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کلمه نخست

بال به خانۀ ما نیز سر می زند 
زمین پشــت  هم می لرزد و ته دل مردم را خالی می کند. هراســی به جان همه افتــاده؛ از کرمان تا 
کرمانشاه از گیالن تا هرمزگان. هر شب و روز خبری می رســد از زلزله ای یا پس لرزه و پیش لرزه ای 
با چند ریشــتر و در عمق چند کیلومتری زمین. حاال بال هم برای آمدن و نیامدنش ناز می کند. در 
سرزمینی که بسیاری خانه ها تاب کرشمه زمین را ندارند و به زحمت بر چهارستونی استوار شده اند، 

هر صبح منتظر خبری هستیم. خدایا نرسان این خبر را. 
ناگوار است اما خواهیم شنید خبر حادثه ها و بالها را. خواهیم شنید خبر سیل ها و زلزله ها را. بی پدر 
و بی مادر شدن ها، بی پسر و بی دختر شــدن ها را. خبر کســر چیزی از زندگی، خبر زنده ها منهای 

عزیزانشان، خبر بلعیدن همه رؤیاهای یک خانواده توسط زمین.
هر سال چند حادثه در پیش داریم و در هر حادثه هزاران قصه. حكایت هزاران بالدیده که یک واقعه، 
مســیر و آینده زندگی شــان را تغییر می دهد. با این حوادث حتمی که دیگر چندان غیرمترقبه هم 
نیستند الزم است به نوسازی و مقاوم سازی ســاختمان ها و تجهیز مراکز امداد و خدمات رسان فكر 
کنیم و در این راه اهتمام داشــته باشــیم. امكانات موجود کشــور و توان اقتصادی البته چشم انداز 

امیدبخشی در حل سریع مشكالت و رسیدن به شرایط مطلوب ترسیم نمی کند.  
این اما یک سوی قصه است، بیش از مقاوم سازی بناها باید به تقویت روحیه و انسجام اجتماعی برای 
مقابله با بحران پرداخت. ما به آموزش های اجتماعی نیاز داریم تا آنچه را الزم است برای روبه رو شدن 
با حادثه فرابگیریم. این موضوع بسیار مهم است که بیشتر مردم نمی دانند در ساعات و روزهای پس 
از حادثه چگونه روحیه خود را بازیابند و چگونه با حادثه دیــدگان رفتار کنند. وضعیت کودکان در 

حوادث چگونه است و... این  ها مهارت هایی است که باید یاد بگیریم. 
عالوه بر این،  نهادهای اجتماعی ما نیز الزم است خود را برای حضور و خدمت رسانی در این شرایط 
مهیا کنند. در حوادث اخیر معلوم شد رسانه ها آماده و کاربلد نیستند. اطالع رسانی در بحران قواعد 
خود را دارد. باید بدانیم چگونه در مرز امید و هشــدار حرکت کنیم. باید در سریع ترین زمان بتوانیم 

مردم را سازماندهی کنیم.
همه مردم باید بیاموزند چگونه بر بحران غلبه کنند، از امكانات فضای مجازی برای حل مشــكالت 

استفاده کنند، نه انتشار شایعات ویرانگر.
در حوادث اخیر در هیچ یک از این موارد کارنامه خوبی نداشــتیم.؛ نه رسانه ها مؤثر و مفید بودند نه 

صفحات کاربران شبكه های اجتماعی امیدبخش و اطالع رسان. 
بدون متهم کردن یكدیگر باید برای بهتر کردن این شرایط دست به کار شد. 

خوب است دوره های الزم برای آموزش به کودکان تدوین شود، خوب است در کتاب های درسی در 
کنار هزاران صفحه مطلب غیرضروری، برای روزها و شب های بالخیز به فرزندانمان آموزش دهیم.

به مانورهای زلزله و آموزش پناه گرفتن در زیر میز و نیمكت بسنده نكنیم. بیش از این ها مهارت های 
رفتاری و کالمی پس از حادثه اهمیت دارد.

خدا نرساند این خبرها را، ولی ما حادثه ها و بالهای بسیاری در پیش داریم و آمادگی اندک.
سردبیر



راهبرد

این بال عالج دارد
رهبر معظم انقالب بارها مسئوالن و مردم را نسبت به شرایط کشور 
و احتمال وقوع حوادث طبیعی توجه داده و در خصوص موضوع مهم 
مقاوم سازی ابنیه و ساختمان ها تاکید کرده اند؛ چه زمانی که تازه 
منطقه ای از کشور دچار حادثه شده بوده و ایشان برای ابراز همدردی 
و اطالع از اوضاع در آنجا حضور می یافتند و چه در جلسات و دیدارهای 
رسمی با مسئوالن، مهندسان و اقشار دیگر و در مناسبت های مختلف.
ایشان در دیدار با مردم شهرستان زرند در اردیبهشت 84 بیان کردند: 
»کشور ما، کشور زلزله خیزی است. شهرستان زرند روی دو گسل فعال 
زلزله قرار دارد. این خطر وجود دارد، اما با این خطر می توان مبارزه کرد. 
یک وقت بالیی عالج ندارد؛ لیکن این بال، عالج دارد. عالج، مقاوم سازی 
و اهمیت دادن به ساخت و ساز است. از قول پیغمبر اکرم)ص( نقل 
شده است که فرمود: »رحم اللَّ امرءاً عمل عماًل فاتقنه؛ رحمت 
خدا بر انسانی که وقتی کاری انجام می دهد، محکم و متقن 
انجام دهد.« 
آیت الل خامنه ای همچنین چند ماه قبل از آن در اسفند 
83 و در دیدار مهندسان و محققان فنی و صنعتی نیز به 
این موضوع اشاره کردند: »ساختمان های شهری و روستایی 
کشور باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که استحکام، 
زیبایی، تناسب با محیط، صرفه جویی و رعایت شاخص های 
بومی و اسالمی در آن ها لحاظ شود.« ایشان با اظهار تأسف 
عمیق از وقوع حوادثی همچون زلزله  منطقه  زرند و زمین لرزه های 
بم و همچنین بلده در شمال کشور،  این گونه حوادث را موجب 
افزایش مسئولیت مسئوالن و مهندسان ساختمان دانستند و 
خاطرنشان کردند: »نظام مهندسی کشور باید ضوابط و 
مقررات را به صحنه  عمل بیاورد و مهندسین ناظر 
به طور جدی بر ساخت ساختمان ها نظارت 
داشته باشند و ترمیم بافت های 
فرسوده  شهرها و روستاها 
در اولویت کاری 
دستگاه های 
مسئول قرار 
گیرد.«
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حضور در بین آسیب دیدگان، در درجه اول برای همدردی و همدلی است

خط مقدم امداد و یاری رسانی
مروری بر اقدام ها و پیگیری های رهبر معظم انقالب 

در چند زلزله بزرگ ایران از سال 1347 تا 1396

حضور رهبر انقالب در کمک رسانی به زلزله زدگان بر اساس جایگاه و وظیفه اش نیست، بحث دیروز و امروز هم 
نیست؛ شاید دهه ها پیش بود که گروه امداد تشکیل می دادند و به کمک زلزله زدگان و سیل زدگان می شتافتند، 
تا امروز که در مناطق زلزله زده کرمانشاه با مردم همدردی کردند و از نزدیک اوضاع را رصد کرده و دستورات 
الزم را صادر کردند. این مطلب خالصه ای است از پیگیری های رهبر انقالب در چند زلزله بزرگ ایران؛ از 1347 

که ایشان جوانی 29 ساله بود تا زلزله کرمانشاه در سال 1396 که در کسوت رهبری پیگیر امور بودند.

شیر و خورشید برایتان چه کرده؛ صد گرم شکر برای دو ماه
آیت اهلل خامنه ای، اولین روایتش از حضور در مناطق زلزله زده را مربوط 
به زلزله وحشتناک فردوس در سال 1347 می داند. زلزله فردوس، به 
بزرگی 7.3 ریشتر بود. در این زلزله طبق آمار اعالمی، بیش از 12000 
نفر جانشان را از دست دادند. با توجه به جمعیت کم این منطقه، تقریباً 
بیش از نیمی از مردم فردوس کشته شدند. رهبر انقالب در آن زمان 29 

ساله بودند. روایت رهبری درباره آن زلزله و امدادرسانی ضعیف شیر و 
خورشید این گونه است:

»من خودم شخصاً تجربه امداد در زلزله و سیل را دارم؛ در سال های 
خیلی قدیم، پیش از انقالب هم در ویرانی های زلزله حضور داشتم؛ 
رفتیم آن جا، گروه امداد تشكیل دادیم. خب، آن وقت که کارهای دولتی 
نبود؛ شیر و خورشیِد آن روز صفر بود. در زلزله  فردوس، که این شهر 

راهبرد
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بزرگ تقریباً با خاک یكسان شده بود، در طول دو ماه، دو بار شیر و 
خورشید به مردم کمک جنسی و غذایی کرد؛ حاال چادر و پتو و این ها 
که هیچ، آن که خیلی خیلی کم و غیر قابل ذکر بود! من همان وقت منبر 
رفتم و سخنرانی کردم و از مردم پرسیدم که شیر و خورشید به شماها 
چه داده. به نظرم گفتند در طول این دو ماه، صد گرم شكر دادند! به 
همین تناسب، اجناس مختصری داده بودند، نه اجناس الزم زندگی. 
خب، ما آن جا رفتیم، دیدیم، کار کردیم. موقعی که من در ایرانشهر 
تبعید بودم، آن جا سیل آمد؛ تقریباً نود درصد شهر از بین رفت، اغلب 
خانه ها خوابید، نخلستان ها خراب شد. ما آن جا باز مدتی با همان 

تبعیدی هائی که بودند، امداد می کردیم.«1

زلزله منجیل و رودبار
دوران ده ساله ابتدای انقالب تا رحلت حضرت امام خمینی)ره(، ایران 
آبستن حوادث مهم و وحشتناک جنگ می شود. در تمام این سال ها، 
رئیس جمهور وقت، بارها در مناطق جنگی حضور داشتند. در این سال ها، 
زلزله مرگبار و بزرگی در ایران اتفاق نمی افتد. اما اوضاع از سال 69 متفاوت 
می شود. جام جهانی 1990 ایتالیا. مسابقاتی که از ساعت 10 شب مردم 
را پای تلویزیون می نشاند و خواب را از چشمان مردم می گرفت. اما در 
شبی از این شب ها، مردم منجیل و رودبار چنان خواب از سرشان می پرد 
که تا ماه ها خواب راحت به چشممشان نمی آید. 31 خرداد، پنجشنبه 
شب ساعت 30 دقیقه بامداد. زلزله ای با بزرگی 7.4 ریشتر در رودبار، 
زمین را به لرزه در می آورد. شدت زلزله چنان باالست که تا شعاع 100 
کیلومتر خرابی و خسارت و مرگ به بار می آورد. زنجان و گیالن می لرزد 
و لرزش در تهران، تبریز، اراک، مازندران، سمنان و حتی کردستان حس 
می شود. زمان زلزله طوالنی است. 60 ثانیه زمین لرزید. به علت تراکم باال 
در شهرهای شمالی، حادثه ای مرگبار اتفاق می افتد. 37000 کشته داد، 
200 هزار واحد مسكونی تخریب شد و 500 هزار نفر بی خانمان شدند. در 
فینال جام جهانی به احترام از دست رفتگان این زلزله یک دقیقه سكوت 
می شود. کلینزمان، ستاره وقت آلمان، به خاطر این اقدام، هشت سال بعد، 
در جام جهانی فرانسه و در دیدار ایران و آلمان، از دست عابدزاده هدیه ای 
دریافت می کند. شاید اگر جام جهانی در آن زمان نبود و مردم خواب 

بودند، تلفات وحشتناک تر از این آمار می شد.
در روز اول این زلزله، رهبر انقالب پیامی خطاب به امام جمعه رشت 

صادر می کنند و مرقوم می فرمایند:
» بسمه تعالی

انّا هلَلّ و انّا الیه راجعون
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای احسان بخش

امام جمعه  محترم رشت
حادثه  تأسف بار زلزله شدید استان های گیالن و زنجان و سایر نواحی 
کشور را که موجب وارد آمدن خسارات سنگینی شده و عده  زیادی از 
هم میهنان عزیزمان به رحمت ایزدی پیوسته و خانواده های بسیاری 
داغدار شده اند، به حضرت بقیةاهلَلّ و مردم شریف آن سامان تسلیت 
می گویم. این گونه حوادث تلخ، امتحان الهی است و خسارت دیدگان 

و دیگر مردم باید در آن، با صبر و تالش و همكاری و امداد، خود را در 
این امتحان سربلند سازند و آن را وسیله ای برای تقویت و تكامل ماّدی 

و معنوی خود سازند.
درخواست اینجانب از مردم بزرگوار کشورمان آن است که به مدد 
آسیب دیدگان بشتابند و در هر منطقه، ائمه محترم جمعه، با تشكیل 
گروه های امداد و سازماندهی نیروهای فعال، به یاری و بازسازی مناطق 
آسیب دیده و مردم آن همت بگمارند. و به خصوص در روزهای اول، 
نیازهای اولیه مردم آسیب دیده، به ویژه در روستاها و مناطق را به طور 
کامل تأمین کنند و در این کار، با دولت و هالل احمر جمهوری اسالمی، 

همكاری و هماهنگی نمایند.
برای درگذشتگان، مغفرت و رحمت الهی، و برای بازماندگان، صبر و 

اجر جزیل مسئلت می کنم.
سّید علی خامنه ایـ   69/03/31«2

بعد از این پیام، پیام مشابهی به امام جمعه قزوین صادر می شود. رهبری 
در پیام خطاب به آیت اهلل باریک بین می فرمایند:

»بسمه تعالی 
جناب حجت االسالم والمسلمین آقای شیخ هادی باریک بین 

امام جمعه محترم قزوین 
حادثه  فاجعه آمیز زلزله در آن استان و دیگر نواحی کشور، که هزاران 
خانواده از آحاد مردم عزیز و شجاع آن سامان را داغدار ساخت، غمی 
سنگین و مصیبتی بزرگ برای ملت بزرگوار و باایمان ما به بار آورد که 
جبران و تسالی آن، فقط با لطف الهی و اجری که برای ما بر آن معین 

فرموده، میسر است.
صاحب  که  )ارواحنافداه(  بقّیةاهللَّ حضرت  ساحت  به  اوالً  اینجانب، 
عزای حقیقی اند، عرض تسلیت نموده و سپس به خانواده های داغدار 
و باماندگان مصیبت دیده که مورد این ابتالی بزرگ الهی واقع شده اند، 

صمیمانه تسلیت می گویم و خود را شریک غم آنان می دانم.
همه  آحاد ملت، به قدر وسع و توان خود موظفند که در کاهش آالم و 
آثار این فاجعه همكاری کنند و دولت و هالل احمر و ستادهای امداد 
را یاری نمایند. از خداوند متعال، توفیق جنابعالی و سایر مسئوالن آن 

منطقه را در ادای وظایف سنگین این ایام مسئلت می نمایم.

رهبر انقالب: در 
زلزله  فردوس، که 

این شهر بزرگ 
تقریباً با خاک 

یکسان شده بود، 
در طول دو ماه، دو 
بار شیر و خورشید 

به مردم کمک 
جنسی و غذایی 

کرد؛ حاال چادر و 
پتو و این ها که هیچ، 
آن که خیلی خیلی 

کم و غیر قابل 
ذکر بود! من همان 

وقت منبر رفتم و 
سخنرانی کردم و 
از مردم پرسیدم 

که شیر و خورشید 
به شماها چه داده. 
به نظرم گفتند در 

طول این دو ماه، 
صد گرم شکر 

دادند!
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ـ  سّید علی خامنه ای«3 والّسالم علیكم و رحمةاهللَّ
با توجه به ابعاد گسترده این زلزله مرگبار و خرابی ها در زنجان، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای خطاب به امام جمعه زنجان نیز همان پیام را صادر 
می کنند و آیت اهللَّ سّید اسماعیل موسوی مورد خطاب رهبری قرار 

می گیرند.

گزارش پیشرفت را مرتباً ارسال نمایید
این پیام ها پایان کار نیست. با توجه به عمق مصیبت و خرابی زلزله، 
حجت االسالم  می فرستد.  زلزله زده  مناطق  به  نماینده ای  رهبری 
شبستری موظف می شود تا در زنجان مستقر شود و رسیدگی به امور 
زلزله زدگان را بر عهده می گیرد. اعزام نماینده و استقرار او در مناطق 
زلزله زده، تنها 4 روز پس از زلزله اتفاق می افتد. متن حكم رهبری به 

محسن مجتهد شبستری به شرح زیر است: 
»بسمه تعالی 

والمسلمین آقای محسن مجتهد شبستری  جناب حجت االسالم 
)دامت افاضاته(

با توجه به عمق مصیبت وارده و وسعت خرابی های ناشی از زلزله 
و لزوم اقدام فراگیر و سریع و هماهنگ، و بنا به ضرورت حضور 
مستمر روحانیون معظم و نیروهای مردمی در مناطق آسیب دیده، 
به جنابعالی مأموریت می دهم که در استان زنجان مستقر گردیده 
و ضمن ابالغ پیام همدردی و تسلیت اینجانب به مردم داغدیده و 
مصیبت کشیده  شهرها و روستاهای آن سامان، تمام تالش و توان 
خود را در کمک به امر امداد و تقویت همكاری کلیه  دستگاه ها و 
هدایت صحیح و به موقع کمک ها به مناطق و مردم آسیب دیده معمول 
داشته، نهایت همكاری را با امام جمعه محترم و استاندار بفرمایید و 

گزارش پیشرفت کار را مرتباً به اینجانب ارسال فرمایید.
از خداوند متعال برای درگذشتگان غفران، برای بازماندگان صبر و 
سالمت و اجر و جبران، و برای جنابعالی موفقیت در این مأموریت 

خطیر مسئلت دارم.
چهارم تیرماه 1369ـ  سّید علی خامنه ای«4

این اقدام برای استان گیالن نیز تكرار می شود؛ حجت االسالم غیوری 

از رهبری حكم می گیرد تا در گیالن مستقر شود. رهبری حكم 
مشابهی برای آیت اهلل غیوری صادر می کند و ایشان را مأمور می کند 
تا امور امدادرسانی و سامان بخشی به زلزله زدگان را در گیالن بر عهده 

گیرد.

غبار مصیب را بتکانید، اکنون وقت کار است
رهبری خود تصمیم به سفر به مناطق زلزله زده می گیرد. 18 تیر 
منجیل  به  ابتدا  رهبری  است.  رهبری  میزبان  زلزله زده،  مناطق 
می روند. دیدار صمیمانه ای با مردم شكل می گیرد. آیت اهلل خامنه ای، 
از مردم می خواهد که صبر پیشه کنند و آستین همت را باال بزنند تا 

زودتر مشكالت حل شود. ایشان در دیدار با مردم منجیل می فرماید:
»اگر شما همت کنید و با این مجاهدتی که امروز اعضای دولت و مردم 
ایران، برای امداد به شما عزیزان شروع کرده اند، همكاری کنید و غبار 
مصیبت را از خودتان بتكانید و وارد میدان بشوید و بر مصیبت ها و 
دردها فایق بیایید، خدای متعال در مقابل این بال و مصیبت، نعمت 
و اجر دنیوی هم به شما خواهد داد. بایستی نه فقط خرابی ها ترمیم 
بشود، بلكه باید گیالن، این شهر منجیل، آن رودبار، آن روستاها و 
شهرها و بخش ها، همه بهتر از اول ان شاءاهللَّ ساخته بشود. استبعاد 
نكنید، این خواهد شد. البته مسئله مسكن را همه گفته اند. آقایان 
مسئوالن محترم، رئیس جمهور محترم، آحاد مردم، همه روی مسئله  
مسكن تكیه می کنند. واقعش هم این است که مسئله  مسكن، از همه  
مسایل مهم تر است. البته فعاًل باید به فكر مسكن موقت بود که مردم 
بتوانند در زمستانی که در پیش است، سرپناهی داشته باشند، تا 

ان شاءاهللَّ با ترتیب و نظم درستی، مسكن دائمی بعداً فراهم بشود.«5
ایشان در ادامه همین دیدار مردم را به کمک و همراهی با دولت فرا 

می خواند و می فرماید:
»من به شما عرض کنم که برادران و خواهران! این مسكن موقت را 
هم دولت باید کمک کند، تا مردم خودشان بسازند. باید مصالح و پول 
و امكانات و نقشه بدهند، تا شما بتوانید در محلی که بوده اید، یک اتاق 
برای خودتان بسازید. این، با همت و مردانگی و قدرت و اتكا به نفس و 
عزت شما مناسب تر است. این کار باید ان شاءاهللَّ انجام بگیرد. خداوند 

هم به شما صبر و قّوت خواهد داد.«6

راهبرد
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تازه کار شروع شده است
رهبر انقالب در ادامه بازدید از مناطق زلزله زده، به روستای نیارک 
می رود. ایشان خطاب به مردم می گوید که این زلزله امتحان سخت 

الهی است و در ادامه می فرماید: 
»این حادثه زلزله را که امتحان الهی و حادثه مصیبت بار و تلخی بود و 
عزیزانی را از ما گرفت، به شما برادران و خواهران عزیز اهل نیارک و دیگر 

مناطق استان گیالن، تسلیت عرض می کنم.
هر کسی در حادثه  زلزله زحمت بكشد و تالش کند تا حادثه را جبران 
نماید، او از عهده  امتحان برآمده، و هر کسی که در مقابل این حوادث 
تلخ و خسارت بار، دست روی دست بگذارد و تالش نكند، او در امتحان 
مردود شده است. بحمداهللَّ ملت سخاوتمند و بزرگوار ما، در این قضیه  
مهم، با زلزله زدگان همدردی کردند. خدا را شكر می کنیم که ملت ایران 

از این امتحان سربلند بیرون آمد.
البته کارها تمام نشده است. وقایع بعد از زلزله، تازه شروع شده است. 
خانه سازی، جبران خسارات و ضایعات و تشكیل خانمان ها، کارهایی 

است که ان شاءاهللَّ باید انجام بگیرد.«7

»فوق العادگِی« مسئله بم نباید فراموش شود
»بر همه دستگاه های مسئول در استان کرمان و در مرکز الزم است که با 
همه توان و با سرعت به یاری مردم زلزله زده بشتابند و وسایل مورد نیاز 

را به خصوص با توجه به فصل سرما برای آنان فراهم کنند.«
این بخشی از پیام رهبری انقالب در پی زلزله دی 82 بم است. 5 دی 
82؛ زلزله ای سخت و تكان دهنده، همراه با زمستان به دیار کویر سر 
می زند. ساعت 5:26 صبح جمعه، تلخ ترین حادثه تاریخ در بم اتفاق 
می افتد. در ساعات اولیه میزان تلفات مشخص نیست. فاصله طوالنی 
مرکز استان با بم، باعث می شود اخبار دقیقی در دقایق اولیه مخابره 
رهبری  زلزله مشخص می شود.  ابعاد  از ظهر،  بعد  از جمعه  نشود. 
در همان ساعات اولیه در پیامی به مسئولین دستور می دهد به یاری 

زلزله زدگان بشتابند. ایشان در بخش دیگری از این پیام می نویسد:
»از همه مردم عزیزمان به خصوص در مناطق نزدیک به آن شهرستان 
درخواست می کنم که به هر اندازه ممكن به برادران و هم میهنان 
آسیب دیده و مصیبت زده خود یاری برسانند. از خداوند متعال توفیق 

کمک به همگان را مسئلت می نمایم.«8
زلزله 6. 6 ریشتری، 13 ثانیه بر پیكره بم به صورت عمودی و افقی لرزه 
می اندازد. روایات مختلفی درباره آمار کشته های زلزله وجود دارد، اما 

آمار رسمی مؤید کشته شدن 26 هزار هموطن است. 
رهبری سه روز بعد به صورت سرزده و بدون اعالم قبلی به مناطق 
زلزله زده می رود. جلسه ابتدایی این روز، دیدار با مسئولین مستقر در 
بم است. ایشان با اشاره به این که روز فرصت نجات از دست رفته است، 

خطاب به وزیر وقت کشور می گوید:
»به آقای موسوی الری می گفتم باید در این جا مرکزیتی تشكیل شود؛ 
این خیلی مهم است. ستاد شما در این جا، یک تمرکز قطعی الزم دارد. 
روزهای اول شاید تشتت دستگاه های مختلف خیلی محسوس نباشد؛ 
ولی بعد اگر دوباره کاری ها و تعارض ها وجود داشته باشد، خود را نشان 
خواهد داد و مشكالتی ایجاد خواهد کرد. الزم است یک مرکزیِت خیلی 
قوی، متقن، کارآمد، آگاه و متوجه همه جوانب در این جا تشكیل 

شود.«9
رهبری در این دیدار به مسئولین متذکر می شود که باید مردم را به 

بیرون شهر کشاند تا بتوان حجم عظیم آواربرداری را آغاز کرد.
این پایان کار نیست. اولین دیدار با مردم بم برگزار می شود. رهبری در 
این دیدار از فشار قلبی به خاطر زلزله بم می گوید و می افزاید: »در این 
چند روز غالباً قلب من زیر فشار مصیبت و غم مردم بم قرار داشت و االن 
که وضعیت را دیده ام، خیلی بیشتر زیر فشار قرار دارد. همه ما وظیفه 

داریم.«10
رهبری به تهران عزیمت می کند، اما گویا دلش آرام نمی شود. دو هفته 
بعد پاترولی خاکی رنگ در شهر بم دیده می شود؛ پاترولی که نقطه 
به نقطه مناطق زلزله زده را سر می زند. به ناگاه سید علی خامنه ای از 
پاترول پیاده می شود. جمعه 26 دی، دیداری دیگر. رهبری می گوید 
من از تهران گزارش می گرفتم، اما دلم آرام نگرفت و خواستم از نزدیک 
وضعیت بم را رسیدگی کنم. ایشان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما 

می گوید: 
»من آن روز به آقایاِن هیئت دولت گفتم »فوق العادگی مسئله بم نباید 
فراموش شود«؛ اما روزنامه ها نوشتند »مسئله بم نباید فراموش شود«! 
معلوم است که مسئله بم فراموش نخواهد شد. آنچه احتمال داشت 

آیت اهلل سید علی خامنه ای: »در این چند روز غالباً قلب من زیر فشار مصیبت و غم 
مردم بم قرار داشت و االن که وضعیت را دیده ام، خیلی بیشتر زیر فشار قرار دارد. همه 

ما وظیفه داریم.«

دو هفته بعد پاترولی 
خاکی رنگ در 

شهر بم دیده 
می شود؛ پاترولی 
که نقطه به نقطه 

مناطق زلزله زده را 
سر می زند. به ناگاه 
سید علی خامنه ای 

از پاترول پیاده 
می شود. جمعه 26 
دی، دیداری دیگر. 
رهبری می گوید من 

از تهران گزارش 
می گرفتم، اما دلم 

آرام نگرفت و 
خواستم از نزدیک 

وضعیت بم را 
رسیدگی کنم
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فراموش شود و من سفارش کردم فراموش نشود، فوق العاده بودن این 
مسئله است.«

ایشان درباره روند امور انجام شده می گوید: »و اما آنچه امروز دیدم، 
این بود که بسیار کارهای خوبی شده، بسیار کارهایی هم نشده که باید 

صورت گیرد.«
جلسه رهبری با مسئوالن مستقر در بم در چادری برگزار می شود. 
رهبری تذکرات الزم را می دهد. زلزله بم در بسیاری از سخنرانی ها و 
دیدارهای رهبری مورد توجه قرار می گیرد. دو سال پس از زلزله، 
رهبری بار دیگر در سفر استانی عزم کرمان می کند. رهبری به گفته 
خود درباره بم عمل می کند و هیچ گاه فوق العادگی زلزله بم از نظرش 

فراموش نمی شود.

زلزله زرند؛ ترس بم دوباره زنده شد 
آغاز زمستان 82 و زلزله بم، اتفاقی فراموش نشدنی در تاریخ ایران است. 
درباره این زلزله، سخن ها رانده شده؛ از پیام رهبری تا دو سفر سرزده 
ایشان به بم نوشته های فراوانی نوشته شده است. شاید اضافه گویی 
باشد تا باز هم به آن بپردازیم. اما یک سال بعد از آن، ماه آخر سال 
1383، مردمی که آماده استقبال از عید بودند، خبر ناگوار دیگری 
می شوند؛ زلزله در زرند، زرند کرمان. خبری ترسناک که یاد زلزله بم 
را دوباره زنده می کند. زرند هم مثل بم ساعت 5 صبح می لرزد. عمق 
زلزله 7 کیلومتر و بزرگی آن 6.4 ریشتر. شباهت های فراوانی میان بم 
و زرند متبادر می شود. در میان این چهار دسته بندی »نامحسوس«، 
اعالم  تلفات«  »با  را  زلزله  تلفات«،  »با  یا  »زیان آور«  »محسوس«، 
به 8000 ساختمان در  نزدیک  نشان می دهد که  برآورد  کرده اند. 
زمین لرزه آسیب دیده یا خراب شده  است. اما تلفات کمتر از بم گزارش 
می شود. 912 کشته و 1400 مجروح. هرچند که آمار کشته ها باالست، 

اما در مقیاس با حادثه سال گذشته، قابل هضم تر است.
رهبری در همان روز اول پیام تسلیتی ارسال، و بر اقدامات آنی مسئوالن 
تأکید می کند. ایشان حادثه را اسف بار توصیف می کند و از مردم 

صبوری می طلبد. پیام ایشان به شرح زیر است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

وقوع زلزله ای خسارت بار در بخش هایی از استان کرمان، به ویژه منطقه 
زرند که موجب کشته و مجروح شدن صدها نفر از هموطنان و آوارگی 
هزاران تن از مردم شریف این خطه گردیده است، موجب تاٌثر عمیق 

اینجانب شد.
فوری  بسیج  و  آنی  اقدامات  لزوم  بر  می دانم  هر چیز الزم  از  قبل 
دستگاه های امداد و نجات، درمان و اسكان موقت و تاٌمین مایحتاج 

ضروری تاٌکید کنم.
باید در عملیات نجات لحظه ها را غنیمت دانسته و تا پایان این مرحله 
متصدیان استانی و کشوری نظارت دقیق اعمال کنند و سپس مرحله 
به مرحله رسیدگی های الزم با برنامه ای صحیح در زمان مناسب به 

انجام رسد.
جان باختن اسف بار این تعداد از مردم مؤمن و شریف استان کرمان 

مصیبتی بزرگ و موجب غمی جانكاه است که با التجاء به حضرت 
بقیه اهلل )ارواحنا فداه( و استعانت از صبر و درجات صابران می توان بر 

آن فائق شد.
اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه مقدس حضرت ولی 
عصر)عج( و ملت شریف ایران و خصوصاً بازماندگان و هم میهنانی که 
به سوگ عزیزان خود در این حادثه دلخراش نشسته اند، سالمتی و 
شفای کامل و عاجل مصدومان و مجروحان را از خدای متعال خواستارم 
و بار دیگر از همه مسئوالن و متصدیان کار، سرعت، دقت، انضباط و 

جامعیت در رسیدگی را مطالبه می کنم.
ِ والسالم علیكم و َرْحَمُةاهللَّ

سید علی خامنه ای«11

رحمت خدا بر کسی که کار را محکم و متقن انجام دهد
رهبر انقالب در اردیبهشت 84 سفری بلندمدت به استان کرمان آغاز 
می کند. دیدار با مردم زرند، از اهم دیدارهای رهبری در این سفر است. 
ایشان به مردم تسلیت می گوید و از خداوند رحمان برای آنان طلب صبر 
می کند. در عین حال صحبتی اساسی درباره این گونه حوادث دارند. 
ایشان در این دیدار درباره جزئیات زمین شناسی شهر زرند سخن گفته 

و می فرمایند: 
»یاد زلزله  زرندـ  که بیش از دو ماه از آن می گذردـ  برای ما غم انگیز 
است. ... باز هم از خداوند متضرعانه می خواهم که مصیبت بزرگ 
زلزله را برای شما مردم به نعمت تبدیل کند و به مصیبت دیدگان و 

خسارت دیدگان، صبر و استقامت مرحمت کند.
کشور ما، کشور زلزله خیزی است. شهرستان زرند روی دو گسل فعال 
زلزله قرار دارد. این خطر وجود دارد، اما با این خطر می توان مبارزه کرد. 
یک وقت بالیی عالج ندارد؛ لیكن این بال، عالج دارد. عالج، مقاوم سازی 
و اهمیت دادن به ساخت و ساز است. از قول پیغمبر اکرم)ص( نقل شده 
است که فرمود: »رحم اهللَّ امرءاً عمل عماًل فاتقنه؛ رحمت خدا بر انسانی 

که وقتی کاری انجام می دهد، محكم و متقن انجام دهد.«12

زلزله تبریز؛ رهبری جلودار امداد
زلزله تابستان و زمستان نمی شناسد. ایران در همه فصلش لرزش را 
احساس کرده. روز و شب هم نمی شناسد. ظهر، تبریز، تابستان، مرداد 
1391. نه یک بار، بلكه دو زلزله شدید، آذربایجان ایران را لرزاند. 
زلزله اول به سراغ اهر می آید و در ساعت 16:53 لرزه اول را بر پیكر 
آذربایجان وارد می کند. 9 دقیقه بعد، ردپایش در ورزقان می ماند. 6.3 
ریشتر. زلزله از عمق 10 کیلومتری زمین رخ می دهد. خرابی فراوان 
است. روستاهای صعب العبوری که دسترسی به آن ها سخت است. 
آمار کشته شدگان متفاوت است. از 250 نفر تا 600 نفر. زمین لرزه، در 
استان های آذربایجان غربی، گیالن، زنجان و اردبیل نیز احساس شد. 

حتی باکو هم لرزید.
رهبری به فاصله یک روز از وقوع زلزله پیام تسلیت می فرستد و از 
مسئوالن و عموم ملت می خواهد در جهت کاهش آالم مردم منطقه 

راهبرد

جلسه رهبری با 
مسئوالن مستقر 
در بم در چادری 
برگزار می شود. 
رهبری تذکرات 
الزم را می دهد. 
زلزله بم در بسیاری 
از سخنرانی ها و 
دیدارهای رهبری 
مورد توجه قرار 
می گیرد. دو سال 
پس از زلزله، 
رهبری بار دیگر در 
سفر استانی عزم 
کرمان می کند. 
رهبری به گفته 
خود درباره بم عمل 
می کند و هیچ گاه 
فوق العادگی 
زلزله بم از نظرش 
فراموش نمی شود
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اقدام کنند. متن پیام بدین شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

حادثه تلخ زلزله آذربایجان مایه اندوه عمیق گردید. رحمت خداوند 
بر درگذشتگان و شفای عاجل برای مصدومان و صبر و اجر برای 

بازماندگان و خسارت دیدگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم.
الزم است مسئوالن محترم و عموم ملت عزیز مساعی خود را برای 

کاهش آالم این عزیزان به کار برند.
والسالم علیكم و رحمة اهلل

سّیدعلی خامنه ای«13

رهبر انقالب به این پیام اکتفا نمی کند. پس از حضور وزرا در منطقه، 
روز 26 مرداد ماه، به منطقه اعزام می شود. آیت اهلل خامنه ای در جمع 
مردم حاضر می شود و با آن ها ابراز همدردی می کند. ایشان در این 
دیدار خاطره دوران جوانی اش از اعزام به زلزله فردوس را ذکر می کند و 

در ادامه می گوید:
»ما که بیرون نشستیم، این ها خیلی به نظر نمی آید؛ اما وقتی کسی 
آن جا در محیط زلزله یا در محیط سیل زندگی کرده باشد، می فهمد که 

این ها چقدر حائز اهمیت است...
کارهایی که انجام گرفته، خوب بوده. من خودم شخصاً تجربه امداد در 

زلزله و سیل را دارم... «14

ما همدرد شماییم
مقام معظم رهبری هدفش از این سفر را همدردی و همدلی با مردم 
منطقه اعالم می کند. تسلی و طلب صبر برای بازماندگان، بخش دیگر 

صحبت های رهبری در این سفر است. ایشان می فرمایند:
»مقصود من از این سفر، در درجه اول، همدردی و همدلی با مردم 
عزیز این منطقه استـ  منطقه اهر، ورزقان، هریس و روستاها و مناطق 
اطراف این سه شهرـ  همدردی و همدلی با کسانی که عزیزانشان را از 
دست داده اند، فرزندانشان را از دست داده اند؛ ما با این ها همدردیم. از 
خدای متعال برای این ها صبر می خواهیم. این هدِف اّولی ماست. در 

درجه  بعد هم از کارهایی که انجام گرفته، از نزدیک اطالع پیدا کنیم.«15

من این روزها، درجه حرارت را پیگیری می کنم
رهبر انقالب در مدت زلزله آذربایجان درباره سردی هوا و برودت هوا 
در آن منطقه پیگیر موضوع بوده است. ایشان در همین سخنرانی 

می فرماید:
»ظاهراً در همین منطقه  ورزقان بود که یكی از اهالی روستاهای آن جا 
به من گفت که تا پانزده شانزده روز دیگر این جا سرد می شود. منطقه، 
منطقه  سردی است. در همین روزها من درجه حرارت هوا را دنبال 
می کردم، گفتند یک جایی از همین محل ها حدود 10 درجه است. در 

این فصل، 10 درجه در شب هوای سردی است.«16

به بطری آب کفایت نکنید
معظم له در پایان بازدید از مناطق زلزله زده، در جمع مسئوالن استانی 

مقام معظم رهبری : »مقصود من از این سفر، در درجه اول، همدردی و همدلی با مردم عزیز این منطقه استـ  منطقه اهر، 
ورزقان، هریس و روستاها و مناطق اطراف این سه شهرـ  همدردی و همدلی با کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند، 
فرزندانشان را از دست داده اند؛ ما با این ها همدردیم. از خدای متعال برای این ها صبر می خواهیم. این هدِف اّولی ماست. 

در درجه  بعد هم از کارهایی که انجام گرفته، از نزدیک اطالع پیدا کنیم.«
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راهبرد

می نشینند و به بررسی امور انجام شده می پردازند. آیت اهلل خامنه ای در 
این جلسه درباره جزئی ترین نیازهای مردم زلزله زده سخن می گویند تا 
مشخص شود که درد را از نزدیک لمس کرده اند. آب آشامیدنی، حمام، 
وسائل بهداشتی، پتو، وسایل گرمایشی و... مواردی است که رهبری به 

آن اشاره می کند. ایشان در این جلسه می فرمایند:
»چیزی که االن در این منطقه الزم است، وسائل گرمایشی است. حاال 
آقایان گفتند دو ماه دیگرـ  بیشتر، کمتر؛ با خداستـ  برای زلزله زدگان 
مسكن ساخته می شود؛ لیكن آنچه که تا قبل از این الزم است، پتو 
است، وسائل گرمایش است، وسائل بهداشتی است، حمام الزم دارند؛ 
این ها چیزهای بسیار الزم و واجِب فوری است. از جمله  چیزهائیی که 
حتماً باید در درجه  اول در اختیار مردم قرار گیرد، همین حمام و وسائل 
بهداشتی است؛ این ها خیلی الزم است. آب آشامیدنی در بعضی جاها 
هست، ممكن است در بعضی جاها نباشد؛ باید سریع برایشان آب فراهم 
شود. این ها چیزهای الزمی است. اکتفا نشود به این که ما بطری آب 

برایشان ببریم.«17

پرده آخر؛ زلزله کرمانشاه
این بار زلزله سراغ مردمان سرسخت کرد می رود. زلزله ای به مراتب 
بزرگ تر از زلزله های دهه های گذشته ایران. به بزرگی 7.3 ریشتر. ازگله 
و سر پل ذهاب، بیشتر از هر نقطه ای می لرزد. شدت زمین لرزه به حدی 
است که حتی تهران هم می لرزد و حتی شمال عربستان و کویت و 
ترکیه. 21 آبان 1396 تاریخ فراموش نشدنی و تلخ مردمان کرد است. 
مردمانی که در پی زلزله ناله و زاری سر نمی دهند و هنوز ایستاده به 

جنگ پسا زلزله رفته اند.
رهبر انقالب طبق عادت مألوف خود، پیام تسلیتی صادر می کند. اما 
تفاوت این پیام، تقسیم کار رهبری و دعوت از ارگان های مختلف برای 
بهره گیری از فرصت طالیی نجات در روزهای اولیه است. ایشان در این 

پیام می نویسد:
»وظیفه  مسئوالن آن است که در همین اولین ساعات با همه هّمت 
و توان به یاری آسیب دیدگان، به ویژه زیرآوارماندگان بشتابند و با 
بهره گیری سریع از همه امكانات موجود، از افزایش تلفات جلوگیری 

کنند.
ارتش، سپاه و بسیج، با نظم و سرعت به آواربرداری و انتقال مجروحان 
کمک کنند و دستگاه های دولتی، چه نظامی و چه غیر نظامی همه توان 

خود را برای یاری آسیب دیده ها و خانواده های آنان به صحنه آورند.«18
رهبری در روز دوم زلزله با سران سه قوه دیداری برگزار می کنند تا 
به بررسی وضعیت کرمانشاه بپردازند. رئیس جمهور صبح این روز در 
کرمانشاه حضور پیدا کرده بود. در این دیدار رهبری از رئیس جمهور 
می خواهد که عالوه بر همدردی با مردم، در عرصه عمل به کمک مردم 

بشتابند. رهبری می فرمایند:
»امروز آقای رئیس جمهور و بعضی از وزرای محترم در کرمانشاه بودند، 
با مردم همدردی کردند؛ امیدواریم ان شاءاهلل این همدردی ها در عرصه 
عمل و کمک، همچنان با قّوت ادامه پیدا کند و مشكالت و درد و رنجی 
که برای آن ها در این هوای رو به سردیـ  که فصل هم فصل دشواری 

استـ  پیش آمده، ان شاءاهلل کم کند.«19
رهبری نیز عزم سفر به مناطق زلزله زده می کند. ابتدا در نیمه های شب 
25 آبان خبر حضور سرزده رهبری مخابره می شود. صبح 26 آبان خبر 
رسمی حضور رهبری در مناطق زلزله زده می رسد. رهبری به چادر 

مردم می رود. ایشان در حین یكی از دیدارهایش از چادرها می گوید:
»من دیدم این چادرها را؛ در یكی از این چادرها از یک خانمی پرسیدم 
پالستیک داده اند برای چادر، گفت بله، پالستیک داده اند؛ بعد خودم 
از این سؤال شرمنده شدم؛ خیلی خب حاال پالستیک داده اند، ]اّما[ 
مگر پالستیک معجزه می کند؟ در سرمای هوا، در این فصل، در شب، 
چه جوری بایستی تأمین بشود گرمای الزم برای بّچه، برای پیرمرد، 

برای مریض؟ چه جور باید تأمین بشود؟«20
رهبری در این سفر در جمع مردم سر پل ذهاب سخنرانی می کند و 
در دیدار با مسئولین درباره مشاهداتش از مناطق و وظایف مسئولین 

سخن می گوید.
سید علی خامنه ای از فردوس 47 تا کرمانشاه 96 در صف مقدم بوده. 
هر کجا زلزله ای و آالمی بر مردم وارد شده، جزو السابقونی است که وارد 
معرکه می شود. رهبری که با پای پیاده سراغ مصیبت دیدگان می رود، 
 .تا هم مرهمی بر دردشان باشد و هم نظم دهنده امور امداد و نجات

پی نوشت ها:
1  . بیانات در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقیـ  26 مرداد 1391

2 . پیام در پی زلزله استان های گیالن و زنجانـ  31 خرداد 1369
3 . پیام به حجت االسالم والمسلمین باریک بین در پی وقوع زلزله در استان های گیالن و 

زنجان - 3 تیر 1369
4 . اعزام حجت االسالم والمسلمین محسن مجتهد شبستری برای کمک به امر امداد در 

منطقه  زلزله زده  استان گیالنـ  4 تیر 1369
5  . بیانات در بازدید از مناطق زلزله زده  شمال کشور و در جمع مردم شهر منجیلـ  18 

تیر 1369
6  . همان

7  . سخنرانی در جمع مردم روستای نیارک، به هنگام بازدید از مناطق زلزله زده  شمال 
کشورـ  18 تیر 1369

8  . پیام در پی حادثه دلخراش زلزله بمـ  5 دی 1382
9  . بیانات در دیدار مسئوالن حاضر در شهرستان بمـ  8 دی 82

10  . بیانات در دیدار مردم شهرستان بم ـ  8 دی 82
11  . پیام رهبر انقالب در پی زلزله زرند کرمانـ  4 اسفند1383

12  . بیانات  در دیدار مردم شهرستان زرندـ  14 اردیبهشت 1384
13  . پیام تسلیت در پی حادثه زلزله در آذربایجانـ  22/مردادماه/1391  

14  . بیانات در جمع مردم روستای زلزله زده کویچ آذربایجان شرقیـ  26 مرداد 1391
15  . همان
16  . همان

17  . بیانات در جلسه پایانی بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقیـ  26 مرداد 1391
18  . پیام تسلیت در پی حادثه تلخ و مصیبت بار زمین لرزه در غرب کشورـ  22 آبان 1396

19  . بیانات در دیدار سران سه قوه و جمعی از مسئوالن نظام درباره زلزله کرمانشاهـ  23 
آبان 1396

20  . بیانات در جلسه  رسیدگی به مشكالت زلزله زدگان استان کرمانشاهـ  29 آبان 1396

 آیت اهلل خامنه ای 
در جلسه مسئوالن 
استانی آذربایجان 
درباره جزئی ترین 
نیازهای مردم 
زلزله زده سخن 
می گویند تا 
مشخص شود که 
درد را از نزدیک 
لمس کرده اند. آب 
آشامیدنی، حمام، 
وسائل بهداشتی، 
پتو، وسایل 
گرمایشی و... 
مواردی است که 
رهبری به آن اشاره 
می کند
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کرمانشاه

مهربانی  با دیگران
تابش نور امید بر ویرانه

پس  لرزه های عاطفی
چگونه با کودکان و بازماندگان زلزله 

رفتار کنیم؟
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کلمه نخست

اولـ  تسلیت 
من دلم حتی برای موزاییک های حیاط خانه مان در بم تنگ می شود، 

تو هی بگو تسلیت؛
من دلم برای بوی بالش های خانه مادربزرگم تنگ می شود، تو بگو خدا 

صبر بدهد؛
همــة کاربرهــای اینســتاگرام در همــه جهــان هــم بزننــد 
»#کردستان#تسلیت«، یک لحظه جگر برشته یک مادر کرد را تسلی 

نمی دهد.
کلمه ها یک وقت هایی مسخره و مضحک می شوند؛

کارکردشان را از دست می دهند؛ یكی اش همین تسلیت. 
از صبح توی نشــابور دلم انگار ســواران مغول دارند بكوب می تازند. 
سرم بازار مسگران کرمان اســت. ده مرد بلوچ رقص چوب می کنند و 
یک دسته دمام زن بوشــهری، چون حجراالسود، با چهره هایی سنگی 
الینقطع می کوبنــد. ذهن لعنتی خیال پردازم ول کن نیســت. یک ور 
کله ام مادری بختیاری بر ســر مزار جوان بلندباالیش گیس  پریشان 

کرده و زبان گرفته ام در شــهر بی چراغ، شــهر بی ســراغ: خداحافظ 
رقص های هوشــُربای کــردی... خداحافظ دامن هــای رنگین کمانی 
خاک گرفته... خداحافظ نوعروســان بلوغاتی...خداحافظ بوســه های 
مدفون... خداحافظ شب به خیرهای سین نشده... خداحافظ دهان های 
پر از »دوســتت دارم« و خاک...خداحافظ گیوه های ســفید همچون 
بره های مسیح... خداحافظ مادران پابه ماه... خداحافظ پدران کولبر و 
خاطره شده... به خودم می گویمـ  و چه مســخره می گویمـ  خدا کند 
خبر به کیهان کلهر، به کامكارها نرســد... خدا کند قطعه ای نسازند و 
ننوازند... چه تلخ است و مقدس این اندوه شرقی مرگ قبیله ای... مردن 
شغل ماســت... ما خاورمیانه ای ها را می گویم... ســیل، زلزله، جنگ، 
ترور، انفجار... یا می میریم یا می کشــندمان... و این قصه ادامه دارد... 
رسانه هامان مســابقه گذاشته اند برای انتشــار عكس جنازه و خاک و 
خون... مدیر ستاد بحرانمان می گوید: غافلگیر شدیم... مِن خاک بر سر 
فقط از دستم برمی آید پست بگذارم... زنی در سرپل ذهاب دنبال یک 

لیوان آب جوشیده است برای شیرخشک نوزادش... 

از کرمانشاه برگشته ام 
اما دلم آن جاست

دل نوشتة حامد عسگری، شاعر بازمانده از زلزله بم 
برای حال این روزهای غرب کشور
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دومـ  حرکت 
عازم کرمانشاه شــدم. عازم ویرانه های مقدس. خوبیت نداشت دست 
خالی بروم. خیلی فكر کردم چه کنم تا بتوانــم ران ملخی مهیا کنم 
برای شرمنده نشــدن پیش این عزیزان داغدیده. اسمش رو بگذارید 
ریا، شــوآف، خودنمایی یا هرچه... مهم این بود کــه من بتوانم کاری 
بكنم، مهم این بود که بشود ســنگی از پیش پا برداشت. تندیس سرو 
زرین جشنواره ملی شعر فجر است که ســال ها پیش صیدش کردم. 
خیلی دوستش دارم. دل می کنم، می گذارمش به حراج. می فروشمش 
و تمام مبلغش را می دهم برای کرمانشاه... بعد هم به مخاطبانم گفتم 
اگر به من اعتماد داریــد و از دل و نیتم آگاهید بســم اهلل... زیاد وقت 
نداریم. کمک کردن حســاب پر نمی خواهد، دل گنده می خواهد. بعد 
هم شماره کارتم را برای دریافت کمک ها نوشتم و گفتم به قول حاج 

کاظم آژانس شیشه ای، من از شما یه یاعلی می خوام... 

سومـ  فرشته ها و زامبی ها  
یكی پیغام داده النگوهایــش را فروخته کمک کرده به کرمانشــاه، 
یكی خبر می دهد قیمت کیسه خواب شده سه برابر. یكی پیغام داده 
دانشجو هســتم، پدرم ماهی ســیصدهزار تومان می زنه به حسابم، 
صدتومانش را زدم به کارتت ببخش کــم بود. یكی قیمت بلیط صد و 
خرده ای را کرده نهصد تومن. یكی از موکبشــان در اربعین مستقیم 
آمده کرمانشاه و یک ماه است دختر بیســت روزه اش را ندیده، یكی 
پیغام می دهد شوآف و ریایت را کنار بگذار و ساکت باش. یكی توییت 
می کند مســكن مهر، فالن یكی جــواب می دهد بیمارســتان تازه 
افتتاح شده بهمان. یكی می گفت هزارتومن ندارم خطم رو شارژ کنم 
به مادرم تو بیمارســتان زنگ بزنم، یكی مواظب است کت و شلوارش 
خاکی نشــود. بس کنید. ادامه بدهیــد فرشــته های زمینی و بس 
کنید زامبی ها... تو را به خدا بس کنید. مــردم دارن نگاتون می کنن. 
دیشــب آقا حبیب می گفت کاش توی زلزله مرده بودم و این فالکت 
را نداشــتم. چهل رأس گوســفندم زیر آوار رفتند و انبار علوفه ام هم، 
بقیه دام هایم دارند از تشنگی می میرند. رسانه ها، آقایان مسئولین از 
مردم معذرت خواهی کنید. معذرت خواهی کنید که خبر خوب ندارید. 
معذرت خواهی کنید که بلد نیســتید. داغ نیكانم را ببینم اگر نگاهم 
سیاسی باشد، اگر بخواهم از این نمد کالهی بدوزم. چرا نمی فهمید زن 
و دختر مردم باید صبر کنند شب بشود بعد توی پناه آوارها دستشویی 
بروند؟ چرا نمی فهمید هوا ســرد و آژان ُکش اســت؟ چرا نمی فهمید 
وقتی یک مرد کرد که نماد غرور و صالبت است با یک کپه سبیل گریه 
کند که بچه ام گرسنه است، یعنی چی؟ خیلی سخت است فهمیدن 
این که مردم، شــب، گوشــه خیابان روی زمیــن می خوابند؟ خیلی 
سخت است فهمیدن این که پیرزن روستایی چشم هایش را تازه عمل 
کرده و توی خاک و خل عفونت گرفته و دارد کور می شــود؟ شــما را 
به مقدســاتتان این دعواها را بگذارید کنار. شما را به خدا پناه باشید، 
قوت قلب باشید. از کرمانشاه برگشته ام، اما دلم آن جاست. دلم پیش 
مردمانش اســت. به قول عمو ابراهیم حاتمی کیا: مو که مودونوم ای 

 ... وسط گوشت قوربونی عباس مو یِه

بازوان توانمند

»تروما«ی روانــی، بزرگ ترین پس لرزه ای   اســت که قربانیــان زلزله را تهدید 
می کند. تفاوت زمین لرزه با ســایر حوادث طبیعی این اســت که در چند ثانیه 
»معنی زندگی« را نشــانه می گیرد و نابود می کند. زندگی با تمام ساختارهای 
ُمستحكمش، تكیه گاه های مطمئنش و روزمرگِی نظام بخشش، تنها با یک ُغرش 
زمین زیرورو می شود. خانه های گرم و امن بر روی سر عزیزان خراب می شوند، 
جاده های زندگی فرو می ریزند، حرکت متوقف می شــود، چشم انداز آینده در 

پُشت گرد و غبارهای ویرانی  محو و ناپدید می شود.
»بُهت«، »ناباوری«، »ســردرگمی«، »ناامنی«، »وحشت«، »بی اعتمادی« به 
زندگی و »پوچی«، مهیب ترین »پس لرزه های درونی« هر زمین لرزه اند. خانه ها، 
ساختمان ها، بیمارســتان ها، مدارس، جاده ها و پُل ها، با اندکی همت و زور بازو 
بازسازی می شوند. اما بازســازی »معنی« زندگی و بازگشت احساس آرامش، 
امنیت، ایمان به آینده، ایجاد انگیزة حیات و حرکت دوبــاره در قربانیان زلزله، 

پروژه ای به مراتب دشوارتر و حساس تر است.
همة ما که در شــبكه های اجتماعی یا رســانه ها می نویســیم و نظر می دهیم 
و فضای اجتماعی را با افكار، واکنش ها، نظرات و ســخنان خود می ســازیم، در 
این پروژة حساس سهیم و مسئولیم. وقتی که ما پس از یک حادثة ناگوار، برای 
تخلیة احساس غم و اندوه و بیان استیصال لحظه ای خودمان، تمام فضای جامعه 
را با »لعنت«  فرســتادن به روزگار،»نفرین« کردن زمیــن و زمان،»فلک زده«  
خواندن مردم این سرزمین، شــكایت از بالهای پی درپی آسمان، اظهار عجز و 
ناتوانی در برابر چالش های زندگی و مصیبت سرایی برای خودمان پُر می کنیم، نه  
تنها به درمان تروماهای روانی قربانیان حادثه کمكی نمی کنیم، که آن ها را کمی 

بیشتر به سمت پرتگاه »یأس«  و »پوچ گرایی« هل می دهیم.
قربانیان پس لرزه های درونی به این میزان از »غم خواری«  و »ســوگواری«  نیاز 
ندارند. به بازوان توانمندی نیاز دارند که بر آن ها تكیه بزنند، به دستان هنرمندی 
که طعم زندگی را دوباره به آن ها بچشانند، به نگاه خردمندی که گرد و غبارهای 

 .ویرانی را کنار بزند و مسیر بازگشت به زندگی را دوباره نشانشان دهد

سامان سلیمانی
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یادداشت

دین اســالم، دین موّدت و مهربانی اســت و از 
همان ابتدا کــه رســول مهربانی ها، حضرت 
محمد)ص( به پیامبری مبعوث شدند، هدفی 
جز تكمیل و تأیید اخالق حسنه وجود نداشت، 
همان گونه که در حدیثی از ایشان آمده است: 
»انّما بعثت التمم مكارم االخالق؛ من تنها برای 

تكمیل فضائل اخالقی مبعوث شده ام.« 
و قطعاً یكی از مصادیق اخالق حسنه، مهرورزی 
و مهربانی به هم نوعان اســت و همه ما باید در 
جامعه به یكدیگر با مهربانی و عطوفت برخورد 
کنیم؛ همان گونه که در آیه 29 ســوره فتح به 
محبت بین مؤمنان اشاره شده است: »ُرَحَماء 

بَْیَنُهْم.« 
همه امامان معصوم)علیهم السالم( به مهربانی 
و عطوفت نســبت به هم نوع تأکیــد فراوانی 
داشــته اند و هر کدام در الفــاظ جداگانه ولی 
هم معنی، شــیعیان و دوســتداران خود را به 

مهربانی نسبت به هم دعوت می کنند.
امام رضا)ع( مظهــر و نماد مهربانــی و لطف 
است، چه نسبت به دوســتان و چه مخالفان. 
از فرزندشــان، امام جواد)ع( ســؤال شد: چرا 
در میان اهل بیت)ع(، تنها پدر شــما را »رضا« 
نامیدند؟ ایشــان فرمود: »چون همان گونه که 
همســویان و دوستانش از او خرســند بودند، 
دشمنان و مخالفانش هم از وی رضایت داشتند 
و این وضعیت برای هیچ یک از نیاکان ایشان رخ 

نداده بود. از همین رو تنها او را رضا نامیده اند.« 
طبق این حدیث شریف می توانیم بگوییم که 
امام  رضا)ع( در این حّد مهربانی را روا می دارند 
و از آن بذل و بخشــش می نماینــد و پیروان و 
دوســتان خود را به این ســیره نیكو سفارش 
می کنند. در ســخنی از آن حضرت آمده است 
که مهرورزی به مردم، نیمــی از خردمندی و 

عقل است.

مصادیــق مهــرورزی از منظر امــام  رضا)ع( 
در حدیثی ارزشــمند آمده اســت و ایشــان 

می فرمایند:
»اجل الخالئق و اکرمها اصطنــاع المعروف و 
اغاثه الملهوف و تحقیق امل االمل و تصدیق رجا 
الراجی واالستكثار من االصدقاء؛ بزرگ ترین و 
گرامی ترین صفت ها، نیكی کردن به دیگران، 
پناه دادن به بی پناهان، فریادرسی غم دیدگان و 
رنج دیدگان، تحقق بخشیدن آرزوی آرزومندان، 
امید امیدواران و افزون ساختن دوستان است« 

)بحاراالنوار ج 78، ص 355( 
آری، پیروان راســتین حضرتش، در پناه دادن 
به بی پناهان پیشی گرفته و با تأسی به همین 
حدیث شــریف، به غــم زدگان و رنج دیدگان 
کمک کرده و ســعی در رفع حاجت دوســت 
و هم کیش خــود می کنند که چنیــن افراد 

بامحبتی، بر تعداد دوستان خود می افزایند. 
همچنین ایشان یكی دیگر از مصادیق مهربانی 
را کمک و یاری به ناتوان می دانند و می فرمایند:

»عونک للضعیف افضل من الصدقه؛ کمک تو 
به ضعیف و یاری ناتوان، بهتر از صدقه است.« 

)عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 31( 
ارزش مهربانی و عطوفت به قدری اســت که 
در حدیث شــریفی ایشــان به پیــروان خود 
توصیه می کنند که در رفــع حوائج مؤمنان و 

خوشحال کردن آن ها حریص باشند: 
»احرصوا علی قضا حوائــج المؤمنین وادخال 
الســرور علیهم و دفع المكروه عنهم؛ بر قضای 

حوائج مؤمنان و خوشحال کردن آنان و برطرف 
کردن مكروه و بدی از آنان حریص باشــید.« 

)بحاراالنوار، ج 78، ص 347( 
حــرص و طمع به یک معنا بســیار زشــت و 
نكوهیده است، ولی در جایی دیگر و برای رفع 
مشــكل از مؤمنان، این حرص و طمع بسیار 
ارزشمند اســت؛ چرا که خیر دنیا و آخرت در 
رفع حوائج مؤمنان است و خصلت یک انسان 
حریص این اســت که هــر قدر که بــه دنبال 
خواسته و رسیدن به هدفش تالش کند، خسته 
نمی شود؛ هیچ گاه به کم راضی نیست و هرچند 
هم که ذخیره ارزشــمندی را برای خود فراهم 

کرده باشد، باز هم راضی نمی شود.
و چه حــرص و طمعی بهتــر از حریص بودن 
نســبت به رفع حوائج مؤمنان، و چه ذخیره ای 
بهتر از این در دنیــا و آخرت؟ به طوری که امام 
رضا)ع( آن را یكــی از مصادیــق کمال عقل 

دانسته و می فرماید:
»الیتم عقل امر مســلم حتی تكون فیه عشر 
خصال: ...الیســام من طلب الحوائج الیه؛ عقل 
انســان مســلم کامل نمی شــود تا این که ده 
خصلت در او باشد: ...از حاجت خواستن مردم از 
او ناراحت و خسته نگردد.« )بحاراالنوار، ج 78، 

ص 336( 
انسانی بالغ و عاقل است که به زیباترین شكل 
مهرورزی می کند و هرچه عقل و کمال انسان 
بیشتر باشد، نســبت به مهربانی و عطوفت به 

 .هم نوعان پیش دستی خواهد کرد

مهربانی 
با دیگران
حجت  االسالم سید محسن موسوی

حرص و طمع به 
یک معنا بسیار 
زشت و نکوهیده 
است، ولی در جایی 
دیگر و برای رفع 
مشکل از مؤمنان، 
این حرص و طمع 
بسیار ارزشمند 
است؛ چرا که خیر 
دنیا و آخرت در 
رفع حوائج مؤمنان 
است و خصلت یک 
انسان حریص این 
است که هر قدر که 
به دنبال خواسته و 
رسیدن به هدفش 
تالش کند، خسته 
نمی شود
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انســان، موجودی ذاتاَ اجتماعی و دارای عاطفه و 
احساس مسئولیت نســبت به همنوعان خویش 
اســت و بی گمان همین نكته مهم، موجب بقا و 
تداوم حیات بشر در طول تاریخ در مقابله با انواع 

بالیا و فجایع گوناگون بوده است.
در آیــات قرآن کریــم و همچنیــن در احادیث 
و روایــات خانــدان پــاک وحی)ع( نســبت به 
نوع دوســتی و امداد به دیگران سفارش و تأکید 
بسیار شده است، تا آن جا که در روایات متعددی 
از رســول اکرم)ص( و ائمه اطهار آمده است که 
از ما نیســت کسی که نســبت به آالم و رنج های 

انسان های دیگر بیگانه باشد.
به گواه تاریخ، ایرانیان همــواره ملتی غمخوار و 
در مصائب روزگار، پشــتیبان یكدیگــر بوده اند 
و در فرهنــگ مــا، بی اعتنایی به سرنوشــت و 
دشــواری های زندگانی دیگران، جایــی ندارد و 
همین روحیة قابل تحســین و ستوده را می توان 
در سرتاسر آثار شــاعران و نویســندگان نامدار 
پارسی گوی مالحظه کرد؛ مانند این ابیات زیبای 
سعدی شیرازی که در این باره از شهرتی عالمگیر 

برخوردار است:

بنی آدم اعضای یک پیكرند
که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

ملت بزرگ ایــران در طول حیــات پرثمر خود 
مصائب بی شــماری را پشت ســر گذاشته و در 
هر یک از این هنگامه ها، یــک دل و یكپارچه در 
حمایــت از هموطنان خویــش کوتاهی و غفلت 

نكرده است.
در زلزله تأســف انگیز و پرخســارت اخیر که در 
استان کرمانشاه به وقوع پیوست، تمام مردم ایران 
با ابراز همدردی و غمگساری، به یاری هموطنان 
زلزله زده برخاستند و در این راه با جان و دل از هر 

کمكی که از دستشان بر می آمد مضایقه نكردند.
این حماســه زیبا و شــورانگیز، بیانگر احساس 
همبســتگی ملی و این نگرش ارزنده اســت که 
تمام ما متعلق به یک خانواده بزرگ هســتیم و 
همان گونه که دوســت داریــم در هنگامه های 
خطیــر، دیگران از یاری رســاندن بــه ما دریغ 

نورزند، ما نیز از انجــام هرگونه کمک و خدمتی 
به هم میهنان عزیز خود فروگذار نكنیم.

در واقعه زلزله استان کرمانشاه، حضور پرشور، 
ســریع و امدادرســانی به موقــع هموطنان، 
ســرزمین ما را در انظار جهانیان سربلند کرد 
و جلوه های زیبــای فراوانی از نوع دوســتی و 
انســانیت را در برابر چشــم همگان به نمایش 
گذاشــت که هیــچ گاه از خاطره هــا فراموش 

نخواهد شد.
حضــور خیل عظیم اقشــار مختلــف جامعه، 
به ویژه همدلی و همراهی چهره های برجســته 
فرهنگی، هنــری، علمی، ورزشــی و... در این 
واقعه، نشانگر بینش واالی اجتماعی و بسیاری 
از نكات دیگر اســت که شایســته عالی ترین 

تمجیدها و تحسین هاست.
البته امید اســت که این حضور ارزشمند و پویا 
همچنان بر تعهد اخالقــی، ایمانی و ملی خود 
پایدار بماند و تا رفــع کامل نیازهای هموطنان 
ارجمند زلزله زده، صحنه را خالــی نكند، زیرا 
چنین وقایعی در حقیقت، آزمونی بر ســنجش 

 .اصالت و صحت ادعاهای همه ماست

نوع دوستی
معیار سنجش عیارها

كامران شرفشاهی
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نکته

مدام بــه ریزعلی خواجوی فكــر می کردم. 
چشــم هایم را می بستم و ســعی می کردم 
تصور کنم در ســیاهی شــب چگونه دل به 
ریل قطار سپرده و ایستاده تا جان دیگران را 
نجات دهد و اصاَل و ابداَ هم به این فكر نكرده 
که چه اتفاقــی رخ می دهد، آیا خودش زنده 
می ماند یا نه و.... مدام از خودم می پرســیدم 
این روزها هــم قهرمان داریــم؟ و به خودم 
جواب مــی دادم قهرمان ها همــه به میدان 
جنگ می روند. انگار زندگی ســرد و بی روح 
امــروز ما، خــارج از میدان جنــگ چندان 
قهرمان نــدارد. درگیری ام با خــودم تمام 
نمی شــد، یادم می افتاد طی ایــن ماه هایی 

که با هــالل احمــر و در همیــن مجله کار 
کرده ام، یک دنیا قهرمــان دیده ام، یک دنیا 
انسان های مهربانی که بی چشمداشت پای 
انسانیت و نجات انســان ها ایستاده اند. آن ها 
هم انسان های بزرگی هستند که راهشان را 
انتخاب کرده اند و می دانند چه مســیری را 
طی می کنند. آن ها آگاهانــه و با علم به این 
نكته مهم که شــاید هر لحظــه برای نجات 
انسان دیگری آسیب ببینند، پا در این مسیر 
گذاشــته اند. و در آخر باز هم ســؤالم تكرا 
می شــد که آیا هنوز هم هســتند آدم هایی 
که در لحظه، در یک لحظه سرنوشت ســاز 
و مهم، بی این که امدادگر باشــند، بی این که 

نجات جان آدم ها را انتخاب کرده باشــند، 
بی این کــه علیه یــک جنگ و ظلــم، حتی 
گوشه ای دیگر از جهان و دور از وطن را برای 
مبارزه با داعش یا هــر ظالم دیگری انتخاب 
کرده و به انتخاب خود پا در میدان گذاشته 
باشــند، تصمیم بگیرند به جای نجات جان 

خودشان، به فكر نجات دیگری باشند. 
ســؤال در ذهنم بود و بود، تا این که یک شب 
کاماًل تصادفی در تلویزیون »هانیه« را دیدم. 
همــان روزهایی که با مــرگ ریزعلی به یک 
قهرمان معمولی فكر می کردم و پاسخم این 
بود که احتمــاالً در دنیای امــروز و پیرامونم 
چنین قهرمان هایی وجود ندارند، نمی دانستم 
که هانیه در آن شب سخت و وحشتناک زلزله 
که یک ایران برای کرمانشاه می گریست، به 
جای نجات جان خود و فــرار از محیط خانه، 
بی ترس از هیــچ آواری به داخل خانه می رود 
تا خواهر سه ســاله اش را نجــات دهد. هانیه 
فقط 13 ســال دارد. مگر می شــود این قدر 
کم در این جهان زیســته باشــی و قهرمان 
بودن را بلد باشــی؟ از آن شب تا به حال بارها 
در جســتجوگرهای اینترنتی نــام هانیه را 
جستجو کرده و به تصویرش نگاه کرده ام. نه 
این که فقط نگاه کرده باشم، بی این که بدانم 
چرا و بخواهم، اشک هایم سرازیر شده است. 
هانیه حاال قطع نخاع شــده، اما وقتی خواهر 
سه ســاله اش، صورتــش را به او صــورت او 
نزدیک می کند، می خندد. انگار که لحظه ای 
هم پشــیمان نباشــد از رنجی که می برد و 
دردی که دارد. انگار تمــام جهانش خالصه 
شــده در لحظه ای که آن تصمیــم بزرگ را 
گرفته اســت؛ که مهم نیست خودش باشد یا 
نباشد، مهم این اســت که خواهرش را نجات 
دهد. به چشم هایش نگاه کنید، مگر می شود 
این همــه درد و آرامش در چهــره نوجوانی 
باشــد که زندگی در یک لحظه روی دیگرش 
را این قدر دردناک و ســنگین به او نشان داده 

است؟ 
حاال امــا هیــچ نمی دانم، جــز این که فكر 
می کنم فهمیده ام چرا خداوند از انســان با 
همه عصیان و بدی هایش ناامید نمی شــود. 
یک قهرمان برای شیرین شــدن کام آدم در 
 .برابر همه تلخی های جهان کافی است

زینب مرتضایی فرد

قهرمان بودن
به احترام از خودگذشتگی هانیه 13 ساله
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دخترک، سبزی چشمانش را به سبزترین 
بستر مام زمین پیوند زده است و به الالیی 
مادر گوش می دهد که می گوید: زمین، تو 
مادر،  کالم  در یک  و  بودی  پناهگاه  برایم 
مرا  و  می شکافی،  می لرزی،  که  زمان  آن 
لحظه  این  در  من  و  می بلعی  خویش  در 
می خواند  الالیی  باز  مادر  شکسته ام. 
دختر  وهم آلود  و  بی خواب  چشمان  برای 
این  در  آسمان  و  زمین  میان  می گوید:  و 
میان  مانده ایم،  پریشان  سرد  چادرهای 
میان  و  مانده ایم  معلق  زمین  و  آسمان 

پرسش های بی جواب، بی خواب مانده ایم. 
این  اســت،  مانده  بی خواب  دخترک 
رسید  خواهد  پایان  به  زمانی  چه  تراژدی 
صفحه  از  زمانی  چه  شوم،  سکانس های  و 
چشمانمان پاک خواهد شد. هیچ معنایی 
امنی  جای  زمین  دیگر  حاال  نمی یابی؛ 
نیست، زلزله درونت را هم لرزانده است و 
دخترک با نگاهی خیره به دورترین سبزها 

خیره می ماند.

معموالً پس از وقوع یــک رویداد، افراد پس 
از گــذر زمانی چنــد روزه یا چند ســاعته، 
متوجه وخامت اوضاع می شــوند. این که به 
یک بار کدام بال زندگــی آرام آن ها را بر هم 
زده و دچــار پریشــانی ها و گرفتاری های 
عدیده شده اند، برایشــان روشن می شود و 
این جاســت که واکنش های افراد، بسته به 
فاکتورهــای وراثتی، صفات شــخصیتی و 
میزان آمادگی آن ها بــرای پذیرش حادثه، 
در برابر پذیرش موضوع و تالش برای حفظ 
بازســازی و بازیابی تعادل روانــی متفاوت 
خواهد بــود. در واقع در لحظاتــی که یک 
سانحه اســترس زا رخ می دهد، تعادل روانی 
حادثه دیــدگان بر هــم می خــورد و برای 
بازســازی این مشــكل باید چاره اندیشــی 
کرد و به اقدام هــای درمانــی اهمیت داد. 
مدیریــت درمانی پس از وقوع یک ســانحه 
از ســه مرحله حمایت حاد، فوری و پیوسته 
تشــكیل می شــود. در مرحله حاد و فوری، 

درمان، رویكردی مسئله مدار دارد و بازتاب 
پاسخ های متنوعی اســت که افراد در زمان 
آسیب تجربه می کنند. در مرحله اول، هدف، 
شناسایی قربانیانی است که در معرض تداوم 
عالیم هســتند. کانون توجــه درمانگران، 
حمایت اســت، نه درمان و در مرحله دوم، 
تأکید بر نیروی شفابخشی است که ریشه در 
رابطه درمانی مناسب دارد. در مرحله سوم، 
اصول راهنما بیشــتر بر مشكالت شخصی 
تأکید دارد کــه در فرد به وجــود آمده و به 
درمان های ویژه خود نیــاز دارد. تحقیقات 
نشــان می دهد به طور میانگیــن، بیش از 
70 درصد از افراد، با گذشــت یک سال پس 
از ســانحه دچار کاهش عالئم می شوند، اما 
مؤلفه هایی مانند آســیب به خود و خانواده، 
خسارات مادی زیاد و تغییر مكان در کاهش 

احتمال بهبودی مؤثر است.
دکتر مرتضی پیرنژاد، روانشناس، در خصوص 
توجه به عالئم روان شناختی در بازماندگان و 
ضرورت نیاز کمک به آن ها می گوید: افراد با 

تابش نور امید بر ویرانه
آسیب شناسی حادثه زلزله و راهبردهای کمک به بازماندگان  

مریم بهریان
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ظرفیت های روانی متفاوت، عالئم متعددی از 
خود بروز داده و رویكردهای درمانی متنوعی 
برای کمک به آن ها الزم اســت. گاهی اوقات 
افرادی که دچــار ترومای ناشــی از بالیای 
طبیعی شده اند، عالئم افسردگی را نیز تجربه 
می کنند. شــكایات اصلی آن ها خوشــحال 
نبودن از زندگی است و این ها عوارضی است 
که ما شــبیه افســردگی می نامیــم. ممكن 
اســت قربانیان حادثه برای تالش در مسیر 
بهبــود وضعیت زندگی و ادامه مســیری که 
در پیش دارند، به طور کلــی انگیزه خود را از 

دست بدهند و وابســته کردن آسیب دیدگان 
و کمک های هیجانی در افزایش وابســتگی 
و شــیوع عالئم افســردگی بی تأثیر نیست. 
بهترین راه، ایجاد انگیزه کافی برای ادامه راه 
زندگی و بازگشت به مسیری است که پیش از 

این درگیر آن بوده اند.

خونسردها را جدی بگیرید 
این کارشناس ادامه می دهد: گروهی از افراد 
نیز ممكن است عالئمی ناشی از برانگیختگی 
را تجربــه کننــد و احتمال مــی رود چنین 
برانگیختگی هایی منجر به اضطراب، مشكل 

خواب، بیدار شدن های مكرر، تحریک پزیری، 
گوش به زنگی و یكه خوردن شود. برای نمونه 
افرادی که در اثر زلزله به این مشــكل دچار 
شده اند، کافی است صدای کوچكی در شب 
به گوششان برسد یا لرزشی خفیف را احساس 
کنند که تــا صبح به دلیل گــوش به زنگی و 
اضطراب، خوابشان نبرد که مبادا دوباره زلزله 
بیاید و آن ها آســیب ببینند. گوش به زنگی 
مداوم در افرادی که به اختالل پس از سانحه 
مبتال می شوند، در طوالنی مدت به افت انرژی 
و خستگی مزمن منجر شده و تحریک پذیری 

آن ها را در برابر مشكالت کوچک نیز افزایش 
می دهد. 

در برخــی دیگر نیــز عالئمی مثــل گریز و 
اجتناب مشاهده می کنیم. در بالیای طبیعی، 
بازماندگان زیادی هســتند کــه در صدد بر 
می آیند که موضوع را فرامــوش کرده و اصاًل 
به بــال و حادثه ای که دچار آن شــده اند فكر 
نكنند. آن ها در ظاهر خونسرد و بی تفاوت به 
نظر می رسند و گاهی اوقات هم می گویند که 
این مشكل آن قدر جدی نبوده که دیگران به 
آن بها می دهند. در اصل، این افراد در تالش 
هســتند به موضوع تروما فكر نكنند، ولی در 

اصل، صحنه هــای بالی طبیعــی و ترومای 
ناشی از آن، ایشــان را در خواب و بیداری رها 
نمی کند. از این رو ممكن اســت با درگیری 
چنین اندیشه هایی، احساس ناامیدی کرده 
و بنابراین تالش کنند تا از موقعیت هایی که 
آن ها را به یاد تروما می انــدازد اجتناب کرده 
و در آن موقعیت ها قــرار نگیرند و در صورتی 
که ناخواسته و بدون اراده در این فضاها قرار 
بگیرند، از موقعیت می گریزند و این ســیكل 
معیوب همچنان ادامه پیدا می کند و تنها در 
صورتی که این زنجیره و دور باطل قطع شود، 
می توان به بهبودی و تغییــر نتیجه امیدوار 

بود. 
دسته دیگر، بازماندگانی هستند که تجارب 
هولناکی از بالیای طبیعی داشــته اند؛ تجربه 
زیر آوار ماندن به مــدت طوالنی و تا نزدیک 
مرگ پیش رفتن، می تواند فراموشی یا مسخ 
واقعیت و شــخصیت را نیز به دنبال داشــته 
باشــد. ابعادی از حادثه که فراتر از توان افراد 
است در این وضعیت معموالً سرکوب شده و 
به سطح هوشیار راه پیدا نمی کند و از این رو، 
فرد با فراموشی می تواند خاطره حادثه و بالی 
طبیعی را به یاد نیاورد. بــه همین خاطر، در 
اثر بی توجهی و نادیده گرفته شدن این حالت، 
حتی ممكن است در مورد زنده بودن خود و یا 
در مورد حقیقی بودن رویدادهای زندگی نیز 
دچار تردید شوند. برای نمونه فردی را در نظر 
بگیرید که در زلزله دچار آسیب جدی شده، 
اموال و ســرپناه را به طور کامل از دست داده 
و نزدیک ترین افراد خانواده اش در این حادثه 
از بین رفته اند. این فرد ممكن اســت با ویران 
شدن کاشانه و از دســت دادن اموالش کنار 
بیاید، اما ایــن حقیقت که تــا نزدیک مرگ 
پیش رفتــه و عزیزانش را نیز از دســت داده 
اســت، فراتر از توان خود می داند و نمی تواند 
قبول کند، پس ممكن اســت اصل حادثه را 

کاًل به خاطر نیاورد.

کودکان و بالهای طبیعی 
دکتر پیرنژاد معتقد اســت کودکان مبتال به 
اختالالت استرس، پس از سانحه نیز ممكن 
است بســته به نوع آســیب و مشكالتی که 
برایشــان پیش آمده، عالئــم متفاوتی بروز 

تجربه زیر آوار ماندن به مدت طوالنی و تا نزدیک مرگ پیش رفتن، می تواند فراموشی یا مسخ 
واقعیت و شخصیت را نیز به دنبال داشته باشد. ابعادی از حادثه که فراتر از توان افراد است در 

این وضعیت معموالً سرکوب شده و به سطح هوشیار راه پیدا نمی کند و از این رو، فرد با فراموشی 
می تواند خاطره حادثه و بالی طبیعی را به یاد نیاورد
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دهند. اما نشانه های مشــترکی که در اکثر 
کودکان مبتال به اســترس پس از ســانحه 
وجــود دارد این اســت که درصــد زیادی 
از آن ها قــادر نیســتند به وضــوح درباره 
صحنه های ویرانی و لحظات استرس و تنش 
صحبت کنند و در این موارد دیده می شــود 
که کودکان از شــدت ترس، ســكوت را به 
جای صحبت کردن انتخاب می کنند و تنها 
در حال بــازی و با اســتفاده از تكنیک های 
بازی درمانــی یا روش های تخلیه خشــم و 
هیجانات منفی می توان به آن ها کمک کرد 

تا از ترس هایشان بكاهند. 
تجربــه نشــان می دهد زنــان، افــرادی با 
ضریب هوشــی باالتر، افرادی که در سن و 
ســال میان ســالی قرار دارند، و افرادی که 
قادر هســتند راجع به مشكالتشــان بیشتر 
صحبت کنند، شــانس بیشتری برای بهبود 
و سازگار شدن با شــرایط جدید را دارند. از 
این رو می تــوان گفت که تكنیــک مواجهه 
و وادار کردن افــراد به حــرف زدن درباره 
حادثــه و بالیایی کــه اتفاق افتاده اســت، 
یكــی از بهتریــن روش ها بــرای کمک به 
قربانیان حوادث طبیعی مانند زلزله اســت. 
گاهــی اوقات می بینیــم که برخــی افراد، 
کاماًل منطقی و با تكرار جزئیــات از حادثه 
صحبــت می کنند و هنــگام صحبت کردن 
در چهره شــان هیچ هیجــان خاصی دیده 
نمی شود. از قربانی شدن عزیزانشان صحبت 
می کنند، اما زبان بدنشــان تغییر نمی کند، 
اندوه و احساس گناهی که با آب و تاب از آن 
تعریف می کنند را نمی توان در لحن صدا یا 
حالت صورتشان دید، در این صورت باید به 
بازماندگان کمک شــود تا هیجانات مسدود 
شده خود را تخلیه کنند، چرا که معموالً این 
افراد جنبه هیجانی ماجــرا را از بعد عقالنی 

آن جدا می کنند.

مدل شاهراه گذر از تروما
همچنین در قربانیان یــا بازماندگانی که با 
احســاس گناه ماندگاری دست و پنجه نرم 
می کننــد و خــود را بابت زنده مانــدن و از 
دست رفتن عزیزانشــان در حادثه ای مانند 
زلزله ســرزنش می کنند، باید از روش هایی 

ماننــد جبران اســتفاده کــرد. در حقیقت 
می توان به این افراد یاری رســاند تا با کمک 
به دیگر بازمانــدگان و صحبت کردن درباره 
این احســاس گناه با متخصصان بهداشــت 
روان یا روان پزشــكان، از وضعیت دردآوری 
که در آن قرار دارند رهایی پیدا کنند. نباید 
فراموش کرد بازمانــدگان حوادثی همچون 
ســیل و زلزله که موقعیت های بــه مراتب 
هولناک تری را تجربه کرده اند، ممكن است 
دچار وضعیتی شــوند کــه آن را غیر قابل 
جبران و بدون بازگشــت بدانند. بسیاری از 

این افراد تصور می کنند که این بال و حادثه 
پیشامدی است که به هیچ وجه قابل جبران 
نیســت و کاری از دست کســی برنمی آید، 
بنابراین بهترین کار، ایجــاد حس مبارزه و 
انگیزش بخشی به آن هاســت. در حقیقت 
توصیه می شــود به این افراد کمک کنیم تا 
از وضعیــت قربانی یا از وضعیــت در انتظار 
ناجی مانــدن، به وضعیت مبــارز و جنگجو 
تغییر جایگاه دهند تا بتوانند به زندگی خود 
ادامه دهند. کمک کردن، رفتن به چادرهای 
زلزله زده ها و تحویل بســته های آب و غذا، 
در بلندمــدت دردی از قربانیان دوا نخواهد 

کرد و تنها آن ها را وابسته و وابسته تر خواهد 
کرد و این وابســتگی ممكن است به خشم 
معطوف به خود و دیگران انجامیده و پس از 
فروکش کردن هیجانات و کاهش تدریجی 
کمک ها، شورش و عصیان قربانی ها را در پی 
داشته باشــد و امید نمی رود که آن ها با این 

وضعیت به زندگی عادی بازگردند. 
یک راه دیگر بــرای کمک بــه بازماندگان 
حــوادث بالخیــزی مانند زلزلــه، توجه به 
عقاید و باورهای افراد مصیبت زده و همدلی 
با آن هاســت. معموالً پس از وقــوع حادثه، 

افــكار و باورهــای بازمانده هــا و قربانیان 
تغییر شــكل پیدا می کند. آن ها که تا قبل 
از پیشــامد، دنیا را مكان نســبتاً امنی برای 
زندگی می دانســتند، پس از حادثه، دنیا را 
مكانی به غایت ناامن تصــور می کنند، و به 
گونه ای رفتار می کنند که گویی نمی شــود 
به کســی اعتماد کرد؛ بسیار محتاط و خطر 
پذیر می شــوند. بنابراین توصیه می شــود، 
بازماندگان با درمانگــری زبده و متخصص 
صحبت کنند تــا در کنار او، باورهایشــان 
تغییر کند و باورهای تازه و ســازنده شكل 

 .بگیرد

بازماندگان حوادثی همچون سیل و زلزله که موقعیت های به مراتب هولناک تری را تجربه کرده اند، 
ممکن است دچار وضعیتی شوند که آن را غیر قابل جبران و بدون بازگشت بدانند. بسیاری از این افراد 

تصور می کنند که این بال و حادثه پیشامدی است که به هیچ وجه قابل جبران نیست و کاری از دست 
کسی برنمی آید، بنابراین بهترین کار، ایجاد حس مبارزه و انگیزش بخشی به آن هاست
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توفان زلزله بعد از  چند روز فروکش می کند، اما توفان درد و رنج 
قربانیانش تمام شدنی نیست. بعد از آوار آجر و  سنگ و خاک، حاال 
داغ رفتگان است که روی  روح و جان بازماندگان آوار می شود.  زمین 
مثل چند روز پیش نمی لرزد ،  اما پس لرزه ها در ذهن و روح بازماندگان 

از این حادثه غمبار ادامه دارد.

هر چند به اعتقاد بســیاری از کارشناسان، افراد آســیب دیده در این 
حادثه تا مدتی در شــوک هستند و نشانه های آســیب دیدگی روانی 
آن ها مدتی دیگر نمایان خواهد شــد، اما اعزام تیم های روانشناســی 
به منطقه هــای زلزلــه زده غرب کشــور می تواند تا حد بســیاری از 
تبعات این آســیب های روانی  بكاهد. آن هم در روزگاری که در همان 
ساعت های ابتدایی، غم زلزله زدگان عكس و فیلم می شده و در دنیای 
مجازی دست به دست می شود؛ اتفاقی که نه تنها از اضطراب و شوک 
بسیاری از افراد آسیب دیده کم نمی کند، بلكه  بر نگرانی از دست دادن 
و تنها ماندنشان می افزاید. این درحالی است که این روزها بسیار پیش 
می آید که اعتبار اخبار به دســت فرصت طلبانی قربانی می شــود که 
شایعه پراکنی و تسویه حساب های سیاســی را جایگزین همدردی  با 

قربانیان زمین لرزه می کنند.
 رئیس سازمان بهزیستی کرمانشاه از اعزام یكصد روانشناس به مناطق 
 آســیب دیده خبر داد، اما شــرایط در مناطق آن قدر بحرانی است که 
به توجه بیشتری نیاز اســت. فرید براتی ســده، رئیس  مرکز توسعه 
پیشگیری بهزیســتی کشــور که  در ازگله، کانون اصلی زلزله حضور 
پیدا کرده، معتقد اســت این پیامدهای روان شناختی در برابر چنین 

حوادثی طبیعی است.
او می گوید: واکنش های افراد به وقایع اینچنینی واکنش های طبیعی 
است و ما نباید آن ها را غیرعادی جلوه دهیم و با سالمت روان مرتبط 
کنیم. در حقیقت بایــد اجازه دهیم مردم بعد از مدتی که در شــوک 

چنین حادثه ای هستند، خودشان کمی با آن روبه رو شوند.
بحث مداخله روانی معموالً مــدت کوتاهی بعد از زلزله مؤثر اســت. 
براتی ســده می گوید ایــن خدمات باید بــه صورت خدمــات اولیه 
روان شــناختی صورت گیرد، چرا که مردمی که در شــوک هستند، 

ممكن است به خودشان آسیب برسانند.
به باور این مسئول بهزیســتی، مرحله بعدی چنین مداخالتی،  ابراز 
همدردی اســت؛ هر چند در این میان موج همدردی صورت گرفته از 
سوی بسیاری از آسیب دیده ها بی فایده تلقی شده است. این را خبرنگار 
ما که در منطقه حضــور دارد روایت می کند؛ این که بســیاری از افراد 
آســیب دیده با صراحت اعالم کرده اند که نه همدردی نیاز دارند و نه 

روانشناس! بلكه آن ها محتاج چادر هستند.
البته تبعات روانی چنین رخدادی بعد از گذشت حدود یک ماه نمایان 

می شود. هر چند عواملی وجود دارد که روی این تبعات اثر می گذارد.
براتی سده می گوید:  یكی از این عوامل، خدمات رسانی به موقع در این 
بحران اســت، یا تأمین امنیت برای مردم آســیب دیده که می تواند از 

تبعات روانی آینده بكاهد.

پس  لرزه های 
عاطفی
برای بهداشت روانی بازماندگان 
زلزله سنگ تمام بگذاریم
نگار رجبیان
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نیاز بلندمدت به مشاوره
اعزام روانشناســان به مناطــق زلزله زده، قطعــاً پیامدهای خوبی 
به همراه خواهد داشــت، اما چیزی که باید بدانیم این اســت که 
مداخالت روانشناســی فقط زمانی اثربخش اســت کــه مداوم و 
بلندمدت باشــد. چرا که روانشــناس یا روانپزشــک نمی تواند در 
عرض چند دقیقه یا چند ســاعت مشــكل روحی و روانی افراد را 
بررسی و رفع کند، بلكه باید با حضور چندروزه و حتی چندماهه و 

با مشاوره های بلندمدت، به کمک زلزله زدگان بشتابد.
از سوی دیگر، موضوع روانشناسی بحران مطرح است، زیرا از لحاظ 
روانی مواجهه با افراد آســیب دیده در حادثــه ای همچون زلزله، با 

دیگران تفاوت های بسیاری دارد.
به باور کارشناسان، شوکی که از این حوادث به افراد وارد می شود، 
کارایی مغــز آن ها را کاهــش می دهد و کیفیت زندگــی را پایین 
می آورد کــه فقط روانشناســانی که دوره هایی در زمینه شــرایط 
بحرانی گذرانده اند، می دانند چطور باید با ایــن افراد برخورد و به 
آن ها کمک کنند و با یک یا دو جلسه نمی توان آسیبی را که به این 

افراد وارد شده، درمان کرد.
نكتــه ای که فرید براتی ســده هم بــا آن موافق اســت و تداوم در 
مشــاوره ها را در کاهش تبعات آســیب های بعدی مهــم و مؤثر 

می داند.
بهبود شــرایط روحی و روانی زلزله زدگان در گرو مســائل زیادی 
اســت که حضور روانشناسان یكی از آن هاســت. در این بین نباید 
فراموش کرد که حتی اطالع رســانی غیرحرفــه ای نیز می تواند به 
زخم های آن ها نمک بپاشد و شــرایطی ایجاد کند که آن هایی که 

زنده مانده اند نیز برای سال ها قربانی زلزله باقی بمانند.

بحران در اطالع رسانی
در این میان اما فقط آالم مردم کرمانشاه نبود که به چشم می آمد. 
اخبار منتشر شده در رابطه با این حادثه و نحوه اطالع رسانی از آن 
به نوعی بود که در برخی موارد فقط به درد این افراد اضافه می کرد. 
در ساعت های ابتدایی، شایعات بســیاری دست به دست می شد و 

پس از آن موجی از تسویه حساب های سیاسی منتشر شد.
عباس اســدی، اســتاد ارتباطات، معتقد است رســانه های ایران 

هیچ وقت در رابطه با روزنامه نگاری بحران خوب عمل نكرده است.
او می گوید: زلزله غرب کشــور نشــان داد روزنامه نــگاری ایران 
همچنان در بحــران به ســر می بــرد. اتفاقی که بیــش از آن که 
نشــان دهنده منطقه های بحرانی زلزله باشد، نشان دهنده بحرانی 

جدی در روزنامه نگاری ایران است.
او بی توجهی رســانه های ایران به ابعاد دیگر این رخداد را نشانه ای 
از کمبودهای بســیار در روزنامه نــگاری ایران می دانــد. به باور او 
رســانه های ایران در مواقع بحرانی نمی توانند رسانه ای معتبر برای 

مردم باشند و برای آن ها خدمات خبری خوبی ارائه دهند.

شلیک به امید بازماندگان
آفت های اطالع رسانی در زلزله کرمانشــاه فقط شامل شایعات فراوان 
در ساعت های اولیه حادثه نبود، چراکه بســیاری از اخباری که حتی 
از رسانه های رسمی منتشــر می شــد، چندان با نوع خدمات رسانی 

همخوانی نداشت.
به همین دلیل می توان گفت اطالع رسانی نامناسب، امید بازماندگان 
را نیز نشــانه رفته اســت، زیرا این باور را در آن ها ایجــاد می کند که 

برنامه های نجات آن ها، نمایشی بیش نیست.

آن طور که از مناطق آسیب دیده خبر می رسد،  مسئله ای که در منطقه 
از سوی بسیاری از افراد مورد سؤال قرار می گیرد، مواردی از این دست 
اســت که مثاًل چرا گفته می شــود 20 هزار چادر برای آن ها فرستاده 

شده، اما هنوز بسیاری از آن ها بدون چادر مانده اند.
 اسدی در این باره معتقد اســت، مفهوم »شهروندـ  خبرنگار« در ایران 
شهید شده است، چرا که رســانه های ایرانی شاهدان عینی را با مفهوم 

روزنامه نگاری شهروندی اشتباه گرفته اند.
او می گوید: رســانه ها باید اعتبار خود را از طریق روزنامه نگارانشــان 
به دســت بیاورند، اما نه تنها چنین نمی کنند، بلكــه برخی با تحلیل 
عكس های شــاهدان عینی، تحلیل می نویسند و باعث خدشه هایی به 

باور آسیب دیدگان می شوند.
او به موج سواری بسیاری از افراد سودجوی رسانه ای هم اشاره می کند 
و می گوید: جامعه ایرانی شفاهی است و افكار ما افكاری متزلزل. همین 
است که هر حرفی توسط هر کسی خیلی زود پذیرفته می شود. در این 
میان بسیاری هستند که از این موج استفاده می کنند. استفاده از این 
شرایط بحرانی برای مصارف سیاسی امری بسیار مذموم است، ولی ما 

باید سعی کنیم تبعات اینچنینی را در رسانه ها کمتر کنیم.
از تكان های شدید زمین در مناطق زلزله زده شاید کاسته شده باشد، اما 
زلزله ای که زندگی بازماندگان را نشانه رفته، در حال جان گرفتن است. 
به همین دلیل مســئوالن باید برای بهداشــت روح و روان بازماندگان 

 .سنگ تمام بگذارند

بهبود شرایط روحی و روانی زلزله زدگان در گرو مسائل زیادی است که حضور روانشناسان یکی از 
آن هاست. در این بین نباید فراموش کرد که حتی اطالع رسانی غیرحرفه ای نیز می تواند به زخم های آن ها 

نمک بپاشد و شرایطی ایجاد کند که آن هایی که زنده مانده اند نیز برای سال ها قربانی زلزله باقی بمانند

اعزام روانشناسان 
به مناطق زلزله زده، 

قطعاً پیامدهای 
خوبی به همراه 
خواهد داشت، 

اما چیزی که باید 
بدانیم این است 

که مداخالت 
روانشناسی فقط 
زمانی اثربخش 

است که مداوم و 
بلندمدت باشد
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مقاله

بعد از حوادثــی مانند بالیــای طبیعی، یک
PTSD  یا اختالل استرس پس از یک ضایعه 
در فــرد حادثه دیده بروز می کنــد. حوادثی 
مانند ســیل یا زلزله در این دسته بندی قرار 
می گیرند. در واقع این ســندرم زمانی پیش 
می آید کــه رویــداد رخ داده از ســطح توان 
روانی فرد باالتر اســت. برای مثال فرد خانه و 
نزدیكانش را از دســت می دهد و این مسئله 

آسیب های زیادی برای او باقی می گذارد.
چنین حوادثی اگرچه برای افراد زیادی اتفاق 

می افتد، اما همین مســئله باعث می شــود 
تمرکز دیگــران از روی یک فــرد که امكان 
دارد یک کودک باشد، برداشته شود و همین 
مســئله میزان آســیب را افزایش می دهد. 
وقتی فرد در شرایط ســوگ قرار می گیرد و 
برای مثال پدر یا مادرش را از دست می دهد، 
زمانی که به آن ها فكر می کند و خاطراتشان 
را یــادآوری می کند، نزدیكانــش در کنار او 
هســتند و دلداری می دهند، اما در شرایطی 
مانند زلزله، فرد، نه تنها چندین نفر را از دست 

می دهد، بلكــه خانه اش نیز کــه محل امن 
اوست، ویران می شود و هر کسی به فكر داغ 

خود است.
وقتی یک فرد با یک مشكل مواجه می شود، 
او را درمان می کنیم، اما وقتی افراد زیادی با 
مشكل مواجه می شوند، به احساسات تک تک 
آن ها توجه نمی شــود؛ چراکه همه به دنبال 
رفع نیازهای جسمی آسیب دیدگان هستند 
و فرصتی بــرای رفع نیازهــای روحی وجود 
ندارند. بنابرایــن امنیت روحی بــرای افراد 
تأمین نشــده و ترس ها و اضطراب های آن ها 

باعث می شود آسیب پذیر شوند.
وقتی فــرد در مرحله اول که انــكار واقعیت 
اســت قرار دارد، تالش می کند تا خودش را 
صرفاً زنده نگه دارد، آرامشــش را حفظ کند 
و به اطرافیان رســیدگی کنــد. بنابراین فرد 
مجبور است حجم مشــكالت را انكار کند و 
در نهایت خشــم زیادی در درونش انباشته 
می شــود. این خشــم باعث ایجاد کابوس، 
رفتارهای تهاجمی و برهم خوردن تمرکز او 
خواهد شد. گاهی فرد به این دلیل که کسی 
نیســت با او درباره این خشــم صحبت کند، 
نوعی احساس انتقام گیری نسبت به افرادی 
که در مكان هــای دیگر زندگــی می کنند و 

خانه هایشان خراب نشده است، پیدا می کند.
گاهی حجم ناراحتی کودکان در بزرگســالی 
تبعاتــی ماننــد تــرس، ناخن جویــدن یا 
شــب ادراری به همراه خواهد داشــت. حتی 
ممكن اســت کودک دوســتی را ببیند که 
مــادرش در کنــارش اســت، در حالی که 
او مادرش را از دســت داده؛ ایــن غم باعث 
می شود کودک نسبت به او احساس حسادت 
پیدا کنــد. گاهی فــرد آســیب دیده مدت 
کوتاهی به متخصصــان مراجعه می کند، اما 
اغلب نیاز است تا تحت درمان طوالنی مدت و 
مداوم قرار گیرد، شاید چندین سال و ماه نیاز 

باشد تا فرد با حادثه رخ داده کنار بیاید.
مختل شــدن حس امنیت مشــكل دیگری 
است که در چنین شرایطی پیش می آید. در 
این شرایط فرد دچار شوک، تحریک پذیری، 
نابــاوری و خودسرزنشــی می شــود. او فكر 
می کند »حتمــاً کار بدی کــرده ام که خدا 
جوابم را این طور داده اســت« و در اثر همین 

چگونه با کودکان و 
بازماندگان زلزله 

رفتار کنیم؟
گوهر یسنا انزانی

روانشناس كودک و رئیس كلینیک روانشناسی تنفس
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افكار دچار بی خوابی، ضربان قلب باال، شوک، 
میگرن، معده درد و... می شود. آسیب دیدگان 
در این مرحله حتی امیــدی ندارند. تا زمانی 
که خانه هایشان دوباره ساخته شود، مدت ها 
زمان نیاز است، این در حالی است که حتی با 
وجود برگشت شرایط زندگی به حالت قبل، 

عزیزانشان دیگر در کنارشان حضور ندارند.
در کودکان، »ترس از جدایــی« در حوادثی 
ماننــد زلزله باعث می شــود آن هــا مدام به 
پدر و مادرشــان چسبیده باشــند. کودکان 
آســیب دیده بعد حوادثی مانند زلزله از تمام 
بیگانه  ها می ترســند و نســبت بــه دیگران 
بی اعتمادند، چرا که فكــر می کنند اگر پدر 
و مادرشــان قوی تــر بودند، آن هــا را حفظ 
می کردنــد، اما حاال بــا این اتفــاق، دیگر به 
کســی اعتماد نمی کنند. ترس هــای آن ها 
از تاریكی، اشــیا و... افزایــش می یابد و دائم 
دچار رؤیاهای ترسناک می شوند. همچنین 
آن ها برگشت پذیری به دوران نوزادی دارند. 
برای مثال رفتارهایی ماننــد ناخن جویدن، 
شــب اداری، جیــغ زدن و... را از خــود بروز 
می دهند. حتی گاهی برخــی از آن ها دچار 
لكنت زبان می شــوند. ابتال بــه غمگینی و 
افسردگی شدید در کودکان سنین دبستان 

بیشتر است.
در همه افراد تــرس از دســت دادن والدین 
وجــود دارد و بــرای این کــودکان ترس از 
دست دادن عزیزان خیلی شــدیدتر است و 
مشكالت تحصیلی و برهم خوردن تمرکز در 
آن ها شیوع بیشــتری دارد. همچنین امكان 
دارد کــودک دچار عالئم بیش فعالی شــود 
و به او داروهایی داده شــود که نباید استفاده 
کند. شكم درد، سرگیجه، اسهال، استفراغ یا 
یبوست، رفتارهای خشــن مثل کوبیدن سر 
به دیوار و پرخاشــگری در کودکان افزایش 

می یابد.
اغلب این آسیب ها تا بزرگسالی ادامه می یابد 
و در صورت درمان نشــدن، زندگــی آن ها را 
تباه می کند. در نوجوانان با بیشترین آسیب 
روبه رو هستیم و این آسیب حتی از کودکان 
بیشتر اســت. زیرا از نوجوان انتظار بیشتری 
وجود دارد که »تو بزرگ شده ای« و به او گفته 
می شود »گریه نكن، درست می شود« این در 

حالی است که نوجوان درک انتزاعی ندارد و 
نمی تواند آینده را تصــور کند. بنابراین چون 
اطرافیان به اشتباه یک نوجوان 12 ساله را در 
حد یک بزرگسال می دانند، اجاره نمی دهند 
تا او بــا صحبت درباره احساســاتش، تخلیه 
هیجانی شود و یا گریه کند. این نوجوانان در 
آینده احســاس انتقام گیری، دردهای بدنی 
شــدید، تیک های بدنی و پرخاشگری پیدا 

می کنند.
گاهی افــراد متخصص هم بــه محل حادثه 
می روند، اما درباره اصــول مداخله در بحران 
چیزی نمی دانند. افــرادی که برای کمک به 
این مناطق می روند، بایــد از قبل مداخله در 
بحران را آموخته باشــند. برای مثال نباید با 
افراد آسیب دیده »هم دردی« کنند، بلكه باید 
با او »همدلی« داشته باشند؛ یعنی اگر مشاور 
هم شروع به گریه با فرد آسیب دید ه کند، فرد 
فكر می کند چه بدبخت است که مشاور هم به 

خاطر او گریه می کند.
فرد متخصص نباید کسی را قضاوت کند، بلكه 
باید پذیرای حس آسیب دیدگان باشد. وقتی 
اعالم می کنیم به کمک روانشناسان احتیاج 
داریم، روانشناسان باید بدانند که اگر مداخله 
در بحران را نمی داننــد، به این مناطق نروند؛ 
چرا که آسیب های بیشتری برای افراد ایجاد 
خواهند کرد. متخصصــان توصیه می کنند 
کودک را نباید از والدین یا فرد امنی که برای 
او باقی مانده جدا کــرد. باید اجازه داد بچه ها 
حرف بزنند و بازی کنند. کــودکان قبل 12 
ســال، با بازی کردن می تواننــد هیجانات و 

خشم هایشان را تخلیه کنند.
ابراز محبــت به کودکان در شــرایط بحرانی 
بسیار مهم اســت. کودکان را باید در آغوش 
بگیریم. فكر نكنیم یک پسر نوجوان 12 ساله 
دیگر بزرگ شــده اســت و به آغوش گرفتن 
نیازی ندارد. حتی توصیه می کنیم والدین و 
نزدیكان، کودک و نوجوان را ســریع از خود 
جدا نكنند و اجازه دهنــد در آغوش آنان آرام 

بگیرند.
در این شرایط اگر مدرســه ای در چادر دایر 
شد، نباید انتظار زیادی برای انجام تكالیف و... 
از بچه ها داشت. شاید کودک بخواهد درباره 
اتفاقی بارها و بارها صحبت کند و باید اجازه 

داد او تا زمانی کــه می خواهد، درباره کابوس 
و مشكالت صحبت کند. باید ترس و اضطراب 
کودک را درک کرد. همچنین کودکان قبل 
5 سال درک درستی از مرگ ندارند، بنابراین 
نباید با آن ها با اســتفاده از کلمات و مفاهیم 
دشوار صحبت کرد. نباید از آن ها مدام سؤال 
کرد »االن چه حسی داری؟« بلكه باید اجازه 
داد خودشان صحبت کنند. حتی یک جمله 
ساده ولی اشــتباه برای یک کودک قبل 12 
سال و نوجوان قبل 18 سال، ممكن است یک 

فاجعه در بزرگسالی خلق کند.
باید اجازه دهیم کودک حتی حسادت هایش 
را بیــان کند. همچنیــن نبایــد او را مجبور 
کنیم به مكانی که قباًل بــوده دوباره برگردد. 
می توان کودکان را با چیزهای کوچک مانند 
یک هدیه کوچــک دل خوش کرد. همچنین 
باید احســاس گناه او را بپذیریــم. مثاًل اگر 
کودک فكر می کند که فرد خوبی نبوده است 
که پدر و مادرش را از دســت داده، نباید به او 
بگوییم: »تو خیلی پســر خوبی بودی و این 
خواست خدا بوده است«، بلكه باید احساس 
او را بپذیریم، چراکه کودکان کوچک معموالً 

درکی از خداوند ندارند.
ناآرامــی کــودکان و بزرگســاالن را بایــد 
پذیرفت. آن ها حتی گاهــی دچار دردهای 
عضالنی می شــوند، به همین دلیــل باید از 
آن ها بخواهیــم نفس های عمیق بكشــند. 
در این شــرایط معموالً بیشتر از روانپزشكی 
کمک گرفته می شود و برای آسیب دیدگان 
دارو تجویــز می شــود. این حیطــه اگرچه 
به شــكل مقطعــی می تواند کمــک کند، 
اما روانشناســی بــا گفتگــو، هنردرمانی، 
بازی درمانی و... به بهبود رفتارها و شناخت 
افراد کمــک می کند تــا فرد دیگــر تنها با 
دارو بــه دنبال حل مشــكالتش نباشــد. با 
دارودرمانی فرد مجبور می شود در سال های 
بعد تنها دوز داروهایش را بدون حل مشكل 
افزایش دهد. دارو گرچه روی وضعیت خواب 
افراد تأثیر می گذارد، اما آن ها را به وضعیت 
انكار می برد و بــرای مثال باعث می شــود 
کودک دیگر درباره هیجانش صحبت نكند. 
بنابراین حضور یــک روانپزشــک در کنار 
 .روانشناسان کمک کننده تر خواهد بود

ابراز محبت به کودکان در شرایط بحرانی بسیار مهم است. کودکان را باید در آغوش بگیریم. فکر نکنیم 
یک پسر نوجوان 12 ساله دیگر بزرگ شده است و به آغوش گرفتن نیازی ندارد. حتی توصیه می کنیم 
والدین و نزدیکان، کودک و نوجوان را سریع از خود جدا نکنند و اجازه دهند در آغوش آنان آرام بگیرند

گاهی افراد 
متخصص هم 

به محل حادثه 
می روند، اما درباره 

اصول مداخله 
در بحران چیزی 

نمی دانند. افرادی 
که برای کمک به 

این مناطق می روند، 
باید از قبل مداخله 

در بحران را 
آموخته باشند. 

برای مثال نباید با 
افراد آسیب دیده 

»هم دردی« کنند، 
بلکه باید با او 

»همدلی« داشته 
باشند؛ یعنی اگر 
مشاور هم شروع 

به گریه با فرد 
آسیب دید ه کند، 

فرد فکر می کند چه 
بدبخت است که 

مشاور هم به خاطر 
او گریه می کند
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یاد

1
حافظه ام زیاد خوب نیست و تاریخ های دقیق 
را به یاد نمی آورم. شاید هم به خاطر این باشد 
که رخدادهای زیادی را دیده و شــنیده ام و 
همین، ذهن آدم را انباشــتة دانسته می کند 
و وقتی نیازمنــدی چیزی را به یــاد آوری، 
ناگهان با هــزار چیز دیگر قاتی می شــود و 
مجبور می شــوی که از خیر همــه بگذری... 
اما چیزها و کسانی هســتند که هر چه کنی، 
نمی توانی آنان را از یاد ببری... آن قدر ماندگاِر 
ذهنت می شــوند کهـ  راســتش را بگویمـ  

»نمی خواهی« فراموششان کنی.
2

شانزدهـ  هفده ســال پیش بود که مجموعه 
شعر »ســكوت صبور«م منتشر شد. داستان 
عجیبی هم داشــت. دوســت بزرگــواری، 
مجموعه را برای خواندن گرفتــه بود و بعد، 

بی هماهنگی مستقیم، همه امور انتشارش را 
انجام داده بود و من مانده بودم و مجموعه ای 
که می خواســتم یا نمی خواســتم، در مسیر 

انتشار بود.
مجموعــه کــه منتشــر شــد )بــا همــه 
بی نظمی هایش( کســی از دوستانم تماسی 
گرفت و اشــاره ای به نقد بانو مهری ماهوتی 
بر مجموعه کرد که همان وقــت، در روزنامه 

کیهان منتشر شده بود.
نقــد را خوانــدم. دقیــق و مهربانانــه بود... 
همان طــور که بارهــا تالش کرده بــودم بر 
مجموعه های داســتان این و آن بنویســم و 
شــاید از کار درنیامده بود. مهم ترین بخش 
آن، نوشــته ای بود درباره غزل مرثیه ای برای 
حضرت زهرا)ســالم خدا بر او(. مطلع غزل و 
شــموِل دو وزنی آن، بانو را به اشتباه انداخته 

بود:

با طنین صدای تو ماندم
یاعلی، من برای»تو« ماندم...

بانو ماهوتی در اشاره ای نوشته بود که شاعر، در 
بیت های بعد، وزن را اشتباه گرفته و هماهنگی 
آن را از دســت داده اســت. نمی دانستم باید 
چه می کردم. آن قدر رو نداشــتم که با استاد، 
زنده یاد قیصــر امین پــور مشــورت کنم و 
حتی تا مدت ها صدای خــود مجموعه را هم 

درنیاوردم... انتشار مجموعه و من؟!... 
برای خــودم مضحک بود و اگــر رخدادهای 
پنهان و بی اختیار پشــتش را ندیــده بودم، 
شاید همه نسخه هایش را گردآوری و پنهان 

می کردم!
هفته آینده، باز همان دوست تماسی گرفت 
و باز اشــاره به نقد تازه ای کرد که بر نقد بانو 
ماهوتی نوشــته شــده بود... نقدی از استاد 
محمدجــواد محبت... خوب یادم اســت که 
پانوشت آن هم با تأکید، اسم کرمانشاه را در 

ادامه اسم استاد آورده بود.
ِمهری تــازه به من و اشــاره ای بــه نقد بانو 
ماهوتــی و تأکید بــر نكتــه مغفول مانده و 

خالصه، زنگی در ذهنم بر اسم استاد.
3

مهدی کاموس دعوت کرده بود... خوب یادم 
است. قرار بود بروم به ســنندج برای داوری 
جشنواره ای ادبی که بر پیشانی اش، انتساب 

به فرزندان شاهد را داشت. 
با این که زیاد رغبتی بــه داوری و افتادن در 
دشــوارِی حالل و حرامش)!( ندارم، اما شیوه 
دعوت مهدی، برده شدن اسم استاد محبت و 
این که ایشــان هم در میان داوران بود و اسم 
بچه های شــاهد )که سه ســال مربی یكی 
از مدارسشــان بودم( مرا به ســوی پذیرفتن 
دعوت برد و تا ســر جنباندم، با ســاک آماده 
و بلیت کرمانشــاه )و هدِف ســنندج( راهی 

فرودگاه بودم.
مهــدی تأکید کــرده بــود که خــودش، 
محمدرضا بایرامی و اســتاد محبت، زودتر از 
من بــه اردوگاه خواهند رفت و من، به محض 
رسیدن به فرودگاه کرمانشــاه، باید با راهنما 
و راننده ای که به استقبالم می آمدند، به سوی 
سنندج حرکت می کردم. نشانی های ظاهری 

سیدمحمد سادات اخوی

محمدجواد»محبَّت«... محبَّت...

اِی قربان این آدم!
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راننده را گرفتم و حرکت کردم.
پایم که به سالن استقبال فرودگاه کرمانشاه 
رســید، راننده و پیرمرد راهنما که مرا زودتر 
شــناخته بودند، به اســتقبالم آمدند. چهره 
راننده را خوب به یاد نمــی آورم و همین قدر 
می دانم کــه چیــزی بیشــتر از راننده های 
همیشه آشنای ما داشت... معلوم بود که اهل 

مطالعه و آشنا با اردوهای ادبی بود.
اگر اشتباه نكنم، یكیـ  دو ساعتی تا سنندج 
راه داشتیم و مانند همیشه، در منگنه چگونه 
آغاز کردن ســخن مانده بودم کــه راننده و 

پیرمرد راهنما، سر گفتگو را باز کردند. 
راننده بیشتر از پیشــینه ادبی و سن و سالم و 
ارتباط ناباورانه شــان)!( می پرســید و من، از 

اشتیاق دیدار استاد محبت می گفتم.
پیرمرد، لبش را جمع و جــور کرد و با حالتی 

که خوشم نیامد، گفت: 
ـ اگه داوریت هم مثل آدم شناسیت باشه، خدا 

به داد بچه های مردم و آثارشون برسه...
جاخورده بودم. 

راننده، لبخندی زد و چیزی نگفت. 
این بار از هردوشان خوشم نیامد. 

پیرمرد که انگار زورش آمده بود کسی با سن 
و سال من به داوری انتخاب شده باشد، سری 

جنباند و ادامه داد:
ـ البته شما شــاعرا و نویســنده های بیچاره 
تهرون، حــق دارین کــه این یــارو محبت 
رو نشناســین... بایــد از ما کــه اصالتمون 

کرمونشاهیه بپرسین...
برای پیرمــرد مهم نبود کــه بال بال می زدم 
بحث را عوض کنم و حتــی یادآوری ماجرای 
نقدهای روزنامــه کیهان هم افاقــه نكرد و 
پیرمرد، از کودکی و هم محلی با استاد شروع 
کرد و رسید به تقلبش در جشنواره های ادبی 
کرمانشاه و چاپ آثار نوجوانان شاعر و گمنام 

به اسم خودش... 
حافظه عجیبی هم داشت... 

تک تک شعرهای سرقتی را می خواند و با همه 
وجودش تالش می کرد سر تا ته افشاگری اش 
خوب به ذهنم فــرو برود و دســت آخر هم 
شروع به گفتن چیزهایی کرد که دیگر کفرم 

را درآورد و برخورد تندم را برانگیخت.
نمی خواســتم بیــش از آن وارد زندگــی 

خصوصی استاد بشوم و تأکید می کرد که:
ـ استاد محبت، آدم دوست داشتنی ایه.

پیرمرد هم ول کن نبود و همراه نیشخندهای 
معنی دار راننده که گاهی همپای او می شــد 
و با حرکت ســر و صورت، تأییدش می کرد، 

حرف هایش را ادامه می داد:
ـ اینا رو می گم که اینجوری شیفته و مشتاق 
هر ننه َقمری نشــی پســر!... تو االن جوونی 
و هنوز این جماعــت شــاعرای پیرپاتال رو 

نمی شناسی.
از جایی که پیرمرد ســكوت کرد تا اردوگاه، 
بیش از نیم ســاعت راه بود و من، از یک سو با 
حرف هایش درگیر بودم و از یک سو با مهدی 
کاموس دســت به یقه که چــرا از میان همه 
پیامبــران، جرجیس را برای اســتقبال من 

فرستاده بود.
انگار کســی با ماژیكی یغور، روی عكســی 
شــفاف از بهترین آدِم ذهنم خط های ناجور 
کشــیده بود... طوری که دیگر برایم شــفاف 

نبود. 
خدا خدا می کردم که زودتر برسیم و رسیدیم.

مثل پرنده ای کــه از قفس پریده باشــد، از 
خــودروی دولتی پایین پریدم و با تشــكری 
بی حس و حال، پشــت به راننــده و پیرمرد، 
نشــانی محل اقامت داوران را گرفتم و راهی 

شدم.
دیدار مهدی هم مشتاقانه بود و هم عصبی. 

تندی گفتم:
ـ آدم قحط بود که اینا رو فرستادی؟

ـ چی شده مگه؟
ـ َدِم در بگم؟!

ـ خب نه، بیا تو!
ـ اول بگو ببینم... استاد محبت کجاست؟

مهدی، انگار که هنوز از برخورد اولم گیج بود، 
گفت:

ـ چطور کجاست؟
ـ چطور چی کجاست؟

ـ مگه با راننده نیومد دنبالت فرودگاه؟
ـ دنبال من؟

ـ خب آره دیگه... پیرمرده کــه همراه راننده 
بود دیگه!

داشتم می مردم از خجالت.
گاهی وقت ها، بغض، درست سر جای خودش 

می نشیند. 
مهدی ادامه داد:

ـ امان از دست استاد!... شوخی و عادتشه بابا، 
سِر کارت گذاشته که زیاد بزرگش نكنی.

4
لباس پوشیده با آژانِس ایستاده َدِم در مجتمع 
و آماده رفتن، کنترل تلویزیون را به دســت 
گرفته ام و با هدف خاموش کردنش، تصمیم 

می گیرم شتابزده، شبكه ها را مرور کنم.
ناگهان خشكم می زند: استاد محبت!... حرف 

می زند و همراه دوربین راه می رود. 
صدا را بلندتر می کنم:

ـ وقت آزادتون رو چی کار می کنین؟
استاد می خندد:

ـ واقعاً بگم؟
ـ خب بله دیگه.

ـ کارتون می بینم! 
اسم کارتون ها را هم می گوید! 
صدای خنده ام بلند می شود... 

اِی قربان این آدم!
5
چشم هایم غرق خوابند. 

صفحه میــل را می بندم و همــه صفحه های 
دیگر را. 

ناگهان خواب از سرم می پرد. 
در ذهنم دنبال اسم پایگاهی می گردم که در 
آخرین لحظه بستن صفحه اش، تصویر استاد 

را جزو خبرهایش دیده ام.
دوباره همان پایــگاه را باز می کنم و خبر کنار 

عكس را می خوانم. 
دلم فشرده می شود:

اســتاد، دچار ضایعه مغزی و تكلمش دچار 
مشكل شده است. 

اشک و لبخند با هم می آیند و دعا هر دو را در 
مشت می گیرد.

دوبــاره لبخنــد می زنــم و همان طــور که 
چشم هایم آماده باریدن اند، زیر لب می گویم:

ـ اِی اســتادخان!... تــا خوب بشــی، دیگه 
نمی تونی آدمای ســاده رو ســر کار بذاری و 

نذاری که دوستت داشته باشن... 
دیــدی آخــرش حــق بــا مــن بــود 
کــه  می گفتــم: »اســتاد محبــت آدم  

 !دوست داشتنی ایه«؟

برای پیرمرد مهم 
نبود که بال بال 

می زدم بحث را 
عوض کنم و حتی 
یادآوری ماجرای 
نقدهای روزنامه 
کیهان هم افاقه 

نکرد و پیرمرد، از 
کودکی و هم محلی 
با استاد شروع کرد 

و رسید به تقلبش 
در جشنواره های 
ادبی کرمانشاه و 

چاپ آثار نوجوانان 
شاعر و گمنام به 

اسم خودش... 
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امیر معــزی، از شــاعران دربار ملكشــاه 
ســلجوقی در قرن ششــم، شــعر بســیار 
مشهوری دارد که می توان آن را حرف امروز 

ما دانست. معزی می گوید: 
خون دلم از دیده روانست از آنک
از دل برود هر آنچه از دیده برفت

این روزها مــردم ما داغــدار زلزله در غرب 
کشورمان هســتند. در صد ســال گذشته 
بیش از 1500 بار زلزلــه در ایران رخ داده و 
در بســیاری مواقع ما را داغدار کرده است. 
اما تكرار این حادثه ما را به نوعی سازگاری 
و سازش با زلزله ســوق داده است. یكی از 
راهبردهای جمعی ما برای این ســازگاری، 
»به فراموشــی ســپردن زلزله« اســت. ما 
به ســرعت تنها چند روز بعــد از هر زلزله، 
حتــی ویرانگرترین آن هــا، آن را از خاطر، 
ذهن و ضمیرمــان دور و محو می ســازیم. 
این واقعیت کــه ایران بر روی گســل های 
زلزله خیز قرار دارد همچون نور خورشید در 
روز روشن، بر همه ما آشكار است، اما مایل 
نیســتیم تهدید زلزله را جــدی بگیریم. ما 
نمی خواهیم خاطرمان را با یاد زلزله مكدر 
کنیم، ما میلی آشكار به پنهان کردن فوری 
پیامدهای زلزله داریــم. وقتی که در رودبار 
و منجیل در 29 خــرداد 1369 زلزله آمد و 
35/000 نفر جان خود را از دســت دادند، 
بیش از 200 هزار واحد مســكونی تخریب 
شــدند و حدود 500/000 تن بی خانمان، 
گمان نمی رفت که فاجعه ای به این بزرگی 
از خاطره و ذهن ما دور شــود؛ اما شد. پنج 
دی 1382، بــار دیگر در بــم زمین لرزید 
و 50 هــزار نفرقربانی شــدند و 100 هزار 
نفر دیگــر هــم بی خانمان. بــاز هم گمان 
نمی کردیم کــه زلزله را از یــاد ببریم، ولی 
به ســرعت آن را هم به فراموشی سپردیم. 
داستان فراموشی زلزله ها بسیار ساده است. 
ما در مدت کوتاهی بعــد از زلزله به زندگی 
روزمره و عادی مان باز می گردیم و فراموش 
می کنیم که بایــد تهدید زلزلــه را جدی 
بگیریم و برای مواجهه بــا آن آموزش های 
ضروری و مؤثــر ببینیم، ســاختمان ها را 
ایمن سازی کنیم، سازمان های امدادونجات 

سیاست حافظه؛ راهبردی 
برای مواجهه با زلزله

نعمت اهلل فاضلی
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نظر
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توانا ایجــاد کنیم، قوانین و مقــرارت کارآمد 
و مناســب برای مواجهــه و پیشــگیری از 
پیامدهــای زمین لــرزه وضع کنیــم، و نوع 
خاصی از مدیریت شــهری، نظام مهندسی 
و فرهنگی را شــكل دهیم که امكان مواجهه 
سازنده و کارآمد با پدیده همیشگی زمین لرزه 
را برای جامعه ممكن سازد. در این یادداشت 
می خواهم پیشــنهاد کنم کــه بیاییم راهی 
برای جلوگیری از به فراموشی سپردن تهدید 
زلزلــه پیدا کنیم. پیشــنهاد من این اســت 
که سیاســت حافظه ســازی را دنبال کنیم؛ 
یعنی بــا روش های مختلف به طور مســتمر 
و ســازمان یافته تهدید زلزلــه را در برابر دید 

همگان قرار دهیم.
یكی از ابعــاد مهم مواجه با پدیده یا مســئله 
زلزله در ایــران، شــكل دهی به سیاســت 
فرهنگــی و اجتماعی برای حســاس کردن 
جامعه و سازمان هاست، تا بتوان سیاست ها، 
خط مشی ها و عملكردهایی برای پیشگیری 

از پیامدهای مخرب آن اتخاذ کرد.
در دهه های اخیر، در ایران تالش های زیادی 
برای پیشــگیری از پیامدهای مخرب زلزله 
انجام شده اســت. از جمله این خط مشی ها و 
سیاست های اعمال شده، تأسیس پژوهشگاه 
بین المللی زلزله شناســی و مهندسی زلزله 
است. با تأســیس این پژوهشگاه و گسترش 
تحقیقات فنی و علمی، امروزه پژوهشــگران 
ایرانی به دانش فنی و علمی ارزشــمندی در 
این زمینه دست یافته اند و همچنین محققان 
توانمند و متخصص در حوزه زلزله شناســی 
تربیت شده اند. سیاســت دیگر، تغییر قوانین 
ساخت و سازهای شــهری برای مقاوم سازی 
ساختمان ها بود که بعد از وقوع زلزله منجیل و 
رودبار اعمال شد و دستورالعمل های مدیریت 
شــهری کاماًل تغییر کرد. عالوه بــر این، با 
بهبود مواد و مصالح ساختمانی و به کارگیری 
راهبردهــای طراحی و معماری و ســاخت 
مسكن، پیامدهای مخرب زلزله کاهش پیدا 

کرده است.
با وجود این که شدت زلزله اخیر غرب کشور 
باالی 7 ریشــتر و شــدیدتر از زلزله های بم، 
رودبار و منجیل بود، خســارات جانی و مالی 
کمتری نســبت به آن ها به وجود آمده است. 

از این رو، می توان گفت سیاســت های علمی 
و فنی اتخاذشــده تا حدودی اثربخش بوده 
اســت. اما برای مدیریت اجتماعی و فرهنگی 
زلزله الزم است عالوه بر سیاست های فنی و 
علمی یا دانشــی که در دهه های اخیر اتخاذ 
شده است، نوعی سیاست حافظه جمعی نیز 
شكل گیرد. آنچه پیامدهای زلزله را وسیع و 
غیرقابل کنترل می سازد، شدت زلزله نیست، 
بلكه تهدید زلزله و جدی نگرفتن این تهدید 
توسط سازمان ها و مردم است؛ زیرا با این که، 
در دهه های اخیر از نظر وضع قوانین و از دید 
علمی، در زمینه زلزلــه آگاهی های به وجود 
آمده اســت و قوانین و مقررات ساخت وساز 
شهری نیز تغییراتی داشــته است و حتی در 
نظام آموزشی، مدارس و رسانه ها نیز تا حدی 
گفتمان زلزله شكل گرفته است، اما پرسش 
این اســت: چرا پیامدهای زلزله به حد کافی 
کاهش نیافته اســت؟ چرا میزان بهره وری از 
ســرمایه گذاری برای آموزش دانش آموزان، 
گســترش دانش زلزلــه و تولیــد و انتقال 
تكنولوژی هــای علمی و فنی پایین اســت؟ 
پاسخی که می توان به این پرسش ها داد، این 
است که جامعه ما به طور تاریخی تالش کرده 
زلزله را به نوعی فراموش کنــد و مردم بعد از 
وقوع زلزله، تنها در همان روزهای نخست که 
در گیرودار خرابی ها، کشــته ها و مجروحان 

زلزله اند، به ســوگواری، امدادرسانی و گفتگو 
درباره زلزله می پردازند، اما به ســرعت، بعد 
از چند روز نوعی تجربه فراموشــی را پیشــه 
خود می کنند. این فراموشــی ممكن اســت 
نوعی سازوکار روانشــناختی باشد و ریشه در 
ذهنیت جمعی مردم داشته باشد. مردم برای 
این که بتواننــد به زندگی عــادی بازگردند، 
الجرم یكــی از راهبردهایش این اســت که 
زلزلــه را به نوعــی فراموش کننــد، اگر چه 
ممكن است فراموشــی زلزله نوعی سازوکار 
روانشناسانه تلقی شود، اما در واقعیت چنین 
نیست؛ این فراموشــی نوعی الگوی فرهنگی 
است که قرن های متمادی وجود داشته و به 
صورت نوعی فرهنگ فراموشی درآمده است. 
توجیهات متافیزیكی، ارائه تبیین های طبیعی 
از زلزله، اجتناب ناپذیر دانستن آن، تن دادن 
به پیامدهای زلزلــه به مثابه امــری مقدر و 
توجیهات فرهنگی دیگر، که انسان ها معموالً 
در چنیــن مواقعی خلق می کننــد، همگی 
ســازوکارهای فرهنگی هســتند که امكان 
فراموشی زلزله را ایجاد می کنند. مسئله زلزله 

دقیقاً از همین فراموشی آغاز می شود.
در نتیجه، الزمه مواجهه بــا تهدید زلزله این 
اســت که ذهن جمعــی و ســازمان جامعه، 
همواره با حساسیت و هوشیاری کامل تهدید 
زلزله را جدی گرفته و تمامــی منابع مادی، 

با وجود این که شدت زلزله اخیر غرب کشور باالی 7 ریشتر و شدیدتر از زلزله های بم، رودبار و منجیل 
بود، خسارات جانی و مالی کمتری نسبت به آن ها به وجود آمده است. از این رو، می توان گفت سیاست های 

علمی و فنی اتخاذشده تا حدودی اثربخش بوده است

 جامعه ما به طور 
تاریخی تالش 

کرده زلزله را به 
نوعی فراموش کند 
و مردم بعد از وقوع 
زلزله، تنها در همان 

روزهای نخست 
که در گیرودار 

خرابی ها، کشته ها 
و مجروحان 
زلزله اند، به 
سوگواری، 

امدادرسانی و 
گفتگو درباره زلزله 

می پردازند، اما به 
سرعت، بعد از چند 

روز نوعی تجربه 
فراموشی را پیشه 

خود می کنند
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معنوی، دانش ها و فناوری های خود را بسیج 
کند. این ســخن به معنای این اســت که هر 
اندازه تهدید زلزله جدی تلقی شود، به همان 
میزان آمادگــی برای مدیریــت زلزله وجود 
خواهد داشــت و می توان میزان خســارات 
مادی، معنوی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و انسانی را کاهش داده و کنترل کرد.
حال باید پرســید چگونه می تــوان تهدید 
زلزلــه را در ذهنیت جامعه و ســازمان ها به 
امری جدی و مهم تبدیل کرد. مســلماً یكی 

از سیاست ها این است که زلزله و فجایع آن، 
عالمانه، منظم، مســتمر و حساب شــده در 
نظام آموزشی و نظام رسانه ای گنجانده شود. 
حساسیت نســبت به زلزله، چیزی شبیه به 
حساسیت به محیط زیست، عدالت اجتماعی، 
تبعیض های قومی، دینی، زبانی و اجتماعی 
اســت. بنابراین، برنامه های درسی مدارس، 
دانشــگاه ها و همچنین رسانه ها برای تبدیل 
تهدید زلزله به امر حســاس اجتماعی، باید 
بتواند در تمام مدت و در حد تــوان، مردم و 
سازمان ها را نســبت به زلزله ای که در پیش 

است حساس کند. باید تالش کرد تا ساختار 
احساســات جامعه، این واقعیــت را در خود 
بگنجاند کــه ایــران ســرزمینی زلزله خیز 
اســت و مردم باید در تمام ابعــاد اقتصادی، 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی خود، تهدید 
زلزله را جدی بگیرنــد و در تمام برنامه های 
فــردی و اجتماعی، زلزله و مواجهــه با آن را 
پیش بینی کننــد. از جملــه راهبردها برای 
حساس ســازی فرهنگی و اجتماعی نسبت 
به زلزله، شكل دادن نوعی حافظه فرهنگی و 

جمعی درباره زلزله اســت؛ یعنی اتخاذ نوعی 
»سیاست حافظه«. منظور از سیاست حافظه 
این اســت که نشــانه ها و رمزهای مربوط به 
زلزله تنهــا به ذهن های فردی افــراد واگذار 
نشــود و این انتظار را نداشته باشیم که مردم 
در زندگــی روزمره خود منظم و مســتمر به 
زلزله بیندیشند، بلكه باید تالش کنند تهدید 
زلزله به صــورت نوعی نمایــش جمعی در 
حوزه های مختلف زندگی ارائه شود و مردم به 
شیوه های مختلف، زلزله، پیامدها، راهكارها و 
تهدیدهای آن را مشاهده کنند. باید نشانه ها 

و نمادهای مــادی و رؤیت پذیــر زلزله را در 
شهرها، محیط های کار و همچنین در هنرها، 
ادبیات و فناوری هــاِی بازنمایِی جمعی قرار 
داد. تجربه کشورهایی که در مواجهه با زلزله 
موفق بوده اند، نشــان می دهد این کشورها، 
به طور مشخص ژاپن، ایاالت متحده آمریكا، 
چین و هندوستان، در دهه های گذشته عالوه 
بر اتخاذ سیاســت فناوری، سیاست علمی و 
سیاست مدیریت شهری حســاس به زلزله، 
نوعی سیاســت حافظه را نیز دنبال کرده اند. 
امروزه در کشورهای زلزله خیز جهان اَشكال 
گوناگونی از موزه ها، گالری ها، نمایشگاه های 
دائمی و بازنمایــی  در قالب فیلم، داســتان 
و حتی در قالــب خلق نمادهــا و اِلِمان های 
شهری شكل گرفته است. اگر از این دیدگاه به 
سیاست حافظه توجه و عمل شود، به تدریج 
مردم تهدید زلزلــه را فراموش نخواهند کرد. 
قربانیان زلزله ها، بناهای ویران شــده، آثار و 
میراث فرهنگی و هنری و تاریخی از بین رفته 
در زلزله ها، همچنیــن پیامدهای اجتماعی 
و فرهنگی مخرب زلزله هــا، نظیر انحالل یا 
عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی 
شهرها و روستاها، همگی می توانند به صورت 
اِلِمان هــا، نمادها و نشــانه هایی در فضاهای 
عمومی و شهری به نمایش گذاشته شوند تا 
شــهروندان و مردم در زندگی روزمره خود با 
دیدن این عالمت ها و نشــانه ها، تهدید زلزله 
را تداعــی کنند و دائم بیندیشــند که زلزله، 
واقعیت جامعه ماســت. بنابراین، باید نوعی 
شــیوه زندگی متناســب با خطرات زلزله را 
بیاموزیم و آن را گســترش دهیم. سیاســت 
حافظــه جمعی به این معناســت کــه ما با 
شكل دادن نوعی نظام نشانه ای و رژیم نمادین 
درباره فاجعه، این امكان را به وجود آوریم که 
فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه نسبت به 
زلزله هوشیار، حساس و مسئوالنه عمل کند. 
آرزوی من این اســت که بتوانیــم در آینده 
نزدیک بــه کمک سیاســت حافظه، حافظه 
فرهنگی و حافظه رسانه ای ، حافظه شهری و 
اجتماعی را نسبت به زلزله حساس تر سازیم، 
تا از این طریق بتوانیم مشــارکت مسئوالنه و 
فعاالنه مردم را در مواجهه با تهدیدهای زلزله 

 .ایجاد کنیم

نظر

حساسیت نسبت به زلزله، چیزی شبیه به حساسیت به محیط زیست، عدالت اجتماعی، تبعیض های قومی، 
دینی، زبانی و اجتماعی است. بنابراین، برنامه های درسی مدارس، دانشگاه ها و همچنین رسانه ها برای 

تبدیل تهدید زلزله به امر حساس اجتماعی، باید بتواند در تمام مدت و در حد توان، مردم و سازمان ها را 
نسبت به زلزله ای که در پیش است حساس کند



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 
در بارگاه قدس که جای مالل نیست

فلسطین  سرزمین کیست؟
»وقتی مهتاب گم شد« 
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تاریخ

پیامبر اسالم)ص( در شب معراج بر روی 
آن نماز خوانده است. اما این جا 

هر قدر تاریخ زیاد است، 
زمیــن کم اســت. 

کل شــهر 123 
کیلومتر مربع 
دارد  وسعت 
)یک چهارم 

شــهر 
کــرج( و 

724هزار 

نفر سكنه. مسلمان ها، یهودی ها، مسیحی ها و 
ارمنی ها هر کدام یک چهارم جمعیت شــهر را 

تشكیل می دهند.
گزارش تاریخ واقعی قدس کار دشواری است؛ 
تاریخ این شــهر تماماً با افســانه ها و اعتقادات 
مذهبی درهم آمیخته و این، برای شــهری که 
در هر سه دین بزرگ بشری مقدس است، اصاًل 
عجیب نیست. عالوه بر این، قدس محل تالقی 
دو دنیای شرق و غرب و بر سر راه جاده ابریشم 
هم بوده است؛ چیزی که مســلم است، این که 
بیت المقدس قدمتی بیشتر از 45 قرن دارد که 

34 قرن آن دارای تاریخ مدون است.
از حدود 1400 قبل از میالد که شهر در قلمرو 
حكومت فرعون هــا بود، گــزارش جنگ های 
سرزمین مقدس شروع می شود. درگیری های 
مداوم اجداد یهودی ها با دولــت مصر، عاقبت 
به تصــرف کامل این شــهر و تشــكیل دولت 
کنعانیان در حدود 1000 قبل از میالد انجامید. 
دولت یهود در شــهر معابد مختلفی ســاخت 
و برای عمــران و آبادی آن بســیار تالش کرد. 
بخت النصر دوم، پادشــاه بابل، سال 586 قبل 
از میــالد برای گســترش امپراتــوری بابل به 
شــهر حمله، و آن را تصرف کرد. معابد شهر را 
ویران کرد و دانیال نبــی و 14هزار یهودی 
را به اســیری بــرد. در تاریــخ یهود 
از ایــن دوران به دورة »اســارت 
بابلــی« یــاد می کننــد. 539 
قبل از میالد، کــوروش کبیر، 
پادشــاه هخامنشــی ایران، 
دولت بابل را ســرنگون کرد 
و به یهودی هــا اجازه داد به 
سال  برگردند.  شهرشــان 
330 قبــل از میــالد، در 

در بارگاه قدس 
که جای مالل نیست
گزارش روایت های تاریخی از بیت المقدس

در شهر پیزای ایتالیا، گورستانی است که آرامگاه بسیاری از شخصیت های بزرگ تاریخ رم، مثل داوینچی 
است و هنوز هم افراد بسیاری خواهان دفن در آن هستند. به این قبرستان »کامپوسانتا« یا »دشت مقدس« 
می گویند، چرا که راهبی در قرن دوازدهم، مقداری از خاک بیت المقدس را با خود به پیزا برده و آن را در 

چهارگوشة قبرستان پخش کرده است. 
»اورشلیم«  مسیحی ها  و  یهودی ها  و  می گویند   )Quds( »قدس«  بیت  المقدس،  به  مسلمان ها 
)Jerusalem(. معنی اسم اسالمی شهر، پاکیزه است و معنای اسم یهودی آن، صلح. و این هم از 
شوخی های روزگار است که این شهر باستانی، کمتر از هر شهر دیگری رنگ صلح را به خود دیده است.

بیت المقدس به قول ناصرخســرو »شــهری 
اســت بر کوه نهاده«. قسمت شــرقی شهر که 
مسجداالقصی و یا معبد سلیمان در آن است، بر 
روی کوه موریا شكل گرفته و در غرب شهر، کوه 
صهیون قــرار دارد. می گویند محل فرمانروایی 
داوود کوه صهیون بوده که بلندترین نقطه شهر 
اســت. کوه زیتون، باغ جتسمانی و تپة جلجتا، 
که در داســتان تصلیب وجود دارد، همگی در 
شرق کوه موریا و مســجداالقصی است. به جز 
این، کلی اسم آشــنای دیگر هم هست، از برج 
داوود و مزار حضرت مریم و کلیســای سن پیتر 
)همان پطرس( تــا قبه الصخره، ســنگی که 

احسان رضایی
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جریان حمله اسكندر به شــرق، بیت المقدس 
به تصرف اســپارتی  ها درآمد. دولت ســلوکی 
خیلی ســعی کرد تمدن هلنــی را جایگزین 
تمدن یهودی بكند که نتوانست. اما شهر دیگر 
در قلمروی حكومت روم باقی ماند. ســال 70 
میالدی، یهودی ها علیه رومی ها شورش کردند 
که تیتوس، حاکم وقت، شــورش را سرکوب و 
شــهر را ویران کرد. بعد، با گسترش مسیحیت 
دوباره خــود رومی ها به آبادانی شــهر اهتمام 
کردند و کلیســاهای متعددی در آن ساختند. 
»کلیســای قیامت«، معروف ترین کلیســای 
کاتولیک در 335 بر روی تپه جلجتا ســاخته 
شد. ســال 614 نوبت خســرو پرویز، امپراتور 
ایران بود کــه در جریان جنگ هایــش با روم 
شــرقی )بیزانس( حالی هم به این شهر بدهد 
و آن را تصرف کند. او در ایــن حمله، »صلیب 
مقدس«؛ صلیبی که مسیحی ها فكر می کنند 
عیسی)ع( بر آن آویخته بوده را هم به غنیمت 
گرفت. دو ســال بعد، هرقل، امپراتــور روم، به 
ایران حمله کرد و بعد از جنگی خونین، صلیب 
و شهر مقدس را پس گرفت. بعد پیامبری در 
عربستان آمد که تعالیمش خسروپرویز و بقیه 
را محو کرد. در سال 637 ســپاه اسالم برای 

تصرف این شــهر عازم بیت المقدس 
شــد. دولــت بیزانــس هم کــه از 

جنگ های مداومش بــا ایران تضعیف 
شده بود، تسلیم شــد و بیت المقدس 
بدون جنگ به دست مسلمان ها افتاد. 

عمر، خلیفة دوم خودش از مدینه حرکت 
کرد و به ســرزمین مقدس رسید و کلید 
شهر را از خاخام یهودی ها تحویل گرفت. 
او بعد از خواندن دو رکعت نماز شــكر بر 

روی قبه الصخره، دستور داد که پیروان 

ادیان مختلف آزادانه در شهر رفت و آمد کنند 
و گفت که این شــهر، همان طور کــه از نام آن 

پیداست، سرزمین مقدس است.
بعد از آن دیگر شهر آرام بود. گاهی جزو قلمرو 
اموی بود، بعد دولت عباســی، دولت فاطمیان 
مصر و در 1071 هم به دســت ســلجوقی ها 
افتاد. ترکان سلجوقی در مقایسه با دولت های 
اسالمی قبلی، با مسیحیان چندان خوش رفتار 
نبودند. مسیحی ها از واتیكان کمک خواستند 
و ســال 1095، پاپ اوربــن دوم که می گفت 
خواب دیده عیســی برخواهد گشــت، آتش 
جنگی را روشــن کرد که تا دویست سال بعد 
خاموش نشــد. جنگ هــای صلیبی شــامل 
هفت جنگ بزرگ و صدهــا درگیری پراکنده 
بود که آرامش را از ســرزمین مقدس گرفت. 
شــوالیه های اولین جنگ صلیبی سال 1096 
از فرانســه به راه افتادند و همین طور آمدند و 
آمدند تــا در 1099 بیت المقــدس را تصرف 
کردند. 15 جوالی این ســال، شــهر بعد 
از چهل روز محاصره به دســت صلیبی ها 
افتــاد و یكــی از خونین تریــن روزهــای 
تاریخــش را تجربه کــرد. مورخــان به 
تفصیل نوشــته اند که چطــور صلیبی ها 
70 هزار مســلمان شــهر را کشــتند، 
یهودیانی را که جان ســالم به در 
بــرده بودند، در کنیســه ای جمع 
کردند و سوزاندند، و بعد در کلیسای 
قیامت فتحشــان را جشن گرفتند. 
»مملكت التینی اورشــلیم« تا 1187 
که صالح الدین ایوبــی، قهرمان بزرگ 
مسلمان ها، بیت المقدس را پس گرفت، 
بر بخش کوچكی از سرزمین فلسطین 
حكومت کرد. صالح الدین از 1174 که 

فرماندهی مسلمین را به عهده گرفت، سیزده 
سال مدام جنگید تا این که 2 اکتبر 1187، بعد 
از محاصــره ای که فقط 12 روز طول کشــید، 
وارد بیت المقدس شــد. او پس از فتح شــهر، 
خونی نریخت و بهای آزادی بسیاری از اسیران 

را خودش پرداخت کرد.
جنگ های صلیبی در 1291 که سلطان خلیل، 
چهارمین فرمانروای دولت ممالیک، بندر عكا 
را از اروپایی ها پس گرفــت پایان یافت. دولت 
ممالیک، عالوه بــر بیرون رانــدن صلیبی ها، 
توانســت در ســال 1260 جلــوی حملــة 
هالکوخان مغول به بیت المقدس را هم بگیرد 
و تا ســال 1517 بر شــاخ آفریقا و خاورمیانه 
حكومــت کــرد. در ایــن ســال، عثمانی ها 
پیدایشــان شــد که کم کم توانســتند برای 
خودشــان دولتی تشــكیل بدهند و جز ایران 
و روم، تمامی ســرزمین هایی را که نامشــان 
در کتاب های آســمانی و آثار کالسیک آمده، 
از جمله قــدس را تصرف کننــد. امپراطوری 
عثمانی آن قدر مقتدر بود که ششــصد ســال 
باقی ماند. آن ها دولت روم شــرقی یا بیزانس 
را برانداختند و فكر می کردنــد که دیگر برای 
حرم قدس مدعــی ای پیدا نخواهد شــد. اما 
ســلطان محمد فاتح آن قدر در اروپا شــلتاق 
کرده بود که برای نابودی امپراطوری عثمانی، 
جنگ جهانی اول به راه بیفتد. با تجزیه دولت 
عثمانی در 1917، فلسطین و بیت المقدس به 
دست انگلیســی ها افتاد. »معاهده بالفور«، که 
هفده سال بعد نوشته شــد، کنترل قدس را به 
یهودی های نژادپرســت، یعنی صهیونیست ها 
 داد. ظاهراً در تقدیر ســرزمین مقدســی که 
شــاخه های درختــان زیتونــش نمــاد صلح 

هستند، آرامش و صلح هیچ جایی ندارد.

با تجزیه دولت عثمانی در 1917، فلسطین و بیت المقدس به دست انگلیسی ها افتاد. »معاهده بالفور«، که 
هفده سال بعد نوشته شد، کنترل قدس را به یهودی های نژادپرست، یعنی صهیونیست ها  داد. ظاهراً در تقدیر 

سرزمین مقدسی که شاخه های درختان زیتونش نماد صلح هستند، آرامش و صلح هیچ جایی ندارد
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قدس، شهر خدا 
»منــزه اســت خدایــی کــه در یک 
شــب بنده اش را از مســجد الحرام به 
مسجداالقصی ســیر داد.« این، آیه اول 
سورة اسراء اســت. مسلمان ها معتقدند 
پیامبر خاتــم)ص(، از بیت المقدس به 
معراج رفــت. برای مســلمان ها قدس، 
زمانی )حدود 17 مــاه( قبله نماز بوده و 
ســنگی که در روایت معراج آمده است 
که پیامبر بر آن نمــاز خواند، اکنون به 
اســم قبه  الصخره معروف اســت و آن 
ساختمان شــش ضلعی معروف بر روی 
آن بنا شــده است. مســجداالقصی که 
به خاطر فاصلــه زیادش تا عربســتان 
آن روزگار، این نام را دارد و شــامل قبه 
الصخره )گنبِد صخره( و ساختمان های 
دیگر است، سومین مســجد مهم برای 

مسلمان هاست.
»کنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم 
را به خاطر آوردیم و گریســتیم. کسانی 

که ما را تاراج کرده بودند از ما خواستند 
که سرودهای اورشــلیم را برای ایشان 
بخوانیم. ما بربط های خود را شكستیم 
و گریه کردیــم، چرا که از ما خواســته 
بودند ســرود خدا را در سرزمین بیگانه 
بخوانیــم.« این، مزمــور 137 از کتاب 
مزامیر داوود است. در این کتاب و سایر 
کتاب هــای عهد عتیق، از اورشــلیم به 
عنوان »پایتخت خدا« یاد شده است. به 
روایت تورات، آدم در این شــهر عبادت 
کــرد و ابراهیم در این جا می خواســت 
پسرش را برای خدا ذبح کند. داوود این 
شهر را از جالوت گرفت و پادشاه آن شد 
و ســلیمان، بزرگ ترین پادشاهـ  پیامبر 
تمام دوران هــا، این شــهر را پایتخت 
خود کرده بود و معبــد معروفش را در 
آن ســاخت. و جنگ بزرگ آخرالزمان، 
موســوم به »آرماگــدون« در تپه های 

ایــن شــهر رخ خواهــد داد. یهودی ها 
نماز روزانه شــان را رو به سوی اورشلیم 
می خواننــد و معتقدند زیــارت معبد 
ســلیمان یا »هیكل«، که می گویند زیر 
مسجد االقصی است، بهترین کارهاست.

»سپس آن دوازده شــاگرد را نزد خود 
خواند و گفت: چنان کــه می دانید ما به 
زیارت اورشلیم می رویم، وقتی به آن جا 
برسیم، تمام آنچه انبیای پیشین دربارة 
من پیشــگویی کرده اند عملی خواهد 
شــد.« این هم از انجیل لوقــا بند 18 
است. طبق انجیل ها، عیسای ناصری به 
زیارت اورشــلیم آمده و در این شهر هم 
به آسمان رفته اســت. مسیحی ها برای 
زیارت اورشــلیم، ارزش زیادی قائل اند 
و در قرون وســطی کــه پاپ ها قدرت 
داشتند، بسیار اتفاق می افتاد که کسی 
را تكفیر می کردند و او بــرای رهایی از 
این ننــگ، باید پای پیاده به اورشــلیم 

 .می رفت و برمی گشت

مسلمان ها معتقدند پیامبر خاتم)ص(، از بیت المقدس به معراج رفت. برای مسلمان ها 
قدس، زمانی )حدود 17 ماه( قبله نماز بوده و سنگی که در روایت معراج آمده است که 

پیامبر بر آن نماز خواند، اکنون به اسم قبه  الصخره معروف است
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گزارش

هلن توماس
ایــن نویســنده و روزنامه نگار پیشكســوت 
آمریكایی، در جریان ســفر ســال گذشــته 
نخست وزیر رژیم اسرائیل به آمریكا، سردمدار 
برگزاری یک تظاهرات ضداسرائیلی بود. این 
نویســنده زن نودســاله آمریكایــی، در دوم 
دســامبر ســال 2010، در اظهاراتی انتقادی 
درباره رژیم اسرائیل پیشنهاد کرد که یهودیان باید سرزمین های اشغالی 
فلسطین را به مالكان حقیقی خود، یعنی »اعراب« برگردانده و به اروپا و 
آمریكا مهاجرت کنند. اندکی پس از ابراز این سخنان، وی مجبور شد از 
سمت خود اســتعفا دهد. توماس اندکی پس از آن، در دفاع از اظهارات 

پیشین خود در گفتگو با نشریه »کانزاس سیتی« گفت: »من این اجازه را 
دارم که در کتابم رئیس جمهور آمریكا را با هر نام و یا صفتی بخوانم، اما 

اجازه ندارم درباره اسرائیل سخن بگویم.« 

 نوام چامسکی 
آورام نوآم چامســكی، در خانــوادة یهودی و 
روس تبار به دنیا آمد. چامســكی زبان شناس، 
فیلسوف آنارشیســت و نظریه پرداز آمریكایی 
است. از او به عنوان پدر زبان شناسی مدرن یاد 
می شــود. او در بیانیه ای مشــترک با برخی 
اندیشــمندان آمریكایی، انگلیسی و کانادایی 

نه به 
اسرائیل 

نویسنده های صاحب نام 
دنیا به اشغالگری اسرائیل 

اعتراض کرده اند

آمریکا و دولت های خودفروخته ای که به هر 
دلیلی دور و برش را گرفته اند، همه تالش خود 
را برای موجه نشان دادن رژیم صهیونیستی 
به کار می گیرند، اما این اتفاق در حالی رخ 
می دهد که نویسندگان، هنرمندان و متفکران 
بزرگی در سرتاسر جهان غرب، به اسرائیل 
نه می گویند و در بیان ظلم و ستم این رژیم 

غاصب، تسلیم هیچ چیز نمی شوند. 
این گزارش می بینید، واکنش های  آنچه در 
تعدادی از نویسندگان صاحب نام دنیاست به 
موضوع اسرائیل و انتقاد آن ها از این اشغالگری 

طوالنی. 
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گزارش

درباره نقش رسانه ها در نبرد اسرائیل و غزه 2012، از رسانه های غربی به 
خاطر پوشش یک جانبه جنگ انتقاد کرد و این مسئله را غیر قابل قبول و 
ظالمانه خواند و از خبرنگاران خواســت در اعتراض به اســتفاده ابزاری 
خبرگزاری های غربی از آن ها، اعتصاب و از همــكاری با این خبرگزاری 
خودداری کنند. وی همچنین در این بیانیه از مردم غزه درخواست کرد با 
استفاده از امكانات موجود با همه مراکز خبری تماس بگیرند و واقعیت ها را 
به طور منصفانه منعكس کنند. وی معتقد است: »در پس ظاهر بی طرفانه 
شــرح مســائل اجتماعی )از طریق گزارش های تلویزیونی، تحلیل های 
سیاسی یا اخبار رادیو( پیش فرض ها و اصول ایدئولوژیكی ای نهفته  است 

که وقتی آن ها را افشا می کنیم، فرو می ریزند.«
در مصاحبه دیگری وی به شبكه خبری »یورونیوز« به صراحت گفته  است 
که مشكل تروریسم در منطقه خاورمیانه ناشی از ایران نیست، بلكه آمریكا 

و اسرائیل ریشه این مشكل هستند.

استفان هاوکینگ 
رسانه های انگلستان گزارش دادند که استفان 
هاوکینگ )فیزیكدان مشــهور( بــا رد دعوت 
رئیس رژیم صهیونیستی خبر داده است که او 
نیز به تحریم آکادمی اســرائیل که از ســوی 
بسیاری از مراکز علمی بریتانیا صورت می گیرد، 
می پیوندد. بنیاد شیمون پرز بدون توضیحی نام 
استیون هاوکینگ را از فهرست سخنرانان حذف کرد، اما بعداً معلوم شد 
که دلیل این کار، پاسخ رد این دانشمند بوده است. استیون هاوکینگ در 
ژانویه سال 2009 در زمان عملیات نظامی 22 روزه ارتش اسرائیل در غزه 
که در دوره نخست وزیری ایهود اولمرت انجام شد و منجر به کشته شدن 
بیش از 110 فلسطینی شد، اســرائیل را محكوم کرد.  یكی از دستیاران 

نخست وزیر اسرائیل در همان روزها در واکنش به این اقدام گفته بود که 
استیون هاوکینگ نیز در ضد یهودی بودن دست کمی از ویلیام شكسپیر 

و ولتر، نویسندگان مشهور انگلیسی و فرانسوی ندارد.
 

کونتر گراس
این نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل هم یكی 
از سرشناس ترین مخالفان رژیم صهیونیستی 
است. او سال گذشته در شعر جدید خود با نام 
»آنچه نباید گفت«، بمب های اتمی اسرائیل را 
خطری علیه صلح جهانی قلمــداد و تلویحاً از 

ایران حمایت کرد.
گراس در این شعر با انتقاد از توســعه طلبی اسرائیل نوشته است: در این 
سرزمین از ســال ها پیش »قابلیت رو به رشد هسته ای« به شكل مخفی 
وجود داشته، اما خارج از کنترل بوده است. وی در شعر خود ساختن بمب 
اتم از سوی ایران را مورد تردید قرار داده است. گراس همچنین سیاست 
خارجی آلمان در قبال اسرائیل را نیز به باد انتقاد گرفته و گفته به اسرائیل 
غرامت می دهد. این نویسنده فقید، مشهورترین نویسنده آلمان محسوب 
می شود و عالوه بر این، نقاش، مجسمه ساز، گرافیست و برنده نوبل ادبی 

در سال 1999 است. 
 

هنریک برودر
 نویسنده یهودی و مشهور آلمانی که چند سال 
پیش به سیاســت های رژیم اشــغالگر قدس 
اعتراض کرده بود، ســال گذشــته بــا اعالم 
مسلمان شــدن و تغییر نام خود به »هنریک 
محمد برودر«، آخرین تیر خــالص را به قلب 
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اسرائیلی ها زد. این روشنفكر مشهور و یهودی آلمانی، پس از یک سلسله 
انتقادات و تألیفات شــدید علیه اســالم و مســلمانان، بــه طور علنی 
مسلمان شدن خود را اعالم کرد. او نویســنده پرفروش ترین کتاب سال 
آلمان در سال 2007 و برنده جایزه کتاب سال این کشور با نام »بشتابید ... 

اروپا تسلیم می شود« است.
 

روآلد دال
حتی اگر هیچ یک از آثار رولد دال را هم نخوانده 
باشید، فیلم »چارلی و کارخانه شكالت سازی« 
که همین یكی دو سال پیش در جهان اکران 
شد و از تلویزیون ما نیز پخش شد، به حد کافی 
برای همه آشناســت. هر چند این نویســنده 
کتاب های بسیاری برای بچه ها نوشته است، اما 
فقط نویسنده  کتاب کودک و نوجوان نیست، بلكه داستان های کوتاه او در 
نوع خود بی نظیر و شگفت انگیز است. حمله  اسرائیلی ها به کشور لبنان در 
سال 1982، موجب شد تا این نویســنده نامدار بارها اعالم کند که ضد 

اسرائیل است و تا آخر عمر با سیاست های غیرانسانی مخالفت کرد.
 

هنینگ مانکل
این نویسنده مشهور سوئدی و هشت تن دیگر 
از هموطنانش که بر عرشه یكی از کشتی های 
کمک رســانی به غزه بودند، توسط نیروهای 
امنیتی اسرائیل دستگیر شدند. اسرائیل اخطار 
کرد که هر کشــتی حامل کمک به نوار غزه را 

توقیف خواهد کرد.
 

آلیس واکر
یكی از مهم ترین مخالفت های سال گذشته با 
رژیم صهیونیســتی، به موضع »آلیس واکر« 
نویســنده آمریكایی و مؤلف رمان مشــهور 
»ارغوانی« برمی گردد که با ترجمه کتابش به 
زبان عبری مخالفت کــرد. وی گفت که علت 
مخالفتش این اســت که رژیم صهیونیستی 
رژیمی نژادپرست علیه فلسطینیان است که نژادپرستی آن ها از تبعیض 
نژادی موجود در آمریكا درباره سیاه پوستان بیشتر است. او در سال 2010 

و پس از جنگ 22 روزه به غزه سفر کرد.

تیری میسان
این نویسنده مشهور فرانسوی در جدیدترین 
کتاب خود در ســال 2010، با ارائه اســنادی 
معتبر، از دست داشتن رژیم صهیونیستی در 
ترور رفیق حریری؛ نخســت وزیر فقید لبنان 
پرده برداشت. این نویسنده مشهور فرانسوی 
در کتاب جدید خــود، »دروغ بزرگ 2« فاش 

می کند که رژیم صهیونیســتی با اســتفاده از موشک های ساخت یک 
کارخانه آمریكایی، »رفیق حریری« را ترور کرده است.

کتاب »دروغ بزرگ 2« در حقیقت، دنباله کتاب اولی اســت که میسان 
در ســال 2002 با عنوان » 9/11: دروغ بزرگ« منتشر کرد. این کتاب 
که به 28 زبان ترجمه شد، جنجال بزرگی در آمریكا و خارج از آن به راه 

انداخت.

پیتر بینارت
ســازمان دهندگان یک نمایشــگاه کتاب در 
آتالنتای آمریكا، از حضور و سخنرانی از پیش 
برنامه ریزی شده نویســنده ای یهودی به نام 
پیتر بینارت در این نمایشگاه ممانعت کردند. 
علت ایــن تصمیم تعجــب برانگیــز، انتقاد 
بینارت از شهرک ســازی صهیونیست ها در 

کرانه باختری عنوان شده است. 
بینارت 52 ساله، نویسنده مشهور و استاد روزنامه نگاری و علوم سیاسی 
در دانشگاه نیویورک اســت. وی در آخرین کتاب خود با عنوان »بحران 
صهیونیسم«، ســران رژیم صهیونیســتی را به علت شهرک سازی در 
ســرزمین های اشــغالی و رئیس جمهورهای آمریكا را به علت حمایت 

کورکورانه از آنان به باد انتقاد گرفت. 
 

جف گیتس
در سال 2009 جف گیتس، تحلیلگر مشهور 
آمریكایی و نویســنده کتاب »دموکراسی در 
خطر«، در مقاله ای در پایگاه اینترنتی »رنس« 
اظهــار داشــت: تحقیقات آژانــس اطالعات 
مرکزی آمریكا نشــان می دهــد که نمی توان 
نسبت به بقای رژیم اســرائیل ظرف دو دهه 

آینده اطمینان داشت.

جیکوبسن 
جیكوبسن 68 ســاله نیز یكی از نویسندگان 
بسیار مشهور است که از اسرائیل انتقاد کرده 
است. »پرسش فینكلر« که عنوان کتاب برنده 
2010 بوکــر را بــه خــود اختصــاص داده، 

یازدهمین رمان جیكوبسن است.
بسیاری معتقد هستند این انتخابی غیرمعمول 
بــرای داوری بوکر بود، چــون این کتــاب روایت زندگــی جوان های 
یهودی انگلســتان اســت که پس از مدتی به گروهی ضدصهیونیستی 
به نام »یهودی شــرمنده« ملحق می شــوند. کار این گروه، نقد و مقابله 
با سیاست های اسرائیل اســت. جیكوبســن در این رمان با هجو کامل 
سیاست های اسرائیل از قول همسر قهرمان قصه می گوید: »برای درک 
شــرمنده بودن یهودیان از یهودی بودنشــان، باید خودت یک یهودی 

 ».باشی

کونتر گراس، 
نویسنده آلمانی 

برنده جایزه 
نوبل هم یکی از 
سرشناس ترین 
مخالفان رژیم 

صهیونیستی است. 
او سال گذشته در 

شعر جدید خود 
با نام »آنچه نباید 
گفت«، بمب های 
اتمی اسرائیل را 

خطری علیه صلح 
جهانی قلمداد و 
تلویحاً از ایران 

حمایت کرد
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ترامپ هفته گذشته با وجود مخالفت سران 
کشــورهای مختلف اعالم کرد که »قدس« 
را به عنوان »پایتخت« فلســطین اشغالی به 
رسمیت می شناســد. او همچنین سندی را 
امضا کرد که انتقال سفارت آمریكا از تل آویو 
به بیت المقدس را تأیید می کرد. این اقدامات 
رئیس جمهور آمریكا، خشم مردم در سراسر 
جهان را برانگیخت. مردم کشورهای مختلف 
با برگــزاری تظاهــرات و به آتش کشــیدن 
پرچم های آمریــكا و رژیم صهیونیســتی، 

حمایت خود را از فلسطینیان اعالم کردند.
مثل همیشــه هنرمنــدان، نویســندگان و 
متفكران برجسته جهان در مقابل این رفتارها 
واکنش نشــان داده اند. گروهی از بازیگران و 
موسیقی دانان در سراسر جهان، اقدام دونالد 
ترامپ را در به رسمیت شــناختن قدس به 

عنوان »پایتخت« فلسطین اشغالی محكوم 
کردند. آن طــور که روزنامه گاردین نوشــته 
اســت، ده ها نفر از نویســندگان، بازیگران و 
موســیقی دانان، اقدام اخیــر دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــور آمریــكا را در به رســمیت 
شــناختن »قدس« به عنــوان »پایتخت« 
فلسطین اشغالی محكوم کردند. این گروه از 
هنرمندان از سراسر جهان اعالم کردند اقدام 
اخیر رئیــس جمهور آمریكا، بــه برنامه های 
رژیم صهیونیستی برای حذف حضور سیاسی 
و فرهنگی فلســطینیان از زندگی در کشور 

خودشان کمک می کند.
در میــان این هنرمنــدان افــرادی از جمله 
»مــارک روفالــو«، بازیگــر و تهیه کننــده 
آمریكایی، »راجر واترز«، خواننده انگلیسی، 
»پیتــر گابریــل«، آهنگســاز انگلیســی و 

»برایان اینو«، موســیقی دان انگلیســی هم 
حضور داشــتند. هنرمندان در نامه ای رژیم 
صهیونیستی را به تبعیض نژادی و پاکسازی 
قومی متهم کردند و نوشــتند که هم اکنون 
اقدامات این رژیم با تصمیم دونالد ترامپ بدتر 
از قبل خواهد شد. در این نامه آمده است: ما با 
اقدام اخیر ترامپ بــرای کمک به ارتش رژیم 
صهیونیستی برای تسخیر قدس و بی تفاوتی 
رئیس جمهور آمریكا به حقوق فلســطینیان 
مخالفت می کنیم. ما با این اقدام نژادپرستانه 
دونالد ترامپ و این که او قوانین بین المللی را 
نادیده می گیرد، مخالفیم. ما به عنوان هنرمند 
و شــهروند، این سیاســت های غیرانسانی 
را به چالش می کشــیم و بــه انعطاف پذیری 
فلسطینیانی که تحت اشغال زندگی می کنند 

 .افتخار می کنیم

اعتراض هنرمندان به ترامپ 
هنرمندان سراسر دنیا با تصمیم تازه رئیس جمهور آمریکا مخالفت کردند

چالش
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جیتت کاســتانا که با نام هنری »کاســتانا« شــهرت دارد، در 4 ژانویه 1967 در 
ســمارانگ، مرکز جاوه، در اندونــزی به دنیا آمد. نــام او به عنوان کارتونیســت، 
زینت بخش رسانه های ملی اندونزی است. او برای آثارش برنده جوایز متعددی شده 
است. پدر و مادر جیتت در دوران کودکی او را با نام »کاستانا« صدا می کردند و این 
نام به عنوان هنرمند روی او ماند. او از زمانی که روی صندلی مدرسه می نشست، به 

طراحی و نقاشی عالقه مند بود.
جیتت کاستانا در این مدت با هنرمندان بسیاری آشنا شد که آن ها نیز به طراحی 
عالقه مند بودنــد، یكی از آن ها »اســالمت بایجور« کارتونیســت، مدیر »بوگل 
فیگر« بود که انجمن کارتونیست های سمارانگ را تشــكیل داده بود. پس از آن 
جیتت کاســتانا به طور جدی تر به زیر و بم های کارتون پرداخت و بعد شروع به 
بررسی ابزار و تكنیک های دیگر طراحی کرد و به جمع هنرمندان مشهور جهانی 

پیوست.
از زمانی که آثار او در رســانه های عمومی به نمایش درآمدند، روند کاری کاستانا 
سیر صعودی داشت. آثار او 3 سال به طور مداوم در روزنامه »پی او اس« جاوه چاپ 
می شد. سپس 5 سال تمام آثارش را در ســبک های دیگر خلق کرد و بعد از آن به 
عنوان تصویرساز در »سینیور تابلوید« مشــغول به کار شد که جزو گروه »کمپاس 
گرامدیا« بود. سرانجام از او دعوت شد تا برای روزنامه »کمپاس« به جای »جی ام 

سودارتا«، کارتون های سیاسی بكشد.
جیتت کاستانا در جشــنواره های ملی و بین المللی متعددی شرکت کرده و بارها 
برنده جوایزی شده است. موزه »موری« اندونزی به او جایزه هنرمند برتر اندونزی 

را داده است. او تا سال 1998 برنده 36 جایزه شــده بود. سپس برنده جایزه بزرگ 
فســتیوال بین المللی کارتون ســئول، کره جنوبی 1997، جایزه بزرگ فستیوال 
بین المللی کارتون کوردوبا، اسپانیا 2000، جایزه بزرگ بین المللی کارتون سوریه 
2005 و جایزه قهرمانان نهمین نمایشــگاه بین المللی کارتون کیوتو، ژاپن 2010 

شده است.
جیتت کاســتانا عالوه بر کارتونیســت بودن، چند کتاب را به همراه نویسندگانی 
مانند »جیدو کریشنا مورتی رولوشن« در ســال 1999، »دارمینو. ام. سودارمو«، 
کتاب ایندونژین دم گود کارتون، و مجموعه کارتون »قهرمانان« را به همراه آریف 

سوتریستانتو، دیدیه سو و تومدین در سال 2010 به چاپ رساند.
جیتت کاســتانا اغلب به عنوان داور در فســتیوال های بین المللی دعوت می شود. 
او می گوید: به عقیده من بهترین طراح خداســت که تصویــری از زندگی را خلق 
کرده است و به کارتونیست ها امكان خلق تصاویری را که می بینند داده، مانند خلق 
کارتون های پازل. حقیقت این است که اگر همه پازل ها را کنار هم بچینیم، تصویر 

خدا را خواهیم دید.
این هنرمند که طی سال های گذشته همواره برای مظلومیت مردم فلسطین و در 
نقد رژیم صهیونیستی اثر هنری خلق کرده، اظهار می کند: کارتون ها و کاریكاتورها 
مانند اسلحه هستند. بستگی دارد برای چه استفاده شوند؛ می تواند برای مقابله با 
ظلم و ســتم، دفاع از مظلومین، از بین بردن قوانین فساد و شاد کردن دل مردم به 
کار رود و یا تنها برای تقویت خودش باشد. او به تازگی دو اثر در واکنش به تصمیم 

 .تازه ترامپ خلق کرده است

کاریکاتور به مثابه اسلحه
نگاهی به تازه ترین اثر هنرمندی که همواره از مردم فلسطین حمایت کرده است
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سید مسعود شجاعی طباطبایی، فارغ  التحصیل  کـارشناسی  رشـته 
نـقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه  تهران و کارشناسی ارشد 
رشته گرافیک از دانشگاه تربیت  مدرس است. وی مدیر خانه کاریکاتور 
ایران و همچنین مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری  است. با او 
درباره هنر کاریکاتور و دیدگاه هنرمندان جهان درباره مظلومیت مردم 

فلسطین گفتگویی انجام دادیم. 

در ابتدا بهتر است کاریکاتور را از دیدگاه خودتان تـعریف کـنید.
رشــته کلمه کاریكاتور،کاریكاره، بــه معنای بزرگ نمایــی و اغراق 
کردن است. در قرن شــانزده، نقاشی  به اســم  »آنی  بال کاراچی« که 
از هنرمندان رنســانس بود، برای تفریح به طراحی هــای اغراق آمیز 
از صورت آدم های دور و بــرش پرداخت. پس از آن از ســال 1853 با 
انـتشار نـشریه »ال کاریكاتور« در  فرانسه،  برای  اولین بار کاریكاتور به 
شــكل مطبوعاتی در جایگاه واقعی خود ارائه شد. چندی نگذشت که  
در انگلســتان واژه ای به نام کارتون، وضعیت کاریكاتور را از نظر معنا 
دگرگون کرد. در واقع کاریكاتور یک غلط  رایج  در  ایـــران اســـت که 
به طراحی  اغراق آمیــز  از  چهره اطالق می شــود، در حالی که کارتون  
تمامی ابعاد این هنر را دربر می گیرد. در ایران نیز واژه کاریكاتور تمامی 
شاخه ها را دربر می گیرد  و بهترین معادل فارسی  کـــه بـرای کـلمه  
کاریكاتور  ارائه شده،کلمه  طنز ترسیمی است کـــه خـانم ایـراندخت 
محصص این کار را انجام  داده انــد. در ادبیات نیــز معادل هایی برای 
طنز قائل اند مثل  فكاهه، هجو  و هزل. در حال حاضر فعالیت مرتبط با 
کاریكاتور در ایران و کشورهای دیـگر در دو شـاخه خـالصه می شود؛ 
کاریكاتور مطبوعاتی و کاریكاتورهای  نمایشگاهی. البته شكل دیگری 
از کاریكاتور و کارتون هـــم وجـــود دارد که  به  آن  کمیک اســتریپ 

می گویند.

بعد از انقالب کاریکاتور در ایران شرایط تازه ای را تجربه کرد؟ 
بعد از انقالب کاریكاتور شكل بســیار جدی تری به خود گرفت. به رغم  
این که  خـود  کـاریكاتور  بـــا شوخی و طنز همراه است، ولی به عنوان 
یک  هنر جدی در  کشور  مطرح شد و موج بزرگی هـــم ایـــجاد کرد. 
بسیاری  از کسانی که در واقع هنرمندانی جوان بودند، به این  هنر  جذب  
شدند. این مسئله یک مـوج فـراگیر را در جـوان های ما ایجاد کرد. در 
اوایل  انقالب ، هنرمندان ما از کاریكاتور در خدمت انقالب  نیز  استفاده  
کردند.کاریكاتور  می توانست ارتباط خـــوبی بـــا مردم  برقرار کند، 
برخالف هنرهای  دیگر  که این ارتباط را خیلی راحت  نتوانستند برقرار 

کنند.

اگر بخواهید به اتفاقی در آن زمان اشاره کنید که کاریکاتوریست ها 
در جامعه پیشرو بودند، نکته ای در خاطر دارید؟ 

محســن نوری نجفی و جواد علیزاده، هر یــک کاریكاتورهای جالبی 
دارند  که  چند ماه قبل از شروع جنگ چاپ شد. آن کاریكاتورها هشدار 

با سید مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر 
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری 

اسرائیل 
غده سرطانی 

منطقه
سجاد احمدی

گفتگو
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می داد که صدام دارد جنایت هایی مـــرتكب می شــود. محسن نوری 
نجفی و جواد علیزاده اولین   کسانی  هستند که چهره صدام را در قالب 
کاریكاتور به تصویر کشیدند. آن زمان مـا از  درون هـم  درگیری هایی 
داشتیم. سازمان منافقین، پیكار، کومله و... بچه ها را در داخل می زدند 
و در این گیرودار، هنرمندان ما همزمان، هم  درباره  صدام کار می کردند 
و هم  درباره منافقین، و تهدید هم می شدند. خود من وقتی روی دیوار 
فرودگاه آن کـــاریكاتورها را نـــقاشی کردم، هر لحظه منتظر بـودم 
کـــه صدای رگباری بیاید و از آن باال پخش  زمین شوم. آثار دوستان 
در ارتباط  با جنگ تحمیلی و اتفاقات آن  روزها، احتیاج به بررســی ای 
دقیق و عمیق دارد و متأسفانه کمتر به آن پرداخته شده و حتی به نظر 
می رسد فراموش شـده  است. در حـــالی که دوستان  هنرمند  انقالب 
در آن دوره بسیار فعال  بودند و با شــجاعت بی نظیری کار می کردند. 
هنرمندان    بـــا طرح ها و تصاویرشــان توطئه های دشــمنان  را برمال 
می کردند و به نیروهای خودی روحیه می دادند. برای مثال حســین  
خسروجردی در ارتـــباط بـــا فـــتح خرمشهر کاریكاتوری  دارد  که  
حســی زیبا و روحیه عجیبی ایجاد می کند؛ تصویر  جارویی  که  نیمی 
از صورت صدام را پاک کـــرده و دارد می رود که نیم دیگر را هم پاک 
کند. متأسفانه خیلی از  وقایع  مهمی  که هنر و هـــنرمندان  انقالب در 
آن ها نقش بزرگی داشـتند، دارد بـه  فراموشی سپرده می شود. من فكر 
می کنم اگر زمینه ای فراهم شــود که در زمینه کاریكاتور، به خصوص 
کاریكاتورهای زمان جنگ، تحقیق و پژوهش هایی  صورت  گیرد  اتفاق 

بسیار جالبی خواهد بود.

یکی از موضوعاتی که همپای انقالب 
در کشــور ما پیش آمده مسئله 

فلســطین اســت که شــما 
هــم مســابقه ای را درباره 
محرویت  با  و  هولوکاســت 
دفاع از مردم فلطسین برگزار 

کردیــد و البته به خاطر 
این جشنواره، به 22 

جهان  کشور 

ممنوع الورود شدید. کمی درباره این مسابقه توضیح دهید و 
بگویید به چه دلیل آن را برگزار کردید؟ 

بله درســت گفتید، رویكرد ما دقیقاً دفاع از مردم فلســطین بود. ما 
گفتیم چرا تاوان هولوکاست را باید مردم فلســطین بدهند در حالی 
که فلسطین هیچ نقشــی در جنگ جهانی دوم نداشته، اما سرزمین 
فلسطین را به عنوان تاوان جنگ اشــغال می کنند. اگر آلمان مسبب 
جنگ بود، پس باید از این کشــور خســارت جنگ گرفته می شد یا از 
خاک همین کشــور ســرزمینی برای آن ها در نظر گرفته می شــد. 
حرف دیگر هم این اســت که ما نگران هولوکاســت هایی هســتیم 
که رژیم صهیونیستی در غزه و فلســطین به وجود آورده است، البته 
هولوکاســت های دیگری مثل اتمیک هولوکاســت در بمباران های 
هیروشــیما و ناکازاکی، جزو مواردی اســت که می توان راجع به آن 
صحبت کرد. در شرایط فعلی هم در یمن، سوریه، عراق و... هولوکاست 

یا کشتار جمعی صورت می گیرد که ما نگران این اتفاقات هم هستیم.

این روزها هم با اعالم تصمیم تازه ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت 
رژیم صهیونیستی به بیت المقدس، شاهد واکنش های زیادی از 

هنرمندان جهان بوده ایم. نظر شما چیست؟ 
اسرائیل غده ســرطانی منطقه اســت که در خاورمیانه و دنیا شرارت 
بسیار ایجاد می کند، بنابراین رژیم منحوس اسرائیل را همیشه، در هر 
جا و با هر زبانی باید هدف قرار دهیم و تمام هدفمان نشان دادن چهره 
پلید رژیم صهیونیستی و زیر سؤال بردن آزادی جعلی غربی است. من 
هم مانند هر هنرمندی که در دنیا مفهوم انســانیت را درک می کند، 
در برابر چنین حرفی واکنش نشــان می دهم و می دانم 
نه تنها هنرمندان کشورهای مسلمان، بلكه هنرمندان 
کشــورهای دیگــر که مســلمان 
نیســتند، امــا آزادی خواه و 
طالــب آزادی مظلومیــن 
دنیــا هســتند، بارها در 
آثارشان مظلومیت مردم 
فلســطین را بــه تصویر 

.کشیده اند

چرا تاوان هولوکاست را باید مردم فلسطین بدهند در حالی که فلسطین هیچ نقشی در جنگ جهانی دوم 
نداشته، اما سرزمین فلسطین را به عنوان تاوان جنگ اشغال می کنند. اگر آلمان مسبب جنگ بود، پس باید از 

این کشور خسارت جنگ گرفته می شد یا از خاک همین کشور سرزمینی برای آن ها در نظر گرفته می شد

اسرائیل غده 
سرطانی منطقه 

است که در 
خاورمیانه و دنیا 

شرارت بسیار 
ایجاد می کند، 
بنابراین رژیم 

منحوس اسرائیل 
را همیشه، در هر جا 

و با هر زبانی باید 
هدف قرار دهیم و 

تمام هدفمان نشان 
دادن چهره پلید 

رژیم صهیونیستی 
و زیر سؤال بردن 

آزادی جعلی غربی 
است
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آیا ســرزمین فلســطین، 
متعلق به اســرائیل است؟ 
اگر چنین اســت، طبیعی 
است که از ســرزمین خود 
دفاع کنند. اما حقیقت آن 
اســت که این ادعایی بیش 
نیســت؛ زیرا صاحبان اصلی 
ســرزمین فلســطین، مردم 
بومی آن هستند و نه یهودیان. 
هرچند برخی فلســطینیان به 
یهودیــان زمین فروختنــد و در 
این توطئه، دولت انگلستان دست 
داشــت، ولی بخش هایــی از زمین 
فلســطین را یهودیان از طریق غصب 
و آوار ه کردن مردم فلسطین، تصاحب 

کردند. 
به عبارت دیگر، دو هزار و پانصد ســال 
پیش از میالد حضرت مسیح)ع(، چند 
قبیله عــرب از جزیرةالعرب به ســوی 
ســواحل جنوبی دریای مدیترانه کوچ 
کردند. برخی از این ها در فلســطین 
ســكنا گزیدنــد و از راه کشــاورزی 
معیشــت می کردنــد. به ایــن عده، 
»کنعانیان« گفته می شود و به همین 
جهت، سرزمین فلســطین را »ارض 
کنعانیان« نامیده انــد. برخی نیز در 
لبنان ساکن شــدند و از دریانوردی 
کســب روزی می کردنــد. این ها را 
»فینیقیــان« می نامیدند. یک طایفه 
مهم از کنعانیان، به نام »یبوســیون«، 
در بیت المقدس ســكنا گزیدند. بدین 
جهت، در قدیم منطقــه بیت المقدس 
را »یبــوس« می نامیدنــد. بــر اســاس 
تاریخ یهود، پیــش از ورود بنی اســرائیل 
به فلســطین، هفــت قبیلــه بزرگ تر از 
بنی اســرائیل در آن جا زندگی می کردند. 
این قبایل عبارتند از: ِحتیان، ِجْرجاشیان، 
یان و  اموریــان، کنعانیــان، فِِرزِّیــان، ِحوِّ
یُبْوســیان. عهد عقیق از آن هــا به عنوان 
امت های بسیار و هفت امت عظیم یاد کرده 

است.
پس از گذشت صدها سال، حضرت ابراهیم 

خلیــل)ع( از »اورکلــدان« عــراق به ارض 
کنعان هجرت نمود و بعد از تولد اســحاق و 
یعقوب، و ســپس فرزندان و عشیرة یعقوب، 
بنی اسرائیل شــكل گرفتند. بنابراین، پیش 
از شــكل گیری بنی اســرائیل و یهود، مردم 
فلســطین در آن منطقه زندگــی می کردند 
و حضــرت ابراهیــم)ع( و فرزندانش از جای 
دیگر به آن دیار هجرت کرده بودند. ســپس 
حوادث و درگیری های فراوانی در این منطقه 
اتفاق افتاد تا این که حضرت عیســی)ع( در 
شهر ناصره فلسطین به رسالت مبعوث شد. 
از این پس، بنی اســرائیل به دو گروه یهودی 
و مسیحی تقسیم شــدند. برخی به حضرت 
عیســی)ع( ایمان آوردند و مسیحی شدند و 
بعضی امتناع ورزیدند و با آنان درگیر شدند. 
بنابراین، همه بنی اســرائیل، یهــودی باقی 

نماندند.

تصرف فلسطین
اگرچه مقداری از ســرزمین های این منطقه 
را فلســطینیان به یهودیــان فروختند، اما 
این امــر در شــرایط خــاص و به کارگیری 
سیاســت های ظالمانه صورت گرفت؛ یعنی 
یهودیان با مهاجرت به فلســطین، تجاوز به 
این کشور و تشــكیل حكومت، بر فلسطین 
مسلط شدند و بخش وســیعی از این کشور 
را تصرف کردند؛ چنان که در سال 1296ش، 
یهودیــان تنهــا 650 کیلومتر مربــع از 27 
هزار کیلومتر مربع مســاحت کل فلسطین 
را در مالكیت خود داشــتند. در این سال، با 
شكست دولت عثمانی در جنگ جهانی اّول، 
انگلستان سرزمین فلسطین را اشغال کرد و 
طی اعالمیه ای به صهیونیســت ها اجازه داد 
که در فلســطین، »کانون ملی یهود« ایجاد 
کنند و یهودی هــای غیر فلســطینی را به 
سكونت در زمین های ســلطنتی متعلق به 
دولت عثمانِی شكست خورده تشویق کرد. از 
این پس، اشغالگران انگلیسی با وضع انواع و 
اقســام قوانین، وضع را برای اشغال زمین ها، 
ســاختمان ها و باغ های فلســطینی توسط 
یهودیان فراهم کردند. رقمی در حدود 597 
کیلومتر مربع توســط دولت بریتانیا به طور 

فلسطیـن
سـرزمین 
کیـست؟

مسئله قدس 
و حمایت ایران 
از مردم فلسطین

حجت االسالم محمدرضا بهروز
محقق پژوهشكده فلسفه و كالم

دیدگاه
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رایگان یا بــه قیمــت ارزان در اختیار آژانس 
یهود و شرکت های صهیونیستی قرار گرفت. 
678 کیلومتر مربع نیز توســط خانواده های 
عرب غیر فلسطینی به یهودیان فروخته شد. 
68 کیلومتر مربع نیز به دســتور وزیرمختار 
انگلیس، توسط یهودیان به زور از فلسطینیان 

گرفته شد. 
به هر حال، در میان ملت فلسطین بسیار کم 
دیده شده اند کســانی که زمین های خود را 
فروخته باشــند. وانگهی، آن دسته اندک که 
زمین های خود را فروختند، اغلب نه با طیب 
خاطر، که در اثر اوضاع نابسامان به وجودآمده 
از قوانیــن انگلیــس در مــورد کشــاورزان 
فلسطینی، مجبور به فروش زمین های خود 
شــدند؛ برای مثال دولت انگلیــس، مقدار 
مالیات ها را افزایش می داد و همزمان از صدور 
حبوبات و زیتون که عمده محصول کشاورزی 
فلســطین بود، جلوگیری می کرد. در نتیجه، 
کشــاورزان از عهــده مخــارج و مالیات ها 
برنمی آمدند و به ناچار، ملک خود را در معرض 

فروش می گذاشتند. 
در تاریخ معاصر فلســطین، گزارش هایی از 
مراســم جشــن و پایكوبی مردم به میمنت 
مجازات معدود خائنانی کــه اقدام به فروش 
زمین هایشــان کرده بودند، ضبط شده است. 
طبیعی اســت که در چنیــن فضایی، کمتر 
کسی به خود جرأت می داده است که دست 
به فروش زمین به صهیونیست ها بزند. جمع 
ارقام زمین های واگذار شده به صهیونیست ها، 
با احتســاب زمین هایی که از قبل در اختیار 
یهودیان بوده، در زمان سلطه انگلیس، تقریباً 
دو هزار کیلومتر مربع اســت که در مقایسه با 
27 هزار کیلومترمربع مســاحت فلسطین، 
فقط 7/7 درصد اســت. از این درصد، حدود 
یک سوم آن از طریق خرید به صهیونیست ها 
رســیده و بقیه با یاری انگلیــس در اختیار 
آن ها قرار گرفته اســت. این بدان معناســت 
که فقــط حــدود 2/5 درصــد از زمین های 
فلســطین به صهیونیســت ها فروخته شده 
اســت. پس از خروج انگلیس از فلسطین در 
اردیبهشــت 1327)1948 میالدی(، بقیه 
این سرزمین، نه از طریق خرید که با کشتار، 

غصب، شكنجه، تخریب، فشــار و توطئه و با 
بدترین شــكل از فجایع و جنایات، به تصرف 

صهیونیست ها درآمده است.

علل حمایت ایران از فلسطین
در پاســخ به این ســؤال کــه چــرا از مردم 
فلســطین حمایت و به آنان کمک می کنیم، 
باید گفت که وظایــف و کارکردهای دولت ها 
به هیچ وجه منحصر به مسائل داخلی نیست، 
بلكه دولت ها عالوه بر کوشــش جهت بهبود 
مســائل داخلی، وظایف و اهدافی را در خارج 
از مرزهای جغرافیایی و در محیط بین المللی 
بر عهده دارند. این وظایف، بر اساس تعریفی 
که هرکدام از دولت ها از منافع ملی، اهداف و 
آرمان ها، امكانات مادی و معنوی خود دارند، 
متفاوت خواهــد بود. در هر صــورت، دولتی 
موفق است که بتواند وظایف خود را در داخل 

و خارج به خوبی انجام دهد.
بر این اساس، شناخت وظایف متعدد دولت، 
نكته ای با اهمیت است که به صورت مختصر 

به بررسی آن می پردازیم:
یكم: بــر اســاس آموزه های دینــی، جامعه 
اســالمی پیكره واحــدی اســت: »َوإِنَّ َهِذِه 
ُتُكْم أُمَّــةً َواِحَدًة َوأَنَــا َربُُّكــْم َفاتَُّقوِن؛ در  أُمَّ
حقیقت این امت شما، امتی یگانه است و من 
پروردگار شــمایم. پس،  از من پروا دارید.« بر 
مبنای این آیه، همبستگی عمیقی بین همه 
مسلمانان دنیاـ  صرف نظر از هرگونه مرزبندی 
جغرافیایی به جهت وحدت کلمه و اعتقاد به 
تعالیم الهیـ  وجود دارد. همدردی، همدلی 
و هم نوایی، از ویژگی های بارز امت اســالمی 
اســت که دل های آنان را به یكدیگر نزدیک 
می کند. امام صادق)ع( می فرماید: »الُْمْؤِمُن 
أَُخو الُْمْؤِمِن َکالَْجَسِد الَْواِحِد، إِِن اْشَتَكی َشیْ ٌء 
ِمْنُه َوَجَد أَلَُم َذلَِک فِی َســائِِر َجَسِدهِ؛ مؤمن، 
برادر مؤمن و مانند یک پیكر هستند؛ هنگامی 
که عضــوی از بــدن رنجور می شــود، دیگر 
اعضا بــه مراقبت و حمایت از او هم داســتان 

می شوند.«
همبستگی عمیق اســالمی، تعاون اسالمی 
را به همــراه دارد؛ بدین معنا که مســلمانان 
در تمامــی امور، موظــف بــه همیاری اند: 

»َوتََعاَونُــواْ َعلَی الْبرِّ َوالتَّْقــَوی؛ در نیكوکاری 
و پرهیزکاری، با یكدیگر همــكاری کنید.« 
بر این اساس، همگان مســئول همدیگرند. 
پیامبر اســالم)ص( می فرماید: »َمنْ  َســِمعَ  
َرُجاًل یَُناِدی  یَا لَلُْمْســلِِمینَ  َفلَمْ  یُِجْبُه َفلَْیَس 
بُِمْسلٍِم؛ هرکس ندایی را بشنود که مسلمانان 
را به کمک می طلبد و پاســخ مساعد نگوید، 
مســلمان نیســت.« همچنیــن در حدیث 
دیگری می فرمایــد: »َمنْ  أصَبحَ  َو لَــمْ  یَْهَتمَّ  
بِاُُموِر الُْمسلِمین َفلَْیَس بُِمْسلِمٍ ؛ هرکس صبح 
برخیــزد و در اندیشــه کارهای مســلمانان 

نباشد، مسلمان نیست.«
دوم: بر اســاس اصول متعدد قانون اساســی 
جمهوری اسالمی ایران )اصول: 3، 11، 152 
و 154(، دولت به نمایندگــی از همه مردم، 
موظف به ایفای »تعهد برادرانه نسبت به همه 
مسلمانان« اســت. به همین جهت، »موظف 
است سیاســت کلی خود را بر پایه ائتالف و 
اعتماد ملل اســالمی، قرار دهد« و در اعمال 
سیاست خارجی، به »دفاع از همه مسلمانان« 
بپــردازد. بنابراین، هم بر اســاس آموزه های 
اســالم و هم بر مبنای اصول متعــدد قانون 
اساسی، دولت موظف است از سایر مسلمانان 

جهان حمایت کند. 
ســوم: با توجه به واقعیت هایی از قبیل وجود 
مرزبندی های بین المللــی و حفظ و تقویت 
نظام جمهوری اســالمی ایران، ارائه الگویی 
نمونه بر اســاس اصول و ارزش های اسالمْی 
با توجه به نیازهای داخلــی و خارجی، دارای 
اهمیت اســت. حال، اگر زمانی بین نیازهای 
داخل و خارج، ناهمگونی به وجود آمد، رعایت 

اصول زیر، ضروری به نظر می رسد:
الف( بــر اســاس آیــات و روایــات متعدد، 
ایران به عنوان یــک نظام اســالمی، دارای 
مســئولیت هایی فراملّی، نســبت به ســایر 
مسلمانان است. مســئولیت ها هنگام تزاحم 
بین نیازهای داخلــی و خارجی، باید مراعات 
شود؛ مثاًل اگر در کشورهای دیگر، مسلمانانی 
نیازمنــد ضروری تریــن نیازهــای حیاتی 
مانند: غذا، دارو و پوشــاک باشند، بدون شک 
نمی توان بــه نیازمندی هــای غیرحیاتی و 
کم اهمیت تر داخلی اولویت داد؛ چون مسئله 

در پاسخ به این سؤال که چرا از مردم فلسطین حمایت و به آنان کمک می کنیم، باید گفت که وظایف و 
کارکردهای دولت ها به هیچ وجه منحصر به مسائل داخلی نیست، بلکه دولت ها عالوه بر کوشش جهت بهبود 

مسائل داخلی، وظایف و اهدافی را در خارج از مرزهای جغرافیایی و در محیط بین المللی بر عهده دارند

در میان ملت 
فلسطین بسیار 

کم دیده 
شده اند کسانی 

که زمین های 
خود را فروخته 
باشند. وانگهی، 
آن دسته اندک 

که زمین های 
خود را فروختند، 
اغلب نه با طیب 
خاطر، که در اثر 
اوضاع نابسامان 
به وجودآمده از 

قوانین انگلیس در 
مورد کشاورزان 

فلسطینی، مجبور به 
فروش زمین های 

خود شدند
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زندگی و حفــظ جان مســلمانان در میان 
است.

ب( مالک تقدم نیازهای داخل یا خارج در 
امور غیر متقن فراملی، رعایت اصل اهم و 
مهم است؛ به بیان دیگر، حاکم اسالمی با 
کمک گرفتن از متخصصان و کارشناسان 
رشــته های مختلف و با درک شــرایط و 
مقتضیات زمانی و مكانی، باید مشــخص 
کند که اولویــت با رفع نیازهــای داخلی 
است یا نیازهای خارجی. در هر حالت، باید 
مســئولیت های برون مرزی و کمک های 
حیاتی را ســرلوحه سیاست خارجی خود 
قرار دهد. چه بســا در مواردی، بر اســاس 
نظریات کارشناســی و تخصصــی ثابت 
می شود که وظیفه  برون مرزی بر نیازهای 
داخل اولویت دارد، ماننــد حمایت ایران 
از حزب اهلل لبنان در مقابــل رژیم غاصب 
اســرائیل. در مواردی نیز مســائل داخلی 
اولویت دارد؛ مانند تقــدم دفاع از مرزهای 

کشور در برابر حمله عراق. 
با توجه به نیازهای حیاتی مردم فلسطین و 
امكانات نسبتاً خوب کشورمان، کمک هایی 
محدود وجود داشته، اما تأثیر منفی در روند 
آبادانی و حل مشكالت اقتصادی و معیشتی 
ما بر جای نمی گذارد و موجب پایمال شدن 
حقوق مردم نمی گــردد. به عــالوه، نتایج 
مثبتی را در کوتاه مدت و بلند مدت، در سطح 
منطقه ای و بین الملل، برای کشــورمان به 

ارمغان می آورد.
بنابراین:

1. فشارها و مشكالت جامعه هر اندازه بسیار 
باشــد، در برابر وضعیت پیش آمــده برای 
بــرادران و خواهران آواره فلســطینی، قابل 

قیاس نیست.
2. مسلمانان، امت واحده و دارای سرنوشت 
مشترکی هســتند. اســتعمارگران همواره 
در پی جداســازی و تفرقه میــان ملت های 
مسلمان اند تا از این رهگذر، سلطه خود را بر 
جهان اسالم بیشتر اســتوار سازند. پس، اگر 
دست از یاری برادران مظلوم مسلمان خود 
برداریم، به پاره سازی امت واحد اسالمی که 

هدف دشمنان است، کمک کرده ایم.
3. در روایــت آمــده: کمک هــای فردی، 
موجب افزایش نعمت و برکات الهی اســت؛ 

کمک های اجتماعی نیز چنین است.
4. امروزه در تمام جهان، سرمایه هایی برای 
کمک به جوامــع محروم اختصــاص داده 
می شود. در این حرکت انسان دوستانه، باید 

مسلمانان و جمهوری اسالمی پیشتاز باشند.
5. انجــام حمایت های اقتصادی، سیاســی 
و تبلیغاتی در حد وســع و توان از ملت های 
مسلمان دیگر، به خصوص فلسطین، نه تنها با 
منافع ملی ما تعارض ندارد، بلكه در راستای 
تأمین منافع ملی ایران به حســاب می آید؛ 
زیــرا اوالً، منافع ملی یک کشــور، فقط در 
مرزهای جغرافیایی آن محدود نمی شود. از 
این رو، دولت ها به میــزان هزینه هایی که در 
کشــورهای دیگر مبذول می دارند، از توان و 
قدرت تصمیم گیری و تأثیرگذاری بیشتری 
در آینده آن کشــور و معــادالت منطقه ای 

برخوردار می شوند.
ثانیاً، حفظ موجودیت، اســتقالل و تمامیت 
ارضی و امنیت ملی کشــور، نیازمند صرف 
چنین هزینه ها و کمک به ملت هایی است که 

در خط اّول مبارزه با دشمنان ما قرار دارند.
آینده نگــری و تأمیــن منافــع بلندمدت، 
بهترین دلیل بر انجام چنین اقداماتی است؛ 
زیرا آرمان ها و اهداف توســعه طلبانه رژیم 
صهیونیستی، هرگز به فلســطین محدود 
نبوده، بلكه آرزوی سیطره بر جهان اسالم و 

خاصه ام القرای آن، یعنی جمهوری اسالمی 
ایران را در سرمی پروراند.

6. یكپارچگی، مــا را بهتر حفــظ می کند 
و قدرت جمعی مــان را بر دشــمنان افزون 
می ســازد و برای مصونیت مــا از خطرات 

دشمن، بسیار مفید است.
7. کمک به کشورهای دیگر، مختص ایران 
نیست، بلكه کشورهای بزرگ جهان، مانند 
آمریكا، کمک های بســیاری به اســرائیل 
می کنند. حال آیا رواســت که کشــورهای 
اســالمی از انجام کمتریــن وظیفه دینی 
و انســانی خــود در قبال مشــكالت مردم 

فلسطین دریغ ورزند؟
8. نظام جمهوری اســالمی ایــران از ابتدا، 
بیشترین توان خود را جهت محرومیت زدایی 
و مبارزه با فقر به کار گرفته و تاکنون نیز نتایج 
درخشانی گرفته است، اما به دالیل متعددی 
از قبیل وضعیت اقتصادی کشور، وابستگی 
به نفت، وقوع جنگ تحمیلی و محاصره های 
اقتصادی، شــاهد وجود مشكالت اجتماعی 
و اقتصــادی هســتیم. وجود مشــكالت و 
معضالت، نمی تواند بهانــه  بی توجهی ایران 
در برابر وضعیت نابســامان سایر مسلمانان 
باشد. همراه با انجام وظیفه برون مرزی خود، 
باید به حل مشــكالت درون نیز بپردازیم. بر 
این اســاس، امام راحل)ره( مــردم و دولت 
ایران را به حمایت همه جانبه از مردم لبنان 

و فلسطین فراخواند:
»اکنون بر عموم مسلمین و ُدَول کشورهای 
اسالمی، و خصوصاً بر دَول عربی، الزم است 
برای حفظ استقالل خود، از این گروه مجاهد 
نگهداری و به آنان کمک کنند و از رســاندن 

اسلحه و آذوقه به آنان دریغ نورزند.« 
مهم تــر از همــه این که، حاکم اســالمی 
اختیارات و وظیفه دارد که بیت المال را هر 
جا صالح بداند، مصرف کند و این، معنایش 
ضایع کردن حقوق مردم و از کیسه خلیفه 
بخشــیدن نیســت. یكــی از مصالح مهم 
هر کشــوری، حفظ منافع آن اســت و از 
جمله راهكارهای حفــظ منافع، کمک به 
کشورهایی اســت که موجب حفظ جامعه 

 .ما در برابر اسرائیل هستند

آرمان ها و اهداف 
توسعه طلبانه 
رژیم صهیونیستی، 
هرگز به فلسطین 
محدود نبوده، بلکه 
آرزوی سیطره 
بر جهان اسالم و 
خاصه ام القرای 
آن، یعنی جمهوری 
اسالمی ایران را در 
سرمی پروراند

کمک به کشورهای دیگر، مختص ایران نیست، بلکه کشورهای بزرگ جهان، مانند آمریکا، کمک های 
بسیاری به اسرائیل می کنند. حال آیا رواست که کشورهای اسالمی از انجام کمترین وظیفه دینی و انسانی خود 

در قبال مشکالت مردم فلسطین دریغ ورزند؟



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 27 | آذر 1396    45

تحلیل به بهانه روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری

خشونت و
 طراحی افراطی گری

نگاهی به نقش استکبار 
در شکل گیری جریان های تکفیری

حجت االسالم دكتر علیرضا ایمانی
معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السالم

انقالبی که امام خمینی در خــرداد 42 آغاز کردند و 
در بهمن 57 به بار نشاندند، در همان آغازین روزهای 
انقالب که امام آمدند بهشــت زهرا و آن ســخنرانی 
معروف را کردنــد، در همان هفته هــای اول امام به 
صورت صریــح فرمودند که انقالب مــا قبل از این که 
یک انقالب شیعی صرف باشــد، یک انقالب اسالمی 
به تمام معنی اســت و پیش از آن که یک انقالب دینی 
صرف باشد، یک انقالب برای مستضعفین جهان است؛ 
یعنی همه ستمدیدگان جهان می توانند از این انقالب 
الگو بگیرند و بعد فرمودند مــا انقالب خود را به جهان 
صادر خواهیم کرد، ما کاری نداریم که شرق و غرب در 
مورد ما چه قضاوت می کنند؛ انقالب با این دید شروع 
و آغاز شــد و خیلی زود گســترش پیدا کرد. در آن 
ماه های اول انقالب بود که آوازه انقالب به اقصی نقاط 
عالم رسید. استکبار جهانی ابتدا فکر می کرد که امام 
15 سال از کشورش دور و  از ارتباط با مردمش محروم 

بوده و یک مقداری عصبانی است، 
اما یک مقدار که اوضــاع بر وفق 
مراد شــود و امام بر صندلی قدرت 

تکیه کنــد، فیتیله مبــارزه را پایین 
می کشــد. دنیا نمونه هایی مثل ُمرسی را دیده 

بود که قبل از این که به رأی مردم به ریاســت برسند، 
کشکول گدایی شــان را که جلوی مردم گرفته بودند، 
شعار می دادند که ما اگر رئیس جمهور شویم قرارداد 

کمپ دیویــد را ملغا می کنیم، مــا روابطمان را با 
کشورهای مترقی چنین می کنیم، با کشورهای 
عرب توسعه می دهیم. اما وقتی روی کار آمدند، 

اولین موضع گیری رسمی شان، عذرخواهی رسمی 
از آمریکا و اســرائیل بود که ما اگــر در تبلیغات 
انتخاباتی مان کمی تند رفتیم، شــما به دل نگیرید 
و بعد هم قرارداد کمپ دیوید که ملغا نشــد، سفیر 
مســلمان عربی مصری رفت تالویــو کنار رئیس 

رژیم اشغالگر قدس نشســت و با هم شراب 
زهرمارشــان کردند، تلویزیون های دنیا 

هم نشان داد و بعد نامه مرسی که بقای 
دولت و دوام عمر شــریف شما را از 

ایزدمنان خواهانیم. 
اســتکبار جهانی تصورش نسبت به 
امام این بود، اما دیدنــد امام اولین 
موضع گیری رسمی که در ایران کرد، 
سفارت اسرائیل را تعطیل کرد و بعد 

سفارت فلســطین ایجاد کرد. اولین کشور 
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در دنیا که سفارت فلســطین در آن بازگشایی می شد ایران 
بود، لذا برنامه استکبار این شــد که انقالب را سرنگون کند. 
13 کودتا در یک ســال و نیم اول انقالب در این کشــور راه 
انداختند که هرکدام به تنهایی می توانست نظام را سرنگون 
کند، ولی کودتاها به جایی نرســید. آخرین کودتا، تیر ماه 
ســال 59 بود که چند تا از خلبان های رژیم سابق در پایگاه 
شهید نوژه همدان جمع شــدند و تصمیم گرفتند از آن جا 
کودتا کنند، بیایند تهران را بمباران کنند و شــاه را با سالم 
و صلوات دوباره برگردانند. وقتی این کودتا هم به شکســت 
رسید، نهایتًا اســتکبار جهانی تصمیم به جنگ گرفت. دو 
ماه بعد، یعنی شهریور 59، جنگ هشــت ساله را علیه این 

کشــور آغاز کردند. نه فقط جنگ بیرونی، که منافقین را هم 
در داخل تحریک کردند و ســال های 60 بهترین و بیشترین 
ســرمایه های این کشــور را با ترور از ما گرفتند و شرایطی 
برای جمهوری اسالمی درست کردند عین چکش بر سندان؛ 
منافقین از داخل و دشــمن بیرونی از خارج. بعد از حرکت 
امام و انقالب اسالمی که در کشورهای دیگر الگوبرداری اش 
شروع شد، اســتکبار جهانی به وحشــت افتاد و گفت اگر 
این روند ادامه پیدا کند، »نه از تاک نشــانم خواهد ماند و نه 
از تاک نشــان«، به دنبال این افتادند چیزی درست کنند در 
مقابل نهضت حضرت امام. به عنــوان نمونه وقتی انقالب در 
ایران پیروز شد، موفق ترین تجربه انقالب اسالمی در عرصه 
بین الملل، حزب الل لبنان بود. این حزب که در ســال 1982 
اســتارت اولیه اش خورد و در 1984، یعنــی 1363 هجری 
شمسی به بار نشســت، کم کم رفت در دل دولت و پارلمان 
و ... وقتی که حزب الل کاندیدا برای تشــیع معرفی می کرد، 
رأی اول همه امت به کاندیدای حزب الل بود، نه فقط شــیعه. 
مســیحی های لبنان نیز به کاندیدای مسیحی که حزب الل 

تعیین می کــرد رأی دادند؛ دروزی های لبنــان به دروزی 
که با حزب الل لبنان ائتالف کرده بود رأی دادند؛ ســنی ها 
همین طور. کم کم اســتکبار دید این انقالب به جهان صادر 
خواهد شد. جناب شیخ ابراهیم زکزاکی، یک طلبه جوانی که 
آن موقع مسئول انجمن اسالمی فضای خوشان بود، ایشان 
در ســال اول پیروزی انقالب دعوت شد و در جشن های 22 
بهمن آمد ایران. وقتی به ایران آمد، گمشــده خود را این جا 
پیدا کرد و برگشت در کشــور 170 میلیونی نیجریه شمال 
آفریقا و شــروع کرد کار کردن. کمترین آماری که از تشیع 
آن جا گفته می شود، در سال 2007، هفت میلیون شیعه است 
و امروز هشت سال از آن تاریخ گذشته، لذا آمارها بین 12 تا 
15 میلیون شیعه اســت که همه آن ها بعد از انقالب به وجود 

آمدند. 
استکبار جهانی چاره ای نداشت جز این که یک بدیلی ایجاد 
کند که همین حرکت های تکفیری است. اگر شکل ها و اسم ها 
مختلف است، محتوا تماماً یکی است، همه برخاسته از همان 
نگاه ســلفی تکفیری محمد بن عبدالوهاب در قرون اخیر و 
ابن تیمیه از قرن هفتم به بعد است. اگر مروری کنید از جبهه 
النصره ســوریه تا داعش ســوریه و عراق، تا انصار الشریعه 
الجزایر و مغرب، تا بوکوحرام نیجریه، تا جیش العدل شــرق 
بالد خودمان، همه این ها برخاسته از اندیشه القاعده و طالبان 
اســت. یک ثروتمندزاده مرفه بی درد، به نام شیخ عصامه از 
عربستان می آید پاکستان، وارد این حوزه های علمیه می شود 
و می گوید این درس هایی که می خوانید به دردتان نمی خورد. 
باید در کنار علوم دینی، ســالح و مبارزه و جهاد یاد بگیرید. 
وقتی بین چند هزار مدرسه فعالیت می کند و جبهه مسلحی 
را آماده می کند، می گوید کجا را ســرنگون کنیم؟ کشــور 
کمونیستی افغانستان، آن را سرنگون می کند و اولین دولت 
اسالمی را به عنوان بدیل جمهوری اسالمی به پا می کنند. بعد 
می گویند چرا برای یافتن اســالم به سراغ فارس های مجوس 
می روید؟ بیایید این انقالب اســالمی. به تعبیر امام علی)ع(، 
این دین، پوستین چپه ای اســت که تن اسالم کردند، یعنی 
با یک تیر دو نشــان زدند؛ هم یک بدیلی در مقابل جمهوری 
اسالمی درســت کردند و هم اثرات مثبت انقالب اسالمی در 
دنیا را معکوس جلوه دادند. به طوری که یک دانشجو سر کالس 
در ایتالیا، وقتی جلوی استاد کلمه الل اکبر را می گوید، استاد 
دانشگاه میالن بر می گردد می گوید دیگر این کلمه را نگویید، 
وقتی این کلمه را می شــنوم، حالم به هم می خورد، چون این 

کلمه مترادف با سر بریدن است.
یک نکته امید این اســت که موضع گیری هــای اخیر آن ها، 
حاکی از یک سردرگمی و آشفتگی است و این موفقیت انقالب 

 .اسالمی را در شکست نقشه های آن ها نشان می دهد

از جبهه النصره سوریه تا داعش سوریه و عراق، تا انصار الشریعه الجزایر و مغرب، تا بوکوحرام نیجریه، تا جیش 
العدل شرق بالد خودمان، همه این ها برخاسته از اندیشه القاعده و طالبان است. یک ثروتمندزاده مرفه بی درد، 

به نام شیخ عصامه از عربستان می آید پاکستان، وارد این حوزه های علمیه می شود و می گوید این درس هایی 
که می خوانید به دردتان نمی خورد. باید در کنار علوم دینی، سالح و مبارزه و جهاد یاد بگیرید
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آیت اهلل حائری شیرازی 
دار فانی را وداع گفت

آیــت اهلل حائری شــیرازی، از اســاتید 
اخالق حوزه علمیه، دعوت حق را لبیک 

گفت.
آیت اهلل حائری شــیرازی که از چندی 
پیش بــه علت بیماری در بیمارســتان 
بستری بود، 29 آذر در سن 81 سالگی 

دعوت حق را لبیک گفت.
محی الدین حائــری شــیرازی متولد 
12 بهمــن 1315 در شــیراز، عضــو 
مجلس خبرگان رهبــری و امام جمعه 
ســابق شــیراز و از مبارزان علیه رژیم 
شاهنشــاهی بود. از او بیش از 20 کتاب 
منتشــر شده اســت که برخی از آن ها 
عبارتند از: مثل ها و پندها )در 8 جلد(، 
پول رایج جهانی و احیای پول اســالم، 

یلدانشینی با 
کودکان زلزله زده سرپل ذهاب

تحسین شــده  رمــان  نویســنده 
»فرنگیس«، طوالنی ترین شب سال را 
به میان کودکان زلزله زده سرپل ذهاب 

رفت و در میان آن ها یلدانشین شد.
چهل روز پس از زلزله ســهمگین سرپل 
ذهاب که خانواده های بسیاری را داغدار 
کرده و کودکان زیادی بدون سرپرســت 
ماندند، مهنــاز فتاحی، نویســنده رمان 
تحسین شده »فرنگیس«، از جمله افرادی 
است که شب گذشــته به مناسبت یلدا و 
به همراه همكاران خود، از ســوی کانون 
پرورش فكــری کــودکان و نوجوانان در 
جمع کودکان داغدار سرپل ذهاب حاضر 

شد.
فتاحی که مسئولیتی در کانون پرورشی 
هم دارد، ابتدا به دیــدار خانواده اعضای 
کانون که در حادثه زلزله کرمانشــاه دار 

والیت فقیه، نماز، در سایه سار وحی، انسان 
الهی، ســیری در آفاق نور، انسان شناسی، 

تفسیر سوره حمد، علم و دین و...
ایشــان پس از پیروزی انقــالب مدتی به 
تدریس در دانشكده الهیات پرداخت و در 
اولین دوره مجلس شورای اسالمی از سوی 

مردم شیراز به مجلس راه یافت.
پس از شهادت آیت اهلل دستغیب، از سوی 
حضرت امام خمینی)ره( به امامت جمعه و 
سپس به نمایندگی ایشان در استان فارس 
انتخاب شد. وی در دوره اول و دوم خبرگان 
رهبری بــه نمایندگی از مــردم فارس به 

مجلس خبرگان راه یافت.
پیكر آیت اهلل حائری شیرازی پس از تشییع 
با حضور گســترده مردم، علما و مسئولین 
و بعد از طواف گرد ضریــح مطهر، در حرم 

کریمه اهل بیت)ع( آرام گرفت.

فانی را وداع گفته اند رفت و درگذشــت این 
اعضای کانــون را به خانواده آن ها تســلیت 
گفت. این نویســنده در کنار دیگر همكاران 
خود سپس به ســراغ »زانا«، کودک 8 ساله 
کرمانشاهی از روستای قره بالغ رفت که در 
این حادثه تمامی اعضــای خانواده خود را از 
دست داده و با توجه به این که مدتی زیرآوار 
بوده، به واسطه شوک، 4 روز حرف نمی زد، اما 

اکنون کمی صحبت می کند.
این نویســنده با بیان این که در سخنانم در 
جمع مردم این منطقه به رشادت زنان ایران 
اشــاره کردم، ابراز داشت: ما در سرزمینمان 
شیرزنانی داریم که به واسطه رشادت آن ها 
نام هایی ماندگار شــده اند، شب گذشته هم 
اشاره کردم که در دوران دفاع مقدس چطور 
مردم ایســتادگی کردند و مطمئن هستم 
در حال حاضر هم »فرنگیس« و شــیرزنانی 
در منطقه و در ماجرای پیش آمده مقاومت 

می کنند و قطعاً موفق خواهند شد.

اخبار فرهنگی مذهبی ماه
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انتشار رمان »دال« محمود گالبدره ای
با انتشــار رمان » دال«، سرنوشــت یكی دیگر از آثار محمود 

گالبدره ای مشخص شد.
علی خلیلی، وصی محمود گالبدره ای، گفت: رمان »دال« بر 
اساس زندگی مهاجران ایرانی بعد از انقالب اسالمی در سوئد 
نوشته شــده اســت. این کتاب برای اولین بار در سال 65 به 
چاپ رسید. بعد از بازگشت گالبدره ای از آمریكا در سال 79 
مجدداً چاپ شد و چاپ فعلی در واقع چاپ سوم کتاب است. 
کتاب در رابطه با زندگی مهاجرانی اســت که با وقوع انقالب 
اسالمی به کشــورهای اروپایی مهاجرت کردند و زندگی در 
آن کشورها را به زندگی در وطن شــان ترجیح دادند. در این 
کتاب گالبدره ای مهاجران را تا خانه شان تعقیب می کند و از 

زندگی، کار و رفتار آن ها می گوید.

انتشار نسخه دوزبانه 
»خمره« مرادی کرمانی

نسخه دوزبانه )فارسیـ  عربی( داستان 
»خمره« اثر هوشنگ مرادی کرمانی به 

زودی منتشر می شود.
بنیاد ســعدی که وظیفه گسترش زبان 
فارســی را بر عهده دارد، پیش تر نسخه 
دوزبانه )فارســی ـ انگلیســی( کتاب 
»خمره« را به طور مشترک با انتشارات 

شــمع و مه منتشــر کــرده و در اختیار 
فارسی آموزان سراســر جهان قرار داده بود 
و حاال نســخه دوزبانه دیگری از این کتاب 
)فارســیـ  عربی( را با مشارکت انتشارات 
خاموش در دســترس عموم عالقمندان، 
به خصوص فارسی آموزان جهان عرب قرار 

خواهد داد.
این کتاب داستانی تاکنون به 17 زبان زنده 

دنیا ترجمه شده است.

تولید کتاب صوتی برای روشندالن

رئیس فرهنگســرای اندیشــه از آغاز به کار پویش 
»تولید کتاب صوتی ویژه کودکان روشــندل« خبر 

داد.
محمد میثم میثمی، مدیر فرهنگی هنری منطقه 
هفــت، در این باره گفــت: کمپیــن تولید کتاب 
صوتی ویژه کودکان روشــندل با هــدف ترویج 
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانی، اشــاعه و ترویج 
فرهنگ مهربانی و نوع دوســتی و افزایش منابع 
کتابخانه های صوتی ویژه کودکان روشندل، آغاز 

به کار کرد.
رئیس فرهنگســرای اندیشــه درباره نحوه و زمان 
ثبت نام در این کمپین اظهار کرد: عالقمندان برای 
شرکت می توانند تا تاریخ 15 دی ماه برای ثبت نام 
andisheh.farhangsara. به پایگاه اینترنتی
ir مراجعه کنند و یا برای کســب اطالعات بیشتر 
با شــماره های 88765509 و88766030 تماس 

بگیرند.
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تقریظ حاج قاسم سلیمانی 
بر کتاب نقاشی های حسن روح االمین

حاج قاسم سلیمانی در تقریظی بر کتاب 
نقاشی های حســن روح االمین نوشت: 
»آنچــه از هنر خــدادادی جنابعالی در 
ترســیم مصائب اهل بیت)ع( مشاهده 
کردم، هر یک فــرازی از چند منبر عالم 

برجسته و بااخالص بود.«
نقاشــی های هشت ســال اخیر حسن 
عاشــورایی  هنرمنــد  روح االمیــن، 

کشورمان به تازگی منتشر شده است.
سرلشكر قاسم ســلیمانی روز گذشته 
ضمــن مشــاهده تصاویر ایــن کتاب، 
تقریظی بر آن نوشته که متن آن بدین 

شرح است:
»دوست و برادر عزیز و هنرمند متعهدم، 

حسن آقای عزیز؛
آنچه از هنــر خــدادادی جنابعالی در 
ترســیم مصائب اهل بیت)ع( مشاهده 
کردم، هر یک فــرازی از چند منبر عالم 

موضع انتقادی شورای هماهنگی 
مسلمانان آلمان در برابر ترامپ

اخیراً در یک جلسه مطبوعاتی، شورای 
 ،)KRM( هماهنگی مسلمان در آلمان
در برابــر تصمیم ایاالت متحــده برای 
انتخاب اورشلیم)بیت المقدس( به عنوان 

پایتخت اسرائیل موضع انتقادی گرفت.
به گفته مســئوالن این شــورا، تصمیم 
ایــاالت متحــده نه تنها مانــع اصلی 
صلح پایدار اســت، بلكه تهدیدی برای 
تضعیف وضعیت شكننده در خاورمیانه 
خواهد بود. حاضــران در این کنفرانس 
مطبوعاتی تأکید کردند که اورشلیم به 
خاطر اهمیت تاریخِی آن به عنوان یک 
شهر مقدس، برای همه مذاهب اسالم، 

برجسته و بااخالص بود.
برادر بزرگوارم؛ این هدیــه الهی را همانند 
خون ها، دست ها، سرها و پاهایی که در این 
راه قلم شد، وقف این راه کن، و خط و راهی 
را برای دیگر متعهدین و توانمندان ترسیم 

بفرما.
از خداوند منان خواهانم، به این دســتان 
بابرکت توانمندی بیــش از پیش؛ و قلب و 

دل شما را در این راه منورتر بگرداند.
برادرت قاسم سلیمانی، 1396/9/28« 

بر اســاس این گزارش، روح االمین متولد 
1364در تهران اســت. او مقطع متوسطه 
را در هنرســتان پشت سر گذاشــت و با 
عالقه ای که به رشته نقاشــی داشت، وارد 
دانشگاه شــد. روح االمین فارغ التحصیل 
دانشــكده هنر دانشــگاه شــاهد است و 
پایان نامــه اش حــول موضوع عاشــورای 
حسینی اســت، به همین دلیل بیشترین 
تابلوهایی کــه تاکنون کشــیده، مفهوم 

عاشورایی دارد. 

مسیحیت و یهودیت بســیار مهم است، به 
عنوان مثال، بجز یهودیان، اورشلیم اهمیت 
زیادی برای همه مسلمانان در جهان دارد. 
مسجداالقصی، نخســتین قبله مسلمانان 
قبل از کعبه اســت و پیامبر اسالم)ص( به 
سوی این مســجد نماز می خواندند. حتی 
کلیســای مقبره مقدس در اورشلیم یكی 
از مقدس ترین اماکن مذهبی مســیحیان 
است. شورای هماهنگی مسلمان در آلمان 
و همچنین جوامع اسالمی که در این شورا 
حضور دارند، واکنــش دولت فدرال آلمان 
به تصمیم رئیس جمهــور ایاالت متحده 
آمریكا را پــاس می دارند. آنان خواســتار 
مقابلــه دولت بــا تحریک مســلمانان و 
نشــان دادن اتحاد و حمایت از معاهدات و 

موافقت نامه های قبلی هستند. 
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گزارش ویژه

جانباز علی خوش لفــظ، راوی کتاب »وقتی 
مهتاب گم شــد«، پــس از تحمل ســال ها 
درد و رنج دوران دفاع مقــدس، به همرزمان 

شهیدش پیوست.
مجید صفدریان، رئیس بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران استان همدان، توضیح داد: شهید 
علی خوش لفــظ، سه شــنبه 28 آذرماه در 
بیمارستان خاتم االنبیا به شهادت رسید. نام 
این شهید در شناسنامه »جمشید« است، اما 

همه او را به اسم »علی« می شناسند.
او یادآور شد: شهید علی خوش لفظ، بسیجی 
جانباز دوران دفــاع مقــّدس و راوی کتاب 
»وقتی مهتاب گم شــد«، با حضرت آیت اهلل 

خامنه ای رهبر انقالب اسالمی دیدار داشت.
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان 
همدان خاطرنشــان کــرد: علــی از جمله 
یادگاران و جانبازان دوران هشــت سال دفاع 
مقدس است که ابتدا به عنوان بسیجی و عضو 
افتخاری در جبهه حاضر شد و پس از چندی 

عضو رسمی سپاه شد.
صفدریــان ادامــه داد: علــی خوش لفظ در 
دوران دفاع مقــدس چهار مرتبــه به درجه 
جانبازی نائل شد. نخســتین جانبازی او روز 
پانزدهم تیر ماه ســال 61 در جریان عملیات 
بیت المقدس در خرمشهر بود که تیر و ترکش 

به بدنش اصابت کرده بود. مجروحیت دوم او 
روز 20 بهمن ماه سال 64 در جریان عملیات 
والفجر 8 در منطقه فاو بود که شیمیایی شد. 
ســومین مجروحیت او نیــز روز دهم آذرماه 
سال 65 در خرمشهر در جریان یک عملیات 
پدافندی بود که از ناحیه دســت و پا مجروح 
شد. همچنین روز هشتم اسفند ماه سال 65 
در عملیات کربالی 5 نیز دچار موج گرفتگی و 

اصابت تیر شد.
متن تقریــظ رهبر انقالب بــر کتاب »وقتی 

مهتاب گم شد« بدین شرح است: 
»بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

بّچه هــای همــدان؛ بّچه های صفا و عشــق 
و اخــالص؛ مردان بــزرگ و بی اّدعــا؛ یاران 
حسین )علیه الّســالم(؛ یاوران دین خدا .. و 
آن گاه مادران؛ مردآفرینان شــجاع و صبور... 
و آن گاه فضای معنویّــت و معرفت؛ دل های 
روشن، هّمت ها و عزم های راسخ؛ بصیرت ها و 
دیدهای ماورائی... این ها و بسی جویبارهای 
شیرین و خوشــگوار دیگر از سرچشمه این 
روایت صادقانه و نگارش اســتادانه، کام دل 
مشــتاق را غرق لّذت می کند و آتش شوق را 

در آن سرکش تر می سازد.
راوی، خود یک شهید زنده است. تِن به شّدت 
آزرده او نتوانســته از ســرزندگی و بیداری 

دل او بكاهــد، و الحمــدهلل رّب العالمیــن. 
نویسنده نیز خود از خیل همین دلدادگان و 
تجربه دیدگان است. بر او و بر همه  آنان گوارا 
باد فیض رضای الهی؛ ان شاء اهلل. 95/10/18«

همچنیــن ســردار سرلشــكر حاج قاســم 
ســلیمانی، فرمانــده نیروی قدس ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی، پس از مطالعه 
کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« یادداشــتی 
را خطاب بــه جانباز ســرافراز آقــای علی 

خوش لفظ نوشته است که به این شرح است:
»بسمه تعالی

عزیز برادرم علی عزیز
همه شــهدا و حقایق آن دوران را در چهره  تو 

دیدم.
یكباره همه خاطراتم را به رخم کشیدی. چه 
زیبا از کســانی حرف زده ای که صدها نفر از 
آن ها را همین گونه از دســت دادم و هنوز هر 
ماه یكــی از آن ها را تشــییع می کنم و رویم 
نمی شود در تشییع آن ها شرکت کنم. ده روز 
قبل بهترین آن ها راـ  مراد و حیدر راـ  از دست 
دادم، اما خودم نمی روم و نمی میرم، در حالی 
کــه در آرزوی وصل یكی از آن صدها شــیر 
دیروز له له می زنم و به درد »چه کنم« دچار 
شده ام. امروز این درد همه وجودم را فراگرفته 
و تو نمكدانی از نمک را به زخم هایم پاشاندی. 
تنهای تنهایم. عكست را بر روی جلد بوسیدم 
ای شهید آمادة رفتن و دوســت ندیده ام که 
بهترین دوســتت را در کنارم از دست دادی. 
امیدوارم سربلند و زنده باشی تا مردم ایران در 
زمین همانند دب اکبر در آسمان نشانی خدا 

را از تو بگیرند و به تماشایت بنشینند.
برادر جامانده ات، قاسم سلیمانی. 

 »96/1/30

جانباز علی خوش لفظ 
به همرزمان شهیدش پیوست

»وقتی مهتاب گم شد« 



اندیشه

حریم حجاب
حیا ، زیباترین جامه معنوی است

هنجار حجاب
فلسفه پوشش
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مقاله

زن، مربّی بشــر و مظهر ظرافــت و جمال 
آفرینش اســت. او می تواند با تربیت فرزند 
صالح، امتــی را از گمراهی رهایی بخشــد. 
جایگاه واالی زن، می طلبد کــه این گوهر 
آفرینش در صــدف حجاب قــرار گیرد تا 
ارزش های انســانی اش محفــوظ بماند. در 
حقیقــت، حجــاب دینی، پادزهــر تهاجم 
فرهنگی غرب اســت. همچنین پوشیدگی 
زنان، در کاهــش مفاســد اجتماعی نقش 
مؤثری دارد. البته حفظ پاک دامنی منحصر 
به پوشش نیست، بلكه زن باید از هر رفتاری 
که موجب تحریک و تطمیع افراد هوسران 
می شــود، خودداری کند. در حقیقت، آنچه 
مردان را تهییج می کند، ســه چیز اســت: 
زیبایی، زیور و حرکت هــای اغواکننده که 
در قرآن مجید به »تبّرج« تعبیر شده است. 
افزون بر حّب ظهــور در زنــان، مهم ترین 
انگیزه ها و ریشه های بی حجابی را می توان 

در موارد زیر جستجو کرد: 
ضعــف ایمــان، هوســرانی، جلــب توجه 
دیگران، دگــرآزاری، غرب زدگی، پل زدن 
به ازدواج، فخرفروشی، تبلیغات استعماری، 
وسوســه های شیطانی، ســرزنش دیگران، 

مدگرایی، ضعف غیرت. 
حیا، تأثیــر فراوانی در پوشــش بانوان دارد 
چــون زیباترین جامه معنوی اســت. حیا، 
مانع انحــراف و ضامن پاک دامنی اســت. 
حیا، نشــانه هماهنگی با طبیعت انســانی 
اســت. شــرم، نشــان دهنده بزرگواری و 
شخصیت آدمی اســت و میان ادب و حیا، 
رابطه محكمی وجود دارد. عواملی همچون 
بی توجهی نسبت به حیا، بی حیایی والدین 
و آموزه های رســانه های گروهی، ســبب 

تضعیف حیا می شود.
بسیاری از نویسندگان، اســتفاده انسان از 
لباس را معلول وجود روحیه حیا در انســان 
می دانند و از ســوی دیگــر، رعایت کردن 
حجاب را از عوامل تقویت حیا می شــمارند. 
در حقیقت، عفــت و پاک دامنــی همانند 
پرده ای است که دو پرده دیگر؛ یعنی حجاب 
و حیا از آن پاســداری می کنند. اگر زن در 
مسیر انحراف گام بردارد، ابتدا از حیای زن 
کاسته می شــود. ســپس حجاب او سست 

حیــا 
زیباترین جامه معنوی است

نگاهی بر آثار و شرایط حجاب اسالمی

سیدحسین اسحاقی
نویسنده و پژوهشگر
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می گــردد و آن گاه بی عفتــی دامن گیرش 
می شود.

حجاب؛ نماد عفت زنان
حجــاب، نماد عفــت و عــزت زنــان و از 
شاخص های مهم فرهنگ دینی و از عناصر 
اصلی هویت ملی ماست. شــاید بتوان این 
عوامل را در کمرنگ شــدن رعایت پوشش 
اســالمی در دهه اخیر مؤثر دانست: تبیین 
نشــدن فرهنگ ناب اسالمی، تبیین نشدن 
فرهنگ حجاب در جامعه، باال رفتن ســن 
ازدواج، نبود ســاختار صحیح برای اجرای 
امر به معــروف و نهــی از منكر، کاســتی 
در معرفــی الگوهــا، کمرنگ شــدن نقش 
خانواده ها، تالش ناکافــی در ایجاد محیط 
سالم اجتماعی و ناآشنایی با فلسفه حجاب 
که از این رهگذر، آسیب هایی متوجه افراد 

شده است.
بی حجابــی، پی آمدهایی چــون عقده مند 
کردن مردان، سقوط شخصیت زنان، تزلزل 
خانواده، بلوغ زودرس جنســی و بدآموزی 
را به همراه داشته اســت. برای بازگشت به 
فرهنگ اصیــل اســالمی و ترویج فرهنگ 
حجاب نیــز راه کارهایــی همچون آموزش 
حجاب در مدرسه ها، تشــویق فعالیت های 
علمی، فرهنگی و هنــری، تقویت فرهنگ 
غیرت، نظــارت بــر رســانه های جمعی، 
فعالیت هماهنگ قوای سه گانه، احیای امر 
به معروف و نهی از منكر و معرفی الگوهای 

نوین پوشش پیشنهاد می شود.

جایگاه زن در اسالم
از دیدگاه اسالم، زن شــخصیتی شایسته و 
رســالتی الهی دارد که می تواند با پیمودن 
مدارج کمال، به  مراتب عالی انســانیت بار 
یابد و مصداق تحقق فلسفه آفرینش؛ یعنی 
جانشــینی خدا گردد. زن، مربّی بشر است 
و می تواند با تربیت فرزنــد صالح، امتی را از 

گمراهی رهایی بخشد.
جایــگاه واالی زن می طلبد کــه این گوهر 
آفرینش در صــدف حجاب قــرار گیرد تا 
ارزش های انسانی اش محفوظ بماند. فلسفه 
نگهبانی و پوشش اشــیا، ارزش آن هاست 

و هر قدر افزایش یابــد، درصد محافظت از 
آن ها بیشتر می شــود. حجاب، خیمه عفاف 
بانوان است و ایمان به خدا و ترس از آخرت، 
از مهم تریــن پایه هــای حجاب به شــمار 
می روند. وقتی زن بــه علم و حكمت خدای 
تعالی ایمــان بیاورد و بپذیــرد احكامی که 
برای انسان تشریع شــده است، آثار مثبتی 
دارند، از حكم الهی درباره حجاب استقبال 

می کند. 
پوشــیدگی زن، نماد تقوای اوســت. وقتی 
زن تقوای جنســی را مراعــات کند و خود 
را بپوشــاند، وعده هــای الهــی کــه برای 
پرهیــزگاران داده شــده اســت، درباره او 
محقق می گردد. اصــوالً چیرگی بر هواهای 
نفسانی و چشم پوشــی از لذت های حرام، 
به انسان هیبت و وقار می بخشد. به صورت 
ناخــودآگاه، برخــورد مردان بــا زنانی که 
پوشــش ناقصی دارند، برخوردی شهوانی 
و ابزاری اســت، ولی برخوردشــان با زنان 
پوشــیده، برخوردی همــراه بــا احترام و 
تكریم قلبی اســت. نوع پوشش زن، معّرف 
شــخصیت عفیف یا هوس انگیز اوست که 
موضع گیری مــرد را در برابر او مشــخص 
می کنــد. در واقع، حجــاب زن، جهاد اکبر 

اوست.

آثار حجاب اسالمی
امنیــت و آرامش خاطر نیــز از آثار حجاب 
اسالمی است. اصوالً انسان در پناه محافظ، 
احســاس آرامش بیشــتری دارد. پوشش 
اسالمی نیز نگهبان زن است و به زن آرامش 
می بخشد. هرچه این پوشش کامل تر شود، 
درصد امنیت و حفاظــت زن باالتر می رود. 
زحمت حجاب، حق بیمه ای اســت که زن 
برای تأمین ســالمت خود می پردازد؛ زیرا 
حجاب، مانــع جریان یافتن هــوای نفس، 
نگاه های آلــوده و میكروب های فســاد به 
حریم پاک زنــان می گــردد و زیبایی ها و 
ظرافت های جســمانی آنــان را نیز از گزند 
ســرما، گرمــا و آلودگی های هــوا حفظ 

می کند.
پوشــش، ســّدی بزرگ در برابــر تهاجم 
فرهنگی غرب اســت. اگر قلعه مســتحكم 

حجاب زن مسلمان فتح شــود، راه بردگی 
جامعه اسالمی هموار می گردد. در حقیقت، 
حجــاب دینــی، پادزهر تهاجــم فرهنگی 
غرب است. همچنین پوشــیدگی زنان در 
کاهش مفاسد اجتماعی نقش مؤثری دارد. 
زن و مرد همانند دو ســیم برق هستند که 
نبود عایق میــان آن ها، آتــش بی عفتی را 
شعله ور می ســازد و ارزش ها را می سوزاند. 
تا وقتی بانــوان، خود را از دید چشــم های 
حریص مردان می پوشــانند، دریای نفس 
آن ها آرام اســت، ولی وقتی بــه جلوه گری 
دست می زنند، زمینه های اضطراب روحی 
و نابســامانی روانی را برای مــردان فراهم 

می آورند. 

بایسته های پوشش، سخن و زینت در 
زنان

زنان باید زیورها و زینت هایشــان را از دید 
نامحرم پوشــیده نگه دارند. خداوند در این 
زمینــه می فرماید: »ای رســول! به مردان 
مؤمن بگو تا چشــم ها از نگاه ناروا بپوشند و 
فروج و اندامشــان را )از کار زشت( محفوظ 
دارند کــه این بر پاکیزگی )جســم و جان( 
شما اصلح است و البته خدا به هرچه کنید، 
کاماًل آگاه است. ای رســول! به زنان مؤمن 
بگو تا چشــم ها )از نــگاه ناروا بپوشــند( و 
فروج و اندامشــان را )از کار زشت( محفوظ 
دارند و زینت و آرایش خــود را جز آن چه 
به طور طبیعی ظاهر می شــود، بــر بیگانه 
آشــكار نســازند و باید ســینه و بَر و دوش 
خود را بــه مقنعه بپوشــانند و جمال خود 
را آشكار نســازند جز برای شوهران خود و 
پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و 
برادران خود و پسران برادر و پسران خواهر 
خود و زنان خــود... و کنیزان ملكی خویش 
و اتباع )خانواده که رغبتــی به زنان ندارد( 
از زن و مــرد و طفلی که هنــوز بر عورت و 
محــارم زنــان آگاه نیســتند. و چنان پای 
بر زمین نزنند کــه خلخال و زیــور پنهان 
پاهایشان معلوم شود. و ای اهل ایمان! همه 
به درگاه خدا توبه کنید. باشــد که رستگار 

شوید.«
در آیه دیگری نیز حكم و حكمت حجاب را 

امنیت و آرامش خاطر نیز از آثار حجاب اسالمی است. اصوالً انسان در پناه محافظ، احساس آرامش 
بیشتری دارد. پوشش اسالمی نیز نگهبان زن است و به زن آرامش می بخشد. هرچه این پوشش کامل تر 

شود، درصد امنیت و حفاظت زن باالتر می رود

پوشش، سّدی 
بزرگ در برابر 
تهاجم فرهنگی 
غرب است. اگر 
قلعه مستحکم 

حجاب زن 
مسلمان فتح شود، 
راه بردگی جامعه 

اسالمی هموار 
می گردد. در 

حقیقت، حجاب 
دینی، پادزهر 

تهاجم فرهنگی 
غرب است. 

همچنین پوشیدگی 
زنان در کاهش 
مفاسد اجتماعی 
نقش مؤثری دارد
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چنین بیان می دارد:
»یَـَأیَُّها النَِّبیُّ ُقل الَْزَوِجَک َو بََناتَِک َو نَِسآِء الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیَن َعلَْیِهنَّ 
ُ َغُفوًرا  ِمن َجلَـــِبیِبِهنَّ َذ لَِک أَْدنَی أَن یُْعَرْفَن َفاَل یُْؤَذیْــَن َو َکاَن اهللَّ
رَِّحیًما؛ ای پیامبر! به زنان و دختران خــود و به زنان مؤمنان بگو که 
خویشتن را به چادر )روپوش( فرو پوشــند که این کار برای این که 
آن ها )به عفت( شناخته شوند تا از تعریض و جسارت )هوس رانان( 
آزار نكشند و برای آنان بسیار بهتر است و خدا در حق خلق، آمرزنده 

و مهربان است.«
حفظ پاکدامنی منحصر به پوشــش نیســت، بلكه زن باید از هر 
رفتاری که موجب تحریک و تطمیع افراد هوســران 
می شــود، خودداری کند. خداونــد در قرآن، 
»تبّرج« )آرایــش بــرای خودنمایی( را 
نكوهیــده و آن را متعلق بــه جامعه 
ْجَن  جاهلی دانسته است: »َو الَ تََبرَّ
َج الَْجـِهلِیَِّة ااُلولَی؛ خود را  تََبرُّ
همچــون دوران جاهلیت 
)بــه مــردان( نشــان 
ندهید.« در حقیقت، 
را  مــردان  آنچــه 
می کند،  تهییــج 
ســه چیز است: 
و  زیور  زیبایی، 
حرکت هــای 
ه  کنند ا غو ا
در  کــه 
ن  آ قــر
مجیــد 

بــه 
تعبیــر  »تبــّرج« 
شــده اســت. رفتار زن، وسیله 
اغوا و تهییج مرد اســت؛ یعنی اگر 
زیبایی و زیور زنی دیده شود، ولی رفتار 
او معقول و متین باشد، مرد اغوا نمی شود 
مگر به ندرت. به همین دلیل، نرم ســخن 
گفتن زن گاهی از بی حجابی و بی پردگی، 

اغواکننده تر است.
خداونــد از پوشــش نامناســب نیز نهی 

فرموده است:
»یَـــَأیَُّها النَِّبیُّ ُقل الِْزَو ِجــکَ َو بََناتَِک 
َو نَِســآِء الُْمْؤِمِنیَن یُْدنِیــَن َعلَْیِهنَّ ِمن 
َجلَـــِبیِبِهنَّ َذ لَِک أَْدنَی أَن یُْعَرْفَن َفاَل 
ُ َغُفــوًرا رَِّحیًمــا؛ ای  یُْؤَذیْــَن َو َکاَن اهللَّ
پیامبــر! به زنان خــود و دختران خود 

و زنان مؤمنان بگو روسری ها و مقنعه هایشــان را به خود بپیچانند. 
این گونه به عفیف و شــریف بودن، بهتر شــناخته می  شوند تا کسی 
متعرض ایشــان نشــود و ایشــان را آزار ندهد و خداوند، آمرزنده و 

مهربان است.«
از این آیــه برمی آید که وضع لبــاس و نوع پوشــیدن آن در تحقق 
حجاب کاماًل دخالت دارد. در ســبب نزول آیه، گفته شده است که 
مردان بدکار با دیدن وضع لباس زنان، آنان را دنبال می کردند و آزار 

می دادند. آیه یاد شده نیز در نكوهش این رفتار نازل شد.
امروزه بعضی لباس ها که ُمِد روز هم هستند، حجم و انحنای بدن را 
چنان نمایان می کنند که اغوای این پوشیدگی گاهی از برهنگی نیز 

بیشتر است. پیامبر اکرم)ص( درباره چنین زنانی فرموده است:
»نِســاٌء کاِســیاٌت عاریاٌت مائاِلٌت ُممیالٌت ُرُؤُســُهّن ِمثُل اَْسِنَمِة 
الُْبْخت الیَْدُخلْــن الَجنََّة و الیَْجــِدَن ریَحها؛ زنانی که پوشــیده و 
برهنه اند، مایل به بدکاری اند و میل دهنده و اغواکننده به بدکاری. 
سرشــان مانند کوهان شــتران بلند کوهان اســت )از نظر آرایش 
مو(. نه در بهشت داخل می شــوند و نه بوی بهشت به مشام ایشان 
می رسد )با این که از مســافت بســیار زیاد می توان بوی بهشت را 

استشمام کرد(.«
در دوران جاهلیــت معمول بود کــه زنان، گلوگاه و ســینه ها را باز 
می گذاردند که ایــن کار، مردان را تحریک می کــرد. خداوند نیز با 
«؛ دســتور داد که زنان،  نزول آیه »َو لَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجُیوبِِهنَّ

گریبان خود را با مقنعه بپوشانند.
ناگفته نماند که اســالم به زیور و زیبایی در محیط خانواده اهمیت 
فراوانی می دهد. اصوالً زیور، مكّمل زیبایی اســت. به همین دلیل، 
پیامبر اکرم)ص( ســفارش می کــرد که عروس را آرایــش کنند یا 
می فرمود: »زن باید برای همســرش آرایش کند تــا مبادا در نظر او 

حقیر شود.«
در سیره پیشــوایان دین از این آموزه ها بســیار به چشم می خورد. 
حســن زیّات می گوید: »روزی در خانه ای آراســته بر امام محمد 
باقر)ع( وارد شدم. دیدم امام لباس زیبا و گلی رنگ پوشیده، خضاب 
بسته و ریشــش را اصالح کرده بود. من به امام زیاد نگاه می کردم. 
هنگام بیرون رفتن، امــام فرمود که فردا هم بیایــم. روز دیگر وارد 
خانه ای شدم که جز حصیر، فرشی نداشــت. امام نیز پیراهن زبری 
پوشیده بود. ایشان فرمود: آن خانه ای که دیدی، خانه همسرم بود 
و نوبت او بود و خود را برای من آراســته بود. بر مــن بود که خود را 
برای او بیارایم، همچنان که او خود را برای من آراسته بود. این خانه 
نیز خانه من اســت. پس چیزی در دل تو وارد نشود. آن مرد گفت: 

فدایت شوم، چیزی بود، ولی خداوند آن را بُرد.«
امام رضا)ع( می فرماید: »زن از تو دوست دارد آنچه را تو از او دوست 
می داری.« صادقین)ع( می فرمایند: »برای زن سزاوار نیست دست 
خود را از خضاب خالی گذارد، هرچند پیر باشد.« همچنین گفته اند 
روزی پیامبر اکرم)ص(، مرد ژولیده ای را دید و فرمود: »بهره مندی 

 ».از نعمت و نشان دادن آن از دین است

فظ پاکدامنی منحصر به پوشش نیست، بلکه زن باید از هر رفتاری که موجب تحریک و تطمیع افراد 
هوسران می شود، خودداری کند. خداوند در قرآن، »تبّرج« )آرایش برای خودنمایی( را نکوهیده و آن را 

متعلق به جامعه جاهلی دانسته است
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زن  فطرت  و  آفرینش  با  پاکدامنی،  و  عفت 
زنان  خود  هم  که  گونه ای  به  است؛  آمیخته 
خواهان عفت و پاکدامنی هستند و هم دیگران 
زن را با این ویژگی می خواهند. اسالم نیز با در 
نظر گرفتن آفرینش زن و صالح و خیر جامعه، 
حجاب را الزم شمرده است تا عفت برونی زن 
بنیان خانواده  او هماهنگ و  با عفت درونی 
مستحکم گردد و زن همچون کاالی ناچیزی 

در دسترس همگان قرار نگیرد.

حجاب از منظر قرآن کریم 
قــرآن کریم موضــوع حجــاب را در چند آیه 
یادآوری و در بعضی از آن ها به حكمت و فلسفه 

آن اشاره کرده است: 
1. پاکی دل های مردان و زنان و آلوده نشــدن 

آن ها: در قرآن کریم افزون بر بهداشت جسمی، 
بهداشــت روحی و روانی هم وجود دارد که اگر 
این مسئله مراعات نشود، روح مسموم می شود 
و آثــار خطرناکی در پــی دارد که بــه مراتب 

خطرناک تر از مسمومیت جسمی است. 
قرآن کریم در آیه 53 ســوره احــزاب، درباره 
روبه رو شدن و صحبت کردن با زنان پیامبر)ص( 
می فرمایــد: »هنگامی که چیزی )از وســایل 
زندگی را به عنوان عاریت( از آنان )همســران 
پیامبر( می خواهید، از پشت پرده بخواهید. این 
کار برای پاکی دل های شما و آن ها بهتر است.« 

2. در امــان ماندن از آزار دیگــران: خداوند در 
آیه 59 ســوره احزاب می فرماید: »ای پیامبر! 
به همســران، دختران و زنان مؤمنان بگو که 
چادرهای خود را بر خویش فرو افكنند )طوری 

که زیر گلو و سینه هایشــان پیدا نباشد(، این 
کار برای این که )به عفت و تقوا( شناخته شوند 
و مورد اذیت )اهل فســق و فجور( قرار نگیرند، 
بهتر است )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آن ها 
سر زده، توبه کنند که( خداوند همواره آمرزنده 

رحیم است.« 
پس اگر زنــان حجاب خــود را رعایت نكنند، 
زمینه را بــرای اذیــت و آزار خویــش فراهم 
می آورند؛ افزون بر این که از هویت مســتقل و 

شناخته شده زنان مؤمن نیز فاصله می گیرند. 
3. به طمع نیفتادن افراد بیمــاردل: در آیه 32 
سوره احزاب، خطاب به زنان پیامبر)ص(ـ  که 
در واقع خطاب به همه زن هاستـ  آمده: »... به 
شكل هوس انگیز سخن نگویید که بیماردالن 
در شــما طمع می کنند و ســخن شایســته 

حریم حجاب
گذری بر فلسفه حجاب و آثار شخصی، 

شخصیتی و اجتماعی آن

بی بی عاطفه احمدی
کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن
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نگاه

بگویید.« 
روشــن اســت زنی که حجاب خود را رعایت 
نمی کند یا با ناز و کرشــمه با مــردان نامحرم 
سخن می گوید، باعث می شود افراد بیماردل در 

او طمع کنند و موجبات آزار او را فراهم سازند.
پس برهنگی، بدحجابی یا بی حجابی، در واقع 
ســبب ناهنجاری های اجتماعی بــرای خود 
مســلمانان می گردد و زمینه را برای فســاد و 
فحشــا آماده می کند، همچنین بر اســتواری 
اجتماع و استحكام پیوند خانوادگی، جلوگیری 
از چشــم چرانی ها، حفظ ارزش ها و احترام زن 

افزوده می شود.
مگر خداوند زیبایی و زینت را دوست ندارد که 
به زنان دستور می دهد زینت ها و زیبایی های 

خود را بپوشانند و حجاب داشته باشند؟ 
خداوند زیباســت و زیبایی را دوست دارد؛ به 
همین جهــت در قرآن کریــم می فرماید: »یا 
بنی آدم خــذوا زینتكم عند کل مســجد...؛ 
ای فرزندان آدم! زینــت خود را به هنگام رفتن 
به مســجد با خود بردارید ... بگو: چه کســی 
زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده 
و روزی های پاکیزه را حرام کرده اســت؟! بگو 
این ها در زندگی دنیا برای کســانی اســت که 
ایمان آورده انــد )اگر چه دیگــران نیز با آن ها 
مشارکت دارند، ولی( در قیامت، خالص )برای 

مؤمنان( خواهد بود.« 
پس اســالم زینت و زیبایی را دوســت دارد و 
حتی از زنان می خواهد که خودشــان را برای 
همسرانشان بیارایند و از مردان نیز می خواهد 

در برابر همسرانشان  آراسته باشند.
روش اســالم دربــاره اســتفاده از زینــت و 
آرایش، مــوزون و معتدل اســت؛ نه تمایالت 
زیبایی دوستی روح انسان را سرکوب می کند و 

نه بر کردار تجمل پرستان صحه می گذارد. 
در اســالم، اســتفاده از زیبایی های طبیعت، 
لباس های زیبا و متناســب، به کار بردن انواع 
عطرها و امثال آن، نه تنها جایز شــمرده شده، 
بلكه در روایات زیادی به آن ســفارش شــده 
اســت؛ چنان که پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»خداوند دوست دارد هنگامی که بنده مؤمنش 
می خواهد به دیدار برادرش )ایمانی یا نسبی( 

برود، خود را مهیا و زیبا سازد.«

اما اســراف و زیــاده روی در زینت و همچنین 
زینت و آرایشــی کــه موجب فســاد، گناه، 
تجمل پرستی، اشــاعه فحشــا و پدید آمدن 
زشتی ها در جامعه می شــود را جایز نمی داند؛ 
چنان که قرآن مجید زنان را از نشان دادن زینت 

و آرایش خود به نامحرمان نهی کرده است.
در اسالم، زینت کردن مرد به طال )مثل آویختن 
زنجیر طال به سینه، به دســت کردن انگشتر 
طال، بستن ساعت مچی طال و ...( و همچنین 
پوشیدن لباس زنانه توسط مرد و لباس مردانه 
توسط زن و زینت کردن هر یک از مرد و زن به 

زینت دیگری، حرام شمرده شده است.
البته توجه داشــتن به زینــت و زیبایی ظاهر 
خوب است، اما اسالم افزون بر این که از اسراف 
و زیاده روی در زینت و تجمل پرستی نهی کرده، 

به زیبایی باطن بیشتر اهمیت داده است.
آنچه در آیة مورد پرسش آمده )ای فرزند آدم! 
برای رفتن به مســجد زینت خود را برگیرید(، 
معنای همراه داشــتن زینت هنــگام رفتن به 
مسجد، تنها آرایش ظاهری نیست، بلكه آرایش 
معنوی نیز مدنظر است؛ بنابراین هنگام رفتن 
به مسجدـ  که محل اجتماع مسلمانان استـ  
باید به گونه ای آراسته شد. از این رو به پوشیدن 
لباس های مرتب و پاک، شــانه کــردن موها، 
به کاربردن عطر و نیز مزین شــدن به ملكات 
اخالقی، پاکی نیت و اخالص تأکید و سفارش 

شده است.

آثار فردی حجاب 
مصونیت از مزاحمت

همواره بین فرد باحجــاب و دیگران حریمی 
وجود دارد که حجاب اوســت و باعث می شود 
به ندرت مورد اذیت و آزار دیگری قرار گیرد. در 
تحقیقات میدانی و با استفاده از استقرا، نتیجه 
جالبی در این زمینه به دســت آمده و آن این 
است که مردان و پســران هنگام عبور از کنار 
زن محجبه، نوعی شرم ناخواسته در وجودشان 
ایجاد می شود و آنان را از نگاه یا سخن نادرست 
باز مــی دارد. حتی برخی گفته انــد: وقتی زن 
یا دختر باحجاب و عفاف می بینیم، احســاس 
می کنیم او خواهر و یا مادر ماست و هرگز اجازه 
برخورد نادرســت را به خود نمی دهیم. نكته 

دیگری که برخی پسران به آن اشاره کرده اند، 
این اســت که حجابـ  و به ویژه چادرـ  هیبت 
خاصی به دختران و زنان می دهد، که آن وقار و 
هیبت برای مردان نوعی خودباختگی به وجود 
آورده و شــاید هم موجب احساس حقارت در 
مقابل زنان باشد. هر چه که هست، مردان را از 

نگاه و سخن نادرست بازمی دارد. 
از موارد ذکرشده و ده ها مورد دیگر درمی یابیم 
حجاب نوعی مصونیت و امنیت برای شــخص 
ایجاد می کند و در نتیجــة این امنیت، آرامش 
روحی و روانی، که آرزوی دیرینه بشــر اســت 

ایجاد می شود. 
حفظ استعدادها

یكــی دیگــر از آثار فــردی حجــاب، حفظ 
استعدادهاســت. حجم عظیم اســتعدادهای 
بشــر نیاز به زمینه مناســب برای رشد و ارتقا 
دارد. بدیهی است اگر در زندگی افراد، شهوت، 
خودنمایی و جلوه گری حاکم باشد، به گونه ای 
که تــالش و کوشــش آنان متوجــه نمایش 
بیشــتر و ایجاد زمینه های شهوت باشد، دیگر 
اســتعدادی بر جای نخواهد ماند تا در بســتر 
مناسب به فعلیت برســد، ولی اگر از هر نعمت 
الهی به مقدار صحیح اســتفاده شود، انسان با 
استعدادهای بالقوه فراوانی روبه رو می شود که با 
فراغ بال و انگیزه مندی، آن ها را کشف کرده و به 

رشد و شكوفایی می رساند. 
آنچــه در مجتمع های آموزشــی بــه وضوح 
مشاهده می شــود، این است که دانش پژوهان 
و دانشــجویان محجبه همواره از فرصت های 
خویش بهترین اســتفاده را می برند و به جای 
اتالف وقت در بازار، بوتیک ها و مكان هایی که از 
مظاهر غرب و جلوه گری های غیر معقول نشان 
دارد، در خوابگاه ها و یا در مراکز هنری و ادبی به 
دنبال پرورش استعدادها هستند. می نویسند، 
نقاشی می کنند و در جلوه های گوناگون هنری 
اثرهای ماندگار بر جای می گذارند. به راستی آیا 
این آثار برای جامعه مهم نیســت و آیا »خیر« 
که در آیه شــریفه آمده اســت، در این موارد 
مصداق نمی یابد؟ تنها قدری تأمل در زندگی 
محجبه های عفیف، ما را به مقصد می رســاند. 
دیگر این که انسان با نوع پوشش خود، اعتقادات 
و باورهای خود را بــه دیگران منتقل می کند و 

 انسان با نوع پوشش 
خود، اعتقادات و 
باورهای خود را 
به دیگران منتقل 
می کند و هم برای 
بیان اعتقادات خود 
مبلغ می شود و هم 
موضع اصلی خویش 
را به دیگران نشان 
می دهد. در واقع 
حجاب نمودی از 
تفکر فرد است
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هم بــرای بیان اعتقادات خود مبلغ می شــود 
و هم موضع اصلی خویش را به دیگران نشــان 
می دهد. در واقع حجاب نمــودی از تفكر فرد 
است. برخی از محققان در این مورد نوشته اند: 
»یكی از عوامل شناخت در روانشناسی، بررسی 
ظاهری و شیوه رفتاری فرد اســت. انتخاب و 
گزینش افراد از رنگ هــا و مدل ها و چگونگی 
ترکیب آن ها در لباس، نشــان از قبول باورها و 
اعتقادات درونی دارد و لباس، موجودی ناطق 
است که قبل از حرکت لب ها، ارزش ها را منتقل 
می سازد و سفره ای است از نحوه تفكرات فردی 

که بروز اجتماعی یافته است.«
بنابراین حجاب افراد، نمود شــخصیت دینی، 
سیاسی و اجتماعی آنان اســت. آن ها قبل از 
آن که خود را معرفی کنند، توسط نوع پوشش 
معرفی شــده اند. در کشــورهای اروپایی این 
نوع معرفی بسیار مؤثر و مفید است و بسیاری 
از افرادی که به داشــتن اطالعاتــی در مورد 
اسالم تمایل دارند، با توجه به نوع حجاب افراد 
مسلمان از آن ها اطالعات می گیرند و همین امر 

تبلیغ مؤثری است. 
اگر به عمق این مطلب بنگریم، ارزش حجاب 
بر ما مشــخص می شــود و خواهیم دانســت 
حجاب زیباترین شكل آزادی برای زنان است. 
همان گونه که حضرت امام خمینی)ره( فرموده 
اســت: »تجربه کنونی فعالیت های ضد رژیم 
شاه نشــان داده اســت که زنان بیش از پیش 
آزادی خود را در پوششــی که اسالم می گوید، 
یافته انــد.« آری، ورای این پوشــش و چادر، 
مضامین واالی معرفتی مانند اصول دین پنهان 
شــده و نوع حجاب، نمودی از اعتقادات اصیل 

اسالمی است. 

آثار شخصیتی حجاب
حجاب، پیام آور حریت است. فردی که با آزادی 
و آزادگی برای خویش پوششــی را برگزیند و 
به آن احترام گذاشــته و آن را مقدس بپندارد، 
به یقین »حریت« در او به اوج رســیده است و 
این مطلب دقیقاً مقابل نظر آن هایی است که 
حجاب را نوعی قید و بنــد تلقی کرده و مانعی 

برای فعالیت های اجتماعی می دانند. 
سخن ما با چنین تفكر و متفكرانی این است که 
ُحریت، ارزش درونی است و هرگز نمی توان آن 

را در اعضا و جوارح بررسی کرد. حریت مربوط 
به روح بشــر و از مقوله آرامش و راحتی است 
که به نسبت روح ســنجیده می شود. حضرت 
علی)ع( در این زمینــه می فرماید: »من ترک 
الشــهوات کان ُحراً؛ هرکس شهوت ها را ترک 

کند، آزاد و ُحر خواهد بود.« 
در واقع شــهوت ها و آزادی های بی قید و بند، 
چونان زنجیــر محكمــی روح و روان آدمی را 
آزار می دهد و انســان آزاده همت خود را برای 
ترک شهوت ها و زیاده طلبی ها مصروف کرده 
و خود را آزاد می کند. حجــاب و حریت، الزم و 
ملزوم یكدیگرند. آنچه در این دنیای طوفان زده 
موجب آرامش قلب آدمی می شــود، رضایت 
خداست که افراد عفیف و پاک با آرامش کامل 
می توانند رضایت الهی را حس کنند. علی)ع( 
می فرماید: »ان اهلل ســبحانه یحب المتعفف 
الحیی التقی الراضی؛ خداوند سبحان شخص 
پاکدامن، باحیا، پرهیزگار و خشنود را دوست 

دارد.«

آثار اجتماعی
هر عملی که افراد جامعــه انجام می دهند، در 
نگاه کالن، اثر مستقیم در اجتماع دارد، زیرا از 
خانواده که واحد کوچک اجتماعی است، جامعه 
تشكیل می شود و همان گونه که رفتار فرد در 
جامعه مؤثر اســت، اشــخاص نیز از اجتماع و 
قوانین آن تأثیر می پذیرنــد. حجاب عالوه بر 
آثار شخصی و شخصیتی، دارای آثار اجتماعی 
است. جامعه ای که در آن بانوان با حفظ حدود 
و حقوق دیگران ظاهر شوند و موجب تخریب 
روح و جسم هم نوعان خود نشده و محیط امن 
و آرامی را برای جوانان فراهم ســازند، به سوی 
سعادت و ســالمت روانی پیش خواهد رفت. 
»اســالم می خواهد مردان و زنان مســلمان، 
روحی آرام و اعصابی ســالم و چشم و گوشی 
پاک داشــته باشــند و این یكی از فلسفه های 

حجاب است.« 
اگر زنان جامعه باحجاب باشــند، هم مردان از 
نظر طهارت روح و جســم سالم می مانند و هم 
در جامعه، ســالمت خانوادگی کــه به عنوان 
یک اصــل تربیتی اســت حفظ خواهد شــد 
و محیط خانواده تحــت تأثیر خودنمایی های 
عده ای از زنــان بدحجاب و بی حجــاب قرار 

نمی گیرد، و هم مراکــز اجتماعی مثل اداره ها 
و بیمارســتان ها و ... در کمال سالمت رفتاری 
خواهند بود و بزهكاری های اجتماعی به حداقل 
خواهد رسید. حضرت امام)ره( در مورد فعالیت 
اجتماعی و اشــتغال زنان، همیشــه این نكته 
را بیــان می کردند کــه: »فعالیت)اجتماعی، 
سیاسی( کنید، ولی حدود شــرعی، از جمله 

رضایت همسر را رعایت کنید.« 
بســیاری از پرونده های ضد اخالقــی، از عدم 
رعایت حدود شرعی نشأت گرفته است و آمار 

جنایی ذکرشده، همواره زنگ خطری است که 
اندیشه گران تربیتی را نگران می سازد. یكی از 
آثار اجتماعی حجاب، حفظ اجتماع و سالمت 
اجتماعی خانواده است: باال رفتن درصد طالق 
در کشور ما، زنده ترین شاهد این مطلب است. 
از روزی که حجاب دچار تغییر و تحول شــد و 
آزادی های تعریف نشده در جامعه ما پا گرفت، 
سطح طالق به مقدار نگران کننده ای باال رفته 
و از میزان ازدواج کاسته شــده، و این جزو آثار 
اجتماعی بی حجابی اســت که جامعــه را در 
درازمدت به ورطه هالکت می رساند. البته آثار 
مثبت حجاب و پیامدهای منفی بی حجابی به 

 .این جا ختم نمی شوند

حجاب، پیام آور حریت است. فردی که با آزادی و آزادگی برای خویش پوششی را برگزیند و به آن احترام 
گذاشته و آن را مقدس بپندارد، به یقین »حریت« در او به اوج رسیده است و این مطلب دقیقاً مقابل نظر 

آن هایی است که حجاب را نوعی قید و بند تلقی کرده و مانعی برای فعالیت های اجتماعی می دانند
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دیدگاه

یكی از حوزه های بسیار مهم در جامعه دینی 
و حكومت اســالمی، حوزه حجاب است که 
بایسته و شایســته اســت حكومتی که به 
رعایت قوانین و نظریه های تربیتی مشروط 
اســت، نقش آفرینی بیشــتری در این باره 

داشته باشد. 
»حجاب« یــا همان پوشــش قرآنی زن در 
اجتماع، عالوه بر این کــه یک فریضه دینی 
اســت و بر اســاس اجماع فقیهان مذاهب 
اربعه بر همه زنان مسلمان واجب است، در 
جامعه دینی ایران، هنجــاری اجتماعی به 
شــمار می رود. از آن جا که حجاب، نه تنها 
یک واجب شــرعی، بلكه زمینه ساز امنیت، 
ســالمت اجتماعی و آرامــش روانی دیگر 
مــردان و زنان اســت، دخالــت حاکمّیت 
برای زمینه ســازی تربیتی و نهادینه سازی 

باورهای مربوط به آن، بسیار ضرورت دارد.
جنبه های حكومتی مســئله حجاب چنان 
برجسته اســت که در حكومت های جائری 
که قصــد نابــودی دین و مظاهــر فرهنگ 
دینی را داشــتند، مســئله »منع حجاب«، 
یكی از وظایف حكومتی به شــمار می رفت. 
بــرای نمونــه در بخشــنامه وزیر کشــور 
در ســال 1317، به همه اســتانداری ها و 
فرمانداری های مستقل دستور داده شده بود 

که از پوشیدن انواع چادر جلوگیری کنند.
در حكومــت اســالمی، پیــش از آن که 
حاکمّیت اجازه دارد با »بی حجابی علنی« 
در قالب شــریعت و مصلحت برخورد کند، 
باید به صورتی جّدی در صدد زمینه سازی 
تربیتــی بــرای فرهنگ پذیری مســئله 
حجاب نیز باشــد. »جامعه دارای مراحل 
مختلفی از تكامل اســت« و حجاب یكی 
از نشانه های توســعه اجتماعی در جامعه 
دینــی اســت. مســئله حجــاب، نه تنها 
یــک ضــرورت دینی اســت، بلكــه یک 
نشــانه متعالی از جلوه تمــّدن و یک ادب 

اجتماعی به شمار می رود.
امام معصوم)علیه السالم( می فرماید: »إنّک 
مســئول عّما ولّیته به من ُحســن األدب؛ 
تو مســئولیت داری در برابر کسی که به او 
والیت داری، از این که به نیكو ساختن آداب 

او برخیزی.«

هنجار حجاب
نقش آفرینی حاکمیت اسالمی 

در تربیت دینی و ترویج حجاب، ضروری است

مهدیه سادات مستقیمی
محقق و پژوهشگر
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»در دیــدگاه ابــن خلدون، غیــرت دینی 
یكی از مقّدمات مهمی اســت که سبب ساز 
تشــكیل حكومت می شــود و مســئولیت 
غیرت دینی در امر حجاب بانوان مسئولیت 
مهمی اســت که متوجــه حاکمّیت دینی 
می گــردد.« نقش حاکمّیت در ســه عامل 
بنیادین تربیــت شــخصّیت حجاب پذیر، 
زیرســاخت های الیه  های فرهنگ پذیری و 
حجاب در بین زنان و دختران حائز اهمیت 
اســت که بیش از هر چیز به مبانی تربیتی 
ایشــان برمی گردد. »از نظر دانشــمندان 
روانشــناس، شــخصّیت هر فردی با ســه 
عامل پیوند می خورد که هر یک در تكوین 
و زیربنــای شــخصّیت تربیتــی او، تأثیر 
بسزایی دارد. این ســه عامل عبارت است 
از وراثــت، محیط و تربیــت... در این بین، 
تربیت، نقش بســیار تعیین کننده ای دارد 
و از اصولی ترین برنامه های تكاملی جوامع 

بشری به شمار می رود.«
شایســته اســت حاکمّیت با برنامه ریزی در 
مجموعه سیســتماتیک نظام، بنیادی ترین 
طراحی های تربیتی را بــا توجه به این نقاط 
عطف )یعنی زیربنای شــخصّیتی افراد( به 
انجام رســاند. نقطه آغازین تربیت دینی در 
مسئله حجاب به پیشــینه همسرگزینی در 
ازدواج، گام های اولیــه ازدواج، انعقاد نطفه، 
دوران بارداری و پــس از آن، محیط و تربیت 

باز می گردد.

حاکمیت دینی و فرهنگ پذیری حجاب 
میان دختران

حاکمّیت دینی در صورتی که بتواند در این 
سه عرصه زیرســاختی، کنش ها، منش ها و 
بینش های مثبتی را در مورد فرهنگ پذیری 
حجاب میان دختران ایجاد کند، به باالترین 

موفقیت دست یافته است.
1. نقش آفرینــی حاکمّیت در مــورد عامل 
وراثت؛ دولــت برای فراگیرشــدن فرهنگ 
ازدواج مناسب و اسالمی در جامعه، می تواند 
برنامه ریزی های مفید و گســترده ای انجام 
دهد، زیرا ازدواج صحیح، پی ریز بنای وراثت 
مطلوب و خوب و وراثت خوب، پی ریز بنای 
شخصّیت مطلوب و خوب است و کمتر پیش 

می آید که نســل بدحجابــی از یک خانواده 
مؤمن و متعهد به حجاب به وجود بیاید.

2. نقش آفرینــی حاکمّیــت دربــاره عامل 
محیــط؛ حاکمّیت برای تصحیــح »عوامل 
محیطی« و سالم ســازی »عوامــل جّوی« 
می تواند بهترین تالش هــا و نقش آفرینی ها 
را داشته باشــد. البته باید در نظر داشت که 
»عوامــل محیطی« اعــم از »عوامل جّوی« 
هســتند و »ابعاد جّو آن چنان گســترده اند 
که با بســیاری از شناســه ها تداخل دارند... 
ماهّیت چند بعدی جّو، هم نقطه قّوت و هم 
نقطه ضعف آن شــمرده شده است. بعضی از 
روانشناســان رویكردهای شكل گیری جّو را 
در دسته های ســاختاری، ادراکی، تعاملی و 
فرهنگی دسته بندی کرده اند.« در هر حال، 
حاکمّیت از همه ابعــادی که به عنوان عامل 
محیطی یا جّوی محسوب می شوند، می تواند 
به صورت مســتقیم یا غیر مســتقیم، سبب 
تعمیق باورهای دینی، بارورشــدن عواطف 
مذهبی و روحیه پذیــرش فرهنگ حجاب 

گردد.
احیای تفكــر و فرهنگ حجاب در ســطح 
جامعه و مبــارزه با مظاهــر بی حجابی برای 
پاک ســازی محیــط تربیتی حجــاب یكی 
از وظایفی اســت که حاکمّیت بــا انجام آن 
می تواند در عوامل مهم زیرســاختی تربیت 

دینی حجاب اثرگذار باشد.
3. نقش آفرینــی حاکمّیــت در زمینه عامل 
تربیت؛ تربیت مســتقیم در حوزه مســئله 
حجاب یكی دیگر از رســالت هایی است که 
حاکمّیت بایــد خود را در برابر آن مســئول 
ببینــد. »تربیــت، نوعی پرورش اســت« و 
»فعالّیت های پرورشی بسیار وسیع هستند 
و تمام جنبه های زندگــی را در بَر می گیرند 
و بخش مهمی از پرورش، توســط نهادهای 
رســمی و دولتی، یعنی مدارس و دانشگاه ها 

انجام می گیرد.«
اگــر نهادها، ســازمان ها و شــخصیت های 
حقوقی و حقیقی، رسالت پرورشی خود را در 
زمینه حجاب به درستی انجام دهند، اهداف 
تربیت دینی در مســئله حجــاب در حّدی 

آرمانی به منصه ظهور می رسد.
بر اســاس ویژگی هــای حكومــت دینی، 

حكومت و حاکمّیت دینــی تنها یک قدرت 
قهریه مسلّط نیســت و نیرو و اقتدار خود را 
تنها از ناحیه نظامی گری و ســاختار قضایی 
و سیاسی به دست نمی آورد، بلكه حاکمّیت 
دینــی، نقطه اصلــی حكومت بــر دل های 
مؤمنان و هسته مرکزی نفوذ بر قلب هاست. 
طبیعی است چنین حكومت و حاکمیتی به 
صورت های گوناگون می تواند در امر تربیت 

دینی در مسئله حجاب اثرگذار باشد.
از دیــدگاه بعضــی از اندیشــمندان نظیر 
غزالی، »اصلی که بیشــتر با بحــث تعامل 
مردم و حاکم مرتبط اســت، بحــث امر به 
معروف و نهــی از منكر و حیطــه امر و نهی 
مردم بــه حاکم و ســلطان اســت«، ولی با 
نگاهی دقیق تــر، اثرگــذاری حاکمّیت در 
زیرساخت های شكل گیری شخصّیت افراد، 
می تواند مهم ترین تعامل به شــمار رود. این 
مطلب را درباره مســئله حجاب در ســطح 
جامعه دینی به خوبی می توانیم مشــاهده 
کنیم. به تعبیر دیگر، می توان گفت حكومت 
به اتكای حاکمّیــت حقوقــی، می تواند به 
صورت مستقیم حكم براند و حتی در زمینه 
مظاهر بی حجابــی و بدحجابی، آمریّت خود 
را اعمال کند. مبانی فقهی نیز اجازه دخالت 
حاکمّیت در تصحیح روبنایی مسئله حجاب 
را صــادر می کند. با این حــال، دخالت غیر 
مستقیم حاکمّیت در تربیت فرهنگ پذیری 
حجاب بیشتر اســت و حكومت دینی با اتّكا 
به دینداری، اخالق، عشــق و احترام دینی 
متقابل بین حكومت و مــردم، می تواند در 
عرصه تربیت دینی به صورتی فّعال تر عمل 
کند. خطــوط اصلی سیاســت گذاری های 
حاکمّیــت در تربیت دینی حــوزه حجاب، 
موقعّیت هــای نقش آفرینی حاکمّیت دینی 
در امر تربیت، به ویژه در عرصه تربیت دینی 
مرتبط با حوزه حجاب را می توان در این سه 

محور بررسی کرد:
اول: سیاســت گذاری در ایجاد عوامل مثبت 

در امور تربیتی مربوط به این حوزه؛
دوم: سیاســت گذاری در ایجاد شرایط و رفع 

محدودیت های مرتبط با این حوزه؛
ســوم: سیاســت گذاری در کنترل و نظارت 
 .پیامدهای عملكرد حكومت در این زمینه

بر اساس ویژگی های حکومت دینی، حکومت و حاکمیّت دینی تنها یک قدرت قهریه مسلّط نیست و نیرو و 
اقتدار خود را تنها از ناحیه نظامی گری و ساختار قضایی و سیاسی به دست نمی آورد، بلکه حاکمیّت دینی، 

نقطه اصلی حکومت بر دل های مؤمنان و هسته مرکزی نفوذ بر قلب هاست

حکومت دینی با 
اتّکا به دینداری، 

اخالق، عشق و 
احترام دینی متقابل 

بین حکومت و 
مردم، می تواند در 

عرصه تربیت دینی 
به صورتی فّعال تر 

عمل کند
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رهیافت

شهید مطهری معتقد است بحث اصلی درباره حجاب این نیست که زنان باید 
برای حضور در اجتماع، آزاد باشــند یا محدود؛ بلكه بحث اصلی آن است که 
آیا بهره گیری جنسی و شهوانی از زنان باید برای هر مردی مطلقاً امكان پذیر 
باشــد یا خیر؟ آیا هر مردی باید اجازه تمتع بصری و لمسی از یک زن را در 
عرصه اجتماع داشته باشد؟ در واقع شــهید مطهری نشان می دهند که این 
نحوه طرح مســاله که در جامعه ما شایع شــده بازی کردن در میدان بازی 
غربی هاست و ابتدا سعی می کنند میدان بازی را اصالح کنند و سپس بازی 
را شــروع کنند. دقت در همین نحوه طرح مسئله می تواند پاسخ مناسبی به 

بسیاری از شبهات بحث حجاب باشد.
شــهید مطهری به چهار فلســفه برای حجاب اشــاره می کنند: 1- آرامش 
روانی 2- حفظ ارزش و باال بردن احترام زن 3- اســتحكام پیوند خانوادگی 

4- استواری اجتماع
امروزه مســئله حجاب را بیشــتر از زاویه حفظ عفت و حیا مورد توجه قرار 
می دهند درحالی که توجه کردن به مقوله حجاب، صرفاً از این زاویه، تصویر 
جامعی از این حكم الهی در اختیار ما قــرار نمی دهد. ضرورت حجاب صرفاً 
حفظ عفت نیست بلكه کارکردهای اجتماعی و خانوادگی این دستور نیز در 

جای خود از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
از جنبــه خانوادگی، حجاب موجب اســتحكام خانواده و پیوند زناشــویی 
می شود چرا که مرد یا زنی که به لحاظ بصری و لمسی از فردی غیر از همسر 
خود بهره نگرفته است نسبت به همسر خود عالقه بیشتری احساس می کند 
و همین عالقه و لذت بیشتری که به تبِع آن می ّبرد، به پایبندی بیشتر او به 
خانواده منجر می شود و همین بر روحیه زن و دلگرمی او به تالش در محیط 
خانواده نیز اثر مســتقیم می گذارد. اما کســی که با زنان و مردان گوناگونی 
ارتباط دارد زمینه این را پیدا می کند که بعد از مدتی نسبت به همسر خود 
سرد و بی تفاوت شود؛ و در نتیجه همســرش نیز در اثر چنین برخوردی به 

سردی خواهد گرایید.
حجاب به لحاظ اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است و موجب تمرکز بیشتر 
افراد در فعالیت های کاری می شــود. هر بخشی از فعالیت های اجتماعی که 
دارای اهمیت و جدیت اســت باید از جلوه گری های جنسی دور باشد؛ این 
مسئله حتی در جوامع غربی نیز به خوبی قابل مشاهده است یعنی پوشش 
زنان در کارخانه ها با آنچه در ســطح جامعه و مثال فروشگاهها دیده می شود 
کاماًل متفاوت است. آنجا که بحث از تولید و سر و کار داشتن با ماشین آالت 
صنعتی و امثال آن اســت جلوه گری های جنســی هیچ جایگاهی ندارد اما 
آنجا که بحث فروشندگی و تبلیغ کاالست این مسئله )خودنمایی جنسی( 
خودنمایی می کند لذا در بسیاری از کشورهای غربی، چهره جامعه به لحاظ 
پوشش، در ساعات کاری )صبح( با ســاعات غیر کاری )بعد از ظهر و شب( 
کاماًل متفاوت است چرا که پوشــش های نامتعارف و نیمه برهنه تناسبی با 
فعالیت جدی و کاری افراد ندارد لذا در ســاعاتی کاری، این امور نمود بسیار 
کمتری در جامعه دارد. فعالیت کاباره ها، شــب نشــینی ها و مواردی از این 

دست نیز عمدتاً در ساعات تعطیلی مراکز کاری آغاز می شود.
یكی از شبهاتی که امروزه در جامعه ما مطرح می شــود این است که هدف 
اصلی حكم حجاب حفظ عفت و حیا اســت، اما برای حفظ عفت و حیا لزوماً 
نیازی به پوشاندن موها و گردن نیست؛ پوشش یک زن می تواند خالی از هر 
گونه جلوه گری جنسی و تبّرج باشد اما درعین حال منطبق با پوشش شرعی 
نباشد. اگر ادعای مطرح شده در این شبهه مبنی بر امكان حفظ عفاف بدون 
پوشش شــرعی را بپذیریم، حجاب صرفاً برای حفظ ملكه حیا و عفت در زن 
نیست بلكه عوامل متعدد دیگری مانند حفظ آرامش روانی، باال بردن ارزش 
زن در مقابل مردان، جلوگیری از آشفتگی زنان و مردان جامعه، حفظ و تاکید 
بر هویت اسالمی و ... را نیز در بر می گیرد. هر یک از این امور، اگرچه نسبتی با 

»حفظ عفت« دارند، اما دارای کارکردها و آثار متفاوتی نیز هستند.

فلسفه پوشش
گذری بر دیدگاه شهید مطهری در مورد فلسفه حجاب

حجت االسالم دکتر سوزنچی
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در پرتو معنا

وسیله  سنجش
قرآن و انسان معاصر

رهنمون نور
امِر واجب ، برای مصلحت عمومی
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مقاله

همه  اساسی  قانون  و  هدایت  کتاب  قرآن، 
فرازمانی  آن  آموزه های  و  انسان هاست 
که  همان طور  قرآن  است.  فرامنطقه ای  و 
توانست در صدر اسالم به باید ها ونباید های 
انسان ها پاسخ دهد، امروزه نیز پویا و بالنده، 
پاسخ گوی نیازهای انسان هاست. حال، این 
پرسش پیش  روست که: قرآن در عصر حاضر 
چه نقشی در فرایند زندگی بشر ایفا می کند؟ 
در پاسخ باید گفت: قرآن در حوزه های بسیار؛ 
فردی، خانوادگی، اخالقی، فرهنگی، اجتماعی 

و اقتصادی، نقش آفرینی می کند؛ اّما کنکاش 
در همه این عرصه ها، به فرصت دیگری نیاز 
دارد. این نوشتار می کوشد، نقش قرآن در 

زندگی فردی انسان را سامان دهد.

رشد عقل
از منظر دین، عقل، جایگاه بلنــدی دارد؛ تا 
آن جا کــه از آن به عنوان پیامبــر باطنی یاد 
شده است. این امر، بیانگر اثرگذاری عقل در 
شناخت خدا، هدایت سازی و تأمین سعادت 

انسان اســت؛ اّما عقل، تنها برای این منظور 
کافی نیســت؛ زیرا ِخرد از شــناخت برخی 
مسائل عاجز بوده و به راهنمایی قرآن نیازمند 
اســت. از این رو همواره نیاز به کالم وحیانی 

مطرح است. 
قرآن نیز در عرصه هــای مختلف، زمینه های 
حكم عقل را فراهم کرده و در شناخت جهان، 
شــناخت مبدأ و معاد، به کمک عقل می آید. 
نتیجه تدبر و تعقل، بصیرت یا رشد عقل است 

که قرآن بدان فراخوانده است.

برکات فردی قرآن در فرآیند زندگی بشر چیست؟

قرآن و انسان معاصر
حجت االسالم علیرضا انصاری

محقق و پژوهشگر حوزوی
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خوش بینی نسبت به مبدأ، معاد و 
نظام هستی

معنادارکــردن زندگــی، از مهم ترین عوامل 
روان درمانی است که به نام معنادرمانی مطرح 
می شــود. اهمّیت این مطلب، از آن جا روشن 
می شــود که زندگی ما به حیات جســمانی 
منحصر نیســت؛ بلكه انســان، موجودی دو 
بُعدی اســت و از حیات معنوی نیز برخوردار 
اســت. از این رو، برای این که از حیات مادی 
و معنــوی بهره مند شــویم، بایــد از پوچی 
دور بمانیــم و این، جــز از طریق پاســخ به 
پرسش های اساســی درباره فلسفه زیستن، 
یعنی »از کجا آمده ام، در کجا هستم و به کجا 
می روم« میّسر نیست؛ همان پرسش هایی که 
برخی پاســخ آن ها را نیافته اند و به بدبینی و 
پوچی رســیده اند؛ اما قرآن به این پرسش ها 
پاســخی نیكو می دهد؛ از نگاه قرآن، هستی، 
آفریده خداوند و هدفمند است. این رویكرد، 
دید انســان را نســبت به نظام هستی تغییر 

می دهد.
نتیجه هدفمنــدی جهــان، قیامت باوری، 
خوش بینی نســبت به جهان، امید، نشاط و 
تالش در زندگی است. خداوند به انسان امید 
می دهد که جهان برتر، پیش روی شماســت 
و حال این که اگر انســان مــادی فكر کند، 
نتیجه آن، ناامیدی اســت. از این  رو، بسیاری 
افراد، بـه ویـــژه جوانان مادی گرا، نسبت به 
جهان خوش بین نیســتند و بــرای زندگی 
بهتر تالش نمی کننــد؛ اما انســان باایمان، 
اهل امید و کوشش است؛ چـون باور دارد که 
خـدای متعال، خـوبـــان و بدان را بدون جزا 

نمی گذارد.

آرامش روحی و روانی
از ره آوردهای ناخوشــایند زندگی ماشینی، 
اضطــراب و نگرانــی  روحی و روانی اســت. 
بشــر متمدن امــروز، گرچه به رفــاه مادی 
و لذت هــای جســمی  رســیده، امــا دچار 
بحران ها و بیماری های روحی و روانی شــده 
و با بن بســت های  فكری فزاینده ای دست به 
گریبان اســت. تنها راه رهایی از این فشارها، 
ایمان به خداست؛ چه این که به گواهی قرآن، 
تنها یاد خدا، دعــا و راز و نیاز با اوســت که 

دل های بیمار را درمان نموده و روح متالطم 
بشر را آرامش می بخشد.

رهایی از تنهایی
یكی از دردهایی که پیوســته انســان از آن 
رنج می برد، احســاس تنهایی اســت. ما سه 
نوع تنهایــی داریم: تنهایــی فیزیكی، مانند 
تنهایــی در منزل یا محــل کار. این تنهایی، 
قابل درمان است و انســان می تواند با تغییر 
وضعیت فیزیكــی، این تنهایــی را برطرف 
کند. تنهایــی دیگر، تنهایی اخالقی اســت؛ 
یعنی برخی بــه جهت ُخلق وخــوی خاص 
خود، گرچه ظاهراً تنها نیستند و در خانواده 
یا اجتماع به ســر می برند، امــا در واقع تنها 
هســتند؛ افراد ســالخورده چنین تنهایی را 
بیشتر احساس می کنند. از تنهایی نوع سوم، 
به تنهایی وجودی تعبیر می شــود؛ انسان به 
لحاظ هستی شناختی، احساس می کند که 
باید موجــودی فراتر از همه موجــودات او را 
همراهی کند. از ایــن رو، اگر تنهایی فیزیكی 
و اخالقی هم نداشــته باشــیم، باز احساس 
تنهایی می کنیــم و غیر از خدا هیچ کســی 

نمی تواند این تنهایی را پاسخ دهد.

افزایش ایمان
قرآن، تنها بــه ایمان به خــدا و قیامت اکتفا 
نمی کند؛ بلكه به ایمان افزایی نیز ســفارش 
می نمایــد. از این رو، قــرآن در آیات متعدد، 

انسان ها را به قیامت باوری ترغیب می فرماید.
نتیجــه ایمان افزایی، افزایــش خوش بینی 
نســبت به جهان و خالق آن است؛ اما نتیجه 
بی ایمانی و کاســتی آن، ناراحتی و بدبینی 
نسبت به خداوند و زندگی اســت. در این جا 
نظر شما را به مطالبی از استاد شهید مطهری 
جلب می کنیم: »... برای خودکشــی، عوامل 
متعّددی ذکر شده است؛ ولی علت العلل، یک 

چیز است: بی ایمانی.«

شناخت حق و باطل
از جمله اساسی ترین نیازهای انسان، شناخت 
حق و باطل است و هر انســانی، خواه ناخواه، 
پیوســته با این مســئله روبه رو می شــود. 
جامعیت قرآن اقتضا می نماید که انســان ها 

را در شناخت حق راهنمایی کند؛ زیرا قرآن، 
فرقان و بیان کننده همه حقایق است.

امام علــی)ع( می فرمایــد: »خداوند راه حق 
را برای شــما آشكار ســاخته و جاده های آن 
را روشن نگاه داشته اســت.« اما گاهی حق و 
باطل، به گونه ای به هم آمیخته می شوند که 
شناخت آن، دشوار می گردد. دلیلش آن است 
که ما به جای این که شخصیت ها را به واسطه 
حق بشناسیم، حق را با اشخاص می شناسیم. 
بی دلیل نیست که در تاریخ می خوانیم: بعضی 
اصحاب امام علــی)ع(، مانند حارث بن حوط 
لیثی و حارث همدانی، در جنگ جمل دچار 
تردید می شوند و این سؤال را مطرح می کنند: 
آیا ممكن است طلحه و زبیر بر باطل باشند؟ 
حضرت علی)ع( در پاســخ آنــان جمله ای 
می فرماید: »حق و باطل را با مردم نمی توان 
شناخت؛ باید حق را بشناســی، تا اهل حق 
شناخته شــوند و باطل را بشناســی، تا اهل 

باطل را بشناسی.«
از پیامدهای مهم عدم شناخت حق، آن است 
که انسان ها در هنگام بروز فتنه ها، نمی توانند 
حق و باطل را تشــخیص دهنــد. از این رو، 
قرآن انسان را به بصیرت و بلوغ فكری دعوت 
می نماید تا در شناخت فتنه ها دچار مشكل 

نگردد.

معرفی دین برتر
از منظــر قــرآن، انســان در انتخــاب دین 
آزاد اســت؛ اما از آن جا که قــرآن، راهنمای 
انسان هاست، به آنان می آموزد که در انتخاب 
دین دقت کنند؛ زیرا دین برتر، نقش اساسی 
در تأمین سعادت انســان دارد. قرآن کریم، 
اســالم را به عنوان برترین دین معرفی کرده 
و یادآور می شــود که تنها دیــن مورد قبول، 

اسالم است.
این گونه آیات، ســبب شــد کــه برخی به 
دین اســالم گرایش پیــدا کننــد؛ ازجمله 
آنان، ابوذر غفاری اســت. وی پــس از بعثت 
پیامبراکرم)ص(، سرگرم مطالعه در خصوص 
احوال پیامبر شد و مرتب آیات قرآن را گوش 
می کرد. تأثیر آیات قرآن کریم، به گونه ای بود 
که در جلسه دوم، با اشتیاق مسلمان شد و با 
رسول خدا پیمان بســت تا زنده است، در راه 

از نگاه قرآن، هستی، آفریده خداوند و هدفمند است. این رویکرد، دید انسان را 
نسبت به نظام هستی تغییر می دهد

قرآن، تنها به ایمان 
به خدا و قیامت 

اکتفا نمی کند؛ بلکه 
به ایمان افزایی 

نیز سفارش 
می نماید. از این 

رو، قرآن در آیات 
متعدد، انسان ها 

را به قیامت باوری 
ترغیب می فرماید.

نتیجه ایمان افزایی، 
افزایش خوش بینی 

نسبت به جهان و 
خالق آن است؛ اما 

نتیجه بی ایمانی 
و کاستی آن، 

ناراحتی و بدبینی 
نسبت به خداوند و 

زندگی است
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خدا از هیچ مالمتی پروا نداشته باشد و سخن 
حق را بگوید؛ هرچند در ذائقه ها تلخ آید.

صبرافزایی
انســان در طــول زندگــی خویــش، بــا 
ناگواری هــای زیــادی روبه رو می شــود که 
تحمل آن ها برای همگان میســر نیســت و 
گاه این مشــكالت، آثار روانــی قابل توجهی 
در وجود انسان به جا می گذارد. اُنس با قرآن، 
صبر در برابر مصیبت های سخت را به انسان 
هدیه می کند؛ به عبارت دیگــر، قرآن در دو 
قالب این نقش را ایفا می نماید: 1. مردم را به 
صبر در برابر مصایب دعــوت نموده و جایگاه 
خاصی برای صابران تعریف می کند؛ 2. مردم 
را به تالوت قرآن ســفارش می کند. حكایت 

ذیل، شاهد این ادعا است:
ام عقیل، زنی بادیه نشــین بود و پســری به 
نام »عقیل« داشت که شترانشــان را به چرا 
می بــرد. روزی دو مهمان به خانــه اش وارد 
شدند. خبر آوردند که در اثر ازدحام شتران، 
پســرت به چاه افتاده و جان ســپرده است. 
ام عقیــل بدون آن کــه موضــوع را به اطالع 

مهمانان برساند، به پیام آورگفت: این  گوسفند 
را ذبح کن و طعامی برای مهمانان و خویشان 

درست نما.
پــس از خوردن غــذا، مهمانــان از ماجرای 
 کشته شدن پسر با خبر شدند و همه از صبر و 
روحیه عالی این زن تعجب کردند! ام عقیل به 
مهمانان گفت: آیا در میان شما کسی هست 
که از کتاب خدا چیزی بدانــد و با تالوت آن 
مرا تسلی خاطر دهد؟ یكی از حاضران گفت: 
بله. آن بانو گفت: از آیات قرآن برایم بخوان تا 
در مصیبت پسرم، دلم آرام گیرد. آن شخص، 
ابِِریَن  ــِر الصَّ این آیات را تالوت کــرد: »َوبَشِّ
َّآ  ِ َوإِن َّا هلِلَّ ِصیَبٌة َقالُــواْ إِن َِّذیَن إَِذآ أَصابَْتُهم مُّ * ال
إِلَْیِه َراِجُعــوَن * أُْولَِئَک َعلَْیِهــْم َصلََواٌت مِّن 
ِِّهْم َوَرْحَمــةٌ َوأُْولَِئَک ُهــُم الُْمْهَتُدوَن؛ ]ای  رَّب
محمد![ بشــارت ده صابران را؛ آنان که وقتی 
دچار مصیبت و بال می شوند، می گویند ما از 
خدا و به فرمان او آمده ایم و به  سوی او رجوع 
خواهیم کرد. این ها مشــمول دعا و رحمت 
پروردگارشــان هســتند و ایشــان هدایت 

شدگان اند.«
این زن مصیبت دیده با شــنیدن این آیات، 

دســت به دعا برداشــت و عرض کرد: خدایا! 
من به آنچه در این آیه فرموده ای و مسئولیت 
داشتم، از شكیبایی و صبر به قضا عمل کردم. 
اینک تــو هم آنچــه را که به صابــران وعده 
داده ای، عمل کن. بعد از آن گفت: اگر کسی 
باقی می ماند، او حضرت محمد)ص( بود که 

برای امّتش باقی می ماند.

تقواگرایی
قرآن، کتاب جامعی اســت که در عرصه های 
مختلف پاســخ گوی نیاز انســان اســت؛ اما 
پاسخ گویی و نقش آفرینی آن در حوزه اخالق 
و تربیت، بسیار پُررنگ است. از این رو، قرآن 
یكی از اهــداف بعثت رســول اعظم)ص( را 
تعلیم و تربیت بیان نموده اســت: »او، کسی 
اســت که در میان جمعیــت درس نخوانده، 
رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر 
آن ها بخواند و آن هــا را پاکیزه کند و کتاب و 

حكمت بیاموزد.«
همچنین از قــرآن به عنوان کتــاب هدایت 
و تقــوا یاد شــده اســت. این امــر، اهمیت 
 .خودسازی و تقواگرایی را اثبات می کند

از منظر قرآن، انسان در انتخاب دین آزاد است؛ اما از آن جا که قرآن، راهنمای انسان هاست، به 
آنان می آموزد که در انتخاب دین دقت کنند؛ زیرا دین برتر، نقش اساسی در تأمین سعادت 

انسان دارد. قرآن کریم، اسالم را به عنوان برترین دین معرفی کرده و یادآور می شود که تنها دین 
مورد قبول، اسالم است

انسان در طول 
زندگی خویش، 
با ناگواری های 
زیادی روبه رو 
می شود که تحمل 
آن ها برای همگان 
میسر نیست و گاه 
این مشکالت، آثار 
روانی قابل توجهی 
در وجود انسان به 
جا می گذارد. اُنس 
با قرآن، صبر در 
برابر مصیبت های 
سخت را به انسان 
هدیه می کند
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یادداشت

از آن جا که شارع مقدس بیش از همه به شئون قرآن 
کریم آگاه اســت، به طور طبیعی مفاهیم به کاررفته 
در کالم او، غنی ترین منبع برای شــناخت مؤلفه های 
مطلوب و مــورد توجه در این زمینه اســت. از این رو 
اســتخراج متغیرهای قرآنی موجود در قرآن و سنت، 
بهترین مفاهیم الزم برای ساخت معیارهای سنجش 
نگرش به قرآن کریم و استوارترین راه در این باره است.

افزون بر اثبات نقش قرآن و ســنت بــه عنوان منابع 
»معّرف هــای نگرش مطلوب به قــرآن«، نقش دیگر 
منابع در اســتخراج این معّرف ها نفی نمی شود. پیش 
از این، پیش فرِض »قرآن و ســّنت دو منبع استخراج 
معّرف های نگرش مطلوب بــه قرآن«، بر برهان عقلی 
استوار شده است. اکنون با استناد به آیات قرآن کریم، 
برهان عقلی پیش فــرض مذکور را مــورد تأیید قرار 

می دهیم.
به نظــر نگارنده دو آیة هفدهم ســورة شــوری و آیة 

بیست و دوم سورة حدید مؤید برهان مذکور است.
َِّذی أَنَْزَل الِْكَتاَب بِالَْحــقِّ َو الِْمیَزاَن َو َما یُْدِریَک  ُ ال »اهللَّ

اَعَة َقِریٌب«  لََعلَّ السَّ
»لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُســلََنا بِالَْبیَِّناِت َو أَنَْزلَْنا َمَعُهْم الِْكَتاَب َو 
الِْمیَزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْســِط« »َو أَنَْزلَْنا الَْحِدیَد فِیِه 
ُ َمْن یَْنُصُرُه َو  بَْأٌس َشــِدیٌد َو َمَنافُِع لِلنَّاِس َو لَِیْعلََم اهللَّ

َ َقِوی َعِزیٌز«   ُرُسلَُه بِالَْغْیِب إِنَّ اهللَّ
قرآن کریم در موارد متعددی مفهوم سنجش را به کار 
برده است. دو آیة فوق، سنجش در دنیا را مورد توجه 
قــرار داده و در آن، کتاب خدا را بــه عنوان »میزان«؛ 
یعنی »وسیلة ســنجش« معرفی کرده است. دربارة 

کاربرد مفهوم »میــزان« در کناِر کتــاب خدا در این 
آیات، پرسش هایی قابل طرح است. از جمله این که:

- چه ویژگی هایی سبب به کار بردن مفهوم »میزان« 
در کنار قرآن کریم شده است؟

- میزان یا وسیلة سنجش چه نســبتی با قرآن کریم 
دارد؟

- آیا نسبت »میزان« با قرآن کریم به تحقیق ما ارتباط 
دارد؟

-  در صورتی که پاســخ مثبت اســت، این ارتباط در 
چیست؟

مفهوم »میزان« در کنار مفهوم »حــق بودن قرآن« 
به کار رفته اســت. این هم جواری برای این است که 
تا »حق« فرض و تصور نشــود، نمی توان سنجشــی 
را لحــاظ کرد. به دیگر ســخن اساســاً »حق«، خود 
»میزان« است؛ یعنی قرآن از آن نظر که »حق« است، 
»میزان« اســت. پس به این دلیل که »حق« اســت، 
وسیلة سنجش سره از ناسره نیز هست. بنابراین قرآن 
کریم، خود میزان و وســیلة ســنجش است. صاحب 
»تفسیر المیزان« این برداشت را مورد تأیید قرار داده 
اســت که خوِد کتاب، وسیلة ســنجش است. به این 
ترتیب »َو المیزان« در آیه، عطِف بیان برای »الكتاب« 

خواهد بود.
قرآن حق است و »میزان«. هم حق است که باطل در 
آن راه نداشــته و ندارد و هم »میزان« است که وسیلة 
سنجش اندازة حق و باطل اســت. یكی از جلوه های 
حقانیت قرآن، به کارگیری مهم ترین مفاهیم و تعالیم 
هدایتی اســت. مفاهیمی که همــة زمینه های مورِد 

اهتمام قرآن را در برگرفته اســت. بنابراین کالم الهی 
دربردارندة همة مفاهیم دارای اهمیتی اســت که در 
شئون مختلف هدایت انســان به کار رفته است. یكی 
از این دســته تعالیم و مفاهیم، آن مفهومی است که 
دربارة خوِد قرآن کریم به کار رفته اســت. این تعالیم 
و مفاهیم به نوبة خود می توانند »میزان« و »وســیلة 

سنجش« باشند.
حال الزم اســت به این پرسش پاســخ دهیم که: راه 
کشــف عناصر »میزان« بودِن قرآن چیست و چگونه 
می توان آن را در ســنجش های مورد نظــر، از جمله 

سنجش های اجتماعی مورد استفاده قرار داد؟
طبعاً اولین گام در راه کشــف عناصر »میزان« بودن 
قرآن، اســتخراج معّرف های مورد نظر قــرآن در هر 
زمینه اســت. »معّرف هــا« یعنی مفاهیــم کلیدی 
که قرآن کریــم در تبیین موضوعــات و تعالیم مورد 
اهتمام خود به کار برده است. این مفاهیم دربردارندة 
ارزش های مورد نظر قرآن اند و قابلیت آن را دارند که 
بر اساس آن ها حرکت خود را در زمینه های گوناگون 
هدفگذاری کنیم؛ ارزش ها و هدف هایی که باید نسبِت 
خود با آن ها را بســنجیم و برای این سنجش نیازمند 

مقیاس هایی هستیم.
بنابراین، آنچه پیــش از این دربارة قــرآن، به عنوان 
اصلی ترین منبع برای اســتخراج معّرف های ارتباط 
و تعامل مطلــوب با آن و ســپس به دســت آوردن 
شاخص  های مطلوب قرآنی از طریق برداشت از آیات 
هفدهم شوری و بیســت و دوم حدید ذکر شد، مورد 

.تأیید قرار می گیرد

وسیله سنجش
حجت االسالم والمسلمین سعید بهمنی

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی
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منظر

قرآن کریم، جامع ترین کتاب آسمانی و معجزه جاودان رسول  گرامی 
اسالم)ص( است که از سوی خداوند برای هدایت بشر فرود آمده است؛ 
هدیه ای آسمانی که هیچ گونه تحریف و تغییری در آن رخ نداده و 
از آن را عهده دار شده است؛ کتابی  خدای متعال، خود پاسداری 
بی همتا که اگر تمام جهانیان گرد هم آیند، نخواهند توانست متنی 
همانند آن را پدید آورند؛ هدیه ارزشمند و منحصربه فردی که آخرین 
پیامبر خدا)ص( آن را برای رهنمون شدن بشر از تاریکی شقاوت به 

نور سعادت، به ارمغان آورد.
با این همه، انتظار آن بود که امت اسالم با اهتمام ویژه، کتاب خدا را 
فرا گرفته و با تمسک به آن در عرصه های گوناگون فردی و اجتماعی، 
راه کمال انسانی را بپیمایند و بدین سان، زمینه ایجاد جامعه قرآنی 
را فراهم سازند؛ جامعه ای که در آن هر یک از گفتار و رفتار مردم، 
جلوه ای از آیات خدا باشد؛ اما مسّلم است که رویکرد مسلمانان به 
قرآن، شایسته کتاب خدا نبوده و هنوز قرآن جایگاه حقیقی خویش 
را در میان امت اسالم باز نیافته و بدین جهت، آنچه انتظار می رفت، 
محقق نشد. از همین روست که پیامبر اکرم)ص( به درگاه خداوند از 

امت خویش ِشکوه نموده است.
راه کارهای  و  قرآن  مهجوریت  ابعاد  تا  برآنیم  نوشتار،  این  در 

مهجوریت زدایی از این کتاب انسان ساز را مورد بررسی قرار دهیم.

ابعاد مهجوریت
حقیقت آن اســت که قرآن برای هدایت و انسان سازی نازل شده و به 
مقتضای آسمانی و الهی بودنش، شایسته احترام و تكریم است. از این  
رو، هرگونه توجه و تعامِل مثبت با کالم خدا، مانند تالوت، اســتماع یا 
حفظ، که به منظور شناخت کالم وحی و ارتباط سازنده با آن صورت 
می گیرد، پسندیده و موجب پاداش اســت؛ هرچند انتظار می رود که 
این  رویكردها، همگی به عمل صالح منجر شود تا مقصود قرآن تحقق 
یابد؛ البته هر یک از رویكرد های یادشــده، فی نفســه دارای اهمیت و 
ارزش است و به آن ها، پاداش تعلق می گیرد، زیرا بدون آن ها دستیابی 

به گوهرهای ناب قرآن امكان پذیر نیست.
در نتیجه، مهجوریت قــرآن در رویكردها و ابعــاد مختلف ذیل قابل 

بررسی است: 
1. مهجوریت در تالوت

مهجوریت قرآن در تــالوت، در دو بُعد »تالوت نكــردن« و »رعایت 
ننمودن آداب تالوت« مورد بحث قرار می گیرد:

تردیدی نیست که دسترسی به قرآن، آسان است و شاید کمتر مكانی 
را بتوان یافت که در آن، قرآن کریم موجود نباشــد؛ امــا با این حال، 
اندک افرادی در برنامه زندگی خود زمانی را بــه تالوت و اُنس با قرآن 
اختصاص می دهند و با وجود تأکید فراوان قرآن و سفارش پیشوایان 
دین درباره تالوت، بسیاری از مردم از نعمت تالوت و آثار ارزشمند آن 

بی بهره اند.

رهنمون نور
درآمدی بر مهجوریت قرآن کریم

حجت االسالم علی اکبر مؤمنی
دانشجوی دکترای مطالعات تطبیقی ادیان
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آیت اهلل مرعشــی )ره( با قرآن اُنس و ممارست همیشــگی داشتند و 
از هر فرصتی بــرای تالوت قرآن مجید و تفكر در آیات الهی اســتفاده 
می کردند؛ چنان که بر اثر این توجه و تمرین، نیمــی از قرآن را حفظ 
بودنــد؛ به ویژه این که ایشــان شــیوه نیكویی داشــتند و آن، تالوت 
قرآن پیش از خواب شــبانگاهی و پس از بیدار شــدن از خواب بود؛ به 
این ترتیب که شب ها قبل از اســتراحت، حتماً آیاتی از قرآن را تالوت 
می کردند. همچنین پس از آن که در نیمه های شــب و سحرگاهان به 
نماز شب می ایستادند، تا اذان صبح به راز و نیاز و عبادات می پرداختند. 
ســپس نماز صبح را به جا می آوردند. بعد با صدای بلند و آهنگین که 
خود سّنت حسنه ای میان مسلمانان اســت، قرآن را تالوت می کردند. 
در حقیقت، آغاز و انجام کارهایشان با یاد خدا و تالوت آیات الهی بود و 

هیچ گاه این سنّت مبارک را ترک نكردند.
2. مهجوریت در استماع

قرآن، کتابی است که آیات آن را باید شنید و در آن اندیشه کرد و به کار 
بست. آنان که ارزش سخنان خدا را می دانند، در هنگام شنیدن قرآن، 
با گوش جان به آن گوش می سپارند؛ چرا که قرآن کریم، خود ضرورت 
استماع و لزوم سكوت را یادآور شده و آن را شرط بهره مندی از رحمت 

الهی دانسته است.
خداوند متعال از هرگونه سخن گفتن در وقت تالوت نهی فرموده است: 
»هنگامی که قرآن خوانده می شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید؛ 

شاید مشمول رحمت خدا شوید.«
پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرماید: »از شــنونده قرآن، شّر دنیا رفع 
گردد و از خواننده قرآن، گرفتاری آخرت دور گردد و کسی که یک آیه 

قرآن گوش دهد، برای او بهتر است از کوه »ثَبیر« که طال باشد.«
3. مهجوریت در حفظ

همزمان با نزول آیات نورانی قرآن، اســالم باوران آغازین، با سرمشق 
قرار دادن دســتورعمل های رســول  گرامی  اســالم)ص( اشــتیاق 
فوق العاده ای نســبت به حفظ قرآن از خود نشان دادند. حافظان قرآن 
از سوی پیامبراکرم)ص( همواره تشویق می شــدند و در جامعه نیز از 
جایگاه بلندی برخــوردار بودند. آنان تنها به حفــظ آیات اکتفا نكرده 
و عمل به آیات را ســرلوحه برنامه زندگی خود قــرار داده بودند. بدین 
جهت، هر یک از حافظان قرآن، مبلّغی توانا و اسالم شناســی برجسته 
به شمار می آمدند. اعزام آن ها به سرزمین های اسالمی از سوی پیامبر 
اکرم)ص( به عنوان معلم قــرآن و مبلغ احكام و معارف اســالم، گواه 

روشنی بر این مطلب است.
بی شــک، تربیت حافظان قــرآن و برنامه ریزی بــرای ترویج فرهنگ 
حفظ، امنیت، سالمت روانی، کاهش فحشــا و منكرات را در کشور به 
ارمغان خواهد آورد؛ زیرا دلی که جایگاه قرآن شــود، نه تنها گرد گناه 
نمی چرخد، بلكه شــعاع تأثیر آن اطرافیان را هم پوشش خواهد داد. 
پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »قــرآن را بخوانید و آن را حفظ کنید که 

خداوند دلی را که قرآن را حفظ کند، عذاب نمی کند.«
حافظ قرآن در پیشــگاه خداوند متعال از مقامی برخوردار اســت که 

در قیامت به وی اجازه شفاعت نیز داده می شــود. در روایتی از رسول 
اکرم)ص( می خوانیم: »کسی که قرآن را حفظ کند و حاللش را حالل 
و حرامش را حرام بداند، خداوند او را به بهشــت می برد و شفاعت او را 
درباره ده نفر از خاندانش که آتش دوزخ به آن ها واجب گشــته است، 

می پذیرد.«
4. مهجوریت در تدبّر

مؤمنان راســتین و پرهیزکاران واقعی، تالوت را با تدبّر همراه کرده و 
بدین سان، از ســفره رنگین الهی بهره مند می شوند. حضرت علی)ع( 

اشتیاق آنان را چنین توصیف می فرماید: 
»پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده، مشغول نمازند. قرآن را جزء  جزء و 
با تفكر و اندیشه می خوانند. با قرآن جان خود را محزون نموده و داروی 
درد خود را می یابند و هرگاه به آیه ای می رسند که ترس از خدا در آن 
باشد، گوش دل به آن می سپارند و گویا صدای بر هم خوردن شعله های 

آتش، در گوششان طنین افكن است.«
قرآن، کتاب تدبّر است و تالوِت بدون تدبّر، نمی تواند انسان را به اهداف 
قرآن رهنمون شود و دســتیابی به گوهرهای ناب و ارزشمند اقیانوِس 

قرآن، بدون غواصی و اندیشه ورزی در آن ممكن نیست. 
5. مهجوریت در تفسیر

انجام هر عملی، نیازمند شــناخت آن است و بدون شناخت، دستیابی 
به عمل یا ممكن نیست، یا کورکورانه است. قرآن، کتاب زندگی و عمل 
اســت و قبل از عمل، باید آن را شناخت. تفســیر قرآن، شناخت ما را 
نســبت به آیات الهی افزایش داده و این نقش را می تواند به خوبی ایفا 

نماید.
پس از نزول قرآن، از صدر اسالم تاکنون مفســران گرانقدر نسبت به 
تفسیر قرآن اهتمام ورزیده و قرآن کریم را از جنبه های مختلف تفسیر 
کردند که بســیاری از کتب تفسیری گذشــتگان، به دست ما رسیده 
اســت؛ البته در نگارش تفاســیر، همواره مقتضای زمان مورد توجه 
مفسران بوده اســت و به همین جهت، ممكن اســت تفاسیری که در 
گذشته نوشته شــده، در تمامی عرصه های زندگی، پاسخ گوی امروز 
نباشــد. با توجه به این که قرآن برای همه زمان ها نازل شــده و جهان 
نیز همواره آبســتن حوادث و تحوالت جدیدی است، نگارش تفاسیر 

روزآمد توسط مفسران و علمای اسالم، ضرورتی انكارناپذیر است.
6. مهجوریت در عمل

تمام مراحل و مراتب ارتباط با قرآن، اعم از آموزش قرائت، تدبر، اُنس و 
آشنایی با معارف الهی قرآن، مقدمه ای برای عمل کردن است. اگر قرآن 
در عمل، رفتار، گفتار و شخصیت انسان و جامعه تجلی نیابد و ظهور و 
بروز پیدا نكند، هرگز به قرآنی شــدن انسان و جامعه نخواهد انجامید. 

عمل به قرآن است که جان ها را منقلب و جوامع را تعالی می بخشد. 
مفاهیم قرآنی و برگزاری جشنواره و نمایشگاه ها، فقط می تواند ظاهر 
و نام قــرآن را از مهجوریت و غربت برهانــد، در حالی که مهجوریت و 
غربت اصلی، عمل نكردن و پیاده نشدن فرامین و اهداف قرآنی در رفتار 

 .و کردار مردم جامعه است

تمام مراحل و مراتب ارتباط با قرآن، اعم از آموزش قرائت، تدبر، اُنس و آشنایی با 
معارف الهی قرآن، مقدمه ای برای عمل کردن است. اگر قرآن در عمل، رفتار، گفتار 
و شخصیت انسان و جامعه تجلی نیابد و ظهور و بروز پیدا نکند، هرگز به قرآنی شدن 

انسان و جامعه نخواهد انجامید

قرآن، کتاب تدبّر 
است و تالوِت بدون 

تدبّر، نمی تواند 
انسان را به اهداف 

قرآن رهنمون 
شود و دستیابی به 
گوهرهای ناب و 

ارزشمند اقیانوِس 
قرآن، بدون غواصی 

و اندیشه ورزی در 
آن ممکن نیست
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نگاه

فلسفه امر به معروف و نهی از منكر، هدایت 
و صیانــت شــخص و جامعــه از بدی ها، 
گرایش بــه نیكی ها و در نتیجــه پایداری 
و حاکمیــت دین و ارزش های انســانی بر 

جامعه اسالمی است.
امیرالمؤمنیــن)ع( می فرمایند: »خداوند 

امر به معروف را برای مصلحت عموم و نهی 
از منكر را برای بازداشتن بی خردان واجب 

فرمود.«
با توجه به گســتردگی ابعاد زندگی بشر و 
مخالفت هــای او با احكام شــرع و عقل در 
تمام صحنه هــای زندگی هیچ ســازمان 

و دســتگاه گســترده ای با صرف باالترین 
هزینه هــا قادر به اصــالح جامعه و کنترل 
افراد آن نخواهد بود، لذا خداوند با تكلیف 
قراردادن امر و نهی بــه عنوان مترقی ترین 
حكم اجتماعی که موفقیــت و کارایی آن 
به طور کامل به اثبات رسیده است، اصالح 

جامعه را ممكن و آسان کرده است.

امر به معروف و نهی از منکر در 
آیات و روایات

ویژگی مؤمنان رهاشــده خسران)ســوره 
عصر، آیه3(:

الَِحاِت َوتََواَصْوا  َِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ »إاِلَّ ال
ْبِر« بِالَْحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

»مگر آنان کــه به خــدا ایمــان آورده و 
نیكوکار شــدند و به درســتی و راســتی 
و پایــداری در دیــن یكدیگر را ســفارش 

کردند.«
در تفسیر این ســوره و »در ذیل این آیات 
آمده اســت که امام صادق)ع( فرموده اند: 

امِر واجب 
برای مصلحت عمومی

در باب فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

لیال امیری مقدم
محقق و پژوهشگر
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، یعنــی توصیه یكدیگر به  »تََواَصْوا بِالَْحقِّ
ْبِر، یعنی ســفارش و  امامــت و تََواَصْوا بِالصَّ
توصیه به به عترت پاک نبوی)ص(. تواصی 
به صبر و حق نسبت به عمل صالح ویژه تر و 
خاص تر است و ذکر خاص، بعد از عام، دلیل 
بر تأکید ویژه بر این دو مهم اســت که یكی 
از مصادیق آن امر به معروف و نهی از منكر 
اســت و توصیه به حق، نیاز به استقامت و 

صبر دارد.«
اهمیت امر بــه معــروف در مواعظ لقمان 

حكیم )سوره لقمان، آیه 17(:
الَة َو أُْمْر بِالَْمْعُروِف َو انَْه َعِن  »یا بَُنَیّ أَقِِم الَصّ

الُْمْنَكِر َو ...«
»پســرم نماز را بر پا دار و امــر به معروف و 
نهی از منكر کن و در برابــر مصائبی که به 
تو می رسد استقامت کن که این از کارهای 

مهم و اساسی است.«
از این آیه استفاده می شــود که اسالم، بعد 
از نماز به مهم ترین دستور اجتماعی؛ یعنی 
امر به معروف و نهی از منكر بسیار سفارش، 

ترغیب و تشویق نموده است.
امام علــی)ع(: » نهایت دیــن داری، امر به 
معروف، نهی از منكر و بر پا داشــتن حدود 

است.«
پیامبــر اکــرم)ص(: »یاری رســاندن به 
ســتمدیده و امر به معروف و نهی از منكر، 

جهاد در راه خداست.«
حضرت فاطمه زهــرا)س(: »خداوند امر به 

معروف را برای اصالح مردم قرار داد.«
امام صادق)ع(: »آمر معــروف در کار خود، 

به شناخت حالل و حرام نیازمند است.«

راه های شناخت معروف و منکر
ریشه های فطری

حقایق و معارف اصیل اســالمی، هیچ گاه 
با فطرت سلیم انســان تنافی و ناسازگاری 
نــدارد و در نتیجــه، راه های شناســایی 
معروف هــا و منكرها به صــورت فطری در 

وجود هر انسان روشن ضمیری وجود دارد.
انســان  تا وقتی بــه فطرت خود نرســد و 
نیازهــا، خواســت ها، حــرکات و تمامی 
اعمالش بر اســاس فطرت الهی و حقیقت 

درونی اش نباشــد، نیازمند نظارت اســت؛ 
چه نظارت درونــی یا بیــداری فطری که 
از آن به »وجــدان« تعبیر می شــود و چه 
نظارت بیرونی. این نظارت، بدون حاکمیت 
همه جانبــه در جامعــه، کارکــرد الزم را 
نخواهد داشــت و این حاکمیــت، عالوه بر 
حضور رهبری الهــی، نیازمند عنصر قوی و 
همه جانبه اســت و از آن به »امر به معروف 
و نهی از منكر« تعبیر می شود و مسئولیتی 

همگانی است.
ریشه های عقلی

یكــی از باالتریــن نعمت هــای خداونــد 
عقل اســت که پیروی از آن سبب نجات و 
رستگاری انســان می شــود. عقل انسان، 
قدرت و توانایی درک و تمیز همه خوبی ها 
و بدی ها را ندارد، ولی اکثر حســن و قبح را 
تشــخیص می دهد. امر به معروف و نهی از 
منكر یک فلســفه روشــن عقلی است، لذا 
هر زمان بقا و ســالمت اجتماع که عین بقا 
و سالمت فرد است مورد تهدید قرار گیرد، 
متولیان و افراد اجتماع مأمور اجرای دفاع 

همگانی هستند و این، امری عقلی است. 

برکات امر به معروف و نهی ازمنکر
برکات معنوی

امیرالمؤمنین)ع( فرمــود: هرکس منكر و 
خالفی را دید و قلباً از آن ناراحت شد، همانا 
از قهر خدا نجات پیدا کرده و تن به سالمت 
برده اســت، و هرکس با زبان از کار خالف 

نهی کرد، به پاداش رسیده است.
نشانه بهتر بودن

پیامبر اکــرم)ص(: »بهترین مردم کســی 
است که مردم را به معروف دعوت کند.«

برکات اقتصادی
بــاران رحمت: قرآن می فرمایــد اگر مردم 
مناطق ایمان آورند و تقوا پیشــه کنند، به 

طور قطع از آسمان برکاتی خواهیم گشود.
فراهم کردن زمینه کسب و کار حالل

امام باقر)ع(: با امر و نهی، کسب ها حالل و 
زمین ها آباد می شود. 

برکات سیاسی
حضرت امیر)ع(: پشتوانه مؤمنان و وسیله 

تحقیر کفار، امر به معــروف و نهی از منكر 
است.

برکات فرهنگی و اجتماعی
1. اتحاد در جامعه 2. گســترش عدالت و 
اصالح جامعه 3. تقویــت فرهنگ دینی 4. 
فراهم کردن زمینه امنیت 5. پیشگیری از 
انحرافات،کاهش جــرم و جنایت 6. ترویج 
الگوهــای ســالم در جامعــه 7. تضعیف 

فرهنگ های مخرب.

نتایج ترک امر به معروف و نهی از منکر
برخی از نتایج ترک امر به معروف و نهی از 

منكر را می توان در موارد ذیل خالصه کرد:
1.عذاب همگانی 2.فروپاشی نظام خانواده 
3.شیوع و رواج مفاسد اجتماعی و اخالقی 
4.دگرگونی ارزش ها 5.ســلب برکات الهی 
6.نازل شــدن بــال و گرفتــاری و عقوبت 
الهی 7.عدم اســتجابت دعا 8.وارونه شدن 
شــخصیت فرد 9.شریک شــدن در گناه 
گناهــكاران 10.محروم شــدن از درجات 
عالی اخروی 11.شــیوع مفاسد 12.زوال 
نعمت ها و برکت ها 13.تسلط اشرار و ذلت 

مردم.

نتیجه این که بدون شــک، پایداری و بقای 
دینی، از امر به معــروف و نهی از منكر نیرو 
می گیرد و فرامــوش کردن آن بــه منزله 
از دســت دادن تمام ارزش هــای دینی در 

جامعه است.
اجرای هدایت خداونــد دارای یک برنامه 
»ارگانیزم«، در قالب »اجــرا و عمل« و به 
صورت برنامه ای منظم و ضوابطی مشخص، 
به دست مجریانی مخصوص و با مسئولیت 
انســانی مطــرح می شــود. برنامه هــای 
فرهنگــی، عاطفی، اخالقــی و تجربی که 
به وســیله »آمرین به معــروف و ناهیان از 

منكر« انجام می شود.
پروردگار چون ما را بیهــوده خلق نكرده و 
طبــق قوانینی ما را تربیــت می کند، برای 
یادآوری این احكام، ما را بــه اجرای امر به 
 .معروف و نهی از منكر سوق می دهد

حقایق و معارف اصیل اسالمی، هیچ گاه با فطرت سلیم انسان تنافی و ناسازگاری ندارد 
و در نتیجه، راه های شناسایی معروف ها و منکرها به صورت فطری در وجود هر انسان 

روشن ضمیری وجود دارد.

انسان  تا وقتی به 
فطرت خود نرسد و 
نیازها، خواست ها، 
حرکات و تمامی 

اعمالش بر اساس 
فطرت الهی و 

حقیقت درونی اش 
نباشد، نیازمند 

نظارت است؛ چه 
نظارت درونی یا 

بیداری فطری که 
از آن به »وجدان« 
تعبیر می شود و چه 

نظارت بیرونی
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راز

جسم سالمِ عابد
نماز در سالمت جسم انسان نیز تأثیرات شگرفی دارد

معصومه امینی

همه ما در زندگی جمعی و به خصوص فردی 
خود، به آرامشــی نیــاز داریم کــه به طرق 
مختلف به دنبال دستیابی به آن هستیم. حال 
این که رسیدن به این آرامش از کجا و چگونه 
برای هر فرد میســر می گردد، جای بحث و 
بررسی دارد که در این مجال نمی گنجد. اگر 
بخواهیم در صدد نشــان دادن راهی کلی در 
این زمینه برای همه افراد باشــیم، پاسخ آن 
یک کلمه بیش نیســت، که همانــا توجه به 

معنویت اســت. مظهر معنویت و جلوه کامل 
تجلی آن نیز در »نماز« است.

نماز عالوه بر پرورش روح ایمان و نهال تقوا در 
دل، سد بزرگی است در برابر گناهان. نماز از 
آن جا که گفتگو با پروردگار است، در رساندن 
فرد به آرامش روحی و روانی تأثیر بســزایی 
دارد؛ موضوعی که بسیاری از روانشناسان بر 
آن مهر تأیید زده اند. همچنین نماز در درمان 
بیماری ها و ناراحتی های روح و روان از قبیل 

اســترس و اضطراب مؤثر اســت، زیرا ثابت 
ماندن چشم ها در نماز، باعث آرامش جریان 
فكری و دورشــدن افــكار پریشــان و حتی 

برطرف شدن بی خوابی می شود.
در تحقیقات پزشــكان ایــن نتیجه حاصل 
شده است که امنیت روانی ایجادشده در فرد 
نمازگزار، به بهبود بیماری آســم نیز کمک 
می کند. همچنین ثابت ماندن چشــم ها در 
نماز باعث بهبود عارضه نزدیک بینی می شود. 
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عالوه بر این هــا، انجام فریضــه نماز موجب 
پیشگیری و درمان بیماری های روانی از قبیل 
کبر و غرور، ریا، افسردگی، اعتیاد و... می شود. 
نماز در ســالمت جسم انســان نیز تأثیرات 
شــگرفی دارد که به بررســی اثرات مختلف 
ارکان آن  که موضوع این یادداشــت اســت، 

می پردازیم.

خاصیت میکروب زدایی نماز
یكی از ابتدایی ترین تأثیرات نماز بر سالمت 
جســم انســان، میكروب زدایی است. مقارن 
شدن اوقات نماز با ســه وعده غذایی انسان و 
وضو گرفتن بــرای نمازهــا، موجب برطرف 
شــدن انواع میكروب ها از دســت و صورت و 
مهیاشــدن برای صرف غذا می شود. حتی در 
انجام مسح ســر و پا نیز نكات ریز بهداشتی 
نهفته اســت. مســح پا موجب جلوگیری از 
عفونت های قارچی و مســح ســر نیز در رفع 
بیماری عفونی پوســت و مو مؤثر است. الزم 
است بدانیم اســتحباب شستن دهان و بینی 
هنگام وضو نیز موجب رســیدن هوای بهتر، 
بیشــتر و تمیزتر به مغز، خــون و بافت های 
بدن می شــود. این امر موجب تقویت حس 
بویایی، بینایــی، شــنوایی و تقویت حافظه 
می شــود. همچنین وضو گرفتن با آب سرد 
باعث شادابی، تسكین دردها و تقویت اعضایی 
مانند کبد، کلیه ها، روده بزرگ، ریه ها، قلب و 
معده می شود.1 مسئله دیگر این که، به گفته 
پزشكان سریع ترین راه دفع بارهای ساکن و 
زاید از بدن ما همان وضو گرفتن با آب پاک و 
خالص است و جالب این که نقاطی که در وضو 
شسته می شــود، به انجام این امر مهم کمک 

می کند.

ایستادن رو به قبله و تطبیق با میدان 
مغناطیسی کره زمین

از منظر روانشناسی قرار گرفتن در مسیر قبله 
بیشترین احســاس آرامش و امنیت را برای 
شــخص به ارمغان می آورد. در این رابطه بد 
نیست بدانیم که ایســتادن رو به قبله، باعث 
انطباق میدان مغناطیســی بــدن با میدان 
مغناطیسی کره زمین می شود. این امر موجب 
خنثی کردن اثرات سوء این خلل که موجب 

اختالل در بدن و بیماری هایی مانند سرطان 
اســت، می شــود.2 همچنین نحوه ایستادن 
در نماز، موجب تقویــت حالت تعادلی بدن و 
ستون مهره ها می شود. حتی بحث استحباب 
تخلیه مثانه و ادرار کردن قبل از وضو گرفتن 
نیز بــه جلوگیــری از عفونت هــای کلیوی 
می انجامد.3 از طرفی انجــام حرکات موزونی 
از قبیل قیام، قعود، رکوع و ســجود، عالوه بر 
این که یک ورزش و نرمش عضالنی اســت، 

باعث درمان فشار خون می شود.

خاصیت رکوع چیست؟
رکوع در نمــاز و کرنــش در برابــر عظمت 
پروردگار متعال، یكی دیگر از حاالتی اســت 
که در نماز برای سالمت جســم انسان مؤثر 
است. تقویت ماهیچه های شــكم، رفع سوء 
هاضمه و یبوســت مزمن، ســالمت دستگاه 
گوارش، اســتحكام مغز، بهبود ناراحتی های 
تناســلی و نارســایی های تخمدان، و مهم تر 
از همه، از بین رفتن بســیاری از بیماری ها از 
تأثیرات رکوع اســت. جالب است بدانیم که 
حتی مدت زمان تقریبی که فرد نمازگزار در 
حالت رکــوع قرار می گیرد نیــز خواص ویژه 
خود را دارد. قرار گرفتن در حالت رکوع در این 
مدت زمان، موجــب تقویت عضالت صورت، 
گردن، ران ها و ساق پا می شود و باعث تسریع 
جریان خون رســانی به قسمت های مختلف 

بدن می شود.4 

سر از سجده برنمی داشتیم اگر...
نزدیک تریــن حالت انســان به پــروردگار، 
حالت ســجده اســت. امام صادق)ع( تعبیر 
عجیبی درباره ســجده دارند: »اگر انســان 
مؤمن می دانســت که چه رازهایی در سجده 
وی مقابل خدای یگانه نهفته اســت، هیچ گاه 
حاضر نمی شــد ســر از ســجده بــردارد.« 
سجده عالوه بر نشــان دادن نهایت تواضع و 
خشــوع در برابر پروردگار بی همتا، تأثیرات 
جســمی فراوانی نیز دارد. سجده آرام کننده 
دردهای سیاتیک، محافظ شــادابی پوست، 
تقویت کننده ستون مهره ها، قوی کننده پرده 
دیافراگم، از بین برنده سوء هاضمه و یبوست، 
دفع کننده مواد زاید از بدن اســت و موجب 

قرار دادن اعصاب در حالت تعادلی و تسكین 
عصبانیت می شود. همچنین سجده به درمان 
بیماری هایی از قبیل آلزایمر و سردرد کمک 
می کند. حالت نشستن پس از نماز نیز عالوه 
بر تقویت عضالت پا و ران ، به بهبود نفخ روده و 

معده و بهبود فتق می انجامد.

چرا در نماز صبح سختی از خواب 
بیدارشدن را تحمل می کنیم؟

احتمــاالً تاکنون در ذهن بســیاری از ما این 
سؤال شــكل گرفته اســت که دلیل این که 
خداوند ســختی برخاســتن از خواب جهت 
انجام فریضــه نماز صبح را بــه بنده تحمیل 
می کند چیست؟ پاسخ این سؤال نیز از نكات 
جالب تأثیرات نماز بر ســالمت بدن اســت. 
پزشــكان در مورد ارتباط برخاســتن برای 
نماز صبح و سالمت جســم انسان، به نتیجه 
رســیده اند که این امر می تواند به فعال شدن 
غده صنوبــری در مغــز، و همچنین کاهش 
غلظت خون کمک کند. همچنین نماز ظهر 
باعث فعالیت آدرنالین و افزایش آمادگی بدن 
می شــود. نماز عصر هم تنظیم فشــار خون 
و فشــار بدن را موجب می شود و چه بهتر که 
این نماز در وقت خــودش یعنی هنگام عصر 

خوانده شود.
تمامــی مــواردی کــه گفته شــد، حاصل 
نظریات پزشــكی تأییدشــده اســت که در 
ســال های گذشــته خروجی پژوهش های 
متعدد پزشــكان بوده اســت. نماز عالوه بر 
درمان دردها، پیشــگیری از انواع آالم را نیز 
موجب می شود و هر عقل ســلیمی می داند 
که پیشگیری، بهتر از درمان است. چه خوب 
است که هم برای سالمت جسم و روح، و هم 
برای اثبــات بندگی خود به نمــاز پناه ببریم 
که درمان همه دردها، کلید بهشــت و معراج 

 .مؤمن است

پی نوشت:
1. بر اساس روایتی از امام صادق)ع(

2. چهار نكته پزشــكی پیرامون نماز، دکتر مجید ملک 
محمدی

3. ترجمه مبانی طب سیسیل )بیماری های عفونی(
4. سایت شیعه نیوز

پزشکان در مورد ارتباط برخاستن برای نماز صبح و سالمت جسم انسان، به نتیجه 
رسیده اند که این امر می تواند به فعال شدن غده صنوبری در مغز، و همچنین کاهش 

غلظت خون کمک کند

امام صادق)ع( 
تعبیر عجیبی درباره 

سجده دارند: 
»اگر انسان مؤمن 
می دانست که چه 
رازهایی در سجده 

وی مقابل خدای 
یگانه نهفته است، 

هیچ گاه حاضر 
نمی شد سر از 

سجده بردارد.«
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دعوت به وحدت اجتماعی و فراتر از آن، ایجاد الفت و محبت در جامعه 
اسالمی و پرهیز از تفرقه، تحّزب و تنش های بی حاصل سیاسی، اجتماعی 
و فکری، از جمله مهم ترین اصول و دستورات قرآن کریم، پیامبر اکرم)ص( 
و سایر ائمه اطهار علیهم السالم است. امامان شیعه با استمرار دعوت پیامبر 
اسالم، همواره به ضرورت توجه به این وظیفه مهم می اندیشیدند و سیره و 
سخن خود را بر مبنای وحدت سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از تنازعات 
بی حاصل فکری مسلمانان قرار داده بودند؛ تا آن جا که آن بزرگان، نه تنها 
به سبب این مصلحت برتر، از برخی مالحظات شخصی و دیدگاه های 

مذهبی و غیره چشم پوشی می کردند.

وحدت اسالمی در تفکر شیعی
وحدت اجتماعی مسلمانان و دوری از تفرقه و تنازع سیاسیـ  اجتماعی در 
نزد اهل بیت، به منزله یک هدف و در اولویت نخست بوده است. توجه به 
این فریضه مهم را می توان از سیره، سخنان و سفارش های آن بزرگواران به 
روشنی گزارش کرد. ضرورت اجتماع و دوری از تفرقه و تنازع، صرف نظر 

از چگونگی، حدود و قلمرو آن، از روشن ترین قواعد و دستورهایی است که 
مورد انكار هیچ عقل سلیمی نیست؛ بنابراین، دستورات شریعت اسالم به 
وحدت اجتماعی و تأکید و سفارش امامان شیعه بر این مهم را می بایست 
عموماً یادآوری، و ارشاد به حكم عقل و سیره ُعقال به حساب آورد. تأکید 
ائمه اطهار علیهم السالم در باب ضرورت و اهمیت وحدت اسالمی که در 
قالب های مختلف توصیف و تبیین آثار دنیوی و اخروی وحدت، زیان های 
تفرقه و عوامل و زمینه های ایجاد اتحاد و برادری گزارش شده، بسیار است.

امام علی)ع( در وصیت خود به حسنین علیهما السالم می فرماید: »شما و 
همه فرزندان و خاندانم و هرکس را که این نامه به دستش برسد، به تقوای 
الهی و نظم در کارهایتان و صلح و سازش میان خود سفارش می کنم که 
من از جّد شما، رسول خدا)ص( شنیدم که فرمود: ایجاد سازگاری میان دو 
طرف، از هر نماز و روزه ای برتر است. امام)ع( به فرزندانش می فرماید: ای 
فرزندانم! بر شما باد به پیوند داشتن با یكدیگر و بخشیدن و نیكی کردن به 
یكدیگر. از دورویی و پشت به هم کردن و بریدن از یكدیگر و پراکندگی بر 

حذر باشید.«

مصلحت  مسلمانان
بررسی، فهم دقیق و همه جانبه ســیره عملی امامان شیعه درباره وحدت 
اسالمی، و برخوردهای احیاناً متفاوت با اقســام و انواع مخالفان سیاسی 
و مذهبی، بدون مطالعه رخدادهای متعدد، پیچیــده و ناهمگون عصر و 
دوران آن ها میّســر نیســت. در خصوص توجه امام حسن مجتبی)ع( به 
وحدت سیاسیـ  اجتماعی باید گفت، حضرت امام حسن)ع( نیز همانند 
پدر بزرگوارشــان، خود را بیشتر از دیگران شایســته و مستحق خالفت 
و جانشینی پدر می دانســت و حتی در آغاز بیعت از پشتوانه مردمی هم 
برخوردار بود، اما مسئله ای که وجود داشت این بود که موقعیت ایشان با 

موقعیتی که امیر مؤمنان علی)ع( داشتند، تفاوت زیادی داشت. 
معاویه نیز که تا پیش از این ادعای خالفت را در ســر داشت، آن را به طور 
صریح و آشــكارا مطرح کرد. این یكی از مشكالت امام حسن مجتبی)ع( 
در مواجهه و جنگ با معاویه بود. ادامه چنین جنگی با توجه به رویارویی 
و خونریزی بی حاصل دو گروه بزرگ از مسلمانان از یک طرف، و خستگی 
مفرط اصحاب از ســوی دیگر، هیچ حاصلی جز از هم پاشــیدگی جامعه 
اسالمی به دنبال نداشت. این مسئله مهم، امام حســن مجتبی)ع( را بر 
آن داشــت تا توجه خود را معطوف به مصلحت عمومی مسلمانان کند و 
با واگذاری امر خالفت ظاهری به معاویه، از اختالف و خونریزی بیشــتر 

جلوگیری به عمل آورد.
از این رو، ایشــان بعد از مشــاهده بی ثباتی و بی هدفی یاران خویش، در 
یک ســخنرانی مهم فرمودند: »من امید دارم که خیرخواه ترین فرد برای 
مردم باشــم. من به همان اندازه که ناظر بر منافع خویشم، به منافع شما 
نیز می اندیشم. اکنون طرح صلح و آشتی را در نظر دارم. درباره آن به من 
اعتراض نكنید. هر چند برخی از شما آن را دوست ندارید، اما چنین کاری 
برای شما از ایجاد شكاف در میان مســلمانان که آن را ترجیح می دهید، 
بهتر است. به خصوص که می بینم اکثر شــما از جنگ بیزارید و نسبت به 
آن مرّدد هستید. از این رو، من این را خردمندی نمی دانم که چیزی را که 

 ».شما دوست ندارید، بر شما تحمیل کنم

مصلحت برتر
در باب اهمیت و ضرورت وحدت اسالمی

دکتر علی آقانوری
عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم
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ادب

کتابفیلم های موفق 
موالنا چه کسانی را نکوهش می کند؟

ملک الشعراهای ادب فارسی 
سینمای انسان دوستانه و آزادی خواه
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پند

جالل الدین محمد بلخــی، معروف به مولوی، موالنــا و رومی، از 
مشهورترین شاعران ایرانی تبار پارســی گوی است. نام کامل وی 
»محمد ابن محمد ابن حســین حســینی خطیبی بكری بلخی« 
بوده و در دوران حیات به القــاب »جالل الدین«، »خداوندگار« و 
»موالنا خداوندگار« نامیده می شده  است. در قرن های بعد )ظاهراً 
از قرن 9( القاب »مولوی«، »موالنا«، »مولــوی رومی« و »مالی 
رومی« برای وی به کار رفته اســت و از برخی اشعارش، تخلص او 
را »خاموش« و »َخموش« و »خاُمش« دانســته اند. زبان مادری 
او پارسی بوده اســت. در بلخ، واقع در افغانســتان امروزی متولد 
شد، ســپس در کودکی به همراه خانواده به قونیه در کشور ترکیه 
امروزی مهاجرت کرده و همان جا درگذشت. احتماالً پاسی از شب 
گذشته بوده که پســرش جالل الدین نزد او می رود و می پرسد که 
چرا پدر نمی خوابد. موالنا اما می داند که وقت رفتنش فرارســیده 

است و با این غزل جواب فرزندش را می دهد:
رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک مِن خراب شبگرد مبتال کن

ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن
از من گریز تا تو، هم در بال نیفتی

بگزین ره سالمت، ترک ره بال کن
ماییم و آب دیده، در کنج غم خزیده
بر آب دیدة ما، صد جای آسیا کن

خیره کشی است ما را، دارد دلی چو خارا
بكشد کسش نگوید، تدبیر خونبها کن

بر شاه خوبرویان، واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق، تو صبر کن وفا کن

دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد
پس من چگونه گویم، کین درد را دوا کن
در خواب دوش پیری، در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر ا  ژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد

از برق این زمرد، هین دفع اژدها کن
مثنــوی، از جملــه معروف تریــن آثــار 
موالناســت کــه دارای حكایت هــای عرفانی 
و اخالقی زیادی اســت؛ حكایاتی کــه به دلیل 
طوالنی بودن و نیاز به فهم و شــناخت شــعر موالنا، 
برای درک آن ها اغلب محل رجوع کســانی که در عرصه 
ادبیات متخصص نیســتند، قــرار نمی گیرند. به مناســبت 
ســالمرگ این مرد بزرگ، برخی حكایت های موجود در مثنوی 

را به اختصار بیان می کنیم. 

موالنا چه کسانی را 
نکوهش می کند؟

گذری بر برخی حکایت های اخالقی مثنوی معنوی
زینب مرتضایی فرد
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اول؛ در نکوهش انسان های مدعی
موشی کوچک مهار شتری را در دست گرفته به جلو 
می کشــید و به خود می بالید که این منم که شتر را 
می کشم. شــتر با چاالکی در پی او می رفت. در این 
اثنا شــتر به اندیشــه غرورآمیز موش پی برد. پیش 
خود گفت: »فعاًل سرخوشی کن تا به موقعش تو را به 

خودت بشناسم و رسوا گردی.«
همین طور که می رفتند، به جوی بزرگی رســیدند. 
موش که توان گذر از آن رودخانه را نداشت بر جای 

ایستاد و تكان نخورد.
شتر رو به موش کرد و گفت: »برای چه ایستاده ای؟! 
مردانه گام بردار و به جلو برو، آخر تو پیشــاهنگ و 

جلودار منی.« 
موش گفــت: »ایــن آب خیلی عمیق اســت. من 

می ترسم غرق شوم.« 
شــتر گفت: »ببینم چقدر عمق دارد!« و ســپس با 
ســرعت پایش را در آب نهاد و گفت: این که تا زانوی 

من است. چرا تو می ترسی و ایستاده ای؟!« 
موش پاسخ داد: »زانوی من کجا و زانوی تو کجا، این 
رودخانه برای تو مورچه و برای من اژدهاست. اگر آب 

تا زانوی توست، صد گز از سر من می گذرد.« 
گفت گستاخی نكن بار دگر

تا نسوزد جسم و جانت زین شرر
موش گفت: »توبه کردم، مــرا از این آب عبور بده.« 
شتر جواب داد: »بیا روی کوهانم بنشین، من صدها 

هزار چون تو را می توانم از این جا بگذرانم.« 
چون پََیمَبر نیستی، پس َرو به راه

تا رسی از چاه روزی سوی جاه
غرور به خود راه نده، ابتدا پیروی کن، شاگردی کن، 
مرید باش، گوش کن تا زبانت باز شــود، آن گاه زبان 
گشا و آن هم نخســت به صورت پرسش و فروتنانه و 
در همه حال معنی و باطن موضوع و مطلب را بنگر تا 

به معرفت حقیقی برسی.
دوم؛ در نکوهش عقل و حس گرایی محض 

شــهری بود که مردمش، اصاًل فیل ندیده بودند. از 
هند فیلی آوردند و به خانــه تاریكی بردند و مردم را 
به تماشــای آن دعوت کردند. مــردم در آن تاریكی 
نمی توانستند فیل را با چشــم ببینند، ناچار بودند با 
دست آن را لمس کنند. کسی که دستش به خرطوم 
فیل رســید. گفت: فیل مانند یک لوله بزرگ است. 

دیگری که گوش فیل را با دســت گرفت، گفت: فیل 
مثل بادبزن اســت. یكی بر پای فیل دست کشید و 
گفت: فیل مثل ستون است و کسی دیگر پشت فیل 
را با دست لمس کرد و فكر کرد که فیل مانند تخت 
خواب اســت. آن ها وقتی نام فیل را می شنیدند هر 
کدام گمان می کردند که فیل همان است که تصور 
کرده اند. فهم و تصــور آن ها از فیــل مختلف بود و 
سخنانشــان نیز متفاوت بود. اگر در آن خانه شمعی 
می بود، اختالف سخنان آنان از بین می رفت. ادراک 
حسی مانند ادراک کف دســت، ناقص و نارساست؛ 

نمی توان همه چیز را با حس و عقل شناخت.
سوم؛ در نکوهش جلوه گری 

بازرگانی، طوطی زیبا در قفس داشــت. روزی برای 
تجارت آهنگ ســفر به هندوســتان کرد و پیش از 
رفتن، همه اهل خانه را فراخواند و گفت: برای شما 
از این ســفر چه ارمغانی آورم؟ هر یک از بســتگان 
چیزی درخواست کرد. وقتی نوبت به طوطی رسید، 
بدو گفت: تو چه تحفه ای می خواهی؟ طوطی گفت: 
وقتی که به هندوستان رسیدی و طوطیان همنوع 
مرا دیدی، حال مرا برای آنــان بازگو کن و بگو که 
قضا و قدر مــرا در زندان قفس افكنــده و اینک از 
شــما اســتمداد می جویم. آیا این رواست که شما 
خوش و خرم پــرواز کنید و من، مهجــور و غمزده 
در کنج قفس باشــم؟ بازرگان به هندوستان رفت 
و همین که پیام طوطی را به دوســتانش رســانید، 
یكی از طوطیان از شــاخه درخت بر زمین افتاد و 
ُمرد. بــازرگان از گفتن این پیغام پشــیمان شــد. 
وقتی به وطن خود بازگشــت، تحفه های موعود را 
به هریک از بستگانش تقدیم کرد و سرانجام طوطی 
گفت: پس ارمغــان من کو؟ بــازرگان گفت: من از 
رساندن پیام تو پشیمان هستم. طوطی گفت: علت 
پشیمانی تو چیست؟ بازرگان گفت: وقتی پیغامت 
را رســاندم، یكی از طوطیان در دم بر زمین افتاد و 
جان داد. در این هنگام طوطی قفس نشین لرزید و 
بر کف قفس افتاد. بازرگان از شدت ناراحتی سینه 
چاک کرد و وقتی طوطــی بیچاره را از قفس بیرون 
انداخت، آن پرندة مرده وش، به پرواز درآمد و جان 

خود را نجات داد.
موالنا در نتیجه گیری این حكایت، نصیحت مهمی 
برای انســان ها دارد؛ نصیحتی که انســان در جهان 

امروز بیش از هر زمان دیگری محتاج آن است:
غنچه باشی کودکانت بر کنند

دانه باشی مرغكانت برچنند
دانه پنهان کن به کلی دام شو
غنچه پنهان کن گیاه بام شو

هر که داد او حسن خود را در مزاد
صد قضای بد سوی او رو نهاد
چشم ها و خشم ها و رشک ها

بر سرش ریزد چو آب از مشک ها
دشمنان او را ز غیرت می درند

دوستان هم روزگارش می برند... 
چهــارم؛ در نکوهش انســان هایی که توکل 

واقعی ندارند
پیرمــردی تهی دســت، زندگــی را در نهایت فقر 
و تنگدســتی می گذراند و با ســائلی، بــرای زن و 
فرزندانش قوت و غذایی ناچیــز فراهم می کرد. از 
قضا یک روز که به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری 
گندم در دامن لباسش ریخت و پیرمرد گوشه های 
آن را به هم گــره زد و در همان حالــی که به خانه 
بر می گشــت با پروردگار از مشــكالت خود سخن 
می گفت و برای گشــایش آن ها فــرج می طلبید و 
تكرار می کرد: ای گشــاینده گره های ناگشــوده، 

عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی ما بگشای.
پیرمرد در حالی که این دعا را با خود زمزمه می کرد 
و می رفت، یكباره یــک گره از گره هــای دامنش 
گشوده شــد و گندم ها به زمین ریخت. او به شدت 

ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت: 
من تو را کی گفتم ای یار عزیز

کاین گره بگشای و گندم را بریز
آن گره را چون نیارستی گشود

این گره بگشودنت دیگر چه بود؟! 
پیرمرد نشســت تا گندم های زمین ریخته را جمع 
کند، ولی در کمــال ناباوری دیــد دانه های گندم 
روی همیانی از زر ریخته است! پس متوجه فضل و 
رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد و 

از خدا طلب بخش کرد... 
نتیجه گیری موالنا از بیان این حكایت در این بیت 

نهفته است: 
تو مبین اندر درختی یا به چاه
 تو مرا بین که منم مفتاح راه
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کلمه نخست

ملک الشعراهای ادب فارسی 

فرخی سیستانی 
بن  علی  ابوالحســن 
سیســتانی،  جولوغ 
معــروف بــه َفُرّخی 
سیستانی، از شاعران 
پارســی گوی  نامدار 
ســده چهارم و پنجم 
قمری است که در سبک خراسانی می سرود. 
سروده های او به ستایش شاهان و برانگیختن 
سلطان به عدل و بخشش اختصاص دارد. او 
عالوه بر تسلط بر شعر و ادب، در موسیقی نیز 
مهارت داشت و بدین وسیله توانست به دربار 
ابوالمظفرشــاه چغانیان و ســپس به دربار 
سلطان محمود غزنوی راه یابد و منزلتی واال 
به دســت آورد. فرخــی را یكــی از بهترین 
قصیده ســرایان ایرانی می دانند تا جایی که 
گفته اند سخن سهل و ممتنع در عربی، خاص 
ابوفراس حمدانی و در فارســی خاص فرخی 
اســت. ســهل و ممتنــع )آســان نمای 
دشوارگفت( به سخنی می گویند که سرودن 
آن در ظاهر آســان می نماید، اما نظیر آن را 

گفتن مشكل است.
ســلطان محمــود غزنــوی، فرخــی را به 
ملک الشــعرایی دربار منصوب کرد. پس از 
مرگ محمود در ســال 421 قمری، فرخی 
به دربار سلطان مســعود غزنوی روی آورد 
و تا پایان عمر به ســتایش این امیر غزنوی 
مشــغول بود. او در 59 ســالگی و در سنی 
که به زعم برخی همعصرانــش هنوز جوان 
بوده، درگذشــته اســت. قصیــده زیر یكی 
از زیباترین ســروده های اوســت که آن را 
حین سفر از سیســتان به دیگر سرزمین ها 
سروده اســت. فرخی با کاروانی که ابریشم 
به دیگر سرزمین ها می برد همسفر می شود 
و ســروده هایش را مانند ابریشــم می داند 
و تجارت خودش )شــعر( را با تجارت اهالی 
کاروان )ابریشــم( مقایســه می کند و نتایج 

جالبی هم می گیرد: 
با کاروان حله برفتم ز سیستان
با حله تنیده ز دل بافته ز جان

با حله ای بریشم ترکیب او سخن
با حله ای نگارگر نقش او زبان

هر تار او به رنج برآورده از ضمیر
هر پود او به جهد جدا کرده از روان

»َمِلک الّشعرا« یا »َمِلک الّشعراء« عنوانی است که در برخی از کشورها رسماً از سوی حکومت به کسی 
داده می شود تا برای مناسبت های ملی، کشوری و حکومتی شعر بسراید. هر چند امروزه در ایران چنین 
عنوانی وجود ندارد، اما در گذشتة تاریخ کشورمان می توانیم شاهد بگومگوها و حسادت های زیادی میان 
شاعران مختلفی باشیم که می خواهند گوی سبقت را از یکدیگر بربایند و ملک الشعرای دربار شاهان باشند. 

ملک الشعرا در واقع بلندپایه ترین و باالترین مقام را در میان شاعران دربار داشته است. 
در دوران معاصر ایران، این لقب به »محمدتقی بهار« داده شد؛ به طوری که وقتی به طور مطلق 

»َمِلک الشعرا« گفته می شود، مقصود اوست و ما اغلب با دیگر ملک الشعراهای پیش از او 
چندان آشنایی نداریم. به مناسبت 18 آذر، تولد آخرین، معروف ترین و متفاوت ترین 

ملک الشعرای تاریخ ایران، محمدتقی بهار، به ملک الشعراهای ادبیات ایران 
نگاهی می اندازیم. 

زهرا بختیاری نیا
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از هر صنایعی که بخواهی بر او اثر
وز هر بدایعی که بجویی بر او نشان
نه حله ای که آب رساند بدو گزند
نه حله ای که آتش آرد بر او زیان
نه رنگ او تباه کند تربت زمین

نه نقش او فرو سترد گردش زمان
بنوشته زود و تعبیه کرده میان دل
و اندیشه را به ناز بر او کرده پاسبان

عنصری 
ابوالقاســم حســن بن احمد عنصری بلخی، 
شاعر پارسی گوی بلخ، مشــهور به عنصری 
بلخی، در سال 350 هجری قمری زاده شد. 
امیر نصر، برادر ســلطان محمود غزنوی، او را 
به غزنه فراخواند. ســلطان محمود غزنوی به 
او توجه نشان داد و به او عنوان ملک الشعرایی 
داد. عنصــری در ســال 431 هجری قمری 

درگذشت.
اشــعار بازمانده از عنصری به حدود دو هزار 
بیت می رسد که شامل قصیده، غزل، رباعی، 
قطعه، ترکیب بند و مثنوی اســت. بیشــتر 
قصیده های او در ستایش ســلطان محمود 
غزنوی و مسعود غزنوی اســت. در قصیده ها 
و غزل های عنصری اصطالحــات حكمت و 
منطق نیز وجــود دارد. قصیده های عنصری 
بی مقدمه  است و بیشتر به وصف می پردازد. 
مهم ترین مثنوی های عنصــری عبارت اند از 
وامق و عذرا، شادبهر و عین الحیات، و سرخ بت 
و خنگ بت. ابیات زیــر از قصیده ای در وصف 
بهار انتخاب شده که توانایی شاعری عنصری 

را به خوبی نشان می دهد:
باد نورزی همی در بوستان بتگر شود

تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود
باغ همچون کلبة بّزاز پر دیبا شود

راغ همچون طلبة عطار پر عنبر شود
سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی

باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود
روی بند هر زمینی حلّه چینی شود
گوشوار هر درختی رشتة گوهر شود

مجد همگر 
خواجــه مجدالدیــن هبه اهلل بــن احمد )یا 
محمد( بن یوسف همگر، مشهور به ابن همگر 
شیرازی و مجد همگر شیرازی )607–686 

قمری(، از شاعران و گویندگان فارسی سده 
هفتم هجری اســت. دیوان منسوب به مجد 
همگر در حدود ســه هزار بیت در قالب های 
قصیده، غزل، قطعه، رباعــی و مثنوی دارد. 
دیــوان وی چــاپ شــده و حــاوی مطالب 
ارزشمندی در باب مســائل ادبی و اجتماعی 
قرن هفتم هجری اســت. مجد در نثر فارسی 
نیز توانا بــود، چنان چه بــدر جاجرمی او را 

منشی کالم نامید.
او سال های متمادی از عمر خود را در خدمت 
پادشاهان َســلُغری فارس گذرانده و آنان را 
مدح گفته و ســمت ملک الشــعرایی داشته 
 اســت. او پس از فروپاشــی حكومت اتابكان 
فارس، به قراختائیان کرمــان و پس از آن به 
خاندان جوینی در اصفهان پیوســته  است و 
پس از زوال جوینیان، در تنهایی و بی کســی 
در اصفهان درگذشته  است. قبر منسوب به او 
در اصفهان واقع است و به وزیرنشان معروف 

است.
دیوان این شــاعر پرمایه و لطیف طبع، برای 
نخستین و آخرین بار توسط احمد کرمی در 
سال 1375 از ســوی انتشارات »ما« به چاپ 

رسید. 
نگریســتن به زیبایی ها، یكــی از مهم ترین 
وســایلی اســت که به دل مجد و انسان های 
هم فكر او نســبت به آفریننده یقین بیشتری 
می بخشــد و در واقع آن ها با واسطه به خدا 
می نگرند. موضوع شعر هر شاعری آن چیزی 
است که درباره آن ساده، محسوس و پرشور 

سخن بگوید.
بیا کز زندگانی خوش تری تو

مگر باغ و بهاری دیگری تو
وگر ناری چرا جان پروری تو

مرا چشمی که در من ننگری تو
چه سودم زان که شمع و شكری تو
مرا چون جان شیرین در خوری تو

مقامت کو اگر هستی پری تو...

صائب تبریزی
محّمدعلــی  میــرزا 
صائب تبریزی، متولد 
اصفهــان، بزرگ ترین 
ســده  غزل ســرای 
و  هجــری  یازدهــم 

نامدارترین شــاعر زمان صفویه اســت. او در 
سال 1034 ه .ق از اصفهان عازم هندوستان 
شــد و بعد به هرات و کابل رفــت. حكمران 
کابل، خواجه احسن اهلل، مشهور به ظفرخان، 
که خود شــاعر و ادیب بود، مقــدم صائب را 
گرامی داشت. ظفرخان پس از مدتی به خاطر 
جلوس شاه جهان، عازم دکن شد و صائب را 

نیز به همراه خود برد.
در ســال 1042 ه .ق صائب به ایران بازگشت 
و در اصفهــان اقامت گزید. شــاه عباس دوم 
صفوی به او مقام ملک الشــعرایی داد. صائب 
هشتاد ســال زندگی کرد و در اصفهان دیده 
از جهان فروبســت. درگذشــت او در ســال 
1086 یا 1087 ه .ق بوده  است. آرامگاه او در 
اصفهان، در محله لَنبان، در محلی اســت که 
در زمان حیات او معروف به تكیه میرزا صائب 
بود. مقبره صائب در باغچه ای در اصفهان، در 
خیابانی که به نام او نامگذاری شده  است قرار 

دارد.
صائب تبریزی شاعری کثیرالشعر بود، شمار 
اشعار صائب را از شــصت هزار تا صدوبیست 
هزار بیت گفته اند. آثار صائب جز ســه چهار 
هزار بیت قصیده و یک مثنوی کوتاه و ناقص 
به نام قندهارنامه و دو سه قطعه، همگی غزل 
است. افزون بر فارسی، او هفده غزل به ترکی 

آذربایجانی نیز دارد. 
صائب، سبكی را به کمال رساند که چند سده 
پس از او ســبک هندی نامیده شد. او اسلوب 
معادله یا »مدعا مثل« را بیش از دیگر شاعران 
هم روزگارش به کار برده  است. نازکی خیال، 
لطافت اندیشــه، مضمون سازی های ظریف، 
معنی های بیگانه و باریک در شــعر وی دیده 
می شــود. ابیات غــزل او اســتقالل معنایی 
دارند و در یک غزل از چندین موضوع سخن 

گفته است.
آنچنان کز رفتن گل خار می ماند به جا
از جوانی حسرت بسیار می ماند به جا

آه افسوس و سرشک گرم و داغ حسرت است
آنچه از عمر سبک رفتار می ماند به جا
کامجویی غیر ناکامی ندارد حاصلی

در کف گلچین ز گلشن، خار می ماند به جا
جسم خاکی مانع عمر سبک رفتار نیست

پیش این سیالب، کی دیوار می ماند به جا؟
هیچ کار از سعی ما چون کوهكن صورت نبست

نگریستن به 
زیبایی ها، یکی از 
مهم ترین وسایلی 

است که به دل 
مجد و انسان های 
هم فکر او نسبت 
به آفریننده یقین 

بیشتری می بخشد 
و در واقع آن ها 

با واسطه به خدا 
می نگرند. موضوع 

شعر هر شاعری 
آن چیزی است که 

درباره آن ساده، 
محسوس و پرشور 

سخن بگوید

اشعار بازمانده از عنصری به حدود دو هزار بیت می رسد که شامل قصیده، غزل، رباعی، قطعه، 
ترکیب بند و مثنوی است. بیشتر قصیده های او در ستایش سلطان محمود غزنوی و مسعود 
غزنوی است. در قصیده ها و غزل های عنصری اصطالحات حکمت و منطق نیز وجود دارد. 

قصیده های عنصری بی مقدمه  است و بیشتر به وصف می پردازد
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وقت آن کس خوش کزو آثار می ماند به جا
زنگ افسوسی به دست خواجه هنگام رحیل

از شمار درهم و دینار می ماند به جا
نیست از کردار ما بی حاصالن را بهره ای

چون قلم از ما همین گفتار می ماند به جا
عیش شــیرین را بود در چاشنی صد چشم 

شور
برگ صائب بیشتر از بار می ماند به جا

کلیم کاشانی 
کلیــم  ابوطالــب 
همدانی یــا ابوطالب 
از  کاشــانی،  کلیــم 
یازدهم  قرن  شاعران 
هجــری و یكــی از 
شــعرای  بزرگ ترین 
مشــهور زمان خود بود. او در همدان متولد 
شد و به کاشان رفت. عالوه بر کاشان، زمانی 
را در شــیراز بــه ســر آورد و در همان جا با 
مقّدمات علوم آشــنایی پیدا کــرد. در عهد 
جهانگیر به هند رفت و بعدها نزد شاه جهان، 
عنــوان ملک الشــعرایی یافــت، و شــاه و 
روح االمین را ســتایش می کرد. او همچنین 
ویشاهنواز خان شیرازی، میرجمله شیرازی 
و ظفرخان احسن را مدح می کرده  است. اما 
از سوی شاه جهان مأمور شــد که فتوحات 
شــاه جهانی را به نظم آورد که در آن، وقایع 
زمان این شــاه را در قالب مثنوی به تصویر 

کشیده  است. 
شــهرت کلیم بیشــتر به خاطــر غزلیات 
اوســت. ابداع معانی و خیال های رنگین، 
به غزل کلیم لطف ویژه ای بخشیده  است. 
ضرب المثل هــا و الفاظ محــاوره که زبان 
غزل این دوره را به افق خیال عاّمه نزدیک 
کرده، در سخن او برجستگی زیادی یافته 
 اســت. به کار بردن واژه های هندی، آن جا 
که از ذکر حرفه ها و گل ها و گیاهان ناگزیر 
بوده، شــعر و غزل کلیم را در میان اقران 
متمایز ســاخته  اســت. وی در اشعار خود 
تمثیل بسیار داشته  اســت، تكرار قافیه و 
شمار ابیات در اشعار او کم است؛ به قدری 
که قالب های شعری را کاماًل رعایت کرده 

است. 

زآتش پنهان عشق، هر که شد افروخته
دود نخیزد ازو، چون نفس سوخته

دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بوست
دلكش پروانه نیست، شمع نیفروخته

در وطن خود گهر، آبله ای بیش نیست
کی به عزیزی رسد، یوسف نفروخته

مایه آرام دل، چشم هوس بستن است
از تپش آسوده است، باز نظر دوخته
شاید کاید به دام، مرغ پریده ز چنگ

گرم نگردد دگر، عاشق واسوخته
داروی بیماری اش، مستی پیوسته است

چشم تو این حكمت از پیش که آموخته؟
آمد و آورد باز، از سر کویش کلیم

بال و پر ریخته، جان و دل سوخته

ملک الشعرای بهار 
بهار،  تقــی  محمــد 
ملــک  بــه  ملقــب 
شاعر،  بهار،  الشعرای 
ادیب، سیاســتمدار و 
ایرانی  روزنامه نــگار 
اســت. وی در ســال 
1263 هجری شمسی در مشهد متولد شد. 
مقدمات و ادبیات فارســی را نزد پدر خود، 
ملک الشــعرای صبــوری آموخــت و برای 
تكمیل معلومات عربی و فارســی به محضر 
»ادیب نیشــابوری« رفت. بعد از فوت پدر، 
ملک الشعرای دربار مظفرالدین شاه شد. وی 
شــش دوره نماینده مجلس شــد و سال ها 
استاد دوره دکتری ادبیات دانشسرای عالی 
و دانشــكده ادبیات بود. به علت پیوستن به 
مشــروطه طلبان و آزادی خواهــان چند بار 
تبعید و زندانی شــد که ســال های زندان و 
تبعید از پربهره ترین سال های زندگی ادبی 
وی بوده اســت. بهار در روز دوم اردیبهشت 
1330 هجری شمســی، در خانه مسكونی 
خود در تهران زندگی را بــدرود گفت و در 
شــمیران، در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک 
سپرده شــد. از معروف ترین آثار وی، دیوان 
اشعار، سبک شناســی که در سه جلد درباره 
سبک نوشته های منثور فارسی نوشته شده، 
تاریخ احزاب سیاســی، تصحیــح برخی از 
متون کهــن ماننــد تاریــخ سیســتان و 

مجمل التواریخ و القصــص، تاریخ بلعمی را 
می توان نام برد.

مرغ سحر ناله سر کن
داغ مرا تازه تر کن

زآه شرربار، این قفس را
برشكن و زیر و زبر کن

بلبل پربسته! ز کنج قفس درآ
نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را
پر شرر کن

ظلم ظالم، جور صیاد
آشیانم داده بر باد

ای خدا! ای فلک! ای طبیعت! 
شام تاریک ما را سحر کن

نوبهار است، گل به بار است
ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ و تار است
شعله فكن در قفس، ای آه آتشین! 
دست طبیعت! گل عمر مرا مچین

جانب عاشق، نگه ای تازه گل! از این
بیشتر کن

مرغ بیدل! شــرح هجران مختصر، مختصر، 
مختصر کن

عمر حقیقت به سر شد
عهد و وفا پی سپر شد

ناله عاشق، ناز معشوق
هر دو دروغ و بی اثر شد

راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد
از پی دزدی وطن و دین بهانه شد

دیده تر شد
ظلم مالک، جور ارباب

زارع از غم گشته بی تاب
ساغر اغنیا پر می ناب

جام ما پر ز خون جگر شد
ای دل تنگ! ناله سر کن

از قویدستان حذر کن
از مساوات صرفنظر کن

ساقی گلچهره! بده آب آتشین
پرده دلكش بزن، ای یار دلنشین! 
ناله برآر از قفس، ای بلبل حزین! 

کز غم تو، سینه من پرشرر شد
کز غم تو سینه من پرشرر، پرشرر، پرشرر شد

محمد تقی بهار، 
بعد از فوت پدر، 
ملک الشعرای 
دربار مظفرالدین 
شاه شد. وی شش 
دوره نماینده 
مجلس شد و 
سال ها استاد 
دوره دکتری 
ادبیات دانشسرای 
عالی و دانشکده 
ادبیات بود. به 
علت پیوستن به 
مشروطه طلبان و 
آزادی خواهان چند 
بار تبعید و زندانی 
شد که سال های 
زندان و تبعید 
از پربهره ترین 
سال های زندگی 
ادبی وی بوده است

شهرت کلیم بیشتر به خاطر غزلیات اوست. ابداع معانی و خیال های رنگین، به غزل کلیم لطف 
ویژه ای بخشیده  است. ضرب المثل ها و الفاظ محاوره که زبان غزل این دوره را به افق خیال عاّمه 

نزدیک کرده، در سخن او برجستگی زیادی یافته  است. به کار بردن واژه های هندی، آن جا که از 
ذکر حرفه ها و گل ها و گیاهان ناگزیر بوده، شعر و غزل کلیم را در میان اقران متمایز ساخته  است
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اقتباس ادبی یک فرصت مهم و بزرگ است؛ 
به   ادبیات  و  برای سینما  دو جانبه  فرصتی 
عنوان دو هنر تأثیرگذار بر جوامع انسانی. 
وقتی کارگردان و فیلمنامه نویس به داستان 
چارچوب  دارای  و  آماده  اثری  عنوان  به 
مناسب برای تبدیل شدن به فیلم و فیلمنامه 
نگاه می کند، در اغلب موارد با نتیجه خوبی 
این  مثبت  تأثیر  و  اهمیت  روبه رو می شود. 
پدیده تا جایی است که سینمای جهان هر 
اهمیت  اقتباسی  فیلم های  به ساخت  ساله 
اثر  »بینوایان«،  مثال  برای  می دهد.  زیادی 
ویکتور هوگو که در قرن نوزدهم نوشته شده 
و فقر و اوضاع سخت زندگی را در یک دوره 
خاص در کشور فرانسه نشان می دهد، با گذر 
دو قرن هنوز هم مورد توجه سینماگران است 

و فیلم هایی بر اساس آن ساخته می شود.

اندر فواید سینمای اقتباسی 
اقتباس در ســینمای جهــان قدمتی بیش 
از نیم قرن دارد و در جریــان این تجربه، آثار 
برجســته ادبیات جهان همواره مورد توجه 
سینماگران قرار گرفته و فیلم های متعددی 
از آن ها ســاخته شــده اســت. هر چند در 
سینمای دیگر کشــورها هم همیشه اقتباس 
در اوج نبوده و برخی آثار ســینمایی ساخته 

شــده بر اســاس اقتباس ادبی از داستان ها 
چندان قوی نبوده  است، اما تعداد نمونه های 
موفق این عرصه هم زیاد است و موجب شده 
مردم با دیدن فیلم ها، نســبت به کتاب ها نیز 
حساس شــوند و داســتان هایی که فیلم از 
آن ها گرفته شــده را بخوانند. در واقع ارتباط 
دو سویه ســینما و ادبیات همواره به نفع هر 
دو تمام شده است؛ مردم را، هم کتابخوان تر 
کرده و هم فیلم بین تر. آن ها که اهل مطالعه 
هستند، به سبب آشنایی با داستان کتاب، به 
دیدن فیلم هم عالقه مند می شوند و آن ها که 
بیشتر نسبت به فیلم تمایل دارند، با دیدن آن 
به خواندن داستان اصلی فیلم هم عالقه مند 
می شــوند و در این میان هم ســینما ســود 

می برد و هم ادبیات.

اقتباس در ایران 
اگر بخواهیم رد سینمای اقتباسی را در ایران 
پی بگیریم، به لیست نسبتاً بلند باالیی از آثار 
سینمایی می رســیم که اغلب موفق بوده اند 
و آثار خوبی هم آفریده انــد؛ یعنی همراهی و 
همكاری ســینما و ادبیات در ایران هم مانند 
همه کشورها شــرایط خوبی برای هر دو هنر 

رقم زده است. 
بســیاری از این اقتباس های موفق بر اساس 
داســتان های خارجی پیش رفته و به خوبی 
بومی سازی شــده اند، این در حالی است که 
سینمای ایران می تواند ســراغ داستان های 
ایرانی هم بــرود. هر چند داســتان ایرانی و 
به خصوص جریان داســتان انقالب اسالمی 
و جنگ تحمیلی، با فــراز و فرودهایی مواجه 

بوده اســت، اما حاال بیش از هر زمان دیگری 
در جایگاهی ثابت و درخور تأمل ایســتاده  و 
می تواند ســوژه ها و فضاهای بسیار خوبی را 
برای ساخت فیلم های اقتباسی به سینماگران 
ارائه کند. البته حوزه هنری در این زمینه در 
حال انجام کارهایی اســت و به نظر می رسد 
بتوان به آن امیدوار بود و نتیجه اش را قدم های 
خوبی برای آینده سینمای اقتباسی در ایران 

دانست. 
11 عنوان فیلمنامه که با اقتباس از آثار ادبی 
تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس به نگارش 
درآمده، بعد از تأمین ســرمایه، تبدیل به آثار 
سینمایی  می شــود. این 11 عنوان فیلمنامه 
ســینمایی اقتباس شــده از آثار ادبی تاریخ 
شفاهی انقالب و دفاع مقدس، زیر نظر مرکز 
تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری به 
نگارش درآمده و بعد از تأمین سرمایه، فرآیند 

تولید را طی خواهد کرد. 
نگارش این فیلمنامه ها بر اســاس آثار ادبیات 
انقالب و دفاع مقدس و بــا اقتباس از آثار مرکز 
انتشــارات ســوره مهر، برای تولید فیلم های 

مرور

علی جوانرودی

اقتباس ادبی، نیاز امروز سینما و ادبیات ایران است 

کتابفیلم های موفق 
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مرور

سینمایی صورت گرفته است. »نورالدین پسر 
ایران«، نوشته معصومه ســپهری، »پایی که 
جا ماند«، ســیدناصر حســینی پور، »مهمان 
صخره ها«، راحله صبوری، »دا«، ســیده زهرا 
حســینی، »حرمان هــور«، یادداشــت ها و 
دستنوشــته های شــهید احمدرضا احدی، 
»خاطرات مرضیه حدیدچی  دباغ«، محســن 
کاظمی، »روزهای بی آینه«، گلستان جعفریان 
و »زندانی فــاو«، مهــرداد آزاد از جمله آثاری 
هستند که تولید فیلمنامه آن ها انجام شده و 2 
کتاب »گلستان یازدهم« و »وقتی مهتاب گم 
شد« از سوی این مرکز در دست بررسی است 
تا امكان تولید فیلمنامه از این آثار ارزیابی شود. 
با این حســاب می توانیم منتظر 11 فیلمنامه 
خوب و در نهایت فیلم های اقتباســی خوبی 
باشیم که از داستان ها و خاطرات نوشته شده 
در فرهنگ خودمان برآمده اند و پیوند سینما و 

ادبیات را محكم تر می کنند.

اقتباس موفق داخلی داشته ایم؟
حال این ســؤال پیش می آید که آیا تاکنون 
در سینمای کشورمان اقتباس ادبی موفق از 
آثار داخلی داشته ایم؟ مسلماً پاسخ این سؤال 
مثبت اســت. تاکنون اقتباس های موفقی از 
ادبیات ایران در سینمای کشورمان روی پرده 
رفته است. هر چند با توجه به ظرفیت باالی 
ادبیات، تعداد آن ها خیلی زیاد نیست، اما هر 
کدام در زمان اکــران خود و همچنین پس از 
آن به یادماندنی و تأثیرگــذار بوده اند که در 

ادامه به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم: 

»گاو«
داریوش مهرجویــی از جمله کارگردان هایی 
است که ســینما و ادبیات در آثارش ارتباط 
بسیار خوبی دارند و تعداد فیلم های اقتباسی 
در آثارش خیلی زیاد اســت. هر چند او سراغ 
آثار نویســندگان خارجی هم رفته و آن ها را 
به بهترین شــكل بومی ســازی کرده، اما در 
کارنامه هنری اش، اقتباس های داخلی بسیار 

موفقی هم وجود دارد. 
فیلم »گاو« از جمله این دسته آثار اوست. این 
فیلم که مورد توجه حضرت امام خمینی)ره( 

هم بود، بر اساس داســتان »عزاداران بََیل«، 
به قلم غالمحسین ســاعدی ساخته شد. این 
کارگردان، »درخت گالبــی« را با اقتباس از 
داستان کوتاهی از مجموعه داستان »جایی 
دیگر« نوشته گلی ترقی جلوی دوربین برد. 
او همچنین فیلــم »مهمانی مامــان« را بر 
اساس داستانی از هوشــنگ مرادی کرمانی 

کارگردانی کرد که اثر موفقی هم بود. 
در فیلــم گاو می بینیــم، همه امیــد زندگی 
»مش حســن« به تنهــا گاوی اســت که در 
طویلــه اش دارد و از وجود آن عــالوه بر امرار 
معاش خانواده خود، افراد روستا را نیز بهره مند 
می سازد. همه این مسائل باعث شده است که 
مش حسن دلبستگی خاصی به این گاو داشته 
باشد. اما روزی که مش حسن به شهر رفته، گاو 
به علت نامشــخصی می میرد و افراد روستا با 
موافقت همسر مش حسن نعش گاو را در چاه 
روستا می اندازند و پس از بازگشت مش حسن 
وانمود می کنند که گاو گریخته است، ولی او 
باور نمی کند و اعتقاد دارد گاو را اهالی روســتا 
به قتل رســانده اند. از آن پس حالش دگرگون 
می شــود و خود را گاو می پندارد. کوشــش 
و پنــد و نصیحت بــزرگان و ریش ســفیدان 
روستا، چاره ساز نمی شــود و سرانجام کدخدا 
و مش اسالم تصمیم می گیرند او را برای مداوا 
به شــهر ببرند، ولی در میانه راه مش حســن 
می گریــزد و در دره ای ســقوط می کند و به 

سرنوشت گاوش دچار می شود.

»چ«
فیلم »چ« به کارگردانــی ابراهیم حاتمی کیا 
هم نگاهی به نوشــته های شــهید چمران، 
به خصوص خاطرات او از پاوه دارد. به طوری 
که مهدی چمران، عضو شــورای شهر تهران 
و برادر شــهید مصطفی چمــران، اعالم کرد 
حاتمی کیــا در روایت ســینمایی خاطرات 
بــرادرش، امانتدار بوده اســت. ایــن فیلم 
محصول سال 1392 است و داستان 2 روز از 
زندگی مصطفی چمــران را در پاوه به تصویر 
می کشــد. »چ« برنده 6 ســیمرغ بلورین از 

سی ودومین جشنواره فیلم فجر شده است.
فیلم »چ« دارای 520 پالن است و در مقایسه 
با فیلم های دیگر ژانر سینمای جنگی ایرانی، 
دارای جلوه هــای ویــژه و صحنه آرایی های 
نظامی کم نظیری اســت. فیلمبــرداری این 
فیلم 5 ماه، صداگذاری 6 ماه و مونتاژ 4 ماه به 
طول انجامید و همه به صورت بی وقفه انجام 
شــد. همچنین عملیات خالقه ویژوال افكت 
16 ماه به صورت همزمان بــا دیگر کارهای 

فیلمسازی به طول انجامیده است. 
در فیلم می بینیم، اواخر مرداد ســال 1358، 
دکتر مصطفی چمــران از طرف دولت موقت 
مأموریت پیدا می کند به پاوه برود و درگیری 
داخلی به وجودآمده در آن جا را خاتمه دهد. 
ســه رأس درگیری مورد نظر را مــردم پاوه، 
کردهای جدایی طلب و رزمندگان پاســدار 
تشــكیل می دهند. چمران با تكیــه بر نگاه 

 تاکنون 
اقتباس های موفقی 
از ادبیات ایران در 
سینمای کشورمان 
روی پرده رفته 
است. هر چند با 
توجه به ظرفیت 
باالی ادبیات، تعداد 
آن ها خیلی زیاد 
نیست، اما هر کدام 
در زمان اکران 
خود و همچنین پس 
از آن به یادماندنی 
و تأثیرگذار 
بوده اند
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عرفانی و بینــش صلح جویانه اش، هم باید در 
برابر جســارت و میل به عدالت طلبی اصغر 
وصالی به عنوان فرمانده پاسداران مستقر در 
پاوه مقاومت کند و هم دکتر عنایتی به عنوان 
رئیس کردهای شورشی را قانع کند که دست 

از درگیری بردارد.
وصالی که جوانی پرشور اســت و روحیه ای 
انقالبــی دارد، صلح طلبــی و میــل چمران 
به جلوگیری از برخوردهــا و مالیمت او را به 
انفعال تعبیر می کند و مدام با او کشــمكش 
دارد. تیمسار فالحی، فرمانده نیروی زمینی 
ارتش هم در این میان نماینده نگرش دیگری 
به جنگ است و سعی می کند اوضاع را طبق 

تشخیص خود مدیریت کند.
چمــران همــه تــالش اش را می کنــد که 
گروه های فكــری و عقیدتی مختلــف را به 
وحــدت و رفتار عاقالنه تشــویق کنــد، اما 
برخــالف پیش بینی های او، نــه عنایتی که 
رفیق قدیمی او نیز هســت پیشنهاد صلح را 
می پذیرد و نه وصالی و همســنگرانش حاضر 
می شــوند دســت از مقاومت بردارند. بدین 
ترتیب چمــران که دردی عارفانــه را در دل 
تحمل می کند، دو روز ســخت و طاقت فرسا 
را پشت ســر می گذارد، در حالی که نیروهای 
معارض در حال تسخیر شهر هستند. تا این که 
به فرمان مســتقیم امام خمینــی، نیروهای 
رزمی کافی از مرکز به ســرعت به محل اعزام 

می شوند و درگیری ها پایان می یابد.

»شیار 143« و »نفس«
کارگردان فیلم »شــیار 143«، نرگس آبیار 
است. فیلمساز پیش از ساخت این اثر، بیشتر 
در محافل فرهنگی به عنوان نویسنده شناخته 
می شــد، اما توانســت محبوب ترین فیلم در 
آرای مردمی یكی از دوره های جشنواره فجر 
را با همین فیلم از آِن خــود کند. این فیلم بر 
اســاس داســتانی با عنوان »اختر و روزهای 
تلواســه« به قلم خود کارگردان ساخته شده 
اســت. همچنین آبیار، »نفس« را بر اساس 
رمانی به همین نام و بــه قلم خودش تبدیل 
به فیلمنامه کرد و این اثر، هم در جشنواره و 
هم اکران بسیار موفق بود و به عنوان نماینده 

ایران در اسكار نمایش داده خواهد شد.
در »شــیار 143« می بینیم، پســری جوان 
به جبهه رفته اســت. مادر او در نبود پسرش 
روزهای تلخی را می گذراند و منتظر است او 
روزی از جبهه بازگردد. او نمی داند پســرش 
اسیر شده یا در جنگ کشته شده است. فیلم 
سینمایی »نفس« روایت زندگی چهارکودک 
به نام های بهار، نادر، کمال و مریم است که به 
همراه پدرشان غفور و مادربزرگ خود در دهه 
50 خورشیدی نفس می کشــند! دنیای این 
کودکان، دنیایی پر از رؤیاهای زیبای کودکانه 

است و قرار است رنگ حقیقت به خود بگیرد.

»پاداش سکوت«
این فیلم به کارگردانی مازیار میری، بر اساس 
داســتانی از احمد دهقان با عنوان »من قاتل 
پســرتان هستم« ســاخته شده اســت. این 
داستان، یكی از داستان های مهم ادبیات دفاع 
مقدس تلقی می شود. داســتان فیلم درباره 
جانبازی اســت که سابقه بســتری شدن در 
آسایشگاه جانبازان موج گرفته را دارد و اکنون 
فروشــنده بلیت اتوبوس های شــرکت واحد 
است. یک شب با دیدن چهره همرزم شهیدش 
در تلویزیون، حالش بد می شود و به سراغ پدر 
او می رود و ادعا می کند یحیی را نه عراقی ها، 
که او کشته، اما جزئیات آن را به یاد ندارد. آن 
دو به اتفاق هم به سراغ کسانی می روند که در 

جبهه همرزم یحیی و اکبــر بوده اند و از نحوه 
شهادت یحیی آگاه هستند. اولین نفر محمد 
سلیمی است که در یک کارگاه تراشكاری کار 
می کند و ادعای اکبــر را رد می کند. دومین 
نفر عبداله مشكاتی است که اکنون مدیریت 
کاروان های زیارتی به عــراق را به عهده دارد 
و تبدیل به یک ســرمایه دار شــده اســت. او 
نیز ادعای اکبر را رد می کند و به او پیشــنهاد 
می کند که او را رایگان به زیارت کربال می برد...

»قصه های مجید« و »شرم«
کیومرث پوراحمد سریال محبوب »قصه های 
مجید« و فیلم سینمایی »شرم« را با نگاهی به 
داستان های هوشنگ مرادی کرمانی جلوی 
دوربین برده اســت. از کاراکترهــای اصلی 
این کتاب و مجموعه، می تــوان به »مجید« 
و »بی بی« اشــاره کرد. مجموعــه تلویزیونی 
قصه های مجیــد، از محبوبیــت خاصی در 
میان کودکان و نوجوانان و حتی بزرگســاالن 

 .برخوردار است

ارتباط دو سویه سینما و ادبیات همواره به نفع هر دو تمام شده است؛ مردم را، هم کتابخوان تر 
کرده و هم فیلم بین تر. آن ها که اهل مطالعه هستند، به سبب آشنایی با داستان کتاب، به دیدن 
فیلم هم عالقه مند می شوند و آن ها که بیشتر نسبت به فیلم تمایل دارند، با دیدن آن به خواندن 

داستان اصلی فیلم هم عالقه مند می شوند و در این میان هم سینما سود می برد و هم ادبیات
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کلمه نخست

سرب  
در بیــن کارگردانــان ایرانی، نام مســعود 
کیمیایی به چشــم می خــورد. کیمیایی با 
فیلم »سرب« در این مســیر گام نهاد و جزو 

نخستین فیلمسازهایی بود که با این رویكرد 
فیلم ساخت.

فیلم، داستان یک زوج جوان یهودی ایرانی را 
در اواخر دهه 20 خورشیدی روایت می کند 

کــه خواهان عزیمــت به ســرزمین موعود 
)اســرائیل( هســتند، اما پــس از مواجهه با 
مخالفت سازمان یهودی هاگانا و کشته شدن 
عمویشان به دست آن ها، مجبور به فرار شده 
و درگیر ماجراهای پس از آن می شــوند. این 
فیلم در هفتمین دوره جشــنواره بین المللی 
فیلم فجر کاندیدای چند جایزه بود و سیمرغ 
بلوریــن بهتریــن فیلمبــرداری و بهترین 

چهره پردازی را از آن خود ساخت.

آتش پنهان
فیلم حادثه ای »آتش پنهان«، به کارگردانی 
حبیب اهلل کاوش، در سال 1369 ساخته شده 
و توطئه ای از رژیم صهیونیستی علیه مبارزان 
فلســطینی را به تصویر می کشــد. داستان 
فیلم آتش پنهــان درباره ژاکــوب، یهودی 
لبنانی االصل اســت که در یک میهمانی، به 
همراه تعدادی از نزدیكانش به دست گروهی 
که به لباس رزمندگان فلسطینی درآمده اند 
کشته می شود. خواهر و دختر ژاکوب، سارا، از 
این حمله جان سالم به درمی برند. رزمندگان 

سینمای انسان دوستانه
و آزادی خواه

مروری بر آثار سینمایی فیلمسازان ایرانی که به موضوع
اشغال فلسطین پرداختند

علی سمیعی

با گذشت بیش از چهار دهه از احیای سینمای ارزشی در ایران، هنوز هم موضوع فلسطین 
مظلوم و مغفول است. به جز چند نمونه که گاهی چون شهاب درخشیدند، نمی توان یک جریان 
مستمر را در این زمینه ردیابی کرد. این در حالی است که مسئله اشغال فلسطین و رنج های 
مردم آن یکی از مهم ترین مسائل انسانی امروز انسان دوستان و آزادی خواهان در جهان است 
و تردیدی نیست که منادی اصلی این آزادی خواهی، ایران است. در سینمای ایران تعداد 
انگشت شماری فیلم درباره این مهم وجود دارد. در این شرایط باید کارگردان هایی را که به سراغ 
ساخت فیلم درباره فلسطین رفتند، پاس داشت. مرحوم سیف الل داد، جواد اردکانی، عباس 
رافعی، محمدرضا آهنج، محمد درمنش، پرویز شیخ طادی و سعید سلطانی از کارگردان هایی 
هستند که با مضمون فلسطین فیلم ساخته اند که در ادامه مهم ترین آن ها را با هم مرور می کنیم. 
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فلسطینی درمی یابند هدف اسرائیلی ها از این 
ماجرا برانگیختن افــكار عمومی علیه مبارزه 

آن هاست.

بازمانده 
فیلــم »بازمانده« بــه کارگردانــی مرحوم 
سیف اهلل داد در ســال 1373، آغازگر ساخت 
فیلم با موضوع فلســطین بود و نشان داد که 
این مســئله دارای قابلیت دراماتیک بسیار 
زیادی است. داستان فیلم درباره زن و شوهر 
جوانی اســت که همــراه فرزند نوزادشــان 
»فرحان« در بیت المقدس زندگی می کنند. 
صهیونیســت ها به آن جا حملــه می کنند و 
کانون این خانواده را از هم می پاشند. خانه به 
اشغال یک خانواده یهودی مهاجر از لهستان 
در می آیــد و حتی فرزند آن خانــواده بومی 
فلسطین هم مانند یک میراث به آن دو واگذار 
می شــود. با این حال، این پایان کار نیست و 
مادربزرگ فرحان با نفوذ به خانه تحت اشغال 
به عنوان پرســتار بچــه، مبــارزه ای را برای 
حفاظت و بازپس گیری نوه اش آغاز می کند. 
اما در نهایت مادربزرگ با عبــور از تمایالت 
فردی اش در بازپس گیری نوه به تاراج رفته، 
در نقش یک مبارز سیاســی ظاهر می شــود 
و عملیاتــی خطرناک را بــرای ضربه زدن به 
اسرائیلی ها با موفقیت اجرا می کند. در واقع، 
فیلم »بازمانده« ماجرای اشــغال فلسطین 
به دست صهیونیســت ها را در قالب مالكیت 
نامشــروع یک زن و شــوهر عقیم بر فرزند 

دیگران روایت کرده است.

هفت سنگ و قاعده بازی 
فیلــم »قاعده بــازی« و »هفت ســنگ« به 
کارگردانــی ســیدعبدالرضا نــواب صفوی 
ســاخته شــد. »قاعده بازی« دربــاره یک 
هواپیماربایی توســط گروه مسلح فلسطینی 
بود که در جریان آن رژیم اشــغالگر قدس به 
جای تالش بــرای نجات سرنشــینان آن، با 
مرگشــان موافقت می کند، در حالی که یک 
گروه فلسطینی برای نجات جان آن ها اقدام 
می کند. فیلم »هفت ســنگ« هم داســتان 
یک جوان یهودی ضدصهیونیســت است که 
قصد دیدار با رهبر جنبش انتفاضه را دارد، اما 

موساد او را شناسایی می کند و تحت تعقیب 
قرار می دهد.

 
لبنان، عشق من 

حسین کاربخش نیز فیلم »لبنان، عشق من« 
را که درباره ماری، دختری جوان، فرانســوی 
و عضو صلیب سرخ است ســاخت. او هنگام 
کمک به مصدومین بمبــاران جنوب لبنان 
اسیر ســربازان لحدی می شــود. آن ها قصد 
دارند او را به اســرائیل ببرند، امــا با گروهی 
از مقاومــت درگیر می شــوند و شكســت 
می خورنــد. گــروه مقاومت هنــگام انتقال 
پیكر نیمه  جان ماری به لبنان، در مســیری 
قرار می گیرند که در تصرف دشــمن است و 

حوادثی برای آن ها پیش می آید.
 

زخم زیتون  
محمدرضــا آهنــج »زخــم زیتــون« را با 
فیلمنامه ای از رضا مقصودی می سازد که در 
آن ماجرای زنی فلسطینی به تصویر کشیده 
شده  است که با وجود مخالفت همسرش برای 

بازگشت به جنگ علیه نیروهای اشغالگر، به 
طور ناخواسته در جریان جنگ قرار می گیرد 

و به حقایق جدیدی می رسد.
 

هیام 
»هیام« فیلمی به کارگردانی محمد درمنش، 
ساخته سال 1382 است. هیام یک فیلم ضد 
اسرائیلی است که داستان زوجی فلسطینی 
را حكایت می کند که قصد دارند به انگلستان 
بروند تا در آرامش زندگی کنند، اما در حین 
حرکت و خروج از جنین، در ایســت بازرسی 
نیروهای اســرائیلی از هم جدا می شوند و با 
حمله گسترده سربازان اسرائیلی به اردوگاه 
جنین مواجه می شــوند. همه بازیگران این 

فیلم عرب و لبنانی اند.
 

بیگانگان و تولدی دیگر 
عباس رافعی از دیگر فیلمسازان شناخته شده 
سینمای ایران اســت که دو فیلم متفاوت با 
موضوع مقاوت مــردم فلســطین و لبنان را 
تولید کرد. در ســال 1386، »تولدی دیگر« 

فیلم »بازمانده« 
به کارگردانی 

مرحوم سیف اهلل 
داد در سال 

1۳7۳، آغازگر 
ساخت فیلم با 

موضوع فلسطین 
بود و نشان داد که 
این مسئله دارای 

قابلیت دراماتیک 
بسیار زیادی است. 
داستان فیلم درباره 
زن و شوهر جوانی 

است که همراه 
فرزند نوزادشان 

»فرحان« در 
بیت المقدس 

زندگی می کنند
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نگاه

به نویســندگی هادی مقدم دوست و عباس 
رافعی ســاخته شــد و دو ســال بعد رافعی 
»بیگانــگان« را به نویســندگی مشــترک 
خودش و مهدی ســجاده چی به ســرانجام 
رســاند. رافعی »بیگانگان« را هم به سفارش 
شبكه الكوثر ساخت؛ فیلمی که همه عوامل و 
بازیگران آن، به جز کارگردان، نویسنده، مدیر 

فیلمبرداری و صدابردار عرب هستند.
 

شکارچی شنبه  
پرویز شــیخ طــادی نیــز با ســاخت فیلم 
»شــكارچی شــنبه«، نگاهی به مظلومیت 
مردم فلسطین داشت. داستان فیلم به زندگی 
کودکی می پردازد که میان اقوام مختلف رفته 

و از هر یک چیزی آموخته  است.
80 درصد فیلمبرداری »شكارچی شنبه« در 
طی اقامت 25 روز گروه فیلمسازی در لبنان 
انجام شده و 20 درصد آن در مناطق مختلفی 

از ایران نظیر چالوس و تهران است.
 

سی و سه روز  
جمال شــورجه کارگردان دیگــری بود که 
با فیلم »سی و ســه روز«، به طور مســتقیم 
به تحــوالت منطقــه پرداخــت و جنایات 
اسرائیلی ها را فاش کرد. این فیلم جدی ترین 
تالش سینمای ایران برای به تصویر کشیدن 

مقاومت 33 روزه حزب اهلل لبنان در برابر رژیم 
صهیونیستی محسوب می شود.

قنـاری
فیلم »قناری« بــه کارگردانی جواد اردکانی، 
تنها فیلمی است که به یكی از مهم ترین ابعاد 
مسئله فلسطین پرداخته است. موضوع این 
فیلم، مقاومت کودکان فلســطینی و حضور 

این نسل در متن مبارزه است.
داســتان فیلم »قنــاری« درباره یک پســر 
خردســال فلسطینی اســت که دچار لكنت 
زبان است. یک کشیش مســیحی به نام پدر 
ســیمون، برای کمک به رفع این مشــكل، 
قناری کوچكی را به او هدیــه می دهد، اما به 
سفارش پدر ســیمون باید برای قناری خود 
محیطی آرام و کم ســر و صــدا ایجاد کند تا 
قناری بتواند برایــش آواز بخواند. تالش این 
کودک برای یافتن محیط امــن و آرام او را با 

مسائل مختلفی روبه رو می کند. 
یكی از ابعاد تكان دهنده فلسطین، جنایاتی 
اســت که ضد کودکان صورت می گیرد. هر 
ســاله ده ها نونهال فلســطینی در حمالت 
صهیونیســت ها از ادامــه حیــات محروم 
می شوند. بر اســاس اعالم مراکز بین المللی، 
از ابتــدای قرن 21 تاکنون، بیــش از 1200 

کودک فلسطینی به شهادت رسیده اند.

چشمان آبی زهرا
»چشــمان آبی زهرا« در اصل یک ســریال 
بود که از شــبكه های داخلی و برون مرزی 
صدا و سیما به نمایش درآمد. اما یک نسخه 
ســینمایی هم از روی آن تهیه شــد که در 
برخی محافل، همچون کنفرانس بین المللی 

انتفاضه اکران شد.
فیلمـ  ســریال »چشــمان آبی زهــرا« نیز 
همچون اکثر آثاری از این دســت، جنایات 
رژیم صهیونیســتی و مصائب ملت مظلوم 
فلســطین را در قالب یک روایت انســانی 
و بشردوســتانه روایت می کند. ایــن اثر به 
کارگردانی سعید سلطانی، درباره جستجوی 
یک گروه پزشكی اســرائیل در اردوگاه های 
فلســطینی برای یافتن یک کودک است تا 
چشمان او را به جای چشــمان فرزند یكی 
از مقامــات بلندپایه اســرائیل پیوند بزنند. 
این فیلم روایتی نمادیــن از به وجود آمدن 
کشور جعلی اسرائیل است؛ به این معنی که 
تئودور، به عنوان یــک کودک ناقص الخلقه، 
اســتعاره ای از رژیم صهیونیســتی اســت 
که با دزدیدن اجزای ســایرین در پی زنده 
نگاه داشتن خود اســت. این فیلم همچنین 
بر ایــن واقعیت کــه اســرائیل بزرگ ترین 
قاچاق کننــده اعضای بدن کودکان اســت 

 .صحه می گذارد

داستان فیلم 
»قناری« درباره 
یک پسر خردسال 
فلسطینی است که 
دچار لکنت زبان 
است. یک کشیش 
مسیحی به نام پدر 
سیمون، برای کمک 
به رفع این مشکل، 
قناری کوچکی را 
به او هدیه می دهد، 
اما به سفارش پدر 
سیمون باید برای 
قناری خود محیطی 
آرام و کم سر و 
صدا ایجاد کند تا 
قناری بتواند برایش 
آواز بخواند

یکی از ابعاد تکان دهنده فلسطین، جنایاتی است که ضد کودکان صورت می گیرد. هر ساله ده ها 
نونهال فلسطینی در حمالت صهیونیست ها از ادامه حیات محروم می شوند. بر اساس اعالم مراکز 

بین المللی، از ابتدای قرن 21 تاکنون، بیش از 1200 کودک فلسطینی به شهادت رسیده اند



کتاب

وقتی داستان نمی نویسم
داستان می خوانم

پیشخوان کتاب 
چگونه کودکان را به مطالعه تشویق کنیم؟

چرا باید به ادبیات کودک توجه شود؟
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معرفی

کتاب زندگی شهید سید جمشــید صفویان که از فرمانده هان لشكر 
ولی عصر)عج( در دوران دفاع مقدس اســت، به همت گروه روایتگران 
شهدا، وابسته به مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول، در قالب اثری در 
سه جلد تدوین شده است؛ »من با تو هســتم...« عنوان جلد اول این 
اثراست که روایت همسر شهید از شهید صفویان را شامل می شود و دو 
جلد دیگر، خاطرات شهید از زبان فرمانده هان و همرزمان وی است و 

اکنون در مرحله ویراستاری است.
فرمانده گردان بالل حبشــی لشــكر 7 حضرت ولی عصر)عج( سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، شهید سید جمشید صفویان که سال 1341 
هجری خورشیدی در شهرستان دزفول پا به عالم خاکی نهاد و در سال 
65 در کربالی 4 کربالیی شد، فرزندی است از نسل شور و حماسه که 
شاید این روزها نبود امثال او که خون پاکشــان را برای آبروی اسالم و 
حفاظت از خاک و ناموس این مــرز پرگهر فدا کردند، بیش از هر زمان 

دیگری به چشم می آید... 
»من با تو هستم...«، در چهل و ســه روایت به بیان فراز و نشیب های 
زندگی سردار شهید جمشــید صفویان از زبان همسرش می پردازد. 
این روایت با خاطره »اولین دیدار« شروع می شود و با درد دل دخترش 
زهرا، با عنوان »بابا! ببین مردم چه می گویند« به پایان می رسد. همسر 
شهید در این کتاب در قالب خاطراتی، زندگی مشترکش با شهید را به 
تصویر می کشد و از نحوه  آشنایی تا ازدواج، تولد فرزندشان و عمر کوتاه 
زندگی مشترکشان ســخن می گوید. در پایان کتاب نیز وصیت نامه و 
دست نوشته های این شهید بزرگوار، همراه تصاویری از رزم او ضمیمه 

اثر شده است.

جانشین گردان بالل
 از زبان همسرش 

من با تو هستم...
انتشارات سرو دانا

1396
 124 صفحه

 9هزار تومان

انتشــارات آســتان قدس رضوی، همزمان با هفته وحــدت )12 تا 17 
ربیع االول( و ســالروز میالد حضرت محمــد)ص(، مجموعه 10 جلدی 
»زندگی پُرافتخار« که روایتی از داستان زندگی اصحاب پیامبر اکرم)ص( 
و حضرت علی)ع( بوده را منتشر کرد. »زندگی پُرافتخار«، مجموعه ای 10 
جلدی، به قلم مرحوم محمد محمدی اشتهاردی است که با قلمی روان 
و شیرین، داستان هایی از زندگی صحابه پیامبر)ص( و امیر المؤمنین)ع( 
را برای مخاطبان نوجــوان و جوان روایت می کند. در جلد نخســت این 
مجموعه با عنوان »بالل حبشی«، داســتان زندگی این یار پیامبر)ص( 
به عنوان اولین مؤذن اسالم روایت شده و جلد دوم »حضرت ابوطالب« نام 
گرفته و به زندگی عموی پیامبر)ص( اختصاص دارد. نویسنده در جلد سوم 
این اثر با عنوان »ابو ایوب و ابودجانه انصاری« به معرفی این دو شخصیت 
می پردازد و آن ها را الگوی مقاومــت می داند. چهارمین جلد از مجموعه 
»زندگی پرافتخار«، داستان زندگی دو شهید وارسته دین اسالم را روایت 
می کند؛ این جلد »کمیل و حبیب  بن مظاهر« نامگذاری شده است. »جابر 
بن عبداهلل انصاری« عنوان جلد پنجم این مجموعه است. ششمین جلد 
این مجموعه »اویس قرنی و ابن مســعود« نام گرفته و به زندگی این دو 
نفر به عنوان پیشگامان راه هدایت اختصاص دارد. محمدی اشتهاردی در 
جلد هفتم، داســتان زندگی »حمزه و جعفر« را به عنوان دو شهید ممتاز 
روایت می کند و جلد هشتم را به زندگی »مالک اشتر«، از یاران حضرت 
علی)ع( اختصاص داده است. نهمین جلد از این مجموعه، داستان زندگی 
شهید 94 ساله اسالم با عنوان »عمار یاسر« است. مؤلف در آخرین جلد 
از مجموعه حاضر با عنوان »ســلمان فارســی«، به زندگی این صحابه 

پیامبر)ص( به عنوان پیشگام روابط ایران و اسالم می پردازد.

مجموعه 10 جلدی 
زندگی پُرافتخار
زندگی پُرافتخار 

 انتشارات به نشر )انتشارات 
آستان قدس رضوی(

1396
 هر جلد به بهای بین 13 تا 23 

هزار تومان 

پیشخوان کتاب
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»دروغ های کوچِک بزرگ«، قصه کسانی را روایت می کند که به دلیل 
ترس از آبرو، اسرار زندگی شان را به هیچ کس، حتی دوستان و نزدیكان 
خود بیان نمی کنند. قتلی رخ می دهد کــه والدین همه دانش آموزان 

یک مدرسه را تحت تأثیر قرار می دهد.
»جین« یكی از مادرهای مدرسه است. او قربانی رفتار مردی شده است که 
سال ها بر زندگی او سایه انداخته است و از نظر مخاطب اولین متهم قتل به 
حساب می آید، اما این همه ماجرا نیست. مخاطب بیش از این که به فكر 
قاتل باشد، دوست دارد بداند چه کسی به قتل رسیده است. داستان »لیان 
موریارتی« شما را تا آخرین صفحه می کشاند تا پاسخ سؤال خود را بیابید. 
لیان موریارتی در این کتاب دکتر جكیل و آقای هاید دیگری خلق می کند. 

او نشان می دهد گاهی انجام کار غلط بهتر است. »نیویورک تایمز«
لیان موریارتی در ســال 1996 در ســیدنی اســترالیا به دنیا آمد. از 
کودکی عالقه زیادی به نوشــتن داشت و توانســت در بزرگسالی به 
آرزویش تحقق بخشــد. »دروغ های کوچک بزرگ« در ســال 2014 
پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز شــد و شــهرت بســیاری برای 
نویسنده به ارمغان آورد. او داســتان های دیگری نیز در کارنامه خود 
دارد؛ از جمله »ســه آرزو«، »آنچه آلیس از یاد برد«، و »راز شــوهر« 
که در زمره پرفروش ترین های نیویورک تایمز و سایت »آمازون« قرار 
گرفت. سحر حســابی نیز متولد 1366 در رشــت، دارای کارشناسی 
ارشــد زبان و ادبیات انگلیســی از دانشــگاه تهران، مــدرس ادبیات 
انگلیسی در دانشگاه، و دارای ســابقه کار مطبوعاتی از سال 89 است. 
پیش از این رمان »راز شوهر« نوشته لیان موریارتی نیز با ترجمه این 

مترجم در نشر آموت منتشر شده است.

کتاب پژوهشی »مردم چرا به ســینما می روند؟«، نوشته داود ضامنی 
است که به گفتگوهایی درباره این موضوع اختصاص دارد. از این میان 
می توان به گفتگو با احمدرضا درویش و سید محمد بهشتی اشاره کرد.

ضامنی در مــورد نحوه انجام این پژوهش می نویســد: تــا وقتی این 
سؤاالت و مفروضات در حوزة تأمالت شخصی قرار داشت، نمی توانستم 
مطمئن شــوم چقدر این بازخوانی متفاوت از کارکردهای ســینما با 
دیدگاه صاحب نظران و کارشناســان نیز تطبیق دارد. لذا بر آن شدم 
تا سؤاالتم را با مجموعه ای از متخصصان و صاحب نظران کشور طرح و 
پاسخ  آن ها را جویا شوم. از یک فهرست حدوداً پنجاه نفره توفیق یافتم 
با بیست و سه نفر گفتگو کنم. از این بیست و سه گفتگو، هشت گفتگو 
که فربه ترین پاسخ ها را به ســؤاالت پیش گفته در خود جای داده بود 

انتخاب کردم.
این گفتگوها عبارتند از: گفتگو با ســید محمد بهشــتی، احمدرضا 
درویش، محمدعلی نجفی، دکتر عزیزاله تاجیک اســماعیلی، دکتر 
ابراهیم حاجیانی، مهندس مجید مســچی، دکتر امیر محمدخانی و 
امیرحسین علم الهدی. متن پیاده شده گفتگوها پس از چندین نوبت 

ویرایش به شكلی که در کتاب موجود است، صورت بندی شد.

مردم چرا به سینما می روند
مردم چرا به سینما می روند؟

داود ضامنی
 انتشارات سوره مهر و بنیاد 

سینمایی فارابی
چاپ اول 1396

 گاهی دروغ های کوچک 
مرگ بار است

دروغ های کوچِک بزرگ
 نوشته لیان موریارتی

 نشر آموت
چاپ اول1396

 448 صفحه 
 33500 تومان
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چهاردهم تیر ســال 1361، اتومبیل هیئــت نمایندگی دیپلماتیک 
کشــور، حین ورود به شــهر بیروت و در هنگام عبور از پست ایست و 
بازرســی توســط مزدوران حزب فاالنژ لبنان متوقف شــده و چهار 
سرنشین خودرو مزبور به رغم مصونیت دیپلماتیک، توسط آدم ربایان 
دست نشــانده رژیم صهیونیســتی به گروگان گرفته شــدند. در این 
آدم ربایی، ســردار احمد متوسلیان، وابســته نظامی سفارت ایران در 
بیروت، سید محســن موسوی، کاردار ســفارت ایران در بیروت، تقی 
رستگارمقدم، کارمند سفارت ایران و کاظم اخوان، عكاس خبرگزاری 
جمهوری اســالمی به اســارت درآمدند و طی اخباری رسمی و غیر 
رسمی بعداً تحویل رژیم صهیونیستی داده شدند. دقایقی بعد از ربوده 
شدن احمد متوســلیان و همراهانش، رادیو اســرائیل اعالم می کند: 
ژنرال احمد متوسلیان، طراح عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در 
پست بازرسی »برباره« به اسارت گرفته شد. حاال با گذشت 35 سال از 
این واقعه، هنوز اطالعی از زنده بودن یا شــهادت آنان به طور کامل در 

دسترس نیست.
»احمد متوسلیان هستم« کتابی است که بعد از 35 سال در خصوص 
حاج احمد متوســلیان به چاپ رسیده و بر اساس اســناد موجود در 
بایگانی مؤسســه فكه شــكل گرفته است و مجموعه ســخنرانی ها، 
مصاحبه ها و نیز یكی از نوشــته های حاج احمد متوســلیان، فرمانده 
تیپ 27 محمد رسول اهلل)ص( را در بر می گیرد؛ جوانی که در سال های 
پیش از انقالب رشــد کرد و پــس از گذرانــدن دوره مبارزاتی علیه 
حكومت پهلوی، وارد سال های پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی شد. 
این کتاب با دفاعیات او در دادگاه ســال 1357 پس از دستگیری در 
لرستان آغاز می شود و سپس با ســخنرانی سال 1359 مسجد جامع 
شهر پاوه که بخشی از آن در فیلم ایســتاده در غبار مورد استفاده قرار 
گرفته بود، ادامه پیدا می کند و پس از آن چند مصاحبه ایشان با دفتر 
سیاسی سپاه پس از عملیات فتح المبین و بیت المقدس و مصاحبه ای 
در کردستان می آید. »احمد متوسلیان هستم«، می تواند نگاه جدیدی 
از شــخصیت و خصوصیات حاج احمد متوســلیان را بازگو کند و به 
مخاطبان بشناســاند و زوایای مختلفی را به روی خواننده باز می کند. 
در این کتاب حداکثر تالش به کار گرفته شده تا کمترین حذفیات از 

سخنان حاج احمد انجام گیرد.

تحقیقات دقیــق و همه جانبه، جز بــا اطالع از همه دســتاوردهای 
مطالعاتی گذشته میسر نمی شود و کتاب شناسی نیز وسیله ای مناسب 
برای این اطالع رسانی اســت تا محققان با رجوع به آن مسیر فعالیت 
علمی خود را روشن کرده و از دستاوردهای علمی دیگران نیز به نحو 
مطلوب بهره مند شوند. از میان فعالیت های مطالعاتی موجود، مسئله 

فلسطین و صهیونیسم جایگاه خاصی در کشور دارد.
»کتاب شناسی فلســطین، یهود،  صهیونیسم واسرائیل«، کتابی است 
که به معرفی مختصر همه کتاب های منتشرشده پیرامون فلسطین، 
صهیونیسم، یهود و اسرائیل در جمهوری اسالمی ایران و قبل از انقالب 
اســالمی می پردازد. این کتاب توســط جمعی از پژوهشگران مرکز 
مطالعات فلسطین تدوین و از ســوی همین مرکز منتشر و روانه بازار 
نشر شده است. در این کتاب، شناســنامه کتاب هایی که در خصوص 
فلسطین منتشــر شــده، با آوردن نام کتاب، نام نویســنده، مترجم، 
ناشر سال نشــر، تعداد صفحات و قطع آن ها موجود است. تفاوت این 
اثر با چاپ نخست آن در این اســت که کتاب های فارسی چاپ خارج 
از کشــور و همچنین ویژه  نامه ها، پایان نامه هــا و مجموعه های غیر از 
کتاب با موضوع فلسطین، صهیونیسم و یهود نیز به این مجموعه اضافه 

شده اند.
عناوین برخی از کتاب هایی که در خصوص یهود و صهیونیســت در 
این کتاب معرفی شده اند عبارتند از: آریل شارون؛ جاودانگی خون بار، 
این کتاب توسط حسین وهابیان و احســان باکری در سال 1383 و 
در 189 صفحه در قطع رقعی، توســط انتشــارات روایت فتح منتشر 
شده اســت. آژانس یهود، عنوان دیگر کتابی است که درباره یهودیان 
منتشر شده است. این کتاب نوشته محمد عبدالرئوف سلیم با ترجمه 
کاظم نراقی اســت که با 651 صفحه در قطع وزیری، توسط انتشارات 
اطالعات در سال 1385 روانه بازار نشر شد. کتاب آموزش نژادپرستی 
در برنامه های درسی اسرائیل، نوشــته صفا محمد عبدالعال با ترجمه 
رضوان حكیم زاده و سیدموســی علیزاده طباطبایی در قطع وزیری و 
316 صفحه، توسط دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت امور 
خارجه منتشر شده است. از جوالنگاه استر تا وادی صهیونیست، عنوان 
دیگر کتابی اســت که به مرور ســه اثر از جریان تاریخ نگاری یهود در 
ایران می پردازد. این کتاب نوشته علیرضا سلطانشاهی است و در 304 
صفحه در قطع وزیری، توسط بنیاد تاریخ پژوهی ایران معاصر در سال 

1386 منتشر شده است.

سخنرانی های حاج احمد بعد از 
35 سال کتاب شد

»احمد متوسلیان هستم«
 سخنرانی ها و مصاحبه های حاج 

احمد متوسلیان
 نشر نارگل

 چاپ اول1396
432 صفحه

20هزار تومان

فلسطین، یهود و صهیونیسم 
کتاب شناسی فلسطین، یهود،  

صهیونیسم و اسرائیل 
 معرفی 1483 منبع

 176 صفحه
 مرکز مطالعات فلسطین

 30هزارتومان
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ترجمه

بچه ها غالباً از کتاب خواندن لذت نمی برند و 
آن را مانعی برای از بین بردن لحظات خوش 
و بازی هــای خــود می دانند. آن ها بیشــتر 
تمایل دارنــد از موبایل، بازی هــای رایانه ای 
و تكنولوژی هــای دیگر اســتفاده کنند، اما 
کتابخوان  های الكترونیكی شاید بتواند آن ها 
را به مطالعه ادبیات بازگردانده و عالقه آن ها را 

به کتاب خواندن افزایش دهد.
در دنیای مدرن و پیشــرفته امــروز، والدین 
نگــران دوری فرزندانشــان از کتاب)ادبیات 
داســتانی( هستند و دسترســی های جدید 
به تكنولوژی، زمان مطالعــه فرزندان و لذت 
همنشــینی با خانواده را محدود کرده است. 
عالوه بر این، حــدود 40 درصــد از والدین 
معتقدند که بیشــتر زمان فرزندانشان صرف 
اســتفاده از موبایل و اینترنت می شود و آن ها 
نه تنها تمایلی به خواندن کتاب ندارند، بلكه 
از فعالیت های جسمانی نیز غافل شده اند. 33 
درصد از والدین این نگرانی را داشــته اند که 
تكنولوژی مانع ارتباط فرزندان با خانواده شده 
اســت. اما مطالعات دیگر در این زمینه نشان 

داده که همیشه این گونه نیست و در مواقعی 
حتی تكنولوژی به تشــویق فرزنــدان برای 
مطالعه کمک کرده است. طبق آمار به دست 
آمده از کــودکان، 57 درصــد آن ها گفته اند 
که برایشــان مطالعه از طریق کتابخوان های 
الكترونیكی بســیار جذاب است. حدود یک 
ســوم از بچه ها گفته اند اگــر کتابخوان های 

الكترونیكی بیشتری در دسترس آن ها باشد، 
بیشتر مطالعه می کنند و از آن لذت می برند. 
اگر چه بقیــه آن ها گفته اند کــه به خواندن 
کتاب های چاپی عالقه بیشتری دارند، حتی 
اگر زیباتریــن کتابخوان هــای الكترونیكی 
در دسترس آن ها باشــد. حال آن که تنها 8 
درصد از والدین فقط کتاب های چاپی را مورد 
توجه قرار داده اند و به کتاب های الكترونیكی 
هیچ گونه اعتقــادی نداشــته اند. نتایج این 
تحقیقات نشــان می دهــد کتابخوان های 
الكترونیكی می توانند نقش آموزشی مهمی 

داشته باشند.
اگــر والدیــن می بینند کــه فرزندشــان با 
کتابخوان هــای الكترونیكی یــا هر محرک 
دیگری به خواندن کتاب تشــویق می شوند، 
باید زمینه را برای آن هــا آماده کنند، چرا که 
این کار در آینده آن ها نقش مستقیمی خواهد 
داشــت. همچنین مطالعات ثابــت کرده که 
والدین و کودکان به طور چشمگیری درباره 
 .مطالعه و کتاب اختالف دیدگاه دارند

رویترز ، نویسنده: ماری اسمیت 

چگونه کودکان 
را به مطالعه 
تشویق کنیم؟

ترجمه: مرجان آقبالغی

حدود 40 درصد 
از والدین معتقدند 

که بیشتر زمان 
فرزندانشان صرف 
استفاده از موبایل 
و اینترنت می شود 

و آن ها نه تنها 
تمایلی به خواندن 

کتاب ندارند، بلکه 
از فعالیت های 

جسمانی نیز غافل 
شده اند
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کلمه نخست

کسی حكومت فلســطین را اداره می کند؟ 
آیا اقدامات شــهادت طلبانه، مانعی بر سر راه 
سازش است؟ چرا حضور ایران در چالش بین 
اعراب و اسرائیل بارز است؟ آیا امكان سازش 
و همزیستی بین اســرائیل و فلسطین وجود 
دارد؟ و چند ده سوال دیگر که پاسخ آن ها در 

این کتاب داده شده است.
ضرورت زنــده نگه داشــتن موضوع 

فلسطین 
قضیه فلسطین صرفاً اشــغال یک سرزمین 
عربی نیســت که با ایجاد دو دولت یهودی و 
فلسطینی قابل حل باشد، آنچه در فلسطین 
اتفاق افتاده، توطئه ای بین المللی اســت که 
قدرت های پیروز جهان در جنگ جهانی اول 
و دوم در آن دست داشته اند تا جهان اسالم را 
در هم شــكنند و نظم نوینی را در خاورمیانه 
اســالمی به وجود آورند؛ طرح قدیمی برای 
ســلطه جویی ناشــی از ائتالف صهیونیسم 
و اربابــان زر و زور و تزویر کــه همواره برای 
حذف اســالم از صحنه، وجود داشته است. 
پدرو بریگر عرب زبان نیســت، امــا از نظر 
اهمیتی که کتــاب دارد، »مرکز داراســات 
الوحــده العربیــه« به عنوان یک مؤسســه 
معتبر پژوهشی و انتشــار در جهان عرب، به 
ترجمه آن به زبان عربی همت گماشته و آن 
را ترجمه کرده اســت، و از آن جا که کتاب از 

کتاب »چالش اعراب و اسرائیل، صد پرسش 
و پاسخ«، اثری از پدرو بریگر است که توسط 
بهروز اصغری کوســاالری ترجمه شــده و 
انتشــارات ایده نو آن را منتشــر کرده است. 
در این کتاب که با نوشــتاری از دکتر شهریار 
نیــازی همراه اســت، 100پرســش درباره 
موضوع منازعه اســرائیل و فلسطین مطرح 

شده که نویســنده به آن ها پاسخ داده است. 
برخی از این پرســش ها عبارتند از: آیا تمام 
یهودیان، مشروعیت صهیونیســت را تأیید 
می کنند؟ چــه زمانی حس میهن پرســتی 
فلســطینی ها برانگیخته شــد؟ واژه نكبت 
در کالم فلســطینی ها به چه معناست؟ چرا 
فلســطینی ها دست به خشــونت زدند؟ چه 

درنگی بر کتاب 
»چالش اعراب و اسرائیل، صد پرسش و پاسخ«

پاسخ به
100 پرسش 

درباره منازعه اسرائیل و 
فلسطین

فرهاد علیزاده
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منظر یک پژوهشــگر آرژانتینی نوشته شده، 
لزوماً حاوی نظرات شــایع در جهان اسالم و 
عرب نیست. اما پرداختن به مسئله فلسطین 
تكراری نیست، بلكه تكرار این مسئله و زنده 
نگه داشتن موضوع فلســطین یک ضرورت 

است.
منازعه اعراب و اسرائیل، عواطف افراد 

مختلف را برمی انگیزد
کتاب، ثمره گفتگوهای شــخصی نویسنده 
با اشخاصی اســت که در رســیدن به پاسخ 
سؤاالت بســیار انجام گرفته است. نویسنده 
در بخشی از کتاب می نویسد: »کتاب حاوی 
جواب های ســاده برای ســؤال های پیچیده 
اســت و امثال این گونه کتاب ها شامل برخی 
مفاهیم کلیدی هســتند که کمک شــایانی 
به برطرف کردن تردیدهــای رایج می کند... 
این کتاب به طور کلی به مســئله خاورمیانه 
نمی پردازد، بلكه فقط در مورد مســئله نزاع 
اســرائیل و فلسطین اســت؛ پس صد سؤال 
نمی تواند همه ابعاد این درگیری را شــامل 
شود. منازعه اعراب و اســرائیل عواطف افراد 
مختلف با آن را برمی انگیزد. من از سی و پنج 
ســال پیش در بطن این منازعه هســتم و از 
آن تأثیر پذیرفته و به بررسی آن پرداخته ام؛ 
بدون در نظــر گرفتــن توجیــه رفتار یک 
طرف نزاع علیه دیگری، ســخت می توان به 

شــاخه های مختلف این درگیــری پی برد، 
به همین منظــور خواهید دید کــه کتاب از 
مسائل جزئی دوری می کند، چون این مسائل 
به توضیــح کلی کمک نكرده و پاســخگوی 
سؤاالت مثبت و منفی نیســت و همین طور 
مشــخص نمی کنند که حق با کــدام طرف 

است.« صفحه 15
ریشه تاریخ یهود در خاورمیانه نهفته است

بریگــر در پاســخ به این پرســش کــه چرا 
یهودیان، فلسطین را برای ایجاد دولت یهود 
برگزیدنــد؟ می گوید: »وقتــی بنیانگذاران 
صهیونیســت به فكر ایجاد دولــت یهود در 
خارج از مرزهــای اروپا افتادند، این ســؤال 
پیش آمد، کجــا می توان این رؤیــا را تحقق 
بخشــید؟ زیرا که تاریخ یهــود ارتباط قوی 
با دین، انجیل و کتاب مقدس دارد و ریشــه 
ایــن تاریــخ در خاورمیانه نهفته اســت. در 
اواخر قرن نوزدهم، تصمیــم گرفتند که این 
مكان، فلســطین باشــد، به رغم این که این 
منطقه تحت سیطره امپراطوری عثمانی بود 
و صهیونیست ها اطالع کافی از آن نداشتند. 
آنان در فكر بازگشت به ســرزمین اجدادی 
خود بودند، ســرزمینی که در انجیل، تحت 
عنوان ســرزمین اســرائیل، نام برده شــده 

است.« صفحه 27
بازگشــت  مانــع  صهیونیســت ها 

فلسطینیان شدند
نویســنده در جای دیگری از کتاب در پاسخ 
به این که چرا فلسطینیان دست به خشونت 
زدنــد؟ آورده اســت: »بعد از پایــان جنگ 
از فلســطینیان  1949-1948، بســیاری 
تالش کردند که به ســرزمین اجدادی خود 
بازگردنــد، ولــی صهیونیســت ها مانع این 
کار شــدند. از دســت دادن زمین و هویت، 
فلســطینیان را واداشــت که به تأســیس 
سازمان های سیاسی در اردوگاه ها اقدام کنند 
و ســازمان آزادی بخــش، فعالیت های خود 
را به عنــوان جنبش هــای آزادی بخش ملی 
آغاز کردند و هزاران نفر از کسانی که دارایی 
خود را از دست داده بودند، به این سازمان ها 
پیوستند. سختی و مشكالت فلسطینیان در 
اردوگاه ها، آنان را به ســمت اتخاذ روش های 
خشونت آمیز برد. فلسطینیان اردوگاه نشین، 

زمانی که گزینه های دیگری پیش رویشــان 
نبود، به ســازمان های آزادی بخش پیوستند 
و احساسات وطن دوســتی، آن ها را به سمت 
میل به آزادسازی زمین هایشــان از چنگال 
اشغالگران ســوق داد. بین این فلسطینیان، 
تشــتت آرای فكری و اجتماعــی نیز وجود 
داشــت. هــدف اصلــی آن هــا متمرکز بر 
بازگشت به کشورشان، بدون عقب نشینی از 
خواسته هایشان بود؛ فارغ از این که بر سر این 
هدف چه تعداد از آن ها قربانی شود.« صفحه 

70
اندیشه همزیســتی مسالمت آمیز بین 

اسرائیل و فلسطین بعید است 
نویسنده در پاسخ پرسش پایانی کتاب با این 
مضمون که آیا امكان سازش و همزیستی بین 
اسرائیل و فلســطین وجود دارد؟ می نویسد: 
»این سؤالی اســت که میلیون ها نفر پاسخی 
برای آن ندارند که چطور می توان بین منافع 
و خواســته ها و حقوق متضاد بیــن دو ملت 
توافق حاصل کرد؟ آنچه در زمان حاضر بیشتر 
نمود دارد، خشونت در سرزمین های اشغالی 
اســت و از لحاظ عملی، اندیشــه همزیستی 
مســالمت آمیز بیــن دو ملت بعیــد به نظر 
می رســد. پیمان های صلح در ســال 1993 
پنجره امیدی باز کردند، اما طولی نكشید که 
این امر نیز به علل مختلفی تحقق پیدا نكرد، 
این اتفاق در بحبوحه  کج خلقی های دو طرف 
در مورد شكســت پیمان ها رخ داد. همچنان 
اصل منازعه بر سر مســئله ملی گرای است، 
زیرا که در این ســرزمین دو ملــت متفاوت 
هستند که هر یک، این سرزمین را برای خود 

می خواهد.« صفحه 140
کتاب »چالش اعراب و اسرائیل، صد پرسش 
و پاسخ« در 141 صفحه، شمارگان یک هزار 
نســخه و بهــای 10 هــزار تومان، توســط 

 .انتشارات ایده  نو منتشر شده است

قضیه فلسطین 
صرفاً اشغال یک 

سرزمین عربی 
نیست که با ایجاد 
دو دولت یهودی 
و فلسطینی قابل 
حل باشد، آنچه 

در فلسطین اتفاق 
افتاده، توطئه ای 
بین المللی است 
که قدرت های 
پیروز جهان در 

جنگ جهانی اول و 
دوم در آن دست 
داشته اند تا جهان 

اسالم را در هم 
شکنند و نظم نوینی 

را در خاورمیانه 
اسالمی به وجود 

آورند
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گفتگو

چطور شــد که به داستان نویسی روی 
آوردید؟

داســتان نویس بااســتعداد، داستان نویس 
به دنیا می آیــد و این اســتعداد بر عالیق و 
ســالیق او تأثیر می گذارد و تا حدودی راه 
را برایش مشــخص می کند. کشش شدید 
در شــنیدن قصــه در کودکــی و خواندن 
مكرر آن ها در جوانی و بعــد روی آوردن به 
داســتان خوانی و در کنــار خواندن، دیدن 
فیلم های داستانی هم برای آدم مستعد در 
نوشتن مشخص می کند که سرنوشت او به 
چیزی گره خورده. معموالً اطرافیان هم این 
میل عجیب را در فرد تشــخیص می دهند. 
پس داستان نویس، توسط استعدادی که در 
اوست، احاطه می شود تا این نیاز را در خود 
برآورد. همان طور که نیاز گرســنگی اش را 
با خوردن برمی آورد. بخشــی از روی آوردن 
به داستان چنین است و بخش دیگرش که 
به مرحله خودآگاهی داستان نویس مربوط 
می شود؛ ســاختن و پروراندن این استعداد 
با سخت کوشی اســت، برای آن که خود را 
به لوازم نوشــتن مجهز کند و این به دست 
نمی آید، مگر با خواندن بسیار و نوشتن های 
مكرر و پاره کردن، تا به مرحله ای برسی که 
بتوانی پذیرای دیگران در دنیای داســتانی 

خود شوی... .
اگر داستان نویس نمی شدید، چه کاره 

می شدید؟
تصوری از چنین چیزی ندارم. فكر می کنم 
مثل خیلی ها به یكی از کارهای کســالت بار 
تن مــی دادم. چــون وقتــی قرار باشــد 
داستان نویس نباشی، دیگر مهم نیست که 
چه کاره باشی. اگر داســتان نویس نبودم، 
حتماً آدم پولداری می شــدم و بعد می رفتم 
دنیا را می گشــتم و وقتی از گشتن خسته 
می شدم، داستان نویسی را اجیر می کردم تا 
ماجراهایی را که بر من رفتــه را به صورت 
داستان بنویســد. در عین حال به استعداد 
او حســادت می ورزیدم؛ بــرای آن که نامم 
را جاودانه کند، به او پــول خوبی می دادم و 
در این مورد امســاک به خرج نمی دادم، تا 
با رغبت دربــاره ماجراهای من بنویســد و 
مراقبــت می کردم تــا در بخش ها و فصول 

گفتگو با علی موذنی
داستان نویس و فیلمساز

وقتی داستان نمی نویسم
داستان می خوانم

این روزها حاشیه پردازی در نطق ادبی و به خصوص طرح سؤال هایی 
با شاعران و نویسندگان که بعضاً به ادبیات هیچ ربطی ندارد، شکل و 
شمایلی مدگونه به خود گرفته است. طرح پرسش هایی درباره مسائل 
تعطیل بودن یا نبودن روز ملی شدن نفت، صادرات کاالهای تجاری 
و غیرتجاری و حتی سیستم آب رسانی و یا لوله کشی آب و فاضالب 

استان تهران، از این گونه مواردند.
به هر حال هر کسی حق دارد قضاوت نهایی درباره این مسائل را 
از زبان اشخاص مختلف بشنود. خوب، ما هم حرفی نداریم! ولی در 
گفتگوی ما با مؤذنی، سعی شده است که با این حاشیه پردازی، نطق 
ادبی را بیهوده پراکنده نکنیم و عجالتاً سراغ مسائلی برویم که الاقل 

به خود نویسنده ربط پیدا کند.

پیام شریفی
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داستان ها و رمانش، به موجودی کسالت بار 
تبدیلم نكند.

وقتی داســتان نمی نویســید چه کار 
می کنید؟

داســتان می خوانم، چون خواندن بخشــی 
از روند نوشتن اســت. حاصل خواندن ده ها 
داستان، نوشتن یک داســتان است. تازه آن 
هم ... همیشــه بخت با نوشــتن یار نیست... 
اما همیشه می توان داســتان های دیگران را 
خواند و یادداشت برداشت و با نقد آن ها، قوه 
خالقه را تر و تازه نگه داشــت. غور در هستی 
داســتانی دیگر، بهترین تمرین ذهنی برای 
داستان نویس است، تا زمان نوشتن داستان 
خودش فرا برســد که هر بار شوق آور و هر بار 
هم هراس انگیز است، چون قرار است با طناب 

از روی آتش رد بشوی... 
وقتی داستان نمی خوانید و نمی نویسید 

چه می کنید؟
مــواد و مصالح بــرای داســتان هایم فراهم 
می کنم. متأســفانه زیاد اهل سفر نیستم، اما 
نشست و برخاست با آدم ها، به این عنوان که 
اینان هرکدام باالخره یک روزی سر و کله شان 
توی یكی از داستان ها پیدا می شود، خودش 
کلی کار اســت و مراقبت از این که ســاده از 
کنارشــان نگذری، کلی تكنیک می خواهد. 
بعد هم فیلم می بینی و با زن و بچه ها می زنی 
به دامنه های همین شهر غریب که استعداد 
عجیبی در مضطرب کــردن اهالی اش پیدا 

کرده ... 
بهتریــن رمان های ایرانــی را از آغاز 

تاکنون، کدام ها می دانید؟
راستش من به بهترین ها اعتقادی ندارم. منكر 
قدرت ها و برتری ها نمی شــوم، اما این قضیه 
خیلی نسبی است. هر داستان نویسی با فرض 
این که به اصول کار خودش آشناست، دنیای 
خودش را می سازد، دنیایی که به اندازه آنچه 
در توانش است، زحمت خودش را می کشد، 
عرق خودش را می ریــزد و از نظر من همین 
است که اهمیت دارد و باید قدر گذاشته شود. 
باید متوجه این نكته باشید که اگر داستان ها 
ضعیف بودند، کجا قدر داســتان های خوب 
مشخص می شد؟  پس داستان ها و رمان های 
بد هــم از این نظــر در بد بودنشــان خوب 

هستند.
اهل ورزش هستید؟

می دوم و دوچرخه ســواری هم می کنم و باور 
کنید آرزویم این اســت که بشــنوم می شود 
در این خیابان ها با دوچرخه به این ســو و آن 
سو رفت، اما مثل این اســت که جانت را دو 
دستی تقدیم رانندگانی بكنی که در کشتن 
دوچرخه سوارها اســتادند. جالب این جاست 
که وقتی زدند آدم را کشــتند، تازه شــروع 
می کنند به عذرخواهی و جالب تر این که اگر 
نبخشی شــان، دلخور می شــوند. خالصه، با 
ترس و لرز در خیابان های فرعی با کورســی 
مسابقه ام، ســیر می کنم که گاه به اندازه یک 

سفر به من می چسبد... 
کدام شاعر معاصر را بزرگ می دانید؟

من شاملو را فقط در وجه شاعر ی اش و نه در 
مقام نقد و نظر می پســندم. زبان  او در شعر، 
آثار شــعرای دیگر را کمرنگ کرده است، یا 

شاید من این طور فكر می کنم.
هرچند زیاد اهل ســفر نیســتند، اما 
در ســفر چه کتاب هایی را همراه خود 

می برید؟
اگر به ســفر بروم. حتماً هیــچ کتابی با خود 
نخواهم برد، چون وقتی سفر می روم که حالم 
از هر چه کتاب و نوشــتن و خواندن است به 

هم خورده باشــد، مضاف بر این که مسافرت 
خودش عیــن مطالعه اســت. طبیعت را هم 
باید مثل یک کتاب به تعمــق خواند و از آن 

یادداشت برداشت.
بهترین بازیگر سینما؟

اصاًل چنین کســی وجود دارد؟ به بهترین ها 
معتقد نیســتم. یک بازیگر ممكن اســت در 
یک نقش خیلی خوب جا بیفتــد و در نقش 
دیگر، نــه. بازیگرهایی کــه در یكی دو نقش 
خوب ظاهر می شوند، بعد از آن به تكرار خود 
می رسند. من اساساً انسان را آن قدرها موجود 
قوی ای در این اندازه  نمی بینم که همیشــه و 
همه جا و در همه حال بتواند بهترین باشــد. 

هر یک از ما یكی دوبار می توانیم خیلی خوب 
ظاهر شــویم، تازه اگر خیلی زحمت بكشیم! 
پس بهتر است به جای آن که آدم ها را نسبت 
به یكدیگر بســنجیم، در حیطه خودشان و 
نسبت به کارهای خودشان بسنجیم که کجا 
بهتر کار کرده و کجا کم گذاشــته و مسائل 

دیگر.
پــس نمی توانم بهتریــن بازیگر را به شــما 
معرفی کنم، اما می توانــم بازیگران خوبی را 
نام ببرم که هر یک، در یكــی دو نقش عالی 
ظاهر شده اند... این مسئله در مورد نقاش ها و 

 .نویسنده ها هم صادق است

من به بهترین ها اعتقادی ندارم. منکر قدرت ها و برتری ها نمی شوم، اما این قضیه خیلی نسبی 
است. هر داستان نویسی با فرض این که به اصول کار خودش آشناست، دنیای خودش را می سازد، 
دنیایی که به اندازه آنچه در توانش است، زحمت خودش را می کشد، عرق خودش را می ریزد و از 

نظر من همین است که اهمیت دارد و باید قدر گذاشته شود
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ترجمه

کتاب خود به تنهایی دارای ارزش است و یكی 
از منابع بســیار مهم برای باالبردن آگاهی و 
هوش فردی به حساب می آید. حال آن که اگر 
به حضور کتاب در همه ابعاد زندگی، به ویژه 
کودکی توجه شود، می توان گفت بسیاری از 
مشكالت روانی و شخصیتی فرد حل خواهد 
شــد. ادبیات کودک، یكی از شاخه های مهم 
ادبیات اســت که باید به آن توجه بسیار شود 
و از افراد ماهر و متخصص در زمینه نوشــتن 
و انتشــار کتاب بهره برد. نكتــه ای که باعث 
می شــود برخی از کشــورها در این رشــته 
سرآمد شــوند، توجه به تصاویر، ویژگی های 
روانشناسی، اســتفاده از ادبیات مناسب سن 
کودکان و مواردی از این دســت اســت. در 
کانادا، پیش از این که نویسنده ای تصمیم به 
نوشتن کتاب کودک بگیرد، طرح اولیه خود 
را در میزگردی با حضور کارشناسان ادبیات 
کــودک، روانشناســان کــودک و طراحان 
کتاب کودکان ارائــه می دهد و پس از در نظر 
گرفتن همه جوانب، اگر کتاب از ســوی این 
متخصصان تأیید شــد، تصمیم به انتشار آن 
می گیرند. پس از انتشــار کتاب، متخصصان 
با حضور گروهی از بچه هــا کتاب را رونمایی 
می کنند. پس از آن، بــا هدیه دادن یک جلد 
از کتــاب، از بچه ها می خواهنــد این کتاب 
را بخوانند و در وب ســایت نویســنده درباره 

کتــاب و شــخصیت های آن نظــر بدهند و 
همین امر ســبب شــده تا از کانادایی ها به 
عنوان حرفه ای ترین خواننــدگان کتاب یاد 
کنند. امــا در کنار این شــرایط، در برخی از 
کشــورها نیز به ادبیات کودک تنها به عنوان 
یک سرگرمی نگاه می کنند. در این کشورها 
تولید کتاب کــودک هر روز بیــش از صدها 
جلد اســت و یک کتاب بارها و بارها با زبان ها 
و طراحی های مختلف تجدید چاپ می شود 
و هرگز به ایــن کار ایراد گرفته نمی شــود. 
اگرچه جوامعی مثــل آفریقا، از لحاظ ادبیات 
کهن غنی هســتند، اما به ادبیــات کودک 

توجه زیادی نمی شــود و همیــن امر باعث 
شده ســرانه مطالعه در بسیاری از کشورهای 
آفریقایی، تنها ســالی یک خط باشــد. این 
در حالی اســت که توجه بــه ادبیات کودک 
در جهان امــروز اهمیت بســیار دارد؛ یعنی 
کودکان آن قدر مهم هســتنند که تنها برای 
ســرگرمی آن ها کتاب نوشته نمی شود، بلكه 
نوشتن کتاب برای کودکان هدفمند است و 
به تمام جنبه های روانشناختی و ساختارهای 
ذهنی کــودک توجه می شــود و این همان 
چیزی است که ســبب تمایز ادبیات کودک 
در کشــورهای مختلف می شــود. از کودکی 
می توان همه چیز را به افــراد آموخت و آنچه 
تمایالت و رغبت های افراد را در بزرگســالی 
می سازد، همانی است که در کودکی آموخته 
است. زمانی که بچه ها بدانند نظر آن ها درباره 
یک کتاب تا چــه حد برای نویســنده مهم 
است، بیشــتر ترغیب خواهند شــد تا کتاب 
بخوانند. آنچه سبب تمایل بیشتر مردم برخی 
از کشورها به سوی مطالعه و کتاب می شود، 
توجه به همین مسائلی است که شاید بسیار 
کوچک به نظر آیند، اما اصل هستند و بسیار 

 .مهم به حساب می آیند

منبع: 
پرسپکتیو نیوز،نویسنده: ژاکوب کاپلر

چرا باید به 
ادبیات کودک 

توجه شود؟
ترجمه: مرجان آقبالغی
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هالل

از شب یلدای کرمانشاه  تا 
کارکرد فضای مجازی در زلزله اخیر

 شوک بزرگ برای پایتخت 
همة کمک های مردمی را به زلزله زدگان 

می رسانیم
هالل احمر نمره صد را  دریافت کرده است
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گزارش

زمین لرزه ای به بزرگی 5/2 ریشتر در فاصله 3 کیلومتری مالرد، استان 
تهران را لرزاند. ایــن زلزله در برخی اســتان های نزدیک به مالرد هم 
احساس شــد و نگرانی و هراس مردم را در پی داشــت.  این زلزله که 
عالوه بر تهران، اســتان های قزوین، قم، گیالن و مرکزی را نیز تحت 

تأثیر قرار داد، تاکنون 13 پس لرزه داشته است.
پس از این اتفاق، مرتضی ســلیمی، رئیس ســازمان امــداد و نجات 
جمعیت هالل احمر از آماده باش هالل احمر اســتان های قزوین، قم، 
مرکزی، مازندران، البرز و تهران خبر داد و با اشــاره به مصدومیت 34 
تن از هموطنان به دنبال زلزله شب گذشته مالرد، عنوان کرد: 50 تن 

در البرز،12 تن در ساوه و یک تن در قزوین مصدوم شدند.
او با اشــاره به تََرک جزئی برخی منازل در اســتان تهران بر اثر وقوع 
زلزله، افزود: به عالوه در استان البرز، دیوار برخی منازل مسكونی ترک 
برداشت و شیشه بعضی ساختمان ها شكسته شد. ریزش کوه در جاده 

چالوس بدون آسیب بود. 
ســلیمی همچنین از شــهروندان درخواســت کرد تا مســیر عبور 
خودروهای  امدادی را بــاز نگه دارند. اما در تهران مردم که به شــدت 
ترسیده بودند اغلب در خیابان ها بودند و ترافیک شدیدی ایجاد شده 
بود. بســیاری از آن ها شــب به خانه بازنگشــتند، برخی شهر را ترک 
کردند و پایتخت، شــب را در حس ناامنی کامل مردم به صبح رساند. 

تعدادی دیگر از مردم علی رغم هشدار سازمان آتش نشانی شهرداری 
تهران مبنی بر روشــن نكردن گاز کپســول در خودروها، اقدام به این 
کار خطرناک کرده بودند. پیش بینی ســازمان هواشناســی مبنی بر 
بارانی شدن برخی مناطق استان تهران نیز سبب نگرانی مردم شده بود.

در این بین، یكی از مشــكالت عمده مــردم، هوای ســرد و دمای 6 
درجه ای پایتخت و شهرستان های اطراف بود، که باعث روشن کردن 
خودروها برای گرم شــدن و در نتیجه آلوده تر شدن هوای این استان 
شد. شرایط زلزله و ترس و وحشــت مردم پس از چند ساعت آرام شد 
و برخی از مردم به خانه های خود بازگشــتند، اما آن هایی که در چادر، 

خودرو و یا فضای باز بودند، تا صبح نه از ترس، که از سرما لرزیدند.
بیش از هر چیز اتفاقات آن شــب نشــان داد که مردم تهــران نیاز به 
آموزش بیشتر نســبت به زلزله دارند، چرا که پایتخت از نظر جمعیتی 
نسبت به دیگر استان ها شــرایط متفاوتی دارد و در صورت بروز حادثه 

بیش از هر چیز به آگاهی و همكاری شهروندان نیاز است. 
سلیمی همچنین با تأکید بر این که در شرایط بحران مردم می بایست 
برای دریافت اطالعــات و اخبار مرتبط بــا حادثــه و دوری از توجه 
به هرگونه شایعه، تنها از مبادی رســمی خبری همچون صداو سیما 
اســتفاده کنند، بیان کرد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان 
امدادونجات از لحظــات ابتدایی وقوع زمین لرزه، بــا حضور دبیرکل 
جمعیت هالل احمر تا بازگشــت آرامش کامل به جامعه در آماده باش 

کامل قرار دارد و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
با همه این ها اما تهران آرامش به خود ندید و شــب یلدا هم برای مردم 
همراه با هراس و فكر زلزله بود؛ زلزلــه ای که هر چند ترس از آن کاماًل 
طبیعی است، اما باید مردم برای وقوع آن آماده باشند و برخورد درست 

 .با شرایط سخت را بیاموزند

زلزله، تهران را هم لرزاند

شوک بزرگ برای پایتخت 

در تهران مردم 
که به شدت 
ترسیده بودند 
اغلب در خیابان ها 
بودند و ترافیک 
شدیدی ایجاد 
شده بود. بسیاری 
از آن ها شب به 
خانه بازنگشتند، 
برخی شهر را ترک 
کردند و پایتخت، 
شب را در حس 
ناامنی کامل مردم 
به صبح رساند



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 27 | آذر 1396    97

در حالی امدادگران هالل احمر پس از حادثه 
زلزله کوهبنان اســتان کرمان به امدادرسانی 
به مردم پرداختند که دبیرکل جمعیت هالل 
 احمر هم به این استان ســفر کرده و در دیدار 
با استاندار، به بررسی شرایط موجود و نیازها 
برای امدادرســانی بهتر و بیشــتر، در صورت 

تكرار حوادث طبیعی پرداخت. 
زلزله کوهبنان اســتان کرمان که 30 آذر در 
ساعت 20:34 در عمق 10 کیلومتری زمین 
رخ داد، آسیب هایی به خانه های منطقه وارد 
کرد و امدادگران هالل احمر را برای کمک به 
مردم و امدادرســانی وارد عرصه کرد. آن طور 
که در گزارش ها آمده، 27روســتا از ســوی 
تیم های عملیاتی ارزیابی شده و طبق گزارش 
کشیک استان، دیوار بعضی از خانه ها و دیوار 

باغ ها را تخریب کرده است. 
در نهایــت، طبــق گزارش هــای موجــود 
از امدادرســانی ها، 8 هــزار و 550 نفــر از 
هموطنانمان نیاز به اسكان اضطراری داشتند 
که برای اســكان آن ها هزار و 710 دســتگاه 

چادر امدادی برپا شد. 
طبق آمار اعالم شده از سوی مرتضی سلیمی، 
رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل 
احمر، بر اثر وقوع زمین لــرزه 42 تن مصدوم 
شدند که 3 تن از آن ها توسط عوامل امدادی 

هالل احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
سلیمی درباره تیم های عملیاتی به کارگیری 
شــده برای امدادرســانی به هموطنان متأثر 
از زلزلــه در کرمان خاطرنشــان کــرد: برای 
امدادرسانی به هموطنان در مناطق زلزله زده، 
61 تیم عملیاتی متشكل از 305 نفر، خدمات 

الزم را به هموطنان ارائه کردند.
پــس از ایــن حادثــه، مهنــدس محمود 
محمدی نسب، دبیرکل جمعیت هالل  احمر 
در سفر به اســتان کرمان و دیدار با استاندار 
این اســتان با اشــاره به وقــوع دو زمین لرزه 

در هجــدک و کوهبنان در 25 روز گذشــته 
بیان کرد: جمعیت هالل احمر برای پوشــش 
وضعیت اضطراری در حوادث، آمادگی کامل 
دارد و از لحظــات اولیه این حــوادث نیز در 
منطقه حاضر شده، اما ســایر دستگاه ها نیز 
باید برای کمک به اسكان موقت مردم پای کار 

بیایند.
او درباره موجودی انبارهــای هالل  احمر در 
اســتان کرمان نیز گفت: بر اســاس پروتكل، 
باید 16 قلم کاالی امــدادی در انبارها موجود 
باشد که هم اکنون در انبارهای استان 14 هزار 
تخته پتو، 14 هزار دســتگاه چادر، 12 هزار 

موکت و به همین تعداد والور موجود است.
محمدی نســب تأکید کرد: البته اگر خدایی 
نكرده حادثه ای رخ دهد که نیار به امدادهای 
بیشتر باشــد، بالفاصله از اســتان های معین 

اقالم مورد نیاز ارسال خواهد شد.
تشکیل ستادهای بحران منطقه ای

استاندار استان کرمان هم با بیان این که منطقه 
جنوب شرق کشور در شــرایط زلزله و آسیب 
قرار دارد، گفت: پیشــنهاد تشكیل ستادهای 
بحران منطقه ای بــه دولت داده شــده تا در 
صورت بروز هرگونه مشكلی بتوانیم در منطقه 

اقدام کنیم.
علیرضا رزم حســینی با بیــان این که زلزله 
اخیر در تهران نشــان داد که باید برای بحران 
منطقه ای آماده باشیم، افزود: اگر به هر دلیلی 
حكومت مرکزی در پایتخت دچار مشــكل 
شد ما باید بتوانیم اقدام کنیم و منتظر ارسال 

کمک از جاهای دیگر نباشیم.
او بیان کرد: استان کرمان به شدت حادثه خیز 
اســت و از این رو توجه به انبارهای امدادی و 

موجودی آن ها ضروری است.
اســتاندار کرمان از برنامه ریــزی برای دپوی 
4 هزار کانكس قابل حمل خبــر داد و گفت: 
از امروز 60 دســتگاه کانكس در راور و منطقه 

زلزله زده توزیع می شــود و همچنین 4 هزار 
کانكس نیز برای حوادث بعــدی دپو خواهد 

شد.
رزم حســینی همچنین از مصوبه دولت برای 
کمک به زلزله زدگان کرمان خبر داد و افزود: 
دولت مصوب کرده اســت تا 201 میلیارد و 
700 میلیون تومان تســهیالت و 54 میلیارد 
تومان کمک بالعوض برای منطقه هجدک و 
107 میلیارد تومان تسهیالت و 107 میلیارد 
تومان کمک بالعوض بــرای مردم کوهبنان 

اختصاص یابد.
او تأکید کرد: بیشتر این کمک ها و تسهیالت 
برای نوســازی و مقاوم ســازی واحدهای در 

معرض آسیب اختصاص می یابد.
رضا فالح، مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
اســتان کرمان هم در این جلســه گفت: در 
زلزله هجدک نیم ســاعت پس از حادثه و در 
زلزله کوهبنان 8 دقیقه پس از زلزله نیروهای 

جمعیت وارد منطقه شدند.
او افزود: بیش از 2 هزار و 70 دستگاه چادر در 
کوهبنان و 450 چادر نیز در راور در روزهای 
اخیر توزیع شده است که بر این اساس تاکنون 
یک هــزار و 710 خانوار اســكان اضطراری 
یافته اند. او با بیان این که پس لرزه ها در منطقه 
همچنان ادامه دارد، گفت: از زمان وقوع زلزله 
هجدک در 25 روز گذشــته، بیش از یک هزار 
و 430 مورد پس لرزه ثبت شــده است که از 
این نظر بازگشت مردم به خانه های خود را از 

لحاظ ایمنی با مشكل رو به رو کرده است.
فالح تأکید کرد: اگرچه موجــودی انبارهای 
منطقه و استان مناسب اســت، اما با توجه به 
زلزله های پیاپی در سطح استان نیاز داریم تا 
اقالم امدادی بیشتری را داشته باشیم و در این 
.زمینه امیدواریم استاندار مساعدت کند

حضور 61 تیم 
عملیاتی هالل احمر 
در کوهبنان کرمان 

مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان 
کرمان: از زمان 

وقوع زلزله هجدک 
در 25 روز گذشته، 

بیش از یک هزار 
و 4۳0 مورد 

پس لرزه ثبت شده 
است که از این نظر 
بازگشت مردم به 
خانه های خود را 
از لحاظ ایمنی با 
مشکل رو به رو 

کرده است
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گزارش

دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هالل 
احمر، در سفر به کرمانشاه و در جمع اصحاب 
رسانه موضوعات مختلفی را در خصوص زلزله 
اخیر این استان و امدادرسانی ها بیان کرد. در 
ادامه شرح مهم ترین موضوعات این جلسه 

بیان می شود.
همکاری با سایر دســتگاه ها، تسریع 

امدادرسانی
هالل احمر بر اساس اصول هفت گانه، وظایفی 
را در حیطه ارائه خدمات بــرای خود تعریف 
کــرده اســت و نیروهای متخصــص و زبده 
جمعیت هالل احمــر در همان لحظات اولیه 
برای امدادرسانی جهت ســاماندهی شرایط 
مردم در مناطق زلزله زده حضور پیدا کردند. 
در این بحــران هالل احمر برای ارائه ســریع 
خدمات با همــكاری دیگر نهادها توانســت 
به مــردم آســیب دیده کمک کنــد، با این 
همكاری ها توانستند گام های خوبی در جهت 

ساماندهی افراد متأثر بردارند.
ما کنار مردم زلزله زده می مانیم

زمانی که حادثه ای رخ می دهد، ابتدا مردم در 
یک حالت بهت زده هستند، اما پس از گذشت 
چند روز متوجه فاجعه رخ داده مبنی بر فوت 
عزیزان، ویرانی خانه ها و... می شوند و همین 

امر، تبعات روحی و روانی خاص در پی دارد. 
هالل احمر سازمان خدمت رسان فقط برای 
لحظه اول نیست، بلكه سازمان همیشه همراه 
اســت. نیروهای جمعیت هالل احمر تا زمان 
ساماندهی افراد آسیب دیده و به ثبات رسیدن 
دائمی افراد متأثر از این فاجعه در کنار و همراه 

مردم است.
و مناطق  شــرایط ســخت مــردم 

صعب العبور 

این زلزله یک تفــاوت ماهوی با دیگر حوادث 
داشت؛ همین تفاوت، خدمات امدادرسانی را 
بسیار ســخت کرد و این تفاوت زیاد به علت 
کوهپایه ای بودن مناطق اســت که باعث شد 
هشــت شهرســتان و بیش از 1700 روستا 
متأثر از این حادثه باشــند.کار خدمت رسانی 
در همــان روزهای اولیــه و دیگــر روزها با 
هماهنگی با ســایر ارگان هــا به خوبی انجام 
شد، اما مردم تنها به امدادرسانی نیاز ندارند و 
به علت این که مشكالت بسیار جسمی و روانی 
تا ســال ها و ماه ها گریبان گیــر آن ها خواهد 
بود، نیروهای درمانی ما خدمات بســیاری را 
از نظر تسكین و درمان روحی و جسمی ارائه 

خواهند داد.
هالل احمر یک نهاد مردمی و زیرســاختی 
برای کمک به مــرم حادثه دیده اســت و در 
زلزله کرمانشاه مردم بســیاری برای کمک 

به همنوعان خود در منطقه بــا هالل احمر 
همكاری و مشــارکت داشــتند. هالل احمر 
تنها یک ســازمان خدمت رسان و امین مردم 
و جامعه اســت تا بتواند پاسخگوی همه این 
نیات خیر باشــد که از جانب مردم به صورت 

خودجوش گام بر می دارند.
اعتماد به هالل احمر، اعتماد به نظام، کشور 
و جامعه اســت و همین اعتماد باعث شــد 
تا کمک های نقــدی و غیر نقدی بســیاری 
به هــالل احمــر اهدا شــود و در راســتای 
خدمت رسانی به مردم زلزله زده غرب کشور، 
باید بگوییــم که مــردم در بحث کمک های 

مالی و امدادرسانی باالترین نهاد بودند.
توزیع اقالم ضروری تا عید نوروز

در ادامه خدمات رســانی، برنامه هالل احمر 
اهدای 5 میلیون تومــان از محل کمک های 
مردمی به سرپرســت خانواده هایی است که 

دکتر پیوندی در نشست خبری با اصحاب رسانه تشریح کرد

از شب یلدای کرمانشاه 
تا کارکرد فضای مجازی در زلزله اخیر
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عزیزی را در این حادثه از دست داده اند. این 
کمک ها از اوایل دی ماه شــروع می شود و تا 
پایان اربعین درگذشتگان حادثه ادامه دارد. 
همچنین بــه خانواده هایی کــه از زمان وقع 
زلزله تا پایان آبــان )10 روز اول بعد از زلزله( 
صاحب اوالد شــدند نیز 5 میلیــون تومان 
اهدا می شــود. اهدای سه قلم کاالی ضروری 
)یخچال، فرش، تلویزیون( از دیگر برنامه های 
هالل احمر است که ما در صددیم با استفاده 
از کمک هــای مردمی جمع آوری شــده و تا 
عید نوروز، این اقالم را بیــن خانوارهایی که 
مسكنشان کاماًل تخریب شــده )حدود 15 

هزار خانوار( توزیع کنیم.
اولین فاجعه رخ داده پس از فعال شدن 

شبکه های اجتماعی
در زمان وقوع زلزله بم و ورزقان که ســال ها 
از آن می گــذرد، شــبكه های اجتماعــی 
این گونه فعال نبودند. اکنون زلزله کرمانشاه 
اولین فاجعه ای اســت که پس از فعال شدن 
شــبكه های اجتماعی رخ داد. شــبكه های 
اجتماعی در این زمان گاهی تنش های خوب 
و مثبــت و گاهی تنش های منفــی همراه با 

یأس و ناامیدی ایجاد کردند.
شــبكه های اجتماعی اگر اطالعات درست را 
منتشــر کنند، می توانند کمک های بسیاری 
در جهت آگاهی دادن به مــردم انجام دهند. 
گاهی افرادی با نداشــتن آگاهی الزم، باعث 
می شــدند تنش هایی بســیاری در راستای 
کمک های مردمی جمع آوری شده و تحویل 
آن به هالل احمر در اذهــان به وجود آید، اما 
خدارا شكر مردم کشور ما هوشیار هستند و 
به راحتی راه درســت را تشخیص می دهند و 
ذهن آن ها نسبت به ســازمان خدمت رسان 
مردمــی همچون هــالل احمر بــه راحتی 

منحرف نمی شود.
آمادگی  لزوم  و  کشــور  حادثه خیزی 

همیشگی نیروهای هالل احمر
ما کشور حادثه خیزی هستیم و متأسفانه از 
42 حادثه طبیعی که در دنیا رخ می دهد، 32 
حادثه مربوط به کشور ماست و همواره قابل 
لمس است. با توجه به این که هالل احمر یک 
دستگاه امدادی و متخصص در ارائه خدمات 
امدادی است، نیروهای خدمت رسان آن باید 

همیشه آمادگی الزم برای حضور در حوادث 
را داشته باشند.

هالل احمر ســعی دارد با اقدامات مدیریتی، 
خســارات در حوادث را به حداقل برساند. در 
این حادثه ما خســارت جانی و مالی داشتیم 
که نســبت به تمام حوادث رخ داده در کشور، 
آمار پایینی بود، اما باز هم می گوییم این آمار 
باالســت و باید با اقدامات زیرساختی درست 

آن را به صفر برسانیم.
هالل احمر تالش ها و اقدامــات الزم را برای 
آموزش هــای همگانی انجــام می دهد تا در 
حوادث بعــدی، همچون حوادث گذشــته، 
دچار خســارات جانی و مالی باالیی نباشیم. 
هــالل احمــر از نظــر نیروهای امــدادی و 
تجهیز انبارها نیــز باید آماده باشــد. زمانی 
که من وارد هالل احمر شــدم، انبارها از نظر 
استاندارد بین المللی کمتر از 50 درصد بود، 
اکنون ما باید آمادگــی نیروهای امدادی را با 
آموزش های تخصصی باال ببریم و انبارهایی 
که نیــاز به اقــالم شــانزده گاانه امــدادی، 
گرمایشــی، تغذیــه ای و... دارد را برای وقوع 

حوادث بعدی پر و تجهیز کنیم.
شب یلدای هالل احمری ها در کنار مردم 

زلزله زده 
شــب یلدا یكی از شــب های کهن تاریخی 
ایرانیان است که بنا به ســنت قدیمی، همه 
اعضای خانواده در این شــب گرد هم جمع 
می شوند؛ اما با وقوع این حادثه، دیگر خانه ای 
برای کنار هم بودن نیست. با توجه به این که 
شب یلدا مصادف با اربعین این حادثه و فوت 
برخی از هموطنانمان اســت، جمعیت هالل 
احمر تدابیر خاصی برای شــب یلدا و اربعین 

این عزیزان در نظر دارد.
نیروهای هالل احمر تخصــص الزم را برای 
رویارویی با مســائل مختلف دارنــد و در روز 
پنجشنبه و شب یلدا، مراسم ختم و عزاداری 
برای کســانی که عزیزانی را از دست داده اند 
برگــزار می شــود و همچنین برای شــادی 
خانواده ها و کودکان، مراسم شب یلدا در کنار 
مردم و چادرهای هــالل احمر برگزار خواهد 
شــد. اگر مردم ما رایاری کنند، قطعاً شب به 
یادماندنی و شادی را در کنار مردم زلزله زده 

 .خواهیم داشت

در زمان وقوع زلزله بم و ورزقان که سال ها از آن می گذرد، شبکه های اجتماعی این گونه فعال 
نبودند. اکنون زلزله کرمانشاه اولین فاجعه ای است که پس از فعال شدن شبکه های اجتماعی رخ 

داد. شبکه های اجتماعی در این زمان گاهی تنش های خوب و مثبت و گاهی تنش های منفی همراه 
با یأس و ناامیدی ایجاد کردند
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نماینــده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
در جمع نمازگــزاران هالل احمــر با تأکید 
بــر اهمیت فراگیــری علم و دانــش گفت: 
پیشــرفت یک جامعــه در گــروی ارتقای 
ســطح علمی منطبق با نیازها و شرایط روز 

دنیاست.
حجت االسالم والمســلمین معزی با تبیین 
جایــگاه رفیــع علم آموزی در دیــن مبین 
اسالم، بیان کرد: کســب دانش و معرفت از 
مسائلی اســت که در آموزه های قرآن کریم 
و همچنین در احادیث و روایات به آن تأکید 
فراوان شــده اســت، به گونه ای که پیامبر 
اســالم)ص( یادگیری علم را در هر زمان و 

مكان و بر هرکس الزم و ضروری می دانند.
او بــا طرح ایــن مســئله که چرا بــا وجود 
و  عظیــم  ثروت هــای  دراختیارداشــتن 
بهره گیــری از ظرفیت های خــدادادی در 
کشــور، هنوز به جایگاه واقعی علم در دنیا 
نرسیده ایم، افزود: نگاهی به تاریخ دیرینه و 
مرور شــخصیت های بی نظیر علمی و دینی 
در قرون اولیه اســالم در این ســرزمین در 
زمینه هایی همچون ریاضیــات، طب و فقه 

نشان می دهد که این مســلمانان بودند که 
علم را به جهانیان عرضه می کردند.

حجت االسالم والمسلمین معزی در تكمیل 
این بخش از ســخنان خود گفت: براساس 
بیانــات و تأکیــدات رهبر فرزانــه انقالب 
اسالمی، دســتیابی به جایگاه واقعی علمی 
کشــور در دنیا، مســتلزم تــالش و همت 
همگانی به ویژه جوانان اســت که باید برای 

تحقق آن کوشید.
نماینده رهبــر معظم انقــالب در جمعیت 
هالل احمر در ادامه به ارایه خدمات امدادی 
اخیر جمعیت هالل احمــر در جریان زلزله 
کرمانشاه و کمک به آســیب دیدگان ناشی 
از این زمین لرزه اشــاره کرد و گفت: حضور 
به موقــع، ســریع و با تكیــه بــر امكانات و 
تجهیزات، سبب شــد تا آمار آسیب دیدگان 
و جانباختگان این حادثه دلخراش بســیار 

کمتر از حد تصور باشد.
او با مقایســه زمین لرزه اخیر در کرمانشــاه 
با زلزله بم و رودبار تصریــح کرد: آنچه حائز 
اهمیت است و سبب ایجاد تفاوت های زیاد 
از نظر میــزان تلفات جانی و مالــی در این 

زمین لرزه ها می شود، بهره گیری از امكانات 
و پیشگیری های ناشــی از آن است که باید 

بیش از پیش بر تقویت آن تأکید شود.
نماینــده ولی فقیه در هالل احمــر با انتقاد 
از برخی رســانه ها و افراد در خرده گیری از 
جمعیــت هالل احمر در حادثــه زمین لرزه 
کرمانشــاه، بــه ارائــه خدمات امــدادی، 
فرهنگــی، بهداشــتی، روانــی و تربیتی و 
مذهبی این نهاد مردمی در مناطق زلزله زده 
اشــاره کرد و گفت: برخالف این تصورات و 
نظر ها، جمعیت هالل احمر بــا تمام توان و 
ظرفیت عظیــم نیروی انســانی کارآزموده 
خــود در مناطق زلزلــه زده ســنگ تمام 

گذاشته است.
حجت االسالم والمســلمین معزی در پایان، 
بار دیگر با تأکید بر ایــن موضوع که هریک 
از کارکنان و اعضای جمعیت هالل احمر در 
هر بخش و مجموعه ای که خدمت می کنند، 
باید به بیان نظــرات و ارائــه پژوهش های 
خود بپردازند، افزود: این امر ســبب افزایش 
ســطح علمی و کارآمدی بیشــتر این نهاد 

.خدمت رسان خواهد شد

نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر:

هالل احمر 
در کرمانشاه 
سنگ تمام 
گذاشت

گزارش

نماینده ولی فقیه 
در هالل احمر:  
برخالف تصورات 
و نظر های برخی 
رسانه ها  و افراد، 
جمعیت هالل احمر 
با تمام توان و 
ظرفیت عظیم 
نیروی انسانی 
کارآزموده خود در 
مناطق زلزله زده 
سنگ تمام گذاشته 
است
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امام جمعه اهل سنت کرمانشاه 
در دیدار با رئیس جمعیت هالل احمر:

هالل احمر نمره صد را 
دریافت کرده است

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در دیدار با رئیس 
جمعیت هالل احمر و دیگر مســئوالن اســتانی 
گفت: جمعیت هالل احمر به دلیل داشــتن ذات 
پاک و اهداف واالی انسان دوســتی، بدون هیچ 
چشمداشتی به آســیب دیدگان زلزله کرمانشاه 

خدمت کردند.
ماموستا مالمحمد محمدی با اشــاره به این که 
باید از تمام کسانی که به قشر آسیب دیده کمک 
و خدمت می کنند تقدیر و تشــكر کــرد، افزود: 
جمعیت هــالل احمر یكی از آن ســازمان هایی 
که باید از تک تک نیروهای آن تشــكر ویژه کرد، 
زیرا کــه آن ها بــا ذات پاک  خــود و بدون هیچ 

چشمداشت از همان لحظات اولیه در کنار مردم آسیب دیده حضور پیدا کردند.
او عنوان کرد: یكــی از خصوصیات ویژه جمعیت هالل احمر این اســت که هیچ گاه 

مختص قشر خاصی نبوده و تنها در مسیر ارائه خدمت به همه مردم گام بر می دارد.
امام جمعه اهل سنت کرمانشــاه با بیان این که من خود را عضوی از جمعیت هالل 
احمر می دانم، گفت: خدا را شاکر هســتیم که از چنین نیروهای خوبی، با تخصص، 

زبده، فعال و دلسوز برخوردار هستیم.
او تاکیدکرد: از تمام مسئوالن جمعیت هالل احمر به خصوص مسئوالن هالل احمر 
استان کرمانشاه که به صورت شبانه روزی و پا به پای همه امدادگران، داوطلبان  در 

ارائه خدمت به مردم زلزله زده فعالیت داشتند، تشكر ویژه می کنم.
ماموستا مالمحمدمحمدی با یادآوری این که تمام نیروهای جمعیت هالل احمر در 
زلزله اخیر کرمانشاه با صعه صدر و دلسوزی تمام در خدمت قشر آسیب دیده بودند، 
ادامه داد: جمعیت هالل احمر در این حادثه  کنار آن ها بود، غم و رنج آن ها را با جان و 

دل حس کرد و همین امر در عرصه خدمت رسانی بسیار ارزشمند است.
او اذعان کرد: لباس هالل احمر به دلیل آن که لباس خدمتگزاری است خاص است، 

نماد نوع دوستی و بشردوستی است و از  ارزش واالیی برخوردار است.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشــاره به این که زلزله کرمانشــاه یادآور روزهای 
ســخت دوران جنگ تحمیلی بود، خاطرنشــان کرد: باتوجه به این کــه مردم این 
منطقه به دلیل مرور خاطرات جنگ، آسیب های روحی و جسمی بسیاری دیدند اما 
نیروهای هالل احمر به دلیل همراه بودن همیشگی خود در کنار این قشر آسیب پذیر 

 .و ارائه خدمات فراموش نشدنی در این حادثه، نمره صد را دریافت کردند

حفظ کرامت 
انسان ها در زمان 
نیکی و احسان 

نماینده ولی فقیه در جمیت هــالل احمر با حضور در 
نشست تخصصی »هالل و تعالیم عالیه اسالم«، ضمن 
دیدار با دانشــجویان مؤسســه علمی کاربردی هالل 
ایران، در ســخنانی با یادآوری اهداف انسان دوستانه 
جمعیت هالل احمر، خاطرنشــان کــرد: روحیه ایثار 
و احســان گر داوطلبــان جمعیت هالل احمر ســبب 
می شود تا این نهاد مردمی هر کجا که انسانی به کمک 
نیاز داشته باشــد، بدون در نظر گرفتن دین، قومیت ، 

نژاد و رنگ در مسیر کمک رسانی پیشتاز باشد.
حجت االسالم والمســلمین معّزی تصریح کرد: البته 
این فعالیت ها که نشــأت گرفته از فطرت پاک و واالی 
انسانی اســت، بدون هیچ گونه چشمداشت و منت به 
نیازمند، مصیبت زده و آســیب دیده حوادث طبیعی و 
غیر طبیعی ارائه می شود تا ســبب کاهش رنج و آالم 

ایشان شود.
او بــا تكیه بر این کــه در دین مبین اســالم نیز بر این 
اصول نیک و حســنه تأکید فراوان شــده است، افزود: 
این امر سبب می شــود تا رهبر فرزانه انقالب اسالمی، 
اهداف هالل احمر را منطبق بر آموزه ها و تعالیم اسالم 

بدانند.
طرح این سؤال که انســان در مسئله بخشش و احسان 
چه مســیر و منشــی باید داشته باشــد، بخش بعدی 

سخنان حجت االسالم والمسلمین معزی بود.
نماینده رهبر انقالب در هالل احمر در این رابطه افزود: 
توجه به شــخصیت و حفظ کرامت انســان ها در زمان 
نیكی و احسان به وی، از مهم ترین مسائلی است که باید 

به آن توجه کرد.
او در پایان با تبیین روایاتی از پیامبر عظیم الشان اسالم و 
معصومین علیهم السالم در خصوص کمک به نیازمندان 
در یک جامعه افزود: آنچــه در این زمینه در هالل احمر 
در حال پیگیری است و انجام می شــود، بر اساس آیات 
و روایات موجود همســو با تعالیم عالیه اسالم است که 
این خود ســبب می شــود تا فعالیت در ایــن مجموعه 
 .خدمت رسان در پیشگاه خداوند ارزشمند باشد

حجت االسالم والمسلمین معزی: روحیه ایثار و احسان گر داوطلبان جمعیت هالل احمر سبب 
می شود تا این نهاد مردمی هر کجا که انسانی به کمک نیاز داشته باشد، بدون در نظر گرفتن دین، 

قومیت ، نژاد و رنگ در مسیر کمک رسانی پیشتاز باشد
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هر چند هیچ کمک و تالشی نمی تواند زخم های تلخ زلزله زدگان را 
درمان کند و از خاطرشان ببرد که در چند لحظه، فقط چند لحظه، 
زندگی شان روی سرشان آوار شده است، اما هر اتفاق تلخی در زندگی 
ما انسان ها با یاری رساندن، مهربانی و همراهی دیگران تسکین می یابد 
و این فرصت را برایمان فراهم می کند که دوباره به زندگی برگردیم 
و  تلخی ها، همراهی ها  کنار  بماند که در  و همیشه گوشه ذهنمان 

مهربانی ها هم وجود دارند و می شوند مرهم دردهایمان. 
هموطنان زلزله زده مان در کرمانشاه هم هر چند روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتند و می گذارند، اما حاال خاطرات زیادی از مهربانی و 
همدردی هموطنان خود دارند. مردم و نهادهای مختلف هر چه در توان 
داشتند برای کمک به آن ها انجام دادند و هالل احمر هم مثل همیشه 

از ابتدای حادثه با مردم بود و هنوز هم همراهی و یاری شان می کند.

کمک های جامع هالل احمر 
الحاج اس ســی، دبیرکل فدراســیون بین المللی صلیب  سرخ و هالل 
احمر هم که به مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه ســری زد، معتقد 
اســت که کمک های جمعیت هالل  احمر جمهوری اســالمی ایران 
به زلزله زدگان کرمانشــاه، گســترده، مداوم و جامع اســت. اس سی 
در سفری به کرمانشــاه، از مناطق زلزله زده این اســتان نظیر سرپل 
ذهاب، ازگله و برخی از روســتاها نیز دیدن کرد. او حتی به روســتای 
دورافتاده دربندهور، در نزدیكی مرز عراق نیز ســفر کرد، از نزدیک با 
مردم زلزله زده سخن گفت و روند ارائه کمک رسانی و توزیع بسته های 
امدادی یک ماهه را مشــاهده کرد. او درباره این دیدار گفت: نخســت 
این که باید بگویم دسترســی هالل  احمر ایران به زلزله زدگان حقیقتاً 
فوق العاده بود. مناطقی که می شــد با خودرو به آن ها کمک رســانی 
کرد درباره شــان اقدام شد. برخی مناطق دوردســت که تنها با بالگرد 
می شــد به آن ها کمک رســانی کرد نیز از کمک ها برخوردار شــدند. 
دورافتاده بودن روستاها تأثیری در ارسال کمک ها نداشته و این خیلی 
فوق العاده است. بنابراین آنچه من می توانم بگویم این است که رویكرد 
امدادرسانی به شكلی جامع و کامل انجام شده و همچنان در حال انجام 
است و هالل  احمر هیچ نیازمندی را جا نگذاشــته و این دقیقاً معنا و 

مفهوم کمک بشردوستانه است.
او افزود: مسئله دیگری که به نظر خیلی فوق العاده رسید این است که 
در مناطق زلزله زده، همة عوامل بحران بررســی شد. آب آشامیدنی و 
سیستم فاضالب، مسائل مربوط به بهداشت، ســرپناه و حتی مسائل 
روانی و بهداشــت روانی نیز مورد رســیدگی قرار گرفته است. این ها 
عواملی هستند که در شرایط فعلی اهمیت بسیاری دارند و باید مورد 
توجه قرار گیرند. من حقیقتاً به هالل  احمر ایران تبریک می گویم که 
توانسته اســت از انتخاب درست و مناســب مناطق زلزله زده و تعیین 

اولویت های درست، بر زندگی مردم زلزله زده تأثیر مثبت بگذارد.

حضور پررنگ نیروهای داوطلب 
او همچنین حجم نیروهای داوطلب در ســنین مختلف را نقطه بسیار 
روشنی در کارنامه هالل احمر ایران دانســت. البته حجم کمک های 
داوطلبان هم خود نشــان دهنده حضور داوطلبانه مــردم ایران برای 
یاری رساندن به یكدیگر اســت. دکتر رضا اندام، با بیان این که تاکنون 
با استقرار 3 هزار و 800 پایگاه در سراسر کشور و همكاری بیش از 22 
هزار داوطلب و کارکنان، تنها از طریــق صندوق ها، 10 میلیارد تومان 
جمع آوری شده اســت، اظهار کرد: کمک های نقدی، غیرنقدی و ارائه 
خدمات داوطلبانه از سوی ملت شریف ایران همچنان ادامه دارد و در 

پایگاه های جمعیت هالل احمر سراسر کشور جمع آوری می شود.
او با تشــریح اقدامات صورت گرفته این ســازمان مبنی بر اســتقرار 
پایگاه های جمع آوری در مراکز پرتردد شــهرها، ارسال اقالم اهدایی، 
معرفی رابطان داوطلب برای پیوســتن به تیم هــای حاضر در منطقه 
و حضور مســئوالن ســازمانی در مناطق زلزله زده برای نیازســنجی 
آسیب دیدگان پس از زلزله، افزود: هزاران تماس با مرکز پاسخگویی و 

زندگی جریان دارد
دبیرکل فدراسیون بین المللی صلیب  سرخ 
و هالل احمر، عملکرد هالل احمر ایران را 

قابل تحسین دانست

گزارش
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کمک رسانی این سازمان، درخصوص ادامه نحوه جمع آوری کمک های 
مردمی و بسیج روانشناســان داوطلب برقرار شد تا کمک ها به صورت 

مستقیم به مناطق مورد نیاز ارسال شوند.
رئیس ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر بــا تأکید بر ضرورت 
آگاهی علمی و دقیق در زمان پس از حادثه، خاطرنشان کرد: اطالعات 
جغرافیایی و نیازهای افراد حادثه دیده از منابع مختلف، از ســوی این 
ســازمان پردازش شــده، ضمن این که اقالم اهدایــی مردمی نیز در 
سامانه ای اختصاصی ثبت می شود تا فرآیند پاسخگویی و امدادرسانی 

بهتر و کوتاه تر شود.
اندام افزود: تاکنون بیش از 53 میلیارد تومان کمک های نقدی مردمی 
برای عزیزان زلزله زده در غرب کشور جمع آوری و اختصاص داده شده 
اســت و پیش بینی می شــود با توجه به تداوم حس نوع دوستی مردم 
در کمک به هموطنان زلزله زده این رقم تا پایان امســال به فراتر از60 

میلیارد تومان برسد.
او از افزایش ارائه خدمات حمایت روانیـ  اجتماعی تخصصی و مستمر 
از ســوی داوطلبان در روزهای آتی خبر داد و تصریح کرد: این اقدامی 
نیكو برای کاستن آالم مردم آســیب دیده از این حادثه تلخ است و به 
آن ها کمک خواهد کرد زودتر به زندگی عادی برگردند و امروز وظیفه 
همه ما این است که کاری کنیم تا زلزله زده ها احساس تنهایی نكنند، 

ولو با یک پیام محبت آمیز برای ابراز همدردی.

شرایط کنونی چگونه است؟ 
شرایط مناطق زلزله زده درحال حاضر به ســمت بازگشت به زندگی 
عادی پیش می رود. آن دسته از مردمی که خانه ها، دام ها و زندگی شان 
را از دســت دادند، در حال دریافت کمک ها هستند. روند بازسازی نیز 
آرام آرام آغاز خواهد شد و دولت هم مسئولیت تأمین سرپناه های مردم 
برای مدت زمان طوالنی تر را بر عهده گرفته است. آنچه مهم است این 
است که در روند بازسازی، حتماً باید کدهای ساختمانی، که ساختمان 
را در مقابل لرزش مقاوم می کنند، مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند 
تا دیگر شاهد چنین تخریبی نباشــیم. اما با این همه، آسیب دیدگان 
زلزله هنوز هم از حمایت های کامل جسمی و روانی برای بهبود شرایط 
خود برخوردار هستند و تاکنون نزدیک به 21 هزار مورد انواع خدمات 

بهداشت، درمان و توانبخشی به زلزله زدگان ارائه شده است. 
آن طور که دکتر حســن صفاریه، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی 
جمعیت هالل  احمر بیان کرده، 28 هزار و 41 مورد خدمات بهداشتی، 
درمانی و توانبخشــی مانند ویزیت، فوریت های پزشــكی، خدمات به 
بانوان باردار، فیزیوتراپی و ارتوپدی فنی به زلزله زدگان کرمانشاه ارائه 

شده و 656 بیمار هم به مراکز دیگر انتقال داده شده اند. 
دکتر حسن صفاریه با اشــاره به اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی 
واحدهای بهداشــت و درمان اضطــراری در زلزله کرمانشــاه، گفت: 
بر این اســاس از 25 آبان ماه تاکنــون)25 آذر(، یک هزار و 221 مورد 
فوریت های درمانی، 14 هــزار و 106 مورد ویزیت پزشــكی، 7 هزار 
و 572 مورد خدمات پرســتاری، یک هزار و 908 مــورد خدمات زنان 

و مامایــی، 797 مورد خدمات بهداشــت روان، 621 مــورد خدمات 
بهداشــت محیط، 103 مورد خدمات تغذیه و 656 مورد ارجاع برای 

آسیب دیدگان از زلزله کرمانشاه ارائه شده  است.
وی با اشاره به فعالیت تیم های توانبخشــی هالل  احمر از 4 آذر ماه در 
مناطق زلزله زده کرمانشــاه، اظهار کرد: در ایــن زمینه نیز 740 مورد 
خدمات فیزیوتراپی و 317 مورد خدمات ارتوپدی فنی به زلزله زدگان 

ارائه شده است.
دیگر بیمارانی هم که نیازمند انتقال به مراکز پیشرفته تری بوده اند، از 
این کمک ها برخوردار شــده اند. یكی از این افراد، هانیه یزدان شناس 
است. قهرمان سیزده ســاله کرمانشــاهی که برای نجات جان خواهر 
سه ساله خود، قطع نخاع شــده اســت و پخش تصاویر مربوط به او از 

شبكه های تلویزیونی، بسیاری را تحت تأثیر قرار داد. 
دکتر علی اصغر پیوندی، بــا تأکید بر این که هالل احمر آماده اســت 
تا هرگونه خدمــات درمانی مورد نیــاز را به خانــواده هانیه، قهرمان 
سیزده ســاله، ارائه کند، گفت: بیمارســتان فوق تخصصی پزشكیـ  
ورزشی نورافشار که متعلق به هالل  احمر است، کادر درمانی مجرب و 
امكانات بسیار مناسبی در حوزه درمان  و بازتوانی های توانبخشی دارد 
و عالوه بر ارائه خدمات به تمامی بیماران نیازمند، سابقه درخشانی در 

بهبود بیمارانی چون سارا عبدالملكی، از قهرمانان راگبی کشور دارد.
او افزود: هالل  احمر از ارائه هیچ گونه خدمات تخصصی توانبخشــی و 
دارویی برای هانیــه و خانواده او دریغ نخواهد کــرد؛ به عالوه از محل 
کمک های مردمی، کمک هزینه ای نیز بابت ســاخت مســكن به این 

خانواده ارائه خواهد شد.
یادآور می شود، جمعی از مسئوالن جمعیت هالل احمر کرمانشاه، به 
نمایندگی از رئیس جمعیت، به عیادت ایــن دختر قهرمان رفتند و با 
بررسی وضعیت جسمانی او، آمادگی هالل احمر را برای ارائه خدمات 

 .درمانی تخصصی در تهران اعالم کردند

دکتر علی اصغر 
پیوندی، با تأکید بر 
این که هالل احمر 

آماده است تا 
هرگونه خدمات 

درمانی مورد 
نیاز را به خانواده 

هانیه، قهرمان 
سیزده ساله، 

ارائه کند، گفت: 
بیمارستان 

فوق تخصصی 
پزشکیـ  ورزشی 

نورافشار که متعلق 
به هالل  احمر 

است، کادر درمانی 
مجرب و امکانات 

بسیار مناسبی 
در حوزه درمان  
و بازتوانی های 

توانبخشی دارد 
و عالوه بر ارائه 

خدمات به تمامی 
بیماران نیازمند، 

سابقه درخشانی در 
بهبود بیمارانی چون 

سارا عبدالملکی، 
از قهرمانان راگبی 

کشور دارد.

دبیرکل فدراسیون بین المللی صلیب  سرخ و هالل احمر: من حقیقتاً به 
هالل  احمر ایران تبریک می گویم که توانسته است از انتخاب درست و 
مناسب مناطق زلزله زده و تعیین اولویت های درست، بر زندگی مردم 

زلزله زده تأثیر مثبت بگذارد



مهرومــاه | ماهنامه فرهنگی، اجتماعی | شــماره 27 | آذر 1396    104

زلزله کرمانشاه و تلخی هایش هنوز هم برای 
روز  و  حال  نگران  مردم  و  آشناست  همه 
زلزله زدگان هستند. دکتر محمدرضا امیریان، 
استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر 
کرمانشاه است. با او درباره اوضاع زلزله زدگان 
استان کرمانشاه و خدماتی که تاکنون برای 
آن ها انجام شده است، گفتگویی انجام دادیم. 
او درباره میزان کمک ها، شیوه امدادرسانی 
و دشواری های آن و همچنین حضور مؤثر 
تیم های حمایت روانی توضیحاتی ارائه کرد. 
را  گفتگو  این  مشروح  می توانید  ادامه  در 

بخوانید. 

زلزله ای که در استان کرمانشاه رخ داد، 
بسیار سخت و دردناک بود و همه مردم 

را تحت تأثیر قرار داد و هر کسی بنا به 
توان خود سعی کرد مردم کرمانشاه را 
همراهی کند. این زلزله پرقدرت تا چه 
حد شرایط دشواری برای امدادرسانی ها 

به وجود آورد؟ 
زلزله اخیر وسعت زیادی از استان کرمانشاه را 
تحت تأثیر قرار داد، این زلزله طی 120 سال 
اخیر در کرمانشــاه، و طی 50 سال اخیر در 
کشور، از نظر بزرگی بی ســابقه بود. شاخصه 
دوم این زلزله، وســعت زیــاد آن و درگیری 

هشت شهرستان و بیش از 1900 روستا بود.
بزرگی این زلزله باعث شــد تا نیمی از استان 
و 420 هــزار نفر جمعیــت آن را تحت تأثیر 
قرار دهد. همچنین به علت باال بودن شــدت 
زلزله، پیش بینی می شد حدود شش تا هفت 

هزار نفر تلفات جانی به همراه داشــته باشد، 
اما خوشبختانه تلفات آن پایین تر از حد تصور 
بود. وقوع این زلزله در ساعت 21 و 48 دقیقه 
شب، باعث شد ما هشت ساعت ارزیابی اولیه  
برای ارائه خدمات را در تاریكی شب و قطعی 

برق انجام دهیم که کار بسیار دشواری بود.
هالل احمر در زمان بحران، مســئول انجام 
سه وظیفة نجات، اسكان اضطراری و تأمین 
اقالم زیستی برای افراد اســت که چون این 
افراد معموالً دچار آســیب های روحی شدید 
هستند، کار ارائه خدمات به آن ها با دشواری 

همراه است.
ارائــه همه این خدمــات بــا مجموعه 200 
نفری پرســنل هالل احمر اســتان، آن هم 
برای ایــن وســعت از تخریب زلزله میســر 
نبود. بار اصلی کار بــر دوش حدود 800 نفر 
امدادگــر و داوطلبانــی بود که هیــچ رابطه 
استخدامی با هالل احمر ندارند و فقط با نیت 
انسان دوستانه پای کار هستند. عالوه بر این 
800 نفر، حــدود 1400 نفر نیــرو نیز از 25 

استان دیگر پای کار آمدند.

با توجه به پس لرزه ابتدایی زلزله، شما 
در چه شرایطی بودید؟ آیا آمادگی زلزله 

را داشتید؟
ساعت 21:05 شب، زلزله 4/5 ریشتری آمد 
که دبیــر کل جمعیت با مــن تماس گرفت. 
من هم سریعاً با شــعب اصلی هالل احمر در 
مناطقی کــه زلزله آمده بــود تماس گرفتم 
و درخواســت آماده باش کــردم. نیروها به 
سمت روســتاهایی رفتند که زلزله آمده بود، 
شرایط را ارزیابی کرده و دیده بودند مشكلی 
نیست. در راه برگشــت بودند که زلزله اصلی 
رخ داد و این امدادگران هم از همان میانه راه 
خودشان را به روستا رســاندند. ولی به نظرم 
اتفاق اصلی، پیش لرزه ای بــود که مردم را از 
خانه هایشان بیرون آورد و همین موضوع هم 
خسارات جانی را خیلی کمتر کرد. عماًل هم 
این موضوع خیلی مهم است که سر شب بود 
و مردم بیدار بودند. عمــق فاجعه خیلی زیاد 
بود و بیــش از 19 هزار کیلومتــر با منطقه 
حادثه دیده فاصله داشــتیم. خیلی شــرایط 

ویژه ای بود.

با محمدرضا امیریان
مدیرعامل هالل احمر استان کرمانشاه 

همة کمک های مردمی را 
به زلزله زدگان می رسانیم

گفتگو

مریم خبازیان
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همکاری دیگر دستگاه ها چگونه بود؟
همه دستگاه های خدمت رســان با همكاری 
یكدیگر بــرای کمک به زلزلــه زدگان کمک 
کردند. در همان روزهــای اول، هالل احمر با 
کمک سایر دستگاه ها در نجات و انتقال هفت 
هزار زخمی و آسیب دیده پای کار بوده و تیم 
سگ های زنده یاب ما توانستند شش نفر زنده 
v .و 15 جســد را از زیر آوارها بیرون بكشند
علی رغم همة تالش نیروهای هالل احمر، به 
دلیل وسعت مشــكالت، بنا به دستور ستاد 
مدیریت بحران، نیروهای ارتش، سپاه و بسیج 
هم پای کار آمدند و توزیع اقالم در شــهر را 
ارتش و روستا را سپاه بر عهده گرفت تا امنیت 
توزیع اقالم نیز تأمین شــود. هالل احمر به 
دنبال کسب شهرت در راستای خدمت رسانی 
نیست، تمام دغدغه ما فارغ از این که چه کسی 
کار را انجام می دهد، ایــن بود که خدمات در 
اولین فرصت به دست زلزله زدگان برسد، اما 
به هر حال کمی و کاســتی هایی هم به دلیل 
بُعد وســیع آسیب وجود داشــت. با توجه به 
این که همه اقالم امدادی در اختیار ســپاه و 
ارتش قرار می گرفت و سپس بین مردم توزیع 
می شــد، ما هم هر روز اقالم اساسی به تعداد 
زیاد در اختیار این نهادها قرار می دادیم. البته 
با گذشــت حدود یک هفته از بحران، دوباره 

امور به خود هالل احمر سپرده شد.

آماری از کمک هایی که در روزهای اول 
انجام شده دارید؟ 

در روزهــای اول میزان درخواســت کمک 
زیاد بود و از همه هشــت شــهر آسیب دیده 
درخواست کمک داشــتیم. اگر قرار بود همه 
نیازهای مردم را که برخی بــه خاطر نگرانی 
داخل خانه هــای خود نمی رفتند پوشــش 
دهیم، باید یــک میلیون چــادر بین مردم 
اســتان توزیع می کردیم. در این مدت حدود 
84 هزار تخته چادر توزیع کردیم که متناسب 
با جمعیت 57 هزار نفر خانواری که در چادر 
زندگی می کنند، رقــم خوبی بــود؛ زیرا در 
تجارب گذشته، برای مثال در زلزله بم که 40 
هزار نفر بی خانمان شدند، بیش از 120 هزار 
تخته چادر توزیع شد که عرضه بیش از اندازه 

در چنین شرایطی طبیعی است.

در خصوص توزیع سایر اقالم امدادی، عالوه 
بر 84 هــزار و 350 تخته چــادر، 240 هزار 
تخته پتو، 151 تن برنج، 665 هزار کنســرو، 
42 هزار و 400 چراغ والــور، 56 هزار تخته 
موکت، 33 هزار ست ظروف، 58 هزار گالون 
آب، 86 هزار ثــوب البســه، 268 تن نایلون 
پوششی، 20 هزار هیتر برقی و... توزیع شده 

است.
اکنون 57 هــزار خانواده زلزلــه زده در چادر 
زندگی می کنند که هالل احمــر برای همه 
این تعداد دفترچه صادر کــرده و توزیع اقالم 
اساسی را برای آن ها انجام می دهد. همچنین 
در حال حاضر 51 هزار و 560 بســته غذایی 
یک ماهه، 41 هزار و 248 بســته غذایی 72 
ســاعته و 26 هزار و 441 بسته بهداشتی نیز 

بین زلزله زدگان توزیع شده است.

توزیع چادر به پایان رسیده است؟ 
خیــر. هنــوز توزیــع چــادر در برخــی از 
شهرســتان ها به اندازه چند صــد تخته در 

روز ادامــه دارد، خانوارهایی کــه در ارزیابی، 
مشــخص شــده منازل آن ها قابل سكونت 

نیست، هنوز هم چادر دریافت می کنند.

توزیع کمک ها در حــال حاضر در چه 
مرحله ای قرار دارد؟

ما اکنون آماده توزیع بسته های یک ماهه دوم 
هســتیم و طبق قانون، جمعیت هالل احمر 
موظف اســت تا 45 روز خدمات ارائه کند و 
عماًل در این مرحله هســتیم. شناسنامه های 
امــدادی 59 هزار نفــر را صــادر کرده ایم و 
50 هزار خانــوار هم دفترچه امــدادی برای 
دریافت اقالم اساسی گرفته اند. 40 هزار هیتر 
و همچنین 20 هزار والور در روســتاها توزیع 
کرده ایم. منطقــه در حال حاضر بیشــتر به 
سمت مستقرشدن مردم عزیز در کانكس ها 
پیش می رود و بعــد از این مرحلــه هم کار 
ساخت و ســاز و همچنین توزیع کانكس ها 
با بنیاد مسكن اســت. همچنین پنجشنبه، 
30 آذر هم روز چهلم درگذشــتگان بود که با 

 هالل احمر به 
دنبال کسب 

شهرت در راستای 
خدمت رسانی 

نیست، تمام دغدغه 
ما فارغ از این که 
چه کسی کار را 

انجام می دهد، این 
بود که خدمات در 

اولین فرصت به 
دست زلزله زدگان 
برسد، اما به هر حال 
کمی و کاستی هایی 

هم به دلیل بُعد 
وسیع آسیب وجود 

داشت

نزدیک به 4۸ میلیارد تومان در حساب هالل احمر است که 15 میلیارد تومان آن مربوط به دو 
روز اول بود. این میزان کمک نقدی جمع شده، بیانگر اعتماد مردم به هالل احمر است. میزان 

کمک های غیر نقدی هم آن قدر زیاد بود که در 20 انبار دپو داشتیم و از سایر استان ها هم 
خواهش کردیم که کمک ها را فعالً در انبارهای خود نگه دارند
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حضور مدیران دســتگاه های مختلف برگزار 
شد.  

همان طور که گفتم بر اســاس قانون، توزیع 
اقالم باید بین 45 روز تا دو ماه ادامه داشــته 
باشــد، نباید توزیع کمک هــا را آن قدر ادامه 
دهیم که اقتصاد منطقه به رکود کشیده شود 
و مغازه ها از رونق بیفتد، بلكه باید اجازه دهیم 
مردم زودتر به زندگی عادی خود بازگردند. با 
این وجود توزیع کمک هــا را تا توزیع تمامی 
اقالمی کــه در انبارها داریــم ادامه خواهیم 
داد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
کرمانشاه با اشــاره به کمک های جمع شده 
در حســاب هالل احمر گفت: نزدیک به 48 
میلیارد تومان در حساب هالل احمر است که 
15 میلیارد تومان آن مربوط بــه دو روز اول 
بود. این میزان کمک نقدی جمع شده، بیانگر 
اعتماد مردم بــه هالل احمر اســت. میزان 
کمک های غیر نقدی هم آن قدر زیاد بود که 
در 20 انبار دپو داشــتیم و از سایر استان ها 
هم خواهش کردیم که کمک هــا را فعاًل در 

انبارهای خود نگه دارند.

توزیع شــخصی کمک ها هــم ظاهراً 
دردسرهایی ایجاد کرده بود. 

توزیع شخصی کمک ها گاهی باعث می شود 
توزیع با پوشش مناســب صورت نگیرد و یا 
منطقه از نوع خاصی از اقالم اشــباع شود که 
نتیجه آن خرید و فروش برخی اقالم، آن هم 
با قیمت پایین اســت. همچنین کمک های 

مردم در این زلزله بسیار قابل توجه بود.

وضعیت درمانی و بهداشــتی از ابتدای 
زلزله تاکنون چگونه بوده است؟ 

در خصوص ســایر خدمــات جانبی هالل 
احمر در زلزله اخیر، بیمارســتان صحرایی 
هالل احمر نخستین بیمارســتانی بود که 
در منطقه بر پا شــد و فقط در روزهای اول 
نزدیک به هشــت هزار نفــر در آن خدمات 
دریافت کردند. همچنین این بیمارســتان 
هنوز هم برپاســت و تاکنون بــه 18 هزار و 
974 نفر ارائه خدمات داشــته است. حضور 
تیم های »ســحر« برای حمایت های روانی 
از خانوارهای آســیب دیده، زنان و کودکان 

بســیار مؤثر بود. این گروه، متشكل از 40 
تیم از 19 استان کشــور و 560 روانشناس 
بود و به حــدود 98 هزار نفــر ارائه خدمات 

داشتند.

حضور تیم های روانی چطور پیش رفت؟ 
فضای دوستدار کودک و حمایت روانی خیلی 
خوب پیش رفــت. این بزرگــواران در 500 
روستا هم حضور پیدا کردند و برای گروه های 
سنی مختلف، به خصوص کودکان زیر هفت 
سال، اقالم آموزشی و بهداشتی توزیع شد و 
با مهدکودکی ها ارتباط و تعامل خوبی برقرار 

کردند. 
گروه های روانشناســی و تیم حمایت روانی، 
قدم هــای بزرگی برداشــتند. روانشناســی 
رشته تخصصی خودم اســت و زحمات این 
عزیزان را واقعاً با آشنایی کامل دیدم و لمس 
کردم. حضور این تیم ها خیلی مهم اســت، 
چون افراد بعــد از حادثه، کم کــم با دلهره و 
تشویش روبه رو می شــوند، تنها می شوند و 
مدام به همه چیز فكــر می کنند و نگرانی ها و 
مشكالتشان بیشتر می شود. از این رو حضور 
افــراد متخصص روانشــناس، کمک بزرگی 

برای آن ها خواهد بود. 

یکی از موضوعاتی کــه هرازگاهی در 
فضای مجازی هم درباره اش شــایعه 
وجود دارد، توانبخشــی و فیزیوتراپی 
زمینه  این  در  اســت.  آسیب دیدگان 

مشکلی وجود دارد؟ 
در حــوزه درمــان و توانبخشــی، از همان 
روزهای اول، بیمارســتان صحرایی ســرپل 
ذهاب توســط جمعیت هالل احمر احداث 
شــد و به بیش از 20 هزار نفــر خدمات ارائه 
شد. اکنون تیم های سیار که بیش از 20 هزار 
نفر هستند، به 20 روســتای شناسایی شده 
می رونــد و هــی تیــم بهداشــت و درمان، 
مسئولیت خدمت رســانی به یک روستا را بر 
عهده دارد. مرکز مجهز فیزیوتراپی ســرپل 
ذهاب هم مشــغول فعالیت است و مشكلی 
وجود ندارد. برخی بیمــاران هم که نیازمند 
امكانات بیشــتری بودند، به تهــران منتقل 

 .شدند

فضای دوستدار 
کودک و حمایت 
روانی خیلی خوب 
پیش رفت. این 
بزرگواران در 
500 روستا هم 
حضور پیدا کردند 
و برای گروه های 
سنی مختلف، 
به خصوص کودکان 
زیر هفت سال، 
اقالم آموزشی و 
بهداشتی توزیع شد 
و با مهدکودکی ها 
ارتباط و تعامل 
خوبی برقرار 
کردند
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رئیس ســازمان داوطلبــان جمعیت هالل 
احمر، با صدور پیامی، 5 دسامبر)14 آذرماه(، 
ســالروز جهانی داوطلبان را به تمامی فعاالن 

این عرصه تبریک گفت.
متن پیام دکتر رضا اندام بدین شرح است: 

»کالم را بــه نام خداوندی آغــاز می کنم که 
مكنت را به همراه حكمت به مخلوقات خود 
ارزانی داشت، تا با خرد و حكمت خدادادی از 
دارایی و مكنت خود به همراه دیگر مخلوقات 

محروم بهره ای برابر ببرند.
امســال ســازمان داوطلبان جمعیت هالل 
احمر جمهوری اســالمی ایــران، در حالی 
روز جهانی داوطلبــان را گرامی می دارد که 
پیشــینه ای به گستره 58 ســال در عرصه 
نیكــوکاری و کنش های انسان دوســتانه را 
پشت سر گذارده اســت. سازمانی که گرچه 
زاده نیاز جامعه عصر خــود بود، اما تار و پود 
آن از خصلــت و خوی نوع دوســتانه مردم 
نیكوکار ایران زمین، ســنت ها و آیین های 

آنان تنیده شده است.
امید جمعیــت هالل احمر بــه داوطلبانش 
برای ساختن آینده کشــور و این سرزمین 
زیاد اســت و دیگران را نیز به این امیدواری 
فــرا می خواند و ایــن امیدواری به ســبب 
آن اســت که روزبه روز اعضــا و داوطلبانش 
پیام مهربانی، صلح و نوع دوســتی را سینه 
به ســینه نقــل می کنند و پاســخگویی به 
پرســش هایی که بیانگر چالش های زندگی 

امروز و فردای ما و نســل های آینده است را 
وظیفه خود می دانند. به عالوه، فعالیت های 
خیرخواهانه جمعیــت هالل احمر نمادی از 
به کمک طلبیدن مهرورزی و تمرینی برای 
گام نهادن در مســیر تفكرات خیرخواهانه و 
انسان دوستانه و دست یافتن به راه حل های 
مناســب بــرای بهتــر ســاختن جهانــی 

شایسته تر است. 
مطمئن هستم که توانمندی های فراوان شما 
داوطلبان پرتالش، زمینه ســاز زندگی بهتر،  
سربلندی بیشــتر و ایفای فهمی شایسته تر 
برای تمدن نوین ایرانیـ  اســالمی در میان 

ملت های جهان است.
هــالل  جمعیــت  داوطلبــان  ســازمان 
احمــر جمهوری اســالمی ایران در ســایه 
رهنمودهای مقام معظم رهبری )دامه عزه( 
و ریاست محترم جمهور، همواره با همكاری 
داوطلبان در امدادرسانی و بازسازی و ایجاد 

فضای همگرایی جهانی کوشا بوده و هست.
باید اذعان داشت ســازمان داوطلبان از بدو 
تأســیس، با ارزیابی توانمندی هــای خود و 
نیازهای ابتدایی جامعه و به ویژه قشــرهای 
محروم، حیطــه فعالیت خود را بر اســاس 
کمبودها و کاســتی های ملمــوس اجتماع، 
طرح و بالدرنــگ اقدام به اجــرای آن کرده 

است.
ـ  اشاعه و نشر فرهنگ داوطلبی 

ـ فرهنگ ســازی برای اقدامات پیشــگیرانه 

درباره سالمت جامعه
ـ حمایت مادی و روانی از قشرهای فرودست 

اقتصادی
ـ کمک به توانمندســازی افراد برای مقابله با 

حوادث، مشكالت معیشتی و...
ـ تشــكیل کالس های آموزشــی و پرداخت 
کمک هزینه تحصیلــی بــه دانش آموزان و 

دانشجویان مستعد کشور
ـ ارائه خدمات متنوع به سالمندان

ـ حمایت اجتماعی از بیماران نیازمند
از جمله کارهای این سازمان است که در ابتدا 
شاید در مقیاس و جامعة هدف کوچک آغاز 
شد، ولی رفته رفته به ابعاد آن افزوده می شود 
و تمام ســعی این ســازمان بر این است تا به 
تدریج اعمال نوع دوستانه به صورت گروهی 
رواج یابد و بــه طور نظام منــد، هماهنگ و 
منســجم، با همكاری انجمن ها، سازمان ها و 
موسسات خیریه مختلف، کارهای ماندگاری 

برای کشور صورت گیرد.
»نكوداشــت خدمات داوطلبانه در سراســر 
کشــور«، فرصت مغتنمی بــرای بازخوانی 
و تبییــن اندیشــه بلند داوطلبی اســت که 
امیدوارم نقطه حرکتی برای یافتن شــیوه ها 
و ابزارهای تحقق امیدهای جامعه باشــد که 
غفلت از این مهم، روزهای دشــواری را برای 
بشــریت رقم خواهد زد و اگــر چنین کنیم، 
زندگی بهتــر و شایســته تری در انتظارمان 

 ».خواهد بود

پیام رئیس سازمان 
داوطلبان جمعیت هالل 

احمر در روز جهانی 
داوطلبان

اندیشه بلند 
داوطلبی

پیام
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تکلیف

نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر، 
در مراســم »گلبانگ رهایی« که به مناسبت 
سالروز صدور دومین پیام رهبر معظم انقالب 
به جوانــان اروپایی و آمریكای شــمالی، در 
حسینیه پیروان شــهدای کربالی شهر ری 
برگزار شــد گفت: باید در برابــر برنامه های 
اسالم هراسی جوامع غربی ایستاد و هوشیار 

بود.
حجت االسالم والمسلمین معزی که سال ها 
به عنوان نماینده ولی فقیه در انگلســتان و 
اتریش، ریاست مراکز اســالمی لندن و وین 
را بر عهده داشــته، در ابتدای ســخنان خود 
با تقدیر از برگــزار کننــدگان این همایش 
به تبیین حوادث و حقایــق تاریخی از افول 
مذهب و معنویت در دنیــا پرداخت و گفت: 

مســئله جنگ جهانی اول در ابتــدای قرن 
بیستم ضربه شــدیدی بر پیكره مذهب وارد 

کرد.
سپس ایشــان به شــكل گیری مارکسیسم 
و مخالفــت آن تفكــر بــا مذهب اشــاره و 
خاطرنشــان کرد: لیبرال ها نیز بــا مذاهب 
سر سازش نداشــته و برای حذف آن از بدنه 

اجتماع تالش می کنند.
او با تأکید بــر این که تا قبل از ســال 1979 
میالدی و پیروزی شكوهمند انقالب اسالمی، 
هیچ گاه نگاه مثبت و مؤثری از نقش سازنده 
مذهب در یكپارچه ســازی ملت هــا در دنیا 
وجود نداشــت، افزود: انقالب اســالمی این 
تفكر غلط را در سراسر جهان زیر سؤال برد و 
نشان داد که عامل حرکت یكپارچه، منسجم 
و متحد یک ملت می تواند مذهب و اعتقادات 

دینی و معنوی باشد.
حجت السالم والمســلمین معزی ادامه داد: 
همین انگیزه هــای الهی و معنــوی در بدنه 
انقالب سبب شــد تا دنیا بعد از پیروزی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی، مذهب را به مثابه 
یک نیروی مؤثر در شكل گیری یک حكومت 

بداند.
نماینده رهبر انقالب در هــالل احمر افزود: 
البته مشــاهده تأثیرپذیری ملت از اعتقادات 
مذهبی و معنوی خود، امروز سبب شده است 
لیبرالیســت هایی که جز به آزادی و رهایی 
بدون قید و بند نمی اندیشند، مانع گسترش 
مذاهــب و همچنین اســالم در جوامع خود 

شوند.
او در بخش بعدی ســخنان خود بــا تكیه بر 
وجود میلیون ها بستر فاسد در فضای مجازی 
که در دســترس جوانان اروپایی، آمریكایی و 
سایر جوانان سراســر دنیا قرار دارد، تصریح 
کرد: این حرکت های ضــد دین و متناقض با 
فطرت پاک بشری اســت که امروزه مانع از 
رسیدن چهره واقعی اســالم در دنیای غرب 

شده است.
حجت االسالم والمسلمین معزی، با یادآوری 
این مســئله که اکنون تفكــرات منحرف و 
غلط جوامع اروپایــی و آمریكایی، نه تنها در 
برخــی زمان ها علیه مســیحیت نیز حرکت 
کرده و اساســاً با هرگونه مذهبــی مخالف 

اســت، خاطرنشــان کرد: این مخالفت علیه 
اسالم و ممانعت از نشــر حقایق آن روزبه روز 

گسترده تر می شود.
او در همیــن زمینه ادامه داد: هر روز شــاهد 
نشان دادن چهره های واهی از خشونت، ضد 
آزادی، ضد علم و ضد زن در دین اســالم در 
سراســر دنیا هســتیم که خود دلیل داشتن 
برنامه ای هدفمند برای نابودی دین اســالم 

است.
نماینده سابق ولی فقیه در انگلستان و اتریش 
افزود: البته این ذهنیت هــای غلط و تعمیم 
آن به جوامع جــوان اروپایــی و آمریكایی و 
همچنین ممانعت از رســیدن حقایق واقعی 
از اســالم و تفكرات سراســر پاکی، عدالت و 
معنویت آن به همین جوانان، در 25 ســال 
اخیر با شــكل گیری القاعده تشدید و اکنون 
با گروهک های تروریســتی و داعش بیش از 

پیش دیده می شود.
رئیس سابق مرکز اسالمی لندن و اتریش به 
تبلیغات گســترده در خصوص حذف دین و 
همچنین علیه اسالم در کشورهای اروپایی و 
آمریكایی اشاره کرد و افزود: احساس تكلیف 
رهبر فرزانــه انقالب اســالمی در خصوص 
جلوگیری از نابودی فكری آنان سبب شد تا با 
ارسال نامه ای خطاب به آنان، به تبیین چهره 

واقعی و روشن اسالم بپردازند.
او خاطر نشان کرد: اساســاً مخالفت جوامع 
لیبرال با اسالم به دلیل رشد، ترقی و بالندگی 
روزافــزون آن اســت، اما با تمام مشــكالت 
موجود علیه اســالم در اروپا، امروز گرایش به 

این دین الهی در آن جوامع نیز دیده می شود.
نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
بار دیگر با یادآوری همــه مقاومت ها در برابر 
رشد دین اسالم در دنیا تصریح کرد: البته این 
تالش ها تاکنون بی نتیجه بوده، چرا که امروز 
اسالم بیش از گذشته در جوامع سراسر دنیا 

نفوذ کرده است.
او با اشــاره به این که باید برای نشــان دادن 
چهره واقعی اسالم در دنیا تالش کنیم، افزود: 
بی تفاوتی به مخدوش نشــان دادن اســالم 
و مسئله اســالم هراســی، نكته ای است که 
جامعه غرب به دنبال آن اســت و باید در این 

 .خصوص هوشیار بود

حجت االسالم والمسلمین معزی در 
همایش گلبانگ رهایی تاکید کرد

ایستادگی 
در برابر 
اسالم هراسی
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مراســم ســومین ســالگرد ارتحال آیت اهلل 
ســید علی غیوری، نماینــده فقید ولی فقیه 
در جمعیت هــالل  احمر و شهرســتان  ری، 
با حضور جمعــی از مســئوالن، امدادگران، 
خانواده های معظم شــهدا و مردم مؤمن ری 

در مسجد امام حسن عسگری)ع( برگزار شد.
حجت االســالم محمد تقی عبــدوس، دبیر 
جامعه وعــاظ تهران در این مراســم به بیان 
ویژگی های بارز آیت اهلل غیــوری پرداخت و 
اظهار کرد: یكی از مباحــث مهم قرآن کریم 
بحث سنت هاســت. منظور از ســنت، قانون 
اســت. این جهان بدون مدیر اداره نمی شود، 

خداوند سنت ها را مدیریت می کند.
او افزود: یكی از این ســنت ها، سنت جبران 

است؛ یعنی کســی که کار خوبی انجام بدهد 
خداوند در این دنیــا کار او را تالفی و جبران 
می کند. انفاق فقط مال نیست، گاهی ممكن 
است کسی آبرو، علم، وقت و مسئولیت خود 

را انفاق کند.
حجت االســالم عبدوس افزود: بر اساس آیه 
160سوره انعام، هر کســی کار خوبی انجام 
دهد، خداوند 10برابر کار نیــک او را جبران 

می کند.
مجید شیرخدا، مدیرعامل مجتمع و صندوق 
قرض الحســنه امام حسن عســگری)ع( هم 
در این مراســم گفت: مؤسسه خیریه باقیات 
صالحات در ســال 73 توسط شخص آیت اهلل 
غیوری تأســیس شــد و هدفــش کمک به 

روحانیون نیازمند و کسانی بود که در شرف 
ازدواج هستند.

او بــا بیــان این کــه مســجد امام حســن 
عســگری)ع( قبل از پیروزی انقالب توسط 
آیت اهلل غیوری تأسیس شد، افزود: شخصی از 
شهر ری به حضور امام خمینی)ره( در نجف 
مراجعه کــرده بود که امام راحــل فرمودند؛ 
برای مسائل خود در ری به سید علی غیوری 

مراجعه کنید.
آیت اهلل غیوری  عالوه  بر فعالیت های  سیاسی ، 
در امور فرهنگی  و عمرانی  فعال  بوده  و به جز 
احداث  مسجد و مدرسه  در شهر ری ، به  هنگام  
تبعید برای  خرید زمین  مدرســه  عترت  قم  

.مساعدت  کرد

رئیس جمعیت هالل احمر در حكمی محمود 
محمدی نســب را به سمت دبیرکل جمعیت 

هالل احمر منصوب کرد.
علی اصغــر پیونــدی در حكمــی محمود 
محمدی نســب را به سمت دبیرکل جمعیت 
هالل احمــر منصوب کــرد. جزئیــات این 

انتصاب به شرح زیر است:
»با عنایت به مراتب تعهــد و تجربیات ارزندة 
جنابعالی، در اجرای بند یک از ماده 9 قانون 
اساســنامه جمعیت، به موجــب این ابالغ 
به عنــوان »دبیرکل جمعیت هــالل احمر« 

منصوب می شوید.
خدمت در جمعیت هــالل احمر جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان مظهر بشر دوستی 
ملت ایران و اساسی ترین خدمات داوطلبانه 
در کشور افتخاری بزرگ و مسئولیتی خطیر 
است. بر این اســاس انتظار دارم در چارچوب 

موازین قانونی و شرعی و سیاست ها و اسناد 
باالدســتی به ویژه برنامة 5 ســالة جمعیت 
هــالل احمر، بــا رعایت مشــی اعتــدال و 
مشارکت جویی و تحول خواهی و نیز با تكیه بر 
نیرو و نشاط جوانی، نسبت به تقویت انسجام 
درون ســازمانی و تعامالت برون ســازمانی 
برای تحقق اهداف متعالی و انسان  دوستانه 
جمعیت هالل احمر و حرکت پرشــتاب در 
مسیر کمک به محرومان و رسیدن به جایگاه 

مطلوب در زمینه کرامت انســانی در سطح 
ملی اهتمام کنید.

در این مسیر بر تقویت اعتماد عمومی به عنوان 
سرمایه اجتماعی و بسترســازی برای جلب 
مشارکت بیش از پیش هم میهنان، بهره گیری 
از همة ظرفیت های خانــواده بزرگ جمعیت 
هالل احمر به ویژه نشــاط و ابتكار و پشتكار 
جوانان، و نیز رویكرد علمی در سیاست گذاری 
و مدیریت و ارزیابی عملكرد برای شناسایی و 
رفع کاســتی ها و پیش بینی خدمات مطلوب 

برای آینده تأکید می نمایم.
بالندگی و توفیق روزافزون شما را در خدمت 
به مردم شــریف ایران در جهت اهداف واالی 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، 

از درگاه خداوند یگانه و مهربان مسئلت دارم«
محمدی نســب پیش از این رئیــس حوزه 
.ریاست جمعیت هالل احمر بوده است

مراسم سومین سالگرد 
ارتحال آیت اهلل غیوری 
برگزار شد

انتصاب دبیر کل هالل احمر
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بین الملل

نهضت صلیب ســرخ و هالل احمر همیشــه 
در خط مقــدم آمادگــی و پاســخگوئی به 
ســوانح در شــهرها بوده اســت، امــا روند 
ســریع شهرســازی، چالش های جدی برای 
سازمان های بشردوســتانه و توسعه ای ایجاد 
می کند. کتاب راهنمای »مشارکت در ایجاد 
تــاب آوری شــهری«، حاصل مشــارکت در 
خصوص مدیریت و کاهش خطر شهری میان 
فدراســیون بین المللی جمعیت های صلیب 
ســرخ، هالل احمر و جمعیت هــالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران است که برای پاسخ 
به نیازهای فزاینده جمعیت های ملی صلیب 
ســرخ و هالل احمــر در مدیریــت و کاهش 
خطرات شهری و نیز ایجاد تاب آوری جوامع در 

شهرها تهیه شده است.
این راهنما دستورالعمل عملیاتی نیست، بلكه 
رویكردی تحلیلی و استراتژیک برای تاب آوری 
شهری است که ریشه دالیل خطرات شهری 
و عواقب بشردوستانه آن را بیان می کند. این 
راهنما، بافت و مفاهیم شهری جامعه، خطرات، 
تهدیدات و تاب آوری در شهرها و رابطه آن ها 
با توســعه و گسترش شــهری را مورد تجزیه 
و تحلیل قرار داده و همچنیــن راه هایی را که 
به واســطه آن نهضت می تواند به طور مؤثر در 
کاهش خطــرات، مدیریت شــهری و ایجاد 
تاب آوری مداخله کند، ارائه می دهد. محتوای 
این راهنما با یافته های بســیاری از پروژه های 

شهری در زمان مشارکت همسوست. 
این راهنما ابتدا بــرای جمعیت های صلیب 
ســرخ و هالل احمر به نــگارش درآمد، اما به 
سازمان های جامعه محور نیز برای برنامه ریزی 
و تحقق تاب آوری در شــهرها کمک می کند. 

آژانس های سازمان ملل و سازمان های دولتی 
می توانند از این راهنما بــرای درک بهتر ابعاد 
اجتماعــی کاهش خطر ســوانح شــهری و 
تاب آوری بهره مند شوند و همچنین از نظرات 
و رویكرد ســازمان های جامعه محــور در این 

حوزه استفاده کند.
جاگان چاپاگان، معاون دبیــرکل برنامه ها و 
عملیات بین المللی، در این زمینه اظهار کرد 
که ایــن برنامه نتیجه همكاری گســترده در 

نهضت است.
او افزود: نتایج مشــارکت، از جمله راهنمای 
یادشده، خروجی فعالیت های مشترک وسیع 
با همكاری و حمایت بسیاری از جمعیت های 
ملی، دفاتر منطقه ای فدراسیون بین المللی و 
نیز شرکای فدراسیون از سال 2013 تا 2016 
است. خطرات شهری یكی از چالش های اصلی 
جهانی با تأثیرات شدید بشری است و امیدوارم 
که نتایج مشــارکت و این راهنمــا بتواند به 
طرح ها و برنامه های جمعیت های ملی درایجاد 
و گسترش تاب آوری و پاسخ بهتر به نیازهای 
بشردوستانه در شهرها کمک کند. همچنین 
از طرف فدراســیون بین المللی جمعیت های 
صلیب سرخ، هالل احمر و جمعیت های ملی 
که در این پروژه همكاری داشتند، صمیمانه از 
جمعیت هالل احمر ایران بابت همكاری مهم و 

صادقانه در این حوزه تشكر می کنم.
محمــد شــهاب الدین محمــدی عراقــی، 
معاون امور بین الملل و حقوق بشردوســتانه 
جمعیت هالل احمر ایران نیز در این زمینه، 
اذعان کــرد: جمعیت های صلیب ســرخ و 
هالل احمر باید ظرفیت های خود را توســعه 
بخشــیده و بــرای تــاب آوری آمادگی های 

بهتری داشــته باشند و پاسخگوی 
بحران های بشردوستانه در شهرها و 
حوزه های شهری باشند. مشارکت 
با فدراســیون بین المللــی در این 
اولویت مهم و نتایج کسب شــده، 
موجب افتخار جمعیت هالل احمر 
ایران اســت. گزارش منتشرشده 
شــاهدی برای اهمیت تاب آوری 
شهری و موفقیت های این مشارکت 
اســت. جا دارد از ســوی جمعیت 
هــالل احمــر ایــران از دبیرخانه 
فدراســیون بین المللی برای حمایت کامل 
خود و تمامی جمعیت های ملــی که در این 
مشارکت و حضور داشــتند و در دستیابی به 
اهداف آن مساعدت کردند، صمیمانه تشكر 
کنیم. مصطفــی محقق، مدیــر همكاری در 
کاهش خطرات و مدیریت ســوانح شــهری 
فدراسیون هم در این زمینه با اذعان بر این که 
این راهنما پاسخی الزم برای سوانح رو به رشد 
شــهری اســت، افزود: همواره در خط مقدم 
فعالیت های بشردوستانه در شهرها بوده ایم، 
اما پیچیدگی فزاینده مفاهیم شهری، نیازمند 
راه های خالقانه و مؤثرتر برای پاسخ به نیازهای 

بشردوستانه است.
او گفت: مشــارکت در زمینه کاهش خطر و 
مدیریت سوانح شــهری، از تالش های وسیع 
فدراســیون بین المللی در کمــک به اعضای 
نهضت، بــرای درک بهتر، تجزیــه و تحلیل 
خطرات شــهری، بهبود برنامه ریــزی برای 
ایجاد تاب آوری شــهری و کاهــش خطر به 
شــمار می رود. در چارچوب این مشــارکت، 
بیش از 80 جمعیــت ملی در نشســت ها و 
مشــاوره های منطقه ای حضور داشتند و پنج 
پروژه در شــهرهای جاکارتا، الپــاز، نایروبی، 
تهران و ایروان، با همكاری جمعیت های ملی 
مربوطه شــان به اجرا درآمد. در واقع در شروع 
راهی طوالنی برای ایجاد تاب آوری شــهری 
در برابر سوانح هستیم، اما نتایج این مشارکت 
و انتشــار گزارش نهایی آن ممكن است برای 
جمهعیت های ملی و شــرکای فدراســیون 
بین الملی کمكی باشد تا کمک رسانی بهتری 
به جوامع شهری و مردم آســیب دیده در این 

 .مسیر انجام شود

با مشارکت فدراسیون بین المللی صلیب  سرخ 
هالل  احمر و جمعیت هالل احمر ایران منتشر شد

کتاب راهنمای مشارکت 
در ایجاد تاب آوری شهری
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به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

SMS

    15 بهمن
ل پیام تا

زمان ارسا

01
رمان ارغوانی نوشته کیست؟

کر د( الیس وا ج( هنینگ مانکل   ب( روآلد دال   الف( هنریک برودر  

02
در سال 1296ش، یهودیان چند کیلومتر مربع از مساحت کل فلسطین را در اختیار داشتند؟

د( 1500 کیلومتر مربع ج( 1000 کیلومتر مربع   ب( 700 کیلومتر مربع   الف( 650 کیلومتر مربع  

03
فلسطینیان چند درصد از زمین های خود را به یهودیان فروخته بودند؟

د( 12 درصد ج( 2.5 درصد   ب( 20 درصد    الف( 10 درصد  

04
بیت المقدس چند قرن قدمت دارد؟

د( 20 قرن ج( 45 قرن    ب( 35 قرن    الف( 40 قرن   

08
قالب بیشتر سرده های صائب چیست؟

د( رباعی ج( غزل    ب( مثنوی    الف( قصیده   

06
عبارت »رحماء بینهم« در کدام سوره قرآن آمده است؟

د( فتح ج( واقعه    ب( نصر    الف( جمعه   

07
غزل »رو سر بنه به بالین« سروده کیست؟

د( سعدی ج( حافظ    ب( عطار    الف( مولوی   

05
در یک سال و نیم اول انقالب چند کودتا به راه افتاد؟

د( 17 ج( 15    ب( 13    الف( 12    

نویسنده کتاب »مردم چرا به سینما می روند« کیست؟10

د( حسین منصوری ج( مهرداد رضایی فر   ب( لیان موریارتی   الف( داود ضامنی  

09
کارگردان فیلم »چ« کیست؟

د( تقوایی ج( مهرجویی   ب( حاتمی کیا   الف( آبیار   


