
آثار و گفتاری از:  مرحوم  آیت اهلل مهدوی کنی /  احمد مبّلغی / محمد حسن  اختری / حسینعلی زاهدی  / حمیدرضا مطهری  
کبر حسینی  / سید سجاد ایزدهی  / سید علی سادات فخر  / خدامراد سلیمیان  / محمدعلی علومی  /  مسعود عزیزی     سیدعلی ا

گا   محمدعلی صادقی  / علیرضا موالیی  /  رضا بافتی /  یاسویوکی ماتسونا

والیت  و  مردم
بهای خوشبختیارادت شاعرانه

روح و حقیقت دین

|   ماهــنامه  فرهنگی،   اجتماعی|  
|   ســال سوم|   شماره  بیست وچهارم | 
|   شهریور 1396|

  |جـمعـیت هــالل احــمـر |
 | حـــوزه نمایندگــی ولی فقیه |

سـال سوم

۲۴شـمـاره
Aug - Sep  2017
 مــاهــنـامــه  فـرهـنگی،اجـتـمـاعیشهریور 1396  / ذی القعده- ذی الحجه   ١٤٣٨



ترکیب نام مبارک حضرت علی� با گل های تذهیب

کاشی هفت رنگ، نصب شده در حرم اباعبداهلل الحسین � 

عکس: محمد خیاطی



درهای رحـمت الـهی را با ذکر بسـم اهلل بگـشایید



عید غدیر، عید بزرگ والیت و امامت مبارک باد

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی با رویكرد  دینی
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

حوزه نمایندگی ولی فقیه
شماره  بیست وچهارم 

شهریور  1396

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:
عبدالحسین معزی

زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر:یاسر احمدوند

دبیر تحریریه: محمد مهدی بیگلری

تحریریه:
آداب و مناسبت  ها: سیدمحمد سادات

اندیشه:سیدجواد میرخلیلی
بین الملل: مریم زندیه

6
38والیــــت  و  مردم

قدر نعمت غدیر
مخفی بودن جایگاه 

والیت  و ضرورت 
احقاق حق پایمال 

شده امیرالمومنین)ع(

48
عدالت راستین

گیر عدالت گستره فرا
 در همۀ عرصه های 

زندگی بشر

14
ملک جم

تقسیم شد بین روس 
و انگلیس 

16
کالبدشکافی تاریخ 
در موزه های مردم شناسی 

44
حقیقت و ماهیت 

سعادت

26

34

89

مهرو ماه



شماره  بیست وچهارم
شهریور 1396

 مهر  و ماه از نوشته ها، پیشنهادها و انتقادهای  شما استقبال می کند.لطفًا مطالب خود 
mehromah    ارسال فرمائید. . hela l@gmai l . comرا به نشانی

 سامانه پیامکی: 3000486644 - تلفن: 88839295
nvhela @  مطالب خواندنی تلگرام حوزه نمایندگی ولی فقیه را  l  ضمنا  از آدرس

پیگیری کنید .

ادب وهنر: زینب مرتضایی فرد
خانواده :  مریم بهریان
هالل:  سپیده مهدلو

فنی وهنری:
مدیر هنری ودبیر عكس:

مجید نیک خصلت
صفحه آرایی:  محمد پویا

مدیر داخلی:  علی احمدوند
ویراستار:   زهرا عزیزی 

مسئول توزیع: فیروز شیخی

با سپاس از همراهی: 
 حامد جبلی، فاطمه صادقی، فرزین صالحی 

 و مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر استان ها

52
زندگی مؤمنان 
راستین

86
بهای خوشبختی

100
وقف 

را فراموش نکنیم 64
ارادت شاعرانه
والیت علوی در 

شاعرانگی شاعران 
معاصر

 

109
کی و  گاسا زنگ های نا
مردم نقطه صفر زمین

82
جرعه ای

از جام اساطیر

54
کلید   پیوند قرآن با 
درهای بهشت

92
فرزندساالری یا 
والد ساالری

62
جالل، یک تابلوی 
ح و نقش پرطر

96
دلگرمی به مردم سیل زده

104
شهادت در لباس 

خدمت 
70

تــــــراژدی 
هستی انسان



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    4

درباره دو سال همراهی  

کــه  شــماره بیســت وچهار ماهنامــه مهرومــاه را پیــش رو داریــد. در ســرمقاله نخســتین شــماره 
مدیرمســئول محترم نشــریه نوشــته بودند، خط مشــی و رویکرد نشــریه ترســیم شــده بود؛ قرار بود 
مهرومــاه نشــریه  ای باشــد در مســیر ترویج معــارف دینــی. طبعًا ترویــج و تبلیــغ معرفت و شــناخت 
گاهی از احــکام و آموزه های مذهبی وظیفه حــوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت  دینی و افزایش آ
هالل احمر اســت. مخصوصًا این کــه اهداف جمعیــت منطبق بر تعالیم آســمانی همــه ادیان الهی 
اســت. پس پرداختن به مفاهیم دینی، هم جهت با ترویــج اهداف هالل احمر اســت. قطعًا کرامت 
انسان ها پیش از آن که موضوعی مرتبط با حقوق بشردوســتانه، پاسداشت آن و از اهداف جمعیت 
کید دیــن اســت. خیرخواهــی، دســتگیری از نیازمنــد، کمک به  باشــد، مســئله ای دینی و مــورد تأ
همنوع، امداد بی چشمداشت، کمک رســانی به درماندگان بدون توجه به مذهب و نژاد... این ها 
آموزه های دینی انــد و پرداختن بــه این  آموزه ها، همــان پرداختن بــه اهداف و وظایــف هالل احمر 

است.
عالوه بــر این، کیســت کــه مخالف آمــوزش دیــن و تولیــد مطالــب قابل اســتفاده بــرای همــکاران و 
خانواد های ایشــان باشــد. تولید نشــریه ای درخور و وزین، البته کاری پرمشقت اســت و باید توجه 
داشت حتی یک ماه وقفه در این کار پیش نیامده و به همت همکاران محترم، هر ماه این نشریه به 

دست مخاطبان رسیده است. 
در این بیســت و چهار شــماره حدود یــک و نیــم میلیون کلمــه در حــدود دوهزاروهشــتصد صفحه 
منتشر شده است. حدود بیست هزار نفر در مسابقه شرکت کرده اند و حدود هزار نفر برگزیده شده و 

جایزه دریافت کرده اند. 
تــا بــه حــال مــورد لطــف و عنایــت همــکاران در اســتان ها، شهرســتان ها و در بخش هــای مختلــف 
بوده ایم؛ برخی در تماس تلفنی با دفتر نشریه نکاتی را متذکر شده یا پیشنهادی داشته اند و بعضی 

کر خداوند هستیم.  با ارسال ایمیل یا نامه مطالبی را بیان کرده اند. از این بابت قدردان شما و شا
امید که این همراهی مستمر باشد و در ادامه همچنان از پشتیبانی و همدلی شما بهره مند باشیم.

سردبیر

کلمه نخست



راهبرد

والیــت و مردم

بازتعریفی از حقوق رهبری و مردم در 
حکومت اسالمی در بیانات رهبر معظم انقالب
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بازتعریفی از حقوق رهبری و مردم در 
حکومت اسالمی در بیانات رهبر معظم انقالب

والیــــت  و  مردم

راهبرد

عید غدیر آغازی است بر مفهوم امامت؛ 
و رهبری  عـــام  بــه مفهوم  مـــردم  امــامــت 
کرم)ص(  سیاسی در مفهوم خاص. پیامبر ا
و امیرالمؤمنین، فرصت تشکیل حکومت 
کل تاریخ  داشته اند و بهترین میزان برای 
توانسته اند  معصوم  دو  ایـــن  شـــده انـــد. 
خود  زمــان  جامعه  در  را  سیاسی  رهبری 
به دست آورند و دوران طالیی ادای حق 
به  رهبری نسبت  رعایت حقوق  و  مــردم 

مردم رقم خورده است.

    تربیت و تزکیه؛ ابتدایی ترین حق مردم بر گردن رهبری      
گــردن  کــه بــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، یکــی از حقــوق مــردم 
رهبــری اســت را تربیــت یکایــک جامعــه می داننــد. ایشــان دربــاره 
دوره 13 ســاله دعــوت پیامبــر در مدینــه النبــی، اقــدام پیامبــر را دوره 
امت ســازی ارزیابــی می کننــد. رهبــری در جمــع کارگــزاران نظــام بیــان 

کردنــد:

»ایــن امت ســازی فقــط سیاســت نبــود؛ یــک بخشــی از آن سیاســت 
بــود. بخــش عمــده دیگــری آن، تربیــت یکایــک افــراد بــود: »هــو 
ــه و یزّکیهــم  ــوا علیهــم آیات ــن رســواًل منهــم یتل ــذی بعــث فــی االمّیّی اّل
و یعّلمهــم الکتــاب و الحکمــه«. »یزّکیهــم«؛ یک یــک دل هــا در زیــر 
تربیــت پیغمبــر قــرار می گرفــت. پیغمبــر بــه یکایــک ذهن هــا و خردها، 
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دانــش و علــم را تلقیــن می کــرد. »و یعّلمهــم الکتــاب و الحکمــة«. 
کــه قوانیــن و  حکمــت یــک مرتبــه باالتــر اســت. فقــط ایــن نبــود 
مقــررات و احــکام را بــه آن هــا بیامــوزد، بلکــه حکمــت بــه آن هــا 
ــرد.  ــاز می ک ــم ب ــق عال ــر روی حقای ــا را ب ــم های آن ه ــت. چش می آموخ
ــی  ــرد. از طرف ــا ایــن روش حرکــت ک ــه و ب ــر این گون ــم پیغمب ــال ه ده س

سیاســت، اداره  حکومــت، دفــاع از کیــان جامعــه  اســالمی، گســترش 
ج از مدینــه  ــاز کــردِن راه بــرای این کــه گروه هــای خــار دامنــه اســالم، ب
به تدریــج و یــک بــه یــک وارد عرصــه نورانــی اســالم و معــارف اســالمی 
شــوند، از طــرف دیگــر هــم تربیــت یکایــک افــراد. بــرادران و خواهــران 

عزیــز! ایــن دو تــا را نمی شــود از هــم جــدا کــرد.« 

    حق صالح و سالمت رهبر     
ــر تربیــت مــردم توســط  ــه بارهــا ب رهبــر معظــم انقــالب در عیــن این ک
ــی  ــر حکومت ــت و رأس ه ــت مدیری ــد اس ــرده، معتق ــد ک کی ــری تأ رهب
اول بایــد خودشــان ســالم باشــند. ایشــان بــا نقــل حدیثــی از امــام 
گــر رأس جامعــه ناســالم و جائــر باشــد،  کیــد می کننــد کــه ا باقــر)ع( تأ
گــر مــردم ســالم باشــند، بــاز هــم عــذاب الهــی شاملشــان  حتــی ا
خواهــد شــد. بنابرایــن ســالمت، عــدل و تقــوای رهبــری، حــق هــر 
امتــی اســت تــا آن امــت رســتگار شــود. رهبــری در ســال ابتدایــی 

رهبــری خــود در این بــاره فرمــوده اســت: 
نقــل  و  شــنیده ایم  گفته ایــم،  بارهــا  را  حدیــث  ایــن  »شــاید 
کّل رعّیــة فــی  االســالم اطاعــت امامــا  کــه »ال عّذبــّن  کرده ایــم 
کانــت الّرعّیــة فــی اعمالهــا  جائــرا لیــس مــن اهلَلّ عّزوجــل و ان 
امامــا  اطاعــت  فی االســالم  رعّیــة  کّل  عــن  والعفــوّن  تقّیــة  بــّرة 
کانــت الّرعّیــة فــی اعمالهــا ظالمــة  هادیــا مــن اهلَلّ عــّز و جــل و ان 
گــر دســتگاه مدیریــت جامعــه، صالــح  مســیئة«  حاصــل این کــه ا

و ســالم باشــد، خطاهــای متــن جامعــه، قابــل اغمــاض اســت 
گــر  ا و در مســیر جامعــه، مشــکلی به وجــود نخواهــد آورد. امــا 
ع  مدیریــت و رأس جامعــه، از صــالح، ســالمت، عــدل، تقــوا، ور
و اســتقامت دور باشــد، ولــو در میــان مــردم صــالح هــم وجــود 
داشــته باشــد، آن صــالح بدنــه مــردم، نمی توانــد ایــن جامعــه را 
ــه و هــرم  ــر رأس قل ــی تأثی ــد. یعن ــت کن ــوب هدای ــه ســرمنزل مطل ب
و مجموعــه  مدیریــت و دســتگاه اداره کننــده در یــک جامعــه، 
مســئله  روی  مــا  کــه  اســت  ایــن  اســت.  فوق العــاده  این قــدر 

می کنیــم. تکیــه  این قــدر  غدیــر، 
کاری  ع و فــدا مســئله غدیــر، یعنــی گزینــش علــم، تقــوا، جهــاد، ور
در راه خــدا و ســبقت در ایمــان و اســالم و تکیــه روی این هــا در 
تشــخیص و تعییــن مدیریــت جامعــه. ایــن قضیــه، یــک قضیــه 
ــرای  ــرای شــیعیان، بلکــه ب ــه ب ــر ن ــه ایــن معنــا، غدی ارزشــی اســت. ب

همــه مســلمانان، آموزنــده و حــاوی درس اســت.« 

    مبارزه با انحراف؛ حق مردم و وظیفه رهبری   
تربیــت افــراد و مبــارزه بــا نفــس، خودخواهــی، انحــراف و لغــزش، 
از مهم تریــن حقوقــی اســت کــه رهبــر بایــد در حــق مــردم ادا کنــد. 
اقــدام پیامبــر را در تربیــت مــردم این گونــه  آیــت اهلل خامنــه ای، 

می کننــد: تبییــن 
مؤمــن  و  مســلمان  افــراد  از  یــک  هــر  درون  در  کــه  »دشــمنی 
همیــن  هــم  دشــمن ها  همــه   از  ک تــر  خطرنا داشــت،  وجــود 
تمایــالت  دارد؛  وجــود  هــم  مــا  درون  در  دشــمن  ایــن  اســت، 
گمراهــی  نفســانی، خودخواهی هــا، میــل بــه انحــراف، میــل بــه 
می کنــد.  فراهــم  انســان  خــود  را  آن  زمینــه  کــه  لغزش هایــی  و 
کــرد؛ منتهــا مبــارزه  پیغمبــر بــا ایــن دشــمن هــم ســخت مبــارزه 
بــا ایــن دشــمن، بــه وســیله شمشــیر نیســت؛ بــه وســیله تربیــت، 
بــا  کــه مــردم  لــذا وقتــی  تزکیــه، تعلیــم و هشــدار دادن اســت. 
از  شــما  فرمــود  پیغمبــر  برگشــتند،  جنــگ  از  زحمــت  آن همــه 
ــوید.  ــر ش ــاد بزرگ ت ــغول جه ــاال مش ــتید، ح ــر برگش ــاد کوچک ت جه
! جهــاد بزرگ تــر چیســت؟ مــا ایــن جهــاد  عجــب! یــا رســول اهلَلّ
بــا ایــن عظمــت و بــا ایــن زحمــت را انجــام دادیــم، مگــر بزرگ تــر 

از ایــن هــم جهــادی وجــود دارد؟ فرمــود بلــه، جهــاد بــا نفــس 
خودتــان.« 

کــردن را نفــوذ رهبــر در دل هــا  ایشــان در جــای دیگــر راه حکومــت 
نیســت.  فرمانروایــی  فقــط  »حکومــت،  می گوینــد:  و  می داننــد 

حکومــت، نفــوذ در دل هــا و مقبولیــت در ذهن هاســت.« 
رهبــر انقــالب، بــار دیگــر بــر جلوگیــری از انحــراف نظــام اســالمی 
کیــد می کننــد و آن را از وظایــف رهبــری می دانــد. ایشــان در ایــن  تأ

می گویــد: بــاره 
کــه  »مســئولیت رهبــری در نظــام جمهــوری اســالمی ایــن اســت 
کنــد و از  مراقــب باشــد نگــذارد جهت گیــری نظــام اســالمی تغییــر 
ســمت هدف هــا منحــرف شــود. دســت اندرکاران اجرایــی کشــور در 
ــم  ــد نگذاری ــا بای ــد. م ــی دارن ــدام وظایف ــر ک ــف، ه ــای مختل بخش ه
کنــد و  نظــام جمهــوری اســالمی از ایــن جهت گیــری زاویــه پیــدا 
منحــرف شــود. خــدا و مــردم و اراده  مــردم هــم مــورد اتکاســت. در 
درجــه اول هدایــت و دســتگیری الهــی، و بعــد عواطــف ُپرشــور مــردم 

بــه مــا نویــد می دهــد کــه می توانیــم در ایــن راه پیــش برویــم.« 

 مقام معظم رهبری: 
»مسئله غدیر، 
یعنی گزینش علم، 
تقوا، جهاد، ورع و 
فداکاری در راه 
خدا و سبقت در 
ایمان و اسالم و 
تکیه روی این ها در 
تشخیص و تعیین 
مدیریت جامعه. 
این قضیه، یک 
قضیه ارزشی است. 
به این معنا، غدیر 
نه برای شیعیان، 
بلکه برای همه 
مسلمانان، آموزنده 
و حاوی درس 
است«
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راهبرد

    برقراری قسط و برپایی عدالت   
ــه  ــد ک ــردم می دان ــق م ــت را ح ــط و عدال ــراری قس ــالب برق ــری انق رهب
بایــد توســط حکومــت و رهبــری محقــق شــود. ایشــان برقــراری قســط 

را کاِر مدیــران کشــور می دانــد و می گویــد:
»»یؤمــن ببعــض و یکفــر ببعــض«؛ بــه عبــادت قــرآن ایمــان می آورنــد؛ 
امــا بــه سیاســت قــرآن ایمــان نمی آورنــد! »و لقــد أرســلنا رســلنا 
بالبّینــات و انزلنــا معهــم الکتــاب و المیــزان لیقــوم الّنــاس بالقســط«. 
قســط چیســت؟ قســط یعنــی اســتقرار عدالــت اجتماعــی در جامعــه. 

چــه کســی می توانــد ایــن کار را انجــام دهــد؟ تشــکیِل یــک جامعــه 
کاِر مدیــران  کار سیاســی اســت؛  همــراِه بــا عدالــت و قســط، یــک 
کشــور اســت. ایــن، هــدف انبیاســت. نــه فقــط پیغمبــر مــا،  یــک 
بلکــه عیســی)ع(، موســی)ع(، ابراهیــم)ع( و همــه پیغمبــران الهــی 
بــرای سیاســت و بــرای تشــکیل نظــام اســالمی آمدنــد. آن وقــت یــک 
ــا  ــد: م ــد و بگوین ــع کنن ــان را جم ــی عبایش ــده ای از روی مقدس مآب ع

بــه سیاســت کاری نداریــم! مگــر دیــن از سیاســت جداســت؟!« 

    شفافیت و صداقت با مردم   
گــردن مــردم  شــفافیت بــا مــردم، یکــی دیگــر از حقــوق رهبــری بــر 
پیامبــر  رهبــری  از  مثالــی  ارائــه  بــا  رهبــری  معظــم  مقــام  اســت. 
کــرم)ص(، در ایــن بــاره می گویــد: »پیغمبــر در رفتــار خــود مدبرانــه  ا
عمل کــرد و ســرعت عمــل داشــت. نگذاشــت در هیــچ قضیــه ای وقت 
بگــذرد. قناعــت و طهــارت شــخصی داشــت و هیــچ نقطــه ضعفــی 
کیــزه بــود؛ ایــن خــودش  در وجــود مبارکــش نبــود. او معصــوم و پا

مهم تریــن عامــل در اثرگــذاری اســت. مــا بایــد یــاد بگیریــم، مقــدار 
زیــادی از ایــن حرف هــا را بایــد بــه بنــده بگوینــد؛ مــن بایــد یــاد بگیــرم؛ 
گیرتــر و  مســئوالن بایــد یــاد بگیرنــد. اثرگــذاری بــا عمــل، بــه مراتــب فرا
ــا زبــان. او قاطعیــت و صراحــت داشــت.  عمیق تــر اســت از اثرگــذاری ب
پیغمبــر هیچ وقــت دو پهلــو حــرف نــزد. البتــه وقتــی بــا دشــمن 
مواجــه می شــد، کار سیاســِی دقیــق می کــرد و دشــمن را بــه اشــتباه 

شفافیت با مردم، 
یکی از حقوق 

رهبری بر گردن 
مردم است. مقام 

معظم رهبری 
با ارائه مثالی از 
رهبری پیامبر 
اکرم)ص(، در 

این باره می گوید: 
»پیغمبر در رفتار 

خود مدبرانه عمل 
کرد و سرعت عمل 

داشت. نگذاشت 
در هیچ قضیه ای 

وقت بگذرد. قناعت 
و طهارت شخصی 
داشت و هیچ نقطه 

ضعفی در وجود 
مبارکش نبود«
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کــرده  می انداخــت. در مــوارد فراوانــی، پیغمبــر دشــمن را غافلگیــر 
ــا مؤمنیــن  اســت؛ چــه از لحــاظ نظامــی، چــه از لحــاظ سیاســی، امــا ب

و مــردم خــود، همیشــه صریــح، شــّفاف و روشــن حــرف مــی زد و 
سیاســی کاری نمی کــرد و در مــوارد الزم نرمــش نشــان مــی داد.« 

    پیشوایی سیاسی و فکری؛ حق امام نسبت به مردم   
آیــت اهلل خامنــه ای بــر اســاس روایــات و آیــات قرآنــی، امامــت را 
ایــن  توضیــح  در  ایشــان  می داننــد.  پیشــوایی  َاّتــم  معنــای  بــه 
ــح  ــد و توضی ــاره می کن ــالم اش ــر اس ــس از پیامب ــه دوران پ ــوایی ب پیش
مفصلــی دربــاره رهبــری سیاســی جامعــه توســط امــام معصــوم ارائــه 
می کنــد. ایشــان دربــاره حــق رهبــری سیاســی امامــان می گویــد:
کــه در اصــل بــه معنــای مطلــق پیشــوایی اســت، در  »واژه  امامــت 
ــردد  ــالق می گ ــی از آن اط ــداق خاص ــر مص ــتر ب ــالمی بیش ــگ اس فرهن
و آن، پیشــوایی و رهبــری در شــئون اجتماعــی اســت؛ چــه فکــری و 
چــه سیاســی. در هــر جــا از قــرآن کــه مشــتقات واژه امامــت - ماننــد 
ــی  ــاص، یعن ــای خ ــن معن ــه همی ــر ب ــه، ناظ ــه کار رفت ــه - ب ــام و ائم ام

پیشــوایی امــت اســت.
پیشــوایی فکــری، پیشــوایی سیاســی و یــا هــر دو، پــس از رحلــت 
پیامبــر و انشــعاب فکــری و سیاســی مســلمانان کــه بــه چنــد فرقــه 
شــدن پیــروان اســالم انجامیــد، از آن جــا کــه نکتــه اصلــی اختــالف 
را مســئله رهبــری سیاســی امــت تشــکیل مــی داده و واژه امامــت 
و امــام سرنوشــت ویــژه ای پیــدا کــرد، بیــش از هــر معنــای دیگــری 
کم کــم معانــی دیگــر  کار رفــت و  در مفهــوم »رهبــری سیاســی« بــه 
ــه وقتــی در قــرن  ــه طــوری ک ــرار گرفــت؛ ب تحت الشــعاع ایــن معنــی ق
دوم هجــری مکاتــب کالمــی اســالم یکــی پــس از دیگــری بــه وجــود 
گــون اســالمی را بــه صــورت ایدئولوژی هــا  گونا گرایش هــای  آمــد و 
و مکتب هــای مرزبنــدی شــده و مشــخص درآورد، یکــی از مســائل 
مهــم همــه ایــن مکتب هــا را مســئله امامــت تشــکیل مــی داد کــه بــه 

معنــای رهبــری سیاســی بــود. در ایــن مســئله، معمــواًل از شــرایط 
کــم و زمامــدار جامعــه - ســخن  و خصوصیــات امــام - یعنــی حا

گــروه را در این بــاره عقیــده و ســخنی بــود. می رفــت و هــر 
کــه از نظــر پیروانــش اصلی تریــن جریــان  در مکتــب تشــیع نیــز - 
گرفتــه می شــد و  فکــری اســالم اســت - امامــت بــه همیــن معنــا 
می گشــت  خالصــه  بدین گونــه  امــام،  دربــاره  مکتــب  آن  نظریــه 
کــه: امــام و زمامــدار سیاســی جامعــه اســالمی بایــد از ســوی خــدا 
ــد رهبــر فکــری  ــه وســیله پیامبــر معرفــی شــده باشــد، و بای معیــن و ب
ک و  گاه از همــه رمــوز و دقایــق دیــن باشــد، و بایــد پــا و مفســر قــرآن و آ
معصــوم و مبــرا از هــر عیــب و نقیصــه  َخلقــی و ُخلقــی و ســببی باشــد، 
کدامــن تولــد یافتــه باشــد، و بایــد و  ک و پا و بایــد از دودمانــی پــا
بایــد. و بدین گونــه امامــت کــه در عــرف مســلمانان قــرن اول و دوم 
ــود، در عــرف خــاص شــیعیان، به جــز  ــه معنــای رهبــری سیاســی ب ب
رهبــری سیاســی، رهبــری فکــری و اخالقــی را نیــز در مفهــوم خــود فــرا 

گرفــت.
هنگامــی کــه شــیعه کســی را بــه عنــوان امــام می شــناخت، نه تنهــا 
کــه راهنمایــی و ارشــاد فکــری و آمــوزش  امــور اجتماعــی،  اداره 
گــر  دینــی و تصفیــه و تزکیــه اخالقــی را نیــز از او انتظــار می بــرد، و ا
ــه حــق«  ــه عنــوان »امــام ب ــود، او را ب ــف از او ســاخته نمی ب ایــن وظای
نمی شــناخت و بــه حســن اداره سیاســی و قدرت نمایــی نظامــی 
کــه در نظــر دیگــران، معیارهــای  کشورگشــایی -  و سلحشــوری و 

بســنده ای بــه شــمار می آمــد - قناعــت نمی ورزیــد.« 

    حکومت علوی و ادای حق مستضعفین   
گفتــه شــد، رهبــری انقــالب بــا تکیــه بــر آیــات و  کــه  همان گونــه 
روایــات، رهبــری سیاســی جامعــه توســط امــام معصــوم را حــق 
گــر ایــن حــق بــه ائمــه می رســید، تحــول  آن هــا معرفــی می کنــد. ا
بزرگــی در تاریــخ بشــریت اتفــاق می افتــاد. اثبــات ایــن مدعــا بــا 
بررســی حکومــت پنج ســاله امیرالمومنیــن علــی)ع(، کار مشــکلی 
ــه ادای  ــی)ع(، ب ــرت عل ــت حض ــح حکوم ــری در توضی ــت. رهب نیس
ــتضعفین  ــه مس ــیدگی ب ــردازد. رس ــه می پ ــتضعفین جامع ــق مس ح
بــاره  ایــن  در  ایشــان  آن هاســت.  رهبــری، حــق مســلم  توســط 

: یــد می گو
کــرد. او تجّســم حکومــت  »علــی)ع( معنــای حکومــت را عــوض 
الهــی، تجّســم آیــات قــرآن در میــان مســلمین، تجّســم »َاِشــّداٌء 

او  بــود.  مطلــق  عــدل  تجّســم  و  َبْیَنُهــْم«  َرُحَمــاُء  الُکّفــاِر  َعلــی 
فقــرا را بــه خــود نزدیــک می کــرد و ضعفــا را مــورد رعایــت خــاص 
کــه بــا پــول و زور و بقیــه وســایل،  قــرار مــی داد. برجســتگانی 
کــرده بودنــد، در  ح  ح شــدن خودشــان را بــه ناحــّق مطــر مطــر
ک یکســان بودنــد. آنچــه در چشــم و دل  نظــر علــی)ع( بــا خــا
انســانّیت  و  جهــاد  اخــالص،  تقــوا،  ایمــان،  داشــت،  ارزش  او 
کمتــر از پنــج  بــود. بــا ایــن مبناهــای بــاارزش، امیرالمؤمنیــن 
امیرالمؤمنیــن  دربــاره  کــه  قرن هاســت  کــرد.  حکومــت  ســال 
تصویــر  درســت  نتوانســته اند  و  نوشــته اند  کــم  و  می نویســند 
خودشــان  تقصیــر  و  عجــز  بــه  معتــرف  بهترین هــا  و  کننــد 

 » . هســتند

رهبر انقالب: »واژه  
امامت که در اصل 
به معنای مطلق 
پیشوایی است، در 
فرهنگ اسالمی 
بیشتر بر مصداق 
خاصی از آن اطالق 
می گردد و آن، 
پیشوایی و رهبری 
در شئون اجتماعی 
است؛ چه فکری 
و چه سیاسی. در 
هر جا از قرآن 
که مشتقات واژه 
امامت - مانند 
امام و ائمه - به 
کار رفته، ناظر به 
همین معنای خاص، 
یعنی پیشوایی امت 
است«

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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    مراقبت از بیت المال   
ــاه حضــرت علــی)ع(،  ــی کوت در بررســی تاریــخ حکومــت پربرکــت، ول
کــه نمــی از دریاســت. امیرالمؤمنیــن در  روایــات متعــددی آمــده 
ادای حــق مســلمین اقداماتــی کــرد تــا درســی باشــد بــرای همیشــه 
گــر در زمــان و  کــه ا تاریــخ، بــدون ظــرف مــکان و زمــان. درســی 
گرفتــه شــود، حکومتــی  مکانــی توســط رهبــری جامعــه به خوبــی فرا
سرشــار از عدالــت محقــق خواهــد شــد. یکــی از اقدامــات حضــرت 
علــی)ع(، رعایــت حــق بیت المــال و بازســتانی پــول نامشــروع از 
صاحبــان قــدرت و ثــروت اســت. آیــت اهلل خامنــه ای در این بــاره 

می گویــد:
ــرد.  ــد؛ امــا حضــرت قبــول نمی ک ــد اصــرار و بیعــت کردن »مــردم آمدن
اصــرار مــردم زیــاد شــد. همــه، بــزرگان، کوچــکان، رؤســا و صحابــه 
باشــد و غیــر  بایــد  ابیطالــب  نــه، فقــط علی بــن  گفتنــد  قدیمــی 
بردنــد.  را  حضــرت  اصــرار  بــه  و  آمدنــد  نمی توانــد.  کســی  او  از 
منبــر  روی  حضــرت  برویــم.  مســجد  بــه  پــس  فرمــود  حضــرت 

رفــت و خطبــه خوانــد و در ایــن ســخنرانی حــرف خــودش را بیــان 
کــه تــا امــروز افــراِد برگزیــده و  کــرد. امیرالمؤمنیــن فرمــود: اموالــی 
کرده انــد، هرجــا مــن بــه ایــن  محترم هــا بیجــا و به ناحــق تصــرف 
کنــم، این هــا را بــه بیت المــال برمی گردانــم.  امــوال دســت پیــدا 
کســانی توانســته بودنــد پول هایــی را از  در طــول ایــن چنــد ســال 
بیت المــال بــه نفــع خودشــان بردارنــد. فرمــود مــن همــه این هــا 
گــر  ا حّتــی  النســاء«؛  بــه  تــزّوج  قــد  وجدتــه  »لــو  برمی گردانــم؛  را 
ــا »و ُملــک بــه االمــاء«؛ بــرای  ببینــم مهــر زن هایتــان قــرار داده ایــد، ی
حرمســراهای خودتــان کنیــز خریده ایــد. »لرددتــه«؛ بــه بیت المــال 
کــه روش مــن ایــن اســت.  برمی گردانــم. مــردم و بــزرگان بداننــد 
بعــد از چنــد روز مخالفت هــا شــروع شــد. البتــه مــردم مســتضعف 
و طبقــه مظلــوم جامعــه از خــدا می خواهنــد چنیــن روشــی بــه کار 
کــه خودشــان مخاطــب  کســانی  گرفتــه شــود؛ لیکــن متنفــذان و 
کــه ناراضــی بودنــد.«  واقعــی ایــن مطلــب بودنــد، بدیهــی اســت 

    حق مردم، عدالت اجتماعی و هزینه ای به اندازه سه جنگ   
ــد  ــی)ع( می زن ــه حکومــت حضــرت عل ــی ب ــم نقب ــاز ه ــالب ب ــر انق رهب
و دربــاره تحقــق حــق مــردم یعنــی عدالــت اجتماعــی این گونــه 

می دهــد: توضیــح 
سـال  بیسـت وپنج  مسـئله،  آن  مقابـل  در  »امیرالمؤمنیـن 
عکس العمـل نشـان نـداد؛ امـا در مقابـل قضیـه ای کـه بـه ظاهـر کمتر 

از آن قضیـه بـه نظـر می رسـد - مسـئله عدالـت اجتماعـی، مسـئله 
کـردِن بنـای اسـالمی مسـتحکمی  احیـای اصـول نبـوی، دوبـاره بنـا 
کـه پیغمبـر گذاشـته بـود - امیرالمؤمنیـن سـه جنـگ را تحمـل کـرد؛ 
جنگ جمل، جنـگ صفین، جنـگ نهـروان. ببینیـد ایـن کار به نظر 
امیرالمؤمنیـن چقدر مهم بـود. کار بـزرگ امیرالمؤمنین این اسـت.« 

    حفظ اصول اساسی   
حضــرت علــی)ع( در بیســت وپنج ســال محرومیــت از حکومــت، بــه 
علــت تــالش بی وقفــه، یکــی از متمکنیــن عــرب بــه شــمار می رفــت. 
کــه علــی)ع(  اطــراف مدینــه و مکــه پــر اســت از نخلســتان هایی 
کنین ایــن  آبــاد کــرده اســت و هنــوز پــس از 14 قــرن، منبــع درآمــد ســا
مناطــق بــه شــمار مــی رود. بــا ایــن حــال وقتــی ایشــان بــه حکومــت 
می رســند، زندگی شــان بــه پایین تریــن ســطح رفــاه می رســد. ایــن 
رفتــار در تمــام خانــواده نیــز رعایــت می شــود. رهبــر انقــالب دربــاره 

ایــن موضــوع می گویــد:
او  فرزنــدان  و  او  معیشــت  وضــع  او،  لبــاس  او،  غــذای  »دربــاره 
دیــدم  رفتــم  می گویــد  راوی  اســت.  شــده  نقــل  چیزهــا  خیلــی 
امــام حســن و امــام حســین نشســته اند و دارنــد غــذا می خورنــد. 
گفتــم  ســبزی.  و  ســرکه  و  نــان  از  بــود  عبــارت  آن هــا  غــذای 
آقازاده هــا! شــما امیــر هســتید؛ شــما خانــواده حکومتیــد؛ پســر 
امیرالمؤمنیــن هســتید؛ در بــازار هــم ایــن همــه آذوقــه هســت. 
کوفــه - این همــه  »و فــی الّرحبــة مــا فیهــا«؛ در رحبــه - نزدیکــی 

شــما  می کننــد؛  اســتفاده  دارنــد  مــردم  و  ریخته انــد  جنــس 
گفتنــد: »مــا  کردنــد و  آقازاده هــا غذایتــان ایــن اســت؟ رو بــه او 
غافلــی؛  امیرالمؤمنیــن  از  تــو  امیرالمؤمنیــن«؛  عــن  اغفلــک 
هــم  خــودش  خانــواده  بــا  حضــرت  آن  ببیــن!  را  او  زندگــی  بــرو 
این طــوری بــود.«  رهبــر انقــالب در تطبیــق آن دوران بــا شــرایط 
یــک  در  حکومــت  شــاخص  »امیرالمؤمنیــن  می گویــد:  فعلــی 
زمــان  مثــل  ثروتمنــد،  و  متمــدن  وســیع،  پیشــرفته،  جامعــه 
کــرد. همه چیــز پیــش  ایشــان نســبت بــه زمــان پیغمبــر را معیــن 
ــه  ــار خــود خواســت اثبــات کنــد ک ــا رفت ــود. امیرالمؤمنیــن ب رفتــه ب
کــرد. ایــن،  در ایــن وضعیــت هــم می شــود همــان اصــول را زنــده 
کار بــزرگ امیرالمؤمنیــن اســت. اصــل معنویــت، اصــل عدالــت، 
مدیریت هــای  اصــل  مــردم،  ســازندگی  اصــل  جهــاد،  اصــل 
و  عــدل  نظــام  اســالمی،  نظــام  مؤمــن....  و  الیــق  و  شایســته 
انصــاف و رســیدگی بــه مــردم و احتــرام بــه حقــوق انســان ها و 

مقابلــه بــا ظلــم قــوی بــه ضعیــف اســت.«

 امیرالمؤمنین در 
ادای حق مسلمین 

اقداماتی کرد تا 
درسی باشد برای 

همیشه تاریخ، بدون 
ظرف مکان و زمان. 

درسی که اگر 
در زمان و مکانی 

توسط رهبری 
جامعه به خوبی 
فراگرفته شود، 

حکومتی سرشار 
از عدالت محقق 

خواهد شد. یکی از 
اقدامات حضرت 
علی)ع(، رعایت 

حق بیت المال 
و بازستانی پول 

نامشروع از صاحبان 
قدرت و ثروت 

است

راهبرد



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    11

    مطلقه بودن والیت؛ برداشت اشتباه ممنوع   
رهبــر انقــالب نــگاه تاریخــی را بــا دوران امــروز نیــز پیونــد می زننــد و بــه 
بیــان حــد و حــدود رهبــری و والیــت فقیــه می پردازنــد. ایشــان حــل 
گــره ای قانونــی ایجــاد می شــود، حــق  کــه  معضــالت را در جایــی 
رهبــری می داننــد. آیــت اهلل خامنــه ای معنــای مطلقــه بــودن والیــت 
گره هــا تعبیــر می کننــد و  فقیــه را نیــز بــه معنــای بازکــردن همیــن 
مخالــف معنــای فراقانونــی بــودن عملکــرد رهبــری هســتند. ایشــان 

در توضیــح ایــن حــق می فرماینــد:
»بعضی هــا خیــال می کننــد کــه ایــن »والیــت مطلقــه  فقیــه« کــه در 
قانــون اساســی آمــده، معنایــش ایــن اســت کــه رهبــری مطلق العنــان 
اســت و هــر کار کــه دلــش بخواهــد، می توانــد بکنــد! معنــای والیــت 
مطلقــه ایــن نیســت. رهبــری بایســتی موبه مــو قوانیــن را اجــرا کنــد 
گــر مســئوالن و  ا بــه آن هــا احتــرام بگــذارد. منتهــا در مــواردی  و 
دســت اندرکاران امــور بخواهنــد قانونــی را کــه معتبــر اســت موبه مــو 
کننــد، دچــار مشــکل می شــوند. قانــون بشــری همین طــور  عمــل 
اســت. قانــون اساســی راه چــاره ای را بــاز کــرده و گفتــه آن جایــی کــه 
مســئوالن امــور در اجــرای فــالن قانــون مالیاتــی یــا سیاســت خارجــی، 
بازرگانــی، صنعتــی و دانشــگاهی دچــار مضیقــه می شــوند و هیــچ کار 
نمی تواننــد بکننــد - مجلــس هــم این طــور نیســت کــه امــروز شــما 
کننــد و بــه شــما جــواب دهنــد -  چیــزی را ببریــد و فــردا تصویــب 
رهبــری مرجــع اســت. زمــان امــام هــم همین طــور بــود. بنــده خــودم 
آن وقــت رئیــس جمهــور بــودم و جایــی کــه مضیقه هایــی داشــتیم، 
بــه امــام نامــه می نوشــتیم و ایشــان اجــازه می دادنــد. بعــد از امــام، 
ــون نامــه  گ ــه مســائل گونا ــت فعلــی گاهــی راجــع ب ــت قبلــی و دول دول
ــد  ــازه بدهی ــما اج ــود دارد، ش ــه وج ــا مضیق ــه در این ج ــند ک می نویس
کــه ایــن بخــش از قانــون نقــض شــود. رهبــری بررســی و دّقــت می کنــد 
گزیــر بایــد ایــن کار را بکنــد، آن را انجــام  کــرد کــه به نا گــر احســاس  و ا
می دهــد. جاهایــی هــم کــه به صــورت معضــل مهــّم کشــوری اســت، 
بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت ارجــاع می شــود. ایــن معنــای والیــت 
 رهبــر، رئیــس جمهــور، وزرا و نماینــدگان، همــه در 

ّ
مطلقــه اســت، واال

مقابــل قانــون تســلیم اند و بایــد تســلیم باشــند.« 

    فقیه هرکاری دلش خواست انجام نمی دهد   
رهبـر انقـالب دربـاره فتنه انگیـزی دشـمنان دربـاره والیـت مطلقـه، 
بارهـا سـخن رانده انـد. ایشـان در توضیـح حـق والیـت مطلقـه فقیـه 

می گوینـد: 
بــه معنــای »اســتبداد«  را  »البتــه دشــمنان، »والیــت مطلقــه« 
گرفته انــد؛ یعنــی میــل فقیــه عــادل بــه صــورت دل بخــواه. ایــن معنــا 
گــر عــادل اســت، نمی توانــد  در دِل خــودش یــک تناقــض دارد: ا
اســاس دلخــواه عمــل  بــر  و  اســت  گــر مســتبد  ا باشــد؛  مســتبد 

رهبری انقالب با تکیه بر آیات و روایات، رهبری سیاسی جامعه توسط امام معصوم را حق آن ها 
معرفی می کند. اگر این حق به ائمه می رسید، تحول بزرگی در تاریخ بشریت اتفاق می افتاد. 

اثبات این مدعا با بررسی حکومت پنج ساله امیرالمومنین علی)ع(، کار مشکلی نیست. 
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ملتفــت  را  ایــن  دشــمنان،  نیســت.  عــادل  پــس  می کنــد، 
مســئله   نیســت  ایــن  نمی فهمنــد.  را  معنــا  ایــن  و  نمی شــوند 
بکنــد؛  خواســت  دلــش  کار  هــر  فقیــه  کــه  مطلقــه«  »والیــت 
یک وقــت یــک چیــزی بــه نظــرش رســید کــه بایــد ایــن کار انجــام 

بگیــرد، فــورًا انجــام دهــد؛ قضیــه ایــن نیســت. قضیــه ایــن اســت 
کلیــددار اصلــی نظــام وجــود  کــه یــک حالــت انعطافــی در دســت 
ــد در آن جایــی کــه الزم اســت، مســیر را تصحیــح و  دارد کــه می توان

کنــد.«  کنــد، بنــا را ترمیــم  اصــالح 

    تبیین انعطاف و انحراف   
ایشـان در توضیـح دقیـق مفهـوم انعطـاف، مثالـی عینـی را نیـز بیـان 

و می گوینـد: می کننـد 
ایـن  از  بایـد  کـه   - دارد  کـه وجـود  این جـا هـم خطـری  در  »البتـه 
انعطـاف  ایـن  کنیـم  تصـور  مـا  کـه  اسـت  ایـن   - بـود  برحـذر  خطـر 
بایسـتی تحـت تأثیـر فشـارهای بیرونـی و تغییـِر در جهـت انعطـاف بـه 
قالب هـای غربـی باشـد. سـر قضیـه  قصـاص بـه مـا اعتـراض می کننـد 
و فشـار می آورنـد، سـر قضیـه  دیـه بـه مـا فشـار می آورنـد، سـر قضایـای 
گـون در مسـائل مختلـف بـه مـا فشـار می آورنـد؛ لـذا مـا تسـلیم  گونا

شـویم؛ انعطـاف بـه ایـن معنـا باشـد. نـه، ایـن انحـراف اسـت؛ ایـن 
کنیـم، همـان آیـه  شـریفه  »و ان تطـع  انعطـاف نیسـت. بایـد توجـه 
کثر مـن فـی االرض«)انعـام/116(، این جا هم جـاری اسـت. نباید به  ا
خاطر این کـه رادیوهـای بیگانـه و تبلیغات خصمانـه و اتاق هـای فکر 
دشـمن و کمربسـته علیه نظـام اسـالمی، راجع به فـالن حکـم، راجع 
به فـالن مبنـا اعتـراض می کننـد، فریـاد می کشـند، مـا بیاییـم بگوییم 
حاال تجدیدنظر کنیـم برای این کـه با دنیا هماهنگ شـویم؛ نـه، این 
خطاسـت، ایـن انحـراف اسـت؛ بـه ایـن انحـراف نبایـد دچـار شـد.« 

    »ولی« از مردم جدا نیست   
تعریـف والیـت و حـدود و ثغـور آن یکـی از نـکات پرتکـرار مقـام معظـم 
رهبـری در سخنرانی هایشـان اسـت. ایشـان همیشـه ایـن حـدود 
را بیـان می کنـد تـا حقـوق مـردم بـر حکومـت و حقـوق حکومـت بـر 

گفته انـد: مـردم، بیـان شـود. آیـت اهلل خامنـه ای در ایـن بـاره 
کـه در آن در عیـن وجـود اقتـدار، در عیـن  »والیـت، یعنـی حکومتـی 
کـم، هیچ  کـم و جـزم و عـزم و تصمیم قاطـع یك حا وجود عـزت یك حا
نشـانه ای از اسـتبداد و خودخواهـی و خود رأیـی و زیاده طلبـی و برای 

خودطلبـی و این هـا نیسـت.« 

ایشـان در جـای دیگـری می گویـد: »از جنبـه مـادی، حکومـت بـرای 
کـم و ولـی و تشـکیالت حکومتـی، بـه عنـوان یـك طعمـه  شـخص حا

نبایـد محسـوب شـود؛ و اال والیـت نیسـت.« 
رهبـری دربـاره پیونـد مـردم و والیـت می گویـد: »پیونـد والیـت کـه یك 
پدیـده  سیاسـی، اجتماعـی و یـك حادثـه تعیین کننـده بـرای زندگـی 
اسـت، بـا تـالش، بـا حرکـت، بـا هجـرت، بـا در کنـار هـم بـودن و بـا هـم 
کارکـردن حاصل می شـود؛ بـه همین دلیـل در نظـام اسـالمی، »ولی« 

 ».از مـردم جـدا نیسـت

رهبر انقالب: 
»والیت، یعنی 

حکومتی که در 
آن در عین وجود 

اقتدار، در عین 
وجود عزت یک 

حاکم و جزم و 
عزم و تصمیم قاطع 

یک حاکم، هیچ 
نشانه ای از استبداد 

و خودخواهی 
و خود رأیی و 

زیاده طلبی و برای 
خودطلبی و این ها 

نیست« 

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 
ملک جم تقسیم شد بین روس و انگلیس 

کالبدشکافی تاریخ در موزه های مردم شناسی 
حماسه مرد بی سر
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مرور

بیانه ای از خارجی هایی که مقیم ایران بودند خواست تا از هرگونه واکنش 
یا ابراز احساســاتی که منافع ایران را در ایــن موقعیت خطیر به خطر 
بیندازد خودداری کنند. متعاقب آن مظفر علــم، وزیر امور خارجه نیز 
در 13 شهریور همان سال این موضع رسمی حكومت ایران را مبنی بر 
حفظ بی طرفی به اطالع کلیه سفارتخانه های مستقر در تهران رساند. در 
ابتدای کار، این موضع ایران از سوی کشورهای درگیر در جنگ جهانی 
دوم با استقبال مواجه شــد و در اوایل چنین به نظر می رسید که گرچه 
بخش وسیعی از جغرافیای مســكون جهان درگیر جنگی خانمانسوز 
است، اما ایران در سایه اعالم بی طرفی در ساحل عافیت مانده است، اما 
بعد از مدتی شرایطی پیش آمد که هیچ یک از طرفین دعوا هیچ اعنتایی 
به این خواسته ایران نكردند. کشورمان آن زمان عصر نوسازی را با همه 
جنبه های مثبت و منفی تجربه می کرد و این البته از چشم قدرت های 
درگیر در جنگ پنهان نبود. از یک ســو بریتانیا در پی بسط و گسترش 
نفوذ خود در ایران بود و از ســویی دیگر مهندسان و مستشاران آلمانی 
عالقمند اجرای طرح های خود در کشورمان بودند. ظاهراً طرف آلمانی 
بیش از سایر رقبا با روی باز میزبان مواجه شــده بود و این مسئله برای 
انگلیسی ها قابل تحمل نبود. آن ها کم کم شروع به بهانه گیری کردند و 
درخواست های رسمی خود را مبنی بر کم کردن دامنه حضور آلمانی ها 

در کشور مطرح کردند. 
برابر با آمار تا آن زمان تنها 70 خانواده آلمانی در ایران و به ویژه در تهران 
حضور داشتند، اما این تعداد اقدامات تبلیغی و فرهنگی گسترده ای را به 
راه انداختند. گرچه این فعالیت ها و مرکز تجمع آنان در محل موســوم 
به »خانه قهوه ای« از سوی شهربانی کشور تحت نظر بود، اما همچنان 
تبلیغات منفی علیه فعالیت های آلمانی ها در ایران ادامه داشــت. شاید 
اگر وضع به همین منوال ادامه پیدا می کرد و اصــرار و ابرام انگلیس در 
حد همان بهانه جویی های گاه به گاه اســتمرار می یافت، وضعیت ایران 
در طول دوران جنگ جهانی دوم تغییری پیدا نمی کرد، اما حمله ارتش 
آلمان به شــوروی، متحد بریتانیا و  آمریكا در جنگ باعث شــد بحث 
کمک رســانی به روس ها از طریق خط لوله راه آهن سراســری ایران به 

صورت جدی مطرح شود. 
از این رو در سحر روز 25 آگوست 1941 )3 شــهریور 1320(، ایران از 
شــمال و جنوب مورد حمله قوای متفقین قرار گرفت. ساعت 4 بامداد 
همان روز سفیران شوروی و انگلیس در منزل علی منصور، نخست وزیر، 
ورود قوای شــوروی و انگلیس را به اطالع او رساندند. ساعت 10 ،  شش 
هواپیمای یک باله شــوروی در حین پرواز بر فراز تهران اعالمیه  حمله 
به ایران را در هوا پخش کردند. حمله در شمال و جنوب صورت گرفت. 
نیروهای شوروی به استعداد 2 تیپ پیاده نظام و موتوری، به فرماندهی 
ژنرال نوویكوف در 3 ســتون وارد خاک ایران شدند. ستون اول که قصد 
ورود از رود ارس را داشــت، 2 روز تمام با پایمــردی 3 مرزبان ایرانی به 
نام های سرجوخه ملک محمدی، ســید محمد راثی هاشمی و عبداهلل 
شهریاری متوقف شدند و با شهادت این ســه سرباز دلیر وطن موفق به 

عبور از مرز و تصرف ماکو، خوی، تبریز و ارومیه شدند.
ستون دوم ارتش شــوروی هم کرانه دریای خرز را مورد تهاجم قرار داد 
و شهرهای مهم استان های شمالی را اشغال کرد. ستون سوم هم بعد از 

ملک جم
تقسیم شد بین 
روس و انگلیس 

فتاح غالمی

 یک روز پــس از آغاز جنگ جهانــی دوم در چهارم ســپتامبر 1939، 
اطالعیه ای مهم از سوی محمود جم، نخست وزیر ایران منتشر شد. در 
این اطالعیه آمده بود: »در این موقع که متأســفانه آتش جنگ در اروپا 
مشتعل گردیده اســت، دولت شاهنشــاهی ایران به موجب این بیانیه 
تصمیم خود را به اطالع عموم می رساند که در این کارزار بی طرف مانده 

و بی طرفی خود را محفوظ خواهد داشت.«
در پی این تصمیم مهم، علی اصغر حكمت، وزیر کشور وقت هم با انتشار 
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سوم شهریور، سالگرد اشغال ایران توسط متفقین
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ورود به بندر ترکمن، گرگان و شمال خراسان را تصرف کرد. 
در همان روز شهرهای رشــت، تبریز، ارومیه، قزوین و حومه تهران از سوی 

هواپیماهای شوروی بمباران شد.
از سوی دیگر انگلیســی ها با فرماندهی ژنرال ســر آرچیبالد ویول، فرمانده 
کل نیروهای انگلیسی، در نیمه شب 24 آگوست، پس از عبور از شط العرب، 
ســحرگاه روز بعد به خرمشــهر و آبادان حمله کردند. نیروهــای ایرانی به 
فرماندهی بایندر، فرمانده نیروی دریایی ایران، مقاومت شدیدی نشان دادند. 
این مقاومت البته تا  ظهر طول کشید و در نهایت بعد از 20 ساعت پاالیشگاه 
آبادان به تصرف انگلیســی ها درآمد و 650 افســر و ملوان ایرانی به شهادت 

رسیدند.
در 26 آگوســت، اهواز بعد از بمبــاران هوایی مورد هجوم 28 هزار ســرباز 
انگلیســی قرار گرفت و با وجود مقاومت سرلشكر شاه بختی، فرمانده ایرانی، 

به اشغال متجاوزان درآمد.
ســتون دیگری از نیروهای بریتانیایی به فرماندهی ژنرال اســلیم، در غرب 

کشور، کرمانشاه و اسالم آباد را مورد تهاجم قرار داد. 
یک روز بعد از حمله نیروهای اشــغالگر، در ساعت سه  صبح، نخست وزیر به 

دیدار شاه رفت و ضمن شرح ماوقع از مسئولیت خود استعفا کرد.
منصور، نخست وزیر ایران در زمان حمله، در خاطراتش درباره اهداف متفقین 
می نویسد: »متفقین از اشغال ایران سه منظور داشتند: نخست می خواستند 
از نفوذ آلمان جلوگیری کنند. دوم این که تصمیم داشتند از منابع نفت ایران و 
عراق حراست کنند. سوم، قصدشان این بود که موضوع حمل و نقل مواد الزم 

را به روسیه توسعه دهند.«
بعد از استعفای منصور، فروغی مســئولیت کابینه را به عهده گرفت. در آن 
زمان کشور از سوی متفقین اشغال شده بود و شرایط سختی بر ایران حاکم 
بود. فروغی در منزل خود با سفیران بریتانیا و روسیه راجع به ترک مخاصمه و 

توقف جنگ  مذاکره کرد.
روز 24 شــهریور، خبرها حاکی از آن بود ارتش سرخ که در کرج مستقر بود 
قصد ورود به تهران را دارد. رضا شــاه با ناراحتی از فروغی خواســت چاره ای 
بیندیشد. نخســت وزیر هم در پاســخ گفت: آن ها فقط با خود اعلی حضرت 
کار دارند. رضا شــاه گفت می دانم دشــمن من هســتند. آن ها می خواهند 
همان طوری که نوکرهایشــان را که می خواستند در ایران  افكار کمونیستی 
رواج بدهنــد، محاکمه کردیم، مرا هــم محاکمه کنند، خیــر من حاضرم 
از سلطنت استعفا دهم و از ایران به گوشــه امنی بروم. فروغی از این مسئله 

استقبال می کند و متن استعفای رضاخان رابه قلم خود می نویسد:
»نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ســاله مصروف امور کشور 
کرده و ناتوان شــده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده است که یک 
قوه و بنیه جوان تری به کارهای کشــور که مراقبت دائم الزم دارد، بپردازد و 
اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد، بنابراین، امور سلطنت را به ولیعهد و 
جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز که روز 25 شهریور 
1320 اســت، عموم ملت از کشوری و لشــكری، ولیعهد و جانشین قانونی 
مرا باید به ســلطنت بشناســد و آنچه از پیروی مصالح کشور نسبت به من 
می کردند، نسبت به ایشــان منظور دارند. کاخ مرمر - تهران - به تاریخ 52 

 »1320 عبور تانک های زرهی ارتش متفقین از شهر کرمانشاه. شهریور 1320شهریور   

   نیروهای شوروی در خیابان های تبریز

   هواپیماهای شوروی با بمباران شمال ایران نیروی دریایی نوپای ایران و ناو جنگی "ببر" را درهم شکستند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    16

ســه  یعنــی   ،1393 ســال  از  کشــورمان  عمومــی  فرهنــگ  شــورای 
کشــور، روزی را بــه نــام دانــش مهــم  ســال پیــش، در تقویــم رســمی 
»مردم شناســی« بــه رســمیت شــناخت. دانشــی که نــام علمی تــر آن 
انسان شناســی اســت و در جهــان نقــش پررنــگ و تعییــن کننــده ای 
در پژوهش هایــی کــه پیرامــون ابعــاد مختلــف زندگــی انســان انجــام 
می شــود، دارد. انسان شناســی علمی زنــده، پویا و روبه رشــد اســت. 
بــا کمــی دقیق تــر شــدن در موضــوع و در پیشــینه تاریخــی ایــن علم، 
می توان در تفاوت ایــن دو واژه گفت که مردم شناســی عمومــًا خود را 
به جوامع دوردســت غیراروپایــی، غیر صنعتــی و غیر شــهری محدود 
کید دارد، در  می کند و یا بیشتر به جنبه های فولکلوریک فرهنگ ها تأ
حالی که انسان شناسی افزون بر آن حوزه ها، با حرکت از محور انسان، 
ایــن موجــود شــگفت انگیز را در ترکیبــی پیچیــده از زیست شناســی و 
فرهنــگ در خــود دارد و در همــه زمان هــا و مکان ها موضــوع کار خود 

قرار می دهــد. در هر صــورت این دانش در ایــران هنوز آن طــور که باید 
و شــاید رشــد نکــرده و در مقایســه با کشــورهای پیشــرفته آن طــور که 
شایســته اســت مســیر پیشــرفت را طــی نکــرده، چنان کــه اســتادان 
برجســته این عرصه هم معتقدند، مردم شناســی در ایران هنوزچون 
کودکی نوپاســت و مراحل اولیه رشــد خود را می گذرانــد. این دانش در 
جهان عمری بیشــتر از یک قــرن دارد و از 70 ســال پیش به ایــران وارد 

شده است. 
هر چنــد دانــش مردم شناســی نتوانســته به قامــت عمر حضــورش در 
ایران پیشــرفت کند، اما موزه های مردم شناســی تقریبًا سراسر ایران 
را گرفته انــد. نخســتین موزه مردم شناســی کشــورمان در ســال 1314 
تأســیس شــد. این موزه که در تهــران راه اندازی شــد، دربردارنــده آثار 
گــون ایــران در دوره قاجاریــه  مربــوط بــه مــردم شهرســتان های گونا
و معاصــر اســت. در ســال 1347 مــوزه مردم شناســی از محــل ســابق 

کالبدشکافی تاریخ 
در موزه های مردم شناسی 

وز مردم شناسی به مناسبت ر منظر

محمدرضا جم منش
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به کاخ ابیــض در مجموعه کاخ گلســتان انتقال داده شــد. این موزه 
کارگاه هــای خطاطــی، عکاســی، مجسمه ســازی، نجــاری و  دارای 
نیــز کتابخانــه، قرائت خانــه، ســالن ســخنرانی و چهل و هفــت غرفه 
مربوط به آثار گردآوری شــده از سراسر ایران اســت. آثار موزه به شیوه 
موضوعــی طبقه بندی شــده و به نمایــش درآمده انــد. این مــوزه در 

میدان 1۵ خرداد، داخل محوطه کاخ گلستان واقع شده است. 
پس از آن هــم موزه های مردم شناســی در گوشــه و کنار کشــورمان و 
کنون یکــی از جاذبه های  در شــهرها و نقاط مختلف ســاخته شــد و ا
کز اســتانی در  مهم گردشــگری محســوب می شــود. الاقــل همــه مرا
یکی از بناهــای تاریخی کــه معماری خــاص و زیبای آن منطقــه را در 
خــود دارنــد، موزه هــای مردم شناســی را برپــا کرده انــد و شــیوه های 
کهن زیســت در آن منطقه را به نمایش گذاشــته اند. رختشوی خانه 
ک لرســتان، حمام مهدی قلی بیک در مشــهد و  زنجان، فلک االفال

ده ها نمونه دیگر، نمونه هایی از این موزه ها هستند.
اما به راســتی موزه های مردم شناســی بــه چه دلیل اهمیت داشــته 
و بیانگــر چــه نکاتی هســتند؟ ایــن موزه هــا چه چیــزی را بــه نمایش 
و  بــرای دانشــجویان  نه تنهــا  کــه دیــدن آن می توانــد  می گذارنــد 
پژوهشــگران مردم شناســی، بلکــه بــرای مــردم عــادی هــم جــذاب 
باشــد؟ موزه های مردم شناســی خود به خــود به وجــود نیامده اند، 
گون بیان موزه نگاری هســتند کــه از اواخر قرن  آن ها وارث انواع گونا
نوزدهم میالدی به بعد توسعه یافته اند؛ از نیمه قرن نوزدهم به بعد 
دو معقوله بزرگ درباره موزه های تاریخی و موزه های مردم نگاری به 

وجود آمد.
کننــدگان ایــن نــوع موزه هــا بیــش از این کــه هدفــی علمــی را  برپــا 
دنبــال کننــد، بــه اهــداف شــخصی، قشــری، سیاســی یا احساســی 
توجه داشــتند. این موزه هــا مجموعــه ای از اشــیا را بــدون ارتباط با 
یکدیگر و بــدون ارتباط با انســان مصرف کننده آن عرضــه می کردند، 
نمایشگاهی از اشیا تقریبًا نامتجانس بودند که بدون هیچ نوع روند 

و روالی در جعبه آینه ها جای داشتند.
گذر از فولکلور یا فرهنگ عامیانه به مردم شناسی از یک سو و از سوی 
دیگــر اندیشــه ها و نظریــات نویــن موزه نــگاری ژرژهانــری ریوی یــر، 
راه را برای مفهوم دیگری از موزه شناســی بــاز کرد: از این پس اشــیا را 
به خاطــر این که زیبا هســتند، یــا این کــه ارزشــی را می نمایاننــد ارائه 
نخواهیم کرد، بلکه به این دلیل آن هــا را ارائه خواهیم کرد که بحثی 
علمی را بیان می کنند. موزه ها از این پس باید به بازدیدکننده کمک 
کنند تا گذشــته خــود را برای تســلط بــه آینده باز شناســد و بــه نوعی 

کالبد تاریخ را برای بازدیدکنندگان خود بشکافند. 

نگاهی به موزه های مردم شناسی 
کــه از عنــوان ایــن موزه هــا برمی آیــد، در آن قــرار اســت  همان طــور 
بــا مــردم روبــه رو شــویم. در ایــن موزه هــا برای شــناخت شــکل ها، 
قیافه هــا و معیارهــای مــردم نقــاط مختلف ایــران، لباســی که این 
کــه در زندگانــی  مــردم می پوشــند یــا می پوشــیدند، ابــزار و آالتــی 
روزمــره، آئین هــا، مکان ها و جاهــای مخصوصــی چــون زورخانه و 

هر چند دانش مردم شناسی نتوانسته به قامت عمر حضورش در ایران 
پیشرفت کند، اما موزه های مردم شناسی تقریباً سراسر ایران را گرفته اند
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خانقاه به کار می بردند، تمهیداتی اندیشــیده شــده است. در واقع 
معمــاری و تاریخ هــر منطقه همــراه بــا یادگاری های کهــن، همه در 
یک مجموعــه بــرای بازدیدکنندگان مهیا شــده اســت تــا در بازدید 
خود بتوانند با شــیوه زندگی مردم هر منطقه آشــنا شوند. مثاًل موزه 
مردم شناســی که در اســتان گیالن اســت، شــیوه زندگی و کار مردم 
این منطقه را به نمایش می گذارد و موزه ای که در اســتان هرمزگان 
اســت، به بخش های بازار ســنتی، آزادســازی جزیره هرمز از دســت 
پرتغالی هــا و صیــد و صیادی تقســیم شــده  اســت و نمایــش زندگی 

کهن مردمان این دیار است. 
از مهم تریــن موضوعاتی کــه موزه های مردم شناســی در خــود دارند 
می تــوان بــه مقولــه لبــاس اشــاره کــرد. لباس هــای ســنتی و محلــی 
اقوام ایرانی، میراث جهانی ایران اســت که باید بــه عنوان یك هویت 
ملــی حفــظ شــود. پژوهشــگران، لبــاس را نشــانه فرهنگ یك کشــور 

دانسته اند که پیش از زبان با انسان رابطه برقرار می کند. لباس های 
محلی یکی از نشــانه های فرهنگی در مناطق مختلف جهان و ایران 
اســت و با توجه بــه آب و هوای مناطــق مختلف، این نــوع لباس ها از 
تنوع رنگ و شــکل برخوردار بوده و از گذشته های دور دارای پوشش 
کامــل هســتند. از ایــن رو لباس هــای محلی بــاارزش و مهم هســتند 
و بــه همیــن دلیــل بایــد در مــوزه مردم شناســی نگهــداری و حفــظ 
ع و شــکار، شــیوه های دفاعــی چــون  شــوند. شــیوه های کشــت، زر
شمشــیر و طپانچه، صنایع دســتی، ظــرف و ظــروف و از همه مهم تر 

ابزار و آالتی که یــادآور ســنت های مذهبی و فرهنگی هســتند در این 
موزه ها نگهداری می شوند. برای مثال در موزه مردم شناسی استان 
تهران، بخشــی مربوط بــه تعزیه خوان هــا وجــود دارد که ابــزار و آالت 

تعزیه خوانان قدیمی در آن وجود دارد و بسیار جذاب است. 

چرا موزه مردم شناسی برویم؟
هر انسانی خواه ناخواه با گذشــته درگیر می شود و دوســت دارد از آن 
تصوری داشــته باشــد، پوســته های تاریــخ را بشــکافد و در دل زمان 
حرکت کند. مگر انســانی هســت کــه چنین آرزویی نداشــته باشــد؟ 
کــز علمی، فرهنگــی و هنــری، زمینــه ای برای  بازدیــد از موزه هــا و مرا
کاربردی کردن آموزش ها و انتقال مفاهیم درســی بــه میدان تجربه، 
عمل و رفتار اســت. به بیانی دیگر موزه ها، نمایشــگاه ها و خانه های 
علم می تواند به افراد جامعه و به خصوص کودکان و نوجوانان کمک 
کز به عنوان  کند که وجه عینی مفاهیم ذهنــی را درک کنند. ایــن مرا
پــل ارتباطی بیــن آموزه هــای نظــری و ذهنــی بــا آموزه هــای عملی و 
مهارتی هســتند. یکی از ویژگی های آموزش از طریــق موزه، یادگیری 
به سبک »مشاهده« اســت. یافته های روانشناســی یادگیری نشان 
کــه یادگیــری از راه مشــاهده، پایدارتــر و عمیق تــر از ســایر  می دهــد 

یادگیری هاست.
کزی تلقی کنیــم که از نظر وســعت،  تنوع و  گر موزه هــا را به منزلــه مرا ا
فراوانــی محرک هــای دیــداری و شــنیداری، جذاب تریــن محیــط 
آموزشی را پیش روی بازدیدکنندگان قرار می دهند، آن گاه می توانیم 
با اطمینان بیشــتری به آموزش خــالق موزه ها ایمــان بیاوریم و برای 

شکافتن کالبد تاریخ به آن ها سری بزنیم. 

موزه های هالل
هالل احمــر ایران هم چنــد مــوزه دارد که ســر زدن به آنها و تماشــای 
بخشــی از تاریخ در آن بســیار جذاب اســت. یکی از این موزه ها با نام 
باغ موزه ملــی هــالل احمر ایــران پنجمین مــوزه نهضــت بین المللی 
صلیــب ســرخ در تهــران اســت. در ایــن مــوزه 91 ســاله اشــیا و هدایا، 
ابــزارآالت 9 دهه فعالیــت بشردوســتانه و امــدادی، اســناد تاریخی و 
تصاویر متعدد دیگری نگهداری می شــوند. عالقه منــدان می توانند 
در شــهر تهــران بــه نشــانی خیابــان ولی عصــر، باالتــر از میردامــاد، 
شــماره1362، ســاختمان صلــح مراجعــه کــرده و از این مــوزه بازدید 

کنند. 
موزه استاد صنعتی معروف به »موزه 13 آبان« هم که زیر نظر سازمان 
هالل احمر اداره می شــود، پس از سه ســال مرمت به تازگی بازگشایی 
شــد. ایــن مــوزه 24 آبــان ۸۵ در فهرســت آثــار ملــی ســازمان میــراث 
فرهنگی به ثبت رســید و جزو میراث ماندگار کشــور است. بنای موزه 
کبر صنعتی متعلق به اواخــر دوران قاجــار و اوایل دوران  اســتاد علی ا
پهلوی اســت. آثار اســتاد صنعتــی در این مــوزه نگهداری می شــود و 
در شــهر تهران شــمال غربــی میدان امــام خمینــی، ابتــدای خیابان 
.فردوسی)عالءالدوله پیشین(، شماره ۵6 واقع شده است

از مهم ترین 
موضوعاتی 

که موزه های 
مردم شناسی در 

خود دارند می توان 
به مقوله لباس اشاره 

کرد. لباس های سنتی 
و محلی اقوام ایرانی، 
میراث جهانی ایران 

است که باید به عنوان 
یک هویت ملی حفظ 

شود. پژوهشگران، 
لباس را نشانه 

فرهنگ یک کشور 
دانسته اند که پیش از 

زبان با انسان رابطه 
برقرار می کند
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ایام

اول شهریور 
روز بزرگداشــت ابوعلــی ســینا و روز پزشــك: ابوعلــی 
حســین بــن عبــداهلل بــن حســین بــن علــی بــن ســینا، 
ــب بــه حجت الحــق، معــروف بــه شــیخ الرئیس، از 

َ
ملّق

حکمــای بزرگ و علمــای نامدار جهان و پزشــکان اســالم 

اســت که شــهرت جهانــی دارد و برخی آثــار او مــورد توجه 
گرفتــه  دانشــمندان دنیــا در تدویــن علــوم جدیــد قــرار 
است. به پاسداشت این پزشك نامدار مسلمان، روز اول 
شهریور در کشــورمان روز پزشــك نامگذاری شــده است.

دوم شهریور
دفتــر  انفجــار  مناســبت  بــه  دولــت:  هفتــه  آغــاز 
و   1360 ســال  شــهریور  هشــتم  در  نخســت وزیری 
شــهادت دو یــار دیریــن امــام و انقــالب و دو اســوه علم 
تقــوا، شــهید محمدعلــی رجایــی، رئیــس جمهــور  و 
از  نمونــه ای  کــه  نخســت وزیر  باهنــر،  محمدجــواد  و 
دولتمــردان مردمــی بودنــد و نیــز بــه منظــور آشــنایی 
برنامه هــای  و  اهــداف  بیــان  و  فعالیت هــا  بــا  مــردم 

آینــده دولت، هفتــه ای به نــام هفته دولــت نامگذاری 
شــده اســت کــه از دوم تا هشــتم شــهریور اســت. علت 
دولــت  کــه  اســت  ایــن  هفتــه ای  چنیــن  نامگــذاری 
شــهید رجایی، نخســتین دولــت مکتبی بود کــه در آن 
کوشــش خــود را بــرای  کثــر تــالش و  دوره بحرانــی حدا
خدمــت به اهــداف مقــدس انقــالب، صادقانــه اعمال 
کــه جــان خویــش را بــر ســر آن نهادنــد. کــرد تــا آن جــا 

چهارم شهریور 
روز کارمنــد: کارمندان به عنوان قشــر تأثیرگــذار جامعه و 
بدنه دولت جمهوری اسالمی ایران، شمار کثیری ازافراد 
جامعه را تشــکیل می دهند. قدردانی از این قشــر پرتوان 

جامعــه و اســتماع مشــکالت و نارســایی های سیســتم 
اداری از زبان اشخاص مجری آن در هفته دولت، موجب 
تعیین روزی به نام روز کارمند در هفته دولت شده است.

پنجم شهریور 
رازی،  زکریــای  بــن  محمــد  تولــد  و  بزرگداشــت  روز 
)244ش(:محمــد  اســالم  جهــان  نامــدار  دانشــمند 
بــن زکریــای رازی در ســال 2۵1 هجــری قمــری در شــهر 
گیــری علــم کیمیا  ری متولــد شــد. در اوان جوانــی بــه فرا
و شــیمی پرداخــت و در اثــر بخــار و دود ناشــی از زرگــری، 
چشــم هایش َوَرم کرد و بــرای معالجه، نــزد طبیبی رفت. 

آن طبیــب پانصــد اشــرفی طال بــه عنــوان حق معالجــه از 
او گرفت و بــه رازی گفت: کیمیا همین اســت نه عملیات 
گری کــرد و در  تو. محمد بــن زکریــا، از آن پــس تــرك کیمیا
ســن چهل ســالگی بــه تحصیــل طــب پرداخــت تــا آن که 
مرجع تمامی اطبای زمان خود شــد. شــهرت او در میان 
همگان به حدی رسید که َعَرب ها او را طبیب المسلمین 

تقویم تاریخ
هجری شمسی
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و به مناســبت این کــه کتاب هــای او به زبان عربی اســت، 
جالینوس الَعَرب، خوانده اند. رازی بعدها به سرپرســتی 
بیمارســتان های معروف عصر خــود از قبیل بیمارســتان 
بغــداد و ری برگزیده شــد. همچنین کشــف الکل از جمله 
نتایــج تحقیقــات او در کیمیــا بــوده اســت. بــرای محمد 
بــن زکریــای رازی، ۵6 کتاب در طــب، 33 کتــاب در علوم 
کتــاب در الهیــات،  کتــاب در فلســفه، 14  طبیعــی، 17 

22 کتاب در کیمیــا و ده ها اثــر دیگر در علــوم مختلف ذکر 
کرده اند که تا 1۸4 عنوان برشــمرده شده است. سرانجام 
این دانشمند بزرگ مســلمان در 60 سالگی جان به جان 
آفرین تسلیم کرد و در ری مدفون گشت. سالروز تولد این 
پزشــك شــهیر مســلمان و ایرانی، برابر بــا پنجم شــهریور، 
در جمهــوری اســالمی ایــران بــه عنــوان روز بزرگداشــت 
این شــخصیت برجســته علمــی نامگذاری شــده اســت.

هشتم شهریور
و  منافقیــن  توســط  نخســت وزیری  دفتــر  انفجــار 
ش(:   1360( باهنــر  و  رجایــی  مظلومانــه  شــهادت 
پس از عــزل بنی صــدر از ریاســت جمهــوری، دشــمنان 
انقالب با از میان بردن مســئوالن نظام قصــد براندازی 
حکومت اســالمی را در ســر می پروراندند. در این راستا، 
فاجعه هفتم تیر ســال 60 و شــهادت آیت اهلل بهشــتی و 
72 تن از یاران انقالب، ثمره تصمیم شــیطانی اســتکبار 
جهانــی و دشــمنان جمهــوری اســالمی بود. پــس از آن 
گرچــه عکس العمــل ســریع، قاطــع و انقالبــی حضرت  ا
امــام خمینــی)ره(، هرگونــه ابتــکار عمــل را از دشــمنان 
ســلب کــرد، ولــی کار به زعــم دشــمنان هنــوز بــه اتمــام 
ح نابودی مسئوالن تراز اول مملکت،  نرسیده بود و طر
در رأس فعالیت آن ها قرار داشت. بدین ترتیب واقعه ۸ 
شــهریور همان ســال به وقوع پیوســت و رئیس جمهور 
محبــوب، محمدعلــی رجایــی و نخســت وزیر متفکــر و 
دانشــمندش، حجت االســالم دکتــر محمدجــواد باهنر 

در انفجار دفتــر نخســت وزیری به درجه رفیع شــهادت 
نائــل آمدنــد. شــهید رجایــی پــس از پیــروزی انقــالب، 
مســئولیت وزارت آمــوزش و پــرورش را بــر عهــده گرفــت 
و بــه دنبــال تمایــل مجلــس، در مردادمــاه 13۵9، بــه 
عنــوان اولین نخســت وزیر جمهوری اســالمی ایــران به 
مجلس معرفی و برگزیده شــد. ســرانجام بــه دنبال عزل 
بنی صدر، شــهید رجایی به ریاســت جمهوری انتخاب 
شــد. شــهید باهنــر نیــز بــا داشــتن ســابقه مبارزاتــی در 
عرصــه انقــالب، بــا فرمــان حضــرت امــام، بــه عضویــت 
شــورای انقالب اســالمی درآمد. ایشــان پــس از پیروزی 
انقالب اســالمی بــه نمایندگی مــردم کرمــان در مجلس 
خبــرگان قانــون اساســی، نمایندگــی مــردم تهــران در 
مجلــس شــورای اســالمی و وزارت آمــوزش و پــرورش 
رســید و پــس از انتخــاب شــهید رجایــی بــه ریاســت 
جمهوری، بــه عنــوان نخســت وزیر بــه مجلــس معرفی 
شــد و با رأی قاطع مجلس، کابینه خــود را معرفی کرد.

نهم شهریور
ناپدیدشــدن امام موســی صــدر ، رهبر شــیعیان لبنان 
)1357 ش(: امام موســی صدر در ســال 1307 ش )1343 
ق( در شــهر مقــدس قــم دیــده بــه جهان گشــود. پــس از 
تکمیــل دروس مقدماتــی، از محضــر علمــی و معنــوی 
)پــدرش(، ســید  آیــات عظــام ســید صدرالدیــن صــدر 
محمــد محقــق دامــاد، ســید حســین بروجــردی و امــام 
خمینی)ره( کســب فیض کرد. ســپس عازم نجف اشرف 
شــده و از محضــر عالمــان و فقیهــان آن دیار نیــز بهره مند 
گردیــد و بــه درجــه اجتهــاد نائل آمــد. امــام موســی صدر 
پــس از وفــات آیــت اهلل سیدعبدالحســین شــرف الدین، 
گرفــت و آنــان را از  رهبــری شــیعیان لبنــان را بــه عهــده 
وضعیــت ناهنجار فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی رهایی 
بخشــید و در برابر دسیسه های دشــمنان اســالم، آنان را 

در تشــکیالت »حرکــت المحرومیــن« متشــکل ســاخت. 
ایــن مجاهــد نســتوه و خســتگی ناپذیر بــا هــدف ایجــاد 
اتحــاد بیــن اعــراب و جلــب حمایــت کشــورهای عربــی و 
متقاعد ســاختن آنان به منــزوی کردن اســرائیِل متجاوز 
و تحریم هرگونه رابطه با اشــغالگران فلسطین و به منظور 
تقویت جنبــش محرومیــن و تهیه ســالح، به کشــورهای 
مختلف ســفر می کرد. امام موســی صــدر، بــه تدریج جزو 
بزرگ تریــن شــخصیت های سیاســی جهــان بــه شــمار 
آمــد و در پــی دعــوت رســمی دولــت لیبی، بــه این کشــور 
ســفر کرد، ولیکن بر اثر توطئه دشــمنان انقالب اسالمی، 
در همــان ســفر ناپدید شــد. گرچــه اخبــار ضــد و نقیضی 
دربــاره زندانــی بــودن او منتشــر می شــود، بــا ایــن حــال 
هنوز اطالعات موّثقی از ایشــان به دســت نیامده اســت.

ایام
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دوازدهم شهریور
درگذشت فیزیکدان شــهیر ، دکتر »محمود حسابی« 
پــدر فیزیــك نویــن ایــران )1371 ش(: دکتــر محمــود 
حســابی در ســال 12۸1 شمســی از پــدر و مادر تفرشــی، 
در تهــران دیــده به جهــان گشــود. پــدرش از ســادات و 
ســفیر کبیر ایــران در بغداد و ســپس شــامات بــود که به 
همراه خانــواده اش به بیروت نقل مــکان کرد، ولی پس 
از مدتــی بــدون خانــواده اش بــه ایــران بازگشــت و از آن 
پس، استاد با فقر و تنگدستی، تحصیالت خود را ادامه 
داد. او از ابتــدا تــا پایان تحصیــالت عالی، همــواره حایز 
رتبه نخســت در میــان همدرســان بــود. دکتر حســابی 
گیــری  فرا مدرســه،  در  دروس  گیــری  فرا بــا  همزمــان 
ایرانــی  و  اســالمی  معــارف  گنجینه هــای  خوانــدن  و 
پرداخت. وی اندیشــمندی بود که تنها به یك رشــته از 
علوم و فنون بســنده نکرد و از ســن 17 ســالگی موفق به 
ج عالی تحصیــل گردید. از جملــه این مدارك  اخذ مدار
علمی می توان به کارشناسی ادبیات، علوم، مهندسی 
راه و ساختمان، معدن، برق، زیست شناسی و دکترای 
کــرد. او بــه زبان هــای رایــج دنیــا ماننــد  فیزیــك اشــاره 
کامــل  عربــی، انگلیســی، آلمانــی و فرانســه، آشــنایی 
داشــته و بــا زبان هــای سانســکریت، التیــن، یونانــی، 
پهلوی، َاِوســتا، ترکی و ایتالیایی و روســی نیز آشــنا بود. 
گرد ایرانی آلبــرت انیشــتین بود  دکتر حســابی تنهــا شــا
و عــالوه بــر اســتاد بــا دانشــمندان معــروف دنیــا مانند: 
برترانــد راســل و آنــدره ژیــد ارتباط علمــی داشــت. دکتر 
حســابی پایه گذار ده ها مرکــز علمی، صنعتــی، فرهنگی 
کــه عبارتنــد از: دانشســرای  کشــور بــود  و خدماتــی در 

عالــی، اولین ایســتگاه هواشناســی، اولین بیمارســتان 
خصوصــی ایــران، دانشــکده فنــی و دانشــکده علــوم 
دانشــگاه تهــران، نخســتین رصدخانــه بــرای پیگیــری 
ژئوفیزیــك  از ماهواره هــا، مؤسســه  ارســالی  اطالعــات 
دانشگاه تهران، انجمن موســیقی ایران و فرهنگستان 
عامــل  مدیــر  همچنیــن  ایشــان   . و...  ایرانــی  زبــان 
شــرکت ملــی نفــت ایــران و نیــز وزیــر فرهنــگ در دولــت 
دکتــر محمد مصــدق بــود. معروف تریــن تئــوری علمی 
دکتــر حســابی، نگــره بی نهایــت بــودن ذرات اســت که 
باالترین نشــان کشور فرانســه را برای ایشــان به ارمغان 
آورد. اســتاد حســابی انســان آزاده ای بــود و همــواره در 
صحنــه تحقیــق و تدریــس و خدمــت حضــور داشــت 
و بــه ترتیــب هفــت نســل دانشــجو و اســتاد تــا ســن 90 
ســالگی پرداخــت. نام هــای ایرانــی، دیدگانــی فیزیــك، 
فیزیــك حالــت جامــد مجموعــه معادل هــای فارســی 
اصطالحــات فیزیك، فرهنگ حســابی و رســاله توانایی 
زبان فارســی بخشــی از تألیفات اوســت. در سال 1366 
در کنگره شــصت ســال فیزیــك ایــران، از خدمــات دکتر 
حســابی بــه عنــوان پــدر فیزیــك نویــن ایــران، قدردانی 
گردیــد و در ســال 1990 بــه عنــوان مــرد علمــی ســال 
جهان و مــرد بین المللــی 1991 انتخاب شــد. پروفســور 
شــهریور  دوازدهــم  در  ســرانجام  حســابی  محمــود 
1371ش در نود ســالگی و هنگام معالجــه بیماری قلب 
در بیمارســتان دانشــگاه ژنو بــدرود حیات گفــت. پیکر 
گردان و دانش دوســتان  وی بــا حضــور بســیاری از شــا
بــر َحَســب وصیتــش در تفــرش بــه خــاك ســپرده شــد.

انگلیــس  اســتعمار  ضــد  جهادگــر  شــهادت 
»رئیس علی دلــواری« )1294 ش(: رئیس علی، فرزند 
رئیس محمــد در ســال 1261 ش در دهســتانی از توابع 
بوشــهر به دنیا آمــد. او در عصر مشــروطیت، جوانی 24 
ساله، بلند همت، شــجاع، در صدق و صفا کم مانند و 
گرچه  در حب وطن و توکل به خــدا، ضرب المثل بود. ا
کی و سرشــت و  ســواد و معلومات کافی نداشــت، اما پا
صفات حمیده او زبانزد اطرافیــان بود. رئیس علی بعد 
کــه قــوای اشــغالگر انگلیس بوشــهر را بــه تصرف  از این 
خــود درآوردنــد، بــا شــجاعتی وصف ناپذیــر بــه مقابله 
بــا تجاوزگــران پرداخــت و شکســت های ســنگینی بــر 
آنــان وارد کرد. پــس از اشــغال بوشــهر در رمضان ســال 
1333 ق، نیروهــای انگلیســی قصــد تصــرف دلــوار را 
کــه پیــش از آن، چنــد بــار ســربازان  می کننــد. محلــی 

انگلیســی بــه آن جــا یــورش بــرده و هــر بــار طعــم تلــخ 
شکســت را چشــیده بودند. رئیس علی همراه بــا یاران 
خــود، علیــه اشــغالگران وارد نبــرد شــده و نیروهــای 
متجــاوز را کــه قریــب بــه پنج هــزار نفــر بودنــد، تــار و مار 
می کنــد. قیام مردم تنگســتان بــر روی هم هفت ســال 
به طول انجامید و در این مدت، دلیران تنگستان، دو 
هدف عمــده را دنبــال می کردند: پاســداری از بوشــهر، 
دشتســتان و تنگســتان بــه عنــوان منطقــه ســکونت 
خود و جلوگیری از نفوذ قوای بیگانه به درون سرزمین 
ایــران و دفــاع از اســتقالل وطــن. رئیس علــی دلــواری 
ایــن آزاده دالور، ســرانجام در حین مبارزه با دشــمنان 
اســالم و ایــران در دوازدهــم شــهریور 1294 ش برابــر 
بــا 23 شــوال 1333 ق در 33 ســالگی، از پشــت مــورد 
هدف گلوله فرد خائنی قرار گرفت و به شهادت رسید.
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هفدهم شهریور 
روز شــهدا )یــادواره شــهدای به خــون خفتــه هفدهم 
شــهریور 1357 در تهران(: دولت جمشــید آمــوزگار که از 
نخســتین روزهای زمامداری، سیاســت تحمیــق مردم را 
به کار گرفته بود نتوانســت در برابر امواج گســترده انقالب 
اســالمی پایداری کنــد. در ایــن دوره در ســال 13۵7 ه ش 
هر روز بر دامنه اعتراضات مردمی افزوده می شــد و چنین 
شد که پس از یك سال جمشید آموزگار در چهارم شهریور 
ســال 13۵7 ه ش مجبــور بــه اســتعفا شــد و محمدرضــا 
شــاه، جعفر شــریف امامــی را مأمور تشــکیل کابینــه کرد. 
شــریف امامــی، امــا برنامــه دولت خــود را آشــتی ملــی نام 
کز فساد را  نهاد و به نشــانه همراهی با مردم تعدادی از مرا
در کشــور بســت و تصمیم گرفت که بــه روحانیــان احترام 
بگذارد. اما این گونه عوام فریبی هــا در تحمیق مردم مؤثر 
نیفتــاد و در ســیزدهم شــهریور همــان ســال راهپیمایــی 
بزرگــی پــس از نماز عیــد ســعید فطــر در تهــران بر گزار شــد 
و همیــن راهپیمایــی مقدمــه ای شــد بــر قیــام هفدهــم 
شــهریور. به منظور احترام نهادن به خون کشته شــدگان 
روزهــای پیشــین، روز شــانزدهم از ســوی قاطبــه مــردم 
تعطیل عمومی اعالم شــد و مــردم تهــران در چنین روزی 

راهپیمایی عظیمی بــر گزار کردنــد. مأموران رژیم از شــب 
قبل هفدهم شــهریور، در میادین مهم شهر مستقر شده 
بودند و بــا هرگونه حرکــت مقابله می کردند. در نخســتین 
ســاعات روز هفدهــم شــهریور،  ارتشــبد اویســی از رادیــو 
تهران اعــالم حکومت نظامی کــرد و بر اســاس آن اجتماع 
بیــش از دو نفــر در تهــران ممنــوع شــد. مــردم تهــران امــا 
بدون توجه به این اخطارها سیل آســا بــه خیابان ها روی 
آوردنــد و در میدان ژاله )شــهدای فعلی( اجتمــاع کردند. 
مأموران مســلح چندین بار به مردم اخطار کردند و آن گاه 
ناجوانمردانه مردم بی سالح را هدف رگبار مسلح خود قرار 
دادند. رژیم در حال اضمحالل تعداد کل شــهدای هفده 
شــهریور را ۵۸ نفر اعالم کرد، اما شــمار دقیــق قربانیان آن 
روز هیچ گاه مشــخص نشــد. بــه گفته بــر خی از شــاهدان 
رقم شــهدای این روز بالغ بــر چهار هــزار نفر می شــد. امام 
خمینــی)ره( در هجدهــم شــهریور همــان ســال بــا صدور 
بیانیه  ای ضمن محکــوم کردن کشــتار وحشــیانه مردم، 
دولــت شــریف امامــی را دولتــی غیــر قانونــی و تحمیلــی 
خواندند. به مناســبت همین واقعه عظیم، چنین روزی 
در تاریخ ایران زمین به عنوان روز جمعه سیاه نام گرفت.

نوزدهم شهریور
درگذشــت عالــم مجاهد مبــارز آیــت  اهلل »ســید محمود 
طالقانی« اولین امام جمعه تهران )1358 ش(: آیت اهلل 
ســیدمحمود طالقانــی در ســال 12۸9 شمســی )1329ق( 
گیری  در طالقــان دیــده بــه جهــان گشــود. وی پــس از فرا
دروس مقدماتــی در زادگاه خــود، راهــی قــم شــد و پــس از 
ج حضرات آیات: سید محمد حجت  شــرکت در درس خار
کوه کمره ای و سید محمدتقی خوانساری، از آیت اهلل شیخ 
عبدالکریم حائری یــزدی، اجازه اجتهاد گرفــت. مبارزات 
ایشان از زمان ورود به حوزه علمیه قم شروع شد. در سال 
131۸، بــرای اولین بــار، خشــم خویش بــه رژیم را بــا صدور 
یك اطالعیــه در رابطــه با کشــف حجاب ابــراز کــرد و در پی 
آن دســتگیر و زندانــی شــد. پــس از شــهریور 1320، مبــارزه 
را بــه طور رســمی آغاز کــرد و پس از وقفــه ای در ایــن میان، 
بــه جــرم پنهان کــردن شــهید نــواب صفــوی راهــی زنــدان 
گردیــد. وی در ســال های 1330 و 1331 بنــا بــه پیشــنهاد 
آیــت  اهلل بروجردی بــرای شــرکت در تشــریك مســاعی بین 
مســلمین، به کشــورهای مصــر و اردن ســفر کــرد. آیت  اهلل 
طالقانی بــا پیروی از امام خمینــی)ره( در ســال 1342 وارد 
مبارزه بــا رژیم گردید کــه در این راه چندین بــار محکوم به 
زندان شد. او در طول دوران زندان، مرارت های فراوانی را 

تحمل کرد ولی در راه تحقق آرمان بلند خویش، لحظه ای 
از خود خســتگی و تزلزل نشــان نداد. آیــت اهلل طالقانی در 
طی بیــش از یازده ســال زنــدان، همــواره به عنــوان الگوی 
مقاومــت و پایــداری مطرح بــود. ایــن عالم مجاهــد، پس 
از آزادی از زنــدان در ســال 13۵7، نقــش مهمــی در برپایی 
راهپیمایــی عظیــم و پرشــور تاســوعا و عاشــورای آن ســال 
داشــت. آیــت اهلل طالقانــی، پــس از پیــروزی انقــالب، بــه 
ریاست شورای انقالب برگزیده شد و در انتخابات مجلس 
خبرگان قانون اساسی، به نمایندگی مردم تهران انتخاب 
گردید. این مبارز نســتوه، در اوایــل مرداد 13۵۸، از ســوی 
امام خمینی، بــه امامت جمعه مردم تهران منصوب شــد 
و آخرین نماز جمعه ایشــان در ســالگرد کشــتار خونین 17 
شــهریور، در بهشــت زهــرا برگــزار گردیــد. آیــت اهلل طالقانی 
فعالیت هــای  از  مبــارزه،  متمــادی  ســال های  کنــار  در 
علمی غافــل نگردیــد و آثــار متعــددی را بــه وجــود آورد که 
تفســیر پرتــوی از قــرآن در 6 جلــد، پرتــوی از نهج البالغــه، 
آزادی و اســتبداد، درســی از قــرآن و درس وحــدت، از آن 
جمله اند. ســرانجام ایــن عالم بــزرگ و مبارز انقالبــی در 19 
شــهریور 13۵۸ در 69 ســالگی دار فانــی را وداع گفت و پس 
از تشــییعی باشــکوه در بهشــت زهرا به خاك ســپرده شــد.

ایام
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سی و یکم شهریور 
آغاز هفته دفاع مقدس: 31 شهریور سالروز شروع جنگ 
تحمیلی از ســوی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسالمی 
ایران، به عنوان آغــاز هفته دفاع مقدس نامگذاری شــده 
اســت. دوران هشــت ســال دفاع مشــروع امت سلحشــور 
ایران در حفظ و اعتالی نظام مقدس اســالمی و حراســت 
از مرزهــای عــّزت و شــرف ایــن مــرز و بــوم، بــه مثابــه یکــی 
از حســاس ترین و بارزتریــن برهه هــای حیــات راســتین 
ایــن ملــت، همچــون نگینــی تابنــاك، تــا همیشــه زمــان، 
بــر تــاَرِك تاریــخ حماســه و ایثــار و پایــداری آزادگان جهــان 
می درخشــد. دفاع امت اســالمی ایران در برابر تجاوز همه 
جانبه دشــمنان اســالم، در تاریخ افتخارآفرینــی مبارزات 
حق طلبانه یك ملت سترگ، فروزان خواهد بود. پایداری 
ایران اســالمی کــه برخاســته از روح وحــدت و ایمــان بود، 
در ســایه هدایت هــای رهبــر انقــالب اســالمی، حضــرت 
امام خمینی)ره( شــکل گرفت و باعث احیــای یك مکتب 
ســازنده و نهضت های آرمانگرا و ایدئولوژی جهانگیر شد. 
دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاســی، نظامی، 
جهانــی  معــادالت  توانســت  و...  فرهنگــی  اجتماعــی، 
معمــول را بر هم َزَنــد و تحلیل هــای مادی دنیاپرســتان را 

نقش بر آب ســازد. این حادثه عظیم، بی شك در یاد ملت 
بزرگ ایران خواهد ماند و غرور، سرافرازی و حماسه آفرینی 
گذاشــت. جنــگ  را در نســل های بعــد بــر جــای خواهــد 
تحمیلی عــراق علیــه ایــران 2۸۸7 روز بــه طــول انجامید 
که طی آن هــزار روز نبــرد فعال صــورت گرفت کــه 793 روز 
حملــه از ســوی رزمنــدگان اســالم بــود و 207 روز از ســوی 
ارتش متجــاوز بعثــی. در طول جنــگ 3۸1 هــزار و 6۸0 نفر 
از نیروهای دشمن کشــته و یا زخمی شــدند و 72 هزار نفر 
به اســارت نیروهای اســالم درآمدند. در این هشــت سال 
371 فرونــد هواپیمــا و ۸2 فرونــد بالگــرد دشــمن منهــدم 
شد. 1700 دستگاه تانك و نفربر، 4۸0 قبضه توپ و سه هزار 
و 363 دســتگاه خــودرو نظامــی به غنیمــت ایــران درآمد 
و پنج هزار و 7۵۸ دســتگاه تانك و نفربــر، ۵32 قبضه توپ 
و پنج هــزار و 1۵2 دســتگاه خودرو نظامی دشــمن منهدم 
گردیــد. مقاومــت رزمنــدگان اســالم ســبب شــد تــا ذخایر 
کــه در ابتــدای جنــگ، حــدود ســی میلیــارد  ارزی عــراق 
دالر بــود، پــس از شکســت در عملیــات بیت المقــدس و 
فتح خرمشــهر بــه صفر برســد و پــس از پایــان جنــگ، این 
کشــور بیــش از هفتــاد میلیــارد دالر بدهی داشــته باشــد.

اول ذی الحجه 
حضــرت  و  علــی)ع(  امــام  امیرالمؤمنیــن  ازدواج 
از  بســیاری  خواســتگاران  ق(:  زهــرا)س()2  فاطمــه  
شــخصیت های بــزرگ صــدر اســالم، حضــرت زهــرا)س( 
کرم)ص( خواســتگاری  را برای همســری خــود از پیامبــر ا
کردنــد. اما پیامبــر)ص( به هیچ یــك از آن ها پاســخ مثبت 
امــام  این کــه  تــا  برمی گردانیــد.  روی  ایشــان  از  و  نــداد 
علــی)ع( به محضــر پیامبر)ص( آمــد و خواســتگاری کرد. 
آن طــور کــه در روایات آمــده پیامبــر)ص( فرمود: یــا علی! 
کرده انــد و  کســانی از فاطمــه خواســتگاری  پیــش از تــو 
کــرده اســت. امــا تــو منتظــر  کراهــت  او در همــه، اظهــار 
بــاش تــا برگــردم. رســول خــدا بــه اطــاق حضــرت زهــرا 
رفــت و فرمــود: فاطمــه جــان، علی بــن ابی طالب کســی 

اســت که قرابت و فضــل و اســالم او را شــناخته ای. من از 
پــروردگارم خواســته ام، تــو را بــه بهتریــن و محبوب ترین 
تــو خواســتگاری  کنــد. حــال، علــی از  خلقــش تزویــج 
کت شــد، ولــی  می کنــد. نظــرت چیســت؟ فاطمــه ســا
روی برنگردانیــد و رســول خــدا)ص( در چهــره ایشــان، 
نارضایتــی احســاس نکــرد. آن گاه حضــرت بــه پاخاســت 
کــی از رضایــت  کبــر. ســکوت فاطمــه حا و فرمــود: اهلل ا
اوســت. در ایــن هنــگام جبرئیــل نازل شــد و گفــت: »ای 
رســول خدا! فاطمه را بــه علی تزویــج کن. خــدا، فاطمه 
را بــرای علی و علی را برای فاطمه پســندیده اســت.« بعد 
کردنــد.  از تهیــه  مقدمــات، آن دو بزرگــوار بــا هــم ازدواج 

سوم ذی الحجه
شــهیر  دانشــمند  بیرونــی  ابوریحــان  تولــد 
شــهر  در  بیرونــی،  ابوریحــان  ق(:  مســلمان)362 
بیــرون، در حوالــی خــوارزم، از شــهرهای قدیــم ایــران 
متولــد شــد. او از خردســالی بــه تحصیــل علــم و دانش، 

ابوریحــان  کــرد.  آغــاز  را  آموختــن  و  نشــان داد  عالقــه 
و  ریاضیــدان  محضــر  در  شــد  موفــق  نوجوانــی  در 
بــه  خوارزمــی،  ابونصــر  خــوارزم،  بــزرگ  ستاره شــناس 
تحصیــل ریاضــی و نجــوم بپــردازد. او در علومــی چــون 

هجری قمـــری



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    24

تاریــخ، جغرافــی، نجــوم و ریاضیــات ســرآمد عصــر خود 
بــود. بیرونــی در ســفری بــه هنــد بــا علمــا و حکمــای آن 
کــرد و پــس از آموختــن زبان سانســکریت،  دیار مالقــات 
کتــاب خــود بــه نــام  اطالعــات الزم را در جهــت تألیــف 
»ماَللِهند« به دســت آورد. ابوریحان، تألیفات بســیاری 
کــه آثــار او را بیش  نیــز در نجــوم، منطــق و حکمــت دارد 

از  او در اســتفاده  کرده انــد.  از یکصــدوده عنــوان ذکــر 
و  نقادانــه  شــیوه ای  آثــارش،  در  اطالعــات  و  مطالــب 
نوشــته های  و  آثــار  رو،  ایــن  از  داشــت.  موشــکافانه 
ابوریحــان از معتبرتریــن منابِع بررســی آثار پیشــینیان و 
معاصرانش بــه شــمار می آید. وفــات ابوریحان در ســال 
440 ق در هفتــاد و هشــت ســالگی در غزنــه روی داد.

ششم ذی الحجه
شــهادت زائرین خانــه خدا در حــرم امن الهی توســط 
ذی الحجــه   ششــم  در  ق(:  ســعودی)1407  وهابیــون 
ســال 1407 ق، برابــر بــا یازدهــم مــرداد مــاه ســال 1366 
ش، صدهــا زائــر ایرانــی و تعــدادی از زائران دیگر کشــورها 
در شــهر مکه منــّوره، در حال انجــام فریضه  الهــی برائت از 
مشرکین، به دســت مأموران دولت عربستان به شهادت 
رســیدند. زائــران خانــه  خدا، ایــن مراســم را همه ســاله با 
الهام از تعالیم اســالم و قرآن برگزار می کنند و در آن، ضمن 

دعوت مســلمانان به اتحــاد، بیــزاری خود را از دشــمنان 
اسالم، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی اعالم می کنند. 
برگزاری مراســم برائت از مشرکین در جریان اجتماع بزرگ 
و پرشــکوه حج، تأثیــر آن را دوچندان می کنــد. با توجه به 
این  موضوع، رهبر کبیر انقالب اسالمی و حضرت آیت اهلل 
کید  خامنه ای بر انجام هر چه باشــکوه تر مراسم برائت، تأ
داشــته و دارند. بــر اثر ایــن یــورش بی رحمانــه، چهارصد 
زائر به شــهادت رســیده و بیــش از هزار نفر زخمی شــدند.

هفتم شهریور 
آیــت  اهلل  تقلیــد  بزرگــوار  مرجــع  و  فقیــه  درگذشــت 
آیــت اهلل  ش(:   1331( خوانســاری«  »ســیدمحمدتقی 
حاج ســیدمحمدتقی خوانســاری، فرزند آقا اســداهلل، در 
سال 1267 ش )رمضان ســال 130۵ ق( پس از تحصیالت 
گیری علوم اسالمی  ابتدایی، در سن 17 سالگی جهت فرا
گردیــد. آیــت اهلل خوانســاری در  رهســپار نجــف اشــرف 
این حــوزه، پس از طــی مراحل ســطوح، بــه محضر درس 
ســیدمحمدکاظم  خراســانی،  مالمحمدکاظــم  آخونــد 
یزدی، میــرزای نایینی و آقــا ضیاءالدین عراقــی راه یافت 
ج واالی علمی  گردان آن بزرگواران به مــدار و در حلقه شــا
و اخالقــی نائل شــد. ایشــان همگام بــا میــرزا محمدتقی 
کاشــانی در جنــگ جهانــی  شــیرازی و سیدابوالقاســم 
اول و جنــگ بــا اســتعمار بریتانیــا شــرکت کــرد و همچون 
رزمنده ای کارآزموده و شــجاع با دشمن جنگید. آیت اهلل 
خوانســاری پــس از ســقوط عــراق، دســتگیر و بــه هنــد و 
چیــن تبعید شــد و چهــار ســال در اســارت و تبعید به ســر 
برد. پس از بازگشــت به وطن، بنا به پیشــنهاد حاج شیخ 
عبدالکریــم حائــری یــزدی، مؤســس حــوزه علمیــه قــم، 
به شــهر قم آمده و ایشــان را یاری کرد. این عالــم ربانی در 
طــول عمــر پرافتخــار خویــش دســت بــه اقداماتــی زد که 

معروف تریــن آن هــا اقامه نمــاز سیاســیـ  عبــادی جمعه 
بود که چندین ســال برگزار می شــد. همچنین اقامه نماز 
استسقا در سال 1363 قمری به امامت ایشان و با حضور 
انبوه مردم قم برگزار شــد و با بارش بــاران رحمت، مردم از 
بالی خشکسالی نجات یافتند. آیت اهلل سیدمحمدتقی 
خوانســاری، پــس از ارتحــال آیــت اهلل شــیخ عبدالکریــم 
حائری یزدی، به همراه حضرات آیات، ســید صدرالدین 
صدر و ســید محمد حجت کوه کمره ای ریاســت مذهبی 
و مرجعیت و مدیریت حــوزه علمیه قم را بــه عهده گرفته 
و نقــش خــود را به خوبی ایفــا کــرد. از آیت اهلل خوانســاری 
در دوران خفقان بــار پهلــوی فتواهــای سرنوشت ســازی 
صادر شــده اســت که فتوای ضــروری بــودن حجاب پس 
از اعــالم کشــف حجــاب توســط رضاخــان، فتــوای کمك 
بــه فلســطینیان و جنــگ بــا صهیونیســم و نیــز فتــوای 
از آن جمله انــد. ســرانجام  نفــت  ملــی شــدن صنعــت 
ایــن عــارف وارســته و فقیــه پرهیــزگار در هفتــم شــهریور 
بــا هفتــم ذی الحجــه 1371 ق در 64  برابــر  1331 ش، 
ســالگی در شــهر همــدان دار فانــی را وداع گفــت و پــس از 
تشــییعی باشــکوه در حرم مطهر حضرت معصومه)س(، 
کنــار آیــت اهلل حائــری یــزدی بــه خــاك ســپرده شــد. در 

نهم دی الحجه
شــهادت حضرت »مســلم  بــن عقیــل« نماینــده امام 
کــه از  کوفــه)60 ق(: مســلم بــن عقیــل  حســین)ع( در 

شــخصیت های برجســته و باتقــوای زمان خود به شــمار 
می رفــت، بــرای ارزیابــِی میــزان وفــاداری مــردم کوفــه به 

ایام
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امــام حســین)ع( بــه ایــن شــهر رفته بــود. چــرا کــه مردم 
کوفــه، طــِی هــزاران نامــه، از امــام حســین بــرای رفتن به 
این شــهر و قیام علیه حکومت ســتمگر یزید بــن معاویه، 
گرچه در ابتــدا به گرمی  دعوت کرده بودند. مــردم کوفه ا
از مســلم بــن عقیــل اســتقبال کردنــد، امــا هنگامــی کــه 
عبیــداهلل بــن زیــاد کــه مــردی ســنگدل و بی رحم بــود بر 

کم شــد، کوفیان، فریِب وعده هــای دروغین او را  کوفه حا
خوردند و بــه خاطر تــرس و جهل، دســت از حمایت امام 
حســین)ع( کشــیدند و مســلم را تنهــا گذاشــتند. در پِی 
آن، مسلم به دست ُعّمال ابن زیاد گرفتار آمد و به دستور 
کــم پلیــد، فرســتاده  امــام حســین)ع( را از بــاالی  آن حا
داراالماره به پایین انداختند و او را به شــهادت رساندند.

پانزدهم ذی الحجه
آغاز نهضت عباســیان با قیام »ابومســلم خراســانی« 
علیــه حکومــت ُاَمــوی)129 ق(: نهضــت عباســی بــه 
ســال 129 هــ . ق در خراســان توســط ابومســلم رســمًا 
فعالیت هــای  ایــن  از  قبــل  کــرد.  موجودیــت  اعــالم 

کامــاًل  آنــان از ســال 11۸ توســط امــام محّمــد بــه طــور 
توانســت  ابومســلم  می شــد،  رهبــری  مخفیانــه 
ج حروریــه را  همــکاری اقــوام یمنــی و ربیعــه و نیــز خــوار
جلــب کنــد و بــه زودی بــر ســرزمین شــرق تســلط یابــد.

پانزدهم ذی الحجه
علــی  النقــی  امــام  حضــرت  دهــم  پیشــوای  والدت 
الهادی)ع( در مدینه)212 ق(: حضــرت امام هادی)ع( 
دهمین چراغ فــروزان هدایت، در نیمه ذی الحّجه  ســال 
212 ق، در قریه ای در نزدیکی مدینه به دنیا آمد. مادرش 
َســمانه معروف به ســّیده اســت. ابوالحســن ثالــث کنیه 
حضرت و هادی، نقی، مرتضی، فقیه، امیــن و متوکل، از 
القاب آن امام هســتند. ُمعَتِصم، واثق، متــوکل، ُمنَتَصر، 
ُمســَتعین و ُمعتّز از خلفای دوران حیات امــام هادی)ع( 
بوده اند. پنج فرزند برای آن حضرت ذکر شده است. امام 
هادی)ع( پس از شهادت پدر بزرگوار خود، در سن هشت 
ســالگی به امامت رســیده و عهــده دار والیت مســلمانان 

گردید. آن حضرت در همان دوران خردســالی، آن چنان 
از علــم، هوشــیاری و کمــاالت فوق العــاده برخــوردار بــود 
کــه اطرافیــان را حیــران می نمود. امــام دهــم، همچنین 
گردان  در راســتای انتشــار مکتــب تشــیع، بــه تربیت شــا
متعددی پرداخت که حضرت عبدالعظیم َحَســنی، ابن 
ِســّکیت اهــوازی، ابوهاشــم جعفــری، جعفــر بن ســهیل 
و اســماعیل بــن مهــران از آن جمله انــد. آن حضــرت در 
تحکیم و اســتواری فقــه و عقاید و فرهنگ تشــیع، همت 
جدی و وسیع داشت و در این راستا، کتاب هایی نوشت 
که رســاله هایی در رّد َجْبر و َتفویض، اثبــات عدل، احکام 
ُةالِخلَقــه و... از آن جمله انــد. دیــن و نیــز تفســیر َصّحَ

هجدهم ذی الحجه
»خواجــه  بــزرگ  سیاســتمدار  و  حکیــم  وفــات 
نصیرالدین طوســی«)672 ق(: پــس از حمله  مغوالن 
به ایران، مقام علمی و ارزش فکری خواجه نصیرالدین 
کوخان مغول، او را در شــمار  طوســی موجب شــد تا هال
بــزرگان خــود دانســته، نســبت بــه حفــظ و حراســت از 
جاِن وی کوشــا باشــد. از آن پــس، خواجــه دارای مقام 
و نفــوذ فراوانــی شــده و خدمــات بســیاری بــه فرهنــگ 
کشــورهای مســلمان روا داشــت. جلوگیــری  اســالم و 
کتابخانه  هــا و  کــز فرهنگــی،  کشــیدن مرا آتــش  بــه  از 
مؤسســات علمی، نجــات جــان دانشــمندان و علمای 
بزرگ زمــان که مــورد غضب مغــوالن بودنــد، جلوگیری 
از تهاجــم مغوالن به کشــورهای اســالمی و نیــز احداث 

بــزرگ  وکتابخانــه   مراغــه  عظیــم  رصدخانــه  تجهیــز  و 
آن، از جملــه خدمــات ارزنــده  خواجــه نصیــر در دوران 
وزارت در دســتگاه مغــوالن اســت. همچنیــن محفــل 
گردان  شــا و  داشــته  فــراوان  رونقــی  خواجــه،  درس 
فاضلی در آن تربیــت یافتند. عالمه حلــی، کمال الدین 
میثــم بحرانــی، قطب الدیــن رازی و ســید رکن الدیــن 
گردان خواجــه هســتند.  اســترآبادی و... از جملــه شــا
از ایــن عالم بــزرگ شــیعی بیــش از ۸0 کتاب و رســاله به 
کــه اخــالق ناصــری، اســاُس االقتباس،  جــای مانــده 
اوصاف االشــراف و ِعلــُم المثلــث از آن جمله انــد. ایــن 
جهــان  از  دیــده  ســالگی   7۵ در  گران قــدر  دانشــمند 
 گشــت.  مدفــون  عــراق  کاظمیــن  در  و  فروبســت 
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دل نوشته

حماسه مرد بی ســـر 
علی سمیعی

مردان بزرگ همیشــه در تاریخ روزی را به نام خود ثبــت خواهند کرد. 
روزی کــه یــادآوری خاطراتــش بشــود همــراه همــه نســل ها. مگــر روز 
عاشورایی که حسین)ع( در تاریخ ثبت کرد، فراموش شده است؟ نه. 
هرگز هم فراموش نمی شــود و برای هر بیگانه با فرهنگ شیعی هم که 
تعریفش کنیم، برای همیشه جایی در گوشه ذهنش خواهد داشت. 
این که مردی به خاطر دفــاع از دین و اعتقاد قلبی اش جلوی دشــمن 
می ایســتد، از دســت رفتن همه داشــته های مادی و عزیزانش را نگاه 
می کنــد و می جنگــد، اما از آنچــه که فرمان خــدای خــودش می داند، 
نمی گذرد، می ایستد و می جنگد تا نوبت به خودش می رسد. دشمن 
دشــنه بر گردنــش می گــذارد، ســرش را می بــرد و او بــاز هم از مســیرش 

بازنمی گردد. 
تاریخ اما حاال در قرن چهاردهم هجری شمسی، در قرن بیست و یکم 
میــالدی کــه جهــان خــود را در تکنولــوژی و ســامان دادن بــه جوامع 
انســانی از طریق قانون مدعی می داند، تکــرار می شــود. داعش با نام 
اسالم و بی آن که بویی از اســالم واقعی به مشامش رسیده باشد ظهور 
می کند، به خانه ها حمله می کند و در وقاحت و پســتی چیزی از سپاه 
ابن زیاد کم نمی گذارد. نه به زنان رحم می کند و نه بچه ها. ســقف هر 
خانه ای را که بتواند فرو می ریزد و تــا می تواند تجاوز و چپاول می کند و 
ســر می برد. عکس های تکان دهنده اش اما جهان را تکان نمی دهد، 
خ داده، نــه یکــی از کشــورهای غربــی. مــردان  چــون در خاورمیانــه ر
ســرزمین ما اما در این شــرایط می روند، بــا این که می دانند قرار اســت 
مقابل چه موجوداتی منحوســی قرار بگیرند و چــه خطراتی در میدان 
این جنگ تهدیدشان می کند، اما باز هم می روند. ایران چشم هایش 
کــه در نزدیکــی اش انســان های زیــادی را از  را نمی بنــدد و ظلمــی را 
زندگی ســاقط می کند، نادیده نمی گیــرد. مردانش راهــی میدان نبرد 
می شــوند. به حرمت حرم حضرت زینب)س(، بــرای حفظ حرم اهل 
بیت)علیهم الســالم( جان بر کف وارد میدان نبرد می شوند و حماسه 

می آفرینند. 
شــهید محســن حججی یکی از این مردان بود، از جهادگران و فعاالن 
فرهنگی کشــور کــه در عملیاتی نزدیــک مرز ســوریه با عراق به اســارت 
گروه تروریســتی داعش درآمد، تکفیری هــای داعش پــس از دو روز، در 
شــانزدهم مردادماه 1396، در اقدامی ددمنشــانه، ســر از تن محسن 
کــرده و او را بــه شــهادت رســاندند، شــهید حججــی،  حججــی جــدا 
2۵ساله و اهل نجف آباد اصفهان بود که از او فرزندی دوساله به یادگار 

مانده است. 
نحــوه شــهادت شــهید واالمقــام مدافع حــرم، محســن حججــی، در 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی بازتــاب  فضــای مجــازی و در میــان 
گســترده ای داشــت، به خصــوص آن که هنــگام ادعــای اســارت وی از 
ســوی داعش، عکســی از شــهید حججــی در چنــگال داعش منتشــر 
شدکه نگاه پرصالبت و مقتدرانه این شهید در زمان اسارتش تحسین 

همگان را برانگیخت.
حججی متولد ســال 1371 در نجف آباد اصفهان اســت. وی در زمینه 
ترویــج و تبلیغ کتــاب از اعضــای فّعــال مؤسســه احمد کاظمــی بود و 
به فعالیت هــای خیریــه و نیکوکارانه و کمــک بــه محرومیت زدایی در 

در تکریم رشادت ومردانگی شهید محسن حججی
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مناطق فقیــر ایــران می پرداخــت. اطرافیانــش می گویند 
کــه او نحــوه از دنیــا رفتنــش را پیش بینــی و آرزو کــرده بــود؛ 
»جوری شــهید شــود که هــم مثــل امام حســین)ع( باشــد 

و هم مثــل مــادرش، فاطمــه زهــرا)س(«. این شــهید 
پس از اســتخدام در ســپاه، عصرها در کتابفروشــی کار 

کــرده و درآمــد حاصــل از آن را در اردوهای جهــادی برای 
فقرزدایــی خــرج می کــرد. حججــی دانش آموختــه مرکــز 

آموزش علمی کاربردی علویجه در رشته تکنولوژی کنترل، 
ورودی ســال ۸7 بــود. او همچنیــن از خادمیــِن راهیــان نور در 

مناطق عملیاتی دوران جنگ ایران و عراق بود.
حســن روح االمینــی، هنرمندی که بــا خلق نقاشــی مذهبــی خاص و 
تأثیرگذارش شــناخته شده اســت، بالفاصله پس از اعالم خبر شهادت 
حججی پوســتری را منتشــر و به این شــهید تقدیم کرد که مورد توجه 
رســانه ها قــرار گرفــت. همچنین تعــدادی از شــعرای کشــور نیــز درباره 
شــهادت مظلومانه حججی شــعر ســرودند و قطعات موســیقی نیز به 

افتخار وی تولید و منتشر شد.
جشنواره شعری با عنوان »حماسه چشم هایش« در بوشهر، و محفل 
قرآن توســط شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی در نجف آبــاد برگزار شــد. 
انجمن هنرهای تجســمی انقالب در پی فراخوان شــورای شهر تهران 
برای ســاخت تندیس این شــهید اعالم آمادگی کرد و حسینیه هنر نیز 
حجله ای بــرای برای نــگارش دست نوشــته های مــردم درباره شــهید 

حججی ایجاد کرد.
علیرضا قزوه در شعری پیرامون وی در بخش هایی از آن سروده  است: 

نماد غیرت و ایمان، سیاوش ایران!
شکیب زینبی و صبر آزمون شده ای

کدام منطق و شعر از تو می تواند گفت؟
هزار بغض مزامیر ارغنون شده ای

تو کیستی؟ یل ام البنین! گل خونین!
سر بریده خورشید غرق خون شده ای!

همین طور در هفدهمین جشــن ســینمایی حافظ در ابتدای مراسم 
صوتی از محســن حججی که وصیت نامــه اش را قرائــت می کرد پخش 
شــد و احســان علیخانی نیز جایــزه خود را به محســن حججــی تقدیم 
کــرد. احمــد محمــدی، تکوانــدو کار ایرانــی نیــز مــدال طــالی خــود در 

مسابقات آسیایی را به حججی تقدیم کرد. 
شهادت مظلومانه شــهید حججی و فیلم منتشرشــده از شهادتش از 
کنون هنوز هم مردم ایرانی و غیــر ایرانی را تحت تأثیر قرار  نیمه مرداد تا
داده اســت. نگاه حججی به دوربین داعش در حالی که یک داعشی با 
خنجر در پشــت وی دیده می شود، تیتر بســیاری از روزنامه های ایران 
قــرار گرفــت و هنوز هــم در فضــای مجازی مــردم نســبت به ایــن اتفاق 

کنش نشان می دهند.  وا
در بخش هایی از وصیت نامه شهید حججی می خوانیم: 

»حاال که دست هایم بسته است می نویسم، نه با قلم که با نگاه و نه با 
جوهر که با خون، رو به دوربین ایستاده ام و ایستاده ام رو به همه شما، 
رو به رفقا، رو به خانواده ام، رو به رهبر عزیــزم و رو به حرم. حرامزاده ای 

خنجر به دســت اســت و دوســت دارد که من بترســم و 
حاال که این جــا در ایــن خیمه گاهم هیچ ترســی در 
من نیست. تصویرم را ببرید پیشکش رهبر عزیز، 
امامم ســید علــی خامنــه ای و فرمانــده ام حاج 
گر در بین مردمان  قاسم و به رهبرم بگویید که ا
زمــان خــودت و کالمــت غریبیــد، مــا این جــا بــرای 
اجرای فرمان شــما آمده ایــم و آماده تا ســرمان برود و 

سر شما سالمت باشد.
آســمان این جا شــبیه هیچ جا نیســت، حتی آســمان روســتای 
کــه در اردوی جهــادی دیــده ام یــا آســمان بیابان هــای  دورک و وزوه 
کم کــم انــگار  ســال های خدمتــم؛ این جــا بــوی دود و خــون می آیــد. 
لحظــه دیــدار اســت، ولــی ایــن لحظه هــای آخــر کــه حرامیــان دوره ام 
کرده اند، می خواهم قصه بگویــم و قصه که می گویم کمــی دلم هوایِی 
علی کوچولویم می شــود، ولی خدا وعــده داده که جای شــهید را برای 
خانواده اش پر می کنــد، اما حتمًا قصــه ام را برای علی وقتی بزرگ شــد 

بخوانید.
قصه کودکی ام که بــا پدرم در روضه هــای موال اباعبداهلل الحســین)ع( 
شــرکت می کــردم، قصه لــرزش شــانه های پــدر و مــن که نمی دانســتم 
برای چیســت. پدرم بــا این که کارگری ســاده بــود همیشــه از خاطرات 

حضورش در دفاع مقدس می گفت و توصیه می کرد:
»پســرم، دفــاع مقــدس، رشــادت و مجاهــدت بــرای اســالم و دیــن 
هیچ وقت تمام شدنی نیســت و تا دنیا هســت مبارزه بین حق و باطل 

هم خواهد بود ان شاءاهلل روزی هم نوبت تو خواهد شد.«
دوران کودکی و مادری که کلید رفتنم به قتلگاه در دســتان اوست و او 
بود که اجازه داد. مادرم همیشــه می گفت »تو را محســن نام گذاشتم 
به یاد محسن سقط شــده خانم حضرت زهرا)س(.« مادر جان، اولین 
باری که به ســوریه اعــزام شــدم دریچه های بزرگــی به رویم باز شــد، اما 

نمی دانم اشکال کارم چه بود که خداوند مرا نخرید.
حاال انــگار ســبک تر از همیشــه ام، خنجــر روی بازویم نیســت و شــاید 
بوی خون اســت که می آید، بوی مجلس هیئت مؤسســه و شب های 
قدر. یــاد حــاج حســین به خیر کــه گفــت مؤسســه خــون می خواهد و 
ایــن قطره ها کــه بــر خنجــر می غلطــد ارزانی حــاج احمــدی که مســیر 

شیب الخضیب شدنم را هموار کرد.
خّدالتریب شــدنم را از مســجد فاطمه الزهــرای)ع( دورک شــروع کردم 
ک آلــودم تمام جســمم را تــا بــرای مردمی کــه عاشــق موالیند  و به خــا
مســجد بســازیم. روی زمینی نیســتم کــه می بینیــد، مالئــک صف به 
کت نمی شد و  صفند کاش همه چیز واقعی بود، درد پهلویم کاش ســا
حاال منتظر روضه قتلگاهم، حتمًا سخت است برایتان خواندن، ولی 

برای من نور سید و ساالر شهیدان دشت را روشن کرده است.
ک را می خواهم زمزمه کنم. انگار پوست دستم را بین  این جا رضًا برضا
دو انگشت فشــردند و من موالی بی ســر را می بینم که هم دوش زینب 
آمده اند و بوی یاس و خون درآمیخته اســت. حرامیان در شــعله های 
شرارت می ســوزندو من بدن بی پیکرم را می گذارم برای گمنامی برای 

 ».ک زمین خا

نحوه شهادت 
شهید واالمقام 
مدافع حرم، محسن 
حججی، در فضای 
مجازی و در میان 
کاربران شبکه های 
اجتماعی بازتاب 
گسترده ای داشت، 
به خصوص آن که 
هنگام ادعای 
اسارت وی از سوی 
داعش، عکسی 
از شهید حججی 
در چنگال داعش 
منتشر شدکه 
نگاه پرصالبت و 
مقتدرانه این شهید 
در زمان اسارتش 
تحسین همگان را 
برانگیخت.
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خبر

نام مبارک حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه)س( 
بیشترین نام مساجد 

مدیر ســتاد اقامه نماز اســتان قم اعالم کرد: نام علی)ع( و 
فاطمه)س( بیشترین نام های مساجد و حسینیه ها در سراسر 
کشور است.محمد خامه یار، مدیر ستاد اقامه نماز استان قم 
گفت: از آمار 31هزار مسجد ثبت شده در نرم افزار مسجدیاب 
1482 مسجد و حسینیه به نام مبارک امام علی)ع( است که 
با این نام و با القــاب امیرالمؤمنین)ع(، علی بن ابی طالب)ع( و 
حیدر کرار، وجود دارد و بیش از یک هزار مســجد و حسینیه 
به نام حضرت فاطمه زهرا)س( مزین شــده اســت.خامه یار 
خاطرنشــان کرد: نام مبارک و مقدس حضرت علی)ع( پس 
از نام امام حســین)ع( رتبه دوم را در نامگذاری نام مساجد و 

حسینیه ها را به خود اختصاص داده است.

شیراز میزبان »فصل شیدایی« شد 
پس از مدت ها انتظار و درخواســت مكرر 
مردمی بــرای برگزاری نمایــش بزرگ 
»فصل شــیدایی« در شهر شــیراز، این 
نمایش در دهــه والیت در شــیراز اجرا 
خواهد شــد .در این نوبت از اجرا که از 10 
تا 19 شــهریور ماه همزمان تا اعیاد قربان 
تا غدیر و دهه والیت در شــهر شیراز اجرا 
می شود، گروه نمایش بزرگ فصل شیدایی 

برای نخســتین بار در مرکز استاد فارس به 
اجرای این نمایش بزرگ خواهند پرداخت. 
نمایش فصل شیدایی در این نوبت عالوه بر 
روایت مســتمر از خلقت تا ظهــور، قطعات 
نمایشــی ویژه ای را نیز برای این اجرا در نظر 
گرفته  که محوریت این قطعات، شــخصیت 
حضرت احمد بن موسی )شاهچراغ(، شهید 
مرتضی جاویدی و رشادت های او در عملیات 

والفجر2 خواهد بود.

سینماسازی حوزه  هنری در مناطق محروم
ســینما آزادی بیجار به همت مؤسسه بهمن سبز 

نوسازی شد و آغاز به فعالیت کرد.
محمود کاظمی، مدیر عامل این مؤسسه گفت: برنامه 
ساخت سینماهای تازه، نوسازی، بهسازی، تجهیز و 
تعمیر سینماهای قدیمی حوزه هنری که از دو سال 
قبل در مؤسسه بهمن سبز شروع شــده، محدود به 
مراکز استان ها نیســت. ما مصمم هستیم در مناطق 
محروم یا شهرهایی که سالن مناســب ندارند، برای 
مردم این شهرها سالن مطلوب فراهم کنیم .کاظمی 
افزود: از شش ماه پیش با همكاری مدیر حوزه هنری 
این شهر، موافقت مسئوالن آموزش و پرورش جلب و 
از صفر تا 100 بازسازی و نوسازی سینما آزادی بیجار 
توسط مؤسسه بهمن سبز انجام شد. خوشبختانه این 
سینما یک هفته است آغاز به کار کرده و در روزهای 
آینده به طور ویژه و در آیینی رسمی مراسم افتتاحیه 
آن برگــزار خواهد شــد. ســینما آزادی بیجار 300 
صندلی دارد، امیدوارم از طریق این سینما بخشی از 

نیاز فرهنگی مردم هنردوست این شهر، تأمین شود.

اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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»جنگ احد« موضوع جدیدترین نقاشی حسن روح االمین
حسن روح االمین به زودی اثر جدید خود را با موضوع دالوری 
حضرت علی)ع( در جنگ احد رونمایــی می  کند. او با اعالم 
این خبر اظهار کرد: در ایــام مابین عید قربان تا غدیر، تابلوی 
جدیدم را بــا عنوان »ال فتــی اال علی« در تهــران رونمایی 

می کنم.
جدیدترین اثر روح االمین، نقاشــی  دیجیتالی از اســارت و 
شهادت »محسن حججی« اســت که با اســتقبال مردم و 
انعكاس گســترده در شــبكه های اجتماعی مواجه شد. این 
اثر هفته گذشته توســط امیربهادر شاهرخی با تكنیک رنگ 
روغن در تابلویی به اندازه 220 در 118 ســانتیمتر بازنمایی 
و با حضور مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری رونمایی 

شد.

بازدید جمعی از اساتید و 
پژوهشگران اروپایی و آمریکایی از 

مسجد مقدس جمکران
جمعی از اســتادان و پژوهشگران 13 
کشــور اروپایی، آمریكایی و آســیایی 
که بــرای شــرکت در پنجمیــن دوره 
بین المللی شیعه شناســی در دانشگاه 
ادیان و مذاهب به شــهر قم سفر کرده 
اند، از مســجد مقدس جمكران بازدید 

کردند.
این اساتید و پژوهشگران ضمن آشنایی 
با مسجد مقدس جمكران با مبانی کلی 
فرهنگ مهدویت نیز آشنا شده و درباره 
اشتراکات فرهنگ مهدویت و مسیحیت 

نیز صحبت شد.

خرمشاهی در شعرخوانی حوزه هنری 
نخستین جلسه از »سلسله  نشست های ادبی دیدار 
ماه« با حضور جمع کثیری از شاعران پیشكسوت و 
مطرح کشــور، روز پایانی مرداد ماه در حوزه هنری 

برگزار شد.
بهاءالدین خرمشاهی، شــاعر پیشكسوت حاضر در 
این مراسم درباره شعر جوان کشور گفت: از این که 
شعر جوان کشورمان، از جوانی گذشته و به پختگی 
رســیده اســت لذت می برم. امــروز از جوان ترین 
جوانان هم شــعرهای خوب می خوانم و خوشحالم 
که یک نهــاد رســمی و فرهنگی از شــعر خوب و 

استعدادها حمایت می کند.
او در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: حضور 
اجتماعی من به دلیل بیماری و کهولت ســن رو به 
صفر است. شاید در ظاهر مشخص نباشد، اما برای 
هر قدمی که بر می دارم رنج زیادی تحمل می کنم و 
این روزها به نوعی گوشه نشین شده ام. البته به قول 
حضرت حافظ: »با ضعف و ناتوانی همچون نســیم 

خوش باش/ بیماری اندر این ره بهتر ز تندرستی.«
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»بانگ آزادی« برای مدافعان حرم بازسازی شد
محمد گلریز، یک قطعه موســیقی برگرفته از سرود ماندگار 
»بانــگ آزادی« برای قدردانی از شــهدای مدافع حرم آماده 

کرده است.
محمد گلریز، خواننده پیشكسوت موسیقی، درباره تازه ترین 
فعالیت های خود بیــان کرد: با حمایت مرکــز آوای انقالب 
اسالمی )مأوا( قطعه ای را برگرفته از ســرود ماندگار »بانگ 
آزادی« توســط جوانان بــاذوق تنظیم و بــرای قدردانی از 
شهدای مدافع حرم آماده کرده ایم. او ادامه داد: این کار حس 
نوستالژیكی برای مخاطبان دارد و ما هم با جایگزینی برخی 
از کلمات در ترانه اصلی فضای شــورانگیز و پر احساسی را به 
آن اضافه کرده ایم که از نظر خودم کار بســیار زیبایی شده و 

امیدوارم مورد پسند مخاطبان نیز قرار گیرد.

اکران »رستاخیز« در چند کشور 
آسیایی

به گفتــه تهیه کننــده »رســتاخیز«، 
این اثر در مــاه محرم و صفــر در چند 
کشور آســیایی اکران می شــود. تقی 
علیقلی زاده، تهیه کننده ســینما درباره 
اکران فیلم ســینمایی »رستاخیز« به 
کارگردانــی احمدرضــا درویش گفت: 
طبق رایزنی هایی کــه کردیم در مرحله 

اول قرار است این فیلم در ماه محرم و صفر 
در عراق، لبنان، ترکیه، آذربایجان و احتماالً 
در قطر و عمان به نمایــش دربیاید، البته 
گرچه این اکران ها قطعی شــده است ولی 
هنوز قرارداد نبسته ایم. او افزود: با توجه به 
این توزیع بین المللی »رستاخیز« بر عهده 
فارابی اســت، امیدوارم عرضه این فیلم در 
خارج از کشــور، اکران آن در داخل کشور 

را تسهیل کند.

 نامگذاری یک خیابان گچساران 
به نام شهید حججی

یک بوســتان و یــک خیابان گچســاران بــه نام 
حجت االســالم خواجــه  زاده و شــهید حججــی 

نامگذاری شد.
اردالن زینل زاده، شهردار گچساران گفت: بر اساس 
جلسه شورای نامگذاری که در شهرداری گچساران 
برگزار شــد، در این نشســت مصوب شــد که یک 
بوستان و یک خیابان در این شهرستان به نام شیخ 
پرویز خواجه  زاده و شهید مدافع حرم شهید محسن 

حججی نامگذاری شود.
شهردار گچساران اضافه کرد: خیابان ورودی 108 
دستگاه، از نبش شرقی اســتادیوم تختی تا پل حد 
فاصل رزمندگان نیز به 108 دســتگاه به نام شهید 

مدافع حرم شهید محسن حججی نامگذاری شد.

خبر
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ترجمه کتاب های ایرانی به زبان چینی
انتشارات »وجو« و انتشارات دانشــگاهی »شی فن« چین، 
تفاهمنامه چاپ کتاب های ایرانی به زبــان چینی را با مرکز 
ســاماندهی ترجمه و نشــر انتشــارات الهدی و انتشارات 

بین المللی حافظ امضا کرد.
این تفاهمنامه در محل غرفه ایران در نمایشــگاه کتاب پكن 
امضا شــد. بر اســاس این تفاهمنامه، طرف چینی، انتشــار 
کتاب های ایرانی طرح تاپ را در دستور کار قرار داد و متقاباًل 
در نظر دارد تعدادی کتاب چینی را در ایران به زبان فارســی 
منتشــر کند. تعدادی از عناوین کتاب های چینی مورد نظر 
طرف قرارداد نیز برای چاپ و انتشار به ناشران ایرانی معرفی 
شده است. انتشــارات بین المللی حافظ نیز در این تفاهم با 
طرف چینی برای ایجاد مرکز تبادل فرهنگی بین دو کشــور 

مذاکره کرده است.

تشییع دو شهید گمنام در کرمانشاه
پیكر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس 
در شــهر میان راهان اســتان کرمانشاه 

تشییع و تدفین شد.
ســرهنگ پاســدار مرادعلی محمدی، 
مدیــرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس استان کرمانشــاه، در این 
خصــوص اظهار کــرد: این دو شــهید 

گمنام که یكی 17 و دیگر 22 ساله بوده 
در عملیات تفحص کمیته جســتجوی 
مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در 
اوایل امســال در مناطق عملیاتی بدر و 
در منطقه شــلمچه و کربالی 4 تفحص 

شده اند.

نصب سردیس 60 شهید دفاع مقدس لرستان
مدیرکل بنیاد حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس لرســتان گفت: ســردیس 60 شهید دفاع 
مقدس در موزه دفاع مقدس لرســتان برای بازدید 

عموم نصب می شود.
یداهلل دالرام در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس اظهار کرد: همچنین 
تندیس ســه تن از فرماندهان زنده لرستانی دوران 
جنگ تحمیلی در باغ موزه نصب خواهد شــد و 15 
دستگاه تانک از شهرک ســینمایی برای باغ موزه 
دفاع مقدس در استان تهیه و در هفته دفاع مقدس 

به نمایش در خواهد آمد.
او یادآورشــد: تقویم ایام دفاع مقدس شامل علم و 
فناوری جوانان و ســربازان، تبییــن نقش والیت 
و رهبــری در دوران دفاع مقــدس، توجه به نقش 
اقتصــاد مقاومتــی و تولید، تبیین نقــش انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، رهبری و ادیان الهی، تبیین 
حماسه عملیات های دفاع مقدس و بررسی پیروزی 
رزمندگان این دوران، غبارروبی مزار مطهر شهیدان 

و بزرگداشت فرماندهان شهید استان است.
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خبر

»یتیم خانه ایران« وارد شبکه اکران مردمی جشنواره 
عمار شد

فیلم ســینمایی »یتیم خانه ایران« به نویسندگی و کارگردانی 
»ابوالقاســم طالبی« همزمان با روز مبارزه با استعمار انگلیس 
و سالروز شــهادت رئیس علی دلواری وارد شبكه اکران مردمی 
جشنواره عمار شــد. بنابراین گزارش، عالقمندان جهت اکران 
مشارکتی این فیلم در شــهرها و روســتاهای خود می توانند 
عبارت »یتیم خانه« را به ســامانه 30004550 ارســال کنند 
Ekran. و یا به سایت اکران مردمی جشــنواره عمار به نشانی
ammarfilm.ir  مراجعــه کنند. بر اســاس ایــن گزارش، 
داستان این فیلم در سال های 1295 تا 1300 و در زمان اشغال 
ایران در جنگ جهانی اول توســط نیروهای متفقین می گذرد 

که بر اثر قحطی، 9 میلیون از مردم ایران جان باختند. 

حامد زمانی »شمشیر« را منتشر کرد
حامد زمانی، خواننده، ضمن اعالم انتشار 
اولین آلبوم رســمی خــود، تک آهنگ 
اجتماعی »شمشیر« را در فضای مجازی 
منتشــر کرد. او که پیش از این و با آغاز 
روند جدید فعالیت هایش آثــاری را به 
تهیه کنندگی خودش روانــه بازار کرده 
بود، پس از انتشار این تک آهنگ گفت: 
تک آهنگ »شمشــیر« با شــعر پیمان 

طالبی و تنظیم یاســین ترکی، چهارمین 
اثری است که ذیل نام استودیو »ایستاده« 
و به تهیه کنندگی خودم تولید می شود. این 
قطعه به لحاظ محتوایــی در ژانر اجتماعی 
اســت که این روزها تنها دغدغه ذهنی من 
اســت. حامد زمانی در حــال تولید و طی 
مراحل اخــذ مجوزهای نخســتین آلبوم 
رسمی خود است که اخبار و اطالعات این 

آلبوم به زودی منتشر خواهند شد.

کتاب »عرب و مدرنیته« منتشر شد
کتــاب »عرب و مدرنیتــه؛ پژوهشــی در گفتمان 
مدرنیست ها«، نوشــته عبداالله بلقزیز، که توسط 
سید محمد آل مهدی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات ترجمه شده، به صورت مشترک از سوی 

انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.
عبداالله بلقزیز، اندیشــمند مغربی، در این کتاب 
به گفتمان مدرنیته از زمــان پیدایش تا پایان نیمۀ 

نخست سدۀ بیستم پرداخته  است.
کتاب »عرب و مدرنیته«، از سه بخش تشكیل شده 
اســت. در بخش اول به مقدمات عام دربارۀ اصالت 
و مدرنیته در اندیشــۀ عربی و جدال من و دیگری، 
پرداخته است. بخش دوم را نیز به سازندگی اندیشۀ 
مدرنیته، رشد آن و نقد پیامدهای آن اختصاص داده 
و در بخش ســوم مفاهیم اساسی گفتمان مدرنیته 
)آزادی، قانون اساسی، عقل، سیاست مدنی، دانش 
و روشنگری( را نزد ســه نمایندۀ بزرگ آن در نیمۀ 

نخست سدۀ بیستم بررسی کرده است.



اندیشه

غدیر
 روح و حقیقت دین

احیای انسان در عصر جاهلیت
حقیقت و ماهیت سعادت

عدالت راستین
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کنی، رئیس سابق  نوشتار پیش رو، سخنرانی مرحوم آیت اهلل مهدوی 
مجلس خبرگان رهبری در همایش معنوی غدیر با موضوع مفهوم غدیر، 
که در آن به اهمیت واقعه غدیر پرداخته شده  روح و حقیقت دین است 

است. 
الزم به ذکر است این همایش از سوی مجمع جهانی اهل بیت علیهم 
السالم و ستاد بزرگداشت دهه غدیر در مهرماه 1390 در مشهد مقدس 

برگزار شده بود و در اختیار مهر و ماه برای انتشار قرار گرفته است.
 

هــر موجــودی در عالــم مــاده و هــر حادثــه و انقالبــی، به تدریــج واقــع 
خ دهــد. البته گاهی در لســان  می شــود و این گونه نیســت که دفعــی ر
حکمــا از کلمه جهش اســتفاده شــده اســت، امــا بســیاری از بــزرگان و 
فالســفه منکر جهــش در عالــم مــاده هســتند. نکته قابــل ذکــر این که 
سرعت در حرکت متفاوت از جهش است و ممکن است شیئی که باید 
در عرض ده ســال موجود شــود، در عرض مدت کوتاهی به وجود آید. 
کــرم)ص( هم گرچه به ســرعت اتفــاق افتــاد، ولی زمان  معراج پیامبر ا
داشــته اســت. بنابراین حرکت و تحول وجــود در عالم مــاده، تدریجی 
اســت و همــه حــوادث و انقالب هــا در ایــن عالــم به تدریج واقع شــده 

است. 
کــرم)ص( پایه گــذار آن بودنــد، دارای  کــه پیامبــر ا انقــالب اســالمی 
زمینه هایی در مراحــل مختلف زندگی ایشــان بــود و تکامــل آن در روز 
عیــد غدیر محقق شــد. بنابراین عرضــه اســالم و بیان آن از ســوی نبی 
مکــرم اســالم)ص( در ســیری تکاملــی و پــس از طــی ســال ها فعالیــت 

و کوشــش پیامبر در مکــه و مدینه - چــه در دوران رســالت و چه پیش 
کملت لکــم دینکم وأتممت علیکم  خ داده اســت. آیه »الیوم أ از آن - ر
نعمتــی و رضیت لکم اإلســالم دینــا«  بیانگر ایــن معناســت. به همین 
دلیل، ســوره مائده آخرین سوره ای اســت که بر پیامبر نازل شد. البته 
در مورد این مســئله که این آیــه در خالل آیــات بیانگر حرمــت برخی از 
امور است، حکمت خاصی نهفته است. عالمه طباطبایی در این باره 
 فرموده که این نحوه چینش آیات، دلیل بر اهمیــت این موضوع و امر 
اســت. برای مثال، گاهی انسان هنگام ســخنرانی و یا بیان مطلبی به 
یک باره مطلبی بــه او الهام می شــود یا مطلبــی را به خاطر مــی آورد که 
باید بالفاصله بیان شود. در این آیه نیز به همین دلیل، مطلب امامت 

و غدیر را بدون فوت وقت بیان می کند. 

کمال دین ا
مطلب دیگری که دلیل بر اهمیت واقعه غدیر اســت و نشــان می دهد 
که بیــان این آیــه تنهــا مربــوط بــه بیــان برخــی از محرمــات و محلالت 
کمال دین صحبت شــده اســت و  نیســت، این اســت که در این آیه از ا
کمال در مــورد امــر ناقص اســت و در  کمال با اتمــام متفــاوت اســت. ا ا
صــورت نبودن آن، کمــاِل امر ناقــص خواهد مانــد، اما اتمــام به معنی 
آمــدن امــری پــس از پایــان امــور دیگــر اســت و ایــن در حالی اســت که 
امــور دیگــر، کامــل بوده انــد. بنابرایــن می تــوان گفت کــه نعمت های 
خداوند به تدریج بر مؤمنین نازل شــد و این نعمت هــا با ظهور پیامبر 
اســالم)ص( آمد، ولی این نعمت های الهی در روز عید غدیر کامل شد 

ح و حقیقت دین رو
مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی

گفتار
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و به مرحله ای رسید که آخرین نعمت الهی هم به مردم عرضه شد.
آیه دیگر در این راســتا، آیه »الیوم یئس الذین کفروا من دینکم« اســت 
که بی شــک این آیــه به معنــی مأیوس شــدن کفــار با بیــان چند حکم 
فرعی شــرعی نیســت، بلکه باید مطلــب مهم و قابــل قبولی باشــد؛ به 
کرم)ص(، اســالم  عبارت دیگر، کفار امیدوار بودند که با رحلت پیامبر ا
بــه پایان برســد، زیرا تــا پیش از عیــد غدیر کســی معرفی نشــده بود که 
در جایــگاه پیامبــر قــرار گیــرد و اســالم را حفــظ نمایــد. بنابرایــن اعالم 

جانشینی حضرت علی)ع( باعث مأیوسی و ناامید شدن کفار شد. 
بــا توجه بــه آنچــه گفتــه شــد مســئله غدیــر امــری اســت کــه در کمال 
دین، اتمــام نعمــت خداونــد و تثبیــت موقعیت اســالم نقــش حیاتی 
داشته اســت. هر انقالبی، از جمله همین انقالب اســالمی ما، همواره 
با شــرایط خاصــی در دوران پیش و پــس از انقالب مواجه اســت. برای 
مثال؛ انقالب اســالمی در اوایل با چالش هایــی از جمله با مخالفت ها 
و دشــمنان داخلی و خارجی مواجــه بود، اما پس از مدتی تثبیت شــد 
و موقعیت آن به مرحله ای رســید که دشمنان مأیوس شــدند. از این 
رو، امــام خمینــی)ره( در روزهــای پایانــی عمرشــان از اصحــاب حــل و 
عقد دعــوت کردنــد و فرمودند به شــما خبــر می دهــم که ایــن انقالب 
جایگاه خــود را یافته اســت و دیگر به عقــب برنمی گردد. ایــن در حالی 
اســت که دشــمنان تا آن روز فکر می کردند که این انقالب با رفتن امام 
از بیــن مــی رود. البته ایشــان بــرای موفقیــت و حفظ انقالب شــروطی 
را برشــمردند کــه یکــی از آن هــا لــزوم حفــظ اتحــاد و وحــدت و پرهیز از 

مخالفت ها بود. 
تثبیت هر انقالب، تحــول اجتماعی و دین عظیمی مانند دین اســالم 
نیازمند زمان مشخصی است. در مورد اســالم، خداوند این دین را در 
روز عید غدیر خم تثبیت کرد. بنابراین غدیر، جان عالم امکان است و 

مفهوم غدیر، روح و حقیقت دین و عامل ثبات آن است. 

مســئله والیــت و امامت که والیــت فقیه شــعبه ای از آن اســت، جهت 
پیاده سازی نیازمند نظام سازی اســت و پیغمبر اسالم)ص( این مهم 
را به انجــام رســاند. در روزهای نخســت رســالت پیامبر، بحــث والیت 
به معنای امامت مطرح نبود و بیشــتر معنای محبت مد نظــر بود؛ اما 
در روزهای پایانی رســالت آن حضــرت بحث والیت را به معنای کســی 
که نســبت به نفوس و اموال مردم اولویت داشــته باشــد، بیان کردند. 
گر در روزهای نخســت، بحث امامت بیان می شــد، بــه محبت توجه  ا

نمی شد.

غدیر؛ عامل دعوت مردم به حفظ نظام اسالمی
عامل دعوت مردم به حفظ نظام اســالمی، عید غدیر و غدیر، وابسته 
گــر وجــود مبارک  بــه حضــرت فاطمــه زهــرا)س( اســت. بــدون شــک ا
حضرت فاطمه)س( نبود، عید غدیر حادث نمی شد. به دلیل همین 
وابســتگی بــود کــه خداونــد در قــرآن خطــاب بــه پیغمبــر اســالم)ص( 
می فرمایــد: »ولیــس یعطیــک ربــک فترضــی« بایــد توجــه داشــت که 
مســئله بقــای اســالم در روز عیــد غدیــر غیــر از بقــای معنویــت و باطن 
اســالم اســت، هر چند که نمی توان منکر معنویت غدیر شد. بنابراین 
آنچه پیامبر در روز عید غدیر معین کرد تنهــا معنویت نبود، بلکه بیان 

سیاست و والیت و امامت بود. 
جهت حفظ و نگهداری عید غدیر باید کوشــش فــراوان کرد و فعالیت 
بســیاری در این راســتا انجام داد. نکته شــایان ذکــر این کــه نباید تنها 
به یکی از ابعــاد غدیر غدیــر پرداخت و به ســایر ابعــاد آن بی توجه بود، 
بنابرایــن آن چیــزی که بــرای مــا الزم اســت، این اســت که تمــام ابعاد 
غدیر را بتوانیــم پیاده بکنیم. بیان این مســئله بدان معناســت که در 
عصر غیبــت حضرت ولــی عصر)عــج( بدون شــک همه بایــد مقدمات 
ظهــور را فراهم کنند. از ایــن رو، الزم اســت که علما این میــدان مهم را 
کنون دنیــا آماده شــنیدن این ســخنان  خالــی نگذارنــد و بدانند کــه ا
اســت. رخــداد بیــداری اســالمی در برخی کشــورهای منطقه نشــانگر 
زمینه هایــی بــرای حضــور اندیشــه غدیر اســت و غدیــر غیــر از عدالت، 

کاری و البته اسالم نبوده است. انسانیت، فدا
کاری و  باید توجه داشــت کــه رســیدن به مقــام امامــت مســتلزم فــدا
کوشــش بســیاری اســت. قرآن در این زمینه به حضرت ابراهیم اشــاره 
می کند و می گوید که ایشان پس از طی ابتالئات و امتحانات بسیار و در 
اواخر دوره نبــوت خود به مقام امامت رســید. بنابراین امامت محتاج 
تحمل زحمات، طی کردن امتحانات و چالش ها و مبارزه با دشمنان 
است و نیازمند بال و سختی اســت. از این رو، مقام امامت مقام واالیی 

است.
از جمله اقدامات ممدوح در روز غدیر برای زنده نگه داشتن آن، کمک 
به ایتام است، زیرا عامل بقای آن در طول تاریخ موقوفات بوده است. 
خ نمی دهد و برای بقای غدیر،  زنده نگه داشتن غدیر تنها با سیاست ر
باید به همــه جنبه های معنــوی و عمومــی آن پرداخــت. ضمن آن که 
نبایــد از ســختی ها در این مســیر هراســید و تنها به امــور آســان در این 

 .راستا پرداخت

نعمت های خداوند به تدریج بر مؤمنین نازل شد و این نعمت ها با ظهور 
پیامبر اسالم)ص( آمد، ولی این نعمت های الهی در روز عید غدیر کامل 

شد و به مرحله ای رسید که آخرین نعمت الهی هم به مردم عرضه شد

تثبیت هر انقالب، 
تحول اجتماعی و 
دین عظیمی مانند 
دین اسالم نیازمند 
زمان مشخصی 
است. در مورد 
اسالم، خداوند این 
دین را در روز عید 
غدیر خم تثبیت 
کرد. بنابراین 
غدیر، جان عالم 
امکان است و 
مفهوم غدیر، روح 
و حقیقت دین و 
عامل ثبات آن 
است
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آیت اهلل محمدحسن اختری
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(

متن حاضر، سخنرانی آیت اهلل محمدحسن 
بیت  اهــل  جهانی  مجمع  دبیرکل  اخــتــری، 
با  غدیر  معنوی  همایش  در  السالم  علیهم 
امــام  بــودن جایگاه والیــت  مــوضــوع مخفی 
کــه از ســوی مجمع جهانی  عــلــی)ع( اســت 
اهل بیت علیهم السالم و ستاد بزرگداشت 
دهه غدیر در مهرماه 1390 در مشهد مقدس 
برگزار شده و در اختیار مهر و ماه برای انتشار 

گرفته است. قرار 

واقعــه غدیــر، یکــی از مســائل مهــم اســت 
ــوار  کــه از دیرزمــان مــورد توجــه علمــای بزرگ
و به خصــوص محدثیــن و متکلمیــن شــیعه 
بــوده اســت. بنابرایــن احیــا، بزرگداشــت و 
ترویــج اهــداف غدیــر و تعالیــم منبعــث از 

آن، اقــدام ارزشــمند و بزرگــی اســت. 
کــه خداونــد منــان  نعمــت بســیار بزرگــی 
مــا را بــه آن متنعــم ســاخته اســت، نعمــت 
بــودن  علــی  اوالد  و  علــی  پیــرو  و  شــیعه 
اســت. بــه همیــن دلیــل در ابــالغ و اعــالم 
امیرمؤمنــان)ع(،  والیــت  و  وصایــت 
نعمــت  مــن  کــه  اســت  فرمــوده   خداونــد 
کــردم. بــه عبــارت دیگــر،  را بــر شــما تمــام 
نعمت هــای  متعــال  خداونــد  چنــد  هــر 
داشــته  ارزانــی  بنــدگان  بــه  متعــددی 
امــام  والیــت  اعــالم  بــا  تنهــا  امــا  اســت، 
کــرده  تمــام  را  نعمت هــا  ایــن  علــی)ع( 

 . ســت ا
کــه  روایتــی اســت از امیرمؤمنــان علــی )ع( 
َلــَع  می فرماینــد: »ِإّنَ اهلَل َتَبــاَرَك َو َتَعاَلــی اّطَ
ِشــیَعًه  َلَنــا  اْخَتــاَر  َو  َفاْخَتاَرَنــا  ْرِض 

َ ْ
ال ِإَلــی 

َیْحَزُنــوَن  َو  ِلَفَرِحَنــا  َیْفَرُحــوَن  َو  َیْنُصُروَنَنــا 
ْنُفَســُهْم ِفیَنــا 

َ
ْمَواَلُهــْم َو أ

َ
ِلُحْزِنَنــا َو َیْبُذُلــوَن أ

ــا َو ِإَلْیَنــا؛ خداونــد تبــارك و تعالــی  وَلِئــَك ِمّنَ
ُ
أ

بــه زمیــن نظــر کــرد و مــا را برگزیــد و شــیعیان 

قدر نعمت غدیر
مخفی بودن جایگاه والیت 

و ضرورت احقاق حق پایمال شده امیرالمومنین)ع(

گفتار
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کــرده  کــه مــا را کمــك  مــا را بــرای مــا برگزیــد 
بــه ســرور مــا مســرور و بــه غــم مــا محــزون 
هســتند و امــوال و جانشــان را در راه مــا نثــار 
می کننــد. آنــان از مــا بــوده و بــه ســوی مــا 
خواهنــد آمــد.« بــر ایــن اســاس، خداونــد 
متعــال الطــاف خــود را نســبت بــه زمیــن و 
اهــل زمیــن عنایــت فرمــود و ســپس بــه تعبیــر 
امیرالمؤمنیــن)ع(، اهــل بیــت)ع( را برگزیــد، 
امــا بــرای ایــن برگزیــدگان، یــاران، اصحــاب 
را  آنــان  کــه  اســت  و طرفدارانــی خواســته 
ــان شــریک  ــاری دهنــد و در غــم و شــادی آن ی
باشــند. البتــه ایــن یــاری دادن و شــرکت در 
شــادی و غــم آن هــا مســیر خاصــی دارد و 
کاری اســت و  نیازمنــد گذشــت، ایثــار و فــدا
ــتی  ــان، هس ــد ج ــت، بای ــن روای ــاس ای ــر اس ب
و امــوال خــود را در ایــن مســیر هدیــه داد تــا 
جــزو اهــل بیــت)ع( شــد و بــه نعمــت بهشــت 
رســید. بنابرایــن ایــن افتخــار بزرگــی بــرای مــا 
شــیعیان و طرفــداران خانــدان پیامبــر)ص( 
و  باشــیم  آنــان  راه  در  همــواره  کــه  اســت 

وظیفــه یــاری آنــان را انجــام دهیــم.
یکــی از بزرگ تریــن مصیبت هــا و چالش هــا 
و  امیرالمؤمنیــن)ع(  والیــت  آغــاز  از  کــه 
اســالم)ص(  پیامبــر  و جانشــینی  وصایــت 
مطــرح بــوده اســت، مخفــی بــودن جایــگاه 
والیــت امــام علــی)ع( اســت. ایــن در حالــی 
در  و  بعثــت  ابتــدای  از  پیامبــر  کــه  اســت 
جریــان دعــوت از اقــوام و خویشــاوندان خود 
علــی)ع(  حضــرت  اســالم،  پذیــرش  بــرای 
کــرده  را بــه عنــوان جانشــین خــود معرفــی 
بودنــد و در روز عیــد غدیــر بــر ایــن انتخــاب 
کیــد دوبــاره کردنــد. امــا بــا انگیــزه و علــل  تأ
گــون، ســرمایه گذاری زیــادی در طــول  گونا
تاریــخ بــرای پوشــاندن ایــن مســئله بــزرگ 
این کــه  علیرغــم  اســت،  گرفتــه  صــورت 
بســیاری از علمــای بــزرگ اعــم از شــیعه و 
امیرالمومنیــن)ع(  والیــت  مــورد  در  ســنی 
فراوانــی  کتاب هــای  غدیــر  حدیــث  و 
ــا همــه اســناد آن  نوشــته اند و ایــن حدیــث ب

ذکــر شــده اســت.
یکــی از راه هــای پوشــاندن ایــن رخــداد مهــم 
در تاریــخ اســالم، طــرح اتهــام رافضی گــری 
بــه علمــای اهــل ســنت صاحــب تألیــف در 

ــوده  ــی)ع( ب ــام عل ــام ام ــر و مق ــوص غدی خص
اســت. بــا ایــن شــیوه، دسترســی مــردم بــه 
مطالــب ایــن کتاب هــا محــدود شــد و اجــازه 
انتشــار بــه ایــن تألیفــات داده نشــد. امــروز 
هــم نظیــر ایــن مشــکل در دنیــا وجــود دارد 
و می تــوان مشــاهده کــرد کــه تــا چــه انــدازه 
از اســم شــیعه و کتاب هــای پیرامــون ایــده 
تشــیع، حتــی در دنیــای اســالم وحشــت 

دارد.  وجــود 
کنــون راه هــای  کــه تا بایــد توجــه داشــت 
ــی  ــی ط ــالت نب ــاندن رس ــرای رس ــی ب مختلف
کــه  اســت  الزم  کنــون  ا امــا  اســت،  شــده 
کنیــم، زیــرا  راه هــای جدیــدی را انتخــاب 
راه هــای  رفته ایــم  کنــون  تا کــه  راه هایــی 
کنــون  ا اســت.  بــوده  اندکــی  و  محــدود 
میلیــون  پانصــد  و  میلیــارد  یــک  حــدود 
گــر  مســلمان در دنیــا وجــود دارد، حــال ا
و  شــود  نوشــته  غدیــر  پیرامــون  کتابــی 
ــد  ــه چن ــود، ب ــتاده ش ــلمانان فرس ــرای مس ب
ــه دســت  ــا ایــن کتــاب ب ــاز اســت ت نســخه نی
حالــی  در  ایــن  برســد؟  مســلمانان  همــه 
کــه عربســتان ســعودی هــر ســال در  اســت 
هــر زمینــه ای علیــه شــیعه حداقــل دو یــا 
ــغ  ســه میلیــون نســخه کتــاب چــاپ، و مبال
ج می کنــد و  ایــن زمینــه خــر هنگفتــی در 
اقــدام بــه توزیــع گســترده و مناســب آن هــا 

کــرده اســت.  نقــاط مختلــف  در 
بــا توجــه بــه شــرایط فــوق بایــد در راســتای 
در  مناســبی  اقدامــات  مصونیت ســازی، 
جهــت مقابلــه ایــن حمــالت صــورت گیــرد. 
ح شــده  کنــون شــیوه های جدیــدی مطــر ا
اســت و فضــای ســایبری امکانــات زیــادی 
را در اختیــار مــا نهــاده اســت و بایــد از ایــن 
کــرد.  اســتفاده  مناســبی  نحــو  بــه  فضــا 
شــیوا،  ســازنده،  بیانــات  بــا  بایــد  کنــون  ا
بهره گیــری  و  برهانــی  و  عقالنــی  منطقــی، 
مســلمانان  بیــن  نویــن  شــیوه های  از 
ــه البتــه ایــن مســئله نیازمنــد  نفــوذ کنیــم ک
توجهــی  قابــل  فعالیــت  و  ســرمایه گذاری 

. ســت ا
عرضــه  بــرای  زیــادی  زمینه هــای  امــروز 
و  دارد  وجــود  جهــان  در  تشــیع  مطالــب 
رســانه های  از  می تــوان  مهــم  ایــن  بــرای 

گروهــی، اینترنــت و روزنامه هــا بهــره گرفــت. 
ــوان از  ــا بهره گیــری از فضــای ســایبری می ت ب
ــان  ــون جه گ ــاط گونا ــرای نق ــور ب ــل کش داخ
برنامــه تبلیغــی مناســب تولیــد و عرضــه کــرد 
و دیگــر نیــازی بــه ســفر بــه آن نقــاط وجــود 
نــدارد. بنابرایــن بایــد بــا تولیــد محتواهــای 
زبان هــای  بــه  آن  تبدیــل  و  مناســب 
گــون، آن را در اختیــار افــراد مختلــف قــرار  گونا
داد کــه البتــه در ایــن خصــوص کمبودهــای 
فعالیــت  اســت  الزم  و  دارد  وجــود  جــدی 

گیــرد. صــورت  بیشــتری 
یکــی از زمینه هــای الزم جهــت تبلیــغ در 
زبــان  اســت.  فیلــم  از  اســتفاده  جهــان، 
و  اســت  زبــان  ُبرنده تریــن  امــروز  فیلــم، 
می توانــد در سراســر جهــان منشــر شــود. 
زندگــی  خصــوص  در  فیلمــی  اســت  بهتــر 
کعبــه تــا غدیــر ســاخته  امــام علــی)ع(، از 
افتخارآمیــز  و  برجســته  فرازهــای  و  شــود 
زبــان  بــه  امیرالمومنیــن)ع(  شــخصیت 
صــورت  در  شــود.  داده  نشــان  فیلــم 
رخــداد و تولیــد چنیــن فیلمــی، فیلم هــای 
آن  بــا  نمی توانــد  دیگــران  ساخته شــده 
کنــد. تولیــد فیلــم، بــه  مقابلــه و مخالفــت 
ــای  ــری از نیروه ــاد و بهره گی ــه زی ــرف هزین ص
توانمنــد و فیلمنامــه مناســب نیــاز دارد. امــا 
پــس از تولیــد، ایــن فیلــم می توانــد در نقــاط 
مختلــف عرضــه و انتشــار یابــد و همــگان از 
آن بهــره گیرنــد. در نتیجــه بایــد گفــت نیــاز 

اســت.  ضــروری  فیلم هــا،  این گونــه  بــه 
بایـــد کوشـــش کـــرد در دنیایـــی کـــه زمینـــه 
گـــون فراهـــم شـــده اســـت،  گونا خدمـــات 
حرکـــت نوینـــی در راســـتای معرفـــی رســـالت 
بـــزرگ غدیـــر و احقـــاق حـــق پایمـــال شـــده 
امیرالمؤمنیـــن)ع( و ائمـــه اطهـــار)ع( انجـــام 
ـــه مـــردم برســـانیم.  دهیـــم و ایـــن حقایـــق را ب
نســـبت  زیـــادی  اقبـــال  دنیـــا  در  امـــروز 
بـــه مکتـــب اهـــل بیـــت)ع( وجـــود دارد و 
کـــه دنیـــای امـــروز تشـــنه مکتـــب  بدانیـــد 
تشـــیع اســـت، زیـــرا ایـــن مکتـــب توانســـته 
کنـــد  ارائـــه  موفقـــی  عملـــی  نمونه هـــای 
کـــه موفقیـــت نظـــام جمهـــوری اســـالمی و 
کنـــون از  تـــداوم پیروزی هـــای بـــزرگ آن تا
 .نمونه هاســـت ایـــن  جملـــه 

باید کوشش کرد در دنیایی که زمینه خدمات گوناگون فراهم شده است، حرکت نوینی 
در راستای معرفی رسالت بزرگ غدیر و احقاق حق پایمال شده امیرالمومنین)ع( و ائمه 

اطهار)ع( انجام دهیم و این حقایق را به مردم برسانیم

پیامبر از ابتدای 
بعثت و در جریان 
دعوت از اقوام و 
خویشاوندان خود 
برای پذیرش 
اسالم، حضرت 
علی)ع( را به عنوان 
جانشین خود 
معرفی کرده بودند 
و در روز عید غدیر 
بر این انتخاب 
تأکید دوباره 
کردند. اما با انگیزه 
و علل گوناگون، 
سرمایه گذاری 
زیادی در طول 
تاریخ برای 
پوشاندن این 
مسئله بزرگ 
صورت گرفته 
است
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همتایی قرآن و غدیر که نماد عترت اطهار علیهم السالم است، حیات 
دو ثقل خواهد بود،  غدیر مهبط امامت اســت و قدر )شب قدر( مهبط 
وحی؛ بــدون اعتقاد بــه امامت، توفیــق توحید و تحصیــل علوم نبوی 

حاصل نمی شود.
در سراســر جهان هســتی همــه نعمت هــای مــادی و معنوی از ســوی 
خدای سبحان است: »و ما بکم من نعمه فمن اهلل«؛1 نعمت هایی که 
انســان های عادی هرگز توان شــمارش آن را ندارنــد: »و ان تعّدوا نعمه 

اهلل ال تحصوها«2
نعمت هــای معنــوی مراتــب و درجاتــی دارد و در میــان آن هــا برتریــن 
نعمت، رســالت و امامت اســت. از این رو در قرآن کریــم از هر دو نعمت 
به »منت« )نعمت سنگین و توان فرســایی که حمل و هضم آن دشوار 
باشــد، نه منت زبانی( تعبیر می کنــد، درباره رســالت و بعثت پیامبران 

می فرماید:
»لقد مّن اهلل علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسواًل من انفسهم.«3

و درباره امامت نیز می فرماید:
»و نریــد ان نمّن علی الّذین اســتضعفوا فــی االرض و نجعلهــم االئمه و 

نجعلهم الوارثین«4
زیرا پیامبر و امام تأمین کنندگان سعادت ابدی انسان هستند.

فرشتگان با همه قداســت و شــرافتی که دارند، تنها می توانند واسطه 
فیض باشند، ولی نمی توانند هدایت و رهبری مستقیم جامعه بشری 
را بر عهــده بگیرند. موجــود کامل و جامعــی که می تواند فیــض الهی را 
معصومانه از خدا دریافت کند و معصومانه به جوامع بشری ابالغ کند 
و خــود نیز معصومانــه به آن عمــل کند، انســان کامل، ماننــد پیامبر و 
امام است. از این رو خدای ســبحان در قرآن کریم بر نبوت و امامت که 
جامع آن دو »والیت« اســت تکیه کــرد و آن را مورد امتنان قــرار داد، در 
حالی که درباره آفرینش آســمان ها و زمین و بهشــت و قیامت به منت 
یاد نکرد؛ زیرا آسمان ها و زمین گرچه بزرگ است،  لیکن در برابر نعمت 

سنگین و توان فرسای رسالت و امامت کوچك است.۵
درباره رســالت و امامت نیــز در قرآن کریــم تنها درباره جریــان غدیرخم 
و والیت امیرالمؤمنیــن)ع( تعبیــر منحصربه فرد »اتمام نعمــت« آمده 

است:
کملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی«6 »الیوم ا

سخن از »انعمت علیکم« نیســت، بلکه خداوند می فرماید: »اتممت 
علیکم نعمتی؛ نعمتم را بر شما تمام کردم.«

کــرم)ص(، کامل ترین  یعنــی همان طــور کــه نبــوت و رســالت پیامبــر ا
نبوت و رسالت اســت و پس از آن نبوتی نیســت، والیت و امامت علی و 
اوالد علی)ع( نیز کامل ترین والیت و امامت اســت و پــس از آن امامتی 
نیســت. از منظر قــرآن کریــم در غدیرخــم که عیــد بزرگ والیت اســت، 
نعمت های معنوی الهی به برتریــن حد و باالترین نصاب خود رســید 
و چون نعمتــی برتــر از والیــت علــی و اوالد علی)ع( نیســت، عیــد غدیر 
برترین اعیاد امت اســالمی اســت و اعتقاد به والیت تکوینی و تشریعی 
امامان معصوم )ع( و باور داشــتن وســاطت و شــفاعت و وســیله بودن 

آنان از مهم ترین برکاتی است که نصیب امت اسالمی شده است. 

امامت، تداوم رسالت
خدای سبحان امامت را ادامه رســالت و همتای آن می داند. از این رو 
گر نصب علی  کرم)ص( فرمــود: ا در حادثه جهانی غدیرخــم به پیامبر ا
بن ابیطالب علــی)ع( را به دســت خود انجــام ندهی و والیــت را تبیین 
نکنی، اصــاًل بــه رســالت الهی عمــل نکــرده ای؛ یعنــی رســالت منهای 
امامت معادل رسالت منهای رسالت است؛ زیرا آنچه اساس رسالت را 

حفظ می کند همان امامت است.
بهترین معرف برای عظمــت روز غدیر و حادثه جهانی ایــن روز، قرآن و 
عترت است. چه حادثه ای در روز هجدهم ماه ذی الحجه در سرزمین 
خ داد که این روز را برای ابد عید کرد؟ خدای ســبحان در ســوره  غدیر ر
کرم)ص( می فرماید: »یا اّیها الرسول بّلغ ما انزل الیك  مائده به رســول ا

من رّبك و إن لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك من الناس«
گرچه پیامبر دارای مقام نبوت نیز هســت، لیکن در این پیام آســمانی 
رســالت او مطرح اســت. از این رو بــا خطاب »یــا اّیها النبی« آغاز نشــد. 
گزینــش عنــوان »رســالت« از یــك ســو مجهــول آوردن فعل »أنــزل« که 
نشانه اهمیت مطلب است، از ســوی دیگر و نیز انتخاب عنوان »رّبك« 
که نشــانه آن اســت که تو عبــد آن رّبــی و او موالی توســت و تو بایــد از او 

اطاعت کنی، از سوی سوم، نشانه اهمیت آن مطلب است.
دو عنوان رســالت و ربوبیت کــه در این آیه آمده، نشــانه آن اســت که از 
منظر قرآن کریــم در غدیرخم که عیــد بزرگ والیت اســت، نعمت های 
معنوی الهی به برترین حد و باالترین نصاب خود رسید و چون نعمتی 
برتر از والیت علی و اوالد علی)ع( نیســت، عید غدیــر برترین اعیاد امت 

اسالمی است.
رسالت پیامبر و ربوبیت خدا هر دو در آفرینش رویداد جهانی غدیرخم 

تداوم رسالت
حجت االسالم حسینعلی زاهدی

معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر

دیدگاه
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نقش دارد، یعنی خدایی که پروردگار بشــر اســت، باید آن ها را بپروراند 
و پــرورش بشــر بــدون شــریعت و مجــری شــریعت میســور نیســت و تو 
رســاننده این پیامی از این جهت که رســولی و با مردم رابطــه داری در 

این جا موظفی، نه از آن جهت که نبی هستی.7
»و إن لم تفعل فما بّلغت رسالته و اهلل یعصمك من الّناس«

گر رسالت والیت و خالفت علی)ع( را ابالغ نکردی،  مراد این نیست که ا
رسالتت را هرگز ایفا نکرده ای.

وعده صیانت الهی
در ذیل همین آیه فرمود: »و اهلل یعصمك من الناس؛ خدا تو را از آسیب 

مردم حفظ می کند.«
نگرانــی پیامبــر از خطر نظامــی نبود؛ عمده خطر سیاســی و جوســازی 
مردم حجاز بــود که مبــادا بــر اثر ضعــف فرهنگی دچار شــبهه شــوند و 
بگویند: رســول گرامی داعیه رســالت در ســر پروراند تا مــردم را محکوم 
خاندان خود کرده، پســر عمــو و داماد خــود را جانشــین خویش کند و 
امــارت بــر مــردم را میــراث و مــوروث خانــدان خــود گرداند. ایــن ترس 
همواره هســت و ترس نظامی نیست تا کســی بگوید من خوف ندارم و 
گر مردم جاهل و عوام بودند و قدرت تحلیل  خون شهید مؤثر اســت. ا

نداشتند، رهبر الهی نیز کاری از پیش نمی برد.
هراس رســول گرامی نیز از این بــود که مردم نتوانند تشــخیص بدهند 
کــه والیــت علــی بــن ابیطالــب)ع( در رخــداد غدیر حکــم خــدا و نصب 
الهی اســت. شــخصیت علی)ع( همانند نــدارد و هرگز ســخن از امارات 
و ســلطنت نیســت. خــداس ســبحان کــه فرمــود: »و اهلل یعصمك من 
الناس«، یعنی کاری می کنم که طرز فکر مردم دگرگون شود و مردم کار 

تو را توطئه نپندارند و تو را متهم نکنند.

روز نومیدی کافران
پیامبر)ص( روز غدیر از مردم پرسیدند: »آیا به رسالت الهی خود عمل 
کردم و آیا نسبت به شما اولی و والی هستم؟« حاضران گفتند: »آری.«  
آن گاه فرمــود: »مــن کنت مــواله فعلــی مــواله. هر کس کــه مــن والی و 

سرپرست اویم، علی)ع( والی اوست.«
در این زمینه آیه ســوم سوره مبارکه مائده نازل شــد و اعالم داشت که: 
»الیوم یئــس الذیــن کفروا مــن دینکم فــال تخصوهــم و اخشــوِن الیوم 
کملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیت لکم االســالم  ا

دینا.«
امــروز کافران از ]کارشــکنی در[ دین شــما نومید شــدند؛ پس از ایشــان 
مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود 

را بر شما تمام کردم و اسالم را برای شما برگزیدم.
در ایــن آیــه دو بــار واژه »الیوم« آمده اســت. در قــرآن کریــم اغلب کلمه 
»یــوم« و »یومئــذ« دربــاره معاد اســت و در ایــن آیــه واژه »یــوم« درباره 

ظهور والیت و امامت به کار رفته است.
« یا »الیوم« آغاز می کند. در بسیاری از 

ّ
قرآن تبیین مطالب مهم را با »اال

آیات که درباره احکام نازل شــده خدا نفرمود »الیــوم«، اما در این گونه 
مــوارد »الیــوم« یعنــی امــروز خبــر مهمــی رســیده و آن والیت اســت که 

دوســتان بر اثر تولی اولیای حق، به کمال و تمام رســیده و شادمانند و 
دشمنان که طمعشان قطع شده ناامیدند.

دشــمنان پیامبر)ص( می گفتند: »... نترّبص به ریب المنون؛ ما مرگ 
پیامبر را انتظار می کشیم و با مرگ او، بساطش برچیده می شود؛ چون 
با کتاب و قانون می شود مبارزه کرد، ولی با رهبر محیی و مجری قانون 

نمی شود مبارزه کرد.
در غدیرخم حادثه ای اتفاق افتاد که کافران ناامید شدند؛ چنان که بر 
اساس سوره مبارکه کوثر، خدا به پیغمبر چیزی داد که دشمن ناامید 
شد. پیام سوره کوثر این اســت که خدا به پیغمبر کوثری داده که مایه 
بقــا و دوام نبوتــش خواهــد بــود. از ایــن رو بــه آن حضــرت می فرمایــد: 
»إّن شــانئَك هو االبتر« ]تو ابتر، یعنی بی نتیجه و عقیم نیســتی[، بلکه 
دشــمن تــو عقیــم و کارش نافرجام اســت. کســی کــه کارش بی هدف 

است و به مقصد نمی رسد، ابتر است.
بارزتریــن مصــداق کوثر وجــود مبــارك فاطمه)س( اســت. پــس روزی 
که فاطمه چشــم به جهان می گشــاید و روزی که علــی)ع( در غدیرخم 
به خالفــت منصــوب می شــود، دوام و بقای دیــن تضمین می گــردد و 
دشمن در آن روز ابتر و ناامید است. »الیوم« در این آیه که همان »یوم 
اهلل« و روز ظهــور فیــض الهــی اســت؛ یعنــی روزی کــه فیض ویــژه الهی 

تجلی کرده است.
کملــت لکــم دینکــم و اتممــت علیکــم نعمتــی و رضیــت لکم  »الیــوم ا
االســالم دینــا؛ روزی کــه دین ناقــص، کامــل و نعمــت ناتمــام، تمام و 

اسالم خداپسند به مردم معرفی شده است.«
در روز غدیــر والــی، امــام و خلیفــه آمــد و کافــر بدخواهــی کــه در کمین 
نشســته بود تا دین و نظــام دینی را از ریشــه برانــدازد، ناامید شــد؛ زیرا 
فهمید کــه دین، صاحــب، متولی، مجــری و مبّیــن دارد. بعــد فرمود: 
»فال تخشــوهم«،  دیگــر از کافــران نترســید، زیــرا رهبــر و والی داریــد و از 

دشمن ناامید هراسی نیست.
بنابرایــن، امامــت، والیــت و رهبــری مایــه امیــد مســلمانان و موجب 
ناامیــدی کافــران اســت. در این جــا ســخن از مذهــب و فرقــه خــاص 
گــر امامــت و والیت حفظ  نیســت، بلکه ســخن از اصل اســالم اســت، ا

.شود دین زنده می ماند

منابع:
1  . سوره نحل/ آیه ۵3

2  . همان/ آیه 1۸
3  . سوره آل عمران/ آیه 164

4  . ســوره قصص/ آیه۵؛ چــون نبوت بــه خاتمیــت می انجامــد، در آیــه اول از آن با فعل 
ماضــی »مّن« یــاد کرد، ولــی دربــاره امامت کــه تــا قیامــت ادامــه دارد در آیــه دوم با فعل 

ع »یمّن« که نشان استمرار است، یاد می کند.  مضار
۵  . تحمــل و هضــم نبــوت و امامــت بــرای نــوع انســان ها میســر نیســت. پیامبرشناســی و 

امام شناسی و دریافت درست پیام این برگزیدگان الهی و عمل کردن به آن بسیار دشوار است.
6  . سوره مائده/ آیه 3

7  . »نبی« یعنی انســانی که گــزارش را از ذات اقدس خداوند دریافت می کند و »رســول« 
یعنی کســی که باید پیام الهی را به جوامع بشــری برســاند. چهره ارتباط انسان کامل با 

خدا »نبوت« و چهره ارتباط وی با جوامع بشری »رسالت« است.

همان طور که نبوت و رسالت پیامبر اکرم)ص(، کامل ترین نبوت و رسالت است و پس از آن 
نبوتی نیست، والیت و امامت علی و اوالد علی)ع( نیز کامل ترین والیت و امامت است و پس از 

آن امامتی نیست

خدای سبحان 
امامت را ادامه 
رسالت و همتای آن 
می داند. از این رو 
در حادثه جهانی 
غدیرخم به پیامبر 
اکرم)ص( فرمود: 
اگر نصب علی بن 
ابیطالب علی)ع( را 
به دست خود انجام 
ندهی و والیت را 
تبیین نکنی، اصاًل 
به رسالت الهی 
عمل نکرده ای؛ 
یعنی رسالت منهای 
امامت معادل 
رسالت منهای 
رسالت است؛ زیرا 
آنچه اساس رسالت 
را حفظ می کند 
همان امامت است
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مقاله

که  کــرم)ص( در جامعه ای مبعوث شد  پیامبر ا
از جهات مختلف، به ویژه روابط اجتماعی، با 
چنان که  بــود؛  مواجه  فراوانی  کارآمدی های  نا
غارت  ناصواب،  رقابت های  قبیلگی،  تعصب 
و تجاوز ، فقر فرهنگی ، فقدان امنیت اجتماعی 
گرفتن ارزش های انسانی و اخالقی،  و نادیده 
بـــود. در چنین  کـــرده  بــحــران  جامعه را دچـــار 
فضایی، حضرت محمد)ص( مأموریت یافت 
تا انسان ها را نجات داده و مکارم اخالقی را 
جایگزین ارزش های جاهلی کند. پیامبر )ص( با 
کنار زدن برخی سّنت های عصر جاهلی ، اصالح 
و تقویت بعضی فرهنگ ها و ارائه تعالیم اسالمی 
کــردن آن، تحولی شگرف در اجتماع  و پیاده 
به وجود آوردنــد. از این رو، توجه حضرت به 
ارزش هــای انسانی، رعایت عدالت اجتماعی 
تغییر ماهوی  ارزش هـــای دینی، سبب  و رواج 

جامعه عربی گردید.
نکات  مهم ترین  به اختصار  نوشتار،  ایــن  در 
مربوط به سیره اجتماعی رســول خــدا )ص( را 

بررسی و تبیین خواهیم کرد. 

توجه به ارزش های انسانی
ارزش ذاتــی انســان، بــدون توجــه بــه رنــگ، 
نــژاد، جنــس، زبــان و حتــی دیــن افــراد، در 
اســالم مورد توجه قرار گرفته است. خداوند، 
و  بخشــیده  کرامــت  را  آدم  فرزنــدان  تمــام 
ْمنا َبنی  آَدَم َو َحَمْلناُهْم  می فرماید: »َو َلَقْد َکّرَ
بــاِت َو  ّیِ

ِفــی اْلَبــّرِ َو اْلَبْحــِر َو َرَزْقناُهــْم ِمــَن الّطَ
ــْن َخَلْقنــا َتْفضیاًل.«  ْلناُهــْم َعلــی  َکثیٍر ِمّمَ َفّضَ
عالمــه طباطبایــی )ره( ایــن آیــه را بــر همــه 
کــرم )ص(  انســان ها اطالق می کنــد. پیامبر ا
نیز همین ارزش ذاتی بشــر را مــورد توجه قرار 
کــرُم َعَلــی اهلِل  داده و می فرمایــد: »مــا َشــیٌء ا
ِمــن ابــِن آدم؛ هیچ چیز نــزد خــدا، گرامی تر از 
فرزند آدم نیســت.« این مهم، عالوه بر گفتار 
پیامبر، در سیره حضرت نیز به خوبی نمایان 
اســت؛ وجود افراد مختلف از نژادها، زبان ها 
و ملیت های متعــدد در میان یــاران حضرت 
محمــد)ص(، گویــای توجــه نبــی رحمت به 

کرامت ذاتی انسان است.

اهتمام به مشارکت زنان
حضرت محمد)ص( در جامعه ای به رسالت 
کــه بــرای زن ارزشــی قائــل  برانگیختــه شــد 

حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا مطهری
رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع(

احیـــــــــای انسان
در عصر جاهلیت

بازخوانی سیره اجتماعی پیامبر)ص( و احیای مکه 
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نبودنــد. زن در عصــر جاهلــی، شــهروندی 
بــه شــمار می رفــت، در خدمــت  درجــه دو 
مــرد بــود و همچــون دیگــر کاالهــا دســت بــه 
در  می گویــد:  عبــاس  ابــن  می شــد.  دســت 
جاهلیــت پــس از مــرگ شــوهر، زن همچــون 
گر  کاالیی بــه خویشــاوندان دیگر می رســید. ا
می خواستند، یکی از آنان با او ازدواج می کرد، 
وگرنه او را به دیگری تزویج کرده و گاهی نیز او 
را از ازدواج منع می کردند. آیه 19 ســوره نســاء 
به این نکته اشــاره نموده و این رسم جاهلی 

را تحریم کرده است.
کــه تــا پیــش از ظهــور اســالم، حقــی  زنــان 
رســول  حمایــت  بــا  نداشــتند،  جامعــه  در 
کیــد آیــات قــرآن، به مشــارکت  خــدا)ص( و تأ
در امــور جامعــه پرداختنــد. توجــه حضــرت 
محمد)ص( به مشارکت سیاسی و اجتماعی 
کمیــت پیامبر  زنــان، اختصــاص بــه عصــر حا
در مدینــه نداشــته و در آغــاز ظهــور اســالم و 
در مکه نیــز چنیــن اهتمامی دیده می شــود؛ 
نمونه بارز آن را می تــوان در همراهی حضرت 
خدیجه)علیهــا الســالم( با رســول خــدا)ص( 
دوران  تــا  بعثــت  آغازیــن  لحظه هــای  از 
طاقت فرســای شــعب ابی طالــب و هجــرت 
زنان مســلمان به حبشــه و مدینه مشــاهده 

کرد.
عرصه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  نیــز  بیعــت 
سیاســی و اجتماعــی حضــور زنــان در عصــر 
نبــوی بــود. حضــور زنــان در بیعــت عقبــه و 
بیعت هــای متعــدد زنــان مدینــه بــا رســول 
خدا)ص(، گــواه این مدعاســت. گاهی نیز در 
وقایــع خاص، زنــان نیز همــراه مــردان بیعت 

می کردند.

جوان گرایی
رســول خــدا)ص( در جامعــه ای برانگیختــه 
شــد که جوانان، اجازه فعالیت های سیاسی 
و اجتماعی نداشتند و برای حضور در مجامع 
عمومــی، بایــد به ســن باالیــی می رســیدند؛ 
چنان که شــرط حضــور در »دار الندوة« چهل 
ســالگی بــود. حضــرت محمــد)ص( با بــر هم 
ک برتری را تقوا و  زدن سنت های جاهلی ، مال
شایستگی دانسته و با کنار نهادن سنت های 
غلــط جاهلــی، جوانــان را در امــور مختلــف 
نقش هــای  مهم تریــن  از  دادنــد.  مشــارکت 

جوانان در این دوره، می تــوان به حضور آنان 
در مناصــب حکومتــی، فرماندهــی نظامــی، 
کتابــت و دبیــری و مشــورت در امــور مختلف 

اشاره کرد.
عتاب بن اســید، جوان بیست ســاله ای بود 
که رســول خدا)ص( او را به عنــوان والی مکه 
منصــوب کــرد. معــاذ بــن جبــل را کــه او هم 
بیســت ســال داشــت، بــه عنــوان ســفیر نزد 
منــذر بن ســاوی به ســوی بحرین فرســتاد. 
نمونــه بــارز اســتفاده از جوانــان در حکومت 
نبــوی، حضــور امیــر مؤمنــان، علــی )ع( در 
مناصب مختلف است. پیامبر)ص( در طول 
حیات پربار خود، امــور مهمی چون وظایف 
سنگین حکومتی ، قضایی ، نظامی ، کتابت 
و امــور اطالعاتــی و خبرگیــری از دشــمن را 
کــرده و همــواره از  گــذار  بــه امــام علــی )ع( وا
وجود ایشــان به عنوان مشــاوری امین بهره 

می بردند.

تواضع و فروتنی
یکی از ویژگی های اخالقی رســول خدا)ص( 
که محبت ، دوســتی و نفــوذ روزافزونــی برای 
ایشان به همراه داشت، تواضع و فروتنی آن 
حضرت بود. تواضع پیامبر)ص( به گونه ای 
بود که افراد تازه وارد به مدینه را شــگفت زده 
می کرد؛ به طوری که افراد ناآشــنا و تــازه وارد 
به جمــع مســلمانان نمی توانســتند پیامبر 
را در جمع یارانش بشناســند و یا کســانی که 
رفتار شــاهان و ســالطین را دیــده بودنــد، با 
مشــاهده رفتــار آن حضــرت، دچــار حیــرت 
می شــدند؛ چنان که فرد عربــی را که به تازگی 
وارد مدینه شــده بود و از هیبــت آن حضرت 
می ترســید، نــزد خود فــرا خوانــد و دســت بر 
گذاشــت و فرمــود: »بــر خــودت  شــانه اش 
آســان بگیر. من شــاه نیســتم؛ من پســر زنی 
هستم که در مکه از گوشت خشکیده تغذیه 

می  کرد.«
خطــاب  روایتــی  در  محمــد)ص(  حضــرت 
بــه ابــوذر، صفــات فروتنــان را چنیــن بیــان 

می فرماید:
»ای ابــوذر! متواضع، کســی اســت کــه بدون 
این کــه نقــص و ضعفــی داشــته باشــد، بــرای 
رضای خداوند فروتنی می کند و بدون این که 

محتاج باشد، خود را از دیگران فروتر بداند.«

عطوفت و مهربانی
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای پیامبــر)ص(، 
عطوفت و مهربانی ایشــان بود کــه همه افراد 
جامعــه را در بــر می گرفــت؛ افــراد خانــواده ، 
حتــی  و  جوانــان  پیــران ،  کــودکان ،  یــاران ، 
آن  لطــف  مــورد  و منافقــان هــم  دشــمنان 
حضرت بودند؛ به طوری که مشــرکان قریش 
نیز که دشــمن حضرت بودند ، از این خصلت 
رسول خدا)ص( بهره مند شدند و با وجود آزار 
و اذیتی که نســبت به آن بزرگوار روا داشــتند، 
مورد لطــف و دعــای آن حضرت قــرار گرفتند؛ 
چنان که پس از غــزوه ُاحد و در پاســخ عده ای 
از یارانش که خواهان نفرین مشــرکان قریش 
بودنــد، فرمــود: »مــن بــرای لعــن و نفریــن 
برانگیخته نشده ام، بلکه برای دعوت به حق 
و رحمت برانگیخته شــده ام. خدایــا! قوم مرا 

هدایت کن؛ چرا که آنان نمی دانند.«

عفو و گذشت
یکــی از ویژگی هــای پیامبــر)ص(، بخشــش و 
گذشــت خطای دیگران بود. این رفتار رسول 
خــدا)ص(، شــامل دوســتان و یــاران و حتــی 
دشــمنان ایشــان می شــد. هنگام فتح مکه، 
یکی از فرماندهان سپاه مسلمانان، در حالی 
که با یادآوری ستم مشرکان در اندیشه انتقام 
بود، چنین رجــز می خوانــد: »امــروز، روز نبرد 
شدید است. امروز، حرمت ]اهل مکه[ حالل 
شــمرده می شــود.« بــا شــنیدن این ســخن، 
گرفتــه و فرمــود:  پیامبــر)ص( پرچــم را از وی 
»اْلَیْوُم  َیْوُم اْلَمْرَحَمــِة.« همچنین پس از فتح 
کنان مکه  مکــه و در حالــی که بســیاری از ســا
انتظــار انتقــام داشــتند و از آن می ترســیدند، 
پیامبــر)ص( آنــان را بخشــید و بــا اعــالم عفــو 
َلَقاُء؛ بروید  ْنُتُم  الّطُ

َ
عمومی فرمود: »ِاْذَهُبــوا َفأ

که همه شما آزادید.«
بخشــش پیامبر رحمت، حتی دشمنانی که 
آزار و اذیت هــای فراوانــی در حــق او و یارانــش 
روا داشــته و یا عزیزان آن حضرت را از او گرفته 
بودنــد، در بــر گرفــت؛ چنان که حتی وحشــی 
)قاتل حمزه سید الشهدا( که پس از فتح مکه 
و از تــرس مجــازات گریختــه بود نیــز از رحمت 
نبوی برخوردار گردید. او با شــنیدن این خبر 
که پیامبر هر کس را که مسلمان شود، به قتل 
نمی رســاند، نزد حضرت رفت و اظهار اســالم 

وجود افراد مختلف از نژادها، زبان ها و ملیت های متعدد در میان یاران 
حضرت محمد)ص(، گویای توجه نبی رحمت به کرامت ذاتی انسان است

یکی از ویژگی های 
اخالقی رسول 
خدا)ص( که 
محبت ، دوستی و 
نفوذ روزافزونی 
برای ایشان به 
همراه داشت، 
تواضع و فروتنی 
آن حضرت بود. 
تواضع پیامبر)ص( 
به گونه ای بود 
که افراد تازه وارد 
به مدینه را 
شگفت زده می کرد؛ 
به طوری که افراد 
ناآشنا و تازه وارد 
به جمع مسلمانان 
نمی توانستند پیامبر 
را در جمع یارانش 
بشناسند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    42

کرد. پیامبر)ص( با دیدن او و پس از شــنیدن 
ماجرای شــهادت حمزه از زبان وحشــی، او را 
بخشید و به او فرمود: »خودت را از من پنهان 

کن تا تو را نبینم.«

برقراری عدالت
و  مفاهیــم  مهم تریــن  از  یکــی  عدالــت، 
توجــه  مــورد  و  انســانی  واالی  ارزش هــای 
همه ادیــان و جوامع انســانی بوده و اســتقرار 
عدالــت در جامعــه، از مهم تریــن اهــداف و 
مأموریت هــای انبیا )علیهــم الســالم( معرفی 
شده است. خداوند در قرآن کریم بر این نکته 
کید کرده و می فرماید: »ما پیامبران خود را  تأ
با دلیل هاى روشن فرستادیم و با آن ها کتاب 
و ترازو را نیــز نازل کردیــم تا با مــردم به عدالت 

عمل کنند.«
کیــد ویــژه ای بــر اجــرای عدالــت  در اســالم تأ
شــده و قــرآن مجیــد یکــی از اهــداف حضرت 
محمــد)ص( را اجــرای ایــن مهــم در جامعــه 
بیان فرموده اســت: »و بگو: به کتابی که خدا 
نــازل کرده اســت ایمــان دارم و به مــن فرمان 
داده انــد کــه در میــان شــما بــه عدالــت رفتار 
کنم.« این دستورهای الهی، در حالی بود که 
جامعه در دوران پیــش از بعثت پیامبر)ص(، 
گرفتــار نابرابــری اجتماعــی بــود و اشــراف و 
ثروتمنــدان، از امتیازهــای فراوانــی برخوردار 
بــه مــردم روا  بودنــد و ســتم های بســیاری 
می داشــتند. پیامبر)ص( بر اساس مأموریت 
خویش، ضمن مخالفت با این طبقه بندی، 
فرمودنــد:  و  دانســته  برابــر  را  انســان ها 
کنــون، مثــل  »همــه انســان ها از زمــان آدم تا

دندانه های شانه با هم برابرند.«
پیامبــر)ص( ضمــن مخالفــت بــا ارزش هــای 
ک برتری انسان ها را تقوا معرفی  جاهلی، مال
کرده و خواســته برخی از افــراد صاحب نفوذ را 
که اســالم آوردن خــود را بــه دوری آن حضرت 
می کردنــد،  مشــروط  فقیــر  مســلمانان  از 
کــه  هــم  زمانــی  در  ایشــان  نپذیرفتنــد. 
قدرت های مشــرکان را در هم شکسته و مکه 
نیز به تصرف مســلمانان درآمــد و قبیله های 
مهم به اسالم گرویده و تسلیم شدند، همان 
روش روزهای ســخت عصر مکی را تکرار کرد و 
در روز فتــح مکه فرمــود: »ای مــردم! خداوند 
کــردن جاهلــی بــه  خودبزرگ بینــی و افتخــار 

گاه باشــید! همه شــما  پــدران را از بین بــرد. آ
ک. بدانیــد!  از آدم)ع( هســتید و آدم از خــا
برترین بنــدگان خدا، بنده ای اســت کــه تقوا 

پیشه کند.«

ایجاد وحدت در جامعه
وحــدت، یکــی از عناصــر حیاتــی هــر جامعــه 
به شــمار مــی رود. در ســایه وحدت اســت که 
ســایر مؤلفه های یک جامعه آرمانی اسالمی 
پدید می آیــد و در صورتی که جامعــه ای فاقد 
وحــدت و یکپارچگــی باشــد، حیــات آن بــه 
خطر افتاده و دشــمنان طمع ســلطه بــر آن را 

در اندیشه می پرورانند.
پیامبر )ص( با توجه به این مهم، برای ایجاد 
وحــدت در جامعــه تــالش می کردنــد. از این 
رو، اموری مانند اختالف زدایی، سفارش به 
حفظ وحدت ، برادری و ایجاد همبســتگی، 
از مؤلفه هــای مــورد نظــر رســول خــدا)ص( 
بود. پیامبــر )ص( پس از هجرت بــه یثرب، با 
جامعه ای مواجه شــدند که قبایل مختلف 
بــا طبقــات ، ســالیق، گرایش ها، طــرز فکرها 
و آیین هــای متفــاوت بودنــد و بــا توجــه بــه 
تأســیس حکومت و لزوم اتحاد در درون این 
دولت، برای ایجاد وحــدت در جامعه تالش 
کــرم)ص( به  کردنــد؛ چنان کــه ورود پیامبــر ا
مدینــه، همــراه بــا عقــد قراردادهایــی بیــن 
گــون بــود. ایــن پیمان هــا را  گونا گروه هــای 
می تــوان یکــی از بارزترین نمونه هــای توجه 

حضرت به وحدت در جامعه برشمرد.
پیمان نامه عمومی مدینه، یکی از مهم ترین 
کرم)ص(  این پیمان ها بود که میــان پیامبر ا
و قبایل موجود یثرب بســته شد. این پیمان 
کــه می تــوان آن را »نخســتین قانون اساســی  
مدینــه« دانســت، بهتریــن راهــکار بــرای بــه 
همبســتگی  و  ملــی  وحــدت  آوردن  وجــود 
اجتماعی بود؛ چــرا که وحدت میــان قبایل، 
ســالمت و همدلــی پیــروان ادیــان مختلــف 
را ضمانــت می کــرد و مقدمــات شــکل گیری 

وحدت سیاسی را فراهم می ساخت.
پــس از پیمان نامه عمومــی، تحکیم وحدت 
کــه  میــان مســلمانان ضــروری بــود؛ امــری 
پیشــینه رقابت میــان مّکیــان و یثربیــان، آن 
را به شــدت تهدید می کــرد. رســول خدا)ص( 
بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن بحــران، 

ابتکار دیگری به کار بردنــد و آن، ایجاد پیوند 
برادری )اخوت( میان مسلمانان بود؛ به این 
ترتیب که میان هر یــک از مهاجران بــا یکی از 
انصار، پیمان برادری برقرار کــرده و فرمودند: 
آن گاه  اخویــن. «  اخویــن  اهلل  فــی  »تآخــوا 

حضرت علی)ع( را برادر خود خواند.

وفای به عهد
پای بنــدی بــه عهــد و پیمــان و التــزام عملی 
بــه قراردادهــا، ضامــن حفــظ منافــع جمعی 
و تأمیــن نیازهــای عمومــی اســت و اســتقرار 
عدالت اجتماعی، بدون رعایت عهد و میثاق 
و قراردادهای اجتماعی، امکان پذیر نیســت 
و پیمان شــکنی، بــا تقــوا و پارســایی و فطرت 

انسانی سازگار نیست.
کرم)ص( نیــز این مهم را مــورد توجه  پیامبر ا
قــرار داده و ســیره و ســخن آن حضــرت، بــر 
پاســداری از عهــد و میثــاق و تــالش بــرای 
کیــد دارد و بهتریــن الگو در  تحقق وعده ها تأ
این زمینه اســت. ایشــان، بی وفایی نســبت 
بــه عهــد و پیمــان را نشــانه بی دینــی معرفی 
کــرده و فرمودنــد: »ال دیــَن ِلَمــْن ال َعْهــَد َلْه؛ 
کسی که پیمان ندارد، دین ندارد.« حضرت 
محمــد)ص( در جــای دیگر، نقــض پیمان را 
سبب ســلطه دشــمنان دانســته و فرمودند: 
»وقتی پیمان ها را بشکنند، خداوند دشمن 
آنان را بر ایشــان مســّلط می  کند.« ایشــان در 
کی از پیمان شــکنان  جای دیگــر خــود را شــا
بــر  »هرکــس  فرمودنــد:  و  کــرده  معرفــی 
عهدکننده ســتم کنــد، یا حــق او را ندهــد، یا 
چیــزی بیــش از توانــش بــر وی تحمیــل کند 
و یــا بــه نارضایتــی چیــزی از وی بســتاند، روز 
کی او خواهم  قیامت من طرف حساب و شــا

بود.«
ایــن مهــم، در ســیره نبــوی به خوبــی نمایان 
اســت؛ به طــوری کــه رســول خــدا)ص( همه 
پیمان هــا را رعایــت نمــوده و حتــی نســبت 
بــه مشــرکان نیــز نقــض پیمــان نمی کردنــد؛ 
چنان کــه در جریان صلح حدیبیــه و در حالی 
که هنــوز در محل گفتگو بودند، پســر ســهیل 
بن عمر که مسلمان شده بود، به مسلمانان 
پنــاه بــرد؛ امــا رســول خــدا)ص( بــر اســاس 
کــه داده بودنــد، او را بــه مشــرکان  تعهــدی 

 .بازگرداندند

در سایه وحدت 
است که سایر 
مؤلفه های یک 
جامعه آرمانی 
اسالمی پدید 

می آید و در صورتی 
که جامعه ای 

فاقد وحدت و 
یکپارچگی باشد، 
حیات آن به خطر 
افتاده و دشمنان 

طمع سلطه بر 
آن را در اندیشه 

می پرورانند



متن حاضر ســخنرانی آیــت اهلل احمد مبلغــی رئیس مرکز 
تحقیقات مجلــس شــورای اســالمی و نماینــده مجلس 
ح بین  خبرگان رهبری در میزگردی با حضور اساتید مطر
المللی ادیان و خانــم فلورنس ژیلت، رئیس جدید دفتر 
خ با موضوع "فطرت؛ فصل  کمیته بین المللی صلیب سر
مشترک انسان" است که در اختیار نشریه مهر و ماه قرار 

گرفته است. 

جنگ، محصول اختالف و تقابل اســت و نقطه اوجی 
برای آن به شــمار می رود. مصلحت انســان این است 
خ می دهــد، آن را کنترل کند. کنترل  که وقتی جنگ ر
جنگ نیازمند قواعد، قوانین و اندیشــه های مشترک 
اســت؛ یعنی دقیقــًا در جنگی کــه برآمده از خاســتگاه 
اختالف و تقابل اســت، ما به مشــترکات نیازمندیم. از 
این رو باید آن مشــترکات را باز شناخت، برجسته کرد 
و ســیطره داد، در قالب قواعد، قوانین و اندیشه هایی 
ظهــور و بروز داد. شــاید دســتیابی به چنیــن قواعدی 
در معرکه جنگ که حاصل اختالف است، در ابتدا کار 
آســانی به نظر نیاید، ولی دو خاســتگاه اساسی وجود 
دارد کــه ایــن دو خاســتگاه می توانــد مورد اســتفاده و 
بهره بــرداری بــرای شناســایی و دســتیابی بــه قوانین 
و قواعد مشــترک جهــت کنترل جنــگ باشــد. این دو 

مشــترکند؛  دو  هــر  خاســتگاه 
یعنی بین اطراف جنگ، افراد 
گروه هــا و دولت هــای درگیــر  و 

کــه  در جنــگ، در هــر ســطحی 
دشــمنی آن ها باشــد و در هر پایه ای 

ایــن تقابــل ایدئولوژیــک و غیــر ایدئولوژیــک 
میان آن هــا برقــرار باشــد، این دو خاســتگاه 
برای آن ها مشترک است؛ چون دو خاستگاه 

مشترک میان آن هاست، می توان بر پایه 
آن، بــه قواعد و اندیشــه های مشــترکی 
دســت یافــت. ایــن دو خاســتگاه یکی 
خداوند اســت و دیگری ناس و مردم. 

خدا از آن جهت مشــترک اســت که خدای همه است 
و ناس هــم از آن جهــت مربوط بــه همه اســت که این 
عنــوان بــر همــه اطــالق می شــود؛ هــر کــه باشــیم و هر 
چه باشــیم جزئی از ناس و بخشــی از انســان به شــمار 
می رویم و نســبت ما به همدیگر هم نوع بودن اســت. 
مــا می توانیــم از ایــن دو خاســتگاه مشــترک؛ یعنــی 
خداونــد و نــاس، به نفــع کنتــرل، بــه پایان رســاندن، 
محدود ســاختن دامنه هــای جنگ و محــدود کردن 

بی رحمی ها و تخریب ها در جنگ استفاده کنیم. 
نســبت خدا و خلــق خــدا بــه مثابه یــک محــور پویای 
فعال موجــود و حاضر در دین اســت که باید به ســمت 
شــناخت ایــن نســبت و حضوربخشــی آن در ســلوک 
کــرد. بحــث حقــوق  و رفتــار حرکــت 
همیــن  ذیــل  در  بشردوســتانه 
و  خلــق  نســبت 
ا  خــــــــد

گــر خداونــد خــدای همــه اســت، یعنــی  می گنجــد. ا
همه اطراف جنــگ برای او خلــق به حســاب می آیند، 
بنابرایــن دینی که خدا بنیان اســت و این نســبت خدا 
و خلــق را پایــه و مبنــا قــرار داده اســت، بایــد به ســمت 
قواعــدی بــرود کــه ایــن خلــق را هــر چه بیشــتر بــه هم 
کنــد و خشــونت را از میــان آن هــا بــردارد. در  نزدیــک 
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خ برمتــاب و در زمیــن خرامان راه  از مــردم ]به نخوت[ ر
مرو که خدا خودپســند الف زن را دوســت نمــی دارد« و 
یا آیه »قولوا للناس حسنا«، آیاتی که نوعًا کنار گذاشته 
می شــود؛ جایی که انســان و ناس در آن مطرح اند و ما 
مأمور شده ایم که با انسان خوب و زیبا سخن بگوییم. 
این آیات به خوبی آن خدای مهربــان ما فوق و مربوط 
به همــه را نشــان می دهد. خــدا برای یک نفر نیســت، 
خدای همه اســت، خدای همــه ادیان اســت، خدای 

همه انسان هاست. 
کــه بــه حقــوق  یکــی از میل هــای موجــود در انســان 
بشردوســتانه هم مربوط است و می شــود بر اساس آن 
قواعد بسیار ساخت و ارزش های حقوق بشردوستانه 
را محکم کــرد، میل انســان بــه کوچک کــردن جنگ و 

بزرگ پنداری انسان نسبت به قتل است.  
کشــتن یــک انســان را بــزرگ و خــط قرمــز  انســان ها 
می بینند. این یک میل فطری اســت. اتفاقًا دین هم 
کید کرده اســت. به عالوه، در نهج البالغه هم  بر این تأ
آمده که امام علی)ع( می فرماید شــما بروید به ســمت 
تعصــب ورزی، نــه علیــه یکدیگــر، بلکــه تعصــب ورزی 
بــرای اعظام بــه قتــل؛ یعنــی قتــل را بــزرگ بشــمارید. 
کــه امــام علــی)ع( بخواهــد آن را  ایــن امــری نیســت 
تأســیس کند، بلکه در نهاد همه ما هســت. ما جنگ 
کســی در آن  و انسان کشــی را بــزرگ می شــماریم. تــا 
ســر دنیا کشــته می شــود، تمام اخبــار و 
کشــته  رســانه ها می گویند یک انســان 
گر این یک واقعه عظیم نبود، به  شــد. ا
کنش و انعکاســی  اصطالح ایــن چنیــن وا
نبــود. »واإلعظــاِم ِللَقتــِل، واإلنصــاِف ِللَخلِق؛ 
بــزرگ شــمردن قتــل نفــس و انصــاف داشــتن بــا 
مردم«. این ها دستورات دینی ماست که در حقیقت 
گر ما این ها را بزرگ  همان گرایش های فطری اســت. ا
بشــماریم، جنگی که بر پایه تعصب اســت رخت بر 
می بندد، انصاف به جای آن می نشــیند و همه 
می کوشیم جنگ را محدود کنیم و تا می توانیم 

 .از آن دور باشیم

خاستگاه های مشترک صلح طلبی
گذری بر بحث حقوق بشردوستانه ذیل نسبت خلق و خدا

  آیت اهلل احمد مبلغی
             نماینده مجلس خبرگان رهبری

نگاه



مقاله

حقیقت و ماهیت 
سعادت

نقش آموزه های وحیانی در سعادت فرد و جامعه

سید علی سادات فخر
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

خوشبختی  و  سعادت  به  رسیدن  کنون،  تا انسانی  حیات  پیدایش  زمــان  از 
مهم ترین آرزو و هدف همه افراد و جوامع انسانی بوده است. انبیا و اولیای 
الهی، رسیدن به سعادت و خوشبختی را به انسان ها بشارت داده و به آن ها 
هشدار داده اند که حرکت به سمت بدبختی و شقاوت باید مهم ترین دل نگرانی 

آنان باشد.
اندیشمندان، فالسفه، عرفا و  که حتی  حقیقت و ماهیت سعادت چیست 
کتاب خود را  که نام  کرده است، تا به این اندازه  علمای اخالق را شیفته خود 

»جامع السعادات« یا »کیمیای سعادت« و... نهاده اند؟
که سیاست مداران برای  سعادت برای مردم چه پیام و ره آوردی داشته است 
کسب آرای مردم همیشه وعده خوشبختی به آنان داده و می دهند؛ مگر سعادت 
و خوشبختی چقدر مهم و متعالی است که پدران و مادران تنها آرزوی خود را در 
زندگی، خوشبختی فرزندان خود معرفی می کنند و در نهایت چرا سعادت به این 
کرده اند؟ آیا  گم  کمتر دست یافتنی می نماید؟! آیا مردم راه سعادت را  مهمی، 
برای پیدا کردن سعادت از ابزار نادرست استفاده می کنند؟ آیا جامع نگر نیستند 
و فقط به هدف های کوچک و زودبازده می اندیشند؟ آیا برای رسیدن به سعادت 

نیازمند راهنما و مشاور هستند؟
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مفهوم سعادت
گونی ارائه  برای ســعادت، تعریف هــای گونا
شــده اســت؛ تعریــف عالمــه طباطبایــی از 
سعادت چنین است: »ســعادت هر چیزی 
عبارت است از رسیدنش به خیر وجودش، 
تا به وســیله آن، کمال خــود را دریافته، و در 
نتیجه متلذذ شود، و سعادت در انسان که 
موجودی است مرّکب از روح و بدن، عبارت 
اســت از رســیدن بــه خیــرات جســمانی و 

روحانی  و متنعم شدن به آن.«
نــگاه شــهید مطهــری بــه تعریــف ســعادت 
این گونــه اســت: »اســتیفای همــه جانبــه 
از  برکنــاری  و  لذت هــا  بهره هــا،  حظــوظ، 

رنج ها و دردها.«
جایــی دیگــر می نویســند: »لذتی ســعادت 
به حســاب می آید که مانع لذت بزرگ تر و یا 

موجب رنج بزرگ تری نباشد.«
با دقت در مفهوم ســعادت و تحلیل عناصر 
ســازنده آن، این حقیقت به روشــنی هویدا 
می شــود که مفهوم ســعادت و خوشبختی 
در نــگاه اندیشــمندان الهــی و اخالق گــرا، 
چقدر متفاوت و متعالی است از آن معنایی 
که میــان عموم مردم رواج و گســترش یافته 
اســت که هر وقت کســی به ثروت یــا قدرتی 
می رسد و یا لذت زودگذر را احساس می کند 
و از کامیابی این جهانی برخوردار می شود، 
کــه بــرای بیــان احساســات و  تنهــا واژه ای 

آرزوهای خود پیدا می کند اصطالح 
خوشبختی و سعادت است.

طباطبایــی  بزرگــوار  عالمــه 
بــه  ســعادت،  مفهــوم  در 
رســیدن بــه خیــر وجــودی 
جســمانی(،  و  )روحانــی 
کمال و در نتیجه احساس و 
دستیابی به لذت حاصل از 
این فرآیند اشاره می کنند. 
شــهید مطهری، در ادامه 
فرمایش استاد بزرگوارش، 
این نکته را اضافه می کنند 

ســعادت  مفهــوم  در  کــه 
بــر  افــزون  خوشــبختی،  و 

رسیدن به لذت، باید برکناری 
از درد و رنج و عدم مانعیت لذت 

از لذت بزرگ تر را نیز در نظر گرفت.
کنون بایــد پرســید: ایــن ســعادت چگونه  ا
به دســت می آید؟ یعنی همین خوشبختی 
کــه  گونــه ای  کــه روح و جســم انســان را بــه 
احســاس لذت می کنــد و هیــچ درد و رنجی 
را حــس نمی کند در بــر می گیرد، بــه هدف و 
آرمــان نهایــی خود که کمال اســت رســیده 

است؟
فکر می کنم کمتر کسی را بتوانید پیدا کنید 
که خواســتار خوشــبختی نباشــد، افــزون بر 
این کــه کمتر کســی را پیــدا خواهیــد کرد که 
به فکر رســیدن بــه خوشــبختی در کمترین 

زمان و با کمترین تالش نباشد.
همــه  میــان  در  ســعادت  اعتبــار  و  آوازه 
قشرهای جامعه و گسترش آرزوی سعادت 
در میــان گروه هــای اجتماعی، گویــای این 
حقیقــت اســت کــه رســیدن بــه ســعادت و 
احســاس لذت پایــدار خوشــبختی در طول 
تاریــخ چنــدان آســان و کم مخاطــره نبــوده 

است.
کــرد و راه ســعادت و  بایــد اندکــی درنــگ 
اســتعدادها،  بــا  متناســب  را  خوشــبختی 
امکانــات و وظایف هر فرد در جامعه کشــف 
کــرد. بــرای ایــن کار نخســت بایــد انســان را 
کارشناســان خبــره  شــناخت و ســپس بــه 
کــرد؛  و مشــاوران امیــن و دلســوز مراجعــه 
خودبســندگی و غــرور در فهــم همــه زوایای 
هستی و انسان با تکیه بر عقل خودبنیاد 
بزرگ تریــن آســیب ایــن راه 
پرمخاطــره اســت؛ 

همچنین بایــد به خاطر داشــت که آســیب 
بزرگ بعدی، شــتاب زدگی برای رسیدن به 
خوشــبختی و عجلــه در رهایــی از رنج هــا و 

دردهاست.

چه کسی مرا به سعادت رهنمون می کند؟
انســان از روزی که روی زمین ســکونت پیدا 
کــرده، همــاره با شــادی، لــذت، غصــه و رنج 
زیســت کــرده؛ از همــان نخســتین روزهــای 
زندگــی، شــادی و لــذت را بــر غصــه و رنــج 
ترجیح مــی داده و تمــام تالش خــود را به کار 
بســته اســت تــا بتوانــد در شــادی و لــذت، 
زیســتن را پایدارتــر و یــا حتــی جاودانــه کند. 
از همــان زمــان شــادی و لذت هــای زودگذر 
دنیایی که به ســرعت به رنــج و غصه تبدیل 
می شــد، مردم را به ایــن فکر فرو بــرد که باید 
بــه فراتــر از ایــن مســائل بیاندیشــند، افزون 
بــر ایــن بیمــاری و مــرگ، مــردم را بیشــتر بــه 
این اندیشــه متوجه ســاخت که آیا شادی و 
لذت فراتر از زندگی دنیایــی هم وجود دارد؟ 
اندیشه نجات بخشی و رسیدن به سعادت 
و خوشــبختی پایدار کــه در ادیــان و مذاهب 
جهان به صورت بســیار پررنگ وجــود دارد، 
از همین جا سرچشمه می گیرد که چه کسی 
می تواند انســان ها را به ســعادت راهنمایی 

کند.
اما واقعیتی تلخ تر و رنج آورتر نیز برای انسان 
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه آدمــی تنهــا 
موجود عالم هســتی اســت که هوشمندی 
و درک و عقــل، و در نتیجــه قــدرت انتخاب 
و تغییــر دارد. انســان از روز نخســت زندگــی 
کــه زندگــی بــا  در دنیــا بــه ســرعت فهمیــد 
غصــه و رنــج همــراه اســت و باید به 
کــه  کنــد  ســمتی حرکــت 
زندگی با لذت 

نگاه شهید مطهری به تعریف سعادت این گونه است: »استیفای همه جانبه حظوظ، بهره ها، 
لذت ها و برکناری از رنج ها و دردها.«

آوازه و اعتبار 
سعادت در میان 
همه قشرهای 
جامعه و گسترش 
آرزوی سعادت 
در میان گروه های 
اجتماعی، گویای 
این حقیقت است 
که رسیدن به 
سعادت و احساس 
لذت پایدار 
خوشبختی در طول 
تاریخ چندان آسان 
و کم مخاطره نبوده 
است

مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    45



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    46

مقاله

تلخ تریــن  ولــی  شــود،  همــراه  کامیابــی  و 
حقیقــت برایــش ایــن بود کــه نمی دانســت 
اصواًل چرا باید بــا درد و رنج زندگــی کند؟ به 
همین دلیل برخی با تکیه بــر تحلیل ناقص 
عقــل خودبنیــاد، بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه زندگــی دنیایــی همــراه بــا رنــج و غصــه 

تحمل ناپذیر و توجیه ناپذیر است.

راهنمایان سعادت
کنــون مدعیــان زیــادی خــود را راهنمای  تا
راه  ایــن  در  و  کرده انــد  معرفــی  ســعادت 
امــا  داده انــد،  بیشــتری  نظــرات  فالســفه 
بزرگ ترین مشــکل همه این دانشــمندان، 
کامــل و  مســئله مهــم و اساســی شــناخت 

همه جانبه انسان بوده است.
انــدازه  هــر  بــا  کســی  هــر  اســت  طبیعــی 
هوشــمندی و دانــش بخواهــد در ایــن بــاره 
ســخنی بگویــد، بایــد پیــش از نشــان دادن 
آموزه هــا و راه کارهــای رســیدن بــه ســعادت، 
انســان را به صــورت کامل شــناخته باشــد. از 
کنون، شناخت آدمی  زمان آفرینش انســان تا
مهم تریــن چالــش بــزرگ دانشــمندان بوده، 
خیره کننــده  پیشــرفت های  از  پــس  امــروزه 
پزشکی که درباره جسم و بهبود بیماری های 
خ داده، ایــن واقعیــت بــه صراحــت  انســان ر
اعالم می شود که کشف همه توانمندی های 
آدمــی در ابعــاد جســمی، روحــی، عقالنــی، 
اخالقــی و... و ارائــه راه کار برای خوشــبختی و 
سعادت کامل و ماندگار انسان به وسیله علم 

و عقل به تنهایی امکان پذیر نیست.
بنابراین بسیار روشن اســت وقتی شناخت 
همه جانبــه  و  دقیــق  صــورت  بــه  انســان 
صورت نگیــرد، تمام آموزه هــا و راهکارهایی 
آدمــی  خوشــبختی  و  ســعادت  بــرای  کــه 
پیشــنهاد می شــود، قطعــًا ســعادت آفرین 

نخواهد بود.
اســت  ایــن  راه  عقالنی تریــن  روی  ایــن  از 
بــه  راهنمایــی  بــرای  معلمــی  انســان  کــه 
ســعادت بــرای خــود انتخــاب کنــد که بشــر 
کامــل و جامــع می شناســد.  را بــه صــورت 
این مســئولیت بزرگ تنها از عهــده معلمان 
ســترگ بشــریت بر می آید که از طــرف خالق 
انســان ها بــرای راهنمایــی و هدایــت آن هــا 
معلمــان  ایــن  فقــط  شــده اند.  فرســتاده 

صالحیت اظهار نظر درباره ســعادت انسان 
و راه کارهای رسیدن به آن را دارند.

افــزون بــر ایــن، پیــروی از راهنمایی هــای 
معلمــان الهــی بــرای رســیدن بــه ســعادت 
الزام آور اســت و حکم الزامــی خداوند را عقل 
ع بــه آن حکم  تأیید می کند، زیرا هرچه شــر
کند، عقل نیز همان حکم را دارد )ُکّلما َحَکَم 

ُع، َحَکَم ِبِه الَعقُل(. ر
َ

ِبِه الّش
کــه چــرا راهنمایی  کنــون می توان پرســید  ا

انسان باید از سوی خداوند باشد؟

تجلی رحمانیت خداوند و هدایت به سعادت 
ماندگار

اّولیــن تجلــی رحمانیــت خداوند بر انســان 
هبوط یافتۀ اســیر درد و رنج زندگی دنیایی، 
گاهی به ناسپاســی  این بــود که خداونــد با آ
ِه َلَکُنــوٌد( به او کمک  ْنَســاَن ِلَرّبِ ِ

ْ
آدمــی )ِإّنَ اإل

کرد تــا بتواند با تــالش و مجاهــده از آزمایش 
الهــی بیــرون آمــده و بــه ســعادت جــاودان 
نائل شــود، همچنیــن خداوند علم داشــت 
که انســان بــه تنهایی قــادر به انجــام چنین 
عمل بزرگ و ســترگی نیســت، بلکه نیازمند 
راهنمایی و هدایت اســت. خداوند مهربان 
آن قدر به انسان شــفقت داشت که رضایت 
گر  نداد بشــر بــه حال خــود رهــا شــود، زیــرا ا
انســان به حــال خود رهــا می شــد، هرگــز به 
سعادت نمی رســید و زیانکار ابدی می شد؛ 
ْنَساَن َلِفی ُخْسٍر« از این روی خداوند  ِ

ْ
»ِإّنَ اإل

مهرپــرور، پیام رســانان محبت گســتر خود را 
فرســتاد تــا ایــن مســئولیت مهــم را به خاطر 
مصلحــت انســان ها انجــام دهنــد و چنیــن 
کــه ماجــرای بعثــت انبیــا و فرســتادن  بــود 

کتاب های آسمانی آغاز شد.
همه هشــدارهای رســوالن پروردگار متعال 
در یک بشارت خالصه می شد که باید در راه 
سعادت و خوشبختی حقیقی و فطری خود 
گام برداریــد و بــه بهجــت، ســرور، شــادی و 
لذت پایدار و ماندگاری برسید که در آن رنج 
و غــم و محنت نیســت؛ »َوِفیَهــا َما َتْشــَتِهیِه 

ْنُتْم ِفیَها َخاِلُدوَن«
َ
ْعیُن َوأ

َ ْ
 ال

ُ
ْنُفُس َوَتَلّذ

َ ْ
ال

فطرت انسانی و سعادت رحمانی
همه آموزه های وحیانی در راســتای هدفی 
واحــد، انســان را بــه ســویی فــرا می خوانند 

که هماهنگــی کاملی با فطــرت خداجوی او 
دارد. در حقیقت خداوند همه استعدادها، 
توانمندی هــا و نیازهــای درونــی و برونــی 
آدمــی را بــه گونــه ای در آموزه هــای وحیانی 
بــه ســمت و ســوی ســعادت جهت دهــی 
گر هر انســانی دقیقــًا مطابق  کرده اســت که ا
بــا آن آموزه هــا زندگی خــود را ســامان دهد، 
بــدون تردیــد بــه ســعادت و لــذت ابــدی و 
کریم  پایدار خواهد رســید. خداوند در قرآن 
بــه هماهنگــی کامــل آموزه هــای وحیانی با 
فطرت انســانی اشــاره می کنــد و می فرماید: 
ِتی 

َ
یِن َحِنیًفا ِفْطَرَت اهلِل اّل ِقْم َوْجَهَک ِللّدِ

َ
»َفأ

 َتْبِدیَل ِلَخْلــِق اهلِل َذِلَک 
َ

ــاَس َعَلیَها ال َفَطَر الّنَ
 یْعَلُموَن.«

َ
اِس ال ْکَثَر الّنَ

َ
یُن اْلَقیُم َوَلِکّنَ أ الّدِ

کیــد بــر فطــرت خداجوی بشــر بــه عنوان  تأ
مهم ترین ُبعــد وجودی او در ســیر و ســلوک 
آسمانی و اشــاره به لزوم پیروی از دستورات 
الهی )شریعت( نشانه این واقعیت است که 
انسان بدون پشتوانه قرار دادن این دو رکن 
مهم، هرگــز بــه ســعادت فــردی و اجتماعی 

نخواهد رسید.

در جاده امن سعادت
اّولیــن و آخرین آموزه وحیانی کــه خداوند از 
زمان حضــرت آدم)ع( تــا رســول خاتم)ص( 
برای هدایت انســان ها به ارمغان فرستاده، 
فقــط در دو کلمه خالصه می شــود؛ ایمان و 

عمل صالح.
بــا توجه بــه معنای ســعادت و خوشــبختی 
کــه در آن هــراس، ناامنــی و تــرس وجــود 
کــه از  نــدارد، به کارگیــری اصطــالح ایمــان 
ریشه امن اســت، بســیار راهگشاست. امن 
به معنای آرامش خاطــر و از بین رفتن ترس 
اســت و ایمــان بــه معنــای تصدیــق تــوأم با 
کنــون می تــوان دیدگاه  اطمینــان خاطــر، ا
وحیانــی را دربــاره انســان، دنیــا، ایمــان، 
عمل صالــح، صــراط مســتقیم، ســعادت و 
خوشــبختی بــه دســت داد؛ از منظــر قرآنــی 
شما در دنیا مسافر هســتید، امیرالمؤمنین 
گــذرگاه عبور  علی)ع( نیــز می فرماینــد: دنیا 
و  اطــراق  جایــگاه  نــه  اســت،  مســافرت  و 
مانــدن و این مســافر نیــاز به جــاده ای امن 
کــه در آموزه هــای وحیانی  و مســتقیم دارد 
بــه آن صــراط مســتقیم می گوینــد؛ »اْهِدَنــا 

 عقالنی ترین 
راه این است که 

انسان معلمی 
برای راهنمایی به 

سعادت برای خود 
انتخاب کند که 

بشر را به صورت 
کامل و جامع 

می شناسد. این 
مسئولیت بزرگ 

تنها از عهده معلمان 
سترگ بشریت بر 
می آید که از طرف 
خالق انسان ها برای 
راهنمایی و هدایت 

آن ها فرستاده 
شده اند. فقط این 
معلمان صالحیت 
اظهار نظر درباره 
سعادت انسان و 

راه کارهای رسیدن 
به آن را دارند
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گرچــه  راه  ایــن  و  اْلُمْســَتِقیَم«  ــَراَط  الّصِ
مســتقیم اســت، اما وسوســه ها زیاد اســت 
و از ایــن رو از اصطــالح مســتقیم بــه معنای 
اســتقامت و پایداری اســتفاده شده است؛ 
 

َ
ِمــْرَت َوَمْن َتــاَب َمَعــَک َوال

ُ
َکَمــا أ »َفاْســَتِقْم 

ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر«. این وسوســه 
َ
َتْطَغْوا ِإّن

در آموزه هــای وحیانــی به شــیطان نســبت 
ِفــی  یَوْســِوُس  ــِذی 

َ
»اّل داده شــده اســت؛ 

اِس« ُصُدوِر الّنَ
کــه بــرای  شــیطان، اّولیــن مخلوقــی اســت 
رســیدن بــه ســعادت از راهنمایــی خالــق 
راه  از  و  کــرد  سرکشــی  و  زد  بــاز  ســر  خــود 
مستقیم سعادت منحرف شــد، آن گاه پس 
از مشــاهده ســقوط و انحراف خود، بــا تکبر 
و غــرور بــه عــزت و قــدرت خداوند قســم یاد 
می کند که همــه انســان ها را گمــراه خواهد 
ْجَمِعیَن« 

َ
ُهْم أ ْغِویّنَ

ُ َ
ِتَک ل ساخت؛ »َقاَل َفِبِعّزَ

کیــد می کند که من انســان ها  و باز دوباره تأ
را از راه مســتقیمی که به ســعادت می رسد، 
ْغَویَتِنی 

َ
به بیراهــه می کشــانم؛ »َقــاَل َفِبَمــا أ
ْقُعَدّنَ َلُهْم ِصَراَطَک اْلُمْسَتِقیَم.«

َ َ
ل

البتــه آرزوی شــیطان بــه انحراف کشــاندن 
همــه انسان هاســت، ولــی رحمانیــت خــدا 
او چنیــن اجــازه ای نمی دهــد و خــود  بــه 
شــیطان به این حقیقت اعتراف می کند که 
نمی توانــد انســان های مؤمــن و صالــح را از 
کــه منتهی به ســعادت  راه مســتقیم ایمان 
 ِعَبــاَدَک 

َّ
ابــدی اســت منحــرف ســازد؛ »ِإال

ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصیَن.«
گــر مســافر در دنیــای پــر راز و رمز و  بنابراین ا
رنــگ و فریــب، به هــدف خویــش و راهی که 
انتخــاب کــرده اســت ایمان داشــته باشــد، 
و  تــالش  تمــام  هــدف  بــه  رســیدن  بــرای 
مجاهــدت خویــش را در راه مســتقیم به کار 
بندد، اســتقامت ورزد، در مســیر مسافرت، 
او  کارهــای  خطــا و اشــتباه نکنــد و تمــام 
بــه  بــه ســالمتی  باشــد،  صحیــح و صالــح 
پایــان مســیر و مســافرت خواهــد رســید که 
خوشــبختی و ســعادت او ابــدی و لــذت و 
ِذیــَن 

َ
ســرورش مانــدگار خواهــد بــود؛ »ِإّنَ اّل

ــاَلَة  الّصَ َقاُمــوا 
َ
َوأ اِلَحــاِت  الّصَ َوَعِمُلــوا  آَمُنــوا 

 َخْوٌف 
َ

ِهــْم َوال ْجُرُهْم ِعْنَد َرّبِ
َ
َکاَة َلُهــْم أ َوآَتُوا الــّزَ

 ُهْم یْحَزُنوَن.«
َ

َعَلیِهْم َوال
راه آسمانی به سعادت

گــی راه ســعادت، رو بــه باال  مهم تریــن ویژ
بــودن و ســیر صعــودی و آســمانی بــودن 
جوامــع  و  افــراد  بــه  خداونــد  اســت.  آن 
راه  کــه  می دهــد  هشــدار  ســعادت خواه 
تکذیب گــران  بــرای  ســعادت  آســمانی 
ُبوا 

َ
َکّذ ِذیَن 

َ
آیات الهی بســته اســت: »ِإّنَ اّل

َلُهــْم  ــُح  ُتَفّتَ  
َ

ال َعْنَهــا  َواْســَتْکَبُروا  ِبآیاِتَنــا 
ــَماِء.« و هرکس در راه آســمانی  ْبــَواُب الّسَ

َ
أ

سراشــیبی  در  نکنــد،  حرکــت  ســعادت 
»َو  اســت؛  گرفتــه  قــرار  هبــوط  و  ســقوط 
َهــَوى«  َفَقــْد  َغَضِبــی  َعَلیــِه  یْحِلــْل  َمــْن 
ژرف نگــری در آیــات نشــان می دهــد هــر 
بــه تکذیب گــری نشــانه ها و  کــه  انســانی 
نمادهــای خداونــد رو بیــاورد، دائمــًا در 
فشــار روحــی و روانــی بــه  ســر بــرده و هرگز 
احســاس آرامــش و لــذت نمی کنــد، زیــرا 
منش اســتکباری، همــاره زندگــی پرتنش 
و پراضطرابی برای آنــان به وجود می آورد 
و آن حالــت روحانــی برخاســته از ایمان و 
که نتیجــه اش اطمینان قلب  عمل صالح 
و امنیــت روحــی و روانی اســت، در افراد و 

جوامع تکذیب گــر این آثار وجــود نخواهد 
داشــت و در نهایت نیــز به ســعادت پایدار 

نخواهند رسید.

سعادت با شقاوت به دست نمی آید
آرزوی محالی اســت کــه فرد و یــا جامعه ای 
در دنیــا شقاوت پیشــه باشــد و آرزوی بــه 
دســت آوردن ســعادت را نیز داشــته باشد. 
خداونــد در آموزه هــای مانــدگار خــود بــه 
روزگار ســوگند می خــورد که همه انســان ها 
در زیان کاری و بدبختی هستند و به سمت 
سعادت و خوشبختی گام بر نمی دارند مگر 
کســانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 
ِحیــِم َواْلَعْصِر  ْحَمــِن الّرَ دهند؛ »ِبْســِم اهلِل الّرَ
ِذیــَن آَمُنــوا 

َ
 اّل

َّ
ْنَســاَن َلِفــی ُخْســٍر * ِإال ِ

ْ
* ِإّنَ اإل

اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحــّقِ َوَتَواَصْوا  َوَعِمُلــوا الّصَ
ْبِر« ِبالّصَ

بنابرایــن تنهــا راه رســیدن بــه ســعادت و 
خوشــبختی پایــدار، به کارگیــری آموزه های 

 .وحیانی است

اّولین و آخرین آموزه وحیانی که خداوند از زمان حضرت آدم)ع( تا رسول خاتم)ص( برای 
هدایت انسان ها به ارمغان فرستاده، فقط در دو کلمه خالصه می شود؛ ایمان و عمل صالح.

شیطان، اّولین 
مخلوقی است 
که برای رسیدن 
به سعادت از 
راهنمایی خالق 
خود سر باز زد 
و سرکشی کرد 
و از راه مستقیم 
سعادت منحرف 
شد، آن گاه پس 
از مشاهده سقوط 
و انحراف خود، 
با تکبر و غرور به 
عزت و قدرت 
خداوند قسم یاد 
می کند که همه 
انسان ها را گمراه 
خواهد ساخت
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رهیافت

مهم ترین هدف برپایی حکومت واحد جهانی 
گیتی  همۀ  بر  یکتاپرستی  گسترش  مهدوی، 
و میان همۀ انسان هاست و پدیدآوردن این 
گیر عدالت فردی و  گی، یگانه راه اجرای فرا ویژ
اجتماعی در جامعه است. روایات فراوانی پر 
شدن زمین از عدالت را به عنوان محوری ترین 
سازوکار برای رسیدن به آن هدف مقدس یاد 
گفت جملۀ  که می توان  گونه ای  کــرده انــد؛ به 
کما ملئت ظلمًا  و عدال  األرَض قسطًا  »یمأل 
که در احادیث فراوانی ذکر شده، هم  و جورًا« 
تواتر لفظی دارد و هم تواتر معنوی. انبوه روایاتی 
که هم در منابع شیعه و هم اهل سنت آمده 
می تواند ارزش و چگونگی این عدالت گستری 

را بیشتر نشان دهد.
گر چه در بحث عدالت بیش از هر چیز عدالت  ا
اقتصادی به ذهن می رسد، ولی به نظر می رسد 
گسترۀ عدالت بسیار فراتر از امور اقتصادی است 

و همۀ عرصه های زندگی را شامل می شود. 
در این نوشتار تالش می شود تا به اندازۀ ممکن 
به این بحث اساسی اشاره شود، چون برخی 
بحث های دیگر همچنان نیازمند بررسی های 

گسترده تر و ژرف تر است.

در آموزه های اســالمی، همچــون همۀ ادیان 
آســمانی، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار 
اســت؛ چه این که یــک نیــاز فطری اســت که 
در همۀ انســان ها وجــود دارد. در گذر تاریخ، 
وقتــی بــه آن توجــه شــده، جامعــه سرشــار از 
نشــاط و زندگی شــده و آن گاه که ســتم جای 
آن را گرفتــه، مــردم دچــار خمودگــی شــدند. 
امام صادق)ع(، عدالت را از نیازهای ضروری 
مردم دانســته و می فرماید: »ســه چیز اســت 
که همۀ انســان ها به آن نیازمندنــد: امنیت، 

عدالت، وسعت و فراوانی.« 
عدالــت  ارزش  در  نیــز  کــرم)ص(  ا پیامبــر 
می فرماید: »یك ساعت عدالت از هفتاد سال 
کــه شــب های آن شــب زنده داری  عبادتــی 
برتــر  گرفتــه شــود  شــود و روزهــای آن روزه 

است.«  

عدالت در دولت مهدی موعود علیه السالم
عدالــت بــا ایــن جایــگاه بســیار واال و ویــژه، 
امــام  جهانــی  حکومــت  اصلــی  شــاخصۀ 
کــه هــرگاه  گونــه ای  مهدی)عــج( اســت بــه 

عدالت راستین

حجت االسالم دکتر خدامراد سلیمیان 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

گیر عدالت گستره فرا
 در همۀ عرصه های زندگی بشر
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ســخن از آن دولــت کریمــه بــه میــان می آیــد، 
بــه برپایی عــدل و قســط نیز اشــاره می شــود. 
مرحوم کلینی از امیرالمؤمنین)ع( چنین نقل 
 الرَض َعــدال 

ُ
می کنــد: »... الَمهــدی ... َیمــأ

َو ِقْســطًا َکما ُمِلَئــْت َجــورًا و ُظلمــًا...؛ مهدی 
زمین را از عدل و داد پر می کند، همان گونه که 

از ظلم و ستم، پر شده است.«  
از امام کاظم)ع( درباره تأویل این آیه: »إعَلُموا 
رَض َبعَد َموِتها...؛  بدانید که 

َ
ّنَ اهلَل ُیحیــی ال

َ
أ

خدا زمیــن را پــس از مرگــش زنــده می گرداند« 
ســؤال شــد. فرمــود: »خداونــد بلنــد مرتبــه، 
مردانــی را بــر می انگیزد تا عــدل را احیــا کنند، 

چون زمین با احیای عدل زنده می شود.« 

راهکارهای عدالت گستری مهدوی 
در جامعــۀ مهدوی همــۀ عناصــر پدیدآورندۀ 
عدالت جمع خواهند شــد تا نوید پروردگار در 
برپایــی جامعــۀ جهانــی بر پایــۀ عدل را شــکل 
دهند؛ عناصری چون: قانــون دادگرانه، رهبر 
عــادل، حکومــت و کارگــزاران عــادل و جامعۀ 
عادل؛ کــه در این صــورت عــدل جهانی امری 

قطعی خواهد بود.
کــه انجــام  اجــرای عدالــت راهکارهایــی دارد 
آن هــا ســبب تعــادل و از میــان رفتــن زمینــه  
کــه برخــی از آن هــا  بی عدالتــی خواهــد شــد 

عبارتند از: 
افزایش معرفت 

یکــی از عوامــل بی عدالتــی، جهــل و نادانــی 
گاهی هــای مــردم  آ اســت. در عصــر ظهــور، 
افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت. امــام 
گاهــی جامعــه  عصــر  باقــر)ع( در بــارۀ رشــد آ
ظهــور، می فرمایــد: » آن گاه کــه قائــم مــا قیام 
کند،   دســتش را بر ســر بندگان می نهد؛ به این 
وســیله خداونــد خردهــای آن هــا را جمــع و 

کامل می گرداند.« 
گسترش انفاق

فاصلــۀ  بی عدالتــی،  عوامــل  مهم تریــن  از 
طبقاتی میان تهیدســت و غنی اســت. انفاق 
از طــرف ثروتمنــدان نقــش مهمــی در نزدیک 
ســاختن جامعه بــه برخــورداری همگانی ایفا 
می کند. انفاق، حتی به صورت غیر واجب، به 
عنوان یك ارزش تلقی شــده و پاداش عظیمی 
کمیت  برای آن بیان شده است. در دوران حا
اوج  بــه  مــال  انفــاق  مهدی)عــج(  حضــرت 

خود می رســد؛ به گونــه ای که یکی از اســباب 
بی نیازشدن مردم خواهد بود.

توزیع دادگرانه
 توزیــع دادگرانــۀ ثــروت و عدالــت اقتصــادی 
در عصــر ظهــور، بــه معنــای تقســیم دادگرانــه 
ثروت میــان تمام افــراد جامعه اســت. پیامبر 
کرم)ص( فرمود: »شــما را بشارت می دهم به  ا
ظهور مهدی)ع( که در میان امتم برانگیخته 
می شــود...« آن گاه فرمــود: »و یقســم المــال 
گفتــه شــد »صحاحــًا« چیســت؟  صحاحــا« 
فرمود: »میان همه مردم با مســاوات برخورد 

خواهد کرد...« 
برداشتن افزون خواهی 

یکی از صفــات ناپســند، فزون خواهی اســت. 
در آموزه هــای اســالمی افــزون بــر ســفارش به 
قناعت، زیاده خواهی نیز مذمت شده است. 
یکی از راهبردهای حکومــت جهانی مهدوی 

مبارزه با زیاده خواهی است.
احساس بی نیازی در مردم

یکی از ســازوکارهای مهــم در برپایــی عدالت، 
فروکاســتن از آرزوهای مادی و خواســته ها ی 
فزاینده دنیوی اســت کــه با اســتغنای روحی 
انسان ها پدید می آید. باالرفتن ظرفیت های 
فکــری و درونــی مــردم، توجــه بــه نیازهــای 
اصیل، فطــری و ماندگار، پایین آوردن ســطح 
گــون و بی پایــان مــادی و  گونا خواســته های 
غریزی، در اولویت قرار ندادن امور نازل و فانی 
و... از نشــانه های غنــای روحــی و معنوی اند 
که با رشد خردورزی در عصر ظهور، به گونه ای 
کامــل پدیــد خواهــد آمــد و بــه شــکل گیری 
هــر چــه بهتــر عدالــت کمــک می کنــد. پیامبر 
اســالم)ص( فرمــود: »َو َیْجَعــُل اهلُل اْلِغَنــی ِفــی 
ــۀ؛ و خداونــد در دل های این  ّمَ

ُ ْ
ُقُلوِب َهــِذِه ال

امت بی نیازی قرار می دهد.« 

گسترۀ عدالت مهدوی
گســترۀ عدالــت در حکومــت جهانــی  دربــارۀ 
گرچــه آنچــه بیشــتر در روایــات بــه  مهــدوی، ا
چشــم می آید گســترۀ جغرافیایی اســت، ولی 
در برخی روایات بــه همه گروه های انســانی و 
نیز همه مصداق های عدالت می توان اشــاره 

کرد.
1. گسترۀ انسانی

عدالــت مهــدوی هرگــز ویــژۀ گروهی خــاص از 

انســان ها نخواهد بود، بلکه همۀ انسان ها را 
)از هر جنس، در هر ســن و ســال، با هر گویش 
و در هــر منطقــۀ جغرافیایــی( در بــر خواهــد 
گیــری  فرا روایــات،  برخــی  در  گرفــت. حتــی 
عدالت مهدوی، شــامل انســان های بدکردار 
کــه البتــه ایــن خــود نیازمنــد  نیــز می شــود، 
تبیین است که مقصود از اجرای عدالت برای 
بــدکاران، فراهم کــردن زمینــه بــرای هدایــت 
کــه هدایت نشــدند،  آن هاســت و در صورتــی 
برخــورد آن حضــرت بــا آن هــا حتمــی اســت. 
درباره بهره مندی از توزیع عادالنه ثروت، امام 
حســین)ع( فرمود: »ِإَذا َقاَم َقاِئُم اْلَعْدِل َوِســَع 
کنندۀ عدل  َعْدُلــُه اْلَبــّرَ َو اْلَفاِجر؛ آن گاه کــه برپا
به پاخیزد، دادگــری اش نیکوکار و فاجــر رادر بر 

می گیرد.«   
2. گسترۀ جغرافیایی

کــه دربــاره روش حکومتــی امــام  از روایاتــی 
مهدی)ع( بیان شــد، به دســت می آید که در 
گســتردگی اش در  آن عصــر، هســتی بــا همــۀ 
کمیت عدل مهــدوی، در همۀ ابعاد  دایره حا
حقوقی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی قرار 
خواهد گرفــت و حکومت اســالمی به منطقه 

خاصی محدود نخواهد شد.
گیر است و همۀ زمین را در  عدالت مهدوی فرا
برمی گیرد. از این نگاه، جامعــه مهدوی قابل 
قیاس با هیچ جامعه ای نیست؛ چرا که تصور 
گیر نیز در ذهن کســی  حکومتی این چنین فرا
نمی گنجــد. حتی حکومــت و خالفــت پیامبر 
کــرم)ص( و امــام علــی)ع( نیز گســتره ای این  ا
چنین وســیع نداشته اســت. عدالت محوری 
در همــۀ زمین فقــط با نــام امــام مهدی)عج( 

آمیخته است.
3. گسترۀ مصداقی

برخــی  از  یادشــده،  گســترۀ  دو  بــر  افــزون 
روایــات به دســت می آیــد که عدالــت حضرت 
گونی را در بر می گیرد که برخی  حوزه های گونا

از این قرارند: 
الف( عدالت در داوری

پیــش از این اشــاره شــد در برخــی آیــات قرآن 
بــه داوری میــان مــردم بــر پایــۀ عــدل فرمــان 
داده شــده اســت. عدالــت قضایــی یکــی از 
برنامه های اساسی حکومت جهانی حضرت 
مهدی)ع( اســت کــه در برخــی روایات اشــاره 
شــده اســت. در ایــن خصــوص بــه بــه خطبه 

امام صادق)ع(، عدالت را از نیازهای ضروری مردم دانسته و می فرماید: »سه چیز است که همۀ 
انسان ها به آن نیازمندند: امنیت، عدالت، وسعت و فراوانی.« 

در جامعۀ مهدوی 
همۀ عناصر 
پدیدآورندۀ عدالت 
جمع خواهند شد 
تا نوید پروردگار 
در برپایی جامعۀ 
جهانی بر پایۀ 
عدل را شکل 
دهند؛ عناصری 
چون: قانون 
دادگرانه، رهبر 
عادل، حکومت و 
کارگزاران عادل و 
جامعۀ عادل؛ که در 
این صورت عدل 
جهانی امری قطعی 
خواهد بود
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رهیافت

مــوال  می کنیــم؛  اشــاره  البالغــه  نهــج   13۸
علی)ع( می فرمایــد: »فردایی که شــما را از آن 
کمیت  هیچ شــناختی نیســت،  زمامداری حا
پیدا می کند که غیر از خانــدان حکومت های 
امروزی است؛ عّمال و کارگزاران حکومت ها را 

بر اعمال بدشان کیفر می کند.« 
ب( عدالت در عرصه اقتصاد

گرچــه درروایات بــه این نــوع عدالت فــراوان  ا
اشــاره شــده، ولــی بــه نظــر می رســد عدالــت 
اقتصــادی از جهــت شــأن و رتبــه نقــش تبعی 
گــر چه تا انــدازه ای می تواند زمینه ســاز  دارد، ا

عدالت در فرهنگ و آموزش به حساب آید.
نظام اقتصادی اسالم بر اساس عدالت است؛ 
یعنی طوری برنامه ریزی شده که حق کسی از 
میان نرود و هر صاحب حقی بتواند متناسب 
با کار یــا نیــازش زندگی راحتی داشــته باشــد. 

این عدالت در عرصه های زیر تحقق می یابد: 
- عدالت در توزیــع: حضرت علــی)ع( در زمان 
حکومــت خــود، همــۀ تــالش خــود را بــرای 
برپایی عدالــت اقتصــادی و اجتماعــی انجام 
داد و در ایــن زمینــه دســت بــه رفتــاری زد که 
کار را  شــاید هیچ کــس در طــول تاریــخ ایــن 
انجام نداده باشــد و آن، بازپس گیری اموال از 
ثروتمندان و رساندن آن به دست نیازمندان 

بود. 

- عدالــت در بهره گیــری و مصــرف: در انــدازه 
مصرف نیز باید مراعات عدالت بشــود و قرآن 
نیز در ایــن زمینــه می فرمایــد: »کلوا و اشــربوا 
و التســرفوا؛ از نعمت هــای خــدا بخوریــد و 

بیاشامید و اسراف مکنید.« 
ج( عدالت در عرصه سیاست

منظور از عدالت سیاسی این است که طبقه 
فرمانــروا حقــوق سیاســی مــردم را بپــردازد 
کــم را. حقــوق  و مــردم نیــز حقــوق طبقــه حا
کــم، همــان فرمان برداری اســت و  طبقه حا
البته طبــق بیــان امــام علــی)ع( خیرخواهی 
کم در حضــور و غیبــت نیز حقی  و تذکر بــه حا
بــر مــردم دارد. در قــرآن  کــم  کــه حا اســت 
خطاب بــه مؤمنان آمــده اســت: »اطیعواهلل 
و اطیعوالرســول و اولــی االمر منکــم؛ خداوند 
را فرمان بــرداری کنیــد و از رســول و صاحــب 
پیرامــون حقــوق  ببریــد.«   فرمــان  امرتــان 
سیاســی مردم نیــز می توان بــه آیــات مربوط 
به مشــورت و شــوری مثــل: »و امرهم شــوری 
بینهم« و آیات مربوط به امــر به معروف و نهی 
از منکــر اشــاره کــرد: »کنتم خیــر امــه اخرجت 
عــن  تنهــون  و  بالمعــروف  تأمــرون  للنــاس 
المنکــر«. نتیجــه این کــه در قــرآن، عدالــت به 
صورت بســیار گســترده مــورد توجــه و عنایت 

واقع شده است. 
امام)ع( کارگزاران ناشایســت را بر کنار می کند 
کار  بــر  کــه ســیرت پســندیده دارنــد  آنــان  و 
می گمارد. سیرۀ مدیریتی حضرت در برکناری 
کارگــزاران اداری - امراء الجور - همانند ســیرۀ 
امــام علــی)ع( در برکناری کســانی اســت که با 

مردم عدالت نمی ورزیدند.
در جامعه مهــدوی، هیچ نیرنگ بــازی وجود 
نخواهد داشــت و ســیرۀ ایشــان، رفتار بــر پایۀ 

عدل و قوانین دادگرانه خواهد بود.
د( عدالت در عرصه فرهنگ 

یکــی از ابعــاد عدالــت مهــدوی، فراهم شــدن 
آموزشــی  و  فرهنگــی  کمــال  و  رشــد  امــکان 
حضــرت،  زمــان  در  اســت.  جامعــه  بــرای 
بــه  یگانــه می یابــد و همــه  کانونــی  خردهــا 
مقتضــای توانایــی خــود از دانــش و معرفــت 
خوشــه می چینند و حکمت می آموزند، تا در 
پرستش، عبودیت و فضائل اخالقی به سمت 
تکامل ســوق پیدا کننــد. در جامعــه مهدوی 

گرچه عدالــت اقتصادی می تواند زمینه ســاز  ا
عدالت فرهنگی باشــد،  ولــی عدالت فرهنگی 
از شــأن باالتــری برخــوردار اســت و اقتصــاد و 
دارایــی، رنــگ حکمــت و معنویــت بــه خــود 

می گیرد.

آثار و برکات عدالت
عالوه بر فراهم شدن زمینه برای رشد، کمال و 
رسیدن انسان به قرب آفریدگار در پرتو برپایی 
حکومت عدل جهانــی، انســان از برپایی این 

عدل گسترده بیشترین بهره را می برد. 
در احادیث بســیاری به برخی از برکات برپایی 
عدالت اشاره شده است؛ یکی از این آثار، رفاه 
اقتصادی در دوران ظهور اســت، بــه گونه ای 
کــه پــس از اصــل عدالــت، دومیــن موضوعــی 
اســت که در آن دوران در جامعــه پدید می آید 
گسســتنی  و این هــر دو بــا یکدیگــر پیوندی نا
دارنــد، زیرا کــه اجــرای دقیــق عدالت بــرای از 

بین بردن روابط ستمگرانه است.
امام باقــر)ع( به نقــل از امیــر مؤمنــان)ع( و نیز 
بــاره می فرماینــد:  ایــن  در  امــام صــادق)ع( 
»مردمان بی نیــاز می شــوند آن گاه که عدالت 
کــم باشــد و آســمان روزی اش  میانشــان حا
را فــرو می ریــزد و زمیــن برکت هایــش را بیــرون 

می ریزد با خواست پروردگار متعال.« 
امام صــادق)ع( همچنیــن فرمــود: »خداوند 
کــرده  همــۀ ثروت هــا را میــان مــردم قســمت 
اســت؛  داده  را  حقــش  هرکــس  بــه  و  اســت 
کارگزاران، تــودۀ مردم، بینوایان، تهیدســتان 
و هر گروهــی از گروه های مردم.« ســپس امام 
گر عدالت برقرار شده بود همۀ مردم  فرمود: »ا

بی نیاز شده بودند.«  
بنابرایــن می تــوان رفــاه و آســایش همگانی را 
یکی از برکات عدل جهانی مهدوی دانســت. 
امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »ِإَذا َقــاَم اْلَقاِئــُم 
ِمَنْت ِبِه 

َ
اِمِه اْلَجْوُر َو أ ّیَ

َ
َحَکَم ِباْلَعْدِل َو اْرَتَفَع ِفی أ

 َحّقٍ 
َ

 ُکّل
َ

ْرُض َبَرَکاِتَهــا َو َرّد
َ ْ
ْخَرَجِت ال

َ
ــُبُل َو أ الّسُ

ْهِله؛  وقتی کــه قائم ما قیام کنــد، داوری 
َ
ِإَلــی أ

را بــر پایۀ عدالت قــرار می دهد و ظلــم و جور در 
دوران او برچیــده می شــود و جاده هــا در پرتــو 
وجودش امن و امان می گردد و زمین برکاتش 
را بیــرون می ســازد و هــر حقــی بــه صاحبــش 

  ».می رسد

در احادیث بسیاری 
به برخی از برکات 

برپایی عدالت 
اشاره شده است؛ 
یکی از این آثار، 

رفاه اقتصادی در 
دوران ظهور است، 
به گونه ای که پس 

از اصل عدالت، 
دومین موضوعی 
است که در آن 

دوران در جامعه 
پدید می آید و این 
هر دو با یکدیگر 

پیوندی ناگسستنی 
دارند، زیرا که 

اجرای دقیق عدالت 
برای از بین بردن 
روابط ستمگرانه 

است



پناه امن مؤمن

ِرزق طیب و طاهر
مغز عبادت

در پرتو معنا

زندگی مؤمنان راستین
 پیوند قرآن با کلید درهای بهشت

آموزه های اخالقی در ادعیه و
 مناسک گروهی
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معیار

برای چشــیدن لّذت معنوی و حالوت ایمان، باید به بلوغ و رشد 
کافی رســید؛ ایــن رشــد و بلــوغ، جز بــا برنامــه و تحمل ســختی ها 
میّسر نمی شود. برای نیل به زندگی مؤمنانه، باید از ویژگی هایی 

برخوردار بود. مهم ترین این  شاخص ها، عبارت اند از:

گرایی خداشناسی و خدا
خداشناســی یعنی درک این حقیقت که خداوند آفریننده، مدّبر 
و مرّبی جهان هســتی و انســان اســت و همــه موجــودات همواره 
نیازمند او هســتند. امــام علی)ع( خداشناســی را برتریــن دانش، 
عامــل تــرس از خــدا و دل کنــدن از دنیــا می دانــد. خداشناســی، 
مهم تریــن پیش نیــاِز برخــورداری از لــّذت زندگی مؤمنانه اســت. 
امــام باقــر) ( در جــواب ایــن ســؤال کــه آیــا خدایــی را کــه عبــادت 
کــه نبینــم،  می کنیــد، می بینیــد، می فرمایــد: »مــن خدایــی را 

َرُه.«
َ
ْعُبَد َشْیئًا َلْم أ

َ
پرستش نمی کنم؛ َما ُکْنُت ِل

معرفت، در صورتی موجب لّذت مؤمنانه می شــود کــه به گرایش 
قلبی و محّبت تبدیل شــود. امام علی)ع( می فرماید: »َما اْنَطَوى 

َعَلْیِه َقْلِبی ِمْن َمْعِرَفِتَك؛ دلم از نور شناخت خدا لبریز است.«

کبر حسینی حجت االسالم سیدعلی ا
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

زندگی مؤمنان 
راستین

گذری بر شاخصه های زندگی مؤمنانه
 از منظر قرآن و عترت

که  کسی  زندگی مؤمنان راستین، سرشار از لّذت های عمیق معنوی است و 
که در دنیا از  به زیور ایمان آراسته است، سرخوش از حقایق و عنایاتی است 
آن ها بهره مند است. راه های بسیاری برای نیل به لّذت زندگی مؤمنانه وجود 
دارد که از جمله آن ها، عبادت خالصانه خداوند رحمان، یعنی انقیاد، خضوع 
که اساسًا هدف آفرینِش انسان، عبادت و  و اطاعت خاشعانه از اوست؛ چرا
 ِلَیْعُبُدوِن؛ جن و انس را جز براى 

َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
بندگی اوست؛ »َو ما َخَلْقُت اْلِجّنَ َوال

پرستش خود نیافریده ام.«
کاری را به امید نتیجه ای انجام  کنش، انسان هر  کنش و وا بر اساس قانون 
که  می دهد و عبادت نیز از این قانون مستثنا نیست و مؤمنان انتظار دارند 
بندگی آنان ثمربخش باشد. در منابع اسالمی برای عبادت آثاری مانند: دوری 
گناه، رهایی از آتش، برخورداری از بهشت، شادی و لّذت ذکر شده است،  از 
اما مقصود از لّذت مؤمنانه در این نوشتار، لّذتی است که انسان در اثر دوری از 
گناه، پیروی از دستورات الهی و راز و نیاز با پروردگار خود به آن نایل می گردد. 

در این نوشتار، شاخص های زندگی مؤمنانه را برمی شماریم.
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پیروی از رسوالن الهی
الزمــه معرفــت واقعــی و محّبــت صادقانــه به 
خداونــد، اطاعــت و پیــروی از محّبــان الهــی 
اســت. این نکتــه، در آیــه 31 ســوره آل عمران 
ــوَن اهلَل  بیان شــده اســت: »ُقــْل ِإْن ُکْنُتْم ُتِحّبُ
گر خدا را دوســت  ِبُعونی  ُیْحِبْبُکُم اهلُل؛ بگو ا

َ
َفاّت

دارید، از من پیــروى کنید، تا خدا هم شــما را 
دوســت بدارد. « با توجه به آیه ۸0 سوره نساء 
طاَع اهلَل«، 

َ
ُسوَل َفَقْد أ که فرموده: »َمْن ُیِطِع الّرَ

اطاعت از پیامبــر)ص(، اطاعت از خداســت. 
امام ســجاد)ع( از خداوند می خواهــد تا برای 
رســیدن به مقــام رضــای الهی، محّبــت خود 
کــه  را پیشــوای آن حضــرت قــرار دهــد؛ چرا
راه های ســخت، تنها با پای محّبــت پیموده 

می شود.
از  کــه  »کســی  می فرمایــد:  صــادق)ع(  امــام 
فرمان خدا پیروی نکند، او را دوست ندارد.« 
امــا در جهــان مــادی، عواملــی ماننــد دنیــا، 
نفس و شــیطان، موجــب غفلت و فراموشــی 
یــاد خــدا می شــوند و عشــق های مجــازی، 
لّذت هــای ناپایــدار و بت هــای موهــوم را در 
جایــگاه محّبت خــدا می نشــانند و آدمــی را از 

لّذت زندگی مؤمنانه محروم می سازند.
الزمه لــّذت زندگــی مؤمنانــه، دوســتی خدا و 

پیروی از فرامین فرستادگان الهی است.

دوری از گناه
از نشــانه های مهــّم دوســتی با خداونــد، این 
گنــاه فاصلــه  کــه شــخِص ُمحــب، از  اســت 
بگیــرد. امــام صــادق)ع( دوســتی خــدا را بــا 
گناه، ناســازگار می داند و می فرماید: »چگونه 
می توان از محّبت خدا سخن گفت و از فرمان 
کــرد؟ هــم ایشــان فرمــود: »در  او ســرپیچی 
جســتجوی شــیرینی عبــادت بــودم، آن را در 
ترک گناه یافتم.« حضرت موسی)ع( در حال 
رفتن بــه کوه طــور بــود کــه جوانی با تمســخر 
به ایشــان گفت: »بــه خداوند بگو چــرا هرچه 
گناه می  کنم، مــرا عذاب نمی کنــی؟« حضرت 
موســی)ع( مشــغول عبــادت شــد و از بیــان 
درخواســِت جــوان به خداوند شــرم داشــت؛ 
بــه موســی)ع( خطــاب شــد: »آن جــوان چــه 
گفت؟« حضرت پاســخ داد: »خدایــا! تو خود 
بهتــر می دانی.« خطــاب آمــد: »بــه آن جوان 
کرده ایــم؛  بگــو مدت هاســت تــو را مجــازات 

کــه لــّذت مناجــات بــا خــود را از تــو  همیــن 
گرفته ایم، باالترین مجازات است.«

مناجات با خدا
پس از شناخت، محّبت، پیروی از دستورات 
الهــی و تــرک گنــاه، به تدریج وجــود ُمِحــب از 
شور و اشتیاق لبریز می شود و میل به راز و نیاز 
بــا محبــوب در درون او شــعله ور می گــردد؛ تــا 

جایی که وجودش غرق معبود خواهد شد.
عوامــل متعــددی می توانــد لــّذت معنــوی را 
بــرای انســان فراهــم آورد، امــا در ایــن میــان، 
هیــچ عاملــی بــه انــدازه محّبــت و دوســتی 
در  ایــن رو  از  نیســت.  لّذت بخــش  متقابــل 
آیــات قــرآن بــر محّبت تکیــه شــده اســت. در 
تعدادی از آیات قرآن ابتدا به توصیف بهشت 
و ویژگی های آن پرداخته شده است؛ مانند: 
اٍت َتْجری  »َوَعَد اهلُل اْلُمْؤِمنیَن َواْلُمْؤِمناِت َجّنَ
ِکَن  ْنهــاُر خاِلدیــَن فیهــا َو َمســا

َ ْ
ِمــْن َتْحِتَهــا ال

ــاِت َعْدٍن.« بدون شــک، وعده   َبــًة فی َجّنَ َطّیِ
بهشــت، بــرای مؤمنــان لّذت  بخــش اســت. 
در ادامــه ایــن آیــه، بعــد از بشــارت مذکــور، از 
»رضوان الهــی« به عنــوان کامیابی بــزرگ یاد 
کَبــُر ذِلــک 

َ
شــده اســت؛ »َو ِرْضــواٌن ِمــَن اهلِل أ

ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعظیــُم.« از ایــن مطلــب می تــوان 
دریافت که رضوان، پاداش ویژه گروه خاصی 

از مؤمنان است.
اهمیــت محّبــت در قــرآن، چنــان زیاد اســت 
کــه در شــماری از آیــات قــرآن، محّبت خــدا از 
شــرایط ایمان راســتین شــمرده شــده است؛ 
؛ آنــان کــه ایمــان  ــا هلِلَِّ  ُحّبً

ُ
َشــّد

َ
ذیــَن آَمُنــوا أ

َ
»اّل

آورده اند، محّبتشان به خدا بیشتر و شدیدتر 
] از غیر خدا[ اســت.«. همچنین، آیاتی که یاد 
ال ِبِذْکــِر اهلِل 

َ
خــدا را منشــأ آرامــش می دانــد؛ »أ

َتْطَمِئــّنُ اْلُقُلــوُب« و نیــز آیاتــی که منشــأ نزول 
نَزَل 

َ
ــِذی أ

َ
آرامــش را خداوند می دانــد؛ »ُهــَو اّل

ــِکیَنَة ِفــی ُقُلــوِب اْلُمْؤِمِنیَن.« ایــن آیات،  الّسَ
یــادآور  را  لّذت هــای مؤمنانــه  در حقیقــت، 
می شــوند؛ زیــرا، آرامــش و رهایــی از تــرس و 
نگرانی کــه در این آیات به آن ها اشــاره شــده، 
از مهم ترین عوامل لّذت زندگی ایمانی است.

دوســتی  و  محّبــت  لــّذت،  عامــل  مؤثریــن 
اســت و کلمــات معصومــان علیهــم الســالم، 
کنــده از تعابیری اســت که محّبت آنــان را به  آ
خداونــد نشــان می دهــد. همیــن محّبــت، 

موجب می شــود که نهایــت آروزی ایشــان راز 
و نیاز با خدا باشــد. امــام علی)ع( بــه خداوند 
ْنــَت َغاَیُة َمْطُلوِبــی؛ تو پایان 

َ
عرض می کند: »أ

آرزوهای منی.« و در دعای کمیل می فرماید: 
ی َصَبــْرُت َعَلی  ِدی َو َمــْواَلَی َو َرّبِ »ِإَلِهــی َو َســّیِ

ْصِبُر َعَلی ِفَراِقَك«
َ
َعَذاِبَك َفَکْیَف أ

امــام ســجاد)ع( ضمن بیــان محّبت خــود به 
خــدا، نگرانــی خویــش را از دوری حــق یــادآور 
ُدِنــی.« و یا  ــاَك ُتَبّعِ ــی ِإّیَ می شــود: »أم َبْعــَد ُحّبِ
می فرماید: »دلی را که در کمند عشــقت اسیر 
کردی، چگونه در آتــِش قهرت می ســوزانی؛ َو 
ِتَك َکْیــَف ُتْحِرُقُه ِبَحَراَرِة 

َ
َضِمیٌر اْنَعَقَد َعَلی َمَوّد

ِنیَراِنَك.«
این عشق ورزی، در مناجات المحّبین به اوج 
ِذی َذاَق َحاَلَوَة 

َ
خود می رســد: »ِإَلِهی َمْن َذا اّل

ِتَك َفــَراَم ِمْنَك َبَداًل؛ و کیســت که با مقام  َمَحّبَ
قرب تو ُانــس گیرد و روى از تــو برتابد و دیگری 

را برگزیند؟«
اســتاد شــهید مطهــری می نویســد: »مــا یک 
سلسله لذت هاى معنوى داریم که معنویت 
ما را بــاال می بــرد. براى کســی که اهــل تهّجد 
و نماز شــب باشــد، جــزو صادقیــن و صابرین 
و مســتغفرین بالســحار باشــد، نمــاز شــب 
کــه یــک نفــر  لــذت و بهجــت دارد. آن لذتــی 
نماز شــب خوان حقیقی و واقعی از نماز شــب 
خــودش می بــرد، از آن اْســَتْغِفُر اهلَل َو اتــوُب 
اَلیه ها می بــرد، از آن اْلَعْفو گفتن ها و یادکردن 
کردن هاى حداقــل چهل مؤمن می برد  و دعا
گفتن هــا  کــه از آن یــاَرب یــاَرب  و آن لذتــی را 
کــه در  می بــرد، هیچ وقــت یــک آدم عیــاش 
کاباره ها می گردد، احساس نمی کند. لذت آن 
نماز شــب خوان، خیلی عمیق تــر، نیرومندتر 
و نشــاط بخش تر اســت. به خدا قســم! لذات 
یک مرد با ایمان در آن وقت شــب، برابر است 
با یــک عمــر لــذت مــادى در ایــن دنیــا... و ما 
چنیــن اشــخاصی را دیده ایــم؛ بــه لذت هاى 
کــه مــا دل بســته ایم، هیــچ اعتنــا  مــادى اى 

ندارند.
کــه مــن ذکــر خیــرى از پــدر  چــه مانعــی دارد 
یــادم  کــه  وقتــی  از  بکنــم.  خــودم  بزرگــوار 
می آیــد - حداقــل از چهل ســال پیــش - من 
می دیــدم این مــرد بــزرگ و شــریف هیچ وقت 
نمی گذاشــت و نمی گــذارد کــه وقــت خوابش 
از ســه ســاعت از شــب گذشــته تأخیر بیفتد. 

خداشناسی یعنی درک این حقیقت که خداوند آفریننده، مدبّر و مربّی جهان هستی و انسان 
است و همه موجودات همواره نیازمند او هستند

پس از شناخت، 
محبّت، پیروی از 
دستورات الهی 
و ترک گناه، 
به تدریج وجود 
ُمِحب از شور 
و اشتیاق لبریز 
می شود و میل به راز 
و نیاز با محبوب در 
درون او شعله ور 
می گردد؛ تا جایی 
که وجودش غرق 
معبود خواهد شد.

عوامل متعددی 
می تواند لّذت 
معنوی را برای 
انسان فراهم 
آورد، اما در این 
میان، هیچ عاملی 
به اندازه محبّت 
و دوستی متقابل 
لّذت بخش نیست
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شام را سر شــب می خوَرد و سه ساعت از شب 
گذشــته می خوابــد و حداقــل دو ســاعت - و 
در شــب هاى جمعه ســه ســاعت - بــه طلوع 
صبح مانده بیدار می شود و حداقل قرآنی که 
تالوت می کند، یک جزء اســت و با چه فراغت 

و آرامشی نماز شب می خواند!«

دوست داشتن دوستان خدا
و  عصمــت  اهل بیــت  تشــیع،  اندیشــه  در 
طهارت علیهم الســالم همچون پیامبر مکرم 
باالتریــن  در  و  اســالم )ص(، محبــوب خــدا 
و  دارنــد  قــرار  خداونــد  بــا  دوســتی  ســطح 
دوست داشــتن آنان، نشــانه دوســتی با خدا 
و از ارکان ایمــان محســوب می شــود. پیامبــر 
گرامــی اســالم)ص( می فرمایــد: »ِلــکّلِ َشــٍئ 
نا أْهَل اْلَبْیِت.«  أســاٌس وأســاُس ااِلْســالِم ُحّبُ
یکــی از اصحاب امــام صــادق)ع( نقــل کرده: 
کــه امــام حضــور داشــت، یکــی  در مجلســی 
گفــت: از خــدا بهشــت را مســئلت  از حضــار 
کنون نیز  می کنم.« امام)ع( فرمود: »شما هم ا
در بهشت هســتید. از خدا بخواهید تا شما را 
ج نکند؛ حاضــران با شــگفتی  از بهشــت خــار

ْنَیا!« امام 
ُ

گفتند: »ُجِعْلَنا ِفــَداَك َنْحُن ِفــی الّد
وَن ِبِإَماَمِتَنــا؛ آیــا بــه   َلْســُتْم ُتِقــّرُ

َ
پاســخ داد: »أ

امامت مــا اقــرار نکرده اید؟« حاضــران جواب 
ِة  دادند: »آری.« امام فرمود: »َهَذا َمْعَنی اْلَجّنَ
ْن 

َ
ُلوا اهلَل أ

َ
ِة َفاْســأ َقّرَ ِبِه َکاَن ِفی اْلَجّنَ

َ
ِذی َمْن أ

َ
اّل

 َیْســُلَبُکم.«  بــر اســاس ایــن روایــت و مانند 
َ

ال
آن، والیت اهل  بیت علیهم الســالم حضور در 
بهشــت اســت و حضور در بهشــت، اوج لّذت 

مؤمنانه است.

معادباوری و اشتیاق به مرگ
در آموزه هــای دینــی، مبــدأ و مقصــد جهــان 
به هم گره خــورده اســت. ایــن امــر، در ایجاد 
زندگی مؤمنانه نقش اساســی دارد. از ســوی 
دیگــر، »مــرگ« یکــی از پندآموزتریــن حوادث 
زندگی بشری است که توّجه به آن، قلب های 
مســتعد را از خــواب غفلت بیــدار کــرده، غرور 
و نخــوت را از اعمــاق جــان آدمــی ریشــه کن 
می ســازد. یاد مرگ و قیامت در تربیت انسان 
تأثیــر فراوانــی دارد و در منابــع روایــی اســالم 
نیز بدان اشــاره شــده اســت. امام صادق)ع( 
خواهش هــاى  مــرگ،  »یــاد  می فرمایــد: 

نفــس را می میرانــد، رویشــگاه هاى غفلــت را 
ریشــه کن می کنــد، دل را بــا وعده هــاى خــدا 
نیــرو می  بخشــد، طبــع را لطیــف می ســازد، 
پرچم هــاى هــوس را در هم می شــکند، آتش 
حــرص را خامــوش می ســازد و دنیــا را در نظــر 
نیــز  کــرم)ص(  ا پیامبــر  می کنــد.«   کوچــک 
ْنَیا ِذْکــُر اْلَمْوِت 

ُ
ْهــِد ِفی الّد ْفَضُل الّزُ

َ
فرمــوده: »أ

ِر ِذْکُر 
ُ
َفّک ْفَضُل الّتَ

َ
ْفَضُل اْلِعَباَدِة ِذْکُر اْلَمْوِت َو أ

َ
َوأ

اْلَمْوِت؛ برترین زهد در دنیا، بهترین عبادت و 
بافضیلت ترین اندیشــه ها، یاد مرگ اســت.« 
آثــار یادشــده، زمینه هــای توجــه بــه خــدا و 
افزایش محّبت به پروردگار را به  وجود می آورد 
و محّبــت، مؤثرترین عامــل برای رســیدن به 
کــه پیوســته  لــّذت مؤمنانــه اســت. کســانی 
به یاد قیامــت و مرگ باشــند، حقــارت دنیا را 
به خوبی در می یابند و شــوق عروج و رهایی از 
زندان دنیا در آنان ایجاد می شــود. بنابراین، 
یکی دیگــر از شــاخص های زندگــی مؤمنانه و 
برخــورداری از لــّذت ایمان، اشــتیاق به مرگ 

است.

بهره مندی مشروع از نعمت های مادی
منابع اســالمی، هرگــز مؤمنــان را از لّذت های 
آیــات و  مــادی محــروم نمی کنــد، بلکــه در 
از  اســتفاده  بــه  مؤمنــان  فراوانــی،  روایــات 
حــالل  لّذت هــای  و  شــادمانی  زیبایی هــا، 
»ُکُلــوا«،  واژه  شــده اند.  ترغیــب  نیــز  مــادی 
20 بــار در قــرآن تکــرار شــده و در 1۸ مــورد، بــه 
مؤمنان دســتور داده شــده که از رزق  گوارای 
باِت ما  خداوند اســتفاده کنند؛ »ُکُلوا ِمــْن َطّیِ
ُکــْم.« آنچه در اســالم نکوهش شــده و از  َرَزْقنا
گرایی  آن منع گردیده، ظلم بــه دیگران، دنیا
و سرکشی در برابر خداســت؛ »َوال َتْطَغْوا فیِه« 
کــه موجبات خشــم  همیــن سرکشــی اســت 
خداوند را فراهم می ســازد؛ نیز آنچه نکوهش 
کام جویــی و  شــده، زیــاده روی و اســراف در 
ُه 

َ
لّذت طلبی است: »ُکُلوا َو اْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفوا ِإّن

ال ُیِحّبُ اْلُمْسِرفیَن.« و یا در برخی آیات آمده: 
َج ِلِعبــاِدِه  ْخــَر

َ
تی أ

َ
َم زیَنــَة اهلِل اّل »ُقــْل َمــْن َحــّرَ

ذیَن آَمُنوا ِفی 
َ
ْزِق ُقْل ِهــَی ِلّل باِت ِمــَن الّرِ ّیِ

َوالّطَ
ْنیا...« بدیهی است که علت اصلی 

ُ
اْلَحیاِة الّد

ایــن محدودیــت و ممنوعیــت، آســیب های 
کــه در  جبران ناپذیــر روحی و جســمی اســت 

 .افراط و تفریط وجود دارد
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شـیخ قمـی در نجف اسـتعداد زیـادی از خود نشـان 
داد، به خصـوص در علـوم نقلـی و روایـی بـه زودی 
کـه تبحـر فراوانـی دارد. هرچـه نباشـد  معلـوم شـد 
خـود،  عصـر  بـزرگ  محـدث  و  فقیـه  محضـر  از  او 
یعنـی محـدث نـوری کسـب فیـض نمـوده بـود. وی 
شـش سـال در نجـف مانـد و پـس از اتمـام تحصیل، 

بـه ایـران برگشـت و تـا آخـر عمـر در حـوزه علمیـه قـم بـه تحصیـل و 
تدریـس علـوم دینـی پرداخـت.

نتیجـه تـالش و تحقیـق شـبانه روزی شـیخ عبـاس در علـوم نقلـی و 
کتـاب »سـفینه البحار و مدینه اآلثـار« جمـع شـده اسـت.  روایـی در 
کتـاب، تدویـن و تلخیصـی موضوعـی از» بحاراالنـوار« عالمـه  ایـن 

کتابخانه هـا موجـود اسـت. کـه امـروز در  مجلسـی اسـت 
از جهـت حفـظ معنویـت و  کـه  مرحـوم محـدث قمـی در دورانـی 
حقیقـت معـارف دیـن در نـزد مـردم بـه سـبب هجوم هـا و انحرافـات 
کتابـی بـا نـام  نا اهـالن نگـران بـود، بـه مطالعـه، تدویـن و تنظیـم 

اعمـال واجـب  از  الجنـان« شـامل فهرسـتی  »مفاتیـح 
کـه بـه زودی  کتابـی  و مسـتحب طـول سـال پرداخـت. 
و  هـر خانـه  کنـون در  ا و هـم  الهـی شـد  کتـاب  همـراه 
مسـجد و زیارتگاهـی بـه عنـوان رسـاله ای در بـاب سـیر 
و سـلوک عملـی در اختیـار مشـتاقان بندگـی و عبـادت 

. سـت ا
کـه  بـاب مفصـل و مطـول اسـت  بـر سـه  مفاتیح الجنـان مشـتمل 
هریـک بـه ترتیـب بـه هشـت، یـازده و ده فصـل تقسـیم شـده اند. 
فصـول بـاب اول، تعقیبـات مشـترکه و مختصـه، دعاهای ایـام هفته 
و زیـارات آن بـا نـام معصومیـن)ع(، اعمـال روز جمعـه، ادعیـه مأثـوره 
و مناجـات خمس عشـره را در بـر می گیـرد. بـاب دوم در برگیرنـده 
فضیلـت اعمـال در مناسـبت های تقویم سـال های رومی و شمسـی 
اسـت و دیگر باب مشـتمل بـر فضیلـت و کیفیـت زیـارت مراقـد مطهر 
کـن متبرکـه، اذن پیـش و دعـای پـس از آن و  معصومیـن)ع( و اما
همچنیـن زیـارات جامعـه و صلـوات بـر حجـج طاهـره)ع( اسـت. در 

نگاهی دوباره به ساختار 
مفاتیح الجنان

 پیوند قرآن 
کلید درهای  با 
بهشت

مسعود عزیزی

مرحوم آقا شیخ عباس قمی)ره( معروف به محدث 
قمی یا خاتم المحدثین، از بزرگان و اعاظم محدثان 
شیعه به شمار می آید. شیخ در سال 1294 قمری در 
قم به دنیا آمد و پس از این که بخشی از علوم دینی و 
گذراند، در  سطح را در جوار حضرت معصومه )س( 
آغاز دهه سوم زندگی به نجف رفت و مجاور موالی 
متقیان )ع( شد تا ادامه علوم و عقاید اسالمی را در 

حوزه نجف بخواند.

خوانش
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خاتمـه نیـز مطالبـی در فضیلـت زیـارت قبـور انبیـا)ع(، امامـزادگان و 
مؤمنیـن و هدیـه فرسـتادن بـرای آن هـا ذکـر شـده اسـت.

کتـاب  ایـن  بـه  ملحقاتـی  بعد هـا  قمـی)ره(  عبـاس  شـیخ  مرحـوم 
کـه در بعضـی از نسـخ بـه صـورت ملحقـات مفاتیح الجنـان  افـزوده 
بنـدی قیـد شـده  قالـب   همـان تقسـیم  بـه چشـم می خـورد و در 
اسـت؛ چرا کـه وی از راهیابـی تحریـف و رخنـه خرافات به اثـر خویش 
نیـز  مذمـوم  امـر  ایـن  بـه  نسـبت  ملحقـات  آغـاز  در  و  بـود  ترسـان 
هشـدار می دهـد و تحریف کننـدگان در مفاتیـح را بـه عـذاب الهـی وا 

می گـذارد.
ایشـان  دیگـر  کتـاب  قدیمـی،  و  خطـی  نسـخ  در  ایـن،  بـر  عـالوه 
»الباقیـات الصالحـات« در حاشـیه صفحـات بـه چـاپ رسـیده بـوده 
گانـه تحـت عنـوان ملحقـات دوم بـه پایان  کـه بعد ها بـه صـورت جدا

ایـن اثـر ارزشـمند اضافـه شـده اسـت.
البتـه نکتـه ای که نبایـد از نظـر دور داشـت این اسـت که تمـام ادعیه 
و اذکار معتبـر شـیعه بـه صـورت یک جـا در مفاتیح الجنـان گـردآوری 
کتـاب بـه  نشـده اسـت. مرحـوم شـیخ عبـاس قمـی در تألیـف ایـن 
کفعمـی، »زادالمعـاد« مجلسـی و »اقبـال«  آثـاری چـون »مصبـاح« 

سـید بـن طـاووس التفـات ویـژه نشـان داده اسـت.
بـرای مثـال مرحـوم محـدث قمـی زیـارت معتبـر ناحیـه مقدسـه را 
گردیـده  کتـاب »مـزار« اثـر مرحـوم محمـد بـن مشـهدی نقـل  کـه در 

اثـر معـروف- در مفاتیح الجنـان  بـا وجـود شـهرت و اعتبـار ایـن   -
کتـاب دیگـر خـود »نفـس المهمـوم« بـه بخشـی  گرچـه در  نیـاورده؛ ا
دعـای   ۵4 از  یـا  و  اسـت  نمـوده  ارجـاع  و  اسـتناد  زیـارت  ایـن  از 
صحیفـه سـجادیه فقـط دعـای مکارم االخـالق را در مفاتیح الجنـان 
کـه وی بنـا داشـته فقـط از آن چنـد اثـر  کـرد اسـت؛ چـرا  ذکـر و بیـان 
کنـد. سـابق الذکر بـه عنـوان مرجـع و مأخـذ اثـر خویـش اسـتفاده 

کتـاب، تواضـع و  کـه در عصـر خـود از جهـت انـس بـا  محـدث قمـی 
از  پـس  بـه شـمار می رفـت،  عـام  و  زبانـزد خـاص  زهـد،  و  اخـالص 
عمـری تـالش، خدمـت بـه دیـن مبیـن اسـالم و مذهـب حقـه شـیعه 
و تحمـل سـختی ها و مرارت هـا در تألیـف آثـار ارزشـمند و فـراوان در 
سـال 13۵9 قمـری از دنیـا رفـت و در صحـن مطهـر علـوی در نجـف، 
ک سـپرده شـد. در جـوار مزار اسـتادش مرحـوم محـدث نوری به خا
در  قـرآن  بـا  مفاتیح الجنـان  شـدید  پیونـد  ایـن  بـه  کمتـر  شـاید 
عصرمـان توجـه کرده ایـم و ایـن مسـئله بـه دلیـل حجـاب معاصـرت 
کـه تأمـل  کمـی  بـرای مـا امـری طبیعـی و روزمـره شـده اسـت؛ امـا 
کـه از میـان ایـن همـه تألیـف حدیثـی  کنیـم  کنیـم و بـه ایـن فکـر 
کنـار  کتـاب را  کتـاب دینـی، چـرا همیشـه و در همـه جـا تنهـا یـک  و 
کار بـوده و  کـه یقینـًا رازهایـی در  قـرآن می بینیـم، تصدیـق می کنیـم 
گیـر  خلـوص خاصـی در میـان بـوده کـه ایـن اثـر این قـدر مانـدگار و فرا

 اسـت.  شـده 

تمام ادعیه و اذکار 
معتبر شیعه به 
صورت یک جا 

در مفاتیح الجنان 
گردآوری نشده 

است. مرحوم شیخ 
عباس قمی در 

تألیف این کتاب 
به آثاری چون 

»مصباح« کفعمی، 
»زادالمعاد« 

مجلسی و »اقبال« 
سید بن طاووس 

التفات ویژه نشان 
داده است



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

دعــا، اظهــار احتیــاج و نیــاز نــزد خداونــد بی نیــاز اســت. دعــا بیــان 
تهیدســتی، فقر و ندارى به محضــر غنی مطلق و مالک جهان هســتی 
اســت. دعا برای هر انســان نیازمند و غنی، موجب آرامــش قلب و روح 
می شــود. دعا، نه تنهــا بــرای انســان آرامش بخش اســت، بلکــه او را از 

قدرت غیر خدا نیز   بی نیاز  می کند.
عالی تریــن گونــه دعا زمانی اســت کــه دعا خــود هدف، عمــل و مقصد 
باشد. آن ها که می خواهند در یک جمله از فقر، ضعف و عجز خویش و 

از توجه، لطف و قرب او حرف بزنند، دعا می کنند.
این که دعا تنها به عنوان یک ابزار محســوب شــده و هدف از دعا، تنها 
اجابت خواســته و نیاز فرض شود، تصوری اشتباه اســت؛ زیرا این گونه 
نیست که کارکرد دعا، تنها واسطه شدن برای برآوردن نیاز باشد، بلکه 
دعا خــود، نیــازی برای روح انســان اســت و خــودش هدف محســوب 
می شــود. هــدف از دعــا و مناجــات، طلــب اتصــال به خــدا و ســخن با 
برترین موجود عالم است. از این رو، دعا به عنوان عنصری که موجب 
ارتباط میان خلق و خدا می شــود، فی نفســه دارای ارزش است. حال 
گر دعا و درخواســت بنــده بــه درگاه خداونــد مورد قبــول قــرار گرفته و  ا
مســتجاب شــود که خود فیض باالتری اســت. همان گونه که موســی 
کلیم اهلل در پاسخ به خداوند که می فرماید: »این چیست که در دست 
توست؛ َو ما ِتْلَک ِبَیمیِنَک  یا ُموســی « عرض می کند: »قاَل ِهَی َعصاَی 

ْخرى .«
ُ
 ِبها َعلی  َغَنمی  َو ِلَی فیها َمآِرُب  أ

ُ
ُهّش

َ
ُؤا َعَلْیها َو أ

َ
َتَوّک

َ
أ

سّرِ توضیحات مفّصل حضرت موسی)ع( در پاسخ به یک سؤال ساده، 
در عبــارت امــام صــادق )ع( این گونــه تبییــن شــده اســت کــه حضرت 
موسی)ع( با این کار می خواســت با خداوند سخن بگوید و این سخن 

گفتن، خودش لّذتی مضاعف دارد.

تأثیر دعا در زندگی انسان
دعا و نیایش، آثار ارزشمندی در زندگی و سرنوشــت انسان داشته و در 
معارف دینی، به خصوص عرفان و اخالق اســالمی، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت و می تواند پله رســیدن به کمال باشــد. آنچــه زندگانی 
انســان را از دیگر مخلوقات متمایــز می کند، حاالت روحــی و معنوی و 
دارا بودن اخالق انسانی اســت. اســالم به عنوان آخرین روش و قانون 

برای زندگانی بشر دیروز و امروز و نیز تمامی اعصار، برنامه های آسمانی 
ویژه ای ارائه کرده است.

جدا از این که مضامین عبارات عرفانی و اخالقی در ادعیه و مناجات، 
آن چنان شــیوا و دلرباســت که انســان را همراه بــا نواهــای عارفانه به 
پــرواز درمــی آورد و موجــب تصفیــه روح، صفــای باطــن و آرامــش و 

آموزه های اخالقی در 
ادعیه و مناسک گروهی

نظر
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نکته

تســکین خاطر بیــن تمامــی انســان ها خواهد شــد، اهل بیــت)ع( به 
دو صورت، اخالق و معــارف دینی را به مســلمانان آمــوزش داده اند؛ 
از یــک ســو، بــه صــورت مســتقیم آموزه هــای اخالقــی را بــه مــردم 
آموزش داده و خواســتار انجام آن شــده اند و از ســوی دیگر، بسیاری 
از آموزه هــای اخالقــی را در ذیــل ادعّیه هایــی زیبــا و بــه صــورت غیــر 
مســتقیم، به مردم القا کرده اند. از ایــن رو، یکی از آثــار قرائت و توجه 
به دعاهای منقول از امامان)ع(، ترویج فرهنگ و اخالق اســالمی در 

جوامع بشری است.
در این جا با توجه به آیات و روایات، به چند مــورد از آثار دعا و مناجات 

اشاره می شود:
1. رهایی از مشکالت

در ســوره انبیا خــدای ســبحان به داســتان حضــرت یونس)ع( اشــاره 
ْن َلْن َنْقِدَر َعَلْیِه 

َ
وِن ِإْذ َذَهَب ُمَغاِضبًا َفَظّنَ أ نموده، می فرماید: »َو  َذاالّنُ

اِلِمیَن 
َ

ْنَت ُسْبَحاَنَک ِإّنِی ُکْنُت ِمَن الّظ
َ
 أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
ْن ال

َ
ُلَماِت أ

ُ
َفَناَدى ِفی الّظ

ْیَناُه ِمَن اْلَغّمِ َو َکَذِلَک ُنْنِجی اْلُمْؤِمِنیَن؛ و یونس را  * َفاْســَتَجْبَنا َلُه َو َنّجَ
به یادآور در آن هنگامی که خشــمگین از میان قــوم خود رفت و چنین 
می پنداشــت که ما بــر او تنگ نخواهیــم گرفت؛ امــا موقعی کــه در کام 
نهنگ فــرو رفــت، در آن ظلمت ها فریــاد زد: خداوندا! جــز تو معبودی 
نیســت، منزهی تــو، من از ســتمکاران بــودم، ما دعــای او را بــه اجابت 
رســاندیم و از آن انــدوه نجاتــش بخشــیدیم و همین گونــه مؤمنــان را 

نجات می دهیم.«
گر انســان مؤمن، شــرایط و آداب  از آیه این گونه اســتفاده می شــود که ا
دعــا و نیایش را رعایت کنــد، دعایش بــه اجابت خواهد رســید. پیامبر 
خاتــم)ص( می فرمایــد: »خداوند هرگاه پیامبــری را می فرســتاد، به او 
می فرمود: هرگاه امر ناخوشایندی تو را اندوهگین ساخت، مرا بخوان 
تا پاســخ دهــم. خداونــد ایــن نعمــت را به امــت من نیــز ارزانی داشــته 
ْســَتِجْب َلُکــْم؛ مــرا بخوانیــد تا 

َ
اســت؛ آن جــا کــه می فرمایــد: اْدُعوِنــی أ

اجابت کنم شما را.«
2. تحصیل نعمت های الهی

انســان های مؤمن با دعا و نیایش می توانند دِر نعمت هــای الهی را به 
روی خود گشوده و با استفاده از آن، موفقیت های فراوانی را به دست 
ــَل اهلُل ِبِه َبْعَضُکْم  ْوا َما َفّضَ  َتَتَمّنَ

َ
آورند. در ســوره نســاء می خوانیم: »َو ال

ْکَتَسْبَن َو  ا ا َساِء َنِصیٌب ِمّمَ ْکَتَسُبوا َو ِللّنِ ا ا َجاِل َنِصیٌب ِمّمَ َعَلی َبْعٍض ِللّرِ
ُلوا اهلَل ِمْن َفْضِلــِه ِإّنَ اهلَل َکاَن ِبُکّلِ َشــْیٍء َعِلیمــًا؛ برتری هایی را که 

َ
اْســأ

خداوند نســبت به بعضی از شــما بر بعضی دیگر قــرار داده، آرزو نکنید. 
مردان نصیبی از آنچه به دســت می آورند دارنــد و زنان نصیبی، و نباید 
حقــوق هیچ یــک پایمــال شــود و از فضــل و رحمــت خــدا بخواهیــد و 

خداوند بر هر چیزی داناست.«
گر بند  کرم)ص( می فرماید: »برای هر حاجتی که دارید، حتی ا پیامبر ا
کفش باشــد، دســت خواهش به ســوی خدای بلند مرتبــه دراز کنید، 

زیرا تا او آن را آسان نگرداند، آسان نشود.«
امام صادق)ع( در روایتی می فرماید: »نزد خداوند مقامی است که جز 
گر بنده ای، دهان خود را از دعا  با دعا و تقاضا، نمی توان به آن رسید و ا

فرو بندد و چیزی تقاضــا نکند، چیزی بــه او داده نخواهد شــد. پس از 
خدا بخواه تا به تو عطا شــود؛ چــرا که هــر دری را بکوبید و اصــرار کنید، 

سرانجام گشوده خواهد شد.«
3. دفع بالها

انســان موجــودی ضعیــف، ناتــوان و آســیب پذیر و در عیــن حــال 
سطحی نگر است و تا زمانی که ســختی و مشکالت گریبانش را نگرفته 
باشد، متوجه ضعف و ناتوانی خود نبوده، مغرور و متکبر است و دنیا را 
به کام خود می بینــد. در آموزه های دینی، به انســان آمــوزش داده اند 
که غرور و خودخواهی را کنار گذاشــته، قبل از آن که سختی، مشکالت 
و بالها دامن گیرش شــود، با دعا و نیایش بالها را از خود دور سازد. امام 
علی)ع( می فرمایــد: »امواج بال را با دعا دفع کنیــد.« در حدیث دیگری 
از امام صادق )ع( می خوانیم: »قبل از آن که بال به شــما نازل شود، دعا 
کنید که خداوند به واســطه دعــا، بال را دفــع می کند.« امام ســجاد)ع( 
می فرمایــد: »دعــا و بال، تــا روز قیامــت با هــم هســتند و دعا، بــال را دفع 

گر نزول آن قطعی شده باشد.« می کند؛ حّتی ا

معارف اخالقی در دعای ابوحمزه ثمالی
برای مثال، نگاهی به دعای ابوحمزه ثمالی، به عنوان یکی از زیباترین 
و پرمحتواترین این ادعیــه، در ارائه بخش عظیمــی از معارف اخالقی، 
غیر قابــل انــکار اســت. در ایــن دعــا، عــالوه بــر این کــه از عباراتــی زیبا و 
جذاب اســتفاده شــده و مضامین عرفانی بلندی در آن وجود دارد، در 
عرصه تعلیم اخالق عملی برای مســلمانان نیز جایگاه رفیعی دارد؛ به 
گونه ای که شــاید بتــوان اّدعا کرد ایــن دعا در حقیقــت، کتاب معرفت 
و خداشناسی است و مشــتمل بر مطالب مختلف عرفانی، اجتماعی، 
سیاســی و اخالقی، و در واقع، مدرسه تعلیم شــیوه راز و نیاز با پروردگار 

به انسان های حقیقت جوست.
آیــت اهلل قوچانــی، مؤلــف کتــاب معــروف »ســیاحت غــرب«، کــه در 
دوران طلبگــی هــم درس و هم مباحثــه  آیــت اهلل العظمــی بهجــت 
در نجــف بودنــد، در وصــف عظمــت و بزرگــی آیــت اهلل بهجــت نقــل 
می کردند که ایشــان هر شــب جمعه  به کوفه می آمدند و تــا صبح در 
مســجد کوفه به عبادت و نماز شب مشــغول بودند و فقط در قنوت 
نماز وتــر، قبــل از دعا بــرای چهــل مؤمــن، دعــای ابو حمــزه ثمالی را 
تالوت می کردند! ایشــان همچنیــن فرمودند که در آن اّیــام جوانی، 
کســانی که شــب های جمعه مانند آیت اهلل بهجت، در مسجد کوفه 
حاضر می شدند، بســیار زیاد بوده اند و برخی تا پاسی از شب و برخی 
هم تا صبح بــه عبادت مشــغول بودند و از نظر ایشــان، تنها کســانی 
که در قنوت نماز وتر، دعای ابوحمزه ثمالــی را مانند آیت اهلل بهجت 
قرائــت می کردنــد، بیــش از هفتاد تــن در هــر شــب بودند! ایشــان با 
حالتی سرشار از تأســف در ادامه فرمودند: شــاید االن یک نفر هم در 
مســجد کوفه پیدا نشــود که ماننــد آن ایام چنیــن نماز شــبی به جا 

آورد.
حجم وســیعی از آموزه هــای اخالقی کــه در گســتره رفتار زندگــی به کار 
 .انسان ها می آید، در دعای ابوحمزه مورد اشاره قرار گرفته است

 اگر انسان مؤمن، 
شرایط و آداب 
دعا و نیایش را 

رعایت کند، 
دعایش به اجابت 

خواهد رسید. 
پیامبر خاتم)ص( 

می فرماید: 
»خداوند هرگاه 

پیامبری را 
می فرستاد، به او 

می فرمود: هرگاه 
امر ناخوشایندی 
تو را اندوهگین 

ساخت، مرا بخوان 
تا پاسخ دهم. 

خداوند این نعمت 
را به امت من 

نیز ارزانی داشته 
است؛ آن جا که 

می فرماید: اْدُعونِی 
أَْستَِجْب لَُکْم؛ مرا 
بخوانید تا اجابت 

کنم شما را.«



ادب

ارادت شاعرانه
سینمای ایران؛ بی رقیب در کشورهای اسالمی

جالل، یک تابلوی پرطرح و نقش
طوطیان شکرشکن هند
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یادداشت

از زندگی انسان شده است؛  ارکــان جدایی ناپذیر  از  سینما امــروز یکی 
کشوری به پخش  که بخش عمده ای از برنامه های تلویزیون هر  آن قدر 
گر نگاه دقیق تری به  فیلم های سینمایی می گذرد. با همه این اوصاف ا
وضعیت سینما در کشورهای اسالمی داشته باشیم، می بینیم علی رغم 
عالقه مردم به آثار سینمایی، این کشورها هنوز چنان که باید نتوانسته اند 
در عرصه سینما رشد داشته و از سینما به عنوان یک مدیوم برای ارائه 
اندیشه های دینی و اجتماعی شان بهره ببرند. شاید این سؤال برای 
کنون در چه  کشورهای مسلمان ا که سینمای  هر یک از ما پیش بیاید 
جایگاهی است و سینمای ایران چه موقعیتی دارد. 21 شهریور در تقویم 
گرفته است، به همین مناسبت جایگاه  کشورمان »روز ملی سینما« نام 

سینمای ایران در میان کشورهای منطقه را بررسی می کنیم.

از رونق سینمای مصر تا فیلم فارسی های ایرانی 
روزی روزگاری نــه چنــدان دور، مصــر پررونق تریــن ســینما در میــان 
کشــورهای اســالمی را داشــت. ســینمایی کــه هــر چنــد پررونــق بود، 
اما رنگ و بوی اســالمی نداشــت. دکتــر محمدرضــا آزاده فر، دانشــیار 
دانشــکده موســیقی دانشــگاه هنر تهران که پژوهش هــای ارزنده ای 
در راســتای بررســی موســیقی فیلم و به تبع آن ســینمای کشورهای 
اســالمی داشــته اســت، دربــاره ایــن موضــوع می گویــد: در ســینمای 
جهان اسالم که در آن جمعیت مردم عرب زبان از سایر ملل مسلمان 
بیشــتر اســت، می توان انتظار داشــت که فیلم های تهیه شــده به 
زبان عربی بیشترین مخاطب را جذب کنند. از بین کشورهایی 
که تولیدات سینمایی شــان به زبان عربی اســت، کشــور مصر 
قدیمی ترین و پررونق ترین ســینما را دارد. توســعه سینمای 
مصر، در قرن بیستم به حّدی بود که آن را در کنار کشور هایی 
ماننــد هنــد، مکزیــک و برزیــل قــرار داد. ســینمای مصــر مانند 
ســینمای دهه پنجاه ایران به شــدت وابسته به موســیقی است. 
در بسیاری از فیلم هایی که مقاصد تجاری را دنبال می کنند، در واقع 

فیلم بهانه ای برای نمایش صحنه های ساز، آواز و رقص عربی است.
او ادامه می دهــد: تا دهه هفتاد شمســی ســینمای مصر و ســینمای 
ایــران پرقدرت ترین ســینماهای جهان اســالم بودند، بــا این تفاوت 
که سینمای ایران  نگاهی به فیلم های تفکر انگیز و دنیای مستند نیز 
داشــت. به جز ســینمای مصر که توســط ایتالیایی ها پایه گذاری شد 
و ســپس جایگاه نســبتًا مســتقلی گرفت و تا حدودی الجزایر و در حد 
کمتر کشــور مغرب، ما با ســینمای قابــل توجهی در ســایر نقاط عربی 
مواجه نیستیم. ژانر غالب در ســینمای مصر ملودرام است. این ژانر، 
هم پیش از انقالب 19۵2 هم پس از آن، بیشترین تولیدات سینمایی 
مصــر را دربــر  می گیــرد و پیش بینــی می شــود پــس از انقــالب 2011 نیــز 

بیشترین توجه بازار سینمای مصر معطوف به آن باشد. 
به گفته این پژوهشــگر، عشــق عنصــر غالب همــه فیلم ها در ایــن ژانر 
است که با چاشــنی اغفال، تجاوز، بی عفتی، زندان، قتل، خودکشی 

»مهر و ماه« به مناسبت روز ملی سینما 
بررسی می کند

سینمای ایران؛ 
بی رقیب در 

کشورهای اسالمی
زینب مرتضایی فرد
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و دیوانگــی همراه می شــود. این عناصــر در قالب شــخصیتی که ترحم 
گر را برمی انگیــزد بــه بیننــده عرضــه می شــود. آوازهــای عربــی  تماشــا
و رقــص بــه صــورت زائد الوصفــی در ژانــر ملــودرام و کمــدی اســتفاده 
می شود. آهنگســازان موســیقی فیلم های مصری از گروه های سنتی 
عربی با عنــوان »تخت«، کــه در مصر به وفــور دیده می شــود، به ندرت 

استفاده می کنند.

سینمای عربی، سینمای ایرانی 
کــه بیشــتر بــه  او ادامــه می دهــد: ســینمای عربــی ترجیــح می دهــد 
برانگیختگی احساسات بپردازد تا به واقعیات. این گفته تا حد زیادی 
درباره موســیقی نیز مصداق دارد. موســیقی همیشــه ارتباطی عمیق 
و تنگاتنگ بــا زندگــی عاطفی هــر قشــری از مردم عــرب داشــته و فقط 

موسیقی صوفیان است که به نوعی مسیری متفاوت را طی می کند. 
این در حالی است که ســینمای ایران طی این سال ها در حال بررسی 
واقعیات پیرامون خود بــوده و هر چند بــا توجه به روحیه مــردم ایران 
ابعــاد احساســی را در فیلم هــای خــود داشــته، امــا از بیــان واقعیت ها 
غافل نشده و هرگز موضعش نادیده گرفتن واقعیات مهم جهان امروز 

و زندگی انسان ایرانی نبوده است. 
در هر صورت ســینما این روزها در کشــورهای عربی تبدیل به موضوع 
کنــون بیــش از پانصد شــبکه  مهمی شــده اســت و بــه گفتــه آزاده فــر، ا
عرب زبــان و هزاران ســالن ســینما در دنیــا، که بــه صــورت تلویزیونی، 
ماهواره ای و ســینمایی برای عرب زبانان دنیا به شــکل بیست و چهار 
ساعته در حال پخش برنامه هستند، فیلم و سریال به زبان عربی را به 

یک موضوع استراتژیک رسانه ای تبدیل کرده است.

ایران و مصر بعد از انقالب 
یک انقالب، سینمای ایران را اعتال می بخشد و انقالبی دیگر سینمای 
مصر را به افــول می کشــاند، آن قدر کــه حاال کشــور ترکیه در صــدد این 
باشــد که جــای مصــر را بگیــرد و در میان کشــورهای مســلمان بــا هنر 
سینما شناخته شود. هر چند ترکیه هم در فیلم ها و سریال هایش تنها 
ســایه ای نحیف از دین را به نمایش می گذارد و اســالم نمــود واقعی در 
اغلب فیلم هایش نــدارد. آزاده فر در این باره توضیــح می دهد: در مصر 
پس از انقــالب، ســینما رونــق خــود را از دســت داد و امروزه ســال های 
کم فروغی را طی می کند، اما برعکس در ایران پس از انقالب، سینمای 
ایــران رشــد کیفــی فوق العــاده ای داشــت و به تدریج جــای خــود را در 
محافل ســینمایی دنیا پیدا کرد. به همین نســبت موسیقی فیلم نیز 

دچار رشد بسیار خوبی شد. 
کم توجهــی بــه ســینمای مصــر و  کیــد می کنــد: بعــد از انقــالب و  او تأ
همچنین رشــد روزافــزون تولیــدات تلویزیونی در کشــور ترکیه، شــاید 
بتوان گفت ترکیه خواهان آن اســت که در آینده نقش ســینمای مصر 
را در بازار کالن ســینمای کشــورهای اســالمی اشــغال کند. ایــن امر به 

خاطر ضعفی اســت که از بعد از دهه هفتاد شمســی در 
ســینمای ایران آغاز شــد و ایــن رونــد متأســفانه ادامه 

دارد.

ترکیه مقابل ایران قد علم می کند؟
ســینمای مصر رونــدی رو بــه افــول را طــی می کند و 
ســینمای ترکیه در تــالش اســت تا جای ســینمای 
مصر را پــر کنــد. حال ایــن ســؤال پیــش می آید که 
آیــا ســینمای ترکیــه می توانــد از ســینمای ایــران 
کنون در حوزه کشورهای  پیشی بگیرد؟ هر چند ا
اســالمی بیشــتر نام ترکیــه شــنیده می شــود، اما 
گر سخن از آثار جدی اسالمی به میان  هنوز هم ا
بیاید، ســینمای ایران در برابر دیگر کشــورهای 

اسالمی قد علم خواهد کرد.  
کامــاًل روشــن اســت؛  دالیــل ایــن مدعــا هــم 
مدیــوم  بــه  پرداختــن  و  فیلمنامه نویســی 
کشــورهای  دیگــر  از  ایــران  در  ســینما 
اســالمی قوی تر اســت، چــرا کــه مؤلفه های 
اســالمی بودن یک اثر در مضمون، محتوا و 
نوع ارائه را به هنرمندانه ترین شکل ممکن 
تجربه هــای  کنــون  تا و  می کنــد  رعایــت 
موفقــی را پشــت ســر گذاشــته اســت. هر 
چند این کشــورها در برخی ابعــاد مانند 
ارائــه جهانــی داســتان و رمــان از ایــران 
پیشــی گرفته انــد، اما در عرصه ســینما 
کنــون حرف  با همــه تالش هایشــان تا
چندانی برای رقابت با سینمای ایران 

نداشته اند. 
فعالیت شــبکه هایی چــون آی فیلم 
ســریال هایی  موفــق  پخــش  و 
چــون »یوســف پیامبــر« و یــا فیلــم 
برخــی  در  روز«   33« ســینمایی 
کشــورهای مســلمان نشــان داده 
ســینمای ایران بیش از سینمای 
دیگــر کشــورهای اســالمی امکان 
برقــراری ارتباط بــا مخاطب خود 
را دارد، چــرا کــه خــود را ملــزم به 
کــرده  اســالمی  اصــول  رعایــت 
بــا  ارتبــاط  برقــراری  فضــای  و 
مخاطــب مســلمان را به خوبی 

 .می شناسد

یک انقالب، سینمای ایران را اعتال می بخشد و انقالبی دیگر سینمای مصر را به افول 
می کشاند، آن قدر که حاال کشور ترکیه در صدد این باشد که جای مصر را بگیرد و در 

میان کشورهای مسلمان با هنر سینما شناخته شود

فیلمنامه نویسی 
و پرداختن به 
مدیوم سینما در 
ایران از دیگر 
کشورهای اسالمی 
قوی تر است، چرا 
که مؤلفه های 
اسالمی بودن یک 
اثر در مضمون، 
محتوا و نوع ارائه را 
به هنرمندانه ترین 
شکل ممکن 
رعایت می کند و 
تاکنون تجربه های 
موفقی را پشت سر 
گذاشته است
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یاد

قدبلند، ترکــه ای و خنده رو؛ زود  جوش مــی آورد و زود گرم می گرفت. 
بــا همــه رفیــق بــود و همــه را از زیــر تیــغ تیــز نقــد و نیشــخند خــود 
می گذراند. دل در ادبیات داشت، در داستان و قصه. همین بود که 
فارســی اش تیزترین و تازه ترین نثر زمان خودش بود؛ زبانی که پیش 
از آن در فارســی ســابقه نداشــت. چنین دریــده و بی مجامله، قطعه 
قطعه یا به اصطــالح تلگرافی. انگار به خواننــده مورس می زند. کالم 
از احساســش می جوشــید، نه از ذهــن. بــرای همین نوشــته هایش 
اغلــب مدار بحــث را گــم می کنــد و جا بــرای برداشــت شــخصی باقی 
گــر عقل معــاش و خرد  می گــذارد؛ همیشــه اندکــی کم یــا زیــاد دارد. ا
مصلحت جو در نوشــته هایش جاری می شــد، دیگر چیــزی از جاللی 
که می شناسیم باقی نبود. اما سرش در بحث و نظر بود، در سیاست 
و فلســفه. حــق هــم داشــت. زاده دوران غریبــی بــود. وقتی بــه دنیا 
آمــد تــازه کودتا شــده بــود و پهلــوی داشــت ســر کار می آمد. بیســت 
ســالگی اش بــا ورود متفقیــن همــراه بــود و سی ســاله که بــود، کودتا 
شــد و نفت ملــی شــد. همیشــه ایــن پرســش باقی اســت که چــرا در 
مقابــل حســاس ترین واقعــه سیاســی عصــر خــود چنیــن بی خیال و 
طنزآمیز رفتار کرد. او که انگار وظیفه داشــت دربــاره هرچیز و هرکس 
نظــری بدهــد و متلکــی بینــدازد، ســر بزنــگاه خامــوش نشســت. اما 
حرف نوشــته های جــالل حکایت دیگــری اســت، گرچه بــرای درک 
ح مختصری از شــخصیت و زمانه اش الزم  قلمزنی های او چنیــن طر

است.
کــم ورق. موضوع  کتــاب »عزاداری هــای نامشــروع« جزوه ای اســت 
نوشــته از عنــوان آن پیداســت. امــا نکتــه جالــب توجــه، ردپــای 
پررنــگ افــکار و عقایــد دینــی اســت. جــالل اوایل ســال 22 به رســم 
مالزادگان آن ایــام به نجف می رود. گویی مدرســه را چنــدان پرقیل 
و قال نمی بیند و زود برمی گردد. بعد از آن می رود ســراغ قصه. اولین 
قصه اش، »زیارت«، دو ســال بعــد چاپ می کند و با هدایت آشــنایی 
مختصری پیــدا می کند. آخــر همان ســال مجموعه »دیــد و بازدید« 
بیرون می آیــد. کارهای این مجموعه در فرم، گنگ اســت و در زبان، 
ح و نقش هــای اولیه آن  تجربه گرا. بــه تابلویی می مانــد که فقط طــر
غ می شود،  زده شده باشد. سه سال بعد که از دانشکده ادبیات فار
کارهایش هــم در فــرم پخته تر شــده، هم در زبــان و مهم تــر از همه در 
نگاه و بینش: »از رنجی کــه می بریم«. »در این داســتان ها چیزی به 
نام تیپ داســتانی وجــود نــدارد. جنبه هــای فردی و اســتثنایی 
بــر پنــدار، گفتــار و کــردار شــخصیت ها چیــره اســت. آل احمد 
شــخصیتی نمی آفریند مگر این که ضرورتًا قهرمان باشــد. 
امــا ایــن قهرمــان تنهــا ابــراز خشــم و نفــرت و حملــه 
بــه دیگــران را آموختــه اســت.«  در همیــن ســال 
کنــد؛ »محمد  کتــاب دیگری هــم منتشــر مــی 

آخرالزمان«، نوشته پل کازانوا. 
از این پس، جــالل کم کم به سیاســت میل 
پیــدا می کنــد. فکــر و ذکــرش را حــزب پــر 

علیرضا موالیی

جالل، یک تابلوی 
ح و نقش پرطر
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می کند. »ســه تــار« بیــرون می آید. انــگار این داســتان را در تنــور داغ 
موضوعــات حزبی پختــه باشــند. در این ســال ها جلوه روشــنفکری 
این نویســنده بر چهــره مذهبــی اش ســنگینی می کند. البتــه برخی 
ح واره ســه تــار بــه  ح واره می داننــد »ارزش طــر منتقــدان آن را طــر
اعتبار مضامین و بن مایه هایش، نخســت به دلیل اســتعاراتی است 
کــه بــه گذشــته حزبــی نویســنده مربــوط می شــود و دوم بــه خاطــر 
کش مذهبــی و روشــنفکری نویســنده اســت.«  »بچــه مــردم«  کشــا
گزنده تریــن داســتان ایــن مجموعــه، گویــای آن اســت کــه جــالل با 
فن و شــگردهای روز نویســندگی ادبیات هم آشــنا شــده اســت. بعد 
از چنــد ســال زبان خوانــی و چنــد مســافرت کوتاه بــه خارجــه، زبان 
فرانســه اش را ســر و ســامانی می دهد و با نویســندگان آن دیار بیشتر 
آشــنا می شــود. »قماربــاز« را از فرانســه ترجمــه می کنــد، »بیگانــه« 
آلبرکامــو را به همراه دوســتش، علی اصغــر خبره زاده، و دو ســال بعد 
نمایشــنامه »ســوتفاهم« را چاپ می کند. جالل مترجم بزرگی نبود، 
زبــان دان برجســته ای هــم نبــود، امــا انتخاب هــای او بــرای ترجمه 
از دو جهــت اهمیــت دارد. یکــی این کــه نویســندگان مهــم و ســبک 
و مکتــب جدیــدی در ادبیــات را به جامعــه ادبــی آن روز شناســاند؛ 
»بیگانه« و »ســوتفاهم« کامو، و »دســت های آلوده« ســارتر درســت 
همــان ســال ها در اروپــا غوغــا کــرده بــود و مکتبــی کــه بــه قلــم ایــن 
نویســندگان پــرورش یافتــه بــود، بســیاری از محافــل و نویســندگان 
جوان را مجذوب خود کرده بود. دوم این کــه ترجمه های او در واقع 
در مســیر نویســندگی اش و حتی در بهبود آن نقش بســزایی داشــته  
اســت. خود جــالل در مصاحبــه ای می گوید: »مــن این نثر شــالقی و 
بریده بریــده را از نویســنده ای فرانســوی، به نام ســلین آموخته ام.« 

)نقل به مضمون( 
فعالیت های جالل در اوایل دهه سی، بیشــتر مطبوعاتی است. او با 
چند مجله همکاری داشت. آشــنایی با سیمین دانشور از مهم ترین 
اتفاق های زندگی اش محسوب می شــود. چند سال پیش که کتاب 
نامه های جالل و سیمین درآمد، گوشه ای دیگر از شخصیت این دو 
نویسنده برداشته شــد. جالب این جاست که در این خصوصی ترین 
نوشــته ها و در دل خلوت هــای قلم انــداز بــا همســرش، بن مایه هــا و 
مضمون های داستانی اش به چشم می خورد. سال 1331 مجموعه 
داســتان »زن زیــادی« در می آیــد و خوش یمن تریــن اتفــاق برایــش، 
همســایگی بــا نابغه عصــر خــود، یعنــی نیمــا یوشــیج اســت. پیرمرد 
هرچــه می گوید و هرچه می کند سرمشــق و درس اســت بــرای جالل. 
بعدها در شاید بهترین مقاله توصیفی خود؛ »پیرمرد چشم ما بود«، 
ح می دهــد. حکایت مــرگ نیما یوشــیج و  این رابطــه را به خوبی شــر
ســال های پرتب و تاب ســرزمین و آرامش حضور در کنار این پیرمرد. 
»اورازان« گزارشــی اســت کوتــاه و نه چنــدان دلچســب از دهکده ای 
در طالقــان و »تــات نشــین های بلــوک زهــرا«، حاصــل ســفر بــه چند 
روستای قزوین اســت. قلم جالل تیز می شــود و برنده. فقر، بدبختی 
و عقب ماندگــی خونــش را بــه جــوش مــی آورد و بی توجــه به شــکل و 

ملزومات اثــر ادبی، این حس و احســاس را بــر کاغذ می آورد. در ســیر 
کارهای جالل این دو اثر جایگاه چندان مهمی ندارند.

»هفت مقاله« گویای آن اســت که جالل مقاله نویســی در مطبوعات 
را جدی گرفته اســت. اندیشــه های سیاســی و نظــری زمــان، او را به 
این ســمت ســوق داده اســت که در انتقــاد از وضــع فرهنگــی جامعه 
خود قلم بزنــد، گرچه عامــل اصلی ایــن عقب ماندگــی را در حکومت 
و فســاد جــاری در آن می دانــد. سیاســت های بــاب روز را بــه ســخره 
می گیــرد، دیــن را همچنــان رکــن رکیــن ســرزمین ایــران می دانــد و 
غفلــت از آن را نادانی متجــددان و برنامه ریزان کشــور تلقــی می کند. 
»مدیــر مدرســه« شناخته شــده ترین اثر جالل اســت؛ داســتانی صد 
کــه بــرای اداره مدرســه ای کوچک به  صفحــه ای. حکایــت مدیــری 
کــه نمــاد ایــران آن  هــزار مشــکل نامربــوط برمی خــورد. مدرســه ای 
روزهاســت. »هیجان های سیاســی دهه بیســت، در دهه سی جای 
خود را به انزجار سیاسی داده اســت. مدیر مدرسه هر چند به تحقیر 
و تمسخر نظام تعلیم و تربیت و تشکیالت آموزشی می پردازد، هدف 
نویســنده نقد کلیــت نظامی اســت که بر کشــور حکمفرماســت.«  در 
میان آثــار جــالل تنهــا اثری کــه شــاید به پــای شــهرت مدیر مدرســه 
می رســد، »در خدمــت و خیانــت روشــنفکران« اســت. رســاله ای که 
در میــان روشــنفکران ســر و صــدای زیــادی بــر پــا کــرد. جــان مطلب 
کتــاب ایــن بــود کــه ســهل انگاری در نــگاه بــه نقــش دیــن و مذهب، 
و بی اعتنایــی بــه ســنت و دلدادگــی بــه هــر پدیده غربــی، محتــوم به 

شکست است. این مضمون به مذاق خیلی ها خوش نیامد.
هر چه جالل در دهه ســی تند و پرخاشگر، سیاســی و فلسفی مشرب 
بود، در دهــه چهــل دوباره مشــرب مذهبــی دینــی خــود را بازیافت. 
گویــی گم کــرده ای را دوبــاره بازجســته بــود. »نــون والقلــم«، »غــرب 
زدگــی« و »خســی در میقات«؛ ایــن ســه کار به خوبی نشــان می دهد 
کــه جــالل بعــد از یــک دوره و بعــد از ســیر و ســفر آفاقــی و انفســی، بــه 
کــه بــرای درک  مداقــه در دیــن و مذهــب می پــردازد. پــی می بــرد 
سرشــت و سرنوشــت ایران باید از این راه رفــت. او طعــن و انتقادها و 
بی اعتنایی های اندیشــمندان آن روزها را به اهمیت و نقش دین به 
ســخره می گیرد و خودباختگی در برابر هر امر نورسیده ای از غرب را به 

نقد می کشد. 
تالــش.  نزدیکــی  روســتایی  گذرانــد؛  اســالم  در  را  آخــر  مــاه  چنــد 
عکس هایی که از آن روزهای او برجامانده است او را تکیده و الغرتر از 
همیشه نشــان می دهد، اما در شمایل یک روســتایی، انگار به آنچه 
باب طبعش بود رســیده است. او ســرانجام نتوانســت از این زندگی، 
از سادگی و شــفافیت آن، دل بکند. رفتارش در ســال های آخر شبیه 
به توبه نامه رفتار جوانی اش بود، هر چند در کارهای آخر خود نشــان 
کــرده اســت و دیگــر نمی خواهد  گــردش عظیــم فکــری  داده بــود که 
گــوش مفــت حرف هــای بی مایــه و نورســیده باشــد. آخــر تابســتان 
بود، چهار بعد از ظهر ســال 134۸ در اســالم، که جالل چشــم بست. 
 .نویسنده ای که چشم های زیادی را رو به دنیا باز کرده بود

در میان آثار جالل تنها اثری که شاید به پای شهرت مدیر مدرسه می رسد، »در خدمت و خیانت 
روشنفکران« است. رساله ای که در میان روشنفکران سر و صدای زیادی بر پا کرد. جان مطلب 
کتاب این بود که سهل انگاری در نگاه به نقش دین و مذهب، و بی اعتنایی به سنت و دلدادگی به 

هر پدیده غربی، محتوم به شکست است. این مضمون به مذاق خیلی ها خوش نیامد

»مدیر مدرسه« 
شناخته شده ترین 
اثر جالل است؛ 
داستانی صد 
صفحه ای. حکایت 
مدیری که برای 
اداره مدرسه ای 
کوچک به هزار 
مشکل نامربوط 
برمی خورد. 
مدرسه ای که 
نماد ایران آن 
روزهاست. 
»هیجان های 
سیاسی دهه بیست، 
در دهه سی جای 
خود را به انزجار 
سیاسی داده است. 
مدیر مدرسه هر 
چند به تحقیر 
و تمسخر نظام 
تعلیم و تربیت و 
تشکیالت آموزشی 
می پردازد، هدف 
نویسنده نقد 
کلیت نظامی 
است که بر کشور 
حکمفرماست«
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حضرت علی)ع( در شــعر معاصر، نماد عدالــت ، حق و حقیقت ، بخشــش ، زهد و تقــوا، مهربانی، 
گون به ترســیم این  مدارا و همۀ صفات پاك و ناب انســانی اســت و شــاعران معاصــر از زوایای گونا

اوصاف در شعر پرداخته اند. 
علی موســوی گرمارودی یکی از پیشــگامان شــعر مذهبی معاصر در شــعری به نام »در سایه سار 

نخل والیت « در قالب سپید، با دیدگاهی »اجتماعی « از آن حضرت یاد کرده است : 
چگونه این چنین که بلند بر ِزَبِر ماسوا ایستاده ای  

در کنار تنور پیرزنی جای می گیری  
و زیر مهمیز کودکانۀ بچگکان یتیم  
و در بازار تنگ کوفه ...؟)1(

در قسمتی دیگر از این شعر، می بینیم که شاعر با نگاهی عرفانی حضور علی )ع ( 
را در تمام هستی درك می کند و به تصویر می کشد: 

شب از چشم تو آرامش را به وام دارد 
و طوفان از خشم تو، خروش را 

کالم تو گیاه را بارور می کند 
و از نفست گل می روید 

چاه از آن زمان که تو در آن گریستی ، جوشان است .)2(

شاعر با آوردن مفاهیمی چون »روییدن گل « و »بارور 
شــدن گیاه « حیــات و زندگی را بــه وجود مبــارك آن 
حضرت وابسته می بیند، حتی در جایی که انتظار 
می رود تــا با حــزن و انــدوه از آن یــاد کند، بــا بیانی 
حماســی شــهادت آن حضــرت را این گونــه بیان 

می کند: 
گین   چگونه شمشیری زهرآ

پیشــانی بلند تو - این کتاب خداونــد را - از هم 
می گشاید 

چگونه می توان به شمشیری  
دریایی را از هم شکافت !)3(

سلمان هراتی نیز در شــعری سپید، این گونه 
از بزرگــی و شــخصیت برجســتۀ علــی )ع ( یــاد 
می کنــد و تمامــی کائنــات را در برابــر او متحیر و 

ناتوان می بیند. 
گر برابر کهکشان تکرار شود  زمین ا

حجم حقیری است  
که گنجایش بلندی تو را نخواهد داشت  

شاید فقط 
خاك نامعلوم قیامت  

ظرفیت تو را دارد 
گر چشم داشت   زمین ا

بزرگواری تو اینسان غریب نمی ماند 
آن قسمت از زمین  

که نام تو را نبرد 

زهرا محدثی خراسانی

ارادت شاعرانه
والیت علوی در شاعرانگی شاعران معاصر

همواره  علیه السالم،  علی  مؤمنان  امیر  متقیان،  پیشوای 
ذهن و زبان شاعران گذشته و معاصر را به خود مشغول 
کرده است . بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران و احیا 
ایثار، عدالت ، جهاد و...  گسترش مفاهیمی چون ؛  و 
شاعران انقالب نیز به نوبة خود سعی کردند با زبان رسا 

و تأثیرگذار شعر، به تبیین و تفسیر این مفاهیم در زندگی 
و نظریات معصومان و بزرگان دینی بپردازند. در این میان 

شخصیت ، رفتار، سلوك و زندگی پیشوایان دینی شیعه سرشار 
از تجلی مفاهیمی از این دست است. 
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یخبندان است  
ای پهناوری که عشق و شمشیر را 

به یك بستر آوردی  
دنیا نمی تواند بداند 

تو کیستی !)4(

با بررسی همین توصیفات می توان دریافت که ، شعر علوی شعری است 
هدفمند، شعری که مخاطبش نوع بشر اســت و او را دعوت می کند تا از 
خوان معرفت علی )ع ( و اوالدش بی نصیب نماند و این از آن منظر است 
که از دیدگاه شاعر، در شــعر علوی به طور اخص و در شعر مذهبی به طور 
اعــم ، معصومین ما حقیقــت زنــده و جاویدان هســتند و پیــروی از آنان 

بی تردید ضامن سالمت و سعادت بشر است . 

سوگ هدفمند
بی شك یکی از برجسته ترین و گسترده ترین قسمت شعر مذهبی ، حوزه 
سوگ و اندوه است . در شعر معاصر سوگ و اندوه شاعر، سوگ و اندوهی 
بی هدف و ظاهری نیســت ، بلکه با بینش و هدفمندی خاصی صورت 
پذیرفته است و صرفًا بیان احساســات و عواطف در جهت ذکر مصیبت 
و ضایعۀ مورد نظر نیســت. در مواردی حتی هدف شــاعر از بیان سوگ و 
اندوه ، راهنمایی و به حرکت واداشتن مخاطب است . در این چند بیت 
نمونه هایــی از مؤلفه هــای مذکــور و خاص ســوگ را شــاهدیم ، بی آن که 

شاعر صرفًا قصد و نیت سوگ سرایی داشته باشد: 
جاری است در حوالی شب دشنه های کین

 سجاده را نشانۀ سرخی است بر جبین  
موالی من بمان که غم زینبت بس است

 اصرار و خواهش در و دیوار را ببین  
از نخل های کوفه بپرسم غم تو را

یا از کبود درد به گلبرگ یاسمین ...)۵(

در غالب ســروده هایی که ابعاد ســوگ و حزن را در بر دارد، در واقع شــاعر 
به دلیل بی بهره مانــدن از حضور نورانــی ائمۀ اطهار)علیهم الســالم ( به 
سوگ می نشیند و قاعدتًا در این نوع سوگ سروده ها، شاعر جایگاه رفیع 

و ویژه ای برای مخاطبی چون علی )ع ( در نظر دارد. 
ای همنشین خلوت خاموش نخل ها

تنهایی ات مباد فراموش نخل ها 
بعد از تو چشم تشنه پرستی نداده است 

آبی به ریشه های عطش نوش نخل ها 
امشب تو نیستی و برای گریستن

 ما تشنه می رویم در آغوش نخل ها )6(

در سرودۀ زیر نیز شــاعر در قالب تشــبیه و توصیف ، حزن و اندوه خود را از 
فراق علی )ع ( به تصویر کشیده است : 

این جذر و مد چیست که تا ماه می رود؟
دریای درد کیست که تا چاه می رود 

این سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم
 بیم خسوف و تیرگی ماه می رود 

آبستن عزای عظیمی است ، کاین چنین
آسیمه سر نسیم سحرگاه می رود )7(

شــاعر در این ابیات نه تنها وجود خــود، بلکه تمامی هســتی و کائنات را 
ســوگوار آن حضــرت می دانــد و در بیــت پایانــی بــه زیبایــی از مقابل هم 
قــراردادن »آفتــاب و ســایه « یکــی بــه عنــوان نمــاد »روشــنی ، زندگــی و 
بخشــش « و دیگری به عنوان نمــاد »تاریکی ، تــرس ، جهــل و گمراهی « 

استفاده کرده است . 

تنهایی و غربت علی )ع (
تنهایی و غربــت علی )ع ( یکی از ابعاد برجســتۀ زندگی آن حضرت اســت 
کــه از مناظــر بســیاری مــورد توجــه شــاعران قــرار گرفتــه اســت . »راز دل 
گفتن های حضرت علی به چاه « تصویری از تنهایی علی )ع ( اســت ، که 

در این ابیات منتخب ، به تصویر کشیده شده است . 
... کجاست آن که بخواند برای غربت عشق

 شبانه گریه شود دردهای مردم را 
درون چاه بنالد از این همه اضداد

دوباره نقش زند در زمین ، تفاهم را)۸(

و در ابیاتــی از ســروده ای کــه از این پــس خواهیم آورد، شــاعر بــا نگرش و 
بیانی حماسی به این غربت شکوهمند اشاره کرده است . 

... تنهایی از این بیش که دیده است که دریا
در چاه بگرید غم تنها شدنش را 

یا غربت از این بیش که خورشید، شبانه 
بر دوش کشد نیمۀ خاموش تنش را 

موالی گل و آینه حیف است ببیند
در سیطرۀ شوم کالغان چمنش را )9(

در بیت دوم از ســه بیت یاد شــده ، شــاعر به نهایت غربت علی )ع ( اشاره 
گزیر بــود حضرت زهرا)س ( را  می کند که با وجود نامردی های کوفیان نا
که شــاعر آن را به »نیمۀ خاموش حضرت علی)ع( « تشــبیه کرده اســت ، 
شــبانه و دور از چشــم مردمان دفن کند و این همان واقعیتی اســت که 

غریبانه صورت گرفت . 
 

کوفه، نماد نامردی 
یکــی از واژه هایــی کــه در اشــعار پیرامــون زندگــی و شــخصیت حضــرت 
علی )ع ( بسیار به کار گرفته شده است ، واژۀ کوفه است که نماد نامردی 
است. این نماد در یکی از اشعار آشنای انقالب نیز استفاده شده است : 

»ما اهل کوفه نیستیم / علی تنها بماند« 
ابیاتی از یك مثنوی مطول پیرامــون بی وفایی کوفه و کوفیــان در قالب 

مثنوی ، که باز هم بیانی حماسی دارد، می آوریم: 
کوفه یعنی این طرف ها مرد نیست
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بی شك یكی از 
برجسته ترین و 
گسترده ترین 
قسمت شعر 
مذهبی ، حوزه 
سوگ و اندوه 
است . در شعر 
معاصر سوگ و 
اندوه شاعر، سوگ 
و اندوهی بی هدف 
و ظاهری نیست ، 
بلكه با بینش و 
هدفمندی خاصی 
صورت پذیرفته 
است و صرفًا 
بیان احساسات و 
عواطف در جهت 
ذكر مصیبت و 
ضایعۀ مورد نظر 
نیست

 شعر علوی ، شعر شهادت ، عدالت و امامت است؛ شعری پویا و هدفمند كه انسان را به مبارزه با 
تمامی مظاهر ظلم و ستم و ریا فرامی خواند و سر آن دارد تا بدین وسیله انسان را به سعادت و 

نیك بختی هرچه بیشتر نزدیك كند
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گر هم هست صاحب درد نیست    یا ا
کوفه شهری خفته و بی درد بود

کوفه از روز ازل نامرد بود 
یا علی ، کوفه سزاوار تو نیست 

کوفه و کوفی طرفدار تو نیست  )10(

و در این ابیات ، شــاعر به طور غیر مســتقیم و بدون ذکر عنوانِ  »کوفه « با 
شگفتی رویدادهای دردآلود در این شهر را بررسی می کند. 

... با ماه کهکشان محمد)ص ( چه کرده است 
این شهر ذکر به لب و شیطان در آستین  

آخر کجای غربت این خاك شب زده 
در برکشیده پیکر یاس تو را زمین )11(

در ایــن دو بیت ترکیب های »شــهر ذکر بر لب « و »شــیطان در آســتین « و 
»خاك شب زده «، تصاویری گویا از نامردمی و دون مایگی کوفیان را ارائه 

می دهد. 
 

غدیر در شعر معاصر
آفتــاب نیمروز عربســتان مثــل روزهای همیشــه ، همچنان بــر صحرای 
جحفــه می تابیــد و اشــعۀ ســوزانش روی بوته هــای خــار و پشــته های 
ســنگ می نشســت و مــوج برمی داشــت . صحــرا در خلــوت و ســکوتی 
ســنگین فرو رفتــه بــود و جــز صــدای گردبــادی کــه از فاصله هــای دور و 
نزدیــك برمی خاســت و نفیرکشــان می گذشــت ، آوای دیگــری بــه گوش 
نمی رســید. آفتاب از مشــرق فراز آمده بود و به میانۀ آسمان رسیده بود 
و کم کم به ســوی غروب فرود می آمــد. در همین لحظه بود کــه توده ای 
غبار از دوردست به آسمان برخاست و رفته رفته غلیظ تر و فشرده تر شد. 
از البــه الی این گرد و غبــار صدای پای هزاران شــتر بیابان نــورد به گوش 
می رســید. هزاران شــتر و شترســوار به ســوی گودال آبی در دل صحرای 
جحفه می آمدند، گودالی از آب ها که در زبان عرب »غدیر« نام دارد. این 

شترسواران ، کاروانیان حج محمد)ص ( بودند. 
همان حج پرجالل و ارجمندی کــه در قلب تاریخ با نام »حجــهݑ الوداع « 
باقــی مانــده اســت و ایــن کاروان محمــد)ص ( پیامبر اســالم بــود که در 
ســال دهم هجرت با همراهــی صد و بیســت هزار زائــر خانۀ خــدا از مکه 
به ســوی مدینه بازمی گشــت . آن روز و در آن لحظۀ روحانی ، در نزدیکی 
غدیر خم، در ســینۀ سرشــار از راز صحرای جحفه ، پیامبر اسالم )ص ( در 
اندیشه ای عمیق فرو رفته بود. پیامبر خدا به خوبی دریافته بود هنگام 
آن فرارسیده  که جهان خالی را وانهد و به نیکی می دانست که در هنگام 
رحلت، باید مردی را به والیت برگزیند تا از آن پس قافله ســاالری کاروان 

اسالم را بر عهده گیرد. 
محمــد)ص ( در این اندیشــه غرق بــود کــه جبرئیل نازل شــد و ایــن آیۀ 
مبارك آسمانی را خواند: »یا ایهاالّرسول َبّلغ ما ُانِزلَ  ِاَلیكَ  ِمن رّبِك و ِان َلم 
غتَ  ِرســاَلَتهُ  َو اهلُل َیْعِصُمكَ  ِمن الّناسِ  ِانّ َ اهلَل اَل َیهَدی الَقوم 

َ
َتْفَعل فما َبّل

الکاِفرینْ .« )سورۀ مائده ، آیۀ 67(
»ای فرســتادۀ ما، اینــك در ایــن محل فــرود آی و پیام مــا را به قــوم ابالغ 

گر در اجرای این فرمان سســتی نمایی ، رســالت خود را به پایان  کن که ا
نبــرده ای . خداونــد تــو را از گزنــد مردمــان حفــظ می کنــد به راســتی که 

خداوند گروه کّفار را هدایت نمی کند.« 
با شنیدن این ندای آســمانی بار دیگر پیامبر اســالم از جای برخاست و 
دستور داد تا از جهاز شتران سکویی بســازند. پیامبر بر باالی سکو رفت 
گاه  و فرمود: ای مردم ، جبرئیــل بر من نازل شــد و مرا از رحلــت خویش آ
گردانید، اینــك هنگام رفتن من نزدیك شــده اســت . »بازگشــت همۀ ما 
به ســوی اوســت «، پیامبر خدا از مــردم پرســید: ای مردم چه کســی به 
مؤمنان از خودشــان سزاوارتر اســت ؟ همه گفتند: خدا و پیامبرش بر ما 
سرپرستی دارند. سپس فرمود: َمنْ  ُکنتُ  موالهُ  فهذا علی مواله ، هرکس 
که من ولی و سرپرســت اویم ، علی نیز سرپرســت و ولی اوســت . و پیامبر 
اسالم بدین گونه پاسداری آیین اسالم و والیت را به علی )ع ( که بهتریِنِ  
روزگار اســت ، ســپرد. »حدیث غدیر را افزون بر 70 تــن از اصحاب پیغمبر 
روایت می کنند که چندین مرتبه باالتر از حد تواتر )صدور و ثبوت قطعی ( 

است .«)12(
دانشــمندان ، تاریخ نویســان و مفســرانی از اهل ســنت نیز ایــن واقعه را 
با مدارك بســیاری در کتاب هــای خــود آورده اند که نام ســیصد و پنجاه 
نفــر آن هــا در »الغدیــر« نوشــتۀ عالمــۀ امینــی آمــده اســت و همچنیــن 
ضیاءالدیــن مقبلــی )م - 110۸( کــه یکــی از عالمــان اهل ســنت اســت ، 
گر حدیث غدیر مســلم نباشــد، هیچ امر مســلمی در اســالم  می گوید: »ا

وجود ندارد.« )13(
»پس محتوای غدیر، یعنی اسالم و عمل به اسالم و بقای اسالم و تثبیت 
اسالم در داخل قلمرو اســالمی  و نشــر و تبلیغ صحیح آن - نظرًا و عماًل - 
ج ، تا دورترین نقاط گیتی ، به عبــارت دیگر محتوای غدیر، یعنی  در خار
اقامۀ حدود اسالم و ادامۀ اجرای امر به معروف و نهی از منکر - که عزت و 
بقای احکام خداوند به این امر است و بس - و تبلیغ همۀ احکام قرآن به 

سراسر جهان ، بنابراین آیا انکار چنین محتوایی انکار اسالم نیست .«)14(
هجدهــم ذی الحجه ســال حجۀ الــوداع ، اولین بــاری نبــود که حضرت 
محمــد)ص ( بــه صراحــت حضــرت علــی )ع ( را بعــد از خــود امــام و ولــی 
مسلمین تعیین می کند، بلکه قبل از آن هم بارها این امر را به مسلمین 
گوشــزد کرده اســت . ابتدا در مهمانی چهل نفر از بزرگان بنی هاشم ، سه 
ســال پس از بعثت و همچنین در جریان نزول آیۀ والیت )مائــده ، ۵۵( و 
آیــۀ تطهیــر )احــزاب ، 33(، پیامبر به یــادآوری مســئلۀ والیــت پرداخته 
است و احادیث متواتر و مشــهوری چون حدیث جابر، حدیث منزلت و 
حدیث ثقلین که مورد اتفاق نظر علمای بزرگ اهل سنت و شیعه است ، 
نشان دهنده اهمیت موضوع است. اما آنچه بعد از رحلت پیامبر)ص ( 
اتفــاق می افتد، نادیــده گرفتن همۀ این هاســت و از همین جاســت که 
اســالم از مســیر واقعی اش - والیت علــی )ع ( و اوالد او کــه تضمین کنندۀ 
ســالمت آن بود - منحرف می شــود و به ســمتی مــی رود که در ســال 61 
هجری با واقعۀ خونبار عاشــورا روبه رو می شــویم و این واقعۀ اندوهبار را 
کسانی رقم می زنند که به نام اسالم ، فرزندان علی )ع ( و نوادگان حضرت 
محمد)ص ( را به قتل می رسانند و به اســارت می گیرند و این گونه است 

که شاعران معاصر ریشۀ کربال را در غدیر جستجو می کنند: 
ابتدای کربال مدینه نیست ، ابتدای کربال غدیر بود 

هجدهم ذی الحجه 
سال حجۀ الوداع ، 
اولین باری نبود كه 

حضرت محمد)ص ( 
به صراحت حضرت 

علی )ع ( را بعد از خود 
امام و ولی مسلمین 
تعیین می كند، بلكه 

قبل از آن هم بارها 
این امر را به مسلمین 

گوشزد كرده است . 
ابتدا در مهمانی 

چهل نفر از بزرگان 
بنی هاشم ، سه 

سال پس از بعثت و 
همچنین در جریان 

نزول آیۀ والیت 
)مائده ، 55( و آیۀ 

تطهیر )احزاب ، 33(، 
پیامبر به یادآوری 

مسئلۀ والیت 
پرداخته است
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ابرهای خونفشان نینوا، اشك های حضرت امیر بود 
بعد از آن فتوت همیشه سبز، برکت از حجاز و از عراق رفت 

هرچه دانه کاشتند سنگ شد، پشت هر بهار صد کویر بود)1۵(

حماســۀ غدیر تجلی گاه نور والیت اســت و محــل تالقی نبــوت و امامت 
برای ادامۀ هدایت بشــر از طرف پروردگار و بر همین مبناســت که یکی از 
کرم )ص ( حماسۀ  نقاط عطف اسالم است، هرچند بعد از رحلت پیامبر ا
غدیر مســکوت مانــد و علــی )ع ( را وارد دورۀ بیســت و پنج ســالۀ ســکوت 
و عزلت نشــینی کــرد، اما حــق و حقیقــت چونان خورشــیدی اســت که 

ابرهای تیره و تار جهالت و تعصب هرگز نمی تواند آن را انکار کند. 
»غدیر خم « را می توان معیار شناخت حق از باطل دانست ، که بدون آن 
نمی توان دین اسالم را دینی کامل فرض کرد. بعد از این مقطع حساس 
تاریخی است که اسالم از مسیر واقعی خود خارج می شود و غدیر از این 
نظر اهمیت فراوانی دارد. والیت و سرپرســتی مؤمنین و مســلمانان که 
حق مســّلم علی)ع ( و اوالد طاهر اوســت ، از آنان گرفته می شــود و بعد از 
این زمان اســت که در دل اســالم و به نام اســالم اتفاقــات و پدیده هایی 
روی می دهد که رنگ و بوی اســالمی ندارد و در واقع تاریخ تشیع از این 

دست اتفاقات سرشار است که واقعۀ عاشورا نمونۀ برجستۀ آن است . 
کرده انــد، تــم »روایــی -  کــه ایــن حماســه را احتــوا  اغلــب شــعرهایی 
توصیفی « دارند؛ مثاًل بیت ســوم شــعر مذکــور روایتگر نازل شــدن وحی 
بر حضــرت محمد)ص ( اســت و نــزول آیۀ 67 ســورۀ مائــده کــه در آن آیه 
به پیامبر امر شــده اســت کــه ولــی و جانشــین خــود را انتخاب کنــد. در 
ســروده ای کــه از ایــن پــس خواهد آمــد نیز شــاعر با همــان تــم »روایی-

توصیفی « پدیدۀ غدیر را به تصویر کشیده است . 
دشت غوغا بود، غوغا در غدیر

موج می زد سیل مردم مثل دریا در غدیر 
تشنگی ها بود و طوفان بود و شن بود و غبار

محشری از هرچه با خود داشت صحرا در غدیر...)16(

شــاعر تأســف و اندوه خود را از این که غدیــر، علی رغم این کــه نماد حق و 
حقیقت اســت در همان جا می ماند و فراموش می شــود، ابراز می دارد. 
گاهی شــاعران در شــعر خود به تبیین و اثبــات حقانیت والیــت علی )ع ( 
پرداخته اند و بدین وسیله همدلی و همراهی خود را با والیت به تصویر 

کشیده اند. 
از چمن گلرخان ماه به زیر آمده است

 خلعت شاهانه پوش ! عید غدیر آمده است  
عشق محمد، علی است ، ای همه اهل نظر

زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده است  
ذات الهی نداشت شبهه و نقصان بدان :

وین ولی از غیب غیب بهر سفیر آمده است )17(

شــاعر در بیــت دوم ایــن شــعر، جــدا نبــودن عشــق علــی )ع ( و عشــق 
محمــد)ص ( و راه آن هــا از یکدیگــر را به هنرمنــدی خاصی تصویــر کرده 
است و در بیت ســوم نیز به این نکته اشاره کرده اســت که والیت ، امری 

الهی است و در آن هیچ شك و تردیدی وجود ندارد. 
 

تعریف تشیع در سروده های مذهبی  
شــاعران معاصر، گاه از رهگذر شــعر علوی و در فحوای سروده هایشان ، 
ســعی کرده اند شــیعۀ واقعی را تعریف کننــد، هرچند این توصیــف را باز 
هم به همین ســبك و به طور ضمنی در دیگر آثار غیر منظوم نیز می توان 
یافت ، اما گاه در این گونه آثار زبان تند و تیز می شود و با صراحت بیشتری 
همــراه اســت . مثنــوی زیــر را بــا همــان مؤلفه هــای یاد شــده و بــا لحنی 

اعتراض آمیز و پرخروش ، مرور می کنیم . 
ای برادر گنه ماست علی گر تنهاست 

گر فاطمه ، این بنت مطهر تنهاست   و ا
شیعه یعنی که من و تو، تو دالور برخیز
همه تقصیر من و توست ، برادر برخیز 

شیعه یعنی که شراری ز خدا نوشیدن
 شیعه یعنی کفن کرب و بال پوشیدن  

شیعه یعنی به سر دار مالمت بودن 
شیعه یعنی که »سر دار سالمت « بودن  
هر که درعین بال شیعه بماند مرد است

 هرکه یك موی بلغزد به خدا نامرد است  
این که از شیعه به جز نام ندانیم بد است
 و نمك گیر چنین لقمه بمانیم بد است )1۸(

و سرانجام می توان گفت که شعر علوی ، شعر شهادت ، عدالت و امامت 
است؛ شعری پویا و هدفمند که انسان را به مبارزه با تمامی مظاهر ظلم 
و ستم و ریا فرامی خواند و سر آن دارد تا بدین وسیله انسان را به سعادت 

 .و نیك بختی هرچه بیشتر نزدیك کند
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حماسۀ غدیر 
تجلی گاه نور والیت 
است و محل تالقی 
نبوت و امامت برای 
ادامۀ هدایت بشر 
از طرف پروردگار 
و بر همین مبناست 
كه یكی از نقاط 
عطف اسالم 
است، هرچند بعد 
از رحلت پیامبر 
اكرم )ص ( حماسۀ 
غدیر مسكوت ماند 
و علی )ع ( را وارد 
دورۀ بیست و پنج 
سالۀ سكوت و 
عزلت نشینی كرد، 
اما حق و حقیقت 
چونان خورشیدی 
است كه ابرهای 
تیره و تار جهالت 
و تعصب هرگز 
نمی تواند آن را 
انكار كند 
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ضیاءالدین مقبلی )م - 1108( كه یكی از عالمان اهل سنت است ، می گوید: »اگر حدیث غدیر 
مسلم نباشد، هیچ امر مسلمی در اسالم وجود ندارد.«
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نگاه

است؛  می شده  محسوب  ــران  ای رسانه  بزرگ ترین  و  مهم ترین  قرن ها، 
گذشته ایران هنوز هم در میان مردم جایگاه  شعر، این یکه تاز قرن های 
ویژه ای دارد. شعر از روزگار رودکی، منوچهری و فرخی سیستانی تا حاال 
که روزگار شاعران معاصر است، همواره در جامعه ایرانی نقش پررنگی را 
ایفا کرده است؛ نقشی که هر چند حاال در همهمه جهان مدرن و در میان 
کمرنگ شده است، اما  گرفته  که در اختیار بشر قرار  رسانه های متعددی 
هنوز هم حکومت خود را دارد و در رسانه های تازه هم متجلی شده است. 
27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار نامگذاری 
شده است. به بهانه این روز، مروری می کنیم بر برخورد ایرانیان معاصر با این 
رسانه کهن که حاال دیگر حکومتش مثل سابق نیست و رقبای بسیاری دارد. 

شاید از خودتان بپرســید چرا؟ دلیلش کاماًل مشخص است. ایرانیان 
مــردم کالمند، بیــش از هر چیزی بــا کلمه ها ارتبــاط می گیرنــد و طبعًا 
کالم مــوزون تأثیــر بیشــتری بــر آن هــا دارد. ایرانیــان از دیربــاز نــکات 
اخالقی را با شــعر می آموخته اند، از پادشاهان گرفته تا بزرگان مذهبی 
که جانشــان بــه نــام آن ها بســته بــوده، بــا زبان همین شــعر ســتایش 
می شده اند. با شعر و نظم فارسی یاد می گرفته اند که دروغ نگویند، ریا 

نکنند و یا برای مظلومیت امام حسین)ع( اشک بریزند. 
از ورود ســینما، کنســرت های موســیقی و برنامه هــای تلویزیونــی در 
ایــران و البته ایــن روزهــا غلبه فضای مجــازی بر همــه ایــن رویدادها، 
عمــر زیــادی نمی گــذرد و اجــداد مــا در جــای خالی همــه این ها شــعر 
می خوانده اند. در کنارش برخی افــراد به کتاب های نثــر تاریخی و ... 
نیز ســرک می کشــیده اند، اما طبعًا این بخش ماجرا بیشتر مخصوص 
فرهیختگان جامعه بوده و آنچه میان همه افراد جامعه یک سرگرمی 
مشترک محسوب می شده، همین شعر بوده است. همین شعری که 
حاال هنوز هم در غلبه رسانه ها گم نشده، اما سرنوشت متفاوتی پیدا 

کرده و دستخوش آسیب هایی شده است. 

چقدر بلدیم شعر بخوانیم؟
کادمیک دنبــال کرده  گــر رشــته زبــان و ادبیــات فارســی را در ســطح آ ا
باشــید، به خوبی می دانید که افراد زیادی در روخوانی درســت اشعار 
مشــکل دارند. شــاید باورتان نشــود که خیلــی از افــراد جامعه شــعر را 
نه بــا لحن درســت، بلکه پــر از ایــراد می خواننــد و دیگران هــم متوجه 
گر ما روخوانی درســت شــعر را بلد  نمی شــوند. این در حالی اســت که ا
باشــیم، بی شــک معنایش را هم بهتر می فهمیــم. این بالیــی بود که 
یکی از اســتادان در کالس ناصر خسرو بر ســر ما آورد. تصورش را بکنید 
14 نمره روخوانی و 6 نمره امتحان کتبی. این ســخت گیری باعث شد 
همه دانشــجویان درســت شــعر خوانــدن را یــاد بگیرند. اما در ســطح 
مدرســه ها و دیگر رشته های دانشگاهی، درســت خواندن شعر اتفاق 
مهمی نیســت، آن هم در جامعه ای که شعر هنوز اتفاق مهمی است. 
جامعه ای که البتــه هنــوز پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها که از نســل های 
قدیم تــر هســتند، شــعر خوانــدن را خــوب بلدنــد و نســل جدیــد... 
نمی شود در جامعه ای تا این حد کالم محور، شــعر خواندن را شوخی 

گرفت. تا دیر نشده باید فکری به حال این ماجرا بکنیم. 

زینب مرتضایی فرد 

رسانه ای در 
امتداد قرن ها  

وز شعر و ادب فارسی به مناسبت گرامیداشت ر



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    69

امان از انتسابات ادبی
همیــن چند هفتــه پیش بود که شــعری بــه نــام »هفتاد من« ســروده 
ناصــر فیــض، شــاعر و طنزپــرداز معاصــر، در فضــای مجازی دســت به 
دست می چرخید و گفته می شد که این ســروده از موالناست، هفتاد 
بــار کلمــه »مــن« در آن تکــرار شــده و منظــور موالنــا از گفتــن عبــادت 
»مثنــوی هفتــاد مــن کاغــذ شــود« همیــن اســت. در صورتی کــه یک 
جستجوی ساده در گوگل می توانست نشان دهد که این شعر سروده 
فیض اســت و در کتابی به نام »املت دســته دار« منتشــر شــده است. 
خــدا می داند همین حــاال که شــما این ســطور را می خوانیــد چند نفر 
دیگر هم شعر فیض را به نام ســروده موالنا می خوانند و مرحبا و آفرین 

نثارش می کنند. 
این بال تا دلتان بخواهد بر ســر خیام بیچاره هم می آید. هر جا شــعری 
باشــد که بوی می و مطرب بدهد و یا با این مضمون مفاهیم الحادی 
را دنبال کند، با نام خیام منتشــر می شــود. حتی سال گذشــته بر وزن 
یک هجویه معاصر شعری ساختند و آن را به خیام نسبت دادند. یکی 
دو باری هم در رادیو شــنیده ام شعرهای ســعدی را به حافظ و حافظ 
را به ســعدی نســبت داده اند. حتی شــاعران معاصــر هم از ایــن وادی 
دور نمانده اند. یک مــاه پیش ســعید بیابانکی مــدام در حال توضیح 
بود که فالن شعری که به نامش منتشر شده از سروده های او نیست. 
در فضای مجــازی تا دلتــان بخواهد متن و شــعر به کــورش کبیر، علی 
شــریعتی، صادق هدایت، حســین پناهــی و خیام نســبت می دهند و 
تازگی ها کار به بهنوش طباطبایی، بازیگر و شکســپیر، نویسنده شهیر 

نمایشنامه های بزرگ جهان رسیده است. 
گر ما با داشتن چنین  ادبیات فارسی در عرصه شعر بسیار غنی است و ا
غنای ادبی هنوز اندک آشــنایی بــا بزرگان ادبــی کشــورمان نداریم که 
می توانیم هر گفتــه ای را از زبانشــان بپذیریــم، به این معنی اســت که 
نسبت به نسل های گذشته سطحی شــده ایم و دیگر دقت سابق را در 

برخورد با شعر نداریم. 

شعر در روزگار معاصر 
شــعر در روزگار معاصــر تــا دلتــان بخواهد فراز و نشــیب داشــته. از شــعر 
حجم و سپید گرفته تا غزل پست مدرن و... . خیلی ها معتقدند برخی 
قالب هــا و برخی رویکردها در شــعر نباید باشــد، چرا که به جریان شــعر 
فارسی آسیب می زند. هر چند این حرف اشتباه نیست، اما نمی توان 
هیــچ جریانــی را در هیــچ دوره ای محــدود کــرد. زمانی که حافظ شــعر 
می نوشته، شــعرای مداح دربار شــاهان و افراد بســیار زیاد دیگری هم 
شــعر می نوشــته اند، امــا آنچــه از دل همــه تالش هــا و ســرایش ها زنده 
گر  مانده، شــعر حافظ اســت. هر شــعری و اساســًا هر پدیده انســانی، ا
ظرفیت های الزم را نداشته باشد، عمر کوتاهی خواهد داشت و زود به 
فراموشی ســپرده می شود. بنابراین آزاد گذاشــتن جریان های شعری 
در صورتی کــه چارچوب های جامعــه را رعایت کنند، موضوعی اســت 

که باید به رسمیت شناخته شود و امروزه نیز این اتفاق افتاده است. 
محبوبیت مضامین شعری میان مردم اما هنوز هم همان دو مضمون 
گذشته است؛ یکی عشق که از ابتدای شعر فارسی بوده و یکی سیاست 

و اجتماعیــات که بعــد از انقالب مشــروطه در ایــران پررنگ می شــود. 
به هــر دوی این قالب هــا نیاز اســت و مخاطــب دارند، اما طبعــًا برخی 
رویکردهای امــروزی چنــدان پســندیده نیســت و باید بــرای بازنگری 
در آن هــا به شــعر گذشــتگان مراجعه کــرد. حتی حافظ هم شــعرهای 
سیاســی انتقادی دارد که آن قدر رندانه و هنرمندانه ســروده شده اند 
که تاریخ مصرف دار نیســتند، اما امروزه اغلب ســروده های سیاسی به 

این بیماری دچارند و با گذر زمان فراموش می شوند. 
و اما عشــق هنوز هم موضوع اصلی شعرهاست. کســی را می شناسید 
کــه عاشــقانه ای را از بــر نداشــته باشــد و زیــر لــب زمزمــه نکنــد؟ محال 
اســت... هنوز هــم همه مــا شــعری را داریم که بــا خواندنــش حالمان 
خوب شود و یا بارها پیش آمده که شعری را بشنویم و حال و هوایمان 

عوض شود. 

شعرهای کنسروی 
اصاًل هم عبارت عجیبی نیســت! جماعتی که شــعر را بیشتر در فضای 
گــر  مجــازی دنبــال می کننــد، کمتــر کتــاب شــعر می خرنــد و یــا حتــی ا
برای خریــد کتــاب شــعر می رونــد، انتخاب هایشــان را از طریق فضای 
مجازی انجام می دهند، در روزگار شعرهای کنســروی به سر می برند. 
شعرهایی اغلب ساده و عاشقانه که لذت موقتی به خواننده می دهد 
و چندان معنا و مفهوم جــدی را دنبال نمی کند. البتــه این بدان معنا 
نیست که همه شــاعران در فضای مجازی مخاطب جذب می کنند و 
مخاطبان هم با بی فکری جذبشان می شوند، اما نمی توان انکار کرد 

که این فضا خواه ناخواه در جامعه ما ایجاد شده است. 
خالصــه این کــه مــردم تــا حــد زیــادی تغییــر ذائقــه داده انــد، حوصله 
کوتــاه  مثنوی هــا و شــعرهای بلنــد را ندارنــد، یــا غزل هــای عاشــقانه 
می خواهند و یا شعرهای سپید چند خطی که زود به پایان می رسند. 
حرفــم را قبــول نداریــد؟ خــود شــما آخریــن بــار کــی مثنــوی موالنــا یا 

شاهنامه فردوسی خوانده اید؟ 

از شاعران دیروز تا شاعران امروز 
ایــن روزهــا در عرصه داستان نویســی و شــعر، که هــر دو هم تــب تقریبًا 
طوالنی مدتی را پشــت ســر می گذارند، جوانان زیادی مشــغول کارند. 
جوانانی که البته خوشبختانه جمعی از آن ها امروزه در حال گذر از این 
گر می خواهند موفق و ماندگار باشند،  تب هســتند و یاد گرفته اند که ا
باید شاعر - پژوهشــگر و یا نویســنده - پژوهشگر باشــند، یاد گرفته اند 
تا وقتی نتوانند آثارشان را شــخصًا تحلیل کرده و نگاه های عمیق تری 
را واردش کننــد، تاثیرگذار و مانــدگار نخواهند بود. ایــن حلقه مفقوده 
اما شیوه شاعران و حتی اغلب کاتبان و نویســندگان کهن ایرانی بوده 
اســت. اغلب آن ها حکیم، دانشــمند و یا عالــم دینی بوده انــد، قرآن را 
از بر داشــته اند و تحصیالت عالیــه آن روزگار را گذرانــده بودند. بعد هم 
اندیشه هایشــان را وارد شــعر کــرده و مانــدگار شــده بودنــد. در جهــان 
انســان ایرانی، هر قدر هم زمان بگذرد، حســی هســت که دنبال معنا 
می گردد و این نکته مهمی است که گذشتگان می دانستند و جوان ها 

 .هم دارند، می آموزند

محبوبیت مضامین 
شعری میان مردم 
اما هنوز هم همان 
دو مضمون گذشته 
است؛ یکی عشق 
که از ابتدای شعر 
فارسی بوده و 
یکی سیاست و 
اجتماعیات که بعد 
از انقالب مشروطه 
در ایران پررنگ 
می شود. به هر دوی 
این قالب ها نیاز 
است و مخاطب 
دارند

مردم تا حد زیادی تغییر ذائقه داده اند، حوصله مثنوی ها و شعرهای بلند را ندارند، یا غزل های 
عاشقانه کوتاه می خواهند و یا شعرهای سپید چند خطی که زود به پایان می رسند. حرفم را قبول 

ندارید؟ خود شما آخرین بار کی مثنوی موالنا یا شاهنامه فردوسی خوانده اید؟ 
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شعر زبان 
مادری

با شاعران دو زبانه ایران در 
گذر تاریخ

»وقتی می بینی کســی لهجــه دارد، معنایش 
این اســت که یک زبان بیشــتر از تو می داند«؛ 
این جمله را هاینریش بل، نویسنده برجسته 
آلمانی و برنده نوبل ادبیات بیان کرده است؛ 
کــه در خــود معانــی زیــادی دارد.  جملــه ای 
وقتی یک نفر لهجه دارد، یعنــی دو زبان را بلد 
اســت. وقتی هــم دو زبــان را بلد اســت، یعنی 
می تواند به دو زبان فکر کند و برای هر واژه ای 
که در ذهن ما یک معــادل به زبــان گفتارمان 
دارد، معادل های دیگری هم داشــته باشــد. 
کیــد کرده اند  زبان شناســان همواره بــر این تأ
که هــر زبان شــیوه تفکــر و نــگاه خاص خــود را 
دارد و مســلمًا ویژگی های آن بر روند اندیشه، 

تفکر، زندگی و هنر آن جامعه اثر می گذارد. 
ببندیــد حاال چشــم هایتان  را 

را در  ایــران  ذهنتــان و نقشــه 

مجسم کنید، کشوری واحد که قومیت های 
مختلفــی در آن زندگــی می کننــد. تــرک، کرد، 
لر، بلــوچ، عــرب و... که هــر یک ادبایــی دارند 
کــه عــالوه بــر نوشــتن بــه فارســی بــه عنــوان 
زبان رســمی کشــورمان، بــه دیگــر زبان ها نیز 
نوشته اند و ســروده اند؛ زبان هایی که هر یک 
در خــود جهانــی دارنــد و دروازه ای تــازه را بــه 

روی ادبیات کشورمان باز می کنند. 
یــک اســتعاره رایــج در زبان شناســی می گوید 
که زبــان، یک ارگانیســم زنده اســت که متولد 
می شــود، رشــد کرده و نابــود می شــود. در هر 
صــورت زبــان یــک قابلیت انســانی اســت که 
بــا ما، یعنــی انســان هوشــمند، رشــد می کند 
کــه بــه زبــان حیــات  کســانی هســتیم  و مــا 
می بخشــیم، تغییــر و تحــول می دهیــم و در 
کنــار می گذاریــم. پــس  صــورت تمایــل آن را 
با همیــن چند ســطر ســاده می تــوان بــه این 
نتیجه رســید کــه شــاعران و نویســندگانی که 
عالوه بر فارســی بر دیگر زبان هــا و گویش های 
نیــز  زبــان مادری شــان  واقــع  در  کــه  کشــور 
هســت می نویســند، چه نقش بزرگی در زنده 
نگه داشتن، حفظ و پویایی زبان مادری خود 

دارند. 

شاعران چند زبانه 
در ســروده های شــاعران کهــن فارســی زبان، 
نوعــی شــعر کــه آن را ملمعــات نــام نهاده انــد 
ع یــا بیتــی بــه زبان  دیــده می شــود کــه مصــر

عربی و مصراع یا بیتی دیگر به فارســی اســت. 
این نوع شــعر مانند دیگر انواع شــعر فارســی، 
سابقه ای دیرین دارد که نخستین نمونه آن 
را از شــهید بلخی، شــاعر قرن چهــارم هجری 
کــرده  اســت و پــس از او در دیوان هــای  نقــل 
نظامــی،  ســنایی،  ماننــد  بزرگــی  شــاعران 
دیــده  ملمــع  حافــظ،  و  مولــوی  ســعدی، 
کــه درمیــان آن بــزرگان، ســعدی و  می شــود 
حافظ به سرودن ملمعات پسندیده شهرتی 

بسزا دارند .
نــوع دیگــر شــعر کــه ظاهــرًا واضع آن ســعدی 
اســت، مثلثــات نــام دارد کــه در واقــع مکمل 
 »ملمعــات« اســت، چــون ملمعــات شــعری 
دوزبانــه و مثلثــات ســه زبانه اســت کــه در هر 
قطعه شــعر به ترتیب یک بیت فارســی و یک 
بیت عربی و یک بیت به لهجه شیرازی قدیم 
اســت. در ترانه هــای فولکلــور هــم که امــروزه 
اغلــب از خاطــر رفته انــد و بیشــتر در کتاب هــا 
زنده هستند، ترانه هایی با زبان وگویش های 
اقوام مختلف ایرانی دیده می شــود. در روزگار 
گذشــته شــاعران اغلب با زبان عربی آشــنایی 
کامل داشته اند و یا تا حدی عربی دان بودند، 
چرا که این زبان در روزگار حیاتشان زبان علم 

در جهان اسالم بوده است. 
از میان دیگر نام های باقیمانده در این عرصه 
می تــوان به طور مختصــر به برخی اشــاره کرد 

را هم مد نظر داشــت که و البتــه ایــن نکتــه 
شــاعران بــه دو زبان اغلــب این 

علی جوانرودی

یادداشت
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فارسی و عربی شعر می سرودند و کمتر سمت 
ســرایش شــعر بــه زبــان مــادری و بومــی خــود 

رفته اند. 
دیلمــی قزوینــی هم یکــی از دیگــر شــاعران دو 
زبانــه اســت کــه نامــش در تاریــخ ثبت شــده. 
البتــه جالب اســت بدانیــم تنها هفــت بیت از 
اشــعار او باقی مانده و حتی نمی دانیم به چه 
زبــان دیگــری جــز فارســی می ســروده اســت. 
این شــاعر شــیعی، مداح آل بویه بوده اســت. 
فصیحــی در »مجمــل« و ثعالبــی در »تتمــه 
الیتیمه« نام او را در ردیف شــاعران تازى گوى 
معروف آورده اند و چند بیت از ابیات تازی اش 

را نقل کرده اند.
قاضــی امــام رکن الدیــن دعویدار قمــی، فقیه 
و دانشــمند شــیعی در دهه هاى پایانی ســده 
ششــم و آغازیــن قــرن هفتــم هجــری اســت و 
در دربــار ممدوحــان به ســبب جایــگاه واالی 
گرفــت و مقــام  ادبــی، »شــاعر حکیــم« نــام 
»امیرالشــعرایی« یافــت. او را بــه عنوان شــاعر 
مــدح نیــز می شناســند، زیــرا بخــش اعظــم 
دیوان وی شــامل مدح بزرگان دین اســت. او 
همانند دیگر شــاعران در انتخاب نام شــعری 
اقــدام مــی ورزد و »داعی«، بــه معنی انگیــزه را 

برای خویش برمی گزیند.
این فقیه و دانشــمند فرزانه شــیعی در بیشتر 
ســروده هایش تحــت تأثیــر فرهنــگ و شــعر 
کنده از اشــعار  عربی قــرار دارد. دیوان شــعر او آ
فارسی و عربی اســت. این شــاعر ذواللسانین 
چنان در ســرودن اشــعار عربــی تواناســت که 
بخش عظیمــی از دیوانش به قصایــد عربی او 

اختصاص دارد. 
میــر علــی ســادات حســینی هــروی، ملقــب 
خوشنویســان  از  الســلطان،  کاتــب   بــه 
بــزرگ قــرن دهــم هجــری اســت از ســرآمدان 
نستعلیق نویســی اســت. او بــه زبــان ترکــی و 
فارســی شــعر می ســروده اســت. عبدالوهاب 
نشــاط اصفهانی، خطــاط و شــاعر، متخلص 
به نشــاط هم از شاعران پارســی و عربی سرای 
قرن سیزدهم است که به ترکی، عربی و فارسی 
اصفهانــی،  هاتــف  اســت.  شــعر می ســروده 
طبیب و شــاعر، از اطبــای بزرگ عهــد صفوی 
و کریمخــان زنــد اســت و بــه فارســی، عربــی و 
به شــیوه ســعدی که در آن عصر متروک شده 

بــوده، شــعر می ســرود. حســین قلــی حــاوی 
کــم  کــه مدتــی حا ســنندجی هــم شــاعری 
کردســتان بود از فضــل و دانش نیــز بهره  کافی 
داشــت در زمــان سســتی و فتــرت حکومــت 
کردســتان، مقیــم بابــان بــود. او شــاعر قــرن 
کــه در نظــم و نثــر فارســی و  ســیزدهم اســت 
عربی صاحب قدرت بود و در فنون سخنورى 
جوانــی  اوان  در  وی  داشــت؛  بلنــد  مقامــی 

درگذشت.

درخشش جهانی ترکی آذربایجانی
تبریــزی،  بهجــت  محمدحســین  ســید 
متخلص به شــهریار، در تبریز به  دنیــا آمد و بنا 
به وصیتش در مقبره الشعرای همین شهر به 
ک ســپرده شــده اســت و روز درگذشــتش،  خا
27 شــهریورماه، بــا روز شــعر و ادب فارســی 

نامگذاری شده است. 
این شــاعر به زبان فارســی و ترکــی آذربایجانی 
شــعر ســروده کــه مهم تریــن اثــرش منظومــه 
»حیدر بابایه سالم« )سالم به حیدربابا( است 
کــه از شــاهکارهای ادبیــات ترکــی آذربایجانی 
به شــمار مــی رود و شــاعر در آن از اصالــت و 
ایــن  کرده اســت.  یــاد  روســتا  زیبایی هــای 
مجموعــه در میــان اشــعار مــدرن قــرار گرفتــه 
و به بیــش از ۸0 زبــان زنــده دنیا ترجمه شــده 
است. شهریار هر چند در قالب های مختلفی 
طبع آزمایــی کــرده، امــا بیــش از هــر قالبــی در 
ســرایش غزل هــای عاشــقانه تبحــر داشــته 
اســت. این شــاعر نســبت به حضرت علی)ع( 
ارادتــی ویــژه داشــت و همچنین شــیفتگی او 
نســبت به حافــظ از جمله مــواردی اســت که 

کید می کرد.  خود همواره بر آن تأ

شاعرانه های لطیف لری 
شــده  شــناخته  چهــره  یــک  لــری  زبــان  در 
وجــود دارد کــه از قرن هــا پبــش بــه زبــان لری 
دوبیتی هایــی را ســروده کــه بســیاری از آن ها 
شــاعر  عریــان،  باباطاهــر  هســتند.  معــروف 
همدانی که گفته می شــود اصلیتش لــر بوده 
و آن طور که خــودش در یکی از دوبیتی هایش 

بیان کرده، اصالتًا لک بوده است. 
از دیگــر چهره هــای مهــم این عرصــه می توان 
بــه میرنــوروز - نــام یکــی از شــاعران لــر در قرن 

کــرد. او تأثیــرات  دوازدهــم هجــری - اشــاره 
فراوانــی را بــر اســتان های لرســتان، ایــالم و 
خوزســتان گذاشــت. تا آن جا که هنــوز برخی 
از طوایــف لــر، اشــعار حــزن و طرب انگیــز خود 
را بــر مبنــای اشــعار او می ســرایند و می نوازند. 
قطعــًا او مشــهورترین شــاعر لــر زبان اســت که 
آمیختگــی اشــعار او بــا موســیقی لــری باعــث 
گیری اشــعارش در میان مناطق لر نشــین  فرا
کســی در  کمتــر  کــه  شــده اســت، بــه طــوری 
این مناطق وجــود دارد که بیتــی از او را حفظ 
نداشته باشد. در دیوان او اشعار فارسی نیز به 

چشم می خورد.

زبان کردی در ایران و کشورهای همسایه 
ادیــب  و  شــاعر  حق شــناس،  محیی الدیــن 
نامی کرد، )زاده زمســتان 1303 در ســنندج - 
درگذشــته مهرماه 1392 در ســنندج( و خالق 
اثــر »شــاره   کــه م ســنه« )شــهر مــن ســنندج( 
بود. حق شــناس در طــول زندگی خود اشــعار 
فراوانــی را بــا زبــان کــردی و فارســی، در رابطه 
کردســتان و مناطــق  بــا ویژگی هــای مــردم 
گردشگری شــهر ســنندج به روایت در آورد که 
از مهم ترین آن ها می توان به شــعر »شــاره  که 
م ســنه« کــه در وصف شــهر ســنندج ســروده 
شــده بود، اشــاره کرد. وی عالوه بــر مجموعه 
شــعر »شــاره که م ســنه« که به زبان کردی به 
چــاپ رســیده اســت، یــک مجموعه شــعر به 
زبان فارســی را نیز منتشــر کرده اســت. او یکی 
کــه از  از برجســته ترین شــعرای مردمــی بــود 
محبوبیــت بســیاری در بین مــردم برخــوردار 

بود.
آهنگســاز،  خواننــده،  کمنــدی،  عبــاس 
شــاعر، نویســنده، نقاش و کارگردان ُکرد اهل 
ایران بــود. او بعــد از پیــروزی انقالب اســالمی 
گــروه  بــا  همکاری هــای موفــق موســیقایی 
کامکارها داشــت و آثــار ارزنــده ای از ایــن دوره 

فعالیت هایش به جای مانده است. 
هــم  بســیاری  کــرد  نویســندگان  و  شــاعران 
در ســلیمانیه عــراق زیســته اند کــه بعضــًا آثــار 
درخشــانی از آن هــا بــه جــای مانــده اســت. 
کــرد  در ایــران نیــز »شــیرکو بیکــس«، شــاعر 
عراقــی معــروف اســت و اشــعارش را بســیاری 

 .می شناسند

وقتی یک نفر لهجه 
دارد، یعنی دو زبان 
را بلد است. وقتی 
هم دو زبان را بلد 
است، یعنی می تواند 
به دو زبان فکر کند 
و برای هر واژه ای 
که در ذهن ما یک 
معادل به زبان 
گفتارمان دارد، 
معادل های دیگری 
هم داشته باشد

 باباطاهر عریان، شاعر همدانی که گفته می شود اصلیتش لر بوده و آن طور که خودش در یکی از 
دوبیتی هایش بیان کرده، اصالتاً لک بوده است
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طوطیان 
شکرشکن 

هند
در باب پیوند زبانی هزار 
ساله ایران و هندوستان

و ادب فارسی در هند سابقه دیرینه ای  زبــان 
دارد. درباره پیشینه رواج زبان و ادب پارسی در 
که  شبه  قاره، از مدارک تاریخی چنین برمی آید 
در سده سوم هجری، برای نخستین بار هندوان 
فرصت یافتند تا با فارسی زبانان آشنایِی مؤثر 
کنند. در آن زمــان بنا به قول ابن حوقل  پیدا 
در »صـــوره االرض« و اصطخری در »المسالک 
به  و »منصوره«  »ُملتان«  مــردِم  الممالک«،  و 
زبان عربی و ِسندی، و مردم »ُمکران«، به زبان 
فارسی سخن می گفتند. در اوایل سده چهارم 
کرد مشهور به  هجری، در سند شاعری ظهور 
رابعه بنت کعب که اشعار فصیح دلکشی از او در 
قدیمی ترین تذکره ها نقل شده است و می رساند 
که در زمان او، زبان فارسی در سند رواج داشته 
است. زبان فارسی پیش از آن که هندوستان 
مستعمره انگلستان شود، دومین زبان رسمی 
گورکانیان زبان رسمی( و  کشور )در دوره  این 
اما  به شمار می رفت.  و علمی  فرهنگی  زبــان 
پس از استعمار، انگلیسی ها در سال 1832 با 

زور، انگلیسی را جایگزین فارسی کردند.

زهرا بختیاری نیا
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امیرخسرو به سبب آشنایی با زبان های فارسی، ترکی، عربی و هندی، اطالعات نسبتاً خوبی 
داشت و اشعار فراوانی در زمینه های مختلف سروده  است. او موسیقی هندی و ایرانی را 

به خوبی می شناخت

برمی گــردد.  پیــش  ســال  هــزاران  بــه  هنــد  و  ایــران  پیونــد  تاریــخ 
تاریخ نگاران می نویســند که حدود 1100 تا 1۵00 ســال پیش از میالد، 
تیره های آریایی از دره خیبر وارد ســرزمین های ایران و هند شــدند و 

روابط فرهنگی و زبانِی این دو کشور از آن روزگار آغاز گردید.
همانندی هــای فــراوان میــان زبان اوســتا و سانســکریت هم نشــانه 
دیگــری از پیوند دیرینه ایران و شــبه قــاره دارد. در دوران اشــکانیان 
)226–249 ق. م( ایــن روابط رو به گســترش نهاد تــا این که در زمان 
ساســانیان )226 ق. م - 6۵2 م( بــا وجــود ترجمــه کتاب هــای مهم 
هنــدی مانند »کلیلــه و دمنــه« در عصر انوشــیروان، پیوســتگی های 

فرهنگی قوت گرفت.
پس از حمله ســلطان محمــود غزنوی به هندوســتان دراوایل ســده 
پنجم هجــری، زبــان فارســی در شــبه قــاره گســترش می یابــد. البته 
نباید سهم صوفیان را که مبلغان اصلی اســالم و زبان فارسی بودند، 
فراموش کرد. بــزرگ صوفیانی چون هجویــری، خواجه معین الدین 
جهانگیــر  سیداشــرف  مولتانــی،  زکریــا  بهاءالدیــن  شــیخ  چشــتی، 
ســمنانی، ســیدعلی همدانــی و... که بــا گفتــار و کردارشــان بر خیل 
مسلمانان و فارســی زبانان افزودند. حکومت پادشــاهان مسلمان، 
به ویژه پادشاهان پارسی گوی هندوستان در سراســر شبه قاره را هم 
نباید از یاد برد، زیرا آنان با حمایت و پشــتیبانِی فــراوان خود از علما، 
دانشمندان، ســرایندگان، ادیبان، هنرمندان و ســایر فرهیختگان، 
موجب شــکوفایی و ارتقای زبان فارسی شــدند و در این باره منابع و 

مآخذ فراوان است.
رســمیت یافتن زبان فارســی به عنــوان زبــان دین، سیاســت، ادب 
و هنر در شــبه قاره موجب شــد کــه عالوه بــر پدید آمــدن آثــار فراوان 
فارســی در آن ســرزمین توســط اهالــی شــبه قــاره یــا ایرانیــان و دیگر 
مهاجــران، به ویــژه در زمینه های تاریــخ، فرهنگ، دســتور، یادنامه 
)تذکره( و انشــا، آثار بزرگان شــعر و ادب و عرفان ایران زمین مورد پروا 
و پذیرش دانشوران و متفکران قرار گیرد و دربارة آن ها پژوهش شود 
کســتان ترجمه  گــون بومــی ســرزمین هنــد و پا یا بــه زبان هــای گونا

شود.
زبــان فارســی هشــت قــرن پیــش وارد هنــد شــد، 700 ســال بــر تــارک 
کمیت  اندیشــه، روابط، سیاســت، اقتصاد و فرهنــگ مردم هنــد حا
داشــت؛ به گونه ای کــه کلیه آثــار مهم فرهنگــی، مذهبی، سیاســی، 
ادبی، مکاتبــات، اســناد شــخصی و دولتی و احــکام قضایــی هند به 
زبان فارسی نوشــته می شــد. ســرانجام در ســال 1۸36م، چارلز تری 

ویلیان، زبان انگلیسی را به جای زبان فارسی رسمیت داد. 
کنون آثار و ُنســخ خطی بســیار ارزنده موجود در هنــد حکایت از  هم ا
این واقعیت دارد. در سراســر هنــد بیش از پنجاه بخش زبان فارســی 
در دانشــگاه ها و کالج هــا بــه فعالیــت اشــتغال دارند و بیــش از یکصد 

مدرسه و دبیرستان فعاالنه به تدریس زبان فارسی می پردازند. 
کثــر قریــب بــه اتفــاق مــدارس ســنتی اســالمی، زبــان فارســی در  در ا
متــون درســی وجــود دارد و همــه علمــا و مدرســین بــا دیوان هــای 

شــعرای بزرگ، خصوصًا گلســتان ســعدی، آشــنا و مأنوس هســتند. 
زبــان فارســی قرن هــا زبــان رســمی ســالطین گورکانــی در هنــد بــود. 
عــالوه بــر آن، تکلــم گونــه ای از زبــان پارســی توســط اقلیت پارســیان 
هند، تأثیر قابل مالحظــه ای بر زبان های رایج در شــبه قــاره، به ویژه 
زبــان اردو داشــته  اســت. در ادامه به بررســی برخــی از مشــهورترین و 

تأثیرگذارترین شاعران پارسی سرای هند می پردازیم: 

سعدی هندوستان
حکیم ابوالحســن یمین الدین بن ســیف الدین محمــود، معروف به 
امیر خســرو دهلوی شاعر هفتم و هشــتم، در پتیالی هند متولد شده 
و در دهلی درگذشــت. او یکی از دو شاعر مهم اوایل قرن هشتم است 
که ســایر ســخنوران پارســی گوی هند را تحت الشــعاع قــرار دادند و در 
ادوار بعد هم نفوذی دامنه دار در میان شعرای ایران و هند داشتند. 
آن دو امیرخســرو، و حســن دهلوی بودند. امیرخســرو بــه زبان های 
فارســی، عربی، ترکی و سانســکریت چیرگی داشــت و به سعدی هند 
معروف بود. او در اوایل به »ســلطانی« و ســپس به »طوطی« تخلص 

می کرد.
امیرخســرو بــه ســبب آشــنایی بــا زبان هــای فارســی، ترکــی، عربــی 
در  فراوانــی  اشــعار  و  داشــت  خوبــی  نســبتًا  اطالعــات  هنــدی،  و 
زمینه هــای مختلــف ســروده  اســت. او موســیقی هنــدی و ایرانــی را 
به خوبی می شــناخت. شــعرش لحن و لطافتــی خــاص دارد و چون 
ترک نــژاد و هندی زاد بود، کلمــات ترکی و هندی نیز در شــعر او دیده 
می شــود و می توانســبک وی را  »طلیعــه ســبک هنــدی« بــه شــمار 

آورد. 
او در غزل ســرایی پیرو ســعدی بود و غالبًا مضامین عشــقی و مسائل 
عرفانــی را بــه زبــان ســاده و پرســوز در بحرهــای کوتــاه و لطیــف بیان 
کــرده و از الفــاظ و معانــی شــاعران متصوف ایرانی ســود می جســت. 
خمســه اش از خمســه های تمام مقلدیــن نظامی نســبتًا بهتــر و برتر 
اســت و او در اشــعارش نظامــی را بــه  عنــوان اســتادی مســلط به فن 

ستوده است. 
شــعر زیــر یکــی از غزل هــای زیبــای اوســت کــه ایــن روزهــا بــا صدای 

همایون شجریان شنیده می شود:
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا

چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع

من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا
سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز

بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا
ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی
چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا

دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم
مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا

پس از حمله سلطان 
محمود غزنوی به 
هندوستان دراوایل 
سده پنجم هجری، 
زبان فارسی در 
شبه قاره گسترش 
می یابد. البته نباید 
سهم صوفیان را 
که مبلغان اصلی 
اسالم و زبان 
فارسی بودند، 
فراموش کرد. 
بزرگ صوفیانی 
چون هجویری، 
خواجه معین الدین 
چشتی، شیخ 
بهاءالدین زکریا 
مولتانی، سیداشرف 
جهانگیر سمنانی، 
سیدعلی همدانی 
و... که با گفتار 
و کردارشان بر 
خیل مسلمانان 
و فارسی زبانان 
افزودند
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شاعر »کعبه مخفی« 
زیب النســا یا زینب النساءبیگم، 

»مخفــی«،  بــه  متخلــص 
بزرگ ترین دختر اورنگ زیب 

گورکانی هند  عالمگیر، پادشاه 
و یکــی از خوشنویســان هند و از شــاعران 

ســبک هنــدی در ادبیــات فارســی و تصــوف 
بــود. او زنــی ادیــب و دانش دوســت، هنرمنــد و 

هنرپرور بود. به ادبیات فارسی و عربی عالقه فراوان 
داشــت و قرآن را حفظ بود. خط های نستعلیق، نسخ و 

شکسته را نیک می نوشته و کتب بسیار به نام او تألیف کرده اند. وی 
گاه شعر می سروده و در بدیهه چیره دســت بود. سبک شعر او سبک 
هندی است و بسیاری از ما او را با شــعر معروف »کعبه مخفی« که در 
کتاب های درسی منتشر شده بود، می شناســیم. زیب النسا تا پایان 

عمر به ازدواج تن در نداد و مزارش در دهلی است.
از نوشــته های او می توان به کتاب »زیب المنشآت« اشــاره کرد. این 

بیت را از او می دانند:
در سخن مخفی شدم مانند بو در برگ گل

میل دیدن هرکه دارد در سخن بیند مرا
و یا:

از قضا آیینه  چینی شکست 
خوب شد اسباب خودبینی شکست

شاعر آیینه ها 
متخلــص  ارالس،  عبدالخالــق  بــن  عبدالقــادر  میــرزا  ابوالمعانــی 
بــه بیــدل، شــاعر پارسی ســرای ســبک هنــدی و معــروف بــه »شــاعر 
آیینه هــا« اســت. ایــن شــاعر پارســی گوی از تــرکان جغتایــی بــرالس 
بدخشان بود، در پتنه در ایالت بهار هندوســتان متولد شد و تربیت 
یافت و بیشــتر عمر خــود را در شــاه جهان آباد دهلی به عــزت و آزادی 
زندگی کرد و بــا اندیشــه های ژرف، آثار منظــوم و منثور خــود را ایجاد 

کرد. 
او در ســال 1079 هــ . ق. بــه خدمــت محمداعظــم بــن اورنــگ زیــب 
پیوست. سپس به سیاحت پرداخت و سرانجام در سال 1096ه . ق. 
در دهلی سکنی گزید، و نزد آصف جاه اول، )نظام حیدرآباد( منزلت 
بلند داشت. بیدل به روز پنجشــنبه چهارم صفر سال 1133 ه . ق. در 

دهلی درگذشت. 
در آثار بیدل، افکار عرفانی با مضامین پیچیده، اســتعارات و کنایات 
به هــم آمیختــه، و خیال پــردازی و ابــداع مضامیــن تــازه بــا دقــت و 
موشکافی زیادی همراه شده اســت. در نظم و نثر سبکی خاص دارد 

و از بهترین نمونه های سبک هندی به  شمار می آید.
شــفیعی کدکنــی در کتاب »شــاعر آیینه هــا« در مورد بیــدل می گوید: 

»بیــدل را بایــد نماینده تمام عیار اســلوب 
هندی به  شمار آوریم.« 

نمونه ای از غزلیات بیدل دهلوی:
خودســری ها  آخــر  تیــره  ک  خــا بــه 

می برد ما را
چو آتش گردن افرازی ته پا می برد ما را

غبار حسرت ما هیچ ننشست از زمینگیری
که  هرکس می رود چون  سایه از جا می برد ما را

ندارد غارت ما ناتوانان آن قدرکوشش
غباریم و تپیدن ازکف ما می برد ما را

به  گلزاری که شبنم هم امید رنگ و بو دارد
نگاه هرزه جوالن بی تمنا می برد ما را

گر از دیر وارستیم شوق  کعبه پیش آمد
تک وپوی نفس یارب  کجاها می برد ما را

محمــد اقبــال الهــوری یــا عالمــه اقبــال، ســال 12۵6 در ســیالکوت 
هنــد متولــد شــد و اردیبهشــت 1317 در الهــور درگذشــت. او شــاعر، 
کســتانی بود که اشعار  فیلســوف، سیاســت مدار و متفکر مســلمان پا
زیادی نیز به زبان های فارســی و اردو ســروده  اســت. اقبال نخستین 
ح  کســی بود که ایده یک کشور مســتقل را برای مســلمانان هند مطر
کســتان شــد. اقبــال در این  کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشــور پا

کشور به طور رسمی »شاعر ملی« خوانده می شود.
اقبــال یکــی از نامورترین و سرشــناس ترین شــاعران پارســی گوی غیر 
ایرانــی در ایران اســت کــه نظیر شــاعر بزرگــی همانند بیــدل دهلوی، 
پذیــرش ویــژه ای در ایــران یافتــه  اســت. از کل 12 هــزار بیت شــعری 
که توســط اقبــال ســروده شده اســت 7 هــزار بیت آن فارســی اســت. 
دلبســتگی و وابســتگی اقبال به موالنا را می توان در اشــعار این شاعر 

مشاهده کرد. 
نمونه ای از شعر اقبال الهوری:

له سوزم در خیابان شما چون چراغ ال
ای جوانان عجم جان من و جان شما
غوطه ها زد در خمیر زندگی اندیشه ام

تا به دست آورده ام افکار پنهان شما
مهر و مه دیدم نگاهم برتر از پروین گذشت 

ح حرم در کافرستان شما ریختم طر
فکر رنگینم کند نذر تهی دستان شرق

پاره لعلی را که دارم از بدخشان شما
می رسد مردی که زنجیر غالمان بشکند

دیده ام از روزن دیوار زندان شما
حلقه گرد من زنید ای پیکران آب و گل
 کان شما آتشی در سینه دارم از نیا

اقبال یکی از 
نامورترین و 

سرشناس ترین 
شاعران پارسی گوی 

غیر ایرانی در ایران 
است که نظیر شاعر 
بزرگی همانند بیدل 

دهلوی، پذیرش 
ویژه ای در ایران 

یافته  است. از کل ۱۲ 
هزار بیت شعری که 
توسط اقبال سروده 

شده است ۷ هزار 
بیت آن فارسی است



کتاب

جرعه ای از جام اساطیر

پیشخوان کتاب 
تـراژدی  هستی انسان

ماجرای قتل پیچیده
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معرفی

پیشخوان کتاب

   دوازده گام تا زندگی مهربانانه
از دل تو تا دل من/ نوشته کارن آرمسترانگ/ ترجمه: مرضیه سلیمانی/ 

نشرنو/17/1396 هزار تومان 

این کتاب به 12 گام برای رســیدن به زندگی مهربانانه می پــردازد.کارن 
آرمســترانگ، دین پژوه، مورخ دین و نویســنده آثار متعــددی در حوزه 
مذهب و معنویت است. از جمله کتاب های او می توان به »پرونده ای 
بــرای خــدا«، »تاریــخ خدابــاوری«، »پیــکار بــرای خداونــد«، »جنــگ 
مقدس«، »اسالم و بودا« و »استحاله بزرگ« اشاره کرد. آرمسترانگ یکی 
از برجسته ترین چهره های دین پژوهی و معنویت معاصر است. کتاب 
»از دل تو تا دل من« آخرین اثر اوست که حول محور چنین موضوعاتی 

بنا شده است.
این کتاب 12 فصل دارد که هر فصل در واقع یک گام تا زندگی مهربانانه 
است. این گام ها به ترتیب عبارتند از: درباره شفقت بیاموزیم، به جهان 
پیرامون خویش بنگرید، با خودتان مشــفق باشــید، همدلی، مراقبه، 
عمل، دانسته های ما چه اندک است، چگونه با دیگری سخن بگوییم، 
نگرانــی بــرای همــگان، دانــش، بازشناســی و دشــمن خــود را دوســت 

بدارید.

   تاریخ زشتی
کو/ ترجمه: هما بینا و کیانوش تقی زاده انصاری/ مؤسسه متن  اومبرتو ا

/34500/1396 تومان

این کتاب در ســال 2007 با عنوان اصلی »On Ugliness« منتشــر شــد و 
کنون ترجمه آن به زبان فارسی در اختیار عالقمندان قرار گرفته است.  ا
کو، فیلســوف و رمان نویس مطــرح ایتالیایــی در این کتاب به بررســی  ا
مفهــوم »زشــتی« در شــکل تاریخــی آن پرداخته اســت. این فیلســوف 
ایتالیایی پیش از این، »تاریخ زیبایی« را در سال 2004 به زبان انگلیسی 
منتشر کرده بود. در ابتدای کتاب تاریخ زشــتی، مصاحبه ای از اومبرتو 
کو با فرانســوا بونل از زبان فرانســوی ترجمه شــده کــه در این مصاحبه  ا
کو به نگرش خود به مفهوم »زشتی« و همچنین مراحل نگارش کتاب  ا

پرداخته است.
کو در این کتاب به مفاهیم متعددی از زشــتی پرداخته اســت. زشتی  ا
در جهان کالســیک،  مفاهیم شــیفتگی، مــرگ، شــهادت، روز قیامت، 
 دوزخ، اهریمــن، هیوالهــا و نشــانه های منحــوس،  زشــت، مضحــک، 
شــرم آور، زشــتی زن از دوران باســتان تا دوره  باروک و اهریمــن در دنیای 
کو در این اثر به آن ها پرداخته  مدرن از مفاهیم و موضوع هایی است که ا
اســت. این موضوع ها در هفت فصــل اول کتاب قرار دارد. نویســنده در 
ادامه کتاب به جادوگری و شیطان پرستی، سادیسم، فیزیکا کوریوسا، 
رمانتیسم و رســتگاری زشــتی، ناشــناخته ها، برج فوالدی و برج عاج، 
جنبش های پیشــتاز و پیروزی زشتی، زشــتی دیگری، گیچ و کمپ و در 

نهایت به زشتی در روزگار ما پرداخته است.
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   ما تمامش می کنیم
نوشته کالین هوور/ ترجمه : آرتمیس مسعودی/ نشر آموت/2500/1396 

تومان 

کالین هــوور، با این رمــان جســورانه و کامــاًل منحصربه فرد، داســتانی را 
روایت می کند از عشقی فراموش ناشــدنی که ناچار باید بیشترین بها را 
بــرای آن پرداخت. ســارا پیکانن، نویســنده  رمان پرفــروش بین المللی 
»همســایگان بی عیب و نقص« درباره  این رمــان می گوید: »ما تمامش 
می کنیم« یک داســتان عاشــقانه معمولی نیســت. این کتــاب قلبتان 
را می شــکند و همزمان، آن را از امید لبریــز می کند. تا انتهای داســتان، 
در میــان گریــه خواهیــد خندیــد. کامــی گارســیا، نویســنده  پرفــروش 
نیویــورک تایمز هم معتقد اســت: »کالین هــوور به مخاطبش یــادآوری 
می کند که عشق، شکننده و آمیخته با شهامت، امید و اشک است. هر 
دل شکسته ای باید این کتاب را بخواند.« از آرتمیس مسعودی، پیش 
از این ترجمــه کتاب هــای »وقتــی خاطــرات دروغ می گوینــد«، »اولین 
تماس تلفنــی از بهشــت«، »جنوب دریاچه ســوپریور«، »پشــت ســرت 
را نگاه کن«، »آیا شــما هم به اســترس اعتیــاد دارید«، »پروژه شــادی« و 

»شادی را به فرزند خود هدیه کنید« در نشر آموت منتشر شده است.

   برای کمال بخشیدن به زندگی چه کنیم؟
زندگی خوب؛ 30 گام فلسفی؛ برای کمال بخشیدن به هنر زیستن/ 

مارک ِورنون/ ترجمه: پژمان طهرانیان/ نشر نو/28 هزار تومان

کتــاب »زندگــی خــوب؛30 گام فلســفی؛ بــرای کمــال بخشــیدن به هنر 
زیســتن« در فصل هــای »زندگــی خــوب چیســت؟«، »فضیلت هــای 
معنوی«، »هنــر؛ فراتــر از مصرف گرایــی«، »زیبایی؛ راهنمــای زندگی«، 
»آزادی؛ دســت شســتن از چیزهــا«، »معنــا؛ یــا چــرا حــرف زدن خــوب 
اســت«، »دین؛ پرکردن یک خأ«، »دیدن؛ درســی درباره نگریســتن به 
گوار«، »پول؛  جهان«، »فضیلت های مصیبت بار«، »خشم؛ موقعیت  نا
انجماد آرزوها«، »سوگواری؛ پرهیز از افسردگی«،»تعهد؛ آنچه حاضرید 
اخالق مدارانــه«،  تخیــالت  »داســتان گویی؛  دهیــد«،  جــان  برایــش 
»بی یقینــی و ارزش تردیــد«، » فضیلت های اجتماعی«،  »معاشــرت؛ یا 

بندهای رهایی بخش« و... نوشته شده است.
در پیش گفتار این اثر آماده اســت: »ایــن روزها، انواع و اقســام توصیه ها 
درباره  چگونه زندگی کردن ارائه می شوند و از این لحاظ هیچ کمبودی 
وجود نــدارد. این امــر می توانــد مــا را به فکر فــرو بــرد. شــاید از خودمان 
بپرسیم که چرا چنین صنعت پررونقی شکل گرفته اســت. بیش از 1۵0 
سال از انتشار اولین کتاِب مشــخصًا خودیاری )و اولین کتابی که رسمًا 
عنوان »خودیاری« را هم بر پیشانی اش داشت( به قلم ساموئل اسمایلز 
می گذرد. در نظــر آورید همه توصیه هایــی را که در این ســال ها در قالب 
کتاب چاپ و منتشر شــده اند، همه  آن خردمندی ها و خردورزی ها را! 

پس چگونه است که ما هنوز از پِس یارِی خود برنیامده ایم؟«
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   تابستان غم انگیز ساموئل اس 
نوشته جی. پی. دانلیوی/ ترجمه: رضا اسکندری زاده/ نشر هیرمند 

/1396/ 8 هزار تومان 

»تابستان غم انگیز ساموئل اس« کوتاه ترین رمان جی. پی. دانلیوی، 
حکایت طنز تالطمات روانی یک بیمــار روانی آمریکایی اســت که برای 
درمان، بــه مهــد روانــکاوی آن دوران، یعنــی وَین دهــه  60 مــی رود. اما 
روانکاو در تالش مذبوحانه برای درمان روح زخم خورده بیمار، خودش 
به جایی می رســد که به اندازه  تار مویی با جنون فاصله دارد. این رمان 
نشان می دهد چیزهایی که انســان به آن ها اعتقاد ندارد هم می تواند 
به اندازه  برخی اعتقادات اشتباه، فلج کننده باشد. دانلیوی در ساموئل 
اس، مردی را به تصویر می کشــد که هیچ کاری از او ســاخته نیست، جز 
پذیرش مرگ. نام فامیل اس، آشکارا به واژه  Singular یا مفرد اشاره دارد 

و نابودی انسان در تنهایی و انزوا را نمایان می کند.
جی. پــی. دانلیــوی نویســنده  ایرلنــدی- آمریکایــی در ژانــر اجتماعی 
- کمدی ســیاه، در اواخر دهه ۵0 میالدی به واسطه  انتشــار رمان »مرد 
زنجبیلــی« به شــهرت رســید کــه بــا شــمار 4۵ میلیــون نســخه و چاپ 
بالانقطاع 60 ســاله اش در فهرست 100 رمان برتر قرن بیســتم، رتبه 99 را 
از آن خود کرد و به 2۵ زبان مختلف ترجمه شــد. وی تحصیل در رشــته  
میکروبیولوژی کالج ترینیتی دابلین را با رؤیای نویســندگی رهــا کرد و با 
انتشــار »مرد زنجبیلی« نام خودش و کالج ترینیتــی را در عرصه  ادبیات 

جاودانه کرد. 

   »آن است شیوه حکومت«
نوشته سید مهدی شجاعی/ انتشارات نیستان/1396/ 176 صفحه/ 

9500 تومان 

کتاب »آن است شــیوه حکومت«، تازه ترین اثر سیدمهدی شجاعی، از 
سوی انتشارات کتاب نیســتان روانه بازار کتاب شده است. این کتاب 
ترجمه شجاعی از عهدنامه و یا همان نامه  معروف حضرت امام علی)ع( 
به مالک اشــتر اســت که در نهج البالغه نیز آمده است. شــجاعی در این 
کتاب نظر به اهمیتی که برای این فراز از نهج البالغه به عنوان منشــور و 
آیین نامه حکومت اســالمی قائل بــوده  اســت، آن را به صــورت مجزا در 

قالب کتابی آورده است.
شــیوه ترجمه این متــن ارائه همزمــان متن با ترجمه اســت. شــجاعی 
در صفحــات این کتاب متن فارســی و بــه دنبــال آن و در کنــارش، متن 
عربی این نامه را قرار داده اســت و سعی کرده با اســتفاده از ساده ترین و 
شیواترین عبارات از عهده ترجمه این اثر برآید. نکته قابل توجه در این 
ترجمه، آهنگین بودن آن و تالش برای ارائه متنی اســت که بی آن که به 
دنبال روایتی شاعرانه در ترجمه باشد، توانسته آهنگی حماسی به خود 
بگیرد و به شکلی خاص عبارات را در پی هم و به منظور ترجمه قرار دهد.

شجاعی که پیش از این نیز در حوزه ترجمه آثاری همچون ترجمه برخی 
از ادعیــه را در قالب کتاب عرضه کرده اســت، در این اثر تازه به تناســب و 
اقتضای محتوا ســعی کرده تا اثری را پدید بیاورد که همانند متن عربی 
آن، صالبت یک نامــه و در عین حال شــورانگیزی توصیه های دنیوی و 

اخروی آن را دارا باشد.
یکی دیگــر از نکات قابــل توجه دربــاره این کتــاب، مقدمه ای اســت که 
شجاعی برای این اثر تألیف کرده است. او در مقدمه خود به نوعی هدف 
از حکومت در اســالم و آنچه به عنــوان خالفت و حکمرانــی در این آیین 
بر مســلمانان رفته را مرور و در ادامه از زبان خود درباره منشــور حکومت 
علوی و اســالمی که برگرفته از نهج البالغه اســت و در نامــه حضرت امام 

علی)ع( به مالک اشتر متبلور می شود نکاتی را بیان کرده است.
مترجم در این مقدمه که برای فهم محتوای این نامه، متنی کارســاز و 
دقیق به شــمار می رود، نخست تقسیم بندی حکومت اســالمی به دو 
شیوه حکومت برگرفته از اســالم علوی و حکومت برگرفته شده از اسالم 
اموی را معرفی و ترسیم می کند و برای هر یک از آن ها نیز شاهد مثالی را 

می آورد. 
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کتابخوانی 

مطالعــه در کشــورهای پیشــرفته یــا در حــال 
بــه عنــوان اصلــی اساســی مطــرح  توســعه 
و  گســترش  در  ســعی  دولت هــا  و  می شــود 
توســعه آن در میان مــردم، به ویژه کــودکان و 
نوجوانــان دارنــد. نــگاه بــه ســرانه مطالعه در 
برخی کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته 
کی از آن اســت کــه نه تنها مــردم رغبتی به  حا
مطالعه ندارند، بلکه برای بســط و توسعه آن 
هــم کاری نمی کننــد تا جایــی کــه در برخی از 
این کشــورها ســرانه مطالعه برای هر فرد یک 
صفحه در سال است و این آمار تکان دهنده، 
از بســیاری پیشــرفت های  را  کشــورها  ایــن 
گر در کشــوری  علمــی دور نگه مــی دارد. مثاًل ا
مثــل اندونــزی ایــن ســؤال مطــرح شــود کــه 
آخرین کتاب زیبایی که خوانده اید چه موقع 
بــوده اســت؟ بســیاری از مــردم آن جــا حتــی 
بــه یــاد نمی آورنــد آخریــن کتابی کــه مطالعه 
کرده انــد چه بــوده اســت. در چنین کشــوری 
که پدر و مادرها و بزرگ ترها مطالعه نمی کنند 
و اساســًا کتــاب در زندگی آن ها جایــی ندارد، 
کــودکان و نوجوانــان هــم جــز اجبــار خواندن 
کــه در آینــده آن هــا بــه  کتاب هــای درســی - 
لحــاظ روانــی و اجتماعــی تأثیــری نــدارد - 
مطالعــه غیــر درســی ندارنــد و طبیعی اســت 
که جامعــه از پیشــرفت های معمــول جوامع 

توسعه یافته عقب تر خواهد بود.
مطالعــه در میــان مــردم اندونــزی، کمتریــن 

کــه اهــل مطالعــه  جایــگاه را دارد و افــرادی 
هســتند اغلب گله دارنــد که انتخــاب زیادی 
برای آن ها در بازار کتاب وجود ندارد و بیشــتر 
کتاب ها جالب نیســتند. کارهای هنرمندان 
بــا ارزش نشــان می دهــد در  و روشــنفکران 
اندونــزی بــه تجــارت بیــش از ادبیــات ارزش 
داده می شود و بیشتر کارهایی تولید می شود 
که صرفًا فروش بیشتری داشــته باشد، حتی 
گر ایــن کارها مــورد عالقه اهالــی ادبیات این  ا
کشور نباشد. البته باید دید چه عواملی باعث 
می شود تا مردم اندونزی به مطالعه عالقمند 
نباشــند؛ یکی از این عوامل عالقــه به ادبیات 
شــفاهی اســت کــه در میــان مــردم اندونــزی 
بســیار رایــج اســت و بــه کــودکان هم تســری 
پیدا کرده است. در غرب به مطالعه به عنوان 
یــک عامــل اساســی در زندگــی اهمیــت داده 
می شــود و روی این مســئله از همــان کودکی 
بــا بچه هــا کار می کننــد و تــا بزرگســالی ادامــه 
پیــدا می کنــد. امــا در اندونــزی بیشــتر مــردم 
گرفتــار معاش و ســختی های زندگی هســتند 
و بیشــتر بــه ادبیــات شــفاهی عالقمندنــد. 
بســیاری از روشــنفکران اندونــزی معتقدنــد 
که بایــد بــرای مطالعه فرهنگ ســازی شــود و 
نمی توان گفــت فقط وجود ادبیات شــفاهی 
علتی برای کمرنگ بودن نقش کتاب است، 
چرا که این ها دو هر ملزوم یکدیگرند و باید به 
هر دو آن ها توجه شــود. عامل دیگر، سیستم 

اندونــزی  در  اســت.  کشــور  ایــن  آموزشــی 
سیســتم آموزشــی دانش آمــوزان را بــه معلــم 
وابســته می کنــد و از آن هــا کمتــر می خواهــد 
دنبــال تحقیــق باشــند، همیــن امــر میــل به 
کتاب هــا و در نهایــت  کاوش و جســتجو در 
عالقــه بــه مطالعــه را در میــان بچه هــا از بیــن 
گر ســه هــزار نســخه از کتابــی در این  می برد. ا
کشور به چاپ برســد، بیش از یک سال زمان 
کــه در مدارس  می برد تا به فروش برســد، چرا
اندونزی تشــویقی بــرای خرید کتــاب صورت 
نمی گیــرد. عامل دیگــری که از رشــد فرهنگ 
کتابفروشــی های  ادبــی ممانعــت می کنــد، 
این کشــور اســت که عناوین کتاب هــا را تنها 
بــرای مــدت کوتــاه، مثــاًل ســه مــاه در قفســه 
کتابفروشــی ها نگهداری می کنند و پس از آن 
این کتاب ها به ناشران باز گردانده می شوند 
و ایــن ضعــف توزیــع داخلــی کتــاب را در این 
کشور نشان می دهد. از عوامل دیگر می توان 
بــه قیمــت بــاالی کاغــذ، قــدرت کــم خریــد و 
همکاری نکــردن دولت اندونــزی در برقراری 
روابط فرهنگی بین المللی اشاره کرد. و نکته 
آخــر این که هنوز بــرای عده ای در این کشــور، 
 .کتاب کاالیی تجملی به حساب می آید

منبع: 
کارتا گلوب، نویسنده:گریس سوستیو جا

فرهنگ شفاهی
 کودکان را از مطالعه دور می کند

ترجمه: مرجان آقبالغی 
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نقد و بررسی

درباره ژرژ سیمنون
 )19۸9-1903( ســیمنون  ژرژ 
دنیــا  بــه  بلژیــک   )Liege( لیــژ  در 
از  را  ادبــی اش  فعالیــت  و  آمــد 
روزنامه نــگاری در ایــن شــهر آغــاز 
کــرد. هــوای تیــره شــهر زادگاهــش 
در او تمایلــی بــه فضــای مه آلــود، 
ک و غم افــزا بــه وجــود آورد  غمنــا
شــخصیت های  آن،  میــان  از  و 

برخاســتند.  گونــش  گونا داســتان های 
ســیمنون چنــد ســال در آمریــکا به ســر بــرد، 
ســپس در فرانســه اقامــت گزید و بــا نام های 
بــه چــاپ رمان هــای عامه پســند  مســتعار 
گاهــی پرداخــت کــه نــزد عامــه مــردم،  و کارآ
گاهــان و پلیــس جنایــی  به ویــژه طبقــه کارآ
محبوبیت فراوان به دست آورد و سیمنون را 
به ثروت و شهرت رساند. سال 1931 داستان 
 Monsieur Gallet( »گالــه »شــادروان آقــای 
گاه  decede( را منتشــر و در آن شخصیت کارآ
کــه در عالــم  کــرد  مگــره»Maigret«  را خلــق 
داستانی، به شخصیتی جهانی 
پــس  تبدیــل شــد. 
آن  از 

داســتان های  پیاپــی  ســیمنون 
خود را منتشر می کرد و روزبه روز به 

شهرت او افزوده می شد.
بی هیچ تردید، او یکی از بارورترین 
نویسندگان ســده بیستم به شمار 
می آید. سیمنون، غیر از نزدیك به 
200 اثر که صرفًا برای کســب درآمد 
نوشــت و تحــت 17 نــام مســتعار 
و  رمــان  کــرد، 332  منتشرشــان 
کوتــاه )کــه از آن میــان 102 رمــان و  داســتان 
داســتان کوتاه به ماجراهای »کمیسر مگره« 
اختصاص دارنــد(، 2۵ زندگینامه شــخصی، 
30 ســری مقاله و یك ســناریو بــرای »بالت« از 
خود به یادگار گذاشــته اســت. آثار ســیمنون 
بــه ۵7 زبــان ترجمــه شــده و بیــش از 600 
میلیون نسخه از کتاب هایش در سراسر دنیا 
انتشــار یافته است. سیمنون در ســال 19۸9 
بــدرود حیات گفــت. رمان های متعــددی از 
ســیمنون به فارسی برگردانده شــده که یکی 

از شاخص ترین آن ها »سایه گیوتین« است.

ترس های پنهان
ترس هــای  ســیمنون«  »ژرژ  رمان هــای  در 
پنهــان، دسیســه ها و اضطراب هــا، نهفتــه 
در پــس پــرده عادت هــای روزانــه 

درنگی بر 
رمان سایه 

گیوتین، نوشته ژرژ 
سیمنون

تــــــراژدی 
هستی انسان

فرهاد علیزاده
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کــم بــر آن توصیف شــده اند  زندگــی و نظم حا
خویــش  انفجــاری  لحظــه  بــه  گاه،   نــا کــه 
می رســند و به بروز خشــونت یــا جنایت منجر 
می شــوند. رمان های ژرژ ســیمنون آمیزه ای 
و  چیره دســتانه  روایت پــردازی  از  هســتند 
انســان ها.  روان   هوشــمندانه  بازشــکافتن 
زیریــن  الیه هــای  بــه  ســیمنون  کــه  نقبــی 
بــه  شــخصیت هایش در رمــان می زنــد، راه 
گفتــه  تــراژدی هســتی انســان می بــرد و بــه 
فرانســوا موریــاك، »آثــار او را بــه کابوس هایــی 
توصیــف  هنرمندانــه  کــه  می ســازد  بــدل 
شــده اند و کمتــر کســی جــرأت آن را دارد تا به 

اعماقشان نظر بیفکند.

بروز بحران و نتیجه تراژیك 
ســیمنون، نوشــتن رمان را نوعی مجذوبیت 
بــه  را  نویســنده  کــه  و شــورمندی می دانــد 
طــور دربســت بــه اســارت و تســخیر خویــش 
درمــی آورد و بــه او این امــکان را می بخشــد تا 
شــیاطین درونــش را بیــرون بریــزد و در پهنــه 
عالــم رها کنــد. او بــر این باور اســت کــه عالقه 
مردم به رمان از همین نیاز اساسی سرچشمه 
می گیــرد؛ زیــرا خواننــده قصــدش از مطالعــه 
رمــان، گریــز از واقعیــت نیســت، بلکــه ســعی 
می کند تا دریابد آیا دیگــران هم گرفتار همین 
شــهوات، تردیدهــا، رذالت هــا، وسوســه ها، 
هراس هــا و ناامیدی هــا هســتند یــا نــه؟ بــا 
کشــف ایــن مطلــب کــه بــا دیگــران همانند و 
یکســان اســت، کمتر احســاس شرمســاری و 
گنــاه می کنــد و اطمینــان خویش بــه جهان و 
هســتی را باز می یابــد. از نظر ســیمنون، 
رمان مــدرن چیزی نیســت 
بازآفرینــی  مگــر 

تراژدی دوران ما، و مانند تراژدی های یونان 
کــردن  باســتان، یگانــه وظیفــه اش مطــرح 
مســائل تقدیر و سرنوشــت بشــری اســت. او 
رمان هــای خــود را رمــان - تــراژدی نامیــده 
اســت و موقــع پرداخــت آن هــا از بســیاری 
کم بــر تراژدی های باســتان تبعیت  قواعد حا
کرده اســت. »ســایه گیوتیــن« در لحظــه بروز 
بحران آغاز می شــود و با شــتاب و بــه گونه ای 
نهایــی  تراژیــك  نتیجــه  بــه  اجتناب ناپذیــر 
می رســد. در ایــن اثــر هــم، چــون دیگــر آثــار 
ســیمنون، جایی بــرای مقدمه پردازی های 
طوالنی و شــرح مفصل گذشته شخصیت ها 
از  اغلــب  گذشــته  بــه  و  نــدارد  وجــود 
طریق»فالش بك هایی« ســریع و کوتاه اشاره 

می شود. 
شــخصیت های داســتان محدود هســتند و 
از پیرنگ های فرعی نشــان نمی یابیم؛ عمل 
داســتانی محدود اســت و توجه نویســنده بر 
کــم بــر هســتی انســان متمرکز  درام ابــدی حا
اســت. هنگامی که صحبت از داســتان های 
پلیسی ســیمنون به میان می آید، بی اختیار 
نام و چهره کمیســر »مگره« تداعی می شــود. 
پلیســی  هــر چنــد ســیمنون داســتان های 
هــم  آژانــس«  »پرونده هــای  نظیــر  دیگــری 
نوشــته اســت کــه در مقایســه بــا ماجراهــای 
میــان  در  مانده انــد.  مهجــور  مگــره، 
شخصیت های مشهور ادبیات پلیسی، نظیر 
شــرلوك  هولمــز، آرســن لوپن، هرکــول پــوآرو و 
فیلیپ مالرو، کمیســر مگره،  چهره ای اســت 
که دربــاره زندگی خصوصــی و زندگی نامه اش 
بیشــترین اطالعات را داریم: روستازاده بود و 
در دهی به نام آلیه به دنیــا آمد. در ابتدا قصد 
تحصیل در رشــته پزشکی داشــت، اما پس از 
دو ســال تحصیالتــش را ناتمام گذاشــت و به 

خدمت پلیس درآمد.

مگره، شخصیتی نادر 
سیمنون بر این باور اســت که یك قاتل قبل از 
هر چیز موجودی اســت تیره روز و قابل ترحم 
و گمان می برد هر انسانی، در صورت داشتن 
انگیزه های کافــی، می توانــد مرتکب جنایت 
بــه  نویســنده دیــدگاه خــود نســبت  شــود. 
گاه آفریده ذهنش نیز  مقوله جنایت را به کارآ
انتقال می دهد، چرا که به اعتقاد او هیچ چیز 
کــه  دردناك تــر و تحقیرآمیزتــر از ایــن نیســت 
کنــد از جمــع ســایر انســان ها  فــرد احســاس 
طرد شــده اســت. مگــره نماینــده جامعه ای 
کــه انگیزه هــا و  اســت بخشــنده و پذیرش گــر 
ضعف هــای جنایتــکار را درك می کنــد و بــه 
واســطه ایــن درك و همدلــی، پــس از اعتــراف 
گرفتــن از او، یــاری اش می دهــد تــا دیگــر بــاره 
احترام نســبت بــه خویشــتن را بازیابــد و این 
امکان را برایش فراهم می ســازد تا حدودی با 
جامعه و ســایر انســان ها تجدیــد پیوند کند. 
در مجموعــه آثــار ســیمنون، مگــره از جملــه 
شــخصیت های نــادری اســت کــه یکپارچه و 
هماهنگ به شــمار می آیــد. او فرزانه اســت و 
شــریف. به خوبی می داند که شناخت کامل 
انســان ها امری اســت ناممکن، با این وجود 
آن هــا را همان طــور کــه هســتند، می پذیرد و 
دوست دارد. هیچ چیز او را متعجب نمی کند 
و هرگــز نمی کوشــد تــا در هیبت معلــم اخالق 
ظاهــر شــود یــا دیگــران را پنــد و انــدرز دهــد. 
حضورش اطمینان بخش است و عمده ترین 
ســایر  بــا  مگــره  داســتان های  تمایــز  وجــه 
رمان های ســیمنون، از همین حضور ناشــی 
می شــود. آثار پلیســی و غیرپلیســی سیمنون 
بــا  مشــابه اند.  مضمــون  و  موضــوع  نظــر  از 
ایــن حــال، در مجموعــه ماجراهــای مگــره، 
تــراژدی  مرزهــای  تــا  تنهــا  را  مــا  نویســنده 
می بــرد، حــال آن کــه در ســایر رمان هایــش 
از ایــن مرزهــا می گــذرد. آنچــه ایــن تفــاوت را 
موجب می شــود، همان حضور مگره اســت؛ 
چهره ای پدرگونه و اطمینان بخش که زندگی 
را برخــوردار از نظــم، بیــان و مفهــوم جلــوه 

 .می دهد

در رمان های »ژرژ سیمنون« ترس های پنهان، دسیسه ها و 
اضطراب ها، نهفته در پس پرده عادت های روزانه زندگی و نظم 

حاکم بر آن توصیف شده اند که ناگاه،  به لحظه انفجاری خویش 
می رسند و به بروز خشونت یا جنایت منجر می شوند.
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گفتگو

گفتگو با محمدعلی علومی
 داستان نویس و شاعر

جرعه ای
از جام اساطیر

آثــاری چون هفت  کنون  تا محمدعلی علومی، داستان نویس و شاعر، 
)رمـــان(،  دلگشا  کــوچــه  در  شاهنشاه  داســـتـــان(،  )مجموعه  حکایت 
بن الدن  وقایع نگاری  داستان(،  )مجموعه  اندوهگرد  آذرستان)رمان(، 
)رمان( و... را منتشر کرده است. این نویسنده اهل بم که به دور از جنجال 
و هیاهو و به اصطالح النسه کردن خودش، داستان نویسی شش دانگ 
به حساب می آید، شناخت جامعی از اساطیر ایران دارد و در گذشته هم بر 
ح هایی نوشته است. با او گفتگویی  اساس اساطیر ایرانی داستان ها و شر

انجام داده ایم که در ادامه می آید. 

ح و ســاخت یکســان  * به نظر می رســد داســتان های شــما دارای یک طر
است، اعتقاد خودتان چیست؟ 

شــاید علتش در این اســت کــه آثــار من کمــی تحت تأثیــر اســاطیر قرار 
گرفته اند و به این ســبب اســت که آن بینش و ســاختار در نوشته هایم 
تأثیــر گذاشــته اند. در »اندوهگــرد« ماجرا بــا اعدام مشــروطه خواهان 
شروع می شــود و پس از ُنه ماه که زمان زایش است، در قریه اندوهگرد 
ک دیــده می شــود کــه می خواهد با  حیوانــی عجیب و بــه ظاهــر هولنا
زندگی مردم درآمیزد و... بعد باز می گردیم به آغاز ماجرا. در »بازگشت« 
از همان مجموعه داستان اندوهگرد: علی - قاچاقچی محلی - چهل 
روز پــس از آن که جســدش پیــدا می شــود، برمی گــردد تــا از قاتــل خود 
انتقام بگیرد. در »علیخان«، پاسبان ها یک کهنه یاغی پیر را، شاید به 
سبب سوءتفاهمی، می کشند و بعد شرح گذشــته او را داریم تا برسیم 
به همان صحنه آغاز. در »شاهنشاه در کوچه دلگشــا«، شاه به عنوان 
شــخص اول مملکــت و دیکتاتــور اصلــی، بــا شــخصی حیرت انگیــز، از 
زیرزمین کاخ به سفری می رود در شهر کرمان و روستاهای آن. سفری 
اســت هفت روزه، اما در ســاحتی دیگر، برای کاخ نشینان، غیبت شاه 
فقط هفت ساعت بوده اســت و حال آن که شاه از ســفر جادویی خود، 
نشــانه هایی همــراه دارد، زیــرا در بحث زمــان، ما زمــان آفاقــی داریم و 
کیــد دارد - و زمان  زمان انفســی - که هانری برگســون به آن اشــاره و تأ
ســرمدی داریــم کــه در آن ســاحت، آینــده و حــال و گذشــته، همــه در 

محسن احدزاده
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)آن(، واقع می شــوند. بی آن که بخواهیم اظهار فضل داشــته باشیم - 
چه جای اظهار فضل؟ وقتی که هر دانشــجوی ســال اول فلســفه این 
حرف هــا را می دانــد - در آییــن رازآمیــز و اســطوره ای »زروان« مــا با یک 
کرنــه - اهــورا و اهریمــن را می زایــد و در بینــش یونان  زمــان بیکــران - ا

باستان، گروهی از فیلسوفان، معلول را سابق بر علت می دانستند. 
* بنابراین چنین ساختاری مشخصه اسطوره نگاری است؟

ببینیــد در تمــام اســطوره ها، کمابیش، شــکل کامــل دایــره داریم که 
می توانــد نشــانه ای از روح، زمــان، توالــی لحظــات و فصل هــا، چرخــه 
خلقــت و مانند این ها باشــد. ســاختار داســتان های هزارویک  شــب، 
دایــره وار و تودرتــو اســت و چنیــن اســت بخــش اعظــم داســتان های 

مثنوی کبیره. 
* بینش و ســاختار اســطوره اصاًل می تواند در داســتان امروز نمود داشــته 

باشد؟
پل ریکور در »تاویل متن« گفته است: وقتی دریدا داشت تئوری های 
ادبی خود را توضیح می داد، متوجه شــدم که همه آن ها شــرح »تائو« 
اســت. به قــول همان پــل ریکــور - کــه مســیحی مؤمنــی اســت چون 
تی.اس.الیــوت - می توانیــم بــا اســاطیر، رابطــه دیالکتیکــی داشــته 
باشــیم. به گمانم این مهم به خالقیت نویسنده و شــاعر ارتباط دارد. 
اغلب آثــار داستایفســکی، مبتنی بر جدال »عقل و عشــق« اســت که از 
کف، در رمان عظیم »مرشــد  مفاهیم اصلی عرفانی و هموطن او، بولگا
و مارگاریتا«، ابلیس و دستیارانش را به مسکوی زمان استالین می آورد 
ک اندیشــه و رفتار،  کســیس سرراســت ســراغ چهره های تابنا و کازانتزا

یعنــی حضــرت عیســی مســیح و یــا فرانســیس 
قدیــس مــی رود و یــا در »مســیح بــاز مصلــوب«، 
زندگــی آن پیامبــر را در دوران خــود بازســازی 
می کند و یا هانری بوشــو در رمان »ادیــپ در راه« 
گفته  نــگاه تــازه دارد. نمونه هــا متعددنــد امــا نا
نگذاریم که بنا به قول مشــهور، بشــر از ســه دوره 
تفکر گذشته اســت: دوره اســاطیر، دوره فلسفه 
و دوره علم گرایــی... بی آن کــه ایــن ادوار، مــرز 
مشــخص داشــته باشــند. در آخریــن دوره بشــر 
ســر بــر آســتان معبــد علــم می ســایید و آنچــه را 
محســوس بود، تمــام واقعیــت و همــه حقیقت 
کــه بــا آرا و آثــار  می دانســت، امــا مدت هاســت 
فیلســوفانی چــون هانــری برگســون، هایدگــر و 

روانکاوانی چون یونگ، بشــر دوبــاره با رویکــردی نو به عالم اســطوره، 
متوجه شــده اســت. وقتی از زمان روانــی، ُصَور ازلــی و یــا از خانه وجود 
کس  به کلمــات بنگریــد، می بینید کــه در فیزیــک، آرای اینشــتین و ما
پالنــک، دیــد مکانیکــی و فاقــد روح از کل هســتی حذف شــده اســت. 
منتهــا ایــن رویکرد کــه البتــه مبنایی بر پســت مــدرن می تواند باشــد، 
کهــن اســطوره ها، نــوع بــدوی  رویکــردی اســت جدیــد. در بعضــی از 

کم است. تضاد ماده و معنا، تضاد ارواح نیک و بد و...  دیالکتیک حا
* این مباحثی که گفتید در آثار شما چه جایگاهی دارند؟

در بینش حیرت انگیز موالنا و در داســتان مهابهارات، در آیین تائو، در 
مهرپرستی و... این تضادها هستند بی آن که اصل باشند و من در حد 
خود - حدی بسیار ناچیز - در نوشــته هایم همین نهاد و برابر نهاد و بر 
نهادها را، ســعی کرده ام به کار ببــرم، البته با توجــه مؤکدانه بر فرهنگ 

مردم. 
* در کارهــای شــما، اغلــب بــا رگه هایــی از طنــز روبــه رو می شــویم کــه در 
»شاهنشــاه در کوچه دلگشــا« خیلی پررنگ می شــود و به نظــر من، این 
طنز تلفیقی اســت از طنز بهــرام صادقــی و احمد محمــود. خودتان چطور 

می بینید؟ 
عزیــز مــن آن بزرگــواران کجا و مــن کجــا؟ اما بــه نظــرم طنــز، روی دیگر 
تراژدی اســت. حتی می توان گفت که وقتی تــراژدی به اوج برســد، به 
طنز منجــر می شــود. طنزی بســیار تلــخ و گریــه آور! مکتوب اســت که: 
بزایید بــرای مرگ و بنــا کنید بــرای ویرانــی! و آن وقت فکر کــن به همه 
شــرارت هایی که »من« مرتکب می شــود. آن گاه خنده حیرت و هول، 
نــه فقــط عکس العمــل روانــی، بلکــه خنــده تفکــر 
ژرف نگر اســت. امیدوارم به چنین طنزی در آینده 

در آثارم برسم. 
* برای تمرین در عرصــه زبان، مطالعه چــه آثاری را تا 

امروز برای خود ضروری دانسته اید؟ 
»شــاهنامه«، »غزلیات موالنــا« و از آثــار معاصران، 
زبــان رنگارنــگ »کلیــدر«، آثــار »احمــد محمــود«، 
ســرگردانی«  »جزیــره  شــیرزادی،  آتــش«  »طبــل 
دانشــور، »مــرگ پلنــگ« ســید علــی صالحــی، آثــار 
»بهــرام صادقــی« و بعضــی از آثــار جــالل و ... از 
ترجمه هــا، »دن کیشــوت« ترجمــه قاضــی و »انــه 
کــزازی مجذوبــم  ایــد« ترجمــه میــر جالل الدیــن 

 .کرده اند
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خالصه رمان

در میان مردگان
 نوشته پیر بوا لو  و  

توماس نارسژاك

ماجرای قتل 
پیچیده

غ التحصیــل  کــه فار مــردی بــه نــام »ژویــن« 
دانشــکده حقــوق اســت، پــس از ازدواج بــا 
دختری به نام »مادلن« متوجه می شــود که 
او حاالت و رفتارهای عجیبی دارد. با شــدت 
گرفتــن رفتــار غیرعــادی همســرش، 
نــزد دوســت قدیمــی خــود »فالویر« 
ســال  پانــزده  کــه  فالویــر  مــی رود. 
پیــش در دانشــکده حقــوق بــا ژوین 
همکالس بوده و پــس از مدتی کار در 
کنــون  اداره پلیــس، اســتعفا داده و ا
به عنوان وکیل خصوصی مشغول به 
کار اســت، برای کمك بــه ژوین اظهار 

آمادگی می کند.
کــه مــادر  ژویــن بــه فالویــر می گویــد 
مادربزرگ »مادلن«، »پولین الژرالك« 
چهــارده  ســن  در  کــه  داشــته  نــام 
ســالگی دچار حاالتی مشــابه همســر 
او می شــود، بــه طــوری که پرســتارها 
در اتــاق او صداهــای عجیبــی مثــل 
جابه جــا شــدن مبــل می شــنیده اند 
و الژرالك پــس از ازدواج در ســن بیســت و پنج 
خودکشــی  نامشــخصی  دلیــل  بــه  ســالگی، 
می کنــد. پــس از فــوت پــدر و مــادر مادلــن، 
مقــداری خرده ریز از جمله، چنــد تکه جواهر، 
»پولیــن  از  تصویــری  و  عنبــر  از  گردنبنــدی 
الژرالك« بــه مادلــن می رســد. ژویــن می گویــد 
کــه مادلــن تصویــر الژرالك را بــه دیــوار اتاقــش 
زده و رفتــار عجیبــش او را به وحشــت انداخته 
اســت. در توضیح موضــوع اضافــه می کند که 
همســرش رفتــاری دارد کــه انــگار در ایــن دنیا 

نیست و در عالم دیگری سیر می کند.

کــه همســر ژویــن را تعقیب  فالویــر می پذیرد 
در  فالویــر  بگیــرد.  نظــر  تحــت  را  او  و  کنــد 
مکان هــای مختلــف مثــل گورســتان، بر ســر 
مزار پولین الژرالك، کنــار رودخانه و خیابان، 
مادلــن را تعقیــب می کنــد تا مانــع او شــود که 
ظاهــرًا قصــد خودکشــی داشــته. یــك مرتبــه 
گریزهــا مادلــن خــود را  در همیــن تعقیــب و 
بــه درون رودخانــه می انــدازد، امــا فالویر زود 
کار می شــود و او را از غرق شــدن  دســت بــه 

نجات می دهد.
رفته رفتــه در ایــن تعقیب هــا فالویــر از مادلن 
ابــراز  او  بــه  خوشــش می آیــد و مادلــن هــم 
عالقه می کنــد. رابطه نیم بند عاشــقانه آن ها 
همچنــان ادامــه می یابــد تــا این کــه یــك روز 
هنگامی که فالویــر مادلن را تعقیــب می کرده 
تــا مبــادا دوبــاره دســت بــه خودکشــی بزنــد، 
مادلن به نزدیکی برجی قدیمــی و دور افتاده 

در گورستانی متروك می رود.
مادلن پله هــای برج را ســریع تــر از فالویر طی 
می کند و در یك چشــم بر هم زدن به اتاقی که 
باالی بــرج بــوده مــی رود و در اتاق را از پشــت 
قفل می کنــد. تا فالویــر بیاید بجنبــد، مادلن 
خــودش را از بــاالی بــرج بــه پاییــن پرتــاب 

می کند.
فالویــر مســتاصل و ترس خــورده خــودش را 
به پایین برج می رســاند. از شــدت وحشــت، 
جســد مادلــن را کــه صورتش متالشــی شــده 
رهــا می کنــد و از تــرس پلیــس بــه ژویــن هــم 
کــه ژویــن خبــر  چیــزی نمی گویــد. هنگامــی 
خودکشی مادلن را به فالویر می دهد، او رفتن 
به اورلئان را بهانه می کند و در مراســم تشییع 
جنــازه مادلــن هــم شــرکت نمی کنــد. فالویــر 
پــس از ســال ها زندگــی در اورلئــان بــه پاریس 
برمی گردد و به طور اتفاقی زنی را که شــباهت 
بسیار زیادی به مادلن دارد در تئاتر می بیند. 
از آن جا که در طول سال های دوری از پاریس 
کثر اوقــات بــه لحظه خودکشــی مادلــن فکر  ا
می کرده زن را تعقیب می کند و پس از سؤال و 
جواب از او چیزی دســتگیرش نمی شود و زن 

خود را »رنه آرژلن« معرفی می کند.
فالویــر بــه دفتــر ژویــن مــی رود و دربــان بــه او 
می گویــد که پــس از مــرگ همســرآقای ژوین، 
پلیس بــه او مشــکوك می شــود و هنگامی که 
ژوین در حال فرار از دســت پلیس بوده او را به 

رگبار می بندند و او می میرد.
فالویــر بــرای پــی بــردن بــه ایــن راز دوبــاره به 
او  از  مرتبــه  چنــد  می پــردازد.  رنــه  تعقیــب 
کــه مادلــن اســت،  کنــد  می خواهــد اعتــراف 
ولی» رنــه« هر دفعــه به نوعــی از پاســخ دادن 
کــه شــك  بــه فالویــر طفــره مــی رود. فالویــر 
نداشــته او مادلن اســت، با روحیه شکننده و 
با تحمل ترســی رعشــه برانگیز، رنــه را تعقیب 
می کنــد. پــس از چنــد روز تعقیــب، در نهایت 
رنــه می پذیرد که گمان فالویر درســت اســت 
و می گویــد مــن رنــه هســتم و نقــش مادلــن را 
بــازی می کــرده ام. فالویــر دوبــاره از او ســؤال 
می کنــد و او توضیــح می دهد کــه قرار بــوده با 
ژوین ازدواج کند. اما وجود همسر ژوین مانع 
اصلی بــوده و از آن جــا که ژوین دنبــال دلیلی 
بــرای خودکشــی همســر واقعــی اش مادلــن 
بوده، فالویــر را مأمــور تعقیب رنــه می کند که 
نقــش مادلــن - زن واقعــی ژویــن - را بــازی 
می کــرده، یولیــن الژوالك هــم جــده واقعــی 
مادلــن بــوده و تمــام قضایــای غــرق شــدن 
گورســتان و حتــی خودکشــی ها  و رفتــن بــه 
برای فریــب دادن فالویر بــوده تــا او در دادگاه 
کــه زن ژویــن رفتــار عــادی  شــهادت بدهــد 
نداشته و ســر آخر هم خودکشــی کرده است. 
رنــه بــه فالویــر می گویــد کــه او بــا هــم دســتی 
گورســتان متــروك  ژویــن، بــرج ناقــوس را در 
بــرای محــل خودکشــی انتخــاب می کننــد. 
ژویــن همســرش را می کشــد و صــورت او را 
متالشــی می کند و در باالی برج منتظــر رنه و 
فالویر که قــرار بوده بــه آن جا برونــد می ماند. 
رنه که لباســی شــبیه مادلن پوشــیده بوده و 
موهایش را هم ماننــد موهای مادلــن آرایش 
کــرده بــوده، به اتــاق بــاالی بــرج مــی رود و در 
آن را قفل می کند. بعد جیغ می کشــد و ژوین 
مادلــن - همســر واقعــی اش - را بــا صــورت 
متالشــی از باالی برج به پایین پرت می کند. 
فالویر دستپاچه می شود و پس از نگاه کردن 
کــه لباســی  بــه جســد همســر واقعــی ژویــن 
شــبیه رنه به تن داشــته و چهره اش هم قابل 

شناسایی نبوده از محل فاجعه می گریزد.
پــس از اعتــراف رنــه، فالویــر کــه دیگــر بــه مرز 
جنــون رســیده اســت، رنــه را خفــه می کنــد 
و چنــد ســاعت بعــد بــازرس اداره پلیــس بــه 

 .دست های او دستبند می زند



خانواده

بهای خوشبختی

چارچوبی برای کانون بالندگی
فرزندساالری یا والد ساالری



نگاه

درنگی بر زاللی ناب 
یک خانواده که همدل

 و صمیمی است

بهای خوشبختی
مریم بهریان

همیــن چنــد روز پیــش وقتــی در راه ســفر به مشــهد مقدس بــه طور 
کامــاًل اتفاقــی بــه روســتای پلکانــی بــوژان رســیدیم، جــواب ســؤالی 
را که مدت هــا درگیرش بــودم پیدا کــردم. ماه ها بود بــه این موضوع 
فکــر می کردم که خوشــبختی بــه چه معناســت؟ خوشــبخت واقعی 

کیست؟
خانه های کاه گلی این روســتا که شــکل و شــمایلی پلکانی داشتند، 
در حصاری از درختان زردآلو، گیالس و آلبالو آرام گرفته بودند. وقتی 

وارد خانه عمو حیدر شــدیم تا به عنوان سالخورده ترین فرد روستا 
با او گپ بزنیم و از صنایع دستی شان دیدن کنیم، 

آنچــه را دیــدم باور 
نکــردم. 

اتاق هایــی کــه در آن چیزی جــز یک تکــه گلیــم کهنه و چنــد مخده 
و تعــدادی ظــرف و ظــروف مســی دیــده نمی شــد. نــه خبــری از 
مبلمان هــای اســتیل بــود، نــه یخچــال ســاید، نــه اســباب بازی، 
نــه تلویزیــون ال ســی دی و هــر چــه چشــم چرخانــدم نتوانســتم 
کوچک ترین ردپایی از زندگی مدرن شهری را در اتاق های نمور و گلی 
پیدا کنم. ساعتی که نشستیم، با عمو حیدر 90 ساله و بی بی سروناز 
60 ساله و فرزندانشان، زهرا، خدیجه و سنبل گپ زدیم، افسانه های 
هزار و یک شب کودکی ام را در گنجه های پستوی خانه یافتم، بیشتر 
حوصله کــردم و صــدای قهقهــه بچه ها را کــه بــا گل و آب 
سرخوشــی می کردنــد را در تاریــک و روشــن های 

داالن های کلبه پیدا کردم. 
از بــاران، نــوه 40 ســاله عموحیــدر پرســیدم 
دوســت نداریــد به شــهر برویــد، در مشــهد 
زندگی کنیــد یا حتی نیشــابور؟ بــاران نگاه 
گفــت پــدر بــزرگ  کــرد و  بــه عمــو حیــدر 
دوســت ندارد، مــا هم چــون پــدر بزرگ 
را دوســت داریــم همین جــا می مانیم. 
بــه  می کــردم،  تــرک  را  بــوژان  وقتــی 
حــال خــوب اهــل وعیــال خانــه عمــو 
حیــدر غبطه خــوردم؛ خوشــبخت ترین 
کر  شــا بــودم،  دیــده  کــه  خانــواده ای 
نداشــتند  آنچــه  از  بودنــد،  سپاســگزار  و 
نمی رنجیدنــد و از آنچــه داشــتند خوشــحال و 

راضی، حال ما را هم خوش کردند.

خانواده ای که خوشبختی هدیه می دهد 
در دنیــای ســرمایه داری و پــر از رنــگ و لعــاب امــروزی 
کــه خانــواده  همــواره ایــن ســؤال مطــرح می شــود 
در  والدیــن  دارد؟  معیارهایــی  چــه  خوشــبخت 
کــه زیبایــی و شایســتگی ظاهــری بــه یــک  عصــری 
صنعــت تبدیــل شــده اســت، چگونــه بایــد باشــند تــا 
کودکانشــان احســاس خوشــبختی کنند؟ این پرســش 
به ذهــن می آید، »بــه چه علــت با وجــود این که بســیاری 
از نوجوانــاِن امروز کــه کودکِی مفرهی داشــتند و بــا انواع 
اسباب بازی ها و ثبت نام شدن در کالس های ریز 
و درشــت روزگار گذرانده اند، در حال حاضر 
از زندگــی راضــی نیســتند و احســاس 
کارشناســان  نمی کننــد.  شــادی 
آمــار و متخصصــان حــوزه علوم 
می خواهنــد  اجتماعــی 
ســؤال  ایــن  پاســخ  بــه 
برســند کــه کدام دســته 
تربیــت  در  خانــواده  از 



فرزندنــی پویــا و ســالم تر موفــق بوده انــد؟ خانواده های روســتایی یا 
والدینی کــه فرزندانشــان را طبق ســنت های مدرن و شــهری تربیت 
کرده انــد؟ ســبک فرزندپــروری در خانواد های منســجم و وابســته با 
موفقیت بیشتری همراه بوده است یا خانواده های گسسته با روابط 
موزاییکی و آزاد موفق شــده اند خوشــبختی و احســاس رضایت را به 

کودکانشان هدیه بخشند؟ 
دکتر حســام الدین ملکــی، روان پزشــک و زوج درمانگــر، در خصوص 
مقایســه کارکرد و عملکرد خانواده های روســتایی و شهری می گوید: 
بیشــتر کودکانی کــه از خانواده هــای روســتایی وارد بــازار کار و زندگی 
کــه ممکــن اســت بــا  می شــوند، جــدا از عوامــل فرهنگــی آموزشــی 
نقصان هایــی همراه باشــد، از هویتی اصیــل و مســتقل برخوردارند، 
با وجود این که از امکانات تفریحی ســنتی تری در مقایســه با کودکان 
شهری برخوردار بوده اند، اما با عزت نفس بیشتری در زندگی شغلی، 
حرفــه ای و خانوادگــی حضــور پیــدا می کننــد و احســاس ناراضیتــی، 
پوچــی و کم ارزشــی در آن هــا کمتر مشــاهده می شــود. آمارها نشــان 
می دهد، پدیده کمال طلبی که بســتر بروز اختالالت روان شــناختی 
را در جوانــان فراهــم می کنــد، در کــودکان روســتایی کمتــر از کودکان 
کثــر کــودکان روســتایی در خانواده هایــی کــه در آن  شــهری اســت. ا
خبری از دســتوردهنده های دنیــای مــدرن و کاالهای پــرزرق و برق 
جامعه سرمایه داری نیست، عشق بی قید وشــرط را از اطرافیانشان 
گرد اول  بــرای آن هــا، شــا می گیرنــد، معیارهــای دوســت داشــتن 
بــودن در کالس هــای درســی و غیــر درســی نیســت. آن هــا بــا همــان 

اسباب بازی های طبیعی و ساده در کنار عشق ورزی و توجه خانواده 
بزرگ می شوند، دلبســتگی ســالم در آن ها شــکل می گیرد و پله های 
رشــد را طــی می کننــد و در بزرگســالی بــه جــای این کــه حــال خــوب و 
خوشــبختی را بــا انــواع عمل هــای جراحــی زیبایــی، موفقیت هــای 
تحصیلی، مســافرت های خارجــی، خریــد و گدایی نــوازش و توجه از 
این و آن تجربه کنند، باز هــم با همان اســتعدادهای ذاتی و طبیعی 
و تمــام داشته هایشــان، تجربــه می کننــد و بــه زندگــی همان گونه که 

هست آری می گویند. 

آغوشی برای امنیت 
ایــن روان پزشــک ادامــه می دهــد: البتــه بیــان ایــن آمارهــا بــر وجود 
همبســتگی و ارتباط میان امکانات کم و فقر با احساس خوشبختی 
کیــد نمی کنــد، بلکه تحقیقــات زیــادی نشــان می دهد کــه هر چه  تأ
کــودکان بیشــتر باشــد  پیچیدگــی و غنــا در خانــواده و محیــط رشــد 
کننــد، رشــد  کــودکان اطالعــات زیادتــر و متنوع تــری را دریافــت  و 
شــناختی نیز در آن ها بیشتر شــده، بهره هوشــی باالتر می رود و تفکر 
انتزاعی جــای تفکــر عینــی و ســاده لوحانه را می گیــرد. بنابراین آنچه 
بایــد پــل ارتباطــی میــان خانواده هــای روســتایی و شــهری باشــد، 
برقرارکــردن تعــادل میــان رفــاه، امکانــات، عشــق ورزی و انســجام 
در خانواده هاســت. در صورتــی کــه ســبک فرزندپــروی مقتدرانــه با 
عشق ورزی و حضور دائمی و نوازشــگر مادر در سال های اولیه زندگی 
همراه باشــد، دیگــر نیــازی بــه خریــد اســباب بازی های گرانقیمت و 

در نسل حاضر، 
مادران و پدران 
شهری که بیشتر 
ساعت های روز 
را به کار بیرون 
از خانه مشغول 
هستند، نیازهای 
عاطفی و ارتباطی 
فرزندانشان به 
خانواده ای پر 
شور و گرم را با 
خرید اسباب بازی 
یا نام نویسی در 
کالس های متنوع 
تاخت می زنند
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انسان موفق شده 
است با هوش و 
توانمندی های 

منحصربه فرد خود، 
رفاه و امکانات و طول 

عمر بیشتر را خلق 
کند، اما احساس 

خوشبختی و 
خوشحالی همچنان 

در گرو رعایت 
همان اصل های 

ساده زندگی؛ یعنی 
عشق ورزی، محبت 

و به وجود آوردن 
شرایطی برای ایجاد 

دلبستگی امن مانده 
است

کاالهای مدرن و آموزش های غیر ضروری و بیش از نیاز برای کودکان 
نیست.

کــه بیشــتر ســاعت های  در نســل حاضــر، مــادران و پــدران شــهری 
کار بیــرون از خانــه مشــغول هســتند، نیازهــای عاطفــی  روز را بــه 
گــرم را بــا خریــد  و ارتباطــی فرزندانشــان بــه خانــواده ای پــر شــور و 
اســباب بازی یــا نام نویســی در کالس هــای متنــوع تاخــت می زننــد. 
کودکان در ســال هایی که به محبــت و نــوازش پدر و مادری مشــتاق 
و گوش به زنگ نیــاز دارنــد، در مهدکودک ها یــا نزد بــزرگ والده ها رها 
می شــوند و تنها در صورتــی نــوازش دریافــت می کنند که بــه تکالیف 
و تعالیــم تربیتــی مراجــع قــدرت خوب عمــل کننــد. آن ها بــه تدریج 
می آموزنــد که قــوی باشــند، زیبا باشــند، وابســته نباشــند، شــجاع 
باشند و مطیع تا دوست داشته شوند، در حالی که هنوز نیاز آن ها به 
وابستگی و تعلق در همان سال های اولیه وجود دارد و کودک گرسنه 
درون آن ها، حتی در ســال های بزرگسالی به شــیون ادامه می دهد و 
زاری می کند و این مسئله احتمال بروز بیماری های روان شناختی و 

احساس شاد نبودن و کامیاب نشدن را فراهم می کند. 

در جستجوی خوشبختی 
ســبک  بــا  رابطــه  در  خانواده درمانگــر،  علیمــرادی،  ســمیه  دکتــر 
زندگــی خانــواده و کارکــرد آن در احســاس رضایــت فرزنــدان از زندگی 
و ســالمتی می گویــد، احســاس خوشــبختی کــه همچــون کیمیایی 
باارزش بــرای بســیاری از افــراد در بزرگســالی غیر قابل دســترس باقی 
می ماند، تا حدودی بــه طبیعت ذاتی و ژنتیک افــراد و تا حدودی به 
نوع خانــواده ای که فــرد در آن متولد می شــود بســتگی دارد. مطابق 
کــه در  کودکانــی  کــه انجــام شــده اســت، بســیاری از  تحقیق هایــی 

خانواده هــای تحصیلکرده و مرفــه اجتماع بزرگ می شــوند، به علت 
مســائل ژنتیکــی و یــا شــیوه تربیتــی خانواده هــا، به رغم برخــورداری 
از امکانــات عالــی فرهنگــی و مالــی، بــاز هــم احســاس خوشــبختی 
ک علمی قابــل توجه و کســب  ج مــدرا نمی کننــد، حتی بــا وجــود در
کادمــی قابــل قبــول از ســوی جامعــه، در  جایگاه هــای فرهنگــی و آ
میان سالی بحران های عمیقی را تجربه می کنند و به یأس و افسردگی 
دچــار می شــوند و در مقابــل، بســیاری از افــراد هــم به رغم برخــوردار 
بودن از جایگاه اجتماعی مناســب و مشــکالت زیادی که درگیر آن ها 
هستند، از حال مطلوب و رضایت بخشــی برخوردار هستند و زندگی 
را رنگــی و زیبا می بینند. بنابرایــن برخورداری از حــال خوب، نعمتی 
اســت که نمی تــوان آن را بــه رفاه مــادی و جایــگاه اجتماعــی مرتبط 
دانســت و نوع نگاه ما بــه زندگــی و پیش نویس هایی کــه در کودکی از 
کتورهــای ژنتیکی نقش  ســوی خانواده دریافــت کرده ایم در کنــار فا
مهمــی در دریافــت ایــن حــال خــوب و احســاس خوشــبختی دارد. 
مطالعات نشــان می دهد، ذائقــه ما برای احســاس خوب داشــتن و 
خوشــبخت بودن، از همــان زمــان تولد در خانــواده شــکل می گیرد. 
مــادری کــه در دوســال اول زندگی فرزنــدش، خــود را وقــف نیازهای 
نــوزاد می کنــد و محبــت و آغــوش خــود را بــه او تقدیــم می کنــد، بــذر 
خوشــبختی را در دل او می کارد و چنین فردی می تواند با احساســی 
کنــد. در  بــدون اضطــراب و تنــش، رضایــت و خوشــحالی را تجربــه 
حقیقت این خانواده اســت که بــا فراهم کــردن بســتری آرام و بدون 
تنــش، و با عشــق ورزی بــدون شــرط، اعتمــاد را در فرزنــدان نهادینه 

کرده و آن ها را برای رویارویی با مشکالت زندگی آینده آماده کند. 

 حالمان خوب است؟
ً
آیا واقعا

این روانشــناس ادامــه می دهد، انســان در طــول میلیون ها ســال به 
پیشرفت های عظیمی دست پیدا کرده اســت؛ کاوش در آسمان، در 
زیر دریا، کشــف دارو علیــه بیماری های مهلک، پیشــرفت در صنعت 
و... انسان موفق شده است با هوش و توانمندی های منحصربه فرد 
خــود، رفــاه و امکانــات و طول عمــر بیشــتر را خلــق کند، اما احســاس 
خوشــبختی و خوشــحالی همچنان در گــرو رعایت همــان اصل های 
ســاده زندگی؛ یعنی عشــق ورزی، محبت و بــه وجود آوردن شــرایطی 
برای ایجاد دلبســتگی امن مانده اســت. ما بیشــتر اوقات، خرید یک 
تلویزیون یا مبلمان گرانقیمت و لوکــس را به جای ارتباط صمیمانه و 
دوســتانه انتخاب می کنیم و برای مدت کوتاهی با خودفریبی به این 
نتیجه می رســیم که حالمان خوب است و شاد هســتیم، اما چندی 
نمی گذرد که در جستجوی خرید اســباب بازی دیگر بر می آییم؛ شب 
و روز کار می کنیم تا اســباب بازی گران قیمت تــری را خریداری کنیم تا 
حالمان خوب شود و این چرخه معیوب همچنان ادامه پیدا می کند 
و هیچ کــدام از ایــن اســباب بازی های پــرزرق و بــرق نمی توانند جای 
نیاز ما به نوازش و عشــق را در کودکی پر کنند، و انســان همواره تشــنه 
نوازش و ارتبــاط خواهد مانــد و با ســردرگمی در راهی کــه نمی داند به 

 .کجا ختم می شود، قدم خواهد گذاشت
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مقاله

الــگــوی رفــتــاری متفاوت  از نظر  از  خــانــواده هــا 
که افراد یک خانواده در  هستند و نوع الگویی 
آینده و سرنوشت  ــد، در  با یکدیگر دارن ارتباط 
که  از آن جایی  تأثیرگذار است.  تک تک اعضا 
کودکان  جامعه پذیری  اصلی  نهاد  خــانــواده 
از  که  فرزندانی  انتظار داشــت  اســت، می توان 
دارای  کرده اند  پیدا  رشد  خانواده  یک  درون 
کم برخانواده  شخصیت و الگوهای رفتاری حا
ــدان  ــرزن ــه ف ک ــط اســـت  ــرای بــاشــنــد. در ایـــن ش
می توانند براساس نحوه تربیت و آموزششان، 

افرادی موفق و یا ضد اجتماع باشند.
روانشناسان و خانواده درمان گران عقیده دارند 
اجتماعی  نظام  یک  عنوان  به  را  خــانــواده  که 
مثل  شخصیتی  تــیــپ هــای  دارای  نــمــی تــوان 
خانواده پویا و منفعل، و یا غنی و فقیر تقسیم 
کرد. در واقع عملکرد خانواده ها تنها براساس 
نــوع فــرزنــد پــروری شــان به خــانــواده اقتدارگرا، 
که در  سهل انگار و استبدادی تقسیم می شود 

ایــن چــارچــوب نحوه اداره سیستم خــانــواده، 
شخصیت افراد را شکل می دهد.

سهل گیرها و سخت گیرها 
دکتــر عابــدی، روانشــناس، با اشــاره بــه انواع 
خانــواده، خانــواده ســهل گیر و اســتبدادی را 
دو ســوی متضاد در تربیت فرزنــدان می داند 
کــه نتیجــه هــر دو روش، تربیــت انســان های 
ناموفق و ضد اجتماع اســت؛ چرا کــه والدین 
گاه در هــر دو حالــت، بــا تحمیــل شــرایط  نــاآ
نادرســت، از فرزندشــان انســانی با مشکالت 

شدید روحی و جسمی می سازند.
به گفته این روانشــناس در خانواده سهل گیر 
و آســان گیر، بــا والدینــی مواجــه هســتیم کــه 
خودشــان بــه مرحلــه بلــوغ نرســیده و بــرای 
چنیــن  نشــده اند،  بالــغ  هنــوز  فرزنــدآوری 
والدینــی بــه جــای اهمیــت دادن بــه آموزش 
و تربیــت فرزندانشــان، همچنــان بــه دنبــال 

نوجــوان  و  کودکــی  دوره  نیازهــای  ارضــای 
دلمشغولی هایشــان  و  هســتند  خودشــان 

فرصتی برای تربیت فرزند باقی نمی گذارد.
فرزنــدان  اغلــب  خانواده هایــی،  چنیــن  در 
پرتوقــع و بی مســئولیت بــار می آیند، چــرا که 
کــودک، همــه  کت کردن  بــرای ســا والدیــن 
نیازهایــش را کــه معمــواًل ســطحی و زودگــذر 
بوده و ضرورتی نداشــته را فراهم می کنند، در 
واقع به نوعی با باج دادن سعی می کنند برای 
خــود وقــت بیشــتری بخرنــد. از طــرف دیگــر 
کنترلــی بر فرزندشــان ندارند  چنین والدینی 
کودکشــان را آزاد  کمبــود وقــت،  و بــه علــت 
می گذارند تا هر کاری می خواهد انجام دهد. 
ایشــان برای قانون های خانوادٔه کسی ارزش 
قائل نمی شــوند؛ به عبارتی برای ســاده ترین 
مســائل مثــل نظــم و انظبــاط هــم قانونــی 
کــه هرطور  وجــود نــدارد و فرزنــدان مختارند 

می خواهند رفتار کنند.

چارچوبی برای کانون بالندگی
انواع خانواده ها و تقسیم بندی آن از حیث محتوا و شیوه های تربیتی

نگار رجبیان



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    90

تصمیم گیرنده های یکه تاز 
بــه گفتــه روانشناســان، فرزنــدان این نــوع از 
خانواده ها معمواًل به دلیل این که هیچ گاه در 
زندگی با چالشی مواجه نبوده اند و در مواجه 
بــا ســختی ها و موانــع تجربــه ای ندارنــد، زود 

تسلیم شده و در زندگی شکست می خورند.
ناســالم،  خانواده هــای  دیگــر  طــرف  در 
دارنــد.  قــرار  اســتبدادی  خانواده هــای 
خانواده هایــی کــه بــه گفتــه دکتر عابــدی در 
ایــران بســیار دیــده می شــوند و ایــن شــیوه 
تربیتی غلط در کشــورمان متأســفانه بســیار 

مرسوم است.
والدیــن  این کــه  بیــان  بــا  عابــدی  دکتــر 
اســتبدادی روش والدیــن خــود را در پیــش 
می گیرند، معتقد است که اشتباه و باور غلط 
چنیــن والدینی این اســت کــه تصمیم گیری 
بایــد بر عهــده یک نفــر که معمــواًل پدر اســت 
باشــد و در مــواردی کــه نیــاز بــه نتیجه گیری 
اســت، پــدر بــه عنــوان رئیــس خانــواده باید 
تصمیــم بگیــرد و فرزنــداْن حقی بــرای اظهار 
نظر ندارنــد. در چنین خانواده هــای افراطی 
کنترل گــر، والدیــن بــر همــه امــور زندگــی  و 
فرزندشــان شــدیدًا کنترل دارند و برای نظر و 
تصمیم فرزندانشــان ارزشــی قائل نیســتند. 
آن جایــی  از  کــه  معتقدنــد  والدیــن  ایــن 
اســت،  بیشــتر  آن هــا  ســن  و  و  تجربــه  کــه 

تصمیم گیری تنها بر عهده والدین است.

کودکان مطیع، والدین مستبد 
متأســفانه نیازهای عاطفــی افــراد در چنین 
خالقیــت  نمی شــود،  ارضــا  خانواده هایــی 
گرفتــه می شــود و  و تفکــر تحلیلــی از آن هــا 
کــودکان وابســته و ترســویی می شــوند کــه تا 
بزرگســالی از روی ترس مطیع می شوند. این 
مطیع بــودن از روی احترام و عالقه نیســت و 
تنها برای برآوردن انتظــارات والدین صورت 
می گیرد. انتظاراتی که گاهی اوقات فرزندان 
خانواده های اســتبدادی را به سمت دروغ و 

بزهکاری می کشاند.
به گفته دکتر عابدی، فرزندان خانواده های 
اســتبدادی نیــز هماننــد ســهل انگار دچــار 
عــزت نفــس پاییــن می شــوند و از آن جایــی 
که همیشــه به منابع قــدرت وصــل بوده اند، 
در صورتــی که ایــن منبع قــدرت از بیــن برود 

یا کمرنگ شــود، شکســت خــورده و در زمان 
اســتقالل و رویارویــی بــا زندگــی فــردی دچار 
روانــی  مشــکالت  و  افســردگی  اضطــراب، 

متعدد می شوند.
از نظر این روانشــناس نوع دیگری از خانواده 
که اقتدارگراســت می تواند در این بین تعادل 
ایجاد کنــد و فرزنــدان چنیــن خانواده هایی 

قابلیت تفکر آزاد را به دست می آورند.

خانواده وابسته
از طرفــی می  تــوان خانواده هــا را از دو منظــر 
وابســته و گسســته نیز بررســی کرد. بــه گفته 
رضا بافتی، روانشــناس، در حالت وابســتگی 
متقابــل همه چیز بــه خوبــی پیش مــی رود؛ 
چــرا کــه بــه واســطه زنجیــره حمایتی کــه در 
بیــن اعضــای یــک خانــواده شــکل می گیرد، 
اعضــا نســبت بــه یکدیگــر همپوشــی دارند و 
خأ و نیازهای یکدیگر را برطرف می کنند. اما 
مشــکل از  آن جایی بــه وجود می آیــد که این 

وابستگی، بیمارگونه و یک طرفه باشد.
بــه گفته ایــن روانشــناس، وابســتگی کودک 
۵ ســاله بــه والدینــش بــرای گرفتــن پــاداش 
دوچرخــه در مقابــل رفتــار خوبــش منطــق 
است، چرا که او در مسیر رشد قرار دارد و برای 
رفع نیازهایش به خانواده وابســته است، اما 
زمانی که تربیت و آموزش غلط این وابستگی 
را به بزرگسالی می کشــاند، آن جاست که این 

وابستگی آسیب زا می شود.
کــه در مســیر  والدیــن بایــد بــه فرزندانشــان 
رشد هســتند، وابســتگی به تالش خود را یاد 
بدهند تا این فرزندان در بزرگســالی متکی به 
نفس باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر می توانیم در 
یک خانواده ســالم وابسته رشــد پیدا کنیم، 
و در بزرگســالی نیــز بــه واســطه آموزش هــای 
درســت، از این زنجیره جدا شــده و مســتقل 

شویم.

خانواده های گسسته 
در مقابل خانواده وابســته، خانواده گسسته 
دیــده می شــود؛ خانــواده ای کــه به هــر دلیل 
اعضــای آن بــه یکدیگــر وابســتگی ندارنــد و 
همانند خانواده سهل گیر می توانند هر کاری 
کــه می خواهنــد و به عبارتــی هــرکار غلطی که 
می خواهنــد انجــام بدهنــد. تصمیم گیــری 

به خودی خود بد نیســت، اما مشــکل آن جا 
بــه وجــود می آیــد کــه فرزنــدان خانواده های 
کــه می تواننــد هــر  گسســته یــاد نگرفته انــد 
تصمیمی که بخواهند بگیرند، ولی به شــرط 
آن که مســئولیتش را قبــول کنند؛ بــه عبارتی 
کســی از آن هــا انتظــار قبــول مســئولیت ها و 

عواقب کارهایشان را ندارد. 
به گفته این روانشــناس، آســیب در خانوادٔه 
از هم گسســته بیشــتر اســت و از آن جایی که 
صمیمیــت و دوســتی در چنین خانــواده ای 
الگــوی  مــورد  در  والدیــن  و  نــدارد  وجــود 
فرزنــدان  ندیده انــد،  آمــوزش  فرزندپــروری 
پرخاشگر شده و عالوه بر استرس و فشارهای 
روانــی اجتماعــی، دچــار مشــکالت اعتیــاد و 

اقدامات ضد اجتماعی می شوند.
رضــا بافتــی، روانشــناس، معتقــد اســت کــه 
این نــوع از خانواده ها بــه طور کل غیر ســالم 
هســتند و خانــواده ســالم خانواده ای اســت 
کــه اعضــای آن بــا هــم دوســت بــوده و همــه 
بــرای پیشــرفت همدیگر تــالش می کننــد و از 

موفقیت یکدیگر لذت می برند.

اهمیت هوش هیجانی 
گفتــه ایــن خانــواده درمانگــر، خانــواده  بــه 
ســالم پیــش از آن کــه بــه هــوش تحصیلــی 
فرزند خــود اهمیــت دهد، هــوش هیجانی و 
هوش عاطفی، یا همــان هــوش اجتماعی را 
در الگــوی خانوادگــی و فرزندپــروری در نظــر 
می گیرد و به همان انــدازه که نگران تحصیل 
و موفقیت های شــغلی فرزند در آینده است، 

به روح و روان فرزند نیز اهمیت می دهد.
گاه فرزنــدان را  در خانــواده ســالم، والدیــن آ
کودکانشــان را تنبیــه و  آمــوزش می دهنــد، 
تحقیر نمی کننــد و خشــم خــود را در خانواده 
کــه  می داننــد  آن هــا  نمی کننــد.  جابه جــا 
اثــرات توهیــن بــه فرزنــد از ضربات شــالق نیز 

ک تر است. دردنا
در خانــواده ســالم، هرکــس جایــگاه خــود را 
می داند؛ نه ســهل گیری کودکان را از راه به در 
می کند و نه استبدادگری کودکان را افسرده و 

بیمار می کند.
گر به دنبال خانواده سالم هستیم، باید  پس ا
ســعی کنیم تنــش و درگیــری را پاییــن آورده، 
هیجانات خــود را مدیریت کنیم و یاد بگیریم 

می  توان خانواده ها 
را از دو منظر وابسته و 
گسسته بررسی کرد. 
به گفته رضا بافتی، 

روانشناس، در حالت 
وابستگی متقابل 

همه چیز به خوبی 
پیش می رود؛ چرا 

که به واسطه زنجیره 
حمایتی که در بین 

اعضای یک خانواده 
شکل می گیرد، اعضا 

نسبت به یکدیگر 
همپوشی دارند و خأل 

و نیازهای یکدیگر را 
برطرف می کنند

مقاله
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چگونه بــه هــم احتــرام بگذاریــم و همدیگر را 
درک کنیم.

والدانه، بالغانه، کودکانه 
دکتــر ســارا مجــد، خانــواده درمانگــر، معتقد 
اســت خانواده هــا را می تــوان از منظــر محتوا 
کودکانــه، والدانــه و  نــوع  بــه ســه  کارکــرد  و 
بالغانــه تقســیم کــرد. اعتقــاد او بر این اســت 
کــه ســبک والدیــن در  کــه در خانواده هایــی 
غالــب  دو  در  والدیــن  و  حکمفرماســت  آن 
سرزنشــگر یــا حمایتگــر ظاهــر می شــوند، در 
تمــام امــور بــه جــای کــودکان خــود تصمیــم 
می گیرند و همــواره آن هــا را حمایت و هدایت 
می کننــد، کودکانــی در ایــن خانوادهــا پــا بــه 
همیشــه  کــه  می گذارنــد  اجتماعــی  عرصــه 
نیازمنــد سرپرســتی والدیــن خــود خواهــد 
بــود. در خانواده هــای والدانــه کــه محصــول 
کودکانــی ابــدی هســتند، اجــازه تجربــه  آن 
کــودکان  کــردن بــه  کــردن، آزمــودن و خطــا 
داده نمی شــود و والدیــن با حمایــت افراطی 
یــا دســت آویز قــرار دادن ســالح ســرزنش، تــا 
جایی کــه می تواننــد کــودکان خــود را کنترل 
کرده و آن ها را همیشــه وابســته به خــود نگاه 
می دارنــد، چنیــن خانواده هایــی بــا نقــاب 
حمایــت و کنتــرل و شــعار مراقبت و توجــه، از 
کودکان خــود با تمام توانی کــه دارند حمایت 
کــه بــا وابســتگی افراطــی  می کننــد و زمانــی 
فرزندانشــان روبــه رو شــوند، از ایــن مســئله 
گله مند می شــوند کــه چــرا فرزندانشــان قادر 
به مراقبــت از خود نیســتند. پــر پــرواز آن ها را 
می چینند و به این که چرا فرزندانشان تبدیل 
به کودکان ابدی شــده اند و خیــال ترک خانه 
را نــدارد معترض اند. خانواده هایی با ســبک 
والدانــه، همیشــه از الگوهــای بایــد و نبایــد 
اســتفاده می کننــد، »همیشــه و هیچ وقــت« 
در تکیه کالم هــای رایــج آن هــا وجــود نــدارد، 
معمواًل با پیام هایــی مانند تــو نمی توانی، تو 
نمی دانی، تو هنوز کوچک هســتی، وقتی به 
خانه خودت رفتی می توانی و ... فرزندانشان 
را مورد خطاب قــرار داده و پیش نویس هایی 
مانند بزرگ نشو، کودک بمان و... را در ذهن 
و نهاد آن ها فرهنگ ســازی می کننــد و برخی 
هــم بــا تزریــق دســتوراتی مانند ســختکوش 
کامــل بــاش، دیگــران را  بــاش، قــوی بــاش، 

راضــی کــن، عجلــه کــن و... کودکانــی مطیع 
کــه  حالــی  در  و  می کننــد  تربیــت  ســازگار  و 
بســیاری از ایــن کــودکان بــا وجــود این کــه در 
حــوزه تحصیلــی و شــغلی هــم بــه موفقیــت 
کــه  دســت پیــدا می کننــد، امــا از آن جایــی 
میان تعارض وابســته بــاش و وابســته نباش 
به دام می افتند، دچار ســردرگمی می شــوند 
و با وجود این که همه شــرایط به خوبی پیش 

می رود، باز هم ناراضی به نظر می رسند. 
ایــن خانــواده درمانگــر ادامــه می دهــد: نــوع 
دیگر از خانواده ها که بالغ نامیده می شــوند، 
کارکردی مناســب و مطابق با شــرایط دارند و 
معمواًل فرزندانی که بــرون ده این خانواده ها 

هستند، از نظر ویژگی های روانی نسبتًا سالم 
بــوده و در زندگــی حرفــه ای و خصوصــی خود 
احســاس شــادی و خوشــبختی می کننــد. 
پــدر،  بالــغ،  بــا محتــوای  در خانواده هایــی 
موقعیت هــا  بــه  معمــواًل  فرزنــدان  و  مــادر 
مــکان  و  زمــان  بــا  متناســب  کنش هــای  وا
نشــان می دهند؛ خانواده های بالغ، الگویی 
مناســب از کنش های واقعیت سنجی و حل 
مســئله نســبت به مشــکالت هســتند، آن ها 
ارزیاب هــای نســبتًا قــوی هســتند و ســبک 
فرزندپــروی مســئله مدار و هدایت کننــده را 

به راهبردهــای تربیتی اقتــدار مآبانــه ترجیح 
می دهند. چنین خانواده هایی جرأت ورزی 
و استفاده از الگوی هزینه فایده را به فرزندان 
کــه در ایــن  کودکانــی  خــود آمــوزش داده و 
ســبک خانواده ها تربیت می شوند، مواجهه 
بــا مشــکالت بــه صــورت منطقــی را بــا طــرد و 
انزواطلبی یا پرخاشــگری و جنــگ جایگزین 

می کنند. 
کودکانــه هــم نــوع  خانواده هایــی بــا ســبک 
دیگری از طبقه بندی در ســاختار خانواده ها 
بــه شــمار می روند کــه ویژگــی شــاخص آن ها 
پاســخ دهی بــه نیازهــا و تمایالت حل نشــده 
در  کــه  صورتــی  در  اســت.  کودکــی  دوران 

کودک مآبانــه بــر  خانــواده ای ســبک زندگــی 
ســبک زندگــی بالغانــه و والدانه چیره باشــد، 
اعضای خانــواده بــه جــای تحلیل مقــررات، 
بــدون چــون و چــرا از آن تبعیــت می کننــد یــا 
از روی تعصــب بــه لج بــازی و قانون شــکنی 
می پردازنــد، زندگــی خانواده هایی با ســبک 
گرها و شــایدها بنا شــده و  کودکانــه بر مبنای ا
خرافــه و اجــرای فرامین بــدون چــون و چرا یا 
لغــو فرامین بــدون منطــق از الگوهــای اصلی 
و متــداول چنیــن خانواده هایــی بــه شــمار 

 .می رود

در خانواده سالم، والدین آگاه فرزندان را آموزش می دهند، کودکانشان را تنبیه و تحقیر 
نمی کنند و خشم خود را در خانواده جابه جا  نمی کنند. آن ها می دانند که اثرات توهین به 

فرزند از ضربات شالق نیز دردناک تر است
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گفتگو

بنیان های  تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  خــانــواده 
اجتماعی، نقش مهمی در تربیت فرزندان و پیشبرد اهداف جوامع 
خانواده،  الگوهای  و  فرزندپروری  شیوه های  که  شرایطی  در  دارد، 
اجتماعی  پیشرفت های  در  تأثیرگذار  مؤلفه های  از  یکی  می تواند 
برقراری  شیوه های  و  فرزندپروری  سبک  به  توجه  شــود،  محسوب 

ارتباط میان اعضای خانواده نیز طبیعتًا مهم ارزیابی می شود. 
ج، وابستگی فرزندان  ج و مر تحقیقات متعددی نشان می دهد هر
به والدین، قانون گریزی و بی ثباتی شخصیتی و ده ها مسئله دیگر 
از تبعات روابط بیمارگونه میان اعضای خانواده و سبک نامطلوب 
ــدپــروری  ــا ســبــک فــرزن ــواده هــایــی ب فـــرزنـــدپـــروری اســـت. در خــان

از  که همواره یکی  پــدر و مــادرســاالر  یا در خــانــواده هــای  سخت گیر 
نمی توان  مــی آیــد،  حساب  به  کنترل کننده  و  تصمیم گیرنده  اعضا 
اجتماع  وارد  موفق  و  خالق  مستقل،  فرزندانی  که  داشــت  انتظار 
که این روزها شاهد رواج الگوی آن  شوند. همچنین فرزندمحوری 
در خانواده های شهری هستیم نیز یکی دیگر از شیوه های نامطلوب 
و  مرزها  شکستن  هم  در  به  منجر  می تواند  که  است  فرزندپروری 

کودک شود.  اختالل در رشد اجتماعی 
فرزندساالری  تبعات  و  فرزندان  تربیت  با مؤثرترین شیوه  رابطه  در 
گفتگو  به  مشاور  و  روانشناس  بافتی،  رضا  دکتر  با  والــدســاالری،  یا 

نشسته ایم.

گفتگو با دکتر رضا بافتی، شیوه های برقراری ارتباط  در 
میان اعضای خانواده بررسی شد 

فرزندساالری یا والد ساالری
پیام شریفی
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گی هــای  ویژ نظــر  از  مادرســاالر  و  پدرســاالر  خانواده هــای 
خانوادگی و شیوه تربیت فرزندان با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

و  مخــرب  تنهایــی  بــه  کــدام  هــر  مادرســاالری  یــا  پدرســاالری 
گی هــای منحصربه فــرد مردانــه  آسیب زاســت و بــر اثــر تحمیــل ویژ
یا زنانــه، فــرد را از داشــتن دیگــر صفــات محــروم می کنــد، بنابراین 
بهترین شــیوه تربیتی بــرای فرزندان این اســت که والدیــن در کنار 
همدیگــر و بــا بهره گیــری از آموزش هــا و مهارت هــای فرزندپــروری 
کودکان خــود را تربیت کننــد، هر چند که بــاز هم تربیت انســانی در 
مرحله بعد، به وســیله طبیعت و اشیاء اســت. باید بیش از هر چیز 
در تربیــت فرزندانمــان، اجازه دهیــم تا طبیعــت نیز کار خــودش را 

انجام دهد و در کار تربیت دخالت نکنیم.
ک روســو به ترتیب طبیعت، اشــیا و در آخر انسان در  به گفته ژان ژا
کنار هم می توانند فرد را آمــوزش داده و تربیت کننــد، این در حالی 
است که والدین با تکیه بر آزمون و خطا و تجربه گذشتگان خود به 
تنهایی تــالش می کنند تا بــه نظر خودشــان فرزندی صالح و ســالم 
تربیــت کنند؛ ایــن در حالی اســت که ما بایــد در مرحلــه اول تربیت 
اجازه بدهیم کــه طبیعت کار خــودش را بکند. به نحــوی که وقتی 
کودکمان زمیــن می خــورد، در کار طبیعــت دخالت نکنیــم و اجازه 
دهیــم طبیعت بــه او یــاد بدهــد که بعــد از زمیــن خوردن چــاره ای 
ندارد جز این کــه دوباره بلند شــود و تــالش کند، این گونه می شــود 
که در بزرگسالی ما می توانیم به تنهایی از پس مشکالتمان برآییم و 

شکست نابودمان نکند.
ایــن مســئله دربــاره حیوانــات و جانــوران صدق مــی کنــد . جوجه 
اردک هــا ده هــا بار زمیــن مــی خورند تــا باالخــره بتواننــد از پلــه باال 
بروند اما مادرشــان در این آموزش طبیعی دخالتــی نمی کند ، چرا 
که وقتی دخالت می کنیم اجازه نمی دهیم ، فرزندانمان استقالل 
را تجربــه کننــد. در مرحله بعد این اشــیا هســتند کــه کودکانمان را 
تربیت می کنند زمانی که یک کودک مداد برادر بزرگش را موقع کار 
از دســتش به زور می کشــد نباید درکارشــان دخالت کرد باید اجازه 
داد تا کــودک بزرگ تر یادبگیرد تــا از حقش دفاع کنــد و اجازه ندهد 
که مدادش را کســی بگیرد و کودک دیگر هم یاد بگیرد کــه با زور و با 
واســطه والدینش نمــی تواند حق کســی را بگیــرد.و در کنــار این ها 
ســومین مربی والدین هســتند که این والدین بیــش از هرچیز نیاز 

به آموزش برای تربیت فرزندان خود دارند.
داســتان دادگاه ســقراط نیز به خوبی به این مسئله اشــاره دارد، در 
دادگاه ملتوس به ســقراط می گوید که تو جوانــان را گمراه می کنی. 
ســقراط به ملتوس می گوید که از نظر تو همه مردم شــهر می توانند 
جوانان را تربیت کنند جز من؟ ملتوس پاسخ می دهد بله همه جز 
تو. ســقراط می گوید برای تربیت اســب چی؟ همه می توانند اسب 
را تربیــت کنند؟ ملتوس می گویــد نه، برای تربیت اســب به مهتری 
کارآزموده نیاز اســت. ســقراط می گوید پس به این جا می رســیم که 

تربیت یک جوان یا همان انسان از تربیت اسب آسان تر است.
گر همــه بر ایــن مســئله واقفیــم که بــرای تربیت اســب  بــه عبارتــی ا

نیاز به آموزش اســت، پس چــرا والدیــن ضرورتی بــرای دین آموزی 
و دوره هــای تربیت فرزنــد نمی بیننــد و تنها به وســیله زور و قدرت، 

آزمون و خطا و لجبازی می خواهند یک انسان را تربیت کنند.
به اعتقاد روســو، انســان آخریــن مربی و البتــه بدترین مربی اســت 
که اثــر آموزش های طبیعــت و اشــیا را از بیــن می برد، ایــن در حالی 
اســت که برای آموزش فرزندان نه پدرســاالری جواب می دهد و نه 
مادرســاالری؛ در این میان والدین باید فرزندشــان را بــا همدیگر و 
طبــق آموزش هایی که بر ســر انجام آن بــه توافق رســیده اند تربیت 

کنند.
کم باشــد، فرزنــدان تحت تأثیر  گر تنها پدرســاالری در خانواده حا ا
گی هایــی مثــل قــدرت هدایــت و رهبــری به  رفتارهــای مردانــه ویژ
گاه و ســازنده، روش هــای تربیتی خود  گر پــدر، آ دســت می آورند و ا
کنــد، فرزندانــش در آینــده از قــدرت رهبــری برخــوردار  را اعمــال 
گی هــای زنانــه مادرش محــروم می شــود، دیگر  می شــود، اما از ویژ
نمی تواند کودکی حمایت گر شــود و از نظر عاطفی و احساســی رشد 
گاه و ســازنده  نمی کند. زمانی کــه والدین در کنار هــم و به صورت آ
کودکشــان را تربیت کنند، چنین فرزندانی از هر لحاظ قوی، بااراده 

و اثرگذار می شوند.
گــر درخانــواده والدیــن بــا هــم هماهنــگ نباشــند، همدیگــر را  ا
کم باشــد،  قبول نداشــته باشــند و پدرســاالری یــا مادرســاالری حا
فرزندانــی بــی اراده، بــدون اعتمادبه نفــس رشــد پیــدا می کنند که 
از نظــر مکتــب یونــگ، انســان هایی دچــار عقــده پــدر در خانــواده 
پدرســاالر و بــر عکــس دچــار عقــده مــادر در خانــواده مادرســاالر 
می شــوند و در زندگی، ســایه پدر مادری دیکتاتور آن هــا را آزار داده 

و آسیب دیده اند. 

در خانواده های پدرساالر، بیشترین آسیب متوجه کدام یک از 
اعضای خانواده است؟

کــه تصــور می شــود، فرهنگ پدرســاالری  در تاریــخ ایــران، آن گونه 
کــم نبــوده و مــادران و زنــان بیشــترین اثرگــذاری را بــر مــردان  حا
داشــته اند و موفــق شــده اند مدیریــت زندگــی را بــه عهــده گیرند و 
کــه فرزندان  بــه ســمت اراده خــود هدایــت کنند؛ بــه ایــن صــورت 
همــواره برای درخواست هایشــان ســراغ مــادر می روند، چــرا که به 
گاه هســتند. مردســاالری  گاه از قدرت نفوذ مادرشــان آ طور خــودآ
کــم بــوده که زنــان را بــرای احقــاق حقشــان به  در جامعــه اروپــا حا
سوی مکتب های فمنیستی کشانده اســت. در فرهنگ ما حرمت 
مادر همیشه حفظ شــده و واژه مادر مقدس بوده اســت، بنابراین 
کیدی بر وجود مردســاالری در خانواده ایرانی داشت.  نمی توان تأ
با ایــن وجــود خانــواده مردســاالر آســیب فراوانی بــه اعضــای خود 
از جمله مــادر خانواده و مخصوصًا پســر بــزرگ خانــواده می زند. در 
چنین خانواده ای، از کودک توقع مرد بودن مــی رود و کودکی او به 
بزرگســالی اش پیوند می خورد که این مســئله بسیارآسیب زاست و 

حذف دوره کودکی، لطمات جبران ناپذیری به کودکان می زند.

پدرساالری یا 
مادرساالری 
هر کدام به 
تنهایی مخرب 
و آسیب زاست 
و بر اثر تحمیل 
ویژگی های 
منحصربه فرد 
مردانه یا زنانه، فرد 
را از داشتن دیگر 
صفات محروم 
می کند، بنابراین 
بهترین شیوه تربیتی 
برای فرزندان این 
است که والدین 
در کنار همدیگر 
و با بهره گیری 
از آموزش ها 
و مهارت های 
فرزندپروری 
کودکان خود را 
تربیت کنند

فرزندمحوری به سرعت در جامعه رو به افزایش است و تربیت های درست و اصولی در سایه 
عالقه های افراطی کمرنگ شده است؛ چنانچه والدین برای لذت بردن فرزندشان، دیگر 

مهارت های زندگی و آداب اجتماعی را به آن ها یاد نمی دهند



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    94

گفتگو

خانواده هــای  در  مادرانشــان  بــا  دختــران  همانندســازی 
مادرســاالر، چه مشــکالتی را برای آن هــا در آینده ایجــاد خواهد 

کرد؟
همانندســازی مــادران بــا دخترانشــان بــه دلیــل اثرپذیــری زیــاد 
دختــران از جامعــه، به خصــوص محیط دانشــگاه، خیلی آســیب زا 
که اثر اجتماع از خانواده قوی تر اســت و تأثیــر خانواده  نیســت، چرا
کم می شــود، هرچنــد که مــادر ســلطه گر و کنترل گــر می توانــد از نظر 
روانــی دختــر خــود را دچــار بحران هــای روحــی بکنــد. بــه طــور کل 
دخترها با مادرانشــان بیشــتر همانندســازی می کند. البتــه در بدو 
تولد، بــرای نــوزاد - چه پســر و چــه دختر - منشــأ حیــات و بقــا مادر 
اســت و هر دو به مــادر وابســته اند، اما در ســن حدودًا پنج ســالگی، 

دخترها به سمت پدرانشــان و پسرها به ســمت مادرانشان گرایش 
گرایش هــا عــوض می شــود و  پیــدا می کننــد، و از ســن ده ســالگی 
دختران در این ســن بــه منبع بقــا گرایش پیــدا می کنند و پســران از 
گاه دور شــده و برای مردشــدن به پدرانشان روی  این منبع ناخودآ
می آورنــد. دورشــدن از مــادر، بحران هــای روانــی زیــاد مثــل لکنت 
زبان و شــب ادراری برای پســران به دنبــال می آورد و دختــران کمتر 
گــر روش تربیتی  دچار این بحــران روحی می شــوند، اما با این حال ا
درست نباشد، فشــار روحی آنان نیز باال می رود و رفتارهایشان ضد 
تربیت ها و فرهنگ خانواده می شــود؛ به عبارتی ســخت گیری های 

مادرانه اثر سوء دارد.
فرزنــدان در خانواده هــای خشــک جدی و بــا انعطاف پذیــری کم، 
قدرت خود را از دست می دهند و به انســان هایی ضعیف، بی اراده 

و وابســته تبدیل می شــوند؛ کســانی که برای کوچک ترین مســائل 
خود به کمــک دیگران نیــاز دارند و در جمــع توانایی های خــود را از 
دســت می دهنــد، اعتمادبه نفس بــرای انجــام آنچه کــه می توانند 
انجــام بدهنــد را ندارنــد و فرزنــدان چنیــن خانواده هایــی دچــار 
خشم و اضطراب ناشی از وابستگی ای می شــوند که رفتارهای یک 
مادر یــا پــدر دیکتاتــور برایشــان رقــم زده اســت. فرزنــدان در چنین 
خانواده هایی برای تشویق شدن و دوســت داشته شدن، همیشه 
مجبور به خوب بودن و تأیید شدنی هســتند که شاید با خواست و 

اراده آن ها کاماًل متفاوت باشد.

کثــر خانواده های  با توجــه به تغییــر جامعــه و فرزندمحورشــدن ا
فرزنــدان  و  جامعــه  بــرای  را  مشــکالتی  چــه  شــهری، 

پیش بینی می کنید؟
فرزندمحــوری بــه ســرعت در جامعــه رو بــه افزایش اســت و 
تربیت هــای درســت و اصولــی در ســایه عالقه هــای افراطی 
کمرنــگ شــده اســت؛ چنانچــه والدیــن بــرای لــذت بــردن 
فرزندشــان، دیگــر مهارت هــای زندگــی و آداب اجتماعــی را 
به آن ها یــاد نمی دهند. این که همه کــودکان باید زندگی در 
اجتماع و رفتارهــای صحیح اجتماعی را یــاد بگیرند وظیفه 
والدین اســت. زمانی که کودک در اتاق توپ بــازی می کند، 
باید بــه او یاد دادکــه خانه محــل توپ بازی نیســت تــا او یاد 
بگیرد که هر رفتــاری را در هر جایی نمی تــوان انجام داد و ما 
موظف هســتیم که در هر جمعی مناســب با آن جمــع رفتار 
گر کــودک چنیــن فرهنگــی را نیاموزد، ناخواســته  کنیــم... ا
تصــور می کنــد که حــرف حــرف اوســت؛ دیــده شــده چنین 
فرزندانــی پرخاشــگر می شــوند و ایــن پرخاشــگری دوران 
کودکــی، باعــث آســیب های جــدی در برزگســالی می شــود؛ 
پس در تربیت فرزنــدان باید با انعطاف پذیــری و تعادل جلو 

رفت.

شایســته محوری و توجه به نقش همه اعضــا در خانواده 
را چگونه می توان فرهنگ سازی و پایه گذاری کرد؟

همه والدین باید بتوانند از آموزش های رایگان و عمومی در ســطح 
جامعــه، فرهنگســراها و خانه های ســالمت برخوردار شــوند و برای 
ایــن کار بایــد بودجــه ای در نظــر گرفته شــود تا حتــی پــدران، نحوه 
رفتار صحیح با همســر باردار خود را یاد بگیرند و از بدو تولد، آمادگی 
رویارویــی با انســانی که قرار اســت به دســت آن ها تربیت شــود را به 
دســت آورند، اما متأســفانه بودجه تربیتی در جامعه نادیده گرفته 
شده است و روانشناســان کارآزموده در حیطه های مختلف، کمتر 
به آموزش تحکیم روابط خانوادگی می پردازند. این در حالی اســت 
که این دوره ها باید مداوم باشــد، مدرکی بــرای یادگیرندگان در نظر 
گرفته شود و برای ارتقای سواد اجتماعی، در طول سال دائمًا برگزار 

 .شود



هالل

دلگرمی به مردم سیل زده

وقف  را فراموش نکنیم
تلخی، گریبان دانش آموزان را گرفت 

همگرایی برای پیشگیری از  فجایع انسانی
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گزارش

نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت 
هالل احمر، با صــدور مأموریت ویژه از ســوی 
دفتــر مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالی(، 
از مناطــق ســیل زده در  بــه منظــور بازدیــد 
استان گلستان و بررسی روند امدادرسانی به 

سیل زدگان، به این استان سفر کرد.
 23 دوشــنبه  روز  عصــر  کــه  ســفر  ایــن  در 
مردادمــاه 96 انجــام شــد، حجت االســالم و 
المســلمین معــزی، مشــاور و مدیــرکل حوزه 
هــالل  جمعبــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی 
احمــر، بــه مأموریــت ویژه دفتــر مقــام معظم 
رهبری)مدظــل العالــی( اشــاره کــرد و افــزود: 
کمبودهــا  در ایــن ســفر تــالش می شــود تــا 
رونــد  در  موجــود  احتمالــی  مشــکالت  و 
امدادرســانی و همچنین وضعیت معیشــتی 
مــردم ســیل زده بررســی و بــرای رفــع آن هــا 

پیگیری های الزم صورت پذیرد.
بیــان  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
کــرد: حضــور نماینــده ای از ســوی حضــرت 
انقــالب  فرزانــه  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت اهلل 
اســالمی در میــان مــردم ســیل زده، عــالوه بر 
تقویــت روحیــه آنــان، ســبب ایجــاد آرامــش، 
دلگرمی و همچنین تالش مضاعف نیروهای 

خدمات رسان خواهد شد.
او افــزود: دیــدار بــا اســتاندار و دیگــر مقامــات 
دیگــر  از  خدمات رســان  دســتگاه های 
برنامه های ســفر نماینــده ویژه مقــام معظم 
رهبری)مدظلــه العالــی( به اســتان گلســتان 

است.
عبدالحســین معزی بیان کرد: در پایان سفر، 
گزارشــی جامــع از رونــد امدادرســانی و نحــوه 
ارائه خدمــات به آســیب دیدگان از ســیل، به 

دفتــر مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( 
ارسال خواهد شد.

حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامه 
ایــن ســفر بــا قدردانــی از همــه کســانی کــه با 
بــه  خدمت رســانی  بــرای  مضاعــف  تــالش 
مــردم مناطــق ســیل زده تــالش کردنــد، ابراز 
امیدواری کرد با همدلی و همت مســئوالن و 
دستگاه های خدمات رســان، خسارت های 

وارده شده به مناطق سیل زده جبران شود.
گــزارش حادثــه و اقدامــات انجــام  او افــزود: 
شــده، بعــد از جمع بنــدی نهایــی بالفاصلــه 

تقدیم رهبر معظم انقالب خواهد شد.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، 
بــه اســتان  همچنیــن در ادمــه ســفر خــود 
گلستان، با اســتاندار و مســئوالن این استان 
هــم دیدارکــرد و در جریــان روند امدادرســانی 
و موضوعات مرتبــط با مناطق ســیل زده قرار 

گرفت.
در ایــن ســفر رؤســای ســازمان های جوانــان 
و امــداد و نجــات، معــاون فرهنگــی حــوزه 
نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر و مشــاور 
نماینده ولی فقیه و مدیرکل حوزه نمایندگی، 
را همراهــی  انقــالب  رهبــر معظــم  نماینــده 

کردند. 
در  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
ابتــدای این دیــدار با تقدیــر از خدمــات کلیه 
حادثــه  در  خدمت رســان  دســتگاه های 
کــرد:  گلســتان تصریــح  ســیل اخیــر اســتان 
در بازدیــد از منطقــه ســیل زده، تالش هــای 
همه مجموعه هــا همراه بــا همدلــی، در کنار 
صبوری و همکاری مردم سیل زده، به خوبی 

مشهود بود.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
بــا تکیــه بــر مســئله پیشــگیری بــه عنــوان 
تلفــات  کاهــش  در  موضــوع  اساســی ترین 
جانی و خســارات مالی ناشــی از وقوع هر نوع 

نماینده مقام معظم رهبری به استان گلستان سفر کرد

دلگرمی به مردم سیل زده
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تالش خالصانه نیروهای امدادی
نمونه بارز ایثار و از خود گذشتگی

نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر به استان 
کرد  اردبیل سفر و با مسئوالن استان دیدار 

در ماهــی که گذشــت، هالل احمر اســتان اردبیل شــاهد یــک تغییر بــود. طی حکمی از ســوی 
حجت االســالم والمســلمین معــزی، نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیت هــالل احمر، 
حجت االســالم والمســلمین عبدالحمید واعظی به ســمت مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هــالل احمر اســتان اردبیل منصوب شــد و در مراســمی از خدمــات و فعالیت های 

حجت االسالم والمسلمین اسماعیلی قدردانی شد. 
نماینده رهبر معظــم انقالب در جمعیت هــالل احمر که در ادامه ســفرهای اســتانی به اردبیل 
ســفر کرده اســت، با نماینده ولی فقیه در اســتان اردبیل دیدار و بر نقش ارتباط با ائمه جمعه، 
کید کرد و آن را عامل  علما، حوزه های علمیه، هیئت های مذهبی، مســاجد و محافل دینی تأ

مؤثری در جذب داوطلبین و خّیرین دانست. 
حجت االســالم والمســلمین معزی، در دیدار بــا امام جمعه شهرســتان اردبیــل و نماینده ولی 

حادثه خاطــر نشــان کرد: کشــور مــا همواره 
حــوادث طبیعی مختلفــی را تجربــه می کند 
کــه ایــن مســئله اهمیــت توجــه بــه آموزش 
و پیشــگیری قبــل از وقــوع حادثــه را روشــن 

می سازد.
بیــان  حجت االســالم والمســلمین معــزی 
کــرد: این که در ســیل اخیر اســتان گلســتان 
تلفات جانی و خســارات مالی فراوانی ایجاد 
نشــده اســت، حاصل برنامه ریزی مناســب 
و همچنیــن اطالع رســانی به موقع بــه مردم 
بود که باید مــورد توجه قرار گرفته و در ســایر 

موضوعات و بحران های دیگر تقویت شود.
او بــا قدردانــی از خدمــات به موقــع امدادی 
جمعیت هــالل احمر افــزود: امــداد و نجات 
جمعیــت هــالل احمــر در ایــن حادثــه نیــز 
همچون ســایر حوادثی که در ماه های اخیر 
در کشور به وقوع پیوسته است، با حضور به 

موقع و ارائه خدمات الزم درخشیده است.
بــا  دیــدار  ایــن  در  نیــز  گلســتان  اســتاندار 
قدردانی از حضور نماینده ویژه مقام معظم 
رهبــری در اســتان گفــت: توجه رهبــر فرزانه 
انقالب اسالمی به استان گلستان ستودنی 
اســت و ما همــواره مدیــون توجه ایشــان به 

این منطقه هستیم.
صادق لــو بــا اشــاره بــه این کــه در ســه ســال 
گذشته، استان گلســتان بیش از 110 حادثه 
کــرده، افــزود: ایــن اســتان  ســیل را تجربــه 
همــواره بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی و 
اقلیمی دستخوش برخی حوادث طبیعی از 

جمله سیل و زلزله است.
او بــا اعــالم این کــه طــرح جامــع ســیل در 
اســتان تهیه شــده اســت و بایدهــا، نبایدها 
و مدیریــت رودخانه هــا و پایین دســت ها در 
آن لحــاظ شــده اســت، تصریح کــرد: همت 
اســتان در راســتای آب خیز و آب خوان داری 
و همچنین زمینه هایی که بتوانــد آرامش را 
ارتقا و تخریب را کاهش دهد گذاشــته شــده 

است.
استاندار گلستان با قدردانی ویژه از خدمات 
شایســته جمعیــت هــالل احمــر در تمامــی 
حــوادث بــه وقــوع پیوســته در ایــن اســتان 
خاطرنشــان کرد: هالل احمری هــا همواره، 
در تمامی حوادث و امداد و کمک رســانی به 

 .مردم خوش درخشیدند
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فقیه در اســتان اردبیل، نقش روحانیت در جــذب نیروهای داوطلب 
به جمعیت را بســیار مؤثر عنوان کرد و با یادآوری مسئولیت خطیر این 
جمعیت در امر خدمت رســانی افزود: تالش مدیران، کارکنان، اعضا و 
داوطلبــان این نهاد مردمی در راســتای تحقق اهــداف عالی جمعیت 
هالل احمر و بر پایه چهار هدف تکریم انســان ها، تســکین آالم بشری، 
تــالش در جهــت حفــظ ســالمت انســان ها و برقــراری صلح و دوســتی 

صورت می گیرد.
کید کرد:  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در همین ارتباط تأ
اصول و اهــداف جمعیت هــالل احمر مطابــق با منویــات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالــی( و منطبق با تعالیم عالی اســالم اســت و بر پایه 
معارف قرآن و اهل بیت)علیهم السالم( رشد و گسترش می یابد و حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر، تمام تالش خــود را برای 
ارتقــای ســطح فعالیت هــای فرهنگــی و دینــی در جمعیــت و در میان 

تمام مرتبطین به کار می گیرد.
عبدالحســین معزی به وجــود دفاتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هــالل احمر اســتان ها در سراســر کشــور اشــاره کــرد و افــزود: بر اســاس 
نظام نامه ابالغی حــوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر که از ســوی 
دفتر مقام معظم رهبری به این مجموعه ابالغ شده است، دو وظیفه 
هدایــت و نظارت بر امــور جمعیت به این حوزه محول شــده اســت که 

باید در استان ها به آن توجه شود.
او با اشــاره بــه تأثیــر ارتبــاط دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر 
اردبیل بــا امامان جمعــه و جماعات اســتان ها بیــان کرد: امیــد داریم 
همان گونــه کــه جمعیت هــالل احمــر اســتان اردبیــل در زمینــه اقامه 
کنــون در ســایه توجــه  نمــاز از دســتگاه های برتــر کشــور بــوده اســت، ا
و حمایت هــای نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، در دیگــر زمینه هــا، 

به خصوص فعالیت های فرهنگی نیز پیشتاز باشد.
حجت االســالم والمســلمین عاملــی، نماینــده ولــی فقیه در اســتان 
اردبیــل نیــز در ایــن دیدار ضمــن تقدیــر از خدمــات ارزنــده جمعیت 
هــالل احمر در خدمت رســانی بــه عموم جامعــه، به خصوص اقشــار 
آســیب پذیر، گفت: تــالش نیروهــای امدادی کــه خالصانــه در زمان 
حوادث به یاری مردم می شــتابند نمونه بارز ایثار و از خودگذشــتگی 

است.
او بــا ابــراز خرســندی و آروزی توفیــق بــرای مســئول جدیــد دفتــر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل تصریــح کــرد: حضــور 
روحانیــت در جمعیت هــالل احمر، به جهــت ارتباط متقابــل و مؤثر 
روحانیت با مردم و مجامع دینی، موجب کاهــش درد و رنج در زمان 

حوادث خواهد شد.
در ادامــه این دیــدار، نماز جماعــت به امامــت نماینده ولــی فقیه در 

استان اردبیل اقامه شد.

تجلیل از خبرنگاران 
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر، عصــر روز 
سه شــنبه 17 مرداد ماه و در حاشــیه ســفر به اردبیل به مناســبت روز 
خبرنگار، از فعاالن عرصه اطالع رســانی در روابط عمومی هالل احمر 
استان اردبیل؛ ســلیمانی، خبرنگار حوزه نمایندگی ولی فقیه، غیبی، 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اردبیل، حجت االســالم والمسلمین 
کری، معــاون نظــارت و امــور شــرعی، حجت االســالم و المســلمین  ذا
زاهدی، معاون فرهنگی، حجت االسالم والمسلمین واعظی، مسئول 
دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر در اســتان اردبیل و 

معزی، مشاور و مدیر کل حوزه نمایندگی ولی فقیه قدردانی کرد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر با تبریک 17 مــرداد ماهـ  روز 
خبرنگارـ ، به بســترهای ارتباطی حوزه نمایندگی ولی فقیه اشــاره کرد 
و افزود: به منظور ارتباط دو ســویه با کارکنان و اعضای جمعیت هالل 
احمر و همچنین ارتقای ســطح فرهنگ دینی و ارزش های اسالمی در 
مجموعه، این حوزه اقدام به انتشار ماهنامه های »مهر و ماه« و »زاد« 

کرده است که در سراسر شعب کشور توزیع می شود.
کید بــر لــزوم ارتقای ســطح  حجت االســالم والمســلمین معــزی، بــا تأ
فرهنگ عمومی جامعه، اطالع رســانی را پایه و اساس پیشبرد اهداف 
جمعیت هالل احمر دانســت و گفت: خبرنگاران چشم بینای جامعه 
هســتند کــه می تواننــد بــا توانایی نــگاه دقیــق، بــدون جانبــداری و با 
صداقت قلــم خویش، به تســکین و رفــع درد و رنج اقشــار آســیب پذیر 

کمک کنند.
پایــگاه  ایجــاد  بــه  ادامــه  در  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه بــه منظــور انتشــار مقاالت 
دینــی، پژوهشــی، اجتماعــی و همچنیــن انتشــار رویدادهــای خبری 
فرهنگــی جمعیــت هــالل احمــر در سراســر کشــور اشــاره کــرد و گفت: 
حضور در شــبکه های اجتماعی به منظور ارائه سریع، قابل دسترسی 
و آسان محتوای دینی و فرهنگی، از دیگر فعالیت های رسانه ای روابط 

 .عمومی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر است
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امدادرسانی 5 تیم امدادی هالل احمر در 
حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 

در داراب

 تلخی، گریبان 
گرفت  دانش آموزان را 

خ داد و کام بسیاری از هموطنانمان را  حادثه مثل همیشه بی خبر ر
تلخ کرد. اتوبوس حامــل دانش آموزان در جــاده داراب- بندرعباس 
دچار حادثه شــد و هالل احمر مانند همیشــه برای کمــک به حادثه 
دیــدگان وارد عمــل شــد. آن طــور که رئیــس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هالل احمر اعالم کرده،  ۵ تیم امدادی هالل احمر در حادثه 
داراب - بندرعباس  به امدادرســانی پرداخته اند و   10 مصدوم در روز 

کز درمانی منتقل شده اند.  حادثه به مرا
از  تعــدادی  جان باختــن  از  تأســف  اظهــار  بــا  ســلیمی  مرتضــی 
دانش آمــوزان در این حادثــه گفت: امدادگــران هالل احمــر به دنبال 
اطالع از وقوع حادثه به منظور امدادرسانی با 2۵ نیروی عملیاتی در 

صحنه حادثه حاضر شدند.
کیلومتــر 4۵ محــور داراب -  او بــا اشــاره بــه این کــه ایــن حادثــه در 
خ داده اســت، افــزود:  بندرعبــاس نزدیــک روســتای قلعــه بیابــان ر
به منظــور امدادرســانی در ایــن حادثــه 2 دســتگاه آمبوالنــس، یــک 
دســتگاه خــودروی نجــات، یــک دســتگاه پیــکاپ و یــک دســتگاه 

خودروی سواری به کار گرفته شد.
ســلیمی با اشــاره بــه مصدومیــت 3۵ تــن از مســافران ایــن اتوبوس، 
اظهار کــرد:10 مصدوم ایــن حادثه از ســوی هالل احمــر و اورژانس به 
کز درمانی منتقل شــدند و به گفته دادســتان داراب متأســفانه 9  مرا

مسافر اتوبوس جان خود را از دست داده اند.

به گفته او چهار تیم امدادی از شعبه داراب و یک تیم از پایگاه فورگ 
برای امدادرسانی در حادثه حاضر شدند.

حجــت االســالم جــواد قاســمی، مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه 
در اســتان فــارس نیــز بــه همــراه جمعــی از معاونیــن و همــکاران 
جمعیت استان در محل بیمارســتان نمازی شــیراز حاضر شدند و از 
گونی اتوبــوس حامل دانش آمــوزان هرمزگانی  مصدومین حادثــه واژ

عیادت کردند.
همچنین خانواده های مصدومی مشکالت خود را با ایشان در میان 
گذاشــتند. بنا بــه گفته قاســمی، یکی از مصدومــان کــه از ناحیه کمر 
و صــورت دچار صدمه شــدید شــده بــود، وقتــی متوجه شــد از طرف 
نماینده رهبری به عیادتش رفته ایم، درخواســت کرد سالمش به آقا 

رسانده شود و تقاضای وقت دیدار با ایشان را داشت.
 دکتر ضیایــی هــم در پیامی جــان باختن جمعــی از دختــران فرزانه، 
جوان و آینده ساز هرمزگانی را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: 
ضایعــه تأســف بــار جــان باختــن جمعــی از دختــران فرزانه، جــوان و 
گونی اتوبوس، موجب تأثر عمیق  آینده ســاز هرمزگانی در ســانحه واژ

اینجانب شد. 
آنچه همه بایــد بدنبال آن باشــیم پیشــگیری از بروز چنین ســوانح و 
کــه همــت و عزمــی ملــی می طلبد تا شــاهد  گواری اســت  حــوادث نا
فقدان سرمایه های ایران عزیز و مصیبت خانواده های خوب ایرانی 

نباشیم. 
مدیــران و امدادگــران هــالل احمــر در دقایــق اولیــه حادثــه بــه کمك 
حادثه دیدگان شــتافته و وظایف ذاتی خود را به انجام رســانده اند و 

اقدامات خود را تا پایان ادامه خواهند داد.
اینجانــب بــه نمایندگــی از خانــواده بزرگ جمعیــت هالل احمــر؛ این 
مصیبــت بــزرگ را به محضــر حضــرت بقیــه اهلل االعظــم )عــج(، مقام 
معظم رهبــری و خانواده هــای این عزیزان ســفرکرده تســلیت عرض 
نموده و رحمــت و مغفرت الهــی را از درگاه خداوند مهربان، برایشــان 

طلب می کنم.
امیدوارم با اتخاذ سیاســت های پیشــگیرانه، در آینده شــاهد چنین 

 .کی نباشیم حوادث دردنا

گزارش
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گفتگو

یک عصر تابستانی گرم، مهمان دفتر حجت االسالم محمدعلی صادقی 
که این روزها در دفتر  می شویم. حاج آقای بسیار مهمان نواز و بزرگوار 
ولی فقیه در هالل احمر استان تهران مشغول فعالیت هستند. با ایشان 
گفتگویی انجام  درباره برنامه هایشان از ابتدای سال و تابستان امسال 

دادیم.

بــه  همــواره  کــه  اســت  نهادهایــی  جملــه  از  احمــر  هــالل 
فعالیت هــای امــدادی و بشردوســتانه مشــغول اســت. یکــی از 
مهم تریــن فعالیت های ایــن نهــاد در کنار امدادرســانی، اشــاعه 
انسان دوســتی اســت. شــما در هالل احمر اســتان تهران در این 

عرصه چه فعالیت هایی دارید؟
آنچــه کــه محــور فعالیت های هــالل احمر اســت بــا آموزه هــای دینی 
کیــد شــده اســت. در آیــات ابتدایــی ســوره  مــا - قــرآن و روایــات - تأ
گر می خواهیــد بالی برای  مبارکه بقــره خداوند به انســان ها می گوید ا
پریدن داشته باشــید، نماز بپا دارید و از آنچه به شــما داده ایم در راه 
خداونــد انفاق کنیــد. وقتی نــگاه می کنیــم می بینیم یکــی از اهداف 
عالیه جمعیــت هالل احمــر همین اســت و بهترین معــارف دینی که 
مــا از آن دم می زنیم، مصادیقــش را در فعالیت های انسان دوســتانه 
هالل احمر می توانیم ببینیم. در حوزه داوطلبان جوان امداد شاهد 
این اتفاقات هســتیم. مهم ترین چیزی که ما به آن فکر می کنیم این 
گــر بتوانیم ایــن معــارف را بــه بطن جامعــه منتقــل کنیم،  اســت که ا
شــاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود. قبل از این کــه وارد مباحث دیگر 
شــویم اجازه بدهید مختصری از فعالیت های ســه ماهه اول امسال 
بگویم. ســه ســال پیاپی اســت کــه آغاز ســال نــو را بــا حضور حــاج آقا 
معزی، نماینده محترم ولی فقیه در یکی از پایگاه های اســتان تهران 
شــروع می کنیم. ایشــان ســه ســال اســت که به عنوان نماینــده ولی 
فقیــه در مجموعه هالل هســتند و هــر ســال، لحظه ســال تحویل در 

یکی از پایگاه ها حضور دارند.

پس کنار خانواده شان نبودند. 

کنــار خانــواده بــزرگ هــالل احمــر بودنــد و امدادگــران  بلــه، امــا در 
کنــار  در  را  لحظــه  ایــن  نتوانســتند  هــم  آن هــا  کــه  را  عزیزانــی  و 
خانواده هایشــان باشــند همراهــی کردند. امســال خدمت حــاج آقا 
کدشــت  بودیم در پایگاه چیتگر. ســال قبل در پایگاه ثامن الحجج پا
بودیــم و ســال قبل تر هــم در پایــگاه قوچک شــمیران. هر ســال حاج 
آقا این لطــف را بــه اســتان تهــران داشــتند و تحویــل ســال در یکی از 

پایگاه ها حضور داشته اند. 
امســال در برنامه های نوروزی مان در پایگاه هــا، از ائمه جماعاتی که 
در استان تهران در خدمتشان هستیم استفاده کردیم و خیمه های 
ح ایمنی  نماز را بر پا کردیم. قرار شد در ایستگاه هایی که به عنوان طر
و ســالمت توســط ســازمان جوانــان برپــا می شــود، خیمــه ای هم به 
عنوان خیمه نماز باشــد و محل اســتقرار روحانیونی که ما در شــعب 
ح نوروزی به فراخور شرایط حضور  داریم. این روحانیون در طول طر
پیدا می کردند. ایشان پاسخگوی سؤاالت دینی، اعتقادی، معرفتی 
و شرعی مســافران بودند، مضاف بر این که موقع نماز ظهر و عصر هم 
آن جا حضور داشتند و نماز جماعت بر پا می شد. از این برنامه خیلی 
استقبال شــد، ســعی می شــد فضا به گونه ای باشــد که حال و هوای 
راننده عــوض شــود و و بــرای ادامه مســیر آماده باشــد. فضــای بازی 
ح نــکات اخالقی هم در کنار ایســتگاه  برای بچه هــا و قصه گویی با طر
ح ایمنی و سالمت می شد  نقاشی فراهم بود. پدر وارد برنامه های طر
و فرزنــدش هــم وارد برنامه هــای خــاص کــودکان. در واقــع بــه نوعی 
بــرای همه اعضــای خانــواده برنامه ریزی کــرده بودیــم. در کنار همه 
ح  ایــن برنامه ها، نکات مربــوط به ایمنی و ســالمت هم با مــردم مطر
خ دهد. می شد تا بتوانند سفر امنی داشته باشند و کمتر حادثه ای ر

با فاصله تقریبــًا کوتاهی از عید نــوروز، ماه مبــارک رمضان هم فرا 
رسید. در این ماه چه برنامه هایی داشتید؟ 

ح حزب خوانی  عمده فعالیت های ما در همین ماه شــکل گرفت. طر
قرآن را در ستاد و ُشعبمان داشتیم که به صورت مستقل در روزهای 
کاری دو حــزب قرآن خوانده می شــد به همراه ترجمه و تفســیر برخی 

گفتگوی مهروماه با مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه هالل احمر استان تهران

وقف 
را فراموش نکنیم

مریم خبازیان
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آیات منتخب. در کنار این کار در سیســتم اتوماسیون و همچنین در 
شبکه های اجتماعی، آیات، روایات و احادیث مرتبط، خیلی گزیده 
و مختصــر انتخــاب و نشــر داده می شــد و دوســتان در ســربرگ های 

اداری هم از این استفاده می کردند. 
کــه از ائمــه جماعات و  مباحث اخالقــی و احــکام، موضوعاتی بودند 
سخنران هایمان خواسته بودیم روی این دو محور کار کنند. احکام 
مبتالبــه و همچنیــن احکامــی که به مــاه مبــارک رمضــان مربوط می 
شــود در این ایــام توســط مبلغــان ارائه شــد. چنــد برنامه مناســبتی 
داشــتیم؛ والدت امام حســن، شــب های قــدر در پایگاه ها، ســالگرد 
امام راحل، راهپیمایی روز قدس و حضور جوانان از سراســر اســتان و 

همچنین مراسمی برای عید فطر برگزار کردیم. 
یک برنامه دیگر که از ســال گذشــته آغاز شــده بود و هنوز ادامه دارد، 
ح مهارت های زندگی. یک بررسی میدانی  طرحی است به عنوان طر
صورت گرفته شــد و مســائلی را که همکاران ما در جمعیت، در حوزه 
خانه و خانواده بــا آن مرتبط هســتند با حضور اســاتید فن در طرحی 
به عنــوان مهارت هــای زندگی ارائه شــد. تا کنــون 9 کارگاه بــه عنوان 
سلسله مباحث زندگی برگزار شده و در ماه مبارک رمضان یک جلسه 
و ایــن مــاه هــم دو جلســه دیگــر برگــزار می شــود. در واقع نیازســنجی 
کــه بــه وســیله  می شــود و اســاتید مختلــف در حوزه هــای مختلــف 
همکارانمــان و درخواســت هایی که داشــتند و بــه فراخــور اطالعاتی 
کــه دعوت شــده،  کــه جمــع آوری شــده و نظــر خــود اســتاد مربوطــه 
محورهایی برای این موضوع در نظر می گیرنــد. بحث ازدواج موفق، 
خانواده سالم یا سالمتی جسمی برای همکاران، به تناسب مطالبی 

که مورد نیاز بوده برای این عزیزان ارائه شده است.

با این حســاب می تــوان گفــت شــما دو بخــش کاری داریــد؛ یکی 
مــردم یکــی هــم همــکاران خودتــان در هــالل احمــر. در بخــش 
همــکاران هــالل احمــر شــما بــا امدادگران هــم روبــه ور هســتید. 
کــه آســیب های فراوانــی دارد و بســیار دشــوار اســت. بــا  شــغلی 
توجــه بــه کارهایی کــه در عرصــه ســبک زندگــی انجام می شــود، 

برنامه ریزی برای کاستن بار روانی امدادگران انجام شده است؟ 
یکی از اساتیدی که ما خدمتشــان بودیم، جناب آقای دکتر فرهنگ 
کــه  بودنــد و بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد. یکــی از دغدغه هایــی 
مــا داریم و معمــواًل همــکاران ما به عنــوان امدادگــر با جوانانــی که در 
پایگاه ها حضــور دارنــد درگیــر این موضــوع هســتند، فشــار روانی ای 
اســت کــه وقتــی یــک ســانحه ای را می بیننــد و در عملیــات امــداد و 
نجــات حضــور پیــدا می کننــد بــر آن هــا وارد می شــود. در ایــن جهت 
درخواست داشــتیم این موضوع از محورهای بحث باشد. استرسی 
که به این عزیــزان وارد می شــود، در زندگی خانوادگی شــان هــم تأثیر 
می گــذارد. یکــی از همــکاران در حادثــه حســن آباد دچــار مشــکالتی 
شــد. بــه دیــدارش رفتیــم، می گفــت مدت هاســت بعــد از آن حادثه 
خواب هــای پریشــان می بینــم، سرآســیمه از خــواب بیدار می شــوم 
و شــروع می کنــم بــه لرزیــدن و هــر بــار حادثــه ای پیــش می آیــد، یــا 
عمیاتی انجــام می شــود، این حــاالت در من تشــدید می شــود. الزم 
بود زمینه هایی فراهم شــود بــرای کمک به بهبود ایشــان. بــا یکی از 
کــه این عزیز  کزی که خدمات مشــاوره ای می داد هماهنگ شــد  مرا

امسال در 
برنامه های 
نوروزی مان در 
پایگاه ها، از ائمه 
جماعاتی که در 
استان تهران در 
خدمتشان هستیم 
استفاده کردیم و 
خیمه های نماز را بر 
پا کردیم. قرار شد 
در ایستگاه هایی 
که به عنوان طرح 
ایمنی و سالمت 
توسط سازمان 
جوانان برپا 
می شود، خیمه ای 
هم به عنوان خیمه 
نماز باشد
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ما آن جا برود، بدون این کــه بخواهد هزینه ای بپــردازد، مورد درمان 
قرار بگیرد. اما معتقــدم کارهایی که در این عرصه بســیار مهم انجام 
دادیم، به صورت مســّکن بوده و باید در این جهت بــرای همکاران و 
برای کســانی که در ایــن اتفاقات آســیب می بیننــد و یا عزیز خــود را از 
دســت می دهند، برنامه ریزی خاصی انجام بدهیم. روزهای حادثه 
ســاختمان پالســکو بســیار دشــوار بــود، خانواده های آتش نشــان ها 
امید داشــتند عزیزشــان زنده از زیر آوار بیرون بیاینــد. نمی دانید چه 
فشــار روانی به آن ها وارد می شــد. هــر چنــد اقدامات انجام شــد، اما 
حتمــًا بایــد همیشــه تیم هایی باشــند کــه بتوانند ایــن نیــاز را تأمین 

کنند و به نظرم باید روی این بخش خیلی کار کرد.

اولین باری که با چنین سوانحی روبه رو شدید را به خاطر دارید؟ 
کــه حــال  مســلمًا. قابــل فراموشــی نیســت... از ایــن جهــت اســت 
امدادگران عزیــز و زحمتکــش را خــوب درک می کنم. در حادثــه زلزله 
رودبــار و منجیــل، طلبــه  بــودم. مــا را بــرای خوانــدن نمــاز میــت بــه 
منطقــه فرســتاده بودند. حــدود 27 ســال پیش. مــن فکــر می کردم 
فقط برای اقامه نمــاز می رویــم. هیچ وقت فرامــوش نمی کنم که چه 
شــرایطی بــود، امکانــات امروز وجــود نداشــت و متأســفانه بســیاری 
از هموطنانمــان در ایــن حادثــه جــان خــود را از دســت داده بودند. 
یک نفــر به مــن گفــت فکــر می کنی چنــد نفــر عزیــز از دســت داده ام؟ 
عددی گفت که هرگز به فکرم نمی رســید؛ گفت 37 عزیزم را با دستم 
ک کــرده ام. پــدر، مــادر خواهــر... یــک نفرش هــم کمــر آدم را  زیر خــا
می شکند، حاال حســاب 37 نفر را بکنید. این یک طرف ماجراست. 
طرف دیگر امدادگران هســتند که هم بــا این همــه جانباخته روبه رو 
ک  هســتند و هــم بــا بازمانــدگان... حضــور در حــوادث خیلــی دردنا
است. امدادگران ما تعریف می کنند گاهی یک تصادف آن قدر شدید 
کــه فــرد مصــدوم الی آهن پاره هــای اتومبیــل مانــده اســت و  اســت 
بازمانده ها حتی فحاشــی هم می کنند چــرا دیر رســیدی؟ چرا کاری 
نمی کنی و... خــدا آن روز را نیاورد عزیــزی از بین برود. حــاال امدادگر 
کــرده، و چــه فشــاری بــه او وارد می شــود از جانــب  همــه تالشــش را 
بازماندگانــی که آن ها هــم قصــدی ندارند و در شــرایط دشــواری قرار 
گرفته اند. از این رو همیشــه می گویم هــم باید روی تاب آوری بیشــتر 

مردم کار کنیم و هم امدادگرانمان.

در بخش مردمی ماجرا چه کرده اید؟ 
این چند سالی که من توفیق داشتم خدمت هالل احمر باشم سعی 
کردم از تریبون هایی که می توانم این نــکات را به مردم انتقال بدهم 
و جمعیت هالل احمر را معرفی کنــم. بنده در تریبون نماز جمعه، در 
شهرســتان های مختلف حضــور پیدا کــرده ام و پیــش از خطبه های 
نمــاز جمعه با مــردم دربــاره ایــن مســائل حــرف زده ام. عمــوم مردم 
در نمــاز جمعه حضــور دارنــد و بعد از شــنیدن حرف ها، دربــاره هالل 
احمر نگاه دقیق تری پیــدا کرده اند. همچنیــن از عموم مردم دعوت 
می کنیــم که بیاییــد خودتــان هر خانــواده یــک امدادگر باشــید. این 
ظرفیت در جمعیت هالل احمر هست که شــما بتوانید آموزش های 

کرده اتفاقی بیفتد، اولین نفری باشــید  گر خدایی نا الزم را ببینید تا ا
که می تواند به خانواده تان کمک کنید. با همین اطالع رسانی هایی 
گرفتــه، جمعیتــی آمده انــد و ثبت نام هایــی در ســازمان  کــه صــورت 
گر لــزوم انجــام هــر کاری را بدانند  جوانان انجام شــده اســت. مردم ا
همراهــی می کننــد. همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت مبلغیــن و ائمــه 
جماعــات از جملــه کارهای هــالل احمــر در ایــن بخش بوده اســت. 
ائمــه جماعــات شهرســتان دماونــد را جمع کــردم، حــدود 100 نفری 
شــدند و از آن ها خواســتم در این زمینه به مــا کمک کننــد، هر کدام 
کــه از طریــق آن می تواننــد  یــک تریبــون دارنــد و منبــر و محرابــی 

اطالع رسانی کنند. 
ح خادم هم از چنین ظرفیتی استفاده کردیم. با مرکز خدمات  در طر
حوزه هــای علمیــه اســتان تهــران تفاهمنامــه ای امضا کردیــم مبنی 
بــر این کــه کلیــه ائمــه جماعــات، مبلغیــن و روحانیونی که در ســطح 
اســتان تهران هســتند - بالغ بر ســه چهار هزار نفر هســتند - بتوانیم 
از آموزش هایمــان معرفــی  یــک بخــش  آمــوزش دهیــم.  را  این هــا 
جایگاه های هالل احمر اســت. ایــن عزیزان بعــد از آموزش های الزم 
می تواننــد هالل احمــر را به مــردم خــوب و کامــل معرفی کننــد. یک 
بخــش دیگر این کــه اطالعــات خود ائمــه جماعــات در حــوزه امداد و 
گر حادثه ای اتفاق افتاد، بتواند  نجات باال برود. یعنی خود این فرد ا
کمک حال خودش باشــد. از اســفند گذشــته این تفاهمنامه تنظیم 
شده، کار آن آغاز شده و چند جلسه آموزشــی و کارگاه هم پیش رفته 

است.

روحانیون همواره در فرهنگ ســازی تأثیرگذار بوده اند، اما نســل 

گفتگو

هالل احمر یکی 
از بزرگ ترین 

موقوفه داران و بعد از 
آستان قدس رضوی 

و اوقاف، سومین 
مجموعه دار وقف 
کشور است. افراد 

بسیاری برای این که 
خدمت ماندگاری 

بکنند، مالشان را در 
راه خدا وقف می کنند 

و استان تهران هم به 
لطف خداوند از این 

افراد خّیر زیاد دارد
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جــوان امــروز از فضــای مجــازی هــم خــوب تأثیــر می گیــرد، در ایــن 
عرصه کاری کرده اید؟ 

آن طور کــه باید و شــاید خیــر. فضــای مجازی ایــن روزها هــم فرصت 
است و هم تهدید. این روزها همه چیز در فضای مجازی ساندویچی 
شده و دقت چندانی روی مســائل نمی شود. اما با این حال می شود 
از این ظرفیت هم به درســتی اســتفاده کرد و باید برایش برنامه ریزی 

کنیم.

موقوفات هم بخــش مهمــی از دارایی هــای هالل احمر هســتند. 
هالل احمر استان تهران در این بخش چه وضعیتی دارد؟ 

هــالل احمــر یکــی از بزرگ تریــن موقوفــه داران و بعد از آســتان قدس 
کشــور اســت. افــراد  رضــوی و اوقــاف، ســومین مجموعــه دار وقــف 
بسیاری برای این که خدمت ماندگاری بکنند، مالشان را در راه خدا 
وقف می کنند و اســتان تهران هم به لطــف خداوند از ایــن افراد خّیر 
زیــاد دارد. امــا ماجرای وقــف در هــالل احمر اســتان تهــران ماجرای 
دیگری داشــت. هر جا ســتاد اصلــی هســت، زیــر مجموعه هایی که 
نزدیک ستاد هســتند تحت الشــعاع قرار می گیرند. مثاًل وقتی وزارت 
کشور در تهران اســت، اجازه نمی دهد اســتانداری تهران آن گونه که 
بایــد کار خــودش را بکند. جمعیــت هالل احمر اســتان تهــران هم از 
این قاعــده مســتثنی نیســت. برخــی کارهایی کــه متولــی انجامش 
جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران بــوده، بــه اعتبــار ســتاد کــه در 
تهران حضور دارد، از هالل احمر اســتان گرفته شــده بود، من جمله 
ک و موقوفات تهــران که در اختیار جمعیت کشــور بود؛  موضوع امال
در حالی که در دیگر اســتان ها این طور نیســت. خوشبختانه طی دو 

سال گذشته با پیگیری هایی که حوزه نمایندگی ولی فقیه در کشور 
داشــتند و به طور خاص معاونت امور شرعی و نظارت بر امور شرعی، 
آقای دکتر ضیایی، رئیس جمعیت، دســتور دادنــد کلیه موقوفات و 
گذار شود.  ک مربوط به اســتان تهران اداره اش به خود تهران وا امال
خوشــبختانه ایــن اتفاق افتاد و دو ســال اســت مــا متولــی موقوفات 
خود استان هســتیم. اداره بخشــی از این موقوفات به استان تهران 
گذاری کامل انجام نشده، تالش  گذار شــده اســت، البته و هنوز وا وا
خ  بر این اســت کــه با اســتناد بر دســتور رئیــس جمعیت ایــن اتفاق ر

دهد.  
ک و موقوفات استان تهران  از همان دو ســال پیش که جلســات امال
برگزار شــد، بــه طور خاص هــر دو هفتــه یکبار این جلســات بــا گزارش 
هر یک از شــعب ارائه می شــود. ما در حال بررســی برای احیای برخی 
ک هســتیم که بــه عنــوان موقوفــه در اختیــار جمعیت بــوده، اما  امال
طبق نیت واقف عمل نمی شــده اســت. این مــوارد را دنبــال کردیم، 
ک در اختیــار اســتان قــرار گرفته  اســت و طبــق نیت واقــف عمل  امــال
می شــود. مثــاًل یــک ملکــی کــه مربــوط بــود بــه مرحــوم دکتــر محمد 
کنــون طبق نیــت واقف  حســن رزمی در بلوار کشــاورز گرفته شــده و ا
در جای خاصی هزینه می شــود. هر چند تا رســیدن بــه نقطه ایده آل 
فاصله داریم و خیلی کار آهســته پیش می رود، اما بــه امید خدا همه 
خ دهد. همچنیــن در حال  تالشــمان را می کنیم تا اتفاقــات خوبــی ر
حاضــر در حــال پیگیری یک ملــک و زمین دویســت هکتاری ســمت 
لواســان هســتیم که واقف آن تیمســار اخــوی بوده انــد. بخش هایی 
از ایــن زمیــن معــارض دارد و دنبــال ســند برای احیــای آن هســتیم. 
همین طــور در ارتبــاط  بــا قاطبه مــردم که پیش تــر درباره شــان حرف 
گر قرار اســت کار خیر کنید و خیرات  کید می کنیم، ا زدیم هم مرتــب تأ
و مبراتی در این راســتا داشــته باشــید، هر که تــوان مالــی دارد وقف را 

فراموش نکند.

به عنوان سئوال پایانی از برنامه های ویژه تابستانی هم بگویید. 
دو برنامــه خــاص داریــم، یکــی نشســت ائمــه جماعــات که بــرای 14 
امــام جماعــت در ســتاد و شــعب برنامه ریــزی کرده ایم تا در نشســت 
کننــد. ایــن عزیــزان  آموزشــی فرهنگــی امــدادی ویــژه حضــور پیــدا 
همــکار و حقوق بگیــر مــا نیســتند، امــا اطالعــات محــدودی از هــالل 
احمــر دارنــد؛ قصــد مــا افزایــش اطالعــات ایــن عزیــزان اســت، چون 
معتقدیــم می توانند ارتباط تنگاتنگی با همکاران داشــته باشــند؛ به 
مســائل و احکام آن ها پاســخ دهند و کارگاه های آموزشــی را برایشان 
برگزار کنند. همکاران عزیز ما درگیر احکام زیادی می شــوند، از جمله 
مســائل مربــوط بــه روزه گرفتــن، طــی کــردن مســافت های طوالنــی 
برای عملیــات، یــا اقامه نمــاز با لبــاس خونی حیــن عملیــات و... در 
واقع قصــد داریم بــا معرفی فتــاوای مختلف بــه این عزیزان، بخشــی 
گر  از مسائلشــان را حل کرده و بســته آموزشــی احــکام را ارائــه کنیم. ا
تجربــه موفقی باشــد، شــاید ایــن فرصــت فراهم شــود که بــه صورت 
پایلوت انجام شود؛ جزوه ای نوشته شود و آن را به بقیه استان ها هم 

 .بفرستیم و اطالعات همکاران در همه استان ها باال برود

از همان دو سال 
پیش که جلسات 
امالک و موقوفات 
استان تهران 
برگزار شد، به طور 
خاص هر دو هفته 
یکبار این جلسات با 
گزارش هر یک از 
شعب ارائه می شود. 
ما در حال بررسی 
برای احیای برخی 
امالک هستیم که 
به عنوان موقوفه 
در اختیار جمعیت 
بوده، اما طبق 
نیت واقف عمل 
نمی شده است. 
این موارد را دنبال 
کردیم، امالک در 
اختیار استان قرار 
گرفته  است و طبق 
نیت واقف عمل 
می شود
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گزارش

چهــره 44 اســطوره و اســوه جمعیــت هــالل 
احمــر در مــدت زمــان ســه مــاه ترســیم و بــه 
زندگی نامــه  قالــب  در  کوتــاه  متنــی  همــراه 
و فعالیت هــای آنهــا چــاپ و در نمایشــگاه 
خادمان جاودان در معرض بازدید عموم قرار 

گرفت.
وحیــد رحمتــی؛ مدیــرکل روابــط عمومــی و 
ارتباطــات مردمــی جمعیــت هــالل احمــر در 
افتتاحیه نمایشــگاه خادمان جاودان که در 
گالری صلح مــوزه جمعیت هالل احمــر برگزار 
کید بر اینکه داوطلبان، امدادگران و  شد، با تا
تمامی کسانی که لباس ســرخ و سفید هالل 
احمــر را بــرای خدمــت بــه مــردم در داخــل و 
ج از کشــور به تن دارند، شایسته بهترین  خار
تقدیرهــا هســتند، افــزود: ایــن افــراد، جان و 
مــال خــود را در راه خدمــت به مــردم و نجات 
جــان همنوعــان و هموطنــان خــود وقــف 

می کنند.
کیــد بــر اینکــه پیشکســوتان جمعیت  او بــا تا
هــالل احمــر تجربــه، جــان و مــال خــود را در 
طبق اخــالص در راه خدمت به مــردم تقدیم 
می کنند، اظهارداشــت: این قبیل نمایشگاه 
هــا تنهــا تصویــر کوچکــی از تاریــخ بــی شــمار 
خدمــت خادمــان ان نهــاد مردمــی اســت و 
البتــه بایدبــرای پیشکســوتان هــالل احمــر، 
کاری و ایثار آن ها  فرش قرمز گســتراند و بر فدا
در به خطــر انداختن جــان خود بــرای نجات 

ج نهاد و احترام قائل شد. جان همنوعان ار

مدیــرکل روابط عمومــی و ارتباطــات مردمی 
جمعیــت هــالل احمــر دربــاره رویکــرد جدید 
روابــط عمومــی ایــن جمعیــت، عنــوان کرد: 
عمومــی  روابــط  جدیــد  رویکــرد  براســاس 
جمعیــت هــالل احمــر تولیــد مســتندهای 
مختلــف و ســایر تولیــدات رســانه ای بــرای 
آشــنایی بیشــتر مردم بــا حوزه هــای مختلف 
مردمــی  مشــارکت های  جلــب  و  جمعیــت 
به خصــوص از طریــق فضــای مجــازی بهــره 

خواهد برد.

ترسیم تصاویر 44 اسطوره هالل احمر 
در ادامــه رضــا احمدونــد مســئول برگــزاری 
)چهره هــای  جــاودان  خادمــان  نمایشــگاه 
گفــت: از زمــان تشــکیل  مانــدگار جمعیــت( 
جمعیت هالل احمــر تا کنون افــراد زیادی به 
عنوان اسطوره شناخته شــده اند و  بسیاری 
از افراد جامعه اســطوره ها و اســوه های هالل 
احمــر را نمــی شناســند ، بنابرایــن در قالــب 
طرحی، برپایی نمایشــگاه خادمان جاودان 
را بــه مدیــرکل روابــط عمومــی و ارتباطــات 
مردمی جمعیت هالل احمر پیشنهاد دادیم 

که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.
او بــا بیــان این که چهــره 44 اســطوره و اســوه 
جمعیــت هــالل احمــر در مــدت زمــان ســه 
ماه ترســیم شــد، اضافــه کــرد: ترســیم چهره 
اســطوه های هــالل احمــر بــا متنــی کوتــاه در 
قالــب زندگــی نامــه و فعالیت هــای آن هــا در 

هالل احمر که توسط پریسا زمانی تهیه شده 
بود، چاپ و در نمایشــگاه برای بازدید عموم 

قرار گرفت.
مسئول برگزاری نمایشگاه خادمان جاودان 
درباره اســوه هــا و اســطوره های هــالل احمر، 
آیــت اهلل  چهره هــای  کــرد:  خاطرنشــان 
غیــوری، مرحــوم دفتــری، خیریــن، بانــوان 
شــهدای  احمــر،  هــالل  جمعیــت  توانمنــد 
امدادگــر که موفــق به نجــات جان انســان ها 
در مأموریت های امدادی شدند و همچنین 
چهره رٔوســای جمعیت هــالل احمــر از زمان 
تشــکیل جمعیت شــیر و خورشــید تــا کنون، 
ترسیم و در قالب نمایشگاه خادمان جاودان 

در معرض دید عموم قرار گرفت.
همچنیــن دکتــر سیدامیرمحســن ضیایــی، 
رئیس جمعیــت هــالل احمــر در ایــن آیین با 
اشــاره به این کــه حکیم ابوالقاســم فردوســی 
ایــران را  گرفــت تاریــخ  کــه تصمیــم  زمانــی 
بنویســد و این کار را با اســطوره ســازی انجام 
داد، گفــت: ذهــن انســان نیازمند شــناختن 
در  و  اســت  آن هــا  از  تأســی  و  اســطوره ها 
موضوعــات مختلف بــا ارائــه آموزش هــا باید 

نگرش ها را تغییر داد.
او ادامــه داد: بایــد بــه انــدازه کافــی اطالعات 
مربوط بــه اســطوره ها و اســوه ها را در ســطح 
در  را  آن هــا  بهتریــن  و  داد  اشــاعه  جامعــه 
گران قــدر بــه مــردم معرفــی  قالــب اســوه ای 
کــرد تــا نگــرش افــراد جامعه نســبت بــه آن ها 

نمایشگاه خادمان جاودان 
با حضور مسئوالن 

هالل احمر افتتاح شد 

شهادت 
در لباس 

خدمت 
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دستخوش تغییر شود.
رئیــس جمعیــت هــالل احمر بــا بیــان این که 
تغییر نگــرش انســان ها کار دشــواری اســت، 
عنــوان کــرد:  یکــی از بخش هــای مهــم تغییر 
بــه  توجــه  جامعــه،  در  انســان ها  نگــرش 
انســان های بزرگــی اســت که بــا انجــام کاری 
فوق العاده و یــا خلق اثــری مانــدگار، کارهای 
بزرگی انجــام داده انــد و به محبوبیت دســت 

یافته اند.
خدمــت  چــون  موضوعاتــی  او،  گفتــه  بــه 
کاری و کمک  داوطلبانه، ایثار، گذشــت، فدا
به همنوعان ممکن است اثرات ماندگاری در 
طوالنی مدت نداشته باشــد اما با بیان آن ها 
کاری را  می توان مفهوم و حس گذشت و فدا

در جامعه ترویج داد.

توجه به اسوه های در قید حیات در نمایشگاه 
خادمان جاودان

کید بر این کــه یکی از معایب  دکتر ضیایی با تأ
بــزرگ جامعه ما عــدم توجه به اســطوره های 
در قیــد حیــات اســت، بیــان کــرد: صحبت و 
نظر درباره اســطوره هایــی که از دنیــا رفته اند 
همواره وجود دارد، اما نکتــه ای که درباره آن 
غفلت مــی شــود توجه به اســوه هــای در قید 
حیات اســت که خوشــبختانه در نمایشــگاه 
خادمان جاودان به این موضوع توجه شــده 
اســت. او از حســن ســلیقه دســت اندر کاران 
برگزاری نمایشگاه نقاشی خادمان مهرورزی 
تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد: این نمایشگاه 
کــه در  کســانی  فرصــت مغتنمــی اســت تــا از 
فعالیــت  احمــر  هــالل  جمعیــت  تشــکیل 

داشته اند،  قدردانی شود.
کــرد:  کیــد  تأ رئیــس جمعیــت هــالل احمــر 
تشــکیل جمعیت هالل احمر و صلیب ســرخ 
و کمــک بــه هم نوعــان در زمان وقــوع جنگ، 
حرکتی است که 1۵9 سال از زمان آن می گذرد 
و در حــال حاضــر در تمــام دنیــا ایــن جمعیت 
بشردوست و عام المنفعه حضور دارد و موفق 

به انجام کارهای بزرگی شده است.

شهادت در لباس خدمت افتخاری بی نظیر 
است

دکتــر ضیایی بــا اشــاره بــه این کــه افــرادی در 

هالل احمر خدمت کرده ودر لباس خدمت، 
به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند، تصریح 
کرد: از هر کــدام از آن ها ســؤال شــود که حتی 
بــرای لحظــه ای از خدمــت در هــالل احمــر 
افســوس می خوریــد، تمــام پاســخ ها منفــی 
اســت؛ کســانی که لذت خدمت به دیگران را 

چشیده باشند، هیچ گاه آن را رها نمی کنند.
او دربــاره تأمین ســالمت معنوی انســان ها با 
انجام کارهــای خیر، گفت: ســالمت چندین 
ُبعــد دارد که یکــی از مهم ترین آن ها ســالمت 
معنــوی اســت، و ایــن بخــش از ســالمت جــز 
کمــک بــه دیگــران بــه دســت  بــا بخشــش و 

نمی آید.
رئیس جمعیت هالل احمــر اضافه کرد: همه 
افــرادی کــه در هالل احمــر خدمت کــرده اند 
سالمت معنوی خود را با کمک به همنوعان 
خــود بــه دســت آورده انــد و رضایــت آفریــدگار 

خویش را نیز تأمین کرده اند.

یکی از مهمترین مظاهر انسانیت توجه به 
همنوعان است

مظاهــر  مهم تریــن  از  یکــی  ضیایــی  دکتــر 
انســانیت را بــی اعتنــا نبــودن بــه همنوعــان 
دانست و اظهارداشت: کسانی که عمر خود را 
در راه خدمت به همنوعان خود سپری کرده 
اند، قطعًا از فرصت پیــش آمده نهایت بهره را 

برده اند.
او بیان کرد: خادمان مردم در جمعیت هالل 
احمر هیــچ گاه ذهن، زبــان و روح خویــش را از 
این مجموعــه ارزشــمند جــدا نخواهنــد کرد 
و وظیفــه تــک تــک مــا شناســاندن میــراث 
گران قــدر هــالل احمــر در طــول تاریــخ ایــن 

مجموعه به تک تک افراد جامعه است.

شهدا و جانبازان امدادگر، گنجینه بزرگ و 
ارزشمند هالل احمر هستند

حاشــیه  در  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
نمایشــگاه تصویرســازی چهره هــای ماندگار 
جمعیت هالل احمر بــا اعالم این کــه در زمان 
جنگ و ۸ ســال دفاع مقــدس، 4۸۵ امدادگر 
جانبــاز  و  شــهید  احمــر  هــالل  جمعیــت  از 
شــدند، بیان کرد: مجموعه تصاویــری که در 
نمایشگاه خادماِن جاودان به تصویر کشیده 

کــه در  شــد مربــوط بــه اســطوره هایی اســت 
کارهــای بزرگــی  جهــت اهــداف هالل احمــر، 

انجام دادند.
کید بر این که این نمایشگاه تنها ذره ای  او با تأ
از کل انســان هایــی که با بــر تن کــردن لباس 
هالل احمــر به مــردم خدمت کردند را نشــان 
داد، گفت: این نمایشــگاه برای نشــان دادن 
و معرفــی اســطوره ها بــه جوان هــا برپــا شــده 
اســت و اســامی تعدادی از شــهدا و جانبازان 
جمعیت هالل احمر نیز در این نمایشــگاه به 

چشم می خورد.
دکتر ضیایــی با بیان این که اســامی بســیاری 
از شــهیدان و جانبــازان در ایــن نمایشــگاه 
وجــود نــدارد، اظهــار داشــت: این شــهیدان 
و جانبــازان گنجینه بزرگی هســتند که وجود 
آن هــا همــواره در جمعیت هالل احمر بســیار 

 .مهم بوده است

رئیس جمعیت هالل احمر: یکی از بخش های مهم تغییر نگرش انسان ها در جامعه، توجه به 
انسان های بزرگی است که با انجام کاری فوق العاده و یا خلق اثری ماندگار، کارهای بزرگی 

انجام داده اند و به محبوبیت دست یافته اند.
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بین الملل

بــا حضــور  آســیا«  غــرب  و  نشســت »همگرایــی منطقــه جنوب شــرق 
نماینــدگان جمعیت هــای ملــی منطقــه آســیا و همچنیــن نماینــدگان 
فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب ســرخ و هالل احمر، کمیته 
بین المللی صلیب ســرخ و همچنین نمایندگان سازمان های غیردولتی 

و بشردوستانه بین المللی در مجتمع دارویی- درمانی هالل برگزار شد.
»همگرایی منطقه جنوب آســیا« در اصل نشســتی تخصصــی به منظور 
شناســایی مشــکالت و موقعیت هــای بشردوســتانه جــدی در منطقــه 
جنوب آســیا به عنوان یکی از مناطقی اســت که باالترین میــزان حوادث 
را به خود اختصاص داده است. این نشست به دنبال یافتن راهکارهایی 
با همکاری سایر جمعیت های ملی شرکت کننده است تا نتایج حاصل از 
این همگرایی در همایش RC٢ )کنفرانس نشست همگرایی جهانی( که 

٩ نوامبر ٢٠١٧ )١٨ آبان( در ترکیه برگزار می شود، مورد بررسی قرار گیرد.
این نشســت با حضور دکتر ســید امیرمحســن ضیایی، رئیــس جمعیت 
هالل احمر، مســئوالن و مدیران ســتادی جمعیــت هالل احمــر و برخی 
ســازمان های بشردوســتانه بین المللــی برگــزار شــد. در حاشــیه برگزاری 
کارگاه هــای تخصصــی در روز دوم، رئیــس جمعیــت هالل احمــر ایــران 

گانــه ای بــا بالتــازار اســتهلین، معــاون مدیــرکل کمیتــه  دیدارهــای جدا
بین المللی صلیب سرخ؛ سیدالرحمن ســیدمحمد، دبیرکل هالل احمر 
مالزی؛ رای آویناش کانا، نایب رئیس هند؛ و حبیب میالت، نایب رئیس 

بنگالدش داشت. شرح برخی از این دیدارها را در ادامه می خوانید.

تقاضا برای راه اندازی مرکز دیالیز در بنگالدش
دکتر امیرمحســن ضیایی، رئیس جمعیــت هالل احمر ایــران در دیدار با 
حبیب میالت، نایب رئیس صلیب سرخ بنگالدش ضمن ابراز خرسندی 
از حضور حبیب میــالت در ایران بیان کــرد: معتقدم این نوع جلســات و 
بحث ها ارتبــاط بیــن دو جمعیــت و همچنیــن بیــن دو کشــور را افزایش 
خواهد داد. ایران و بنگالدش دارای جمعیت های کشــورهای مسلمان 
بوده و با مسائل دو جانبه ای که برای بحث درباره آن ها دارند، می توانند 
به یکدیگر در هر زمینــه ای کمک کنند؛ لــذا  آماده ایم در زمینه مســائل و 

نکات مختلف از شما بشنویم.
کــه می دانیــد،  گفــت: همان طــور  حبیــب میــالت هــم در ایــن دیــدار 
به عنــوان یــک کشــور مســلمان، روابــط طوالنی مدتــی بــا ایــران داریم و 

در نشست »همگرایی جنوب شرق و غرب آسیا« و دیدار با 
ح شد خ هند مطر رئیس هالل احمر بنگالدش و نایب رئیس صلیب سر

همگرایی برای پیشگیری از فجایع انسانی



مهروماه   |       ماهنامه فرهنگی،اجتماعی   |       شماره 24 |       شهریور 1396    107

کنون در ایرانیم.  او با اشاره به اینکه جمعیت  بســیار خوشــحالیم که در ا
هالل احمــر بنــگالدش پروژه هــای مختلفــی را پیگیــری می کنــد، افزود: 
کنون درگیــر پروژه هــای ســازندگی بعــد از طوفان های بارانــی که هر  هم ا
خ می دهــد، هســتیم. به عــالوه یک  ســاله یــک مــورد آن در بنــگالدش ر
دانشــکده پزشــکی داریم که ســاالنه ١٥٠ دانش آموز را آمــوزش می دهد. 
همچنین ٢ بیمارستان بزرگ با ٢٠٠ تخت داریم و ٥٦ مرکز برای نگهداری 
کودکان. جمعیت بنگالدش هیأت مدیره ای دارد که توســط سرپرســت 
عمومی انتخاب شــده اســت. ایــن مقدمــه ای از جمعیت صلیب ســرخ 
ماست. میالت با اشاره به بعضی مشکالت رایج در این کشور عنوان کرد: 
هالل احمر ایران بســیار قوی اســت و جمعیت ما مشــکالت زیــادی دارد 
که امروزه مانند فاجعه ای اتفاق می افتد، اما به ویژه بیماری های شــایع 
در این موقعیت به ما آســیب رســانده اســت. در کشــورمان مرکز دیالیز را 
به  صورت مجزا در اختیــار نداریم. ما آماده هســتیم یک مرکــز دیالیز را در 
بیمارســتان پزشــکی بســازیم. هزینه آن ٤٠ یا ٥٠دالر در هر جلســه اســت 
گر شــما  که بــرای مــا بســیار گــران اســت. درخواســت مان این اســت که ا
می توانید در مــورد راه انــدازی یک مرکز دیالیــز به ما کمک کنیــد،  به این 
صورت می توان با کمک یکدیگر از شــکل گیری فاجعه انسانی جلوگیری 
کرد. انتخابات فدراســیون نزدیک اســت. بنگالدش آماده اســت تا برای 
کسب کرســی عضو هیئت مدیره در انتخابات شــرکت کند و لذا خواهان 

حمایت شما و کشورهای دوست هستیم.
مجیــب الرحمــان بویــان، ســفیر بنــگالدش در تهــران کــه در ایــن دیــدار 
نیــز حضــور داشــت، خطــاب بــه دکتــر ضیایــی گفت:آشــنایی بیشــتر بــا 
فعالیت های هالل احمر ایران برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است 
و تمایل به افزایش همکاری های خود با هالل احمر ایران داریم و در این 
زمینه امیدواریــم تا با کمــک هالل احمر ایــران بتوانیم ک مرکــز دیالیز در 

بنگالدش راه اندازی کنیم.

برادرانی با ارزش ها و اصول واحد هستیم
در ادامــه ایــن دیــدار دکتــر ضیایی در پاســخ بــه ســفیر بنــگالدش گفت: 
براســاس گفته هــای شــما، جمعیــت هالل احمــر بنــگالدش، جمعیتی 
قدرتمنــد اســت. مطمئنــا مــا براســاس ظرفیــت آمــاده هســتیم کــه بــه 

هالل احمر بنگالدش کمک کنیم.
وی همچنین درباره ســاخت مرکز دیالیــز، گفت: الزم اســت این مهم به 
کنون امکان  صورت دقیق مطالعه و بررسی شــود. هالل احمر ایران هم ا
تولید فیلترهای دیالیــز را دارد؛ اما برای دســتگاه های دیالیــز عمومی، با 

توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز باید تحقیقات بسیاری انجام شود.
رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره به این که جمعیت های ملی میزبان 
کز پزشکی ایران در کشورهای  به دنبال درخواست خود برای احداث مرا
خود، همواره امکانــات الزم را در اختیار هالل احمر ایــران قرار می دهند، 
ج از کشــور از  اظهار کــرد: هالل احمــر ایران چنــد مرکــز همودیالیز در خــار
جمله تاجیکســتان و بولیوی دارد و لذا در این زمینــه می تواند همکاری 
بیشتری با بنگالدش داشته باشد. به هر حال هیچ مرزی برای مشارکت 
که برادرانــی با ارزش هــا و اصول  بیــن دو جمعیت ملی وجــود نــدارد؛ چرا

واحد هستیم..

خ هند آمادگی برای انجام مأموریت های مشترک با صلیب سر
دکتر امیرمحســن ضیایی، رئیس جمعیــت هالل احمر ایران در حاشــیه 
نشست همگرایی منطقه جنوب شــرق و غرب آســیا با رای آویناش کانا، 
نایب رئیس صلیب ســرخ هند هم دیدار کــرده و بر آمادگــی این جمعیت 

کید کرد. برای امضای تفاهمنامه و آغاز همکاری های مشترک تأ
دکتر ضیایــی ضمن قدردانی از نایب رئیس صلیب ســرخ هند گفت: ســفر 
شما به تهران و  بازدید از جمعیت هالل احمر در مدت زمان کوتاهی انجام 

شــد. از آن جا که جمعیت ایران دارای تجارب و دانش فراوانی است، برای 
مأموریت های مشترک با صلیب ســرخ هند کاماًل آمادگی دارد. بنابراین از 
شما برای بازدید از جمعیت هالل احمر ایران، تمام بخش ها و برخی شعب 
آن دعوت کنم. رای آویناش کانا، نایب رئیس صلیب سرخ هند نیز در این 
دیدار بیان کرد: مدیریت بحران یکی از خدماتی است که صلیب سرخ هند 
به مردم خود ارائه می دهد؛ اخیرًا ســیلی دراین کشــور جاری شد که در آن 
فعالیت خوبی داشتیم. رابطه میان دفتر مرکزی و تمامی شعب مانند این 
است که همه از استقالل برخوردارند. دفتر رئیس جمعیت صلیب سرخ و 
نایب رئیسان در هند است؛ یکی از کشورهایی که باالترین تعداد داوطلب 
را دارد، هنــد اســت. درآمــد مــا از اقدامــات منظمــی حاصــل می شــود. ما 
فعالیت های منظمی در کشــور خــود انجام می دهیــم که  درآمدزاســت و 
مردم در آن دخالتی ندارند. به عالوه پروژه های مختلفی اجرا می شود که 

به درآمد ما کمک خواهد کرد.
دکتــر ضیایی، رئیــس جمعیــت هالل احمر ایــران در پایــان؛ این دیــدار را 
کید کرد که به دنبال آینده ای روشــن برای  مفید دانســته و بر این مهم تا

 .هر دو کشور هستیم

سفیر بنگالدش 
در ایران: 
آشنایی بیشتر 
با فعالیت های 
هالل احمر 
ایران برای ما از 
اهمیت بسیاری 
برخوردار است و 
تمایل به افزایش 
همکاری های خود 
با هالل احمر ایران 
داریم و در این 
زمینه امیدواریم تا 
با کمک هالل احمر 
ایران بتوانیم 
ک مرکز دیالیز 
در بنگالدش 
راه اندازی کنیم
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یادبود

هر بار که برگ های تاریــخ ورق می خــورد و صفحه ای کــه در آن فاجعه 
کشته شــدن صدها زن و مرد و کودک بی گناه به تصویر کشــیده شــده، 
ظاهر می شــود، نگاه، رنگــی از درد و اندوه می گیرد و باور کشــته شــدن 
کــی و هیروشــیما، ســخت  گازا هــزاران انســان بــه فاصلــه ســه روز در نا
می شود. هنوز هم هستند کسانی که رنج زخم های به جا مانده از این 

فاجعه انسانی را تا به امروز با خود به این طرف و آن طرف می کشند. 
کی هفتاد سال است که در زمستانی سرد دست و پا  گازا هیروشیما و نا
می زنند. مادری بیمار می پرسد، لبخندی از این شهر کوچ کرده است 
از او خبر دارید و دختری پای درخت سیب و آلبالو آب می ریزد که شاید 
کی،  گازا جان بگیرند برگ ها و ریشه های ســوخته اما در هیروشیما و نا

آسمان هنوز هم ابری است و خبری از آفتاب نیست. 
جهــان آمیــزه ای از تلخی هــا و شــیرنی ها را بــه یــادگار می گــذارد. قبل از 
رســیدن تاریخ به ششــم اوت ســال 194۵، هیچ یک از مردمان شهری 
در ژاپــن بــه نــام هیروشــیما، از فاجعــه ای کــه در انتظارشــان بــود خبر 
نداشــتند تا این که در کســری از ثانیه، در ســاعت ۸ صبح روز دوشنبه، 
شهر هیروشما توسط یک هواپیمای بمب افکن به آتش کشیده شد و 
کی نیز از این یورش در امان نماند. »پسر کوچک«، نام  گازا پس از آن نا
نخستین بمب اتمی استفاده شده در جنگ جهانی دوم بود که جان 
بیــش از 140 هــزار نفــر را در هیروشــیما گرفت و »مــرد چاق«، نــام بمبی 
کی فرود آمد و این فرود  گازا دیگر در این جنگ بود که ســه روز بعد در نا

نزدیک به 70 هزار نفر قربانی داد.
بیش از گذشت 70، ســال هنوز که هنوز اســت تلخی روزگار بازماندگان 
کو، دختر  و نوادگانشــان از این حادثــه از میــان نرفته اســت و نام ســادا
ورزشــکار ژاپنی کــه در اثر ایــن حادثــه مبتال به ســرطان خون شــده و از 
جان باختــگان این حادثه به شــمار مــی رود، هنــوز در میــان دختران 

صلح خودنمایی می کند. 
در گالری برخی از عکاســان ناشــناخته ژاپنی کــه خــود از قربانیان این 
فاجعه عظیم انســانی بودنــد، تصاویــری از روزهای تلخ پــس از حادثه 
شــوم را می شــود پیدا کــرد. تصاویــر مــردان و زنانــی را می تــوان دید که 
در حالی جســدهای ســوخته فرزندانشــان یا والدین خــود را به دوش 
می کشــند بــه مقصــدی نامعلــوم می گریختنــد، اجســاد رهــا شــده در 
خیابان ها و کودکان غــرق در خونی که با پارچه های ســفید پوشــانده 
شده بودند، دود و آتش، گریه و ترس بیرون از حدقه چشمان کودکانی 
گرچه در عکس ها هنوز نفس می کشــند، اما بیشــتر آن ها به فاصله  که ا

روزهــا، هفته هــا و ماه ها جــان باختند، در عکس های ســیاه و ســفید، 
تنها می تواند بخشــی از فاجعه کشــته شــدن 140 هزار نفــر را در کمتر از 

چند ساعت رونمایی کند. 
گوســت، به یــاد و ادای احتــرام قربانیان ایــن حادثه،  هر ســاله در ماه آ
ده هــا کبوتــر صلح بــه پــرواز در می آینــد، به یــاد دخترکــی کــه ُدرناهای 
کاغــذی اش را طبــق یک ســنت قدیمــی مبنی بــر این کــه با به آســمان 
فرســتادن هــزار ُدرنــای کاغــذی یکــی از آرزوها بــرآورده می شــود، یکی 
پس از دیگری با کاغذ ســاخت و رویشــان کلمــه صلح را حک کــرد و به 
هوا فرســتاد تا به آرزویش که نجات از بیماری بود برســد، اما هیچ وقت 
تالش دخترک بــه هزارمین ُدرنا نرســید و هنگامــی که 644 امیــن ُدرنا 
را درســت کرد، در اثر بیماری ســرطان خون ناشــی از تششــعات اتمی، 
تاوان قدرت طلبی و جنگ طلبی را با بدن نحیــف و بی جان خود پس 

داد. 

به یاد حادثه هیروشیما و تبعات ادامه دار آن

فاجعه تمام نشدنی
مهتاب خرقان
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زنگ های 
کی و  گاسا نا
مردم نقطه 

صفر زمین
حافظه حمله 

بمباران هسته ای در 
پارک یادبود صلح

گا یاسویوکی ماتسونا
عضو هیئت علمی دانشگاه مطالعات 

خارجی توکیو در ژاپن

کی دومین شــهری بود که سه  گاســا شــهر نا
روز بعد از حمله به هیروشــیما هدف حمله 
همان بمباران هسته ای قرار گرفت؛ در واقع 
در برنامه ریزی جنگ توســط ارتــش آمریکا، 
هدف اصلی در آن روز شهر دیگری - شهری 

به نام کوکورا - بود.
کوکــورا بــه علــت حملــه بمب گــذاری  شــهر 
گذشــته، ســوزانده شــده و ابرهــای  در روز 
ضخیم روی شــهر قرار گرفته بــود، به همین 
دلیل خلبــان آمریکایی بــه هــدف دوم پرواز 
کرد و بمب هــای هســته ای را بر فراز آن شــهر 

انداخت.
کی ساعت یازده صبح اتفاق  گاسا حمله به نا
افتــاد و بیــش از 73000 نفــر، یعنی یک ســوم 
جمعیــت شــهر بالفاصله بــه معنــای واقعی 
کلمه کشته شــدند و بیش از 74000 نفر دیگر 
زخمی شدند و یک سوم همه ساختمان ها 

هم در همان لحظه از بین رفت.
گرمــای شــدید از بمــب هســته ای، لباس ها 
را از بین می بــرد و قربانیــان برهنه و مــرده در 

هر ســال در مراســم یادبود و احتــرام بــه قربانیــان حادثه هیروشــیما، 
کمیته صلیب ســرخ نیز شــعارها و بیانیه هایــی مبنی بــر اهمیت منع 
اســتفاده از ســالح های هســته ای و پیشــگیری از ایجــاد پیامدهــای 
فاجعه آمیــز آن صادر می کنــد. در این مراســم از ســوی اعضای صلیب 
ســرخ، این موضوع را یادآور می شــود که تبعات یک جنگ هســته ای 
بــه ظاهــر کوچــک و معمولــی فاجعــه ای بــزرگ و خطایــی غیــر قابــل 
قبــول خواهــد بــود. همان گونــه کــه هنــوز پــس از گذشــت 70 ســال، 
سازمان صلیب سرخ ژاپن و بیمارســتان های وابسته به این کمیته ، 
بــا بازمانــدگان بیمــار ایــن فاجعــه ســر و کار دارنــد و قربانیــان مبتال به 
بیماری های خونی و سرطان هایی چون لوســمی، هنوز ردپای شوم 
این حادثــه را بــه دنبــال دارنــد، تکــرار چنین خطایــی می توانــد  آتش 
دیگری را تا سال های ســال شــعله ور نگه دارد و همین استدالل برای 

 .ممنوعیت این تسلیحات در دنیا کافی است
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کی یک شهر بندری  گاسا خیابان می مانند. نا
تاریخی بــا تاریخچه بســیار مهــم بــرای مردم 
ژاپــن بــود و علیرغم اهمیــت تاریــخ فرهنگی 
و اقتصــادی آن شــهر، آمریکایی هــا این شــهر 
را تنها به ایــن دلیل که یک کارگاه کشــتیرانی 

داشت، هدف قرار دادند.
آن ها یک منطقه مســطح و یا حوزه رودخانه 
در مرکز شــهر را که به بندر منتهی می شد را به 
عنوان نقطه صفر زمین بــرای حمله بمباران 
انتخاب کردنــد تــا بتوانند تأثیــر آن را بررســی 

کنند.
مــورد  کی  گاســا نا در  کــه  بمــب هیدروژنــی 
اســتفاده قرار گرفت، 1.۵ برابــر قوی تر از بمب 
اتمــی هیروشــیما بــود. در دهه هــای پــس از 

حمله آن بمباران هسته ای، 100 هزار نفر دیگر 
کی در اثر تابش بمب، جان خود را از  گاسا در نا
کی  گاسا گر شما امروز از شهر نا دست دادند. ا
کنیــد، هیــچ تأثیــری از آن حملــه و  دیــدن 
کی  گاســا نا نمی کنیــد.  مشــاهده  بمبــاران 
شــهری قشــنگ و مقصــدی محبــوب بــرای 
کثر محبوبیتش بــه این  گردشــگری اســت و ا
دلیل است که این شهر نقش مهمی در تاریخ 
پیــش از مدرنیتــه و اولیــن دهــه  دوره مــدرن 

ژاپن ایفا کرده است.
کی یکــی از آن  گاســا حدود 400 ســال پیش نا
شــهرهای غربــی ژاپن بــود کــه تعــداد زیادی 
کن بودنــد و از طــرف  از کاتولیک هــا در آن ســا
دولــت مرکــزی آن زمــان به شــدت مــورد آزار و 
اذیت قرار گرفته بودند.  بعد از آن، برای بیش 
کی تنها بندر در ژاپن بود  گاســا از 200 سال، نا
که در آن ارتباطــات تجاری محــدودی با اروپا 

برقرار شد.
از  ناشــی  کشتی ســازی  صنعــت  توســعه 
محــل کلیــدی  ای بود کــه آن شــهر بــه خاطر 
تاریخچه اش در مدرنیزاســیون ژاپن داشت. 
بــدون شــک در ژاپــن آمــوزش دربــاره تجربــه 
همــه  اســت.  مهــم  بســیار  اتمــی  بمبــاران 

دانش آمــوزان ابتدایــی در غــرب ژاپن از شــهر 
کی بــه عنــوان ســفر آموزشــی از طرف  گاســا نا

مدرسه بازدید خواهند کرد.
خودم وقتی که 11 ســاله بودم، به عنوان سفر 
کی رفتــم و از  گاســا مدرســه ای اولین بــار به نا

پارک یادبود صلحش بازدید کردم.
وقتی که پسر بزرگم به سن 11 سالگی رسید، او 
کی بــردم و پارک  گاســا و برادر کوچکش را به نا
یادبود صلح را به ایشان نشــان دادم و از موزه 

بمب اتمی اش هم بازدید کردیم. در آن موزه 
بســیاری از آثــار و عکس های حملــه بمباران 

هسته ای وجود دارد.
ولــی در ایــن زمینــه یــک مشــکل عمیــق و 
بی نظیر وجود دارد؛ در 72 سال گذشته، ژاپن 
کاًل در صلح به ســر برده اســت. خوشــبختانه 
بچه های امــروزی ژاپــن هرگز جنــگ را تجربه 
نکرده انــد؛ آن هــا هیــچ بمبارانی، چــه اتمی و 
چه غیر اتمــی را نمی شناســند.  مشــکل یک 
مشکل تصوری است؛ در مقابل این چالش، 

کافی هستند. آثار و عکس ها نا
یک پزشک متخصص و رئیس بخش پرتو در 
کی، در آن  دانشکده پزشکی دانشگاه نگاشــا
روز بمباران هســته ای به شــدت زخمی شد. 
او یک کتاب کوچک را در همان سال نوشت 

و سه سال و نیم بعد از آن حادثه منتشر کرد. 
شــدت  بــه  خــودش  این کــه  علیرغــم 
مجــروح شــده بــود و بســیاری از همــکاران و 
دانشجویانش را از دست داده بود، سعی کرد 

بازماندگان را درمان کند. 
چگونــه  کــه  می دهــد  توضیــح  نویســنده 
بمبــاران  از  بیشــتر  جنــگ،  در  شکســت 
هســته ای، بســیاری از بازمانــدگان از جملــه 

خود وی را تحت تأثیر قرار داده است.
بــه عنــوان یــک مؤمــن کاتولیــک، او بــه یــک 
باور رســید؛ این کــه نقطه صفر زمیــن بمباران 
هسته ای، این قدر نزدیک به کلیسای جامع 
کامی بود، معنی دار است. چون خانه اش  اورا
نزدیــک بــه کلیســای جامــع بود، همســرش 
بالفاصلــه کشــته شــده بــود. در بــاور او تنهــا 
کی و از بیــن بردن کلیســای  گاســا بمبــاران نا
جامــع آن شــهر، قــدرت کافی بــرای بــه پایان 

رسیدن جنگ داشت. 
تمام بازمانــدگان از خداونــد به خاطر صلحی 
که اعطا کرده، تشــکر می کنند و ضمنًا وظیفه  
دارنــد تــا از دانــش هســته ای بــرای اهــداف 

درست استفاده کنند.
نویسنده، در آخر کتابش اظهار کرده که فقط 
با ایمــان بــه خــدا، مــردم نقطــه صفــر زمین، 

می توانند شهرشان را بازسازی کنند. 
کی« است  گاســا تیتر این کتاب »زنگ های نا
و بــه زبان هــای مختلــف از جملــه انگلیســی 

 .ترجمه شده است

یادبود
تمام بازماندگان از خداوند به خاطر صلحی که اعطا کرده، تشکر می کنند و ضمناً وظیفه  

دارند تا از دانش هسته ای برای اهداف درست استفاده کنند.
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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

   15 مهر
 پیام تا 

زمان ارسال

01
ُةالِخلَقه توسط کدام امام نوشته شد؟ کتاب تفسیر َصحَّ

د(امام صادق)ع( ج( امام علی )ع(   ب( امام هادی)ع(   الف( امام جواد)ع(  

0۲
 »طوطی« تخلص کدام شاعر است؟

د( زیب النسا ج( بیدل    ب( محمد اقبال الهوری   الف( امیر خسرو دهلوی  

03
نام چند مفسر اهل سنت در کتاب »الغدیر« عالمة امینی آمده است؟

د( 3۵0 ج( 260    ب( 2۵0    الف( 160   

0۴
 کتاب »آن است شیوه حکومت« اثر سیدمهدی شجاعی، توسط کدام ناشر منتشر شده است؟

د( سروش ج( امیرکبیر    ب( سوره مهر   الف( نیستان  

08
پیمان نامه عمومی مدینه، میان پیامبر اکرم)ص( با قبایل کدام شهر بسته شد؟

د( حجاز ج( یثرب             ب( طائف             الف( مکه                  

06
کدام یک از دعاهای صحیفه سجادیه در مفاتیح الجنان ذکر شده است؟

د( دعای سحر ج( ابوحمزه ثمالی            ب( مکارم االخالق            الف(  مناجات المحبین             

07
پاسخ دهی به نیازها و تمایالت حل نشده دوران کودکی، ویژگی کدام سبک از خانواده ها است؟

د( والدانه ج(          کودکانه             ب( مستبدانه   الف( بالغانه               

05
در نمایشگاه خادمان جاودان ..... تصویر از اسطوره ها و اسوه های هالل احمر به نمایش گذاشته شده است.

د( 34 ج( 43    ب( 33    الف( 44   

نخستین بمب اتمی استفاده شده در جنگ جهانی دوم چه نام داشت؟10

د( پسر کوچک ج( ویرانگر              ب( مرد چاق            الف(  مرد تنومند               

09
مسئله غدیر یعنی گزینش علم، تقوا، ...... ، ورع و فداکاری در  راه خدا و سبقت در ایمان و اسالم.

د( والیت  ج( عبادت             ب( ریاضت          الف( جهاد               



میانمار و 
روزهای تلخ فراموش نشدنی

که برای هر شنونده ای  میانمار این روزها نام آشنایی است. نام آشنایی 
کودکان و مردان و زنانی را  گره خورده است. مگر می شود تصویر  با درد 
که با  کشته شده اند، از خاطر برد؟ این روزهای تلخ  گناهی  که بی هیچ 
سکوت و به نوعی سکوت سنگین و ننگین مجامع جهانی روبه رو شده 

که همواره دم از حمایت از حقوق بشر می زنند. مسلمانان میانمار  است 
که با مشکل مسلمان ستیزی حکومت این  دهه های متمادی است 
که از سال 1930 میالدی  کرده اند. مشکالتی  کشور دست و پنجه نرم 

گذر حدود ۸7 سال هنوز هم ادامه دارد، بودائیان تندرو  آغاز شده و با 
گذشته حمایت ارتش و دولت را هم داشته اند، بارها  که طی سال های 

کرده اند.  کشتار و آزار و اذیت مسلمان ها  اقدام به 
گفته اند حدود 27400 نفر از مسلمانان روهینگیا به  منابع سازمان ملل 
کردند و 20 هزار نفر نیز در  دلیل خشونت های میانمار به بنگالدش فرار 

کشور است، تجمع  کمیت دو  ج از حا که خار کشور  که بین دو  منطقه ای 
کرده اند. همچنین بر اثر حمالت ارتش میانمار به روستاهای محل 

کشیدن  استقرار مسلمانان روهینگیا طی ماه سپتامبر 2017 و به آتش 
کشتار مردان و به اسارت  خانه های مسلمانان و با اعمال فشار از طریق 

بردن و حتی تجاوز جنسی به زنان و دختران، در صدد »کوچ اجباری« 
آنان به بنگالدش هستند.

کرد و آن ها را تحت فشار  دولت در سال 19۸2 تابعیت مسلمانان را لغو 
که تا سال 1992 حدود 300 هزار مسلمان مجبور به  قرار داد به طوری 

کثرًا اعدام، دستگیر و  کشور و فرار به بنگالدش شدند و ا مهاجرت از 
یا مورد تجاوز واقع شدند. بار ها مسلمانان به بنگالدش و تایلند فرار 

کشتی آن ها را  کشور اجازه ورود نداشته و  کرده اند ولی در ساحل این دو 
گردباد »نارجیز« میانمار را درنوردید. دولت  کرده اند. در سال 200۸  غرق 

کمک های بین المللی به اقلیت های غیربودایی  نیز با ممانعت از رسیدن 
)مسلمانان و مسیحی ها( مرگ شمار زیادی از آن ها را رقم زد.
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