزش چاه در منطقه زرین رود، 
در ٤٠کیلومتری شهرستان خدابنده به سمت همدان خبر می دهد. 
با حضور تیم ارزیاب خدابنده، ســاعت ١٧:١١ دقیقــه ارزیابی از حادثه 
صورت می گیرد و بــا هماهنگی ها، تیم امداد کوهســتان شهرســتان 
خدابنده به محل حادثه اعزام می شــود. عملیات در آخرین ســاعت 
شــب پنجشــنبه شــروع می شــود. در حین عملیات امــدادی، زمین 
اطراف چــاه ریــزش، و ســه امدادگــر به همــراه یک روســتایی بــه چاه 
ســقوط می کننــد. بــر اثــر ایــن ســقوط، دو امدادگــر جمعیــت هــالل 
 احمر به نام های ســیدرضا جعفری متولد  ســال ٦٧ با ٨ ســال سابقه 
داوطلبی و وحید محمدی متولد سال ٦٨ با ٤ سال سابقه داوطلبی 
جان باختند. امدادگر دیگر، ســعید رحیمــی نیز در ایــن حادثه دچار 
کــه پــس از چنــد روز مانــدن در بیمارســتان  مصدومیــت می شــود 

مرخص می شود.
ســعید رحیمی از نیروهــای جمعیت هــالل  احمــر زنجان اســت که از 
حادثه تلخ ریزش چاه جان ســالم به در برده است. ســعید با بغض از 
همکاران داوطلبش صحبت می کند که جلوی چشمانش در حادثه 
از دســت رفته انــد. او با وجــود گذشــت چندین ســاعت هنــوز هم در 
شوک سانحه اســت و باور ندارد که دو همکار جوانش را از دست داده 
اســت. او در رابطــه با اعــالم حادثه به جمعیــت هالل  احمــر می گوید: 
»زمانی کــه حادثه افتادن یــک نفر در چاه بــه مرکز مــا در زنجان اعالم 
شد، به دلیل این که روســتای محل وقوع آن نزدیک پایگاه زرین رود 
بود کــه ما در آن مســتقر هســتیم، به مــا ابالغ شــد. من، همــکار دیگر 
امدادگرم به همراه دو همکار تیم امدادونجات کوهستان و راننده به 

محل حادثه اعزام شدیم.«
او ادامه می دهد: »به محض رسیدن، موقعیت را بررسی کردیم، بیل 
کبرداری آمد و دور چاه را تا جایی که امکانش بود،  مکانیکی برای خا
کبرداری کردند که نزدیک به ٩متر پایین رفــت. بعد من به همراه  خا
دو نیروی تیم امدادونجات کوهستان و یکی از اهالی محل به داخل 
گهان  چاه رفتیم. اصاًل نفهمیدیم که کی و چــرا این اتفاق افتاد، اما نا

دیوار ریزش کرد.«

امکانات بود، اما شرایط سخت بود 
رحیمی که بــر خالف دو همــکار جوانــش از این حادثه جان ســالم به 
ک مدفون  در برده، زمان ریزش چاه در ســمتی بوده که کمتر زیــر خا
ک شــل بــود و یک بــاره آوار شــد، آوار از ســمتی  شــده و می گویــد: »خا
آمد که بچه هــا در آن بودند و کامل رویشــان را گرفــت، من هم نصف 
ک مدفون شــد که فکــر کنم نزدیــک بــه ٤٠دقیقه طول  بدنــم زیر خــا
کشــید که ما را نجات دادنــد و بچه ها هــم آن زمان هنوز زنــده بودند، 
اما متأسفانه در بیمارستان فوت کردند.« او با بیان این که این اتفاق 
به دلیل نبود امکانات یا اشــتباه از سمت کســی نیست، خاطرنشان 
می کند: »امکانات هم بود، اما واقعًا از دســت کسی کاری برنمی آمد. 
به خدا خــودم هــم الن خیلــی ناراحتم، همــکاران من هــر دو خیلی 
جوان و نیروی داوطلب جمعیت بودند. ما همه به شــغلمان افتخار 

 ».می کنیم، اما از دست دادنشان یک درد بزرگ است

سفر از دل زمین
دو امدادگر داوطلب استان زنجان در حادثه 

ریزش چاه، جان خود را از دست دادند
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سیدمهدیار مهدوی، خراسان رضوی  ۹۳۸۵۴۵۳۱۵۲
جواد صدری نیا، آذربایجان غربی  ۹۰۳۹۶۵۰۵۵۱

مرضیه فیضی ربانی، خراسان رضوی  ۹۱۵۳۷۷۰۹۶۱
میترا میرزایی، استان همدان   ۹۱۹۰۵۱۵۲۳۹
میثم مهرورز ، خراسان شمالی  ۹۱۵۴۹۱۸۵۲۱

علی همتی پور، آذربایجان شرقی  ۹۱۴۱۲۴۲۶۰۳
مهناز جلیلیان، استان کرمانشاه   ۹۱۸۸۸۷۸۶۲۷

اسیه سرمست، البرز  ۹۱۹۶۴۲۸۳۶۸
علی اکبرجمالی، استان کرمانشاه  ۹۱۸۱۳۸۱۳۳۶

۹۱۰۵۶۶۷۲۱۹  فاطمه شعبانی فر ، خراسان رضوی  
محمد ابراهیم زاده، خراسان جنوبی  ۹۱۵۳۶۳۳۳۷۸

سیدسجاد راد حسینی، گلستان  ۹۱۱۹۰۰۳۱۲۰
زهره برخورداری، استان ایالم  ۹۱۸۱۴۳۱۹۹۷

محمدغالملی زاده ، خراسان جنوبی  ۹۱۵۳۶۲۷۳۱۶
مهدی سلیمانی، خراسان رضوی  ۹۱۵۱۵۰۳۱۴۷

خیران آسیابان، استان آذربایجان غربی  ۹۱۴۱۴۶۷۹۲۰ 
علیرضا سودمند، خراسان رضوی  ۹۱۵۸۱۳۶۰۵۵

بتول عباسی خزانه داری،  استان گلستان  ۹۱۱۲۶۹۱۳۴۵
هنگامه علیزاده،  آذربایجان غربی  ۹۳۶۵۰۰۹۲۰۸

محمدعلی بابازاده،  استان آذربایجان شرقی  ۹۱۴۳۲۳۵۸۹۸
حجت هادی ، خراسان رضوی  ۹۱۵۳۷۵۱۲۹۶

لیال نیك سرشت، تهران  ۹۱۲۵۹۰۵۱۱۸
شیما دورفرد، تهران  ۹۱۲۷۱۸۳۰۱۷

ابراهیم کریمی اورگانی،  استان اصفهان  ۹۰۳۳۱۰۴۵۹۸
زیبا حاجی محمدی،  استان مرکزی  ۹۱۸۹۶۲۴۵۱۲

حسین رجبی،  تهران   ۹۱۹۲۲۴۸۸۲۰
وحید کالتی،  گلستان  ۹۱۱۱۷۷۶۱۵۰

فرزانه افشار منش،  استان کرمان  ۹۳۰۵۵۷۲۸۶۲
ایرج حیدری، تهران  ۹۱۹۲۶۳۵۸۹۹ 

نجمه شمسی، استان خراسان جنوبی  ۹۱۵۵۶۶۶۷۵۹
سیده زهرامیرحبیبی،گیالن  ۹۲۲۷۶۰۹۶۳۹

حسن تشكریان جهرمی، هرمزگان  ۹۱۷۷۶۱۰۲۲۱
فلور جاسمی، سنندج  ۹۱۸۶۴۵۹۰۱۶
اشرف قنبرپور، بوشهر  ۹۳۸۸۵۳۱۸۰۴

جوااعظم مكاری بنادکی، استان یزد  ۹۱۳۱۵۹۸۸۵۸
فاطمه سعید، خراسان رضوی  ۹۱۵۸۱۰۲۴۴۳

لیال خداشناس، استان مازندران  ۹۱۱۳۵۴۶۰۷۴
مهدیه ساالروند، استان لرستان  ۹۱۶۵۵۳۴۲۳۶

سیدمومن الهی اطهر،  خوزستان  ۹۱۶۹۰۸۶۸۵۸
سعید جوادزاده،  اردبیل  ۹۱۴۳۵۱۴۱۹۵

سوسن اجتهادی، استان زنجان  ۹۱۹۶۷۵۷۰۰۱
رعنا طاهری تمامی، استان سمنان   ۹۱۹۱۳۱۴۵۰۳

تقی مترجمی،آذربایجان شرقی  ۹۱۴۳۰۶۵۲۷۳
فواد ساعد، استان کردستان  ۹۱۸۸۷۱۶۴۶۲

حسن نمازی نیاسری، استان مرکزی  ۹۱۲۷۵۲۴۶۱۱
سید احمد مسلمی،  کهگیلویه و بویراحمد  ۹۱۷۷۴۳۸۵۲۵

شیرین خادمی ، استان لرستان  ۹۱۶۸۸۸۳۲۹۵
محمودتفكری، استان گلستان  ۹۱۱۱۷۵۹۴۹۶

ابراهیم آقا زیارتی، قم  ۹۱۹۵۱۹۴۷۲۸

بسمه تعالی
به نام خــدای زیبــا و به نــام ماه مبــارك رمضــان و با ســالم بــه نماینــده محترم ولــی فقیه، 
حضــرت آیــت ا... معــزی و شــورای ســردبیری و همــه مجموعه نشــریه مهــر و مــاه و هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایران کــه هر ماه با چــاپ این ماهنامــه وزین، هنرنمایــی کرده و 
این محصول خود را در سطح کشــور و... به زیباترین شــکل ممکن نویسندگی، طراحی، 
صفحه بنــدی، صحافــی، چــاپ و توزیــع و در دســترس خوانندگان و مشــتاقان خــود قرار 
گاه و مطلع شــوند آن هــم با زیباترین  می دهید تا از فعالیت های آن ســازمان بین المللی آ
شکل ممکن در امور طراحی و صفحه بندی و چاپ و  ِورنی و کاغذ مرغوب به عالقه مندان 

خود ارائه می دهید. اجر شما عزیزان با خدا. 
مدت 2 ســال اســت این نشــریه شــما که از بهتریــن و زیباترین نشــریات در سراســر کشــور 
اســت برای حقیر کــه جانبــاز 55% قطع عضــو جنگ هــای نامنظم شــهید چمــران و جزو 
اولین جانبــازان جنگ تحمیلی و طــراح رســانه های بین المللــی و کارگردان و فیلم ســاز و 
مستندســاز که در بیش از 170 اداره و ســازمان و ارگان و ســفارتخانه از اول انقالب از ناحیه 
مسئولین مملکتی در همه جبهه ها کار کرده و با آموزش در ارگان ها و کمیته های انقالب 
و سپاه پاســداران و جهاد ســازندگی و هالل احمر جمهوری اســالمی و آموزش کالس های 
ج از کشور انجام  عکاسی، نقاشی، روزنامه نگاری و غیره با حکم مســئولین در داخل و خار
گردان زیادی از اول انقالب با ورود حضرت امام از پاریس، تربیت و انجام  وظیفه کرده و شا
وظیفه نموده ام. به همین لحاظ با آخرین شــماره نشــریه وزین شــما ســازمان متبوع که 
همه روزه شاهد فعالیت های چشمگیر و خداپســندانه شما در سطح جهانی می باشیم، 
بدینوســیله وظیفه خود دانســتم از این همه هنرنمایی یکایك شــما عزیزان و هنرمندان 
و اهل قلم تشــکر و قدردانی نمایم و موفقیت روزافزون شــما مجموعه فرهنگــی را از خالق 

هستی خواهان باشم.
    والسالم
1396/3/16 - علی اخگری

نکتــه ای کــه فرامــوش کــردم در بــال بــه آن اشــاره کنــم، غلط هــای امالیــی اســت کــه در 
گر  حروفچینــی گاهــًا در تمامی شــماره های شــما دیــده می شــود که حیفــم آمد نگویــم. ا
اساتید ویراســتار شــما بیشــتر توجه کنند، بهتر اســت که البته این در حروفچینی و تایپ 

نشریات طبیعی است.  با پوزش
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کلمه نخست

مسابقه پیامكی مهروماه

عالقه مندان  به شرکت در مسابقه پیامكی مهروماه می توانند با مطالعه سؤاالت زیر، پاسخ 
آن را در بخش های مختلف مجله پیدا و به سامانه 3000486644 ارسال کنند.

پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد که هر رقم آن گزینه صحیح هر یك از سواالت است. 
به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 صحیح است و در ســوال 2 گزینه شماره 4 و در 

سؤال 3 گزینه شماره 1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام اســتان و محل خدمت تان را قید 

کنید.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

SMS

3 مرداد
یام تا    1

زمان ارسال پ

01
صلیب سرخ ارمنستان چند سال قدمت دارد؟

د( 96 سال ج( 97 سال    ب( 92 سال    الف( 79 سال  

02
در برنامه ملی همای رحمت چه تعداد سبد غذایی به نیازمندان اهدا شد؟

د( کمتر از 115 هزار سبد ج( بیش از 120 هزار سبد   ب( کمتر از 118 هزار سبد   الف( بیش از 118 هزار سبد  

03
 از هر  ...  نفر، یک نفر در طول زندگی به خون احتیاج پیدا می کند؟

د( سه ج( دو    ب( پنج    الف( چهار   

04
 ساالنه چند دانش آموز، آموزش های کمک های اولیه می بینند؟

د( 420 هزار ج( 350 هزار    ب( 400 هزار    الف( 450 هزار  

05
 سازمان جوانان هالل احمر در چه تاریخی شروع به فعالیت کرده است؟

د( سال 1326 ج( سال 1324   ب( سال 1330   الف( سال 1325   

06
 کتاب روایتی از بعثی ها درباره جنگ تحمیلی توسط کدام ناشر منتشر شده است؟

د( نشر  نون ج( نشر  متن     ب( نشر  نارگل   الف( نشر  افق  

07
سیاحتنامه ابراهیم بیگ از کدام سفرنامه ها به شمار می رود؟

د( مجازی ج( واقعی    ب( خیالی    الف( تمثیلی   

08
 آیه »ویل لکل همزه لمزه« به کدام حق از حق الناس اشاره دارد؟

د( خانواده ج( آبرو    ب( اموال    الف( جان و روان  

09
الزمه و مقتضای کرامت انسانی، ... همه انسان ها در اصل انسانیت است.

د( تساوی ج( عدالت    ب( تناسب    الف( اختالف   

10
چه کسی به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بست؟

د( گریبایدوف  ج( عین الدوله   ب( نوز    الف( لیاخوف  



بیست و یک روز بعد
که جای فیلم های مناسب برای  در سینمای ایران سال هاست 

که  کودک و نوجوان خالی است. از این رو هنگامی  گروه های سنی 
گروه سنی ساخته  کشورمان برای این  اثری متناسب با فرهنگ 

که  شود، نیاز  به حمایت از سوی مسئولن و مردم را دارد، چرا 
کودکی و نوجوانی تأثیر مهمی در شکل گیری هویت افراد یک جامعه 

کودکان و نوجوانان جامعه ما در غیبت  دارند و در این سنین 
کشور، به سمت آثار غربی می روند و  آثاری مرتبط با فرهنگ داخلی 

که باید ایرانی و اسالمی شکل نمی گیرد. شخصیتشان آن طور 
»بیست و یک روز بعد« اثر  سیدمحمدرضا خردمندان، در سی امین 

کودکان و نوجوانان اصفهان درخشید و موفق  جشنواره فیلم های 
کسب 7 پروانه زرین )بهترین فیلم نوجوان، 2 جایزه بهترین  به 

کارگردانی، فیلم منتخب  بازیگر، بهترین فیلمنامه، بهترین 
یونیسف ایران، جایزه عشقی بزرگ برای جهانیان( شد.

ج انجام  کر فیلمبرداری »بیست و یک روز بعد« در حاشیه تهران و 
که پیش  شده است. مهدی قربانی، بازیگر نوجوان سینمای ایران 

از این با بازی در فیلم سینمایی »ابد و یک روز« دیده شد، نقش 
گریمی متفاوت  اصلی این فیلم را برعهده دارد. ساره بیات نیز  با 
در نقشی تازه در این فیلم جلوی دوربین رفته است. حمیدرضا 

گیم نت به نام »داریوش« را  آذرنگ در این فیلم نقش صاحب یک 
بازی می کند.

این فیلم سینمایی، ملودرامی اجتماعی از زندگی نوجوانی به نام 
کام پدرش، با چالش  که در راه تحقق آرزوی نا »مرتضی« است 

بسیاری روبرو می شود. فیلم، تلفیقی از واقعیت و خیال است؛ 
آنچه نیاز سنین نوجوانی است. قهرمان هم نوجوانی است با فکرها 

و آرزوهایی مشابه دیگر همسالنش. البته طبعا برای ایجاد تعلیق 
در فیلم دچار شرایط ویژه ای شده و از آرزوهایش دور می افتد و 
اتفاقات مختلفی را از سر می گذراند. تماشای این فیلم نه فقط 

برای نوجوانان بلکه برای بزرگسالن هم اتفاق خوبی است و بخش 
مهمی از آنچه یک نوجوان در مسیر واقعیت و رویا دچارش می شود 

را به خوبی و درستی نمایش می دهد و می تواند برای مسائل این 
کند. »بیست و یک روز بعد« را می توان 21 بار  گروه سنی راهگشایی 

کرد. تماشا 



کلمه نخست


