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راهــــــــبرد

سرمشق 
امسال

خالصه تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در سخنرانی نوروزی

ما می توانیم 1
همه  مشکالت کشور قابل حل است؛ ما در کشور هیچ مشــکلی که قابل حل نباشد نداریم؛ هیچ مشکلی که 
کلید آن و حّل آن دست بیگانه ها باشــد نداریم. مشکالت هست، اّما همه  مشــکالت کشور قابل حل است، 

کلیدش هم دست خود مّلت ایران و مسئولین کشور است.

پرچم انقالب افراشته است ۲
انقالب با قــدرت و با نشــاط دارد پیش مــی رود؛ چهل ســالگی انقــالب دوران پیــری انقالب نیســت، دوران 
عقب گرد انقالب نیست، دوران پختگی و نشاط انقالب است. انقالب در چهل سالگی، بحمداهّلل با قدرت، 

با حفظ شعارها و با برافراشته بودن پرچم های اصلی، همچنان دارد به پیش می رود.

جوانگرایی در مدیریت ۳
جوانان ما در همه  میدان ها ســرمایه  امید کشورند؛ جوانان خیلی باارزشــند. در صنایع برتر، جوان ها هستند 
که مشــغول فّعالّیتنــد؛ در مســائل فرهنگ و هنــر، جوان ها هســتند کــه مشــغول فّعالّیتنــد؛ در نظامی گری و 
فرماندهی، جوان ها هســتند کــه نقش آفرینی می کننــد؛ در مدیرّیــت هم هرجــا جوان ها باشــند، مدیرّیت، 
مدیرّیت با نشاط تری خواهد بود و توصیه  ما این اســت که در مدیرّیت های مختلف، جوان ها بیشتر به کار 

گرفته شوند و بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

پایبندی نسل سوم و چهارم به انقالب ۴
دشــمن امیدوار بودـ  این نکته مهم اســتـ  که نســل ســّوم انقالب و نســل چهارم انقالب از انقــالب روگردان 
بشــوند، ]ولی[ امروز گرایش و پایبندی نســل ســّوم و چهارم انقالب به انقالب و عالقه مندی عمیق و پخته  
گر بیشتر نباشد کمتر نیست. دشمن ســعی می کند مشکالت را بزرگنمایی کند  آن ها به انقالب، از نسل اّول ا
و به مراتب بزرگ تر و بیشــتر از آن مقداری که هســت نشــان بدهد. همه  این مشــکالت، به توفیق الهی و به 
هدایت الهی، به دســت جوان های ما قابل حل اســت. دشــمن از بالندگی نســل جوان ما به شــّدت نگران و 
عصبانی است. این که شما دیدید دشــمن هاـ  آمریکایی ها و غربی هاـ  این قدر با سانتریفیوژهای ما مخالفت 
کردند، فقط به خاطر این نبود که این ســانتریفیوژها اورانیوم را غنی می کند، بلکه بیشــتر از آن به خاطر این 
بود کــه این حرکــِت علمی، ذهــن جوانان مــا را غنی می کنــد، آن ها را آمــاده می کند بــرای کارهــای بزرگ تر؛ 
بیشــتر از این جهت کــه توانایی جمهوری اســالمی را در بالنده ســاختِن نســِل جواِن کشــور نشــان می دهد. 
من به شــما عرض بکنــم جوان های عزیز مــا، این کشــور را خواهند ســاخت، بهتــر از آن چیزی کــه در ذهن 
نســل قبلیـ  که نسل ماستـ  وجود داشــته است؛ ان شــاء اهّلل بهتر خواهند ســاخت و خواهند توانست پرچم 

استقالل و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است، بلندتر کنند.

حــــضرت  انقلــــاب  معظــــم  رهبـر 
آیــــــت اهلل العظـــمـــی خـــامـــنـــه ای 
)مدظله العالی( در انتهای بیانات 
جمـع  در  نـو  سـال  آغـاز  سـخنرانی  در  خـود 
زائـران حـرم امـام رضا)علیـه السـام( مطالب 
را در چهـار نکتـه کلیـدی خاصـه کردند. این 
نـکات کـه چکیـده فرمایشـات ایشـان در ایـن 
سـخنرانی اسـت، سرمشـق امسـال مـردم و 
مسـئوالن بـرای پیمـودن مسـیر پیشـرفت و 

عـزت کشـور بـه شـمار مـی رود.

مدیرهنریودبیرعکس:مجید نیک خصلت
صفحهآرایی:  محمد پویا

ویراستار:   زهرا عزیزی 
مسئولتوزیع: فیروز شیخی

باسپاسازهمراهی:
 حامد جبلی، فاطمه صادقی،  فرزین صالحی 
 و مسئوالن محترم  دفاتر نمایندگی ولی فقیه 

در جمعیت هالل احمر استان ها
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اســت، مانند کســی اســت کــه در خیمــه امــام و همــراه او بوده 
است.« این معرفت و شــناخت، آن قدر مهم اســت که در کالم 
معصومان)ع( توصیه شده که برای به دســت آوردن آن، الزم 

است از خداوند طلب یاری شود.
ح شــد، معرفــت بــه جایــگاه امــام در  کنــون مطــر آنچــه تا
مجموعه نظام هســتی اســت. او حّجت پروردگار و جانشین 
به حــق پیامبر و پیشــوای همه مردم اســت که اطاعــِت او بر 
همگان واجب اســت؛ چــرا که اطاعــت از او همــان اطاعت از 

خداست.
یکی دیگــر از ابعاد معرفت امام، شــناختن ســیره و صفات امام 
اســت. این ُبعد از شــناخت، تأثیــر عملــی گســترده ای در رفتار 
و ُخلق و خــوی منتظــر می گــذارد و بدیهی اســت که هــر اندازه 
گون زندگی امــام و حّجت الهی  معرفت انســان به زوایای گونا
گون زندگی  بیشتر و عمیق تر باشــد، آثار آن در بخش  های گونا

او بیشتر خواهد بود.

   الگوپذیری
وقتی معرفت به امام و جلوه  های زیبــای رفتاری آن بزرگوار به 
دســت آمد، ســخن از پیروی و الگو گرفتن از آن مظهر کماالت 
بــه میــان می آیــد. بــه راســتی آن کــس کــه در تقــوا، عبــادت، 
ساده زیســتی، ســخاوت، صبر و همه فضائل اخالقی دنباله رو 
امــام و مراد خویش اســت، چــه رتبه بلنــدی نــزد آن رهبر الهی 
خواهــد داشــت و آن گاه کــه به حضــور مقدســش بار یابــد، چه 

سربلند و سرافراز خواهد بود؟
آیا جز این است که منتظری که در طلب زیباترین پدیده عالم 
است، خود را به خوبی  ها می آراید و از زشتی  ها و رذایل اخالقی 
دوری می کند و در مســیر انتظار همــواره مراقب افــکار و اعمال 
خویش است؟ وگرنه افتادن به دام بدی  ها، رفته رفته فاصله 

این منم
گم شده ام که 

وظایف منتظران چیست؟

   شناخت امام
پیمودن جاده انتظار، بدون شناختن اماِم منتَظر ممکن نیست. اســتقامت و پایداری در وادی 
انتظار، وابسته به درک صحیح از پیشوای موعود است. بنابراین عالوه بر شناخت امام به اسم 
گاهی کافــی به دســت آورد. ابونصر که از  و نســب، الزم اســت از جایگاه امام و رتبه و مقــام او نیز آ
خدمت گزاران امام حســن عســکری)ع( اســت، پیش از غیبت امــام مهدی)عج( بــه حضور آن 
حضرت می رســد. امام مهدی)عج( از او می پرسد: »آیا مرا می شناسی؟« پاســخ می دهد: »آری؛ 
شما سرور من و فرزند سرور من هستید.« امام)ع( می فرماید: »مقصود من چنین شناختی نبود.« 
ابونصــر می گوید: »خودتــان بفرمایید.« امــام)ع( می فرماید: »مــن آخرین جانشــین پیامبر خدا 

هستم و خداوند به ]برکت[ من بال را از خاندان و شیعیانم دور می کند.«
کنون خود را در جبهه امام می بیند و احساس  گر معرفت امام برای منتظر حاضر شــود، او از هم ا ا
می کند که در خیمــه امام و کنــار او قرار گرفته اســت. بنابرایــن لحظه ای در تالش بــرای تقویت 

جبهه امام خویش کوتاهی نمی کند.
امــام باقــر)ع( فرمود: »کســی کــه بمیــرد، در حالی کــه امام خــود را شــناخته باشــد، جلــو افتادن 
یا تأخیر امــر ]ظهور[ بــه او زیان نمی رســاند و کســی که بمیــرد و حال آن کــه امام خود را شــناخته 

دوره غیبت امام مهدی)عج( دوراِن سـختی اسـت که شـیعه در فراق امام مهربان 
خـود سـپری می کنـد، ولـی امیـد بـه آمـدن او، دل و جـان آن  هـا را شـور و نشـاط 
می بخشـد و تحّمـل سـختی  ها و دشـمنی  ها را آسـان می کنـد. ایـن امیـد و آرزوی 
ظهـور او کـه همیشـه و همه جـا بـرای انسـان  های مؤمـن، نجات بخـش و راهگشـا بـوده، در 
روایات اسـامی، »انتظار« نامیده شـده اسـت؛ انتظاری که منتظران را به امام موعود خود 
وصـل می کنـد و مرهمـی بـر زخـم فـراق ایشـان اسـت. آری؛ »انتظـار« آن اکسـیر ارزشـمندی 
اسـت کـه مؤمنـان منتظـر در دوره غیبـت را آمـاده اسـتقبال از ظهـور مهـدی موعـود می کنـد و 
راه و رسـم چگونه زیسـتن را به آن  ها می آموزد. در روایات و بیانات پیشـوایان دین، وظایف 
فراوانی برای منتظران ظهور بیان شـده اسـت که در این جا مهم  ترین آن  ها را بیان می کنیم. 
محمدامیـن باالدسـتیان، محمدمهـدی حائری پور و مهدی یوسـفیان در گفتـاری در کتاب 

»نگیـن آفرینـش« بـه ایـن موضوعـات پرداخته انـد کـه گلچینـی از آن را می خوانید.

محمدامین  باالدستیان
محمدمهدی حائری پور

مهدی یوسفیان
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او و معشــوق خوبان را زیادتر خواهد کرد و این، حقیقتی اســت 
که در بیان هشداردهنده آن امام موعود آمده است: »هیچ چیز 
ما را از شــیعیان جدا نکرده اســت، مگر آنچه از کارهای ایشان 
که به ما می رســد؛ اعمالی که خوشــایند ما نیســت و از شیعیان 

انتظار نداریم.«
نهایت آرزوی منتظران، آن است که در برپایی دولت مهدوی 
و حکومت عدل جهانی سهمی داشته باشند و افتخار یاوری و 
همراهی آخرین حّجت حق را به دست آورند، ولی مگر نیل به 
چنین سعادت بزرگی جز با خودسازی و آراستگی اخالقی میّسر 
اســت؟ امام صــادق)ع( فرمود: »هرکــس دوســت دارد از یاران 
حضرت قائم)عج( باشد، باید منتظر باشد و در حال انتظار، به 
پرهیزکاری و اخالق نیکو رفتار کند.« روشــن است که در مسیر 
تحقق چنین خواسته ای، هیچ الگو و نمونه ای برتر از آن امام 

بزرگوار که آینه تمام زیبایی  هاست، یافت نمی شود.

   یاِد امام
آنچه منتظران را در کســب معرفِت امام و پیــروی از آن بزرگوار 
یــاری می دهــد و پایــداری در راه انتظــار را بــه دنبــال دارد، 
پیوستگی و ارتباط مداوم با آن طبیب جان  هاست. به راستی 
وقتی آن امام مهربان اّمت، همیشه و همه جا به حال شیعیان 
خود نظــر دارد و لحظــه ای آن  هــا را از یــاد نمی برد، آیا رواســت 
که دلــدادگان روی او به دنیا و تعّلقات آن ســرگرم شــوند و از آن 
عزیــز، غافــل و بی خبــر بماننــد؟ راه و رســم دوســتی و محّبت 
آن اســت که در همه حال او را بــر خود و دیگران مقــدم بدارند. 
وقتی بر ســجاده دعا می نشینند، آغاز دعا ایشــان باشد و برای 
ج آن حضرت دعا کنند که آن بزرگوار خود فرمود:  سالمتی و فر
ج شــما در همان  ج بســیار دعا کنیــد که فــر »بــرای تعجیل فــر

است.«

   وحدت و همدلی در عهد
ح و برنامه ای  از وظایف تک تک افراد قبیله انتظار کــه بگذریم، جمعیت منتظران نیز باید طــر
داشته باشند که در راستای اهداف امام و حّجت الهی باشد. به بیان دیگر، اجتماع منتظر، الزم 

است تالش و حرکت خود را در مسیر رضایت رهبر موعود قرار دهد.
بنابرایــن جامعه منتظر بر آن اســت کــه عهد و پیمــان خود با امــام را به انجــام رســاند، تا زمینه 
مناسب برای ظهور دولت مهدوی فراهم شود. امام عصر)عج( در یکی از بیانات خود به چنین 

جمعیتی این گونه بشارت داده است:
گر شــیعیان ماـ  که خداونــد آنــان را در راه اطاعتش یــاری دهدـ  در وفــای پیمانی که از ایشــان  »ا
گرفته شــده، یکــدل و مصمم باشــند، البّتــه نعمت دیــدار از آنــان به تأخیــر نمی افتد و ســعادت 
مالقات ما بــرای آن  ها بــا معرفت کامل و راســتین به مــا، تعجیل می شــود.« آن عهــد و پیمان، 
همان اســت که در کتاب خدا و ســخنان نمایندگان خدا آمده اســت که مهم ترین آن  ها را بیان 

می کنیم:
۱. تالش در جهــت پیــروی از امامان)ع(، دوســتی با دوســتان آن بزرگــواران و بیزاری جســتن از 
دشــمنان آن  ها. امام باقر)ع( از پیامبــر خدا)ص( روایت کرده اســت که فرمود: »خوشــا به حال 
آن که قائم خاندان مرا درک کنــد؛ در حالی که پیش از دوران قیام، بــه او و امامان قبل از او اقتدا 
کرده و از دشمنان ایشان، اعالم بیزاری کرده باشــد. آنان دوستان و همراهاِن من و گرامی ترین 

امت من، در نزد من هستند.«
2. جمعیت منتظران در مقابل بدعت  ها و انحراف  ها در دین و رواج منکرات و زشتی  ها در سطح 
جامعه، بی تفاوت نیســتند. نیز در برابر فراموش شــدن ســّنت  های نیکو و ارزش  های اخالقی از 
کنش نشــان می دهند. این، پیمانی اســت که بر اســاس تعالیم قرآن بر دوش منتظران  خود وا
نهاده شــده اســت. خداوند می فرماید: »باید که از میان شــما گروهی باشــند که بــه خیر دعوت 
کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ اینان رستگارانند.« بدون شک، سنت  های اسالمی از 

مصادیق »خیر« و »معروف« و بدعت  ها از نمونه  های روشن »منکر« هستند.
۳. جامعه منتظر در برخورد با دیگران وظیفه دارد که تعاون و همکاری را سر فصل برنامه  های 
خــود قــرار دهــد. افــراد ایــن جامعــه بــه دور از تنگ نظــری و خودمحــوری، پیوســته حــال فقرا 
و نیازمنــدان جامعه را پیگیــری می کننــد و از آنان بی خبر نمی ماننــد. گروهی از شــیعیان از امام 
باقر)ع( درخواست نصیحت کردند. حضرت فرمود: »از میان شما آن که نیرومند است، ضعیف 
را یــاری کند و آن که بی نیاز اســت بــا نیازمندتــان مهربانــی ورزد و هر یک از شــما دربــاره  دیگری 

خیرخواهی کند.«
۴. افــرادی که عضو جامعه منتظر هســتند، باید به جامعه رنــگ و بوی مهدوی بدهنــد و نام و 
یاد امام را در همه عرصه  ها منتشــر کننــد و گفتار و کــردار امام را به عنوان ســرآمد همه ســخنان 
و شــیوه  ها به نمایــش عمومی بگذارنــد که بــدون تردید مــورد عنایت و لطــف ویــژه امامان)ع( 
خواهند بود. عبدالحمید واســطی از یاران امام باقر)ع( به آن حضرت می گوید: »ما در انتظار امر 
ج همه زندگــی خود را وقــف کردیم؛ بــه گونه ای که بــرای بعضی از ما مشــکالتی را بــه همراه  فر
داشــته اســت.« امام)ع( در پاســخ او می فرماید: »ای عبدالحمید! آیا گمان می کنی که خداوند 
راه رهایی ]از مشکالت[ را برای آن بنده ای که خود را وقف خداوند کرده باشد قرار نداده است؟ 
آری؛ به خدا قســم! خداوند برای او راه چاره ای قرار خواهد داد. خداونــد رحمت کند بنده ای را 

که امر ]والیت[ ما را زنده دارد.«
ســخن آخر این که جامعه منتظر باید بکوشــد کــه در همه ابعاد زندگــی اجتماعی، الگوی ســایر 

اجتماعات باشد و همه زمینه  های الزم برای ظهور منجی موعود را فراهم کند.

......
   جمعیت منتظران در مقابل بدعت  ها و انحراف  ها در دین و رواج منکرات و 

   زشتی  ها در سطح جامعه، بی تفاوت نیستند. نیز در برابر فراموش شدن 
   سّنت  های نیکو و ارزش  های اخالقی از خود واکنش نشان می دهند. این، 

   پیمانی است که بر اساس تعالیم قرآن بر دوش منتظران نهاده شده است 
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سال ها از دوران زندگی او می گذشــت و هر روز با شــروع یک ماجرای بزرگ، زندگی او با تحولی 
شــگرف روبه رو می شــد، اما او با نیرو و قدرتی که داشــت، هرگز در مبارزه با مشــکات میدان را 
خالی نمی کرد و با تاش و اســتقامت به مبــارزه با آن ها می پرداخت. هنوز متولد نشــده بود که 
در معرض خطــری بزرگ قــرار گرفت، خطــری که به قیمــت از دســت دادن جــان او و مادرش 
تمام می شــد، اما به دالئلی بــرای او اتفاقی نیفتاد. هنوز چنــد روزی از تولد او نگذشــته بود که 
ْلِقیِه ِفــی اْلَیــّمِ َواَل َتَخاِفی 

َ
مجبور شــد برای مدتی از مــادر خود جدا شــود: »َفــِإَذا ِخْفــِت َعَلْیــِه َفأ

ک شــدى او را در  وُه ِإَلْیــِک َوَجاِعُلــوُه ِمــَن اْلُمْرَســِلیَن...؛ و چــون بــر او بیمنــا ــا َراّدُ َواَل َتْحَزِنــی ِإّنَ
نیل بینــداز و متــرس و اندوه مدار کــه ما او را بــه تــو بازمی گردانیــم و از ]زمــره [ پیعمبرانش قرار 

می دهیم.«)القصص/7(
و چه چیزی ســخت تر از این کــه در روزهای نخســتین والدت که مــادر و فرزند بــه یکدیگر نیاز 

که چشمانت مرا  آن دم 
از عمق چشمانم ربود

دارنــد، آن ها در کنــار هــم نباشــند. او مجبــور بود تــا بهترین 
ســال های زندگی خود را در کنار افرادی ســپری کند که غرق 
در منجاب فســاد و ظلم و خیانت بودند و به همین جهت با 
وجود امکانات فراوان، زندگی برای جوان طاقت فرســا بود. 

تا این که روزها سپری و سال های سال گذشت.
کنون تبدیل به جوانی زیبا و رعنا شده بود تا این که روزی  او ا
در حال قــدم زدن بــود و متوجــه دعــوای دو نفر شــد که یکی 
از آن هــا از افراد حکومت بــود. با توســل به قدرتی کــه در بازو 
داشــت قصد کرد تا از این مشــاجره جلوگیری کند، امــا باز به 
دالیلی مشــت محکمی به آن فرد زد و با مشت جوان، آن فرد 
دار فانــی را وداع کــرد. او هراســان شــد و برای این کــه جانش 
در امــان باشــد فــرار را بــر قــرار ترجیــح داد و بــه شــهر دیگــری 
ِنی  ــُب َقــاَل َرّبِ َنّجِ

َ
َج ِمْنَهــا َخاِئًفــا َیَتَرّق مهاجــرت کرد: »َفَخــَر

اِلِمیَن؛ ترســان و نگران از آن جا بیرون رفت ]در  ِمَن اْلَقْوِم الّظَ
حالی که می [ گفت: پروردگارا، مرا از گروه ســتمکاران نجات 

بخش.«)القصص/2۱(

   یک اتفاق ساده
در عنفوان جوانی بود و مانند هر جوان دیگری قصد داشــت 
بــرای خــود خانــواده ای تشــکیل دهد تــا این کــه در آن شــهر 
متوجه دو دختری شــد کــه بــرای انجــام دادن کاری منتظر 
بودند. جــوان بــه آن دو نفر کمــک کرد تــا بتواننــد کار خود را 
بــه ســرانجام برســانند و بعــد از آن بــه زیــر ســایه ای رفــت تــا 
کمــی اســتراحت کنــد و در آن جــا دســت به دعــا برداشــته و با 
ّلِ  ی ِإَلــی الّظِ

َ
خدای خــود مناجات کــرد: »َفَســَقی َلُهَما ُثــّمَ َتَوّل

نَزْلــَت ِإَلــّیَ ِمــْن َخْیٍر َفِقیــٌر؛ پس بــراى آن 
َ
ــی ِلَمــا أ َفَقــاَل َرّبِ ِإّنِ

دو، ]گوســفندان را[ آب داد، آن گاه به ســوى ســایه برگشت و 
گفت: پروردگارا! من به هر خیرى که ســویم بفرســتی سخت 

نیازمندم.«)القصص/2۴(
از این جــا مقدمــات ازدواج ایــن جــوان کم کــم در حــال مهیا 
شــدن بود، هنوز در زیر ســایه درخت نشســته بود که متوجه 

داستاندلداگیوازدواجیسادهدرقرآن

 این قصه قرآنــی را بخوانیــد و حدس بزنیــد قهرمان این داســتان کدام 
یک از انبیای الهی است. نام این پیامبر عظیم الشــأن و نام پدر همسر 
بزرگوارش را به ترتیب برای ما به شماره 3000486644 پیامک کنید. 

مسابقه و جایزه

مهدی نوروزی

قصه های قرآنی
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دختری شد، کمی خود را مرتب کرد و با پیشنهاد دختر مبنی 
بر درخواســت پــدر آن ها بــرای ماقات با جــوان روبه رو شــد و 

بدون معطلی این پیشنهاد را پذیرفت.

  آشنایی با پدر عروس
شــاید هیــچ گاه فکــرش را هــم نمی کــرد که یــک اتفاق ســاده 
بتواند آینــده او را متحول کنــد و به همین جهت بــرای اولین 
بار با مردی روبه رو شــد کــه قرار بــود در آینده پدرزنش شــود. 
جــوان از ایــن ماجــرا ظاهــرًا بی اطــاع بــود و بــا درخواســت 
پیرمرد،گوشــه هایی از زندگــی ســخت و طاقت فرســای خــود 
را برای وی بــه تصویر کشــید و از ماجرای قتلــی صحبت کرد 
که بــه خاطــر آن مجبور بــه فرار شــده بــود. پیرمرد با آرامشــی 
وصف نشــدنی حرف هــای جــوان را شــنید و بعــد از مدتــی به 
کــه در ایــن شــهر دســت مأموریــن حکومــت بــه  او خبــر داد 
تو نخواهــد رســید و تــو در امــن و امــان هســتی و با ایــن خبر، 
خوشــحالی و آرامــش بعــد از مدت هــا در چهــره جــوان پدیدار 

شد.

  مراسم خواستگاری
مدتی گذشــت و جــوان هنــوز در فکــر برنامه های آینــده خود 
بود تا این که پیشــنهادی بــاور نکردنــی از طرف پــدر دخترها 
به جوان داده شــد. آن شــب برای جوان شــبی به یاد ماندنی 
بود کــه هرگــز آن را فرامــوش نکــرد، چرا کــه کم کــم مقدمات 
ازدواج او در حــال فراهــم شــدن بود. پــدر دختران کــه تا چند 
ســاعت دیگــر قرار بــود پــدرزن جوان شــود بــه او پیشــنهادی 
داد که لبخند شــادی را در چهــره او پدیدار کــرد. پیرمرد به او 
پیشــنهاد داد که قصد دارد یکی از دو دختر خــود را به ازدواج 
جــوان در بیــاورد و جوان با شــنیدن ایــن خبر در پوســت خود 

نمی گنجید.
از آن جــا کــه در مراســم ازدواج، خانــواده عــروس و دامــاد هــر 
کدام برای خود شرایطی دارند، شــرایط ازدواج جوان با دختر 

در مراسمی به اطاع داماد رسید.
پدر عروس مهریــه را 8 ســال کار قــرار داد و در ادامــه گفت که 
ْن 

َ
ریــُد أ

ُ
ــی أ گــر ۱0 ســال هم بشــود بهتــر خواهد بــود: »قــاَل ِإّنِ ا

ُجَرنــی  َثماِنَی ِحَجٍج 
ْ
ْن َتأ

َ
ْنِکَحَک ِإْحــَدى اْبَنَتّیَ هاَتْیــِن َعلی  أ

ُ
أ

ْتَمْمَت َعْشــرًا َفِمْن ِعْنــِدک؛ گفت: مــن می خواهم یکی 
َ
َفــِإْن أ

از ایــن دو دختــر خــود را ]کــه مشــاهده می کنــی [ بــه نــکاح تو 
در آورم، بــه این ]شــرط[ که هشــت ســال بــراى مــن کار کنی 
گر ۱0 ســال را تمــام گردانی اختیار بــا توســت و نمی خواهم  و ا
بر تــو ســخت گیــرم، و مــرا ان شــاء اهّلل از درســتکاران خواهی 

یافت.«)القصص/27(
به نظر مدت زیادی بــود، اما جوان انگار یــک دل نه صد دل 
عاشق شــده بود و برای رســیدن به معشــوق خودش ۱0 سال 
که ســهل اســت، بلکــه حاضر بــود صــد ســال کار کنــد. جوان 
بعد از اندکی تأمل، شــرط پــدر عروس را پذیرفــت و او نیز یکی 
از شــرایط خــود را بیــان کــرد و آن این کــه بعــد از گذشــت این 
گر خواســته باشــم از نزد شــما بروم مانعی در کار نباشد  مدت ا
و اختیــار ماندن و رفتــن با خودم باشــد و پــدر عروس نیــز با او 

موافقت کرد.

  مأموریت بزرگ
جوان بعد از ســال ها به یکــی از بهتریــن آرزوهای خــود یعنی 
تشــکیل خانــواده رســید و از این کــه بــا خانــواده ای آســمانی 
و اصیل وصلــت کرده بســیار خوشــحال بود. عــروس و داماد 
با عشــق و محبــت، زندگی مشــترک خــود را آغاز کردنــد و بعد 
از مدتــی خداونــد به آن هــا فرزندانــی عنایــت کرد و بــا حضور 
فرزنــدان، زندگــی آن ها رنــگ و بــوی دیگــری گرفــت. اما در 
چهره جــوان هنــوز یــک نگرانــی خاصــی دیده می شــد کــه از 
انجام یک مأموریت بزرگ حکایت داشــت و به همین جهت 
بعد از گذشــت ســال هایی که قرار شــد بــرای پدر زن خــود کار 
کــرد و از آن پــس  کنــد، بزرگ تریــن مأموریــت خــود را آغــاز 

خ داد. ماجراهای فراوانی برای او و خانواده اش ر

شاید هیچ گاه فکرش 
را هم نمی کرد که 
یک اتفاق ساده 
بتواند آینده او را 
متحول کند و به 

همین جهت برای 
اولین بار با مردی 

روبه رو شد که 
قرار بود در آینده 
پدرزنش شود. 

جوان از این ماجرا 
ظاهًرا بی اطالع 

بود و با درخواست 
پیرمرد، گوشه هایی 
از زندگی سخت و 

طاقت فرسای خود را 
یر  برای وی به تصو

کشید
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ایرانی! سرمشق امسال
خارجی نخر! 

حمایت از کاالی ایرانی 
چه الزاماتی دارد؟

با تولید ملی، پیش به 
سوی اقتصاد تهاجمی

زندگی بدون فکرت را عوض کن
کاالی خارجی

جمعیت هالل احمر ندای 
کمک و ایثارگری است

اعتماد ملت  با ایستادگی تا پای جان
ارزش ترین سرمایه

پرچم هالل احمر 
پرچم آرامش است

بهترین فرصت
برای  تعالی

هق هق هنر در 
آغوش کرمانشاه

فیلشاه، سکوی پرتاب تنها شکوفه بهاری
انیمیشن ایران

چگونه خاطرات خود را 
بنویسیم؟

شیرینی کام شرق

کاهش اضطراب با راهنمای مطالعه
کتابخوانی

حکمت مطهر  از دریچه 
کلمات

برای دل دیگران می نویسم

وزیر تنهایی و بحران 
بی کسی در غرب

عشق، پادزهر تنهایی 
است

کراهت »تنهـــایی« و 
شرافت »خلـــوت« 

حضور  در 
محضر خویش

ورق زدن لحظه های 
تنهایی

آن دم که چشمانت مرا از عمق 
چشمانم ربود

دشواری های 
خودساخته

همچو حباب  خانه خراب 
هوای خویشتنیم

گاهی الیک 
گناه است

از دل های شکسته تا غذای 
پرندگان در برف

باور امیدبخش 
شیعه

این منم که گم 
شده ام

موعود پوشالی 
هالیوود

سیه رویان تاریخبزرگ ترین نبرد تاریخ

جنگ با جامعه شبکه های اجتماعی 
سالح جنگ های ترکیبی

فضای مجازی اتصال 
ایجاد می کند نه ارتباط

جذب یک میلیارد 
کاربر

رابطه عاشقانه سیاستمداران و 
شبکه های مجازی

مهروماهازنوشتهها،پیشنهادهاوانتقادهایشمااستقبالمیكند.
لطفًامطالبخودرابهنشانی

mehromah.helal@gmail.com    ارسالفرمائید.
سامانهپیامكی:3000486644

تلفن:88839295
nvhela @مطالبخواندنیتلگرامحوزهنمایندگیولیفقیهراپیگیریكنید. lضمناازآدرس

کتــــــــابکتــــــــاب

اردیهبشت   ۱۳9۷  |     مشاره         ۳۱ 76

    چگونه کتاب بخوانیم؟
اولیــن نکتــه ای کــه بایــد دربــاره کتاب خوانــدن بــه آن توجــه داشــت، میــزان لذتــی اســت کــه از 
انجــام ایــن کار بــه دســت می آیــد، دقیقــًا ماننــد چگونــه درس خوانــدن کــه رابطــه مســتقیمی بــا 
ضریــب موفقیــت فــرد در رشــته تحصیلــی اش دارد.کســانی کــه خــوب کتــاب می خواننــد، الزامــًا 
کتاب هــای خــوب نمی خواننــد، همان طــور کــه کســانی کــه کتاب هــای خــوب می خواننــد، 
الزامــًا خــوب کتــاب نمی خواننــد. خــوب کتــاب خوانــدن، فوایــد زیــادی دارد کــه از آن جملــه 
ــان،  ــران، مترجم ــا ناش ــنایی ب ــب و کار، آش ــق کس ــی، رون ــای علم ــاد فرصت ه ــه ایج ــوان ب می ت

نویســندگان و... اشــاره کــرد.
وقتــی شــما خــوب کتــاب بخوانیــد و بــرای خــوب کتــاب خوانــدن هــم خــوب وقــت بگذاریــد، در 
واقــع شــما قــادر خواهیــد بــود تــا ســرفصل های کتــاب و محورهــای مــورد اشــاره را بــه دقــت و بــا 
حوصلــه مطالعــه کــرده و بــا یادداشــت برداری اصولــی، نــکات بیشــتری را دربــاره موضوعــات 
کتابــی دربــاره هــوا فضــا می خوانیــد و بــه  کنیــد. مثــًا وقتــی  کســب  مــورد اشــاره نویســنده 
اختروش هــا و اصطاحــات کیهانــی اشــاره شــده، بایــد روی کلیدواژه هــای مهــم تأمــل کنیــد. 
آن هــا را مشــخص کــرده و در دفتــری یادداشــت کنیــد تــا اطاعــات بیشــتری را دربــاره ایــن 
کلیدواژه هــا بیابیــد. در فصــول بعــدی وقتــی بــه ایــن اصطاحــات برمی خوریــد، اشــراف 
ــای  ــه کتاب ه ــرای هم ــن روش ب ــد. ای ــر می کنی ــان را کامل ت ــد و اطاعاتت ــی داری ــی خوب اطاعات
بازاریابــی، مدیریــت، طراحــی لبــاس، مهندســی، فنــاوری اطاعــات و حتــی پزشــکی، آشــپزی 
و تغذیــه نیــز کارآمــد اســت. پــس بــرای خــوب کتــاب خوانــدن ایــن راهکارهــا را بایــد مدنظــر 

داشــت:
۱. فهمیــدن موضــوع کتــاب و دقــت در عنــوان آن. گاهــی نــام یــک کتــاب بــه درســتی نمی توانــد 

محتــوای داخــل آن را معرفــی کنــد.
ج شده در پشت جلد 2. بررسی مشخصات در

۳. مطالعه دقیق فهرست مطالب کتاب 
۴. آشــنایی بــا اشــکال و عکس هــای کتــاب و ورق زدن کلــی 

آن در چنــد دقیقــه
5. خواندن کتاب از ابتدا

6. خوانــدن مقدمــه ناشــر یــا نویســنده و آشــنایی بــا نــکات 
کتــاب مربــوط بــه 

کتفــا نکــردن بــه چنــد ســاعت محــدود بــرای خوانــدن و  7. ا
تمــام کــردن کتــاب

8. یادداشــت کلمــات کلیــدی و مبهــم و رجــوع بــه مطالــب 
دیگــر بــرای فهــم ایــن کلمــات و اصطاحــات

خوانــدن  هنــگام  حاشیه نویســی  یــا  یادداشــت برداری   .9
ب کتــا

۱0. خوانــدن کتــاب ماننــد یــک منتقــد کــه ســعی دارد بــا زیــر و 
بــم همــه مطالــب تــا حــد امــکان آشــنایی پیــدا کنــد.

    چگونه کتاب پیدا کنیم؟
کتــاب  چگونــه  مثــل  هــم  کــردن  پیــدا  کتــاب  چگونــه 
خوانــدن مهــم اســت. روش هــای متعــددی بــرای ایــن کار 
وجــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه مراجعــه بــه ســایت 
ــر اســاس موضــوع کتــاب و  ــران، جســتجو ب ــی ای ــه مل کتابخان
فهرســت برداری از کتاب هــای مــورد نظــر منتشرشــده در نیــم 
قــرن اخیــر اشــاره کــرد. همچنیــن مراجعــه بــه ســایت های 
گــون  ــی نشــر کتــاب و مشــاهده عناویــن گونا مرجــع بین الملل
کتاب هایــی کــه در سراســر جهــان چــاپ و منتشــر شــده از دیگــر 
راهکارهــای یافتــن کتــب مــورد نظــر اســت. ســایت شــبکه 
را  امــکان  ایــن   )Good Reads( کتاب خوان هــا اجتماعــی 
کاربــر  کــرده تــا بتواننــد از میلیون هــا  کاربــران فراهــم  بــرای 
حرفــه ای کتابخــوان ایــن درگاه، دربــاره کتاب هــای خوبی در 
موضوعات مــورد نظر، اســتعام کننــد. ســایت ناشــران داخلی 
و خارجــی نیــز ایــن امــکان را فراهم کــرده تــا عاقمنــدان کتاب 
در حــوزه مــورد نظرشــان دربــاره کتاب هــای خــاص بــا ناشــران 

حــوزه مربوطــه ارتبــاط برقــرار کننــد. 

کاهش اضطراب با
کتابخوانی

راهنمای مطالعه 

زندگـی  سـبک  از  بخشـی  بایـد  و  دارد  اهمیـت  کتاب خوانـدن  کـه  همان طـور 
مـردم باشـد، چگونـه کتاب خوانـدن نیـز اهمیـت بسـیار زیـادی دارد. ایـن روزها 
کـه اینترنـت همـه دنیـای اطـراف مـا را فـرا گرفتـه، بـدون شـک کتاب خوانـدن 
هـم تغییـر شـکل داده، البتـه تغییـری کـه هنـوز همـه کاربـران اینترنـت بـا آن آشـنا نیسـتند. 
امـا ایـن مسـئله چیـزی از ارزش مطالعـه کتاب هـای کاغـذی کـم نمی کنـد و هنـوز هـم بـازار 
چاپ و نشـر در دسـت کتاب های کاغذی اسـت. با وجود این که سـرانه مطالعه در ایران 
محـدود بـه چنـد دقیقـه اسـت و مـا یکی از کتاب نخوان های دنیا هسـتیم، امـا باز وقتی به 
فعـاالن بـازار نشـر می رسـیم، هـزاران سـؤال در این خصـوص از آن ها داریـم؛ »چگونه کتاب 
بخوانیـم؟ چگونـه کتـاب بنویسـیم؟ چگونه کتاب پیـدا کنیم؟ چگونه کتـاب دانلود کنیم؟ 
چگونـه کتـاب صوتـی تهیـه کنیـم؟ چگونـه کتاب هـای روز ایران و جهـان را پیدا کنیـم؟« در 
روزهایـی کـه بـا برپایـی نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران مصـادف اسـت، چنـد پاسـخ 
کوتـاه بـه برخـی از ایـن پرسـش ها می دهیـم، پاسـخ هایی کـه بـه کار مراجعـه کننـدگان بـه 

ایـن نمایشـگاه خواهـد آمد.

بهرام  جالل وند
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گاهــی در انســان کمــک می کنــد، بلکــه علــم  مطالعــه نه تنهــا بــه افزایــش دانــش و آ
ثابــت کــرده کــه در حفــظ ســامتی و داشــتن جســمی ســالم نیــز نقــش مهمــی دارد. 
محققــان و دانشــمندان همــواره در حــال بررســی مزایــای مطالعــه بوده انــد. در ایــن 
مطلب بــه نقــل از ایبنــا، به هفــت فایــده جالــب و خواندنــی مطالعه بــر اســاس آخرین 

ــم. ــاره می کنی ــود، اش ــاد می ش ــی ی ــوان کتاب درمان ــه عن ــه از آن ب ــات ک تحقیق

    مطالعه باعث افزایش طول عمر می شود
محققــان دانشــگاه ییــل، از قدیم تریــم و معتبرتریــن دانشــگاه های آمریــکا، در 
ــت  ــر دس ــول عم ــه و ط ــن مطالع ــکار بی ــی آش ــه ارتباط ــود ب ــات خ ــن تحقیق جدیدتری
یافته انــد. در ایــن مطالعــه کــه بــا تحلیــل داده هــای بیــش از ۳ هــزار نفــر از افــراد 
میانســال صــورت گرفتــه، معلــوم شــده کــه افــرادی کــه تنهــا نیــم ســاعت در روز 
مطالعــه می کننــد از افــرادی کــه حتــی ایــن انــدازه مطالعــه را ندارنــد بیشــتر عمــر 
می کننــد و امیدشــان بــه زندگــی نیــز دو ســال بیشــتر اســت. در همیــن مطالعــه 
کیــد شــده و ثابــت شــده کــه  همچنیــن بــر اهمیــت انتخــاب کتاب هــای خــوب تأ
مطالعــه شــاهکارهای ادبــی و آثــار کاســیک، نقــش مهمــی در افزایــش عمــر انســان 
دارد، امــا خوانــدن روزنامــه و مجله هــای مختلــف چنیــن تأثیــر مثبتــی ایجــاد 
کنــده روزنامه هــا نمی تواننــد یــک قســمت واحــد از مغز  نمی کنــد، چــرا کــه مطالــب پرا

را درگیــر کننــد.

    مطالعه درمان درد بسیاری از مشکالت است
امــروزه نســل جدیــد روان درمان هــا، تردیــدی در نقــش کتاب درمانــی در درمــان 
کمــک می کننــد تــا در تجربیــات  بیماری هــا ندارنــد. بــه اعتقــاد آن هــا رمان هــا 
دیگــران ســهیم شــویم و یــک داســتان خــوب را بهتریــن پاســخ بــه بحران هایــی 
فــردی پیــش بیایــد؛ ماننــد مــرگ  کــه ممکــن اســت در زندگــی هــر  می داننــد 
نزدیــکان، طــاق و از دســت دادن شــغل. بــه ایــن ترتیــب آ ن هــا بــه بیمــاران خــود 
متناســب بــا نــوع بیمــاری ای کــه دارنــد خوانــدن رمان هایــی را تجویــز می کننــد. 
ســوزان الدرکیــن، پژوهشــگر و کتاب درمــان، بــه هافینگتــون پســت توضیــح داده 
کــه بســیاری از افــراد دســت کــم یــک بــار در زندگــی ایــن احســاس را داشــته اند کــه 

خوانــدن یــک کتــاب نــگاه و دیدگاهــش را بــه زندگــی تغییــر داده اســت.

    مطالعه موجب رشد احساس همدلی در انسان می شود
خوانــدن رمــان بــه گســترش و بهبــود روابــط مــا بــا دیگــران کمــک می کنــد. در واقــع 
زمانــی کــه رمــان می خوانیــم، قســمت های عمیق تــری از مغزمــان را کــه بــا عواطــف 
کــه  مانــدگار و نــه ســطحی در ارتبــاط اســت بــه کار می بریــم. نتایــج مطالعــه ای 
در ســال 20۱۳ در مجلــه آمریکایــی منتشــر شــد نشــان می دهــد، مطالعــه موجــب 
افزایــش درک و فهــم مــا از دیگــران می شــود. خوانــدن دربــاره زندگــی افــرادی کــه در 
نقاط مختلــف جهــان زندگــی کرده انــد باعــث می شــود تــا از خودمــان فاصلــه بگیریم 

و نســبت بــه حالت هــای عاطفــی دیگــران حســاس تر و در نتیجــه انســان های 
همدل تــری باشــیم.

    مطالعه به تمرکز کمک می کند
ــی را  ــش اثربخش ــد، کاه ــان واح ــک زم ــد کار در ی ــش چن ــه افزای ــل گســترده ب تمای
کــه بــر روی یــک صندلــی نشســته ایم می توانیــم بــا  بــه دنبــال دارد. درحالــی 
چنــد دقیقــه مطالعــه از خودمــان بیــرون بیاییــم و روحمــان را تازگــی بخشــیم و 
قابلیتمــان را بــرای تمرکــز بــر روی یــک امــر واحــد در یــک زمان مشــخص گســترش 

دهیــم.

    مطالعه، حافظه را تقویت می کند
فعالیت هــای روزمــره مــا باعــث می شــود تــا از مغزمــان در فعالیت هــا و افــکار 
مختلفــی به طــور همزمــان اســتفاده کنیــم. در هنــگام مطالعــه بیشــتر کارکردهای 
مغــز مــا بــه حرکــت درمی آینــد و بــر روی یــک مــدار عصبــی واحــد تمرکــز می کننــد. در 
ایــن حالت تــاش خاصــی بــرای بــه خاطــر ســپردن اطاعــات از کتاب هــا و فهــم آن 
صــورت می گیــرد کــه تحریــک بخــش بیشــتری از مغــز را بــه دنبــال دارد کــه خــود 
تمرکــز بیشــتری را نیــز می طلبــد و بــه همیــن ســادگی بــه بهبــود حافظــه کمــک 

می کنــد.

    مطالعه به کاهش استرس کمک می کند
محققــان دیگــری از دانشــگاه ساســکس بریتانیــا نشــان داده انــد کــه مطالعــه، 
گــوش دادن بــه  قوی تریــن ابــزار بــرای مبــارزه بــا اســترس و تأثیــر آن حتــی از 
موســیقی بیشــتر اســت. بــا مشــاهده گروهــی از داوطلبــان کــه در ایــن تحقیــق 
شــرکت کــرده  بودنــد معلــوم شــد کــه اســترس گروهــی کــه مطالعــه را انتخــاب 
کردنــد پــس از 6 دقیقــه تــا 68 درصــد و گروهــی کــه بــه موســیقی گــوش داده بودند 
تــا 6۱ درصــد کاهــش پیــدا کــرد. بــه اعتقــاد ایــن محققــان، اهمیــت زیــادی نــدارد 
کــه کتــاب مــورد مطالعــه یــک رمــان باشــد یــا یــک مقالــه فلســفی. پروفســور دانیــل 
لوئیــس، از پژوهشــگران ایــن دانشــگاه در روزنامــه تلگــراف توضیــح می دهــد کــه 
مطالعــه بــه انســان ایــن فرصــت را می دهــد تــا از نگرانی هــای روزمــره بگریــزد و بــه 

کشــف قلمــرو خیالــی نویســنده روی آورد.

    مطالعه باعث می شود بهتر بخوابیم
دیگــر همــه در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه صفحــات نمایــش گوشــی های 
هوشــمند و تبلت هــا خــواب را از چشــمان صاحبــان آن هــا می ربایــد و قــرار گرفتــن 
زیــر نــور آبــی ایــن دســتگاه ها بــه کیفیــت خــواب آســیب می رســاند. در عــوض، 
مطالعــه راهــی شــگفت انگیز بــرای تســکین ذهــن مــا شــناخته شــده اســت کــه بــه 

خوابــی ســریع و راحــت کمــک می کنــد. 

کاهش اضطراب با
کتابخوانی
سیما پرورش
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كلمهنخست

نهمین همایش مســئوالن دفاتــر نمایندگی ولی فقیه در اســتان ها، در روزهای گذشــته در مشــهد مقدس برگزار شــد. در 
این همایــش، گزارش عملکــرد معاونت ها و بخش هــای مختلف حوزه نمایندگی توســط مســئوالن ارائه شــد. چند تن 
از مدیــران ارشــد جمعیت نیز بــرای ارائه گــزارش فعالیت هــا و نیز بررســی راه هــای همــکاری و تعامل گســترده تر در این 
همایش حضور یافتند. گزارش برپایی این همایش را در این شــماره می خوانید. عالوه بر این ها، معاون جدید فرهنگی 
آموزشــی و پژوهشــی نماینده ولی فقیه در جمعیت نیز منصوب و مراســم معارفه و تکریــم معاونان جدید و ســابق برگزار 

شد. 
در ایــن نوشــته بــه مهم تریــن رویکردهــای معاونــت فرهنگــی در دوره جدیــد می پردازیــم. جمعیــت هالل احمــر ذاتــًا 
یک نهــاد فرهنگی اســت، اصول و اهــداف ایــن جمعیت به طــور کامــل فرهنگی اســت و عمــده رویکرد و خدمــات این 
جمعیت در راســتای چهار اصل محوری؛ تســکین رنج های بشــر، ســالمت معنوی، حفــظ کرامت انســان ها و کمک به 
ایجاد و برقراری صلح پایدار متمرکز اســت. این ها به این معنی اســت که همه خدمات جمعیت دارای روحی انســانی و 

خیرخواهانه است و مگر فرهنگ جز این است؟ 
نگاه فرهنگی بــه برنامه های جمعیــت، مخصوصًا در ارتبــاط با جوانــان و داوطلبــان، رویکرد اصلی معاونــت فرهنگی 
حوزه نمایندگی اســت. انســجام این فعالیت ها که در تولیــدات فرهنگی اعم از نشــریات و برنامه هــای فرهنگی متبلور 
است نیز از اولویت های آینده است. نگاه بخشی و ســلیقه ای باید جای خود را به حرکت بر مبنای شاخص های مدون 
بســپارد که از اســناد باالدســتی و مهم تر از همه، معارف دینی و ارزش های انقالبی اســتخراج می شــود. حوزه نمایندگی 
بر اســاس حکم مقام معظم رهبــری، هدایت و نظارت بر امــور جمعیت را عهده دار اســت و این نظارت باید ســاختارمند 
و اثرگذار باشــد. نظارت بــر برنامه های فرهنگــی جمعیت با تعامــل بین معاونــت فرهنگی و دیگر بخش هــای جمعیت 
اجرایی خواهد شــد. محور مهم دیگر در برنامه های آتی معاونت فرهنگی، برنامه ریزی برای ایجاد زمینه های تعمیق 
باورهای دینی و فضایل اخالقی است. منشورهای معاونت فرهنگی اعم از ماهنامه »مهروماه« و ماهنامه »زاد« در این 

راستا فعالیت خواهند کرد. عالوه بر این ها، راه اندازی واحد انتشارات حوزه نمایندگی در دستور کار است.
ما معتقدیم فعالیت فرهنگی جز با مشارکت بخش های مختلف جمعیت و نیز مشــارکت داوطلبانه کارکنان ارجمند به 

نتیجه مطلوب نخواهد رسید، بنابراین برنامه های این معاونت با این رویکرد تدوین خواهند شد.
بهره منــدی از ظرفیت هــای تبلیغــی و ترویجــی داخــل جمعیت، شــامل رســانه های مختلف و نیــز اســتفاده هدفمند از 

ج از جمعیت برای ترویج اهداف فرهنگی جمعیت، از رویکردهای معاونت فرهنگی است.  رسانه های خار
همچنین ارتباط با نخبگان و اهالی فرهنگ در جمعیتـ  که خوشــبختانه تعدادشــان قابل توجه استـ  نیز می تواند به 

تحقق این اهداف کمک کند. 
کید نماینده محترم ولی فقیه در جمعیت در چهار فراز اصلی تاریخ اســالم و شیعه یعنی؛  تالش خواهیم کرد باتوجه به تأ
بعثت، غدیــر، عاشــورا و نیمه شــعبان، برنامه های فاخــر و پرمحتوایی تــدارک ببینیــم. تقویم زمانی فعالیــت معاونت 

فرهنگی بر مدار این مناسبت ها تنظیم خواهد شد.
این رویکردها کــه در قالب برنامه هــای مدون و منطبق بر ایام مشــخص، نهایی و اعالم خواهد شــد، توســط همکاران 
من در معاونت فرهنگی، مسئوالن محترم دفاتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان ها و نیز رابطان فرهنگی در شعب سراسر 

کشور اجرایی خواهد شد. ان شاءا...

ذات فرهنگی خدمات 
و اهداف جمعیت هالل احمر

نگاهی به رویکردهای معاونت فرهنگی آموزشی و پژوهشی 
نمایندگی ولی فقیه

یاسراحمدوند
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی نماینده ولی فقیه 



رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در سـخنرانی ابتـدای سـال جـاری در حـرم 
انقـاب  سـاله  چهـل  دسـتاوردهای  تبییـن  بـر  عـاوه  رضـوی)ع(  مطهـر 
جمهـوری  خارجـی  و  داخلـی  سیاسـت های  خصـوص  در  راهبردهایـی 
اسـامی ایـران و همچنیـن مطالبـی را خطـاب به ملت شـریف ایـران بیان 
فرمودند. در این بخش عاوه بر بازخوانی فرمایشـات ایشـان، گزارش ها، 
گفتگوهایـی در ایـن خصـوص و بـا موضـوع شـعار امسـال  یادداشـت ها و 

کاالی ایرانـی« می خوانیـد. »حمایـت از 

 کارنامه چهل ساله انقالب  نقشه آمریکا را خنثی کردیم نسبت به ایران متعصب 
کاالی ایرانی حمایت  باشیم سرمشق امسال ایرانی! خارجی نخر! چگونه از 
کنیم؟ حمایت از کاالی ایرانی چه الزاماتی دارد؟ افزایش کیفیت و کاهش قیمت 
فکرت را عوض کن  با تولید ملی، پیش به سوی اقتصاد تهاجمی چرا می خریم؟ 

چرا نمی خریم؟ زندگی بدون کاالی خارجی  

راهــــــــبرد

5

ســـــــاخـــــــتایـــــــران
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کارنامه
چهل ساله انقالب

بخشی از سخنرانی 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

رهبر معظم انقالب)مدظله العالی(

    استقالل
 از استقالل برخوردار اســت و این خواسته  عمومی این مردم 
کنش مّلت ایران به دویســت ســال  در انقالب بوده؛ یعنی وا
ســلطه  بیگانــگان بــر ایــن کشــور اســت. تــا قبــل از انقالب، 
حــدود دویســت ســال قدرت هــای ســلطه گر بــر ایــن کشــور 
مســّلط بودنــد و حکومت هــا زیــر ســایه  قدرت هــای بیگانه 
حکومت می کردند. حکومت قاجــار با تضمیِن دولِت تزارِی 
روســیه ســِر پا بود... بعد انگلیس هــا آمدند، رضاخان را ســر 
کار آوردنــد؛ همــان انگلیس هــا محّمد رضا را ســر کار آوردند. 
بعد در 28 مــرداد ســال 32 آمریکایی هــا وارد میدان شــدند 
و محّمد رضــا را تجدید ســلطنت کردند؛ یعنــی در طول این 
ســال های متمــادی، حکومت هــای مــا را یــا ایــن قــدرت یا 
آن قــدرت مــی آورد و می ُبــرد. امــروز هیــچ کشــوری در دنیا، 
مّلتی به اســتقالل مّلــت ایران نــدارد؛ همــه  مّلت هــای دنیا 
به نحــوی از انحا، نوعی مالحظــه کاری در مقابــل قدرت ها 
دارند. آن مّلتی که آرائش تحت تأثیــر هیچ کدام از قدرت ها 

قرار نمی گیرد، مّلت ایران است.

     آزادی
اســتقالل و آزادی در کنار هم جــزو شــعارهای اصلی انقالب 
بوده اســت؛ آزادی در این کشور تأمین شــده است. عّده ای 
بی انصافــی می کننــد؛ از آزادی موجــود اســتفاده می کننــد و 

بــه دروغ می گوینــد آزادی وجود نــدارد؛ رادیوهــای بیگانه و 
تبلیغات بیگانه هم ســخن آن هــا را بازتــاب می دهند. واقع 
قضّیــه ایــن نیســت. امــروز در کشــور مــا آزادی فکر هســت، 
آزادی بیــان هســت، آزادی انتخــاب هســت؛ هیچ کــس بــه  
خاطــر این کــه فکــر و نظــرش مخالــف نظــِر حکومت اســت، 
مورد فشــار، تهدیــد و تعقیب قــرار نمی گیــرد... افــراد متعّدد 
گــوِن ضــّد حکومــت را  در رســانه های مختلــف، افــکاِر گونا
ـ کــه عقیده شــان اســتـ  ابــراز می کنند و کســی هم بــا این ها 
کاری ندارد؛ بنا هم نیســت که کســی متعّرض این ها بشود. 
البتــه آزادی در همــه  جــای دنیــا چهارچــوب دارد؛ آزادی 
یعنی »برخــالف قانــون عمــل کــردن« وجــود نــدارد؛ آزادی 
یعنی »برخــالف دین و شــریعت عمل کــردن« وجــود ندارد. 
چهارچــوب آزادی در کشــور مــا، قانون اساســی مــا و قوانین 

کشور و... همه الهام گرفته  از شریعت مطّهر اسالم است.

     مردم ساالری
کم نظیرتریــن  جــزو  مــا  کشــور  در  عمومــی  انتخابــات 
انتخابات هــا در تمــام دنیــا و در کشــورهای مختلف اســت. 
تقریبــًا همه  ســال ها و اخیــرًا هر دوســال یک بــار، انتخابات 
انجــام می گیــرد. در انتخابــات همــه آزادنــد، همــه شــرکت 
می کنند، با شــور و شــوق هــم مّلت ما شــرکت می کنند. شــما 
مالحظه کنید در این چهل سال، دولت هایی که با انتخاب 
مــردم ســِر کار آمدنــد، دارای گرایش هــای مختلــف بودنــد؛ 
ِع سیاســتی داشــتند، یک وقــت  گرایــش بــه نــو یک وقــت 
گرایــش بــه ضــّد آن داشــتند؛ همــه  این هــا را مــردم انتخاب 
در  مــا  اســت.  مــا مســتقر  کشــور  در  کردنــد. مردم ســاالری 
انتخابات هــای خودمــان نگذاشــتیم یک روز تأخیر بشــود، 

حّتی در دوران جنگ.

     اعتماد به نفس مّلی و خودباوری مّلت ایران
یعنی مّلت در مقابل دیگران احســاس انفعال و سرافکندگی 
نداشــته باشــد، یعنــی روحیــه  »مــا می توانیــم«. ایــن امــروز 
بحمــداهّلل در کشــور وجــود دارد. امــروز بحمــداهّلل مّلــت مــا 
و جوانــان مــا روی پــای خودشــان می ایســتند و احســاس 
اســتقالل و خودبــاوری می کننــد. در بــاب عدالــت کارهــای 
بســیار زیــادی انجــام گرفتــه، کارهای بســیار خوبــی انجام 
گرفتــه اســت، منتهــا بــا آن عدالتی کــه مــا دنبالش هســتیم 
گــر شــما  و آرزوی مّلــت مســلمان اســت فاصلــه داریــم؛ واال ا
مقایسه کنید کشــور ما را با دوران قبل از انقالب یا با بسیاری 
از کشــورهای دیگر، می بینید در این جا فاصله  طبقاتی کمتر 
اســت، توانایی هــای قشــر ضعیــف بیشــتر اســت، عمومّیت 
آموزش وپرورش و بهداشــت و دیگر چیزها حتمًا از بســیاری 

کشورهای دیگر بیشتر است.

ق و پیاده شدن احکام دین و شریعت 
ّ

    تحق
تحّقق شــریعت به برکت وجود شورای نگهبان حاصل شده 
اســت؛ این که همه  قدرت های مســتکبر با شــورای نگهبان 
مخالفنــد، بــه  خاطــر ایــن اســت  کــه تأمین کننــده  انطبــاق 

ع مقّدس است. قوانین و عملکردها با شر

معظـم  رهبـر  خامنـه ای  العظمـی  آیـت اهلل  حضـرت  سـخنرانی  از  بخشـی 
انقالب)مدظله العالی( در ابتدای سال جاری در حرم مطهر رضوی به موضوع 
کارنامـه چهل سـاله انقـالب اسـالمی ایـران بـا توجـه بـه سـالگرد چهل سـالگی 
انقـالب اختصـاص داشـت. ایشـان بـا طـرح ایـن نکتـه کـه آیـا »مّلـت ایـران توانسـته اسـت 
اصـول بنیادیـن و شـعارهای اصلـی انقـالب را تـا امـروز حفظ کند؟«، تبییـن نمودند که ملت 
مـا توانسـته ایـن اصـول و شـعارها را بـه همـان اسـتحکام و طـراوت روز اول حفـظ نمایـد. 
رهبـر معظـم انقـالب بـا اشـاره بـه شـعارها و ارزش هـای اصلـی شـامل »اسـتقالل، آزادی، 
مردم سـاالری، اعتمـاد بـه نفـس مّلـی و خود بـاوری مّلـی، عدالـت، و برتـر و باالتـر از همـه  
این ها، تحّقق و پیاده شـدن احکام دین و شـریعت در کشـور« به بررسـی کارنامه جمهوری 

اسـالمی ایـران در ایـن زمینه هـا پرداختنـد.

انتخابات عمومی 
در کشور ما جزو 

کم نظیرترین 
انتخابات ها در تمام 
دنیا و در کشورهای 

مختلف است. 
 همه  سال ها 

ً
یبا تقر

 هر دوسال 
ً
و اخیرا

یک بار، انتخابات 
انجام می گیرد. 

در انتخابات همه 
آزادند، همه شرکت 
می کنند، با شور و 
ت ما  شوق هم ملّ

شرکت می کنند
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جمهــوری اســالمی در این ســالی که گذشــت، پرچم عــّزت و اقتــدار مّلــت ایــران را در منطقه 
بــه اهتــزاز درآورد. جمهوری اســالمی ســهم مهّمــی ایفا کرد بــرای شکســتن کمــر تکفیری ها 
در منطقــه؛ ایــن کار را کــرد. جمهــوری اســالمی توانســت در بخــش مهّمــی از ایــن منطقــه، 
شــّر تکفیری ها را از ســر مــردم کــم کنــد و امنّیت به وجــود بیــاورد؛ این هــا کارهایی اســت که 
کــرده؛ این هــا کارهــای بزرگــی اســت، کارهــای کوچکــی نیســت. حــاال  جمهــوری اســالمی 
فضول های بین المللی، کســانی که در همه  مســائل داخلی مناطق مختلف دنیا می خواهند 
دخالت کنند، اعتــراض می کنند کــه ایرانی ها چرا در مســائل عراق، چرا در مســائل ســوریه و 

امثال این ها شرکت می کنند، چرا دخالت می کنند؟ خب به شما چه؟ به شما چه! 
جمهوری اسالمی توانست نقشــه  آمریکا را در منطقه خنثی کند؛ نقشه  آمریکا چه بود؟ نقشه  
کــی از قبیل داعش را به وجــود بیاورد، برای  آمریکا این بــود که گروه های شــریر و ظالم و هّتا
این که ذهــن مّلت هــا را از رژیم غاصــب صهیونیســتی منصرف کنــد، آن ها را مشــغول کند 
به مســائل داخلی خودشــان، به جنگ داخلی، به مشــکالت داخلی و فرصتی برای 
آن ها باقی نگــذارد که به فکــر رژیم صهیونیســتی بیفتند؛ این نقشــه  آمریــکا بود که 
داعش را بــه وجود آورد؛ این نقشــه را ما به توفیــق الهی و ِباذن اهّلل، توانســتیم خنثی 

کنیم.
آن ها می گویند »ما در ســرکوب داعش دخالت داشــتیم«؛ دروغ می گویند! سیاست آمریکا 
این اســت که داعش را داشته باشند، منتها در مشــت خودشان. البّته داعش 
و امثــال داعــش چیزهایــی هســتند که بــه وجــود آوردنشــان از ســوی آمریکا 
برای آن ها آسان اســت، اّما نگه داشتنشان مشکل اســت. این ها می خواهند 
این ها را در اختیار داشــته باشــند، در مشــت خودشــان باشــند، هیچ انگیزه ای 
ندارند که این هــا را از بین ببرند؛ امنّیت منطقه مورد نظر این ها نیســت. عالوه 
بر این آمریکایی ها قادر به ایجاد امنّیت در منطقه نیســتند؛ دلیلش افغانستان 
]اســت[. چهــارده ســال اســت کــه آمریکایی هــا وارد افغانســتان شــده اند؛ چــه 
غلطی کرده انــد؟ آیا توانســتند امنّیت را در افغانســتان بــه وجود بیاورنــد؟ ابدا! 
نتوانســتند. حاال بعضی می گویند نتوانســتند، بعضی هم می گویند نخواستند؛ 
هرکــدام باشــد، موجب ایــن می شــود کــه اّدعــای آمریــکا و امثــال آمریکا 
ـ ]یعنــی[ انگلیــس و دیگــرانـ  بــرای حضــور در منطقــه اّدعــای غلــط و 

بی جایی باشد.
حضــور ما بــه خواســت دولت هاســت؛ هرجــا رفته ایــم به خاطــر این 
بوده اســت که دولت ها و مّلت های منطقه از ما خواســته اند؛ 
زورگویــی هــم نکرده ایم، بکن نکــن هم نکرده ایــم، دخالت 
در امور کشــورها هم نکرده ایــم؛ کمک می خواســتند، کمک 
کردیم؛ کمک را ]هم[ با انگیزه هــای ُعقالیی و منطقی انجام 
دادیــم؛ ایــن را همــه بداننــد. هــر کمکــی کــه در زمینه  مســائل 
منطقه انجام گرفته است با محاسبات بسیار منطقی و عاقالنه 
انجام گرفته اســت؛ این جور نیست که کســی از روی احساسات 
اقدامــی کرده باشــد؛ نــه، نخیر. مــا بحمــداهّلل توانســتیم، موّفق 
هم شــدیم، بعد از این هــم همین خواهــد بود. ما قصــد دخالت 
در کشــورها نداریــم و بدون شــک می توانــم این را عــرض بکنم 
که در مســائل منطقه، آمریــکا به مقصــود خود نخواهد رســید و 

ما ان شاءاهّلل مقاصد خودمان را تحّقق خواهیم بخشید.

کردیم نقشه آمریکا را خنثی 

اشاره مهم رهبر معظم انقالب
 درباره سیاست خارجی ایران و خباثت شیطان بزرگ
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راهــــــــبرد

نسبت به ایران 
متعصب باشیم

     1. جوانان دانش آموخته
غ الّتحصیــل دانشــگاهی داریــم؛ بیــش از چهــار   مــا 10 میلیــون ]نفــر[ در کشــور جوانــان فار
میلیون دانشــجوی مشــغول به تحصیــل داریم؛ یعنــی 23 برابــر اّول انقــالب. اّول انقالب 
ما 170 یــا 180 هزار دانشــجو داشــتیم؛ امــروز بیــش از چهــار میلیون دانشــجو داریــم؛ یعنی 
23 برابر آن روز دانشــجو هســتند؛ این یک ظرفّیت بســیار مهّمی اســت برای کشــور. غیر از 
جوانان دانشــجو، جوانانــی که در حوزه هــای علمّیــه مشــغول تحصیلند یــا جوانانی که در 
میدان های عملی مشــغول کار هســتند تعدادشــان بســیار زیاد اســت؛ این هــا توانایی های 
زیــادی دارنــد و می تواننــد در علــم، در صنعــت، در امــور تجربــی و در تربیــت نقش آفرینــی 
کننــد. مــا از این هــا اســتفاده  درســتی نکرده ایــم؛ امــروز هــم متأّســفانه اســتفاده  درســتی 
نمی کنیــم. این که بنده اصــرار دارم که جوان ها هر جایی که دستشــان می رســد خودشــان 
کار کننــد، اقدام کننــد، تأســیس کنند، ابتــکار کننــد به خاطر این اســت. یــک برنامه ریزِی 
جامعــی الزم اســت در کشــور انجــام بگیــرد بــرای اســتفاده  از ایــن مجموعــه  جوانــی کــه ما 
در کشــور داریم. این که مــا گفتیــم »آتش بــه اختیــار«، فقط مخصــوص کارهــای فرهنگی 
نیســت، در همــه  زمینه هایــی کــه بــرای پیشــرفت کشــور مؤّثــر اســت جوان هــا می تواننــد 

کنند. نقش آفرینی 

     2. موج جمعّیتی
بعضی هــا می گوینــد »جمعّیت کشــور چــرا بایــد این تعــداد باشــد و چرا باید بیشــتر بشــود؟« 
ایــن خطاســت. هشــتاد میلیــون جمعّیــت در یک کشــور، آبرو بــرای این کشــور اســت؛ این 
کشــور هشــتاد میلیــون ]جمعّیــت دارد[. این سیاســت غربی هــاـ  که مــن بعد اشــاره خواهم 
گرفتــه اســت و دارد  گریبــان خــود آن هــا را  کــرد ـ ]یعنــی[ سیاســت تحدیــد نســل، امــروز 
بیچاره شــان می کنــد؛ می خواهنــد کشــورهای اســالمی از جمعّیت هــای زیــاد و جوان های 
فّعال و انســان های کارآمــد برخوردار نباشــند. این که مــن اصرار می کنــم که حتمًا بایســتی 
تکثیر نســل بشــود، خانواده ها باید فرزنددار بشــوندـ  فرزندهای بیشــترـ  برای این است که 
فردای این کشــور به همیــن جوان ها احتیــاج دارد و جوان و نیروی انســانی چیزی نیســت 

ج وارد کند؛ بایستی خود کشور آن را تأمین کند. که انســان بتواند از خار

     3. جغرافیای سرزمینی
وسعِت سرزمیِن کشــوِر ما و همســایگی با آب های بین المللِی آزاد، از فرصت های این کشور 
است؛ ما از این ها به طورکامل استفاده نمی کنیم؛ یکی از دو حاشــیه  خلیج فارس متعّلق به 
ماست، بخش عمده ای از دریای عمان متعّلق به ماست. همســایگان متعّدد؛ ما با پانزده 
کشور همسایه هستیم و این یک امکان و یک ظرفّیت بســیار مهم برای کشور است. کشور 

ما از لحاظ جغرافیایی در جای حّساســی قرار گرفته اســت؛ 
نقطه  اّتصال شــرق و غرب و شــمال و جنوب اســت و این از 

لحاظ جغرافیایی مهم است.

     4. منابع طبیعی
منابــع طبیعــی باارزشــی در کشــور مــا وجــود دارد کــه امروز 
ج  بــدون این کــه ارزش افــزوده ای داشــته باشــد، بــه خــار
فروخته می شــود؛ یکی از آن ها نفت و گاز اســت. من ســال 
گذشــته در همین جلســه گفتم که مــا در موجــودی نفت و 
گاز بر روی هــم، در دنیا اّولیــم؛ یعنی هیچ کشــوری به قدر 
ایران عزیز مــا مجموعــًا نفــت و گاز نــدارد؛ در گاز، اّول، در 
ع نفــت  ع این هــاـ  حجــم مجمــو نفــت چهــارم و در مجمــو
گاز ـ اّول در همــه  دنیــا ]هســتیم[. ایــن خیلــی ظرفّیــت  و 
مهّمــی اســت؛ امــکان بســیار مهّمی اســت؛ این که دشــمن 
می خواهد به هــر قیمتی تســّلط خــود را و قیمومّیت خود را 
بر ایــن کشــور اعمال کنــد، به خاطــر همین ثروت هاســت. 
کشــور اســت،  گاز[ یکــی از منابــع بــاارزش  ایــن ]نفــت و 
]به عــالوه [ فلــّزات فــراوان و بــاارزش، مراتــع، جنگل هــا و 
گــر از ایــن ظرفّیت هــا اســتفاده  امکانــات فــراوان دیگــر. ا
کشــور  بشــود، اقتصــاد ایــران در میــان بیــش از دویســت 
گر با  جهــان، بیــن دوازده کشــور اّول قــرار خواهد گرفــت؛ ا
ابتکار جوان ها، با حضور جوان ها، با حضور مدیران فّعال 
و ُپرکوشش ان شاءاهّلل بشــود از این امکانات استفاده کرد، 
اقتصاد کشــور در میــان دوازده اقتصــاد اّول همــه  دنیا قرار 
خواهــد گرفــت و از همــه جهــت پیشــرفته خواهــد شــد که 

امروز البّته این جور نیست.

موانع پیشرفت کشور
     1. عدم باور بعضی از مسئوالن به ظرفیت ها

بعضی از مســئوالن یــا بــاور ندارند یا بــه ظرفیت هــا اهمیت 
نمی دهنــد. وجــود این همه جوان در کشــور، یــک ظرفّیت 
مهّمی اســت؛ بعضــی از مســئولین مــا، در طــول زمان ها به 
ایــن اهمیتــی نمی دادنــد... به نظر مــن مهم تریــن چالش 
کشــور ما یــک چالــش ذهنــی اســت، یعنــی همین  کــه افکار 
عمومــی نمی داننــد چقــدر ثــروت در اختیــار کشــور هســت؛ 
بعضــی از مســئولین مــا هــم متأّســفانه نمی داننــد چقــدر 
ثــروتـ  ثــروت انســانی و ثــروت طبیعــیـ  در اختیــار کشــور 
هست؛ دشــمن هم از همین دارد اســتفاده می کند. دشمن 
می خواهد بگوید که شــما نمی توانید یا نداریــد؛ بنده اصرار 
دارم بــه مــردم بگویم کــه مــا می توانیم و مــا دارا هســتیم و 

امکاناتمان فراوان است.

     2. کم کاری 
کــه در بخش هــای مختلــف مســئولند،  بعضــی از افــرادی 
متأّســفانه دچار تنبلی و کــم کاری بوده اند و هســتند. وضع 
کشــور اقتضــا می کنــد کار ُپرتــوان و ُپرتــالش را؛ مســئولین و 
مدیــران در هرجــا کــه هســتند، بایســتی تــالش را افزایــش 

دهند.

استعداد ایران و موانع شکوفایی آن در کالم رهبری

گاهـی از موانعـی که  شـناخت اسـتعدادها، توانمندی هـا و ظرفیت هـای کشـور و آ
موجب عدم بهره مندی از آن ها می شود، نقش عمده ای در توسعه و پیشرفت 
کشور ایفا می کند. رهبر معظم انقالب در سخنان خود در ابتدای سال جاری با 

برشـمردن برخی از این ظرفیت ها و موانع اسـتفاده از آن، به تشـریح هر کدام پرداختند.
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     3. اعتماد کردن به نسخه  بیگانگان
بعضــی  از مســئولیِن مــا در گوشــه  و کنــار کشــور بــه نســخه  
بیگانــگان اعتمــاد بیشــتری دارنــد تــا بــه نســخه  داخلــی و 
این هــم خطــای بزرگی اســت. شــما مالحظــه کنیــد همین 
سیاســت جمعّیتی غربی ها که »فرزند کمتــر، زندگی بهتر«، 
سیاســت اروپایــی اســت، سیاســت غربی اســت؛ خودشــان 
هم عمل کردند و امروز دچار مشــکلند... یکی دیگر، ]عمل 
کردن بــه[ سیاســت های بانک جهانــی، سیاســت تعدیل، 
سیاســت های مربــوط بــه بعضــی از معاهــدات بین المللی، 
به قول خودشــان کنوانســیون ها؛ ایــن سیاســت ها را عمل 

کردن، جزو موانع پیشرفت در کشور است.

ون زایِی در اقتصاد      4. بی توجهی به در
خصوصّیــات  و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  جــزو 
اقتصــاد مقاومتــی، درون زایــی اســت. درون زایــی یعنــی 
تولید ثروت به وســیله  فّعالّیت درونی کشــور انجام بگیرد، 
چشــم به بیــرون نباشــد، نگاهمــان به بیــرون نباشــد. در 
طول ســال های گذشــته، در دولت های مختلف، چندبار 
می خواســتند از بانک جهانی یا صنــدوق بین المللی پول، 
درون زا  اقتصــاد  بایــد  نگذاشــتم...  بنــده  بگیرنــد،  وام 
باشــد. البّتــه معنــای درون زا بــودِن اقتصــاد ایــن نیســت 
کــه درهــای کشــور را ببندیم؛ نــه، مــا گفته ایــم »درون زا و 

برون گرا«.

     5. قبیله گرایی سیاسی یا جناحی
گر جناح  گــر چنانچه شــما بکنید خوب اســت، ا »این کار را ا
مقابل شــما بکند بد است«؛ این ِاشــکال کار ماست. گرفتار 
جناح گرایــی و قبیله گرایــِی سیاســی هســتیم؛ ایــن را بایــد 
گر کســی انجام داده اســت که  کنار بگذاریــم. کار خــوب را ا
دشمن شما هم هست، وقتی مدیرّیت دست شماست، آن 
کار خــوب را بایــد ترویج کنیــد، ]این که[ »چــون فالنی کرده 
اســت، پس ما نمی کنیــم، چون جنــاح مقابل کرده اســت، 

نمی کنیم«، این خطاست؛ این غلط است.

     6. عدم مبارزه  جّدی با فساد 
امروز مســئله  فســاد در کشور یعنی شــهرِت فســاد و ُمفسد در 
کشــور، به یک مســئله  خیلی رایجی درآمده؛ نه، این خبرها 

نیســت. البّته فســاد کمــش هم بد اســت، کمش هــم مضر 
اســت؛ اّما این کــه بعضــی تبلیغ می کننــد که »حــاال همه جا 
را فســاد گرفته«، نخیر، به هیچ وجه این جوری نیســت... 
حاال یک تعــدادی هم البّته فاســدند. البّته با این فاســدها 
باید مبــارزه  جّدی کــرد، بایــد مبــارزه  پیگیر کــرد؛ این که ما 
بگوییم، یک ســروصدایی راه بیفتد و بعد از چند وقتی هم 
خاموش بشــود، ایــن آن کاری نیســت کــه در نهایت برای 

کشور، مفید باشد.

     7. اتکای کشور به نفت
این نفــت، نعمت خداســت در حــّق مــا، اّما این کــه اقتصاد 
ما مّتکــی به نفت اســت، این یکــی از بزرگ ترین مشــکالت 
کــه نفــت را مســتقّل از  کشــور ماســت. بایــد تــالش بکنیــم 
اقتصاد کشــور بکنیم؛ اختیار ما دســت نفت نباشــد، اختیار 
گر دســت نفت شدـ  ]چون[  نفت دست ما باشــد. اختیار ما ا
کــه معّیــن می کننــد،  قیمــت نفــت را قدرت هــای دیگرنــد 
گاهــی تحریــم می کننــد، گاهی می خرنــد، گاهــی می گویند 
نباید از فالنــی بخریم، از این کشــور بخریمـ  این مشــکالت 
وجــود دارد. مــا بایــد خودمــان را از اقتصــاد نفتــی خــالص 

کنیم.

     8. سبک زندگی
این دیگر مربوط به مســئولین نیســت، مربوط بــه خود ما و 
شما آحاد مردم است. ما در ســبک زندگی مشکالتی داریم. 
یکی از مشــکالت ما، مصرف گرایی اســت؛ یکی از مشکالت 
ج کــردن اســت؛ یکی از  مــا، اســراف و زیــاده روی و زیــاد خر
مشــکالت ما رفاه طلبــِی افراطی اســت؛ یکی از مشــکالت ما 
اشــرافی گری اســت... ما نســبت بــه اقتصاد مّلــِی خودمان 
باید تعّصب داشــته باشــیم؛ مصرف جنس خارجــی یکی از 
عیوب مهّم ماســت... جوان های ما تعّصب دارند نســبت 
به فــالن تیــم فوتبــال؛ یکی طرفــدار تیــم قرمز اســت، یکی 
طرفدار تیم آبی اســت، ]آن هم[ با تعّصب؛ و حّتی ]تعّصب 
به[ تیم هــای خارجــی؛ یکی طرفــدار تیم رئال اســت، یکی 
طرف دار تیم ]دیگر[؛ این ها تعّصب نســبت بــه این تیم ها 
گر همیــن مقــدار و همیــن انــدازه تعّصب را نســبت  دارنــد؛ ا
بــه اقتصاد مّلــی و تولید داخلی داشــته باشــیم، بســیاری از 

کارهای ما اصالح خواهد شد.

ما در سبک زندگی 
یم.  مشکالتی دار
یکی از مشکالت 
ما، مصرف گرایی 

است؛ یکی از 
مشکالت ما، 

یاده روی  اسراف و ز
یاد خرج کردن  و ز

است؛ یکی از 
مشکالت ما 

رفاه طلبِی افراطی 
است؛ یکی از 
مشکالت ما 

اشرافی گری است... 
ما نسبت به اقتصاد 

ِی خودمان باید 
ّ
مل

تعّصب داشته باشیم
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سرمشق 
امسال

خالصه تأکیدات رهبر معظم 
انقالب در سخنرانی نوروزی

ما می توانیم 1
همه  مشکالت کشور قابل حل است؛ ما در کشور هیچ مشــکلی که قابل حل نباشد نداریم؛ هیچ مشکلی که 
کلید آن و حّل آن دست بیگانه ها باشــد نداریم. مشکالت هست، اّما همه  مشــکالت کشور قابل حل است، 

کلیدش هم دست خود مّلت ایران و مسئولین کشور است.

پرچم انقالب افراشته است ۲
انقالب با قــدرت و با نشــاط دارد پیش مــی رود؛ چهل ســالگی انقــالب دوران پیــری انقالب نیســت، دوران 
عقب گرد انقالب نیست، دوران پختگی و نشاط انقالب است. انقالب در چهل سالگی، بحمداهّلل با قدرت، 

با حفظ شعارها و با برافراشته بودن پرچم های اصلی، همچنان دارد به پیش می رود.

جوانگرایی در مدیریت ۳
جوانان ما در همه  میدان ها ســرمایه  امید کشورند؛ جوانان خیلی باارزشــند. در صنایع برتر، جوان ها هستند 
که مشــغول فّعالّیتنــد؛ در مســائل فرهنگ و هنــر، جوان ها هســتند کــه مشــغول فّعالّیتنــد؛ در نظامی گری و 
فرماندهی، جوان ها هســتند کــه نقش آفرینی می کننــد؛ در مدیرّیــت هم هرجــا جوان ها باشــند، مدیرّیت، 
مدیرّیت با نشاط تری خواهد بود و توصیه  ما این اســت که در مدیرّیت های مختلف، جوان ها بیشتر به کار 

گرفته شوند و بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

پایبندی نسل سوم و چهارم به انقالب ۴
دشــمن امیدوار بودـ  این نکته مهم اســتـ  که نســل ســّوم انقالب و نســل چهارم انقالب از انقــالب روگردان 
بشــوند، ]ولی[ امروز گرایش و پایبندی نســل ســّوم و چهارم انقالب به انقالب و عالقه مندی عمیق و پخته  
گر بیشتر نباشد کمتر نیست. دشمن ســعی می کند مشکالت را بزرگنمایی کند  آن ها به انقالب، از نسل اّول ا
و به مراتب بزرگ تر و بیشــتر از آن مقداری که هســت نشــان بدهد. همه  این مشــکالت، به توفیق الهی و به 
هدایت الهی، به دســت جوان های ما قابل حل اســت. دشــمن از بالندگی نســل جوان ما به شــّدت نگران و 
عصبانی است. این که شما دیدید دشــمن هاـ  آمریکایی ها و غربی هاـ  این قدر با سانتریفیوژهای ما مخالفت 
کردند، فقط به خاطر این نبود که این ســانتریفیوژها اورانیوم را غنی می کند، بلکه بیشــتر از آن به خاطر این 
بود کــه این حرکــِت علمی، ذهــن جوانان مــا را غنی می کنــد، آن ها را آمــاده می کند بــرای کارهــای بزرگ تر؛ 
بیشــتر از این جهت کــه توانایی جمهوری اســالمی را در بالنده ســاختِن نســِل جواِن کشــور نشــان می دهد. 
من به شــما عرض بکنــم جوان های عزیز مــا، این کشــور را خواهند ســاخت، بهتــر از آن چیزی کــه در ذهن 
نســل قبلیـ  که نسل ماستـ  وجود داشــته است؛ ان شــاء اهّلل بهتر خواهند ســاخت و خواهند توانست پرچم 

استقالل و عظمت و شرافت این کشور را از آنچه تا امروز بوده است، بلندتر کنند.

حــــضرت  انقلــــاب  معظــــم  رهبـر 
آیــــــت اهلل العظـــمـــی خـــامـــنـــه ای 
)مدظله العالی( در انتهای بیانات 
جمـع  در  نـو  سـال  آغـاز  سـخنرانی  در  خـود 
زائـران حـرم امـام رضا)علیـه السـام( مطالب 
را در چهـار نکتـه کلیـدی خاصـه کردند. این 
نـکات کـه چکیـده فرمایشـات ایشـان در ایـن 
سـخنرانی اسـت، سرمشـق امسـال مـردم و 
مسـئوالن بـرای پیمـودن مسـیر پیشـرفت و 

عـزت کشـور بـه شـمار مـی رود.



11اردیهبشت   ۱۳9۷  |     مشاره         ۳۱

گــر زیر بــار نرفت، بــا تهدید، با  کن یا نســاز و ایــن پــول را بگیر؛ ا
جنایت. من نمی خواهم حاال اســم کاالها را بیاورم؛ کاالهایی 
را می شناســیم که تــوان داخلی تولید در آن ها هســت امــا وارد 
می شــود، به خاطــر این کــه یــک عــده ای از واردات منتفعند و 
نمی گذارند در داخل تولید بشــود. یک نفــر آدم مبتکر می آید، 
ســرمایه ای هــم دارد، فالن جنســی را کــه بســیار مصرفش در 
کشــور زیاد اســت می خواهد تولید کند؛ می رونــد می گویند آقا! 
این را شــما تولیــد نکن! ده میلیــارد یا ســی میلیارد بگیــر تولید 
نکن؛ یا آن  طــرف زیر بار مــی رود و خودش را راحــت می کند، یا 
گر زیر بار نرفت، به او فشــار می آورند و انواع و اقسام مشکالت  ا
را برایــش درســت می کننــد، موانــع قانونــی ســر راهــش ســبز 
می کنند،یــا باالخــره در نهایــت جنایت می کننــد، بــه او ضربه 
می زنند و طــرف را پشــیمان می کنند. این هــا چیزهای مهمی 
اســت، این ها چیزهای امنیتی اســت، با این چیزها نمی شود 
ساده برخورد کرد. قاچاق این جوری است؛ سم تولید داخلی، 

قاچاق است.«

    به فکر بچه های خودت باش!
از ســوی دیگر ایشــان در اســفند مــاه ســال ۱۳۹۳ در خصوص 
توجــه بیــش از حــد برخی افــراد بــه موضــوع مــد و برنــد متذکر 
شدند: »محصوالت داخلی را مردم مصرف کنند؛ نروند دنبال 
این نشــانه ها. حاال مد شــده اســت بگویند »برند« است، برند 
فالن؛ برند چیســت! بروید ســراغ مصرف تولیدات داخلی. آن 
چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصب تمام، 
ملت ایران، خارجی آن را مصرف نکنند. این را من فقط برای 
یک عده  خاص نمی گویم؛ خب بله، وقتی ما می گوییم، یک 
عده متدینین فورًا گوش می کنند حرف را، پیغام هم می دهند 
که خارجی است بخریم؟ فالن چیز را نخریم؟ من  فالن چیز را
فقط برای متدینیــن این را نمی گویــم، من این حــرف را برای 
هرکســی می گویم که به ایران عالقمند اســت، به آینده  کشــور 
عالقمند اســت، به فکــر بچه های خودش اســت که بناســت 
فردا در این کشــور زندگی کنند. شــما مصنوعات خارجی را که 

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب 
درباره حمایت از کاالی ایرانی در سال های اخیر

    مایه   شرمندگی
حضرت آیت اهّلل خامنه ای در پیام تبریک سال ۱۳۹۶ در خصوص اهمیت تولید ملی و حمایت 
از کاالی ایرانــی فرمودنــد: »مــن قباًل هــم ایــن را گفتــه ام، تذکــر داده ام، االن هم مجــددًا عرض 
می کنم؛ واردات کاالهایی که در داخل به قدر کافی تولید می شود، بایستی به صورت یک حرام 
ج وارد نشود .این که ما نگاه  شرعی و قانونی شناخته شود؛ آنچه در داخل تولید می شــود، از خار
ک، تا وسایل منزل، تا کیف و کفش  ک گرفته تا پوشــا کنیم ببینیم کاالهای مصرفی ما، از خورا
ج بیاید، این مایه   شرمندگی  بعضی از بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این ها از خار
است! انسان احساس شرم می کند؛ هم در مقابل تولیدکننده  داخلی احساس شرم می کند، هم 

در مقابل آن کسی که این جنس را از بیرون برای ما می فرستد.«

    تکیه بر داخل، تنها راه
کید بر توجه به مسائل معیشتی موجود در جامعه تصریح  همچنین در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ با تأ
کردند: »بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر می کنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله  
معیشــت مردم، اما هرچه فکــر می کنم، هرچه بــا کارشــناس ها و آدم های وارد و مطلع مشــورت 
می کنم، می بینم جز این راهی وجود ندارد که ما قاطعانه تکیه کنیم به مســائل داخلی. این که 
تجار خارجی بیاینــد و بروند و هیچ آبی هم از این ها گرم نشــود، که تا حاال هم  نشــده، چه فایده 
گر هم بخواهند  دارد؟ االن حدود یک سال اســت مدام می آیند و می روند؛ کاری هم نکرده اند. ا
کاری کنند، تصرف بازار ایران اســت که درســت به ضرر ماســت. فایده  آمــد و رفت این هیئت ها 
باید ســرمایه گذاری باشــد، باید ایجاد تولید باشــد، باید در جاهایی که احتیاج داریم به فناوری 

جدید، آوردن  فناوری جدید باشد...« 

    سمی به نام قاچاق
رهبر انقالب در ماه های ابتدایی سال۱۳۹۵ نیز با اشــاره به رویکرد تجار و سرمایه گذاران داخلی 
نســبت به کاالهای تولیدی و وارداتی فرمودند: »یک مســئله  دیگری که خیلی مهم است و من 
این را هم باز با تعدادی از وزرای ذی ربط، چه وزرای کشاورزی، چه وزرای صنعتی و چه بعضی 
از مســئولین دیگر دولتی مکرر در گذشــته، در میان گذاشــته ام، این اســت که  گاهی اوقات یک 
جنســی در داخل می تواند تولید بشــود، امــا بعضی هــا کــه از واردات آن جنس ســودهای کالنی 
گر شــد با رشوه، آقا! این کارخانه را تعطیل  می برند می آیند جلوی این تولید داخلی را می گیرند؛ ا

ایرانی! 
خارجی نخر!

رهبر انقاب اسامی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( در پیام 
تبریـک آغـاز سـال ۱۳۹۷، شـعار ایـن سـال را »حمایـت از کاالی ایرانی«انتخـاب 
نمودند. هرچند که تأکید ایشان بر استفاده از کاالی ایرانی مربوط به این پیام 
نمی شـود و معظم لـه در سـال های گذشـته نیـز بـه مناسـبت های مختلـف بـه ایـن موضـوع 
اشـاراتی داشـته اند، لیکـن بـا نامگـذاری سـال ۱۳۹۷، توجـه بیشـتر مدیـران و مـردم بـه ایـن 
مسـئله جلـب خواهـد شـد. در مطلـب پیـش رو گزیـده ای از بیانـات رهبـر انقـاب بـا رویکـرد 

حمایـت از کاالی ایرانـی و اهمیـت تولیـد ملی آورده شـده اسـت.
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مصــرف می کنیــد، در واقــع کمــک می کنید بــه این کــه حجم آن 
بنگاه خارجــی، آن کارگــر خارجی، آن ســرمایه دار خارجــی، مدام 

بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد، شکست بخورد.«

    اصالح الگوی مصرف
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای همچنیــن در پیــام نــوروزی ســال 
کاالی داخلــی را مصــرف  ۱۳۹۱ اذعــان داشــتند: »شــما وقتــی 
می کنید، به کارگــر ایرانــی دارید کمــک می کنید، اشــتغال ایجاد 
می کنیــد، بــه ســرمایه  ایرانی هــم داریــد کمــک می کنید، رشــد و 
نمو ایجــاد می کنیــد. این فرهنــگ غلطی اســت کــه مصنوعات 
خارجــی را مصــرف کنیــم؛ این بــه ضــرر دنیای ماســت، بــه ضرر 
پیشــرفت ماســت، به ضرر آینده  ماســت. همه مســئولیت دارند؛ 
دولــت هــم مســئولیت دارد، بایــد از تولیــد ملــی حمایــت کنــد، 
تولید ملی را تقویت کند. شــما بایــد کاالی ایرانــی بخواهید. این 
افتخار نیســت؛ این تفاخر غلطی اســت که ما مارک های خارجی 
کمان، در وســائل منزلمــان، در مبلمانمــان، در امــور  را در پوشــا
کی هامــان ترجیــح بدهیــم بــه مارک هــای  روزمره مــان، در خورا
داخلــی؛ در حالی کــه تولیــد داخلــی در خیلی از مــوارد بســیار بهتر 
ک داخلی را که در بعضی از شهرستان ها  است. من شنیدم پوشــا
گر  تولید می شود، می برند مارک خارجی می زنند، برمی گردانند! ا
همین جا بفروشــند، ممکن اســت خریدار ایرانی رغبت نکند؛ اما 
چون مارک فرانسوی دارد، خریدار ایرانی همان لباس را انتخاب 
می کنــد؛ این غلط اســت. تولید داخلــی مهم اســت. ببینید کارگر 
ایرانی چه تولید کرده است، سرمایه دار ایرانی چه سرمایه گذاری 
کرده اســت. در زمینه  مصــرف؛ عمده  کار دســت مردم اســت؛ که 
این بخشــی از اصالح الگــوی مصرف اســت که من دو ســال قبل  
به ملــت ایران عــرض کــردم، و بخشــی از جهاد اقتصادی اســت 
که ســال گذشــته عرض کردم. تولید ملی مهم اســت؛ این را باید 

هدف قرار بدهند.«

ع!    مصرف تولیدات خارجی در دولت ممنو
ایشــان در مهرماه ســال ۱۳۹۰ نیز با اشــاره به نقش دستگاه های 
کردنــد: »قســمت  کیــد  دولتــی در مصــرف تولیــدات داخلــی، تأ
عمده ای از مصرف کنندگان تولیدات کشور، دستگاه های دولتی 
ما هستند. دستگاه های دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند 
بر این که جز تولیدات داخلی هیچ چیز دیگر مصرف نکنند. یعنی 
واقعًا در محصوالتی که مشابه داخلی دارد، مطلقًا ممنوع بشوند 

ج چیزی وارد نکنند.« که از خار

   فرهنگ غلط بیگانه پسندی
همچنیــن رهبــر انقــالب در شــهریور مــاه ۱۳۸۴ ضمــن اشــاره به 
اهمیــت کیفیــت تولیــدات داخلــی تصریــح کردنــد: »همــه  مــا از 
بچگی این طور بار آمده بودیم که جنس ایرانی مســاوی است با 
بد بودن، پســت بودن و نامرغوب بودن؛ ایرانی مساوی است با 
ناتوانی در تولید جنس خوب در همه  زمینه ها. اصاًل این فرهنگ 
را در ذهن ملت ما نهادینه کرده بودند. این در حالی است که این 
موضوع ۱۸۰ درجه با واقعیت فرق دارد. این ملت، ملتی است که 
از همه جهت می تواند؛ می تواند تولید کند، می تواند رشد بدهد، 
می تواند ابتکار کند، می تواند مرزهای علم و فناوری را بشــکند و 

جلو برود.« 

 چگونه از کاالی ایرانی حمایت کنیم؟

حمایت از کاالی ایرانی
چه الزاماتی دارد؟
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محصوالت خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و 
اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج فهمی هایی است 
که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره ای 
از افراد بدنه  جامعه می شــود. خودکفایی در تمام محصوالت، 
نه تنها بــرای هیــچ اقتصــادی ممکن نیســت، بلکــه مطلوب 
هــم شــمرده نمی شــود. یعنــی گاه عقــل، مــا را بــه جایگزینــی 
محصوالت داخلی کــه هزینه  بلندمــدت هنگفــت و غیر قابل 
جبــران دارنــد بــا محصــوالت خارجــی فرامی خوانــد، ماننــد 
کاالهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید 
آن وجود نــدارد یا مصــرف چوب، کاغــذ و غیره که بــه بهای از 

دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است.
حــال پرســش ایــن اســت کــه بــا فــرض داشــتن همــان تصور 
صحیــح، موانع التــزام عملــی جامعــه  ما بــه حمایــت از کاالی 

ایرانی چیست؟
در ایــن راســتا عقالنیــت اقتصــادی کــه در تئوری هــای مدرن 
ترویج می شــود، بی وطنی و فراسرزمینی اســت و تعلقات ملی 
نــدارد و آدمیانی پــرورش می دهد کــه صرفًا با چرتکــه  جیب و 
نفع خودشان را می ســنجند. آدام اســمیت معتقد بود هرکس 
برای نفع خــود کار کند، به نفع جامعه نیز خواهــد بود، اما این 
تعمیــم که برخــی جاها درســت اســت، بی شــمار مثــال نقض 
دارد. مثــاًل فــروش لبــاس قاچــاق چینــی حتمــًا کم زحمت تــر 
ک اســت، امــا آیــا هــر ارزان تــر و ســودآورتری، در  از تولید پوشــا

راستای نفع ملی است؟
در بیان کالسیک اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه 
می کنــد و جــز این نبایــد انتظار داشــت. چنیــن اندیشــه ای در 
ذهن تولیدکننده، به تولید یا واردات محصوالتی که بیشترین 
ســود را دارد می انجامــد و در ذهــن مصرف کننــده، بــه رفتــار 
کثرســازی منفعــت بــا انتخــاب کاالهــای ارزان و مرغوب  حدا
می رســد. از آنجا که تحقق چنیــن ماشین حســاب بی روحی، 
زیر پا گذاشــتن مصالح جامعه به بهانه  منافع فردی اســت، از 
دهه ها قبــل اقتصاد مــدرن به تصحیــح این انــگاره پرداخت 
و ایــن تصحیــح بــا دو اهــرم دنبال شــد؛ »اهــرم فرهنگــی« که 
ارزش های اخالقی یــا ملی گرایانــه را در منطــق تولیدکنندگان 
و مصرف کننــدگان، ارجمنــد و محترم می ســاخت و الگوهای 
اخالقــی از شــرکت ها، خانواده ها یا نخبــگان وفادار بــه منافع 

ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می آراست.
و  تشــویق   را  بومــی  تولیدکننــدگان  نیــز  حقوقــی«  »اهــرم 
کاالهــای  حمایت هــای قانونــی می کــرد و مصرف کننــدگان 
خارجــی یا لوکــس را بــا مالیــات باال، مــورد حملــه قرار مــی داد. 
کننــده، تمــام اقتصادهــای  برخــالف شــعار آزادی مصــرف  
ج از  پیشــرفته، قوانیــن ســخت گیرانه ای بــرای مصــرف خــار
گر  الگوی انــرژی و ســایر کاالهــای راهبــردی وضــع کردند تــا ا
قیمت هــای بــازاری موجــب بازدارندگــی رفتار مردم نیســت، 

افزایش کیفیت و کاهش قیمت
راه هایی برای حل موانع ذهنی و عینی پیش پای کاالی ایرانی

تبیین ســال های اخیر پیرامون نتایج حمایــت از کاالی ایرانــی، جامعه  امروز ما را به ســطحی از 
رشــد رســانده که شــبهه  علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انســان اهل مطالعه و انصافی است 
که تردید داشــته باشــد حمایت از کاالی ســاخت داخل، به نفع رونق کارگاه هــای نیمه تعطیل، 
اشتغال کارگران بیکار و کاهش وابستگی خارجی است؛ اما تعداد خانواده هایی که مطابق این 
گیر نیست تا این باور به مؤلفه  رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شود. باور عمل کنند، به قدر کافی فرا

البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده  حمایت از کاالی داخلی، تصور ناصحیحی 
اســت که موجب عدم تصدیق آن می شــود. حمایت از کاالی ســاخت داخل در تناســب با ســایر 
ارزش های اســالمی و ایرانی معنــا دارد. به عنــوان نمونه، حمایــت از »هر« کاالی ایرانــی با »هر« 
گــر قطعه ها یــا کاالهای مورد اســتفاده  ویژگــی و کیفیتی مقصود سیاســت گذار حکیم نیســت و ا
موجب کاهش عمر دســتگاه های تولیــدی، تولید محصوالت معیوب یا فاقد اســتاندارد  شــود و 
به ســالمت مصرف کننده زیان وارد  کند، توصیه  حمایت مشــمول آن نمی شــود. همچنین این 
تصور که در ورای شعار »حمایت از کاالی ایرانی« و خودکفایی در »تمام« کاالها، انکار استفاده از 

کـه کاالی ایرانـی مـورد بی مهـری مصرف کننـده ایرانـی  سـالیان درازی اسـت 
اسـت. تاکنـون بسـیاری از نظریه پـردازان موانـع متعـددی را در راه تحقـق شـعار 
»حمایت از کاالی ایرانی« برشمرده اند. دکتر سید احسان خاندوزی، استادیار 
دانشـکده  اقتصاد دانشـگاه عامه طباطبایی، در یادداشـتی به بررسی موانع تحقق شعار 
»حمایت از کاالی ایرانی« و راه حل برطرف کردن این موانع پرداخته است که خاصه ای 

از آن تقدیـم شـما می شـود.

سید احسان   خاندوزی
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قوانیــن و قیمت هــای مالیاتــی ســبب حفظ منافــع ملی 
شود.

واقعیت آن است که طبقه  فرامتوسط شهری ایرانی، به 
شکل افراطی توســط ویروس »انســان صرفًا اقتصادی« 
گــر در جایی نفــع ملی  آلــوده شــده اند و گمــان می کننــد ا
ک  ایرانیــان بــا پرداخــت درصــدی بیشــتر بــرای پوشــا
وطنی یا اندکی کیفیت کمتــر برای لــوازم خانگی داخلی 
حفظ  شــود، نباید برای این اهــداف، هزینــه ای از جیب 
بپردازند. البته اقلیــت دیگری نیز وجــود دارند که حاضر 
بــه پرداخت هزینه نیســتند، اما نه به ســبب رســوخ ایده  
انســان اقتصادی محض، بلکه به جهت نفــوذ ویروس 
تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات باال با معیار مصرف 
کاالی خارجی لوکــس و به اصطــالح ِبرند. پــس می توان 
این گونه نتیجه گرفت کــه گره خوردن منزلت اجتماعی 
با مصرف کاالهای ویژه، می تواند مانع عملِی دیگری در 

مسیر ایده  حمایت از کاالی ایرانی شمرده شود.
اما مانع مذکور نباید سیاست گذار را به این هوس بیندازد 
کــه بــدون زیرســازی و تنهــا بــا اهــرم فرهنگ ســازی و 
مشــوق های حقوقی، مصرف کنندگان را به جاده  کاالی 
ایرانی هدایت کننــد، بلکه جاده باید خود، حائز شــرایط 
گر پایــه در امر  عینی باشــد. دســتورات و امــور اعتبــاری، ا
حقیقی نداشته باشند، محکوم به شکستند؛ این همان 
اصل مهمی اســت که شــهید مطهری درخصــوص لزوم 
تبعیت اقتصاد برنامه ای از اقتصــاد واقعی ذکر می کنند. 
حال در موضوع حمایــت از کاالی داخلی، آن مانع عینی 
کدام اســت؟ به نظر می رســد: کیفیت و هزینه  تمام شده 

کاالی ایرانی برای مصرف کننده.
مردم جامعــه را می توان ســال ها بــا اهرم هــای فرهنگی 
و حقوقی به حمایــت از کاالهای وطنی ترغیــب کرد، اما 
در بلندمــدت، کاالی تولید داخل بایــد بتواند به تنهایی 

کاالی  کنــد.  از حیثیــت خویــش دفــاع 
کیفیتــی که هزینه  تمام شــده   با
قابل هماوردی با سایر رقیبان 
اهــرم  ضعــف  بــا  حتــی  دارد، 
فرهنگی و حقوقی نیز می تواند 
بــازار  در  را  خویــش  موقعیــت 

ج  داخــل و حتــی خار
پــس  کنــد.  اثبــات 
وضع مطلوب برای 
اقتصــادی  نظــام 

کــه  اســت  زمانــی 
ســرمایه ای  کاالهــای 

چنــان  کلیــدی  مصرفــی  و 
قیمتــی  و  کیفــی  مختصــات 

داشته باشند که حتی انساِن 
محــض اقتصــادی نیــز نفــع 
خود را در خریــد کاالی ایرانی 

ببیند.

حمایــت از کاالی ایرانــی بیــش از آن کــه یک پــروژه اقتصــادی فنی باشــد، یــک پــروژه اجتماعی 
فرهنگی اســت. پذیــرش و خریــد کاالی ایرانی توســط شــهروندان کــه نتیجه مشــخص و عینی 
حمایــت از کاالی ایرانــی اســت، بــه باورهــا، انگاره هــای ذهنی و نگــرش مــردم بــه کاالی ایرانی 
بســتگی دارد. درکی که مــا از هزینه، ریســک و فایده اســتفاده از یــک کاال داریم همــراه با تجارب 
قبلی، هنجارهای فردی و اجتماعی و دانش ما نســبت به یک کاال مســتقیم یا غیر مســتقیم، بر 
انگیزه و تمایل ما برای پذیرش و اســتفاده از کاالی خاص مؤثر اســت. بر همین اســاس اســت که 
تئوری هــای مختلف و تجــارب متعددی که در خصــوص پذیــرش کاال و تکنولوژی وجــود دارد، 

کید دارند. همگی بر جنبه های اجتماعی فرهنگی و روان شناختی موضوع تأ
به عنــوان یــک تجربه مهــم بین المللی در تشــویق مــردم بــرای خریــد و حمایــت از کاالی داخلی 
می تــوان از کشــور ســنگاپور نــام بــرد. در ســال ۱۹۵۶ وزارت صنعــت و بازرگانی ســنگاپور با هدف 
حمایــت از صنایــع کوچــک و رو بــه رشــد ســنگاپور و توســعه بخــش تولیــد بــه منظــور صــادرات 
 Buy( محصــوالت از ســنگاپور بــه جهــان، کمپیــن تشــویق مــردم بــه خریــد کاالهــای داخلــی
Singapore goods( را ســازماندهی کــرد. شــعار این کمپین که در روزنامه »اســتریت تایــم« در ۱۹ 

سپتامبر ۱۹۵۶ منتشر شد این بود: »فکرت را عوض کن؛ کاالی داخلی بخر!«
از ســال ۱۹۶۳ به بعد پیام تبلیغاتــی از خریــد کاالی ســنگاپور )Buy Singapore goods( به خرید 
کاالی با کیفیت ســنگاپور )buying quality products made in Singapore( تغییر کرد و انستیتو 
اســتاندارد ســنگاپور موظف شــد حمایت هــای گســترده از کاالهای با کیفیت داشــته باشــد. این 
کمپین که بــا مشــارکت وزارت فرهنــگ و آموزش ســنگاپور و همچنین مشــارکت اقشــار مختلف 
مردم، به ویــژه دانش آموزان، دانشــجویان و نخبــگان تا ســال ۱۹7۱ ادامه یافت، تأثیر شــگرفی 
در ارتقای صنایع و محصوالت ســنگاپور داشــت و به عنوان یک تجربه موفق از حمایت از کاالی 

داخلی ثبت شد.
آموزه هــای مهــم در تجربه ســنگاپور قابل یادگیری اســت. تمرکز بــر جنبه های ذهنــی اجتماعی 
مردم که متمرکز بر شــعار کمپیــن بود )فکــرت را عوض کــن؛ کاالی داخلــی بخــر(، طوالنی مدت 
بودن کمپیــن )بیــش از ۱۵ ســال(، همراهــی و هماهنگی بین دســتگاه های مختلف، مشــارکت 
گسترده گروه های مختلف اجتماعی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان و اجرای سیاست های 
مشــخص برای ارتقای کیفیت کاالها، از جمله آموزه های تجربه 

موفق سنگاپور در حمایت از کاالی داخلی هستند.
بایــد متذکــر شــد کــه »اعتمــاد«، کلیــدواژه اصلــی در موفــق 
بودن پــروژه حمایت از کاالی داخلی اســت. روشــن اســت 
کــه در جامعــه ای کــه شــاهد فرســایش اعتمــاد اجتماعــی 
بین مــردم و همچنین اعتماد بیــن مردم و دولت باشــیم و 
مسئولیت شناســی فردی یا آنچه واتسالو هاول »مسئولیت 
عالــی« شــهروندان می نامــد از بیــن رفته باشــد، هیچ سیاســت و 
کید کرد موفقیت  برنامه ای موفق نخواهد شد. بر همین اساس باید تأ
سیاســت راهبردی حمایت از کاالی داخلی، تنها از مســیر شکل گیری یک 

انسجام و همدلی ملی، افزایش خواهد یافت.
نکته آخر این که رهبر کشــور یکی از موانع عدم اســتفاده از ظرفیت های کشــور 
را»چالــش ذهنــی« نــام برده انــد. در همیــن چارچــوب بایــد اذعان کــرد یکی 
از از الزامات موفقیــت رویکرد »حمایــت از کاالی ایرانی« این اســت که ضمن 
کم شدن نگاه سیاستی به این رویکرد، تمرکز بر جنبه های ذهنی و مسائل  حا

فرهنگی اجتماعی آن نیز مدنظر باشد.

کن  فکرت را عوض 
آشنایی با تجربه کشورهای دیگر در استفاده از کاالی ملی

روزبه  کردونی
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رهبــر انقــاب در چنــد ســال اخیــر، شــعار 
ســال ها را بــا محوریــت مســائل اقتصــادی 
ح می کننــد کــه نشــان دهنده دغدغــه  مطــر
رهبری نســبت به اقتصاد و معیشــت مردم 
اســت؛ به نظر شــما چه مقدار این شــعارها 

علمیاتی شده است؟
این کــه اهــداف کالن ملــی و توســعه ای را تفکیــک 
کید بــر یک فــاز آن و بــا یــک پارادایم  و هر ســال بــا تأ
مشخص به دنبال تحقق اهداف توسعه ای باشیم 
خیلی خــوب اســت، امــا مشــکل این اســت کــه این 
شــعار ها در حد حرف باقــی می مانند و اجــرای آن ها 
در خــأ دنبال می شــود. کســانی که مســئول اجرای 
ایــن شــعار ها هســتند، پیش نیاز هــای آن را لحــاظ 
ح شــده باید بــه صورت  نمی کننــد. موضوعــات مطر
یک بسته دیده شود، زیرا اقتصاد تحت تأثیر عوامل 
سیاسی، نظامی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی است. 
تا نگاه ما به اقتصاد، صنعت و توســعه عوض نشــود 
و در مسیر توسعه قرار نگیرد، شــعار ها مشکلی را حل 

نخواهد کرد.
برای مثــال ســال »حمایــت از کار و ســرمایه ایرانی« 

نیازمند دولتی اســت کــه بتوانــد در این راســتا عمل 
و  اقتصــادی  سیاســت های  از  نوعــی  نبایــد  کنــد؛ 
کار و اشــتغال  کــه  گرفــت  بین المللــی را در پیــش 
چین باال بــرود. سیاســت خارجی و سیاســت داخلی 
بــا اقتصــاد ارتبــاط دارنــد؛ بایــد تمــام ایــن عوامــل 
را بــا یکدیگــر بــه شــکل یــک منظومــه و یک بســته 
هماهنگ دیــد؛ در فضــای پرتنــش سیاســی که جو 
هیجانــی غالب اســت، به رشــد اقتصادی و توســعه 
نمی رســیم. از طرفــی بخش هــای مختلف نظــام با 
یکدیگــر هماهنــگ نیســتند و اصــاًل در مدار توســعه 

حرکت نمی کنند.
جهــان،  در  کــه  می کنیــم  مشــاهده  طرفــی  از 
جریان هــای راســت افراطــی در آمریکا و اروپــا قدرت 
را به دســت گرفتند؛ تهدیــدات رژیم صهیونیســتی، 
سیاست های کشور های حوزه خلیج فارس، جریان 
سلفی گری و داعش، شــرایط را برای ایران به سویی 
بــرده که بیــش از پیــش نیازمنــد اتحــاد و همدلی در 
کشــور هســتیم؛ ایران باید بتواند سیاســت ها و افکار 
منســجمی را دنبال کند و مســئولین نظــام باید بین 
سیاســتگذاری ها و اجرای آن ها هماهنگی به وجود 

آورند. مســئوالن باید تمام امکانات کشــور را تعریف 
کننــد؛ موضوعاتی نظیــر انباشــت ســرمایه در جهت 
تولیــد، نســبت ســرمایه گذاری در صنعــت، میــزان 
اشــتغال، رفــع بیــکاری و حــل مشــکالت اجتماعــی 
جوانان از مواردی اســت که باید به طور جدی برای 
آن برنامــه مدونــی داشــت تــا در آینــده، دیگر شــاهد 
اعتراضات نباشیم. مردم گله مندند و باید روی این 
موضوعــات کار کــرد. در رابطه با فشــار های خارجی 
نیز باید بــه موقع عمــل کرد و ایــن را بایــد بدانیم که 
پاســخگویی دیرهنگام به قیمت، هزینه بیشــتری 

دارد.
آیا می تــوان روی اقتصاد مقاومتی حســاب 

کرد؟
می توان از اقتصــاد مقاومتی به عنــوان اقتصاد ملی 
یاد کرد کــه در پــی خوداتکایــی تحقق می یابــد، اما 
عمــاًل بــا شــرایط موجــود نمی تــوان بــه خوداتکایــی 
در  باالســت؛  نفــت  بــه  مــا  وابســتگی  زیــرا  رســید، 
حقیقــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی به ایــن موضوع 
بســتگی دارد که تا چه میزان توانســتیم بــه اقتصاد 
تنوع دهیــم، چقــدر اقتصــاد کشــور صنعتی شــده یا 

وابستگی ما به نفت کم شده است؟
متأسفانه شاهدیم برخی افرادی که حرف از اقتصاد 
مقاومتــی می زنند، خــود مشــغول واردات هســتند؛ 
کــه تصمیم گیری هایشــان در رشــد  کســانی  یعنــی 
اقتصــاد مقاومتــی تأثیــر دارد، در عمــل بــه آن ضربه 
می زننــد و واردکننــده انحصــاری کاال هــا بــه کشــور 
هســتند. بایــد بدانیــم کــه اقتصــاد مقاومتــی تنها از 
طریــق تولیــد صــورت می گیــرد؛ بایــد تولیــد ملــی را 
تقویت کنیــم، باید در داخل کشــور صنعتی شــویم، 
بایــد در کوتاه مدت، بخــش خصوصــی، کارآفرینان 
و نخبــگان صنعتــی را تقویــت کنیــم و بایــد فضــای 

رقابتی را در داخل به وجود آوریم.
حتــی بــا تولیــد ملــی می توانیــم بیــش از مقاومــت، 
تهاجم هم داشــته باشــیم؛ این نه تهاجــم نظامی، 
بلکه تهاجم اقتصادی از طریــق تولید کاال و ورود به 
بازارهای جهانی اســت، بنابراین اقتصــاد مقاومتی 
گر  بــا تحقــق تولیــد داخلــی امکان پذیــر اســت. امــا ا
همــه دســتگاه ها و ارگان هــا در مــدار تولید نیســتند، 
بایــد بــه ســرعت اصــالح شــوند، بایــد بــه ســرعت 
بخش هــای خصوصی قدرت بیشــتری پیــدا کنند. 
اقتصاد مقاومتی با ارتباط داشتن با کشورهای دیگر 
مغایرتی ندارد، باید بتوانیم با حفظ اصول خودمان 

نقش مؤثری در بازارهای جهانی ایفا کنیم.

با تولید ملی، پیش به سوی اقتصاد تهاجمی
گفتگو با استاد دانشگاه تهران درباره شعار امسال

مسـائل و مشـکات اقتصـادی طـی سـال های اخیـر یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای مـردم 
و مسـئوالن شـده اسـت. پژوهشـگران و اقتصاددانـان، اصلی تریـن راه حـل ایـن معضـل و 
رسـیدن بـه اقتصـادی پویـا را توجـه بـه تولید ملـی و خودکفایی هرچه بیشـتر می داننـد. در 
ایـن خصـوص باشـگاه خبرنـگاران جـوان بـا دکتـر سـیداحمد موثقی گیانی، اسـتاد دانشـکده حقـوق و 
علـوم سیاسـی دانشـگاه تهـران، کـه در زمینـه توسـعه، اقتصاد سیاسـی، مدرنیتـه و کشـورهای در حال 
توسـعه مطالعـه و پژوهش هـای وسـیعی داشـته گفتگویـی انجـام داده کـه بخش هایـی از آن را در ادامه 

می خوانیـد.
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در حالــی حقــوق مصرف کننــده ایرانــی در خریــد بســیاری از 
کاالهــا در ســایه باقی مانــده اســت کــه در اقتصــاد و تجارت، 
زنجیره تولید و مصــرف یک کاال دو رکن اساســی تولیدکننده 

و مصرف کننده هستند.

   جامعه تولیدمحور
علی ربیعی، وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد اســت 
محقــق  تولیدمحــور  جامعــه  در  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت 
می شــود؛ جامعه ای کــه تولیــد دانــش، فکــر، کاال و فرهنگ 
خالق داشته باشد، کاالی با کیفیت هم تولید می کند و مردم 
آن مصرف کننــده کاالی تولیــد داخل نیز می شــوند. مردم در 
یک جامعه رانتی، طبق یک ذائقه و در جامعه تولیدمحور با 

ذائقه ای دیگر مصرف می کنند.
به گفته ربیعی مــا نمی خواهیم مــردم را محکــوم به مصرف 
کاالی بــد کنیــم، بــه همیــن دلیــل وظیفــه داریم هــم کمک 
کنیم قیمت تمام شــده کاالی ایرانی ارزان تر و رقابتی تر شــود 
و هــم تکنولوژی بهتــری بیاید و کیفیــت آن ارتقا یابــد. البته 
در این مســیر باید دقت کنیم که نقش فــروش و بازاریابی در 
چرخه تولید بســیار پررنگ و مهم است، بنابراین الزمه رونق 
بــازار، فروش مبتنی بــر کاالیی اســت که از مطلوبیــت الزم به 
جهت اســتاندارد، کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات پس 

از فروش مناسب برخوردار باشد.
همچنیــن حســن لطفــی، نماینــده مجلــس نیز بــا اشــاره به 
مشــکالت و معضــالت حاشــیه ای موجــود در جامعــه معتقــد 
اســت که بهــره بانکی بــاال، نظــام پیچیــده مالیاتــی، فقدان 
بازار فروش، بروکراســی پرپیــچ و خــم اداری و... باعث عدم 
اتکا به تولید داخلی شده و تولید و صنعت داخلی را فلج کرده  
اســت. حال آن که براساس آنچه گفته شــد، زیرساخت های 
اشــتغال نیز در جامعــه فراهم نیســت و جامعه امــروز نیازمند 
آن است که به صورت عملی و کارآمد تأمین زیرساخت های 
گیر و پایــدار با هــدف تقویت تولیــد کاالی داخلی  اشــتغال فرا
در اولویت های کاری دولت قرار گیرد. نخســتین گام در این 
ج شــدن انحصار بازار از دســت سیستم دولتی و  مسیر نیز خار
تســهیل فرایند بروکراســی اســت که قطعًا با این اتفاق از ضرر 
و زیان بخش خصوصی کاســته و بر مرغوبیــت کاالی ایرانی 

افزوده خواهد شد.

   حمایت هدفمند
در همیــن راســتا کارشــناس اقتصــادی، بهــروز  هــادی  زنوز، 
کیــد بــر اختــالف  نظــر استراتژیســت های صنعتی و  ضمــن تأ
لیبرال ها در حــوزه تولید داخلی می گوید: ایــن دو گروه منافع 

گزارشی درباره بایدها و نبایدهای حمایت از کاالی ایرانی

چرا می خریم؟ چرا نمی خریم؟

حمایـت از تولیـد ملـی طی، سـال های اخیر دل نگرانی بسـیاری از قانون گـذاران، 
اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده و هست. مصداق این موضوع را به آسانی 
در بـازار اقـام مختلـف کاال می تـوان لمـس کـرد. اگـر سـری بـه بـازار داغ پوشـاک 
بزنید و پای صحبت نه تولیدکننده عمده، بلکه یک فروشنده عادی بنشینید، به سادگی 
درمی یابیـد کـه کاالی تولیـد داخـل آن قدرهـا نـام خوشـی در بـازار نـدارد و مـردم بـه دلیـل 
پاییـن بـودن کیفیـت، کاالهـای خارجـی و وارداتـی را بـه کاالهـای وطنـی ترجیـح می دهنـد. 
در گـزارش زیـر بـه بررسـی عوامـل و دالیـل وجـود چنیـن مشـکاتی که از سـوی کارشناسـان 
مطرح شـده  مختلـف  زمینه هـای  در  صـادرات  و  واردات  تولیـد،  امـر  دسـت اندرکاران  و 

می پردازیـم.

مجید صالحی

   عدم رضایت مصرف کننده از کاالی ایرانی
فرهــاد احتشــام زاد، رئیــس فدراســیون واردات ایــران، با اشــاره به تــالش سیاســت گذاران در 
جهت ایجاد فضای همدلی در جامعه و مســاعد نمودن شــرایط برای خریــد کاالی ایرانی طی 
ح هر مبحثــی در این خصوص باید به دو پرســش جدی  ســال های اخیر می گوید: پیش از طر
پاســخ دهیــم؛ پرســش اول این که چــرا با وجــود حمایــت همه جانبــه دولت هــا از تولیــد ملی، 
مصرف کننده ایرانی احســاس رضایتمندی از خرید کاالی ایرانی ندارد؟ و پرسش دوم این که 

چرا صادرات کاالی ایرانی در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن ندارد؟
ح می شــود کــه ایران به جــز نفــت، کاالهای دیگــری دارد  اما این پرســش ها در شــرایطی مطر
ج هســتند. سال هاســت  کــه دارای مزیت هــای نســبی و مطلق بســیاری در بــازار داخــل و خار
کیــد دارند که پــای اقتصــاد رقابتی در ایــران می لنگد و  که تحلیل گــران و فعــاالن اقتصادی تأ
ع حمایــت بی دریغ، بــدون برنامــه و دائمی  به اعتقــاد بســیاری، مهم ترین دلیــل این موضــو
از تولیداتی اســت کــه مزیت الزم را بــرای کشــور ندارند؛ در حالی که تجربه ســا ل های گذشــته 
نشــان می دهد حمایــت از تولیــد بایــد در بخش هایی صــورت گیــرد کــه دارای مزیــت در بازار 
ج اســت و بــر اســاس قابلیت هــای موجــود در کشــور باشــد، امــا همچنان شــاهد  داخل و خــار
حمایت از صنایعی هستیم که نه تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در بسیاری از مواقع این 

حمایت ها نتیجه ای جز رانت جویی در بخش های غیرمولد نداشته است.
ع موجب شــده که حمایت از تولید برخی کاالها در کشــور، از جیب مصرف کننده  همین موضو
صورت گیــرد؛ حال آن که مصرف کننــده عمدتًا هیچ تعلــق خاطری به خرید کاالی تولیدشــده 
در کشور ندارد و تنها شرایط انحصاری و قوانین، آن ها را مجبور به خرید کاالی مورد نیازشان 
کرده اســت. در این زمینه می توان به صنعت خودرو در کشور و سیاست هایی که در این حوزه 
اتخاد شــده اســت اشــاره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با کره جنوبی آغاز بــه کار کرد؛ 
صنعت خــودرو در کره بــا حمایــت دولت و توجــه به صــادرات توانســت پله های ترقــی را یکی 
پس از دیگری دنبال کنــد و امروز صادرات خودروســازان کــره ای به اقصی نقــاط دنیا صورت 
می گیرد و آن ها بی نیــاز از حمایت دولت کشورشــان هســتند؛ با وجود ایــن، صنعت خودروی 
ایران بعــد از بیش از ســه دهه حمایــت همچنان نتوانســته روی پــای خود بایســتد. برهمین 
اســاس نیز دولت هر ســاله به جــای آن که میــزان حمایت هــای خــود از این صنعــت را کاهش 
دهد، با افزایش حمایت هــای تعرفه ای و مالیاتی تالش دارد شــرایط را برای خرید محصوالت 
تولیدی شــرکت های خودروســاز داخلی در بازار فراهم کنــد و در این میان هیــچ توجهی نیز به 
حق انتخاب مصرف کننده ایرانی، خواســته ها، انتظارات و نیاز کیفی ســرکوب شده او ندارد. 
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کی هم دارند، مثــاًل هر دو گــروه پذیرفته اند که  و نقاط اشــترا
گر حمایــت از صنعت داخلــی بی دریغ، دائمــی و بالتبعیض  ا
باشــد، بــه رانت جویــی غیرمولــد و اختــالل در نظــام قیمــت 
می انجامــد. مــا همزمــان بــا کــره، صنعــت خــودرو را شــروع 
کردیم؛ صنعت خودروی کره امروز تحت حمایت دولت این 
کشــور نیســت و صادرات هیوندایــی و چند کارخانــه کره ای 
دنیــا را گرفتــه و روی پای خــود ایســتاده اند، اما ما بعــد از ۴۰ 
ســال هنوز ۸۰ درصــد حمایت تعرفــه ای از صنعتــی می کنیم 
که ورشکســته و وابســته اســت. هــر حمایتــی با این شــکل و 
رویکرد به زیــان مصرف کننــده و به نفــع تولیدکننده اســت، 
منتهــا مســئله ایــن اســت کــه ایــن حمایت بــه چــه قصدی 

انجام شود؟ آیا دائمی است؟ بالتبعیض است؟
تــازه صنعتی شــده نشــان می دهــد در  کشــورهای  تجربــه 
و  گزینشــی  هوشــمندانه،  حمایت هــا  کــه  موقعیت هایــی 
موقت بــوده، موفقیت چشــم گیری حاصل شــده اســت. اما 
یکی از راهکارهای توسعه صنعتی و حمایت از تولید داخلی، 
خ  نظم و قانون قابل اجرادادن به تجارت خارجی،کنترل نر
ارز و بازبینــی و اصــالح میــزان تعرفه هــا و مدیریــت صحیــح 
کارهــا بــه درســتی انجــام شــود،  گــر ایــن  واردات اســت. ا
مصرف کننده داخلی دچار مضیقه نمی شــود و مسلمًا کاالی 

وارداتی را به کاالی داخلی ترجیح نمی دهد.

   نقش تربیتی خانواده
در کنــار همــه آنچــه در بــاال آمــد، بایــد اذعان داشــت کــه در 
کنار دولــت و همــه نهادهــای سیاســت گذار زیرمجموعه آن 
به عنــوان اولین گــروه اساســی تأثیرگذار بــر حمایــت از تولید 
ملی، همچنیــن تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاران بــه عنوان 
گروه دوم، گروه اساســی ســومی به نــام مردم وجــود دارد که 
در تحقق آرمــان حمایت از تولید و کاالی ملی نقشــی پررنگ 
را ایفــا می کند. مگــر نــه این کــه بســیاری از تولیدکننــدگان و 
ســرمایه گذاران خــرد و کالن عضوی از همین گروه هســتند، 
پس چرا در کنار توجه به سود شــخصی خویش، به فکر سود 
و زیان دیگــر افــراد جامعــه نیســتند. تولیدکنندگانــی که گاه 
به جــای اســتفاده از مــواد اولیــه مرغــوب، از مواد درجه ســه 
اســتفاده می کننــد و نتیجه کارشــان چیزی جــز تولید کاالی 
بی کیفیتی نیســت کــه با قیمتــی غیرمعقــول به بــازار عرضه 
می شــود. یــا ســرمایه گذارانی کــه بــه جــای پــر و بــال دادن 
بــه کارخانه هــا، کارگاه هــا و تولیدی هــای کوچــک و بزرگ و 
رونق بخشــیدن به تولیــد ملی، ســرمایه های خــود را صرف 
کاالهــای بی کیفیــت چینــی می کننــد تــا سودشــان  واردات 
دوصد چندان شــود، بدون این که کم ترین توجهی به خیل 
عظیم کارگران و استادکاران ماهری داشته باشند که با این 

سرمایه گذاری غلط بیکار شده اند.
میــان  در  مجــازی  فضــای  جایــگاه  رشــد  دیگــر  ســوی  از 
خانواده هــا طــی ســال های اخیــر، نه تنهــا در میــان برخــی 
افــراد جامعه باعث پیشــرفت و نوآوری نشــده، بلکــه عاملی 
برای نزول و کوته اندیشــی ایشــان شــده اســت. بیــش از حد 
غوطه خــوردن در فضــای مجــازی، تبعیــت چشــم و گــوش 
بســته از مد کشــورهای غربی و وابســتگی جایگاه اجتماعی 

فرد با برند لباســی کــه بــه تــن دارد، از جمله معضالتی اســت کــه این روزهــا نه فقــط فرهنگ 
جامعه ایرانــی، بلکــه بخشــی عظیمــی از تولید و اقتصــاد کشــور را دچار مشــکل کرده اســت. 
بایــد بپذیریم که تــالش دولت ها در راســتای حمایــت از تولیدکنندگان، وضع قوانین ســخت 
واردات کاال و حتی کوشــش تولیدکنندگان داخلی به تولید کاالی با کیفیت ملی، تا زمانی که 
تفکرهای غلطی کــه در ذهن مردم یک جامعه ریشــه دوانده خشــکانده نشــود، به ســر منزل 

مقصود نخواهد رسید.
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   محل رقابت کاالهای شرق و غرب
امــام خمینــی در پیامــی بــه حجاج بیــت اهّلل الحــرام در ســال 
۱۳۶۴ به مصــرف گرایــی و توجه به تولیــدات خارجی اشــاره 
می کننــد و ایــن مســئله را از آســیب های جوامــع اســالمی بــر 
کز رقابت  کنون بازارهای کشورهای اسالمی مرا می شمارند: »ا
کاالهــای غرب و شــرق شــده اســت، و ســیل کاالهــای تزئینی 
مبتــذل و اســباب بازی ها و اجنــاس مصرفــی به ســوی آن ها 
سرازیر اســت و همه ملت ها را آنچنان مصرفی بار آورده اند که 
گمان می کنند بدون این اجناس آمریکایــی، اروپایی ژاپنی و 

دیگرکشورها زندگی نمی توان کرد.«

   خودکفایی
ایشــان در وصیت نامه الهی سیاســی خود از جنبه دیگری 
ع اشــاره کرده و فرموده انــد: »بر دولت ها  نیز به این موضو
و دســت اندرکاران اســت چــه در نســل حاضــر و چــه در 
نســل های  آینده کــه از متخصصین خــود قدردانی کنند و 
کمک های مادی و معنوی تشــویق بــه کار کنند  آنان را با
کاالهــای مصرف ســاز و خانه برانــداز جلوگیــری  و از ورود 
کنند و به آنچــه دارند بســازند تا خــود همه چیز بســازند.« 
امــام خمینــی)ره( توصیــه می نماینــد کــه زندگی انســانی 
شــرافتمندانه را ولو با مشــکالت بر زندگانــی ننگین بردگی 
اجانب ولو بــا رفاه حیوانــی ترجیح دهیم. از نظر ایشــان تا 
زمانی کــه  در احتیاجــات صنایع پیشــرفته، دســت خود را 
پیش دیگــران دراز کنیم و بــه دریوزگی عمــر را بگذرانیم، 
شــکوفا  مــا  در  دراختراعــات  پیشــرفت  و  ابتــکار  قــدرت 
نخواهد شــد. امــام حرکت بــه ســمت خودکفایــی را نقطه 
عطفــی در مســیر پیشــرفت اقتصــادی می دانــد و معتقــد 
اســت »ما در مرحله ای  هســتیم که تــازه متولد شــده ایم و 
گر ما گرســنه باشــیم، پیــاده راه برویــم، منزوی باشــیم و  ا
به طــرف خودکفایی حرکــت کنیم، بهتــر از این اســت که 
وابســته و مرفه باشــیم. مهــم این اســت که اعتقــاد به آن 
نیــت و ارزش هــای اســالمی و اســتقالل اقتصــادی پیــدا 

کنیم.«

استفاده از کاالی ایرانی 
در اندیشه امام خمینی )ره(

زندگی بدون 
کاالی خارجی 

انقـاب اسـامی  امـام خمینـی)ره(، بنیانگـذار 
ایـران، بـه نقـش تولیـد ملـی و کاالی ایرانـی در 
شکوفایی اقتصاد کشور نگاهی ویژه داشتند. 
در مطلبی که می خوانید به تأکیدات ایشان در این زمینه 

اشـاره شـده اسـت.

سهیل صدقی زاده

     تبلیغات مخرب
امام خمینــی)ره( بخشــی از تصورات عمومــی درباره عــدم توانایی بــرای خودکفایی و اســتقالل 
اقتصادی را ناشی از تبلیغات غرب می داند. از نظر ایشان که در سخنرانی در جمع اعضای هیئت 
امنای دانشــگاه ملی در ســال ۱۳۶۰ ایراد شــده اســت »ما می توانیم در طول مدت معینی از همه 
چیز مستغنی بشویم، از همه کس مســتغنی بشــویم. وقتی که ما می توانیم خودمان را مستغنی 
کنیم، جوان هایمان را مستغنی کنیم، باید کوشــش بکنیم. باید همه  مان دست به هم بدهیم 
ج را از بین ببریم. آن ها همیشه با تبلیغات به ما حکومت می کنند.  تا این که این وابستگی به خار
خارجی ها با تبلیغ به ما حکومت می کنند و دامنه تبلیغشان هم بیشــتر راجع به این مسائل بود. 
شــاید بســیاری از این اســاتیدی که خیلی بندوباری نداشــتند و متمایل به غرب یا شــرق بودند، 
این ها هــم ایــن تبلیغــات را می کردنــد که مــا بایــد وابســته باشــیم، زندگی نمی شــود کــرد بدون 

وابستگی. خیر، مسئله این طور نیست.«

    فرار از تفکر واردات محوری
ایشــان دوری از تفکر واردات محوری را بســیار مهــم می دانند و عقیــده دارند مهم این اســت که ما 
بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی دهند و ماخودمان باید تهیه کنیم. امام خمینی در سخنرانی 
گــر این  کشــاورزها، ایــن معنا  در جمع مدیــران ارشــد صنعــت نفــت در ســال ۱۳۵۹ می فرماینــد: »ا
ج به ما چیزی نمی دهــد، خــود کشــاورزها کار را انجام  را حالیشــان بشــود، باورشــان بشــود که خار
می دهند، خود ملت انجام می دهند. از قراری که شــنیدم در چین یک وقتی در پشت بام هایشــان 
هــم گنــدم می کاشــتند. عــالوه بــر زمین هایشــان، تــوی حیاط هاشــان، در پشــت بام هــم گنــدم 
گــر بخواهــد خــودش روی پای خــودش بایســتد، مســتقل بشــود، در  می کاشــتند. یــک مملکــت ا
ج وارد کنیــم را ازکلــه اش بیرون کند.  همه ابعــاد، چاره ندارد جــز این که این تفکــر که ما بایــد از خار
ج برایمان  گر یک چیــزی نداریم، از خار ج نباید وارد بکنیم. ا مغزش توجه به این بکند که ما از خار
گر یک وقت دیدیم که ما چنانچه  نمی آورند، آن کار را انجام نمی دهیم، تا خودمان در ست کنیم. ا

ج بیاوریم.« یک کارخانه  ایرانی می توانیم راه بیندازیم، اتکال به این نکنیم که برویم از خار

    سرچشمه همه وابستگی ها
کید  امــام، وابســتگی اقتصــادی از طریــق واردات کاال را بن مایه دیگر وابســتگی ها می دانــد و تأ
گر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور  می کند ا
وابســتگی ها دنبالش می آید. وابستگی سیاســی هم پیدا می کنیم، وابســتگی نظامی هم پیدا 
می کنیــم. ایشــان در یــک ســخنرانی در ســال ۱۳۵۸می فرمایــد: »بــرای این که وقتی مــا چیزی 
نداشته باشیم که اســتفاده کنیم، دســتمان را دراز کنیم طرف آمریکا! او می تواند به ما تحمیل 
کند همه چیز را. ما وقتی می توانیم زیر بار او نرویم، که در این قضیه قدرتمند باشیم. یک وقت 

او تشر بزند می گوییم نه، مااحتیاجی نداریم. حاال هم به او می گوییم.«



روزهـای  طـی  کـه  پرداخته ایـم  موضوعاتـی  بـه  محافـل  نقـل  بخـش  در 
رفتـار  انداخته انـد.  راه  نظـر  و  بحـث  در فضـای عمومـی جامعـه  گذشـته 
عربسـتان سـعودی و اتفاقـات منطقـه غـرب آسـیا، ماجراهـای فیلترینـگ 
شـبکه های اجتماعی و افزایش قیمت ارز و تنش های ناشـی از نوسـانات 
آن موضوعاتـی هسـتند کـه دسـتمایه نقـد و بررسـی نویسـندگان مهـر و ماه 

گرفتـه  اسـت.  قـرار 

 طغیان گاو شیرده  مثلث شوم واشنگتن-ریاض-تل آویو  چرا شبکه های 
کنـد  خـودش  کـه  چاهـی  در  کربـرگ  زا سـقوط  هسـتند؟   جـذاب  اجتماعـی 
نـه  ایجـاد می کنـد  اتصـال  کاربـر    فضـای مجـازی    جـذب یـک میلیـارد 
ارتبـاط  شـبکه های اجتماعـی سـالح جنگ هـای ترکیبـی  رابطـه عاشـقانه 

سیاسـتمداران و شـبکه های مجـازی  جنـگ بـا جامعـه  

نقلمحافل
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محمدبــن ســلمان ،ولیعهــد جــوان ســعودی می پنداشــت همزمــان بــا طراحــی توطئه های 
مختلف در ســوریه، یمــن، قطــر و عــراق، می تواند با اجــرای اصالحــات در داخل عربســتان، 
تالش برای هســته ای شــدن و خرید ســالح از کشــورهای مختلف از جملــه آمریکا، فرانســه و 

انگلیس، به اهداف خود دست پیدا کند.
ع عالوه بــر دوشــیدن ســعودی ها، آن هــا را در جهت  گاهــی از این موضــو ترامپ تاجــر نیز بــا آ
تحقــق اهــداف آمریــکا در منطقــه بــه کار گرفــت. ترامــپ از ابتدا اعــالم کــرده بود عربســتان 
ســعودی از این پــس بایــد هزینــه حمایت هــای واشــنگتن از ریــاض را بپــردازد. ترامپ گفت 
ایــاالت متحــده در منطقــه 7 تریلیــون دالر هزینــه کــرده و تمامــی ایــن هزینه هــا بــر بــاد رفته 
اســت. این صراحت ترامپ نشــان می دهد او و متحدانش در منطقــه در جبهه های مختلف 
از محور مقاومت شکســت خورده اند. در یمن ســعودی ها با وجود گذشت ســه سال از جنگ 
خانمان ســوز علیــه مــردم بی دفــاع و بی گنــاه، همچنــان درجــا می زننــد و بــه دنبــال راه فــرار 
برای خروج از این جنگ هســتند. در ســوریه و عــراق نیز نیروهای مــزدور آن ها نتوانســتند بر 

نیروهای مقاومت پیروز شوند.
»أنســو هیبال کردی« یکی ازتحلیل گران مسائل سیاســی عرب در یادداشتی در پایگاه خبری 
»اوقات الشــام« تصریح می کند ســرانجام عربســتان دریافت که دو عملیات »طوفان قاطع« 
و »بازگرداندن امید« در یمــن آب در هاون کوفتن اســت و مواضع آمریــکا و ترکیه جهت حفظ 
منافع ریاض در منطقه »هاللبارور« مواضع ثابت و پایداری نیســت که بتواند به آن ها استناد 
کند. او اشــاره می کند تاوان اختالفات ترامپ با روســیه، ایران و ترکیه را عربستان سعودی در 
ســوریه با قربانی کردن منافعش پرداخت کــرد، البته ریاض عماًل در ایــن اختالفات بی نقش 

هم نبــود. لــذا بی صبرانه بــه انتظــار حمله سراســری ترامپ 
علیــه نفوذ ایــران در منطقــه هاللبارور نشســت تــا مهم ترین 
نقش را در ایــن تقابل ایفــا کنــد و آن تالش بــرای ضربه زدن 

به برجام بود.
می تــوان مدعی بــود که ریــاض در عرصه سیاســت خارجی، 
گذشــته از شکســت در یمــن، در هیــچ زمینه ای دســتاوردی 
نداشــته اســت. روزنامــه »نیویورک تایمــز« دربــاره سیاســت 
ریــاض در حمایت از داعــش در گزارشــی خط مشــی حمایت 
گــروه  و جنــگ را رویکردهــای متناقــض ســعودی بــه ایــن 
تروریســتی عنــوان کرد و نوشــت: در حالــی که ریــاض از قطر 
بــه علــت حمایــت از تنــدروی انتقــاد می کنــد، امــا شــواهد 
کــه نشــان می دهــد عربســتان مهــد  آشــکاری وجــود دارد 
پرورش گروه های تندروی تروریستی همچون داعش بوده 
اســت. این روزنامه آمریکایی اعتقــاد دارد هیچ کس داعش 
را دوســت نــدارد و حامیان آن ها هــم متضرر اصلی شکســت 

داعش خواهند بود.
تارنمای پژوهشی »میدل ایست آی« نیز در مطلبی به انتقاد 
و اعتراض هایــی کــه در منطقــه و جهــان علیــه ســعودی ها 
وجود دارد اشاره کرده و نوشــته است علت این امر، سیاست 
ضعیــف منطقــه ای آن هــا بــوده و شکســت سیاســت های 
منطقــه ای محمدبن ســلمان، این کشــور را منزوی ســاخته 
ع تنش آلودشــدن رابطه ریاض  اســت. این گزارش به موضو
و آنــکارا هــم پرداختــه و نوشــته اســت در حالــی کــه ترکیه تا 
کنون  چنــدی قبل رابطه نزدیکی با عربســتان داشــت، امــا ا
شرایط به شدت تغییر کرده اســت. ترکیه پس از تحریم قطر 
ع  در کنار این کشــور ایســتاد. حتی هنگامی کــه احتمال وقو
برخی تغییر رژیم ها در کشــورهای عربی خلیــج فارس وجود 
داشــت، ترکیه نیروهای خــود را در امارات مســتقر کرد؛ البته 
عربســتان معنــای ایــن حرکــت را نفهمیــد. بــه تصریــح این 
تحلیل، سیاســت های ریــاض برای نزدیک شــدن بــه رژیم 
صهیونیســتی هم باعــث انزوای بیشــتر ایــن کشــور در نگاه 

مسلمانان منطقه شده است.
گــزارش  در  هــم  پســت«  »هافینگتــون  روزنامــه  تارنمــای 
تحلیلی خود آورده اســت مجموعه ای از این سیاســت های 
اشــتباه در کنار فســاد داخلــی و خدمــات اجتماعی انــدک، از 
عربســتان یک کشــور شکســت خورده را به جهانیان معرفی 
کــرده اســت. امــا بــا ایــن وجــود، ریــاض بــا خریدهــای چند 
صــد میلیــارد دالری ســالح از آمریــکا، انگلیــس و فرانســه از 
یک ســو موجب زنده نگاه داشــتن صنایع در این کشــورهای 
غربی شــد و از طرف دیگر غــرب را به حفظ ریــاض در عرصه 

بین المللی متقاعد ساخت.

رؤیای عربستان برای رهبری منطقه بر باد رفت

گاو شیرده طغیان 
شـاهزاده جـوان سـعودی کـه بـه دنبـال رؤیـای خـود بـرای گسـترش سـیطره در 
منطقـه غـرب آسیاسـت، پـس از آن کـه می بیند خیاالتش به کابوس تبدیل شـده 
و برنامه هایـش در تسـلط بـر کشـورهای خاورمیانـه بـه بن بسـت خـورده، خارج 
از تمـام قواعـد بین المللـی بـه دنبـال برافروختـن بیشـتر آتـش منازعـات در منطقـه هسـتند. 
سـعودی ها که به گاو شـیرده غرب معروف شـده اند و این هزینه های سرسـام آور برایشـان 

دسـتاوردی نداشـته، حـاال سـر بـه طغیـان برداشـته اند.

 محمد جواد  کسمایی
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مثلث شوم
واشنگتن - ریاض- تل آویو

ح،  ســفیر ســابق ایــران در لبنــان معتقــد اســت هــدف کوتاه مــدت ایــن طــر
حساســیت زدایی از مســئله فلســطین و اشــغالگری، هــدف میان مدتــش 
رسمیت دادن به موجودیت رژیم غاصب صهیونیستی و هدف بلندمدتش 
نابــودی روحیــه مقاومت و مبــارزه علیــه ظلــم و اشــغالگری رژیــم جنایتکار 
اســرائیل اســت. این در بدترین شــرایط ممکن برای یک رژیم پوســیده و رو 
به اضمحالل که هم از نظر سنی فرسوده است و هم از نظر کارآمدی در حل 
بحران های منطقه محل تردید واقع شده، گام بلند و جاه طلبانه ای باشد.

بــه نوشــته او، مثلث شــوم کوشــنر، نتانیاهــو و بن ســلمان، پس  از شکســت 
فضاحت بــار ســنگینی کــه 
برپایــی غائلــه خونبــار  در 
علیــه  تکفیــری  داعشــی 
مســلمان  ملت هــای 
منطقــه و محــور مقاومــت 
داشــتند و نتوانســتند رژیم 
را  صهیونیســتی  غاصــب 
در حاشــیه امن قراردهند، 
امــروزه بــا صراحــت لهجه 
می خواهنــد  دیگــر  بــار 
شکســت خورده  شــانس 

خود را بیازمایند.
دســتمالچیان به اقدامات 
از  ســلمان  بــن  اصالحــی 
دریچــه ای متفــاوت نــگاه 

کرده و می نویسد دربار پادشــاهی عربستان ســعودی که زمام امور خود را به  
دســت جوانی به ظاهر تحصیل کــرده، عمل گــرا، آینده نگر و روشــنفکر داده 
اســت، درگام اول تثبیت قدرت خود با خشونت تمام، شــاهزادگان و امرای 
بانفوذ دربــار پادشــاهی را کنــار زد و در گام دوم بــا اعطای آزادی بــه جوانان 
و زنان، به ســمت اقبــال و گســترش فضــای تعامل جهانــی حرکت کــرده تا 
پایه هــای قــدرت خــود را در داخــل تثبیــت کنــد و بتوانــد مأموریــت شــوم و 
سنگین مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی را با قدرت و بدون دغدغه 

انجام دهد.
رژیــم آل ســعود بــا در اختیار داشــتن دو غــول ابــزار اقتصــادی و رســانه ای و 
همچنیــن همراهی مفتیان درباری وهابی ســعی خواهد کــرد افکار عمومی 

را برای پذیــرش خیانت بــزرگ که به معامله بزرگ قرن معروف شــده اســت 
آمــاده کنــد. هــدف اصلــی همــه ایــن اقدامــات شــرارت بار کــه در اتــاق فکر 
همان مثلث شــوم طراحــی می شــود، نابودی مقاومــت و رســمیت دادن به 
اشــغالگری اســت. اما تجربه تاریخــی ثابت کرده اســت که هــرگاه اقدامات 
اردوگاه دشــمن در نابــودی روحیــه مقاومــت رادیکال تر می شــود، بــار دیگر 
گاهــی بیشــتری بــرای دفــاع از آرمان های خــود در صحنه  مردم با شــعور و آ

کارزار به پا می خیزند.
ســفیر ســابق ایران در لبنــان تالش هــای جبهــه باطــل را بیهــوده می داند و 
عقیــده دارد نبرد امــروز در 
دوران گذار در خاورمیانه، 
نبــرد بیــن جبهــه حــق و 
محــور  دو  بیــن  باطــل، 
خیــر و شــر و بــرای تعییــن 
سرنوشــت نهایــی اســت. 
محــور  کــه  همان طــور 
مقاومت بــا رشــادت تمام 
توانســت ســربلند و پیروز، 
دماغ جبــاران خونخــوار را 
ک مذلــت بمالد، در  به خا
آخرین نبرد نیز با رشــادت 
تمام پیــروز میدان خواهد 
مقاومــت  هــالل  بــود. 
از صــور تــا باب المنــدب و درگســتره ژئوپلیتیکــی بســیار مهــم و بــا نیروهای 
آموزش دیــده و ســالح اعتقــاد، آمــاده پاســخ دادن قــوی و تعیین کننــده بــه 
شــریران هســتند. بــدون تردیــد، آل ســعود وآل صهیــون بازنــده بــزرگ این 
هوس بازی های آلوده خواهند بــود و جبهه حق که متکی بــه عنایات الهی 
اســت، برنده ایــن منازعه می شــود و این عهد خداوند اســت تــا هنگامی که 
بندگانش بــا اخــالص، مجاهــدت، عدالــت، حکمــت و تدبیر در مســیر حق 
پایداری کننــد، نصرت حق یــار آن ها بوده و صدهــا پازل و طراحــی نیز توان 
مقابله بــا قدرت الهــی را نخواهد داشــت. ایــن پازل نیــز ان شــاءاهّلل ناموفق 
بوده و مســیر تحقق وعده نصرت الهی هرچند دشوار، ولی پیمودنی خواهد 

بود.

سـفیر سـابق جمهـوری اسـامی ایـران در لبنـان، بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر در منطقـه و 
به ویـژه تحـرک سـعودی ها بـرای عادی سـازی روابـط بـا رژیـم صهیونیسـتی، یادداشـتی 
را در روزنامـه ایـران منتشـر کـرد. بـه نوشـته احمـد دسـتمالچیان چنـدی اسـت در محافـل 
سیاسـی و رسـانه ای عربی به ویژه دربار آل سـلمان، بحث هایی پیرامون عادی سـازی روابط با رژیم 
صهیونیستی مطرح می شود. هر چند این اظهارنظرها با احتیاط و اما و اگر توأم است تا احساسات 
ملت هـای منطقـه تحریـک نشـود، امـا تواتـر تـوأم بـا صراحـت شـاهزاده جـوان، ناپختـه و جاه طلـب 

سـعودی حکایـت از طـرح و نقشـه ای پیچیـده و خطرنـاک بـرای ملـت فلسـطین دارد.

احمد  دستمالچیان    سفیر سابق ایران در لبنان 
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بر اساس پژوهش های صورت گرفته، شبکه های اجتماعی مجازی پدیده ای جدید و نوظهورند 
که قابلیت های مکرر و پرهیجان را در اختیار کاربران خود قرار می دهند؛ مانند آشنایی با برنامه های 
جدید، طرح موضوعات شگفت انگیز و پرتحرک، خلق صحنه های اعجاب آور و دادوستد اطالعات. 
از سوی دیگر این شبکه ها بهشت افرادی است که دچار اختالل شخصیت  خودشیفتگی هستند یا 
میل به محبوبیت دارند، زیرا آن ها می توانند بدون داشتن روابط دوستانه  واقعی، تعداد زیادی رابطه  
موهوم و تخیلی برای خود دست وپا کنند و توهم محبوبیت را صرفًا بر اساس کمیت تعداد دوستان 
به دست  آورند. برخی افراد هم که به دلیل ویژگی های شخصیتی، ترجیح می دهند در عین تنهایی، 
با جهان پیرامون خود ارتباطات گسترده ای داشته باشند، با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی 
از قبیل فیس بوک، توئیتر، گوگل پالس و... به بهترین حالت ممکن این نیاز درونی خود را برآورده 

می کنند. 
همچنین برخی کاربران شبکه  اجتماعی برای رهایی از تنش روزمره و ایجاد فراغت، به سمت این 
فضا می روند. بر اساس نظریات روان شناختی، افراد از آن رو شیفته  یک شیء، فرد یا فعالیت خاص 
می شوند که نیازی را در آن ها ارضا کند. طبق این نظریه، افراد با گرایش به شبکه های اجتماعی تا 
حدی نیازهای خود را برآورده می کنند. برای مثال با کاوش در ابعاد فنی شبکه های اجتماعی مجازی، 
توانایی بالقوه  ذهنی خود را ابراز می کنند، یا با ابعاد مختلف شخصیت خود که پیش از این پنهان بود، 
آشنا می شوند، عقاید و نیازهای هنری خود را بیان و به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا می کنند. 
از سویی شبکه های اجتماعی محملی برای گریز از واقعیت و وسیله ای برای ارضای نیازهای روانی 

ایشان است.
کار با اینترنت، هر روز تجربه جدیدی را  از سوی دیگر، حضور در شبکه های اجتماعی مجازی و 
کاربر قرار می دهد و این فضا به فرد امکان پیشرفت و دریافت پاداش های بی شماری را  در اختیار 
می دهد؛ مانند یادگیری ساختن یک پست الکترونیک، یک وبالگ، امکان تولید در این فضا، رفتن 

کاربران، آشنایی با اصطالحات این محیط  به صفحات دیگر 
مجازی، در درجه  اول احساس فعال بودن و در درجه  دوم حس 
غرور و عزت نفس به افراد می دهد. در ادامه، فرد به مرور احساس 
می کند حضور در این فضا به او قدرت می دهد، بعد از مدتی نیز 
برای حفظ این منزلت و غرور، بیشتر به این فضا قدم می گذارد که 

این خود نشان از اعتیاد و وابستگی به این محیط مجازی است.
که در  گروهی  از سوی دیگر اصلی ترین، فعال ترین و مهم ترین 
شبکه های اجتماعی حضور پررنگ و مؤثر دارند جوانان هستند. 
این گروه از جامعه به دلیل جذابیت و قابلیت خروج مخاطب از 
منفعل بودن و فعالیت در میان میلیون ها فرد فعال و همچنین 
آزادی  عمل،  و  محبوبیت  به  میل  هیجان خواهی،  نوجویی، 
گرایش بیشتری نسبت به استفاده از شبکه های اجتماعی دارند. 
این شبکه ها نیز قابلیت هایی مانند ایجاد محیطی شخصی، 
آزادی بیان نظرات و مخالفت با نظرات دیگران، آزادی در استفاده 
کاربران خود قرار می دهند  از تفریحات مختلف و... را در اختیار 
که این امکان، حسی از کنترل شخصی و اراده  فردی را به ایشان 
منتقل می کند. اما تأثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های 
اجتماعی مجازی به صورت خاص بر نسل جوان دارد را این گونه 
خود  مانیتور  منظر  از  را  جامعه  آن ها  که  کرد  ترسیم  می توان 
می بینند و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات 
که بستن آن فقط نیازمند فشردن  انجام می دهند. پنجره ای 
دکمه close است و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل، پایان 
دادن به کنش به این راحتی نباشد. در این زمینه بیشترین تأثیر از 
شبکه های اجتماعی را نسل دهه ۹۰ و بعد از آن می پذیرند. ایشان 
از زمانی که پا به عرصه هستی نهادند، دنیا را به صورت رایانه ای 
دیده اند. این نسل اقتصاد، دین، فرهنگ، جامعه و تاریخ را بر 

صفحه نمایشگر دیده اند. 
که شبکه های اجتماعی به بشریت عرضه داشته اند  خدماتی 
فراموش نشدنی و غیر قابل اغماض است. این شبکه ها برای ما 
ُبعد مکان و زمان را از بین برده و امکان ارتباط ما را با کسانی که 
کرده است.  هرگز نمی توانستیم ببینیم یا ارتباط بگیریم، برقرار 
فرهنگ  تسریع  و  آمدن  وجود  به  باعث  اجتماعی  شبکه های 
جهانی و برخوردهای بین فرهنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی 
گرچه فضای مجازی، فضای آزادی برای ورود همه  شده اند. ا
افراد با هر سن، جنس با هر سطح علمی و اعتقادی است و تنها 
با در اختیار داشتن یک گوشی موبایل می توان وارد شبکه های 
اجتماعی مختلف شد، با افراد حقیقی حاضر در فضای مجازی 
که از آن ها به دوستان مجازی تعبیر می شود ارتباط گرفت و تبادل 
افکار و اطالعات کرد، اما خالف آنچه در ابتدا تصور می شد، اثرات 
این گفتگوها می تواند زندگی واقعی و حقیقی انسان را بسیار تحت 
تأثیر خود قراردهد، فکر انسان را مشغول کند و حتی در تغییر عقیده 

و نگرش فرد، تأثیرگذار باشد. 
طبق بررسی های انجام شده، مشخص شده که روزانه کاربران 
ایرانی به صورت میانگین ۵ تا ۹ ساعت در فضای مجازی حضور 
دارند و ۵۳ درصد مردم ایران به طور کلی و 72 درصد جوانان ۱۸ 
تا 2۹ ساله عضو یکی از شبکه های اجتماعی هستند. ۳۵ درصد 
بی هدف، ۳۱  مجازی  فضای  و  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
درصد برای دوستی های اینترنتی، 27 درصد برای انگیزه های 
اخالقی و 7 درصد با انگیزه های علمی و پژوهشی در این شبکه ها 

حضور دارند.

چرا 
شبکه های 
اجتماعی 
جذاب 
هستند؟

چرخـه  در  مجـازی  ارتباطـات  جدیـد  نسـل  عنـوان  بـه  اجتماعـی  شـبکه های 
ارتباطات انسانی چنان تغییراتی به وجود آورده اند که به واسطه آن ها انسان ها 
عـاوه بـر تجربـه زندگی حقیقی و عینـی، در حال تجربه و شـکل دهی به زندگی 
مجـازی خـود هسـتند. از مهم تریـن ویژگی های این شـبکه ها می توان به دسترسـی آسـان، 
کم هزینه بودن، چند رسانه ای بودن، توجه به جمع گرایی و شبکه سازی انسانی، تکیه بر 
تعامل گرایی، بهره گیری بدون نیاز به مهارت و تخصص، ارتباط فوری، پیوستگی و تداوم 
اشاره کرد. ویژگی های فوق باعث شده تا افراد جوامع مختلف بدون توجه به سن، شغل 

و میـزان تحصیـات به فعالیت در این شـبکه ها بپردازند.

الهه سعیدی    مدرس دانشگاه
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 شایان  ضیایی

حریم شخصی؛ چالش این روزهای مدیرعامل فیس بوک

کربرگ در چاهی که خودش کند سقوط زا
کربــرگ در مقابــل ســناتورهای آمریکایی قــرار گرفت  هنگامــی کــه مــارک زا
تــا بــه ســؤاالتی دربــاره موضــع فیســبوک در قبــال اطالعــات کاربران پاســخ 
ع  دهد، جهان شــاهد لحظــه ای حیرت انگیز بــود. این اتفاق زمانــی به وقو
پیوســت کــه مدیرعامل فیســبوک بــه ســمت صندلی خــود حرکت کــرد و با 
دیواری از لنزهــای دوربین و تصویربردارانی مواجه شــد که بــه یکدیگر تنه 
می زدنــد و در تــالش بودنــد تــا بهتریــن تصویــر را از مدیرعاملــی ثبــت کنند 
کربرگ برای  که زیر رگبــاری از انتقــادات قرار گرفتــه بود. حریــم شــخصی زا
خبرنگاران هیچ اهمیتی نداشــت و با او نه مثل یک انســان، بلکه مثل یک 
کربرگ قطعًا متوجه  شیء مسحورکننده برخورد شــد. در آن لحظه، مارک زا
شــد که کاربــران پلتفــرم آنالینش چه احساســی دارنــد. ذرات وجــودی او با 
کمتریــن اعتنا بــه حقوقش در حال موشــکافی، رصد و ضبط بــرای آیندگان 
بود. چه خــودش از این لحظه لذت برده باشــد و به شــکل معنــاداری با آن 

موافقت کرده باشد و چه خیر.
این احســاس مشــترکی اســت کــه تمــام بیننــدگان ایــن صحنــه، چــه افراد 
حاضر در جلســه و چه افرادی کــه کیلومترهــا آن طرف تر زندگــی می کردند، 
به آن دســت یافتنــد و شــبکه های اجتماعی طی روزهای گذشــته پــر بود از 
کربرگ دلســوزی کردند، برخی  نظــرات مختلفی که بعضــی از آن ها بــرای زا
انگشــت اتهــام را بــه ســمت خبرنــگاران گرفتنــد و البتــه برخــی دیگــر ایــن 
صحنــه را یــک بازنمایــی اتفاقــی از راه و روش فیســبوک در مدیریــت حریم 

کاربران می دانستند. خصوصی 
امــروزه وقتــی آنالیــن می شــوید، حفاظــت از اطالعــات شــخصی تان بــه 
انــدازه جاخالــی دادن از قطــرات آب در یــک بــاران شــدید بی معنی اســت. 

گــر می خواهید بــا دوســتانتان ارتباط برقــرار کنیــد، ایمیل هــای کاری رد و  ا
بدل کنیــد، خریــد کنیــد، قبض هایتــان را بپردازید یا هــر کار ســاده دیگری 
کنده از کوکی هایــی خواهد بود کــه اطالعاتتان  انجام دهیــد، مرورگر شــما آ
را پایــش می کنند. ارائــه دانش کامــل درباره شــیوه های پایــش اطالعات و 
داده کاوی به تک تــک کاربران عادی، کاری غیرممکن اســت. تا حدی به 
کربرگ نیز خود به آن اشــاره کرد، کمپانی هایی  خاطر همان موضوعی که زا
ماننــد فیســبوک و گوگل هیــچ رقیــب واقعــی ای ندارنــد و به همیــن خاطر، 
گزینــه جایگزینــی ندارنــد. لنــز دوربیــن، ســمبلی قدرتمنــد  کاربــران هیــچ 
برای نظربازی جنســی اســت و ایــن بــار، تمــام دوربین هــا روی مدیرعامل 
شــرکتی بودند که به جاسوســی از اطالعات کاربران، یا حداقل عدم رعایت 
کمترین انتظارات ما از حریم شــخصی، متهم شده اســت. بعد از آن، برخی 
کربرگ هم عکس گرفتند  تصویربرداران حتی از دست نوشــته های مارک زا
که نشــان داد او بــرای ســؤاالت بســیار دشــوارتری نســبت به آن چیــزی که 

ح کردند آماده بود. سناتورهای آمریکایی مطر
کربــرگ و دست نوشــته های  هیچ کــس از رفتــار غیرانســانی خبرنــگاران با زا
وی کــه قــرار بــود محرمانــه باقی بمانــد اما منتشــر شــد تا تمــام جهــان قادر 
بــه دیدنــش باشــد لــذت نمی بــرد. امــا مدیرعامــل و مؤســس فیســبوک در 
جلســه ای با مضمون شفافیت و تجســس عمومی حضور داشــت. بنابراین 
می توان گفــت که او انتظــار حریم شــخصی چندانی نداشــته و می دانســته 
که نشســتن روی آن صندلی، بــه معنای هجــوم دوربین ها خواهــد بود. آیا 
می تــوان چنین چیــزی را دربــاره کاربران فیســبوک نیــز گفت کــه اطالعات 

ک گذاشته و با دوستان خود تعامل می کنند؟  خود را به اشترا
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از  عضــوی  و...  فیس بــوک  گرام،  اینســتا تلگــرام،  ماننــد  اپلیکیشــن هایی  امــروزه 
خانواده هــا شــده اند. ایــن عضــو مجــازی جدیــد کــه در میــان افــراد خانــواده هــم بســیار مــورد 
توجــه قــرار گرفتــه، در کنــار امکاناتــی کــه در اختیــار کاربــران خــود قــرار می دهــد مشــکالتی 
کاربــران از آن مطلــع نیســتند. در  کــه در بیشــتر مــوارد  را نیــز بــرای ایشــان ایجــاد می کنــد 
این جــا بایــد بــه ایــن پرســش ها پاســخ داد کــه آیــا همــه اپلیکیشــن هایی کــه مــا بــه صــورت 
روزانــه از آن اســتفاده می کنیــم و گاه بیشــتر وقتمــان را بــا آن ســپری می کنیــم قابــل اعتمــاد 
کنــون بــه ایــن  هســتند و اطــالع درســتی را در اختیــار مــا قــرار می دهنــد؟ از ســوی دیگــر تا
ــا  ــران جهــان از چــه اپلیکیشــن هایی اســتفاده می کننــد و آی ــم کــه دیگــر کارب نکتــه پرداخته ای
قانونگــذاران و سیاســتگذاران نقشــی در انتخــاب ایــن برنامه هــا از ســوی کاربــران دارنــد یــا 
نــه؟ پــر جمعیت تریــن کشــور جهــان یعنــی چیــن، مصــداق بــارزی در پاســخ بــه پرســش های 
باالســت. چینی هــا »وی چــت« را یــک اپلیکیشــن همــه کاره می داننــد و بــرای کارهایــی مثــل 

کنش هــای مالــی بــه آن تکیــه می کننــد. تمــاس صوتــی، پیگیــری اخبــار و ترا
ــور جســتجوی گــوگل، فیس بــوک،  کشــور چیــن بســیاری از ســرویس های اینترنــت مثــل موت
توییتــر، یوتیــوب، ویکی پدیــا، واتــس آپ و غیــره را بــر اســاس سیاســت های خــود مســدود 
کثــر  کــه ا کــرده به گونــه ای  کــرده، امــا معادل هــای قدرتمنــد بومــی بــه ازای آن هــا ایجــاد 
مــردم چیــن خــأ چندانــی را احســاس نمی کننــد. بــرای نمونــه موتــور جســتجوی قدرتمنــد 
»َبیــدو« )Baidu( معــادل موتــور جســتجوی گــوگل، ســایت »یوکــو« )Youku( معــادل ســایت 
کاربــران  کــه  یوتیــوب، شــبکه اجتماعــی »ویبــو« )Weibo( معــادل ســایت توییتــر اســت 
 )WeChat( »بیشــتری نســبت بــه تویتــر نیــز دارد. شــبکه اجتماعــی موبایلــی »وی چــت
ــی  ــه یک ــال ماهان ــر فع ــارد کارب ــک میلی ــه ی ــک ب ــتن نزدی ــا داش ــه ب ــن ک ــس آپ و الی ــادل وات مع
کاربرانــش را چینی هــا و  از پرجمعیت تریــن پیام رســان های دنیــا هســتند، بخــش اعظــم 

کنان کشــورهای شــرق آســیا تشــکیل می دهنــد. ســا
کــه مدیریــت  بــر اســاس تحــوالت موجــود در جهــان امــروز، به ســادگی می تــوان دریافــت 
ــرون، رئیس جمهــور  ک ــل ما ــه امانوئ ــا جایــی ک ــادی دارد ت فضــای ســایبری اهمیــت بســیار زی
فرانســه، بــرای مبــارزه بــا اخبــار جعلــی و نادرســت در شــبکه های اجتماعــی، قصــد معرفــی 
الیحــه ای را کــرد کــه محدودیت هایــی را بــرای بعضــی فعــاالن ســایبری ایجــاد کنــد. مدیریــت 

گــون  ایــن فضــای ســایبری یــا مجــازی در کشــورهای گونا
ع مدیریــت را  تفــاوت دارد. چیــن یکــی از متفاوت تریــن نــو
ــرده اســت.  ــر روی فضــای ســایبری در کشــور خــود پیــاده ک ب
ــرد و نفــوذ وی چــت در جامعــه چیــن،  ــه کارک ــاه ب نگاهــی کوت
نشــان می دهــد کــه می تــوان یــک پیام رســان بومــی قــوی 
داشــت بــه گونــه ای کــه تمــام نیازهــای کاربــران را برطــرف 

کــرد و از منظــر امنیتــی نیــز نگرانــی خاصــی نداشــت. 
در چیــن ارتبــاط کســب و کارهــا بــا وی چــت بــه قــدری زیــاد 
کرایــه  کــه تمــام هزینه هــای خریــد از فروشــگاه ها،  اســت 
وی چــت  بــا  می تــوان  را  و...  هواپیمــا  بلیــط  و  کســی  تا
کــرد. بــا توجــه بــه ســهولت جابه جایــی پــول در  پرداخــت 
کــد، اســکناس هــم جــای   QR ایــن اپلیکیشــن از طریــق 
کثریــت مــردم ترجیــح  خــود را بــه ایــن اپلیکیشــن داده و ا
وی چــت  پــول  کیــف  از  نقــد  پــول  جــای  بــه  می دهنــد 
 bank of گــر شــهروند چیــن باشــید و در  کننــد. ا اســتفاده 
china حســاب داشــته باشــید، می توانیــد درخواســت وام 
کنیــد. همچنیــن  کیــف پــول وی چــت منتقــل  خــود را بــه 
بــرای شــهروندان دارای ID کارت چیــن در صورتــی کــه پولــی 
در حسابشــان نباشــد، مبلغــی بــه عنــوان ِکردیــت یــا اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ دقیقــًا ماننــد اعتبــار کارت هــای 
بــه شــما  گــر پــول نداشــته باشــید  ا اروپایــی و آمریکایــی؛ 
ــال  ــت ارس ــا قابلی ــزار ب ــن نرم اف ــن ای ــد. همچنی ــرض می ده ق
ــه  گرام اســت ب moment کــه امکانــی مشــابه story در اینســتا
کــه چینی هــا لحظــه بــه لحظــه  حــدی در چیــن رواج دارد 
ک می گذارنــد. در واقــع اعتیــاد بــه  خــود را بــا هــم بــه اشــترا
ایــن اپلیکیشــن بــا چنیــن قابلیت هایــی بســیار شــدیدتر از 

گرام اســت. اینســتا تلگــرام و 
شــبکه های  و  ســایت ها  تولیــد  در  چیــن  موفــق  الگــوی 
کشــور،  کــه ایــن  اجتماعــی قــوی بومــی به گونــه ای اســت 
ما بــه ازای هــر اپلیکیشــن، یــک اپلیکیشــن چینــی بــا همــه 
کاربــران داخلــی فراهــم  بــرای  را  اینترنتــی  جذابیت هــای 
ــا جایــی  آورده و هیــچ کــم و کاســتی بــرای آن هــا نگذاشــته، ت
کــه یکــی بزرگ تریــن جوامــع مجــازی جهــان را از آن خــود 

کــرده اســت. 

کاربر  جذب یک میلیارد 
درباره تجربه استفاده از پیام رسان ملی 

محمدرضا  بختیاری
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زندگــی  وقــت  از  مهمــی   بخــش  مجــازی  شــبکه های  از  اســتفاده 
بــه  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  کــودکان  حتــی  و  جوانــان  خانواده هــا، 
طــوری کــه افــراد برخــالف گذشــته بــه جــای تــالش بــرای برقــراری ارتبــاط 
گروه هــا و  گــذار در  گشــت و  و پای بنــدی بــه ارتباطــات خانوادگــی، جــذب 
ع البتــه فقــط شــامل حــال مــردم  ســایت های مختلــف می شــوند. ایــن موضــو
گریبــان  ع دســت بــه  کشــورها بــا ایــن موضــو کشــور مــا نمی شــود و بیشــتر 
ع  هســتند. حجــم بــاالی اطالعــات، برنامه هــا، ســرعت، جذابیــت و تنــو
کــه در  دامنــه انتشــار و... از جملــه ویژگی هــای فضاهــای مجــازی اســت 

صــورت اســتفاده نادرســت می توانــد بــه تهدیــد تبدیــل شــود.
بهره بــرداری  صــورت  در  اینترنــت  از  اســتفاده  معتقدنــد  کارشناســان 
درســت از اطالعــات یــا بــرای انجــام کارهــای روزمــره، دریافــت خدمــات 
آموزشــی، بانکــی، ثبــت نــام و... بــا داشــتن مدیریــت مناســب می توانــد 
مفیــد باشــد، چــرا کــه پیشــرفت تکنولــوژی امــری اجتناب ناپذیــر اســت، 
کــه  می شــود  دردســرآفرین  و  مشکل ســاز  زمانــی  تکنولــوژی  ایــن  امــا 
گیــرد. آسیب شناســان معتقدنــد تغییــرات  مــورد اســتفاده نادرســت قــرار 
قــرار  تأثیــر  تحــت  را  اجتماعــی  هنجارهــای  و  ارزش هــا  تکنولوژیکــی، 
فضــای  آســیب های  کاهــش  و  پیشــگیری  بــرای  برنامه ریــزی  و  داده 
مجــازی ضــروری اســت. کاهــش احساســات و عواطــف، بــروز دوســتی  و 
عشــق های مجــازی، سوء اســتفاده از دختــران و پســران، فــرار از خانــه، 
اطالعــات،  ســرقت  دروغیــن،  ازدواج هــای  اینترنتــی،  کالهبــرداری 
جملــه  از  خانواده هــا  فروپاشــی  و  هم گســیختگی  از  و  زوجیــن  خیانــت 
کــه ممکــن اســت افــراد و خانواده هــا را در صــورت عــدم  مــواردی اســت 

کنــد. گرفتــار  مدیریــت درســت 
انجمــن  رئیــس  و  جامعه شــناس  چلــک،  موســوی  سیدحســن 

دربــاره  مــوارد  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ایــران،  مــددکاری 
از  اســتفاده  مجــازی  می گویــد:  فضــای  آســیب های 
فضــای مجــازی و تکنولــوژی بــرای جوانــان در رده هــای 
مــا  کشــور  در  و  اســت  اجتناب ناپذیــر  مختلــف  ســنی 
اســتفاده از ایــن تکنولــوژی پیشــرفت قابــل توجهــی 
کافــی و مناســب در  داشــته اســت. امــا عــدم نظــارت 

ایــن حــوزه باعــث شــده تــا طــی ســال های اخیــر 
جامعــه،  بــرای  متعــددی  مشــکالت  شــاهد 
ــد توجــه داشــت  خانواده هــا و افــراد باشــیم. بای

شــبکه های  از  نادرســت  اســتفاده  کــه 
مجــازی ماننــد تلگــرام و... تمــام  زندگــی 

فــرد را تحت الشــعاع قــرار می دهــد و در 
بــرای  تهدیــدی  می توانــد  درازمــدت 

فــرد و جامعــه باشــد.
کنونــی  شــرایط  بــه  اشــاره  بــا  وی 

جامعــه و آشــنایی کــودکان از ســنین 
کــم بــا ایــن فضــا،  معتقــد اســت: 
فرزنــدان  بــه  بایــد  خانواده هــا 
خــود آمــوزش دهنــد کــه فضــای 

مجــازی و شــبکه هایی ماننــد تلگــرام اتصــال ایجــاد می کنــد نــه ارتبــاط، 
هدایــت  به درســتی  ارتباطــی  شــبکه های  و  وســایل  ایــن  بایــد  بنابرایــن 
شــوند تــا بتوانیــم از امکانــات فضــای مجــازی بــر اســاس قواعــد و مقرراتــی 
کنیــم. بــر اســاس تحقیقــات انجام شــده در  مشــخص، درســت اســتفاده 
ســال های اخیــر، کاهــش محبــت و عاطفــه در میــان زوجیــن و خانواده هــا، 
از  نتیجــه  در  و  یکدیگــر  بــه  نســبت  افــراد  دوری  گفتگــو،  زمــان  کاهــش 
هم پاشــیدگی خانواده هــا از تأثیــرات  اســتفاده ســوء و بیــش از حــد از فضــای 
کــه فکــر  مجــازی اســت. امــا بــا وجــود چنیــن مشــکالتی، منطقــی نیســت 
ــد  کنیــم می شــود مقابــل فضــای مجــازی ایســتاد و از ورود نرم افزارهــای جدی
ــا ایــن فضــا داشــته باشــیم. ــد برخــوردی صحیــح ب ــرد، بلکــه بای جلوگیــری ک
موســوی چلــک تصریــح می کنــد: قانونگــذاران و سیاســتمداران جامعــه مــا 
کنــون هیــچ برنامــه روشــن و قابــل اجرایــی در جهــت پیشــگیری  متأســفانه تا
و  مــردم  و  نکرده انــد  ارائــه  مجــازی  فضــای  در  نوپدیــد  آســیب های  از 
گــر بــه  مســئوالن بــا ایــن فضــا کنــار آمدنــد و آســیب های آن را پذیرفتنــد و ا
ــران،  ــم در آینــده یکــی از ویژگی هــای آســیب ها در ای همیــن شــکل پیــش روی

گســترش آســیب های اجتماعــی ناشــی از فضــای مجــازی خواهــد بــود.
از ســوی دیگــر برخــی از آسیب شناســان اوضــاع را وخیــم می داننــد و معتقدنــد 
ــن  ــت زوجی ــل خیان ــی از عوام ــازی یک ــای مج ــت و فض ــاد از اینترن ــتفاده زی اس
ــه تغییــر ســبک زندگــی  ــه طــوری ک ــواده  اســت، ب ــه یکدیگــر و فروپاشــی خان ب
تحــت تأثیــر شــبکه های ماهــواره ای و شــبکه های مجــازی، دور شــدن از 
ــان  ــه همسرانش ــردان ب ــان و م ــت زن ــث خیان ــی باع ــی و اخالق ــای دین ارزش ه
اینترنتــی  آشــنایی های  می شــود.  فرازناشــویی  روابــط  شــکل گیری  و 
کــه طوالنی شــدن  باعــث ایجــاد فاصلــه عاطفــی بیــن زن و شــوهر  شــده 
آن، ســردی روابــط زوجیــن را در پــی دارد. بســیاری از همســران بــه علــت 
مســائل خانوادگــی و درگیری هــای اجتماعــی یــا 
ســرگرم بــودن بــه مســائل خــود، حساســیتی 
نمی دهنــد  نشــان  زناشــویی  روابــط  بــه 
زن  ظهــور  شــاهد  کــه  اســت  این گونــه  و 
و  زناشــویی  نظــر  از  جــدا  شــوهرهای  و 
کــه  مشــترک در خانــه و فرزنــد هســتیم 
خطــری  زنــگ  مســائل  این گونــه 
خواهنــد  خانواده هــا  اخــالق  بــرای 
بــود. کارشناســان کاهــش میانگیــن 
صحبــت در خانــواده را زنــگ خطــری 
زوجیــن  روابــط  اســتحکام  بــرای 
می داننــد و تحقیقــات نشــان می دهــد 
کــه در حــال حاضــر اعضــای خانــواده 
بــه  نســبت  زوجیــن،  خصــوص  بــه  و 
گذشــته وقــت کمتــری را بــرای صحبــت، 
و  می گذارنــد  یکدیگــر  بــا  درددل  و  گفتگــو 
ایــن زمــان بــه کمتــر از ۱7 دقیقــه در شــبانه روز 
رســیده کــه بســیار کــم اســت و باعــث جدایــی 

می شــود.  خانــواده  اعضــای 

فضای مجازی اتصال ایجاد می کند نه ارتباط
بحران های پیش روی کاربران فضای مجازی در گفتگو با رئیس انجمن مددکاری ایران

فرناز  رخشنده
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می کنند و به کاربــران اجازه می دهند تا بدون ذکر نــام، آزادانه 
نظــرات خــود را بیــان کــرده و حتــی بــه دســتکاری اطالعات، 
انتشار اخبار جعلی و شایعات نیز بپردازند. هر روز حجم زیادی 
از اطالعات در این فضا رد و بدل می شود که صحت درستی یا 
نادرستی آن ها قابل تشخیص نیســت، ضمن این که کاربران 
هیچ مرزی را متصور نیســتند و می توانند اطالعات را در اختیار 

هر گروه افراط گرا، اقلیت، رادیکال و... قرار دهند.
آمارها نشان می دهد در ژانویه 2۰۱۶ نیمی از جمعیت جهان، 
کاربر فعــال اینترنت بوده انــد و یک ســوم آن ها از شــبکه های 
اجتماعی اســتفاده می کرده اند. عــالوه بر این، تعــداد کاربران 
شــبکه اجتماعی موبایل محور به تعداد ۱2 کاربر در ثانیه رشد 
داشته اســت و پلتفرم های متفاوت این شــبکه ها سبب شده 
کــه هرکــدام در حــوزه خاصی موفق باشــند. بــه عنــوان نمونه 
فیس بــوک محبوب تریــن و متداول تریــن شــبکه اجتماعــی 
در دنیاســت که مورد اســتفاده کاربران مختلف قرار می گیرد و 
ک عکس و فیلم در  گرام به عنوان اپلیکیشــن اشــترا یا اینســتا

لحظه مورد استفاده است.
ک گذاری نظــرات و تجارب افــراد با  همه  این هــا ســبب اشــترا
یکدیگر شــده کــه از محاســن آن می تــوان کمک بــه یکدیگر، 
رســیدگی بــه جنایــات، ارائــه کمک هــای بیشــتر بــه فاجعــه 
و  دولت هــا  در  شــفافیت  امــدادی،  تالش هــای  انســانی، 
همچنیــن گفتگو میــان گروه هــای مختلــف اجتماعــی را نام 

برفد.

   نظریه  جنگ ترکیبی
اما مفهــوم جنــگ ترکیبی کــه در این گزارش به آن اشــاره شــد 
چیســت و منشــأ این اصطالح کجاســت؟ اصطــالح ترکیبی در 
جنگ بــرای نخســتین بــار در پایان نامــه »ویلیام جــی نمت« 
کتیک هــای  کــه در آن از تا کار بــرده شــد  در ســال 2۰۰2 بــه 
جنگجویان چچنی و اســتفاده آن ها از اینترنــت و موبایل نام 
برده بــود. این اصطــالح اولین بار به اســتراتژی بازیگــران غیر 
دولتی، مانند ســازمان حزب اهّلل اطالق شــد. اما پس از بحران 

   رسانه های اجتماعی ابزار جنگ  ترکیبی
در این گــزارش آمــده کــه رســانه های اجتماعی بــه مثابه ابــزار جنــگ  ترکیبــی، نقش خــود را در 
درگیر های لیبــی، ســوریه و اوکراین به منظــور هماهنگ کــردن اقدامات، جمــع آوری اطالعات 
و مهم تــر از همه برای نفــوذ در باورها و تغییر نگرش هــای مخاطبان و یا حتی بســیج آن ها برای 
اقدامات عملی نشــان داده اند. این رســانه ها با بهره گیری از محیط جدید اطالعاتی در رســیدن 
به اهداف صاحبان خود بسیار موفق بوده و هستند. محیط اطالعاتی جدید خصوصیات مهمی 
دارد که بســتر مناســب را برای این رســانه ها فراهم می کند. دسترسی آســان و ارزان گوشی های 
هوشمند و راحتی کار با آن،  به هر فردی اجازه می دهد تا در هر زمان اطالعات را ثبت و نشر دهد. 
از ســوی دیگر رســانه های اجتماعی نیــز قابلیت نشــر اطالعــات را با ســرعت و حجم بــاال فراهم 

گزارشی ازمرکز ارتباطات استراتژیک ناتو

شبکه های اجتماعی
سالح جنگ های ترکیبی

شبکه های اجتماعی زمین حاصل خیزی برای انتشار دروغ، دستکاری ادراکات 
و باورهـای افـراد اسـت و از اثـرات بالقـوه ایـن شـبکه ها می تـوان بـرای جنگ هـای 
ترکیبـی اسـتفاده کـرد کـه مطالعـات نشـان می دهـد داعـش نیـز از آن اسـتفاده 
می کنـد. مرکـز عالـی ارتباطـات اسـتراتژیک ناتـو که بازوی سـازمان پیمان آتانتیک شـمالی 
)ناتـو( در عرصـه فرهنـگ و رسـانه محسـوب می شـود، در یکـی از جدیدتریـن گزارش هـای 
خـود بـه موضـوع رسـانه های اجتماعی تحت عنـوان »رسـانه های اجتماعی به مثابـه ابزار 
در جنگ  ترکیبی« پرداخته اسـت. با توجه به توسـعه روزافزون تکنولوژی و رشـد چشـمگیر 
تولیـد اطاعـات، ایـن گـزارش نقـش فعـال رسـانه  های اجتماعی در جنگ هـا را بررسـی کرده 

اسـت.

علیرضا جباری
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گراســیموف،  کریمــه و مداخلــه نظامــی روســیه در اوکرایــن، 
فرمانده ســتاد کل نیروهای روســیه، از جنگ نوین غیر خطی 

نام برد.
دکترین گراسیموف بر این پایه بود که جنگ برای همه اعالن 
شــده نیســت، عملیات نظامی بــا فعالیــت گروه هــای نظامی 
در زمــان صلح آغــاز خواهــد شــد و برخوردهــای بــدون تماس 
بین گروه هــای مبارزه بــا قابلیت مانور باال اســتفاده می شــود. 
همچنیــن منابــع اقتصــادی و نظامی دشــمن با حملــه دقیق 
بــه زیرســاخت های شــهری نابــود می شــوند و ســالح هایی بــا 
دقت باال و عملیات ویژه رباتیک، ســالح لیزری و... به شکلی 
گســترده مورد اســتفاده قرار می گیرد. در کنار حمالت همزمان 
به نیروهای دشــمن و پیشــروی در قلمرواش در دریا، خشکی 

و هوا، این حمالت باید در فضای اطالعاتی نیز صورت گیرد.
بــر اســاس چنیــن نظریــه ای جنــگ ترکیبــی روســیه بــر روی 
میــدان نبــرد یــا صحنــه عملیــات متمرکــز نیســت و بــه جــای 
کیــد دارد. از  آن، بــه ضــرورت کاهــش مواجهــه مســلحانه تأ
ایــن رو جنگ هــای ترکیبــی را می تــوان ترکیبــی از جنگ های 
کالســیک به همراه نبردهای ســایبری و اطالعاتی دانست که 
عملیات فریب و یا روانی در آن جــای می گیرند. در حال حاضر 
با گســترش شــبکه های اجتماعی، مرز بین جنگ ســایبری و 
اطالعاتی در حال کمرنگ شــدن اســت. فعالیت های فضای 
مجــازی نه تنها بــرای مختــل کــردن سیســتم های فیزیکی، 
بلکه برای نفوذ در نگرش ها و رفتارهای خاص برای رســیدن 
به اهداف سیاسی یا نظامی است. درگیری روسیه و اوکراین در 
شــبه جزیره کریمه نشــان داد که چگونه روس ها می توانند بر 
افکار عمومــی تأثیر گذارند. ایــن یک عملیات نفــوذ و فریب با 

استفاده از شبکه های اجتماعی بود.

   شبکه های اجتماعی و پیشبرد عملیات نظامی
اما جنگ ترکیبی با اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی 
فقط به فعالیت های روسیه در جهت پیشــبرد اهدافش ختم 
ح می شود  نمی شــود. در ادامه این گزارش نظریه دیگری مطر
که نشانگر شش راهکار برای استفاده هرچه بهتر از شبکه های 
اجتماعی مجــازی در جهت پیشــبرد عملیات نظامی اســت و 
نویســنده گزارش برای هر یک از این شــش راهکار یک نمونه 

واقعی را نیز مثال آورده است.
ایــن  نقــش  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  اطالعــات  جمــع آوری 
رسانه ها به جســتجوی متمرکز برای تحلیل اطالعات بر روی 
گ های  شــبکه های اجتماعی، پروفایل ها و یا محتــوای وبال
شــخصی افراد به صــورت آشــکار یا پنهــان می پــردازد. تمامی 
این تجزیه و تحلیل ها می تواند به پشتیبانی از عملیات روانی 
کمک کند و مفید واقع شــود. به عنوان نمونــه نقش توییتر در 
انقالب های بهار عربی )بیداری اسالمی( اغراق آمیز بیان  شد، 
گرچه توییتر برای انتشــار پیام ها و هماهنگی اقدامات مفید  ا

بود، اما انقالب ها در شرایط واقعی و بر روی زمین اتفاق  افتاد.
هدف یابــی بــه عنــوان نقــش دیگــر شــبکه های اجتماعی به 
امکانات شــبکه های اجتماعــی همچون Geo-Tag )نشــان 
کردن محل جغرافیایی بــر روی عکس( و یا موقعیت حســاب 
کاربری با استفاده از هک اشاره دارد و مثال آن را حمله به یک 

مقر داعش، پــس از 22 ســاعت ردیابی یک نوشــته در شــبکه 
اجتماعی مربوط به این گروه آورده اســت. عملیات ســایبری 
نیــز بــا اســتفاده از روش دســتیابی بــه رمــز عبــور حســاب های 
کاربری، تغییــر محتوا و یا ارائــه یک فضای غیرقابل اســتفاده 
در وب ســایت یا افشــای محتــوای اتاق های گفتگــو، ایمیل و 
تلفن همراه کاربر یا نفوذ به بانک اطالعاتی سوژه به جمع آوری 
اطالعات یا انتشار پیام تهدیدآمیز می پردازد. به عنوان نمونه 
حســاب کاربــری »خلیفــه ســایبری« بــا هــک کــردن حســاب 
کاربری فرماندهــی مرکزی ایاالت متحده، پیــام تهدیدآمیزی 
بر روی آن منتشــر کرد. در این جــا باید اعتراف کــرد که داعش 
به خوبی جایگاه فضای مجازی و مشارکت عمومی مردم را در 
شــبکه های اجتماعی درک کرده و در راســتای اهداف و نیات 

خود از آن بهره می گیرد.
فرماندهــی و کنتــرل افــراد و گروه هــا از دیگر روش هــای مطرح 
شــده این نظریه اســت که بــا اســتفاده از رســانه های اجتماعی 
در میان گروه های شورشــی به عنوان یک ابزار بــرای ارتباطات 
ک گذاری اطالعات و هماهنگ ســازی اقدامات  داخلــی، اشــترا
جمعــی اســتفاده می شــود. ایــن شــبکه ها در کنــار فرماندهی و 
کنترل گروه های مختلف تحت فرمان، با اســتفاده از تاکتیک 
نظامــی »ســوآرم«، هجــوم کاربــران را در این شــبکه ها ســریع تر 
و انبوه تــر می کننــد. دفــاع نیــز از جملــه روش هــای اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعی در عملیات نظامی است، به این شکل 
که محافظت از پلتفرم شــبکه های اجتماعی ، وب  ســایت ها، 
پروفایل ها و حســاب های کاربری در سطح تکنیکی از اجزای 
دفــاع به شــمار می رونــد. ایــن فعالیت هــا می تواند با اســتفاده 
از رمزگــذاری و ضدرهگیــری یــا بــه صــورت تغییــر آی پی هــا 
باشــد. خبرچینــی و نفــوذ، همچنیــن جنــگ  روانی به انتشــار 
بــر روی ارزش هــای  بــرای هدف گــذاری و نفــوذ  اطالعــات 
مخاطــب، نظــام اعتقــادی، احساســات و عواطــف و رفتارهــا 
اشــاره دارد. رســانه های اجتماعــی در ایــن مــورد بــه دنبــال 
دســتیابی به اثــرات نظامی خاصی در شــناخت دامنه شــکل، 
کاهــش، ترویــج، فریــب،  اطــالع، نفــوذ، دســتکاری، افشــا، 
زورگویــی، بازدارندگــی و بســیج هســتند. روش هــای نفوذی 
کــه در شــبکه های اجتماعــی بــه کار بــرده می شــود، می تواند 
کاربــری  آشــکارا باشــد، همچــون اســتفاده از حســاب های 
رســمی، کانال هــا، وب ســایت ها و یا اســتفاده از حســاب های 
کاربری جعلــی و ربات ها کــه به صورت پنهــان عمل می کنند. 
روش هــای دیگــر از جملــه ترندکردن هشــتگ و یا ربــودن آن، 
اسپم کردن با حجم انبوه پیام، فریب و یا مهندسی اجتماعی 
کــه در عملیــات ســایبری و روانــی  از دیگــر مــواردی هســتند 

استفاده می شوند.
در پایــان گزارش فوق، نویســنده این گونــه نتیجه گیری کرده 
کــه امــروزه بــه مــوازات فعالیت هــای نظامــی، بهره بــرداری از 
فضای مجــازی نیــز بــرای انجــام حمالت بــه زیرســاخت ها و 
تأثیر بر ذهن انســان ها در حال انجام اســت. فضــای مجازی 
روزبه روز در حال گسترش است و بالطبع وابستگی ما به آن نیز 
بیش از پیش خواهد بود. همچنین درگیری  های اخیر نشان 
داده که بازیگران مختلف چگونه اســتراتژی خود را بر اســاس 

استفاده از محیط مجازی قرار داده  و از آن سود می برند. 

آمارها نشان می دهد 
یه 20۱6 نیمی  در ژانو

از جمعیت جهان، 
کاربر فعال اینترنت 

بوده اند و یک سوم 
آن ها از شبکه های 
اجتماعی استفاده 

می کرده اند. عالوه بر 
این، تعداد کاربران 

شبکه اجتماعی 
موبایل محور به 

تعداد ۱2 کاربر در 
ثانیه رشد داشته 

است و پلتفرم های 
متفاوت این شبکه ها 

سبب شده که 
هرکدام در حوزه 

خاصی موفق باشند
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   محلی برای مشاهده بازخورد ها
متناســب بــا این کــه سیاســتمداران چگونه به خواســت 
ملت ها پاسخ دهند، بازخورد هایی که دریافت می کنند 
می توانــد خــوب یــا بــد باشــد. برخــی سیاســتمدران در 
تــا  اســتخدام می کننــد  را  افــرادی  گروه هــا،  احــزاب و 
بــه  کانال هــا مجــازی  کاربــران صفحــات و  در میــان 
جســتجوی انتقاد ها و نــکات منفــی بگردنــد و نظریات 

موجود در جامعه را مورد بررسی و سنجش قرار دهند.

   تبلیغات بدون هزینه
وســیله  بــه  تبلیغــات  سیاســی،  کمپین هــای  بــرای 
یوتیــوب  و  تلگــرام  گرام،  اینســتا نظیــر  پلتفرم هایــی 
نســبت بــه هزینه هــای گــزاف تبلیغــات در شــبکه های 
تلویزیونــی و... بــه مراتــب اقتصادی تر اســت. در طول 
دوران تبلیغــات دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت 
صفحــات  دنبال کننــدگان  تعــداد  ایــران،  جمهــوری 
مختلف حســن روحانی، نامزد برنده انتخابات، نسبت 
به سایرین بسیار بیشــتر بود. همچنین فعالیت کمپین 
او در فضــای مجازی بــا کاربران بســیار ملموس تــر بود. 
روزنامه نگارانــی کــه در کمپین هــای انتخاباتی شــرکت 
می کنند از تأثیر ویدئو هایی که در سطح فضای مجازی 
منتشر می شــود، ســخن به میان می آورند. همچنین بر 
ضــرورت اســتفاده از پتانســیل این فضــا بــرای برقراری 
ارتبــاط و پیام رســانی بهتر با طیــف زیــادی از مخاطبان 

کید شده است. بدون صرف هیچ گونه هزینه ای، تأ

   تأثیرگذاری بر جوانان
یکــی دیگــر از دالیــل تأثیرگــذاری فضاهــای مجــازی، 
اســت.  جوانــان  بــا  سیاســتمداران  تنگاتنــگ  ارتبــاط 
فیس بوک، توییتر و سایر شبکه های اجتماعی تأثیرات 
چشــمگیری بــر روی جوانــان دارد و غافل شــدن از این 
عرصه ها، منجر می شود طیف عمده ای از مردم نسبت 
گاهی نداشــته باشــند؛ حــال آن که  به دیدگاه هــای مــا آ
افــراد مســن تر ماننــد نســل های قبــل از خــود رغبتی به 

استفاده از تکنولوژی نشان نمی دهند.

   قدرت اکثریت
از  نقــل  بــه  و  تلگــرام  اجتماعــی  شــبکه  اعــالم  طبــق 
کاربــر ایرانــی بــه  خبرگــزاری مهــر، حــدود ۴۰ میلیــون 
عضویت تلگرام و بــه طور میانگین هر یــک به عضویت 
حداقل ۱۸ کانال درآمده اند. این آمــار از نفوذ باالی این 
ع  شــبکه در میــان ایرانیــان حکایــت دارد. ایــن موضــو
در ســایر نقــاط دنیــا هــم صــدق می کند؛ بــه طــوری که 
کارشناسان، تأثیرات شــبکه های اجتماعی در گسترش 
تقاضا هــا از دولــت و اثرگذاری آن بــر انتخاب مســئوالن 
رســمی را بســیار قدرتمندتر از تأثیرات البی های سیاسی 

دانسته اند. 

رابطه عاشقانه 
سیاستمداران و 

شبکه های مجازی

   ابزار  ارتباطی سیاستمداران
گرام و تلگــرام به سیاســتمداران این  ابزار های مجــازی نظیر فیس بــوک ، توییتر، اینســتا
امــکان را می دهد تــا به طور مســتقیم مخطبــان خــود را در جریــان دیدگاه های خــود قرار 
دهند و با آن ها ارتباطی مســتقیم داشته باشند. با اســتفاده از فضای مجازی، سیاسیون 
راهکار های ســنتی ارتباط با مخاطب نظیر هزینه کردن برای تبلیغات و در اختیار داشتن 

رسانه ها را کنار گذاشته اند.

   بازار پر رونق کمپین های سیاسی
ســازماندهی  در  بســزایی  نقــش  اجتماعــی،  شــبکه های  ســایر  و  گرام  اینســتا تلگــرام، 
کمپین های مختلف دارند. فعاالن و همفکران به واســطه این پلتفرم ها قادرند به راحتی 
ع را  ک بگذارنــد. ایــن موضو اخبــار، اطالعــات و دیدگاه هــای خود را بــا دیگــران به اشــترا
ک گذاری« فیس بــوک و »ریتوییــت« توییتــر  می تــوان بــه وضــوح در قابلیــت بــه »اشــترا
مشــاهده کرد. دونالد ترامپ در مبــارزات انتخاباتی خود در ســال 2۰۱۶ به طــور جدی در 
توییتر فعال بــود. او در ایــن باره می گویــد: من توییتــر را می پســندم؛ چرا کــه می توانم به 
ک بگــذارم. دیدگاه های من بــرای بســیاری از مردمــی که مرا  راحتی نظراتــم را بــه اشــترا

دنبال می کنند، مهم است.

   جذب سرمایه
شــبکه های اجتماعی می توانند در مــدت زمان کوتاهی مقــدار زیادی ســرمایه برای یک 
کنــش اجتماعی سیاســی جــذب کننــد و جــذب ســرمایه شــاهرگی حیاتــی برای احــزاب و 
گروه هــای مختلف اســت. این مــدل از جذب ســرمایه طی فرآینــدی به دســت می آید که 
عمدتًا آن را انفجار ســرمایه لقب می دهند. به طور معمول در یک بازه زمانی 2۴ســاعته، 
ع )بــه عنــوان مثــال یــک کاندیــدا در یــک انتخابــات  ســرمایه گذاران بــر ســر یــک موضــو

متفق القول می شوند.

تلگـرام، اینسـتاگرام، فیس بـوک و سـایر شـبکه های اجتماعـی ایـن روزهـا در 
عرصه  سیاست نیز کاربردهای فراوانی دارند و به طرز چشمگیری می توانند 
مسـیر حرکتـی احـزاب و گروه هـای مختلـف را تغییـر دهنـد. در حـال حاضـر 
تأثیـر شـبکه های اجتماعـی در صحنـه سیاسـت کشـورها بـر هیچ کـس پوشـیده نیسـت. 
شـیوع هرچه بیشـتر شـبکه های اجتماعی و به تبع آن، تاثیرگذاری بیشـتر در میان مردم، 
احزاب، گروه ها و تفکرات مختلف، افراد را بیشـتر به سـمت اسـتفاده از قابلیت های آن ها 
سـوق داده اسـت. قابلیـت فضـای مجـازی در انتشـار و پخـش محتـوا در میـان میلیون هـا 
نفـر از مـردم و دریافـت بازخـورد بـا سـرعت هرچه بیشـتر از سـوی آن ها، این امـکان را برای 
سیاسـتمداران مهیـا کـرده تا بتواننـد دیدگاه های خود، مردم و سـایر جناح هـا و گروه ها را 

بهتـر و بـا سـرعت بیشـتری منتشـر، دریافـت و تجزیه و تحلیـل کنند.

سمیه نوروزی

نقل محافل
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   اختالل شخصیت ضد اجتماعی
در بــازار واقعــًا چه خبر اســت و چــه چیــزی باعث می شــود تا قیمت هــا به ایــن شــکل ناپایدار و 
خ ارز و پاسخگو نبودن مسئوالن دلیل  افزایشی باشد؟ آیا نوسان و باال رفتن بی رویه و کاذب نر
اصلــی صف های طویلی اســت که هر چنــد ماه یک بــار پشــت در بانک ها و صرافی ها تشــکیل 
النی را که در گوشه و کنار  گر کمی با حال و هوای بازار ارز، دالر و سکه آشنا باشید، دال می شود؟ ا

خیابان فردوسی می ایستند و رهگذران را به خرید یا فروش ارز دعوت می کنند می شناسید. 
شــاید این گروه یکی از عوامــل نابســامانی بازار ارز باشــند، اما بر هیچ کس پوشــیده نیســت که 
خ دالری که سرنوشــتی نامعلوم دارد، ســاعت ها  جماعتی بــه طمع ٤٠٠ یا ٥٠٠ تومان ســود بر نر
در ســرمای زمســتان یا گرمای تابســتان انتظار می کشــند بــه طمع دوختــن کالهــی از این نمد 
پوسیده و با صف بســتن در مقابل صرافی ها و بانک های توزیع کننده ارز و سکه، خود را ملعبه 
دوربین رســانه های مکتــوب و مجــازی می کننــد و چه فــراوان تخت هــای بیمارســتان ها که 
با ســقوط قیمت ارز و افــت بهای جهانــی طال، پر شــد از مبتالیان ســکته قلبی کــه همان اندک 

سرمایه شان هم یکباره به پول خرد تبدیل شده بود.
روانپزشــکان این اقدام شــهروندان را نوعی اختالل روانی تعبیر می کنند؛ مبتالیان به »اختالل 
شــخصیت ضد  اجتماعی« که صرفًا در پی سودجویی هســتند و برای کسب ســود، افت و خیز 
گرچه دولــت  در زمان  بهای هــر کاالی منقول؛ حتی فــرض کنید زبالــه را هم دنبــال می کنند. ا
بروز چنیــن بحران های کاذبی هشــدار می دهــد که افزایــش قیمــت ارز، واقعی نیســت و افت 

قیمت هــا، محتــوم آینــده نزدیــک خواهــد بــود، اما بــه نظر 
می رســد اغلــب مــردان و زنانــی کــه ســاعت های طوالنــی را 
بــه محاســبه دو ریــال و ده شــاهی ســود حاصــل از ایــن بازار 
بی ضمانــت گذراندنــد، همان زمانــی هم که دولت هشــدار 
مــی داد سرمایه شــان را در مؤسســات مالــی اعتبــاری غیــر 
تابلــوی شــعارهای فریبنــده »ســود ٤٠ درصــد و  بــا  مجــاز 
٥٠ درصــد« ســپرده گذاری نکنند، مقــدار قابــل توجهی پنبه 
در گوش هایشان گذاشتند تا حتی زمزمه هشدارهای دولت 
را هم نشــنوند. هرچند کــه وقتی شــعار »وا ســرمایه مان« در 
خیابان هــا ســر می دهند، موزیــک متــن شعارهایشــان ایــن 
اســت که »به دولــت اعتمــاد کردیــم و راهی این مؤسســات 
شــدیم.« معلــوم نیســت چــرا زمانــی کــه دولــت نســبت بــه 
آینده تاریک کاهــش قیمت ارز و ورشکســتگی عنقریب این 
جمع نه چندان پرشــمار هشــدار می دهد، اعتمادشــان را در 

پستوی خانه پنهان می کنند.
تحلیل ســید هادی معتمدی، روانپزشک و استاد دانشگاه، 
درخصوص رفتارشناسی این گروه از جامعه تناقض دیرینه 
رفتار شــهروندان ایرانی اســت. وی در این خصوص معتقد 
اســت که هجوم مردم به بــازار ارز بــرای خریــد دالر و تب ارز، 
نشــانگر بی اعتمادی ایشان نســبت به دولت است، چرا که 
کید مســئوالن بر واقعی نبودن قیمت بــاالی دالر و حبابی  تأ

بودن آن، توجه آن ها را جلب نمی کند.

   علت بی اعتمادی مردم چیست؟
معتمــدی بی اعتمادی نســبت بــه دولــت را بحثی ریشــه دار 
عنــوان می کنــد و می افزایــد: یــک دلیــل بی اعتمــادی مردم 
در ســال های اخیر، اختالس هایی اســت کــه اتفــاق افتاده و 

جنگ با جامعه
نگاهی به ریشه های روانی و فردی نوسانات ارزی

کنـار عـدم  افزایـش لجـام گسـیخته و خـارج از قاعـده ارزش دالر در بـازار ارز در 
پاسخگویی شفاف مسئوالن در دهه اخیر، باعث شده تا حساسیت ها نسبت 
بـه اتفاقـات رخ داده در ایـن بـازار بیـش از پیـش شـدت گیرد. اگر کمی بـه این بازار 
بحران زده دقیق شویم به سادگی درمی یابیم که آنچه در ظاهر می بینیم همه ماجرا نیست 
و عواملـی در پشـت پـرده  بـه آشـوب و بحـران ایـن بـازار دامـن می زنند که یکـی از این عوامل 
خود ما و تناقضات رفتاری ماسـت. در گفتگو با سـید هادی معتمدی، روانپزشـک و اسـتاد 

دانشـگاه، بـه ایـن بخش ماجرا پرداخته شـده اسـت که بخش هایـی از آن را می خوانیم.
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متأســفانه دولت ها در اطالع رســانی نســبت به ایــن اتفا ق ها 
شــفاف برخــورد نکردند. هرچنــد دولــت دوازدهم در بررســی 
بودجه، تا حدی شــفاف عمل کرد، اما در مجمــوع، دولت ها 
برخورد شفافی نسبت به انتشار اطالعات نداشتند. مسئوالن 
بارها گفته اند اســامی مفســدان اقتصادی را اعــالم می کنند، 
ولی انگار تنها کســانی که در این میان نامحــرم بودند، مردم 
بودند و این اسامی هیچ گاه اعالم نشد. اختالس های متعدد، 
زمینــه ای از بی اعتمــادی نســبت به دولت هــا ایجاد کــرده و 
البته مردم حق دارند و تا وقتی دولت ها شــفاف عمل نکنند، 
هیچ یــک از افراد جامعــه هم نمی تواننــد اعتمــاد چندانی به 
دولت داشته باشند. از ســوی دیگر تناقضی که در رفتار مردم 
مشاهده می شــود این اســت که مالباختگان مؤسسات مالی 
اعتبــاری غیــر مجــاز، در اعتراضاتشــان می گفتند کــه به این 
مؤسســات اعتماد کردند چــون صاحبان مؤسســات، مدعی 
گرفتن مجوز از دولت بودند. مســئوالن بارها اعالم کردند که 
این مؤسســات، مجوز الزم را از بانک مرکزی ندارند، اما مردم 

به دلیل سودجویی، در این مؤسسات سرمایه گذاری کردند.

   فریب سرمایه گذاری
وی در ادامــه تصریــح کرد: امــا آیا همــه افرادی کــه در صف 
خریــد دالر می ایســتند، ســودجو هســتند و ســرمایه میلیونی 
کــه پــول دارنــد ســراغ ایــن مــدل  کســانی  دارنــد؟ معمــواًل 
ســرمایه گذاری نمی رونــد. کم نیســتند کســانی که ســرمایه 
بیمارســتان ها  تجهیــز  و  راه انــدازی  ســاخت،  در  را  خــود 
روســتایی  اشــتغال زایی  و  خدماتــی  تولیــدی،  صنایــع  یــا 
سرمایه گذاری می کنند که البته ســود اندکی هم دارد. اما در 
کنار ایشان، عده ای هم جوگیر می شوند و سرمایه شان را به 
باد می دهند. ولی بیشتِر در صف ایستادگان مثاًل دو میلیون 
تومان، در حســاب پس انداز دارند و با خــود می گویند برویم 
ببینیــم ایــن بازار چــه عایــدی بــرای ما خواهــد داشــت. اما 
به طور معمــول در این صف هــا نمی توانیم از افــراد نیازمند، 
یک معلــم یا یــک بازنشســته بــا ماهی یــک میلیــون تومان 

حقوق بازنشستگی سراغ بگیریم.

   ریشه روانی سودجویی
ســید هادی معتمدی در ادامه با اشــاره به گروه سودجویان 
کــه منافــع  گروهــی هســتند  می گویــد: همیشــه در جامعــه 
شــخصی برایشــان در هر حالتی مهم تر از منافع ملی اســت. 
چــرا شــما نرفتیــد در صــف بایســتید؟ آیــا مــن ١٠ میلیــون 
تومان نداشــتم که بتوانم دالر بخرم؟ من و شــما و بســیاری 
گر ســودی هم داشــته  دیگر به ایــن فکر می کنیــم که حتی ا
باشــد، ســودی اســت که منجر به گرانی در جامعه می شــود 
و جامعه، از ایــن منفعت طلبی مــا متضرر خواهد شــد. من و 
شــما به این فکر می کنیم که ســودمان، چه نفعــی برای کل 
کشــور دارد؟ اما به همین افراد که صف خرید دالر را تشــکیل 
دادند بگوییــد چند درصــد از پولشــان را برای اشــتغال زایی 
گــر پــا  جوانــان و آزاد ســازی زندانیــان اختصــاص بدهنــد. ا
پیش گذاشــتند! به شــما جواب می دهند که ایــن اقدامات 
وظیفه دولت اســت. این افراد، وقتی پای ســود شخصی در 

میان اســت، از اصــل ٤٤ و بخــش خصوصی حــرف می زنند و 
وقتی متضرر می شــوند، دولت را مقصر می دانند. ولی مبارزه 
با رشــد این نحوه نگــرش؛ ســودجویی و منفعت طلبی که به 
قیمــت متضــرر شــدن خودشــان و دیگران اســت، منــوط به 
القــای ایــن تفکــر در جامعه اســت کــه جامعــه مال ماســت و 

ع دیدگاه و طرز تفکر ما دارد.  تحوالتش هم ریشه در نو

لی    نقش دولت و دال
کیــد بــر نقــش و میــزان تــورم و درآمــد افــراد جامعــه  وی بــا تأ
می افزایــد: فــردی کــه ســرمایه اش را در یــک بانــک دولتــی 
ســپرده گذاری می کند، این ســرمایه ولــو انــدک را وارد چرخه 
تولید می کند. امــا یک زن خانــه دار یا یک فرد بازنشســته، با 
ســرمایه گذاری در خرید دالر، ســرمایه خــود را از چرخــه تولید 
ج کرده و بــا پنهان کردن در منــزل، زمینه جــرم را فراهم  خار
می کند، چون خانه های شــهروندان به مکان مناسبی برای 
ســرقت تبدیل می شــود. امــا این هــم بــه نوعی ســودجویی 
محسوب می شــود و یک خانم خانه دار هم می تواند سودجو 
باشــد. ولی اصاًل به یک خانم خانه دار یا یک بازنشســته چه 
ربطی دارد برود دالر بخرد، آن هم وقتی حقوق بازنشســتگی 
اجــاره  پرداخــت  در  حتــی  و  می گیــرد  تومانــی  میلیــون  دو 
خانــه اش مشــکل دارد؟ این افــراد وقتــی وارد چنیــن چرخه 
معیوبی می شــوند دنبال چیزی غیر از ســود نیســتند؛ آن هم 
کید کرده فقــط در قالــب داللی به  ســودی که دولت بارهــا تأ

دست می آید. 
فرض کنیــم کــه دالر، دو هزار تومــان هم گران شــود و فردی 
که ٥ میلیون تومان دالر خریده، ٣ میلیون تومان ســود ببرد. 
با این ســود ٣ میلیــون تومانی، بــار جامعه را ســنگین کرده و 
این جا، مقصر دولت اســت که افراد خبره و برنامه منسجمی 
ندارد که مــردم پولشــان را در تعاونی ها ســرمایه گذاری کنند 
که ســود ثابتی دارد و مورد تأیید دولت هم هست. البته عده 
قلیلی هم گرفتــار این فکرنــد که ســود چند میلیونــی از خرید 
خ زندگی شــان باشــد،  و فــروش دالر می تواند کمکی برای چر
غافــل از این که شــاید همان ســرمایه اندک را هــم در این تب 
و تاب از دســت بدهند. به نظر می رســد فقــدان برنامه ریزی 
دولتی باعــث چنین روندی شــده کــه انگیزه ســودجویی در 

عده خاصی که دنبال سود مفت هستند، تقویت شود.

   نابودی جامعه
گر این  معتمــدی در پایــان این گونــه نتیجــه می گیرد: حــال ا
رفتــار ســودجویانه را بــه عنــوان یــک اختــالل روانــی تلقــی 
کنیــم کــه حــدود ٣ درصــد از مــردان و یــک درصــد از زنــان و 
ع از اختــالل  ع ٢ درصــد جامعــه مــا دچــار ایــن نــو در مجمــو
شــخصیت هســتند، بایــد بدانیم کــه در علــم روانشناســی و 
روانپزشــکی، مبتالیان این اختــالل روانی تعهــد اجتماعی را 
نمی پذیرند و هیچ گونه مســئولیت فرهنگــی را قبول ندارند. 
آن ها ترجیح می دهند جامعه نابود شود و همه از بین بروند، 
ولی پول آن ها از بین نرود و سود در جیبشــان باشد. بهترین 
مــدل درمانــی بــرای مبتالیــان، روانــکاوی، روان درمانــی و 

دارودرمانی است تا هر روز به یک بازار هجوم نبرند.

فردی که سرمایه اش 
را در یک بانک 

دولتی سپرده گذاری 
می کند، این 

سرمایه ولو اندک 
را وارد چرخه تولید 

می کند. اما یک 
زن خانه دار یا یک 

فرد بازنشسته، با 
سرمایه گذاری در 

ید دالر، سرمایه  خر
خود را از چرخه 

تولید خارج کرده و 
با پنهان کردن در 

منزل، زمینه جرم را 
فراهم می کند، چون 
خانه های شهروندان 

به مکان مناسبی 
برای سرقت تبدیل 

می شود. اما این هم 
یی  به نوعی سودجو

محسوب می شود



نیمـه شـعبان رویـدادی مختص به شـیعیان نیسـت. همـه مردم جهـان در هر 
مـرام و مسـلکی امیـد بـه ظهـور موعـودی دارنـد کـه بـا دسـت های روشـن خـود 
قفل جهل و ظلم را باز کند. به مناسبت میالد حضرت بقیه اهلل االعظم )عج( 
در ایـن بخـش مهرومـاه  مجموعـه مطالبی درهمین بـاره گـردآوری کرده ایم.

 چیسـتی و آثـار انتظـار  عدالت،جانمایـه جامعـه مهـدوی   بـاور امیدبخـش 
گـم شـده ام  موعـود پوشـالی هالیـوود   بزرگ تریـن نبـرد  کـه  شـیعه  ایـن منـم 

تاریـخ   سـیه رویان تاریـخ  
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آن حضرت گشایش حقیقی است.
۶. حضــرت عبدالعظیــم حســنی)قدس  ســره( فرمــود: »بــر 
موالیم حضرت جــواد االئمه)ع( وارد شــدم؛ تصمیم داشــتم 
از او بپرســم که آیا »قائم« شــما همان مهدی اســت یا غیر او. 
پیش از آن که ســخن بگویم، فرمود: »ای ابا القاسم! قائم ما 
همان مهدی اســت که باید در زمان غیبتش منتظــر او بود و 
در زمــان ظهــورش وی را اطاعت کــرد و او ســومین فرزند من 
است. قسم به خدایی که محمد)ص( را به پیامبری برگزید 
گر تنها از عمــر دنیا یک روز  و امامت را بــه ما اختصــاص داد، ا
باقی باشــد، خدای تعالــی آن روز را به قــدری طوالنی می کند 
تا قائم مــا ظهــور و خــروج کنــد و آن گونــه کــه زمیــن از ظلم و 
جور پر شــده اســت، آن را از عدل و قســط پــر گردانــد! خدای 
سبحان کار او را در یک شــب اصالح می کند و اوضاع را به نفع 
او می گردانــد، چنان که کار موســی)ع( را در یک شــب اصالح 
کــرد؛ موســی بــرای گرفتــن شــعله ای از آتش بــرای اســتفاده 
خانــواده اش رفــت، امــا هنگام بازگشــت به شــرافت رســالت 
و افتخــار نبــوت رســیده بــود. ســپس امــام جــواد)ع( فرمود: 
بهترین اعمال شــیعیان ما انتظار گشــایش امور به دست آن 

حضرت است.« 

   برخی از آثار انتظار
انتظــار ظهــور حضــرت ولــی عصر)عــج( آثــار و نتایج فــراوان 

فردی و اجتماعی دارد:

   ویژگی های انسان کامل
۱. حقیقت انســان کامل را جز آفریدگار او و ســایر انســان های کامل نمی شناســند. مقام شامخ 
انســان کامل، همــان خالفت خداســت که همــه جــا و در همه شــئون به عنــوان آیــت کبرای 
خدا ظهــور و حضــور دارد و در همه مراحــل از لطف و فیض خــاص خدا برخوردار اســت. چنین 

موجودی گاه پیامبر و گاه امام است.
2. خالفت الهی، لباســی فاخر اســت که تنها زیبنــدۀ اندام ملکوتی انســان کامل اســت؛ حتی 

فرشتگان مقّرب از آن بی بهره اند.
۳. تنها این انسان کامل است که در همه جا مظهر خداست.

۴. ذات اقدس الهی برای نمایاندن چنین مقام واالیی به دیگران، درود و ســالم خویش را به 
گون متوجه تمامی شئون انسان کامل می کند. عبارت های گونا

اهــل  مکتــب  پیــروان  آرزوهــای  بزرگ تریــن  از  عصر)عــج(  امــام  مبــارک  وجــود  ج  فــر  .۵
بیت)علیهم الســالم( اســت کــه ســبب امیــد بــه آینــده و حرکــت و پویایــی در جامعه اســالمی 
است. مهم، باور حتمی بودن ظهور و انتظار راســتین برای تحقق آن است. رسول خدا)ص( 
ج از جانب خدای ســبحان می داند: »أفضل أعمال ُاّمتی انتظار  بهترین عمل اّمت را انتظار فر
ج من اهّلل)عّزوجّل(.« و اهل بیت)علیهم السالم(، برجســته ترین مصداق این عنوان کّلی  فر
ج وجود مبارک ولی عصر)عج( دانســته اند، چرا که برای انســان های مؤمن ظهور  را انتظار فر

ثار  چیستی و آ

انتظار

امام عصر)عج( زمانی شناخته می شود که معنای خافت الهی دانسته شود؛ 
زیـرا خلیفه اللهـی برجسـته ترین لقـب انسـان کامـل اسـت. دربـاره ایـن مفهـوم 
آیـت ا... جـوادی آملـی در کتـاب »امـام مهدی)عـج(؛ موجـود موعـود« نکاتـی را 

بیـان کـرده کـه بخش هایـی از آن بـرای خواننـدگان مهـر و مـاه انتخـاب شـده اسـت.

آیت ا... جوادی آملی
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1. امید بــه آینــده: امید بــه آینده ای روشــن که ســهم بزرگی 
کوشــش ها و تالش هــای فــردی و اجتماعــی  در حرکت هــا، 
مــردم دارد، یکــی از آثــار آن شــمرده می شــود و چه بســا یکــی 
کیــد و توصیــه انتظــار در لســان عتــرت طاهرین  از جهــات تأ
علیهم الســالم لحــاظ همین فایــده بــوده اســت؛ آن گونه که 
ج را محبوب خدای ســبحان  امیر مؤمنــان علی)ع( انتظار فر
دانســته و امید به رحمت خــدا را از آثار آن معرفــی می کند: آن 
ج و التیأســوا مــن روح اهّلل، فاّن  حضرت فرمــود: »ِانتظرُوا الفر
ج« و حضرت  أحــّب األعمــال إلــی اهّلل )عّز وجــّل( انتظــار الفــر
ج را از بزرگ ترین گشایش ها  ســید الســاجدین)ع(، انتظار فر

ج من أعظم العمل.« می شمارد: »انتظار الفر

2. اصاح گرایــی در عرصه هــای فــردی و اجتماعــی: آن 
کســی کــه منتظــر راســتین مصلــح جهانی اســت، هــم صالح 
اســت و هــم مصلــح. چنین کســی بــا اقتدا بــه دعــای موالی 
خویش از خدای سبحان چنین می خواهد: »الّلهم إّنا نرغب 
إلیک فی دولة کریمة، تعّز بها اإلسالم و أهله و تذّل به النفاق 
و أهلــه و تجعلنــا فیهــا مــن الدعاة إلــی طاعتــک و القــادة إلی 
سبیلک.« این کالم فوق همان معنای بلندی است که امام 
معصوم)ع( بدان اشــاره کــرده و در بیــان وظیفه شــیعیان در 
ج!«  عصر غیبــت می فرمایــد: »علیکــم بالدعــاء و انتظــار الفر
گر دعا ناظر به جنبه فردی و خودســازی تنها باشــد،  چرا که ا
ج قطعًا ناظر به هر دو جنبه فــردی و اجتماعی یا به  انتظار فر

سخن دیگر، خودسازی و دیگرسازی است.

3. طلوع تاش، پویایی و پیشــرفت در تمام عرصه ها: 
آن کسی که منتظر راستین حجت خداست، هماره در تالش 
و تکاپوســت تــا فرهنــگ نــاب مهــدوی از »علم« بــه »عین« 
آیــد و از گــوش بــه آغــوش؛ از این روســت کــه هــر متخصص 
فن آوری که در مکتب انتظار آموخته گردیده اســت، در ارائه 
صحیــح تخّصــص متعهدانــه، هیچ قصــوری روا نمــی دارد. 
گر امام صــادق)ع( فرمــود: »لیعــدّن أحدکــم لخــروج القائم  ا
و لو ســهمًا...« یعنــی منتظر ظهــور آن حضرت حتــی یک تیر 
هم که شــد، بایــد آماده کنــد... )این ســخن( صبغــه تمثیل 
دارد نه تعیین، زیــرا آمادگی رزمی وظیفــه متخصص نظامی 
اســت و کارشــناس اقتصــادی، رســالتش تــالش بــرای حــّل 
تورم، رفــع بیــکاری، تعدیــل تقاضا و عرضــه، تقلیــل فاصله 
رنــج آور طبقاتــی و تعطیــل اســراف و اتــراف و ترّفــه اســت و 
مجتهــد فقهی یــا حقوقی یــا سیاســی، عهــده دار جهل زدایی 
و ایســتادگی در برابــر هجــوم فرهنگــی و در نهایــت، تبیین و 

تعلیل و حمایت عالمانه از مبانی اعتقادی است.

4. تخّلــق به فضائل نفســانی: آن کســی که به راســتی امام 
خویــش را موجــود )حــّی و حاضــر( می دانــد و او را مظهــر »ُهــَو 
ــمیُع الَبصیر« و »ُهَو َعلی ُکّلِ شــیٍء  ِبُکّلِ شــیٍء َعلیم«، »ُهَو الّسَ
َشــهید« می  شناســد، هماره خویش را در محضر خلیفه اللهی و 
امام معصوم خود می داند، همان گونه که حضور خدای واال را 
ک می کند و آن گاه بر اســاس آموزه های  در مرتبه ای باالتــر ادرا
اساســی قرآن در محضر خدای ســبحان و خلیفه او حیا پیشــه 

می کند و از درون و برون، خود را در مشــهد حــق و امام خویش 
دیــده و از زشــتی ها و معاصــی دوری می کند و چنیــن انتظاری 

موجب تنزیه روح او شده، قلبش را نورانی می سازد.

5. آمادگــی بــرای ظهــور: مجموعــه آثــار تحــّرک آفریــن، 
امیدبخش و اصالح گر انتظار راســتین، منتظر صادق را بدان 
ســوی رهنمــون می شــود که چــون وقت ظهــور ناپیداســت، 
می بایــد همــواره واجد شــرایط و لــوازم ظهــور مهــدی موجود 
موعود)عــج( باشــد و همیــن آمادگــی و پرهیــز از تســویف و 
تأخیــر، در اصالح فــرد یا جامعــه، در بارور شــدن فکــر فردی و 

عقل جمعی سهم بسزایی خواهد داشت.

کســی  6. اســتحقاق نــگاه تشــریفی اهــل بیــت)ع(: آن 
که منتظــر راســتین امــام عصر)عــج( اســت، بــر اثــر تخّلق به 
ــرِد معصیت 

َ
اخالق الهــی گرِد حــرام نمی گــردد و جانــش به گ

غبار نمی گیــرد و می کوشــد در انجــام دادن واجــب و دوری از 
معصیت که در رأس آموزش های فرعی اســالم اســت، قصور 
و تقصیــر روا ندارد. واجبــات را عمل و از حرام هــا دوری کند و 
فراخور تــوان خویش به انجام دادن مســتحب و ترک مکروه 
نیز اهتمــام ورزد؛ و چون چنین کنــد، مطلوب موالی خویش 
را به انجام رسانیده و مستحق عنایت خاص و نگاه تشریفی 

امام خویش و سایر عترت طاهره علیهم السالم خواهد شد.

ســاختن(  )جلوه گــر  ِاثــاره  اندیشــه ها:  شکوفاســازی   .7
گنج هــای اندیشــه انســان ها از  دفائــن عقــول و شــکوفایی 
برتریــن برنامه هــای وجــود مبــارک امــام عصر)عــج( اســت؛ 
همان گونه که در بســیاری از روایات ظهور حضرتش، به اوج 
گاهی در عصر ظهور تصریح شــده اســت. سیر  گرفتن ســطح آ
طبیعــی علوم از ســویی و کوشــش بی وقفــه علمــا و صاحبان 
عقــل و دانــش و فرهنــگ از ســویی دیگــر، ســبب گســترش 
مباحث و معارف علمی اســت و زمینه رشــد فکر و شــکوفایی 
اندیشــه را فراهــم مــی آورد. ایــن حرکــت و جنبــش علمی که 
بــا تألیف کتــاب یــا ســایر دســتاوردهای علمــی و فکــری و به 
دســت علمــا کــه ســربازان واقعــی و منتظــران حقیقــی امــام 
از  برخاســته  فتنه هــای  وجــود می آیــد،  بــه  عصر)عج( انــد 
خواســته های نفســانی بــرای خامــوش کــردن چــراغ عقل را 

کام می گذارد و سبب تعالی اندیشه و دانش خواهد شد. نا

8. باریابــی بــه مقــام اعتمــاد: انســان منتظــر کــه در پرتــو 
ک محضــر امام عصر  یقین به حضور ذات اقــدس الهی و ادرا
کبر بــه مبارزه با شــیطان  خویش، در میــدان جهاد اوســط و ا
درون و بیرون قیام می کنــد، می تواند تا بدان پایــه اوج گیرد 
که امام معصوم به منظور تجلیل از او و تشویق سایر صحابه 
بــه پژوهشــگری و پرهیــزکاری ســخن او را در اثنــای قــول 

خویش یادآور  شود و از او سخن نقل کند. 
چه بســا منتظــران صالــح و صــادق حجــت منتظر)عــج( که 
کبــر پــرورده و به بــارگاه  خویــش را در عرصــه جهاد اوســط و ا
قبول اهل بیــت علیهــم  الســالم باریافته اند و مشــمول نظرۀ 

رحیمیۀ آنان گردند.

آن کسی که منتظر 
راستین حجت 

خداست، هماره در 
تالش و تکاپوست 

تا فرهنگ ناب 
مهدوی از »علم« 
به »عین« آید و از 
گوش به آغوش؛ از 
این روست که هر 

متخصص فن آوری 
که در مکتب انتظار 

آموخته گردیده 
است، در ارائه 

صحیح تخّصص 
متعهدانه، هیچ 

قصوری روا نمی دارد
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    مفهوم جامعه مهدوی
جامعــه مهــدوی دو رویــه متفــاوت دارد؛ جامعه منتظــر و جامعــه دوران ظهــور. جامعــه منتظر 
جامعه ای است که از حضور مستقیم حضرت مهدی)عج( محروم اســت و جامعه دوران ظهور 
این نعمــت را دارد. مفهوم جامعــه مهدوی، جامع وضعیتی اســت که در جامعه منتظــر و دوران 
ظهور وجــود دارد. تعبیــر حضور امــام غایب)عــج( را پشــت ابر بســیار شــنیده ایم، اما ایــن تعبیر 
گر امام غایب باشــد نیــز مفهوم جامعه  می تواند نشــانی از همین مفهوم جامعه مهدوی باشــد. ا
مهدوی وجود دارد. مفهوم جامعه مهدوی بازه ای عام اســت که هم دوران انتظار و هم دوران 
ظهور را شــامل می شــود. مفاهیمی که جامعه باید آن را داشته باشــد؛ چه جامعه دوران انتظار و 

چه جامعه دوران ظهور.

    ضرورت متافیزیکی جامعه مهدوی
عدل الهی را خواســتگاه متافیزیکی جامعه مهدوی خوانده اند. این عادالنه نیست که عدل در 
جهان مســتقر نگردد. پایان جهان با ظهــور قائم و حکومت حقیقت و غلبه مســتضعفان همراه 
خواهد شــد. عدل الهی اقتضای تحقق در جامعه را دارد، این تحقق با ظهــور امام موعود)عج( 

صورت می گیرد.
آنچه در عینیــت، جامعــه مهــدوی را جاودانــه می ســازد، همیــن مفهوم ذاتــی اســت. عدالت، 
درون مایه اصلی جامعه مهدوی اســت. جامعه منتظر به دنبال اســتقرار عدالت اســت و جامعه 
دوران ظهور مفهوم عدالت را دارد. در این میان انســان ها باید در هــر دوران وظایف خود ناظر بر 
جســتجو و یا عمل بر مدار عدالت را انجام دهند. الزمه تحقق عدالت، ما را به سوی نوعی توابع 

گاهی جهانی. معرفت شناختی جامعه مهدوی سوق می دهد؛ رسیدن به خودآ

    جامعه دوران انتظار
کمیت دارد. غیبت حجت  جامعه دوران انتظار در بعد جهانی جامعه ای است که در آن ستم حا
خداوند و تداوم اســتبداد در مناســبات انســانی، زاویه انحراف از حقیقت را آن قدر گسترده کرده 
گرفته است. برخی از روایاتی که آخرالزمان را در حال جنگ  است که ستم و ناعدالتی زمین را فرا

بــه تصویــر کشــیده اند، نشــان از ضــرورت تحقق چنین ســتمی 
است؛ ستمی که در آن ستمگران به دنبال کسب بیشتر منفعت 

به جنگ با یکدیگر می پردازند.
اما دوران انتظــار خبر از منتظــران می دهد. منتظــران، حقیقت 
گاهــی در خصوص ظهور  را یافتــه و در اقلیت  هســتند، آن ها به آ
گاهی از جنــس نظر نیســت و عمــل را نیز  دســت می زنند. ایــن آ
گاهــی، انتظــار نظری صرف نیســت و  شــامل می شــود. جنس آ
گاهی وجودی، عمــل را نیز تحت تأثیــر قرار می  دهــد. از این رو  آ
می توان به صورت حداقلی نتیجه گرفت منتظران، حقیقت جو 
و عدالت طلب انــد. این حقیقت البتــه در پارادایم شــیعه دوازده 

امامی است.

    جامعه دوران ظهور
جامعه دوران ظهور امــام را دارد. حکومت امــام در آن دوران نیز 
بر مبنای عدالت خواهد بود. این دوران ســاحتی وجودی برای 
انســان ها خواهد بود. ذات مختــار انســان در ایــن دوران از بین 
گاهی و اقتضائات زندگی اجتماعی و سیاسی  نخواهد رفت، اما آ
به گونه ای خواهد بود که انسان به خواسته تاریخی اش خواهد 
رســید. انســان ها به صورت آزادانه مناســباتی عادالنــه خواهند 

داشت.
گاهــی در عمل کــه خــود را در عنصــر نیت  بــا توجه بــه اهمیــت آ
گاهــی مهدوی متقــدم بر عمــل مهدوی  نشــان می دهــد، خودآ
گاهی خود  اســت؛ عملی که غایــت جهان اســت. وحــدت خودآ
گاهــی و فهم هاســت. ایــن عنصــر منجــر بــه  مســتلزم وحــدت آ
کمیــت جهانــی اســالم به عنــوان دیــن انســانی خواهد شــد.  حا
مانیفیســت دوران انتظار هم قرآن است، اما تفاوت این جاست 
گاهی یکســان شــده اســت. در  کــه ظهور منجــر بــه فهــم و خودآ
دوران انتظــار مانیفیســت تنهــا مــورد اعتقــاد اقلیــت منتظــران 
کثریت انســان ها بــه حقیقت اعتقاد  اســت، اما در دوران ظهور ا
گاهی باید در قامت تفســیر منطبق با  خواهند یافت. ایــن خودآ

حقیقت امام زمان)عج( روی داده باشد.
از این رو اراده همیشــگی انســانیت بــرای تحقق غایت انســانی 
حیــات در دوران ظهــور به نتیجــه خواهد رســید. معترضــان در 
کثریت.  این دوره اقلیت خواهند بود و مدافعــاِن وضع موجود، ا
گــر دوران قبــل از ظهــور را دوران ســتم و دوران ظهــور را دوران  ا
عدل بدانیم، دوران ظهور دوران رضایت انسانی خواهد بود. از 
ســوی دیگر آزادی در این دوران به بیشترین میزان ممکن خود 
در جهان ممکنات تحقق خواهد یافت. میــزان آزادی با نظر به 
گاهی  گاهی بشری، متأثر از میزان باالی خودآ نسبت آن با خودآ
خواهد بــود. تحقــق عدالــت، رضایــت انســانی، کمــال آزادی، 
کــم در زمان  گاهــی به عنــوان وضــع حا تحقــق معنویــت و خداآ
ظهور، مبتنی بر تفسیری منطبق با فطرت و عقل انسان  خواهد 

بود.

عدالت
جانمایه جامعه مهدوی

اسـامی  هـر جامعـه  آیـا می تـوان  اسـت؟  جامعـه مهـدوی چگونـه جامعـه ای 
راه  امتـداد  را  واقعـی  اسـام  مهـدوی،  دانسـت؟دیدگاه  مهـدوی  جامعـه ای  را 
امامـان معصـوم)ع( می دانـد و از ایـن دیـدگاه، معیـار اسـامی بـودن یـک جامعه، 
پای بنـدی بـه ارزش هـای اسـامی در بیـان علـوی اسـت. جامعـه مهـدوی، پیـش و پـس از 

ظهـور، بهره منـد از مفهومـی اسـت کـه آن را قـوام می بخشـد.

 میثم  قهوه چیان
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    تداوم ارتباط خالق و مخلوق
هانری کربن، استاد فلسفه و مستشرق نامدار فرانسوی، می گوید: به عقیده من 
مذهب تشیع تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق برای 
همیشه نگه داشته و به طور مستمر و پیوســته والیت را زنده و پا برجا می دارد.« 
مذهــب یهــود، نبــّوت را کــه رابطــه ای اســت واقــع میــان خــدا و عالم انســانی 
در حضــرت کلیم ختــم کــرده و پــس از آن بــه نبوت حضــرت مســیح و حضرت 
محمد)ص( اذعان ننموده و رابطه مزبور را قطع می کند. همچنین مسیحیان 
در حضرت مســیح متوقــف شــده اند، اهــل ســّنت از مســلمانان نیــز در حضرت 
محمد)ص( توقف کرده و با ختم نبوت در ایشــان، دیگر رابطه ای میان خالق 
و مخلوق موجــود نمی دانند. تنها مذهب تشــیع اســت کــه نبــوت را با حضرت 
محمد)ص( ختم شده می داند، ولی والیت را که همان رابطه هدایت و تکمیل 

است، بعد از آن حضرت و برای همیشه زنده می داند.

    پیروزی نهایی حق باوران
قرآن می فرمایــد: »او چنان خدایی اســت که پیامبرش را با هدایــت و آیین حق 
گر چه مشــرکان ناخشــنود باشــند.«  فرســتاد تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند، ا
امــام باقــر)ع( تحقــق کامــل ایــن آیــه را در عصــر ظهــور می دانــد و می فرمایــد: 
»پیروزی نهایی حق که خدا آن را وعده کرده اســت، بــه هنگام قیام مهدی آل 
محمد)ص( خواهــد بود، آنچنــان که هیچ کــس در جهان باقــی نمی ماند مگر 

این که به نبوت حضرت محمد)ص( اقرار خواهدکرد.«

    استقرار حکومت صالحان
انســان منتظر به آینده ای درخشــان امیدوار و خوش بین اســت. هر قدر در دنیا 
مفاســد بیشــتر شــود، باز موضوع انتظار نقطه امیدی اســت که بعد از این همه 
جهل، غفلت، ظلمت، یأس و نگرانی، فروغی روشنی بخش را نوید می دهد که 

در آینده ای نه چندان دور جهان به نور کمال و معنویت روشن خواهد شد.
انســان در پــس پرده های متعــدد فریــب و مکــر و خدعه بــه فطرت خــود توجه 
دارد. او در حــال عادی کــه به خود می آیــد، از ظلم، فســاد و بی بندو باری متنفر 

ح می گردد،  است. هنگامی که ســخن از انتظاری نویدبخش و امیدآفرین مطر
انسان خسته از این همه پستی، دروغ و ریا، با خود زمزمه می کند که آیا می شود 
چنین روزی برسد که همه این مشکالت حل شود. آن گاه آیات وحی به او مژده 
می دهد که بلی: »در زبور بعد از ذکر )تورات( نوشتیم بندگان شایسته ام در آینده 
وارث حکومــت زمیــن خواهنــد شــد.« ایــن خوش بینــی برگرفتــه از کالم وحی، 
انسان های منتظر را به خودسازی و حرکت به سوی کمال معنوی و فرهنگی و 

زندگی نشاطبخش و امیدآفرین سوق می دهد.

    حتمی بودن ظهور
ظهور حضــرت مهدی)عج( در باور یک مســلمان شــیعه آنچنان حتمی اســت 
که همواره به او آرامش می بخشــد؛ او پیوســته به این ســخن رســول خدا)ص( 
گر از عمر دنیا جز یک روز نماند، خداوند آن روز را آن قدر  می اندیشد که فرمود: »ا
طوالنی می کند تا مردی را از خاندان من برانگیزد که صفحه زمین را پر از عدل و 

داد کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.«

    عدالت فراگیر مهدی)عج(
اعتقاد بــه عدالت مهــدوی آنچنان عمیق و ریشــه دار اســت که عــدل و عدالت 
با نــام آن گرامی عجین شــده و آن بزرگــوار در روایــات و دعاها به »ناشــر عدل« و 
»عدل منتظر« و »عدل مشتهر« موسوم است. امام باقر)ع( فرمود: »چون قائم 
ما قیام کند ]امکانات [ به طور مســاوی تقســیم می کند، و در میان خلق خداـ  با 

نیک و بدـ  به عدالت رفتار می نماید.« 

باور امیدبخش شیعه
بشر امروزی در ُبعد صنعت و تکنولوژی پیشرفت قابل ماحظه ای داشته، اما ابعاد دیگر نیازهای انسانی را فراموش کرده است. او گرچه از نظر 
تکامل علوم مادی به سرعت در حال پیشرفت است، اما متأسفانه در بعد معنوی به همان سرعت در حال پسرفت است. انسان ماشینی امروز 
همزمان با هر گامی که به سـوی ترقی در زاویه صنعت برمی دارد، گامی دیگر از فضایل اخاقی و معنوی فاصله می گیرد. پیامدهای رقت انگیز و 
فاجعه بار تمدن امروز بشـری، ملت ها را خسـته، افسـرده و نگران کرده اسـت. در این جاسـت که همه چشـم ها به یک منجی حقیقی در جهان دوخته شـده 
اسـت کـه بـا ظهـور خـود بـه همـه ایـن گرفتاری هـا پایان دهد. در این میان پیروان مکتب تشـیع با اعتقـادات عمیق خـود در موضوع مهدویت و انتظـار، آینده ای 
روشـن و پرامید رادر افق دید خود دارند. بخشـی از باورهای امیدآفرین شـیعه دراین مورد که در کتاب »امام زمان)ع( سرچشـمه نشـاط جهان« به آن اشـاره 

شـده اسـت، در ادامه می آید.

عبدالکریم  پاک نیا
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اســت، مانند کســی اســت کــه در خیمــه امــام و همــراه او بوده 
است.« این معرفت و شــناخت، آن قدر مهم اســت که در کالم 
معصومان)ع( توصیه شده که برای به دســت آوردن آن، الزم 

است از خداوند طلب یاری شود.
ح شــد، معرفــت بــه جایــگاه امــام در  کنــون مطــر آنچــه تا
مجموعه نظام هســتی اســت. او حّجت پروردگار و جانشین 
به حــق پیامبر و پیشــوای همه مردم اســت که اطاعــِت او بر 
همگان واجب اســت؛ چــرا که اطاعــت از او همــان اطاعت از 

خداست.
یکی دیگــر از ابعاد معرفت امام، شــناختن ســیره و صفات امام 
اســت. این ُبعد از شــناخت، تأثیــر عملــی گســترده ای در رفتار 
و ُخلق و خــوی منتظــر می گــذارد و بدیهی اســت که هــر اندازه 
گون زندگی امــام و حّجت الهی  معرفت انســان به زوایای گونا
گون زندگی  بیشتر و عمیق تر باشــد، آثار آن در بخش  های گونا

او بیشتر خواهد بود.

   الگوپذیری
وقتی معرفت به امام و جلوه  های زیبــای رفتاری آن بزرگوار به 
دســت آمد، ســخن از پیروی و الگو گرفتن از آن مظهر کماالت 
بــه میــان می آیــد. بــه راســتی آن کــس کــه در تقــوا، عبــادت، 
ساده زیســتی، ســخاوت، صبر و همه فضائل اخالقی دنباله رو 
امــام و مراد خویش اســت، چــه رتبه بلنــدی نــزد آن رهبر الهی 
خواهــد داشــت و آن گاه کــه به حضــور مقدســش بار یابــد، چه 

سربلند و سرافراز خواهد بود؟
آیا جز این است که منتظری که در طلب زیباترین پدیده عالم 
است، خود را به خوبی  ها می آراید و از زشتی  ها و رذایل اخالقی 
دوری می کند و در مســیر انتظار همــواره مراقب افــکار و اعمال 
خویش است؟ وگرنه افتادن به دام بدی  ها، رفته رفته فاصله 

این منم
گم شده ام که 

وظایف منتظران چیست؟

   شناخت امام
پیمودن جاده انتظار، بدون شناختن اماِم منتَظر ممکن نیست. اســتقامت و پایداری در وادی 
انتظار، وابسته به درک صحیح از پیشوای موعود است. بنابراین عالوه بر شناخت امام به اسم 
گاهی کافــی به دســت آورد. ابونصر که از  و نســب، الزم اســت از جایگاه امام و رتبه و مقــام او نیز آ
خدمت گزاران امام حســن عســکری)ع( اســت، پیش از غیبت امــام مهدی)عج( بــه حضور آن 
حضرت می رســد. امام مهدی)عج( از او می پرسد: »آیا مرا می شناسی؟« پاســخ می دهد: »آری؛ 
شما سرور من و فرزند سرور من هستید.« امام)ع( می فرماید: »مقصود من چنین شناختی نبود.« 
ابونصــر می گوید: »خودتــان بفرمایید.« امــام)ع( می فرماید: »مــن آخرین جانشــین پیامبر خدا 

هستم و خداوند به ]برکت[ من بال را از خاندان و شیعیانم دور می کند.«
کنون خود را در جبهه امام می بیند و احساس  گر معرفت امام برای منتظر حاضر شــود، او از هم ا ا
می کند که در خیمــه امام و کنــار او قرار گرفته اســت. بنابرایــن لحظه ای در تالش بــرای تقویت 

جبهه امام خویش کوتاهی نمی کند.
امــام باقــر)ع( فرمود: »کســی کــه بمیــرد، در حالی کــه امام خــود را شــناخته باشــد، جلــو افتادن 
یا تأخیر امــر ]ظهور[ بــه او زیان نمی رســاند و کســی که بمیــرد و حال آن کــه امام خود را شــناخته 

دوره غیبت امام مهدی)عج( دوراِن سـختی اسـت که شـیعه در فراق امام مهربان 
خـود سـپری می کنـد، ولـی امیـد بـه آمـدن او، دل و جـان آن  هـا را شـور و نشـاط 
می بخشـد و تحّمـل سـختی  ها و دشـمنی  ها را آسـان می کنـد. ایـن امیـد و آرزوی 
ظهـور او کـه همیشـه و همه جـا بـرای انسـان  های مؤمـن، نجات بخـش و راهگشـا بـوده، در 
روایات اسـامی، »انتظار« نامیده شـده اسـت؛ انتظاری که منتظران را به امام موعود خود 
وصـل می کنـد و مرهمـی بـر زخـم فـراق ایشـان اسـت. آری؛ »انتظـار« آن اکسـیر ارزشـمندی 
اسـت کـه مؤمنـان منتظـر در دوره غیبـت را آمـاده اسـتقبال از ظهـور مهـدی موعـود می کنـد و 
راه و رسـم چگونه زیسـتن را به آن  ها می آموزد. در روایات و بیانات پیشـوایان دین، وظایف 
فراوانی برای منتظران ظهور بیان شـده اسـت که در این جا مهم  ترین آن  ها را بیان می کنیم. 
محمدامیـن باالدسـتیان، محمدمهـدی حائری پور و مهدی یوسـفیان در گفتـاری در کتاب 

»نگیـن آفرینـش« بـه ایـن موضوعـات پرداخته انـد کـه گلچینـی از آن را می خوانید.

محمدامین  باالدستیان
محمدمهدی حائری پور

مهدی یوسفیان
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او و معشــوق خوبان را زیادتر خواهد کرد و این، حقیقتی اســت 
که در بیان هشداردهنده آن امام موعود آمده است: »هیچ چیز 
ما را از شــیعیان جدا نکرده اســت، مگر آنچه از کارهای ایشان 
که به ما می رســد؛ اعمالی که خوشــایند ما نیســت و از شیعیان 

انتظار نداریم.«
نهایت آرزوی منتظران، آن است که در برپایی دولت مهدوی 
و حکومت عدل جهانی سهمی داشته باشند و افتخار یاوری و 
همراهی آخرین حّجت حق را به دست آورند، ولی مگر نیل به 
چنین سعادت بزرگی جز با خودسازی و آراستگی اخالقی میّسر 
اســت؟ امام صــادق)ع( فرمود: »هرکــس دوســت دارد از یاران 
حضرت قائم)عج( باشد، باید منتظر باشد و در حال انتظار، به 
پرهیزکاری و اخالق نیکو رفتار کند.« روشــن است که در مسیر 
تحقق چنین خواسته ای، هیچ الگو و نمونه ای برتر از آن امام 

بزرگوار که آینه تمام زیبایی  هاست، یافت نمی شود.

   یاِد امام
آنچه منتظران را در کســب معرفِت امام و پیــروی از آن بزرگوار 
یــاری می دهــد و پایــداری در راه انتظــار را بــه دنبــال دارد، 
پیوستگی و ارتباط مداوم با آن طبیب جان  هاست. به راستی 
وقتی آن امام مهربان اّمت، همیشه و همه جا به حال شیعیان 
خود نظــر دارد و لحظــه ای آن  هــا را از یــاد نمی برد، آیا رواســت 
که دلــدادگان روی او به دنیا و تعّلقات آن ســرگرم شــوند و از آن 
عزیــز، غافــل و بی خبــر بماننــد؟ راه و رســم دوســتی و محّبت 
آن اســت که در همه حال او را بــر خود و دیگران مقــدم بدارند. 
وقتی بر ســجاده دعا می نشینند، آغاز دعا ایشــان باشد و برای 
ج آن حضرت دعا کنند که آن بزرگوار خود فرمود:  سالمتی و فر
ج شــما در همان  ج بســیار دعا کنیــد که فــر »بــرای تعجیل فــر

است.«

   وحدت و همدلی در عهد
ح و برنامه ای  از وظایف تک تک افراد قبیله انتظار کــه بگذریم، جمعیت منتظران نیز باید طــر
داشته باشند که در راستای اهداف امام و حّجت الهی باشد. به بیان دیگر، اجتماع منتظر، الزم 

است تالش و حرکت خود را در مسیر رضایت رهبر موعود قرار دهد.
بنابرایــن جامعه منتظر بر آن اســت کــه عهد و پیمــان خود با امــام را به انجــام رســاند، تا زمینه 
مناسب برای ظهور دولت مهدوی فراهم شود. امام عصر)عج( در یکی از بیانات خود به چنین 

جمعیتی این گونه بشارت داده است:
گر شــیعیان ماـ  که خداونــد آنــان را در راه اطاعتش یــاری دهدـ  در وفــای پیمانی که از ایشــان  »ا
گرفته شــده، یکــدل و مصمم باشــند، البّتــه نعمت دیــدار از آنــان به تأخیــر نمی افتد و ســعادت 
مالقات ما بــرای آن  ها بــا معرفت کامل و راســتین به مــا، تعجیل می شــود.« آن عهــد و پیمان، 
همان اســت که در کتاب خدا و ســخنان نمایندگان خدا آمده اســت که مهم ترین آن  ها را بیان 

می کنیم:
۱. تالش در جهــت پیــروی از امامان)ع(، دوســتی با دوســتان آن بزرگــواران و بیزاری جســتن از 
دشــمنان آن  ها. امام باقر)ع( از پیامبــر خدا)ص( روایت کرده اســت که فرمود: »خوشــا به حال 
آن که قائم خاندان مرا درک کنــد؛ در حالی که پیش از دوران قیام، بــه او و امامان قبل از او اقتدا 
کرده و از دشمنان ایشان، اعالم بیزاری کرده باشــد. آنان دوستان و همراهاِن من و گرامی ترین 

امت من، در نزد من هستند.«
2. جمعیت منتظران در مقابل بدعت  ها و انحراف  ها در دین و رواج منکرات و زشتی  ها در سطح 
جامعه، بی تفاوت نیســتند. نیز در برابر فراموش شــدن ســّنت  های نیکو و ارزش  های اخالقی از 
کنش نشــان می دهند. این، پیمانی اســت که بر اســاس تعالیم قرآن بر دوش منتظران  خود وا
نهاده شــده اســت. خداوند می فرماید: »باید که از میان شــما گروهی باشــند که بــه خیر دعوت 
کنند و امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ اینان رستگارانند.« بدون شک، سنت  های اسالمی از 

مصادیق »خیر« و »معروف« و بدعت  ها از نمونه  های روشن »منکر« هستند.
۳. جامعه منتظر در برخورد با دیگران وظیفه دارد که تعاون و همکاری را سر فصل برنامه  های 
خــود قــرار دهــد. افــراد ایــن جامعــه بــه دور از تنگ نظــری و خودمحــوری، پیوســته حــال فقرا 
و نیازمنــدان جامعه را پیگیــری می کننــد و از آنان بی خبر نمی ماننــد. گروهی از شــیعیان از امام 
باقر)ع( درخواست نصیحت کردند. حضرت فرمود: »از میان شما آن که نیرومند است، ضعیف 
را یــاری کند و آن که بی نیاز اســت بــا نیازمندتــان مهربانــی ورزد و هر یک از شــما دربــاره  دیگری 

خیرخواهی کند.«
۴. افــرادی که عضو جامعه منتظر هســتند، باید به جامعه رنــگ و بوی مهدوی بدهنــد و نام و 
یاد امام را در همه عرصه  ها منتشــر کننــد و گفتار و کــردار امام را به عنوان ســرآمد همه ســخنان 
و شــیوه  ها به نمایــش عمومی بگذارنــد که بــدون تردید مــورد عنایت و لطــف ویــژه امامان)ع( 
خواهند بود. عبدالحمید واســطی از یاران امام باقر)ع( به آن حضرت می گوید: »ما در انتظار امر 
ج همه زندگــی خود را وقــف کردیم؛ بــه گونه ای که بــرای بعضی از ما مشــکالتی را بــه همراه  فر
داشــته اســت.« امام)ع( در پاســخ او می فرماید: »ای عبدالحمید! آیا گمان می کنی که خداوند 
راه رهایی ]از مشکالت[ را برای آن بنده ای که خود را وقف خداوند کرده باشد قرار نداده است؟ 
آری؛ به خدا قســم! خداوند برای او راه چاره ای قرار خواهد داد. خداونــد رحمت کند بنده ای را 

که امر ]والیت[ ما را زنده دارد.«
ســخن آخر این که جامعه منتظر باید بکوشــد کــه در همه ابعاد زندگــی اجتماعی، الگوی ســایر 

اجتماعات باشد و همه زمینه  های الزم برای ظهور منجی موعود را فراهم کند.

......
   جمعیت منتظران در مقابل بدعت  ها و انحراف  ها در دین و رواج منکرات و 

   زشتی  ها در سطح جامعه، بی تفاوت نیستند. نیز در برابر فراموش شدن 
   سّنت  های نیکو و ارزش  های اخالقی از خود واکنش نشان می دهند. این، 

   پیمانی است که بر اساس تعالیم قرآن بر دوش منتظران نهاده شده است 
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موعود پوشالی هالیوود

هرچنـد کـه آخرالزمـان و پایـان دنیـا و باور به نوعی منجی، پدیده ای مشـترک در 
تمامـی مکاتـب کهـن اسـت و در اسـاطیر ملـل ریشـه دار اسـت )البتـه در مصـداق و 
تفسـیر آن اختـاف نظـر وجـود دارد(، امـا آنچـه در قالـب پیش گویی هـا و معرفـی 
قهرمانـان و الگوهـای نجات بخـش در هالیـوود مطـرح اسـت، برگرفتـه از یـک نگـرش خـاص 

اسـت.

آخرالزمــان گاهی به معنــای نقطــه پایان دنیاســت و گاهی بــه معنای موعــد بهره بــرداری و به 
بارنشستن دنیاست که تالش می شود چهره ای از آرمان شهر مطلوب و نهایی به دیگران معرفی 
شــود. هالیوود عمدتًا بر معنای دوم متمرکز اســت؛ یعنی نوعی منجی گرایی کــه در آن وضعیت 

مطلوب و کامل برای بشر بحران دیده امروزی ترسیم شده است.
رویکرد سینمای هالیوود به مفاهیمی مانند »آخرالزمان، مهدویت، دجال، ظهور مسیح، جنگ 
پایان« گاهی چندبعدی اســت و نگرش های مکاتب مختلف را در خود جمــع می کند، اما آنچه 
که بیش از همه ســوژه های آخرالزمانی هالیوود را از نظر محتوا شکل می دهد، نگرش توراتی به 
آخرالزمان اســت. نگاه آخرالزمانی در هالیوود برگرفته از شــیوه روایت عهدین از پایان دنیاست. 
حتی نگرش انجیل به آخرالزمان نیز در مقایســه با نگرش توراتی کمرنگ و کم اثر اســت. بدین 

جهت نگرش هالیوود به آخرالزمان با قرائت تورات پیوند عمیقی دارد.
در فیلم های هالیوودی آنچه که در باب فرشتگان، شیاطین، قدرت هایشان و بهشت و جهنم 
آمده، با قرائت تورات ســازگارتر اســت تا انجیل. بر همین مبناســت که در بعضــی از این فیلم ها 
اورشــلیم به عنــوان ســرزمینی ملکوتــی و مقدس معرفــی می شــود که بایــد به دســت صاحبان 
اصلــی اش، یعنــی یهودیان ســپرده شــود؛ دیگــران صالحیت حفــظ و حراســت از این ســرزمین 
را ندارنــد و در زمان موعود باید یهود بر این ســرزمین مســلط باشــد تــا پروژه آخرالزمــان به خوبی 

سامان یابد.

در فیلم هــای هالیــوودی دســته ای از محصوالت تولید شــده  
که پیشــرفت تکنولوژیکی غرب را به تصویر می کشد، اما نه به 
عنوان یک فرصــت و موهبت، بلکه بــه عنــوان تهدید؛ یعنی 
رشــد علمی و فناوری که اتفــاق افتــاده به عنــوان یک نعمت 
و موهبــت روایــت نمی شــود، بلکــه بــه ایــن عنــوان اســت که 
صنعت و فناوری ساختۀ دست بشــر، دنیا را به سمت نابودی 
می کشــاند و تهدیــدی اســت بــرای بشــر امــروزی. بــه عبارت 
دیگر تکنولوژی به عنوان رقیِب صاحب خود معرفی می شــود 
کــت نزدیــک می کنــد. در فیلــم  کــه صانــع خــود را بــه مــرز هال
»ماتریکس« کــه رایانه ســوژه اصلی آن اســت، انســان قربانی 
رایانه شده و »نئو« به عنوان یک منجی و قهرمان جدید، بشر 

را از این وضعیت نجات می دهد.
این مــدل روایت گری کــه در آثــار هالیوود مشــاهده می شــود، 
بیــش و پیــش از همــه ایجــاد اضطــراب و وحشــت می کنــد و 
موجب نگرانــی عمومی در بشــر امروزی نســبت به پایــان این 
وضعیت می شــود. چنین ترســی به طور طبیعی، بشر نگران را 
به سمت یک تکیه گاه و مأمن قابل اتکا سوق می دهد و نیاز به 
قهرمان و منجی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر برجسته 
می کند. تعــدد چنیــن فیلم هایــی در هالیــوود باعث شــده که 
بیننده به آن دسته از فیلم هایی که نشانی از منجی و قهرمان 
دارند رغبت پیدا کند و منتظر باشد تا کسی او را از این وحشت 

همگانی نجات دهد.
گفته پیداست که بخشی از این نگرانی - بدون محصوالت  نا
هالیــوودی - در افــکار عمومــی جهانیان احســاس می شــود، 
اما بــا تصویــر و هنــر، ایــن وحشــت دوچنــدان شــده و غــرب از 
این تشــنگی که نســبت به منجی موعــود ایجاد شــده نهایت 
اســتفاده را می کنــد. از یــک طــرف بــا تعریــف خــاص خــود از 
منجی، منجــی تحریف شــده را بــه جهانیــان معرفــی می کند 
و قرائت غیــر وحیانی و اومانیســتی از موعــود ارائه می کنــد و از 
طرف دیگر مصداق دجال و ضد مســیح را هــم تحریف کرده و 
معمواًل انگشت اشاره به سوی شرق و عمومًا مسلمانان نشانه 
می رود. مثل فیلم معروف »مردی که فردا را دید« که بر مبنای 
پیشگویی های »نوسترآداموس« خطر آخرالزمانی مسلمانان 
را گوشــزد می کنــد و بــه نوعــی شــخصیت آخرالزمانــی منجــی 
مســلمانان را در جبهه باطــل قــرار داده و او را به عنــوان دجال 
غرب نشــان می دهد. در بعضی از این محصوالت، شــیطان از 
شــرق بر می خیزد و غــرب و آمریکا را مــورد تهاجــم و تاخت وتاز 

قرار می دهد.
کارکردهــای نگــرش هالیــوود در زمینــه مهدویــت،  یکــی از 
کارکــرد سیاســی آن اســت کــه در پــی آن از نقــش دولت مردان 
آمریکا در سامان بخشــی به نظــم جدید جهانی یاد می شــود و 
با بزرگنمایی از ایــن نقش، بیننده این فیلم هــا به این نتیجه 
می رســد که بــرای دســتیابی به امنیــت و صلــح جهانــی، باید 
رهبــری آمریــکا را به عنــوان رهبــر نیروهــای خیــر بپذیــرد. در 
نتیجه دیکتاتوری نظامی که در دهکده جهانی توسط آمریکا 
تعقیب می شــود، به رهبری جبهه خیر قلــب ماهیت می یابد.  
نمونه روشن این نگرش فیلم »روز استقالل« است که با تأسی 
از چهارم ژوئیه کــه در تقویم آمریکا روز اســتقالل آمریکاســت، 

کمک آمریکایی ها به دیگران به تصویر کشیده شده است.

حمید  پورصمیمی
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بزرگ ترین نبرد تاریخ

جنگـی رخ خواهـد داد کـه در آن تمـام نیروهـای خیـر در برابـر شـر صف آرایـی 
می کننـد. جنگـی اتمـی کـه سراسـر جهـان را درگیـر و شـهرها را ویـران می کنـد 
و انتهـای آن بایـد منتظـر ظهـور بـود؛ ظهـور عیسـی)ع(. ایـن توصیفـات تنهـا 
صحنه هایـی از میـان فیلم هـای هالیـوودی نیسـت، بلکـه تعریفـی اسـت از نبـرد جعلـی 
آخرالزمـان بـه نـام »آرماگـدون«. نبـردی کـه هـر روز و هـر سـال، هـزاران سـطر، فیلـم، برنامـه 
و تبلیـغ، مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه آن پرداختـه می شـود و حتـی برخـی مدعیـان نیـز آن را 
بـا نبردهـای آخرالزمـان حضـرت مهدی)عـج( یکـی می کننـد، ولـی خودشـان هـم خـوب 

می داننـد کـه تفـاوت ایـن دو ره از کجاسـت تـا بـه کجـا!

مریم  محبی

   آرماگدون چیستݤ؟
گــدون واژه ای عبری اســت بــه معنای تپه شــریفان یا کــوه. تپــه ای که در  آرما
جنوب شــرقی هیفا در قســمت شــمالی کشــور فلســطین قرار دارد و در محدوده 
کرانه های باختری رود اردن واقع شده اســت. در گذشته مکانی استراتژیک در 
مســیر و تقاطع شمال به جنوب و شــرق به غرب بوده اســت. این منطقه بسیار 
محدود و کوچک اســت. به هر حال آنچه مهم اســت این که امروزه این مکان 
به عنوان مکانی برای جنگ آخرالزمان بنیادگرایان غربی انتخاب شده است. 
گــدون در غــرب رود اردن و در میــان الجلیــل و الســامره در دشــت  منطقــه آرما
یزرعین قرار دارد. جایی که حتی ناپلئون بناپارت نیــز روزگاری درباره آن گفته 

خ می دهد. که در آن بزرگ ترین نبرد جهان ر

   از مذهب تا سیاست
گــدون و حرف هــای پیرامــون آن را مباحثــی  گــر ســاده نــگاه کنیــم آرما شــاید ا
اعتقــادی به حســاب آوریــم که عــده ای منتظــر ظهور عیســی)ع( از آن ســخن 
می گویند، ولی با یک بررسی ساده نیز می توان به نتایجی دقیقًا خالف این امر 
دســت یافت. حقیقتی که دیگر نه تنها رنگ و بویی از مســائل اعتقادی ندارد، 
بلکه پروژه ای تعریف شده است که توسط مسیحیان صهیونیست و یهودیان 
تعریف و اجرا شده است. در کتاب مقدس مسیحیان تنها یک بار در مکاشفات 
یوحنــا، فصــل۱۶، آیه ۱۶، نســبت بــه این مکان ســخن گفته شــده اســت؛ به 
گدون  این صورت کــه »...و آن هــا را در جایی گــرد آورد که به زبان عبرانــی آرما

می نامند.«

گــدون وجود نــدارد. پس  در عهد عتیــق هیچ نشــانی از این صحــرا و واقعه آرما
تنها در رؤیای مکاشــفات انجیل در عهد جدید یک بار آمده و در منابع اســالمی 
گدون بیان نشده است. حال آن که  همچون قرآن و روایات، هیچ سخنی از آرما
در میــان مجموعه عظیــم روایاتی که در دســت داریم، تنها شــش هــزار روایت 
مختص به موضــوع آخرالزمــان و مهدویت اســت، اما همان طور که گفته شــد 

نامی از این جنگ در این میان به چشم نمی خورد.
در آثــار غربی این ادعــا وجــود دارد که در نبــرد مورد نظــر دو نیرو بــا یکدیگر وارد 
درگیری می شــوند؛ یکی نیروهای شــر و بی ایمان که فرماندهــی آن ها را فردی 
به نام دجال بر عهده دارد که ضد مســیح است و شــریکان او عبارتند از اعراب، 
مسلمانان و حامیان روســی که ارتشــی چهارصد میلیونی را تشکیل می دهند و 
اما گــروه مقابل نیروهای خیر یا همان حامیان اســرائیل هســتند که به رهبری 
مســیح وارد جنــگ می شــوند و اینــان دارای خصوصیتــی ویژه انــد و حامل نور 
و خیر و خوبی هســتند. اما نتیجه جنگ این اســت که مســیح، اولیــن ضربه را 
با ســالح های کشــنده خود، بر نیروهــای شــر وارد می کند و ایــن ارتــش را از بین 

خواهد برد.
گدون بــا از بیــن رفتن دو ســوم نیروهــای دو طرف، بــا ایمان  نهایتًا جنــگ آرما
آوردن یهودیــان به مســیح بــه عنــوان منجی ایشــان به پایــان خواهد رســید. 
سپس مســیح، مؤمنان به خویشــتن را همراه خود به آســمان ها می برد و اینان 
گدون  از باالی آسمان در حالی که در راحتی و خوشی هستند، نظاره گر نبرد آرما
خواهند بود و بعد از اتمام جنگ به همراه مســیح به زمیــن بازمی گردند تا برای 

مدتی طوالنی زندگانی سرشار از سعادت و آسایش را سپری کنند.
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   زمینه های بروز جنبش های مدعی مهدویت
ظرفیت هــای مختلــف موعودبــاوری زمینــه مناســبی بــرای 
حضور و ظهــور مدعیان مهدویت بوده و هســت. در ســه قرن 
نخســت تاریــخ اســالم بیشــترین ادعاهــا در بــاب مهدویت از 
ناحیــه طرفــداران برخــی شــخصیت های ممتــاز اجتماعــی 
ح می شــد، نــه از ســوی خــود آن افــراد. شــاید  و دینــی مطــر
بتوان علــت این امــر را نزدیکی به عصــر نبوت و نــزول وحی و 
در نتیجــه آشــنایی بــا احادیــث مهدویــت از طریــق صحابــه 
و تابعیــن، ظلــم بنــی امیــه، و در نهایــت وجــود چهره هــای 
برجســته دینی و منتســب به خاندان پیامبــر)ص( در جامعه 
دانســت؛ اما بعد از این ســه قــرن و در واقع پــس از غیبت امام 
زمان)عج(، وضعیت تغییر کرد و با کاهش محســوس دسته 
نخســت، بر جمعیت خود مدعیان افــزوده شــد. در این دوره 
نیــز زمینه های بســیاری باعــث پیدایــش و گســترش ادعاها 
در باب مهدویت بوده اســت کــه برخــی از آن ها را بــه اختصار 

برمی شمریم:

   پویایی و نشاط مهدویت در جهان اسالم
از عوامــل مهــم در پدیــد آمــدن نهضت هــای مهــدوی کــه از 
صدر اســالم تا بــه امــروز نقش آفرینــی کرده اند، وضعیــت پویا 
و بــه لحــاظ معنــوی ســتیزه جوی مهدویــت و آرمــان نجــات 
اســالمی، همراه با تعریف خود به عنوان نظــام نجات بخش 

و جهان شمول و نهایی است.

   عالقه شدید مردم به اهل بیت)ع(
اهل بیــت)ع( و رهبران شــیعه بــه دلیل علــم، تقــوا و اخالق، 
پیوســته نزد مردم مقدس و محبــوب بودند؛ حتــی مخالفان 
ایشــان می کوشــیدند از قداســت آنــان بــرای پیشــبرد اهداف 
خود سود جویند. بهترین شاهد این مدعا، تقاضای مختار از 
امام ســجاد)ع(، تقاضای زیدیه و عباسیان از امام صادق)ع( 
و تقاضــای مأمــون از امــام رضــا)ع( بــرای ورود در نهضــت و 
حکومت اســت. عده ای نیز با سوء اســتفاده از این محبوبیت 
و احساســات مــردم به اهــل بیــت)ع(، به نــام آنان دســت به 
قیام زدند که نمونه آن قیام عباسیان، شاهدی واضح بر این 
ادعاست. آنان با شعار »الرضا من آل محمد« نهضت خویش 
ر ا آغــاز کردنــد، هرچنــد در ادامــه بیشــترین دشــمنی را با اهل 

بیت پیامبر)ص( روا داشتند.

   انحراف اسالم از مسیر اصلی
بــه اعتقــاد شــیعیان و بــر اســاس واقعیــت تاریخــی، پــس از 
رحلــت پیامبــر اســالم)ص( و به ویژه پــس از شــهادت موالی 
متقیــان، امیر مؤمنــان)ع(، اســالم از مســیر اصلی و مســتقیم 
ج شــد و تعصبات نژادی و اشــرافیت ایرانی و رومی،  خود خار
گرفت؛ به همین ســبب روزبه روز  دربــار خلفای مســلمان را فرا
گرفــت و عدالــت  جامعــۀ اســالمی از شــعائر اســالمی فاصلــه 
اجتماعــی رخــت بربســت و تفاخــرات قومــی و بــه دنبــال آن 
تبعیض هــای اجتماعی در سراســر جامعه اســالمی گســترش 
یافــت. در ایــن فضــا، رهایــی از ظلم و فســاد حــکام بــه ظاهر 
مسلمان و بازگشت به دوران بی آالیش و معنوی صدر اسالم، 

سیه رویان تاریخ
یکی از موضوعات مطرح درخصوص موعودگرایی اسام، استفاده از مهدویت 
بـرای مقاصـد گوناگـون مذهبـی، اجتماعـی و سیاسـی اسـت. در طـول تاریـخ 
اسـام، گروه هـای زیـادی از جهـان تسـنن و تشـیع از ایـن ظرفیـت بـرای پیشـبرد 
شـناخت  باعـث  موضـوع،  ایـن  بـه  جریان شناسـانه  نـگاه  جسـته اند.  سـود  اهدافشـان 
انگیزه هـا، اهـداف و مبانـی آن می شـود و زمینـه را بـرای تثبیـت مهدویـت واقعـی و پاک کـردن 
چهره مقدس این آرمان از آفات و آسیب ها فراهم می سازد. اسماعیل علی خانی در شماره 
2۷ فصلنامه »تاریخ اسام« در این باره مقاله ارزشمندی منتشر کرده که خاصه ای از آن 

را می خوانیـد.

اسماعیل  علی خانی

جریان شناسی جنبش های مدعی مهدویت
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آرمان همۀ دردمندان مســلمان از عاِلم و عامی بود؛ به همین 
منظور پیوســته عده ای بــا ادعای اصــاح امــت و بازگرداندن 
اســام ناب، از آرمان مهدویت که بهترین وسیله برای انجام 
این امر بود و جامعه اســامی با آن آشــنایی داشــت، دست به 
قیام می زدند. ایــن جریان پس از نهضت کربــا، در قیام های 

کیسانیه، زیدیه و... به خوبی نمایان است.

   ظلم و فساد داخلی و تهاجم بیرونی
بــا بررســی تاریــخ ملت هــای مســلمان درمی یابیــم کــه هرگاه 
کمــان و دولت مــردان و نیــز تهاجم  ظلم، فشــار و تبعیــض حا
نیروهای بیگانه از بیرون مرزهای جهان اسام فزونی یافته، 
ناشــکیبایی مردم برای ظهور مهدی موعــود و منجی کل نیز 
افزایش یافته است. همین امر ســبب شده است تا آنان برخی 
از شــخصیت های ممتــاز جامعــه خویــش را مهــدی موعــود 
بپندارند. شــاید بتوان گفــت مهم ترین و اساســی ترین عامل 
ظهــور متمهدیــان در همــه دوره هــا - به ویــژه قرن ســیزدهم 
هجــری - اختاف طبقاتــی، زورگویی حکام، فشــار، ســختی 
و فقر اقتصادی و تهاجم بیگانگان به ســرزمین های اســامی 
بوده اســت. درباره نشو و نمای شــیخیه، بابیت و بهائیت نیز 
می تــوان به ایــن عامل برخــورد. مــردم از جنگ های ســخت 
میــان ایــران و روس تــزار و نیــز بی کفایتــی دولت هــای قاجار، 
خســته و افســرده شــده بودند و به دنبــال پناهگاهــی معنوی 
می گشــتند، بــه همیــن ســبب بــه مجــرد شــنیدن ادعاهــای 
شــیخی گری و بابی گری مبنی بــر نزدیکی ظهــور، نیابت امام 

عصر)عج( و... به آنان گرایش پیدا کرده، حمایت کردند.

   عوامل پیشرفت مدعیان مهدویت
داوری تاریخــی نشــان می دهــد اقبــال مــردم بــه برخــی از 
گــون سیاســی،  گونا مدعیــان مهدویــت، ریشــه در مســائل 
اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی دارد. برخــی از علل و عوامل 
پیشــرفت داعیه داران مهدویت و مقبولیت آنــان به قرار ذیل 

است:

   استفاده از نشانه های مهدویت و نمادهای صدر 
اسالم 

کم نبودند کســانی که در طول تاریخ با انتساب خود به برخی 
نشــانه ها، َعلــم مهدویــت برافراشــتند و از هــر شــیوه ای بهــره 
گرفتنــد تــا خــود و قیام خویــش را حــق جلــوه دهند. بســیاری 
از مهدی نمایــان بــا جعــل نشــانه های مهــدی آخرالزمــان و 
نشــانه های ظهور حضرت برای خویش، مــردم را به دور خود 
جمــع کردنــد. اســتفاده از نمادهــای صــدر اســام نیــز از دیگــر 

عواملی بود که متمهدیان را محبوب مردم می کرد.

   عوام گرایی مردم و عوام فریبی مدعیان
یک عامل دوسویه که نقش مهمی در پیشرفت جنبش های 
عوام فریبــی  و  مــردم  عوام گرایــی  اســت،  داشــته  مهــدوی 
مهدی نمایان اســت. ایــن حقیقــت را نباید از نظر دور داشــت 
که جنبش های موعودگرایی، هرگز بدون شور و احساسات - 
البته احساسات مبهم مســلمانانی که پاسخگوی ندای آنان 

باشند -  به ســرانجام نمی رســید. این عوام گرایی و نادانی در 
مواردی به غلــو و افراط نیــز می انجامید و باعث می شــد آنان 
کسانی را به عنوان مهدی و موعود امت معرفی کنند که خود 
ادعایی در این باب نداشتند و از این ادعا بیزاری می جستند؛ 
مانند بســیاری از فرقه هایی کــه در زمان خــود معصومان)ع( 
پدید آمدند و ایشــان یــا دیگر افــراد را مهدی نامیدنــد و رحلت 

آنان را نپذیرفتند و قائل به بازگشت دوبارۀ آنان شدند.

   حمایت استعمار
هرچه پیش می آییم، بی آن که از اهمیت عناصر دیگر کاسته 
شــود، بر گونه هــا، ریشــه ها، انگیزه ها و مســائل جنبش های 
مهدوی افــزوده می شــود. توجه بــه این نکته ضروری اســت 
که به خصــوص در دورۀ معاصــر، جنبش های مهــدوی مورد 
بهره برداری عناصر اســتعماری قرار گرفته  است. در این دوره 
ک نهــاد صرفًا به ســبب وجود برخی  عده ای از انســان های پا
شــواهد و شــباهت ها در هیئــت ظاهــری و ســلوک اجتماعــی 
آنــان، دل در گرو آنان بســتند؛ امــا در رأس هرم، نشــانه هایی 
از حضــور کمرنــگ و پررنــگ سیاســت مداران اســتعمار وجود 
ضربه هــای  فضایــی،  چنیــن  از  سوءاســتفاده  بــا  کــه  دارد 
جبران ناپذیری بر پیکر جوامع اســامی و اسام وارد کرده اند؛ 
ضربه ای که اســتعمار از پای بندی مســلمانان بــه آموزه های 
اســام نظیر نمــاز، جهــاد و... در کشــورهای مســلمان خورده 
بود، آنان را واداشت تا با این ترفند، جنبش های اسامی ضد 

استعماری را خنثی کنند.
ادعاهای شــیخ احمد احســایی درباره وجود باِب خاص امام 
زمان)عــج( در هــر عصری، نظــر سیاســت بازان خارجــی را به 
تــداوم شــیخیه بــه عنــوان نطفــه ای کــه می توانــد تهدیدی 
جدی بــرای تشــیع و روحانیــت و نظام مدافــع و مروج شــیعه 
به شــمار آید، به خــود جلب کــرد؛ به نحــوی که پــس از ظهور 
بابیــت و بهائیــت، دســت اندازی آنــان بــه پــرورش، تقویــت 
و تحریک ایــن مدعیــان مــورد تأییــد دولت های متبــوع قرار 
گرفت. در مقابــل، رهبــران این فرقه هــا نیز سرســپردگی خود 
را بــه ســفارتخانه های روس و انگلیس دو چنــدان کردند تا از 
این طریق هــم باعث رونــق کســب و کار خویــش و هم جلب 

رضایت سیاست گذاران خارجی شوند.
عبــاس افندی از ســران بهائیــت، با پیوســتن بــه دولت های 
بیگانــه، وجهه بین المللی ایــن آیین را تکمیل کــرد و به پاس 
خدماتــش بــه دولت انگلســتان، لقــب »ســر« و نشــان »نایت 
هود« )بزرگ ترین نشــان خدمتگــزاری به انگلیــس( را از آنان 
دریافت کرد این ماجرا پس از استقرار انگلیسی ها در فلسطین 
کســپاری عبدالبهاء نمایندگانی  صورت گرفت. در مراســم خا
از دولت انگلیــس حضور داشــتند و وینســتون چرچیــل، وزیر 
مســتعمرات بریتانیا، با ارســال پیامی مراتب تســلیت پادشاه 

انگلیس را به جامعه بهایی اباغ کرد.
یکی از نشــانه های تمایل این فرقه به انگلســتان این بود که 
آن هــا هیچ گاه بــا حکومــت بــه ســتیز نمی پرداختنــد و یکی از 
شــرایط مؤســس این فرقه برای بیعــت این بود کــه هیچ یک 
از پیروان این آیین بــدون اطاعت از حکومــت وقت انگلیس 
اجازه بیعت با او را نداشــتند. ایــن نکته را یکــی از پیروان این 

یه  یک عامل دوسو
که نقش مهمی 

در پیشرفت 
جنبش های مهدوی 

داشته است، 
عوام گرایی مردم و 

عوام فریبی
مهدی نمایان است. 
این حقیقت را نباید 

از نظر دور داشت 
که جنبش های 

موعودگرایی، 
هرگز  بدون شور 
و احساسات به 

سرانجام نمی رسید



خورشید مغرب
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آیین در کتابی که با عنوان »تحفه شــاهزاده ویلز« به فارســی 
کــرده، آورده اســت. رژیــم شــاه از بهائیــان نه تنهــا  تدویــن 
ک، آنــان مورد  حمایت می کــرد، بلکــه براســاس اســناد ســاوا
حمایــت رئیس جمهــور آمریــکا و دولــت اســرائیل نیــز بودند. 
آنان عاوه بر تبریک پیروزی اســرائیل، گســتاخی را به جایی 
رســاندند کــه مبالــغ هنگفتــی پــول بــرای کمــک بــه ارتــش 

اسرائیل جمع آوری کردند.

   آثار جنبش های مدعی مهدویت
آثار مخــرب جنبش هــای مدعــی مهدویــت بر جهان اســام، 
بیــش از آثــار مثبــت کوتاه مــدت آن هــا بــوده اســت. نگاهــی 
بــه روند تاریخــی ایــن ادعاها از صدر اســام تــا به امــروز، گواه 
ایــن مدعاســت. ایــن ادعاهــا، نیروهــای جامعــه اســامی را 
در مســیرهای انحرافــی بــه حرکــت واداشــت، افــکار و اعمال 
بســیاری از مســلمانان را ـ دســت کم بــرای مدتــی ـ بــه خــود 
مشغول کرد، جامعه اسامی را به تشتت و فرقه گرایی کشاند، 
باعث پدیــد آمــدن فرقه های انحرافی و مخالف اســام شــد، 
در مواردی به مخالفت مســتقیم با شــریعت نبــوی انجامید، 
باعث سوء اســتفاده مخالفــان اســام و در مــواردی مخالفان 
شیعه شد، مهدویت اصیل اسامی را به چالش کشید، باعث 
رواج بدعت هــا، تحریف هــا، قشــری گری ها و نفــوذ عقایــد 
خرافی در دین شــد و... در این جا برخی این آثــار را به اختصار 

توضیح می دهیم:

   رویارویی با اسالم
از پیامدهــای مهــم جریــان متمهدیــان، رویارویــی با اســام 
و شــریعت نبوی اســت. در قرون اخیــر، به ویژه با ایــن پیامد 
بیشــتر روبه رو هســتیم. کســانی همچون بابیان، بهائیان و 
پیــروان قادیانیه، بــا همدســتی بیگانــگان و اســتعمارگران، 
عامــل اجرای اهــداف آن هــا شــدند. بــرای نمونه، بابیــان با 
سیاســت گام بــه گام، ابتــدا ادعــای بابیــت از ناحیــه مهدی 
حقیقــی کرده، بعــد از جمع مریــدان، مدعی مهدویت شــدند 
و در نهایت ســر از مخالفت عملی با اســام درآوردند. برخی از 
ایــن مهدی نمایان پــا را از حد فراتــر نهاده، ادعــای پیامبری 
کردند و الــواح و القائــات اســتعمارگران را تحت عنــوان وحی 
در کتاب هــای خویش گــرد آوردنــد. آنان با تأســیس مذهب 
اســتعماری خویش، احکام و تکالیف اســام )همچون نماز، 
روزه، جهاد، امر بــه معروف و نهــی از منکر و...( را منســوخ و 
باطل اعــام کردنــد و بدین وســیله موانــع بزرگ فســادکاری 
راه  از ســر  اســامی  را در ســرزمین های  اربابانشــان  و  خــود 

برداشتند.
پــس از آن که جمعــی از پیــروان علی محمــد باب دین اســام 
را منســوخ اعــام کردند، او هــم جرأت یافــت و ادعــای نبّوت 
و آوردن شــریعت جدیــد کــرد. بهاء نیــز همچون علــی محّمد 
باب، دیــن اســام را منســوخ اعــام کــرد. جایــگاه خداوند در 
نظر بابیان و بهائیان به درستی معلوم نیست. گاهی کلماتی 
دال بر فردّیت و یکتایی و صفات ذاتیه خداوند و حمد و ثنای 
او می آورنــد و در زمان دیگر خــود را خدا و رّب اعلــی می نامند. 
کــرم)ص( را نفی کرده و پــس از اثبات  آنان خاتمیــت پیامبر ا

پیامبــری خــود، مقــام نبــّوت خویــش را باالتــر از مقام ایشــان 
اعام کردند.

   ایجاد فرقه های انحرافی
ایــن  مدعــی مهدویــت  دیگــر جنبش هــای  رهاوردهــای  از 
بــود که آیینــی به دیگــر آیین هــا افزودنــد؛ هرچند همــه آن ها 
کــه می خواهنــد آیین هــای قبلــی را متحــد  مدعــی بودنــد 
ســازند، تــا جایــی کــه حتــی ایــن جنبش هــا در میان پیــروان 
خود بــه شــعبه های مختلفی تقســیم شــدند. از ســوی دیگر، 
فرقه ســازی از دیربــاز یکی از ابزارهــای طاغوت ها، اســتعمار و 
اســتکبار بــرای از بین بــردن مذهب هــای اصیل بوده اســت. 
با نگاهــی به تاریخ و بررســی روند حرکت اســام از آغــاز تا امروز 
می تــوان دریافت که اســام و مســلمین همــواره مانعی بر ســر 
راه طاغوت هــا و اســتعمارگران بوده انــد؛ از ایــن رو ایــن آییــن 
حیات بخــش پیوســته آمــاج فتنه انگیزی آنــان بوده اســت. 
یکی از این فتنه ها، ساختن فرقه های مختلف مذهبی است 
تا مسلمانان را به خود سرگرم سازند، آنان را از اسام اصیل دور 
کنند و نیــروی امــت واحد اســام را هــدر دهند. بدیهی اســت 
هنگامی که مأموریت اصلی، اســام زادیی باشد، چه بهتر که 

این کار با آموزه های دینی صورت پذیرد.
دســت کم  ســابقه ای  به ویــژه  اســتعماری،  فرقه ســازی 
ح را  سیصدســاله دارد و از دوره صفویــه، اســتعمار ایــن طــر
به کار گرفتــه اســت. فرقه ســازی و جلــوه دادن آن بــه عنوان 
جنبش هــای اجتماعــی، از حربه هــای کاری آنــان در دوران 

تسلطشان بر بخش عظیمی از جغرافیای جهان بود.

   ایجاد تفرقه در جامعه اسالمی
ایــن حرکت ها باعث شــد تــوان و نیــروی واحد امت اســام به 
جای این که صرف مســائل مهم و ایجاد تمدن عظیم اســام 
شــود، به درگیری هــای فرقــه ای و گروهی فروکاهــد و تحلیل 
گروه هــای  رود. حرکــت ایــن مدعیــان فرقه ســاز باعــث شــد 
مختلف هرکدام گوشــه و جنبه ای از اســام را بگیرند و از ابعاد 

دیگر آن غفلت ورزند.
ســیدجمال الدین در مجله »العروه الوثقی« چنین می نویسد: 
انگلیسی ها در هند زمانی که احســاس کردند خیال حکومت 
بــر اندیشــه مســلمانان غالــب اســت و در دینشــان چیــزی 
اســت که آن هــا را بــه جنبــش و حرکــت برای بــاز پــس گرفتن 
منافــع از دســت رفته شــان وا مــی دارد، تــاش کردنــد گروهی 
از مــردم را کــه خــود را منتســب بــه اســام می داننــد و لبــاس 
مســلمانی به تــن دارند، ولــی در باطن نســبت به اســام کینه 
و نفــاق می ورزنــد و منحــرف هســتند )یعنــی مادی گرایــان و 
تجربه گرایــان( بــه ســوی خــود کشــاندند. انگلیســی ها آنــان 
را جهــت فاســدکردن اعتقــاد مســلمانان و ضعــف تعصــب 
دینــی، بــرای خامــوش ســاختن آتــش غیرتشــان و گسســتن 
رشــته اتحــاد و همبستگی شــان بــه کار گرفتنــد. آن هــا ایــن 
جماعت را در تأســیس مدرســه علیگره و انتشــار روزنامه برای 
نشــر دروغ هایشــان در میــان هندیان یــاری کردنــد، تا ضعف 
گیر شــود و روابط بین مســلمانان سســت گردد و  اعتقــادی فرا

انگلیسی ها بتوانند به راحتی بر آنان مسلط شوند.

اهل بیت)ع( و 
رهبران شیعه به 

دلیل علم، تقوا و 
اخالق، پیوسته 
نزد مردم مقدس 

و محبوب بودند؛ 
حتی مخالفان 

ایشان می کوشیدند 
از قداست آنان برای 
پیشبرد اهداف خود 

یند سود جو



اخالقـی  مفاهیـم  بـا  اجتماعـی  و  فـردی  زیسـت  میـان  رابطـه  چگونگـی 
همـواره دغدغـه جامعـه مـا بـوده اسـت. در ایـن بخـش مجموعـه مطالبی 
اسـت.  شـده  تنظیـم  و  تهیـه  مختلـف  زمینه هـای  در  رویکـرد  همیـن  بـا 
همچنیـن از ایـن شـماره در بخـش »در پرتـو معنـا« نگاهـی بـه یـک قصـه 
را  از نهج البالغـه  برگزیـده ای  آیـات و  نیایش هـای قرآنـی، تفسـیر  قرآنـی، 

تقدیـم شـما می کنیـم. 

 در طلـب روزی ننهـاده نبـاش    اعتـدال تنهـا راه نجـات  شـیفتگان عـروس 
کـه چشـمانت مـرا از عمـق چشـمانم ربـود  دشـواری های  هـزار دامـاد  آن دم 
گاهـی الیـک  خودسـاخته  همچـو حبـاب،  خانه خـراب هـوای خویشـتنیم  
گنـاه اسـت  چـت کـردن بـا نامحرم چـه حکمـی دارد؟  از دل های شکسـته تا 

غـذای پرنـدگان در بـرف 

در پرتو معنا
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گر انســان بدوت توجه به مســیر شــرعی کســب روزی، بــه مال  ا
حرام آغشته شود، ســودی از آن نخواهد دید و طبق روایات مال 
گر افزایش هم پیدا بکند برکتی در آن نیســت و لقمه حرام  حرام ا
در زندگی امروز و نسل انسان تأثیر خواهد گذاشت. پیامبر اسام 
محمد مصطفی)ص( در حدیثی می فرماید: »کسی که اهل نماز 
و روزه است ولی رعایت نمی کند و لقمه شــبهه ناک به خانه اش 

می برد، مثل این است که ساختمان و بنایی را بر آب می سازد.«
در آموزه های دینی مــا از حرص و طمع در طلب روزی نهی شــده 
اســت. امیرمؤمنــان علــی)ع( می فرماینــد: »روزى، بــه دنبــال 
کسی اســت که در طلب او نیســت.« و نیز فرموده اند: »بدانید که 
آنچه خداونــد براى بنــده مقدر کرده اســت، بی کم و کاســت به 
او می رســد هرچند در چاره اندیشــی و پیدا کردن راه هاى کســب 
روزى ناتوان باشــد و نیز بیش از آنچه خداوند برایش مقدر کرده 

به او نرسد، هر چند بسیار زرنگ و چاره اندیش باشد.«

   رزق دنبال توست
حضرت علی)ع( در نصایح و دســتور العمل های خود در نامه ۳۱ 
به فرزندشــان امام حســن)ع( نکته ظریفی را دربــاره رزق مطرح 
می نمایند. ایشــان می فرماینــد: »ای فرزنــدم! بدان کــه رزق دو 
نوع اســت: رزقی که تو به دنبال آن هســتی و رزقی کــه به دنبال 
گر هم به ســوی آن  توســت، که رزق نوع دوم طوری اســت کــه ا
نروی به سوی تو می آید. چه زشت اســت فروتنی به هنگام نیاز 
و ســتمکاری به هنگام بی نیازی. دنیای تو، بــرای تو همان قدر 
گر به جهت آنچه از دستت رفته  است که قیامتت را اصاح کند و ا
است نگران و ناراحت هستی، پس نگران باش برای همه آنچه 

در دست نداری.« 
بعــد از آن کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( بــه فرزندشــان توصیه 

در طلب
روزی ننهاده نباش

رزق  کریـم  قـرآن  آیـات  از  بسـیاری  در  پـروردگار 
مـا  جملـه  از  عالـم  مخلوقـات  همـه  روزی  و 
انسـان ها را تضمیـن کـرده و آن را بـر عهـده خود 
گذاشـته اسـت، امـا مقـدار، کیفیـت، شـیوه دسترسـی و... 
آن بـه عوامـل مختلفـی بسـتگی دارد. خداونـد در آیـه ۶۰ 
سوره مبارکه عنکبوت می فرماید: »چه بسیار جنبندگانی 
کـه یـاراى تحصیـل روزى خویـش ندارنـد و خـدا آن هـا و 
شـما را روزى می دهـد و او شـنوا و داناسـت.« امیرمؤمنـان 
علی)ع( نیز در این باره می فرمایند: »خالیق نان خورهاى 
خدایند، خداوند روزی هاى آن ها را ضمانت و خوراکشان 
فرموده انـد: »روزى  ایشـان  نیـز  و  اسـت.«  کـرده  مقـدر  را 
را بجوییـد، زیـرا روزى بـراى جوینـده آن ضمانـت شـده 
دسـتیابی  روزی،  طلـب  از  دیـن  اولیـای  منظـور  اسـت.« 
بـه معیشـت مقـدر و راضـی بـودن بـه مشـیت الهـی در ایـن 
زمینه اسـت که اگر غیر از این باشـد ممکن اسـت انسـان در 
طلب ثروت بیشتر، به ناچار به راه های نادرستی کشیده 
شـود. لسـان الغیب حافظ شـیرازی با بهره مندی از همین 
مضامین دینی خطاب به ما سروده است: »خون خوری 

گـر طلـب روزی ننهـاده کنـی« 

زهرا اجالل

رزقوروزیماچگونهکموزیادمیشود؟
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کردنــد، از عواملــی کــه تــو را گرفتار خــودت می کنــد برحــذر باش، 
می فرمایند: »یکی از عوامل گرفتاری انسان به خودش و غفلت از 
خدا، نگرانی از رزق است.« و در این فراز به این نکته می پردازند. 
چه بخواهی و چه نخواهی خــدا رزق تو را تأمین کرده اســت و آن 
رزق به دنبال توســت تا تــو را بیابد و خــود را به تو برســاند، پس به 
جای این که همه زندگــی را برای طلــب رزق خود قرار دهی، ســیر 
بندگی را مد نظر داشته باشد. ایشان می فرمایند: »ِرزُقَک َیطُلُبَک 
ح َنفَســَک ِمن َطَلِبِه؛ یعنی روزی تو، تــو را طلب می کند خود را  َفَاِر

نسبت طلب آن در زحمت مینداز.«

   مثل پرنده ها باش
عدم توکل و بی اعتمادی به تعهد پروردگار در تأمین رزق بندگان 
موجــب بســیاری از اضطراب هــا و تنش هــای زندگــی فــردی و 
اجتماعی است و در نظر داشتن آن می تواند آسودگی و فراغ بال به 
گر آدمی همچنان  کرم)ص( می فرمایند: »ا همراه بیاورد. پیامبر ا
که از مرگ می گریــزد از روزى می گریخت، باز روزى به او می رســید 
همچنان که مرگ به او می رســد.« ایشان همچنین می فرمایند: 
گر شــما چنان که شــاید و باید به خدا توکل کنیــد، همچنان که  »ا
پرنــده را روزى می دهــد، شــما را نیــز روزى خواهــد داد. پرنــدگان 

گرسنه می روند و سیر بازمی گردند.« 
 

   رهایی از مشکالت
حضــرت در خطبــه ۱۱۴نهــج الباغــه می فرمایــد: »خداونــد رزق 
را تکفل کــرده و به عهــده گرفته ولی عمــل بــرای آبادانی قیامت 
را به عهده شــما گذاشــته اســت.« ایشــان همچنین می فرمایند: 
گر کســی ایــن مســئله را بفهمــد از همه مشــکاتش رها شــود.«  »ا
البتــه مشــخص اســت کــه بنــده عاقــل پــروردگار از ایــن موضوع 
سوءاســتفاده نمی کند و آن را بهانه ای برای تنبلی قرار نمی دهد. 
یک گوشــه نشســتن و طلب روزی کردن بــا آنچه خداونــد وعده 
فرموده متفاوت اســت. خداوند خواسته اســت انسان ها دغدغه 
بیــش از حد در راه کســب معاش نداشــته باشــند و هــّم و غم خود 
را معطوف به کســب اخــاق و خصایص انســانی کننــد. خداوند 
خواسته است انسان از افقی باالتر به زندگی نگاه کند و همه توش 

و توانش را در پای معیشت قربانی نکند.

   عوامل افزایش رزق
طبق فرمایش بــزرگان دین، برخــی از رفتارهــا ماننــد دوری از گناه 
و طلــب بخشــش از پــروردگار موجــب افزایــش رزق و روزی انســان 
کــرم)ص( می فرمایــد: »زیاد اســتغفار کنیــد زیرا  می شــود. پیامبــر ا
اســتغفار روزی را به سوی شما می کشــاند.« حضرت امیرالمؤمنین 
)ع( در خطبه ۱۴۳ می فرمایند: » خداوند اســتغفار را سبب پیوسته 
داشــتن رزق بر رزق خواران و موجــب رحمت بر آفریدگان قــرار داده 
است.« حضرت در این فراز از خطبه می خواهند این نکته را متذکر 
شوند که یکی از عوامل تنگ شدن رزق، گرایش های منفی انسان 
و افتــادن در دام گناهان اســت.  صدقــه نیز موجب افزایــش روزی 
می شود. حضرت علی)ع( در کلمات قصار نهج الباغه می فرمایند: 
»رزق خود را بــا صدقه فــرود آورید.« یعنــی می توانیــد کاری بکنید 
که رزق برایتان ســخت و دور از دسترس نباشــد، بلکه به راحتی در 

دسترس شما قرار گیرد و آن از طریق صدقه دادن ممکن می شود.

عوامل کاهش رزق
   فساد نّیت

امام علی)ع( می فرماید: هرگاه نّیت فاسد باشد، برکت برداشته می شــود.« حضرت امام صادق)ع( 
نیز می  فرماید: »همانا مؤمن، نّیت گناه می کند، ]در نتیجه[ از روزی  اش محروم می شود.«

   گناه 
پیامبر خدا)ص( می فرماید: »چهار چیزند که یکی از آن ها وارد هیچ خانه ای نمی  شود مگر آن که ]آن 
خانه[ خراب می شود و هرگز با برکت و آباد نمی  شود: خیانت، دزدی، شــراب  خواری و زنا.« حضرت 
علی)ع( می فرماید: »ســتم،  نعمت هــا را نابود می ســازد.« همچنیــن آن حضرت فرمودنــد: »تداوم 
گنــاه، رزق را قطع می کند.« حضــرت در جای دیگر نیــز فرموده اند: »از گناهــان بپرهیزید که ]وقتی[ 

شخصی گناه می کند، روزی  اش حبس می شود.«

   ترک امر به  معروف و نهی از منکر
پیامبر خدا)ص( فرمودنــد: »تا وقتی که مــردم امر به  معروف و نهــی از منکر می  کننــد و یکدیگر را در 
خوبی و تقوا یاری می رسانند، همواره در خیر و نیکی هستند؛ ولی هنگامی که چنین نکنند، برکت ها 
از آنان جدا می  شود و برخی بر برخی دیگر مسّلط می  شوند و برایشان هیچ یاوری نخواهد بود؛ نه در 

زمین نه در آسمان.«

   فّحاشی و دشنام به مسلمان
امام صادق)ع( می  فرماید: »هر که به برادر مســلمانش دشــنام دهد، خداوند برکت روزی  اش را از او 

می گیرد و او را به خودش وامی گذارد و زندگی  اش را برایش تباه می کند.«

   داوری ظالمانه
ابو واّلد در محضر امام صادق)ع( جریان یک داوری ناحّق را نقل کرد که امام هم آن را نمی  پسندید، 
آن گاه حضرت فرمودند: »در مثل این داوری و همانند آن است که آسمان، آب خود را و زمین، برکت 

خود را دریغ می کند.«

   ناسپاسی و کفران نعمت
امام علی)ع( در این باره می  فرماید: »ناشکری، سبب نابودی نعمت هاست.«

   بی توّجهی به نیازمندان
امام علــی)ع( می فرمایــد: »خداونــد گروه  هایــی دارد کــهـ  برای ســوددهی به مــردمـ  نعمت هــا را به 
آنان ارزانــی می دارد و تا وقتی از آن نعمت  ها ببخشــند، آن ها را برایشــان نگه مــی دارد. پس هرگاه از 

بخشش دریغ کنند، خداوند، نعمت  ها را از ایشان می گیرد و به دیگران می دهد.«

غ    درو
پیامبر خدا)ع( فرمودند: دروغ، روزی را کم می کند. امام علی)ع( می فرماید: »عادت به دروغ گویی، 

تهیدستی می آورد.« 

   اسراف
امام علی)ع( می فرماید: »میانه  روی، افزایش دهنده و اسراف، نابودکننده است.« 

......
  بعد از آن که حضرت امیرالمؤمنین)ع( به فرزندشان توصیه کردند، 

  از عواملی که تو را گرفتار خودت می کند برحذر باش، می فرمایند: »یکی از 
  عوامل گرفتاری انسان به خودش و غفلت از خدا، نگرانی از رزق است«
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حضرت علــی)ع( در ابتدای این خطبه کوتاه اما زیبا و شــکوهمند به گذشــته اشــاره می کنند و 
می فرمایند: »آنچه می گویم، از عهــده آن برآیم و ضمانت آن را پذیرایــم. آن کس که از حوادث 
تلخ و نشــیب و فرازهــا پنــد آمــوزد و عبــرت از روزگار دســتمایه او گــردد، در پناه تقــوا بیارامــد و از 
فروافتادن در شــبهات مصون ماَنــد. هان ای مــردم! همان بــای تفرقه و هوی پرســتی که در 
روز بعثت پیامبرـ  درود خدا بر او و خاندانشـ  گریبان گیرتان شــد، امروز بازگشــته اســت. سوگند 
بدو که پیامبر را به حق فرستاد، شمایان در کوره آزمایش روید و دستخوش دگرگونی شوید و در 
غربال ســختی ها درآیید و چونان دیگ پرجوش و خروش زیر و باال شــوید. گروهی که در زمان 
پیامبر کناره می گرفتند به صحنه آمدند، اّما گروه دیگری که در کنار آن حضرت و از پیشگامان 
نهضت بودند عقــب ماندند. ســوگند بــه »اهّلل« کــه هیچ خطبــه ای را پنهــان نمــی دارم و هیچ 
دروغی از من صادر نشــده اســت. اصًا پیامبر مــرا از ایــن روزگار و این موقعّیت خبر داده اســت. 
هان ای مردم! گناهان چون اســبان ســرکش اند که ســوارکاران بی لــگام بر آن ها نشســته اند و 
ســرانجام به جهّنــم ســقوط خواهند کــرد. ولی تقــوا مرکــب رام و رهواری اســت که زمــام آن به 

کب آن اســت و به ســامت به مینو درآید. این اســت  دســت را
سرنوشــت حّق و باطل که هر یک را مریدانی است. اّما فزونی 
باطل چیز تــازه ای نیســت، ولی طرفــداری از حق چه بســا که 
افزایش یابد و اهــل حق بر باطل چیره گردند. و چه کم اســت 

چیزی که از دست شود بازگردد.«
ایشــان در ادامــه مــردم را بــه ســه دســته تقســیم می نماینــد: 
خ را فــراروی خــود بینــد، ســر از  کــه بهشــت و دوز »آن کــس 
پــا نشناســد و دســت از طلــب برنــدارد. مــردم در ایــن رابطــه 
ســه گروهنــد: تاشــگر شــتابانی کــه بــه ســاحل نجات رســد، 
جســتجوگر ُکندروی که امیــد رســتگاری دارد، و تقصیرکاری 
که در آتش فرو افتد. »راست گرایی« و »چپ گرایی«، گمراهی 
اســت. »راه« همــان اعتــدال و میانــه روی اســت کــه آخریــن 
کتــاب الهــی و رهنمودهای نبــوی هدایتگر آن اســت، ســّنت 
پیامبــر از آن نشــأت گیــرد، و در پرتــو آن مــردم بــه ســر منــزل 
مقصود رســند. آن کس که بــه ناحق دعــوی رهبری کنــد و یا 
کامی  کــت و نا رهبر راســتین را بــا حربه تهمت منکر شــود، ها
خــود را امضا کرده اســت، و هــر کــه خودســرانه و بی برنامه به 
طرفــداری از حــق قیام کنــد، جانــش را تباه ســاخته اســت. و 
در نادانی انســان همین بس کــه موقعّیت خویش نشناســد. 
هیچ بنایی بر پایه تقوا فرو نریزد و هیچ کاشته ای در سرزمین 
تقوا خشکســالی نبیند. پــس ای دنیاپرســتان جــاه طلب! در 
بیغوله های خود نخزید، و دست از گروه گرایی و تفرقه افکنی 
برداریــد، و به ســوی خدا بــاز گردیــد کــه راه نجات شــما توبه 
اســت. تنها خــدای را ســپاس گویید و جــز خویش دیگــری را 

سرزنش مکنید.«
ایــن خطبــه در چهار محــور بحــث می کنــد: علی)ع( بــه همه 
مردم در مــورد امتحاناتــی که در پیــش دارند نهیــب می زند و 
انقــاب دوران خافتــش را هماننــد انقــاب رســول اهّلل)ص( 
کــه مــردم را از یــک دوران جاهلیــت بــه دوران  می شــمارد 
هدایــت منتقــل ســاخت. در ادامــه بــه آنــان توصیــه می کنــد 
کــه بــه گذشــته تاریــخ اســام و اقوامــی کــه از پیــش از اســام 
می زیســتند بازگردنــد و از سرنوشــت آن هــا عبــرت گیرنــد. در 
بخش دیگــری از این خطبه، مقایســه ای بین خطــا و گناه با 
تقوا و پرهیزکاری صورت می گیرد و سرانجاِم بودن در هر یک 
از ایــن مســیرها را نشــان می دهــد. در ســومین بخــش خطبه 
اشــاره کوتــاه و پرمعنایــی بــه مســئله حــق و باطــل می کنــد و 
به آن ها هشــدار می دهد کــه از کمِی طرفــداران حــق و فزونِی 
پیروان باطل وحشــت نکنند، راه حــق را در پیــش گیرند و در 
انتظار پیــروزی و نصــرت الهی باشــند. آخریــن بخش خطبه 
مشــتمل بر اندرزهایی اســت که هر کدام به عنوان یک اصل 
مهــم و اساســی بایــد در زندگــی مــورد توجــه باشــد؛ ســفارش 
بــه کناره گیــری از راه افــراط و تفریط، تکیــه بر قرآن و ســنت، 
شــناخت موقعیت خویش در جامعه، لزوم دعــوت به اتحاد و 
همدلــی و در نهایت توبه کــردن از گناهــان و از ناحیه خداوند 

دانستن همه برکات ونعمت ها.

اعتدال
تنها راه نجات
خطبـه شـانزدهم نهـج البالغـه یکـی از مهم ترین خطبه هـاى امام علی)ع( اسـت 
کـه پـس از بیعـت مسـلمانان بـا ایشـان در مدینـه و بـه خالفت رسـیدن ایراد شـده 
اسـت. امیر مؤمنان در این خطبه هشـدارهاى مهّمی نسـبت به مسـائل گذشته 
و مسـیر آینـده بـه مـردم داده و تأکیـد کرد انـد تقـوای الهـی راه نجـات از خطرهـا و انحرافاتـی 

اسـت کـه ممکـن اسـت در پیش باشـد. 

محمد جهان شاهی

امیرالمؤمنینعلی)ع(دراولینخطبه
پسازپذیرشخالفتتأکیدفرمود

نهج  البالغه
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مــا در دعــای مــاه شــعبان از خداونــد می خواهیــم کــه دنیــا را هــدف نهایــی و 
برتــر مــا قــرار ندهــد و مــا را بــه آن درجــه از معرفــت نســبت بــه هســتی برســاند 
کــه از برنامــه اصلــی خلقــت غافــل  کوچک تــر از آن بدانیــم  کــه دنیــا را 
شــویم. در قــرآن نیــز دســتورات زیــادی دربــاره شــیوه مواجهــه مؤمنــان بــا 
دنیــا وجــود دارد و پــروردگار نه تنهــا از مــا خواســته اســت خــود بــه دنیــا دل 
نبندیــم، بلکــه از کســانی کــه دنیــا را هــدف غایــی خــود دانســته اند دوری 
کنیــم. خداونــد در آیــات 29 و ۳0 ســوره نجــم در مســیر پیمــودن راه صحیــح 
زندگــی، خطــاب بــه بنــدگان ایــن دســتور را صــادر نمــوده اســت. پــروردگار 
قاطعانــه بــه مــا توصیــه می نمایــد از کســانی کــه فقــط بــه دنیــا توجــه دارنــد 
ْنَیــا   اْلَحَیــاَة الّدُ

َ
ــی  َعــن ِذْکِرَنــا َوَلــْم ُیــِرْد ِإاّل

َ
ــن َتَوّل ْعــِرْض َعــن ّمَ

َ
دوری کنیــد: »َفأ

 َعــن َســِبیِلِه َو 
َ

ْعَلــُم ِبَمــن َضــّل
َ
ــَک ُهــَو أ ــَن اْلِعْلــِم ِإّنَ َرّبَ * َذِلــَک َمْبَلُغُهــم ِمّ

ْعَلــُم ِبَمــِن اْهَتــَدى؛ پــس از هــر کــه از یــاد مــا روى گردانــد و جــز زندگــی 
َ
ُهــَو أ

دنیــا را خواســتار نبــود، روبگــردان. آن، آخریــن درجــه از علــم و شــناخت 
ــر  ــده اند بهت ــراه ش ــه از راه او گم ــانی را ک ــو کس ــروردگار ت ــا پ ــت. همان ــان اس آن

کــه هدایــت یافته انــد بهتــر می دانــد.« می شناســد و کســانی را 
خداونــد در قــرآن فقــط در 7 مــورد فرمــان روگردانــی بــه بنــدگان داده اســت. 
پــروردگار در آیــات الهــی از مســلمانان خواســته اســت ازدنیاپرســتان )نجــم، 
منافقان)منافقــون،   ،)۱06 مشــرکان)انعام،   ،  )۳0 کّفار)ســجده،   ،)29
کــه  کســانی  ۴(، جاهان)اعــراف، ۱99( فراریــان از جبهه)توبــه، 95( و 
ــام، 68(  ــدوکاو می کنند)انع ــی کن ــات اله ــه در آی ــخر و تخطئ ــد تمس ــه قص ب

روبگرداننــد.

سیماى دنیا در قرآن 
کــه دنیــا وســیله اســت  خداونــد بــا ایــن دســتور بــه مــا نشــان می دهــد 
»و التجعــل  شــعبان می خوانیــم:  مــاه  در دعــاى  هــدف، چنان کــه  نــه 
کبــر هّمنــا؛ خدایــا دنیــا را هــدف برتــر مــا قــرار مــده.« قــرآن در آیــات  الدنیــا ا
ــت: ــرده اس ــیم ک ــه ترس ــوى را این گون ــی دنی ــا و زندگ ــیماى دنی ــددى س متع

۱. دنیا کم و ناچیز است: »متاع الدنیا قلیل«
2. دنیا فانی است، عبورگاه است نه توقفگاه: »ما عندکم ینفد«

ــا  ــاة الدنی ــذه الحی ــا ه ــت: »و م ــب نیس ــو و لع ــز له ــی ج گرای ۳. دنیا
ااّل لهــو و لعــب«

۴. دنیــا وســیله فریــب اســت: »مــا الحیــاة الدنیــا ااّل متــاع 
الغــرور«

گرایــی مانــع آخرت طلبــی اســت: »أ رضیتــم  5. دنیا
بالحیــاة الدنیــا مــن االخــره«

6. دنیــا، دلرباســت: »یــا لیــت لنــا مثــل مــا أوتــی 
قــارون«

ــا مراحــل  7. در آیــه 20 ســوره حدیــد، پنــج ویژگــی بــراى دنیــا ذکــر شــده کــه ب
پنج گانــه عمــر انســان مطابقــت دارد: »واعلمــوا اّنمــا الحیــاة الدنیــا لعــب 
و لهــو و زینــة وتفاخــر بینکــم و تکاثــر...« لعــب و بــازى مطابــق بــا کودکــی، 
لهــو و ســرگرمی مطابــق بــا نوجوانــی، زینــت و خودآرایــی مطابــق بــا جوانــی، 
تفاخــر و فخرفروشــی مطابــق بــا میانســالی، تکاثــر و ثروت انــدوزى مطابــق 

بــا کهنســالی.

برداشت ها: 
تفســیر نــور نــکات زیــر را در خصــوص آیــه 29 و ۳0 ســوره نجــم برداشــت 

اســت: کــرده 
گریــز هســتند، تســامح نداشــته  ۱. در برخــورد بــا کســانی کــه دنیامحــور و خدا

باشــید.
2. از کســانی کــه بــه دیــن خــدا پشــت می کننــد و حاضــر بــه شــنیدن نــام خــدا 
کنیــد. در اســام، بایکــوت مخالفــان و  و دســتورات او نیســتند، اعــراض 

دشــمنان جایــز اســت.
۳. تبّرى جستن از دشمنان اسام، یک اصل است.

۴. در تبلیغ دین، وقت و فرصت را در موارد بی ثمر هدر ندهید.
5. گاهــی مقابله به مثــل الزم اســت؛ بایــد از کســی کــه از یــاد خــدا اعــراض 

کــرد. می کنــد، اعــراض 
گرایی و اعراض از یاد خدا، مازم یکدیگرند. 6. دنیا

7. آنچــه نکوهیــده اســت، انحصــار فکــر و عمــل در راه رســیدن بــه دنیاســت 
وگرنــه تــاش و عاقــه طبیعــی، امــرى پســندیده اســت.

گرایی، نشانه سطح پاییِن درک و معرفت است. 8. دنیا
9. کسانی که جز به زندگی دنیا فکر نمی کنند، گمراهند.

۱0. ایمــان بــه علــم و نظــارت خداونــد بــه عملکــرد 
مؤمنــان  دلــدارى  و  تســّلی  ســبب  انســان، 

اســت.
دنیامحــورى،  و  گریــزى  خدا  .۱۱
اســت. انحــراف  نشــانه  بارزتریــن 
نّیــات  و  اعمــال  خداونــد   .۱2

می دانــد. را  بنــدگان  تک تــک 

قرآنتوصیهمیکندباچهکسانیدوستنباشیم

شیفتگان عروس هزار داماد
برگرفته از تفسیر نور

تفسیــر
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سال ها از دوران زندگی او می گذشــت و هر روز با شــروع یک ماجرای بزرگ، زندگی او با تحولی 
شــگرف روبه رو می شــد، اما او با نیرو و قدرتی که داشــت، هرگز در مبارزه با مشــکات میدان را 
خالی نمی کرد و با تاش و اســتقامت به مبــارزه با آن ها می پرداخت. هنوز متولد نشــده بود که 
در معرض خطــری بزرگ قــرار گرفت، خطــری که به قیمــت از دســت دادن جــان او و مادرش 
تمام می شــد، اما به دالئلی بــرای او اتفاقی نیفتاد. هنوز چنــد روزی از تولد او نگذشــته بود که 
ْلِقیِه ِفــی اْلَیــّمِ َواَل َتَخاِفی 

َ
مجبور شــد برای مدتی از مــادر خود جدا شــود: »َفــِإَذا ِخْفــِت َعَلْیــِه َفأ

ک شــدى او را در  وُه ِإَلْیــِک َوَجاِعُلــوُه ِمــَن اْلُمْرَســِلیَن...؛ و چــون بــر او بیمنــا ــا َراّدُ َواَل َتْحَزِنــی ِإّنَ
نیل بینــداز و متــرس و اندوه مدار کــه ما او را بــه تــو بازمی گردانیــم و از ]زمــره [ پیعمبرانش قرار 

می دهیم.«)القصص/7(
و چه چیزی ســخت تر از این کــه در روزهای نخســتین والدت که مــادر و فرزند بــه یکدیگر نیاز 

که چشمانت مرا  آن دم 
از عمق چشمانم ربود

دارنــد، آن ها در کنــار هــم نباشــند. او مجبــور بود تــا بهترین 
ســال های زندگی خود را در کنار افرادی ســپری کند که غرق 
در منجاب فســاد و ظلم و خیانت بودند و به همین جهت با 
وجود امکانات فراوان، زندگی برای جوان طاقت فرســا بود. 

تا این که روزها سپری و سال های سال گذشت.
کنون تبدیل به جوانی زیبا و رعنا شده بود تا این که روزی  او ا
در حال قــدم زدن بــود و متوجــه دعــوای دو نفر شــد که یکی 
از آن هــا از افراد حکومت بــود. با توســل به قدرتی کــه در بازو 
داشــت قصد کرد تا از این مشــاجره جلوگیری کند، امــا باز به 
دالیلی مشــت محکمی به آن فرد زد و با مشت جوان، آن فرد 
دار فانــی را وداع کــرد. او هراســان شــد و برای این کــه جانش 
در امــان باشــد فــرار را بــر قــرار ترجیــح داد و بــه شــهر دیگــری 
ِنی  ــُب َقــاَل َرّبِ َنّجِ

َ
َج ِمْنَهــا َخاِئًفــا َیَتَرّق مهاجــرت کرد: »َفَخــَر

اِلِمیَن؛ ترســان و نگران از آن جا بیرون رفت ]در  ِمَن اْلَقْوِم الّظَ
حالی که می [ گفت: پروردگارا، مرا از گروه ســتمکاران نجات 

بخش.«)القصص/2۱(

   یک اتفاق ساده
در عنفوان جوانی بود و مانند هر جوان دیگری قصد داشــت 
بــرای خــود خانــواده ای تشــکیل دهد تــا این کــه در آن شــهر 
متوجه دو دختری شــد کــه بــرای انجــام دادن کاری منتظر 
بودند. جــوان بــه آن دو نفر کمــک کرد تــا بتواننــد کار خود را 
بــه ســرانجام برســانند و بعــد از آن بــه زیــر ســایه ای رفــت تــا 
کمــی اســتراحت کنــد و در آن جــا دســت به دعــا برداشــته و با 
ّلِ  ی ِإَلــی الّظِ

َ
خدای خــود مناجات کــرد: »َفَســَقی َلُهَما ُثــّمَ َتَوّل

نَزْلــَت ِإَلــّیَ ِمــْن َخْیٍر َفِقیــٌر؛ پس بــراى آن 
َ
ــی ِلَمــا أ َفَقــاَل َرّبِ ِإّنِ

دو، ]گوســفندان را[ آب داد، آن گاه به ســوى ســایه برگشت و 
گفت: پروردگارا! من به هر خیرى که ســویم بفرســتی سخت 

نیازمندم.«)القصص/2۴(
از این جــا مقدمــات ازدواج ایــن جــوان کم کــم در حــال مهیا 
شــدن بود، هنوز در زیر ســایه درخت نشســته بود که متوجه 

داستاندلداگیوازدواجیسادهدرقرآن

 این قصه قرآنــی را بخوانیــد و حدس بزنیــد قهرمان این داســتان کدام 
یک از انبیای الهی است. نام این پیامبر عظیم الشــأن و نام پدر همسر 
بزرگوارش را به ترتیب برای ما به شماره 3000486644 پیامک کنید. 

مسابقه و جایزه

مهدی نوروزی

قصه های قرآنی
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دختری شد، کمی خود را مرتب کرد و با پیشنهاد دختر مبنی 
بر درخواســت پــدر آن ها بــرای ماقات با جــوان روبه رو شــد و 

بدون معطلی این پیشنهاد را پذیرفت.

  آشنایی با پدر عروس
شــاید هیــچ گاه فکــرش را هــم نمی کــرد که یــک اتفاق ســاده 
بتواند آینــده او را متحول کنــد و به همین جهت بــرای اولین 
بار با مردی روبه رو شــد کــه قرار بــود در آینده پدرزنش شــود. 
جــوان از ایــن ماجــرا ظاهــرًا بی اطــاع بــود و بــا درخواســت 
پیرمرد،گوشــه هایی از زندگــی ســخت و طاقت فرســای خــود 
را برای وی بــه تصویر کشــید و از ماجرای قتلــی صحبت کرد 
که بــه خاطــر آن مجبور بــه فرار شــده بــود. پیرمرد با آرامشــی 
وصف نشــدنی حرف هــای جــوان را شــنید و بعــد از مدتــی به 
کــه در ایــن شــهر دســت مأموریــن حکومــت بــه  او خبــر داد 
تو نخواهــد رســید و تــو در امــن و امــان هســتی و با ایــن خبر، 
خوشــحالی و آرامــش بعــد از مدت هــا در چهــره جــوان پدیدار 

شد.

  مراسم خواستگاری
مدتی گذشــت و جــوان هنــوز در فکــر برنامه های آینــده خود 
بود تا این که پیشــنهادی بــاور نکردنــی از طرف پــدر دخترها 
به جوان داده شــد. آن شــب برای جوان شــبی به یاد ماندنی 
بود کــه هرگــز آن را فرامــوش نکــرد، چرا کــه کم کــم مقدمات 
ازدواج او در حــال فراهــم شــدن بود. پــدر دختران کــه تا چند 
ســاعت دیگــر قرار بــود پــدرزن جوان شــود بــه او پیشــنهادی 
داد که لبخند شــادی را در چهــره او پدیدار کــرد. پیرمرد به او 
پیشــنهاد داد که قصد دارد یکی از دو دختر خــود را به ازدواج 
جــوان در بیــاورد و جوان با شــنیدن ایــن خبر در پوســت خود 

نمی گنجید.
از آن جــا کــه در مراســم ازدواج، خانــواده عــروس و دامــاد هــر 
کدام برای خود شرایطی دارند، شــرایط ازدواج جوان با دختر 

در مراسمی به اطاع داماد رسید.
پدر عروس مهریــه را 8 ســال کار قــرار داد و در ادامــه گفت که 
ْن 

َ
ریــُد أ

ُ
ــی أ گــر ۱0 ســال هم بشــود بهتــر خواهد بــود: »قــاَل ِإّنِ ا

ُجَرنــی  َثماِنَی ِحَجٍج 
ْ
ْن َتأ

َ
ْنِکَحَک ِإْحــَدى اْبَنَتّیَ هاَتْیــِن َعلی  أ

ُ
أ

ْتَمْمَت َعْشــرًا َفِمْن ِعْنــِدک؛ گفت: مــن می خواهم یکی 
َ
َفــِإْن أ

از ایــن دو دختــر خــود را ]کــه مشــاهده می کنــی [ بــه نــکاح تو 
در آورم، بــه این ]شــرط[ که هشــت ســال بــراى مــن کار کنی 
گر ۱0 ســال را تمــام گردانی اختیار بــا توســت و نمی خواهم  و ا
بر تــو ســخت گیــرم، و مــرا ان شــاء اهّلل از درســتکاران خواهی 

یافت.«)القصص/27(
به نظر مدت زیادی بــود، اما جوان انگار یــک دل نه صد دل 
عاشق شــده بود و برای رســیدن به معشــوق خودش ۱0 سال 
که ســهل اســت، بلکــه حاضر بــود صــد ســال کار کنــد. جوان 
بعد از اندکی تأمل، شــرط پــدر عروس را پذیرفــت و او نیز یکی 
از شــرایط خــود را بیــان کــرد و آن این کــه بعــد از گذشــت این 
گر خواســته باشــم از نزد شــما بروم مانعی در کار نباشد  مدت ا
و اختیــار ماندن و رفتــن با خودم باشــد و پــدر عروس نیــز با او 

موافقت کرد.

  مأموریت بزرگ
جوان بعد از ســال ها به یکــی از بهتریــن آرزوهای خــود یعنی 
تشــکیل خانــواده رســید و از این کــه بــا خانــواده ای آســمانی 
و اصیل وصلــت کرده بســیار خوشــحال بود. عــروس و داماد 
با عشــق و محبــت، زندگی مشــترک خــود را آغاز کردنــد و بعد 
از مدتــی خداونــد به آن هــا فرزندانــی عنایــت کرد و بــا حضور 
فرزنــدان، زندگــی آن ها رنــگ و بــوی دیگــری گرفــت. اما در 
چهره جــوان هنــوز یــک نگرانــی خاصــی دیده می شــد کــه از 
انجام یک مأموریت بزرگ حکایت داشــت و به همین جهت 
بعد از گذشــت ســال هایی که قرار شــد بــرای پدر زن خــود کار 
کــرد و از آن پــس  کنــد، بزرگ تریــن مأموریــت خــود را آغــاز 

خ داد. ماجراهای فراوانی برای او و خانواده اش ر

شاید هیچ گاه فکرش 
را هم نمی کرد که 
یک اتفاق ساده 
بتواند آینده او را 
متحول کند و به 

همین جهت برای 
اولین بار با مردی 

روبه رو شد که 
قرار بود در آینده 
پدرزنش شود. 

جوان از این ماجرا 
ظاهًرا بی اطالع 

بود و با درخواست 
پیرمرد، گوشه هایی 
از زندگی سخت و 

طاقت فرسای خود را 
یر  برای وی به تصو

کشید
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قدیمــی  داســتان های  برایمــان  وقتــی  مادربــزرگ 
ماه پیشــونی و دخترشــاه پریون را می گفــت، پایــان داســتان 
بــه جشــن عروســی هفــت شــبانه روزی پرجــال و جبروتــی 
ختــم می شــد کــه در عالــم کودکــی فکــر می کردیــم خوابــش 
را هــم نخواهیــم دیــد، امــا حــاال بــا این کــه ســالیان درازی از 
آن دوران گذشــته و جشــن های عروســی محــدود بــه ســه، 
چهــار ســاعت شــده، جــال و جبروتشــان هــم چنــد برابــر 
ــا از دیگــران  ــد ت ــه هــر آب و آتشــی می زنن ــا ب شــده و خانواده ه
گاه تمــام سرمایه شــان را بــرای ایــن چنــد  عقــب نماننــد و 
ج می کننــد. ایــن ســکه روی دیگــری هــم دارد؛  ســاعت خــر
شــبکه های اجتماعــی، اینترنــت، ماهــواره و تلگــرام همــه 
در کارنــد تــا کوچک تریــن گوشــه های ایــن مراســم، چیــزی 
کــره  زمیــن و چــه  کــه چــه در آن ســوی  از مراســم مشــابهی 
بیــن اقــوام و دوســتان در همیــن نزدیکــی برگــزار شــده، کــم 

نداشــته باشــد. 
همچنیــن صــد و پنجــاه تــا دویســت نفــر بــه طــور میانگیــن 
طراحــی، تــدارک و تأمیــن اقــام مــورد نیــاز را برعهــده دارنــد 
بــا ایــن بهانــه کــه ایــن مراســم فقــط »یــک بــار« در زندگــی هــر 
ــدارک  ــرف ت ــا ص ــا و هفته ه ــد. ماه ه ــش می آی ــردی پی زن و م
اعام کننــده  اســت  قــرار  کــه  می شــود  مراســمی  جزئیــات 
یــک زوج و زندگــی مشــترک آن هــا  رابطــه  شــروع رســمی 
باشــد. رابطــه ای کــه در میــان ایــن همــه تشــریفات گــم شــده 
اســت. از ســوی دیگــر ایــن مراســم بــرای عــروس دامادهــای 
امــروزی کارکــرد متفاوتــی هــم پیــدا کــرده و آن هویت یابــی و 

کســب احتــرام بــرای عــروس و دامــاد اســت.

   الگوبرداری از غرب یا چشم و هم چشمی
خیلی هــا معتقدنــد جشــن عروســی های پــرزرق و بــرق ایــن 
روزهــا، نتیجــه الگوبــرداری از جامعــه غربــی اســت. ولــی 
گــر چنــد جشــن عروســی آن ور آبــی را بررســی کنیــم نتیجــه  ا
کثــر جشــن ها  کشــور چــون ا ج از  کــه در خــار ایــن می شــود 
در فضــای ســبز و طــی روز برگــزار می شــود، همه چیــز زیباتــر 
بــه نظــر می رســد و طراحــی ســالن ها هــم در عیــن ســادگی 
کثــرًا مراســم را  بــه قــدر کفایــت مجللنــد. ولــی مــا در ایــران ا
کــه زیبایــی  در ســالن های بســته می گیریــم؛ ســالن هایی 
الزم و همه پســندرا ندارنــد و صاحبــان مراســم بــرای تزئیــن 
گاهــی هزینه هــای هنگفتــی می کننــد یــا  و آراســتن ســالن 
گران قیمــت می رونــد. ســراغ ســالن ها یــا باغ هــای بســیار 
هیــچ  غربــی  دامادهــای  و  عــروس  دیگــر ظاهــر  ســوی  از 
شــباهتی بــا عــروس و دامادهــای ایرانــی نــدارد، البتــه هــر 
دو عــروس لبــاس زیبــای عروســی بــه تــن دارنــد، امــا عــروس 
خارجــی بــا کمتریــن هزینــه ممکــن و گاه مجانــی لبــاس را 
گرفتــه و عــروس ایرانــی بــرای دوخــت و پوشــیدن  قــرض 
ــرای یــک شــبـ  حداقــل یــک میلیــون  همــان لبــاسـ  فقــط ب
ــازار  ــف ب ــت ک ــم قیم ــت ه ــن قیم ــه ای ــرده ک ــه ک ــان هزین توم
اســت. ضمــن این کــه کمتــر عــروس خارجــی بــرای مراســم 
ــش  ــک آرای ــه ی ــد و ب ــی می کن ــظ و ماورای ــش غلی ــی آرای عروس
کــه عروس هــای وطنــی  کتفــا می کننــد، در حالــی  ســاده ا
حداقــل یــک مــاه تمــام آرایشــگاه های شــهر را می گردنــد، آن 
هــم بــدون توجــه بــه دســتمزد ایــن آرایشــگاه ها، تــا باالخــره از 
بیــن ایــن خیــل عظیــم یکــی را بپســندند و کار را بــه دستشــان 

دشواری های 
خودساخته 

بـه برکـت مـاه شـعبان و اعیـادش در فصلـی قـرار داریـم که بسـیاری از جشـن های 
کمـی  زمـان  ایـن  در  اسـت  مناسـب  و  می شـود  برگـزار  آن  در  ایرانی هـا  ازدواج 
بیاندیشـیم که این مراسـم  پر زرق و برق مجلل چه نسـبتی با توصیه های دینی 
ما دارند؟ این گزارش از مطلبی سخن می گوید که همه ما آن را قبول داریم و حاضر هستیم 
دربـاره فوایـد آن سـاعت ها دیگـران را نصیحـت کنیم، اما وقتی پای خودمان یـا خانواده مان 

بـه میـان می آیـد کمتـر کسـی بـه آن عمـل می کنـد؛ »مراسـم سـاده و کم خـرج ازدواج«. 

جشنهایازدواجباسبکزندگیدینی
چهنسبتیدارند؟

نازنین رشید بیگی
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از  هیچ کــدام  کــه  عروس هایــی  هســتند  امــا  بســپارند. 
ایــن کارهــا را انجــام نمی دهنــد، چــون بــه نظــر آن هــا ایــن 
کارهــا ِدُمــده شــده و بایــد مثــل اروپایی هــا ســاده بــود. نــه بــه 
آتلیــه، بــاغ و عمــارت می رونــد، نــه بــه کشــورهای دیگــر ســفر 
می کننــد، نــه قایق ســواری دارنــد و نــه کوهنــوردی، بلکــه 
فیلــم عروســی آن هــا فقــط روایــت ســاده خبــری از مراســم 
کثــرًا وضــع مالــی  ع زوجیــن ا عروسی شــان اســت. ایــن نــو
خوبــی دارنــد و محــل زندگــی خودشــان و جایــی کــه بــرای 
کــه  گرفته انــد در حــدی هســت  برگــزاری جشــن در نظــر 

جذابیــت عکس هــا و فیلــم عروســی را بــاال ببــرد.

   »ودینگ پلنر« یا بنگاه برگزاری مراسم
مطمئنــًا عــروس و دامادهــای قدیمــی بــا ودینــگ پلنرهــا 
ولــی  نداشــتند،  آشــنایی  هیــچ  مراســم  برگــزاری  بنــگاه  و 
تازه عــروس و دامادهــا یــا بــا تعــداد زیــادی از آن هــا دوســت 
ــی  ــاال از مشــخصات و خدمات ــا چنــد لیســت بلنــد ب هســتند، ی
کــه ارائــه می دهنــد در موبایل هــای خــود ذخیــره دارنــد. 
ودینــگ پلنرهــا کســانی هســتند کــه صفــر تــا صــد برگــزاری 
مراســم  ـ چــه عروســی و چــه عــزا ـ را بــر عهــده دارنــد. امــا 
ــه ایــن نکتــه ماجــرا فکــر نمی کننــد کــه  ــان ب بســیاری از جوان
ــه ایــن افــراد در کنــار  ســپردن تمــام مراحــل جشــن عروســی ب
حســن، معایبــی هــم دارد. بــرای مثــال عــروس و دامــاد لــذت 
گل بــرای میــز میهمانــان یــا انتخــاب موســیقی  انتخــاب 
مــورد عاقه شــان را از دســت می دهنــد. ودینــگ پلنرهــا بــا 
برنامه ریــزی عروســی همــه کارهــا را بــه عهــده می گیرنــد و 
ــد.  ــل می دهن ــه ای تحوی ــمایلی کلیش ــکل و ش ــا ش ــن را ب جش
ــرای تبلیــغ کار خــود و ارتبــاط آســان  بیشــتر ودینــگ پلنرهــا ب
کرده انــد  راه انــدازی  مجــازی  صفحــات  مشتریانشــان  بــا 
کــه طرفــداران پــر و پــا قرصــی دارد و تعــداد فالوورهایشــان از 
200 هــزار نفــر شــروع می شــود و گاه بــه یــک میلیــون نفــر هــم 
ــران ایــن بنگاه هــا، تاریــخ عروســی،  ــه گفتــه مدی می رســد. ب
اســت،  جشــن  قیمــت  تعیین کننــده  عامــل  اصلی تریــن 
کــه گاهــی هزینــه برگــزاری جشــن عروســی در  آن قــدر بــاال 

تابســتان 50درصــد بیشــتر از دیگــر فصل هاســت.

   ایجاد شخصیت در پس تشریفات
بررســی ها نشــان می دهــد کــه هــدف از تشــریفاتی تر شــدن 
از  جا مانــدن  و  هم چشــمی  و  چشــم  بــه  فقــط  مراســم ، 
اطرافیــان ختــم نمی شــود. رفتارشناســان معتقدنــد برخــی 
از افــراد، جایــگاه، شــأن و مقــام شــخصیتی خــود را وابســته 
عروس هــا  از  بســیاری  می بیننــد.  تشــریفات  ایــن  بــه 
ایــده آل نصیبشــان  کــه شــوهری  پــز بدهنــد  می خواهنــد 
کننــد بــه عنــوان  شــده و دامادهــا هــم می خواهنــد ثابــت 
یــک مــرد توانســته اند نســبت بــه باجنــاق یــا پســر عمــو، 
پســرخاله و... مراســم عروســی مجلل تــری بگیرنــد. وقتــی 
هــم کــه مراســم خــوب برگــزار شــود، دامــاد احتــرام بیشــتری 
در خانــواده همســرش بــه دســت مــی آورد. امــا قســمت بــد 
ماجــرا آن جاســت کــه بســیاری از ایــن دامادهــا وضــع مالــی 
کــه پولشــان را  گاهــی نیــاز دارنــد  خیلــی معمولــی دارنــد و 
ــا اجــاره خانــه بهتــر هزینــه کننــد، ولــی  بــرای خریــد ماشــین ی
آن را صــرف مراســم عروســی می کننــد تــا بگوینــد مــا خیلــی 

خوشــبختیم، امــا در واقــع بــا ایــن کار ســعی در هویت یابــی 
دارنــد.

   نتیجه این همه هزینه
همــه آنچــه تــا این جــا گفتیــم مربــوط بــه قبــل از برگــزاری 
مراســم عروســی اســت، امــا آیــا واقعــًا همــه زوج هــای جوانــی 
کــه بــرای جشــن عروسی شــان هزینه هــای هنگفــت و ســربه 
فلــک زده می کننــد، از نتیجــه آن رضایــت دارنــد؟ وقتــی پــای 
کــه یــک ســال از شــروع زندگی شــان  حــرف  عروس هایــی 
چــرا  کــه  هســتند  پشــیمان  همــه  می نشــینی،  می گــذرد 
بــرای یــک شــب این همــه هزینــه کرده انــد. یکــی از همیــن 
از  پشــیمانم  خیلــی  می گویــد:  جــوان  عروس خانم هــای 
کلیــپ و  این کــه بیســت، ســی میلیــون بــرای یــک آلبــوم، 
ــا  ــه هزینه ه ــی ک ــم. در آن لحظات ــه کردی ــم عروســی هزین فیل
بــود  مهــم  برایــم  فقــط  می کردیــم،  ســنگین  و  ســبک  را 
همه چیــز بهتریــن باشــد، امــا حــاال می بینــم ایــن بهترین هــا 
قــرض  بــار  زیــر  و  کــرد  خالــی  حســابی  را  جیبمــان  فقــط 
بردمــان، ضمــن این کــه می توانســتیم آن را جــای بهتــری 
هزینــه کنیــم، امــا چــه حیــف کــه ایــن پــول برنمی گــردد و 
تنهــا دلخوشــی، دیــدن فیلــم و عکس هاســت، البتــه حــاال 
کــه بعــد از یــک ســال و خــرده ای بــه دســتمان رســیده اســت.

   باورهایمان را تغییر دهیم
مــردم جامعــه مــا بایــد باورشــان را تغییــر دهنــد، بایــد بپذیرنــد 
کــه خوشــبختی، شــأن، شــخصیت و هویــت در حقیقــت 
بــه هیــچ تشــریفات و تجماتــی کــه بــرای یــک شــب بــه آن 
دلخــوش کرده انــد ربطــی نــدارد و هیچ کــدام را هــم بــا پــول 
ــاور  ــد ب ــت آورد. بای ــه دس ــوان ب ــه می ت ــد و ن ــوان خری ــه می ت ن
کنیــم کــه ایــن عروســی گرفتــن نیســت کــه ســخت شــده، 
کــه همه چیــز را ســخت می کنیــم، چــه  ایــن مــا هســتیم 
کــه همســر ایــدآل  عروســی باشــد چــه عــزا. بایــد بپذیریــم 
کــت یــا بــه قیمــت از دســت  کســی نیســت کــه بــا قــرض و فا
دهــن  و  کور کــن  چشــم  جشــنی  ســرمایه اش  تمــام  دادن 

می گیــرد. دخترمــان  بــرای  پر کــن 
بــه جــای نگرانــی بابــت حــرف  بهتــر نیســت خانواده هــا 
و  باشــند  فرزندانشــان  ســکونت  محــل  نگــران  مــردم، 
جشــن های  برگــزاری  صــرف  کــه  را  هزینــه ای  از  بخشــی 
بــرای خریــد مســکن عــروس و  مجلــل عروســی می کننــد 
ــا زوج هــای جــوان مثــل خانــه بــه دوش هــا  ــد ت دامــاد بپردازن
افزایــش  و  جدیــد  خانــه  کــردن  پیــدا  نگــران  ســال  هــر 
کلــه زدن بــا  اجاره بهــا و تهیــه پــول پیــش بیشــتر و ســر و 
صاحب خانــه نباشــند. آیــا عــروس و دامادهــا خوشــبخت 
گــر بــه جــای هزینــه چنــد ده یــا صــد میلیونــی،  نخواهنــد بــود ا
کارت  کننــد.  برگــزار  کمتــر  هزینــه  بــا  مختصــر  مراســمی 
کــت و شــلوار دامــاد،  دعــوت، آرایشــگاه، لبــاس عــروس، 
ماشــین عــروس، ســالن عروســی، خنچــه و ســفره عقــد، 
کیــک، شــام و... همــه اجزایــی از یــک  میــوه، شــیرینی، 
ک شــادی مان بــا دیگــران  کــه بــرای اشــترا مجموعه انــد 
یــا  هویت یابــی  فخرفروشــی،  بــرای  نــه  می آینــد  کار  بــه 
نشــان دادن شــأن و جایــگاه اجتماعــی؛ پــس بــاور کنیــم کــه 

داد. انجــام  آســان تر  را  همه چیــز  می شــود 

بررسی ها نشان 
می دهد که هدف 

یفاتی تر  از تشر
شدن مراسم ، 

فقط به چشم 
و هم چشمی و 

جا ماندن از اطرافیان 
ختم نمی شود. 

رفتارشناسان 
معتقدند برخی از 

افراد، جایگاه، شأن 
و مقام شخصیتی 

خود را وابسته 
یفات  به این تشر

می بینند
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کمــی قــرار دهــم. فرشــتگان  در روى زمیــن جانشــین و حا
گــر هــدف تــو از آفرینــش انســان عبــادت اســت کــه  گفتنــد ا
مــا تــو را تســبیح گفتــه و حمــد تــو را بــه جــا می  آوریــم. پــس 
چــرا می  خواهــی کســی را در زمیــن قــرار دهــی کــه بــه فســاد 
و خونریــزى دســت زده و زمیــن را تبــاه نمایــد؟ خداونــد 
کــه  فرمــود مــن از آفرینــش انســان، حقایقــی را می  دانــم 

شــما از آن بی خبریــد.«
داســتان ســکونت در بهشــت و رانده شــدن از آن در آیــات 
گردیــده اســت: »پــس از آن  ۳5 تــا ۳9 ســوره بقــره بیــان 
ــکونت  ــت س ــرت در بهش ــو و همس ــم اى آدم ت ــه آدم گفتی ب
کــن و از نعمت هــاى آن هــر چــه می  خواهیــد بخوریــد، 
ــد  ــوه آن نخوری ــوید و از می ــک نش ــت نزدی ــن درخ ــه ای ــا ب ام
کــه از ســتمکاران خواهیــد شــد. در ایــن هنــگام، شــیطان 
بــا ســخنان خــود آن هــا را فریــب داد و از میــوه آن درخــت 
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   کلماتی برای پذیرش بخشش
حضــرت آدم)ع( نخســتین پیامبــر الهــی و پــدر بشــر اســت کــه مطابــق بــا قــرآن، خداونــد او 
ــه فرشــتگان دســتور داد کــه  ــه او تعلیــم نمــود و آن گاه ب ــد و اســماء الهــی را ب ک آفری را از خــا
ع در آیــات ۳0 تــا ۳۳ ســوره  بــر آدم ســجده کننــد. او جانشــین خداونــد بــود. ایــن موضــو
ــم  ــت می  خواه ــتگان گف ــه فرش ــو ب ــروردگار ت ــه پ ــان ک ــت: »و آن زم ــده اس ــان گردی ــره بی بق

محمود اورعی
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َ
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گر مــا را نیامرزى و به ما رحم نکنی، ما از زیانــکاران خواهیم بود.  بارالها ما به خود ســتم کردیم که نافرمانی تو کردیم، ا
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دعـا، کلیـد رحمـت و بهانـه نـزول فیـض و لطـف خداونـد بـر جسـم و جـان بشـر 
اسـت. مـا خـود را بـا صفـای دعـا صیقل می دهیـم و دردهایمـان را با مرهـم آن دوا 
می کنیم. دعا »چه چیزی« خواستن و »چگونه« خواستن از منشأ الیزال هستی 
اسـت و چـه زیباسـت کـه در این بـاره نیـز از خـوِد خدا کمک بگیریم و با مراجعـه به کالم وحی 
از نیایش هـای قرآنـی بهره منـد شـویم و آن کلمـات نورانـی را زینـت بخـش دعاهایمـان کنیـم. 
زیباتـر این کـه، از میـان نیایش هـای قرآنـی بـه آن دسـته از دعاهایـی رجـوع کنیـم کـه از زبـان 

مبـارک پیامبـران خـدا بیـان شـده اند؛ نـور اندر نـور. 

نیایش قرآنی
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خوردنــد و ایــن نافرمانــی باعــث خــروج آن هــا از بهشــت 
ــه زمیــن فــرود آییــد  ــه آن  هــا گفتیــم همگــی ب ــد و مــا ب گردی
در حالــی کــه بعضــی از شــما دشــمن دیگــرى خواهــد بــود 
و بــراى شــما تــا مدتــی معیــن در زمیــن قــرارگاه و وســیله 
پــروردگار خــود  از  آدم،  آن  از  پــس  اســت.  بهره  بــردارى 
کلماتــی را آموخــت کــه وســیله اى بــراى پذیــرش توبــه وى 
در پیشــگاه خداونــد گردیــد و خداونــد توبــه او را پذیرفــت 
آن هــا  بــه  آن گاه  اســت.  مهربــان  و  توبه پذیــر  او  چــون 
گفتیــم کــه در زمیــن فــرود آییــد و مســکن گزینیــد و زندگــی 

کنیــد.« را آغــاز 
ایــن جریــان همچنیــن در آیــات ۱9 تــا 27 ســوره اعــراف 
درس آمــوزی  بــه  را  بنــی آدم  آن  نقــل  حیــن  در  و  آمــده 
بــه  فریفته شــدن  از  خــود  مراقبــت  و  داســتان  ایــن  از 
جــای  اســت.  نمــوده  توصیــه  شــیطان  وسوســه های 
دیگــری کــه قــرآن بــه ایــن داســتان پرداختــه اســت، آیــات 

۱۱5 تــا ۱2۴ ســوره طــه اســت.

   اولین عصیان، اولین دعا
زندگــی حضــرت آدم)ع( و حــوا داســتان های پــر رمــز و 
رانده شــدن  ماجــرای  آن هــا  مشــهورترین  دارد.  رازی 
از بهشــت و هبــوط بــر زمیــن اســت. یــک نکتــه اصلــی 
آن هــا  اســتغفار  پذیــرش  و  توبــه  ماجــرا مســئله  ایــن  در 
کمتــر بــه آن  کــه  پــس از سرکشــی از فرمــان الهــی اســت 
پرداختــه شــده اســت. پــس از آن کــه خداونــد آن هــا را در 
بهشــت مســتقر نمــود و دســتور داد از آن میــوه یــا دانــه 
گمراهــی آدم و فرزندانــش  کــه بــرای  نخورنــد، شــیطان 
قســم خــورده بــود بــا وسوســه آن هــا را فریــب داد. خداونــد 
از آن نهــی نکــردم و  را  گفــت: »آیــا مــن شــما  آنــان  بــه 
ــا نهیــب  ــه شــیطان دشــمن آشــکار شماســت؟« ب نگفتــم ک
پــروردگار آن هــا بــه نادرســتی کار خــود پی بردنــد و بــرای 
طلــب بخشــش دســت بــه دعــا برداشــتند و گفتنــد: »رّبنــا 
ْنُفَســنا َو ِإْن َلــْم َتْغِفــْر َلنــا َو َتْرَحْمنــا َلَنکوَنــّنَ ِمــَن 

َ
َظَلْمنــا أ

الخاِســریَن؛ بارالهــا مــا بــه خــود ســتم کردیــم کــه نافرمانــی 
گــر مــا را نیامــرزى و بــه مــا رحــم نکنــی مــا از  تــو کردیــم، ا

زیانــکاران خواهیــم بــود.« )ســوره اعــراف آیــه 2۳(

   ظلم به خویش
از سخنرانی هایشــان  آیــت اهّلل مطهــری در یکــی  شــهید 
پرمغــزی  نــکات  نفــس  بــه  ظلــم  مســئله  خصــوص  در 
دعــای  بــا  آن  تناســب  جهــت  بــه  کــه  می کنــد  بیــان  را 
کریــم  حضــرت آدم)ع( بــه آن اشــاره می کنیــم: در قــرآن 
کــه از مســئله ظلــم بــه نفــس یــاد  آیــات زیــادی هســت 
بــه  می کنــد، مثــل این کــه می فرمایــد: »همانــا خداونــد 
ــم  ــر خودشــان ظل ــم نمی کنــد، آن هــا خودشــان ب آن هــا ظل
می کننــد.« ظلــم بــه نفــس یعنــی ظلــم بــه خویشــتن. ایــن 
ــی  ــه آدم ــت ک ــن اس ــه ممک ــه چگون ــد ک ــش می آی ــؤال پی س
بــه خویشــتن ظلــم می کنــد؟ زیــرا ظلــم از بدخواهــی پیــدا 
را بخواهــد.  بــد خــود  کســی  می شــود و ممکــن نیســت 
جــواب ایــن ســؤال ایــن اســت کــه علــت ظلــم بــه نفــس 

کــه ظلــم، بدخواهــی اســت و آدمــی  دو چیــز اســت؛ غفلــت و جهالــت. درســت اســت 
نمی توانــد بدخــواه خــود باشــد، ولــی الزمــه ایــن قیــاس ایــن اســت کــه انســان عالمــًا عامــدًا 
و بــا توجــه بــه این کــه ظلــم می کنــد هرگــز بــه خــود ظلــم نمی کنــد، امــا مانعــی نــدارد کــه 
ــه خــودش  ــه خــود بدخواهــی کنــد و ب ــال خیر رســاندن ب ــه خی ــه صــورت نیک خواهــی و ب ب
کــه خــودش بــه  شــر و ضــرر برســاند. از قضــا غالــب بدبختی هــای انســان همان هاســت 
دســت خــودش بــا نیــت خیرخواهــی بــرای خــود بــه وجــود آورده اســت، از روی جهالــت 
و نادانــی، بــه خیــال این کــه بــه خــودش خیــری برســاند شــری رســانده اســت. لهــذا 
کنــد بــه مــراد و  کــه بی خــرد بــا نفــس خــود  گفته انــد: »دشــمن بــه دشــمن آن نپســندد 

خویــش.« هــوای 
مــردی بــه یکــی از صحابــه پیغمبــر نامــه نوشــت و از او انــدرزی خواســت. مــرد صحابــی در 
جــواب نوشــت: »بــه آن کــس کــه از همــه بیشــتر او را دوســت مــی داری بــد نکــن.« آن مــرد 
معنــی ایــن جملــه را نفهمیــد و توضیــح خواســت کــه ایــن چــه انــدرزی اســت! مگــر ممکــن 
کســی را زیــاد دوســت بــدارم و آن گاه بــه او بــدی بکنــم؟ مــرد صحابــی  کــه مــن  اســت 
در جــواب نوشــت: »بلــی ممکــن اســت. مقصــود مــن از آن کــس کــه او را از همــه بیشــتر 
دوســت مــی داری فقــط خــودت هســتی کــه از روی جهالــت و نادانــی بــه خیــال خوبــی بــه 
خــودت بــدی می کنــی. همــه گناهانــی کــه مرتکــب می شــوی بــه خیــال خــودت حــّظ و 
بهــره ای بــه خــودت می رســانی و حــال آن کــه همین هــا در حقیقــت جــز دشــمنی و رفتــار 
خصمانــه بــا خــود چیــزی نیســت.« پــس یــک علــت ظلــم بــه نفــس جهالــت و نادانــی 

اســت.
کنــد،  کــه یــک نفــر خــودش بــه خــودش ظلــم  کــه چگونــه ممکــن اســت  ایــن ســؤال 
خــودش هــم ظالــم باشــد و هــم مظلــوم، عینــًا نظیــر همــان ســؤال اســت و جوابــی هــم کــه 
در این جــا بایــد داده شــود عینــًا نظیــر همیــن جــواب اســت. این کــه می گوینــد انســان بــه 
ــه عقلــش  ــم می کنــد؛ یعنــی انســان هــم عقــل دارد و هــم شــهوت، شــهوتش ب خــودش ظل
ظلــم می کنــد، حــق عقــل را کــه علــم و یــاد گرفتــن و ســپس اطاعــت کــردن اســت پامــال 
می کنــد؛ یعنــی هــوا و هوســش بــر قلــب، ضمیــر و وجدانــش ســتم می کنــد. مثــًا یــک نفــر 
دروغ می گویــد. در ایــن دروغ دو جنبــه اســت؛ از جنبــه ای ممکــن اســت مفیــد فایــده بــرای 
طــرف باشــد. فروشــنده ای کــه دروغ می گویــد و قیمــت جنــس را زیادتــر می گویــد و طــرف 
را گــول می زنــد، ناچــار منفعتــی عایــدش می شــود و پولــی بــه جیبــش مــی رود؛ پــول بــه 
حیــات مــادی او کمــک می کنــد، برایــش لبــاس می شــود، نــان و آب می شــود، همه چیــز 

می شــود.
امــا همیــن آدم در عیــن حــال وجــدان و ضمیــر ملکوتــی دارد، وجدانــش اجــازه نمی دهــد 
گفــت بــه وجــدان خــود لطمــه می زنــد و آن را پژمــرده و  کــه دروغ  دروغ بگویــد، وقتــی 
کســی  کــرده اســت. همچنیــن اســت حالــت  ضعیــف می ســازد، پــس بــه خــودش ظلــم 
کــه بــه دیگــری ظلــم می کنــد در قلــب  کــه بــه دیگــران ســتم می کنــد؛ او در عیــن حــال 
خــود قســاوت، تیرگــی و ســیاهی ایجــاد می کنــد، مثــل ایــن اســت کــه بــه جنــگ عقــل و 
ــتن«  ــر خویش ــم ب ــر را »ظال ــه بش ــم همیش ــرآن کری ــه ق ــت ک ــن اس ــت. ای ــه اس ــود رفت ــب خ قل
می خوانــد، زیــرا یــا در اثــر جهالــت بــر خــود ظلــم می کنــد و یــا در اثــر طغیــان شــهوت و هــوا و 

هــوس بــر عقــل و قلــب و انســانیت خــود ســتم روا مــی دارد.

......
 زندگی حضرت آدم)ع( و حوا داستان های پر رمز 

ین آن ها ماجرای رانده شدن   و رازی دارد. مشهورتر
 از بهشت و هبوط بر زمین است. یک نکته اصلی 
 در این ماجرا مسئله توبه و پذیرش استغفار آن ها 

 پس از سرکشی از فرمان الهی است که کمتر به آن 
 پرداخته شده است
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گاهی هــای  کنــد و چنانچــه قصــد بــاال بــردن آ ایســتادگی 
خــود را دارد از طــرق دیگــر اقــدام کنــد.

خودیِ خــود  بــه  مجــازی  ارتبــاط  و  اینترنتــی  گفتگــوی 
ــا  ــد ی ــته باش ــده داش ــه مفس ــی ک ــا در صورت ــدارد، ام ــکالی ن اش
ــده داده  ــیطان وع ــون ش ــت، چ ــز نیس ــود جای ــاه ش ــث گن باع
گنــاه  اســت بیــن دو نامحــرم حاضــر شــود و تــا آن دو را بــه 
نکشــد دســت برنــدارد. بــه نظــر می رســد پرداخــت هــر چــه 
ع از ضرورت هــای جامعــه  بیشــتر و جامع تــر بــه ایــن موضــو
این کــه فضــای  بــا عباراتــی نظیــر  کــه  اســت، چــرا  امــروز 
مجــازی ادبیــات مخصــوص بــه خــود را دارد و رعایــت آداب 
از  بســیاری  نمی داننــد،  الزم  آن  در  را  حضــوری  برخــورد 

گرفتــه اســت. انحرافــات شــکل 
در فرهنــگ دینــی، اســام بــه مــا توصیــه می کنــد روابــط 
و ذهــن  روح  فــرد  و  باشــد  پســر در حــد ضــرورت  و  دختــر 
کــه  گردانــد؛ هنگامــی هــم  آزاد  امــور  از این گونــه  را  خــود 
غ می رســد، بــا مشــورت بــزرگان و  فــرد بــه ســن رشــد و بلــو
خانــواده، مقدمــات امــر مقــدس ازدواج را فراهــم ســاخته و 
محبت هــای صادقانــه خویــش را در کانــون گــرم خانــواده 
بــارور ســازد و بقیــه ذهــن خویــش را از شــهواْت منصــرف و 
ــه  ــت این ک ــود. عل ــغول ش ــرعی مش ــی و ش ــای عقای ــه کاره ب
چــرا این قــدر در مــورد ایــن مســائل ســفارش شــده، ایــن اســت 
کــه یکــی از غرایــز قــوی در انســان شــهوات جنســی اســت کــه 
ــکل  ــا مش ــن ی ــرل آن ناممک ــد، کنت ــی کن ــان و سرکش ــر طغی گ ا
ــُدّوٌ  ــْم َع ــُه َلُک ــْیطاِن ِإّنَ

َ
ــواِت الّش ــوا ُخُط ِبُع ــود: »َو ال َتّتَ خواهــد ب

ُمبیــٌن.« 
بــه صــورت  دیــن مبیــن اســام، نیازهــا و غرایــز انســان را 
قانونمنــد و معقــول بــه ســوى روش هــاى صحیــح، راهنمایــی 
کرامــت انســان ضربــه  کــه بــه شــخصیت و  و بــا هــر عاملــی 
بزنــد، مقابلــه کــرده اســت. از جملــه غرایــز طبیعــی انســان، 
خواســته جنســی اوســت کــه دیــن اســام در بیــن مکتب هــاى 
مختلــف، روشــی معتــدل و معقــول بــراى هدایــت ایــن غریــزه 

بــه راه صحیــح و درســت ارائــه کــرده اســت.

گناه است گاهی الیک 
احکامارتباطبانامحرمدرفضایمجازی

اسـتفاده از گوشـی های تلفـن هوشـمند و دسترسـی بـه شـبکه های مجـازی در 
اینترنـت تبدیـل بـه یکـی از الزامـات زندگـی امـروزی به ویـژه بیـن جوان هـا شـده 
اسـت. همین مسـئله عالوه بر آسـیب های مختلفی که ممکن است از جنبه های 
روحی و روانی در بر داشـته باشـد، موجب شکسـته شـدن قبح ارتباط با نامحرم هم شـده 
اسـت. اطالع دقیق از نظریات و احکام شـرع مقدس اسـالم درباره حدود ارتباطات مجازی 
بیـن محـرم و نامحـرم نکتـه ای اسـت که باید همـواره به آن توجه داشـت و کثرت اسـتفاده از 
شـبکه های مجازی و اختالط های بسـیار نباید موجب شـود نسـبت به رعایت آن ها غفلت 

کنیـم و سسـتی بـه خـرج دهیـم. در مطلـب پیش رو بـه این مسـئله پرداخته ایم. 

زهره  غفوری

  کاله خودتان بهترین قاضی است
ع اســتفاده از اینترنــت و حضــور در شــبکه های مجــازی به ویــژه بیــن  بــا توجــه بــه شــیو
جوانــان، یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه ایــن روزهــا جامعــه مــا را تهدیــد می کنــد، شکســته 
ــا نامحــرم  ــا نامحــرم اســت.از نظــر دیــن اســام در حفــظ حریــم ارتبــاط ب شــدن قبــح ارتبــاط ب
فرقــی بیــن محیــط واقعــی و محیــط مجــازی وجــود نــدارد و ارتبــاط در محیــط مجــازی 
هماننــد خلــوت دو نامحــرم اســت و چــون کســی بــه آن جــا راه نــدارد، بنابرایــن محــل اشــکال 
گــر تــرس و خــوف افتــادن بــه حــرام یــا قصــد  اســت. البتــه بــا توجــه بــه احــکام و متــون اســامی ا
لــذت بــردن در میــان نباشــد، اشــکالی وارد نیســت. در تشــخیص خــوف و قصــد لــذت انســان، 

گــذار شــده اســت. مهم تریــن قاضــی خــود شــخص اســت و ایــن برداشــت بــه خــود او وا
بایــد توجــه داشــته باشــیم گاه در شــروع ارتبــاط بــا نامحــرم هیــچ قصــد و احســاس گناهــی 
در میــان نیســت، ولــی چه بســا همیــن هم صحبتی هــا غرایــز جنســی افــراد را تحریــک 
کــرده و الفــت و محبــت شــهوانی بیــن مــرد و زن ایجــاد می شــود و ایــن نقطــه آغــاز انحــراف 
و فســاد اســت. بنابرایــن بــر هــر مســلمانی الزم اســت در برابــر شکســته شــدن مرزهــای شــرعی 
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  آیــا در گفتگــوی زن و مــرد نامحــرم، فرقــی 
دور  راه  از  و  مســتقیم  گفتگــوی  بیــن 

؟ هســت
پاســخ همــه مراجــع: خیــر، هیــچ تفاوتــی در حکــم 
گــر بــا قصــد لــذت و  نمی کنــد و در هــر دو مــورد، ا

تــرس افتــادن بــه حــرام باشــد، اشــکال دارد.

و  رد  و  مخالــف  جنــس  بــا  کــردن  چــت    
کــردن صحبت هــای معمولــی، چــه  بــدل 

دارد؟ حکمــی 
پاســخ همــه مراجــع: در صورتــی کــه خــوف فتنــه و 
کشــیده شــدن بــه گنــاه وجــود داشــته باشــد. جایــز 

نیســت.

  آیــا ســالم کــردن مــرد بــه زن نامحــرم و زن 
بــه مــرد نامحــرم، جایــز اســت؟

گــر بــدون قصــد لــذت و تــرس  پاســخ همــه مراجــع: ا
افتــادن بــه حــرام باشــد، اشــکال نــدارد.

حکمــی  چــه  نامحــرم  بــا  کــردن  شــوخی    
؟ د ر ا د

ــذت )جنســی(  ــا قصــد ل ــر ب گ پاســخ همــه مراجــع: ا
ــز نیســت. ــاه بیفتــد، جای ــه گن ــا بترســد ب باشــد و ی

  آیــا ارتبــاط صمیمــی بیــن دختــر و پســر در 
اشــکال دارد؟ یــا مهمانــی  هنــگام همــکاری 
پاســخ همــه مراجــع: دوســتی بیــن دختــر و پســر 
گنــاه  بــه  افتــادن  تــرس  چــون  نیســت؛  جایــز 
گــر باعــث  در میــان اســت. امــا ارتبــاط شــغلی، ا
رعایــت  آن  در  ع  شــر موازیــن  و  نشــود  مفســده 

نــدارد. اشــکال  شــود، 

ح مســائل  بــا نامحــرم و طــر نامه نــگاری    
حکمــی  چــه  ایمیــل،  طریــق  از  شــهوانی 

دارد؟
کــه باعــث  ح مســائلی  پاســخ همــه مراجــع: طــر
ایجــاد فتنــه و فراهــم آوردن زمینــه فســاد اســت، 

دارد. اشــکال 

)چــت  گفتگــو  اتــاق  از  اســتفاده  حکــم    
مخالــف  جنــس  بــا  اینترنــت  در  کــردن( 

؟ چیســت
پاســخ همــه مراجــع: بــا عــدم امــن از افتــادن بــه 
ع در  گنــاه و کشــیده شــدن بــه آن و یــا خــوف وقــو

حــرام جایــز نیســت.

از  کــه  شــخصی  بــا  کــردن  چــت  حکــم    
جنســیت او بى اطــالع هســتیم را بفرماییــد. 
چطــور؟ جنســیت  از  اطمینــان  صــورت  در 
گــر خــوف  پاســخ همــه مراجــع: در هــر دو صــورت ا

ع حــرام اســت جایــز نیســت. وقــو

  چــت کــردن بــراى افــراد متأهــل چــه حکمــی 
دارد؟

پاســخ همــه مراجــع: صــرف حرف هــاى معمــول، 
چنانچــه همــراه بــا لــذت بــردن نباشــد و موجــب 

ع در حــرام هــم نباشــد مانعــی نــدارد. خــوف وقــو

  آیاچت کردن با دختر حرام است؟
حضــرت آیــت اهّلل مــکارم شــیرازی: بــا توّجــه بــه 
ــًا منشــأ مفاســدى  ــه ارتباط هــا غالب این کــه این گون

می شــود، جایــز نیســت.

کــردن بــا جنــس مخالــف در بحــث    چــت 
دینــی و مذهبــی، مثــاًل حجــاب بــدون هیــچ 

گنــاه اســت؟ قصــدی 
حضــرت آیــت اهّلل بهجــت: بــا توجــه بــه این کــه 
ارتبــاط دختــر و پســر نامحــرم، بــدون ضــرورت 
چــه از طریــق تلفــن و موبایــل باشــد یــا از طریــق 
شــبکه اینترنــت و چــت و چــه از راه هــای دیگــر 
باشــد، غالبــًا منشــأ فســاد اســت و جایــز نیســت 
حــرام  باشــد،  تحریک کننــده  صحبت هــا  گــر  ا و 
کــه  داده  نشــان  مکــرر  تجربه هــای  اســت. 
ــیطان  ــای ش ــران دام ه ــران و پس ــای دخت رابطه ه
اســت و پیامدهــای منفــی هــم دارد. همچنیــن 
نامحــرم  بــا  غیرضــروری  کردن هــای  صحبــت 
شــیطان  نفــوذ  جایگاه هــای  مناســب ترین  از 
بــه  را  انســان  گاه  ناخــودآ اســت  اســت. ممکــن 
گــر بــرای  روابــط غیــر اخاقــی ســوق دهــد. البتــه ا
ارتبــاط و صحبــت کــردن بــا نامحــرم ضرورتــی در 
بیــن باشــد، ماننــد ســؤال کــردن مســائل شــرعی از 
نامحــرم و امثــال ایــن مــورد وقصــد لــذت و شــهوت 
هــم در بیــن نباشــد و مفســده هــم نداشــته باشــد، 
ع  اشــکال نــدارد، ولــی بــه شــرط آن کــه ایــن نــو

ارتبــاط نیــز دوام دار نباشــد.

  آیــا صحبــت یــا شــوخی بــا نامحــرم بــه شــکل 
صوتــی، تصویــری یــا نوشــتاری و نیــز فالــو 
یــا الیک کــردن جنــس مخالــف در فضــای 

مجــازی حــرام اســت؟
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای: بــه طــور کلــی ارتبــاط 
ــا خــوف  ــوده و ی ــه مســتلزم مفســده ب ــا نامحــرم ک ب

ع در حــرام در میــان باشــد، جایــز نیســت. وقــو

استفتائاتازمراجععظامتقلید

کردن با نامحرم چه حکمی دارد؟ چت 
اسـاس  بـر  را  مجـازی  فضـای  و  اینترنـت  در  نامحـرم  بـا  گفتگـو  شـرعی  حکـم 
اسـتفتائات مراجـع عظـام تقلیـد در ایـن مطلـب می خوانیـد. از نظـر شـرع مقدس 
اسـالم، هرگونـه ارتبـاط بیـن دختـر و پسـر، قبـل از ازدواج، اعـم از ارتبـاط مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم، اگـر بـا قصـد لـذت )جنسـی( باشـد یـا خـوف فتنـه و تـرس افتـادن بـه گنـاه در 
آن وجـود داشـته باشـد، جایـز نبـوده و اشـکال دارد، امـا ارتبـاط شـغلی، حرفـه ای، علمـی و 
تحصیلی، اگر باعث فتنه و مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد. 
در ایـن پاسـخ ها از رسـاله های عملیـه حضـرات آیـات عظـام امـام خمینـی)ره(، خامنـه ای، 
مکارم شیرازی، بهجت، تبریزی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، صافی 

گلپایگانـی و سیسـتانی اسـتفاده شـده اسـت. 
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   وقف برای حمام
کــه در همــان  امــا عجیب تریــن وقــف، شــاید وقفــی باشــد 
در  اســت:  شــده  اشــاره  آن  بــه  یــزد«  »موقوفــات  کتابچــه 
روســتای عزآبــاد یــزد مــورد وقفــی جالبــی بدیــن مضمــون از 
ــع  ــت، مناف ــار دس ــی چه ــت: اراض ــود اس ــوم موج ــی نامعل واقف

آن بایــد صــرف نظافــت اشــخاص در حمــام شــود.

   وقفی برای اغنیا، اعیان و اشراف
تاجــر  ابوالقاســم  نیــات موقوفــه مرحــوم حــاج  از  یکــی  در 
رشــتی کــه یکــی از بزرگ تریــن موقوفــات اســتان یــزد اســت 
آمــده اســت: ....همزمــان بــا ایــام عیــد غدیــر ســی چهــل 
ــاب را  ــا و ط ــراف و علم ــادات و اش ــان س ــرا از اعی ــر فق ــر از غی نف
دعــوت نمــوده و بــه حســب الیــق ضیافتــی را ترتیــب دهنــد و 
هــر ســه ســال یک بــار یــک نســخه از وقف نامــه را حاضریــن 
در ایــن ضیافــت ُمهــر و امضــا نمــوده و بــه یکــی از علمــای 
شــهر بســپارند. ایــن نیــت از موقوفــه همه ســاله بــه همــت 

تولیــت موقوفــه اجرایــی می گــردد.

   وقفی برای پاپوش زوار مشاهد مشرفه
در یکــی دیگــر از نیــات موقوفــه حــاج ابوالقاســم رشــتی آمــده 
اســت: )قســمت مشــخصی( از عوایــد را بــه مصــرف پاپــوش 

زوار پیــاده مشــاهد مشــرفه برســاند.

   وقفی برای بالیای طبیعی
زرتشــتی  اقلیت هــای  از  کــه  رســتم بخت بنــد  موقوفــه  در 
کــه بخشــی از عوایــد موقوفــه را جهــت  یــزد اســت، آمــده 
ــه زدگان اســتان خراســان مصــرف نماینــد.  ســیل زدگان و زلزل
کــه زلزلــه ای در  گذشــته  شــایان ذکــر اســت در چنــد ســال 
خ داده بــود از محــل عوایــد ایــن موقوفــه  خراســان جنوبــی ر

کمــک شــد. مبلــغ 80 میلیــون ریــال بــه زلزلــه زدگان 

   وقفی برای غذای پرندگان در برف
در یکــی دیگــر از موقوفــات یــزد بــرای تأمیــن غــذای پرنــدگان 
در روزهــای برفــی زمســتان مــوارد مصــرف دیــده شــده اســت.

  وقفی برای تعمیر راه زوار
یکــی دیگــر از وقف هــای جالــب یــزد خدمت رســانی بــرای 

مواظبــت از راه زائریــن امــام رضــا)ع( اســت.

   وقفی برای طلب صلوات
کــه از محــل  در وقــف دیگــری در اســتان یــزد آمــده اســت 
عوائــد موقوفــه شــخصی را اجیــر نماینــد تــا در کوچــه و بــازار 

راه رود و از مــردم طلــب صلــوات نمایــد.

   وقفی برای تأمین کاهگل پشت بام خانه بیوه زنان
در یکــی دیگــر از موقوفــات اســتان یــزد وقــف جالبــی دیــده 
می شــود کــه واقــف خیراندیــش ایــن موقوفــه بــرای تأمیــن 
کاهــگل  گــرم فقــرا و همچنیــن تأمیــن  لحــاف و باالپــوش 
پشــت بــام خانــه بیوه زنــان، مــوارد مصرفــی را معیــن کــرده 

اســت.

   وقف برای خبر دادن سیل به روستاهای پایین دست
در شهرســتان تفــت، موقوفــه ای قدیمــی وجــود دارد کــه واقــف در آن بــرای شــخصی کــه خبــر 

ســیل را بــه روســتاهای پاییــن دســت برســاند اجرتــی تعییــن نمــوده اســت.

   وقفی برای نامه نوشتن
در شهرســتان تفــت، موقوفــه دیگــری بــرای نامــه نوشــتن بــرای افــراد بی ســواد وجــود دارد تــا 

از عوایــد موقوفــه بــرای اجــرت کاتــب نامــه بــرای شــخص بی ســواد اســتفاده گــردد.

   وقف برای دل های شکسته
کــودکان و غامــان بــرای آب آوردن بــه آب انبارهــا می رفتنــد، در  کــه  گذشــته های دور  در 
راه برگشــت گاهــی کــوزه آن هــا می افتــاد و می شکســت و دیگــر روی بازگشــت نداشــتند، لــذا 

موقوفــه ای بــرای خریــد کــوزه و بــرای ایــن افــراد در نظــر گرفتــه شــد.

   وقف زمین برای غذای سگ کور
ج افشــار و عبدالوهــاب طــراز در کتابچــه »موقوفــات یــزد« از یــک وقــف جالــب در یــزد یــاد  ایــر
کرده انــد: در روســتای عزآبــاد یــزد وقف نامــه جالبــی وجــود دارد کــه نشــان از لطافــت مــردم 
آن خطــه دارد. در ایــن وقف نامــه کــه واقــف آن نامعلــوم اســت چنیــن وقفــی ذکــر شــده اســت: 

اراضــی نیــم قفیز)معــادل حــدود 75 متــر( منافــع آن بایــد صــرف طعــام  ســگ کــور شــود.

از دل های شکسته تا 
غذای پرندگان در برف

باوقفهایجالبیزدیهاآشناشویم

مردمـان یـزد از دیربـاز نسـبت بـه موضـوع وقـف توجـه خاصـی داشـته و در ایـن 
زمینـه وقفیـات جالبـی را بـه ثبـت رسـانده اند. در ایـن گـزارش کـه در »یـزد فـردا« 
منتشـر شـده بـه چنـد نمونـه از ایـن وقفیـات کـه برخـی از آن ها منحصربه فـرد هم 

هسـتند، اشـاره شـده اسـت. 

مهتاب هاشم زاده



 مترادف 
ً
گرچـه واژه هایى ظاهرا تنهایـى، بى کسـی، غربـت، انزوا و خلوت ا

و هم معنـا می آینـد امـا در عرصـه اندیشـه تفاوت هایـى میـان آنهـا وجـود 
دارد که نشـان می دهد هر کدامشـان به وجهی از سـاحت وجودی انسـان 
کوچـک بـه ایـن  اشـاره دارد. بررسـی همیـن تفاوت هـا و تابانـدن چراغـی 

موضوعـات دسـتمایه ایـن بخـش از »مهـر و مـاه« اسـت. 

کـرده اسـت  تنهـا میـان تن هـا  وزیـر تنهایـی و    زندگـی شـهری مـا را تنهاتـر 
بحران بی کسی در غرب  عشق، پادزهر تنهایی است  کراهت »تنهـــایی« و 
شرافت »خلـــوت«  حضور  در محضر خویش  ورق زدن لحظه های تنهایی 

اندیشه
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می گیرنــد،  مســکن  وام  کــه  کســانی  از  می کننــد،  اجــاره 
تنهاترنــد. شــاید علــت ایــن مســئله ایــن باشــد کــه شــهرهایی 
طــور  بــه  و  ناپایدارترنــد  دارنــد،  زیــادی  اجاره نشــیناِن  کــه 
کــه  لنــدن  ماننــد  دارنــد  کمتــری  اجتماعــی  تعهــد  بالقــوه 
کنان اجاره نشــین  پیش بینــی می شــود تــا ســال 2025، ســا
آن بــه 60درصــد برســد. شــاخص اجاره نشــینی در نیویــورک، 
55درصــد  حــدود  چیــزی  سن فرانسیســکو  و  لس آنجلــس 
کنان شــهرهای آلمــان هــم اجاره نشــین  اســت. غالــِب ســا
کــم و  هســتند؛ علــِت ایــن رویــۀ بلندمــدت را اجاره هــای 
سیاســت های مربــوط بــه خانه ســازی دانســته اند. چنیــن 
رونــدی می توانــد بــر تعهــد اهالــی محله هــا تأثیــر بگــذارد.

   کیفیت تعامالت اجتماعی
کــه تنهــا زندگــی  کســانی  یــک چیــز قطعــی اســت؛ درصــد 
آمریــکا  اســت. در  افزایــش چشــمگیری داشــته  می کننــد، 
27درصــد از افــراد تنهــا زندگــی می کننــد؛ درحالی کــه ایــن رقــم 
ــدود  ــیتی ح ــود. در نیویورک س ــد ب ــط 5درص ــال ۱920 فق در س
یک ســوم افــراد تنهــا زندگــی می کننــد. مشــابه ایــن وضعیــت 
در کانــادا و حتــی به طــور شــدیدتر در اروپــا هــم وجــود دارد. 
در اســتکهلم 58 درصــد از افــراد تنهــا زندگــی می کننــد. ایــن 
ــیاری  ــد. در بس ــمار می آی ــه  ش ــا ب ــزان در اروپ ــترین می ــم بیش رق
کنــد. ادارۀ آمــار  از شــهرها ایــن اوضــاع قــرار نیســت تغییــر 
اســترالیا تخمیــن زده کــه تــا ســال 2025 بــه تعــداد کســانی کــه 
تنهــا زندگــی می کننــد، یک میلیــون  و ســیصدهزار نفــر افــزوده 
کــه  خواهــد شــد. ایــن یعنــی افزایشــی حــدودًا 60 درصــدی 
می توانــد باعــث شــلوغی شــهرهای بــزرگ شــود و بــر دسترســی 

ــذارد. ــر بگ ــب تأثی ــت مناس ــا قیم ــکن ب ــه مس ب
اســت  ایــن  اســت،  پنهــان  ارقــام  ایــن  در  کــه  امــا فرضــی 
اریــک  می شــود.  تنهایــی  موجــب  یک نفــره  زندگــِی  کــه 
کلینن بــرگ، جامعه شــناس و نویســندۀ کتــاب »تنهاشــدن«، 
ــه اشــتباه همــراه  ــده را معمــواًل ب ــه ایــن دو پدی معتقــد اســت ک
یکدیگــر می داننــد. او در ســال 20۱2 می نویســد: »در واقــع 
شــواهد چندانــی وجــود نــدارد کــه نشــان دهــد افزایــش زندگــِی 
پژوهش هــا  می شــود.«  مــا  تنهاشــدن  باعــث  یک نفــره 
کمیــت تعامــات اجتماعــی، بهتریــن  کــه  نشــان می دهــد 
پیش بینی کننــدۀ تنهایــی نیســت، بلکــه کیفیــت آن هــا مهــم 
اســت. مهــم نیســت کــه مــا تنهــا زندگــی می کنیــم یــا نــه، بلکــه 

مســئله ایــن اســت کــه احســاس تنهایــی می کنیــم یــا نــه.
همــه  از  بیــش  کــه  هســتند  جمعیتــی  ســالخوردگان 

زندگی شهری
کرده است ما را تنهاتر 

هنـری میلـر، نویسـندۀ سرشـناس آمریکایـی، پـس از حـدود یـک دهه زندگـی در 
پاریـس، هنگامـی کـه به نیویورک بازگشـت، دربـارۀ آن مدت نوشـت: »نیویورک 
سـرزندگی زیـادی دارد کـه اگـر جلـوی خودتـان را نگیریـد، شـما را از بی قـراری 
دیوانـه می کنـد.« می تـوان انتظـار داشـت کـه ایـن رمان نویـِس متولـد بروکلین از بازگشـتش 
خوشـحال باشـد، امـا مشـکلی وجـود داشـت.»در نیویـورک همیشـه احسـاس تنهایـی 
کـرده ام؛ تنهایـِی حیوانـی درون قفـس. ایـن باعـث پیدایـِش ُجـرم، فحشـا، نوشـیدنی های 
الکلی و دیوانگی های دیگر می شود.« مشکل میلر نداشتِن دوست یا عدم جذابیت نبود؛ 
او پنـج بـار ازدواج کـرده بـود، امـا خـودش را یـک بیگانه  می دید: »همیشـه و همیشـه مردی 
خنده دار و روحی تنها.« این جا شـهِر زادگاهش بود که این تب تنهایی را برایش به ارمغان 

آورد. 

مجله گاردین، کریلی مگوئایر گیلیس
ترجمۀعلیرضا شفیعی نسب

   رابطه شهرنشینی و تنهایی
ــی  ــق و حت ــهرت، کار، عش ــت وجوی ش ــرای جس ــان ب ــمار انس ــه بی ش ــت ک ــی اس ــورک جای نیوی
خودشــان بــه آن می رونــد. آیــا می تــوان از ســخنان میلــر بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن شــهر 
تنهاتریــن شــهر دنیاســت یــا این کــه ممکــن اســت خــوِد ایــن انســان، و نــه این مــکان، سرچشــمۀ 

گــر این طــور باشــد، تنهاتریــن شــهر کجاســت؟ ــر باشــد؟ ا نارضایتــی میل
ــه، موضــوع  ــا ن ــر اســت ی ــه تنهات ــا این ک ــی روســتایی اســت، ام ــر از زندگ زندگــی شــهری پرتنش ت
بحــث جامعه شناســان اســت. گزارشــی از ِایــج یو.کــی در ســال 20۱6 خاطرنشــان کــرد کــه میــزان 
تنهایــی در شــهرها بیشــتر اســت، امــا چیــزی کــه ایــن تنهایــی را بــه  وجــود مــی آوَرد، شــگفت آور 

ــزارش دریافــت کــه جنســیت و تحصیــات تأثیــری در ایــن  اســت. همــان گ
کــه باالتریــن ســطح تحصیــات را  کســانی  رابطــه ندارنــد، به جــز 

دارنــد کــه معمــواًل تنهاترنــد. درآمــد خانــواده و نگهــداری از حیوانــات 
ــی اندکــی دارد. ــر خیل ــز تأثی خانوادگــی نی

در شــهر  آن  نقــش  و  تأثیــر می گــذارد  تنهایــی  بــر  پــس چه چیــز 
بــر  معکــوس  تأثیــری  خانــوار  انــدازۀ  اســت؟  چگونــه 

احساســتان دارد؛ هرچــه خانــواده کوچک تــر باشــد، 
بــه تنهایــی بیشــتری می شــود. همچنیــن  منجــر 
افــرادی کــه صاحــب خانــه ای هســتند یــا خانــه ای 
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اظهــار تنهایــی می کننــد؛ درحالی کــه معمــواًل تنهــا زندگــی 
نمی کننــد. در اســتکهلم ۳5درصــِد افــراد بــاالی 75 ســال، 
در  رقــم  ایــن  درحالی کــه  می کننــد؛  تنهایــی  احســاس 
بریســتول ۱0 الــی ۱5درصــد اســت. بــه  همیــن خاطــر اســت کــه 
می گوینــد: »بریســتول، جایــی فوق العــاده بــرای پیــر شــدن.« 
افــراد مســن در شــهرها بیشــتر در معــرض تنهایــی هســتند؛ 
گــر فقیــر باشــند، مشــکات جســمی و ذهنــی  به خصــوص ا

کننــد. داشــته باشــند یــا در مناطــق محــروم زندگــی 
ــه تنهایــی، 7درصــد از افــراد  ــان دادن ب ــا کمپیــن پای مطابــق ب
مســن در انگلیــس تنهــا هســتند؛ درحالی کــه تامــس شــارف، 
کــه ۱6درصــد از افــراد  پژوهشــگِر موضــوِع پیــری، دریافــت 
انگلیــس »به شــدت  مســن در مناطــق محــروم شــهرهای 
تنهــا« هســتند. منچســتر از ایــن لحــاظ وضعیتــی بدتــر از 
کــه  لیورپــول و لنــدن دارد و شــاید بــه همیــن خاطــر باشــد 
تنهایــی در ایــن شــهر یکــی از مســائل ســامت شــهری بــه 
»تکریــم  ح  طــر ســال 200۳ منچســتر  در  حســاب می آیــد. 
ســالخوردگان« را ایجــاد کــرد تــا بــه تنهایــی، انــزوا و مســائل 
ح هــای مشــابهی  دیگــر بپــردازد. به یکبــاره در ســایر شــهرها طر
پیــدا شــدند کــه تصدیــق می کردنــد، مســئلۀ تنهایــی بــه طــور 
مــدام بــا مســائل دیگــری همــراه اســت؛ همچــون تبعیــض، 
مســکن، خدمــات درمانــی و انــزوا میــان ســالمندان و دیگــر 

آســیب پذیر. شــهروندان 

   آژانس اجاره دوست
کــه از انــزوا رنــج می برنــد. در  امــا فقــط مســن ترها نیســتند 
اســترالیا، شهرنشــینان نســبت بــه دو دهــه پیــش دوســتان 
کمتــری دارنــد. در آمریــکا به طــور نگران کننــده ای از میــان 
ــت  ــک دوس ــط ی ــه فق ــد ک ــا گفتن ــر از آن ه ــک نف ــر، ی ــر پنج نف ه
صمیمــی دارنــد. یــا ونکــووِر ظاهــرًا ســاده و باصفــا را در ســواحل 
اقیانــوس آرام درنظــر بگیریــد؛ جایــی کــه نه تنهــا بــا قــدرت 
ونکــوور  اســت؛  چالــش  در  هــم  دوســتی  بــا  بلکــه  خریــد، 
اخیــرًا مقــاِم گران تریــن شــهر آمریــکای شــمال را بــه خــودش 

داد. اختصــاص 
اتــاق فکــر بنیــاد ونکــوور از رهبــران اجتماعــات و بنیادهــای 
خیریــه خواســت بزرگ تریــن مشــکِل پیــِش روی ونکووری هــا 
را شناســایی کنند. پاســخی کــه آن هــا دریافــت کردند ایــن بود 
کــه ایــن مشــکل، بی خانمانــی یــا فقر نیســت، بلکــه انزواســت. 
از میــان چهارهــزار نفــری کــه از میــان بیــش از هشــتاد نــژاد 
مختلــف در ایــن نظــر ســنجی شــرکت کردنــد، یک ســوم گفتند 
کــه یافتــن دوســت برایشــان مشــکل اســت. ایــن موضــوع را 
خــودم شــخصًا هنگامــی کشــف کــردم کــه زمســتانی بارانــی 
کســتری را بــرای کار در ونکــوور گذرانــدم. در آن زمــان،  و خا
ــا  ــارک تنهــا قــدم مــی زدم ی ــا ســگم در اســتنلی پ آخــر هفته هــا ب
کافه هــای شــلوغ می نشســتم. در ایــن شــهِر  به تنهایــی در 
ــد. از  ــازه وارد بیشــترین مشــکل را دارن جــوان و متنــوع، افــراد ت
میــان کســانی کــه پنــج ســال یــا کمتــر در کانــادا بودنــد، تقریبــًا 
نیمــی از آن هــا، یعنــی ۴2درصــد، فقــط دو دوســت صمیمــی 

داشــتند.
امــا کمبــود رفاقــت فقــط گریبان گیــر تازه مهاجــران نیســت. 

بســیاری از اهالــی توکیــو چنــان مشــتاق داشــتِن رفیــق هســتند 
نویســندۀ  کالیــن،  کریــس  می کننــد.  اجــاره  را  آن هــا  کــه 
آمریکایــی کــه مجــذوِب عاقــۀ ژاپنی هــا بــه درخدمــت گرفتــِن 
اجــاره ای«  »گربــۀ  و  آغــوش«  »کافه هــای  ماننــد  صنایعــی 
ــا مرکــزی خدماتــی  گذرانــد کــه دوســتاِن  شــده بــود، مدتــی را ب
موقــت اجــاره می دهــد. او می نویســد: مشــتریان متفاوت انــد؛ 
بیوه هــا، افــراد تنهــا و خجالتــی و باألخــره »آن نــوع افــرادی کــه 
فقــط دوســتی می خواهنــد تــا زحمــت بکشــد هفــت ســاعت 
بیــرون فروشــگاه نایــک منتظــر بمانــد تــا وقتــی کفش هــای 
برایشــان  یــک جفــت  گرفتنــد،  قــرار  فــروش  بــرای  جدیــد 
بخــرد.« بزرگ تریــن آژانــس اجــارۀ دوســت بــه نــام »کاینــت 

پارتنــرز« فقــط در توکیــو هشــت شــعبه دارد.

   مهاجرت
دارد؛  وجــود  متفاوتــی  مشــکل  ژاپــن،  دریــای  آن ســوی 
بــه  وقتــی  روســتایی  چینیــاِن  بــزرگ.  ابعــاد  در  مهاجــرت 
شــهرهای بزرگــی ماننــد شــانگهای و پکــن می رونــد، شــدیدًا 
دچــار انــزوا می شــوند. تــا ســال 20۱2، 2۳0میلیــون نفــر از 
کنــون بیــش از  کردنــد. ا روســتاییان بــه شــهرها مهاجــرت 
کشــور در شــهرها زندگــی می کننــد؛  نیمــی از جمعیــت ایــن 
درحالی کــه ایــن رقــم در ســال ۱990 یک ســوم بــود. ایــن 
ممکــن  می شــوند،  نامیــده  شــناور«  »جمعیــت  کــه  افــراد 
شــلوغ،  و  بی کیفیــت  خانه هــای  در  را  خودشــان  اســت 
تحــت  تبعیــض و در خطــر مشــارکت اجتماعــِی کــم بیابنــد، 

کننــد. مــکان  نقــل  به کــّرات  گــر  ا به خصــوص 
شــبکه های  دربــارۀ  چینی هــا  گزارش هــای  پژوهشــگران، 
اجتماعــی، پیوندهــای محلــه ای و به حاشــیه  رانده شــدگی 
کــه مهاجــران،  کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند  را بررســی 
ارتباطــات اجتماعــِی بیشــتری دارنــد. ایــن شــاید بــه آن هــا 
کمــک کنــد بــا انــزوا مقابلــه کننــد، امــا آن هــا بــا تبعیــض و در 
ــه رو هســتند؛ یکــی  برخــی مــوارد، اوضــاع اســف بار زندگــی روب
ــت هزار  ــش از دویس ــنژن بی ــی ش ــهرک صنعت ــرکت های ش از ش
ــگاه اســکان می دهــد. آن جــا جایــی اســت  نفــر را در یــک خواب
کــه خودکشــی به صــورت گســترده در حــال افزایــش اســت. 
ــااًل  ــا احتم ــۀ آن ه ــه »محل ــد ک ــان می کن ــزارش خاطرنش ــن گ ای
ــی  ــم نزدیک ــا ه ــن ب ــران پک ــا مهاج ــد.« ام ــه باش ــان کارخان هم
بیشــتری داشــتند. بــه  بیــان  دیگــر آن هــا بهتــر می تواننــد بــا 
اجتماعشــان ارتبــاط برقــرار کننــد. ایــن امــر نشــان می دهــد که 
مهاجــران شــاید بتواننــد ارزش هــای روســتایی ضــروری را بــا 

ــد. ــهر بیاورن ــای ش ــگل تنه ــه جن ــود ب خ
گــر زندگــی در اَبرشــهرهای چیــن گویــای یــک مســئله باشــد،  ا
آن مســئله ایــن اســت کــه تنهایــی معمــواًل به علــت وضعیــت 
زندگــی اســت. پــس آیــا مــردم در شــانگهای یــا برلیــن، تنهاتــر از 
مــردم اســتکهلم یــا ونکــوور هســتند؟ ایــن پرســش را به یکــی از 
گــذار می کنــم؛ جان  پژوهشــگران بســیار برجســتۀ این حــوزه وا
ــزوا« در  گو کــه نویســندۀ کتــاب »ان کاســیوپو از دانشــگاه شــیکا
همیــن موضــوع اســت. پژوهــش او ایــن ایــده را بــه چالــش 
می کشــد کــه زندگــی شــهری ذاتــًا تنهاتــر از زندگــی روســتایی 

اســت.

فقط مسن ترها 
نیستند که از انزوا 

رنج می برند. در 
استرالیا، شهرنشینان 

نسبت به دو دهه 
پیش دوستان 
کمتری دارند. 

یکا به طور  در آمر
نگران کننده ای از 

میان هر پنج نفر، یک 
نفر از آن ها گفتند که 

فقط یک دوست 
صمیمی دارند
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ــی از  ــت رهای ــب جه ــتری مناس ــالک، بس ــرای س ــوت« ب »خل
آشــفتگی ها و تعلقــات دنیــوی ایجــاد می کنــد، تــا متوجــه  
عالــم غیــب و وحــدت گــردد. از آن جــا کــه دیــن اســام دیــن 
میانــه روی اســت و بــا جدایــی فــرد از جامعــه مخالــف اســت، 
کــه در بطــن جامعــه،  کســی می دانــد  ســالک حقیقــی را 
آلــوده نگــردد، از ایــن رو خلوت گزینــی نادرســت و بــه دور از 
مســئولیت های اجتماعــی را مذمــوم می شــمارد. معنــای 
حقیقــی و باطنــی خلــوت در واقــع تمریــن و تمرکــز بــرای 
رهایــی از تکثــرات دنیــوی و دائم الحضــور بــودن خداونــد 

در تمامــی عرصه هــای فــردی و اجتماعــی اســت.
کــه در حــوزه فــردی جهــت تعالــی روح اهمیــت  از اعمالــی 
ایــن  اســت.  خودشناســی  و  درون نگــری  دارد،  فراوانــی 
درون نگــری در هــر نوعــی از عرفــان روش و ویژگی هــای 
خاصــی می طلبــد، امــا در عرفــان اســامی، خود شناســی بــا 
ــن  ــرای ای ــرد. ب ــورت می گی ــت ص ــب معرف ــه درون و کس تزکی
ــی و عرفانــی جهــت  ــه آموزه هــای قرآن ــر پای منظــور عارفــان ب
رســیدن بــه ایــن مقــام، بــه ســیر و ســلوک و آدابــی خــاص 
اشــاره کرده انــد کــه از دامنــه تعلقــات حســی نفــس می کاهــد 
و قلــب را از تشــویش، تفرقــه و تکثــرات دنیــوی می رهانــد، 
تــا دل بــا تمــام وجــود بــه خــدای ســبحان توجــه و تمرکــز 
نقطــه  بــه  رســیدن  ســلوک  هــدف  واقــع،  در  کنــد.  پیــدا 
مرکــزی اعتــدال اســت. همــه حکمت هــا و توصیه هــای 
اهــل عرفــان جهــت قــراردادن طبــع آدمــی در هســته اعتــدال 

اســت. خلــوت عصــاره  ســیر و ســلوک عرفانــی اســت.
متوجــه  بــرای  خلــق  از  دوری گزیــدن  عارفانــه،  خلــوت 
ســاختن دل و جــان بــه حضــرت حــق و ســخن گفتن بــا 
او بــرای نیــل بــه مقــام قــرب اســت. پــس خلــوت گزیــدن 
از خلــق بــرای قــرب بــه حــق اســت. البتــه تنهــا در خلــوت 
دوری از خلــق مــراد نیســت گاهــی فــرد در میــان جمــع اســت، 
امــا در اثــر تفکــر در خویــش، مراقبــه نفســانی خاصــی دارد 
ــردد.  ــد در میــان جمــع هــم حاصــل گ ــه ایــن عمــل می توان ک
چنیــن نقــل شــده کــه خلــوت عبــارت اســت از: مجموعــه ای 
از  ریاضــت،  تحمــل  و  نفــس  بــا  مخالفــت  گونــه  چنــد  از 
ــر ذکــر و نفــی  کم خــوری طعــام، کم گویــی، روزه و مداومــت ب
ــوت  ــراث خل ــی »می ــن عرب ــن اب ــه محی الدی ــه گفت ــر. ب خواط
شــناخت دنیــا، میــراث کم گویــی شــناخت هــوای نفــس، 
میــراث کم خــوری شــناخت شــیطان و میــراث کم خوابــی 

معرفــت نفــس اســت«.

اقسامخلوت:خلوتظاهروخلوتباطن
خداونــد  بــا  انــس  کســب  بــرای  مناســب  شــیوه های  از 
خلــوت اســت. ســالک، طالــب خلــوت و عزلــت اســت. زیــرا 
مصاحبــت مــردم، دل او را از توجــه کامــل بــه خــدا مشــغول 
و  ظاهــری  دوری گزیــدن  خلــوت،  معانــی  از  می ســازد. 
باطنــی از غافــان اســت. محی الدیــن در بیــان انــواع خلــوت 
چنیــن می گویــد: »عزلــت را دو قســم اســت، عزلــت مریدیــن 
باالجســام از مخالطــت اغیــار و عزلــت محققیــن بــه دل از 
کثــر بــزرگان عرفــان، ایــن مطلــب اشــاره  کــوان«. بــه گفتــه ا ا
بــه خلــوت عــام و خــاص دارد و قائــل بــه دوگونــه خلــوت 

تنها میان تن ها
در ایـن مقالـه بـه بررسـی خلـوت و مفاهیـم مرتبـط بـا آن از دیـدگاه عرفـان 
اسـالمی پرداختـه می شـود. »خلـوت« حصـار عبودیـت و بنـای سـلوک راه 
دین و از آداب و ارکان سـلوک در عرفان اسـت که در قرآن، سـیره پیامبر)ص(، 
ائمـه اطهـار)ع( و عارفـان بـزرگ بـه عنـوان یکـی از عوامـل مهـم در پـرورش روح و تهذیـب 

نفـس بـا عناوینـی از جملـه: عزلـت، چله نشـینی، اعتـکاف و... مطـرح شـده اسـت. 

زینب حاجی دولو

درباره انواع تنهایی و نظر اسالم نسبت به آن
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شــده انــد: خلــوت ظاهــر کــه همــان خلــوت فیزیکــی اســت بــه 
قصــد خودســازی و خلــوت باطــن کــه حفــظ دل، جمعیــت 
خاطــر و در واقــع دائم الحضــور بــودن اســت. مؤیــد دو قســم 
نجم الدیــن  ســخن  می توانــد  خلــوت  در  باطــن  و  ظاهــر 
کبــری باشــد کــه می گویــد: »و ارفــع احــوال عزلــت، خلــوت 
کــه آن بــه قــدر بعــد توســت از  اســت حتــی برمــا اعلــی؛ چرا

خلــق کــه موجــب قــرب حــق شــود، ظاهــرًا و باطنــًا.« 
خلــوت باطنــی و واقعــی، انســان را بــه اعمــاق قلمــروی 
بــاز می گردانــد.  قلمــروی خدمــت  بــه  و  معرفــت می بــرد 
کــردن ایــن آداب و ســیر و  چنان کــه ســالک پــس از طــی 
ســلوک، بــه مقاماتــی واالدســت یافتــه و شایســته دریافــت 
اســرار و حقایــق می شــود و بــا آشکارشــدن علــوم باطنــی بــه 
کشــف، شــهود، بینــش و بصیــرت می رســد. زیــرا در ایــن ســیر 
ــر نهــاده و روح و قلــب  ــا فرات عرفانــی، وی از دامنــه تعلقــات پ
خویــش را بــا رهانــدن از تشــویش ها و آشــفتگی ها بــرای 
وصــال بــه معبــود فراهــم می ســازد. از آن جایــی کــه اســام، 
دیــن میانــه روی اســت و بــا تفکیــک فــرد و گوشــه گیری از 
جامعــه مخالــف اســت، ســالک راه حــق را کســی می دانــد 
بــه مســئولیت ها و  و  نگــردد  آلــوده  کــه در بطــن جامعــه 
کنــد و در عیــن حــال بتوانــد بــه  وظایــف اجتماعــی عمــل 
کــه زمینه ســاز مقــام و  جنبــه باطنــی خلــوت اهتمــام ورزد 

منــزل مراقبــه اســت.
ارکان ســیر و ســلوک و دوری  و  بنیادیــن  امــور  از  خلــوت 
از خلــق اســت تــا انقطــاع و جمعیــت خاطــر بــرای ســالک 
میســر گــردد. عارفــان فوایــد بســیاری بــرای خلوت نشــینی 
برشــمرده اند. در قــرآن بــه بیــان فوایــد خلــوت کــردن در دل 
شــب اشــاره شــده و این کــه بیــداری در شــب بهتــر و اســتوارتر 
کافــی بــرای  کــه در طــول روز تمرکــز و فرصــت  اســت؛ چرا
خلــوت وجــود نــدارد: »ِاّنَ َناِشــَئِه اَللیــِل ِهــَی َاَشــّدُ َوطــًا َوَاقــَوَم 
ــَک َو  هــاِر َســبًحا َطِویــًا َو اذُکــُر اســِم َرّبِ ِقیــَا ِان َلــَک ِفــی الّنَ

ــل ِاَلیــِه َتبِتیــَا« )مزمــل: 5(. َتَبّتَ
می گیــرد،  انجــام  شــب  دل  در  کــه  عبادتــی  بی تردیــد 
گفتــار در آن اســتوارتر و درســت تر اســت. تــو را  پایدارتــر و 
در روز )بــرای مشــاغل فــراوان معنــوی و هدایــت مــردم و 
حــل مشــکات نیازمنــدان( رفت وآمــدی طوالنــی اســت، 
بهتــر  فرصتــی  عبــادت  بــرای  شــب  ســاعت های  پــس 
از امــام صــادق)ع( نیــز دربــاره فایــده  اســت. در حدیــث 
ــٌن  ُمِتحّصِ الُعزَلــِه  »َصاِحــُب  اســت:  آمــده  چنیــن  خلــوت 
َد  ِبُحصــِن اهلِل َو ُمحَتــِرٌس ِبِحَراَســِتِه َفَیــا ُطوَبــی ِلَمــن َتَفــّرَ
گوشــه گیری اختیــار  ــٍه.« هرکــه عزلــت و  َعَاِنّیَ َو  ا  ِســّرً ِبــِه 
ــه حفــظ و  ــه حصــار عافیــت و خــود را ب ــرد، متحصــن شــد ب ک
حراســت الهــی کشــید، پــس خوشــا بــه حــال کســی کــه متفــرد 
و یگانــه شــد بــه خــدای خــود و بــه ظاهــر و باطــن، متوجــه او 

گردیــد. شــد و بــه او مســتأنس و از غیــر او متوحــش 
مهم تریــن  پنج گانــه،  حــواس  درهــای  بسته شــدن 
کــه در هنــگام خلوت نشــینی، ســالک را  ســازوکاری اســت 
ــی روحانــی آمــاده می کنــد. »در  ــرای آغــاز دریافت هــای عال ب
کــه موجــب  خلــوت، حــواس آدمــی از دریافــت محرکاتــی 
نتیجــه،  و در  قلــب می شــوند، مصــون می گــردد  تهییــج 

کــه ایــن تحریــکات  ناچــار بــه انجــام اعمالــی نمی گــردد 
و  عمــل  از  ظاهــر  حــواس  وقتــی  هســتند.«  آن هــا  داعــی 
فعالیــت خــود معــزول می شــوند، مجالــی بــرای فعالیــت بهتــر 
ــود  ــتر می ش ــن بیش ــال ای ــد و احتم ــد می آی ــن پدی ــواس باط ح
گشــوده شــود. فوایــد  کــه درهــای غیــب بــر روی ســالک 
مختلــف دیگــری بــرای خلــوت نشــین یــادآوری شــده، کــه 

عبــارت اســت از:
1. رهایی یافتن از ریا؛ 

2. رهایی یافتن از مردم و حفظ دین؛ 
3. رهایی از گناهان مردم؛ 

4. مجالی برای تمرکز و تفکر؛ 
5. خودشناسی؛ 

6. محاسبه.

مفاهیممرتبطباخلوتعرفانی
بســتر  تــا  می کنــد  کمــک  انســان  بــه  کــه  مفاهیمــی  از 
کنــد  مناســبی بــرای درک شــناخت عمیــق خداونــد پیــدا 
و از تعلقــات دنیــوی و منّیــت خــود دور شــود خلــوت اســت. 
گــردد تــا معنــای آن  مفهــوم خلــوت بایــد به خوبــی تبییــن 
نگــردد.  مشــتبه  مذمــوم،  گوشه نشــینی  و  رهبانیــت  بــا 
گزینــی مقدمــه ای باشــد بــرای حضــور  تــا این کــه خلــوت 
گــردد بــرای دور مانــدن از  در اجتمــاع نــه این کــه عاملــی 
بــا  مرتبــط  از مفاهیــم  برخــی  اجتماعــی.  مســئولیت های 
تفریــد،  رهبانیــت،  عزلــت،  از:  عبارتنــد  عرفانــی  خلــوت 
چله نشــینی و اعتــکاف کــه بایــد دربــاره هــر کــدام شــناخت 

کــرد. کســب  کافــی 
»خلــوت« واژه ای بــه ظاهــر سرشــار از تنهایــی، امــا در واقــع 
کــه  کــرد  گمــان  گسســتنی بــا خلــق اســت. نبایــد  پیونــد نا
انســان خلوت گزیــده فــردی منــزوی و پناه  گرفتــه در عزلــت 
ــا در چارچــوب آداب و شــرایطی  اســت. ســالکان می کوشــند ت
خــاص بــا تکیــه بــر منــش و ســلوکی متمایــز از ایــن رهگــذر 
بــه تهذیــب نفــس بپردازنــد. بنابرایــن دریافتیــم کــه خلــوت 
باطنــی و واقعــی، انســان را بــه اعمــاق قلمــروی معرفــت 
می بــرد و بــه قلمــروی خدمــت بــاز می گردانــد. شــایان ذکــر 
کــرد. زیــرا  اســت در خلوت نشــینی نبایــد دنیــا را فرامــوش 
ــل، قبــول مســئولیت و کشــتگاه آخــرت  ــل عم ــا مح ایــن دنی
گــر انســان ها جهــت ســیر و ســلوک فقــط بــه  اســت. پــس ا
ســوی زهــدورزی، رهبانیــت، عزلــت و خلــوت گزینــی رونــد 
و بــه تــرک مســائل اجتماعــی بپردازنــد حیــات آن هــا بــه 
مخاطــره می افتــد و بهــره ای از خلــوت نصیبشــان نخواهــد 
شــد. بنابرایــن دل انســان خلوت گزیــده، از اغیــار و منیــت 
شــد.  خواهــد  سرشــار  رحمــان  خــدای  حضــور  از  و  خالــی 
ایــن حضــور آن قــدر پررنــگ و پرمعناســت کــه جایــی بــرای 
بیگانــه و »مــن« نخواهــد گذاشــت. خالــی از لطــف نیســت 
ــا  ــه تقاض ــم. آن گاه ک ــاد بیاوری ــه ی ــی)ع( را ب ــت موس درخواس
کــرد بــرای لحظــه ای آن ذات بی نهایــت را ببینــد و خداونــد 
بــا اشــاره » لــن ترانــی« بــه موســی)ع( و ســایر انســان ها در 
تمــام زمان هــا فرمــود کــه تــا »تویــی« در میــان باشــد، مــرا 

دیــد. نخواهــی 

خلوت عارفانه
یدن از  دوری گز

خلق برای متوجه 
ساختن دل و جان 

به حضرت حق 
و سخن گفتن با او 
برای نیل به مقام 
قرب است. پس 
یدن از  خلوت گز

خلق برای قرب به 
حق است
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هســتند.
از  بزرگــی  بخــش  بــرای  گفــت:  انگلســتان  نخســت وزیر 
مــردم مــا، تنهایــی واقعیــت تلــخ زندگــی مــدرن اســت. مــن 
می خواهــم بــا ایــن چالــش بــزرگ در جامعــه و در زندگــی همــه 
مــا مواجــه شــوم و اقدامــی بــرای تنهایــی بزرگــی انجــام دهــم 
کــه ســالخوردگان، پرســتاران خانگــی و کســانی کــه عزیــزان 
کــه  کســانی  داه انــد، تحمــل می کننــد.  از دســت  را  خــود 
ک گذاشــتن  هیچ کــس را بــرای صحبــت کــردن و بــه اشــترا

افــکار و تجربیــات خــود ندارنــد.
کــس هــم در بیانیــه ای بعــد از  کا کمیســیون جــو  رؤســای 
کــس  انتشــار گــزارش نهایــی آن کمیســیون نوشــتند: جــو کا
فقیــد می گفــت: چــه پیــر، چــه جــوان، تنهایــی ســن و ســال 
نمی شناســد. در ســال 20۱7، اعضــای کمیســیون چیزهــای 
کــودکان،  جــوان،  والدیــن  تنهایــی  تجربیــات  از  زیــادی 
افــراد ناتــوان جســمی، پرســتاران خانگــی، پناهجویــان و 

شــنیدند. ســالخوردگان، 

بیماری همه گیر
کــراچ« در اولیــن اظهارنظــر عمومــی خــود  خانــم »تریســی 
گفــت: مــن  بعــد از انتصــاب بــه عنــوان »وزیــر تنهایــی«، 
گروه هــای مدنــی،  کمــک داوطلبــان،  کــه بــا  یقیــن دارم 

وزیر تنهایی و بحران بی کسی در غرب

کــراچ«، وزیــر ورزش و جامعــه  طبــق اطاعیــه دفتــر نخســت وزیر بریتانیــا، خانــم »تریســی 
ــایل  ــه مس ــیدگی ب ــئول رس ــمت، مس ــظ س ــا حف ــی ب ــرزا م ــوی ت ــور، از س ــن کش ــه ای ــی کابین مدن
مربــوط بــه بحــران تنهایــی در جامعــه انگلســتان شــد. همزمــان بــا ایــن انتصــاب، دولــت 
اعــام کــرد کــه یــک راهبــرد گســترده را بــرای مواجهــه بــا ایــن بحــران طراحــی خواهــد کــرد تــا 
اواًل بــا جمــع آوری اطاعــات و شــواهد، عمــق و شــدت بحــران مشــخص شــود و بعــد متناســب 
بــا آن، بــرای گروه هــای مدنــی کــه قــرار اســت نقــش اصلــی را در رســیدگی بــه ایــن بحــران 

داشــته باشــند، بودجــه و امکانــات تخصیــص خواهــد یافــت.

    استراتژی تنهایی
ایــن اقدامــات دولــت، در پــی انتشــار گــزارش کمیســیونی در پارلمــان ایــن کشــور انجــام گرفتــه 
کــس«، کــه تــا پیــش از  کــه بــه یــاد نماینــده پیشــین پارلمــان از حــزب کارگــر، خانــم »جــو کا
ع تنهایــی در جامعــه  کشته شــدن بــا چاقــوی یــک فــرد نژادپرســت در ســال 20۱6، روی موضــو
کــس« شــناخته می شــود. تــرزا مــی اعــام  انگلســتان کار می کــرد، بــا نــام »کمیســیون جــو کا
کــرد کــه بســیاری از پیشــنهادهای ذکرشــده در گــزارش کمیســیون مذکــور را در »اســتراتژی 

ــرد. ــد ک ــاظ خواه ــت لح ــی« دول تنهای
کــس کــه توســط یــک نماینــده خانــم از حــزب کارگــر و یــک نماینــده خانــم از  کمیســیون جــو کا
حــزب محافظــه کار اداره می شــد، در ســال 20۱7 بــا نماینــدگان چندیــن خیریــه فعــال در امــور 
مدنــی انگلســتان جلســات متعــددی برگــزار کــرد تــا بــه تصویــر روشــن تری دربــاره بحــران فــوق 
دســت یابــد. خانــم تــرزا مــی در ســخنانی کــه بعــد از اعــام خبــر انتصــاب »وزیــر تنهایــی« در 
کابینــه خــود ایــراد کــرد، بــا اشــاره بــه آمــار گــزارش کمیســیون، گفــت: دســت کم 9 میلیــون نفــر 
از جامعــه 65 میلیــون نفــری بریتانیــا بــه طــور معمــول یــا همیشــه گرفتــار احســاس تنهایــی 

وقتـی در ۱۶ ژانویـه ۲۰۱۸ ایـن خبـر در رسـانه های انگلسـتان منتشـر شـد کـه نخسـت وزیر ایـن کشـور »وزیـر 
تنهایـی« را در کابینـه منصـوب کـرده اسـت، بسـیاری از مردم در سـایر کشـورها، ناباورانه این خبـر را نوعی 
»شوخی« رسانه ای تصور کردند. اما واقعیت این است که ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، یکی از اعضای 
کابینه را به عنوان وزیر امور تنهایی منصوب کرد. این تصمیم خانم می، تصمیمی یک شبه نبود، بلکه کمیسیونی 
متشـکل از نماینـدگان پارلمـان انگلسـتان از هـر دو حـزب اصلـی، ماه هـا روی مسـئله »تنهایـی« در جامعـه بریتانیـا کار 
کردنـد و نتایـج تلـخ و غم بـار تحقیقـات ایـن کمیسـیون، نخسـت وزیر را واداشـت کـه فـردی را در سـطح وزیـر، مأمـور 

رسـیدگی بـه این بحران کنـد. 

علی  پورمحسنی



......
یروس »دیجیتال«    ما همه در حال آلوده شدن به و
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صاحبــان کســب و کار و همــکاران نماینــده مــن در پارلمــان 
ــش  ــت دادن چال ــه شکس ــم در زمین ــزب، می توانی ــر دو ح از ه
روزنامــه  برســیم.  چشــمگیر  پیشــرفت های  بــه  تنهایــی 
ژانویــه  تاریــخ 2۳  بــه  گزارشــی  در  »گاردیــن«  بریتانیایــی 
انگلســتان،  مبتا بــه جامعــه  بحــران  ایــن  دربــاره   ،20۱8
مشــکل  فقــط  تنهایــی  داد:  ارائــه  ک  ترســنا تصویــری 
بیمــاری  یــک  بلکــه  نیســت،  عمــر  پایانــی  ســال های 

کــه بــه همــه ســنین ســرایت می کنــد.  همه گیــر اســت 
از  دارنــد:  نقــش  بیمــاری  ایــن  ایجــاد  در  عامــل  چنــد 
بــه  »شــهروند«  تبدیــل  »اجتماعــات«،  رفتــن  بیــن 
و  حســادت  حــس  شــدن  همه گیــر  »مصرف کننــده«، 
هم چشــمی نســبت بــه زندگــی دیگــران. مــا دیگــر بــا هــم 
کــه  وقــت نمی گذرانیــم و زندگــی خانوادگــی مدتــی اســت 
در حــال فروپاشــی اســت. از دهــه ۱980 بــه ایــن طــرف، 
شــده ایم.  فــروش  و  خریــد  ماشــین های  بــه  تبدیــل  مــا 
میادیــن عمومــی شــهرها کــه محــل تجمــع آدم هــا بودنــد، 
جــدای  و  ســلولی  زندگی هــای  مــا  و  شــده اند  خصوصــی 
از هــم داریــم؛ زندگی هایــی در پشــت درهــای بســته و در 
کــردن  ک حفاظت شــده. مــا دیگــر حتــی بــرای خریــد  امــا
تحویــل  خانــه  در  را  همه چیــز  و  نمی رویــم  بیــرون  هــم 
می گیریــم و حتــی غــذای خــود را از رســتوران می خریــم تــا 
بــه خانــه ببریــم و در تنهایــی بخوریــم. مــا کم کــم در حــال 
از دســت دادن تمــاس خــود بــا هــم و بــا واقعیــت هســتیم. 
»دیجیتــال«  ویــروس  بــه  آلوده شــدن  حــال  در  همــه  مــا 
اســت  شــدن  محــو  حــال  در  »واقعــی«  جامعــه  هســتیم. 
از  حلقــه ای  می گیــرد.  را  آن  جــای  »مجــازی«  جامعــه  و 
صاحبــان شــرکت های فنــاوری کــه شــبکه های اجتماعــی 
کرده انــد، واقعیــت را از زندگــی مــا دزدیده انــد و  را ایجــاد 
ــت،  ــن وضعی ــد. ای ــر داده ان ــان ها را تغیی ــل انس ــت تعام ماهی
جمع گرایــی انســان ها را کــه در طــول تاریــخ موجــب تبدیــل 
خانــواده بــه جوامــع بشــری شــده اســت، تهدیــد می کنــد.
کارگــر و  خانــم »ِریچــل ریــوز«، نماینــده پارلمــان از حــزب 
کــس، در ســخنرانی  کا کمیســیون جــو  یکــی از دو رئیــس 
گفــت  کســچنج« در لنــدن  خــود در اندیشــکده »پالیســی ا
کــه تضعیــف اتحادیه هــای کارگــری، کلیســا، انجمن هــای 

محلــی و روابــط محــل کار، از جامعــه  بریتانیــا یــک جامعــه  بی ارتبــاط ســاخته اســت. او در 
توصیــف ایــن وضعیــت افــزود: وقتــی فرهنــگ و انجمن هــا کــه زمانــی مــا را بــه هــم پیونــد 
می دادنــد، از بیــن برونــد، مــا تبدیــل بــه موجــودات رهاشــده و بریــده از جامعــه می شــویم؛ 

گیــردار و نویــن اســت. ایــن یــک بیمــاری اجتماعــی وا
ــرد: در یکــی دو دهــه  ــا چنیــن ترســیم ک او ســپس بیمــاری وخیــم تنهایــی را در جامعــه بریتانی
گذشــته، تنهایــی از یــک مصیبــت شــخصی بــه یــک بیمــاری اجتماعــی همه گیــر تبدیــل 
شــده اســت. روزبــه روز زندگی هــای بیشــتری تنهایــی را تجربــه می کننــد. نســبت بــه ده 
ســال پیــش، مــا زمــان بیشــتری را در خانــه کار می کنیــم و از ایــن رو بســیار تنهاتــر از گذشــته 

گوشــی هوشــمند ماســت. گاهــی احســاس می کنیــم بهتریــن دوســت مــا،  شــده ایم. 

    ضرر 32 میلیارد پوندی
کــس کــه کمیســیون تنهایــی بــه نــام او نام گــذاری شــده بــود، در زمــان حیــات  خانــم جــو کا
خــود در مصاحبه هــای متعــدد گفتــه بــود کــه تنهایــی یــک »بحــران شــوک آور« در انگلســتان 

ــا آن بکنــد. ــرای مواجهــه ب ــت فکــری عاجــل ب ــد دول ــه بای اســت ک
کــس، در جــزوه ای کــه برای  ریچــل ریــوز و همــکارش ســیما کنــدی، رؤســای کمیســیون جــو کا
هشــدار بــه مســئوالن حکومتــی در بریتانیــا منتشــر کردنــد، نوشــتند کــه »بحــران تنهایــی«، 
آســیبی بــه روان و جســم شــهروندان می زنــد کــه از ضــرر چاقــی یــا مصــرف ۱5 نــخ ســیگار در روز 
ع ضــرر مالــی ســاالنه کــه عــوارض تنهایــی بــر جامعــه  بیشــتر اســت. طبــق بــرآورد آن هــا، مجمــو

ــغ بــر ۳2 میلیــارد پونــد اســت. انگلســتان تحمیــل می کنــد، ســاالنه بال
تنهایــی، فقــط مربــوط بــه انگلیــس نیســت و در آمریــکا هــم آمــاری تکان دهنــده از ایــن 
پدیــده ثبــت شــده اســت؛ بــرای نمونــه نتایــج یــک نظرســنجی در آمریــکا مشــخص کــرده 
اســت کــه بیــش از یک چهــارم از جمعیــت ایــن کشــور تنهــا زندگــی می کننــد، بیــش از نیمــی 
ــه  ــوار، نســبت ب ــه ازای هــر خان ــد ب خ ازدواج و تعــداد فرزن ــر از جمعیــت کشــور ازدواج نکــرده و ن

کاهــش یافتــه اســت. سرشــماری های قبلــی 

    کمپینݥݥ پایان دادن به تنهایی
کمپیــن »پایــان دادن بــه تنهایــی« در غــرب بــا همــکاری یــک مرکــز تحقیقاتــی، آمارهایــی 
کشــور انگلســتان،  را در خصــوص میــزان تنهایــی افــراد درکشــور های غربــی، به ویــژه در 
منتشــر کــرده اســت. بر اســاس آمارهــای منتشــر شــده، ۱7 درصــد از افــراد بزرگســال در کشــور 
ــا همســایه خــود در  ــواده، دوســت و ی ــا خان انگلســتان، در طــول یــک هفتــه تنهــا یــک مرتبــه ب
ارتبــاط بوده انــد. بــه عــاوه ۱۱ درصــد از افــراد ایــن کشــور نیــز در طــول یــک مــاه، بــا کســی 

نداشــته اند. معاشــرت 
کثریــت افــراد بــاالی 75 ســال بــه تنهایــی زندگــی  بر اســاس تحقیقــات دولــت بریتانیــا، ا
می کننــد. بــه عــاوه حــدود دویســت هــزار ســالمند در ایــن کشــور وجــود دارنــد کــه بیــش از یــک 
مــاه، بــا دوســت یــا آشــنایی صحبــت نکرده انــد. طبــق آمــار ایــن کشــور، حــدود دو میلیــون نفــر 
در سراســر انگلســتان بــه تنهایــی زندگــی کــرده و حــدود یــک ســوم از شــهروندان تنهــا هســتند.

    تلویزیون همدم انگلیسی ها
در ایــن میــان ســالمندان از وضعیــت بد تــری برخــودار هســتند؛ به طوری کــه بیــش از نیمــی 
از افــراد بــاالی 75 ســال ایــن کشــور نیــز به تنهایــی زندگــی می کننــد. دو پنجــم افــراد مســن 
)حــدود ۳٫9 میلیــون نفــر( نیــز در انگلســتان، تلویزیــون را به عنــوان تنهــا همــدم خــود اعــام 

کرده انــد.

    طالق و احساس تنهایی بیشتر
آمــار افــرادی کــه در کشــور انگلســتان طــاق را تجربــه کرده انــد نیــز در زمینــه تنهایــی بســیار 
قابــل توجــه اســت. 6۳ درصــد از افــراد بــاالی 52 ســال ایــن کشــور کــه طــاق گرفته انــد، اعــام 
کرده انــد کــه اغلــب زمان هــا احســاس تنهایــی می کننــد. به عــاوه 59 درصــد ازایــن افــراد نیــز 
احســاس یکنواختــی و اختــال در ســامت خــود دارنــد. در ایــن میــان، آمــار زنانــی کــه اعــام 

ــوده  اســت. ــه مراتــب بیشــتر از مــردان ب ــد، ب تنهایــی کرده ان
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    افسردگی حاصل سبک زندگی غربی
کارشناســان، افســردگی یکــی از مهم تریــن  بــه عقیــده 
ع  عوامــل گســترش بحــران تنهایــی در غــرب اســت. شــیو
زندگــی  ســبک  اثــر  در  نا امیــدی  افزایــش  و  افســردگی 
فرد محــوری در غــرب، موجــب دوری افــراد از جامعــه و 
ــد،  ــان می ده ــا نش ــت. داده ه ــده اس ــی ش ــزوای اجتماع ان
درصــد افــراد مبتــا بــه افســردگی در انگلیــس بیــش از دو 
برابــر افــراد یونــان، ایتالیــا و لهســتان اســت. بــر اســاس 
 6۴ تــا   25 ســنی  رده  صورت گرفتــه،  پژوهش هــای 
گروه هــای ســنی دچــار افســردگی  ســال بیــش از دیگــر 
می شــوند. کارشناســان بــاور دارنــد، مــردم انگلیــس بــه 
ــه نارضایتــی  ــادی از جمل ــائل اجتماعــی و اقتص ــل مس دلی
افــراد  کــودکان، در صــدر  بــه  شــغلی و تعــرض جنســی 
افســرده در جهــان غــرب قــرار دارنــد. بــه گفتــه ســازمان 
ملــی بهداشــت انگلیــس، در ســال 20۱6، 6۴ میلیــون و 
700 هــزار نســخه دارویــی ضــد افســردگی صــادر شــده کــه 
ایــن رقــم در مقایســه بــا ۱0 ســال پیــش بــا دو برابــر افزایــش 

روبــه رو بــوده اســت.

    تنهایی قاتل سالمت روحی و جسمی
کنوانســیون ۱25 ســاله انجمــن  بــر  اســاس تحقیقــات 
اجتماعــی  انــزوای  تنهایــی  و  آمریــکا،  روانشناســی 
می توانــد آســیب های زیــادی را بــه ســامت جســمی و 
کــه  کنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد  روانــی افــراد وارد 
تنهایــی و انــزوای اجتماعــی موجــب ایجــاد بیماری هــای 
جســمی و روانــی در افــراد خواهــد  شــد، به طــوری کــه تأثیــر 
منفــی تنهایــی بــر افــراد از آســیب یــک شکســت عاطفــی 
کنوانســیون،  ایــن  آمار هــای  بــر اســاس  بیشــتر اســت. 
خطــر مــرگ زودرس در فــردی کــه دچــار انــزوای اجتماعــی 
کــه در روز ۱5  اســت، 26 درصــد بیشــتر از فــردی اســت 
مــرگ  بــروز  احتمــال  به عــاوه  می کشــد.  ســیگار  عــدد 
زودرس در اثــر تنهایــی، بیشــتر از احتمــال بــروز آن در اثــر 
عواملــی ماننــد چاقــی و بیماری هــای فیزیکــی اســت. 

    تنهایی اجتماعی
عاطفــی  طــاق  روانشــناس،  منصوبی فــر،  محســن 
عوامــل  مهم تریــن  از  را  فردگرایــی  تفکــر  گســترش  و 
گســترش بحــران تنهایــی در غــرب می دانــد و تصریــح 
مشــترک  زندگــی  یــک  حفــظ  پایه هــای  می کنــد: 
و  گذشــت  احتــرام،  تعهــد،  صداقــت،  محــور   5 بــر 
از  برخــی  گاهــی  امــا  اســت،  اســتوار  مســئولیت پذیری 
ایــن مــوارد بــه دلیــل تفکــر خودمحــوری نادیــده گرفتــه 

 . د می شــو
منصوبی فــر ایجــاد تفکــر فردمحــور را عامــل فراموشــی 
خاطرنشــان  و  می خوانــد  مشــترک  زندگــی  محورهــای 
می کنــد: زمانــی کــه ایــن 5 محــور در اولویــت افــراد قــرار 
نگیــرد، نتیجــة آن کاهــش ارتباطــات خانوادگــی و درآمــد 
آن نیــز طــاق عاطفــی زوجیــن اســت. ایــن روانشــناس 
افــزود: دو فــرد در زندگــی مشــترک دیگــر حوصلــه یکدیگــر 

را نداشــته، بــه هــم عاقــه ای ندارنــد یــا در برخــی مــوارد 
نســبت بــه یکدیگــر تنفــر پیــدا می کننــد.

ایــن روانشــناس افســردگی و ناامیــدی را عامــل تنهایــی 
مــی دارد:  اظهــار  و  می خوانــد  غربــی  جوامــع  در  افــراد 
کــه افســردگی و ناامیــدی در زندگــی افــراد جــای  زمانــی 
خــود را بــه گذشــت و همدلــی می دهــد، پیــرو همــان تفکــر 
فردگرایانــه، شــرایط تنهایــی افــراد و دوری از دیگــران 

بــرای فــرد ایجــاد می شــود. 
ــاالت خــود  ــردی اتص ــه ف ــی ک ــد: زمان ــر می افزای منصوبی ف
را بــرای پیشــرفت و امیــد بــه دیگــران وابســته کنــد، بــه 
دنبــال آن از مســائل معنــوی دور شــده و بــه تدریــج زمینــه 
تنهــا مانــدن را بــرای خــود ایجــاد می کنــد. هنگامــی کــه 
فــردی بــه تنهایــی برســد و دیگــر اتصالــی بــه دیگــران 
ــدوه و افســردگی  نداشــته باشــد، آمادگــی پذیــرش غــم، ان
را در زندگــی خــود ایجــاد کــرده اســت. نتیجــه ایــن مــوارد، 
کشــورهای  کــه امــروزه در  بــروز بحــران تنهایــی اســت 

ع پیــدا کــرده اســت. غربــی شــیو
و  انسان شناســی  دانش آموختــه  کــه  فاضلــی  دکتــر 
فرهنــگ اســت نیــز عقیــده دارد: در دنیــای جدیــد بــه 
امیــد  عمــر،  میانگیــن  افزایــش  جمعیــت،  رشــد  دلیــل 
کــم جمعیــت در شــهرها، انســان معاصــر  بــه زندگــی و ترا
بیــش از هــر زمــان دیگــری در میــان »جمــع« اســتقرار دارد. 
بــه ایــن معنــا، بایــد بگوییــم هــر فــردی در میــان »تن «هــا 

اســت.
گــر از منظــر تعامــات و ارتباطــات بــه مقولــه  از نظــر او ا
معاصــر  انســان  کــه  درمی یابیــم  بنگریــم،  »تنهایــی« 
نه تنهــا مشــکل ضعــف ارتباطــی نــدارد، بلکــه بــه دلیــل 
کــم مــازاد بــر  گســترش تکنولوژی هــای ارتباطــی بــا ترا
ظرفیــت انســان در مســیر تعامــات قــرار دارد. بــه همیــن 
»تنهایــی  ع  نــو از  جدیــد  دوران  در  مــا  تنهایــی  دلیــل، 
نوعــی، موقعیــت فرهنگــی  بــه  کــه  اســت  ســاختاری« 
کنونــی جامعــه آن را رقــم زده اســت. در ایــن وضعیــت 
می یابیــم  جامعــه  بــه  نســبت  را  خاصــی  احســاس  مــا 
بــه طــوری کــه گویــی مــا در درون کلیــت یــا گشــتالتی از 
و  انســجام  از  کــه  کلیتــی  نمی کنیــم،  زیســت  »وجــود« 

باشــد. برخــوردار  تنیــده  به هــم  معنایــی  یکپارچگــی 
این گونــه  را  وجودشناســانه«  »تنهایــی  فاضلــی  دکتــر 
کــم  کــه بــه جســم مــا و بــه ترا معرفــی می کنــد: تنهایــی  
و انباشــت آدم هــا یــا اشــیا در محیــط مــا ارتبــاط نــدارد، 
بلکــه ایــن تنهایــی، احســاس ویــژه ای اســت کــه از درون 
تاریــخ معاصــر بــه انســان تحمیــل شــده اســت؛ این کــه 
گذشــته تاریخــی خــود، یــک ارتبــاط  مــا نمی توانیــم بــا 
کنیــم. ایــن عقانیــت ابــزاری،  معنــادار و اصیــل پیــدا 
باعــث شــکاف میــان ســاخت عاطفــی مــا بــا محیطمــان 
شــکل  احساســی  ســاختاِر  ایــن  در  تنهایــی،  می شــود، 
می گیــرد. از آن جایــی کــه ایــن ســاختاِر احساســی جنبــه 
»تنهایــی  نوعــی  را  آن  مــن  دارد،  عمومــی  و  همگانــی 
کــه هــم زمینــه اجتماعــی و هــم  اجتماعــی« می دانــم 

دارد. اجتماعــی  پیامدهــای 

بر  اساس تحقیقات 
کنوانسیون ۱۲۵ ساله 

انجمن روانشناسی 
یکا، تنهایی  و  آمر
انزوای اجتماعی 

می تواند آسیب های 
یادی را به سالمت  ز
جسمی و روانی افراد 
وارد کند. تحقیقات 

نشان می دهد که 
تنهایی و انزوای 

اجتماعی موجب 
ایجاد بیماری های 
جسمی و روانی در 

افراد خواهد  شد
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می گویند مدرنیته آدم ها را تنهاتر کرده است. این چه جور تنهایی 
است؟ تنهایی در ذات آدمی است یا چیزی است که تمدن به او تحمیل 

کرده است؟ ما در جهان با چه انواعی از تنهایی مواجهیم؟
ع تنهایــی محــل بحــث اســت؛ یکــی تنهایــی  از دیــدگاه فلســفی چنــد نــو
بــه معنــای انــزوا یــا انفــراد اســت. هــر قــدر جوامــع مدرن تــر و صنعتی تــر 
می شــوند، گرایــش بــه فردگرایــی بیشــتر می شــود و از ســوی دیگــر، بــا توجــه 
بــه تولیــد و توزیــع صنعتــی، شــاهد رشــد پدیــده تــوده وار شــدن هســتیم. 
گونــی از پوپولیســم در آمریــکا و اروپــا وجــود دارد.  االن هــم جلوه هــای گونا
کــه کمیت هــا ارزشــمند می شــوند و توده هایــی بی شــکل  زمانــه ای اســت 
کــه در طبقه هــای از پیــش تعریــف  و لمپن ماننــد افزایــش پیــدا می کننــد 
ــد.  ــود می آین ــه وج ــه وار ب ــع گل ــه جوام ــور خاص ــه ط ــد. ب ــرار نمی گیرن ــده ق ش
آدم هــا هــم از طــرف دیگــر منــزوی می شــوند و ایــن دیگــر »بــا خــود بــودن« 
نیســت، بلکــه حالــت انزواســت و بــه اصطــاح نوعــی خشکســالی و عــدم 
امــکان رویــش و همچــون تفــرد اســت. یعنــی آحــاد از هــم جــدا می شــوند و 
جامعــه هــم بــه آن معنــا دیگــر شــخصیت ســابق خــود را نــدارد و هــر کســی بــه 
راه خــودش مــی رود. ایــن دو پدیــده در جوامــع مــدرن بــا هــم پیــش می آینــد 
و بنابرایــن نوعــی تنهایــی در جوامــع مــدرن صنعتــی بــه وجــود می آیــد کــه 
گذشــته نبــوده اســت. در جوامــع ســنتی همبســتگی های خانوادگــی،  در 

قومــی، قبیلــه ای، مذهبــی و ملــی قوی تــر بــوده اســت.

در واقع هویت جمع بر هویت فرد مقدم بود؟
بلــه. حتــی وقتــی بحــث از دموکراســی و مردم ســاالری 

آزادی  ایــن  کــه  بینیــم  مــی  می شــود،  باســتان 
جامعــه اســت کــه اهمیــت دارد نــه آزادی فــرد. 

مثــًا در ایــده دولــت شــهر یونانــی، شــهر مهــم 
اســت نــه شــهروندان بــه صــورت مجــزا. 

فــرد  جدیــد،  آزادی  در  کــه  حالــی  در 
می خواهــد از حقــوق و آزادی خــودش 

در برابــر جامعــه و دولــت دفــاع کنــد.
بــه ایــن معنــا فردگرایــی جدیــد یــک 
ع تنهــا شــدن انســان ها اســت.  نــو

این تنهایی یک جور مزیت 
است؟

ــد  ــردن بای ــت ک ــاس غرب ــرای احس ب
کمــی از روزمرگــی و عــادات و زندگــی 

گیاهــی و حیوانــی و حتــی اجتماعــی 
بنابرایــن  بگیــری.  فاصلــه  گاه  ناخــودآ

گاه می شــود، فاصله گیــری بــا خــود پیــش می آیــد  کــه انســان آ بــه میزانــی 
ع تنهایــی قائــل می شــود؛ یکــی  و احســاس تنهایــی. دکتــر شــریعتی دو نــو
جدایــی اســت و یکــی تنهایــی. جدایــی نوعــی از تنهایــی اســت کــه آدمــی از 
تنهایــی بــه معنــای بی کســی عبــور می کنــد؛ بــه معنــای بــی اویــی؛ یعنــی مــن 

از چیــزی جــدا شــده ام و بنابرایــن احســاس می کنــم او نیســت.
کــه موالنــا هــم از آن  غیبــت او و بــی اویــی همــان احســاس عرفانــی اســت 
از  و  می کنــم  شــکایت  جدایی هــا  از  می گویــد  کــه  جایــی  می زنــد.  حــرف 
ــه  ــم ک ــر بودی ــک ام ــا ی ــی م ــی« یعن ــی اوی ــد. »ب ــتان می گوی ــدن از نیس بریده ش
ــا بــه دنبــال اصــل خــود می گردیــم.  جــدا شــده ایم و حــاال دنبــال نیمــة دیگــر ی
ــما از  ــی ش ــی«؛ یعن ــی کس ــی »ب ــش یعن ــای مدرن ــه معن ــی ب ــه تنهای ــی ک در حال
دیگــران جــدا، منــزوی و منفــرد می شــوید. در ایــن تعبیــر هــر کســی کــه ایــن 
خــأ را پــر کنــد، از بــی کســی بیــرون می آیــد. در حالــی کــه در جدایــی ایــن طــور 
ــی  ــد آزاردهنــده باشــد چــون شــبیه آن نیســت. هــر نگاهــی و هــر کســی می توان

کــه دنبالــش هســتی، نیســت.

نسبت ترس و تنهایی با عشق و تنهایی را چطور می توان تعریف کرد. 
به نظر می آید که این هر دو هم باعث احساس تنهایی می شوند و هم 

حاصل تنهایی هستند.
عشــق  کــه  چــرا  باشــد،  تنهایــی  بــرای  پادزهــری  می توانــد  عشــق 
یعنــی همبســتگی و وابســتگی بــه دیگــری. حــاال از عشــق های 
آن  تــا  گرفتــه  گــون  گونا دوست داشــتن های  و  معمولــی 
ــه هــر  ــا ب دوســتی حقیقــی. مفهــوم عشــق و دوســتی ام
حــال در برابــر تنهایــی اســت. عشــق و تنهایــی 
می گوینــد  روانکاوهــا  هســتند.  هــم  مکمــل 
در عشــق عــادی هــم در واقــع اتصــال بــا 
و  عشــق  نمی گیــرد.  صــورت  یگانگــی 
متضــاد  مفهــوم  دو  ظاهــرًا  تنهایــی 
امــا در واقعیــت می تواننــد  هســتند، 
مــا  یعنــی  باشــند؛  هــم  مکمــل 
یــا  تنهاییــم  کــه  حــال  عیــن  در 
دیگــران  می توانیــم  خودمانیــم، 
در  باشــیم.  داشــته  دوســت  را 
آن  دچــار  شــما  واقعــی،  دوســتی 
در  حل شــدن  و  خودبیگانگــی  از 
ــات  ــه در ادبی ــوید ک ــری نمی ش دیگ
و عرفــان از آن می گوینــد، بلکــه یــک 
ع وصــل اســت بــه معنــای تاقــی در  نــو

حیــن حفــظ دو هویــت. 

عشق، پادزهر تنهایی است

احسـان شـریعتی، اسـتاد دانشـگاه، در گفتگویی که ضمیمه »اعتماد« آن را منتشر کرده، درباره مفاهیمی 
چون تنهایی، بی کسـی، انزوا و عشـق سـخن گفته اسـت. گزیده ای از این گفتگو را می خوانیم. 

روناک حسینی
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کراهت »تنهـــایی« و شرافت »خلـــوت«

»مدنـی بالطبـع« بـودن انسـان از آن مفاهیمـی اسـت کـه مـورد بحـث بسـیاری از 
متفکـران بـوده اسـت. از جملـه خواجـه نصیرالدیـن طوسـی کـه تفکـر اجتماعـی 
خـود را بـر همیـن مفهـوم بنـا می کنـد. اجمااًل همـه پذیرفته اند کـه انسـان در کنار 
دیگـر انسـان ها ابعـاد حقیقـی وجـود خویـش را کشـف می کنـد. بـه عبـارت دیگر اگـر اجتماع 
انسـانی وجود نداشـت، بخش هایی از ابعاد فطری و وجودی انسـان مجال رشـد و ظهور 
نمی یافت. اما این آغاز ماجراست. آیا صرف »با دیگران بودن« یا »در جمع بودن« منظور 

اسـت؟  

وحید یامین پور

مســئله ایــن اســت کــه دوران مــدرن بــا اصالــت دادن بــه »فــرد« )اندیویدوآلیســم( انســان 
را اصالتــًا از دیگــران جــدا می کنــد و از اجتماعــی بــودن او معنایــی دیگــر تولیــد می کنــد. در 
واقــع انســان در جامعــه مــدرن، »در جمــع« هســت ولــی »بــا جمــع« نیســت. اجتمــاع مــدرن 
حاصــل جمــع جبــری اتم هــای منفــک و منعــزل از هــم اســت، نــه واجــد یــک روح واحــد در 
ــد؛ الفــت همــان در  ــه را »الفــت« می دان ــی مبنــای رشــدیافتگی مدینــه فاضل هــم تنیــده. فاراب
هــم تنیدگــی اجتماعــی اســت کــه احساســات متقابــل و عمیــق را موجــب می شــود. برخــی، 
مفهــوم همبســتگی ـ solidarity ـ دورکیــم را متناظــر بــا ایــن مفهــوم می داننــد. در جامعــه 
اســامی بیــش و پیــش از آن کــه عدالــت اصالــت داشــته باشــد، الفــت، محبــت و روابــط عمیــق 
میــان فــردی اصالــت دارد. )برخــی فاســفه ماننــد آیــت اهّلل مصبــاح یــزدی از اســاس معتقدنــد 
در جامعــه اســامی، عدالــت اصالــت نــدارد و وجــه مطلــوب و آرمانــی جامعــه اســامی بــا الفــت 
و محبــت شــکل می گیــرد، هرچنــد کــه در عمــل ناچاریــد شــئون اجتماعــی را بنابــر عدالــت 

ل  ــتدال ــری اس ــهید مطه ــه ش ــه ک ــا آن گون ــد ی ــاماندهی کنی س
می کنــد بنابــر عــدل نــه جــود(

ســینما، پــارک، کارناوال هــاو… همــه فضاهایــی هســتند تــا 
تــرس و اضطــراب ناشــی از تنهایــی انســان مــدرن را جبــران 
کننــد. تنهایــی و اضطرابــی کــه ناشــی از همــان اتمیــزه شــدن 
جامعــه مــدرن اســت. انســان »در جمــع« قرارمی گیــرد تــا 
بــرای لحظاتــی احســاس رهاشــدگی و پرتــاب شــدگی را از 
غ،  خــود دور کنــد، ولــی بــه محــض جــدا شــدن از محیــط شــلو
دوبــاره بــا هجــوم اضطراب هــا تنهــا می مانــد. تلویزیــون، 
ــواع دیگــر رســانه های ارتبــاط جمعــی  اینترنــت، موبایــل و ان
ابزارهــای ایجــاد خلســه ای هســتند کــه بــه ایــن انســان تنهــا 
مجــال اندیشــیدن و در نتیجــه مضطــرب شــدن را ندهنــد.
ســّر عاقــه بشــر مــدرن بــه متروپل هــا و »جهــان شــهر«های 
غ و پــر زرق و بــرق جدیــد هــم همیــن اســت. در عیــن  شــلو
صــورت  در  کــه  می داننــد  خوبــی  بــه  بســیاری  این کــه 
بــه  رفتــن  و  شــهر«ها  »جهــان  کانــون  از  گرفتــن  فاصلــه 
شــهرها و مناطــق دیگــر، ســطح مطلوب تــری از زندگــی را 
خواهنــد داشــت، ولــی یــک تــرس و واهمــه مرمــوز آن هــا را 
غ و قلــب تپنــده پایتخــت وادار  بــه طــواف کانون هــای شــلو
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می کنــد. غالبــًا دلیــل قانــع کننــده ای بــرای حضــور متکاثــف 
و درهــم و برهــم انســان ها در پایتخت هــا و جهــان شــهرها 
وجــود نــدارد، ولــی آن هــا ترجیــح می دهنــد تــا در کوچه هــا 
غ و در آپارتمان هــای بــه هــم  و خیابان هــای تنــگ و شــلو
چســبیده و بلنــد روزگار را ســپری کننــد تــا آن را تــرک کننــد و 

بــه زادگاه خــود یــا جــای دیگــری برونــد.
ســبک زندگــی اســامی در مقابــل ایــن وضعیــت روانــی و 
و  عمیــق  ارتبــاط  برقــراری  ســطحی،  و  شــکننده  روابــط 
ــر دیــدار  کیداتــی کــه در روایــات ب پایــدار را توصیــه می کنــد. تأ
مؤمنــان و برقــراری جلســات میــان دوســتان، صلــه ارحــام 
کمتــر حــوزه دیگــری می تــوان  و حقــوق همســایه شــده در 
کــرد  گرفــت. بــا مــرور ایــن روایــات می تــوان اذعــان  ســراغ 
کــه اســام، خواهــان برقــراری مــداوم روابــط میــان فــردی 
و علقه هــای اجتماعــی همــراه بــا تعهــدات طرفینــی اســت. 
گاهانــه و معنــادار و  »بــا جمــع« بــودن یعنــی نوعــی حضــور آ
ــامی،  ــی اس ــبک زندگ ــل؛ در س ــئولیت های متقاب ــراه مس هم
در هیــچ شــرایطی انســان تنهــا رهــا نمی شــود. تنهایــی، 
ع تجــرد، یــا ســفر بــدون  مذمــوم و منکــر اســت؛ چــه از نــو
تــرک  یــا  مؤمنیــن،  اجتمــاع  بــه  بی اعتنایــی  یــا  همــراه، 

خویشــان و ارتبــاط بــا آن هــا و... 
بــه طــور مثــال همیــن حضــور معنــادار اســت کــه در ارتباطــات 
یــک  کنان  ســا می ســازد.  را  »محلــه«  همســایگان،  بــا 
محلــه، فراتــر از حضــور در یــک مختصــات جغرافیایــی، در 
یــک مختصــات فرهنگــی و معنایــی هــم بــا هــم مرتبــط 
می شــوند، نســبت بــه یکدیگــر احســاس مســئولیت متقابــل 
دارنــد، در رخدادهــا و حــوادث، تلــخ و شــیرین، مشــارکت 
می کننــد و از حــال همدیگــر خبــر می گیرنــد. هرچنــد کــه بشــر 
ــا اســتهزای ایــن احســاس مســئولیت متقابــل، آن را  مــدرن ب
کاریکاتــور می کنــد و در قالــب »فضولــی« و بــه عنــوان برهــم 

زننــده حریــم خصوصــی معرفــی می کنــد.
بــا ایــن وجــود نبایــد کراهــت »تنهایــی« را بــا شــرافت »خلــوت« 
همــگان  اتفاقــًا  اســامی  زندگــی  ســبک  در  کــرد.  خلــط 
کننــد.  توصیــه می شــوند تــا ســاعاتی از شــبانه روز را خلــوت 
خلــوت انســان مؤمــن دیگــر انباشــته از اضطــراب و احســاس 
رهاشــدگی نیســت. خلــوت بــرای مؤمنیــن زمانــی اســت بــرای 
کــردن مســئله های بنیادیــن حیــات از طریــق ارتبــاط  حــل 
ناشــی می شــود  این جــا  از  تفــاوت  مبــدأ حیــات. دقیقــًا  بــا 
کــه  کــه هستی شناســی ســکوالر و ملحدانــه مــدرن از آن جــا 
پرســش های بنیادیــن حیــات )ماننــد منشــأ حیــات، زندگــی 
از مــرگ و…( را بی پاســخ می گــذارد، طبعــًا انســان را  پــس 
توصیــه می کنــد کــه بــه آن هــا نیاندیشــد؛ ولــی چــه می تــوان 
کــرد کــه این هــا پرســش های بنیــادی وجودنــد و در تنهایــی 
ک برمی دارنــد و بــه جانمــان می افتنــد؛  بافاصلــه ســر از خــا
پــس طبعــًا راه دیگــر، فراموشــی و خلســه اســت کــه از رهگــذر 
در  اســت،  دسترســی  قابــل  بــودن  جمــع«  »در  هیجــاِن 

و...  اســتادیوم ها  هایپراســتارها،  ســینماها، 
زندگــی  ســبک  در  اســت.  دیگــری  عالــم  »خلــوت«،  امــا 
و  فطــرت  بــه  ع  رجــو از  اخاقــی  زیبایی هــای  اســامی، 

خلــق  می گیــرد.  سرچشــمه  حیــات  حقیقــت  بــا  ارتبــاط 
حســن در شــلوغی اجتمــاع، میــوه تــذکار در عالــم خلــوت 
مفاهیــم  واقعی تریــن  بــا  کــه  عالمــی  انسان هاســت. 
حیــات ماننــد مــرگ، همنشــین اســت؛ در حالــی کــه ســبک 
زندگــی مــدرن سرشــاز از کراهــت از یــاد مــرگ اســت، رفتــن 
بــه گورســتان ها را مشــمئزکننده می دانــد و آن هــا را از بطــن 
شــهر بــه بیــرون و حاشــیه می رانــد، ســبک زندگــی اســامی در 
همســایگی مــرگ می نشــیند، بــه عیــادت محتضــر تشــویق 
می کنــد، رفتــن بــه قبرســتان ها و یــاد امــوات را ضــروری 
ــییع  ــت، تش ــل می ــد غس ــوری مانن ــرکت در ام ــه ش ــد، ب می دان
جنــازه و تدفیــن توصیــه می کنــد و قبرســتان ها را در قلــب 
شــهر اســامی جــا می دهــد. آنچــه امــروز جــای تأمــل و حتــی 
نگرانــی دارد، مؤانســت افراطــی متدینیــن بــه ابزارهایــی 
ــوت را متفــاوت می کنــد. از  اســت کــه هــم خلــوت را و هــم جل
طرفــی حضــور اجتماعــی و »در جمــع« بــودن را می کاهــد و از 

طرفــی بــه »خلــوت« لطمــه می زنــد.
بــه طــور مثــال تلفــن همــراه وســیله ای اســت بــرای ارتبــاط بــا 
دیگــران در هــر جــا و هــر زمــان؛ آن روی ســکه ایــن ســهولت 
در ارتبــاط، ســهولت»در دســترس بودن«اســت. بــا تلفــن 
ــان فــردی حضــوری  ــط می همــراه هــم هیجــان و گرمــی رواب
کاهــش می یابــد و هــم امــکان »خلــوت«. جالــب اســت کــه 
برخــی شــرکت های نامــدار تولیدکننــده تلفــن همــراه، نصــب 
نرم افــزار پیغام گیــر روی تلفن هــا را روانمی داننــد. بــه نظــر 
آن هــا تلفــن همــراه وســیله ای بــرای »همیشــه در دســترس 
بــودن« اســت. ایــن همیشــه در دســترس بــودن بــرای رفــع 
رهاشــدگی  و  گمشــدگی  تنهایــی،  احتمالــی  نگرانی هــای 
گــر روزی از ســر فراموشــی تلفــن همراهتــان  اســت. به تدریــج ا
ــان  ــان روز احســاس امنیــت خاطرت ــا پای ــد ت ــا خــود برنداری را ب
گــر مجبــور باشــید آن را در  مخــدوش می شــود، یــا حتــی ا
یک بــار  دقیقــه  چنــد  هــر  دهیــد،  قــرار  ســکوت  وضعیــت 
وارســی اش می کنیــد تــا ارتباطــی از شــما فــوت نشــود. کم کــم 
عــادت می کنیــد کــه بــدون آن زندگــی نکنیــد در حالــی کــه 
تــا چنــدی پیــش نــه آن را می شــناختید و نــه بــه وجــودش 

احســاس نیــاز می کردیــد.
بــه همیــن ترتیــب جزءجــزء مدرنیتــه بــه جزءجــزء ســبک 
زندگی تــان معنایــی جدیــد و شــکلی تــازه می دهــد. ایــن 
همــان ارتبــاط ارگانیکــی اســت کــه فاســفه میــان تمــدن و 
فرهنــگ متناظــر بــا آن برقــرار می کننــد. بــرای جامعــه ای کــه 
ــا مؤلفه هــای فرهنگــی  اش  دغدغــه ســبک زندگــی متناظــر ب
را دارد، شــیوه ارتبــاط و اســتفاده از اجــزای تمــدن دیگــر، 
و  ذات  در  اندیشــیدن  بــا  اســت.  اساســی  مســئله ای 
ــر اســامی، به تدریــج  عارضه هــای اجــزای ســبک زندگــی غی
در  کــه  همان طــور  می آموزیــم؛  را  آن  بــا  مواجهــه  شــیوه 
اطرافمــان هســتند کســانی کــه در متــن و بطــن همیــن عالــم، 
خصلــت و خــوی فرهنگــی خــود را بــر اجــزای تمــدن وارداتــی 
اســامی  زندگــی  ســبک  از  دم  وقتــی  کرده انــد.  تحمیــل 
گاهــی عمومــی نســبت  ایرانــی می زنیــم، آغــاز مســیر، یعنــی آ

بــه ایــن خــوی و خصلت هــا.

نباید کراهت 
»تنهایی« را با 

شرافت »خلوت« 
خلط کرد. در سبک 

زندگی اسالمی 
 همگان 

ً
اتفاقا

توصیه می شوند تا 
ساعاتی از شبانه روز 

را خلوت کنند. 
خلوت انسان مؤمن 

دیگر انباشته از 
اضطراب و احساس 

رهاشدگی نیست
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   رنج روان یا گنج نهان؟
کــه زندگــی در  کرده انــد  تاریــخ بشــر را آدمیــان متوســطی پــر 
جمــع را بــر انــزوای فــردی ترجیــح داده و می دهنــد. عزلــت، 
انــزوا و قطــع ارتبــاط بــا دیگــران بــرای بیشــتر مــردم امــری 
اســت نامطلــوب و نوعــی شــکنجه، امــا در میــان خیــل عظیــم 
فاقــد  یــا  کــه  بوده انــد  هــم  جمع گریــز  افــرادی  انســان ها، 
دیگــران  بــا  زندگــی  بــرای  الزم  مهارت هــای  و  توانایی هــا 
بوده انــد یــا بنــا بــر دالیلــی خــاص، گوشه نشــینی و عزلــت را بــر 
اختــاط بــا مــردم ترجیــح داده انــد. دســته اول شــامل افــرادی 
ــه تنهایــی می دهنــد  می شــود کــه از ســر ناچــاری و انفعــال تــن ب
و غالبــًا نیــز از ایــن وضعیــت رنــج می برند؛ مثــل برخــی از بیمــاران 
روانــی دچــار افســردگی. تنهایــی ایــن گــروه را می تــوان »تنهایــی 
منفــی یــا مخــرب« نامیــد. امــا دســته دوم کســانی هســتند کــه 
گاهانــه و هــدف دار ســراغ تنهایــی می رونــد، چــون از تنهابــودن  آ
تنهایــی  صوفیــان.  و  عارفــان  بیشــتر  مثــل  می برنــد؛  لــذت 
ــرد.  ــا ســازنده« تلقــی ک ــوان »تنهایــی مثبــت ی ــروه را می ت ایــن گ
گــر وضعیــت آدمیــان متوســط عاقه منــد  بــه تعبیــر دیگــر، ا
بــه زندگــی جمعــی را وضعیتــی طبیعــی تلقــی کنیــم، دو گــروه 
ــرای  ــد. ب ــرار دارن ــر از آن ق ــر از حــد طبیعــی و باالت یادشــده پایین ت
یکــی تنهایــی مایــه افزایــش رنــج روان اســت و بــرای دیگــری 

گنــج درون. راهــی بــرای یافتــن 
هــدف ایــن نوشــتار این نیســت کــه بــه بررســی وضعیــت افــرادی 
بپــردازد کــه بــه علــت ناتوانــی از زندگــی جمعــی دچــار تنهایــی 
کــه  کســانی بگویــد  آزاردهنــده می شــوند یــا دربــاره وضعیــت 
تقریبــًا بــه طــور کامــل پیونــد خــود را بــا جامعــه قطــع کرده انــد 
برمی گزیننــد،  را  ِدیرهــا  و  صومعه هــا  در  زندگــی  گاهانــه  آ و 
بلکــه مقصــود بررســی آثــار مثبــت یــا منفــی تنهایــی در زندگــی 
افــراد معمولــی و متعارفــی اســت کــه در جوامــع بشــری زندگــی 

. می کننــد

   هراس از تنهایی
چــرا بیشــتر مــا از تنهایــی گریزانیــم؟ چــرا بــه محــض این کــه 
کــه  تنهــا می شــویم فــورًا ســعی می کنیــم بــه هــر وســیله ای 
ــه آن هــا تلفــن زدن، گــوش دادن  شــده؛ ســراِغ دیگــران رفتــن، ب
کتــاب یــا ورود بــه  بــه رادیــو، تماشــای تلویزیــون، مطالعــه 
اینترنــت، خــود را ســرگرم کنیــم تــا از تنهایــی درآییــم؟ چــرا وقتــی 
ــه  ــم، کاف ــار نداری ــیوه ها را در اختی ــایل و ش ــن وس ــک از ای هیچ ی
و بی حوصلــه می شــویم؟ پاســخ همــه ایــن ســؤال ها یــک چیــز 
اســت: هــراس از خــود. وقتــی تنهــا می شــویم، در واقــع نــزد 
خویشــتن خویــش حضــور پیــدا می کنیــم و چــون تصویــر مثبتــی 
از خــود نداریــم و اساســًا بــا خــود بیگانه ایــم، قــادر بــه تحمــل 
خویش نیســتیم و راهــی بــرای فــرار از ایــن وضعیــت می جوییم. 

بــه قــول مولــوی:
یک زمان تنها بمانی تو ز خلق

در غم و اندیشه مانی تا به حلق
از همیــن نکتــه روشــن می شــود کــه چــرا روح هــای بــزرگ نه تنهــا 
هراســی از تنهایــی ندارنــد، بلکــه مشــتاق آن هســتند. تاریــخ 
کــه همــه انســان های بــزرگ، از انبیــا  گواهــی می دهــد  نیــز 
گرفتــه تــا عرفــا و حکمــا، بــا تنهایــی انــس داشــته و از بــودن 

بررسیآثارمثبتومنفیتنهایی

حضور 
در محضر خویش

فقـط  می گفـت   ،)۱۶۲۶-۱۵۶۱( انگلیسـی  شـهیر  فیلسـوف  بیکـن،  فرانسـیس 
دو نفـر از تنهایـی لـذت می برنـد: یکـی خـدا و دیگـری موجـود ددمنـش. در ایـن 
جملـه واقعیتـی نهفته اسـت. تنهایـی، هم می تواند زمینه سـاز پلیدی ها باشـد، 
همچنـان کـه والدیمیـر ناباکـوف، نویسـنده روس )۱۸۹۹-۱۹۷۷(، آن را جوالنـگاه شـیطان 
می خوانـد، هـم می توانـد مقدمـه نیـل بـه کمـاالت روحـی و معنـوی باشـد، همان طـور کـه 
مولـوی می گفـت:  قعـر چـه بگزیـد هـر کـه عاقل اسـت/ زانـک در خلـوت صفاهای دل اسـت

پـس بایـد دیـد کـه کـدام راه مطلوب و توصیه شـدنی اسـت: گریز از تنهایی یا خیز برداشـتن 
بـه سـوی آن؟ سـپیده دانایـی در مطلبـی بـه قلـم محمـود اسـماعیل نیا بـه ایـن موضـوع و 

بررسـی آثـار مثبـت یـا منفـی تنهایـی در زندگـی پرداخته اسـت.  

محمود اسماعیل نیا
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در حضــور خویــش لــذت می برده انــد. بــرای مثــال در ســیره 
پیامبــر اســام)ص( آمــده اســت کــه پیــش از بعثــت، بســیاری از 
ــه  ــات خــود را در دامــن طبیعــت و در دل صحــرا در تنهایــی ب اوق
ســر می بــرد، در عوامــل هســتی اندیشــه می کــرد و نیــز هــر ســال 
ســه ماه رجــب و شــعبان و رمضــان را در غــار حــرا بــه عبــادت 
ــه پیامبــری برگزیــده  ــود کــه ب می پرداخــت و در همیــن احــوال ب
آن قــدر  بــزرگ،  روح هــای  ایــن  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  شــد. 
کــه  خویشــتن خویــش را آشــنا و دوست داشــتنی می یافتنــد 
نه تنهــا از حضــور در محضــر خویــش ملــول نمی شــدند، بلکــه 
چنیــن فرصت هایــی را مغتنــم می شــمردند، از آن اســتقبال 
می کردنــد و آن را بــه مجالــی بــرای خلــوت بــا معبــود و راز و نیــاز 
امــام  کــه  نیســت  تبدیــل می کردنــد. بی دلیــل  بــا محبــوب 
خویــش،  طوالنی مــدت  حبــس  دوره  در  کاظــم)ع(،  موســی 
خــدای را ســپاس می گــزارد کــه فراغتــی بــرای عبــادت برایــش 
فراهــم آورده اســت. در عــوض، بیشــتر مــا بــه علــت آن کــه کمــال 
گریزانیــم و تــاِب  و فضیلتــی در خــود ســراغ نداریــم، از خــود 
نشســتن در محضــر خویــش را نداریــم. اتفاقــًا تــرس از مــرگ نیــز 
ریشــه در همیــن واقعیــت دارد؛ چــون مــرگ وضعیتــی اســت کــه 
بــا آن پیوندهــای بیرونــی و اجتماعــی انســان قطــع می شــود و 
ــا خویشــتن خویــش تنهــا می مانــد. چــه نیکــو ســروده اســت  او ب

مولــوی:
مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست

پیش دشمن، دشمن و بر دوست، دوست
آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار

آن ز خود ترسانی ای جان، هوش دار

   بازیافت خویش
خویشــتن  از  مــا  تــرس  نشــانه  تنهایــی  از  هــراس  گــر  ا حــال 
کــرد؟  بــر ایــن هــراس غلبــه  خــود باشــد، چگونــه می تــوان 
ســورن  خــود.  بازیافتــن  اســت:  چیــز  یــک  در  فقــط  راه حــل 
 ،)۱855-۱8۱۳( دانمارکــی  معــروف  فیلســوف  کیرکگــور، 
معتقــد بــود کــه »اصــل کار در زندگــی ایــن اســت کــه خــودت را 
بیابــی و مــِن خــودت را بــه دســت آوری.« )فلســفه کیرکگــور، 
ص ۱۳9(  دیهیمــی،  خشــایار  ترجمــه  لیاندرســون،  ســوزان 
ولــی ایــن تــاش می بایــد در بســتر همیــن زندگــی اجتماعــی 
ــان،  ــل از آدمی ــز کام ــق و گری ــزوای مطل ــه در ان ــرد، ن ــورت پذی ص
چــون ایــن شــیوه نــه بــا فطــرت بشــر ســازگار اســت، نــه بــا 
ضرورت هــای زندگــی ایــن جهانــی همخوانــی دارد. دشــواری 
ــز از همین جــا ناشــی می شــود کــه هــر انســانی از روی طبــع  کار نی
یــا ضــرورت، در جامعــه زندگــی می کنــد، ولــی بــا انــدک تأملــی 
کــه بــا وجــود  کــه موجــودی اســت یگانــه و تنهــا  درمی یابــد 
همــه ارتباطــات بیرونــی و اجتماعــی، هویتــی فــردی و مختــص 
خویــش دارد. نــه ایــن امــکان برایــش فراهــم اســت کــه از جامعه 
ــد و  ــی رهایــی یاب ــی کل ــه صورت و ارتباطــات اجتماعــی خویــش ب
بــه خــود بپــردازد، نــه این کــه پیوندهــای اجتماعــی او می توانــد 
جایگزیــن هویــت فــردی و شــخصی او شــود. او خــودش اســت و 

خویشــتن خــود؛ تــا بــا خــود چــه ســودا کنــد.
گویــی پــاره ای از آموزه هــای اســامی هــم در مقــام یــادآوری 
همیــن نکتــه اساســی بــه انســان اســت؛ بــرای نمونــه، علی رغــم 

همــه توصیه هــای دینــی دربــاره اهمیــت پیوندهــای خانوادگــی و مســئولیت های اجتماعــی، 
ــز  ــردی نی ــورت ف ــن ص ــه همی ــده و ب ــق ش ــردی خل ــورت ف ــه ص ــان ب ــه انس ــد ک ــح می کن ــرآن تصری ق
وارد عرصــه آخــرت می شــود، )ســوره انعــام، آیــه 9۴( چــرا کــه در جهــان آخــرت، برخــاف دنیــا، 
پیوندهــای خویشــاوندی و اســباب و علــل مــادی نقشــی نخواهنــد داشــت. )ســوره مؤمنــون، آیــه 
۱0۱ و ســوره بقــره، آیــه ۱66( بــه تعبیــری دیگــر، هــر انســانی همــواره موجودیتــی فــردی و یگانــه 
گزیــر از زیســتن جمعــی بــا دیگــران اســت  دارد، ولــی در زندگــی دنیــوی، بــه اقتضــای شــرایط، نا
ــل  ــه اه ــت ک ــن روس ــود. از ای ــش ش ــردی خوی ــت ف ــت او از ماهی ــب غفل ــد موج ــر می توان ــن ام ــه ای ک
ــا آن هــا مباشــید« )کــن فــی النــاس و  ــی ب ــان مــردم باشــید، ول ــه »در می ــد ک معرفــت توصیــه می کنن
التکــن معهــم( و نیــز گفته انــد کــه عــارف کســی اســت کــه »بــا مردمــان ُبــَود بــه ظاهــر و از ایشــان دور 
ُبــَود بــه ســّر« )رســاله قشــیریه، ص ۱۴5-۱55(. یعنــی مبــاد آن کــه اقتضائــات زندگــی اجتماعــی در 
دنیــا موجــب غفلــت شــما از ماهیــت فــردی و یگانه تــان شــود، چــون ســرمایه اصلی تــان چیــزی غیــر 

ــوی: ــه مول ــوب ب ــری منس ــه تعبی ــت و ب ــان نیس از خودت
بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

   تنها میان تن ها
توجــه انســان بــه ماهیــت یگانــه خــود، تنهایــی وجــودی خویشــتن و پرداختــن بــه نهانی هــای 
درون خویــش، رفته رفتــه موجــب آشــتی او بــا خــود می شــود و همیــن امــر همنشــینی او بــا خویــش 
را دلنشــین می کنــد. اســتمرار در ایــن امــر بــه تدریــج باعــث انــس آدمــی بــه خلــوت و تنهایی می شــود 
و چــه گوهرهــا کــه بــر اثــر کاویــدن در خویــش، تأمــل در هســتی و نجــوا بــا معبــود بــه دســت نمی آیــد؛ 
امــا ایــن امــر مســتلزم گریــز از جامعــه، تــرک مســئولیت های اجتماعــی و درپیش گرفتــن زندگــی 
راهبانــه نیســت )ال رهبانیــه فــی االســام(، بلکــه نیازمنــد فراهم کــردن فرصت هایــی معیــن 
در بســتر زندگــی اجتماعــی اســت، بــرای حضــور در محضــر خویــش، همچنــان کــه شــیوه همــه 
پیامبــران و جانشــینان آن هــا نیــز همیــن بــوده اســت. )مصبــاح الشــریعه، بــاب 2۴، فوایــد عزلــت(
کیزگــی  روشــن اســت کــه توفیــق بهره جویــی از خلــوت بــا خویــش نیازمنــد کســب حداقلــی از پا
کــه خلــوت ناپارســایان جــز افــزودن بــر بدی هــا نتوانــد بــود. از ایــن جنبــه  درونــی اســت، چــرا 
حداقلــی کــه بگذریــم، بهره منــدی از فوایــد تنهایــی و خلــوت بــا خویــش نیازمنــد تأمــل و ممارســت 
مــداوم در احــوال درون اســت و ایــن راهــی اســت کــه هــر کــه بایــد بــه پــای خویــش در آن گام نهــد؛ 
ولــی ایــن بشــارت هســت کــه ســرانجام ایــن مســیر شــناخت معبــود توانــد بــود که بــه تعبیــر علــی)ع( 

»هــر کــه خــود را شــناخت خــدای خــود را شــناخته اســت.« )میــزان الحکمــه، ج 6، ص ۱۴2(
زندگــی جدیــد، مجال کمــی بــرای خلــوت انســان ها بــا خویــش باقــی نهــاده و از ســوی دیگــر، دانش 
جدیــد نیــز بیشــتر بــه ابعــاد منفــی تنهایــی، تنهایــی مخــرب، پرداختــه اســت، ولــی این همــه نبایــد 
ــا تنهایــی شــود. کافــی اســت در گیــر و داِر اشــتغاالت  ــار مثبــت و ســازنده انــس ب موجــب غفلــت از آث
زندگــی، فرصت هایــی بیابیــم، چشــم از جهــان پــر آب و رنــگ بیــرون بدوزیــم و لختــی بــه تماشــای 
جهــان پــر رمــز و راز درون بنشــینیم تــا بــه توصیــه مولــوی عمــل کــرده باشــیم کــه چنیــن بانــگ رســا 

در عالــم ســر داده اســت:
ای بستگان تن، به تماشای جان روید

آخر رسول گفت تماشا مبارک است

......
یشتن و پرداختن به    توجه انسان به ماهیت یگانه خود، تنهایی وجودی خو

یش، رفته رفته موجب آشتی او با خود می شود و همین امر    نهانی های درون خو
یج باعث  یش را دلنشین می کند. استمرار در این امر به تدر   همنشینی او با خو

  انس آدمی به خلوت و تنهایی می شود



انـدیشــــهانـدیشــــه

اردیهبشت   ۱۳9۷  |     مشاره         ۳۱ 70

در »کتــاب تنهایــی« نویســنده ار روایاتــی اســتفاده کــرده کــه بــا عبــارت 
متعالی تریــن  و  لطیف تریــن  و  می شــوند  آغــاز  آدم...«  فرزنــد  »ای 
زائــری  و  کرده انــد  بیــان  انســان  بــه  را خطــاب  مضامیــن معنــوی 
ــگارش  ــه ن ــز ب ــاه و پرمغ ــی کوت ــب جمات ــا را در قال ــی آن ه ــه فارس ترجم
درآورده اســت. در ایــن کتــاب خالــق بــا مخلــوق از دریچــه ای متفــاوت 
ســخن می گویــد. ســخنانی کــه پــروردگار بــزرگ بــا مخلــوق سرگشــته 
خویــش گفتــه اســت و همــه کتاب هــای آســمانی نیــز بــه گونــه ای ایــن 

آیــات را در خــود جــای داده انــد.
کــرده اســت: »کتابــی فقــط  کتابــش را این گونــه معرفــی  نویســنده 
چــه  تنهایــی،  لحظه هــای  بــرای  کوچــک  کتابــی  خــودم،  بــرای 
کلیمــی، همیــن  مســلمان باشــم چــه مســیحی، چــه زرتشــتی، چــه 
کافــی اســت تــا در  کــه فرزنــد آدم باشــم  کــه انســان باشــم، همیــن 
ــن: ای  ــا م ــد ب ــوا کن ــمانی نج ــی آس ــی ام صدای ــوت تنهای ــن خل آرام تری

آدم...« فرزنــد 
ــا مجموعــه ای  ــا ایــن جمــات شــروع شــده اســت ت »کتــاب تنهایــی« ب
ــا خــدا« بــه زبــان ســاده و روان  ــا مضمــون »انــس ب از آیــات و احادیــث ب
بازنویســی شــود و در اختیــار جوانــان قــرار گیــرد. نویســنده در مقدمــه 
کتابــش از خواننــدگان خواســته اســت تــا در لحظــات تنهایــی خــود 
تنهایی هــای  چنیــن  از  کــه  کننــد  دعــا  انســان هایی  همــه  بــرای 
در  بخواهنــد  خــدا  از  و  محرومنــد  آخریــن  آرامــش  و  لذت بخــش 
فرســتادن موعــود نجات دهنــده شــتاب کنــد و بــا آمدنــش عدالــت را در 
سراســر گیتــی بگســتراند. بــا هــم قطعاتــی از ایــن کتــاب را می خوانیــم 
تــا دل هایمــان را در پیشــگاه معبــود تنهــا بیابیــم و بــرای آمــدن تنهــا 

منجــی عالــم دعــا کنیــم.
»ای فرزنــد آدم... مــن تــو را آفریــده ام و از حــال درون تــو باخبــرم. 
کــه  هســتم  کســی  تنهــا  نمی کنــم.  برمــا  و  می دانــم  را  تــو  اســرار 
مطمئنــی بــه تــو خیانــت نمــی ورزم، از تــو کوچک تــر نیســتم و هیــچ گاه 
پایــان نمی پذیــرم. سرچشــمه و منبــع همــه عشــق ها و محبت هــا 
ــرای خــودم درســت کــرده و پرداختــه ام. بــه مــن روی آور  ــو را ب منــم. ت
و بــا مــن انــس بگیــر. از دیگــران بگریــز و در مــن بیاویــز، تــو مــال منــی، 
گــر یــک قــدم بــه ســوی مــن بیایــی ده قــدم بــه  نــه از آِن دیگــران، ا

ســوی تــو خواهــم برداشــت.
ــرف  ــن ح ــا م ــه ب ــی ک ــنوم وقت ــخنانت را می ش ــن س ــد آدم... م ای فرزن
کتــاب مــن  می زنــی و درددل بازمی گویــی. تــو نیــز ســخنان مــرا در 
بخــوان کــه فرشــتگانم بــر تــو فــرود آورده انــد و مــن بــدان وســیله بــا تــو 
گــر بــا مــن انــس بگیــری تــو را از همــگان بی نیــاز  ســخن می گویــم. ا
گــر بــا غیــر مــن مأنــوس شــوی در هــر کاری محتــاج و گرفتــار  می کنــم و ا
کســی جــز مــن بیــم نداشــته بــاش و مهــراس...  خواهــی مانــد. از 
در خلــوت خــود بــه اندیشــه بنشــین و در تنهایــی خــود ســخنان مــرا 
بشــنو، نعمت هــای مــرا بشــمار و خطاهــای خــودت را بــه یــاد آر، 
مــرا دوســت داشــته بــاش و محبتــم را در دل دیگــران نیــز بیانــداز، 
مهربانی هــای مــرا برایشــان بازگــو کــن و سایه ســار لطــف مــرا بــر فــراز 

وجودشــان نشــان ده.
ای فرزنــد آدم... دل تــو َحــرم مــن اســت، چگونــه در حــرم مــن بیگانــه 
را راه می دهــی؟ جــان تــو منزلــگاه عشــق مــن اســت، چگونــه در ایــن 
فــرش  تــو  وجــود  پذیرایــی می کنــی؟  را  دیگــران  منزلــگاه محبــت 
قدم هــای یــاد مــن اســت، چگونــه یــاد غریبه هــا قــدم بــر ایــن فــرش 
می نهــد؟ بــه مــن اعتمــاد داشــته بــاش، از مــن مگریــز، زبانــت را بــا نــام 

ــن...« ــازه ک ــن ت ــاد م ــا ی ــت را ب ــن و قلب ــق م ــا عش ــت را ب ــن، دل م

ورق زدن 
لحظه های تنهایی

وقتیخداباماسخنمیگوید

بـا  کوچـک  کتابـی  در  زائـری  دکتـر  والمسـلمین  حجت االسـالم 
مفاهیمـی بـزرگ بـه نـام »کتـاب تنهایـی« کـه بـا تصاویـری زیبـا 
همراه شـده، به تنهایی بشـر پرداخته اسـت. در این اثر نویسـنده 
با بهره مندی از احادیث قدسـی ترجمه ای دلنشـین از آن ها ارائه داده اسـت. 
حدیـث قدسـی کالمی اسـت کـه پیامبـر اکـرم)ص( آن را ازخداوند نقل می کند 
و بـه آن حدیـث ربانـی و حدیـث الهـی نیـز می گوینـد. در ایـن احادیث، معنی و 

مضمـون از خداونـد و الفـاظ از پیامبـر اسـت. 

حمید جوادی



کتابخوان هـا و اهالـی نشـر می نامنـد چـون برگـزاری  اردیبهشـت را بهـار 
نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران بـه عنـوان بزرگتریـن رویـداد فرهنگی 
ایـران در ایـن مـاه رقـم می خـورد. در بخـش »کتـاب« ایـن شـماره عـالوه بر 
معرفـی ایـن دوره از نمایشـگاه، آشـنایى بـا تازه های نشـر و مطالبـی درباره 
کتـاب و فوایـد مطالعـه بـه مناسـبت سـالروز شـهادت  شـیوه های انتخـاب 
ایـن متفکـر نوشـته  کـه دربـاره  کتاب هایـى  بـه معرفـی  اسـتاد مطهـری، 

شـده اند، نیـز پرداخته ایـم. 

کاهـش  مطالعـه   راهنمـای  کتـــــــــاب    تازه هـای  کتابخوان هـا   بهـار    
اضطـراب بـا کتابخوانـی  حکمت مطهر  از دریچه کلمات  بـرای دل دیگران 

می نویسـم  
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    ناشرانی برای همه سلیقه ها
ناشــران  بــا حضــور  گذشــته  تهــران همچــون  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  ســی و یکمین 
داخلــی، خارجــی و الکترونیــک در حوزه هــای مختلــف، همچنیــن ســازمان ها، نهادهــا، 
کتــاب  کاال، محصــوالت، خدمــات و فعالیت هــای مرتبــط بــا  مؤسســات و عرضه کننــدگان 
کتاب خوانــی برگــزار می شــود. ناشــران داخلــی در حوزه هــای علمــی، فرهنگــی، هنــری،  و 
کمیتــه برگــزاری  کــودک و نوجــوان، دانشــگاهی، مذهبــی و... شــرکت دارنــد.  آموزشــی، 
راهنمایــی  و  اطاع رســانی  هــدف  بــا  تهــران  کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  ســی و یکمین 
بازدیدکننــدگان، اپلیکیشــنی را طراحــی کــرده تــا کاربــران بــا نصــب آن اطاعــات ناشــران را 
ــد از ســایت نمایشــگاه کتــاب  ــار داشــته باشــند. ایــن اپلیکیشــن را می توانی ــه ســادگی در اختی ب

کنیــد. تهــران بارگــذاری 

    ثبت نام و خرید بن کارت
دانشــجویان، همیشــه مشــتریان ثابــت و پروپاقــرص نمایشــگاه کتــاب بــوده و هســتند. دولــت 
نیــز در راســتای تســهیل خریــد کتــاب توســط ایــن قشــر از جامعــه هــر ســاله بســته های یارانــه ای 
را در اختیــار ایشــان قــرار می دهــد. ایــن امــکان امســال نیــز همچــون ســال های پیــش بــا اعمــال 
تغییراتــی بــرای دانشــجویان و طــاب در نظــر گرفتــه شــده و بن هــای کاغــذی جــای خــود را بــه 
بن هــای الکترونیکــی داده انــد. در ایــن دوره از نمایشــگاه بــرای دانشــجویان و طــاب مبلــغ 

کتابخوان ها بهار 
آشناییباسیویکمیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران

سـی و یکمیـن نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران از ۱۲ تـا ۲۲ اردیبهشـت مـاه بـا 
شـعار »نـه بـه کتـاب نخوانـدن«، در مصـالی امـام خمینـی)ره( برگـزار می شـود. 
نمایشـگاه کتـاب امسـال برخـالف سـال های گذشـته دیگـر میهمـان شـهر آفتـاب 
نیست و دوباره میهمان مرکز شهر تهران می شود؛ میهمانی که خود میزبان تعداد بسیاری 

از هم وطنـان از سـایر شـهرهای ایـران اسـت.  

ــه  ــده ک ــه ش ــر گرفت ــاب در نظ ــد کت ــن خری ــال ب ــون ری ــک میلی ی
از ایــن میــزان 60 درصــد آن از ســوی دانشــجو و ۴0 درصــد 
آن توســط معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
کــه  اســامی پرداخــت خواهــد شــد و پیش بینــی می شــود 
ــرار  ــش ق ــت پوش ــجویان تح ــر از دانش ــزار نف ــت ه ــدود دویس ح
گیرنــد. همچنیــن بــرای اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی 
دانشــگاه ها و حوزه هــا نیــز مبلــغ دو میلیــون و پانصــد هــزار 
ریــال بــن خریــد کتــاب در نظــر گرفتــه شــده کــه ۳0 درصــد آن 
توســط معاونــت امــور فرهنگــی و 70 درصــد آن توســط اســاتید 
تأمیــن خواهــد شــد.هر دانشــجو فقــط می توانــد یک بــار بــرای 
دریافــت بــن خریــد کتــاب اقــدام کنــد. بن کارت هــای خریــد 
ــد و از  ــار دارن ــزاری نمایشــگاه اعتب ــز تنهــا در مــدت برگ کتــاب نی
طریــق دســتگاه های کارت خــوان داخــل غرفــه ناشــران  قابــل 
اســتفاده اســت. بــرای اســتفاده از بــن کتــاب می بایســت پیــش 

از برگــزاری نمایشــگاه در ســامانه ثبــت نــام می کردیــد.

    بخش بین الملل
ترکیــه،  عمــان،  ســلطنت  مکزیــک،  آلمــان،  کشــورهای 
ــیلی،  ــوئد، ش ــن، س ــد، ژاپ ــوادر، فنان ک ــتان، ا ــیه، افغانس روس
اتریــش، چیــن، صربســتان، ایتالیــا، هنــد، لبنــان، ارمنســتان، 
ســنگاپور،  هلنــد،  مالــزی،  بلژیــک،  آمریــکا،  انگلســتان، 
بین الملــل  بخــش  در  امســال  جنوبــی  کــره  و  فرانســه 
کتــاب تهــران حضــور دارنــد. میهمــان خارجــی  نمایشــگاه 
ــا،  ــر فرهنــگ ایتالی ایــن دوره از نمایشــگاه کتــاب، معــاون وزی
کتابخانه هــا و مؤسســات وزارت فرهنــگ ایتالیــا،  مدیــرکل 
مجالــس  اتحادیــه  دبیــرکل  فرانســه،  نشــر  مرکــز  مدیــرکل 
کشــورهای عضــو ســازمان همکاری هــای اســامی ترکیــه، 
و  فیلــم  رادیــو،  انتشــارات،  خبرگــزاری،  اداره  کل  مدیــر 
بــه  نیــز  کشــور صربســتان  تلویزیــون چیــن و ... هســتند. 
عنــوان میهمــان ویــژه ســی و یکمین نمایشــگاه کتــاب تهــران 

ایــن نمایشــگاه حضــور دارد. در 

فریده  خان محمدی
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    نشست ها
اســاتید،  حضــور  بــا  متعــددی  جلســات  و  نشســت ها 
گــون  گونا حوزه هــای  عاقه منــدان  و  ناشــران  نویســندگان، 
امســال،  کتــاب  نمایشــگاه  جنبــی  نشســت های  بخــش  در 
کــه از آن جملــه می تــوان  گذشــته برگــزار می شــود  همچــون 
فرهنگــی،  و  علمــی  قلــم  اهــل  ســرای  نشســت های  بــه 
نشســت های ســرای اهــل قلــم آموزشــی، نشست هاي ســرای 
هم اندیشــی2،  و  کتاب نمــا  ســرای  نشست هاي  کتاب نمــا۱، 
نشســت های ســرای اهــل قلــم کــودک و نوجــوان، نشســت های 
ســرای اهــل قلــم دانشــگاهی، نشســت های ســرای اهــل قلــم 
محــور  کــرد.  اشــاره  هم اندیشــی  کارگاه هــای  و  بین الملــل 
بســتر  کــردن  فراهــم  هم اندیشــی،  کارگاه هــای  نشست هاي 
مناســب در جهــت آمــوزش و تشــویق افــراد بــه نویســندگی و 
کارگاه هــای هم اندیشــی  نوشــتن اســت. بــا ایــن رویکــرد در 
دوره هــای آموزشــی بــا حضــور اســاتید برجســته برگــزار می شــود و 
بــه شــرکت کنندگان گواهــی حضــور در کارگاه هــای هم اندیشــی 

می شــود.  داده 
پرطرفدارتریــن  از  یکــی  فرهنــگ،  و  علــم  قلــم  اهــل  ســرای 
نشســت های  بخــش  در  کتــاب  نمایشــگاه  قســمت های 
جنبــی اســت. در ایــن دوره از نمایشــگاه، نشســت هایی ماننــد 
»بررســی و نقــد جریان هــای ســلفی و تکفیــری« بــه میزبانــی 
آثــار جدیــد  البیــت« و »رونمایــی  اهــل  »مؤسســه داراالعــام 
در حــوزه ادبیــات« بــه میزبانــی »انتشــارات فرهنــگ مــردم« 
ادب  و  زبــان  دانشــنامه  »معرفــی  اردیبهشــت،  ســیزدهم 
فارســی« بــه میزبانــی »فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی« و 
ــه  ــب« ب ــای مناس ــی کتاب ه ــرورش در معرف ــوزش و پ ــش آم »نق
آموزشــی«  کتاب هــای  سامان بخشــی  »دبیرخانــه  میزبانــی 
تدویــن  و  تألیــف  در  اســناد  اردیبهشــت، »جایــگاه  هفدهــم 
کتــاب« بــه میزبانــی »ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی« نوزدهــم 
اهــداف  پیشــبرد  در  غیردرســی  »کتاب هــای  اردیبهشــت، 
ــت،  ــتم اردیبهش ــان« بیس ــه بره ــی »مدرس ــه میزبان ــی« ب آموزش
»بایســتگی ســرایش داســتان های منظــوم بــرای نوجوانــان« بــه 
میزبانــی »انجمن نویســندگان کتــاب کــودک« و »معرفــی کتاب 
خاتــم عشــق« بــه میزبانــی »انتشــارات ســروش« بیســت و یکم 
ک؛ ســودمندی یــا آســیب  اردیبهشــت، »داســتان های ترســنا
کــودک و  کتــاب  روانــی؟« بــه میزبانــی »انجمــن نویســندگان 
»هنــر و شــاهنامه فردوســی« بــه میزبانــی »بنیــاد فردوســی« 
کتابخوانــی  برنامه هــای  کنــار  در  اردیبهشــت  بیســت و دوم 
نیــز  ملــل  ســرای  بخــش  در  می شــود.  برگــزار  و...  روزانــه 
نوبل  برنده  و  نوگرا  شاعر  »معرفی  همچــون  نسشــت هایی 
ایران«  در  شیلی  »سفارت  مشارکت  با  نرودا«  پابلو  ادبیات؛ 
صربستان  و  ایران  در  کتاب  نمایشــگاه های  »جایگاه  و 
اردیبهشــت،  چهاردهــم  مشترك(«  نشر  )فرصت هــای 
ایتالیا«  در  ایران  کتاب شناسی  گزیده  کتاب  سه  »رونمایی 
پانزدهــم اردیبهشــت، »آسیب شناسی ترجمه آثار ادبی ترکی 
استانبولی به زبان فارسی« شــانزدهم اردیبهشــت، »نگاهی بر 
تعامل شعر و ادبیات معاصر ایران و آلمان« هفدهــم اردیبشــت 
و... بــا حضــور میهمانــان داخلــی و خارجــی برگــزار می شــود.

     امکانات رفاهی نمایشگاه
بایــد اعتــراف کــرد کــه نمایشــگاه کتــاب فقــط مکانــی بــرای خریــدن کتــاب نیســت، بلکــه مکانــی 
شــاد و هیجان انگیــز بــرای بازدیدکننــدگان، خصوصــًا کــودکان و نوجوانــان اســت تــا در دنیــای 
کتــاب و کتابخوانــی بــا قهرمانــان داســتان ها، موضوعــات علمــی و ماورایــی، فرهنــگ، تمــدن 
و... بیشــتر آشــنا شــوند و بــه ایــن نکتــه پــی ببرنــد کــه کتــاب دری اســت بــه جهــان ناشــناخته ها. 
کتــاب،  کنــار ســالن ها و غرفه هــای عرضــه  امــا ایــن هــدف محقــق نمی شــود، مگــر آن کــه در 
مکان هایــی بــرای اســتراحت و تفریــح بازدیدکننــدگان در نظــر گرفتــه شــده باشــد و در نمایشــگاه 
کتــاب امســال نیــز همچــون ســال های پیــش اســتراحت گاه های مجهــز بــه تهویــه مطبــوع و 
ــازی و  ــل ب ــجویی، مح ــکان دانش ــل اس ــهری، مح ــان ش ــا مبلم ــب ب ــبز مناس ــای س ــان، فض مبلم

گریــم کــودکان و... بــرای رفــاه بازدیدکننــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

    دسترسی به نمایشگاه کتاب
مصــای بــزرگ امــام خمینــی)ره( کــه محــل برگــزاری ســی و یکمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 
تهران اســت، از جنــوب در نشــانی خیابــان شــهید بهشــتی، روبــه روی خیابان میرعمــاد و از شــمال 
در نشــانی بزرگــراه حکیــم بانــد شــرق، بعــد از تونــل رســالت، خیابــان قنبــرزاده واقــع شــده اســت. 
مســیرهای دسترســی بــه مصــا از جنــوب، بــه ترتیــب اســتفاده از اتوبان هــای شــهید تندگویــان یــا 
شــهید چراغی، اتوبــان نــواب، بانــد شــرقی بزرگــراه حکیــم، بعــد از تونــل رســالت، خیابان قنبــرزاده 
اســت. مســیرهای دسترســی از غــرب بــه ترتیــب میــدان آزادی، اتوبــان جنــاح، بانــد شــرقی بزرگــراه 
حکیــم، بعــد از تونــل رســالت، خیابــان قنبــرزاده اســت. مســیرهای دسترســی از شــرق نیــز بــه 
ترتیــب، بانــد غربــی بزرگــراه رســالت، خروجــی میــدان آرژانتیــن، دوربرگــردان بانــد شــرقی بزرگــراه 
رســالت، خیابــان قنبــرزاده اســت. بایــد توجــه داشــت کــه مصــای امــام خمینــی)ره( در محــدوده 
ــرد در  ح زوج و ف ــر ــا ١٩ ط ــح ت ــاعت 6٫۳0 صب ــل، از س ــر تعطی ــام غی ــرار دارد و در ای ــرد ق ح زوج و ف ــر ط

ــود. ــرا می ش ــدوده اج ــن مح ای

    وسایل حمل و نقل عمومی و نمایشگاه کتاب
برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی کتــاب در دل پایتخت مشــکات ترافیکی بســیاری به همــراه دارد 
ــار بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت.  ــات مختلفــی در اختی ــرای کاهــش ایــن مشــکل امکان کــه ب
از جملــه امکانــات حمــل و نقلــی در نظــر گرفتــه شــده می تــوان بــه پایانــه فعــال اتوبوســرانی و 

ــرد.  ــاره ک ــی)ره( اش ــام خمین ــای ام ــل مص ــگاه در داخ ــژه نمایش ــیرانی وی کس تا
اتوبوس

بخــش اتوبوســرانی از ایســتگاه های میــدان آزادی، میــدان صادقیــه، میــدان تجریــش، پایانــه 
ــه، میــدان امــام حســین)ع(، میــدان خراســان، میــدان انقــاب، میــدان صنعــت، میــدان  قیطری
رســالت، میــدان هفت تیــر، میــدان ونــک و پایانــه خــاوران بــرای مصــای امــام خمینــی)ره( 

اتوبــوس رفــت و برگشــت دارد. 
تاکسی 

ــاد،  ــدان نوبنی ــش، می ــدان تجری ــتگاه های می ــای ایس ــی  و ون ه کس ــز تا ــیرانی نی کس ــش تا در بخ
میــدان صنعــت، پایانــه بیهقــی، میــدان رســالت، پایانــه تهران پــارس، ترمینــال آزادی، ترمینــال 
جنــوب، میــدان راه آهــن، پایانــه خــاوران، پایانــه نعمت آبــاد و پایانــه شــاهد بــه نمایشــگاه کتــاب 

می رونــد.
مترو

متــرو هــم یکــی دیگــر وســایل حمــل و نقــل ســریع و قابــل دســترس بــه مصــای امــام خمینــی)ره( 
اســت. در نزدیکــی مصــای امــام خمینــی دو ایســتگاه متــرو »شــهید بهشــتی« و »مصلــی« وجــود 
دارد. ایســتگاه »مصلــی« روی خــط یــک )قرمــز( و ایســتگاه »شــهید بهشــتی« در محــل تقاطــع دو 
خــط ســه و یــک )آبــی کمرنــگ( قــرار دارد. در صــورت ســوار شــدن از ســایر خطــوط، بایــد بــا تعویض 
خــط، بــه یکــی از ایــن دو خــط یعنــی یــک یــا ســه وارد شــده و ســپس بــه ســمت یکــی از ایــن دو 
ایســتگاه حرکــت کــرد. البتــه تعــداد قطارهــای خــط یــک، بیشــتر و مــدت زمــان انتظــار تــا رســیدن 
قطــار بعــدی در آن کمتــر از خــط ســه اســت. ضمــن این کــه برخــی از ایســتگاه های خــط ســه هنــوز 

راه انــدازی نشــده اند. 
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تــــــــــــــــــــــــــازه هــــــــــــــــــــــــــــــای

انتشــارات کتــاب نیســتان در کمتــر از یــک ســال 
ع« اثــر محمدرضــا  پــس از انتشــار رمــان »لم یــزر
کتــاب را روانــه بــازار  بایرامــی، چــاپ ســوم ایــن 
بهتریــن  از  یکــی  کــه  ع«  »لم یــزر کــرد.  نشــر 
رمان هــای ســال 96 به شــمار مــی رود ، توانســته 
جایــزه جــال آل احمــد ، جایــزه ادبــی غنی پــور و 
جایــزه کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران را از 
آِن خــود کنــد. آخریــن رمــان بایرامــی نیــز ماننــد 
ســایر آثــار پیشــین و موفــق او، مخاطــب را غافلگیــر 
تاریــخ  او در جریــان مطالعــات دربــاره  می کنــد. 
معاصــر عــراق و دوران بــه قــدرت رســیدن صــدام، 
آن را دوره ای بســیار دراماتیــک می یابــد. امــا بــاز 
هــم بــرای نوشــتن تردیدهایــی داشــته کــه بــا ســفر 
بــه عــراق ایــن تردیدهــا برطــرف و رمــان نوشــته 

ــگاه خــود را به خــاف  ــه ن ــار زاوی می شــود. او ایــن ب
ســوی  آن  بــه  کنــون  تا نوشته شــده  آثــار  ســایر 
مــرز بــرده و از دیــد یــک جــوان عراقــی شــیعه کــه 
دلباختــه دختــری از اهل ســنت اســت بــه ماجــرا 

می کنــد. نــگاه 
شــاید بتــوان درخشــان ترین بخــش ایــن رمــان 
کــه  را پایان بنــدی و فصــول پایانــی آن دانســت 
تکلیــف قهرمــان داســتان را به نوعــی مشــخص 
می کنــد و فرجــام پایانــی زندگــی او را درســت در 
زمانــی کــه احســاس می کنــد بــه آرامــش نزدیــک 
شــده اســت مشــخص می ســازد. زیبایــی روایــت 
را  آن  زیبــای  تصویرســازی های  و  بخــش  ایــن 
به شــمار  رمــان  ایــن  بخــش  شــگفت ترین  بایــد 

آورد.

ع     لم  یزر

»از ترکیــه یــک ســوغات آورده بــود. بــرای این کــه 
ایــن ســوغات را نشــان همــۀ اهالــی کشــور دهــد، 
دســتور داد مراســم جشــنی برگــزار کننــد. ســوغات را 
هــم اول بــه خاندانــش داد. بــرای همیــن شــمس، 
اشــرف و ملکــه روسری هایشــان را برداشــتند و در 
جشــن دانشســرای مقدماتــی حاضر شــدند. دســتور 
داده بــود همــه دختــران در جشــن بــدون حجــاب 
حاضــر شــوند. می گفــت می خواهــد یــک فرصــت 
کنــد.  فراهــم  دختــران  ترقــی  بــرای  اســتثنایی 
بســیاری از دختــران از ناراحتــی و غــم، از ابتــدا 
گوشــه دیــوار  تــا پایــان مراســم سرهایشــان را بــه 

چســبانده بودنــد و مــدام اشــک می ریختنــد.«
کتــاب  از  کوتــاه  داســتان  یــک  از  بخشــی  ایــن 

شــبنم  قلــم  بــه  کــه  کتابــی  اســت؛  »مســتوره« 
آرامــش  تــاوت  انتشــارات  همــت  بــه  و  نــادری 
کاربــردی  وابســته بــه مؤسســه فرهنگــی هنــری 
 ۴9 شــامل  مســتوره  اســت.  شــده  چــاپ  خیبــر 
ــارۀ عفــاف و حجــاب اســت کــه  ــاه درب داســتان کوت
ــا ایــن  در حوزه هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی ب
ع نگاشــته شــده و ضمــن رعایــت اختصــار،  موضــو
کــرده تــا عــاوه بــر خلــق یــک اثــر ادبــی،  ســعی 
محتــوای کاربــردی را بــه مخاطــب خــود انتقــال 
هدفمنــد  صــورت  بــه  داســتانک ها  ایــن  دهــد. 
نوشــته شــده و قصــد دارد در قالــب داســتان بــه 
و  رایــج در حــوزه عفــاف  و شــبهات  موضوعــات 

بپــردازد. حجــاب 

    مستوره

کتــاب »تفســیر ســوره   انتشــارات انقــاب اســامی 
ــر  برائــت« حضــرت آیــت اهّلل العظمــی خامنــه ای را ب
مبنــای جلســات تفســیری ایشــان در ســال ۱۳50 
کــرد. در ایــن جلســات ســوره های مبارکــه   منتشــر 
از ســوره   مبارکــه   آیاتــی  و  برائــت  انفــال،  مائــده، 
یونــس مــورد تفســیر و تبییــن قــرار گرفــت. تفســیر 
ســوره  مبارکــه  برائــت از اوایــل ســال ۱۳5۱ آغــاز و 
حــدودًا تــا بهمــن ۱۳5۱ ـ برابــر بــا محــّرم الحــرام 

۱۳9۳هجــری قمــری ـ ادامــه یافــت.
کــه یکــی از دو درس تفســیر در  ایــن درس تفســیر 
به طــور  بــود،  روزگار  آن  در  مشــهد  علمّیــه   حــوزه 
ــوزه  ــمی ح ــی دروس رس ــای تعطیل ــول در روزه معم
یعنــی پنجشــنبه ها و جمعه هــا در »مدرســه  میــرزا 

ــر  ــه  در محــدوده  حــرم مطّه جعفــر« از مــدارس علمّی
و بعدهــا در مســجدی در »پاییــن خیابــان« و ســپس 
ــه در  ــه کار رفت ــد. روش ب ــزار می ش ــه، برگ ــجد قبل مس
ایــن جلســات تفســیری، روش اجتهــادی اســت کــه 
در آن بــر اســتفاده و راهیابــی بــه مقصــود آیــات بــا 
کیــد شــده اســت. ضمــن  اســتفاده از تفکــر و تعقــل تأ
روش  از  اســتفاده  عقلــی،  روش  کنــار  در  این کــه 
بــه قــرآن و بهره گیــری معتنابــه  تفســیری قــرآن 
از روایــات کامــًا مشــهود اســت. ایــن کتــاب بــرای 
مجامــع علمــی و نیــز عمــوم مــردم قابــل اســتفاده 
تفســیر  دروس  بــرای  منبعــی  می توانــد  و  اســت 
ــوم  ــی و قواعــد تفســیری رشــته  عل تخّصصــی و مبان

قــرآن و حدیــث قــرار گیــرد. 

    تفسیر سوره  برائت
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کتــاب شــعر و داســتان »حرمــت  چــاپ نخســت 
قلــم  انجمــن  انتشــارات  ســوی  از  حــرم«  حریــم 
ــام مدافعیــن  ــازار نشــر شــد. ن ایرانیــان امــروز، وارد ب
و  حفــظ  بــرای  آن هــا  مبــارزه  شــکوه  و  حــرم 
و  زینــب  حضــرت  شــریف  حرم هــای  از  حراســت 
ســالی  ـ چنــد  ـ ســام اهّلل علیهمــا  رقیــه  حضــرت 
اســت کــه چــون ســتاره بــر آســمان ایــران اســامی 

. خشــد ر می د
انجمــن قلــم ایــران بــرای پاسداشــت عملکــرد ایــن 
دالوری هــا،  هنــری  ثبــت  و  دنبالــه دار  ســتارگان 
تمامــی  از  جانفشانی هایشــان،  و  پایمردی هــا 
نویســندگان و شــعرای متعهــد کشــور طــی فراخــوان 

گســترده ای دعــوت بــه عمــل آورد تــا در دو شــاخه 
شــعر و داســتان بــه آفرینــش آثــار ادبــی بپردازنــد. 
آثــار برگزیــده بــه همــراه ســایر آثــار ارزشــمند رســیده، 
کتاب هایــی بــا عنــوان »حرمــت حریــم  در قالــب 
و  شــعر  اســت؛  شــده  چــاپ  مجلــد  دو  در  حــرم« 
ــد دوم  ــد یــک آن مختــص اشــعار و جل داســتان. جل
آن حــاوی داســتان اســت. داســتان ها در دو قالــب 
داســتان کوتــاه و داســتان کوتــاه کوتــاه هســتند و 
اشــعار در قالــب شــعر نــو، غــزل و ســپید. جلــد یــک 
مربــوط بــه کتــاب اشــعار »حرمــت حریــم حــرم« در 
قلــم  انجمــن  انتشــارات  ســوی  از  صفحــه   228

ایرانیــان امــروز، منتشــر شــده اســت. 

    حرمت حریم حرم

محمد علــی رکنــی در کتــاب »یــک لبخنــد بی انتهــا«، 
داســتان مهربانــی، صبــر، فرونشــاندن خشــم، پــرکاری 
بــه  نســبت  اســام  پیامبــر  عشــق  سخت کوشــی،  و 
کــودکان و... را در هــر قصــه از زبــان یــک راوی حاضــر 
ــا بیانــی شــیوا و نثــری روان و خواندنــی  ــداد و ب در آن روی
روایــت کــرده اســت. تصویرگــری مجیــد صابری نــژاد 
نیــز صفحه هــای ایــن کتــاب جدیــد را کــه از مجموعــه 
»کتــاب خاتــم«، دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی و در 8 

داســتان منتشــر شــده، آراســته اســت.
صفحــه ای   ۴8 کتــاب  ایــن  داســتان های  از  یکــی 
هنــد  غــام  »وحشــی«،  اســام آوردن  بــه  مصــور،  و 
جگرخــوار و قاتــل حضــرت حمــزه سیدالشــهدا، عمــوی 
بخشــی  در  و  پرداختــه  کــرم)ص(  ا پیامبــر  گرامــی 
بــاال مــی آورد.  از آن آمــده اســت: »پیامبــر ســرش را 
می گویــد: »بخشــیدمت.« بــه پیامبــر نــگاه می کنــم، 

بــه چشــمان مهربانــش. دلــم می خواهــد بلنــد شــوم در 
آغوشــم بفشــارمش. بگویــم تــو واقعــًا رحمتــی، تــو واقعًا 
مهربان تریــن آدمــی. بی اختیــار اشــک هایم می غلتنــد 
روی گونه هایــم. بــه زیــد نــگاه می کنــم. حــال او هــم 
بــا حــال مــن فرقــی نــدارد. بــه بقیــه نــگاه می کنــم. 
همــه حیــران دل مهربــان پیامبــر شــده اند. بــه وحشــی 
می گویــد بخشــیدمت، و فقــط دیگــر جلــوی مــن نیــا، 
بــرو! دســت زیــد را رهــا می کنــم. هــر دو خیــره می مانیــم 
کتــاب »یــک  کــه آرام آرام دور می شــود.«  بــه وحشــی 
لبخند بی انتهــا« در شــمارگان دوهــزار نســخه و با بهای 
پ نج هــزار تومــان در فروشــگاه های دفتــر نشــر فرهنــگ 
ــد  ــدان می توانن ــت و عاقه من ــده اس ــه ش ــامی عرض اس
اینترنتــی بــه نشــانی  از طریــق مراجعــه  را  اثــر   ایــن 
www.farhangeeslamimag.com   یــــــــا از ســـــــایت

 www.daftarnashr.com/book نیز خریداری کنند.

    یک لبخند بی انتها

اثــر  کودکانــه«  بازی هــای شــاد و  کتــاب »نخســتین 
ــا ترجمــه لیــا لفظــی از ســوی نشــر ذکــر  آلمــوت بارتــل، ب
منتشــر شــد. ایــن کتــاب دارای ۱85 بــازی و ســرگرمی 
همــراه  بــه  سه ســاله  تــا  ســه ماهه  بچه هــای  بــرای 
روش هــا و راهنمایی هــای مفیــد در ایجــاد انگیــزه بــرای 
خردســاالن اســت که در ۱20 صفحه منتشــر شــده است. 
آلمــوت بارتــل، مربــی علــوم تربیتــی و نویســنده موفقــی 
اســت. وی آثــار بی شــماری در زمینه هــای مختلــف 
کــودکان، توصیــه و مشــاوره  از جملــه ســرگرمی های 
بــرای والدیــن و کتاب هــای تخصصــی علــوم تربیتــی 
کنــون بــه ۳0 زبــان ترجمــه  و آموزشــی نگاشــته کــه هم ا
شــده اســت. وی در جنــوب مونیــخ زندگــی می کنــد. 
اوقــات بی نظیــری بــرای بچه هــا و والدینشــان وجــود 

دارد کــه بتواننــد همدیگــر را در آغــوش بگیرنــد، نــوازش 
ــا تمــام وجــود بخندنــد و لــذت ببرنــد. ایده هــا و  کننــد، ب
ــوان  ــب و متعــددی وجــود دارد کــه می ت بازی هــای جال
ــه لبــان کــودک آورد، حــواس  ــه کمــک آن هــا لبخنــد ب ب
پنج گانــه او را تحــت تأثیــر قــرار داد و کاری کــرد کــه او 
کنــد.  بتوانــد دنیــای اطرافــش را کشــف و شناســایی 
نویســنده در ایــن کتــاب تعــداد بی شــماری ایده هــای 
کــودک ارائــه می دهــد  بکــر و خــاق بــرای بــازی بــا 
کــه والدیــن و خواهــر و برادرهــای بزرگ تــر، بــدون در 
نظــر گرفتــن تــدارکات خاصــی می تواننــد بــه راحتــی از 
آن هــا اســتفاده کننــد. در ایــن کتــاب والدیــن متوجــه 
می شــوند کــه برخــی از مشــکات چــه آســان و بــه شــیوه 

بــازی و ســرگرمی حــل می شــود.

    نخستین بازی های شاد و کودکانه
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    چگونه کتاب بخوانیم؟
اولیــن نکتــه ای کــه بایــد دربــاره کتاب خوانــدن بــه آن توجــه داشــت، میــزان لذتــی اســت کــه از 
انجــام ایــن کار بــه دســت می آیــد، دقیقــًا ماننــد چگونــه درس خوانــدن کــه رابطــه مســتقیمی بــا 
ضریــب موفقیــت فــرد در رشــته تحصیلــی اش دارد.کســانی کــه خــوب کتــاب می خواننــد، الزامــًا 
کتاب هــای خــوب نمی خواننــد، همان طــور کــه کســانی کــه کتاب هــای خــوب می خواننــد، 
الزامــًا خــوب کتــاب نمی خواننــد. خــوب کتــاب خوانــدن، فوایــد زیــادی دارد کــه از آن جملــه 
ــان،  ــران، مترجم ــا ناش ــنایی ب ــب و کار، آش ــق کس ــی، رون ــای علم ــاد فرصت ه ــه ایج ــوان ب می ت

نویســندگان و... اشــاره کــرد.
وقتــی شــما خــوب کتــاب بخوانیــد و بــرای خــوب کتــاب خوانــدن هــم خــوب وقــت بگذاریــد، در 
واقــع شــما قــادر خواهیــد بــود تــا ســرفصل های کتــاب و محورهــای مــورد اشــاره را بــه دقــت و بــا 
حوصلــه مطالعــه کــرده و بــا یادداشــت برداری اصولــی، نــکات بیشــتری را دربــاره موضوعــات 
کتابــی دربــاره هــوا فضــا می خوانیــد و بــه  کنیــد. مثــًا وقتــی  کســب  مــورد اشــاره نویســنده 
اختروش هــا و اصطاحــات کیهانــی اشــاره شــده، بایــد روی کلیدواژه هــای مهــم تأمــل کنیــد. 
آن هــا را مشــخص کــرده و در دفتــری یادداشــت کنیــد تــا اطاعــات بیشــتری را دربــاره ایــن 
کلیدواژه هــا بیابیــد. در فصــول بعــدی وقتــی بــه ایــن اصطاحــات برمی خوریــد، اشــراف 
ــای  ــه کتاب ه ــرای هم ــن روش ب ــد. ای ــر می کنی ــان را کامل ت ــد و اطاعاتت ــی داری ــی خوب اطاعات
بازاریابــی، مدیریــت، طراحــی لبــاس، مهندســی، فنــاوری اطاعــات و حتــی پزشــکی، آشــپزی 
و تغذیــه نیــز کارآمــد اســت. پــس بــرای خــوب کتــاب خوانــدن ایــن راهکارهــا را بایــد مدنظــر 

داشــت:
۱. فهمیــدن موضــوع کتــاب و دقــت در عنــوان آن. گاهــی نــام یــک کتــاب بــه درســتی نمی توانــد 

محتــوای داخــل آن را معرفــی کنــد.
ج شده در پشت جلد 2. بررسی مشخصات در

۳. مطالعه دقیق فهرست مطالب کتاب 
۴. آشــنایی بــا اشــکال و عکس هــای کتــاب و ورق زدن کلــی 

آن در چنــد دقیقــه
5. خواندن کتاب از ابتدا

6. خوانــدن مقدمــه ناشــر یــا نویســنده و آشــنایی بــا نــکات 
کتــاب مربــوط بــه 

کتفــا نکــردن بــه چنــد ســاعت محــدود بــرای خوانــدن و  7. ا
تمــام کــردن کتــاب

8. یادداشــت کلمــات کلیــدی و مبهــم و رجــوع بــه مطالــب 
دیگــر بــرای فهــم ایــن کلمــات و اصطاحــات

خوانــدن  هنــگام  حاشیه نویســی  یــا  یادداشــت برداری   .9
ب کتــا

۱0. خوانــدن کتــاب ماننــد یــک منتقــد کــه ســعی دارد بــا زیــر و 
بــم همــه مطالــب تــا حــد امــکان آشــنایی پیــدا کنــد.

    چگونه کتاب پیدا کنیم؟
کتــاب  چگونــه  مثــل  هــم  کــردن  پیــدا  کتــاب  چگونــه 
خوانــدن مهــم اســت. روش هــای متعــددی بــرای ایــن کار 
وجــود دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه مراجعــه بــه ســایت 
ــر اســاس موضــوع کتــاب و  ــران، جســتجو ب ــی ای ــه مل کتابخان
فهرســت برداری از کتاب هــای مــورد نظــر منتشرشــده در نیــم 
قــرن اخیــر اشــاره کــرد. همچنیــن مراجعــه بــه ســایت های 
گــون  ــی نشــر کتــاب و مشــاهده عناویــن گونا مرجــع بین الملل
کتاب هایــی کــه در سراســر جهــان چــاپ و منتشــر شــده از دیگــر 
راهکارهــای یافتــن کتــب مــورد نظــر اســت. ســایت شــبکه 
را  امــکان  ایــن   )Good Reads( کتاب خوان هــا اجتماعــی 
کاربــر  کــرده تــا بتواننــد از میلیون هــا  کاربــران فراهــم  بــرای 
حرفــه ای کتابخــوان ایــن درگاه، دربــاره کتاب هــای خوبی در 
موضوعات مــورد نظر، اســتعام کننــد. ســایت ناشــران داخلی 
و خارجــی نیــز ایــن امــکان را فراهم کــرده تــا عاقمنــدان کتاب 
در حــوزه مــورد نظرشــان دربــاره کتاب هــای خــاص بــا ناشــران 

حــوزه مربوطــه ارتبــاط برقــرار کننــد. 

کاهش اضطراب با
کتابخوانی

راهنمای مطالعه 

زندگـی  سـبک  از  بخشـی  بایـد  و  دارد  اهمیـت  کتاب خوانـدن  کـه  همان طـور 
مـردم باشـد، چگونـه کتاب خوانـدن نیـز اهمیـت بسـیار زیـادی دارد. ایـن روزها 
کـه اینترنـت همـه دنیـای اطـراف مـا را فـرا گرفتـه، بـدون شـک کتاب خوانـدن 
هـم تغییـر شـکل داده، البتـه تغییـری کـه هنـوز همـه کاربـران اینترنـت بـا آن آشـنا نیسـتند. 
امـا ایـن مسـئله چیـزی از ارزش مطالعـه کتاب هـای کاغـذی کـم نمی کنـد و هنـوز هـم بـازار 
چاپ و نشـر در دسـت کتاب های کاغذی اسـت. با وجود این که سـرانه مطالعه در ایران 
محـدود بـه چنـد دقیقـه اسـت و مـا یکی از کتاب نخوان های دنیا هسـتیم، امـا باز وقتی به 
فعـاالن بـازار نشـر می رسـیم، هـزاران سـؤال در این خصـوص از آن ها داریـم؛ »چگونه کتاب 
بخوانیـم؟ چگونـه کتـاب بنویسـیم؟ چگونه کتاب پیـدا کنیم؟ چگونه کتـاب دانلود کنیم؟ 
چگونـه کتـاب صوتـی تهیـه کنیـم؟ چگونـه کتاب هـای روز ایران و جهـان را پیدا کنیـم؟« در 
روزهایـی کـه بـا برپایـی نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران مصـادف اسـت، چنـد پاسـخ 
کوتـاه بـه برخـی از ایـن پرسـش ها می دهیـم، پاسـخ هایی کـه بـه کار مراجعـه کننـدگان بـه 

ایـن نمایشـگاه خواهـد آمد.

بهرام  جالل وند
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گاهــی در انســان کمــک می کنــد، بلکــه علــم  مطالعــه نه تنهــا بــه افزایــش دانــش و آ
ثابــت کــرده کــه در حفــظ ســامتی و داشــتن جســمی ســالم نیــز نقــش مهمــی دارد. 
محققــان و دانشــمندان همــواره در حــال بررســی مزایــای مطالعــه بوده انــد. در ایــن 
مطلب بــه نقــل از ایبنــا، به هفــت فایــده جالــب و خواندنــی مطالعه بــر اســاس آخرین 

ــم. ــاره می کنی ــود، اش ــاد می ش ــی ی ــوان کتاب درمان ــه عن ــه از آن ب ــات ک تحقیق

    مطالعه باعث افزایش طول عمر می شود
محققــان دانشــگاه ییــل، از قدیم تریــم و معتبرتریــن دانشــگاه های آمریــکا، در 
ــت  ــر دس ــول عم ــه و ط ــن مطالع ــکار بی ــی آش ــه ارتباط ــود ب ــات خ ــن تحقیق جدیدتری
یافته انــد. در ایــن مطالعــه کــه بــا تحلیــل داده هــای بیــش از ۳ هــزار نفــر از افــراد 
میانســال صــورت گرفتــه، معلــوم شــده کــه افــرادی کــه تنهــا نیــم ســاعت در روز 
مطالعــه می کننــد از افــرادی کــه حتــی ایــن انــدازه مطالعــه را ندارنــد بیشــتر عمــر 
می کننــد و امیدشــان بــه زندگــی نیــز دو ســال بیشــتر اســت. در همیــن مطالعــه 
کیــد شــده و ثابــت شــده کــه  همچنیــن بــر اهمیــت انتخــاب کتاب هــای خــوب تأ
مطالعــه شــاهکارهای ادبــی و آثــار کاســیک، نقــش مهمــی در افزایــش عمــر انســان 
دارد، امــا خوانــدن روزنامــه و مجله هــای مختلــف چنیــن تأثیــر مثبتــی ایجــاد 
کنــده روزنامه هــا نمی تواننــد یــک قســمت واحــد از مغز  نمی کنــد، چــرا کــه مطالــب پرا

را درگیــر کننــد.

    مطالعه درمان درد بسیاری از مشکالت است
امــروزه نســل جدیــد روان درمان هــا، تردیــدی در نقــش کتاب درمانــی در درمــان 
کمــک می کننــد تــا در تجربیــات  بیماری هــا ندارنــد. بــه اعتقــاد آن هــا رمان هــا 
دیگــران ســهیم شــویم و یــک داســتان خــوب را بهتریــن پاســخ بــه بحران هایــی 
فــردی پیــش بیایــد؛ ماننــد مــرگ  کــه ممکــن اســت در زندگــی هــر  می داننــد 
نزدیــکان، طــاق و از دســت دادن شــغل. بــه ایــن ترتیــب آ ن هــا بــه بیمــاران خــود 
متناســب بــا نــوع بیمــاری ای کــه دارنــد خوانــدن رمان هایــی را تجویــز می کننــد. 
ســوزان الدرکیــن، پژوهشــگر و کتاب درمــان، بــه هافینگتــون پســت توضیــح داده 
کــه بســیاری از افــراد دســت کــم یــک بــار در زندگــی ایــن احســاس را داشــته اند کــه 

خوانــدن یــک کتــاب نــگاه و دیدگاهــش را بــه زندگــی تغییــر داده اســت.

    مطالعه موجب رشد احساس همدلی در انسان می شود
خوانــدن رمــان بــه گســترش و بهبــود روابــط مــا بــا دیگــران کمــک می کنــد. در واقــع 
زمانــی کــه رمــان می خوانیــم، قســمت های عمیق تــری از مغزمــان را کــه بــا عواطــف 
کــه  مانــدگار و نــه ســطحی در ارتبــاط اســت بــه کار می بریــم. نتایــج مطالعــه ای 
در ســال 20۱۳ در مجلــه آمریکایــی منتشــر شــد نشــان می دهــد، مطالعــه موجــب 
افزایــش درک و فهــم مــا از دیگــران می شــود. خوانــدن دربــاره زندگــی افــرادی کــه در 
نقاط مختلــف جهــان زندگــی کرده انــد باعــث می شــود تــا از خودمــان فاصلــه بگیریم 

و نســبت بــه حالت هــای عاطفــی دیگــران حســاس تر و در نتیجــه انســان های 
همدل تــری باشــیم.

    مطالعه به تمرکز کمک می کند
ــی را  ــش اثربخش ــد، کاه ــان واح ــک زم ــد کار در ی ــش چن ــه افزای ــل گســترده ب تمای
کــه بــر روی یــک صندلــی نشســته ایم می توانیــم بــا  بــه دنبــال دارد. درحالــی 
چنــد دقیقــه مطالعــه از خودمــان بیــرون بیاییــم و روحمــان را تازگــی بخشــیم و 
قابلیتمــان را بــرای تمرکــز بــر روی یــک امــر واحــد در یــک زمان مشــخص گســترش 

دهیــم.

    مطالعه، حافظه را تقویت می کند
فعالیت هــای روزمــره مــا باعــث می شــود تــا از مغزمــان در فعالیت هــا و افــکار 
مختلفــی به طــور همزمــان اســتفاده کنیــم. در هنــگام مطالعــه بیشــتر کارکردهای 
مغــز مــا بــه حرکــت درمی آینــد و بــر روی یــک مــدار عصبــی واحــد تمرکــز می کننــد. در 
ایــن حالت تــاش خاصــی بــرای بــه خاطــر ســپردن اطاعــات از کتاب هــا و فهــم آن 
صــورت می گیــرد کــه تحریــک بخــش بیشــتری از مغــز را بــه دنبــال دارد کــه خــود 
تمرکــز بیشــتری را نیــز می طلبــد و بــه همیــن ســادگی بــه بهبــود حافظــه کمــک 

می کنــد.

    مطالعه به کاهش استرس کمک می کند
محققــان دیگــری از دانشــگاه ساســکس بریتانیــا نشــان داده انــد کــه مطالعــه، 
گــوش دادن بــه  قوی تریــن ابــزار بــرای مبــارزه بــا اســترس و تأثیــر آن حتــی از 
موســیقی بیشــتر اســت. بــا مشــاهده گروهــی از داوطلبــان کــه در ایــن تحقیــق 
شــرکت کــرده  بودنــد معلــوم شــد کــه اســترس گروهــی کــه مطالعــه را انتخــاب 
کردنــد پــس از 6 دقیقــه تــا 68 درصــد و گروهــی کــه بــه موســیقی گــوش داده بودند 
تــا 6۱ درصــد کاهــش پیــدا کــرد. بــه اعتقــاد ایــن محققــان، اهمیــت زیــادی نــدارد 
کــه کتــاب مــورد مطالعــه یــک رمــان باشــد یــا یــک مقالــه فلســفی. پروفســور دانیــل 
لوئیــس، از پژوهشــگران ایــن دانشــگاه در روزنامــه تلگــراف توضیــح می دهــد کــه 
مطالعــه بــه انســان ایــن فرصــت را می دهــد تــا از نگرانی هــای روزمــره بگریــزد و بــه 

کشــف قلمــرو خیالــی نویســنده روی آورد.

    مطالعه باعث می شود بهتر بخوابیم
دیگــر همــه در ایــن موضــوع اتفــاق نظــر دارنــد کــه صفحــات نمایــش گوشــی های 
هوشــمند و تبلت هــا خــواب را از چشــمان صاحبــان آن هــا می ربایــد و قــرار گرفتــن 
زیــر نــور آبــی ایــن دســتگاه ها بــه کیفیــت خــواب آســیب می رســاند. در عــوض، 
مطالعــه راهــی شــگفت انگیز بــرای تســکین ذهــن مــا شــناخته شــده اســت کــه بــه 

خوابــی ســریع و راحــت کمــک می کنــد. 

کاهش اضطراب با
کتابخوانی
سیما پرورش
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1. سیری در اندیشه های اجتماعی شهید مطهری، 
باقری نصرآبادی، علی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات 

اسالمی، سال۱۳۷۷، ۳۴۴صفحه
نویســـنده در ایـــن کتـــاب، در چهـــار بخـــش بـــه بررســـی 
پرداختـــه  اســـتاد  اجتماعـــی  اندیشـــه های  تحلیـــل  و 
ح مســـئله و دیـــدگاه  اســـت. در بخـــش اول بـــا عنـــوان »طـــر
پرداختـــه  اجتماعـــی  اندیشـــه  تعریـــف  بـــه  تحقیـــق«، 
و اهمیـــت، فرضیـــات و روش تحقیـــق را یـــادآور شـــده 
اســـت. مبانـــی اندیشـــه اجتماعـــی، ویژگـــی روش شناســـی 
اســـتاد، ارجـــاع بـــه نظـــام ارزش هـــا و نقـــش اســـتاد در 
ـــات  ـــا جریان ـــه اســـتاد ب ـــان روشـــنفکری مذهبـــی و مقابل جری
انحرافـــی از جملـــه مباحثـــی هســـتندکه در بخـــش دوم 
مـــورد بحـــث قـــرار گرفته انـــد. در بخـــش ســـوم و چهـــارم 
نظریه هـــای اســـتاد مطهـــری در زمینـــه اصالـــت فـــرد، 
جامعـــه، تکامـــل قشـــربندی و نابرابری هـــای اجتماعـــی 
ـــی،  ـــان توصیف ـــا بی ـــی، ب ـــای اجتماع ـــنت و قانونمندی ه س
ــه  ــرار گرفتـ ــی قـ ــث و بررسـ ــورد بحـ ــادی، مـ ــی و انتقـ تحلیلـ

اســـت.

۲. حکومت دینی از منظر استاد مطهری، قدردان 
قراملکی، محمدحسن، مؤسسه فرهنگی دانش و 

اندیشه معاصر، چاپ اول ۱۳۷۹، ۲۰۸صفحه
در  اســـتاد  اندیشـــه های  حـــاوی  کـــه  کتـــاب  مطالـــب 
بـــاب حکومـــت و دولـــت دینـــی اســـت در ســـه بخـــش 
واقـــع شـــده اند. مشـــروعیت حکومـــت،  بررســـی  مـــورد 
ک و ارســـطو  ـــر، ژان ژا ح شـــده توســـط وب فرضیه هـــای مطـــر
حکومـــت  مشـــروعیت  حکومـــت،  مشـــروعیت  دربـــاب 
معصومـــان)ع( و شـــبهات برخـــی از معاصـــران دربـــاره 
مباحثـــی  جـــزو  معصومـــان)ع(  حکومیـــت  مشـــروعیت 
ــا  ــتند کـــه نویســـنده کتـــاب، در بخـــش اول، بـــه آن هـ هسـ
ــه اســـت. »تحلیـــل والیـــت فقیـــه« عنوانـــی اســـت  پرداختـ
کـــه بخـــش دوم بـــا آن آغـــاز می شـــود و در آن، مباحثـــی 
از قبیـــل مشـــروعیت ادلـــه، تحلیـــل و اختیـــارات والیـــت 
ح گشـــته اســـت. نظریـــه جمهـــوری اســـامی،  فقیـــه، مطـــر
حقـــوق مـــردم و تحلیـــل بعضـــی احـــکام اجتماعـــی دینـــی 
)خشـــونت انگاری دینـــی(، از مقوالتـــی هســـتندکه تحـــت 
عنـــوان »تحلیـــل حکومـــت اســـامی«، در بخـــش ســـوم، 

مـــورد بحـــث قـــرار گرفتـــه اســـت.

3. التقاط و تحجر از دیدگاه شهید مطهری، آژینی، 
محسن، سازمان تبلیغات اسالمی، سال ۱۳۷۹، ۱۶۴ 

صفحه
ع  کتـــاب پیداســـت، موضـــو کـــه از عنـــوان  همان طـــور 
التقـــاط و تحجـــر از منظـــر اســـتاد مطهـــری، مبحثـــی اســـت 
کـــه در ایـــن کتـــاب بـــا توضیحـــات نویســـنده مـــورد توجـــه و 
بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت. مطالـــب کتـــاب طـــی دو فصـــل 
و در چنـــد بخـــش ســـامان یافته انـــد. در دو بخـــش مربـــوط 
بـــه فصـــل اول، موضوعاتـــی از قبیـــل مفهـــوم، انـــواع و 
نمودهـــای التقـــاط، در آثـــار شـــهید مطهری)نقـــد آثـــار 

حکمت مطهر 
کلمات از دریچه 

آشناییباکتابهاییکهدربارهآرایشهیدمطهرینگاشتهشدهاند

شـهید آیت اهلل مرتضی مطهری که امام خمینی)ره( ایشـان را متفکر، فیلسـوف، 
فقیه عالی مقام و اسالم شناس عظیم الشأن نامیدند در زمینه نشر اندیشه های 
متعالـی اسـالم خدمـات بسـیاری را بـه جامعـه ارائـه داد. در ماهـی کـه مصـادف 
کتـاب تهـران اسـت، بـرای  بـا شـهادت ایشـان و مقـارن بـا برپایـی نمایشـگاه بین المللـی 
آشـنایی مخاطبـان بـا نظـرات ایـن متفکـر گران قـدر بـه معرفـی کتاب هایـی کـه درباره ایشـان 
و اندیشـه هایش منتشـر شـده اسـت، می پردازیـم. عالقمنـدان بـه خریـد آثـار شـهید مطری  
نیـز می تواننـد بـا مراجعـه بـه غرفـه انتشـارات صـدرا کـه ناشـر تخصصـی آثـار ایشـان اسـت 
کتاب های مورد نظر خود را تهیه نمایند. بخشـی از سـخنرانی های اسـتاد مطهری شـامل 
3۰۶ ساعت در طرح »ندای مطهر« در ۱۰ لوح فشرده عرضه شده است. نسخه دیجیتال 
 www.motahari.org آثار شـهید مطهری نیز در سـایت اینترنتی انتشـارات صدرا به نشـانی

قابل خریـداری اسـت.

راحله  حسینی
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روشـــنفکران( تنظیـــم شـــده اســـت.فصل دوم نیـــز از پنـــج 
ــه ها  ــر، ریشـ ــواع تحجـ ــده اســـت. انـ بخـــش تشـــکیل گردیـ
و علـــل آن )جهـــل و غـــرور( ریشـــه های تاریخـــی تحجـــر 
اخباری گـــری  اشـــعری گری،  خارجی گـــری،  قبیـــل  از 
و ویژگی هـــای آن ماننـــد رکـــود فکـــری، ضعـــف مبانـــی 
همچنیـــن  و...  ارتجـــاع  قشـــری گری،  عقیدتـــی، 
نمودهـــای تحجـــر، مجموعـــه مباحثـــی هســـتند کـــه در 

ایـــن فصـــل بـــه آن هـــا پرداختـــه شـــده اســـت.

4. مفهوم تاریخ در آثار استاد شهید مطهری، 
پورنورعلی، محمدرحیم، دانشگاه تهران، سال۱۳۷۳

مفهـــوم تاریـــخ در آثـــار و نوشـــته های اســـتاد، موضوعـــی 
ـــه اســـت.  ـــرار گرفت ـــه در ایـــن کتـــاب مـــورد بررســـی ق اســـت ک
بـــه شـــیوه توصیفـــی  از روش تحلیـــل  ایـــن نوشـــته  در 
اســـتفاده شـــده و از همـــه آثـــار منتشـــر شـــده اســـتاد چـــه آثـــار 
ع تاریـــخ  مســـتقیم و چـــه غیرمســـتقیم در مـــورد موضـــو
گردیـــده اســـت. در دیـــدگاه اســـتاد مطهـــری،  اســـتفاده 
مطالعـــه  بـــدون  انســـانی  جامعـــه  تحلیـــل  و  شـــناخت 
ــده  ــتاد عقیـ ــرا اسـ ــت، زیـ ــر نیسـ ــته امکان پذیـ ــخ گذشـ تاریـ
کشـــف قوانیـــن  کـــه تاریـــخ، منبـــع موثقـــی بـــرای  دارد 
ــه  ــه بـ ــنده در ادامـ ــری اســـت. نویسـ ــه بشـ ــر جامعـ ــم بـ کـ حا
ج را، در قالـــب فلســـفه تاریـــخ،  نقـــل از اســـتاد، انتظـــار فـــر
ح کـــرده و ســـیر تکاملـــی تاریـــخ را ســـیری صعـــودی و  مطـــر
کمالـــی در راه پیـــروزی و غلبـــه انســـان های نیک کـــردار 
ــه  ــرای همیشـ ــتم کاران بـ ــلطه سـ ــاه شـــدن دســـت سـ و کوتـ

نـــد. می دا

5. نزاع سنت و تجدد، جعفریان، رسول، انتشارات 
صیدا، ۱۰۹صفحه

نویســـنده در ایـــن کتـــاب بـــه بررســـی مناســـبات فکـــری 
اســـتاد مطهـــری و دکتـــر شـــریعتی پرداختـــه و در آغـــاز بـــا 
ــری آن دو،  ــاف فکـ ــود اختـ ــودن وجـ ــی بـ ــر طبیعـ ــد بـ کیـ تأ
عامـــل تربیـــت فکـــری را در زمینـــه اختـــاف، تأثیرگـــذار 
کـــم  دانســـته اســـت. در ادامـــه، تحـــت عنـــوان »روحیـــه حا
بـــر قشـــر جدیـــد« بـــه بحـــث و بررســـی در زمینـــه اختافـــات 
کـــه در حقیقـــت متأثـــر از تفـــاوت علـــوم  فکـــری آن دو 
ــه اســـت.  ــفی اســـت، پرداختـ ــوم فلسـ جامعه شناســـی و علـ
بحـــث دیگـــر بـــه بیـــان اختـــاف نظـــر در فلســـفه تاریـــخ 
اختصـــاص  شـــریعتی،  و  مطهـــری  اســـتاد  دیـــدگاه  در 
کتـــاب  کـــه در آن نظـــرات اســـتاد مطهـــری دربـــاره  دارد 
ــده  ــتاد آورده شـ ــته های اسـ ــاس نوشـ ــر اسـ ــناس بـ اسام شـ
ح کلـــی ارائـــه دیـــن در آثـــار دکتـــر شـــریعتی« از  اســـت. »طـــر
دیگـــر مباحـــث کتـــاب اســـت کـــه در ضمـــن آن از تفســـیر 
ــی و  ــیری اجتماعـ ــوان تفسـ ــه عنـ ــن بـ ــریعتی از دیـ ــر شـ دکتـ
ــه اســـت. ــرار گرفتـ ــد قـ ــورد نقـ ــده و مـ ــرده شـ ــام بـ دنیـــوی نـ

کام، علی، مؤسسه فرهنگی  6. تفکر فلسفی غرب، دژا
اندیشه معاصر، سال۱۳۷۷، ۵۷۰صفحه

در ایـــن اثـــر بـــر خـــاف عنـــوان کتـــاب، اندیشـــه بســـیاری از 

متفکـــران غـــرب اعـــم از فاســـفه، دانشـــمندان علـــوم تجربـــی و علـــوم انســـانی )الهـــی و غیـــر 
ـــش  ـــف در بخ ـــت. مؤل ـــده اس ـــر ش ـــد، ذک ـــرار گرفته ان ـــتاد ق ـــد اس ـــل و نق ـــورد تحلی ـــه م ـــی( ک اله
ع آسیب شناســـی دینـــی را بـــه  »آسیب شناســـی دینـــی از نظـــر آیـــت اهّلل مطهـــری« 22 موضـــو
آسیب شناســـی عقایـــد دینـــی، معرفـــت دین شناســـان، جامعـــه دینـــی و نهادهـــای دینـــی، 
دســـته بندی نمـــوده و دربـــاره آن هـــا توضیحاتـــی داده اســـت. در بخـــش دیگـــر کتـــاب، 
نظـــرات اســـتاد دربـــاره متفکـــران غربـــی کـــه مـــورد نقـــد ایشـــان قـــرار گرفته انـــد، بیـــان 
کـــه برخـــی از آن هـــا عبارت انـــد از: فیثاغـــورس، ســـقراط، افاطـــون، دکارت،  گردیـــده 

هیـــوم، راســـل و آرنولدتویـــن بـــی و...

کام، علی، انتشارات قطران،  7. نواندیشان مسلمان در اندیشه استاد مطهری، دژا
سال۱۳۷۹، ۳۳۲صفحه

اســـتاد  منظـــر  از  روشـــنفکری  و  »روشـــنفکر  مقولـــه  بـــه  آغـــاز  در  کتـــاب  نویســـنده 
مطهـــری« پرداختـــه و در خصـــوص مباحثـــی از قبیـــل »چیســـتی و کیســـتی روشـــنفکر، 
گفتـــه  شـــاخصه های روشـــنفکر مســـلمان و محاســـن و معایـــب روشـــنفکری« ســـخن 
اســـت. در فصل هـــای اول تـــا هشـــتم، افـــکار و اندیشـــه های متفکرانـــی از قبیـــل عامـــه 
کبـــی،  کوا ســـیدعبدالرحمان  عبـــده،  محمـــد  شـــیخ  اســـدآبادی،  جمال الدیـــن  ســـید 
عامـــه محمـــد اقبـــال الهـــوری از دیـــدگاه اســـتاد، نقـــد و بررســـی شـــده اســـت. بـــه اعتقـــاد 
نویســـنده، ایـــن افـــراد بـــه همـــراه اســـتاد مطهـــری از جملـــه افـــراد دیـــن دار و نواندیـــش 
کـــه بـــه منظـــور دفـــاع از حریـــم و احیـــای دیـــن اســـام در  مســـلمان معاصـــر هســـتند 
دنیـــای دین گریـــز امـــروزی، زحمـــات زیـــادی را متحمـــل شـــده و نامایمـــات بســـیاری را 
ــری  ــری و رهبـ ــتاد مطهـ ــر »اسـ ــی« از منظـ ــی دینـ ــی نوگرایـ ــد. بحـــث »آسیب شناسـ دیده انـ
ـــاره  ح و درب ـــی کتـــاب مطـــر ـــه در فصـــول پایان ـــی هســـتند ک ـــه موضوعات روشـــنفکران« از جمل

آن هـــا بحـــث و بررســـی شـــده اســـت.

8. بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت از دیدگاه مطهری، شریعتی و سیدقطب، 
مرامی، علیرضا، مرکز اسناد انقالب اسالمی، سال۱۳۷۸، ۲۰۰صفحه

ــکیل  ــتار را تشـ ــن نوشـ ــی ایـ ع اصلـ ــو ــر، موضـ ــه متفکـ ــن سـ ــدگاه ایـ ــت« از دیـ ــوم »عدالـ مفهـ
ـــوان »چارچـــوب  ـــردآوری شـــده اســـت. عن ـــب کتـــاب در طـــی پنـــج بخـــش گ می دهـــد. مطال
نظـــری و پیشـــینه تاریخـــی« موضوعـــی اســـت کـــه در بخـــش اول آمـــده و در آن، ضمـــن 
اشـــاره بـــه مفهـــوم عدالـــت در اندیشـــه سیاســـی قدیـــم، بـــه تبییـــن دیـــدگاه ارســـطو و 
افاطـــون پرداختـــه شـــده و آن گاه عدالـــت و اندیشـــه سیاســـی در دیـــدگاه اهـــل ســـنت و 
ــیـ   ــه تاریخـ ــه زمینـ ــی بـ ــوان »نگاهـ ــا عنـ ــت. در بخـــش دوم بـ ــده اسـ ــی گردیـ ــیعه بررسـ شـ
ــران  ــاع ایـ ــتاد مطهـــری«، بـــه بررســـی اوضـ ــریعتی، ســـیدقطب و اسـ اجتماعـــی اندیشـــه شـ
ع  در قـــرن بیســـتم و مصـــر در دوران ســـیدقطب، پرداختـــه و مطالبـــی در ایـــن موضـــو
جمـــع آوری شـــده اســـت. نظریـــه عدالـــت در اندیشـــه سیاســـی ســـیدقطب، شـــریعتی 
و اســـتاد، از دیگـــر مباحثـــی اســـت کـــه در بخش هـــای ســـوم، چهـــارم و پنجـــم تشـــریح و 

بیـــان شـــده اســـت.

9. کتاب شناسی توصیفی استاد شهید مطهری، حبیبی، سلمان، مرکز 
پژوهش های اسالمی صدا و سیما، سال ۱۳۸۳، ۲۸۷صفحه

ج نهـــادن بـــه اســـتاد مطهـــری، در عرصـــه فعالیت هـــای  در ایـــن کتـــاب بـــه منظـــور ار
علمـــی و بـــا هـــدف آشـــنایی هرچـــه بیشـــتر بـــا آرا و اندیشـــه های ایشـــان و اســـتفاده از آن هـــا 
در زمینه هـــای مختلـــف، آثـــار مربـــوط بـــه آن حکیـــم فرزانـــه معرفـــی شـــده اســـت. در 
واقـــع در تدویـــن ایـــن کتـــاب تمـــام کتاب هـــا، پایان نامه هـــا، مقاله هـــا و آنچـــه گمـــان 
ــت.  ــه اسـ ــرار گرفتـ ــی قـ ــورد بررسـ ــد، مـ ــده باشـ ــه ای در آن آمـ ــه گونـ ــتاد بـ ــام اسـ ــت نـ می رفـ
ایـــن کتـــاب از ســـه بخـــش کتـــاب، پایان نامـــه و مقالـــه، تدویـــن شـــده؛ بخـــش اول شـــامل 
ــه را  معرفـــی و توصیـــف 2۱۴کتـــاب اســـت. بخـــش دوم معرفـــی و توصیـــف ســـی پایان نامـ
ــاره  ــه دربـ ــوان مقالـ ــه ۱۴00 عنـ ــک بـ ــی نزدیـ ــه معرفـ ــز بـ ــوم نیـ ــود. بخـــش سـ ــامل می شـ شـ

اندیشـــه و شـــخصیت اســـتاد مطهـــری می پـــردازد. 
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اصابــت کــرده و خونریــزی شــدیدی داشــت. گــروه خــون او 
O منفــی بــود. بانــک خــون بیمارســتان هــم کمبــود خــون 
داشــت؛ بــه خصــوص گروه هــای منفــی کــه بــه ســختی تهیــه 

. می شــد
کلــی تــا قبــل از شکســت حصــر آبــادان، یکــی از  بــه طــور 
کمبــود خــون  مشــکات مهــم هــر ســه بیمارســتان آبــادان 
شــدید  خونریزی هــای  دچــار  معمــواًل  مجروحــان  بــود. 
می شــدند و نیــاز بــه چنــد واحــد خــون داشــتند. از طرفــی 
بیشــترین خــون مــورد نیــاز نیــز در منطقــه تهیــه می شــد. 
خــون  بانــک  مســئولین  آذرنیــا  آقــای  و  وزیــری  خانــم 

بودنــد.  طالقانــی  بیمارســتان 
خواهــران  و  بودنــد  خــون  تأمیــن  نگــران  همیشــه  آن هــا 
امدادگــر از منابــع اصلــی تأمیــن خــون بودنــد. بــه یــاد دارم 
در بیمارســتان امدادگــران، فرشــته بــدری کــه گــروه خونــش 
بــود بــه خاطــر اهــدای ضــروری خــون بــه یــک  Oمنفــی 
رزمنــده، جنیــن چهارماهــه اش را ســقط کــرد. هیچ وقــت او 
ع اظهــار ناراحتــی  و همســرش آقــای اســماعیلی از ایــن موضــو
واجــب  خودشــان  بــر  را  رزمنــده  جــان  نجــات  و  نکردنــد 
می دانســتند. بچه هــای امدادگــر طالقانــی هــم مرتــب بــرای 
نجــات رزمنــدگان خــون هدیــه می کردنــد و هــر کــدام از مــا در 

عــرض شــش مــاه حداقــل ســه بــار خــون می دادیــم.
کثــر بچه هــا مثبــت بــود و نمی توانســتیم  گــروه خــون مــن و ا
کنیــم. ضیایــی عمــل شــد و ســاعت ۱0  کمــک  بــه ضیایــی 
شــب او را بــه ریــکاوری بردیــم. او در حالــت بیهوشــی شــروع 
بــه خوانــدن دعــای کمیــل کــرد. دعــای کمیــل را از اول تــا آخــر 
ــا صوتــی حزیــن خوانــد. پرســتار ریــکاوری مــا را صــدا  حفــظ و ب
کــرد. همــه دور ضیایــی جمــع شــدیم و اشــک ریختیــم. چهــره 
ضیایــی ســفید و بی رنــگ بــود و حالــت محتضــر را داشــت، 
امــا صدایــش جــوان و رســا بــود. تــا آخریــن لحظــه دعــا و قــرآن 
خوانــد. فشــار خونــش پاییــن بــود. خــون زیــادی از دســت داده 
بــود. ضیایــی نزدیــک اذان صبــح بــه شــهادت رســید. مــن و 
ســه نفــر از پرســتاران برانــکارد ضیایــی را تــا ســردخانه بدرقــه 

کبــر گفتیــم...« کردیــم و پشــت ســرش اهّلل ا

برای دل دیگران 
می نویسم

خوانشبخشیازیککتاب؛خاطراتدفاعمقدس
امدادگرهاللاحمر

از  کـه  اسـت  مقـدس  دفـاع  دوران  امدادگـران  از  یکـی  رامهرمـزی،  معصومـه 
سـال ۱3۵۹ و در سـن ۱4 سـالگی بـه عنـوان امدادگـر، از پشـتیبانی هالل احمـر 
جنـوب کشـور بـه جبهه هـای حـق علیـه باطـل اعـزام شـد. دختـری کـه علی رغـم 
محدودیت های بسیار، توانست حضوری پررنگ در دفاع مقدس داشته باشد. »یکشنبه 
آخر« خاطرات معصومه رامهرمزی از جنگ است؛ سقوط و بعد از آن، فتح خرمشهر از دید 
یـک دختـر ۱4 سـاله آبادانـی کـه در ایـن مـدت در پشـت جبهـه فعالیت می کـرد. این کتـاب در 
۲3۱ صفحه در سال ۱3۸۲ از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و ترجمه انگلیسی آن نیز در 

نمایشـگاه بین المللـی کتـاب فرانکفـورت بـا عنـوان Eternal Fragrance عرضـه شـد.

بهاره خادم

نویســنده، ایــده اولیــه کتــاب را از ســه دفترچــه خاطــرات زمــان جنــگ کــه حــوادث و اتفاقــات 
روزانــه را در آن هــا می نوشــته اخــذ کــرده اســت. بازنویســی ایــن خاطــرات از ســال 80-79 آغــاز 
و در ســال ۱۳82 بــه اتمــام رســیده اســت. او در ابتــدای کتــاب بــا اشــاره بــه یادداشــت خاطــرات 
روزانــه خــود در دوران جنــگ می نویســد: »در ســال های جنــگ، دفترچــه یادداشــت کوچکــی 
داشــتم کــه گاه و بــی گاه چیزهایــی در آن می نوشــتم. نوشــته هایی بــرای دل خــودم بــود. 
گاهــی هــم نوشــته هایم را پــاره می کــردم و دور می ریختــم.  می نوشــتم و آرام می شــدم. 
امــروز بــه ایــن نیــت خاطراتــم را می نویســم کــه دیگــران بخواننــد. امــروز بــرای دل کســانی 
گــر هــم نیســتند، بخواننــد و همــدل و  کــه همــدل مــن و امثــال مــن هســتند. ا می نویســم 

هم نــوا شــوند.«
ــام ضیایــی  بخشــی از ایــن کتــاب را می خوانیــد: »در شــب جمعــه ای مجروحــی ۱9 ســاله بــه ن
ــادی  ــه جثــه ریزنقــش او ترکش هــای زی ــود. ب ــد. او از قــم اعــزام شــده ب ــاق عمــل آوردن ــه ات را ب



مـروری بـر مهم تریـن رخدادهـای فرهنگی و هنری مانند مراسـم انتخاب 
چهـره سـال هنـر انقـاب، بررسـی فیلم هـای »بـه وقـت شـام« و »فیلشـاه« 
کرمانشـاه بخشـی از مطالـب  و برپایـی نمایشـگاه هنـری بـا موضـوع زلزلـه 
ایـن بخـش از »مهـر و ماه« اسـت. گزارشـی از یک تحقیـق تازه درخصوص 
کنـار انتشـار  سـابقه زبـان فارسـی در شـرق آسـیا، آمـوزش خاطره نویسـی در 

ج شـده اسـت.  یـک خاطـره خواندنـی نیـز در ایـن بخـش از مجلـه در

 شـیرینی قلـم حسـام  نبـرد عقـل و جهـل  در آسـمان دیـن  هق هـق هنـر در 
آغـوش کرمانشـاه   تنهـا شـکوفه بهـاری  فیلشـاه، سـکوی پرتـاب انیمیشـن 

کام شـرق   ایـران  چگونـه خاطـرات خـود را بنویسـیم؟  شـیرینی 

فرهنگ و هنر
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کنیــم. در ایــن  اســتقامت ورزیــده و مســیر را درســت طــی 
ــدارد کســی  ــد وگرنــه ضــرورت ن صــورت انقالبــی خواهیــم مان
کنــون هــم انقالبــی باشــد. در صــدر انقــالب حضــور داشــته و ا
کیــدات  رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی بــا اشــاره بــه تأ
مقــام معظــم رهبــری بــر بینــش و بصیــرت انقالبــی اظهــار 
داشــت: بصیــرت یعنــی دشــمن را بــا دوســت اشــتباه نگیریــم، 
ضمــن این کــه در طــول زمــان ایــن بینــش را حفــظ کنیــم و 
بــا فرســایش زمــان در شــناخت دشــمن دچــار اشــتباه نشــویم.
خاموشــی بــا اشــاره بــه مدافعــان حــرم گفــت: هــر وقــت دربــاره 
ــر هســتند،  آن هــا مطالعــه می کنــم می بینــم خیلــی از مــا جلوت
چــون بصیرتــی دارنــد کــه نقشــه و طراحــی جدیــد دشــمنان 
علیــه جهــان اســالم را می شناســند و تشــخیص می دهنــد. 
گفــت: در آیــات  وی بــا اشــاره بــه آیــه ای از ســوره »طــالق« 
بیــان  و  کیــد  تأ حریم هــا  رعایــت  بــه  ســوره  ایــن  پایانــی 
کســی حریم هــا را بشــکند، بــه عــذاب شــدید  گــر  می شــود ا
بــه وحــی توجــه  بایــد  دچــار می شــود. ســپس می فرمایــد 
داشــت و از ولــّی خــدا تبعیــت کــرد تــا از ظلمــت رهــا شــده بــه 
ســمت نــور برویــم؛ بنابرایــن راه برون رفــت از مشــکالت، 

داشــتن بصیــرت و تبعیــت از رهبــر انقــالب اســت.
گــر هنرمنــدی  گفــت: ا رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی 
در هفتــه هنــر انقــالب اســالمی بــه عنــوان برگزیــده تعییــن 
می شــود، بــه معنــای صالحیــت نداشــتن دیگــر کاندیداهــا 
نیســت، ضمــن این کــه پیشــنهاد می کنــم مجموعه هــای 
کار را انجــام دهنــد و مــا صرفــًا متولــی هنــر  دیگــر هــم ایــن 

نیســتیم. انقــالب 

    تقدیر از متولیان طراحی برج هنر ایالم
در ادامــه، مجــری مراســم توضیــح داد کــه طراحــی و ســاخت 
ج هنــر ایــالم در دســت اجراســت و بــه همیــن جهــت قاســم  بــر
مدیــرکل  جعفریــان  همــراه  بــه  ایــالم  اســتاندار  ســلیمانی 
عمرانــی  معــاون  کرمــی  احمــد  اســتان،  شهرســازی  و  راه 
اســتانداری و فرهــادی مشــاور اســتانداری مــورد تقدیــر قــرار 

گرفتنــد.
ایــران  یــک  ایــالم  گفــت:  کوتــاه  ســخنانی  در  ســلیمانی 
کوچــک اســت و مردمــش در کــوه و دشــت 8 ســال پابه پــای 
مــردم ایــران مقابــل دشــمن بعثــی ایســتادگی کردنــد. ایــالم 
ســرزمین عجیبــی اســت و بــا داشــتن نفــت، مــرز و... دچــار 
فقــر و محرومیــت اســت و ایــن فقــر در حــوزه فرهنــگ هــم 
وجــود دارد و نخســتین حرکــت بــرای رفــع آن، تصمیــم بــر 
ج هنــری ایــالم اســت. همچنیــن در حرکــت دوم،  ســاخت بــر
زمیــن مناســبی بــرای ســاخت فرهنگســرا در ایــالم در نظــر 

گرفتیــم.

    شیرینی قلم حسام، دشواری جنگ را
 قابل تحمل می کند

ــه معرفــی کاندیداهــای چهــره ســال  بخــش بعــدی مراســم ب
هنــر انقــالب از زبــان دوســتان و در قالــب کلیــپ اختصــاص 
داشــت. در ابتــدا، مرتضــی ســرهنگی، نویســنده و چهــره 
برگزیــده هنــر انقــالب اســالمی در ســال 93، دربــاره حمیــد 

شیرینی قلم حسام
گزارشی از مراسم معرفی چهره سال هنر انقالب

بـه ابتـکار حـوزه هنـری سـازمان تبلیغـات اسـامی از سـال 1393 در هفتـه آخـر 
فروردیـن، همزمـان بـا سـالروز شـهادت سـید مرتضـی آوینـی، هفتـه هنـر انقـاب 
برگزار و طی آن از »چهره سـال هنر انقاب اسـامی« تجلیل می شـود. در مراسـم 
امسال نیز چهره سال 96 هنر انقاب از میان حمید حسام )نویسنده دفاع مقدس(، حسن 
روح االمیـن )نقـاش و گرافیسـت(، محمدرضا دوسـت محمدی )گرافیسـت(، محمدحسـین 

مهدویـان )کارگـردان( و مهـدی نقویـان )مستندسـاز(  معرفـی و تقدیر شـد.

محمدصادق سلیمی

    انقالبی ماندن
ــا اشــاره بــه آیــه کریمــه ای کــه  حجت االســالم ســیدمهدی خاموشــی در ابتــدای ایــن مراســم ب
جهــاد در راه خــدا و بــه جــای آوردن حــق آن را بیــان می کنــد، گفــت: جهــاد در فقــه معانــی 
کبــر  کــه بــه جهــاد ا کــه مهم تریــن معنــی آن جهــاد درونــی و بیرونــی اســت  مختلــف دارد 
ــاد  ــق جه ــی از مصادی ــالمی یک ــالب اس ــزود: انق ــود. وی اف ــر می ش ــر تعبی ــاد اصغ ــس( و جه )نف
و مبــارزه علیــه طاغــوت بــود. شــرط انقــالب کــردن دلیــل بــر انقالبــی مانــدن نیســت، بایــد 
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حســام گفــت: بــا این کــه بــا بخــش زیــادی از ســختی های 
جنــگ در کتاب هــای آقــای حســام مواجه ایــم، امــا شــیرینی 
قلــم او ایــن دشــواری ها را بــرای مــا قابــل تحمــل و دلپذیــر 

. می کنــد
گرافیســــت، دربــاره  سپــــس مســعود نــــجاتــــــی، هنرمنــــــد 
دوســت  محمدی گفــت:  آقــای دوســت  محمدی در فضــای 
رســانه و مطبوعــات شــناخته شــده اســت و بــه عنــوان مــدرس 
تمام عیــار در دانشــگاه تهــران هــم تدریــس می کنــد. وی ادامــه 
داد: ایشــان متخلــق بــه اخــالق اســالمی اســت، چیــزی کــه 
کمتــر از هنرمنــدان انتظــار مــی رود. آقــای دوســت محمدی 
گفتــارش مراقبــت  ماننــد یــک طلبــه بــه شــدت از رفتــار و 
می کنــد و ایــن شــاید بــه دلیــل تربیــت در خانــواده  ای روحانــی 

و ســال ها زندگــی در شــهر قــم اســت.

    خلق نقاشی های عاشورایی با الهام از موسیقی
کارگــردان و بازیگــر تئاتــر، متنــی  کــورش زارعــی،  در ادامــه 
کــرد. ســپس آریــا  بــا مفهــوم شــهید آوینــی قرائــت و اجــرا 
عظیمی نــژاد، آهنگســاز، دربــاره حســن روح االمیــن ســخنانی 
خــاص  بنــدگان  برخــی  بــه  خداونــد  گفــت:   و  کــرد  ایــراد 
خــودش لطــف می کنــد و اجــازه می دهــد بــرای لحظاتــی 
گــوش و زبــان بــرای معرفــی انســان های بــزرگ  چشــم و 
باشــند و روح االمیــن یکــی از آن هاســت. وی افــزود: پــس 
کــه  از آشــنایی بــا حســن روح االمیــن او برایــم توضیــح داد 
»ســاقی  آلبــوم  شــنیدن  بــا  را  عاشــورایی اش  نقاشــی های 
سرمســت« بنــده و الهــام از آن کشــیده اســت. عظیمی نــژاد 
کــرد: می تــوان هنرمنــد مؤلــف را از  در پایــان خاطرنشــان 
هنرمنــدی کــه از جامعــه و دولــت و حکومــت طلبــکار نیســت، 

کــرد. جــدا 

    حرف هنرمندانه
ســید محمــود رضــوی، تهیه کننــده فیلم هــای محمدحســین 
مهدویــان، دربــاره ایــن کارگــردان جــوان گفــت: روزی بــه مــا 
و امثــال جمــع حاضــر در ایــن مراســم، ایــراد وارد می کردنــد 
کــه شــما وقتــی می خواهیــد حــرف خــوب بزنیــد، هنــر آن را 
گــر حــرف خــوب هــم بزنیــد، نمی توانیــد مــردم را  نداریــد، یــا ا
پــای ســخنانتان بیاوریــد. وی افــزود: فکــر می کنــم ویژگــی 
کــه هــم حــرف خــوب می زنــد، هــم  مهدویــان ایــن اســت 
ســخنش  پــای  را  مــردم  هــم  و  می زنــد  حــرف  هنرمندانــه 

. ند می نشــا
آخریــن فــردی کــه دربــاره مهــدی نقویــان بــه عنــوان آخریــن 
ــدا ســخن گفــت، ســلیم غفــوری، مدیــر شــبکه مســتند  کاندی
بــود کــه اظهــار داشــت: »مســتند« یکــی از عرصه هایــی اســت 
ــه پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی، هنرمنــدان انقالبــی در  ک
آن خــوش درخشــیدند؛  از نســل قدیــم ماننــد رضــا برجــی تــا 
نســل جدیــد کــه در ســال های اخیــر توانســتند آثــار مانــدگاری 
ــان هــم جــزو ایــن مستندســازان  را خلــق کننــد و مهــدی نقوی
توانمنــد و دغدغه منــد اســت. وی بــا اشــاره بــه وقایــع ســال 
کــه غبــار فتنــه کشــور را فــرا گرفتــه  88 افــزود: در شــرایطی 
ج از دیــد« خــود نقــش مهمــی در رفــع  بــود، نقویــان بــا »خــار

ــت. ــور داش ــت کش ــخ درس ــان تاری ــا و بی تردیده

    نحوه انتخاب هنرمند برگزیده سال
محســن مؤمنــی شــریف، رئیــس حــوزه هنــری هــم در ادامــه 
ایــن مراســم طــی ســخنانی گفــت: در آســتانه چهلمیــن ســال 
پیــروزی انقــالب اســالمی الزم اســت رجعتــی بــه آرمان هــا و 
فرمایشــات امــام)ره( داشــته باشــیم. رئیــس حــوزه هنــری 
شــهادت  و  حججــی  محســن  شــهید  بــه  اشــاره  ضمــن 
ــه اش اظهــار داشــت: شــهید حججــی یــک »آتــش  هنرمندان
ــالب  ــات انق ــی ادبی ــود و در معرف ــا ب ــام معن ــه تم ــار« ب ــه اختی ب

در زادگاهــش نجف آبــاد نقــش بســزایی داشــت.
ســال  برگزیــده  هنرمنــد  انتخــاب  چگونگــی  دربــاره  وی 
توســط حــوزه هنــری توضیــح داد: 55 نفــر از صاحبنظــران 
کاندیــدا را در همــه  و بــزرگان عرصــه فرهنــگ و هنــر، 14 
رشــته ها انتخــاب کردنــد. در مرحلــه دوم بــار دیگــر از ایــن 
را  رأی  بیشــترین  نفــر   5 کــه  کردیــم  نظرســنجی  بــزرگان 
کاندیداهــا، نفــر برگزیــده  آوردنــد و مجــددًا از میــان ایــن 
انتخــاب شــد. مؤمنــی ادامــه داد: انتخــاب چهــره ســال هنــر 
کــه  ک هایــی انجــام می شــود  انقــالب بــا شــاخص ها و مال

از جملــه آن هاســت. اقبــال عمومــی  و  جریان ســازی 

    یک عشق
حــروف  ترتیــب  بــه  معرفی شــده  کاندیداهــای  ادامــه،  در 
بــا تندیــس و معــادل  از آخــر روی صحنــه آمدنــد و  الفبــا 
ریالــی 5 ســکه بهــار آزادی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. نوبــت 
بــه آخریــن نفــر، یعنــی »حمیــد حســام«  کــه رســید، مجــری 
مراســم او را بــه عنــوان چهــره ســال هنــر انقــالب معرفــی کــرد 
و وی بــا تشــویق حاضــران، تندیــس و معــادل ریالــی 22 

کــرد. ســکه بهــاری آزادی را دریافــت 
شــهبازی  شــهید  نــام  ذکــر  بــا  ســخنانی  در  ســپس  وی 
همــت،   شــهید  همرزمــان  از  و  دوکوهــه  فرماندهــان  از 
در  گفــت:  متوســلیان  احمــد  حــاج  و  همدانــی  شــهید 
یــک  بلکــه  نبــود،  یــک دغدغــه  60 دیده نشــدن  دهــه 
ــده  ــگ ش ــان کمرن ــا گــذر زم ــن عشــق ب ــود، امــا ای عشــق ب
کســی  اســت. ایــن نویســنده دفــاع مقــدس ادامــه داد: 
کــه در  کنــد  می توانــد از ســیم خاردارهای دشــمن عبــور 
گیــر نکــرده باشــد. حســام در  ســیم خاردارهای نفســش 
کاندیــدای دیگــر تبریــک می گویــم  گفــت: بــه 4  پایــان 
قرنــی  اویــس  ماننــد  کــه جنگ نادیــده، عاشــق شــدند؛ 
کــه پیامبــر)ص( را ندیــد امــا بــا صــدای حضــرت عاشــق 

. شــد
از ســال 1393 و بــه ابتــکار حــوزه هنــری، روز بیســتم فروردین 
همزمــان بــا ســالروز شــهادت ســیدمرتضی آوینــی، هفتــه هنــر 
انقــالب برگــزار و طــی آن از »چهــره ســال هنــر انقــالب اســالمی« 
در  می شــود.  تجلیــل  آزادی  بهــار  ســکه   22 اهــدای  بــا 
دوره هــای پیشــین بــه ترتیــب مرتضــی سرهنگی)نویســنده 
و پژوهشــگر(، مجیــد مجیدی)کارگــردان( و ســید مســعود 
شــجاعی طباطبایی)کاریکاتوریســت( بــه ایــن عنــوان دســت 

یافته انــد.

حميد حسام: 
کسی می تواند از 
سيم خاردارهای 

دشمن عبور کند که 
در سيم خاردارهای 

نفسش گير 
نکرده باشد. به 

4 کاندیدای دیگر 
یم  تبریک می گو

که جنگ نادیده، 
عاشق شدند؛ 

مانند اویس قرنی 
که پیامبر)ص( را 

ندید اما با صدای 
حضرت عاشق شد
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خارجــی آن پیــر داغــر، خالــد الســید، رامــی عطــاءاهلل، لیــث 
مفتــی، منــذر زین الدیــن، جوزیــف ســالمه، علــی ســکر، محمــد 
شــعبان، ســامر خلیلــی و ســینتیا کــرم هســتند. بــه وقت شــام در 
سی وششــمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر موفــق بــه دریافــت 
غ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن موســیقی متــن و  ســیمر
ــا بهره منــدی  گــذاری شــد. در مطلــب پیــش رو ب بهتریــن صدا
از نقدهــای منتشــر شــده بــر ایــن اثــر بــه معرفــی و بررســی آن 

می پردازیــم.

    دوری پدران و فرزندان
اول  نقــش  بازیگــر  شــخصیت پردازی  در  اولیــه  ســکانس 
فیلــم کــه خلبــان جوانــی بــه نــام علــی رســتمی،  بــا بــازی بابــک 
ــا فیلم هایــی  ــی ب ــی برمــی دارد. عل ــان اســت قــدم خوب حمیدی
بازگشــت  انتظــار  کــه چشــم  پا به ماهــش  بــرای همســر  کــه 
کــه بیــن او و پــدرش  اوســت ارســال می کنــد و حرف هایــی 
ــه کار  ــان کهن ــه از خلبان ــر ک ــازی  هــادی حجازی ف ــا ب یونــس، ب
جنــگ عــراق، بوســنی و لبنــان اســت رد و بــدل می شــود، ابعــاد 
شــخصیتی ایــن شــخصیت را تکمیــل می کنــد. روحیــات ایــن 
شــخصیت امــا بــا شــکل آشــنای رزمندگانــی کــه در ذهــن مــا 
نقــش بســته اند فاصلــه زیــادی دارد. شــاید بــه نظــر برســد او 
ــرای  ــًا ب ــا صرف ــت ی ــی نیس ــش راض ــا داع ــرد ب ــورش در نب از حض
همراهــی پــدرش دســت بــه ایــن کار زده، ضمــن این کــه بــه 
گویــی در  انــدازه پــدرش در مقابــل داعــش مقــاوم نیســت و 
ــه  حالــت شــوک قــرار دارد، چــرا کــه از چیــزی کــه می ترســیده ب

ســرش آمــده اســت.
تمــام  وجــود  بــا  خلبــان  پســر  و  پــدر  ایــن  فیلــم  ادامــه  در 
ــافرانش  ــا و مس ــاندن هواپیم ــالم رس ــرای س ــه ب ــی ک تالش های
مجبــور  و  اســیر  داعــش  دســت  بــه  می کننــد،  دمشــق  بــه 
بــه مقابلــه بــا یــک عملیــات انتحــاری می شــوند. در ایــن 
خــود  از  آرام  شــخصیتی  لحظــه  ایــن  تــا  کــه  علــی  زمــان 
بــا  و  می شــود  تمام عیــار  مبــارزی  بــه  تبدیــل  داده  نشــان 
می کنــد.  خنثــی  را  داعشــیان  نقشــه های  جان فشــانی 
فیلــم بــا یــک تصویــر از گســترش داعــش در عــراق و ســوریه 
و  می شــود  آغــاز  ایرانــی  خلبانــان  پیشگامی کمک رســانی  و 
بــا یــک ســکانس  بــاز زیبــا و بــا فیلمبــرداری جــذاب از ارســال 
محاصــره  در  محصــور  مــردم  بــه  غذایــی  محموله هــای 
داعــش تکمیــل می شــود کــه بی شــباهت بــه ســکانس اولیــه 

نیســت. »چ«  فیلــم 

    غصه و قصه ما
کارگــردان در فیلــم را خلــق جهــان  گــر وظیفــه اصلــی یــک  ا
داســتان بدانیــم و ایــن مســئله را شــاخصی بــرای موفقیــت 
یــک فیلمســاز تلقــی کنیــم، بایــد بــرگ برنــده بــه وقــت شــام 
را کارگردانــی آن بدانیــم. حاتمی کیــا در ایــن فیلــم توانســته 
بیننــده ایرانــی را تــا تدمــر ســوریه ببــرد و او را نگــران مــردم 
اســیر در چنــگال حیوانــات انســان نمایی بــه نــام داعــش 
کنــد. بیننــده مظلومیــت ســوریه را ایــن بــار از دریچــه گنــگ 
رســانه ها نمی نگــرد، بلکــه غصــه او را غصــه خــود و قصــه او 
را قصــه خــود می پنــدارد و خــود را بــا دختــر مســیحی کاپیتانیــا 

ــرداد  ــل خ ــانه ای اوج، در اوای ــری رس ــازمان هن ــرمایه گذاری س ــا س ــا ب ــاخته حاتمی کی ــن س آخری
مــاه 1396در لوکیشــن مربــوط بــه یکــی از فرودگاه هــای نظامــی در تهــران آغــاز و در ادامــه در 
لوکیشــن های متعــددی از جملــه شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس، پایــگاه هوایــی شــیراز، 
اصفهــان، روســتاهای اطــراف شــهریار و شــهر دمشــق در ســوریه فیلمبــرداری شــد. ایــن فیلــم 
در روز 29 شــهریور1396 بــه پایــان رســید و همزمــان بــا فیلمبــرداری، تدویــن آن توســط مهــرداد 
خوشــبخت انجــام شــد. هزینــه ســاخت ایــن فیلــم بــه گفتــه احســان محمدحســنی، رئیــس 
ســازمان اوج، در حــدود 8 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده  و کارن همایون فــر ســازنده موســیقی 
ــان، هــادی حجازی فــر، عبدالرضــا  ــم بابــک حمیدی ــی ایــن فیل ــود. بازیگــران ایران ــم ب ایــن فیل
نصــاری، رزاق رادا، منصــور نواصــری، افشــین طالبــی، وحیــد عبــداهلل زاده، عزیــز نقــدی، 
قــدرت اهلل بیــات، مالــک آبســاالن، جــالل نجفــی، علــی عبــادی، جــالل زنــدش و بازیگــران 

نبرد عقل و جهل 
در آسمان دین

درباره آخرین تصویری که حاتمی کیا ثبت کرد

فیلـم »بـه وقـت شـام« آخریـن اثـر ابراهیـم حاتمی کیـا؛ کارگـردان صاحـب سـبک 
سـینمای ایـران، راوی داسـتان دو خلبـان ایرانـی اسـت که برای نجات عـده ای از 
مـردم شـهر تدمـر در کشـور سـوریه بـه آن جـا می رونـد تـا هواپیمـای سـوری را کـه 
زمین گیـر شـده و بـه دلیـل نبـود خلبـان، نیروهـای نظامـی قادر نیسـتند از این شـهرخارجش 

کننـد بـه دمشـق ببرند.

نگین ساجدی



فرهنگ و هنر
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کــه  بــالل، یونــس و علــی همــراه می کنــد. ایــن همراهــی را 
گاهــی لنــگان اســت و اغلــب چابــک، می تــوان شــاخصی 
ــروژه ای را  ــن پ ــهل چنی ــدان س ــی نه چن ــه کارگردان ــت ک دانس

می دهــد. جلــوه  موفــق 
فیلــم بــا روایــت یــک داســتان ســاده، بســیار موفــق عمــل 
کترهــای فیلــم خیلــی روان و البتــه  کــرده؛ داســتانی کــه کارا
فواصــل  در  اتفاقــات  و چیدمــان  روایــت می کننــد  جــذاب 
ایجــاد  مخاطــب  بــرای  را  تعلیــق  حــس  مناســب  زمانــی 
کشــن  جــذاب، میزانســن  می کنــد. همچنیــن صحنه هــای ا
پختــه و صحنه هــای خــوب دکوپــاژ شــده اش تحســین هــر 
بــه  بــه همــراه دارد. حتــی گاه صحنه هایــی  را  بیننــده ای 
چشــم بیننــده می خــورد کــه شــبیه بــه آن را در آخریــن فیلــم 
از ســری Mad Max می تــوان دیــد. نبــرد جــذاب ماشــین ها، 
کــه  کــردن هواپیمــا در شــرایط عجیــب و هــر چیــزی  بلنــد 
کشــن خــوب بی نیــاز کنــد، امــا یــک  بیننــده را در دیــدن یــک ا

کار می لنگــد و آن شــخصیت پردازی اســت. جــای 

    تالطم قهرمان
نگاهــی بــه آثــار قبلــی حاتمی کیــا نشــان می دهــد قهرمــان 
بــرای او بــه خــودی خــود ارزش نــدارد. حــاج کاظــم آژانــس 
در  کــه  کارهایــی  واســطه  بــه  اســت  قهرمــان  شیشــه ای 
کار نــه چنــدان قهرمانانــه  جنــگ انجــام داده، ولــی یــک 
گروگانگیــری انجــام می دهــد. علــی در ایــن فیلــم امــا  در 
کــه حتــی  کارهــای قهرمانانــه ای  قهرمــان نیســت، بلکــه 
بــا تــرس، تردیــد و حســرت انجــام می دهــد او را تبدیــل بــه 
ــدر،  ــرای گذشــتن از پ ــا آخریــن لحظــه ب قهرمــان می کنــد. او ت
ــرد و آن گاه  ــد دارد، امــا تصمیــم می گی همســر و فرزنــدش تردی
تبدیــل بــه قهرمــان می شــود. امــا بــه واقــع آیــا بیننــده ایــن 
کتــری بــا ویژگی هایــی  فیلــم مجــاب می شــود کــه چنیــن کارا
کــه در فیلــم از او بــه نمایــش گذاشــته شــده دســت بــه ایــن 
حــد  در  کترهــا  کارا شــخصیت پردازی  نه تنهــا  بزنــد؟  کار 
در  نیــز  بازیگــران  بلکــه  نیســت،  اندازه هــای حاتمی کیــا  و 
بعضــی  در  و  نشــدند  ظاهــر  خودشــان  اندازه هــای  و  حــد 
صحنه هــا بــا بــازی تصنعــی بیننــده را کامــاًل پــس می زننــد. از 
نمونه هــای ایــن صحنه هــا ســکانس ســر بریدن هــای معبــد 
کــه جــدای از شــباهت های پــالن بــه پــالن بــا  پالمیراســت 
فیلــم »میــوز مکــس دیوانــه«، سکانســی اســت کــه بازیگــری 
چنــدان دلچســبی نــه از قربانیــان و نــه از داعشــی ها ارائــه 

. هــد نمی د

داعشــی های فیلــم حاتمی کیــا هــم یــا دیوانه هــای افسارگســیخته ای هســتند کــه بــا اعمــال 
غلوشــده و عصبــی دســت بــه جنایــت می زننــد و یــا خارجی هایــی هســتند کــه نــه بــا اعتقــاد، 
گــون یــا عقده گشــایی های روانــی بــه میــدان آمدنــد و بــه شــکلی  بلکــه بــه خاطــر منافــع گونا
فجیــع کشــته می شــوند. امــا بــا ایــن حــال نفــس ایــن ماجــرا و رفتــن بــه ســراغ موضوعــات 
کار دشــواری اســت. حاتمی کیــا در ایــن خصــوص می گویــد:  پر التهابــی همچــون داعــش 
مــن روزی همــه گــروه را جمــع و اجبــار کــردم تــا همــه فیلم هایــی کــه داعشــی ها ســاخته  و در 
ــا  ــه را ب ــراش، هم ــای دلخ ــربریدن و صحنه ه ــم از س ــد، اع ــش کردن ــی پخ ــبکه های اجتماع ش
گزجــره اســت و مــن تــالش کــردم تــا جایــی کــه  هــم نــگاه کنیــم. ترکیــب داعــش بــه شــدت ا

گزجــره بــودن را در بســتر قصــه نشــان دهــم. امــکان دارد ایــن ا
از ســوی دیگــر نمی تــوان شــخصیت های اصلــی فیلــم را بــا تســامح مــورد بررســی قــرار داد؛ 
چــرا کــه اصــواًل رابطــه ای کــه بیــن علــی و یونــس شــکل می گیــرد، از جنــس رابطــه شمشــیر 
و کشــت و کشــتار نیســت و محتــاج ظرافت هــای خاصــی اســت کــه ایجــاد آن کار دشــواری 
اســت و بــا چنــد کالم شــعاری در بانــد فــرودگاه یــا چنــد بــار جمــالت محبت آمیــز ایجــاد نخواهــد 
ع  شــد. همچنیــن دیالوگ هــای گالیه مندانــه و معترضانــه بیــن دو نســل، بی ربــط بــا موضــو
ــه شــعاری  ــگاه، جمل ــد ن ــر اســت و جــز چن ــی بدت ــاره یونــس خیل ع درب ــم اســت. ایــن موضــو فیل
کــره چیــزی نمی بینیــم و بــازی نــه چنــدان خــوب و تخــت حجازی فــر بــه همــراه  و یــک مذا
ــده  ــه بینن ــی ک ــا جای ــده ت ــت ش ــر عل ــد ب ــز مزی ــی نی ــی و عرب ــان انگلیس ــر دو زب ــه ه ــلط ب ــدم تس ع

نمی توانــد بــا او ارتبــاط برقــرار کنــد. 

    جای خالی دیگران
همان گونــه کــه مهــدی ثانــی در نقــدی نوشــته اســت هرچنــد »مدافــع حــرم« یــک عبــارت کامــاًل 
ایرانــی اســت، امــا مدافعــان حــرم مشــتمل بــر لشــکرها و گردان هایــی از شــیعیان افغانســتان 
کســتان )زینبیــون(، اهل ســنت ایــران )نبویــون(، شــیعیان لبنــان  )فاطمیــون(، شــیعیان پا
)حــزب اهلل(، شــیعیان عــراق )حرکــه النجبــاء و…(، مستشــاران ایرانــی )بســیجیان فاتحیــن( 
و پاســداران و شــیعیان ســوریه هســتند، کــه 6 ســال در ســوریه مقابــل تروریســت ها ایســتاده 
کــه بســیجی مدافــع حــرم یعنــی یــک ســبک  و چنــد هــزار شــهید داده انــد. واضــح اســت 
کثیــر ایــن افــراد و  گــون و تعــداد  زندگــی، بینــش سیاســی و عقایــد خــاص، امــا گســتره گونا
ع زندگــی، عقایــد، عالیــق، عواطــف  ــو ــد. از ایــن رزمنــدگان، ن شــهدا در ایــن فیلــم جایــی ندارن
و خانواده هایشــان در هیچ جایــی از فیلــم اثــری دیــده نمی شــود و از ایــن لشــکرها، گردان هــا 
و بیــش از نیــم دهــه جهــاد و شــهادت، فقــط چنــد »اســیر« در فیلــم نشــان می دهــد کــه ســرکرده 
چچنــی مســلحین داخــل هواپیمــا بــه دوربیــن می گویــد: »ایــن اســرا هیچ کــدام ســوری نیســتند 

کســتان، عــراق، لبنــان و ایــران هســتند.« و از کشــورهای افغانســتان، پا
ــی  ــاخت فیلم های ــی س ــت ابتدای ــه اصال ــت. توجی ــاخت آن اس ــان س ــائل، زم ــر از مس ــی دیگ یک
ــدن  ــری و نمایان ــای درگی ــا و فض ــان دادن رذالت ه ــیوه، نش ــن ش ــه ای ــام« ب ــت ش ــه وق ــون »ب چ
ک چنیــن موجوداتــی و بــه نوعــی اقناع گــری جامعــه دربــاره حضــور کشــور مــا بــا  بحــران خطرنــا
ع اســت، امــا ایــن فیلــم بــا آن کــه شــاید هم ســو  امکانــات مالــی، انســانی و سیاســی در ایــن موضــو
بــا ایــن گفتمان اســت، در زمانــی ســاخته و پخــش می شــود کــه دیگــر پدیــده داعــش بــه شــکل 
گیــر حضــور نــدارد و نیــز اصــواًل ایــن اقناع گــری در هیــچ کجــای آن بــه شــکل نمایشــی شــده  فرا

ــده نمی شــود.  ــا مســتدل دی ی

......
  نگاهی به آثار قبلی حاتمی کيا نشان می دهد قهرمان برای او به خودی خود 
  ارزش ندارد. حاج کاظم آژانس شيشه ای قهرمان است به واسطه کارهایی 

  که در جنگ انجام داده ولی یک کار نه چندان قهرمانانه در گروگانگيری انجام 
  می دهد. علی در این فيلم اما قهرمان نيست، بلکه کارهای قهرمانانه ای که حتی 

  با ترس، تردید و حسرت انجام می دهد او را تبدیل به قهرمان می کند
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طورانــی،  فاطمــه  موســوی،  نفیســه  تیماجــی،  ریحانــه 
عاطفــه نظامــی، احســان حاجیلــی، مهســا دوراندیــش، زهــره 
ــه  ــری زلزل ــار هن ــگاه »آث ــه نمایش ــدی ب ــه احم ــی و راضی صنیع

کرمانشــاه« راه یافــت.
در ایــن رویــداد کــه بــه شــکل رقابتــی برگــزار شــد، در بخــش 
عکاســی اثــر »اجســاد« بهــاره دره شــوری، »مســجد و چــراغ« 
ترتیــب  بــه  نامــور  آثــار ســیامک  تــرک دیــوار«  و  و »چهــره 
دادنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  ســوم  تــا  اول  رتبه هــای 
فرنــاز  بــه  دوم  رتبــه  نیــز  گرافیــک  بخــش  در  همچنیــن 
رتبــه  گرفــت.  تعلــق  برنجــی«  »نــان  اثــر  بــرای  نصیرپــور 
ســوم ایــن رویــداد نیــز بــرای ســوژه »چــراغ نفتــی« بــه مونــا 
وفابخــش رســید، امــا بنــا بــر تشــخیص هیئــت داوران، رتبــه 

نخســت در ایــن بخــش انتخــاب نشــد.
رجبــی  بــا حضــور مجیــد  هنــری  رویــداد  ایــن  برگزیــدگان 
 معمــار، مدیرعامــل خانــه هنرمنــدان، عبــاس مشــهدی زاده، 
امین الهــی  اونیــش  بهــزاد شیشــه گران، آرش ســلطانعلی، 
کردنــد.  و امیــد شــلمانی معرفــی و جوایــز خــود را دریافــت 
آرش ســلطانعلی، مدیــر گالــری ایــده و عضــو هیئــت داوران 
نمایشــگاه »آثــار هنــری زلزلــه کرمانشــاه« دربــاره ایــن رویــداد 
اهمیــت دادن  و  ع دوســتی  نو ترویــج  راســتای  در  گفــت: 
بــه مســائل اجتماعــی و انســانی، و اساســًا حضــور هنــر در 
گالــری ایــده منتشــر شــد،  جامعــه، ایــن فراخــوان از ســوی 
کــه هنــر و هنرمنــدان می تواننــد بــه اصــالح  زیــرا معتقدیــم 
ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــک کنن ــه کم ــی جامع ــای فرهنگ الگوه
کــه  نیــز ایــن فراخــوان بــه صــورت  بین المللــی منتشــر شــد 
ح کشــورهای  بــا اســتقبال تعــداد زیــادی از هنرمنــدان مطــر

گرفــت. مختلــف نیــز قــرار 
توجــه  قابــل  را  نمایشــگاه  ایــن  از  اســتقبال مخاطبــان  او 
خوانــد و اظهــار کــرد: عــالوه بــر اســاتید و چهره هــای شــاخص 
فرهنگــی و هنــری، مــا در روز افتتاحیــه شــاهد حضــور جمعــی 
ــت  ــزان اهمی ــر می ــه بیانگ ــم ک ــز بودی ــاه نی کنان کرمانش ــا از س

ایــن رویــداد و همــدردی هنرمنــدان بــا مــردم اســت.
گالــری ایــده دربــاره دلیــل برگــزاری ایــن نمایشــگاه  مدیــر 
برگــزاری چنیــن برنامه هایــی همــواره  کــرد: اصــواًل  بیــان 
بــوده  ایــده  مدرســه  مدیریتــی  سیاســت های  راســتای  در 
کــه مــا در مــورد مســائل  اســت و ایــن نخســتین بار نیســت 
کنــش نشــان می دهیــم. ســلطانعلی  از خــود وا اجتماعــی 
ــا بارهــا در جهــت اصــالح الگوهــای فرهنگــی  ــرد: م ــح ک تصری
تالش هــای هنــری داشــته ایم کــه از جملــه آن هــا می تــوان 
کــه در زمینــه اهــدای عضــو پــس از مــرگ  بــه نمایشــگاهی 
عباســی،  آرش  یادبــود  نمایشــگاه  کــرد.  اشــاره  داشــتیم 
کار و نمایشــگاه پالســکو نیــز از جملــه ایــن  آتش نشــان فــدا

اســت. اقدامــات 
ایــن ســومین نمایشــگاه آثــار هنــری در راســتای تجلیــل از 
کــه توســط مؤسســه ایــده  کاری اســت  ع دوســتی و فــدا نو
زلزلــه  آثــار هنــری  برگــزار می شــود. نمایشــگاه بین المللــی 
گالــری ایــده واقــع در  کرمانشــاه تــا پایــان فروردین مــاه در 
ک  ــان هجدهــم، پــال ــان ســنایی، خیاب کریم خــان زنــد، خیاب

٢٦ میزبــان عالقه منــدان بــه هنــر بــود.  

در ایــن نمایشــگاه 41 اثــر از بیــن 50 اثــر شــرکت کننده و بیــش از یکصــد اثــر ارسال شــده 
کــه از ســوی اعضــای هیئــت داوران متشــکل از عبــاس  در بخــش مســابقه ایــن رویــداد، 
مشــهدی زاده، بهــزاد شیشــه گران، آرش ســلطانعلی، اونیــش امین الهــی و امیــد شــلمانی 

کتــاب ایــن نمایشــگاه چــاپ شــد. انتخــاب شــده اند بــه نمایــش درآمــد و در 
گرافیــک و 8 اثــر در  در ایــن نمایشــگاه 3 اثــر در بخــش تصویرســازی، 30 اثــر در بخــش 
بخــش عکاســی از هنرمندانــی چــون، بهــاره دره شــوری، ســیامک نامــور، فرنــاز نصیرپــور، 
مونــا وفابخــش، احســان حاجیلــی، داریــوش وارث، راضیــه قیدرلــو، زهــرا کرمــی، عاطفــه 
کبــری،  بیاجیــان، علــی مدیــری، فاطمــه ناصــح، مانــی عســگری، مهســا دوراندیــش، مهســا ا
کالنتــری، عاطفــه نظامــی،  زهــره ســلیمی، ریحانــه تیماجــی، رضــا عالــی ابــوذر، شــهرزاد 
فاطمــه طورانــی، مســعود صفــاری، مهســا امیــدی، نویــد نوری فــر، نرگــس شــوقیان، نفیســه 
موســوی، محمــد ســعید ســجادی، مریــم زمانــی، مــژگان شــکری و فاطمــه ترکمــن بــه نمایــش 

درآمــد.
کشــورهای هلنــد، ســوئیس،  همچنیــن در بخــش بین الملــل 15 پوســتر از هنرمندانــی از 
امــارات و اوکرایــن در  اندونــزی،  کــوادور،  ا کــره جنوبــی، چیــن، مکزیــک،  مجارســتان، 
کارگاه پوســتر  گرفــت. در بخــش دیگــری از ایــن رویــداد،  معــرض دیــد عالقه منــدان قــرار 
زیــر نظــر حســین محمــدی وحیــدی و بــا رویکــرد ایده یابــی، ســازمان دهی تصویــر و اجــرای 
کــه از ایــن میــان آثــار  ع زلزلــه کرمانشــاه در دی مــاه برگــزار شــد  پوســتر در ارتبــاط بــا موضــو
کبــری،  ــا وفابخــش، نرگــس شــوقیان، مهســا ا ــر 11 هنرمنــد، مون تولیدشــده درایــن کارگاه، اث

هق هق هنر 
کرمانشاه  در آغوش 

نمایشگاه آثار هنری زلزله کرمانشاه برپا شد

نمایشـگاه بین المللـی »آثـار هنـری زلزله کرمانشـاه« از نیمـه دوم فروردین مـاه در 
گالـری »ایـده« برپـا شـد. ایـن رویـداد هنـری در زمسـتان سـال گذشـته از سـوی 
مدرسـه ایـده در بخـش عکـس، پوسـتر و تصویرسـازی فراخـوان داد و روز جمعـه 
1۷ فروردین مـاه، آثـار منتخـب ایـن رویـداد در فضـای نمایشـگاهی جدیـد گالـری ایـده در 

معـرض دیـد عاقه منـدان قـرار گرفـت.

سامان  سلطان محمدی
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طبیعــت  بــه  بهــار  رنــگ  بــادام،  صورتــی  شــکوفه های 
گــردو  پربــرگ  و  بــزرگ  شــاخه های  بودنــد.  بخشــیده 
از  بهــاری  نســیمی  پوشــاندند.  را  زمیــن  کــی  خا چهــرۀ 
کــوه  گرمــای آفتــاب پاییــن  روی رود بلنــد شــده بــود و 
و  کــرد  جلوه گــری  بهــاری  ســبز  طبیعــت  بــود.  مانــده 
جــای کلمــات، تعجــب در دهانمــان کاشــت. چشــممان 
کــرد دوبــاره دل هایمــان ســخت  کــه عــادت  بــه معجــزه 
گفــت: ببیــن  گرفــت و  شــد. خواهــر قیافــۀ جــدی اش را 
محمــد، اون جــا رســیدیم حرفــی جلــوی خالــه و بی بــی 
کــی بــه  نمی زنی هــا. بعدشــم اینــا همــه رســوماته. هــر 
پاشــین  نمی گــن  همون جــا  بزنــه  زنــگ  دختــر  خونــۀ 
بیایــن خواســتگاری. در دلــم، بــاال و پاییــن رســومات را 

دادم. آبــدار  فحــش  چنــد 
خانــواده  اصــرار  می ترســیدم.  و  می خواســتم  را  ازدواج 
دل و جرئتــش را هــم داد، ولــی هنــوز از جریــان شــدید 
اســترس نبضــم تندتــر مــی زد؛ مرحلــۀ جدیــدی آن ســوی 
دیــوار زندگــی بــا هــزار افســانه و واقعیــت. از ماجراهــای 
ســختی  تــا  دارد  خــوش  پایــان  کــه  ُعّشــاق  رومانــس 
بدبختــی.  و  عشــق  مشــترک؛  زندگــی  کت هــای  فال و 
کنــار هــم  کــه هــر دو قطــب جــذب و دفــع را  آهن ربایــی 

داشــت.
تــا  پدرآمرزیــده ای  کردیــم.  پــارک  کــوه  ســینه کش 
بــوی  بــود.  زده  ســیمانی  پلــۀ  رود  کنــار  ل 

َ
َتنــگ پاییــن 

و  بــود  شــده  بلنــد  نیم ســوخته  کنده هــای  از  دود 
فــرش خانــدان،  آدم می رســید.  بــه  رود  آهنــگ  قاطــی 
ل رود  گــردو، یــک متــر بــا آب زال زیــر ســایۀ پیردرخــت 
رفتــن  راه  احتســاب  بــه  ســاعت  نیــم  داشــت.  فاصلــه 
کنــار رود و  یــک مجــرد تــا آبشــار فاصلــه داشــتیم. بایــد 
کــوه  گاهــی داخــل رود را می گرفتــی تــا از شــیار میــان دو 
پــس  بودنــد؛  آبشــار  تشــنۀ  جوان هــا  آبشــار.  بــه  برســی 
دنیــای  دیــدن  پــای  ماندنــد.  دنیادیده هــا  رفتیــم. 

تنها شکوفه بهاری
محمد عربی، مجله ادبی »الف یا«

کــی تکان تــکان می خــورد و بــرادرزادۀ کوچکــم از  ماشــین داخــل چاله چوله هــای جــادۀ خا
ــد  ــد را می چرخان ــاال آوردن ُتندُتنــد آبنبــات می مکیــد. آقــای دامــاد فرمــان ســفت پرای ــرس ب ت
درمی بردنــد.  بــه  جــان  جــاده  بــزرگ  ســنگ های  از  به ســختی  ماشــین  الســتیک های  و 
گرمــای آفتــاب عــرق بــه  ک جــاده، شیشــه های ماشــینمان بــاال بــود و  گردوخــا از تــرس 
کــه باشــی یــک  جانمــان نشــانده بــود، ولــی حواســمان بــه ایــن مصائــب نبــود. خراســانی 
کــوه و بیابــان بزنــی و هفتــاد  آبشــار کوچــک هشــت متــری هــم انگیــزه می شــود تــا دل بــه 

کیلومتــر دورتــر زیــر ســایۀ چنــد درخــت ُتُنــک و جــوی آبــی کوچــک بســاط کنــی.
کــی و باریــک،  روز شــنبه بــود؛ امــا مســیر آبشــار پــر از ماشــین. مــردم به ســختی در جــادۀ خا
خودشــان را جلــو می انداختنــد تــا چنــد ســانت ســایۀ بیشــتری از درخــت داشــته باشــند. مــا 
عجلــه ای نداشــتیم. خانــدان زودتــر رفتــه بودنــد و مــا چهــار نفــر هــم بعــد از صبحانــه ای 
کــه ســاعت ده تمــام شــد تصمیــم بــه رفتــن گرفتیــم. نســبت زن و مردهــای داخــل ماشــیِن 
جلــوی  دامــاد  آقــای  بودیــم.  فضولی هایمــان  از  ســرخوش  و  می زدیــم  حــدس  را  مــردم 
کیلومترشــمار ضــرب گرفتــه بــود و شــعرهای زمــان شــاهی می خوانــد. خــودش می گفــت در 
کــوه را نشــانه رفتــه  کهنــه، مســیر دامنــۀ  کوچــک و  کســی شــنیده. ســر دو راهــی، تابلــو  تا
بــود و نوشــته بــود: آبشــار 1500 متــر. مســیر ســمت چپــی تــا پــای کــوه کشــیده می شــد و بــا 
کاه گلــی روســتا تمــام می شــد. بــرای تجربــۀ دوم هیجــان چندانــی نداشــتم و  خانه هــای 

سرخوشــی طبیعت گــردی هــم بــا اضطــراب قاطــی شــده بــود.
منتظــر بــودم. کوتاه تریــن خط هــای آنتــن هــم محــو شــدند و جایــش یــک عالمــت توقــف 
ع آمــد. بــه خواهــرم گفتــم: »آنتــن هــم رفــت. دیگــه نمی تونــن زنــگ بزنــن.« خواهــر بــا  ممنــو
ــه زنــگ می زنــن دیگــه... چــه  تعجــب برگشــت: »وا... توقعــا داری... هــر وقــت رفتیــم خون
عجلــه ای داری حــاال... از اآلن گفتــه باشــم بعضــی وقتــا خیلــی طــول می کشــه؛ شــاید پنــج 
شــش مــاه.« آقــای دامــاد ِپقــی زد زیــر خنــده: »شــیخو داشــته بــاش... نــه بــه اون مخالفتــای 
چنــد روز قبلــش، نــه بــه ایــن عجلــۀ االنــش... مــن کــه گفتــم از ُخداشــه، فقــط داشــت نــاز 
ــرد: »اواًل مــن خــودم دقــت  ــد ظاهــر را حفــظ ک ــی بای ــی راه نگفــت، ول ــاد ب ــای دام ــرد.« آق می ک
کــردم دیــدم شــرایطم تــا چــن ســال دیگــه همین جــوره. بــرا همــون از اآلن قبــول کــردم؛ وگرنــه 
ــا عیــد ده ســال دیگــه ام نمی تونســتین زورم کنیــن؛ دومــًا اون جــور کــه آبجــی و مادرجــان از  ت
دختــره تعریــف کــردن و گفتــن تــو خونواده شــون دومــاد طلبــه دارن دیــدم شــرایطش اوکیــه. 
ــط  ــور خ ــه اون ــون می پیچ ــش و قلی ــو آتی ــه ب ــگ بزن ــه زن ــه آدم از کالت ــان مگ ــی ج ــم آبج بعدش
گفــت: »عمــو اون جــا رو  کــه جــواب رد بــدن؟« بــرادرزاده انگشــت را چســباند بــه شیشــه و 

نیــگا.« 
کشــیده شــده بودنــد.  گــردو و بــادوم تــا خــود روســتا  در شــیب دامنــه درخت هــای ســبز 
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جدیــد را نداشــتند. بی خیــال از روی ســنگ های صــاف 
کــف رود بــا  و لیــز وســط رود راه افتــادم. ماســه های ریــز 
کفشــم. زنــی نبــود تــا حــرص  کــف  آب ســرد ُســرخوردند 
کــرده ام. آب  کــه چــرا تــا زانــو شــلوارم را لــچ آب  بخــورم 
کــرده  نــرم و روان راه خــودش را از میــان صخره هــا پیــدا 
ترک هــای  داشــت.  ناســازگاری  ســر  آدم  بــا  ولــی  بــود؛ 
آدم  دســت  و  پــا  جــای  به زحمــت  ســنگ  خشــن  و  تیــز 
و  صخــره  از  رفتــن  بــاال  پیچیدگی هــای  می شــدند. 
بــه  زن هــا  و  می شــد  حــل  زودتــر  مردهــا  بــرای  ســنگ 
را  خــودم  می آمدنــد.  بــاال  مردشــان  بــازوی  و  دســت 
صخــره  پاییــن  بــه  انتظــار  چشــم  و  می کشــیدم  بــاال 
کبک هــا  دهــان  از  بهــار  نبــود.  زنــی  می کــردم.  نــگاه 
ســربلند  زمیــن  از  بهــاری  گل هــای  بــا  و  می خوانــد  آواز 
می کــرد. خوش خوشــک راه می رفتیــم و آقــای دامــاد بــا 
لنــز پنجاه وســه پایه اش گه گــداری عکــس می انداخــت. 
بــرای عکــس، شــانۀ زن هــا زیــر ســایۀ  دســت مــرد بــود 
پشــت  را  دســت هایم  می زدنــد.  لبخنــد  دوربیــن  بــه  و 
کــردم لبخنــدم از میــان شــانه  کــردم. ســعی  ســرم قــالب 
و دســت ها دیــده شــود. به قاعــدۀ مجــرد بودنــم زودتــر 

. م ســید ر
آبشــار پشــت صخــره ای بلنــد، داخــل محیطــی کوچــک و 
ــان  ــود. آبشــار، آبشــار نبــود. جری غارماننــد پنهــان مانــده ب
کــه بــه خاطــر قانــون نیوتــن مجبــور بــود ُهــّری  رود بــود 
کمــی  ِل گشــاد بریــزد پاییــن و راهــش را 

َ
گ از یــک ســوراخ 

عمــودی بیایــد. ســنگ های کــف غــار زیــر فشــار آب نــرم 
غــار  نیمــۀ  تاریــک  در  رود  ســقوط  فریــاد  بودنــد.  شــده 
می پیچــد و بــه آبشــار هیبــت مــی داد. ذرات ریــز و معلــق 
را خیــس می کردنــد. دویــدم  آدم  نیم متــری صــورت  از 
می کوبیــد.  ســروصورتم  بــه  بی رحــم  آب  داخلــش. 
ــاد نداشــتم. داد زدم. صدایــم در کوبــش  چــاره ای جــز فری
ســنگ و آب غــرق شــد. یــک دقیقــه اش به انــدازۀ یــک 

ــار زیــر آبشــار رفتــم. تمــام  ســاعت طــول کشــید؛ ســختی لذت بخــش؛ مثــل انتظــار. ســه ب
مســیر بازگشــت از بــاد فــرار کــردم. می آمــد و بی اجــازه بــدن خیســم را می لرزانــد. گلویــم از 
فریادهــا گرفتــه بــود. طبیعــت روِی خشــنش را نشــان مــی داد و مــن هــم بی مهــر بــه کــوه 
نــگاه می کــردم. دروغ گفتــم زنــی نبــود. زن بــود، ولــی مــادر بــود. بــرای همیــن وقتــی 
کاموایــی اش  کــردم زیــر پــر چــادرش جلیقــۀ آقاجــان را زیــر مانتــو  رســیدم، مجبــورم 

. شــم بپو
کردیــم . ســاعتی بــه قــرار نزدیک تــر  گــرم  تــا ناهــار ســر خــود و بچه هــا را بــا یــک تــوپ 
شــدیم. ناهــار آبگوشــتی بــود چــرب و پرگوشــت کــه روی آتــش جــا افتــاده بــود. به انــدازۀ 
یــک ســال آبگوشــت خــوردم. بــه رســم خانــدان وقتــی تمــام خوردنی هــا تمــام شــد 
انگیــزه ای بــرای بیشــتر مانــدن نداشــتیم، ولــی بــرای سنت شــکنی هــم شــده یــک 
ســاعت را بــه حــرف و شــوخی گذراندیــم. دل تــوی دلــم نبــود. از بی خیالــی بقیــه عصبــی 
بــودم. باالخــره از بــوس و ماچ هــای خداحافظــی نجــات پیــدا کردیــم و داخــل ماشــین 
غ. دنــدۀ پنــج ماشــین راحــت جــا  نشســتیم. مســیر بازگشــت کــش دار شــده بــود و شــلو
کوچه مــان بــود، موتــور شــوهرعمه جلــوی ماشــین  کــه پیــچ  نمی رفــت. آخریــن پیــچ 
ســبز شــد. بــار ســومی بــود کــه بــه در منزلمــان می آمدنــد. بــا بدن هــای آفتاب خــورده و 
کثیفــی بــود، ولــی  کثیــف، عمــه و شــوهرعمه را بــه خانــه برگرداندیــم. می دانــم نیــت 

ُتندُتنــد ظــرف شــیرینی و میــوه را دور چرخانــدم تــا ســریع تر عیــد دیدنــی تمــام شــود.
عیــد دیدنــی تمــام شــد، ولــی بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا. مــادر مهمان هــا را هــم مجبــور 
کردنــد. بــرادر و  کــرد پشــت ســرم نمــاز بخواننــد. مــادر و آقاجــان تــا دم در خوش آمــد 
خواهــر و عــروس و دامــاد ســر جــواب بلــه و نــه دختــِر بــا کمــاالت رأی گیــری می کردنــد. 
حرصــم  و  می خندیدنــد  همــه  نمی شــد.  امــا  بزنــم،  بی خیالــی  ماســک  کــردم  ســعی 
گرفــت و بعــد پنجمیــن بــوق برداشــتند. مــادر ابتــدا طفــره  می گرفــت. مــادر شــماره را 
رفــت و حــال دختــر و پســرها را پرســید. در خانــه ســکوت مطلــق بــود. بــه بحــث اصلــی 
ــم.  ــی فهمیدی ــح نبــود، ول ــم. صری ــۀ مادرهــا جــواب را فهمیدی رســیدند. بعــد دو ســه جمل
کمــاالت از ازدواج بــا طلبــه، دو دل بــود. بقیــۀ حرف هــای  جــواب نــه بــود. دختــِر بــا 
مــادِر دختــر دلــداری بــود. این کــه تصمیــم دخترشــان بــوده، وگرنــه خانــوادۀ مــا را از 
گــوش نکردیــم. دوبــاره بســاط  تخــم چشمشــان بیشــتر قبــول دارنــد. مــا این هــا را 
مســخره بازی راه افتــاد. همــه بــا خنــده و شــوخی اولیــن شکســت را تســلیت می گفتنــد. 
ناراحــت نبــودم؛ حتــی جلســۀ خواســتگاری هــم نبــود، ولــی دختــر بــا کمــاالت از زندگــی 
طلبگــی ترســید. خــودم را داخــل حمــام انداختــم. بــرای لحظــه ای زیــر دوش آب گــرم 

کــردم. تنهــا شــکوفۀ بهاری مــان نشــکفت.  همه چیــز را فرامــوش 
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منانــی« در نقــش بابــا برنابــا، »جــواد پزشــکیان« در نقش آشــپز، 
ــش  ــم« در نق ــیر منظ ــم، »اردش ــش مری ــت« در نق ــوکت حج »ش
فرامــوش، »شــایان شــامبیاتی« در نقــش شــاه صبــا، »میرطاهــر 
مظلومــی« در نقــش غافیــل، »امیــر حکیمــی« در نقــش ببــر و 
»بهمــن هاشــمی« در نقــش ســار بــه جــای اســتفاده از بازیگــران 
ــال در انیمیشــن »جمشــید  ــوان مث ــه عن ــه ب ســینمایی،کاری ک
و خورشــید« صــورت گرفــت و چنــدان جــواب نــداد، کیفیــت 
کثــر طنــز  صداپیشــگی را در فیلشــاه بــه شــدت بــاال بــرده اســت. ا
ــه ای  ــگان حرف ــده صداپیش ــه عه ــم ب ــن فیل ــود در انیمیش موج
کمــدی اســلپ اســتیک یــا  کــه صحنه هــای  آن اســت، چــرا 
موقعیت هــای خنــده دار دیگــر کمتــر در فیلــم بــه چشــم می آیــد. 
ــه  ــی ب ــود را به خوب ــدای خ ــته اند ص ــه توانس ــوران مجموع دوبل
کترهــا قــرض بدهنــد و البتــه در ایــن بیــن جــای صــدای  کارا
برخــی از دوبلــوران جدیــد و حــاذق انیمیشــن کشــور هــم خالــی 

اســت.

    داستان جذاب
انیمیشــن  ضعــف  نقــاط  از  یکــی  این کــه  بــه  توجــه  بــا 
کشــورانتخاب موضــوع مناســب فیلمنامــه اســت، امــا ایــن 
کنــون از آب  امــر در فیلشــاه بهتــر از ســایر آثــار انیمیشــنی تا
درآمــده، ولــی هنــوز هــم دچــار نقص هــای زیــادی اســت. 
کــه  ســازندگان فیلشــاه به خوبــی توانســته اند اثــری بســازند 
ذره ذره رگه هــای مذهبــی آن نمایــان شــود و برخــالف ســایر 
آثــار تولیــد شــده داخلــی شــعارزده نباشــد و تــوی ذوق نزنــد. 
داســتان فیلشــاه از ماجرایــی دیگــر شــروع می شــود و در اواخــر 
داســتان اســت کــه وقایــع »ســوره فیــل« بــه فیلمنامــه اصلــی گره 
ــکانس های  ــوره در س ــن س ــنی از ای ــاس انیمیش ــورد. اقتب می خ

فیلشاه، سکوی پرتاب انیمیشن ایران
سـال های اخیـر را می تـوان دوران شـکوفایی صنعـت انیمیشـن کشـور دانسـت؛ زیرا 
آثـار خوبـی در ایـن حـوزه بـرای اکران سـینمایی از سـوی انیمیشن سـازان روانـه بازار 
سـینما شـد کـه از آن جملـه می تـوان به فیلم الیواکشـن »مبـارک« و »شـاهزاده روم« 
کـه پرفروش تریـن انیمیشـن تاریـخ سـینمای ایـران بود اشـاره کرد. مسـلمَا چنین آثـاری امیدها 
را در زمینـه صنعـت میلیـاردی انیمیشـن، آن هـم در ابعـاد جهانـی بسـیار بـاال بـرد. سـازندگان 
»شـاهزاده روم« اولیـن انیمیشـن را یافتـه بـه سـودای سـیمرغ جشـنواره فجـر سـال گذشـته 
انیمیشن »فیلشاه« را وارد عرصه رقابتی جشنواره کردند که به جرأت می توان عنوان سکوی  
پرش ایران را در عرصه انیمیشـن به آن داد. فیلشـاه داسـتان بچه فیلی به اسـم شـادفیل است 
کـه پسـر رئیـس قبیلـه فیل هاسـت. شـادفیل یکـی از تپل تریـن فیل هـای قبلیـه و البته دسـت و پا 
چلفتی تریـن آن هـا محسـوب می شـود. او عزیزدردانـه مـادرش، مافیـل اسـت و در بیـن جمـع 
بچه فیل ها مورد تمسخر واقع می شود؛ به طوری که آن ها لقب شاسفیل را به او می دهند. با 
آمدن شـکارچیان به سـرزمین فیل ها و شـکار اکثر آن ها، شـادفیل و اعضای قبیله اش در کشـتی 
دزدان زندانـی می شـوند و رئیـس ایـن دزدان فـردی اسـت بـا نام اسفل السـافلین که قصـد دارد 
تمام حیواناتی که شـکار کرده را به پادشـاه کشـورش تقدیم کند. کشـوری که نامش صباسـت 

و پادشـاه قصـد دارد در آن بـا کمـک فیل هـا یـک بتکـده درسـت کنـد.

زهرا  پورشمسی

    صدا و تصویر با کیفیت
گرافیکــی، فنــی و بصــری انیمیشــن فیلشــاه به طــور قطــع یــک ســروگردن از ســایر  طراحــی 
کنــون باالتــر اســت و ســازندگان هــم به خوبــی بــه ایــن برتــری بــاور دارنــد.  آثــار ساخته شــده تا
نشــان دادن افکت هــای ســخت گرافیکــی همچــون آب و آتــش در همــان صحنه هــای آغازیــن 
فیلــم یــک قدرت نمایــی محســوب می شــود کــه بــه اســتانداردهای جهانــی بســیار نزدیــک شــده 
اســت. رنــدر کــردن بیــش از نیمــی از ســکانس های فیلشــاه در اوکرایــن صــورت گرفتــه کــه باعــث 

تقویــت و عــدم مشــکالت گرافیکــی در طــول مدت زمــان انیمیشــن شــده اســت. 
از ســوی دیگــر اســتفاده از صداپیشــگان حرفــه ای همچون»حامــد عزیــزی« در نقــش شــادفیل، 
»بهــرام زنــد« در نقــش پافیــل، »زهــره شــکوفنده« در نقــش مافیــل، »حســین عرفانــی« در نقــش 
کبــر  اســفل، »ناصــر طهماســب« در نقــش عبدالمطلــب، »ژور پطروســی« در نقــش عبــداهلل، »ا
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پایانــی در بهتریــن حالــت خــود قــرار گرفتــه، به طــوری کــه برای 
جــذاب شــدن کار کمــی تغییــرات در داســتان اصلی روایت شــده 
صــورت گرفتــه و ایــن نکتــه آن را بســیار جذاب تــر کــرده اســت. 
امــا حفره هــای زیــاد در بیــن فیلمنامــه و از آن مهم تــر عــدم 
پرداخــت درســت بــه ســوژه و داســتان نــاب موجــب شــده کــه 
کان  کمــا فیلشــاه در ایــن زمینــه بــا اســتانداردهای جهانــی 

فاصلــه داشــته باشــد.
کلیــت  در  عجوالنگــی  نوعــی  پیاپــی،  و  تنــد  تدوین هــای 
ــت  ــد و فرص ــج می کن ــده را گی ــه بینن ــود آورده ک ــه وج ــتان ب داس
فکــر کــردن را بــه او نمی دهــد. ایــن مســئله هــم باعــث شــده 
و  شــود  خنثــی  احساســی  ســکانس های  برخــی  اثــرات  کــه 
مخاطبیــن اصلــی اثــر، یعنــی کــودکان را دلــزده کنــد. گرچــه این 
تدویــن مشــوش احتمــااًل بــه خاطــر کمتــر شــدن هزینه هــای کار 
صــورت گرفتــه، امــا در نهایــت نکتــه منفــی بزرگــی برای فیلشــاه 
بــه شــمار مــی رود. ضمــن این کــه همان طــور کــه پیش تــر گفتــه 
شــد، صحنه هــای کمیــک و خنــده دار کار بســیار کــم هســتند و 
صــدا و نحــوه ایــراد دوبلورهاســت کــه توانســته بــار طنــز فیلــم را 

کمــی ســنگین کنــد.

    افکت های ضعیف
گــذاری و  مشــکل دیگــر فیلشــاه بــه وضــوح بــه بخــش صدا
موســیقی آن برمی گــردد. موســیقی فیلــم محصــول کار »ســتار 
کــه بــرای فیلم هــای اســکاری اصغــر  کســی  اورکــی« اســت، 
فرهــادی ســاخت موســیقی انجــام داده، ولــی در فیلشــاه بــا 
البتــه بیشــتر  ایــن آهنگســاز روبــه رو هســتیم.  بی ســلیقگی 
از آن کــه ایــراد بــر روی قطعــات ساخته شــده اورکــی باشــد، 
کــه  تیــم صدابــرداران برمی گــردد  گــذاری و  بــه نحــوه صدا
در رأس آن هــا »حســین مهــدوی« قــرار دارد. موســیقی اصــاَل 
بــه صحنه هــای نشــان داده جفــت و جــور نیســت و افکــت 
صــدای برخــی حیوانــات ماننــد میمون هــا کامــاًل روی اعصــاب 
کنش هــا صدایــی ندارنــد و در بعضــی  گر اســت. برخــی وا تماشــا
کتــر را بــدون دلیــل خاصــی  کارا کــوی صــدای  ســکانس ها ا

می کنیــم. مشــاهده 
امــا فیلشــاه بــا وجــود تمــام کمــی و کاســتی خــود تــا بــه امــروز 
کــه بــا وجــود امکانــات محــدود و  بهتریــن انیمیشــنی اســت 
کــم هنرمنــدان کشــورمان ســاخته شــده و بــه خاطــر رگه هــای 
کثــر ســلیقه ها را راضــی نــگاه   مذهبــی ایرانــی خــود می توانــد ا
دارد. پرداختــن بــه مســیح و پیــروان او و اســامی نــام برخــی 
کترهــا مثــل مریــم و برنابــا و... نیــز می توانــد بــازار جهانــی  کارا
آثــاری مثــل  را بــرای فیلشــاه هموارتــر ســازد و آن را در رده 
انیمیشــن »ســتاره« کــه آن هــم دقیقــًا داســتان چندیــن حیــوان 
در کنــار روایــات کتــاب آســمانی مســیحیان اســت قــرار دهــد.

ــان«،  ــردان انیمیشــن ســینمایی فیلشــاه »هــادی محمدی کارگ
تهیه کننــده آن»حامــد جعفــری« و محصــول گــروه »هنــر پویــا« 
اســت. ایــن انیمیشــن ســینمایی کــه محصــول جدیــد گــروه 
هنــر پویــا پــس از انیمیشــن پرطرفــدار »شــاهزاده روم« اســت، 
بــا ســرمایه گذاری گــروه »هنــر پویــا« بــه عنــوان یــک شــرکت 
خصوصــی، بنیــاد ســینمایی فارابــی و مؤسســه تصویــر شــهر 
تولیــد شــده  و بــه عنــوان تنهــا انیمیشــن راه یافتــه بــه بخــش 
غ ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم  مســابقه ســودای ســیمر

فجــر، بــا 22 اثــر ســینمایی دیگــر رقابــت کــرده اســت.
کــران عمومــی، خبــر از ســاخت  گــروه »هنــر پویــا« اویــل ســال گذشــته پــس از ارائــه شــاهزاده روم در ا
اثــری جدیــد بــا نــام فیلشــاه را منتشــر کــرد؛ انیمیشــنی 90 دقیقــه ای بــا کیفیتــی باالتر نســبت بــه اثر 
گــذاری  قبلــی کــه داســتانی فانتــزی بــرای مخاطبــان کــودک و نوجــوان دارد و بخش هایــی از صدا
آن در آمریــکا و ســاخت موســیقی آن بــه صــورت ارکســترال با حضــور حــدود 60 نوازنــده انجام شــده 
ــه  ــر ب ــن، منج ــن انیمیش ــگ ای ــرای رندرین ــری ب ــردازش کامپیوت ــز پ ــون گیگاهرت ــرف 10 میلی و ص

انجــام 60 درصــد از ایــن مرحلــه تولیــد در کشــور اوکرایــن شــده  اســت.

    تیم 220 نفره
کتــر اســت کــه در تولیــد  »فیلشــاه« بــه عنــوان یــک انیمیشــن موفــق ایرانــی، انیمیشــنی پرکارا
مســئولیت  گــروه  ایــن  در  انیماتــور   50 از  بیــش  داشــته اند.  مشــارکت  نفــره   220 تیمــی  آن 
متحرک ســازی انیمیشــن را بــر عهــده داشــته اند. گفتــه می شــود یکــی از چالش هــای اصلــی ایــن 
ــای پرتعــدادی اســت کــه در ایــن انیمیشــن حضــور  ــا و دوپ تیــم، متحرک ســازی حیوانــات چهارپ
دارنــد. بــرای تولیــد فیلشــاه بیــش از 20 نرم افــزار گرافیکــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه  و عــالوه بــر آن 
ــا« توســط برنامه نویســان  ــر پوی ــروه »هن ــل توجهــی از پایپ الیــن تولیــد انیمیشــن در گ بخــش قاب
ایرانــی بومــی شــده  اســت کــه کمــک بســزایی در کاهــش زمــان و هزینــه تولیــد انیمیشــن های 

ســینمایی ایــن کمپانــی کرده اســت.
حامــد جعفــری، رئیــس هیئــت مدیــره گــروه »هنــر پویــا« و تهیه کننــده انیمیشــن فیلشــاه، دربــاره 
ــه جلوســت و  ایــن انیمیشــن گفتــه  کــه فیلشــاه در حیطــه انیمیشــن کــودک و نوجــوان گامــی رو ب
ــه پیشــرفت های مهمــی در  ــاوت ک ــری متف ــا اث ــه ب ــان خــود می دهیــم ک ــه مخاطب ــده را ب ــن وع ای
ــی نشــریه  ــه رو خواهنــد شــد. ول ــه »شــاهزاده روم« داشــته، روب حیطــه فنــی و محتوایــی نســبت ب
»هم قلــم« در گزارشــی بــا عنــوان »ســهم محصــوالت ارگانــی در جشــنواره فیلــم فجــر« از انیمیشــن 
ســینمایی فیلشــاه بــه عنــوان فیلمــی ارگانــی، محصــول بنیــاد ســینمایی فارابــی و مؤسســه تصویر 
ــد: فیلشــاه آخریــن محصــول  ــاد کــرد کــه عوامــل ایــن انیمیشــن در جوابیــه ای اعــالم کردن شــهر ی
»گــروه هنــر پویــا«، بــه عنــوان یــک کمپانــی خصوصــی اســت و در تولیــد انیمیشــن ســینمایی 
فیلشــاه نیــز فارابــی و تصویــر شــهر پــس از آغــاز تولیــد ایــن انیمیشــن بــه جمــع ســرمایه گذاران 
نســخه فارســی ایــن فیلــم پیوســتند و جمعــًا ســهمی 50 درصــدی، تنهــا در نســخه فارســی آن 
دارنــد. انیمیشــن چندزبانــه فیلشــاه دارای چندیــن نســخه بین المللــی از جملــه عربــی، انگلیســی 

و فرانســوی اســت کــه هیــچ درصــدی از حــق مالکیــت آن نســخ در اختیــار ارگان دولتــی نیســت. 

......
ین انيميشنی است   فيلشاه با وجود تمام کمی و کاستی خود تا به امروز بهتر

  که با وجود امکانات محدود و کم هنرمندان کشورمان ساخته شده و به خاطر  
  رگه های مذهبی ایرانی خود می تواند اکثر سليقه ها را راضی نگاه  دارد. 

یم و برنابا و...    پرداختن به مسيح و پیروان او و اسامی نام برخی کاراکترها مثل مر
  نيز می تواند بازار جهانی را برای فيلشاه هموارتر سازد
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3   خاطــرات خــود را تنهــا وقتــی بنویســید کــه واقعــًا آن روز 

و یــا آن لحظــه بــرای شــما خــاص و جالــب بــوده اســت. 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد ک ــک باش ــیار کوچ ــاق بس ــک اتف ــد ی می توان
را بــه خــودش جلــب کــرده اســت. یــک لبخنــد ســاده، یــک 
لطــف دوســتانه کــه می خواهیــد همیشــه بــه یــاد داشــته 
باشــید، غمگین تریــن روز زندگی تــان و یــا یــک اتفــاق 

بــزرگ کــه مســیر زندگــی شــما را عــوض کــرده اســت. 
گــر ایــن اولیــن بــاری اســت کــه می خواهیــد خاطــرات  4  ا

خــود را بنویســید، بهتــر اســت بــا خاطــرات کوچــک شــروع 
کنیــد. ممکــن اســت روزهــای اول ذوق و شــوق داشــته 
را  خــود  بلنــد  خاطــرات  صفحــه  چندیــن  کــه  باشــید 
بنویســید، امــا بعــد از چنــد وقــت، فکــر این کــه چــه زمانــی 
ــی   ــما را م ــت، ش ــدر خســته کننده اس ــرد و چق ــما می گی از ش
ترســاند و از نوشــتن خاطــرات منصــرف می کنــد. پــس بــا 
ــًا  ــدت واقع ــر در بلندم گ ــد و ا ــروع کنی ــک ش ــرات کوچ خاط
ایــن اشــتیاق نوشــتن را در خــود احســاس کردیــد، یــک 
کار  دفتــر خاطــرات بزرگ تــر بگیریــد و زمانــی را بــه ایــن 

دهیــد. اختصــاص 
کنیــد خاطــرات خــود را شــب هنــگام بنویســید  5 ســعی 

کل روز را  چــون می توانیــد تمــام خاطــرات و اتفاقــات 
بنویســید. یک جــا 

بیــدار شــدید  از خــواب  این کــه  بــه محــض  نــدارد  دلیلــی 
احتمــااًل  چــون  کنیــد،  خاطــرات  نوشــتن  بــه  شــروع 
کــه  اســت  خوابــی  ســاعات  آن  اتفاقــات  مهم تریــن 

دیده ایــد. دیشــب 
هــر  روی  و  کنیــد  درســت  مهــر  یک ســری  می توانیــد   6

کــه در مــوردش داریــد  خاطــره بــا توجــه بــه احساســی 
مهــر بزنیــد؛ یــک روز شــاد، یــک روز غمگیــن، یــک روز 

عاشــقانه! روز  یــک  یــا  شــیطنت آمیز 

1  بدانیــد کــه در پایــان، دفتــر خاطــرات شــما بهتریــن دوســت، غمخــوار و شــاهد بی چــون و 

چــرای رویدادهــای زندگــی شــما خواهــد بــود. شــما بــا تمــام وجــود بــه ایــن دوســت همیشــگی 
خــود اعتمــاد می کنیــد و بزرگ تریــن رازهــای مگــوی خــود را بــا او در میــان می گذاریــد.

2  تاریــخ خاطــرات خــود را ترجیحــًا در بــاالی صفحــه بنویســید. می توانیــد روز، مــاه، ســال 

گــر مناســبت  و حتــی ســاعت نوشــتن خاطــرات خــود را بنویســید و بــرای یــادآوری بهتــر، ا
خاصــی در آن روز اتفــاق افتــاده اســت، آن را در کنــار تاریــخ بنویســید مثــاًل »1391.10.21 تولــد 

72 ســالگی پدربــزرگ« یــا »روز شــماره 120 از زندگــی مــن.« 

چگونه خاطرات خود را 
بنویسیم؟

نوشـتن خاطـرات روش بسـیار خوبـی اسـت کـه بـا نیـم نگاهـی بـه آنچـه بـر مـا 
گذشـته، بـه آینـده فکـر کنیـم. دفتـر خاطـرات در واقـع دفتـر زندگـی مـا تـا بـه امـروز 
اسـت. بـا خوانـدن خاطـرات خـود سـعی خواهیـم کـرد اشـتباهات گذشـته را تکرار 
نکنیـم و بـه آنچـه تاکنـون انجـام داده ایـم، بـه موفقیت هایمـان افتخـار کنیـم. مـرور خاطـرات 
گاهـی لبخنـد بـه چهـره مـا می نشـاند و گاهـی اشـک؛ مـرور گذشـته هرچـه کـه هسـت بـه مـا 
کمـک می کنـد کـه از بـاال بـه زندگـی خـود نـگاه کنیـم، گـذر عمـر را بهتـر ببینیـم و کام خـود را در 
ایـام باقیمانـده عمـر بی جهـت تلخ نکنیم. پـس، از همین امروز نوشـتن خاطرات خـود را آغاز 
کنید و اگر نمی دانید که چگونه این کار را انجام دهید، با ما در ادامه همراه شوید. ما نحوه 
نوشـتن خاطرات را به شـما آموزش می دهیم و با پیشـنهاد یک سـری نکات، شـاید به شـما 

اید هـای جالبـی بـرای نوشـتن خاقانه تـر خاطـرات بدهیـم...

گردآوری و ترجمه: حسین قهرمانی
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کــه  کنیــد. در مــورد ایــن بنویســید  7  شــروع بــه نوشــتن 

چــه احساســی داریــد و چــرا چنیــن احساســی در شــما بــه 
وجــود آمــده اســت. می توانیــد در مــورد یــک مهمانــی یــا 
خ داده  کــه آن روز برایتــان ر یــک اتفــاق بــد و دردســری 
کاغــذ بگذاریــد و  را روی  قلــم  یــا می توانیــد  بنویســید. 
آزادانــه هرچــه بــه ذهنتــان آمــد را بنویســید. در مــورد 
چیزهایــی بنویســید کــه جالــب و مهــم بوده انــد. قســمتی 
کــه بــه نظرتــان جالــب آمــده  از یــک شــعر یــا جملــه ای 
کــه از خوردنــش لــذت برده ایــد و طــرز  اســت، غذایــی 
ــمتی  ــت، قس ــب اس ــان جال ــه برایت ــزی ک ــر چی ــه آن. ه تهی
اســت،  داده  شــکل  را  شــما  شــخصیت  و  شماســت  از 

بنویســید. خاطراتتــان  دفتــر  در  می توانیــد 
توضیــح  کنیــد.  شــروع  روز  اولیــه  ســاعات  اتفاقــات  از   8

دهیــد چگونــه گذشــت و هیــچ جزئیاتــی را جــا نیندازیــد. 
می توانیــد در مــورد این کــه دوســت داشــتید اوضــاع در 
ــر  گ ــرود و احساســاتتان بنویســید. ا ــه پیــش ب آن روز چگون
کســی نارحــت هســتید، احساســتان را آزادانــه  از دســت 
کاغــذ بیاوریــد و ترســی از ابــراز آن نداشــته باشــید.  روی 
بــه همیــن منــوال ادامــه دهیــد تــا بــه اتفاقــات مهــم بعــد از 

ظهــر، غــروب و نوشــتن رویدادهــای شــب برســید. 
ــرای چنــد هفتــه نتوانســتید چیــزی بنویســد نگــران  گــر ب 9   ا

کنیــد، تاریــخ جدیــد بزنیــد و بــا  نباشــید. دوبــاره شــروع 
ــر خــود  ــت تأخی ــر و عل ــات مهــم اخی یــک عذرخواهــی اتفاق
باشــد دفتــر خاطــرات شــما  هــر چــه  را توضیــح دهیــد. 
ــد بنویســید:  ــال می توانی ــوان مث ــه عن دوســت شماســت! ب
»ببخشــید کــه یــه مــدت چیــزی ننوشــتم، ســرم حســابی 
غ بــود، آخــه امتحاناتــم شــروع شــده بــود و وقــت  شــلو
کــه  نوشــتن نداشــتم، امــا یــه عالمــه خبــر و اتفــاق دارم 

بنویســم.«  مــوردش  در  می خــوام 

    نکته ها: 
  بــه خاطــر داشــته باشــید ایــن دفتــر خاطــرات 
کــه  شماســت و شــما بایــد تصمیــم بگیریــد 
کنیــد. ایــن  چگونــه خاطــرات خــود را بازگــو 
صفحــه تنهــا یک ســری ایــده بــرای نوشــتن 

بــه شــما می دهــد. خاطــرات 
جــوری  بنویســید.  خوانــا  و  خوش خــط   
گــر 20 ســال دیگــر خواســتید بــه  بنویســید کــه ا
خاطــرات خــود رجــوع کنیــد قــادر بــه خوانــدن 

باشــید.  آن هــا 
کنیــد بیــش از یک بــار در روز چیــزی   ســعی 

 . یســید ننو
ــا شــخصیت   یــک دفتــر خاطــرات متناســب ب

و روش خاطره نویســی خــود انتخــاب کنیــد.
 ســعی کنیــد خاطــرات شــما تــا حــدی بــه هــم 
بــه  یــک حالــت داســتانی  و  باشــند  مرتبــط 
خــود بگیرنــد. بــا ایــن روش خوانــدن دوبــاره 
آن هــا بســیار جذاب تــر خواهــد بــود و داســتان 
آنچــه بــر شــما گذشــته و بــه کجــا کشــیده اســت 

ملموس تــر خواهــد بــود.
 در آخــر دفتــر خاطــرات خــود چنــد صفحــه را 
بــه آرزوهــا و اهــداف خــود اختصــاص دهیــد. 
از خریــد یــک لپ تــاپ گرفتــه تــا ســفر بــه فضــا. 
شــدن  بــرآورده  و  صفحــه  ایــن  بــه  نگاهــی 
ــرژی  ــه شــما ان حتــی تعــدادی از ایــن آرزوهــا، ب
می دهــد و ایــن بــاور را در شــما به وجــود مــی آورد 
کــه روزی دســت نیافتنی  کــه بــه چیزهایــی 
بوده انــد رســیده اید؛ پــس امــکان رســیدن بــه 

دیگــر آرزوهایتــان نیــز وجــود دارد.
گــر مطالبــی می نویســید کــه خیلــی شــخصی   ا
هســتند و حتــی شــاید حکــم مــرگ و زندگــی 
اســت  بهتــر  باشــند،  داشــته  شــما  بــرای  را 
آن هــا را بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع در 
یــک جــای امــن نگــه داریــد. می توانیــد دفتــر 
خاطراتــی بخریــد کــه قفــل می شــوند و یــا حتــی 
آن هــا را در گاو صنــدوق نگهــداری کنیــد. بــه 
هــر حــال توصیــه مــا بــه شــما ایــن اســت کــه 
گــر خاطــرات شــما این قــدر حســاس و مهــم  ا

گاوصنــدوق نگهــداری  کــه بایــد در  هســتند 
شــوند، بهتــر اســت هرگــز نوشــته نشــوند.

 اتفاقاتــی کــه از شنیدنشــان متنفــر هســتید و 
ــادآور لحظــات دردآوری بــرای شــما هســتند را  ی
می توانیــد در دفتــر خاطــرات خــود بازگــو نکنیــد. 
درس هایــی  خاطــرات،  همیــن  گاهــی  امــا 
کمــک  کــه بــه شــما در آینــده  در خــود دارنــد 
می کننــد و حتــی ممکــن اســت لبخندی بــه لب 
ــد؛ از این کــه چقــدر ســخت و مقــاوم  شــما بیاورن
شــده اید و خاطــرات بــد آن دوران در نظرتــان 

چقــدر کوچــک بــه نظــر می رســند.
 مراقــب باشــید. خاطــرات شــما می تواننــد 
مــورد  دادگاه  در  شــما  علیــه  ســندی  ماننــد 

گیرنــد. قــرار  اســتفاده 
 یــک راه مطمئــن دیگــر، نوشــتن خاطــرات در 
کامپیوتــر، گذاشــتن پســوورد بــر روی آن هــا و 
فرســتادن بــه ایمیــل شــخصی خودتان اســت. 
را  فضایــی  کــه  هســتند  نیــز  وبســایت هایی 
بــرای ایــن کار بــه شــما اختصــاص می دهنــد.  

10  همیشــه تصــور کنیــد کــه دفتــر خاطــرات شــما یــک موجــود زنــده دوست داشــتنی اســت و نــه 

چنــد تکــه کاغــذ بی جــان.
11  هنــگام نوشــتن خاطــرات یک ســری نقاشــی و شــکلک بکشــید کــه احساســات شــما را در 

گــر عالقــه ای بــه ایــن کار نداریــد و می خواهیــد خاطراتتــان را  آن لحظــه بیــان کنــد. البتــه ا
در یــک فضــای جــدی بنویســید، اختیــار بــا شماســت. امــا شــاید بــرای بعضــی دیگــر ایــن کار 
ح باشــد و حتــی بخواهنــد در دفتــر خاطــرات خــود بــه شــخصی فحــش و ناســزا  جالــب و مفــر
بگوینــد و یــا در یــک صفحــه بــه طــور اختصاصــی بــه جشــن و پایکوبــی بپردازنــد و بــرای 

خودشــان هــورا بکشــند.
12  صــادق باشــید و همیشــه حقیقــت را بنویســید. ایــن دفتــر خاطــرات، همیشــه خواهــد شــنید، 

ــران  ــس نگ ــرد. پ ــد ک ــاوت نخواه ــما قض ــورد ش ــز در م ــرد و هرگ ــد ک ــوش نخواه ــچ گاه فرام هی
ک باشــد؛ همیشــه حقیقــت  کــه واقعیــت زندگــی چقــدر وحشــتنا نباشــید، مهــم نیســت 
را بنویســید. ایــن خــود شــما هســتید؛ خــود حقیقــی شــما و این جــا تنهــا جایــی اســت کــه 
کافــی هیجان انگیــز  گــر خاطــرات شــما بــه انــدازه  می توانیــد بــا خــود روراســت باشــید. ا
نیســت یــا اتفاقــات اطــراف شــما آن قدرهــا جالــب نیســت، بــه دفتــر خاطــرات خــود ماننــد 

یــک آینــه بنگریــد و شــرایط را عــوض کنیــد.
13  ســعی کنیــد در پایــان هــر خاطــره چنــد خطــی از انتظــارات و پیش بینی هــای خــود بــرای 

روزهــای آینــده بنویســید و خــود را بــه نوشــتن خاطــرات در روزهــای آینــده ترغیــب کنیــد.
14  خاطــرات را بــا نــام و نــام خانوادگــی خــود در انتهــای هــر خاطــره بــه پایــان برســانید. 

می توانیــد پایــان هــر خاطــره را امضــا کنیــد و بــه خودتــان ابــراز ارادت کنیــد. مثــاًل »نگــران 
نبــاش، تــو می تونــی، شــب خــوش قهرمــان و...« 

15  در انتهــای نوشــتن خاطــرات، یــک صفحــه را خالــی بگذاریــد، ممکــن اســت بعــدًا بخواهیــد 

ــبانید،  ــود بچس ــرات خ ــر خاط ــا آن روز در دفت ــه ب ــی در رابط ــا عکس ــد و ی ــه کنی ــه ای اضاف نکت
پــس بهتــر اســت جــای کافــی داشــته باشــید. می توانیــد یــک کارت پســتال از ســفری کــه 
رفته ایــد، بلیــط یــک مــکان تفریحــی یــا بــرگ گلــی کــه از دوســتی هدیــه گرفته ایــد در ایــن 

ــد. ــداری کنی ــادگار نگه ــه ی ــه ب صفح
16   می توانیــد در پایــان هــر خاطــره، بخشــی را بــه تجربــه ای کــه کســب کرده ایــد اختصــاص 

ــود کــه...«  دهیــد. مثــاًل بنویســید: »درســی کــه امــروز گرفتــم ایــن ب
17  خــب بــه شــما تبریــک می گوییــم! اولیــن خاطــره خــود را بــا موفقیــت بــه پایــان رســاندید. 

خاطــرات خوشــی را بــرای شــما آرزو می کنیــم.  
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فارســی نگاشــته شــده اســت.«
کا، نامــه  ح چگونگــی ســقوط مــاال »نامــه ای پیرامــون شــر
کــه اهمیــت زبــان فارســی را بــه عنــوان  دیگــری اســت 
کــه احتمــااًل  زبــان دیپلماســی نشــان می دهــد. نامــه ای 
کا نوشــته شــده و بــرای پادشــاه پرتغــال ارســال  در مــاال
لیســبون  تامبــو  کاخ  آرشــیو  در  کنــون  ا هــم  کــه  شــده 
نگهــداری می شــود. مــن بــه صــورت احتمالــی بــه پادشــاه 
ع را  کــردم چــون نمی تــوان ایــن موضــو پرتغــال اشــاره 
کــه بــاالی متــن نامــه  کــرد، بــه ایــن دلیــل  دقیقــًا ثابــت 
از بیــن رفتــه اســت«. وی می گویــد: »بــا ایــن حــال، ایــن 
کا بــه دســت پرتغالی هــا و  نامــه چگونگــی ســقوط مــاال
ــد.« ــف می کن خ داده، توصی ــان ر ــه در آن زم ــی را ک اتفاقات
ــه ایــن نامــه هنــوز مــورد بررســی  ک اشــاره می کنــد ک پیــکا
کــه چــرا  قــرار نگرفتــه و ســخت اســت توضیــح بدهیــم 
از  شــده،  نوشــته  پرتغــال  پادشــاه  بــه  کــه  نامــه ای  در 
گرچــه نویســنده،  زبــان فارســی اســتفاده شــده اســت؟ 
ماالیــی نبــوده اســت: »ایــن مطالعــات نشــان می دهــد 
کا بــوده و قبــل  کــه نویســند بــا آلفونســو آلبوکــرک در مــاال
و  کنــد  پرتغالــی مخالفــت  مقامــات دیگــر  بــا  این کــه  از 
را  نامــه  آن  شــود،  مصــادره  اموالــش  تمــام  و  دســتگیر 
نوشــته تــا از پادشــاه پرتغــال درخواســت کنــد کــه امــوال 

بازگردانــده شــود.« او  بــه  مصــادره شــده اش 
او معتقــد اســت زبــان فارســی کــه در ایــن نامــه اســتفاده 
بدیــن  و  قــرار داشــته  زبــان ماالیــی  شــده تحــت  تأثیــر 
ماالیــی  نه تنهــا  نویســنده  کــه  می دهــد  نشــان  ترتیــب 
نیــز  زبــان  آن  بــه  حتــی  بلکــه  می کــرده،  صحبــت 
ک می گویــد: »نشــانه هایی  می توانســته بنویســد. پیــکا
ــا زبــان فارســی در آســیای جنــوب  از ادغــام زبــان ماالیــی ب
گویــش زبــان محلــی  بــا  کــه  شــرقی مشــاهده می شــود 
»نفــوذ  می کنــد:  اضافــه  او  دارد.«  مطابقــت  فارســی 
نیســت،  تعجــب آور  ماالیــی  زبــان  در  فارســی  زبــان 
زیــرا بــر اســاس یادداشــت های تــام پیــرس، در دوران 
پادشــاهی جهــان ماالیــی، از ورود مــردم آســیای غربــی 
فارســی  زبــان  نقــش  بیشــتری شــد. مطالعــه  اســتقبال 
اســتفاده  زیــرا  اســت،  بســیار جالــب  ماالیــی  در جهــان 
بــه مســلمانان و همچنیــن غیــر مســلمانان  از آن تنهــا 
محــدود نمی شــود. حتــی از آن در مکاتبــات بین المللــی 
نیــز اســتفاده می شــد. عــالوه بــر ایــن، زبــان فارســی یــک 

زبــان رســمی در هنــد نیــز بــوده اســت.«
ــان  ــان فارســی بــه عنــوان زب وی افــزود: »در ترکیــه هــم زب
دوم مــورد اســتفاده بــوده اســت کــه معمــواًل بــرای نوشــتن 
آثــار ادبــی اســتفاده می شــد.« در همیــن حــال، محمــد 
گفــت: »بــرای مطالعــه تاریــخ جهــان ماالیــی،  نســرین 
زبان هــای  بــه  ماالیــی،  زبــان  بــر  عــالوه  بایــد  اســاتید 
فارســی، عربــی و ترکــی، ســه زبــان اصلــی نیــز آشــنا باشــند. 
زبــان  نفــوذ  میــزان  دربــاره  دقیقــی  مطالعــات  کنــون  تا
فارســی در منطقــه ماالیــا صــورت نگرفتــه، امــا مشــخص 

شــده کــه زبــان میانجــی در میــان تجــار بــوده اســت.«
وی گفــت: »تأثیــر زبــان فارســی در آچــه بــه دلیــل روابــط 

نزدیــک بیــن آچــه و ایــران، قوی تــر بــوده اســت.« 

پژوهش های جدید از شیوع زبان فارسی به عنوان ابزار 
دیپلماسی در جنوب شرق آسیا خبر می دهند

تــا قــرن 18 میــالدی زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی و دیپلماتیــک در دنیــای 
ماالیــو مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. گفتــه می شــود روابــط ایــران بــا منطقــه ماالیــی 
نیــز از زمــان پادشــاهی پاســای برقــرار بــوده اســت. بــا ایــن حــال، در مــورد نقــش مهــم 
کنــون  زبــان فارســی در توســعه دنیــای ماالیــی خیلــی زیــاد شــناخته شــده نیســت، چــون تا

تحقیقــات کمتــری در مــورد آن انجــام شــده اســت.
ــگاه  ــالم در دانش ــخ اس ــیا و تاری ــرب آس ــات غ ــتاد مطالع ک، اس ــکا ــدرو پی ــر ان ــور دکت پروفس
جهــان  توســعه  پیرامــون  تاریخــی  مطالعــات  در  می گویــد  اســکاتلند،  انــدرو  ســنت 
ماالیــی، اغلــب بــه پیونــد و نقــش زبــان عربــی بــه عنــوان زبــان دوم مهــم پــس از زبــان 
گــر زبــان ماالیــو بــه عنــوان زبــان مشــترک و میانجــی بــرای  ماالیــی اشــاره می شــود؛ »ا
ــر گســترش اســالم بیشــتر  تمــام جهــان ماالیــی در نظــر گرفتــه شــود، کاربــرد زبــان عربــی ب

اســت.« متمرکــز 
بنــا بــه گفتــه او در ارائــه مقالــه »تابــش نــور جدیــد بــر زبان هــای خاورمیانــه در آســیای 
ملــی  دانشــگاه  ماالیــی  تمــدن  و  طبیعــت  مؤسســه  در  کــه  مــدرن«  شــرقی  جنــوب 
مالــزی UKM و بــا حضــور دکتــر محمــد نســرین محمــد نصیــر، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
کــه: »بــا ایــن حــال، مطالعــات مــن  دست نوشــته های ماالیــی ارائــه شــد، آمــده اســت 
تصویــر پیچیده تــری را نشــان می دهــد و آن غلبــه و اســتفاده از زبــان فارســی اســت کــه 

در عرصــه مقــررات و دیپلماســی غالــب بــوده اســت.«
ک می گویــد: »بــا ایــن حــال، اســناد موجــود بــه زبــان فارســی در جهــان ماالیــی  پیــکا
کثــر دانش پژوهــان در آســیای جنــوب شــرقی بیشــتر  نادیــده گرفتــه شــده اســت، زیــرا ا
روی زبــان عربــی متمرکــز شــده اند، خصوصــًا در مســئله مربــوط بــه نفــوذ آســیای غربــی 

در جهــان ماالیــی.«
ج از جهــان  ک بــه پنــج نامــه و ســندی کــه در حــال حاضــر در خــار در ایــن مقالــه، پیــکا
آرشــیو  هلنــد،  لیــدن  دانشــگاه  لنــدن،  در  بریتانیــا  کتابخانه هــای  جملــه  از  ماالیــی 
ــوند،  ــداری می ش ــرقی نگه ــد ش ــرکت هن ــیو ش ــتانبول و آرش ــه در اس ــوری ترکی ــت جمه دول
اشــاره می کنــد کــه یکــی از آن هــا نامــه ای اســت از یــک فروشــنده در شــهر پینانــگ بــه 
کنــون شناســایی  ــام تونکــو مــودا محمــد ســعت بــه فرانســیس الیــت نوشــته شــده کــه تا ن
شــده اســت. وی می گویــد: »یــک نامــه بــدون تاریــخ، امــا نوشــته شــده در قــرن هجدهــم 
کــه بــه آقــای الیــت نوشــته شــده، نشــان می دهــد کــه نویســنده متخصــص زبــان فارســی 
بــوده اســت، زیــرا دســتور زبــان و امــالی آن بهتــر از نامــه ای اســت کــه در کاخ آچــه بــه 

کام شرق شیرینی 

نتایـج تحقیقـات تـازه نشـان می دهـد که زبـان فارسـی در دوران باسـتان در شـرق 
آسـیا، ابـزار دیپلماسـی و زبـان رسـمی منطقه ماالیـو بوده و حتی بر تمـدن هند و 
ترکیه نیز تأثیر گذاشـته اسـت. خانم حافظه ایزاهانید، دانشـجوی زبان فارسـی 
در مالـزی، به تازگـی در روزنامـه »بریتاهاریـان« ایـن کشـور، مقالـه ای تحـت عنـوان »زبـان 
فارسـی؛ ابزار دیپلماسـی و رسـمی منطقه ماالیو در دوران باسـتان« نوشته و در آن به نتایج 
تحقیقـات تـازه ای کـه بـا موضـوع میـزان و سـابقه نفـوذ این زبان در شـرق آسـیا انجام شـده، 
پرداخته است. این مقاله که متن ترجمه شده آن برای انتشار در اختیار مهر قرار گرفته، در 

زیـر از نظـر مخاطبان می گـذرد.

محمد حسن  پارسا



گزارشـی از برپایـی مراسـم افتتاحیـه و اختتامیـه نهمیـن  در ایـن بخـش 
هـال  جمعیـت  در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفاتـر  مسـئوالن  گردهمایـی 
گزارشـی از عملکـرد نـوروزی هـال احمـر و برنامه هـای  احمـر اسـتان ها، 
همچنیـن  و  جمعیـت  ایـن  داوطلبـان  و  جوانـان  جانبـازان،  از  قدردانـی 
یادداشـت هایی از چنـد نفـر از مسـئوالن اسـتانی دفاتـر نمایندگی ولی فقیه 

می خوانیـد.  را 

 هالل احمر باید مردمی باشد و مردمی بماند  حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر نظارت فعال خواهد داشت  جمعیت هالل احمر ندای 
ایثارگری است  مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان؛ پیشگامان  کمک و 
خدمت  ایستادگی تا پای جان  اعتماد ملت، با ارزش ترین سرمایه  پرچم 
به  خدمت  جهان   در  دین  عملی  تبلیغ  است   آرامش  پرچم   ، احمر  هالل 
هم نوعان از نگاه قرآن عبادت است  تفاهم برای گسترش همکاری ها  جامعه 
امروز نیازمند تبیین شاخص های ارزشی و اخالقی است  طرح نیابت، یک 

ضرورت اجتماعی و مسئولیت اخالقی   بهترین فرصت برای  تعالی   

هـــــالل
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نماینـــده ولـــی فقیـــه در جمعیـــت هـــالل احمـــر، پیـــش از ظهـــر امـــروز در مراســـم افتتاحیـــه 
گردماهیـــی مســـئولین دفاتـــر نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در جمعیـــت هـــالل احمـــر  نهمیـــن 
اســـتان ها، در ســـخنان مهمـــی گفـــت: هـــالل احمـــر نبایـــد حیاط خلـــوت دولت هـــا شـــود. 
نـــگاه حزبـــی و گروهـــی در جمعیـــت هـــالل احمـــر بـــه هیچ وجـــه پذیرفتنـــی نیســـت. بایـــد 
شـــرایط ارتبـــاط مـــردم بـــرای فعالیت هـــای خیرخواهانـــه در هـــالل احمـــر تســـهلی شـــود.

بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی حـــوزه نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در جمعیـــت هـــالل احمـــر، 

در  معـــزی  عبدالحســـین  والمســـلمین  حجت االســـالم 
ابتـــدای ســـخنان خـــود بـــه همزمانـــی چهلمیـــن ســـالگرد 
پیـــروزی شـــکوهمند انقـــالب اســـالمی و نهمیـــن گردهمایـــی 
مســـئولین دفاتـــر نمایندگـــی ولـــی فقیـــه در جمعیـــت هـــالل 
چنیـــن  برگـــزاری  افـــزود:  و  کـــرد  اشـــاره  اســـتان ها  احمـــر 
بـــرای  برنامه ریـــزی  منظـــور  بـــه  کـــه  گردهمایی هایـــی 
همچنیـــن  و  جامعـــه  تعالـــی  و  فرهنـــگ  ســـطح  ارتقـــای 
اســـالمی  اصیـــل  و  نـــاب  فرهنگ هـــای  ترویـــج  و  اشـــاعه 
اجـــرا می شـــود و بـــه انجـــام فعالیت هـــای خیرخواهانـــه و 
ـــه ای منجـــر خواهـــد شـــد، حاصـــل پیـــروزی انقـــالب  داوطلبان

اســـت. اســـالمی 
وی بـــه ضـــرورت بازخوانـــی حـــوادث، وقایـــع، جریان هـــا 
و اتفاقـــات اساســـی در رونـــد پیـــروزی شـــکوهمند انقـــالب 
ـــا پیـــروزی انقـــالب اســـالمی،  ـــرد: ب ـــح ک اســـالمی اشـــاره و تصری
بـــه  راســـتای خدمتگـــزاری  در  ارزشـــمندی  فعالیت هـــای 
انجـــام  شـــاخص  اقدامـــات  و  فعالیت هـــا  و  محرومـــان 

گرفـــت.
هـــالل  جمعیـــت  در  انقـــالب  معظـــم  رهبـــر  نماینـــده 
بـــا تبییـــن ویژگی هـــای مهـــم و اساســـی پیـــروزی  احمـــر 
ــرد: بازگشـــت  ــان کـ ــر نشـ شـــکوهمند انقـــالب اســـالمی، خاطـ
دینـــی،  مردم ســـاالری  وجـــود  اســـالمی،  ارزش هـــای 
برگـــزاری انتخابات هـــای آزاد، توجـــه بـــه حقـــوق زنـــان و 
شـــخصیت آنـــان در اجتمـــاع از ویژگی هـــای مهـــم پیـــروزی 
انقـــالب اســـالمی اســـت، لیکـــن مهم تریـــن رویـــداد پـــس 
از ایـــن پیـــروزی ارزشـــمند در کنـــار احیـــای اســـالم و ابعـــاد 
بی نظیـــر آن در جامعـــه، عرضـــه بیـــداری اســـالمی در جوامـــع 

اســـت. بین الملـــل 
جمع بنـــدی  در  معـــزی  والمســـلمین  حجت االســـالم 

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
با تأکید بر نقش مردم در انقالب اسالمی

گزاریش از هنمنی گردمهایی مسئوالن دفاتر منایندگی ویل فقیه 
در مجعیت هالل امحر استان ها

هالل احمر باید مردمی 
باشد و مردمی بماند

نماینده ولی فقیه در جمعیت هال احمر در مراسم افتتاحیه نهمین گردهمایی 
در  اسـتان ها،  احمـر  هـال  جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفاتـر  مسـئولین 
دسـتاوردهای  مهم تریـن  و  اسـامی  انقـاب  ویژگی هـای  بـه  مهمـی  سـخنان 
آن پرداخـت. ایشـان بـا تبییـن وظایـف دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر، 
نظارت و هدایت کلیه فعالیت های جمعیت را مطابق حکم رهبر معظم انقاب و نظام نامه 
بیشـتر  هم افزایـی  و  تعامـل  خواسـتار  و  دانسـت  نهـاد  ایـن  اصلـی  مأموریـت  مصـوب، 

بخش هـای مختلـف جمعیـت و دفاتـر نمایندگـی اسـتان ها شـد. 
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رئیس جمعیت هالل احمر تأکید کرد 
حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 

سبب افزایش اعتبار و ارزش این مجموعه 
در جامعه است 

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر پیــش از ظهــر امــروز در مراســم 
افتتاحیــه نهمیــن گردهمایــی مســئولین دفاتــر نمایندگــی 
ــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان ها گفــت: وجــود  ول
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر ســبب افزایــش 

اعتبــار و ارزش ایــن مجموعــه در جامعــه می شــود.  
ولــی  نمایندگــی  حــوزه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر، دکتــر علی اصغــر پیونــدی 
ــی  ــگاه ویــژه حــوزه نمایندگــی ول ــه تبییــن جای در ســخنانی ب
فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر پرداخــت و گفــت: وجــود ایــن 
مجموعــه ارزشــی، ســبب افزایــش اعتبــار و ارزش جمعیــت 

هــالل احمــر در جامعــه می شــود.
و  شــاخص ها  وجــود  بــه  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
معیارهــای برگرفتــه از آموزه هــای دینــی در حــوزه نمایندگــی 
ولــی فقیــه در هــالل احمــر اشــاره و خاطرنشــان کــرد: آنچــه 
حائــز اهمیــت اســت اعتبــار مضاعــف هــالل احمــر در بیــن 
آحــاد مــردم بــه واســطه بهره منــدی ایــن نهــاد مردمــی از 

حضــور نماینــده مســتقیم رهبــر انقــالب اســالمی اســت.
شــخصیت  داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  پیونــدی  دکتــر 
حقیقــی و حقوقــی حجت االســالم والمســلمین معــزی بــه 
کــه  عنــوان نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
از تجربیــات ملــی و بین المللــی زیــادی در قبــل و بعــد از 
اســت،  برخــوردار  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند  پیــروزی 
ــه همــه کارکنــان و اعضــای هــالل احمــر  ــا ب ســبب می شــود ت
توصیــه شــود تــا از آن هــا در جهــت پیشــبرد اهــداف عالــی 
ایــن نهــاد بشردوســت بــه نحــو مطلــوب اســتفاده شــود.

وی در بخــش بعــدی ســخنان خــود بــه ایجــاد انســجام، 
مختلــف  بخش هــای  یکپارچگــی  و  اتحــاد  همدلــی، 
جمعیــت هــالل احمــر اشــاره و خاطرنشــان کــرد: البتــه هیــچ 
تضــاد و دوگانگــی در ایــن نهــاد مردمــی وجــود نــدارد و همــه 
ــه اهــداف هــالل احمــر تــالش می کننــد. در جهــت رســیدن ب

ایـــن بخـــش از ســـخنان خـــود بـــه همســـویی و همگرایـــی 
فعالیت هـــای جمعیـــت هـــالل احمـــر بـــه عنـــوان نهـــادی 
مردمـــی در طـــول چهـــل ســـال فعالیـــت انقـــالب اســـالمی 
اشـــاره و خاطرنشـــان کـــرد: حضـــور مؤثـــر و نقـــش تأثیرگـــذار 
جمعیـــت هـــالل احمـــر در هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس بـــا 
تقدیـــم 460 شـــهید و همچنیـــن برنامه ریـــزی بـــه منظـــور 
و  اســـرا  رزمنـــدگان،  بیـــن  ارتبـــاط  برقـــراری  بـــه  کمـــک 
خانواده هـــای آنـــان از طریـــق تبـــادل بیـــش از 80 میلیـــون 

نامـــه، خـــود دلیـــل محکمـــی بـــر ایـــن ادعاســـت.
نماینـــده رهبـــر معظـــم انقـــالب در جمعیـــت هـــالل احمـــر در 
بخـــش بعـــدی ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه این کـــه نبایـــد 
ــود  ــه خـ ــت خیرخواهانـ ــیر فعالیـ ــر از مسـ ــالل احمـ ــم هـ بگذاریـ
منحـــرف شـــود، گفـــت: فعالیت هـــای هـــالل احمـــر بایـــد بـــا 
تمـــام قـــوا و اســـتفاده از نیرو هـــای جـــوان و همچنیـــن نیـــروی 

ــود. ــی بیـــش از پیـــش پررنـــگ شـ مردمـ
ــه  ــه ادامـ ــزی در همیـــن زمینـ ــلمین معـ ــالم والمسـ حجت االسـ
داد: البتـــه بایـــد همـــواره در نظـــر داشـــت هـــالل احمـــر بـــر پایـــه 
ع دوســـتی بنـــا شـــده اســـت و هرگونـــه فعالیتـــی کـــه در ایـــن  نو
مجموعـــه صـــورت می گیـــرد بـــر پایـــه اخـــالص، عبودیـــت و 

ــدی اســـت. ــی خداونـ بندگـ
نماینـــده ولـــی فقیـــه در جمعیـــت هـــالل احمـــر خاطـــر نشـــان 
کـــرد: بـــر اســـاس نظام نامـــه ابالغـــی از ســـوی دفتـــر مقـــام 
معظـــم رهبـــری بـــه هـــالل احمـــر، اساســـنامه ایـــن جمعیـــت و 
ـــر انقـــالب اســـالمی و مقـــام معظـــم  ـــر کبی همچنیـــن احـــکام رهب
ــت  ــور جمعیـ ــه امـ ــر کلیـ ــارت بـ ــی(، نظـ ــه العالـ ــری )مدظلـ رهبـ
هـــالل احمـــر بـــر عهـــده حـــوزه نماینـــده ولـــی فقیـــه در ایـــن 
نهـــاد مردمـــی اســـت، لیکـــن بایـــد در نظـــر داشـــت کـــه ایـــن 
نظـــارت فقـــط نظـــارت اســـتطالعی اســـت. وی تصریـــح کـــرد: 
ع  ــو ــن موضـ ــر ایـ ــز بـ ــر نیـ ــالل احمـ ــعه هـ ــم توسـ ــه پنجـ در برنامـ

کیـــد شـــده اســـت. اشـــاره و تأ
ویژگـــی  مهم تریـــن  معـــزی  المســـلمین  و  حجت االســـالم 
کیـــد  ــر را مردمـــی بـــودن آن دانســـت و تأ جمعیـــت هـــالل احمـ
کـــرد: ایـــن نهـــاد بـــر اســـاس اعتمـــاد مـــردم تشـــکیل شـــده و 
کثـــری مـــردم در امـــور اجرایـــی آن بســـیار مهـــم  مشـــارکت حدا
و ضـــروری اســـت، لیکـــن بایـــد در فعالیت هـــای جمعیـــت 
ــه  ــورد توجـ ــژه مـ ــور ویـ ــه طـ ــودن آن بـ ــی بـ ــر، مردمـ ــالل احمـ هـ

قـــرار گیـــرد.
نماینـــده رهبـــر معظـــم انقـــالب در جمعیـــت هـــالل احمـــر 
در بخـــش ســـوم ســـخنان خـــود بـــا اشـــاره بـــه مـــوارد مهمـــی 
در خصـــوص نحـــوه عملکـــرد مدیـــران ایـــن نهـــاد مردمـــی 
خاطرنشـــان کـــرد: نبایـــد هـــالل احمـــر حیاط خلـــوت دولت هـــا 
بایـــد  احمـــر  هـــالل  جمعیـــت  فعالیت هـــای  بلکـــه  باشـــد، 
متکـــی بـــر فعالیت هـــای مردمـــی و جلـــب اعتمـــاد آنـــان باشـــد.

تقویـــت روحیـــه مســـئولیت پذیری در جمعیـــت هـــالل احمـــر 
بخـــش پایانـــی ســـخنان نماینـــده ولـــی فقیـــه در جمعیـــت 
کـــرد: انجـــام مســـئولیت های  هـــالل احمـــر بـــود و تصریـــح 
نهـــاد مردمـــی می توانـــد  ایـــن  کارکنـــان  از ســـوی  محولـــه 
در پیشـــبرد اهـــداف عالـــی ایـــن مجموعـــه خدمات رســـان 

کارآمـــد و مؤثـــر باشـــد.

نماینده رهبر 
معظم انقالب در 

جمعيت هالل 
احمر:  بازگشت 

ارزش های اسالمی، 
وجود مردم ساالری 

دینی، برگزاری 
انتخابات های آزاد، 

توجه به حقوق 
زنان و شخصيت 
آنان در اجتماع از 

یژگی های مهم  و
پیروزی انقالب 
اسالمی است، 
ین  ليکن مهم تر

یداد پس از این  رو
پیروزی ارزشمند در 
کنار احيای اسالم 
و ابعاد بی نظير آن 
در جامعه، عرضه 

بیداری اسالمی در 
جوامع بین الملل 

است
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رئیــس جمعیــت هــالل احمــر تصریــح کــرد: ابــالغ نظام نامــه 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمیــت هــالل احمــر از ســوی 
دفتــر مقــام معظــم رهبــری، نقــش نظــارت و هدایت گــری 
ایــن مجموعــه را یــادآور می شــود و مدیــران ارشــد مکلــف 
بــه پذیــرش، همراهــی و همدلــی بــا ایــن حــوزه نظارتــی 

فرهنگــی هســتند.
احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس  ســخنان  بعــدی  بخــش 
بــه ارتبــاط و هماهنگــی بیــش از پیــش مدیــران عامــل و 
مســئولین نمایندگــی ولــی فقیــه در اســتان ها اختصــاص 
بــر تعامــل و همفکــری  کیــد  بــا تأ یافــت. دکتــر پیونــدی 
مســئولین دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه و مدیــران عامــل 
هــالل احمــر در سراســر کشــور تصریــح کــرد: ایــن مهــم ســبب 
فعالیت هــا  بیشــتر  تأثیرگــذاری  و  هماهنگــی  انســجام، 

. د می شــو
کاری جمعیــت  وی در ادامــه بــه مهم تریــن اولویت هــای 
اتحــاد،  گفــت:  و  کــرد  اشــاره   97 ســال  در  احمــر  هــالل 
خدمت رســانی  درونــی،  انســجام  همدلــی،  یکپارچگــی، 
از اصلی تریــن  و جــذب مطلوب تــر داوطلبــان  شایســته تر 

اســت. جدیــد  ســال  در  مجموعــه  فعالیت هــای 
کیــد بــر بهره گیــری از تــوان جمعــی و برنامه ریــزی بــرای  تأ
همــکاری درون و بــرون ســازمانی بخــش بعــدی ســخنان 
کیــد  ــا تأ ــود. رئیــس جمعیــت هــالل احمــر ب دکتــر پیونــدی ب
حــوادث  در  خدمات رســان  نهــاد  ایــن  فعالیت هــای  بــر 
ــر  ــالل احم ــه ه گرچ ــزود: ا ــی اف ــر طبیع ــی و غی ــف طبیع مختل
در عرصــه ارائــه خدمــات عام المنفعــه بــه مصیبت دیــدگان 
دیگــر  وظایــف  تبییــن  بــه  بایــد  لیکــن  اســت،  پیشــتاز 
بــه منظــور  بحــران  مواقــع  در  ارگان هــای خدمات رســان 
گرفتــن نتیجــه مطلــوب پرداخــت. گســترش همــکاری و 
از  تقدیــر  بــا  ادامــه  در  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
حمایت هــای رئیــس جمهــور و اعضــای هیئــت دولــت بــه 
منظــور افزایــش 12 درصــدی اعتبــارات ایــن مجموعــه، 

ــار بخشــی از نیازهــای هــالل  ــزان اعتب گرچــه ایــن می گفــت: ا
احمــر را پاســخ خواهــد داد، لیکــن ایــن نهــاد مردمــی بــرای 
ــران و  فعالیت هــای عام المنفعــه خــود نیازمنــد مشــارکت خّی

اســت. مجموعــه  ایــن  عضــو  نیک اندیشــان 
کیــد بــر هدایــت زیرســاخت های هــالل احمــر در جهــت  تأ
کــه  بــود  از آن هــا، مطلــب دیگــری  بهره منــدی مطلــوب 
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــه آن اشــاره و افــزود: یکــی از 
اساســی ترین مباحــث زیرســاختی جمعیــت هــالل احمــر، 

آمــوزش عمومــی و اختصاصــی اســت.
دکتــر پیونــدی بــا بیــان این کــه بایــد بــا تمــام کانون هــای 
اجتماعــی بــه منظــور بهره منــدی از آن هــا بــرای دسترســی 
بــه اقشــار مختلــف مــردم تعامــل و ارتبــاط مســتمر داشــته 
دســتگاه های  و  ارگان هــا  بــا  همــکاری  گفــت:  باشــیم، 
جهــت  در  می توانــد  ســیما  و  صــدا  همچــون  اطالع رســان 
آمــوزش مــردم بــرای مواجهــه بــا حــوادث مختلــف تأثیرگــذار 

باشــد.
کیــد بــر نقــش جمعیــت ایــران بــه عنــوان یــک  پیونــدی بــا تأ
عنصــر توانمنــد در منطقــه و جهــان، تصریــح کــرد: جمعیــت 
کشــور فعــال در صلیــب  هــالل احمــر ایــران در میــان 189 
کنــون جــزو 20 جمعیــت عضــو هیئــت  خ جهانــی، هــم  ا ســر

کمــه فدراســیون جهانــی اســت. حا

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر خبر داد 
ارائه آموزش های امدادی ویژه طالب با 

هماهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
گســترش  رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــالل احمــر از 
ارائــه آموزش هــای امــدادی ویــژه طــالب بــا هماهنگــی 

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه خبــر داد.  
ولــی  نمایندگــی  حــوزه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
در  حضــور  بــا  ســلیمی  مرتضــی  احمــر،  هــالل  در  فقیــه 
نهمیــن گردهمایــی مســئولین دفاتــر نماینــده ولــی فقیــه 

رئيس جمعيت 
هالل احمر: ابالغ 

نظام نامه حوزه 
نمایندگی ولی فقيه 

در جميت هالل 
احمر از سوی دفتر 

مقام معظم رهبری، 
نقش نظارت و 

هدایت گری این 
مجموعه را یادآور 
می شود و مدیران 

ارشد مکلف به 
پذیرش، همراهی و 

همدلی با این حوزه 
نظارتی فرهنگی 

هستند
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در جمعیــت هــالل احمــر اســتان ها، بــا اشــاره بــه این کــه 
ســازمان امــداد و نجــات بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی 
جمعیــت هــالل احمــر و بــازوی اصلــی عملیاتــی ایــن نهــاد 
اســت، افــزود: مدیریــت بحــران کشــور بــه عنــوان رئیــس 
کارگــروه امــداد، نجــات و آمــوزش همگانــی کشــور از ســوی 

جمعیــت هــالل احمــر اســت.
نجاتگــر  و  امدادگــر  هــزار   60 از  بیــش  همــکاری  از  وی 
گفــت: 577  درجه بنــدی شــده در ایــن نهــاد خبــر داد و 
پایــگاه امــدادی و 411 شــعبه و دفتــر نمایندگــی در ایــن 
ســازمان  رئیــس  می کننــد.  فعالیــت  بشردوســتانه  نهــاد 
امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر از بــه کارگیــری بیــش 
امــدادی در ســطح  از 3 هــزار و 500 دســتگاه خــودروی 
کشــور خبــر داد و تصریــح کــرد: نزدیــک بــه 31 مرکــز کنتــرل و 
هماهنگــی عملیــات، بــه کارگیــری 24 فرونــد بالگــرد و 28 

مرکــز امــداد هوایــی در ســطح کشــور فعــال هســتند.
ســلیمی از فعالیــت 6 هــزار و 200 تیــم عملیاتــی در 13 رســته 
در ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر خبــر داد. 
وی بــه فعالیت هــای فرهنگــی ســازمان امــداد و نجــات 
هــالل احمــر اشــاره کــرد و انتصــاب مســئول دفتــر نمایندگــی 
ولــی فقیــه در ســازمان امــداد و نجــات، برگــزاری اردوی 
زیارتــی مشــهد مقــدس بــرای بیــش از 2 هــزار و 500 امدادگــر 
و نجاتگــر، انجــام مقدمــات اعــزام امدادگــران و نجاتگــران 
اربعیــن  پیــاده روی  نجــات  و  امــداد  ح  طــر در  حاضــر 
مناســبت های  در  مذهبــی  محافــل  برگــزاری  حســینی، 
مختلــف و... را از جملــه برنامه هــای فرهنگــی مهــم در 

ایــن مجموعــه عنــوان کــرد.
ــا احــکام فقهــی  ــزاری دوره هــای آموزشــی مرتبــط ب وی برگ
بــه ســالمت معنــوی و روحــی  امدادگــران، توجــه ویــژه 
امدادگــران و نجاتگــران، توجــه ویــژه بــه شــهدای امدادگــر، 
و  امدادگــران  بــرای  توان افزایــی  اردوهــای  برگــزاری 
ــا مباحــث امــدادی در اردوهــا را از  حضــور روحانیــون آشــنا ب
برنامه هــای پیشــنهادی ایــن حــوزه در مباحــث فرهنگــی 

دانســت.
ســلیمی ترغیــب مســئولین دفاتــر حــوزه نمایندگــی بــرای 
جــذب خّیریــن در جهــت ســاخت پایگاه هــای امــدادی، 
بــه  کشــور  سراســر  نجــات  و  امــداد  پایگاه هــای  تجهیــز 
تجهیــزات فرهنگــی، ارائــه آموزش هــای امــدادی ویــژه 
طــالب بــا هماهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه، لــزوم 
عملیات هــای  و  امدادرســانی  در  شــرعی  مــوارد  بررســی 
در  پیشــنهادی  برنامه هــای  دیگــر  از  را  نجــات  و  امــداد 

کــرد. حــوزه فرهنگــی عنــوان 

رئیس سازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
 تصریح کرد 

کانون های طالب در آینده  تشکیل مجامع 
نزدیک با همکاری حوزه نمایندگی ولی فقیه 

رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر از تشــکیل 
مجامــع کانون هــای طــالب در آینــده نزدیــک بــا همــکاری 

حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه خبــر داد.  
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه 
در هــالل احمــر، دکتــر مســعود حبیبــی بــا شــرکت در نهمیــن 
گردهمایــی مســئولین دفاتــر نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت 
معظــم  مقــام  نماینــده  حضــور  اســتان ها،  احمــر  هــالل 
رهبــری در هــالل احمــر را یکــی از فرصت هــای بــزرگ ایــن 
گفــت: این کــه نماینــده رهبــر معظــم  جمعیــت دانســت و 
انقــالب مســتقیمًا در جمعیــت هــالل احمــر حضــور دارنــد و 
کلیــه امــور ایــن نهــاد می تواننــد نقــش هدایت کننــده و  در 
نظارتــی داشــته باشــند، بــرای پیشــبرد اهــداف و دســتیابی 

ســریع بــه آن هــا یــک فرصــت محســوب می شــود.
وی افــزود: نقــش هدایتــی کــه نماینــده مقــام معظــم رهبــری 
و  مهــم  بســیار  کننــد،  ایفــا  می تواننــد  جوانــان  حــوزه  در 
ضــروری اســت و ســازمان جوانــان از ایــن فرصــت به خوبــی 
کانون هــای  فعالیــت  بــه  حبیبــی  می شــود.  بهره منــد 
طــالب در ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر اشــاره کــرد 
کانــون طــالب در حــال فعالیــت  کنــون192  گفــت: هــم ا و 
ــدارس  ــالب در م ــای ط ــک، کانون ه ــده نزدی ــتند و در آین هس
بــا برنامه هــای بســیار مؤثــر خــود گســترش پیــدا خواهــد کــرد.
وی خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا گســترش کانون هــای 
اثرگــذاری  بــر  عــالوه  مختلــف،  زمینه هــای  در  طــالب 
طــالب  آشــنایی  زمینه ســاز  احمــر،  هــالل  جمعیــت  در 
نهــاد  ایــن  امــدادی  و  بشردوســتانه  فعالیت هــای  بــا 
بشردوســت باشــیم. وی بــا اشــاره بــه حضــور داوطلبانــه 
طــالب در کانون هــای جوانــان گفــت: در حــال حاضــر 1900 
نفــر از طــالب عضــو فعــال ســازمان جوانــان هســتند کــه در 
ح هــای نــوروزی  فعالیت هــای بشردوســتانه، امــدادی و طر

دارنــد. داوطلبانــه  حضــور 
رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر از تشــکیل 
مجامــع کانون هــای طــالب در ســال جــاری خبــر داد و گفــت: 
مجامــع کانون هــای دانشــجویی و جوانــان در ایــن ســازمان 
ــا همــکاری حــوزه  فعــال اســت و تــالش می شــود بــه زودی و ب
ــی فقیــه، مجامــع کانون هــای طــالب تشــکیل  نمایندگــی ول

شــود.
کانون هــای طــالب،  بــا تشــکیل مجمــع  وی ادامــه داد: 
طلبه هــای عضــو ســازمان جوانــان هــالل احمــر نیــز هماننــد 
ایــن  فعالیت هــای  برنامه ریــزی  در  می تواننــد  جوانــان 
نهــاد مداخلــه کــرده و حضــور گســترده در برنامه هــا داشــته 

باشــند.
نهمیــن گردهمایــی مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
اســتان ها بــه میزبانــی جمعیــت هــالل احمــر اســتان خراســان 
رضــوی در مشــهد مقــدس، چهــارم و پنجــم اردیبهشــت مــاه 

بــه مــدت دو روز برگــزار شــد.

رئيس سازمان 
امداد و نجات 

هالل احمر برگزاری 
دوره های آموزشی 

مرتبط با احکام 
فقهی امدادگران، 

یژه به  توجه و
سالمت معنوی و 
روحی امدادگران و 

نجاتگران، توجه 
یژه به شهدای  و
امدادگر، برگزاری 

اردوهای توان افزایی 
برای امدادگران و 

حضور روحانيون 
آشنا با مباحث 

امدادی در اردوها 
را از برنامه های 
پیشنهادی این 

حوزه در مباحث 
فرهنگی دانست
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نمایندگــی  حــوزه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
االســالم  حجــت  هالل احمــر،  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی 
در  مــدون  برنامــه ای  تنظیــم  معــزی  المســلمین  و 
زمینه هــای مختلــف فرهنگــی و نظارتــی حــوزه نمایندگــی 
ولی فقیــه در هــالل احمــر را یــک نیــاز و ضــرورت دانســت 
و افــزود: بــا اســتفاده از همیــن نظــرات و پیشــنهادهای 
مســئوالن دفاتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر 
کــه بــه ایــن مهــم دســت  کنیــم  اســتان ها بایــد تــالش 

. بیــم یا
وی بــه نقــش فعاالنــه و نــگاه پژوهــش محــور مســئوالن 
احمــر  هــالل  جمعیــت  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفاتــر 
ایــن  در  آنچــه  کــرد:  نشــان  خاطــر  و  اشــاره  اســتان ها 
گردهمایــی ســبب خرســندی و حائــز اهمیــت بــود عــزم و 
ــرای بهبــود امــور و رفــع مشــکالت جمعیــت هــالل  تــالش ب
احمــر در حوزه هــای مختلــف بــود و ارائــه نظــرات دقیــق در 
ح شــده از ســوی مســئولین دفاتــر مویــد ایــن  مباحــث مطــر

اســت. ع  موضــو
ــودن ایــن گردهمایــی  ــر ویژگــی عملگــرا ب ــح ب ــا تصری وی ب
ح  نســبت بــه همایش هــای گذشــته افــزود: مباحــث مطــز
ع  شــده بــا رویکــرد مســئله محــور و در ابعــاد مختلــف و متنــو
فعالیت هــای جمعیــت هــالل احمــر، بــه منظــور انتقــال 
تجربیــات و ارائــه نظــرات و پیشــنهادهای متعــدد در ایــن 

ــت. ــا اس ــن مدع ــاهد ای ــی دو روزه ش گردهمای
بخــش بعــدی ســخنان نماینــده رهبــر معظــم انقــالب 
در جمعیــت هــالل احمــر تبییــن سیاســت ها، راهبردهــا و 
تعییــن زمینه هــای فعالیــت حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه 

در هــالل احمــر بــود.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ایــن حــوزه دخالتــی در امــور اجرایــی جمعیــت هــالل احمــر 
نخواهــد داشــت، گفــت: البتــه بــر حســب وظیفــه ذاتــی 
خــود بــر کلیــه امــور نظــارت و در صــورت لــزوم و مشــاهده 
ج از چهارچــوب قانــون  هرگونــه تخلــف و فعالیتــی خــار

کــرده و آن را متذکــر می شــود. ورود پیــدا 
وی ادامــه داد: حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت 
هــالل احمــر نــه تنهــا مانــع از انجــام مأموریت هــا و وظایــف 
بخش هــای مختلــف ایــن نهــاد مردمــی و بشردوســتانه 
نخواهــد شــد بلکــه بــه عنــوان مجموعــه ای نظارتــی در 

کنــار آنهــا خواهــد بــود.
نماینــده رهبــر انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره 
بــا  اســتانی  دفاتــر  فعالیت هــای  هماهنگــی  اینکــه  بــه 
افــزود: مســئوالن  اســت،  مرکــز بســیار مهــم و ضــروری 
دفاتــر حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر 
ع را بــه منظــور انســجام و هماهنگــی  اســتان ها ایــن موضــو
اهــداف  بــه  رســیدن  و  برنامه هــا  اجــرای  بــرای  بیشــتر 

کار قــرار دهنــد. تعییــن شــده در دســتور 
ــالش  ــی از ت ــا قدردان ــزی ب ــلمین مع ــالم و المس ــت االس حج
همــه امدادگــران و نجاتگــران ایــن جمعیــت خاطــر نشــان 
کــرد: قطعــًا ایــن تالش هــا در پیشــگاه خداونــد منــان دارای 

ــت.  ــروی اس ــر اخ اج

معزی در اختتامیه گردهمایی مسئوالن دفاتر 
نمایندگی ولی فقیه در استان ها

حوزه نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر نظارت 

فعال خواهد داشت
گردهمایـی  نهمیـن  اختتامیـه  در  احمـر  هـال  جمعیـت  در  ولی فقیـه  نماینـده 
در  اسـتان ها  احمـر  هـال  جمعیـت  در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفاتـر  مسـئوالن 
سـخنانی بـا اشـاره بـه وظیفـه ذانـی حوزه نمایندگـی گفت:این حوزه بر حسـب 
وظیفـه ذاتـی خـود بـر کلیـه امـور نظـارت و در صـورت لـزوم و مشـاهده هرگونـه تخلـف و 

کـرده و آن را متذکـر می شـود.  فعالیتـی خـارج از چهارچـوب قانـون ورود پیـدا 
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قدردانی از جانبازان جمعیت هالل احمر

کمک و ایثارگری است جمعیت هالل احمر ندای 
مراسـم قدردانـی از جانبـازان جمعیـت هـال احمـر بـا حضـور حجـت االسـام و 
المسـلمین معـزی نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر و دکتـر پیونـدی 

رئیـس ایـن جمعیـت برگـزار شـد.

دکتــر پیونــدی، در ایــن نشســت صمیمانــه بــا جمعــی از جانبــازان جمعیــت 
کیــد بــر مقــام شــهدا و جانبــازان  هــالل احمــر بــه مناســبت روز جانبــاز بــا تا
ــوب  ــاد و خ ــیار زی ــه بس ــهدا ک ــازان و ش ــرات جانب ــت خاط ــرای ثب ــد ب ــت: بای گف

اســت، فراخــوان بدهیــم تــا بــه الگــوی خوبــی نــزد مــردم تبدیــل شــوند.
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا تبریــک اعیــاد شــعبانیه و والدت حضــرت 
عبــاس )ع( و بیــان اینکــه مــا بایــد بتوانیــم بــر حســب وظیفــه ذاتــی خــود در 
ــم، اظهــار داشــت:  ــازان قــدم برداری جهــت اعتــالی ارزش هــای شــهدا و جانب
جمعیــت هــالل احمــر بــا 8500 نفــر پرســنل رســمی، 1536 نفــر ایثارگــر در جمــع 
خــود دارد و در طــول دوران دفــاع مقــدس و بعــد از آن 489 شــهید تقدیــم 

انقــالب کــرده اســت.
کیــد بــر اینکــه جمعیــت هــالل احمــر در حوزه هــای مختلــف وظایــف  وی بــا تا
کــه بایــد بتوانــد بــه نیازهــای مــردم پاســخ مثبــت دهــد،  گســترده ای دارد 
گفــت: ایــن جمعیــت بــا حــدود 50 هــزار امدادگــر در حــوزه امــداد و نجــات 
همــواره یــاور نیازمنــدان اســت و امیــدوارم حــوادث نیمــه دوم ســال 96 در 

ســال جدیــد تکــرار نشــود.
بــه اهمیــت بعــد فرهنگــی و اجتماعــی فعالیت هــای  بــا اشــاره  پیونــدی 
جمعیــت  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بعــد  کــرد:  بیــان  احمــر  هــالل  جمعیــت 
هــالل احمــر مهــم اســت و شــاید کمتــر بــه آن توجــه کــرده باشــیم، در بحــث 
داوطلبــان، جوانــان و بقیــه شــئونات اجتماعــی کــه گاهــی چالش هایــی را 

نیــز در پــی دارد، بایــد بــه صــورت جــدی پیگیــر باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه شــهدا، جانبــازان و ایثــارگان الگــوی مــا هســتند، افــزود: 
در حــوزه جوانــان موضوعاتــی پیرامــون پیشــگیری از بــروز ناهنجاری هــای 
گســترش روحیــه  اجتماعــی و در حــوزه داوطلبــان موضوعاتــی پیرامــون 
ع وجــود دارد کــه رســیدگی بــه آن تنهــا بــا پــر رنــگ  ایثارگــری و کمــک بــه همنــو

کــردن بعــد فرهنگــی و اجتماعــی جمعیــت هــالل احمــر میســر می شــود کــه 
احســاس می کنــم کمــی در ایــن مســیر عقــب هســتیم.

در  جوانــان  موثــر  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  احمــر  هــالل  جمعیــت  رئیــس 
تــا  می خواهنــد  مأمنــی  و  چتــر  جوانــان  گفــت:  جمعیــت،  فعالیت هــای 
خالقیت هایشــان را بــروز دهنــد کــه بایــد بــرای تقویــت آنهــا تالش هــا بیشــتر 

. د شــو
کیــد بــر نقــش ایثارگــران و لــزوم بهــا دادن بــه آن افــزود: سیســتم  وی بــا تا
ج نهــادن بــه فضــای ایثارگــری تــالش کنــد و زمینــه  موظــف اســت در جهــت ار

را بــرای قــوت و قــدرت گرفتــن آنهــا همــوار کنــد.
کیــد کــرد: انتظــاری کــه جامعــه از خانــواده ایثارگــران و همچنیــن  پیونــدی تا
خانــواده شــهدا و جانبــازان از مــا دارنــد موجــب ســنگین شــدن مســئولیت و 
ــا  ــو راه آنه ــوان الگ ــه عن ــد ب ــا بای ــود و م ــزان می ش ــن عزی ــال ای ــا در قب ــه م وظیف

را در پیــش بگیریــم.
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا بیــان اینکــه جمعیــت هــالل احمــر نــدای 
کمــک و ایثارگــری اســت، اظهــار کــرد: بــاالی کــوه، زیــر بهمــن، در زلزلــه؛ همــه 
امدادگــران بــرای دفــاع از حقــوق مــردم از جــان خــود مایــه می گذارنــد تــا در 

جهــت رفــع مشــکالت و کمــک کــردن درد آنهــا قدمــی برداشــته باشــند.
کیــد بــر اینکــه بایــد روحیــه ایثارگــری در داخــل جمعیــت تقویــت  وی بــا تأ
شــود، افــزود: هرکــس می توانــد راهــکار و پیشــنهادی ارایــه دهــد مــا در مســیر 
ــه  ــا ب ــز یاری مــان می کنــد ت ــد متعــال نی گســترش آن حرکــت می کنیــم و خداون

نتیجــه مطلــوب برســیم.
ــاد  پیونــدی در پایــان خاطرنشــان کــرد: خاطــرات جانبــازان و شــهدا بســیار زی
و خــوب اســت، بایــد بــرای ثبــت آنهــا فراخــوان بدهیــم تــا بــه الگــوی مناســبی 

نــزد مــردم تبدیــل شــوند.
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    حضور دلگرم کننده رئیس جمهور
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور 
رئیــس جمهــوری در ســاعات ســال تحویــل در کنــار مــردم 
کیــد کــرد: حضــور رئیــس جمهــوری  زلزلــه زده کرمانشــاه، تأ
زلزلــه زده، موجــب  کنــار خانواده هــای  و در  کرمانشــاه  در 
دلگرمــی و حمایــت روانــی مؤثــری از زلزلــه زدگان شــد کــه ایــن 
حضــور ارزشــمند در کرمانشــاه و همچنیــن در روز اول عیــد 
در یکــی از پایگاه هــای امــدادی جمعیــت هــالل احمــر در 
اســتان تهــران بســیار قابــل تقدیــر اســت و نشــان از دیــدگاه 
متعالــی رئیــس جمهــوری بــه خدمــات بشردوســتانه هــالل 

دارد. احمــر 
دکتــر پیونــدی بــا بیــان این کــه فعالیتــی کــه همه ســاله و بــا 
تمــام تــوان و قــدرت در جمعیــت هــالل احمــر در ایــام نــوروز 
انجــام می شــود تــا مــردم بــا آرامــش خاطــر بــه ســفرهای 
نجــات  و  امــداد  ح  طــر اجــرای  بپردازنــد،  خــود  نــوروزی 
ح از 26 اســفند 96 تــا 17  گفــت: ایــن طــر نــوروزی اســت، 
فروردیــن 97 در جاده هــای کشــور بــه اجــرا درآمــد و جمعیــت 
ــا تمــام امکانــات و لجســتیک خــود بــه وظیفــه  هــالل احمــر ب
ذاتــی نجــات جــان انســان ها پرداخــت، امــا الزم اســت مــا 
در جمعیــت هــالل احمــر بــه عنــوان یــک ارگان امــدادی در 
کنــار پلیــس، وزارت بهداشــت و... بــا توجــه بــه میــزان بــاالی 
تصادفــات جــاده ای و تلفــات ایــن حــوادث، فکــر جدی تــری 
ــخ ترافیکــی و تلفــات ایــن  ــار حــوادث تل ــا بتوانیــم از ب کنیــم ت

حــوادث در جاده هــا بکاهیــم.
وی میــزان تلفــات جــاده ای کشــور در ســال 86 را 28 هــزار 
کــرد و افــزود: بــا این کــه ایــن رقــم در ســال 96  نفــر اعــالم 
کــرده، امــا  کاهــش پیــدا  بــه 16 هــزار نفــر فوتــی در ســال 
حتــی فــوت یــک نفــر هــم زیــاد اســت و بایــد بــرای کاهــش 
ــهم  ــرد. س ــورت پذی ــری ص ــدام جدی ت ــات، اق ــن تلف ــر ای مؤث
درصــد  یک و نیــم  جــاده ای  مرگ و میــر  میــزان  از  ایــران 
اســت کــه ایــن رقــم در مقایســه بــا ســایر کشــورها، بســیار بــاال 
ــه  ــارد تومــان هزین محســوب می شــود و ســاالنه 21 هــزار میلی
و خســارت تصادفــات جــاده ای در ایــران اســت. حــدود 5 
تــا 7 درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی هــم بــرای فــوت 45 تــا 
47 نفــر در شــبانه روز در جاده هــای ایــران هزینــه می شــود 
کاهــش دهیــم،  گــر بتوانیــم ایــن میــزان را بــه طریقــی  و ا
ــر کشــور  ــع مصرفــی، در راســتای توســعه و ســازندگی مؤث مناب

شــد. خواهــد  به کارگیــری 

    حضور پرتوان هالل احمر در حوادث تلخ نیمه دوم 96
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر همچنیــن بــه حــوادث تلــخ نیمــه دوم ســال 96 هــم اشــاره کــرد و 
گفــت: کشــور ایــران، کشــوری حادثه خیــز اســت کــه حــوادث مختلفــی در آن رقــم می خــورد، 
ــز ایــن خطــه  ــرای مــردم عزی ــود کــه ب ــه کرمانشــاه ب ع زلزل ــه ســال 96 وقــو امــا مهم تریــن حادث

ــادی در پــی داشــت. ــزرگ و تلفــات و مصدومــان زی مصیبتــی ب
دکتــر پیونــدی، خدمــات هــالل احمــر در زلزلــه کرمانشــاه از جملــه تغذیــه و اســکان اضطــراری 
ع زلزلــه را مفیــد و مؤثــر ارزیابــی کــرد و گفــت:  طــی یــک ماه و نیــم تــا دو مــاه اول پــس از وقــو
در حــال حاضــر مــردم مصیبت دیــده کرمانشــاه نیازمنــد حمایت هــای روانــی هســتند و الزم 
اســت جمعیــت هــالل احمــر در کنــار ســایر ارگان هــای دخیــل در منطقــه حضــور داشــته باشــند 

ــه زندگــی عــادی خــود بازگردنــد. ــه زدگان ب ــا زمانــی کــه زلزل ت
وی همچنیــن بــا بیــان این کــه مــردم نوع دوســت ایــران در زلزلــه کرمانشــاه رقمــی حــدود 63 
ــوار  ــه حــدود 30 هــزار خان ــغ، ب ــزود: از ایــن مبل ــد، اف ــه زدگان کمــک کردن ــه زلزل ــارد تومــان ب میلی
زلزلــه زده بــر اســاس آمــار بنیــاد مســکن، عیــدی 300 هــزار تومانــی تعلــق گرفــت و از منابــع هــالل 
احمــر هــم بــه یــک هــزار و 800 خانــوار زلزلــه زده کرمانــی نیــز عیــدی 300 هــزار تومانــی اهــدا شــد.

گزارش عملکرد نوروزی هالل احمر

مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان؛ 
پیـــشگامـــان خدمـــت

رئیس جمعیت هال احمر در نشست خبری ارائه گزارش عملکرد جمعیت هال 
احمـر در ایـام نـوروز، بیشـترین مأموریت هـای امـدادی هـال احمـر را در روز 13 
فروردین اعام کرد و گفت: استان های مازندران، فارس، خوزستان و اصفهان به 
ترین میزان مأموریت های امدادی در ایام نوروز بودند. دکتر علی اصغر  ترتیب رکورددار باال
پیونـدی بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال 9۷ از سـوی مقـام معظـم رهبـری بـا عنـوان »حمایت 
از کاالی ایرانـی« تأکیـد کـرد: جمعیـت هـال احمـر در راسـتای عمـل به منویـات مقام معظم 
رهبـری یـک کمیتـه عالـی با مسـئولیت دبیرکل جمعیـت تشـکیل داده تا این کمیتـه بر خرید 
کاالهـای مـورد نیـاز هـال احمـر در رده هـای مختلـف، نظـارت جـدی داشـته باشـد تـا از این 

طریـق، هـال احمـر سـهم خـود را در حمایـت از تولید ملـی ایفا کند.

سعید داوری
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    فعالیت نوروزی در 3 حوزه 
کــرد: نــوروز  رئیــس جمعیــت هــالل احمــر در ادامــه اظهــار 
امــدادی،  عملیات هــای  ســرعت  افزایــش  بــرای  امســال 
امدادرســانی بــا قــدرت تمــام بــه حادثه دیــدگان و تعامــل 
نــوروزی  ح  طــر امــدادی،  ارگان هــای  ســایر  بــا  ســازنده 
 3 در  فعالیت هــا  ایــن  کــه  درآمــد  اجــرا  بــه  احمــر  هــالل 
نجــات،  و  امــداد  ســازمان  امــدادی  فعالیت هــای  حــوزۀ 
فعالیت هــای ســازمان جوانــان و ســازمان داوطلبــان هــالل 
ــوروز  ــه ن ــه این ک ــا اشــاره ب ــدی ب ــر پیون ــود. دکت ــز ب احمــر متمرک
امســال 1378 پایــگاه ثابــت و ســیار هــالل احمــر وظیفــه ارائــه 
کشــور را بــر عهــده  خدمــات امــدادی در ســطح جاده هــای 
هــالل  امــدادی  پایگاه هــای  تعــداد  کــرد:  اظهــار  داشــتند، 
احمــر در طــول ســال، 557 پایــگاه ثابــت اســت کــه افزایــش 
پایگاه هــا در ایــام نــوروز بــه منظــور ارائــه خدمــات بــا ســرعت 

بــه حادثه دیــدگان انجــام شــده اســت. باالتــر 

    افزایش 3 درصدی تجهیزات 
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا بیــان این کــه 5 هــزار و 500 
ح  نیــروی امدادگــر و داوطلــب هــالل احمــر درگیــر اجــرای طــر
امــداد و نجــات نــوروزی هــالل احمــر بودنــد افــزود: 3 هــزار و 
500 نــاوگان خودرویــی هــالل احمــر در ایــن ایــام به کارگیــری 
شــدند و هــالل احمــر تجهیــزات خــود را در نــوروز 97 نســبت 
بــه ســال قبــل، حــدود 3 درصــد افزایــش داد تــا خدمــات 
بــه حادثه دیــدگان بــا ســرعت و دقــت تمــام صــورت گیــرد، 
همچنیــن 5 هــزار و 400 مأموریــت امــدادی توســط امدادگــران 
هــالل احمــر پوشــش داده شــد کــه حــدود 41 درصــد از ایــن 
و  اســت  بــوده  ترافیکــی  حــوادث  بــه  مربــوط  مأموریت هــا 
امدادگــران هــالل احمــر در ایــن ایــام حــدود 18 هــزار مســافر 

نــوروزی را نیــز اســکان دادنــد.
دکتــر پیونــدی بیشــترین مأموریت هــای امــدادی هــالل احمــر 
ــوروز  را در روز 13 فرودیــن اعــالم کــرد و گفــت: هــالل احمــر در ن
97 و در امــداد هوایــی ســال پــرکاری را آغــاز کــرد و بــا وجــود 
پــرواز هلی کوپترهــای  امــدادی، 343 ســاعت  بالگــرد   24
جمعیــت بــرای پوشــش حــوادث دریایــی، کوهســتان و... 
انجــام شــده اســت. وی، اســتان های مازنــدران، فــارس، 
ــه ترتیــب رکــورددار باالتریــن میــزان  خوزســتان و اصفهــان را ب

مأموریت هــای امــدادی در ایــام نــوروز اعــالم کــرد.

    فعالیت 20 هزار جوان مشتاق و داوطلب
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر، فعالیت هــای ســازمان جوانــان 
ــام نــوروز را نیــز برشــمرد و گفــت: حــدود 20  ایــن جمعیــت در ای
هــزار جــوان داوطلــب و مشــتاق خدمــت هــالل احمــر در ایــام 
کــه در مبــادی  نــوروز و در ســطح کشــور در یک هــزار پایــگاه 
ورودی شــهرها بــر پــا شــده بــود، بــه 5 میلیــون مســافر خدمــات 
خدمــات  ســفر،  راهنمایــی  و  اطالع رســانی  ســالمت محور، 

فرهنگــی و... ارائــه دادنــد.
ح بســیار مؤثــر ســازمان جوانــان  دکتــر پیونــدی افــزود: طــر
ــای  ــود رفتاره ــت« )بهب ــن بهرف ــوان »کمپی ــا عن ــر ب ــالل احم ه
بــه  ترافیکــی  حــوادث  کاهــش  هــدف  بــا  کــه  ترافیکــی( 

اجــرا درمی آیــد، بــا اســتقبال رئیــس جمهــوری و دیگــر مســئوالن بلندپایــه و هنرمنــدان و 
ــت  ــن بهرف ــو کمپی ــر عض ــزار نف ــدود 500 ه ــه ح ــی ک ــا جای ــد ت ــه ش ــه مواج ــخصیت های جامع ش
ح در بهبــود رفتارهــای ترافیکــی مؤثــر بــوده و موجــب  شــدند و مــا امیدواریــم اجــرای ایــن طــر

کاهــش حــوادث و تلفــات جــاده ای شــود.

   حضور 35 هزار داوطلب هالل احمر
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر در ادامــه بــه فعالیــت 35 هــزار داوطلــب هــالل احمــر در ایــام نــوروز و 
ح نیابــت هــم اشــاره و  ح داوطلبانــه فرشــتگان رحمــت، مروجیــن ســالمت و طــر در اجــرای 3 طــر
ح نیابــت، حــدود 7 هــزار داوطلــب هــالل احمــر بــه 10 هــزار ســالمند، سرکشــی  اظهــار کــرد: در طــر
ح فرشــتگان رحمــت هــم 110 هــزار بســته حمایتــی توســط 20 هــزار داوطلــب  کردنــد. در طــر
ح مروجیــن ســالمت 8 هــزار  هــالل احمــر تهیــه و میــان نیازمنــدان توزیــع شــد. همچنیــن در طــر
داوطلــب هــالل احمــر بــر ارائــه خدمــات در اســتان کرمانشــاه و در میــان زلزلــه زدگان متمرکــز 

بودنــد.
کاروان هــای راهیــان نــور هــم  دکتــر پیونــدی بــه برپایــی پایگاه هــای جمعیــت در مســیر 
اشــاره کــرد و افــزود: در ایــام نــوروز 38 هــزار نفــر از افــراد حاضــر در کاروان هــای راهیــان نــور بــه 

کردنــد. پایگاه هــای جمعیــت مراجعــه و خدمــات دریافــت 

    برپایی 416 خیمه نماز و 350 فضای دوستدار
ــان جمعیــت هــالل احمــر، در ادامــه ایــن نشســت  ــر مســعود حبیبــی، رئیــس ســازمان جوان دکت
بــه اهمیــت فرهنگ ســازی و پیشــگیری از تصادفــات جــاده ای اشــاره کــرد و گفــت: در ســازمان 
ح ملــی ایمنــی و ســالمت مســافران نــوروزی بــا هــدف تحقــق فرهنگ ســازی و  جوانــان، طــر

پیشــگیری از تصادفــات جــاده ای بــه اجــرا درآمــد.
ح بشردوســتانه امســال بــا حضــور 20 هــزار جــوان هــالل احمــری اجــرا  وی ادامــه داد: ایــن طــر
ح حضــور داشــته و خدمــات الزم را بــه هموطنــان  شــد و 40 هــزار نفــر روز بــرای اجــرای ایــن طــر
در سراســر کشــور ارائــه کردنــد. رئیــس ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل احمــر بــه ارائــه خدمــات 
ــان  ــرد و یــادآور شــد: جوان ــاری اشــاره ک ــال ج ــفندماه س از 28 اســفندماه ســال گذشــته تــا 14 اس
هــالل احمــر در 700 پســت ثابــت و 300 پســت ســیار خدمــات ســالمت و فرهنگــی و ایمنــی را ارائــه 

دادنــد.
ح  ــر این کــه در بخــش فرهنگــی طــر کیــد ب ــا تأ ــان جمعیــت هــالل احمــر، ب رئیــس ســازمان جوان
ایمنــی و ســالمت مســافران نــوروزی خیمــه نمــاز و فضــای دوســتدار کــودک برپــا شــده بــود، 
عنــوان کــرد: 416 خیمــه نمــاز و 350 فضــای دوســتدار بــر پا بــود تــا هموطنــان بتواننــد از خدمات 
ــر آن 5 میلیــون و 400 هــزار مــورد اقــالم فرهنگــی میــان  ایــن خیمه هــا بهره منــد شــوند. عــالوه ب

ــع شــد. ــوروزی توزی مســافران ن

......
 دکتر پیوندی: نوروز امسال برای افزایش سرعت عمليات های امدادی،

 امدادرسانی با قدرت تمام به حادثه دیدگان و تعامل سازنده با سایر ارگان های 
 امدادی، طرح نوروزی هالل احمر به اجرا درآمد که این فعاليت ها در ۳ حوزۀ 

 فعاليت های امدادی سازمان امداد و نجات، فعاليت های سازمان جوانان و 
 سازمان داوطلبان هالل احمر متمرکز بود
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غ از مناقشــات سیاســی، در بحران هــا و  ــار ســرخ و هــالل احمــر ف
حــوادث بــه گره گشــایی از کار دردمنــدان می اندیشــند.

کــرد: نهضــت  علی  اصغــر پیونــدی در ایــن مراســم اظهــار 
خ بزرگ تریــن شــبکه بشردوســتانه  بین المللــی صلیــب ســر
بــوده و 17 میلیــون داوطلــب در ایــن شــبکه در خــط مقــدم 
اشــاره  بــا  وی  دارنــد.  حضــور  حادثه دیــدگان  بــه  کمــک 
خ دارای 190  بــه این کــه نهضــت بین المللــی صلیــب ســر
گفــت: ایــن جمیعت هــا بــا تمســک  جمعیــت ملــی اســت، 
بی غرضــی  بی طرفــی،  همچــون  بنیــادی  اصــل   7 بــه 
غ از مســائل سیاســی،  جهان شــمولی و... و همچنیــن فــار
کمک رســانی و حــل مشــکل  در حــوادث و بحران هــا بــه 

می اندیشــند. دردمنــدان 
ــی  ــای کنون ــرد: در دنی ــه ک ــر اضاف ــت هالل احم ــس جمعی رئی
مواجــه  درگیــری  و  طبیعــی  چالش هــای  و  بحران هــا  بــا 
کــه حضــور جوانــان ایثارگــر داوطلــب منجــر بــه  هســتیم 
کاهــش خطرپذیــری در حــوادث و ترویــج فرهنــگ صلــح و 

می شــود. خشــونت  عــدم 
پیونــدی بــا بیــان این کــه 95 ســال از تأســیس جمعیــت 
گفــت: ایــن جمعیــت پیشــرو  هالل احمــر ایــران می گــذرد، 
در تســکین آالم بشــری بــوده و در ســال گذشــته تیم هــای 
اعــزام  یمــن  و  ســوریه  عــراق،  بــه  مختلفــی  امــدادی 
کردیــم کــه گواهــی بــر ایــن مســئله اســت. رئیــس جمعیــت 
کشــور  در 14  ایــران  کــرد: هالل احمــر  عنــوان  هالل احمــر 
در آســیا، آفریقــا و آمریــکای جنوبــی مرکــز درمانــی داشــته 
و میلیون هــا بیمــار را تحــت پوشــش قــرار داده اســت تــا بــه 
ــتن در  ــه زیس ــگ، بلک ــود جن ــای نب ــه معن ــه ب ــح، ن ــدف صل ه
امنیــت، آرامــش،  عشــق و مهــروزی در جهــان دســت یابیــم.

    نماینده ولی فقیه در هالل احمر:
 در تمامی حوادث گذشته، هالل احمری ها برای 

خدمت به مردم تا پای جان ایستادگی کردند
کیــد بــر  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا تأ
این کــه ســال 1396 بــرای مــردم شــریف ایــران ســال پــر 
ع  گفــت: وقــو حادثــه و همــراه بــا بســیاری از رنج هــا بــود، 

در ایــن همایــش از 10 تــن از امدادگــران، جوانــان و داوطلبــان فعــال جمعیــت هــالل احمــر در 
یــک ســال گذشــته بــا حضــور فرانچســکو روکا، رئیــس فدراســیون بین المللــی جمعیت هــای 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــزی، نماین ــلمین مع ــالم والمس ــر، حجت االس ــالل احم خ و ه ــر ــب س ــی صلی مل
جمعیــت هــالل احمــر، دکتــر علــی اصغــر پیونــدی، رئیــس جمعیــت هــالل احمــر، دکتــر علــی 
نوبخــت، عضــو شــورای عالــی جمعیــت هــالل احمــر و دکتــر محمدرضــا حیــدری تفرشــی، عضــو 

ــی شــد. ــی جمعیــت هــالل احمــر قدردان شــورای عال
کرمانشــاه، شهرســتان ســرپل ذهاب، هــادی ابراهیمــی از اســتان  ســعید نظــری از اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد، مجیــد دادخــواه  آذربایجــان شــرقی، مجیــد مســعودفراز اســتان 
مهربانــی از اســتان تهــران و حامــد مظفــری از اســتان اصفهــان بــه عنــوان امدادگــران منتخــب 
ــالن  ــتان گی ــته ای از اس ــرم ُپش ــد ُخ ــران و حمی ــتان ته ــاری زواره از اس ــره فخ ــدند. زه ــی ش معرف
ــاد  ــر محمدجــواد عم ــر، اعظــم کربالیــی حســین از اســتان تهــران و دکت ــان برت ــوان جوان ــه عن ب
از اســتان کرمــان بــه عنــوان داوطلبــان برتــر و فخرالســادات مرتضــوی از اســتان یــزد و حســین 

کبیــری از اســتان خراســان رضــوی بــه عنــوان منتخبــان در عرصــه درمــان معرفــی شــدند.

    رئیس جمعیت هالل احمر:
 حضور جوانان داوطلب منجر به کاهش خطرپذیری در حوادث می شود

رئیــس جمعیــت هالل احمــر بــا اشــاره بــه این کــه 17 میلیــون داوطلــب در جهــان در خــط مقــدم 
کمــک بــه حادثه دیــدگان قــرار دارنــد گفــت: جمعیت هــای ملــی عضــو نهضــت بین المللــی صلیــب 

تجلیل از برگزیدگان امدادگر، جوان و داوطلب 
در همایش شکرانه خدمت

ایستادگی تا پای جان
»شـکرانه  همایـش  در  احمـری  هـال  جـوان  و  داوطلـب  امددادگـر،  برگزیـدگان 
خدمـت« معرفـی شـدند. ایـن همایـش بـا هـدف تجلیـل از جوانـان، امدادگـران و 
داوطلبانی که طی یک سال گذشته در حوادث و سوانح، در عرصه های امداد و 

نجات و فعالیت های عام المنفعه و بشردوستانه یار و یاور هال احمر بوده اند، برگزار شد.

بهاره فرج پور
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زلزلــه در خراســان رضــوی، آذربایجــان، خراســان شــمالی، 
ک تــر و غم انگیزتــر  گلســتان و از همــه اندوهنا بــروز ســیل 
بیــن  از  موجــب  کرمانشــاه،  اســتان  ریشــتری   7.3 زلزلــه 
رفتــن و زخمــی شــدن تعــدادی از هموطنــان عزیزمــان شــد، 
ــا  ــال احمری ه ــوار، ه گ ــع نا ــوادث و وقای ــن ح ــه ای ــا در هم ام
حضــور داشــتند و بــرای خدمــت بــه مــردم از جــان خــود نیــز 
دریــغ نکردنــد و ایــن معنــای دقیــق حــس انسان دوســتی و 

اســت. مســئولیت پذیری 
شــکرانه  همایــش  در  معــزی  والمســلمین  حجت االســام 
بــا  مجموعــه ای  احمــر  هــال  جمعیــت  گفــت:  خدمــت 
هویــت ارزشــمند و حضــور داوطلبــان و عزیزانــی اســت کــه 
داوطلبانــه و حتــی بــا نثــار جــان خــود در مســیر خدمــت بــه 
گام برمی دارنــد. وی بــا بیــان  مــردم در ایــن نهــاد مردمــی 
این کــه در عرصــه خدمــت داوطلبانــه، مــرزی جــز انســانیت 
وجــود نــدارد، افــزود: خدمــت بــه انســان ها و نجــات جــان 
آن هــا وظیفــه ای خطیــر و بــزرگ اســت کــه بــر عهــده هــال 

دارد. قــرار  احمری هــا 
کیــد بــر این کــه در حــال  نماینــده رهبــر معظــم انقــاب بــا تأ
ــن  ــب در ای ــوان داوطل ــه عن ــر ب ــون نف ــدود 2 میلی ــر در ح حاض
انجــام می دهنــد،  را  ارزشــمندی  مجموعــه فعالیت هــای 
اظهــار داشــت: جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی 
ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه پویایــی و بالندگــی آن بــر اســاس 
کــه از اصــول و آموزه هــای دیــن مبیــن  ارزش هایــی اســت 
اســام نشــأت گرفتــه و بــر اســاس آن حتــی جــان خویــش را 

می کننــد. فــدا 
را  جهــان  نقــاط  اقصــی  در  انســان ها  بــه  کمــک  وی 
کنــار آوارگان  کــرد: در  بــدون حــد و مــرز دانســت و عنــوان 
میانمــاری،  افغانــی،  رنج دیــدگان  ســوری،  فلســطینی، 
کشــمیری و... بــودن و کمــک بــه آن هــا، بــه واقــع تعهــدی 

اســت. اخاقــی  و  انســانی 
بــه  مــردم  اعتمــاد  معــزی  والمســلمین  حجت االســام 
کــرد  جمعیــت هــال احمــر را ســرمایه ای عظیــم عنــوان 
و ادامــه داد: ایــن اعتمــاد ســرمایه عظیمــی اســت کــه در 
اختیــار جمعیــت هــال احمــر قــرار دارد و همایــش امــروز، 
امدادگــران،  داوطلبــان،  پررنــگ  حضــور  از  نمــادی 
کــه متعهدانــه در خدمــت بــه  خّیریــن و جوانانــی اســت 
انســان های رنج دیــده بــدون هیــچ منتــی ایســتاده اند. 
کــرد: بــر خــود الزم می دانــم از همــه افــرادی  کیــد  وی تأ
گذشــته داوطلبانــه و متعهدانــه بــه  کــه طــی یــک ســال 
و  تقدیــر  کردنــد  خدمــت  آســیب دیدگان  و  هموطنــان 

نمایــم.  تشــکر 
ادامــه  در  احمــر  هــال  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
تصریــح کــرد: جمعیــت هــال احمــر بــا اهــداف عالــی خــود 
ــا عــزم و اهتمــام جــدی مســئوالن، دســت اندکاران،  همــراه ب
کارکنــان، داوطلبــان، جوانــان، کانون هــای طــاب و همــه 
مرتبطیــن بــا ایــن نهــاد مردمــی در تمــام ســطوح، همــواره 
در کنــار مــردم و آمــاده خدمــت بــه آنــان خواهــد بــود هــر چنــد 
کــه امیدواریــم ملــت شــریف و بــزرگ ایــران در ســال پیــش رو 

گــواری را شــاهد نباشــند. هیــچ حادثــه تلــخ و نا

    دبیرکل جمعیت هالل احمر: 
هالل احمری ها پناهی برای بی پناه ترین ها بودند

کیــد بــر این کــه هــال  دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر بــا تأ
بــه  تــا  گذاشــتند  مایــه  خــود  عمــر  و  جــان  از  احمری هــا 
احمری هــا  هــال  افــزود:  کننــد،  کمــک  خــود  هم نوعــان 
باشــند.  بی پناه ترین هــا  بــرای  پناهــی  کردنــد  تــاش 
شــکرانه  همایــش  در  محمدی نســب  محمــود  مهنــدس 
امدادگــران  و  داوطلبــان  جوانــان،  کــرد:  اظهــار  خدمــت 
کنــار مــردم آســیب دیده  جمعیــت هــال احمــر کشــور مــا در 
کشــورها بوده انــد. وی افــزود: این جــا ایــران اســت؛  ســایر 
کــه در  کهــن  مهــد مهربانــی و بــا تاریــخ طوالنــی و فرهنــگ 
ع،  قالــب داســتان و کتــب مختلــف بــرای کمــک بــه هم نــو
آثــار مختلــف دارد. وی بــا بیــان این کــه مــا مفتخریــم بــا 
کنیــم، عنــوان  چنیــن دیــن و فرهنگــی بــه مــردم خدمــت 
کــرد: ایــن جلســه تشــکیل شــد تــا از تــاش و از خودگذشــتگی 
ســال  یــک  حــوادث  در  داوطلبــان  و  جوانــان  امدادگــران، 
گذشــته تشــکر کنیــم. بــه گفتــه وی، در حــوادث مهمــی نظیــر 
کــه جاده هــای یــخ زده اجــازه و جــرأت بــه  ک  کــوال بــرف و 
ــه  ــه ب ــد و دالوران ــگ بودن ــران پررن ــی داد، امدادگ ــس را نم هرک

کردنــد. خدمــت  خــود  هم نوعــان 
اتفــاق  کــه  زلزلــه ای  این کــه  بــر  کیــد  تأ بــا  محمدی نســب 
افتــاد، بنیــان خانه هــا را سســت کــرده بــود و بجــز امدادگــران 
گفــت: نجاتگــران  کســی بــه ایــن مکان هــا ورود نمی کــرد، 
کــف  داوطلــب در ســخت ترین شــرایط جــان شریفشــان را 
دســت گرفتــه و هیــچ زبانــی قــدرت تشــکر از آن هــا را نــدارد. 
ــران،  ــه نمایندگــی از مــردم، از همــه امدادگ ــرد: ب کیــد ک وی تأ
ــان تشــکر می کنــم و دســتتان را می بوســم. داوطلبــان و جوان

    عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر:
 اجر هالل احمری ها با خداست

ارزش  گفــت:  احمــر  هــال  عالــی جمعیــت  شــورای  عضــو 
وجــودی امدادگــران و داوطلبــان بــه مثابــه آیــه قــرآن اســت 
ــه   ــت ک ــن اس ــل ای ــد، مث ــات ده ــر را نج ــک نف ــی ی ــر کس گ ــه ا ک
تمــام عالــم را نجــات داده اســت و اجــر ایــن افــراد بــا خداســت.
دکتــر علــی نوبخــت، نماینــده مــردم تهــران در مجلــس، در 
بــه  هســتیم  این جــا  مــا  افــزود:  خدمــت  شــکرانه  همایــش 
ــا  ــت.  وی ب ــا خداس ــما ب ــر ش ــید و اج ــته نباش ــم خس ــما بگویی ش
بیــان این کــه یک صــد ســال از تشــکیل جمعیــت هــال احمــر 
ــرد:  ــرای جهانیــان حــرف و ســخن دارد، عنــوان ک می گــذرد و ب
داشــتن نماینــده مســتقیم مقــام معظــم رهبــری نشــان دهنده 
ارزش بــاالی هــال احمــر اســت. عضــو شــورای عالــی جمعیــت 
کیــد بــر این کــه اساســنامه ایــن جمعیــت در  هــال احمــر بــا تأ
ــوری ۴  ــس جمه ــرد: رئی ــان ک ــت، بی ــده اس ــب ش ــون تصوی قان
نماینــده در جمعیــت هــال احمــر، از وزاری عالــی رتبــه دارد. 
همچنیــن در جریــان برگــزاری مراســم اربعیــن بــه پشــتیبانی 
هــال احمری هــا مراســمی بــا شــکوه برگــزار می شــود. نوبخــت 
ــما  ــوری از ش ــس جمه ــده رئی ــوان نماین ــه عن ــن ب ــرد: م ــان ک بی
احمــر  هــال  جمعیــت  امدادگــران  و  داوطلبــان  جوانــان، 

می کنــم. قدردانــی 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

      

دکتر علی نوبخت: 
ارزش وجودی 

امدادگران و 
داوطلبان به مثابه 
آیه قرآن است که 

اگر کسی یک نفر را 
نجات دهد، مثل 

این است که  تمام 
عالم را نجات داده 

است و اجر این افراد 
با خداست
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کــه عــاوه بــر خدمــات، توقــع رفاقــت و همراهــی مضاعــف 
دارنــد.

کرمانشــاه دیدیــم بیانگــر همیــن نکتــه  آنچــه مــا در زلزلــه 
خ و سفیدپوشــان از صــدر تــا ذیــل همــه آمــده  اســت. ســر
ــا  ــی فقیــه و رئیــس جمعیــت، ت ــد؛ از نماینــده محتــرم ول بودن
امدادگــران خــدوم آن هــا، حتــی بعــد از وظیفــه ذاتــی خــود، 
هفت سینشــان  و  یلــدا  ســفره  هــم  ملــی  شــادی های  در 
کنــار چادرهــای ثالــث باباجانــی و ســرپل ذهــاب بــا  را در 
خانواده هــای آســیب دیده گذاردنــد و بســیاری از آنــان هنــوز 

برنگشــتند. خانه هایشــان  بــه 
در حــوادث زلزلــه کرمــان و ســقوط هواپیمــای پــرواز یاســوج، 
ــا نــگاه منصفانــه هــال احمــر، هــم امدادرســانی کــرد، هــم  ب

رفاقــت و ایــن یعنــی پاســخ مثبــت بــه اعتمــاد ملــت.
نمونــه دیگــر اثبــات رفاقــت میــان هــال و مــردم، می تــوان 
کاهــش تلفــات جــاده ای  کــه در صــدد  ح بهرفــت  بــه طــر
در ایــام نــوروز ۹7 بــود اشــاره کــرد کــه مدیــران هــال دیگــر 
روی میزشــان منتظــر خبــر حــوادث نماندنــد، بلکــه درب 
خانــه همــه افــراد مؤثــر جامعــه را بــرای همراهــی بــا ایــن 
گــر یــک نفــر  ح و کمــک بــه مــردم بــه صــدا درآوردنــد کــه ا طــر
کــرده باشــند جــای تقدیــر دارد و اقــدام  کــم  از تلفــات هــم 
نمایندگــی  حــوزه  همــت  بــه  کــه  دیگــر  تحســین برانگیز 
ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر صــورت گرفــت، وجــود 
راهنمایی هــای  ارائــه  و  تبلیــغ  در  کــه  بــود  روحانیونــی 

داشــتند. چشــمگیری  تــاش  مســافرین 
همــه ایــن اقدامــات نشــان می دهــد جنــس فعالیــت هــال 
ایــن  بــا همــه دســتگاه خدماتــی متفــاوت اســت و  احمــر 
همــان  کــه  ثروتــش  اصلی تریــن  بــه  مردم نهــاد  ســازمان 
اعتمــاد مــردم اســت چشــم دوختــه اســت و ایــن را یــک 

می دانــد. افتخــار 

اعتماد ملت 
با ارزش ترین سرمایه

ــی شــمرده می شــوند  بی شــک در ســازمان های مردم نهــاد، مــردم اســاس و بنــای مهــم و اصل
ــات  ــه آســیب دیدگان امکان ــه خدمــات ب ــی، چنانچــه قــادر باشــند در ارائ و مدیــران ســطح عال
موجــود را بــه صــورت صحیــح مدیریــت کننــد، مدیــران موفــق تلقــی می شــوند. در اثبــات 
مدعــای مردمی بــودن ســازمان هــال احمــر همیــن مقــدار کافــی اســت کــه بــه نقــش پررنــگ 

ــه دیگــران عنایــت بشــود.  ــرای خدمــت ب ک ب مــردم در اهــدا و وقــف امــا
همیــن امــروز می تــوان بــه زمیــن مجموعــه عظیــم مجتمــع دارویــی هــال، ملــک بیمارســتان 
کننــدگان  نورافشــار و صدهــا نمونــه دیگــر در تهــران و اســتان ها اشــاره کــرد کــه واقفیــن و اهدا
بــا جــان و دل بهتریــن بخــش امــوال را در اختیــار هــال احمــر گذاشــتند و ایــن شــاهدی اســت 

ــودن هــال احمــر. ــر مردمی ب ب
ــک  ــب ی ــازمان در قال ــه س ــه در بدن ــت ک ــب خدم ــوان و داوطل ــزاران ج ــود ه ــر وج ــوی دیگ از س
ســاختار و مدیریــت ســتادی در حــال فعالیــت هســتند نمونه هــای ارزشــمندی اســت و بــه ایــن 
معناســت کــه مــردم هــال احمــر را از خودشــان دانســته و در اداره آن خــود را ســهیم می داننــد 

و ایــن اعتمــاد، ســرمایه ای عظیــم بــرای جمعیــت هــال احمــر اســت.
امــا آنچــه نگارنــده در صــدد بیــان آن اســت، این کــه هــال احمــر بایــد بــا افتخــار بــه ایــن 
ــر ارتقــا و تقویــت اعتمــاد ملــت، دامنــه ایــن  مشــارکت، در تعیــن سیاســت های اصلــی عــاوه ب
اعتمــاد را گســترش بدهــد. زمانــی کــه ملــت نیروهــای هــال احمــر را در کنارشــان می بیننــد، 
ــواده خــود می داننــد  ــان را از خان ــد، بلکــه آن ــه آن هــا نمی نگرن ــد یــک قهرمــان ب ــا دی هیــچ گاه ب

سید طه موسوی    رئیس حوزه نمایندگی ولی فقیه در مؤسسه علمی کاربردی هالل احمر 
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حجت االســام والمســلمین رحیمــی رخشــان در گفتگــو بــا پایــگاه اطاع رســانی حــوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر بــا اشــاره بــه فعالیت هــای عام المنفعــه 
بــا  چشمداشــتی  هیــچ  بــدون  احمــر  هــال  گفــت:  جمعیــت،  ایــن  بشردوســتانه  و 
اتــکا بــر تــوان توانمنــدان، در جهــت بــرآوردن نیــاز نیازمنــدان تــاش می کنــد و در 
واقــع هــدف جمعیــت هــال احمــر خدمــت بــه خلــق و بشــریت و انســانیت اســت و بــا 

اقــدام می کنــد. محرومیت زدایــی در جهــت ترویــج فرهنــگ و اعتقــادات اخاقــی 
ــاره  ــا اش ــتان ب ــتان گلس ــر اس ــال احم ــت ه ــه در جمعی ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ ــئول دفت مس
بــه حدیــث امیرالمؤمنیــن)ع( پیرامــون خصلــت شــیعیان، گفــت: امیرالمؤمنیــن)ع( در 
حدیثــی فرموده انــد شــیعیان مــن دو خصلــت دارنــد؛ اول آن کــه موقــع اذان بــه ســمت 

نمــاز می شــتابند و دوم نســبت بــه مــردم و مؤمنیــن مواســات دارنــد.
حجت االســام والمســلمین رحیمــی رخشــان در همیــن زمینــه ادامــه داد: خداونــد در 
احادیــث قدســی نیــز بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرده و نمــاز را جــواز عبــور از صــراط دانســته 
و مــرز کفــر و ایمــان معرفــی کــرده اســت و در کنــار آنــان همــواره بــه زکات و دســتگیری 
ــزوم اخــاص در اعمــال انســان ها  ــه ل ــا اشــاره ب از نیازمنــدان ســفارش شــده اســت. وی ب
ــه  ــرام ب ــردن تشــنه و احت گفــت: یاری رســاندن ســتمدیده، پوشــاندن برهنــه، ســیراب ک

عالــم بــدون هیــچ منــت و چشمداشــتی در راه خــدا عبــادت محســوب می شــود.
بــه  خــود  ســخنان  بعــدی  بخــش  در  رخشــان  رحیمــی  والمســلمین  حجت االســام 
منویــات مقــام معظــم رهبــری اشــاره کــرد و گفــت: هــال احمــر بــا خلــوص نیــت در زمــان 
ــرای نجــات  ــدون هیــچ چشمداشــتی در صحنه هــای حــوادث حاضــر شــده و ب ــه ب حادث
ــن در  ــی دی ــغ عمل ــع تبلی ــا در واق ــن فعالیت ه ــام ای ــد. انج ــاش می کن ــان ها ت ــی انس زندگ
جهــان اســت. وی تقســیم کــردن شــادی ها، دســتگیری از نیازمنــدان و صلــه رحــم را 
ســیره انبیــا و از اعمــال ســفارش شــده دانســت و گفــت: اهــداف هــال احمــر ســیره انبیــا را 

دنبــال می کنــد.
حجت االســام والمســلمین رحیمــی رخشــان بــا اشــاره بــه ســیره عملــی امیرالمؤمنیــن 
علــی)ع( در زندگــی، گفــت: تفقــد بــه یتیمــان و مهربانــی بــا آن هــا و همچنیــن ساد زیســتی 
در زندگــی و اجــرای عدالــت در زندگــی امــام علــی)ع(، اثــرات مثبتــی بــر روحیــه مــردم 
داشــت تــا بــا یکدیگــر بــه عطوفــت و مهربانــی رفتــار کننــد، زیــرا ولــی امرشــان هم ســطح بــا 

آن هــا زندگــی می کــرد.
وی در ادامــه بــه حدیــث امــام جعفــر صــادق)ع( در خصــوص برطــرف کــردن مشــکات 
مــردم اشــاره کــرد و گفــت: فضیلــت پــاداش کســی کــه مشــکل مــردم را حــل و از آنــان 
دســتگیری می کنــد، از هــزار حــج باالتــر اســت و پــاداش برطــرف کــردن حاجــت و مشــکل 

ــر اســت. ــه اعمالــش مقبــول اســت باالت هــر انســانی از هــزار حجــی ک
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر اســتان گلســتان در همیــن 
زمینــه ادامــه داد: بایــد شــادی ها میــان مــردم تقســیم و تــاش بیشــتری در جهــت 
برطــرف کــردن نیــاز نیازمنــدان انجــام شــود. وی همچنیــن ادامــه داد: ایــن فعالیت هــا 
بایــد خالصانــه و در مســیر رضایــت خــدا و خلــق خــدا انجــام شــود. حجت االســام 
والمســلمین رحیمــی رخشــان در پایــان گفــت: قطعــًا تــاش خالصانــه در جهــت برطــرف 
کــردن حاجت هــای مؤمنــان و نیازمنــدان جامعــه دارای اجــر و ثــواب نــزد خداونــد 

متعــال خواهــد بــود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر استان گلستان

تبلیغ عملی دین
 در جهان

فقیــه  ولــی  نماینــده  شــرعی  امــور  و  نظــارت  معــاون 
ارائــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــور  احمــر  هــال  جمعیــت  در 
پایگاه هــا  ایــن جمعیــت در  خدمــت توســط اعضــای 
و پســت های امدادونجــات و جوانــان در مســیرهای 
مــردم،  خوشــبختانه  گفــت:  کشــور  مواصاتــی 
پرچــم ســفید و قرمــز هــال احمــر را بــه عنــوان پرچــم 

می شناســند. مطمئــن  و  آرامش بخــش 
از  بازدیــد  ضمــن  کــری  ذا فضــل اهلل  حجت االســام 
ــان  ــر خراس ــال احم ــت ه ــات جمعی ــرل و عملی ــز کنت مرک
ایــن  خبــری  ســتاد  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  رضــوی 
جمعیــت بــا اشــاره بــه سرکشــی از پســت ها و پایگاه هــای 
هــال احمــر در اســتان های البــرز، تهــران، مازنــدران، 
گلســتان، خراســان شــمالی و خراســان رضــوی اظهــار 
کــرد: پایگاه هــای امدادونجــات در طــول ســال و 2۴ 
ایــام  در  فعالیت هــا  ایــن  کــه  دارنــد  فعالیــت  ســاعته 
تعطیــات نــوروزی بــه دلیــل افزایــش ترددهــا بیشــتر نیــز 

. د می شــو
وی بــا بیــان این کــه در سرکشــی از پایگاه هــای 6 اســتان 
کشــور نقطــه مشــترک تمامــی ایــن پایگاه هــا انگیــزه و 
نشــاط اعضــای هــال احمــر مســتقر در آن هاســت، افــزود: 
گــر مــردم در طــول مســیر ســفر خــود بــا مشــکلی مواجــه  ا
کمک کننــده  شــوند، هــال احمــر را بــه عنــوان عاملــی 

. ســند می شنا
کیــد بــر این کــه امیدواریــم  کــری بــا تأ حجت االســام ذا
جملــه  از  حادثــه ای  هیچ گونــه  شــاهد   ۹7 ســال  در 
حــوادث ســال ۹6 نباشــیم، خاطرنشــان کــرد: جمعیــت 
ــه تعــداد کافــی نیروهــای داوطلــب  هــال احمــر کشــور ب
کــه در حــال حاضــر  امــدادی دارد  پایــگاه  و  و پســت 
مهم تریــن نیــاز ایــن جمعیــت داشــتن تجهیــزات مجهــز 

و بــه روز اســت.

معاون نظارت و امور شرعی 
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

پرچم هالل احمر
پرچم آرامش است
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حــوزه علمیــه خراســان شــمالی و نمایندگــی ولــی فقیــه 
ــا انعقــاد تفاهم نامــه  در جمعیــت هــال احمــر اســتان، ب
را  مشــترک  همکاری هــای  و  فعالیت هــا  همــکاری، 

می دهنــد. گســترش 
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی 
فقیــه، مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان در 
نشســت مشــترک حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه و مرکــز 
کیــد بــر لــزوم تقویــت  خدمــات حــوزه علمیــه اســتان بــا تأ
هــر چــه بیشــتر همکاری هــای حــوزه علمیــه و جمعیــت 
ــترک  ــای مش ــتفاده از ظرفیت ه ــت: اس ــر، گف ــال احم ه
و توانمندی هــا، بــرای پیشــبرد رســالت های جمعیــت 
هــال احمــر و تســکین آالم بشــری در بــروز حــوادث 

می توانــد مؤثــر واقــع شــود.
افــزود: تقویــت تعامــات، همراهــی  محســن نجــات 
برگــزاری  احمــر،  هــال  کاروان هــای  بــا  روحانیــون 
دوره هــای آموزشــی معرفتــی، خــود امــدادی، اجــرای 
بینش هــای  ارتقــای  و  عام المنفعــه  برنامه هــای 

اســت. تفاهم نامــه  ایــن  انعقــاد  اهــداف  از  اســامی 
مدیــر مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه اســتان نیــز در ایــن 
گفــت: تســکین آالم حادثه دیــدگان در هنــگام  زمینــه 
بــوده  قرآنــی  و  دینــی  توصیه هــای  از  حــوادث  بــروز 
و رســالت حــوزه علمیــه نیــز در هنــگام بــروز حــوادث 
اســت.  زمینــه  ایــن  در  آســیب دیدگان  بــه  کمــک 
طــاب،  آمــوزش  بــا  افــزود:  امیــری  حجت االســام 
می تــوان آمادگــی الزم را بــرای رفــع نیازهــای تبلیغــی 
کــرد و بــه آنــان بــرای  و شــرعی آســیب دیدگان کســب 
تســکین آالم و مواجهــه بــا مشــکات پیــش آمــده کمــک 

کــرد.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه 
اســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  در 
انگیزه هــای  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
بــه  کمــک  زمینــه  در  بشــر  فطــری 
آموزه هــای  افــزود:  ع،  هم نــو
دینــی اســام و ســایر ادیــان، کمــک 
جلوه هــای  را  آســیب دیدگان  بــه 
از  را  آن  دانســته،  بشردوســتی 
الهــی  انبیــای  عملــی  ســیره های 
تحســین  مــورد  همــواره  و  می دانــد 

اســت. داده  قــرار 
حجت االســام والمســلمین قاســمی 
کیــد آیــات قــرآن در  بــا اشــاره بــه تأ
بیــان  دیگــران،  بــه  کمــک  زمینــه 
کــرد: خداونــد در آیــه 32 ســوره مائــده نجــات جــان یــک نفــر را معــادل نجــات جــان 

انســان ها دانســته و ایــن نشــانگر اهمیــت ایــن مســئله از نــگاه قــرآن اســت.
ــد  ــای خداون ــز از توصیه ه ــوی« را نی ــر و التق ــی الب ــوا عل ــه »تعاون ــه آی ــن در ادام وی همچنی
ــات  ــت: خدم ــرد و گف ــوان ک ــوس عن ــردم و نف ــور م ــه ام ــک ب ــر و کم ــل خی ــام عم ــرای انج ب
هــال احمــر از چنــد جهــت قابــل بحــث و بررســی اســت کــه هــر کــدام آن هــا دارای باالتریــن 
ضرورت هــا در زمــان ارائــه خدمــات اســت. یــک جنبــه آن در زمــان آرامــش و بــر اســاس 
نیازهــای مــوردی انجــام می شــود و بخــش دیگــری در حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی، در 

زمینه هــای نجــات جــان انســان ها، اســکان، تغذیــه و درمــان صــورت می گیــرد.
ــر  ــد ب کی ــا تأ ــارس ب ــه در جمعیــت هــال احمــر اســتان ف ــی فقی ــی ول ــر نمایندگ مســئول دفت
لــزوم ارائــه خدمــات هــال احمــر در حــوادث، تصریــح کــرد: حضــور به موقــع نیروهــای 
امــدادی در حــوادث، و ارائــه کمــک بــه حادثه دیــدگان در زمــان اضطــرار کــه منجــر بــه 
ــا النــاس  ــه شــریفه »مــن احیــاء النــاس فکانمــا احی نجــات جانشــان می شــود، مصــداق آی

جمیعــا« اســت.
حجت االســام والمســلمین قاســمی بــا اشــاره بــه ســیر و ســلوک عرفــا در زمینه هــای 
خالصانــه  نیت هــای  بــا  انســان ها  گفــت:  دیگــران،  بــه  کمــک  و  خدمت رســانی 
ســمت  بــه  خوبــی  قدم هــای  می تواننــد  واقــع  در  دیگــران  بــه  کمک رســانی  در 
عاقبت بخیــری بردارنــد کــه در ایــن زمینه هــا بایــد قصــد قربــت را در اعمالشــان لحــاظ 

کننــد و رعایــت اخــاق امــداد و نجــات را همــواره مدنظــر داشــته باشــند.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر اســتان فــارس، بخــش 
بعــدی ســخنان خــود را بــه فعالیت هــای نیروهــای امــدادی و جوانــان اختصــاص داد 
و گفــت: اصــول اخاقــی اســامی بایــد در مســئله امــداد و نجــات رعایــت شــود و همــواره 
در زمــان امدادرســانی، اخــاص در عمــل، اخاق مــداری، صداقــت و اصــل امانتــداری در 

آســیب پذیرترین لحظــات زندگــی افــراد حادثه دیــده حفــظ شــود.
حجت االســام والمســلمین قاســمی فعالیــت در هــال احمــر را از لحظــات پرافتخــار 
زندگــی انســان دانســت و گفــت: زیباتریــن و بــا فضیلت تریــن اعمــال در نــزد خداونــد، 
ع اســت و جوانــان، امدادگــران و نجاتگــران  دســتگیری نیازمنــدان و کمــک بــه هم نــو
جمعیــت هــال احمــر زیباتریــن لبــاس خدمــت را کــه مصــداق کامــل ایثــار و گذشــت اســت 

بــر تــن دارنــد.

حوزه علمیه و نمایندگی ولی فقیه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر فارس
در هالل احمر خراسان شمالی خدمت به هم نوعان از نگاه 

قرآن عبادت است
گسترش  تفاهم برای 

همکاری ها
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جمعیــت  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
هــال احمــر خراســان رضــوی گفــت: جامعــه امــروز 
اخاقــی  و  ارزشــی  شــاخص های  تبییــن  نیازمنــد 

اســت.
گــزارش پایــگاه اطاع رســانی حــوزه نمایندگــی  بــه 
ولی فقیــه در جمعیــت هال احمــر، حجــت االســام 

والمســلمین اســدی
جمعیــت  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
و  اصــول  افــزود:  رضــوی  خراســان  احمــر  هــال 
کــه  اهــداف بشــر دوســتانه جمعیــت هــال احمــر 
برگرفتــه از آموزه هــای دینــی و منویــات مقــام معظــم 
رهبــری در خصــوص خدمــات بشــر دوســتانه اســت 
سیاســت های راهبــردی بســیار خوبــی را پیــش روی 

ایــن جمعیــت قــرار داده اســت.
ــا بیــان اینکــه  حجــت االســام و المســلمین اســدی ب
اعضــای  و  کارکنــان  صادقانــه  خدمــت  و  ایثــار 
ایــن نهــاد مردمــی ریشــه در ایمــان و عشــق دارد، 
تبییــن  بــه  بیشــتر  نیــاز  امــروز  جامعــه  در  افــزود: 
کارکنــان  شــاخص های ارزشــی و اخاقــی در بیــن 
و اعضــا و بــه ویــژه جوانــان هــال احمــر احســاس 

. د می شــو
ــر نمایندگــی  ــه اینکــه طلبه هــای دفات ــا اشــاره ب وی ب
احمــری  هــال  را  خــود  افتخــار  بــا  فقیــه  ولــی 
فرهنگــی  فعالیت هــای  تمــام  گفــت:  می داننــد، 
خدمــت  روح  پاسداشــت  راســتای  در  نظارتــی  و 

اســت. داوطلبانــه 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
فعالیت هــای  بــه  رضــوی  خراســان  احمــر  هــال 
جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دفاتــر  مهــم 
هــال احمــر اســتان ها اشــاره کــرد و افــزود: تعمیــق 
اعتمــاد  افزایــش  داوطلبــی،  مفهــوم  گســترش  و 
انگیزه هــای  هدفمنــد  و  کیفــی  ارتقــای  عمومــی، 
جوانــان و جــوان گرایــی، حفــظ ســرمایه بی بدیــل 
گرایــی و اخــاص از مهم تریــن  مردمــی، معنویــت 
فعالیت هــای حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه اســت.

حجــت االســام و المســلمین اســدی بــا اشــاره بــه 
اینکــه مشــهدالرضا می توانــد منبــع انــرژی بخــش 
احمــر  هــال  جمعیــت  مردمــی  مأموریت هــای  در 
و  عشــق  قدم هــای  ح  طــر اجــرای  گفــت:  باشــد، 
ح همســفران خورشــید بســیار ضــروری و نیازمنــد  طــر

حمایــت و توجــه ویــژه اســت. 

گــزارش پایــگاه اطاع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــال  بــه 
از  جمعــی  و  سرپرســت  بــا  دیــدار  در  معــزی  والمســلمین  حجت االســام  احمــر، 
ح  مدیــران ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر ضمــن تقدیــر از اجــرای طــر
نیابــت، افــزود: در ایــن برنامــه، خّیریــن و داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر بــه جهــت 
همراهــی و دلجویــی از افــراد ســالمند تنهــا و حتــی بیمــاران اعصــاب و روان، الگــوی 
مناســبی بــرای ارتبــاط صمیمــی، مهارت هــای ارتباطــی قــوی و حتــی جلــب اعتمــاد 

افــراد آســیب پذیر و خّیریــن ارائــه می کننــد.
ــریح  ــد و تش ــی خوان ــئولیت اخاق ــی و مس ــرورت اجتماع ــک ض ــت را ی ح نیاب ــر وی ط
کــه متوجــه  اســت  ایــن  کــرد: مهم تریــن خصوصیــت فعالیت هــای داوطلبانــه 
نیازهــای جامعــه و افــراد آســیب پذیر اســت، زیــرا این گونــه فعالیت هــا، دریچــه 
ارتبــاط جمعیــت هــال احمــر بــا مــردم اســت و در واقــع داوطلبــان، پیــام آوران صلــح 

و مجریــان امــور خیریــه و انسان دوســتانه هســتند.
کمک هــای  کنــار همــه  حجت االســام والمســلمین معــزی بــا بیــان این کــه در 
کارهــای خیــر جمعــی نیــز بــه  مــادی خّیریــن داوطــب، همدلــی و مشــارکت در 
منزلــه یــک برنامــه و راهبــرد مهــم جمعیــت هــال احمــر مــد نظــر اســت، ادامــه داد: 
ــرای کمــک و دســتگیری از مســتمندان،  ــه یکدیگــر ب ــر جمعــی و اعتمــاد ب رشــد خی
ایــده ای بی بدیــل بــرای تقویــت ارزش هــای جامعــه اســامی اســت و داوطلبــان 
جمعیــت هــال احمــر نیــز همــواره ایــن امــر را بــه عنــوان ارزشــی اخاقــی دنبــال 

کرده انــد.
وی بــا بیــان خاطــره ای بی نظیــر از تجربــه حضــور در چندیــن نوبــت اجــرای برنامــه 
کهریــزک و ســالمندان  کنان ســرای احســان  نیابــت بــرای دیــدار نــوروزی بــا ســا
مناطــق حاشــیه ای شــهر، تشــریح کــرد: عــاوه بــر خدمــات و فعالیت هــای غیرقابــل 
توصیــف خّیریــن داوطلــب بــرای ایجــاد فضایــی شــاد و تأمیــن مایحتــاج ایــن افــراد، 
کنــار ایــن عزیــزان فراموش شــده، از  شــاید حضــور بردبارانــه و پرانــرژی آن هــا در 

همــه کمک هــای مادی شــان مهم تــر باشــد.  

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در هالل احمر خراسان رضوی

نماینده ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر تصریح کرد

جامعه امروز نیازمند تبیین 
شاخص های اخالقی است

طرح نیابت، یک ضرورت 
اجتماعی و مسئولیت اخالقی 
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زمینــه  والمســلمین ســعادت نیا در همیــن  حجت االســام 
بــه الگوهــای دیــن مبیــن اســام اشــاره کــرد و گفــت: امــام 
کاری در جهــان اســام اســت، چــرا  حســین)ع( اوج ایثــار و فــدا
کــه بــرای حّریــت و انســانیت، بــرای رهایــی بشــر از جهــل و 
کمــک بــه رشــد و تعالــی  خرافــه، دوری از فقــر معنــوی و 

کــرد. انســان قیــام 
هــال  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
احمــر اســتان خوزســتان خدمــات داوطلبانــه را خدمتــی بــا 
انگیــزه و میــل و رغبــت، بی منــت، بشردوســتانه و خالصانــه 
ع خدمــات اثــری از  بــرای خــدا دانســت و گفــت: در ایــن نــو
انگیزه هــای مالــی وجــود نــدارد و فراتــر از اهــداف اجتماعــی، 
اقتصــادی و سیاســی در جامعــه اســت و بــا اهدافــی معنــوی 

می گیــرد. صــورت 
زمینــه  والمســلمین ســعادت نیا در همیــن  حجت االســام 
ــگاه  ادامــه داد: جمعیــت هــال احمــر بهتریــن فرصــت و جای
بــرای رشــد و تعالــی فعالیت هــای داوطلبانــه اســت و ایــن 
مهــم در فعالیت هــا و مأموریت هــای مختلــف ایــن جمعیــت 
کــه می تــوان از ایــن تــوان، تــاش،  کامــًا مشــهود اســت 
ارزش و ســرمایه اجتماعــی مــردم، به ویــژه جوانــان، در ارائــه 

کــرد. ایــن خدمــات بهره گیــری 
زمینــه  در  کــه  انســان هایی  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  وی 
فعالیت هــای داوطلبانــه خودبــاور می شــوند و بــه رشــد و 
تعالــی می رســند، در هــر شــغل و مقامــی باشــند، فرشــته های 
نجــات نامیــده می شــوند. مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی 
فقیــه در جمعیــت هــال احمــر اســتان خوزســتان بــا اشــاره بــه 
ــان ها،  آثــار و بــرکات فعالیت هــای داوطلبانــه در زندگــی انس
ــزرگان  ــان و ب ــات، کام معصوم ــات، روای ــاس آی ــر اس ــت: ب گف
بــرای رهایــی و حــل مشــکات  انســان  کــه  کاری  دیــن، 
و  دنیــوی  اجــر  دارای  قطعــًا  می دهــد،  انجــام  دیگــران 

اخــروی خواهــد بــود.
زمینــه  والمســلمین ســعادت نیا در همیــن  حجت االســام 
ادامــه داد: بــر اســاس آیــه شــریفه »هــل جــزاء االحســان اال 
کاری،  گفــت ایمــان، شــجاعت، فــدا االحســان« می تــوان 
کمــک بــه دیگــران از جایــگاه واال و ارزشــمندی در  ایثــار و 
دیــن برخــوردار اســت و قطعــًا اجــر و پــاداش عظیمــی نیــز 

داشــت. خواهــد 
ایشــان نمونــه عینــی خدمــات داوطلبانــه در جمعیــت هــال 
احمــر را حضــور جوانــان در پســت های ایمنــی و ســامت 
کــرد  و پایگاه هــای امــداد و نجــات در ایــام نــوروز عنــوان 
ــار،  ــت و به ــان اس ــر انس ــادابی عم ــه ش ــی، نقط ــت: جوان و گف
فصــل نشــاط یــک ســال، و ایــن دو در تاقــی یکدیگــر نشــانه 
زیبایــی از تــاش یــک جــوان را بــرای خدمت رســانی بــه 

هموطنــان خــود بــه نمایــش می گــذارد.
حجت االســام والمســلمین ســعادت نیا در پایــان، انگیــزه، 
خدمــات  ارائــه  در  را  جوانــان  تأثیرگــذاری  و  توانمنــدی 
کــرد  داوطلبانــه، نقطــه تعالــی و رشــد یــک نظــام عنــوان 
پویایــی،  بــه  رســیدن  جهــت  در  تاش هــا  ایــن  گفــت:  و 
ــه اهــداف واالی اســامی جامعــه بســیار  شــادابی و رســیدن ب

مؤثــر خواهــد بــود. 

ــه  ــا اشــاره ب ــی فقیــه در جمعیــت هــال احمــر اســتان خوزســتان، ب مســئول دفتــر نمایندگــی ول
تعالیــم روح بخــش اســام پیرامــون خدمــات داوطلبانــه، افــزود: فعالیت هــای داوطلبانــه 
کاری، شــهامت و  جوانــان و داوطلبــان ایــن جمعیــت در واقــع ترویــج فرهنــگ ایثــار، فــدا
مردانگــی در جامعــه اســت و موجــب تکریــم انســان ها و ترویــج اصــول اساســی جمعیــت هــال 

اســت و کار بشردوســتانه و داوطلبانــه، وقــت، مــرز، جنــس و رنــگ نمی شناســد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر خوزستان

بهترین فرصت برای 
تعالی

حجت االسـالم والمسـلمین سـعادت نیا در گفتگـو بـا پایـگاه اطالع رسـانی حـوزه 
نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر، خدمـات داوطلبانـه در جمعیـت 
هالل احمر را ترویج ایثار، فداکاری، احترام و تکریم انسانیت دانست و گفت: این 
خدمـات مصـداق بـارز تعالیـم روح بخـش اسـالم پیرامـون مـرام و جوانمـردی اسـت و تحقق 

تسـکین آالم بشـری در جامعه اسـت.
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هاجر نعمتی،  اردبیلحوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر   ۰۹۱۴۷۰۳۰۱۴۳

الیاس کامکار، خراسان جنوبی    ۰۹۱۰۵۴۵۵۲۵۸

محبوبه غفاری،  اذربایجان غربی   ۰۹۱۴۴۴۷۱۷۶۶

طیبه پسندخاطر، شهرستان نی ریز    ۰۹۱۷۱۳۳۷۱۹۶

کاظم بخشی،  یزد   ۰۹۱۳۵۱۹۸۹۱۵

سهیا علیجانی،  مرکزی   ۰۹۳۷۱۹۴۵۴۶۴

الهام عربی پور،  کرمان    ۰۹۱۳۳۴۷۳۵۲۶

نوشین ریحانی،  فارس    ۰۹۳۹۵۲۰۸۲۸۸

مهریار رنجکش،  گیان    ۰۹۹۰۴۸۰۵۶۰۲

حمیده حقیقی   ۰۹۱۵۳۰۱۲۸۸۴

کره نوروزی، بناب ذا   ۰۹۱۴۱۲۰۰۵۲۳

عباس یبلویی،  اصفهان   ۰۹۱۳۹۵۹۹۷۹۲

فاطمه نبتون،  مرکزی   ۰۹۱۸۴۹۴۶۶۰۴

راحله قاسمی،  تهران   ۰۹۱۲۶۳۵۶۸۸۵

فیروزه آذرافروز،  فارس    ۰۹۰۳۲۸۵۱۶۲۳

منوچهر شریف زاده،  اصفهان   ۰۹۱۳۱۰۰۲۲۴۷

مهری ملکی،  زنجان    ۰۹۱۲۶۴۱۸۵۰۳

سعید شعبانی، آذربایجان غربی    ۰۹۳۶۴۷۸۱۴۲۰

مسلم شوکتیان،   ایام   ۰۹۱۸۳۴۵۰۶۳۵

حوا رجنی،  گلستان    ۰۹۳۵۹۸۹۵۱۶۹

محمد هاشم زهی، خراسان جنوبی    ۰۹۱۵۵۶۱۸۹۴۷

علیرضا اصحابی،  زنجان   ۰۹۱۲۳۴۱۲۴۲۸

صفر میرزایی، تبریز   ۰۹۱۴۳۱۱۶۱۰۴

محمدرضاظهرابی،  فارس    ۰۹۱۷۳۲۹۵۱۹۳

مریم عسگری زادگان، آذربایجان شرقی    ۰۹۱۴۱۳۰۳۰۰۵

حمید استیری،  گلستان   ۰۹۳۶۷۲۶۶۳۳۶

صدیقه گندم زاده، خراسان جنوبی    ۰۹۳۶۰۵۹۹۷۲۰

حسین عبدی، خراسان جنوبی    ۰۹۱۵۳۳۴۲۵۳۵

اقدس صحتی،  قزوین    ۰۹۱۲۳۴۱۱۱۶۱ 

سید حسام الدین خامسی،  کردستان    ۰۹۱۸۶۶۶۴۱۸۰

مینا شاطریان،  کرمان    ۰۹۱۳۳۴۰۹۸۵۰
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مسابقه پیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 10 رقمی باشد كه هر رقم آن گزینه صحیح هر 
یك از سواالت است. به طور مثال: در سوال یك، پاسخ شماره 2 صحیح 

است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 1 و ... 
عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 

ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 
محل خدمت تان را قید كنید.

بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا    ۱۵  خرداد

01
کدامیکازمواردزیرجزوشعارهاواصولبنیادینانقالباسالمیاست؟

الف( استقالل                             ب( اعتماد به نفس ملی                             ج( خودباوری ملی    د( همه موارد

0۲
درحالحاضرچندبرابرابتدایانقالب،دانشجویدرحالتحصیلداریم؟

الف( هشت برابر                            ب( پانزده برابر                                    ج( بیست و سه برابر   د( چهل برابر

0۳
کداموابستگی،منشأدیگروابستگیهاست؟

د( وابستگی تکنولوژیک الف( وابستگی اقتصادی                            ب( وابستگی فکری                                ج( وابستگی سیاسی  

0۴
بهگفتهرئیسجمهورآمریکا،اینکشورچهمبلغیدرخاورمیانههزینهکردهوهمهآنبربادرفتهاست؟

الف( ده تریلیون دالر                             ب( هفت تریلیون دالر                               ج( ده میلیون دالر                    د( هفت میلیون دالر 

0۵
کاربرانایرانیبهطورمیانگیندرروزچندساعتدرفضایمجازیحضوردارند؟

د(پنج تا هشت ساعت الف(پنج تا نه ساعت                          ب( سیزده تا پانزده ساعت                               ج( سه تا پنج ساعت  

0۶
کدامیکازمواردزیرجزوآثارانتظاراست؟

د( همه موارد الف( امید به آینده                          ب( شکوفاسازی اندیشه ها                              ج( تخلق به فضائل   

0۷
آرماگدونبهچهمعناست؟

الف( آخر الزمان                           ب( تپه یا کوه                                                                                        ج( موعود    د( جنگ 

0۸
کدامیکازمواردزیرجزوعواملکاهشرزقنیست؟

الف( اسراف                              ب( دروغ                                ج( تجرد    د( فساد نیت
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