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فرهنگ مقاومت و مقاومت فرهنگی

گــر در زمین  یکــی از مؤلفه هــای مقاومــت، فرهنگ اســت. فرهنــگ، نهالی اســت که ا
اســالم آبیاری شــود و نمــو پیــدا کنــد، ثمــره آن مقاومــت، شــهادت، کار، تولیــد و دیگر 
گــر آبیــاری، تغذیه و هــرس این نهال در دســتان  ارزش های اســالمی خواهــد بود، اما ا
غــرب بیافتــد، ثمره ای جــز اصالــت لــذت، هوس رانــی، راحت طلبی، فســاد، فحشــا و 
َضل« نــدارد. رهبر معظم 

َ
ْنعاِم َبْل ُهــْم أ

َ
ولِئــَک َکاْل

ُ
ســقوط جامعه انســانی به پرتگاه »أ

انقــالب اســالمی می فرماینــد: »فرهنــگ غربــی، فرهنــگ مهاجــم اســت؛ هرجــا وارد 
شــود، هویت زدایی می کند؛ هویــت ملت ها را از بیــن می برد. فرهنــگ غربی، ذهن ها 
و فکرهــا را مــادی می کنــد، مــادی پــرورش می دهــد؛ هــدف زندگــی می شــود پــول و 
ثروت؛ آرمان هــای بلند، آرمان های معنــوی و تعالی روحی از ذهن ها زدوده می شــود. 
خصوصیــت فرهنگ غربــی این اســت... باطن فرهنگ غربــی عبارت اســت از همان 
ســبک زندگی مادِى شــهوت آلوِد گناه آلوِد هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. 
شرط رســیدن به تمدن اســالمِی نوین در درجه  اول این اســت که از تقلید غربی پرهیز 
شود. ما متأسفانه در طول سال های متمادی، یک چیزهایی را عادت کرده ایم تقلید 

کنیم.«
ایشــان در زمینه تأثیر فرهنگ بر مقوله مقاومــت عقیده دارند: »وقتــی مقاومت گفته 
می شــود، فورًا ذهن می رود به ســمت مقاومت نظامی و امنّیتی و امثــال این ها. خب 
بلــه، آن هم قطعــًا مقاومــت اســت، اّمــا باالتــر از آن، مقاومــت فرهنگی اســت. حصار 
گر سست باشــد، همه چیز از دست خواهد رفت.  کریز فرهنگی در کشــور ا فرهنگی، خا

من به شــما عرض بکنم، امروز بعد از 3۷ ســال، 38 ســال از پیروزی انقــالب، انگیزه 
دشــمنان برای نفوذ در حصــار فرهنگی از روز اّول بیشــتر اســت؛ نه این که کم نشــده، 
قطعًا زیاد شــده. روش هــا را هم که شــما می بینید؛ این شــیوه های فضــای مجازی و 
گون و ماهــواره و امثال این ها؛ ]یعنی [ انگیزه ها بیشــتر شــده. آماج این  تبلیغات گونا
حرکت هم درست همان چیزی است که مایه و هسته  اصلی ایجاد نظام اسالمی شد؛ 

یعنی ایمان دینی، آماج این است.«
همان گونه کــه مالحظه می شــود، ایشــان هدف حمــالت فرهنگــی را تخریــب ایمان 
دینــی می داننــد و بدیهی اســت که مقولــه مقاومــت، خود جزئــی از ارزش هــای دینی 
اســت، لــذا وقتــی ایمــان دینــی سســت شــد، در پــی آن مفهــوم و ارزش مقاومــت نیــز 
کمرنگ شــده و از بین خواهد رفت. مســئله فرهنگ و تأثیر آن در مسائل مختلف ملی 
به قدری در منظومه فکری رهبر معظم انقالب حائز اهمیت است که ایشان از همان 
سال های نخســتین رهبری خویش به کرات مسئله تهاجم فرهنگی را گوشزد کرده و 

جامعه را از خطرات مهلک این تهاجمات باخبر کرده اند. 

حمایتازمظلوم
رهبر انقالب اســالمی در دیداری که به مناســبت خجســته عید مبعث برگزار شــد، بازگشت به 
کم شــدن علم و قدرت، فیــض و هدایت الهی بر زندگی انســان و مقابلــه با منّیت،  توحید، حا
دیکتاتوری و اســتبداد را اصلی ترین پیام بعثت دانســتند و گفتند: توحیــد دربردارنده  کلیات 
و اصول مبارزه بــا ظلم و زورگویی اســت و بــر همین اســاس، جبهه  حــق باید همــواره با باطل 

مبارزه کند و در این مبارزه، سرنوشت محتوم باطل، عقب نشینی است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای مهم ترین وظیفــه  امت اســالمی را بازگشــت به پیــام بعثت یعنی 
گــر بــه توحیــد اعتقــاد داشــته باشــیم زیر بــار ظلم  توحیــد، برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: ا
نمی رویم و از مظلوم حمایت می کنیم و به همین دلیل اســت که هر جا مظلومی نیازمند یاری 

باشد، جمهوری اسالمی در آن جا حاضر خواهد بود.
ع فلســطین را در همین  ایشــان فلســفه  اصــرار جمهــوری اســالمی ایــران در حمایــت از موضــو
چارچــوب ارزیابــی کردنــد و افزودنــد: ایســتادگی در مقابــل ظالــم، قطعــًا منجــر به پیشــرفت 
خواهد شــد که نمونه  بــارز آن، ملت فلســطین اســت کــه در ابتــدا ملتی ضعیــف بودنــد، اما بر 
کنون آن ملت ضعیف به یک فلســطین قدرتمند تبدیل شــده اســت که رژیم  اثر ایســتادگی، ا
صهیونیســتی را تهدیــد می کند و ایــن رژیــم در مقابل ملت فلســطین احســاس ضعــف و عجز 

می کند.
کردنــد: در ایــن رویارویــی، بــدون تردیــد، فلســطینی ها بــر  کیــد  رهبــر انقــالب اســالمی تأ
صهیونیست ها غالب خواهند شد و ســرزمین فلســطین به ملت آن بازخواهد گشت. حضرت 

آیــت اهلل خامنــه ای، حضــور جمهــوری اســالمی ایــران در 
منطقه  غرب آســیا و در کنــار گروه های مقاومت و در ســوریه 
را در چارچــوب حمایــت از مظلوم دانســتند و گفتنــد: این که 
گفته می شــود جمهوری اســالمی ایران توســعه طلب است، 
ســخنی دروغ و خــالف واقــع اســت و ایــراِن بــزرگ و آبــاد و 
یکپارچــه، قصــد توســعه طلبی در منطقه و هیــچ نقطه ای از 

دنیا را ندارد.
ایشــان افزودند: علــت حضــور ایــران در ســوریه و در منطقه  
غــرب آســیا، یاری رســاندن بــه مقاومتــی بــود کــه در مقابل 
ظلــم وجــود داشــت و جبهــه  مقاومــت بــه برکــت یــاری و 
کمک هایی که شــد و با شجاعت نیروهای ســوری توانست 
بر تروریســت هایی که به وســیله  آمریکا، غربی ها و مزدوران 
آن هــا همچــون ســعودی بــه وجــود آمــده بــود، غلبــه کند و 

آن ها را شکست دهد.

اینسهجنایتکار
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه ســخنان رئیس جمهــور 
در  آن  شکســت  و  داعــش  بــا  مقابلــه  مدعــی  کــه  آمریــکا 
ســوریه شــده بود، گفتنــد: این ســخنان یــک دروغ آشــکار و 
فضاحت بار اســت، زیرا آمریکایی ها با پول سعودی و امثال 
آن، ایــن موجــودات خبیــث را در عــراق و ســوریه بــه وجــود 
آوردنــد و هر جا کــه الزم بود از تروریســت ها حمایــت کردند و 
هنگامی هم کــه عناصــر اصلی داعــش در محاصــره بودند، 
کید  آن هــا را نجــات دادنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأ
کردند: به رغــم حمایت هــای آمریــکا و عوامل آن هــا، جبهه  

مقاومت توانست سوریه و عراق را نجات دهد.
ایشان حمله  ســه کشــور به ســوریه را یک جنایت خواندند و 
افزودند: بنــده صریحًا اعــالم می کنم رئیس جمهــور آمریکا، 

عقب نشینی، مشوق دشمن است 
از  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار جمعـی 
مسـئوالن نظام، سـفرای کشـورهای اسـالمی و قشرهای مختلف مردم، حمله  
اخیـر آمریـکا و دو کشـور غربـی بـه سـوریه را جنایـت دانسـتند و بـا دروغ خوانـدن 
ادعـای آن هـا مبنـی بـر مخالفـت بـا اسـتفاده از سـالح شـیمیایی، تأکیـد کردنـد: جمهـوری 
اسـالمی همچـون گذشـته در کنـار گروه هـای مقاومـت حاضـر خواهـد بـود و آمریکا نیز قطعًا 

در اهـداف خـود در منطقـه، شکسـت خواهـد خـورد.

انگلیــس جنایتــکار  و نخســت وزیر  فرانســه  رئیس جمهــور 
کید بر این که آمریکایی ها  هستند. رهبر انقالب اســالمی با تأ
همچون سرنوشــت عراق و افغانســتان، از این گونه جنایات 
گفتنــد: رئیس جمهــور  در ســوریه، ســودی نخواهنــد بــرد، 
آمریــکا چنــدی پیــش اعالم کــرد کــه در منطقــه  غرب آســیا، 
کرده انــد و چیــزی عایــد آن هــا  هفــت تریلیــون دالر هزینــه 
نشــده اســت. ایــن ســخن، صحیــح اســت و از این پــس هم 
آمریکا هرقدر تــالش و هزینه کند، در منطقــه چیزی عایدش 

نخواهد شد.
بیــداری  و  لــزوم هوشــیاری  آیــت اهلل خامنــه ای،  حضــرت 
کشــورها و دولت هــای اســالمی را در مقابــل ایــن  ملت هــا، 
حوادث گوشــزد کردند و افزودنــد: هــدف آمریکایی ها، فقط 
ســوریه، عــراق و افغانســتان نیســت، بلکــه آن هــا بــه دنبال 
بــه امــت اســالمی و اســالم هســتند، بنابرایــن  ضربــه زدن 
دولت های اســالمی نباید خــود را در خدمت اهــداف آمریکا و 

برخی کشورهای متجاوز غربی قرار دهند.
ایشان خاطرنشــان کردند: برای یک کشور اسالمی همچون 
کنونــی آمریــکا  کــه رئیس جمهــور  ســعودی افتخــار نیســت 
در تبلیغــات انتخاباتــی اش علنــًا در مــورد آن هــا بگویــد »گاو 
شــیرده«. ذلــت از ایــن باالتر نمی شــود که پــول یک کشــور را 

بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب کنند.

دیکتاتوریبینالمللی
دروغ گویــی  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
رئیس جمهــور آمریکا مبنــی بر این کــه حمله به ســوریه برای 
مقابلــه بــا به کارگیــری ســالح های شــیمیایی بــوده اســت، 
افزودنــد: آن ها بــا بکارگیــری ســالح شــیمیایی و یا هر ســالح 
دیگر ضد ملت هــای اســالمی و ملت هــای مظلــوم مخالفتی 
ندارنــد، همچنان کــه از بمبــاران روزانــه علیــه مــردم یمــن 
حمایــت می کننــد و در دوران جنــگ تحمیلــی نیــز از صــدام 
جنایتکار که با استفاده از سالح شــیمیایی هزاران نفر از مردم 
ایران و عراق را به شــهادت رســاند و یا مصدوم کرد، حمایت 

کردند.
رهبر انقــالب اســالمی، رفتارهــای آمریکا و برخی کشــورهای 
»دیکتاتــورِی  و  اســتعماری  اهــداف  از  ناشــی  را  غربــی 
البتــه  کردنــد:  بین المللــی« آن هــا دانســتند و خاطرنشــان 
دیکتاتورهــا در هیــچ کجــای دنیــا کامیــاب نخواهنــد شــد و 
آمریکا نیز قطعــًا در اهــداف خــود در منطقه شکســت خواهد 

خورد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه ایســتادگی ملــت 
ایــران و پایدارتر شــدن آن به دلیــل تجربه ۴0 ســاله  مقاومت 
و ایســتادگی، گفتنــد: ایــن تجربــه بــه مــا آموختــه اســت که 
عقب نشــینی، مشــوق دشــمن اســت و ایســتادگی، موجــب 

عقب رفت آن خواهد شد.
کید بــر این که عقب نشــینِی اســتکبار و  ایشــان در پایــان بــا تأ
زورگویان عالم به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل آن ها، 
یک »ســنت الهی« اســت، ابــراز امیــدواری کردنــد ملت های 
عراق، افغانستان، سوریه، فلسطیِن مظلوم، میانمار و مردم 
کشــمیر در آینده  نه چندان دور، با مقاومت خود، دشــمنان را 

به عقب برانند. 

راهــــــــبرد

داوود موذنیان

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

۱۶
نقل محافلنقل محافل نقل محافل
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اهمیتروزقدسوبرگزاریراهپیماییسراسریدراینروزرادرچهمیدانید؟
قــدس، هــم یــک مســئله عقیدتــی و هــم یــک مســئله سیاســی اســت، بــه ایــن 

دلیــل مســئله عقیدتی اســت کــه پیامبــر را شــبانه در شــب معــراج فرشــتگان از 
مســجدالحرام به مســجد االقصــی می آورنــد و آیه اول ســوره اســراء نیــز مؤید 

کــه  ایــن موضــوع اســت. در واقــع مســجداالقصی خاصیتــی دارد 
کید  مســجد الحرام ندارد و در خود همین آیه ســوره اســراء نیــز تأ
شده است که حول و اطراف مسجد نیز دارای اهمیت و مقدس 
اســت و به همیــن دلیــل اســت کــه نه تنها قــدس شــریف، بلكه 

اطراف آن نیز برای مسلمانان مهم است.
و  مظلومــان  از  دفــاع  مســلمانی  هــر  شــرعی  وظیفــه 

کســانی اســت که از کاشــانه و دیارشــان با بی انصافی 
آواره شــده اند و بــر اســاس آموزه هــای قــرآن، دفــاع 
از مظلــوم در مقابــل ظالــم وظیفه هــر فرد مســلمان 

اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز مســلمانان بایــد در 
روز قــدس ضمــن دفــاع از حریــم قدس شــریف، 

اســرائیلی طغیــان  آمریكایــی و  شاهنشــاهی، طاغوتــی، 
کردند شــروع شــد و تا به امروز نیز این جبهــه، یعنی جبهه 
حــق و باطــل بــه واســطه انقــاب اســامی ایــران در دنیــا 
همچنان وجود دارد و مبارزه مردم مسلمان در یمن علیه 
رژیــم طاغوتی و مــردم ســوریه علیه اســتكبار نیــز در ادامه 
 دفاع مردم مســلمان فلسطین نیز 

ً
همان راه اســت و قطعا

در همیــن راستاســت و ایــن تقســیم بندی همــواره به نفع 
جبهه حــق بــه پایــان می رســد. روز قــدس تبدیــل به یک 
فرهنگ در کشــور شــده اســت. این که مــا می بینیــم مردم 
هرســاله پرشــورتر و باشــكوه تر در راهپیمایــی روز قــدس 
شــرکت می کنند و شــعارهای مشــترک و جهت گیری های 
خــود مقابــل اســتكبار را محكم تر و رســاتر اعــام می کنند، 
نشــان می دهد که روز قــدس و دفــاع از مظلومــان و مردم 
 
ً
آواره فلســطین به یک فرهنگ تبدیل شــده اســت و قطعا

این فرهنگ روزبه روز قوی تر و نهادینه می شود. 
 

بــرای بازگردانــدن آن بــه دنیــای اســام از مــردم آواره ای 
کــه بــه واســطه دفــاع از ایــن مــكان مقــدس مســلمانان 
آواره شــده اند نیز دفــاع کنند و برائــت خود از رژیــم ظالم و 

اشغالگر قدس را اعام کنند.
قــدس بــه ایــن دلیــل یــک مســئله سیاســی بــرای جهــان 
اســام اســت که اســتكبار جهانی بــرای ســلطه بــر جهان، 
رژیم اســرائیل را ایجاد و حمایت کرد و به همیــن دلیل نیز 
مســلمانان بــا آن مخالفــت می کننــد و یكــی از عرصه های 
اعــام این مخالفــت نیــز حضــور در راهپیمایــی روز قدس 

است.

شــرایطکنونیمنطقــهوجهــانچــهتأثیــریدرنحوه
خواهــد مــردم وحضــور راهپیمایــی ایــن برگــزاری

داشت؟
در حال حاضر نیز اســتكبار جهانی برای این کــه نیروهای 
ما را تضعیف کند و قضیه و اولویت نخســت جهان اســام 
ج  را که مســئله قــدس اســت از دســتور کار مســلمانان خار
کنــد، جریان هــای تروریســم و تكفیــری را درمنطقــه راه 
انداخته اســت و با جنگ هــای قومی و مذهبــی قصد دارد 
 مســلمانان 

ً
نگاه و توجه مســلمانان از قــدس برگیرد. قطعا

کــه مســئله قــدس  بــرای این کــه هرســاله نشــان دهنــد 
برایشــان دارای اهمیــت اســت و اولویــت نخست شــان 
اســت، باید یكپارچه در راهپیمایی این روز شــرکت کنند و 
با شــعار »الاله االاهلل« و »اهلل کبر« که شعار یكپارچگی شان 
اســت و همچنیــن شــعار »مــرگ بــر آمریــكا« و »مــرگ بــر 
اســرائیل« که جهــت گیری مســلمین اســت، دفاع خــود از 
قــدس و مــردم مظلــوم فلســطین را بــه مــردم دنیــا یک بار 

دیگر ثابت کنند.

چــراروزقــدسبعــدازگذشــتســالهاازنامگــذاری
امــام)ره( حضــرت توســط آن تعییــن و
گیــر بــهروزیجهانــیوفرا توانســته

تبدیلشود؟
 57 22بهمــن 
مردم مسلمان 
صبــح  ایــران 

روز حمایت از مظلوم
پیــروزی انقــاب را جشــن گرفتنــد و در بعدازظهــر همــان 
روز ســفارت اســرائیل در تهران را گرفتنــد و همین موضوع 
نشــان دهنده جهت گیری مردم ایــران در حمایت از مردم 
فلسطین و دفاع از مظلوم بود و می بینیم ده روز بعد از این 
موضوع، عرفات بــرای تبریک به تهــران می آید و درهمان 
روز سفارت سازمان آزادی بخش فلســطین برای اولین بار 
در دنیــا بــاز می شــود و بعــد از ایــن اقــدام مــردم مســلمان 
کــه دیگــر ســفارت های  ایــران و حكومــت ایــران اســت 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین در دنیــا ایجاد می شــود. 
در واقع مردم ایران خواســتند و توانســتند تا امــروز از مردم 
فلســطین علی رغم همه فشــارهای بین المللی دفاع کنند 
و همچنان مســئله قدس را مســئله نخســت جهان اســام 

می دانند.

حضــورمــردمایــراندرراهپیمایــیروزقــدسچــه
پیامــیرابهســایرمللمســلمانوآزادیخــواهمنتقل

خواهدکرد؟
حضــور مــا در راهپیمایــی روز قــدس ادامــه همــان خــط 
تشــكیل ســفارت و دفــاع از مــردم مظلــوم در برابــر ظالــم و 
ایســتادن در جبهــه حــق علیــه باطــل بــرای پیــروزی حق 
اســت. خط حق و باطــل از زمانــی که مــردم ما علیــه نظام 

سارا کیان

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

در حال حاضر 
استکبار جهانی برای 
این که نیروهای ما را 

تضعیف کند و قضیه 
یت نخست  و اولو

جهان اسالم را 
که مسئله قدس 

است از دستور کار 
مسلمانان خارج 
یان های  کند، جر

یسم و تکفیری  ترور
را درمنطقه راه 

انداخته است و با 
جنگ های قومی 

و مذهبی قصد 
دارد نگاه و توجه 

مسلمانان را از 
قدس برگیرد

گفتگو با دبیر کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه  فلسطین 
درباره روز جهانی قدس

16مرداد سال 58، در حالی که کمتر از یک سال از انقالب اسالمی ایران گذشته 
بـود، بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی در اقدامـی هوشـمندانه از مسـلمانان جهـان 
خواسـت تـا آخریـن جمعـه مـاه رمضـان را بـه عنـوان »روز قـدس« انتخـاب کننـد و 
در ایـن روز همبسـتگی خـود را در حمایـت از »حقـوق قانونـی مـردم مسـلمان فلسـطین« بـه 
نمایـش بگذارنـد. پـس از آن بـود کـه جمعه آخر مـاه مبارک رمضان، یعنـی روز قدس، نه تنها 
در ایـران، بلکـه در سـایر کشـورهای اسـالمی نیـز معنـا پیـدا کـرد و حتی غیر مسـلمانان نیز با 
حضـور در ایـن راهپیمایـی از مـردم مظلـوم فلسـطین اعـالم حمایـت و از رژیم صهیونیسـتی 

اعـالم انزجـار می کنند.
حسـین شـیخ االسـالم، مشـاور وزیـر امـور خارجـه و دبیـر کنفرانـس بین المللـی حمایـت از 

انتفاضـه  فلسـطین در همیـن رابطـه معتقـد اسـت که اسـتکبار 
جهانـی بـرای این کـه مسـئله قـدس را بـه عنـوان اولویـت 
نخسـت جهان اسـالم از دسـتور کار مسـلمانان خارج کند، 

جریان هـای تروریسـم و تکفیـری را در منطقـه 
بـا جنگ هـای قومـی و  و  انداختـه اسـت  راه 
مذهبی قصد دارد نگاه و توجه مسلمانان از 

قـدس برگیـرد.

29  |  28

سید حسن را 
»مرد صادق« می نامند

عظمت رمضان به 
نزول قرآن است

آرامش در دل دریا اسوه کامل اخالق الهی

خانه موزه سیمین دانشور و 
جالل آل احمد افتتاح شد

تجدید میثاق خانواده هالل احمر با 
آرمان های امام خمینی )ره(

اعتماد مردم، سرمایه 
اصلی است

پالسکو ابزار تبلیغاتی 
»چهارراه استانبول«

تن به دنیا دار و  دل به موال

مردان محبوب خدا

خالصه  جمهوری ما این است؛ خدا و مردم

او را قهرمان زندگی 
خود می دانم

کلمات صبر و صلح

شماره  32
خرداد  139۷
ســال چهارم
 رمضان - شوال ١٤٣9
می-ژوئن 2018

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
حوزه نمایندگی ولی فقیه

ماهنامه فرهنگی، اجتماعی با رویكرد  دینی

در پرتو معنا

هــــــــالل

فرهنگ و هنر
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ماه خدا
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20دلیل بی اعتمادی 
ایران به آمریکا

نبرد با  
اصل جمع صفر

عقب نشینی
مشوق دشمن است

در مقابل همه دنیای 
آن ها می ایستیم

سکته بزرگ برای 
تجارت انگلیس

۴۳  |  ۴2۶۵  |  ۶۴
ماه خداماه خدا ماه خدا

خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲ 43خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         42۳۲

با خلق خدا مهربان باش. از ســخنان ناهنجــار گرچه به مزاح باشــد بر حذر 
گر چه به  باش. خالف مگو گرچه به مطایبت باشــد. از قســم خوردن هــم ا
راســت، احتراز کن. چو ایستاده ای دســت افتاده گیر و تا می توانی نماز را در 

اول وقت به جای آر.
انســان بیــدار همــواره کشــیک نفــس می کشــد و پاســبان حــرم دل اســت و 
واردات و صــادرات دهان خــود را می پاید و دار هســتی را کارخانــه ای بزرگ 
می یابد که با عّمال بی شمار »و ما یعلم جنود ربک اال هو« دست هم گرفته 
در کارند تا انســان بســازند و از عالمی تحویل به عالم دیگر دهند و می گوید 
که مروت نباشــد که کفران شــود و جبران نشــود. از شــاه اولیا امیرالمؤمنین 
علی)ع( ســؤال کردند که وجود چیســت؟ گفت: به غیر وجود چیســت؟ اما 

در باب شیوه پسندیده سکوت، حق است که :
هر که را اسرار حق آموختند

ُمهر کردند و دهانش دوختند
هر که خاموش شــد گویا شــد. هر که چشم سر بست بینا شــد. هر که مراقب 
اســت ســرور اســت. چه این که کلیــد نیک بختــی در مشــت اوســت و نگین 
پیــروزی در انگشــت او. قیامــت بــا توســت نــه در آخــر طــول زمانی. رســول 

اهلل)ص( به قیس ابن عاصم فرمود: »ان مع الدنیا آخره«
از ماه شــعبان که میقات شــهراهلل اســت، غســل توبه کن و لباس وفا و وال از 
دل و جان محرم شــو و از صمیم قلب لبیک گو و در خویشــتن ســفری کن و 
گرد کعبه عشق طواف کن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. در روز، 
مشغله و آمد و شد و اســباب انصراف انسان بسیار زیاد است، به خالف شب 
که هنگام آرامش قوله سبحانه: »انا سنلقی علیک قوال ثقیال ان ناشئه الیل 
هی اشــد و طئا و اقوم قیــال ان لک فی النهار ســبحا طویال« لــذا اذکار و اوراد و 
خلوت را در شب تأثیری خاص اســت که در روز نیست، به خصوص در ثلث 

آخر لیل.
ع از انــواع اذکار و عبــادات در ترقــی درجــات و  اهــل اهلل گفتنــد کــه هیــچ نــو
کلمــه طیبــه »ال الــه اال اهلل« نــدارد. از ایــن روی رســول  مقامــات معنــوی 
خدا)ص( فرمود: »کل حســنه یعملهــا الرجل توزن یوم القیامه اال شــهاده ال 
اله اال اهلل فانها ال توضع فی المیزان و وضعت الســماوات و االرضون السبع و 
ما فیهن کان ال اله اال اهلل ارجح من ذلک« به پارسی این که: در روز رستاخیز 
هر کار نیک سنجیده شــود جز گواهی دادن به ال اله اال اهلل که آن را در ترازو 
گــر در ترازو رود، آســمان ها و زمین های هفتگانــه با وی برابری  ننهند؛ چه ا
نکنند. کنایــه از این کــه ثواب ایــن کلمــه را نهایت نبــود و به شــمار نیاید و 
هیچ چیز هم ســنگ او نگــردد. در ایــن اوان که بحمــداهلل با »ال الــه اال اهلل« 
محشــوری، خوش آن کــه بــا دوســت، حشــر علی الــدوام دارد. حبیبا همت 

بلند دار و از کمال اخالص:
دوست بگو دوست بگو، دوست دوست

تا نگری هر چه بود اوست اوست   

تن به دنیا دار و 
دل به موال

دوست بگو دوست بگو
دوست دوست

توصیه های عالمه حسن زاده آملی در نامه ای به یک دوست در آستانه رمضان
ماه رمضان

عامــه حســن زاده در نامه ای برای کســی کــه برای ســلوک در 
ماه رمضان دســتوری خواســته بود )این نامه در کتاب تازیانه 

سلوک صفحه ۹ آمده است( اینچنین نوشت:
ج صدق و اجعل لی  »رّب أدخلنی ُمدَخل صدق و أخرجنی ُمخر

من لدنک سلطانا نصیرا« )اإلسراء.۸۰( 
»رّب أنزلنی منزال مبارکا و أنت خیر المنزلین« )المؤمنون.2۹( 

»کتب اهلل تعالی علیكم الرحمه«
آقا در چــه حال اســت؟ آیــا چــون »رجــال ال تلهیهم تجــاره و ال 
بیع عن ذکر اهلل« )النــور/37(؛ از زرق و برق دنیــا رهایی یافته 
کبازی  است و از ما سوا روی برتافته اســت و یا چون صبیان خا
کبــازی بهــار کودکان  می کند کــه : »التــراب ربیــع الصبیان؛ خا
اســت« آیــا در حضــور اســت یــا دور اســت؟ حضــوری گــر همــی 
خواهی ازو غایب مشو حافظ/ متی ما تلق َمن تهوی دع الدنیا 

و أهملها.
»حضــوری«را عایــم اســت، رأس آن هــا األدب مــع اهلل اســت. 
یعنی متــأدب بــه آداب الهیه بــودن و در همــه حال خــود را در 
محضــر حــق دیــدن و جانــب حــق را رعایــت نمــودن. »الذین 

یذکرون اهلل قیاما و قعودا و علی جنوبهم« )آل عمران/۱۹۱(
از خــدا جوییــم توفیــق ادب/ بــی ادب محــروم گشــت از لطف 

رب.
در ســوره »والنجم« از اوصاف رسول اهلل )ص( اســت که: »و ما 
ینطق عن الهوی إن هــو إال وحی یوحی« از آن بزرگوار باید ســر 
مشــق گرفت که میزان قســط ]اعتدال[ اســت. »لقد کان لكم 
گر یله و رها  فی رسول اهلل أسوه حسنه« )احزاب/2۱( که زبان ا

شود از مار گزنده تر است، در زیان زبان داستان ها گفته اند.
آقای عزیز

هیــچ موهبتــی از نعمــت تــرک عایــق دنیــوی بزرگ تر نیســت 
که همــه مفاســد به ایــن عاقــه متعلق اســت. غام همــت آنم 
گر  خ کبــود/ زهر چــه رنــگ تعلق پذیــرد آزاد اســت. ا که زیــر چر

دستورالعمل می خواهی، مگر این آیه را تاوت نكرده ای؟
»و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی أن یبعثک ربک مقاما 
محمودا« )أســراء/7۹(، و مگر نشــنیده ای؟ دوش وقت سحر 
از غضه نجاتــم دادند/ وندر آن ظلمت شــب آب حیاتم دادند. 
و مگر برایت نخوانده ام؟ در خلوت شــب های تــارت می توانی 
آری به کف سرچشــمه آب بقــا را. خاصه مرد ســحر بــاش که: 
صمت و جوع و ســحر و خلوت و ذکر به دوام/ نا تمامان جهان 
را کند این پنج تمام. و دســت از دامن دوســت بر مدار. به واهلل 
و به بـــاهلل و تاللـــه/ به حــق آیه نصــٌر مــن اهلل/ که مــو از دامنت 

گر کشته شوم الحكم هلل. دست بر ندیُرم/ ا
گر روز را به رایگان از دســت  گر در شــب نگرفتی در روز بگیر، و ا ا
دادی شــب را دریــاب. ایــن راه و رســم گدایــی را خــود جنــاب 
ذی جعل اللیل 

ّ
دوست به ما یاد داده اســت که فرمود: »َو ُهَو ال

ن یّذّکر او اراد شكورا« )الفرقان/۶2(
َ
و النهار خلفًه لمن اراد ا

سّرش این است که جواد است و جود، گدا می خواهد. 
بانگ می آید که ای طالب بیا/ جود محتاج گدایان چون گدا

جود محتاج اســت و خواهد طالبی/ همچنان کـــه توبه خواهد 
تائبی

جود می جویــد گدایان و ضعــاف/ همچو خوبــان کآینه جویند 
صاف

روی خوبان زآینه زیبا شود/ روی احسان از گدا پیدا شود

عالمه حسن زاده آملی 

چون گــدا آیینــۀ جــود اســت هــان/ َدم بود بــر روی 
آیینه زبان

پس از ایــن فرمود حـــق در والّضحی/ بانــگ کم زن 
ای محّمد بر گدا

 فــا 
َ

و چــون جنــاب معشــوق فرمایــد: »واّمــا الســائل
تنهــر« )والّضحــی/۱۰(، خود با ســائل چگونــه بود؟ 
 چه خــوش گفت؟! نظمش 

ً
 و نظما

ً
عارف رومی نثــرا

آن بــود و نثرش ایــن: »چنــان که گــدا عاشــِق کریم 
گــر گــدا را صبر  اســت، کریــم هــم عاشــِق گداســت. ا
گر کریــم را صبر بیش  بیش بود، کریم بــر در او آید، و ا
بود، گدا بر در او آید، اّما صبر، کمال گداست و نقص 

کریم.« 
گر چــه هنــوز در خــواب خرگوشــی اســت، ولــی به  ایــن بنــده ا
گر چه درویشــم  ظاهــر در بــدو بیــداری اش می گفت: »الهــی ا
ولی داراتر از من کیســت که تــو دارایی منی.« و پــس از مدتی 
می گفت: »الهــی تــو را دارم چه کــم دارم پس چه غــم دارم.« 
تا پس از چنــدی می گفت: »الهی شــكرت که از شــرق تا غرب 
عالم به حسن خدمت می کنند.« این نیز بگذشت و تا این که 
کنــون می گفتم جهــان را برای مــا آفریدی  می گفت: »الهی تا
ولــی االن فهمیــدم کــه خــودت هــم بــرای مایــی.« ایــن هم 
به ســر آمد و اینک می گوید: »الهــی داراتر از من کیســت که تو 
دارایی منی.« غرض این که: خدا آِن تــو و تو مانده عاجز/ زتو 

بیچاره تر کس دید هرگز. 
خوشــا به طیــور أولــی أجنحــه کــه با جنــاح عشــق و هّمــت از 
دامگاه عایــق برجســته اند... أال یا أیهـــا العنقـــا أال یا نفحـــه 
ک 

َ
ر ُعّش

َ
الرحمــان أال یا جنه المأوی أال یا نفحه الرضوان، تذّک

العرشــی و اطلع ذلــک المطلــع و أهمــل هــذه األوکار لألبوام و 
الغرابان.

امید اســت که در حال حضــور تــاّم و توّجه کامل، شــكارهای 
خوبــی نصیب آقا بشــود. به قول عــارف رومی: آن خیــاالتـــی 
کـــه دام اولیاســت/ عكــس مه رویان بســتان خداســت. آری 
عكــس مه رویــان بوســتان خــدای متعــال خیــاالت روحانی 
اولیــاء اهلل اســت که آنــان را به ســوی دوســت می کشــانند که 
می نمایـــند و می ربـــایند، نــه خیــاالت بـــوالهوسان دنیــاوی 
کـــه چنان آنـــان را در غواســق طبـــیعت پـــابند کرده اند که در 
یک عمر، یــک آن از خود ســفر نكرده اند و گامــی از خودکامی 
برنداشــته اند. آن خیاالتــی کــه دام و پابنــد اولیــاء اهلل اســت 
و آنــان را الهــی کــرده اســت، تجلّیــات و مكاشــفاتی اند کــه از 
بطنان و ممكن غیب خزنه »کن فیكون« بر ســر ســالک شیدا 
افاضه می شــوند، و رؤیت صــور بی مــاّده روحانیان و تشــّرف 
در حضور انبیا و ائّمه و وسایط فیض الهی است که مه رویان 
بوســتان خدایند. صور این مه رویان از ماورای طبـــیعت کـــه 
ــم مثــال و خیــال اســت در صـفحـــه نورانی قـــلب عـــارف 

َ
عال

ّیینی انــد، خیاالت 
ّ
منعكس می شونـــد، خیاالت اولیــاءاهلل عل

بوالهوسان ِسّجینی. آن خیاالت فرشــتگانند و آن ها دیوان. 
آن هــا ســماوی اند و این ها ارضــی. آن هــا نورانی انــد و این ها 
ظلمانی. آن ها به خدا کشــانند و این ها بــه دنیا. صاحبان آن 

مائكۀ اولی اجنحه اند، این ها بهائم و سباع.
گر وقتی بیدار شــویم که کاروان رفته اند و خبردار شویم  آه آه ا

که این نبود که ما می پنداشتیم و بدان دلخوش بودیم. 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در سازمان داوطلبان منصوب شد

»دفاع از وطن« و »امدادگری« 
را جدای از هم نمی دانستیم

هنر قلب های بزرگیاران ماه و خورشید

شعر هم بشکستمحالِی مرگ اسطورهخاک خرمشهر را هم با خود بردند

احکام نیت روزه بر اساس چگونه از دام غفلت رها شویم؟ ما را آنی به حال خود وامگذار!
نظر رهبر معظم انقالب

نمی خواهی  جواب نورها را حفظ کنیم
خدا را بدهی؟

همه مرا ترک کردندشب والیت امام  در عالم معنا
او یاری ام کرد

14 برداشت
 از زندگی امام

تا توکلتان چقدر باشد سلحشوران پارسا رقص من در برابر 
مرگ باید زیبا باشد

چون خورشید 
روشنی می دهید

خاستگاه و پیامدهای نهضت مردمی اسالم سیاسی  و قیام 15 خرداد

کتاب ها  را بشنویمچگونه خواننده شویم؟تـازه های کتـاببه انتخاب مورخ مشهور

مهروماهازنوشتهها،پیشنهادهاوانتقادهایشمااستقبالمیكند.
لطفًامطالبخودرابهنشانی

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

تلفن:88839295
nvhela @مطالبخواندنیتلگرامحوزهنمایندگیولیفقیهراپیگیریكنید. lضمناازآدرس
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خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲ 65خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         64۳۲

برخوردبامردشامیکهاورالعنکرد
کـــه آن  مـــردی شـــامی امـــام حســـن)ع( را دیـــد در حالـــی 
حضـــرت ســـوار بـــر مرکـــب بـــود. مقابـــل آن حضـــرت ایســـتاد و 
شـــروع بـــه ناســـزا گفتـــن کـــرد. حضـــرت ســـکوت نمـــود و پاســـخ 
او را نـــداد. وقتـــی آن مـــرد مســـافر دشـــنام گویی خویـــش را بـــه 
پایـــان بـــرد، حضـــرت بـــه او ســـالم کـــرد، لبخنـــدی بـــر لـــب آورد 
و چنیـــن ســـخن آغـــاز نمـــود: ای پیرمـــرد! بـــه گمانـــم غریبـــی! 
گـــر از مـــا رضایـــت  کنـــون ا گویـــا دچـــار اشـــتباهی شـــده ای! ا
گـــر چیـــزی  و حاللیـــت بطلبـــی تـــو را عفـــو خواهیـــم کـــرد، ا
گـــر طالـــب رشـــد و هدایـــت  بخواهـــی عطایـــت می کنیـــم، ا
گـــر مرکبـــی بخواهـــی آن را بـــه  باشـــی ارشـــادت می کنیـــم، ا
گـــر گرســـنه هســـتی غذایـــت می دهیـــم،  تـــو می بخشـــیم، ا
گـــر حاجتمنـــدی  گـــر برهنـــه باشـــی تـــو را می پوشـــانیم، ا ا
گـــر از وطـــن رانـــده شـــده باشـــی  حاجتـــت را روا می ســـازیم، ا
گـــر نیـــازی داشـــته باشـــی نیـــازت را  پناهـــت می دهیـــم، ا
کنـــون بهتـــر اســـت وســـایلت را بـــه  بـــرآورده می ســـازیم. ا
خانـــه مـــا بیـــاوری و تـــا پایـــان ســـفرت بـــا مـــا زندگـــی کنـــی، 
زیـــرا منـــزل مـــا وســـیع اســـت و اســـباب رفـــاه و آســـایش در آن 

می باشـــد... فراهـــم 
وقتـــی آن مـــرد شـــامی جمـــالت مهرآمیـــز امـــام را شـــنید شـــروع 
بـــه گریســـتن کـــرد و گفـــت: شـــهادت می دهـــم تـــو خلیفـــه 
خـــدا بـــر زمیـــن هســـتی و حقیقتـــًا خداونـــد بهتـــر می دانـــد 
رســـالت خـــود را در کـــدام خانـــدان قـــرار دهـــد. پیـــش از ایـــن 
ــد،  ــن بودیـ ــزد مـ ــدا در نـ ــق خـ ــن خلـ ــدرت مبغوض تریـ ــو و پـ تـ
ــما دوســـت نمـــی دارم.  ــتر از شـ ــا از ایـــن پـــس کســـی را بیشـ امـ
ــرد و  ــام بـ ــزل امـ ــه منـ ــش را بـ ــایل خویـ ــباب و وسـ ــرد اسـ آن مـ
تـــا زمانـــی کـــه در مدینـــه بـــود مهمـــان آن حضـــرت بـــود و از 

ــد. ــدان شـ ــن خانـ ــت ایـ ــه محبـ ــن بـ معتقدیـ
واقعـــًا بایـــد امـــروز در جامعـــه مـــا خیلـــی توجـــه شـــود. یـــک 
کـــه مســـن بـــوده  کـــه ظاهـــرش ایـــن اســـت  مـــرد شـــامی 
بـــه مدینـــه آمـــده و حضـــرت هـــم ســـوار بـــر مرکبـــی بودنـــد، 
شـــروع کـــرد بـــه اهانـــت، شـــروع کـــرد بـــه لعنـــت ، لعـــن خیلـــی 
مســـئله  مهمـــی اســـت. حضـــرت چیـــزی نفرمـــود تـــا او لعـــن و 
حرف هایـــش تمـــام شـــد و دشـــنام هایش تمـــام شـــد، بعـــد 

یـــک تبســـمی کردنـــد.
ببینیـــد انســـان، آن هـــم نـــوه  رســـول خـــدا، امـــام معصـــوم، 
حضـــرت  کنـــد،  اهانـــت  و  لعـــن  بیایـــد  شـــامی  آدم  یـــک 
اول یـــک تبســـمی کردنـــد و بعـــد فرمودنـــد: »ایهـــا الشـــیخ 
ــاید  ــی و شـ ــهر غریبـ ــن شـ ــم در ایـ ــر می کنـ ــًا« فکـ اظّنـــک غریبـ
اشـــتباه کـــردی ایـــن حرف هایـــی کـــه دربـــاره مـــا می زنـــی، 
گـــر می خواهـــی  گـــر چیـــزی می خواهـــی بـــه تـــو بدهیـــم، ا ا
گـــر  گـــر گرســـنه ای ســـیرت کنیـــم، ا راهنمایـــی ات می کنیـــم، ا
ــم!  ــازت کنیـ ــی بی نیـ ــر محتاجـ گـ ــانیم، ا ــو را بپوشـ ــی تـ عریانـ
ــردن،  ــت مـ ــا وقـ ــی تـ ــا بمانـ ــی پیـــش مـ ــود می توانـ ــی فرمـ حّتـ
کـــه وقتـــی شـــخص ایـــن  چقـــدر ســـماحت و بزرگـــواری؟ 
ـــرد »و قـــال أشـــهد أنـــک خلیفـــة اهلل  ـــه ک جمـــالت را شـــنید، گری

فـــی أرضـــه« تـــو خلیفـــه  خدایـــی.
مخصوصـــًا مـــا روحانیـــون، این هـــا بایـــد بـــرای مـــا خیلـــی 
خاطـــر  بـــه  آمـــد  کســـی  وقتـــی  یـــک  گـــر  ا باشـــد.  درس 

منهممحتاجخداهستم
بـــه حضـــرت عـــرض شـــد چـــرا شـــما هرگـــز نیازمنـــدی را 
گـــر چـــه ســـوار بـــر شـــتر باشـــید؟  ناامیـــد بـــر نمی گردانیـــد، ا
فرمـــود: خـــود مـــن هـــم محتـــاج و نیازمنـــد درگاه خداونـــد 
هســـتم و دوســـت دارم کـــه خداونـــد مـــرا محـــروم نگردانـــد 
کـــه نیازمنـــد هســـتم، نیازمنـــدان را  و شـــرم دارم در حالـــی 
ناامیـــد کنـــم. عـــادت خداونـــد ایـــن اســـت کـــه نعمت هایـــش 
را بـــر مـــن ارزانـــی بـــدارد و عـــادت مـــن هـــم ایـــن اســـت کـــه 
نعمت هایـــش را بـــه بندگانـــش عطـــا کنـــم و می ترســـم کـــه 
ـــت  ـــم دس ـــد ه ـــردارم، خداون ـــت ب ـــود دس ـــادت خ ـــن ع ـــر از ای گ ا

از عـــادت خـــود بـــردارد.
بـــرای چـــه مـــا هروقـــت می بینیـــم کســـی ســـراغ شـــما می آیـــد 
و چیـــزی از شـــما می خواهـــد شـــما رد نمی کنیـــد؟ ببینیـــد 
ــد  ــی بخواهنـ ــراد معمولـ ــر افـ گـ ــاال ا ــد؟ حـ ــی می دهـ ــه جوابـ چـ
جـــواب بدهنـــد، جواب هـــای معمولـــی مطابـــق بـــا ذهـــن 
معمولـــی خـــود مـــا داده می شـــود، گاهـــی می گوییـــم مثـــاًل 
ــت،  ع  ماسـ ــو ــم نـ ــه هـ ــک بـ ــم؟ کمـ ــدری کنیـ ــم   پـ می خواهیـ
ایـــن هـــم انســـان و مـــن هـــم انســـان هســـتم چـــرا مـــن ســـیر و 
او گرســـنه باشـــد؟ روی ترحـــم و دلســـوزی اســـت، کـــه البتـــه 

این هـــا هـــم بـــد نیســـت.
کمک کـــردن بـــه دیگـــران در همیـــن  ولـــی تحلیـــل مـــا از 
دایره هـــا دور می زنـــد، امـــا ببینیـــد امـــام حســـن)ع( چـــه 
فرمـــوده؟ فرمـــوده »إنـــی هلل ســـائٌل و فیـــه راغـــب«، عـــرض 
می کنـــد مـــن خـــودم نســـبت بـــه خـــدا ســـائلم، یعنـــی خـــودم 
یکـــی از ســـائلین هســـتم و نســـبت بـــه خـــدا امیـــد و رغبـــت 
ـــا  ـــن حی ـــائال«، م ـــائاًل و أرّد س ـــون س ک ـــتحیی أن أ ـــا اس دارم »و أن
می کنـــم کـــه خـــودم ســـائل باشـــم ولـــی در عیـــن حـــال ســـائلی 

کنـــم. را رد 
ــًا أن  ــی عادتـ ــه اســـت »و إن اهلل عّودنـ ــن جملـ ــده ایـ ــاال عمـ حـ
یفیـــض نعمـــه علیـــه و عّودتـــه أن أفیـــض نعمـــه علـــی النـــاس« 
خـــدا یـــک عادتـــی دارد کـــه ِنَعمـــش را بـــه مـــن جـــاری کـــرده و 
ــدا  ــم خـ ــه نعـ ــردم کـ ــورد کـ ــدا برخـ ــا خـ ــن بـ ــم این چنیـ ــن هـ مـ
ــری  ــه دیگـ ــان بـ ــه انسـ ــی آنچـ ــم، یعنـ ــاری کنـ ــردم جـ ــر مـ را بـ
می دهـــد فکـــر نکنـــد مـــال خـــودش هســـت، فکـــر نکنـــد 
برتـــری نســـبت بـــه او دارد، بلکـــه او را بنـــده  خـــدا بدانـــد و 
بدانـــد کـــه اراده  خـــدا و طلـــب خـــدا در ایـــن اســـت کـــه انســـان 

ایـــن کار را انجـــام بدهـــد و بـــه عبـــادش برســـد.
ــد،  ــه می کنـ ــان افاضـ ــر انسـ ــدا نعمـــش را بـ ــه خـ ــور کـ همان طـ
تخّلـــق بـــه اخـــالق الهـــی ایـــن اســـت کـــه ایـــن انســـان هـــم 
در حـــّد محـــدود خـــودش ایـــن نعـــم را بـــه ســـایر بنـــدگان 
برســـاند، ایـــن کجـــا و آن تحلیل هـــای ضعیـــف دیگـــری کـــه 
عـــرض شـــد کجـــا؟ نـــه ترحـــم در آن هســـت، نـــه دلســـوزی 
و  بـــودن  ع  هم نـــو بـــودن،  خویـــش  و  قـــوم  نـــه  اســـت، 
هم لبـــاس بـــودن اســـت! خـــدا ایـــن کار را می کنـــد مـــن هـــم 
می خواهـــم تـــا یـــک انـــدازه  ضعیفـــی فعلـــم فعـــل خـــدا شـــود، 
بعـــد حضـــرت می فرمایـــد: »فأخشـــی إن قطعـــت العـــادة أن 
گـــر مـــن ایـــن را تـــرک کنـــم خـــوف ایـــن را دارم  یمنـــع العـــاده« ا
ع  کـــه خـــدا هـــم لطفـــش را از مـــن دور کنـــد و مـــن را از آن ممنـــو

کنـــد.

کامل اسوه 
اخــالق الــهی

گفتاری از
 آیت اهلل جواد فاضل لنکرانی
درباره سیره امام حسن مجتبی)ع(

ـــان  ـــد و گرفتاری هایش ـــاری دارن ـــردم گرفت ـــا م ـــه  م ـــًا در زمان ـــه دارد، مخصوص ـــی ک گرفتاری های
هـــم کـــم نیســـت، بـــه یـــک مســـئول مراجعـــه می کننـــد، گاهـــی ممکـــن اســـت یـــک مقـــدار 
ــن  ــه  معصومیـ ــیره  ائمـ ــن سـ ــیم. ایـ ــته باشـ ــه داشـ ــم و حوصلـ ــد حلـ ــوند، بایـ ــم شـ ــی هـ عصبانـ
ــًا شـــما خلیفـــه  خـــدا هســـتی، »اهلل أعلـــم  )ع( اســـت. ایـــن شـــخص منقلـــب شـــد و گفـــت واقعـ
ــالته و کنـــت أنـــت و أبـــوک أبغـــض خلـــق اهلل إلیـــه و اآلن أنـــت أحـــّب خلـــق  حیـــث یجعـــل رسـ
ــدرت ابغـــض  ــو و پـ ــود و تـ ــم بـ ــدرت در دلـ ــو و پـ ــورد بغـــض تـ ــن برخـ ــل از ایـ ــن قبـ ــه«، مـ اهلل إلیـ

ــا درس اســـت.   خلـــق اهلل بودیـــد، ولـــی اآلن احـــّب خلـــق اهلل هســـتید، ایـــن چقـــدر بـــرای مـ

......
   آنچه انسان به دیگری می دهد فکر نکند مال 
   خودش هست، فکر نکند برتری نسبت به او  

   دارد، بلکه او را بنده  خدا بداند و بداند که 
   اراده  خدا و طلب خدا در این است که انسان 

   این کار را انجام بدهد و به عبادش برسد



كلمهنخست

آخرین مــاه بهــار، خاص ترین ماه همــه تقویم اســت. این چند ســال که مــاه رمضــان را هم در 
آغوش گرفتــه خاص تر می نماید. خــرداد خالصه تاریخ انقالب اســت. ســه روز از ابتدای آن که 
بگذرد، خرمشهر آزاد می شود؛ با آن مســجد اســتوارش که پر از جای گلوله است و لبخندهایی 
که بر لب مردان خدا شــکوفه زده. خرمشهر به ســختی اشغال شد و به ســختی آزاد. خون ها به 
ک، همه پــر از اراده و غیرت. این ســخت جان مجاهد  پای این عشــق بر زمین ریخت، همه پا
ایرانی در ســال ها قبل به راه افتاده بود که شــاه را سرجایش بنشــاند بعد از تشــر آن مرد خدا که 
قباًل به شاه هشــدار داده بود: »آقای شــاه! جناب شــاه! دســت بردار از این کارها.« آغاز نهضت 
خمینــی از این ماه اســت. پانزده ســال بعــد، این مــراد دور از وطن به کشــور بازگشــت تــا ایرانی 
کش زیر پای اجنبی نباشد.  هویت پیدا کند و بشــود ملتی که هشت ســال بجنگد و وجبی از خا
این ملــت ســال ها قبــل از آن ارتــش مدرن شاهنشــاهی داشــت کــه در مقابــل هجــوم متفقین 
هشــتاد ســاعت بیشــتر دوام نیاورد و فرماندهانش پا به فرار گذاشتند و ســربازانش در بیابان ها 
ک شــدند. این پیرمرد اما چنــان فرماندهی بود که از جوانان بی تجربه، ارتشــی ســاخت تا  هال
بن جان مســلح به ایمان؛ ارتشی که هیچ گاه شکســت نخورد، ارتشی که ســپاه بود، ارتشی که 

بسیج بود، ارتشی که ارتش بود، ارتشی که مردم بود. 
خــرداد یکی از ســال ها امــا به آن مــرد خدا خبــر رفتــن داد. هنوز صــدای حیاتــی از دیــوار بیرون 

می زند که »اناهلل و انا الیه راجعون...« 
تلخ ترین ســاعت هفت صبح، تلخ ترین روز چهاردهم، تلخ ترین گریه دســته جمعی یک امت. 
نه فقط مردم ایــران، کــه مردمی از جنــوب آمریــکا، جنــوب آفریقا، جنوب آســیا و از هــر جنوب 
دیگری، از هر پایین دست، از هر انتها، از هر مکان پستی که باالنشین ها، شمال نشین ها در آن 

نبودند. آن مرد در خرداد آمد، آن مرد در خرداد رفت.
خردادهــا می آینــد و نمی رونــد، نشســته اند روبــه روی مــا و زل زده اند به مــا که »چــه می کنیم« 
قیافه مان چه شــکلی شــده از ســال چهل ودو تا حاال. پنجاه و پنج ســال پیش مــا مردمی بودیم 
که ایستادیم تا صاحب کشــور خودمان، صاحب سرنوشــت خودمان، صاحب اختیار خودمان 
باشیم. ارتشی شدیم که هیچ قدرتی، نه در پیشــوای ورامین، نه در چزابه، نه در سردشت، نه 
در دزفول و نه در نطنــز و فردو حریف ما نشــد. فرمانده ما پیــر بود، ولی یک امــت فدایی جوان 

داشت. زنده باد نهضت خمینی... 

آخرین ماه بهار 

یاسراحمدوند
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی نماینده ولی فقیه 



بدعهـدی آمریـكا در برجـام، بار دیگر نشـان داد شـیطان بـزرگ در مواجهه با 
گذاشـتن یک  جمهـوری اسـامی ایـران هیـچ حد و مرزی نمی شناسـد. زیر پا
کـرده  کـه ایـران بـه تمامـی تعهـدات خـود عمـل  تعهـد بین المللـی در حالـی 
اسـت، چهـره واقعـی آمریـكا را آشـكار نمـود. رهبـر معظـم انقـاب پـس از ایـن 
اقـدام آمریـكا چرایـی مخالفـت این کشـور با ملت ایران را تبییـن نمودند. در 
»راهبرد« عاوه بر بازخوانی سـخنان ایشـان در این باره، با انتشـار مقاالت و 
یادداشت هایی به دالیل بی اعتمادی ایران نسبت به غرب و دشمنی آنها 
با انقاب اسـامی پرداخته شـده اسـت. همچنین با توجه به شـعار سال، در 
هر شـماره مطلبی درباره »حمایت از کاالی ایرانی« خواهیم داشـت. در این 

شـماره یـک تجربـه تاریخی جالـب در همین بـاره را می خوانید.

 مخالفت با اصل جمهوری اسالمی ایران  مهار انقالب  نشانی اتاق جنگ با ایران 
  20دلیل بی اعتمادی ایران به آمریکا  نبرد با  حاصل جمع صفر   عقب نشینی، 
مشوق دشمن است  فرهنگ مقاومت و مقاومت فرهنگی  در مقابل همه دنیای 

آن ها می ایستیم  سکته بزرگ برای تجارت انگلیس  

راهــــــــبرد
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مخالفت با اصل جمهوری اسالمی ایران 
پـس از فرمـان رئیس جمهـور آمریـکا مبنـی بـر خروج این کشـور از برجـام، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان مهمی درباره »آمریکا« 
و »برجـام«، عـالوه بـر یـادآوری بدعهدی هـای ایـن کشـور و هشـدارهای ایشـان 
دربـاره اخـذ تضمین هـای عملـی، نقشـه راه حرکـت مسـئوالن در برابـر ایـن حرکـت آمریـکا و 

نحـوه مواجهـه بـا کشـورهای اروپایی حاضـر در برجام را مشـخص فرمودند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ســخنان خود با اشاره به اســتمرار عزت و عظمت ملت ایران 
کیــد کردنــد: بارهــا گفتــه بودیــم »بــه آمریکا  و بی نتیجــه مانــدن توطئه هــای دشــمنان تأ
کره با ســه کشــور اروپایی هــم می گوییم  اعتمــاد نکنیــد«، این هــم نتیجه اش. دربــاره  مذا
بــه این هــا هــم نبایــد اعتمــاد کــرد و بــرای هــر قــرارداد بایــد تضمین هــای واقعــی و عملــی 
بگیرید وگرنه نمی شــود به این شــکل حرکت را ادامه داد. رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به 
حرف های ســخیف و ســبک ترامپ گفتند: این شــخص عالوه بــر بیش از 10 دروغ آشــکار، 
ملت ایران و جمهوری اســالمی را هم تهدید کرد که بنده از طــرف ملت ایران به او می گویم 

»شما غلط می کنید«.

ایشــان مســئله  آمریــکا را مســئله ای مهــم، جــدی و غیــر 
دشــمنی  کردنــد:  خاطرنشــان  و  برشــمردند  احساســاتی 
بــا  دشــمنی  آمریکایی هــا،  براندازانــه   و  عمیــق  مســتمر، 
اینجانب یا دیگر مســئوالن کشــور نیســت، بلکــه خصومت 
بــا مجموعــه  نظــام اســالمی و ملتی اســت کــه این نظــام را 
انتخاب کــرده و در راه آن حرکت می کنــد. حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای در همیــن زمینه افزودنــد: حتی در دولــت اوباما 
صــدد  در  می زدنــد،  حرف هایــی  و  می نوشــتند  نامــه  کــه 
براندازی بودنــد، اما به دروغ می گفتنــد هدفمان براندازی 

نظام اسالمی نیست.

ضرورتدستیابیبهانرژیهستهای
رهبــر انقــالب در بازخوانــی کوتــاه رونــد منتهــی به قــرارداد 
تحریم هــا  و  هســته ای  مســئله   وقتــی  افزودنــد:  برجــام 
شــروع شــد، برخــی چهره هــای شناخته شــده بــه اینجانب 

آمریکا به دنبال چیست؟
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می گفتند: »چرا بر روی مســئله هســته ای می ایستید؟ این 
مســئله را کنــار بگذاریــد تــا آمریکایی هــا خباثت و دشــمنی 
نکننــد.« ایشــان افزودنــد: ایــن حــرف البتــه از چنــد زاویــه 
غلط بــود؛ یکــی این که انــرژی هســته ای نیاز واقعی کشــور 
اســت و تا چند ســال دیگر، ایران بــه 20 هزار مــگاوات برق 

هسته ای نیاز دارد.
رهبر انقــالب اســالمی در همین زمینــه خاطرنشــان کردند: 
می گوییــد بــرای تأمین نیــاز خود به انــرژی، »نفــت« دارید 
اما مگر نفت، ابدی اســت؟ آیــا وقتی نفت تمام شــد تازه به 
دنبــال امکانات هســته ای برویــم؟ آیا نســل های آن روز ما 
را لعنــت نمی کنند که چــرا به موقع ســراغ انرژی هســته ای 

نرفتید؟
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: همان موقــع به این 
گر این  مسئوالن می گفتم: »انرژی هســته ای بهانه است، ا
را کوتــاه بیاییــد آمریکایی هــا بهانه ی دیگــری می گیرند.« 
آن هــا می گفتنــد: »این جوری نیســت.« اما حــاال دیدید که 
همین جوری اســت و آنچه می گفتیم تحقق یافت. ایشان 
افزودند: مســئله  هســته ای را به شــکلی که مخالفان ایران 
می خواســتند قبــول کردیــم و زیــر بــار رفتیــم، امــا دشــمنی 

آمریکا و بهانه گیری آن ها تمام نشد.

بهانههایناتمام
بهانه هــای  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
آمریــکا دربــاره  تــوان دفاعــی و حضــور منطقــه ای ایــران، 
گر فردا اعــالم کنید کــه دیگر موشــک تولید  کید کردنــد: ا تأ
نمی کنیــم یــا ُبــرد آن هــا را محــدود می کنیــم، ایــن مســئله 
ح  تمام می شــود، اما حتمًا یک بهانــه و قضیه  دیگــر را مطر
می کننــد؛ چرا که دعوای آن هــا با ما بنیادی اســت و آمریکا 

با اصل جمهوری اسالمی مخالف است.
ایشــان علت اصلی این خصومت شــدید را پیروزی انقالب 
اســالمی و تشــکیل جمهوری اســالمی و کوتاه شــدن دست 
آمریکایی ها از ایران دانســتند و افزودند: آن ها می خواهند 
نظــام را نابــود و مجــددًا بــر ایــراِن دارای ذخایــر مهــم و 
انقــالب  رهبــر  کننــد.  حکم فرمایــی  راهبــردی  موقعیــت 
کــه  اســالمی افزودنــد: آمریکایی هــا نوکرانــی می خواهنــد 
ماننــد برخی حکام کشــورهای منطقه فقــط اطاعت کنند، 
خ  امــا جمهــوری اســالمی عــزت خــود و ملــت ایــران را بــه ر
آن ها می کشــد و این عظمت و ســرافرازی بــرای آن ها قابل 

تحمل نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به نامه ای کــه ترامپ 
چند روز قبل برای حکام کشــورهای خلیج فارس فرستاده 
اســت، افزودنــد: رئیس جمهــور آمریــکا در نامــه بــه ایــن 
کشورها دســتور می دهد که این کارها را بکنید و آن کارها را 
نکنید. آن ها می خواهند با نظام اســالمی همین گونه رفتار 
کنند، اما نمی تواننــد؛ چرا که جمهوری اســالمی ذلت ملت 
و کشــور را در دوران قاجــار و پهلــوی بــه عزت و اســتقالل و 

ایستادگی تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.
رهبــر انقــالب اســالمی در ادامــه  سخنانشــان رفتــار زشــت 
و ســخیف ترامــپ را قابــل انتظــار خواندنــد و بــا اشــاره بــه 

اســتمرار خباثــت همــه  مســئوالن مختلــف آمریکایــی در 
همــة  ســال های پــس از انقــالب، افزودنــد: کســانی که آن 
خصومت هــا را نســبت بــه ملــت ایــران انجــام می دادنــد، 
ک اســت، امــا جمهوری  کنــون استخوان هایشــان زیر خا ا
ک  اسالمی ایستاده اســت. این آقا هم روزی بدنش زیر خا
می رود، اما جمهوری اســالمی همچنان ایستاده و سرافراز 

خواهد بود.

بیاخالقهایعالمدیپلماسی
بخــش مهــم دیگــری از ســخنان رهبر انقــالب اســالمی به 
»برجــام« اختصاص داشــت. ایشــان بــا یــادآوری تذکرات 
مکــرر خــود در جلســات خصوصــی و عمومــی به مســئوالن 
دربــاره  پرهیــز از اعتماد بــه آمریــکا افزودنــد: به مســئولین 
گفتیــم قبــل از هــر قــرارداد، از طــرف مقابــل تضمین هــای 

واقعی بگیرید و به حرف آن ها اعتماد نکنید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با یادآوری شــروط خــود برای 
پذیرش برجام از طــرف ایــران گفتند: یکی از این شــروط، 
تضمین کتبــی و امضــای رئیس جمهور وقت آمریــکا مبنی 
بر برداشــته شــدن تحریم ها بــود. البتــه مســئوالن محترم 
تــالش کردنــد، امــا نتوانســتند و نتیجــه اش ایــن شــد کــه 
بعد از دو ســال و نیم عمل کــردن ایران به همــه  تعهدات، 
رئیس جمهــور آمریــکا ضمن خــروج از برجــام، ملــت ایران 
را تهدید هــم می کنــد! رهبر انقــالب اســالمی در فراز بســیار 
مهــم دیگــری از سخنانشــان بــه برخــی حرف هــا دربــاره  
ادامــه دادن برجــام بــا ســه کشــور اروپایــی اشــاره کردند و 
افزودند: من به این سه کشور هم اعتماد ندارم و می گویم 
گــر می خواهید قــراردادی  بــه این ها هــم اعتمــاد نکنیــد. ا
ببندیــد، تضمین واقعــی و عملــی بگیریــد َوااّل فــردا این ها 
هــم همــان کار امــروز آمریــکا را بــه شــیوه  دیگــری خواهند 
گاهــی در حــال  کردنــد: این هــا  کــرد. ایشــان خاطرنشــان 
لبخنــد، خنجــر را در ســینه  طــرف مقابــل فــرو می برنــد و با 
تعریف و تمجید ظاهری و این که ما می دانیم شــما قرارداد 

را به هم نمی زنید، اهداف خود را دنبال می کنند.
رهبر انقالب اســالمی درباره  کار با اروپایی هــا افزودند: این 
گر توانســتید تضمین قطعی  مسئله بسیار حساس اســت، ا
و قابل اعتماد بگیرید که البته بســیار بعید اســت، اشــکالی 
نــدارد و حرکــت را ادامــه دهیــد، وگرنــه نمی شــود بــه ایــن 

شکل حرکت را ادامه داد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، مســئوالن کشــور را در معرض 
در  مســئوالن  کردنــد:  کیــد  تأ و  توصیــف  بــزرگ  آزمونــی 
معــرض »آزمونــی بــزرگ« قــرار دارند کــه آیــا عــزت و اقتدار 
این ملــت را حفــظ خواهنــد کرد یــا نه. بایــد عــزت و منافع 
ملت به معنــی واقعــی کلمه تأمین شــود. ایشــان افزودند: 
البتــه خوشــبختانه مســئوالن هــم همیــن مســئلة  تأمیــن 
منافع را گفته اند، اما بــرای تحقق این هدف باید با دقت، 
هوشــیاری و عاقالنــه بــا اروپایی ها روبــه رو شــد و به حرف 
مســئوالن اروپایی اعتماد نکــرد؛ چرا که ِصــرف حرف زدن 
اعتبــار نــدارد و آن هــا در عالــم دیپلماســی کامــاًل بی اخالق 

عمل می کنند. 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

      
    
    
   

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای : 

یکایی ها نوکرانی  آمر
می خواهند که 

مانند برخی حکام 
کشورهای منطقه 

فقط اطاعت 
کنند، اما جمهوری 
اسالمی عزت خود 

و ملت ایران را به رخ 
آن ها می کشد و این 
عظمت و سرافرازی 

برای آن ها قابل 
تحمل نیست
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در ســال های اخیر، حجم انبوه ادبیات تولیدشــده ضد جمهوری اســالمیـ  به ویژه در حوزه  
انرژی هســته ایـ  به گونه ای بوده که بســیاری از مردم و حتی کارشناســان مسائل سیاسی 
بر این گمانند که مشــکل آمریکا و دنیای غرب بــا ایران تنها به برنامه  هســته ای جمهوری 
کم بر دستگاه  اســالمی بازمی گردد. این در حالی اســت که نگاهی مبنایی به ایدئولوژی حا
سیاســت خارجی آمریکا نشــان می دهد که خصومت ورزی واشــنگتن با تهران ریشــه هایی 

ح شــده در گفتمان ایران ستیزی اندیشمندان غربی دارد. عمیق تر از بهانه های طر
از همین روســت که حتی پس از توافق ایران و کشــورهای 1+۵ برای پیشبرد »برنامه  اقدام 
مشــترک«، ری  تکیه که کارشــناس شــورای روابط خارجی آمریکا در امور ایران اســت، طی 
یادداشــتی در روزنامه  واشنگتن پست با اشاره به این نکته که هســته  اصلی اختالف آمریکا 
با ایــران ایدئولوژیکی اســت، تصریح  کرده که سیاســت  کنترل تســلیحات بــرای مهار ایران 

کافی نیست.
ســخنان ری تکیــه مؤید ایــن واقعیت اســت کــه در مواجهــه با جمهــوری اســالمی، تفاوت 
چندانــی میــان تحلیل گــراِن به اصطــالح لیبــرال شــورای روابــط خارجــی آمریــکا و جریــان 

نومحافظــه کار در مؤسســه  امریکــن انترپرایز وجــود ندارد، 
زیرا شــخص جنگ طلبی همچون مایکل لدیــن نیز معتقد 
اســت کــه در برخورد بــا ایــران، »مســئله خــوِد نظــام ایران 
اســت و نــه ابزارهایــی کــه ایــن حکومــت از آن ها اســتفاده 
موضوعــات  مخالــف  نه تنهــا  لدیــن  »مایــکل  می کنــد. 
قابلیت هــای  جملــه  از  و  اســالمی  جمهــوری  راهبــردی 
کیــد دارد که  ع نیز تأ هســته ای ایران اســت، بر ایــن موضــو
مقابلــه بــا ایــران بایــد از طریق برانــدازی ســاختار سیاســی 
انجام پذیــرد. رویکــرد مایــکل لدیــن را می توان بر اســاس 
سیاســت مقابلــه و برانــدازی ســاختاری جمهوری اســالمی 
ایــران دانســت. نامبرده بــر ایــن اعتقاد اســت کــه »تمامی 
گر رژیم ایــران را تغییر  مشــکالت آمریکا از این رژیم اســت. ا

بدهیم، مشکل هسته ای قابل مدیریت می شود.«

هویتیبرپایهدشمنسازی
پایــان جنــگ ســرد یکــی از تحــوالت محــوری در دو دهــه  
کــه سیاســت و روابــط بین الملــل را  آخــر قــرن بیســتم بــود 
کــرد. فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی منجــر  دگرگــون 
کــه نظــم دوقطبــی تعریف شــده بــرای نظــام  بــه آن شــد 
بین الملــل عمــاًل معنی خــود را از دســت داد و جهان شــاهد 
شــکل گیری فرایند هــای آنارشــیک و ضــد نظمــی شــد کــه 

مهار انقالب
فعالیت هـای  روانـی،  جنـگ  ایجـاد  بـا  کـرده  سـعی  اخیـر  سـال های  در  آمریـکا 
صلح آمیـز هسـته ای ایـران را در افـکار عمومـی دنیا طوری  منعکـس کند که گویی 
ایـران در پـی دسـتیابی بـه سـالح  هسـته ای اسـت و صلـح و امنیـت جهانـی را 
تهدیـد می کنـد. سـاکنان کاخ سـفید بـا این تصویرسـازی تاکنون کوشـیده اند که مشـکالت 

بسـیاری را در عرصـه  بین المللـی بـرای جمهـوری اسـالمی ایجـاد کننـد.

علیرضا رضاخواه

درباره گفتمان ایران ستیزی اندیشمندان غربی
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قدرت های به جا مانده از دوران جنگ ســرد را دچار بحران 
می ســاخت. از جمله  این فرایندها می توان به سه مورد زیر 

اشاره کرد:
ح هویت هایــی که مایل  الف( فرایند اســتقالل طلبی و طــر
به تبعیــت محــض از قدرت هــای مســلط نیســتند. در این 
خصوص از بین  رفتن فشــار ناشــی از اردوگاه کمونیستی نیز 
مؤید خوبــی برای آن ها جهت گام گــذاردن در این راه بوده 

است.
گرایــی در اردوگاه غربــی که دلیــل عمده اش  ب( فراینــد وا
از  بین رفتــن تهدیــد اصلی بــرای لیبرالیســم بود. نبــود این 
تهدید منجر شــده تا بازیگران همراه ایــاالت متحده  آمریکا 
در همراهــی کامــل خود بــا سیاســت های ایــن کشــور دچار 

تأمل شده و از شکل گیری شرایط جدید سخن بگویند.
ســلطه طلب  دولــت  اجتماعــی  ســرمایه   زوال  فراینــد  ج( 
آمریــکا در نــزد افــکار عمومــی داخلــی و همچنیــن جامعــه  
ک  جهانــی کــه دلیــل اصلــی آن، نبــود یــک دشــمن خطرنا
بــه نــام کمونیســم بــرای توجیــه هزینه کردهــای هنگفــت 
این دولت در حــوزه  امنیت و نظامی گری اســت. به عبارت 
دیگــر، جامعــه جهانی دلیــل مداخــالت روزافــزون آمریکا را 
موجه نمی دانســت و این اشــکال از ســوی جامعــه  آمریکا و 

ح می شد. به تناسب دیگر جوامع غربی مطر
برون رفتــی کــه آمریــکا بــرای ایــن موقعیــت ارائــه می کند، 
نظم ســازی نویــن بــر اســاس ایجــاد یــک »دشــمن جدید« 
است؛ دشــمنی که بتواند جایگزین اتحاد جماهیر شوروی 
باشــد. در ایــن ارتبــاط نظریــه  »پایــان تاریــخ« و »برخــورد 
ح کردند که غایت هــر دوی آن ها معرفی  تمدن ها« را مطــر
فرهنگ و تمدن اسالمی به عنوان دشــمن نظم بین المللی 

است.
نیــاز بــه دشمن ســازی تنهــا برآمــده از یــک خــأ مفهومــی 
در فضــای بین الملــل نبــود، در الیه هــای عمیق تــر نظــام 
سیاســی آمریــکا »هویــت ملــی« ایــن کشــور نیــز در معــرض 
کــه بــه اعتقــاد  گرفتــه بــود؛ هویــت ملــی ای  تهدیــد قــرار 
 هانتینگتــون، بــر مبنــای تقابــل با دشــمنانی  شــکل گرفته 
کــه  آمریکایی هــا در طول تاریــخ  بــا آن هــا جنگیده انــد. بــه 
 نظر هانتینگتون، فروپاشــی  اتحاد جماهیر شوروی و عدم  
شــکل گیری دشــمن جدید بــرای  آمریــکا  در تضعیــف  اقبال 
 آمریکایی ها به  هویتشــان  و اتحاد در ســایة  آن  نقش  جدی  
داشــته  اســت . از همین رو بــود کــه وی برای  شــکل  دهی  و 
محوریــت  مجــدد هویــت  آمریکایــی، اســالم و نظام هــای 

اسالمی را به عنوان دشمن جدید آمریکا معرفی کرد.

جمهوریاسالمی؛چالشیبرای
معرفتشناسیغرب

موفقیت الگــوی مردم ســاالری دینی در جمهوری اســالمی 
گرفتــه  کــه مبنــای مشــروعیت را قوانیــن اســالمی در نظــر 
اســت، چالشــی جدی برای جهان بینــی و معرفت شناســی 
غربــی بــه حســاب می آیــد. دانیــل پایپــسـ  رئیــس ســابق 
انســتیتو پژوهش هــای سیاســت خارجــی آمریــکا و عضــو 
ارشــد شــورای امنیــت ملــی آمریــکاـ  معتقــد اســت: »امروزه 

مســلمانان بــه ایــران نــگاه می کننــد و از آن الگوبــرداری 
گر این تجربه  موفق شــود، جســارت مســلمانان  می کنند. ا
کشــورهای دیگــر بیشــتر خواهــد شــد و ایــن بــرای مــا قابل 

تحمل نیست.«
واقعیــت ایــن اســت کــه غــرب پــس از رنســانس، ســعادت 
کمیــت  را در نفــی خداونــد از زندگــی اجتماعــی و عــدم حا
قوانین الهی منبعــث از وحی در قوانین حکومتی دانســت. 
کــه در حکومــت اســالمی، راه ســعادت فــردی و  در حالــی 
کمیــت قوانیــن الهــی و وحــی در  اجتماعــی مبتنــی بــر حا
جامعــه اســت. بــه عبــارت دیگــر، حکومت های برخاســته 
از فلســفه  اومانیســتی غــرب و حکومــت اســالمی مبتنــی بر 
وحــی، دو فلســفه  حکومتــی هســتند کــه موفقیــت هر یک 
بــه معنی نفــی دیگری اســت، زیــرا یکی نفــی قوانیــن الهی 
و وحــی را از حکومــت و زندگــی اجتماعی، تنها راه ســعادت 
کمیت قوانین الهی را. بنا بر  محســوب می کند و دیگری حا
این اســتراتژی، نظام ســلطه  جهانــی برای اســتحاله  نظام 
جمهوری اسالمی و شکســت تئوری حکومت دینی، امری 
ریشــه ای و زیربنایی اســت، زیــرا موفقیت نظــام حکومتی 
فروپاشــی  زمینه هــای  الهــی  قوانیــن  و  وحــی  بــر  مبتنــی 
نظام هــای مبتنی بــر اومانیســم و اصالــت انســان را فراهم 

می آورد.
برنارد لوئیس، شرق شناس شــهیر غربی که تأثیر بی بدیلی 
در  دارد،  آمریــکا  خارجــی  سیاســت  زیرســاخت های  در 
کتابــش بــه نــام »اشــتباه از کجاســت؟ تأثیــر غرب و پاســخ 
کیــد می کنــد: دو تمدن مســیحی و اســالمی  خاورمیانــه« تأ
در برخــورد بــه رابطــه  میــان دولــت و دیــن دارای دو نــگاه 
ماهیتًا متفاوت هســتند؛ اســالم دولت خــود را نماینده  خدا 
در روی زمیــن می دانــد، حــال آن کــه مســیحیت قلمــروی 
کلیســا را از دایــره  نفوذ دولــت جــدا می ســازد. وی در کتاب 
دیگرش »اســالم و غرب«، اســالم و به ویژه ایران را دشــمن 
غــرب معرفــی می کنــد و معتقــد اســت: »آنچــه مســلمانان 

می فهمند، فقط زبان زور است.«
بــاری بــوزان در جــوالی 1991 و به دنبــال فروپاشــی بلوک 
غرب، در مقاله ای ســعی کرد تا تصویــر الگوی جدید روابط 
امنیتــی جهــان را ترســیم کنــد کــه پــس از نقــل و انتقــاالت 
بــزرگ ســال های 1990-1989 ظاهــر شــده بــود. بــوزان 
در ایــن مقالــه از »برخــورد هویت هــای تمدنــی رقیــب« یاد 
می کند کــه او آن را »صریح ترین رابطه  بین غرب و اســالم« 
ع، بخشی به خاطر تقابل ارزش های  می بیند: »این موضو
مذهبــی و ســکوالر، بخشــی به خاطــر رقابــت تاریخــی بین 
اسالم و مسیحیت، بخشــی به خاطر حسادت قدرت غربی 
و بخشــی هــم بــه ســبب تلخــی و تحقیــر ناشــی از مقایســه  
بیــن دســتاورد های تمــدن غــرب و تمــدن  منزجرکننــده 

اسالمی در طول دو قرن است.«
ع نگاه باری بــوزان و لوئیــس بود کــه دکترین جنگ  این نــو
کــرد.  َمفصل بنــدی  هانتینگتــون  ذهــن  در  را  تمدن هــا 
ســاموئل هانتینگتون معتقد بود: »پیروزی انقالب اســالمی 
در ســال 19۷9 در ایران می تواند به عنوان نقطه  آغاز جنگ 

پنهان تمدن های غرب و اسالم در نظر گرفته شود.«

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

      

موفقیت الگوی 
مردم ساالری دینی در 

جمهوری اسالمی 
که مبنای مشروعیت 

را قوانین اسالمی 
در نظر گرفته است، 

چالشی جدی 
برای جهان بینی 
و معرفت شناسی 
غربی به حساب 

می آید
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یکایی ها به   آمر
منظور حفظ تسلط 
سیستماتیک خود 
کمتر به انگاره های 

یگران  رفتاری دیگر باز
توجه دارند و با مد 

نظر قراردادن تجارب 
پاشی  یخی و فرو تار
قدرت های بزرگ، 

عماًل با ذهنیت 
فلسفی و نظری، روابط 

یکا را  آینده  ایران و آمر
مورد تحلیل و واکاوی 

قرار می دهند

حدتوقفغربکجاست؟
بــر خــالف آنچه کــه تصــور می شــود، رفتــار غــرب و به ویژه 
آمریکایی ها در قبال جمهوری اســالمی ایران، تحت تأثیر 
کنش هــای ایرانــی نیســت و از یــک اســتراتژی ثابــت بهره 
می گیــرد؛ هرچنــد که در حــوزه  روشــی میــان دموکرات ها و 
جمهوری خواهان، لیبرال ها و محافظــه کاران، اروپاییان 

و آمریکایی ها اختالف نظر وجود دارد.
تســلط  منظــور حفــظ  بــه  آمریکایی هــا  دیگــر،  بیــان  بــه 
کمتــر بــه انگاره هــای رفتــاری دیگــر  سیســتماتیک خــود 
بازیگــران توجــه دارنــد و بــا مــد نظــر قــراردادن تجــارب 
تاریخــی و فروپاشــی قدرت هــای بــزرگ، عمــاًل بــا ذهنیت 
فلســفی و نظــری، روابــط آینــده  ایــران و آمریــکا را مــورد 

کاوی قرار می دهند. تحلیل و وا
و  اســتراتژی  گــون،  پنتا پیشــین  عضــو  مکینــس،  ماتیــو 
سیاســت خارجــی ایــران را این گونــه توصیف کرده اســت: 
پیگیــری  جملــه  از  ایــران،  نظامــی  قــدرت  »اســتراتژی 
توانایی ســالح اتمی امری فرعی اســت؛ اصــل، تالش های 

ایدئولوژیک آن هاست.«
فرانــک جــی. گافنــی، رئیس مرکــز سیاســت امنیتــی، طی 
مقالــه ای در روزنامــه  واشنگتن پســت می گویــد: »ایــران از 

کنون با کشــور ما در حال جنگ بوده  زمان انقالب 19۷9 تا
اســت.« او توصیــه  می کنــد کــه آمریــکا بایــد همــه  امکانات 
خود را بــرای بی ثبات کــردن ایــران و نهایتًا تغییــر حکومت 
ایــران بــه کار گیــرد. ایــن اقدامــات شــامل مــواردی اســت 
کــه از ســرمایه گذاری در صنعــت  همچــون تحریم هایــی 
کنــد، پاییــن آوردن قیمــت  گاز ایــران جلوگیــری  نفــت و 
نفت، کمک کردن به مردم ایران برای ســرنگونی حکومت 
ایــران بــا اســتفاده از همــه  شــیوه های آشــکار و پنهــان و 
محفوظ داشــتن گزینــه  حملــه  نظامــی بــه منزلــه  راهبردی 
گافنــی: »مــا ]آمریکایی هــا[ نبایــد  قابــل اســتفاده. از نظــر 

دچار تخیالت باشیم.«
ریچارد پرل، طراح اصلی حمله  آمریــکا به عراق، می گوید: 
بــه نظــر مــن، حکومــت فعلــی ایــران نــه می توانــد و نــه 
می خواهــد کــه اصــالح شــود. تنهــا »تغییــر رژیم« اســت که 
می توانــد متضمــن نه تنهــا دموکراســی، که احیــای حقوق 

فردی باشد. 
»اســتاندارد«  هفته نامــه   بــرای  کــه  نیــز  دانلــی  تومــاس 
می نویســد، توضیــح می دهــد که مــا مشــکل ایــران را کاماًل 
کــه »ماهیــت ایــن  اشــتباه متوجــه شــده ایم و نیــاز اســت 
تضاد را متوجه شــویم.« او ادامه می دهد: »مــا روی برنامه  
هســته ای ایــران متمرکــز شــده ایم، در حالــی کــه حکومت 
ایران به دنبال هدف واقعی اســت؛ یعنــی تعادل قدرت در 

خلیج فارس و فراتر از آن یعنی خاورمیانه.«
و  نظامــی  مطالعــات  برنامــه   مدیــر  آیزنشــتات،  مایــکل 
در  منتشرشــده  مقالــه   در  واشــنگتن،  مؤسســه   امنیتــی 
پایــگاه اطالع رســانی ایــن اندیشــکده  آمریکایــی، پــس از 
امضــای برنامــه  اقــدام مشــترک می نویســد: »ایــن تصمیم 
ج مشــروط  باید بــه تغییــرات عمــده در رفتــار ایــران در خار
شــود. تا زمانی که ایران دســت از حمایت از برخــی گروه ها 
کاهــش  اصــل  بــر  بایــد  بین المللــی  سیاســت  برنداشــته، 
ایــران  کاهــش زیرســاخت هســته ای  برابــر  تحریم هــا در 

مبتنی باشد.«
خالصــٔه  ایــن اظهــار نظرهــا را شــاید بتــوان در ایــن جمالت 
هنری پرکت، مســئول پیشــین میز ایران در وزارت خارجه  
آمریــکا، جمع بندی کرد کــه می گوید: »بیاییــد فرض کنیم 
کردیــم و نیــروگاه اتمــی  کــه ایرانیــان بگوینــد مــا اشــتباه 
نمی خواهیم. این بســیار گران و مشکل اســت و ما میادین 
جدیــد نفتــی کشــف کرده ایــم و اصــاًل احتیاجــی بــه انــرژی 
اتمی نداریم. ما ایــن پروژه را فعــاًل کنار می گذاریــم. من به 
شــما اطمینــان می دهــم کــه در آن صــورت دســتور کار این 
می شــود که بله، ایران از تروریســم حمایــت می کند. ایران 
با صلح اعــراب و اســرائیل مخالفــت می کند. ایــران حقوق 
بشــر را نقض می کند.« وی می افزاید: »عده ای هســتند که 
اساسًا ضد ایران هســتند. این واقعیت اســت. مسئله اتمی 
ع اســت، امــا  کنــون مهم تریــن و مناســب ترین موضــو هم ا
ح خواهد شــد، زیــرا هدف  بــدون آن، مســئله  دیگــری مطر
کــه حکومــت  اصلــی، تغییــر رژیــم ایــران اســت و مادامــی 
اســالمی ایــران از خاورمیانــه محــو نشــود، آن هــا راضــی 

نخواهند بود.« 
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رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، اولین بــار یــازده ســال پیــش در ســال 1386 عبــارت »جنگ 
ح کردند. ایشــان در ابتدای آن ســال با اشــاره به برنامه های دشمن برای  اقتصادی« را مطر
ضربه زدن به جمهوری اســالمی ایران عنوان کردند: »من برنامه های اســتکبار جهانی علیه 
ملت ایران را در سه جمله خالصه می کنم: اول، جنگ روانی؛ دوم، جنگ اقتصادی و سوم، 

مقابله با پیشرفت و اقتدار علمی.«
چهار ســال بعد، در ســال 1390 نیــز در این باره چنیــن فرمودند: »همه  شــواهد نشــان دهنده  
این است که دشمن امروز بر روی چند نقطه تکیه  اساســی دارد. از واضح ترین هایش انسان 
شروع کند، یکی مسئله  اقتصاد اســت... به زانو درآوردن کشور از لحاظ اقتصاد، عقب راندن 
و پس راندن کشــور در زمینــه  اقتصاد کــه منتهی بشــود به فلج شــدن پایه هــای اقتصادی.« 
دو ســال بعد از آن نیز »سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتــی« را با هدف جلوگیــری از حمالت 
اقتصــادی دشــمن، بــه دســتگاه های دولتــی و حکومتــی ابــالغ فرمودنــد. بعدتر، پیشــنهاد 
تأسیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت، به منظور اجرایی شدن سازوکارهای آن 

ح کردند. را نیز مطر
ایشــان اخیرًا در دهم اردیبهشــت نیز بــا توجه به تحــرکات اخیر شــیطان بزرگ برای تشــدید 
تحریم هــا علیه جمهوری اســالمی ایــران دربــاره  »اتاق جنــگ آمریــکا« علیه ایــران صحبت 
کــرده و فرمودند: »دشــمنان مــا فهمیده اند و دانســته اند کــه در جنگ ســخت نظامی طرفی 
گر وارد درگیری و برخورد سخت و نظامی با ما بشوند،  نخواهند بست... این را می دانند که ا
پایشــان گیر می افتد. بلــه، به ما ضربــه می زنند، اما خودشــان ممکن اســت چنــد برابر ضربه 

ح اســت بــرای دشــمنان ما، جنگ  بخورنــد؛ ایــن را فهمیده اند... امــروز آنچه مطر
اقتصادی اســت. اتــاق جنگ آمریــکا علیه مــا عبــارت اســت از وزارت خزانه داری 

آمریکا که همان وزارت اقتصاد و دارایی شــان است؛ آن جا اتاق جنگ 
با ماست.«

»جنــگ  در  بتواننــد  آن کــه  بــرای  آمریکایی هــا 
و  داشــته  همــراه  بــه  را  برتــر  دســت  اقتصــادی« 
کننــد، نیــاز بــه  ســازوکارهای اجرایــی آن را پیــاده 

یــک »اتــاق عملیــات جنــگ اقتصــادی« دارند. 
از ســه نهــاد مهــم تشــکیل  اتــاق جنــگ  ایــن 
آن  مهم تریــن  کــه  نهــاد  اولیــن  اســت؛  شــده 

اســت و نقــش فرماندهــی در جنــگ اقتصــادی را ایفــا می کنــد، »وزارت خزانــه داری 
آمریکا« اســت. مأموریــت اصلی این بخش، شــکل دهی ســاختار تحریم هــای بانکی 
و غیربانکی، حفظ ســاختار مذکــور، اعمال تحریم هــای اقتصــادی و در نهایت تنبیه 
افــراد و نهادهایی اســت کــه از ایــن تحریم هــا تخلــف می کنند. هــدف اصلــی وزارت 

فضــای  ایجــاد  خزانــه داری، 

ناامــن اقتصــادی بــرای افــراد و نهادهــای هــدف اســت. 
همان طور کــه دیوید کوهن، یکــی از مؤثرتریــن چهره های 
اصلــی  معمــار  کــه  اوبامــا،  زمــان  در  خزانــه داری  وزارت  
تحریم هــای ایــران اســت، گفتــه اســت: »مــا فضــا را بــرای 
بازیگــران نامشــروع )دولت هــا، تروریســت ها یــا مجرمــان( 
بســیار ســخت کرده ایم کــه خودشــان را در اقتصاد مشــروع 
پنهان کنند. این دلیلی اســت که شــفافیت مالی )ســاخت، 
وزارت  مأموریــت  اصلــی  هســته  آن(  تقویــت  و  حفاظــت 

خزانه داری است.«
نهاد مهم دیگر در اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی، وزارت 
خارجه  آمریکاست. مأموریت اصلی این نهاد، همراه کردن 
بازیگــران مهــم خارجــی در اعمــال تحریم هــا علیــه ایــران 
است. مســئوالن وزارت خزانه داری از اصطالح »دیپلماسی 
که  مالی« بــرای تبییــن این وضعیــت اســتفاده کردنــد؛ چرا
بخشــی از اقدامــات وزارت خزانــه داری و وزارت خارجــه  
آمریکا، ســفر به کشــورهای مختلــف طرف تجــاری ایران و 
توجیــه آن ها بــرای همراه شــدن در اعمــال تحریم هــا بوده 
ع، خوب  و هســت. برای مشــخص شــدن ابعاد این موضــو
اســت به گزارش بــازوی نظارتــی کنگــره  آمریکا اشــاره کرد. 
این گزارش که در سال 2013 تهیه شده است، بیان می کند 
کــه وزارت خزانــه داری بــا همــکاری وزارت خارجــه  آمریــکا 
در مــدت دو ســال، 1۴۵ مؤسســه  مالــی را در شــصت کشــور 
جهان دربــاره  تحریم ایران توجیــه کردند و به طــور ویژه به 
کشــورهایی ماننــد امــارات متحــده  عربــی که نقــش مهمی  
در تعامــالت اقتصادی ایــران دارد، ســفر کرده و نظــام مالی 
آن را بــرای اجرای تحریم هــا توجیه کرده اســت. نهاد دیگر 
درگیــر جنــگ اقتصــادی علیــه ایــران، ســازمان اطالعــات 
آمریــکا )ســیا( اســت. ایــن نهــاد تمرکز اصلــی اش بر کشــف 
روش هــای پیچیــدة دور زدن تحریــم اســت. اطالعاتی که 
از طــرق جاسوســی و امنیتــی بــه دســت می آیــد، در اختیــار 
وزارت خزانه داری قرار می گیرد تا توســط آن بررســی شــود و 

برخوردهای الزم صورت گیرد. 

اشاره اخیر رهبر معظم انقالب درباره نبرد اقتصادی ما و غرب

نشانی اتاق جنگ با ایران 
مجید صالحی
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20دلیل بی اعتمادی ایران به آمریکا

رفتارهـای  در  ریشـه  آمریـکا،  بـه  ایـران  ملـت  بی اعتمـادی  مخالفـت  دالیـل 
ظالمانـه ایـن کشـور در دوره هـای مختلـف تاریخـی علیـه ایـران دارد. مطلـب 
زیـر کـه توسـط یکـی از دیپلمات هـای سـابق ایـران نگاشـته شـده اسـت، بـه 
20 مـورد از اقدامـات خصمانـه آمریـکا علیـه مـردم ایـران از 70 سـال پیـش تاکنـون بـه طـور 

خالصـه اشـاره شـده اسـت.

دومیلیــون آواره و حــدود هــزار میلیــارد دالر خســارت بــرای 
ایران در پی داشت.

7. در دوران تجــاوز بــه ایــران، آمریــکا و غــرب تکنولــوژی و 
مــواد ســالح های شــیمیایی را در اختیــار صــدام قــرار دادند. 
صدام از ســالح های شــیمیایی علیه ایــران اســتفاده کرد که 

موجب کشته و زخمی شدت حدود صد هزار ایرانی شد.

8. در دوران جنگ تحمیلــی عراق علیه ایــران، آمریکا طی 
بمباران تأسیســات نفتی ایران، بزرگ ترین عملیات نظامی 
نیــروی دریایی خود بعد از جنــگ جهانــی دوم را علیه ایران 

انجام داد.

9. در زمــان تجــاوز عــراق بــه ایــران، آمریــکا هواپیمــای 
مســافربری ایــران را بر فــراز آب هــای خلیج فارس ســرنگون 

کرد و 290 مسافر بی گناه از جمله 66 کودک را کشت.

حســن  نیــت  مقابــل  در  حســن  نیــت  دعــوت  ایــران   .10
رئیس جمهــور آمریکا بــوش )پــدر( را برای تســهیل در آزادی 
گروگان های آمریکایــی و غربی در لبنان پذیرفــت، اما بعد از 
آزادی گروگان هــا، آمریکا به جای حســن  نیــت، تحریم ها و 

فشارها را افزایش داد.

11. ایــران برای ســرنگونی القاعــده و طالبان همــکاری کرد 
امــا در پاســخ، رئیس جمهــور بــوش )پســر(، ایــران را محــور 

شرارت خواند.

بــا  بــرای حــل مشــکالت  ایــران  اخیــر،  12. در ســال های 
ج داد و به عنــوان مثال در ســال  آمریــکا حســن  نیــت بــه خــر

1. آمریــکا و انگلیــس اوایل ســال 1328 بــا ملی شــدن صنعت نفــت ایــران مخالفت کردنــد و با 
تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل، ملی شــدن نفت ایران را تهدید صلح و امنیت 
بین الملل خوانده و ملت ایران را به خاطر ملی کردن صنعت نفتشان، تحریم اقتصادی کردند. 

همین سیاست را آمریکا و غرب در مورد ملی شدن صنعت هسته ای ایران اعمال کرده اند.

2. آمریکا و انگلیس در ســال 1332 بــا کودتا علیه دولت منتخب مردم، ریشــه دموکراســی را 
برای 2۵ سال در ایران خشکاندند.

3. آمریــکا و غرب 2۵ ســال از حکومــت دیکتاتوری و فاســد شــاه در ایران حمایــت کردند که 
کنشی به این سیاست آمریکا بود. انقالب اسالمی ایران در حقیقت وا

4. از ابتــدای انقــالب اســالمی 13۵۷ ایــران، دولت هــای آمریــکا به دنبــال ســرنگونی نظام 
جمهــوری اســالمی و تغییــر حکومــت در ایــران بودنــد. تنهــا در زمــان اوبامــا این سیاســت در 

پروسه تجدیدنظر قرار گرفته است.

5. بعــد از انقالب اســالمی، آمریــکا و غــرب میلیاردهــا دالر پــروژه صنعتی ایــران را ناتمــام رها 
کردند در حالی که هم طبق قراردادها متعهد بودند و هم هزینه پروژه را دریافت کرده بودند.

6. به دنبــال تجاوز نظامــی رژیم صدام به ایــران در ســال 13۵9، آمریکا و قدرت های شــرق 
و غــرب از متجــاوز حمایــت کردنــد کــه ایــن تجــاوز 300 هــزار شــهید، یــک میلیــون مجروح، 
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در دیدار با نخبگان علمی 
جوان در بیست و هشــتم مهر ســال 139۵ به گالیــه مقامــات آمریکایــی از بدبینی و 
بی اعتمادی ایشــان نســبت بــه آن ها ســخن گفتنــد. رهبر معظــم انقالب اســالمی 
فرمودنــد: »امــروز دســتگاه های شــیطانی عالــم، قدرت های شــیطانی عالــم دارند 
مردم را روزبه روز در این مرداب جهالت و ضاللت بیشــتر فرومی برند و با هر نقطه ای 
هــم کــه بــا حرکــت شــیطانی آن هــا مخالــف باشــد، مقابلــه می کننــد. حــاال آقایــان 
آمریکایی هــا که با مســئولین مــا دور هــم می نشــینند، از حقیــر گله می کننــد که چرا 
این قدر به ما بدبین اســت؛ خــب من خوش بین باشــم؟ با این وضعّیتی که شــماها 
دارید، می شود به شماها خوش بین بود؟ همین چند روز اخیر، یکی از این حضرات 
راجع به تحریم هــای ایران کــه صحبت شــده، در یک برنامــه ای کــه در تلویزیون 
ما هــم پخش شــد، اعــالم می کند کــه تــا وقتی که جمهــوری اســالمی ایــران طرفدار 
»مقاومت« در منطقه است و به مقاومت در منطقه کمک می کند، تحریم ها معلوم 
نیســت درســت تکان بخورد؛ ببینید! این همان چیزی اســت که من بارهــا و بارها 
می گفتم؛ هم بــه مســئولین در جلســات خصوصی گفتم، هــم در جلســات عمومِی 
گر[ شــما در قبال مســئله  هســته ای عقب نشــینی  این جا گفتــم که ]خیال می کنید ا
کنید، مسئله  شــما با آمریکا تمام می شــود؟ نه آقا، قضّیه  موشــک پیش می آید ]که [ 
چرا موشــک دارید؛ از قضّیه  موشــک مأیوس بشــوند، قضّیه  مقاومــت پیش می آید 
که چــرا شــما از حــزب اهلل، از حمــاس، از فلســطین حمایــت می کنیــد؛ ایــن قضّیه را 
گر حل کردید، عقب نشــینی کردید، یــک قضّیه  دیگــر پیش می آید، ]مثــاًل[ قضّیه   ا
گر حّل وفصل کردیــد و گفتید خیلی  حقوق بشــر پیش می آید؛ قضّیه  حقوق بشــر را ا
خب، ما در حقوق بشــر طبق معیارهای شــما عمل می کنیم، قضّیه  دخالت دین در 
دســتگاه دولت ]پیش می آیــد[؛ مگــر ول می کنند شــما را؟ حضور یک نظــام در یک 
کشوری با این وسعت، با این جمعّیت، با این امکانات راـ  که این ها استثنائی است 

ـ ]نمی توانند تحّمل کنند.[« 

گله آمریکایی ها  از رهبر انقالب

2011، معــاون وزیر خارجــه ایران، مــارک گروســمن نماینده 
ویژه آمریــکا در امور افغانســتان را برای ســفر رســمی به ایران 
جهت گفتگو در مــورد همکاری در افغانســتان دعــوت کرد و 
واشــنگتن نپذیرفت. همچنیــن ایران به آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی پیشــنهاد پنج ســال نظارت کامل را داد و آمریکا 
رد کــرد. در مقابل این همه حســن  نیــت بی ســابقه، آمریکا و 
غرب هــم تحریم هــا را افزایــش دادنــد و هم قطعنامــه ای در 
مورد تروریســم و حقوق بشــر علیــه ایــران در شــورای امنیت 

سازمان ملل تصویب کردند.

کنون، آمریــکا با جایــگاه طبیعی و  13. از ابتــدای انقــالب تا
منافع مشروع ایران در منطقه مقابله کرده است.

14. آمریکا با صدور بی ســابقه تسلیحات به کشورهای عربی 
منطقه، در حقیقت منطقه را نظامی کرده و این در حالی است 

که ایران را مورد تحریم کامل تسلیحاتی قرار داده است.

15. آمریــکا در سرتاســر مرزهای ایــران حضور نظامــی برقرار 
کرده است.

16. آمریــکا با حمایت بی چــون و چرا از رژیم صهیونیســتی، 
موجــب نقــض حقــوق مشــروع فلســطینی ها شــده و چــک 
ســفیدامضای آمریکا به رژیم صهیونیســتی، موجب شده تا 

این رژیم به راحتی تمام مقررات جهانی را زیر پا بگذارد.

17. در حالــی کــه آمریــکا مدعــی دموکراســی و حقــوق بشــر 
است، در خاورمیانه در دهه های گذشــته صرفًا از رژیم های 
دیکتاتــوری حمایت کرده اســت؛ از شــاه و بن علــی و مبارک 

گرفته تا رژیم های ظالم فعلی عربی.

18. واشــنگتن سیاســت دوگانــه را ادامه داده اســت و برای 
کســتان و رژیــم صهیونیســتی  مثــال بــا کشــورهای هنــد و پا
رابطــه اســتراتژیک برقــرار کــرده در حالی کــه آن هــا معاهده 
ان.پی.تــی را نپذیرفتــه و بمــب هســته ای هم ســاخته اند. 
متقاباًل آمریکا همه تحریم ها را علیــه ایرانی اعمال کرده که 
هــم معاهــده ان.پی.تــی را پذیرفتــه و هم بمب هســته ای 
نــدارد و هــم نشــانه ای از انحــراف در برنامــه هســته ای اش 

مشاهده نشده است.

19. آمریــکا از گروه هــای تروریســتی حمایــت می کنــد؛ چــه 
گروه هــای تروریســتی مخالــف بشــار اســد در ســوریه و چــه 
گروه های تروریســتی ضد جمهوری اســالمی مثل منافقینی 
که 1۷000 ایرانی را بعد از انقالب کشــته اند و االن هم در کنار 

کنگره آمریکا دفتر دارند.

20. از ابتــدای انقــالب، آمریــکا با حقوق مشــروع هســته ای 
ایــران مخالفت کــرد. میلیاردها دالر خســارت به ایــران وارد 
کتور تهران را گرفت و نه پول را پس داد  شد. پول سوخت رآ
و نه سوخت را داد. به آلمان و فرانسه فشار آورد و موجب شد 

آن ها به تعهدات خود عمل نکنند. 
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تجربه300ساله
برای بررســی دالیل بی اعتمــادی ما نســبت به غرب، بایــد به 300 ســال پیــش برگردیم؛ یعنی 
به زمانی که پس از عهدنامه  »وســت فالیا«، نظــام دولتـ  ملت بــه  وجود آمد و قــراردادی میان 
ح می کرد، از جمله این که  دولت های اروپایی تنظیم شــد. این قرارداد مســائل مختلفی را مطر
استعمار و اســتثمار انســان از انســان یک امر طبیعی اســت و می شــود این کار را انجام داد. دوم 
این که غرب قدرت برتر اســت و چون قــدرت دارد، پس حــق دارد بر دیگر مناطق جهان ســلطه 
ح می کردند و لذا نظام سلطه  داشته باشد. عنوان استعمار را هم به معنی »آبادکردن به زور« مطر
از همان زمان شــکل گرفت. به خصوص در مورد جهان اسالم که در دوران قرون وسطی قدرت 

برتر بود و غرب هیچ محلی از اعراب نداشت.
پس از رنســانس، عهدنامه  وســت فالیا بــا توجه به شــرایط تغییر کــرد، اصطالح شــهروند درجه  
ح  ح شــد و نژادپرســتی شــدت گرفــت. حتی ایــن موضــوع مطر یــک و شــهروند درجــه  دو مطــر
شــد که یک سرخپوســت خوب، سرخپوســت مرده اســت. از این پــس غربی ها تحقیر، اســارت 
و بردگی را اســاس کار خــود قرار دادنــد و ایجاد رعــب و وحشــت در دل دیگر ملت هــا را به عنوان 
مبنای سیاست خود برگزیدند. این که ما نژاد برتر هســتیم و حق برتری بر دیگر نژادها و ملت ها 

و قومیت ها را هم داریم، از کنار این مقوله به خوبی برداشــت 
می شــد. بنابرایــن وقتی غــرب بر این اســاس معنــی و مفهوم 
یافــت، غــرب مادی گــرا، اســتثمارگر، اســتعمارگر و بــرده دار با 
کی پدید آمــد. این طبیعی بــود که بقیه  وضع بســیار وحشــتنا
جوامع و از جمله مســلمان هاـ  که در راه یک تمدن بسیار غنی 
بودندـ  در دوران قرون وسطی نســبت به غرب بدبین شوند و 

از آن تنفر پیدا کنند.

اماماولینبود
یــک دوره ای بــود کــه ملت ها برتــری و قــدرت غــرب را یک 
امــر اجتناب ناپذیــر می دیدنــد و لــذا در مقابــل ســلطه گران 
گــر تاریــخ  جوامــع دیگــر چــاره ای جــز تســلیم نمی دیدنــد. ا
قبل از انقــالب اســالمی را مالحظه کنیــدـ  چه در ایــران و چه 
در دیگر کشــورهای جهان اســالم و جوامع آمریــکای التین و 
آسیاـ  اســاس تئوریک و وجود چنین حالتی را درمی یابید که 
پذیرش ســلطه  غرب برای ما گریزناپذیر اســت و این که حق 
با قدرت اســت. »مورگنتا« می گوید که انسان شهوت قدرت 
دارد و تا زمانی که در گور بخوابد، این شــهوت سیری ناپذیر 
ادامه دارد. این حس قدرت طلبی در 300 ســال گذشــته و تا 
پس از جنگ جهانی دوم نیز همواره بیشتر رشد کرده است. 
در این زمان آمریکا و شــوروی هــر دو به عنــوان دو ابرقدرت 
ح شــدند. تا قبل از جنگ جهانــی دوم چیزی به عنوان  مطر
داشــتیم،  بــزرگ  قدرت هــای  نداشــت.  وجــود  ابرقــدرت 
ولــی ابرقــدرت نداشــتیم. ایــن دو ابرقــدرت آمدنــد و گفتند 
کمیــت جهانی بــرای مــا دو ابرقدرت اســت. اولین کســی  حا
که آمــد و مقابــل این فکر و اندیشــه ایســتاد، کســی نبــود جز 

حضرت امام خمینی رضوان اهلل  علیه.
حتی جالب اســت که در کشــور خود ما هــم نهضت های قبل 
از انقــالب تابــع همیــن حمایــت و قــدرت بــود. در مشــروطه، 
از  روس هــا از مســتبدین حمایــت می کردنــد و انگلیس هــا 
مشروطه خواهان. در ملی شدن صنعت نفت هم همین طور. 

نبرد با 
حاصل جمع صفر

دکتـر منوچهـر محمـدی، اسـتاد دانشـگاه تهـران و مؤلـف کتـاب »آینـده نظـام 
بین الملـل و سیاسـت خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران« در گفتار زیر به بررسـی 
ظهـور پدیـده  »اسـتکبار« در نظـام بین الملـل و تقابـل انقالب اسـالمی ایـران با آن 

می پـردازد.

گفتاری درباره تصویر ذهنی ایرانیان نسبت به نظام سلطه
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انقــالب چین هــم بــا حمایــت شــوروی بــه پیــروزی رســید و 
انقالب کوبا طرف مقابلش آمریکا بــود و جنگ قدرت بین دو 
ابرقــدرت بود. انقالب اســالمی امــا این قانومندی 300 ســاله 
را به هم ریخــت. در ســال ۴1 حضرت امام خمینــی دو جمله 
معروف را بیان کردند؛ یکی این کــه: »آمریکا از انگلیس بدتر، 
انگلیــس از آمریــکا بدتــر، شــوروی از هــر دو بدتر. همــه از هم 
بدتر؛ همه از هم پلیدتر.« و دوم هم  این که ما همان قدر که با 
نظام سرمایه داری غرب مواجه هستیم، با نظام کمونیستی 
شــرق هــم مخالفیــم. بعــد هــم  فرمودنــد: این ها جنگشــان 
جنگ زرگری اســت. این ها ریشه شــان هــر دو ماتریالیســم و 
مادی گرایی اســت؛ ســلطه اســت و اســتکبار جهانی را ترویج 

می کنند.
امــام  حضــرت  را  جهانــی«  »اســتکبار  اصطــالح  اصــاًل 
ح کردنــد. بنابرایــن  رضوان اهلل علیــه بــرای اولیــن بــار مطــر
طبیعی است که هم جهان اســالم به طور اعم و هم ایرانی ها 
به طور اخص و به خصوص پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
یک نــوع بدبینــی و نفرتی نســبت به غــرب و به ویژه نســبت 
گر  بــه آمریــکا پیــدا کننــد کــه امــروز ســمبل اســتکبار اســت. ا
شــما به آیــات شــریفه قــرآن مراجعــه کنیــد، صراحتًا هــر نوع 
تبعیت و پذیرش را نفی و محکوم می کنــد. از جمله در جایی 
ُکْم  ی َو َعُدَوّ ِخــُذوا َعــُدِوّ ِذیَن آَمُنــوا ال َتَتّ

ّ
یَهــا اَل

َ
می فرماید: »یا أ

ْوِلیاَء« قرآن صراحتًا می فرماید که شما مسلمانان حق ندارید 
َ
أ

دشمنان خدا و رسول و خودتان را به دوستی بگیرید.
 

رویاروییهمیشگی
مــا،  کشــور  در  گذشــته  ســال  تجربــه 200  دیگــر،  طــرف  از 
قــرارداد  انعقــاد  و  روس هــا  بــا  جنــگ  از  بعــد  به خصــوص 
کم شــد،  ترکمنچای و گلســتان کــه اصل کاپیتوالســیون حا
وجــود داشــته اســت؛ از عــدم صالحیــت رســیدگی بــه جرایم 
خارجی ها تا گرفتــن حق توحش و این یعنــی آن ها هر غلطی 
می خواســتند می کردنــد،  می گفتنــد ملت هــای دیگر نســبت 
به ما که متمدن هســتیم، وحشی هســتند و ما باید آدم شان 

کنیم.
در زمان رژیم گذشــته در منطقه  جنوب کشــور کــه خارجی ها 
مناطق نفت خیز را اداره می کردند، یک نوع اختالف طبقاتی 
کی وجود داشت. مثاًل محل سکونت  و تبعیض های وحشتنا
خارجی هــا بــا ایرانی هــا فرق داشــت. باشــگاه ها، ســینماها، 
اســتخرها، درمانــگاه و بیمارســتان آن هــا جــدا و منفــک از 
ایرانی هــا بود. حضرت امــام)ره( می فرمودند یــک گروهبان 
آمریکایــی بــه یــک ژنــرال ایرانــی می توانســت تحکــم کند و 

تحکم هم می کرد و آن ژنرال در مقابلش کاماًل تسلیم بود.
البتــه در میــان طبقــات روشــنفکر مــا بودند کســانی کــه این 
ســلطه را اجتناب ناپذیر می دیدنــد، اما توده های مــردم این 
را نپذیرفتند. بنابراین نفرت اوج گرفت تا به انقالب اســالمی 
رســید. پس از انقالب اســالمی نیز شــاهد هســتیم کــه آمریکا 
هنوز که هنوز اســت، نه انقالب ما را پذیرفته و نه حاضر است 
حقوق این ملت را به رســمیت بشناســد. بنابرایــن رویارویی 
ما ادامه دارد. ملت ایــران دیده اند که فرمایــش امام مبنی بر 
این که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکنــد« عماًل در این 3۴ 
ســال تحقق یافته اســت. البتــه برای مــا هزینه هایــی ایجاد 

کرده که اتفاقًا همان هزینه ها و تهدیدها فرصتی شــده برای 
ما تا بتوانیم روی پای خود مان بایستیم.

حاصلجمعصفر
بــا مقاومت و ایســتادگی مــا، نظــام جهانی جدید ضد ســلطه 
شکل گرفته و خود ما هم رهبری این نظام جدید را در اردوگاه 
سلطه ســتیزان بر عهــده داریم. یعنــی انقالب اســالمی نظام 
ســلطه را به چالش کشــانده و ســپس در مقابل نظام سلطه، 
نظام ضد ســلطه یا برخــورد با ســلطه را ایجاد کرده اســت. ما 
امــروز در اثــر همین مقاومت و ایســتادگی شــاهد شــکل گیری 
کــه  اســت  اردوگاه ســلطه گران  یکــی  اردوگاه هســتیم؛  دو 
همــه  کشــورهای ســلطه گر در آن هســتند و یکی هــم اردوگاه 

سلطه ستیزان.
ایران اســالمی پرچــم مبــارزه با ســلطه و اســتکبار را بــر دوش 
گرفتــه و مقاومت کــرده و امروز دیگــر ایران نیســت که مقابل 
ســلطه ایســتاده، بلکــه مجموعــه  جامعــه  جهانــی و حتــی 
ملت های خودشــانـ  یعنی ملت آمریــکا و اروپــاـ  دیگر تحمل 
کــه در اروپــا و آمریــکا  ظلــم را ندارنــد. شــما حرکت هایــی را 
می بینیــد، علیــه کیســت؟ آنچــه در یونــان و اســپانیا شــاهد 
هســتیم، علیه چه کســی است؟ تســخیر وال اســتریت آیا جز 

علیه نظام سلطه است؟
کتاب هایــم توضیــح داده ام و مشــخص  بنــده در یکــی از 
کرده ام که انقالب اسالمی نظام سلطه را به هم ریخت و این 
همــان وضعیتی اســت که قــرآن به عنــوان نزاع مســتکبرین 
ح کــرده و خداونــد هــم وعــده  پیــروزی  و مســتضعفین مطــر
را بــه مســتضعفین داده اســت. امــروز رونــد توســعه ای که در 
پیش گرفته شده، همان پیش بینی قرآن است و شما شاهد 
هستید که پس از انقالب اسالمی، شوروی و آمریکا دعواهای  

خود را کنار  گذاشته اند و کنار هم قرار گرفته اند.
امــروز جهــان اســتکباری در وضــع اســفباری اســت. حتــی 
کرده انــد؛ حتــی در  ملت هــای خودشــان علیه شــان قیــام 
رژیــم صهیونیســتی. یعنــی دیگــر ملت هــا حامی و پشــتیبان 
دولت های استکباری نیستند. بنابراین روابط ما با غرب به 
طور اعم و روابط با آمریکا به طور اخــص تابع همین نظام دو 

اردوگاهی است.
من معتقدم که جنگی با پیروزی انقالب اســالمی آغاز شــد، 
منتهــی ایــن جنــگ شــبیه جنگ هــای کالســیک نیســت، 
بلکــه جنگی اســت کــه میــان ملت هــا از یــک طــرف و نظام 
ســلطه و دولت هــای ســلطه گر از ســوی دیگــر اســت. ایــن 
جنــگ دیگــر افقــی نیســت، عمــودی اســت. یعنــی قاعــده  
ِهــرم علیــه رأس هــرم حرکــت می کنــد. بنابرایــن مــا چــه 
بخواهیــم و چــه نخواهیــم، پرچــم ضــد ســلطه را بــر دوش 
گرفته ایــم و آشــتی پذیر هــم نیســتیم. علتش این اســت که 
خواســته های ما و ســلطه گران در تقابل کامل با هم اســت. 
آن هــا می خواهند ســلطه ادامــه پیدا کنــد و مــا می خواهیم 
ســلطه را از بین ببریم. بنابراین جنگ بــا حاصل  جمع صفر 
اســت؛ یعنی یا آن ها به هر وســیله ای ســعی می کنند جلوی 
این مقاومت را بگیرند و ما هم مقابله و ایستادگی می کنیم، 
یا این که ما باید پیروز بشویم که قطعًا بر اساس وعده  قرآنی 

پیروز خواهیم شد. 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

      
    
    
   

      
    
    

     

اصطالح »استکبار 
جهانی« را حضرت 
امام رضوان اهلل علیه 

برای اولین بار مطرح 
کردند. بنابراین 

طبیعی است که هم 
جهان اسالم به طور 

اعم و هم ایرانی ها 
به طور اخص و 

به خصوص پس 
از پیروزی انقالب 
اسالمی، یک نوع 

بدبینی و نفرتی 
نسبت به غرب و 
یژه نسبت به  به و

یکا پیدا کنند که  آمر
امروز سمبل استکبار 

است
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حمایتازمظلوم
رهبر انقالب اســالمی در دیداری که به مناســبت خجســته عید مبعث برگزار شــد، بازگشت به 
کم شــدن علم و قدرت، فیــض و هدایت الهی بر زندگی انســان و مقابلــه با منّیت،  توحید، حا
دیکتاتوری و اســتبداد را اصلی ترین پیام بعثت دانســتند و گفتند: توحیــد دربردارنده  کلیات 
و اصول مبارزه بــا ظلم و زورگویی اســت و بــر همین اســاس، جبهه  حــق باید همــواره با باطل 

مبارزه کند و در این مبارزه، سرنوشت محتوم باطل، عقب نشینی است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای مهم ترین وظیفــه  امت اســالمی را بازگشــت به پیــام بعثت یعنی 
گــر بــه توحیــد اعتقــاد داشــته باشــیم زیر بــار ظلم  توحیــد، برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: ا
نمی رویم و از مظلوم حمایت می کنیم و به همین دلیل اســت که هر جا مظلومی نیازمند یاری 

باشد، جمهوری اسالمی در آن جا حاضر خواهد بود.
ع فلســطین را در همین  ایشــان فلســفه  اصــرار جمهــوری اســالمی ایــران در حمایــت از موضــو
چارچــوب ارزیابــی کردنــد و افزودنــد: ایســتادگی در مقابــل ظالــم، قطعــًا منجــر به پیشــرفت 
خواهد شــد که نمونه  بــارز آن، ملت فلســطین اســت کــه در ابتــدا ملتی ضعیــف بودنــد، اما بر 
کنون آن ملت ضعیف به یک فلســطین قدرتمند تبدیل شــده اســت که رژیم  اثر ایســتادگی، ا
صهیونیســتی را تهدیــد می کند و ایــن رژیــم در مقابل ملت فلســطین احســاس ضعــف و عجز 

می کند.
کردنــد: در ایــن رویارویــی، بــدون تردیــد، فلســطینی ها بــر  کیــد  رهبــر انقــالب اســالمی تأ
صهیونیست ها غالب خواهند شد و ســرزمین فلســطین به ملت آن بازخواهد گشت. حضرت 

آیــت اهلل خامنــه ای، حضــور جمهــوری اســالمی ایــران در 
منطقه  غرب آســیا و در کنــار گروه های مقاومت و در ســوریه 
را در چارچــوب حمایــت از مظلوم دانســتند و گفتنــد: این که 
گفته می شــود جمهوری اســالمی ایران توســعه طلب است، 
ســخنی دروغ و خــالف واقــع اســت و ایــراِن بــزرگ و آبــاد و 
یکپارچــه، قصــد توســعه طلبی در منطقه و هیــچ نقطه ای از 

دنیا را ندارد.
ایشــان افزودند: علــت حضــور ایــران در ســوریه و در منطقه  
غــرب آســیا، یاری رســاندن بــه مقاومتــی بــود کــه در مقابل 
ظلــم وجــود داشــت و جبهــه  مقاومــت بــه برکــت یــاری و 
کمک هایی که شــد و با شجاعت نیروهای ســوری توانست 
بر تروریســت هایی که به وســیله  آمریکا، غربی ها و مزدوران 
آن هــا همچــون ســعودی بــه وجــود آمــده بــود، غلبــه کند و 

آن ها را شکست دهد.

اینسهجنایتکار
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه ســخنان رئیس جمهــور 
در  آن  شکســت  و  داعــش  بــا  مقابلــه  مدعــی  کــه  آمریــکا 
ســوریه شــده بود، گفتنــد: این ســخنان یــک دروغ آشــکار و 
فضاحت بار اســت، زیرا آمریکایی ها با پول سعودی و امثال 
آن، ایــن موجــودات خبیــث را در عــراق و ســوریه بــه وجــود 
آوردنــد و هر جا کــه الزم بود از تروریســت ها حمایــت کردند و 
هنگامی هم کــه عناصــر اصلی داعــش در محاصــره بودند، 
کید  آن هــا را نجــات دادنــد. حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأ
کردند: به رغــم حمایت هــای آمریــکا و عوامل آن هــا، جبهه  

مقاومت توانست سوریه و عراق را نجات دهد.
ایشان حمله  ســه کشــور به ســوریه را یک جنایت خواندند و 
افزودند: بنــده صریحًا اعــالم می کنم رئیس جمهــور آمریکا، 

عقب نشینی، مشوق دشمن است 
از  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در دیـدار جمعـی 
مسـئوالن نظام، سـفرای کشـورهای اسـالمی و قشرهای مختلف مردم، حمله  
اخیـر آمریـکا و دو کشـور غربـی بـه سـوریه را جنایـت دانسـتند و بـا دروغ خوانـدن 
ادعـای آن هـا مبنـی بـر مخالفـت بـا اسـتفاده از سـالح شـیمیایی، تأکیـد کردنـد: جمهـوری 
اسـالمی همچـون گذشـته در کنـار گروه هـای مقاومـت حاضـر خواهـد بـود و آمریکا نیز قطعًا 

در اهـداف خـود در منطقـه، شکسـت خواهـد خـورد.
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فرهنگ مقاومت و مقاومت فرهنگی

گــر در زمین  یکــی از مؤلفه هــای مقاومــت، فرهنگ اســت. فرهنــگ، نهالی اســت که ا
اســالم آبیاری شــود و نمــو پیــدا کنــد، ثمــره آن مقاومــت، شــهادت، کار، تولیــد و دیگر 
گــر آبیــاری، تغذیه و هــرس این نهال در دســتان  ارزش های اســالمی خواهــد بود، اما ا
غــرب بیافتــد، ثمره ای جــز اصالــت لــذت، هوس رانــی، راحت طلبی، فســاد، فحشــا و 
َضل« نــدارد. رهبر معظم 

َ
ْنعاِم َبْل ُهــْم أ

َ
ولِئــَک َکاْل

ُ
ســقوط جامعه انســانی به پرتگاه »أ

انقــالب اســالمی می فرماینــد: »فرهنــگ غربــی، فرهنــگ مهاجــم اســت؛ هرجــا وارد 
شــود، هویت زدایی می کند؛ هویــت ملت ها را از بیــن می برد. فرهنــگ غربی، ذهن ها 
و فکرهــا را مــادی می کنــد، مــادی پــرورش می دهــد؛ هــدف زندگــی می شــود پــول و 
ثروت؛ آرمان هــای بلند، آرمان های معنــوی و تعالی روحی از ذهن ها زدوده می شــود. 
خصوصیــت فرهنگ غربــی این اســت... باطن فرهنگ غربــی عبارت اســت از همان 
ســبک زندگی مادِى شــهوت آلوِد گناه آلوِد هویت زدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. 
شرط رســیدن به تمدن اســالمِی نوین در درجه  اول این اســت که از تقلید غربی پرهیز 
شود. ما متأسفانه در طول سال های متمادی، یک چیزهایی را عادت کرده ایم تقلید 

کنیم.«
ایشــان در زمینه تأثیر فرهنگ بر مقوله مقاومــت عقیده دارند: »وقتــی مقاومت گفته 
می شــود، فورًا ذهن می رود به ســمت مقاومت نظامی و امنّیتی و امثــال این ها. خب 
بلــه، آن هم قطعــًا مقاومــت اســت، اّمــا باالتــر از آن، مقاومــت فرهنگی اســت. حصار 
گر سست باشــد، همه چیز از دست خواهد رفت.  کریز فرهنگی در کشــور ا فرهنگی، خا

من به شــما عرض بکنم، امروز بعد از 3۷ ســال، 38 ســال از پیروزی انقــالب، انگیزه 
دشــمنان برای نفوذ در حصــار فرهنگی از روز اّول بیشــتر اســت؛ نه این که کم نشــده، 
قطعًا زیاد شــده. روش هــا را هم که شــما می بینید؛ این شــیوه های فضــای مجازی و 
گون و ماهــواره و امثال این ها؛ ]یعنی [ انگیزه ها بیشــتر شــده. آماج این  تبلیغات گونا
حرکت هم درست همان چیزی است که مایه و هسته  اصلی ایجاد نظام اسالمی شد؛ 

یعنی ایمان دینی، آماج این است.«
همان گونه کــه مالحظه می شــود، ایشــان هدف حمــالت فرهنگــی را تخریــب ایمان 
دینــی می داننــد و بدیهی اســت که مقولــه مقاومــت، خود جزئــی از ارزش هــای دینی 
اســت، لــذا وقتــی ایمــان دینــی سســت شــد، در پــی آن مفهــوم و ارزش مقاومــت نیــز 
کمرنگ شــده و از بین خواهد رفت. مســئله فرهنگ و تأثیر آن در مسائل مختلف ملی 
به قدری در منظومه فکری رهبر معظم انقالب حائز اهمیت است که ایشان از همان 
سال های نخســتین رهبری خویش به کرات مسئله تهاجم فرهنگی را گوشزد کرده و 

جامعه را از خطرات مهلک این تهاجمات باخبر کرده اند. 

انگلیــس جنایتــکار  و نخســت وزیر  فرانســه  رئیس جمهــور 
کید بر این که آمریکایی ها  هستند. رهبر انقالب اســالمی با تأ
همچون سرنوشــت عراق و افغانســتان، از این گونه جنایات 
گفتنــد: رئیس جمهــور  در ســوریه، ســودی نخواهنــد بــرد، 
آمریــکا چنــدی پیــش اعالم کــرد کــه در منطقــه  غرب آســیا، 
کرده انــد و چیــزی عایــد آن هــا  هفــت تریلیــون دالر هزینــه 
نشــده اســت. ایــن ســخن، صحیــح اســت و از این پــس هم 
آمریکا هرقدر تــالش و هزینه کند، در منطقــه چیزی عایدش 

نخواهد شد.
بیــداری  و  لــزوم هوشــیاری  آیــت اهلل خامنــه ای،  حضــرت 
کشــورها و دولت هــای اســالمی را در مقابــل ایــن  ملت هــا، 
حوادث گوشــزد کردند و افزودنــد: هــدف آمریکایی ها، فقط 
ســوریه، عــراق و افغانســتان نیســت، بلکــه آن هــا بــه دنبال 
بــه امــت اســالمی و اســالم هســتند، بنابرایــن  ضربــه زدن 
دولت های اســالمی نباید خــود را در خدمت اهــداف آمریکا و 

برخی کشورهای متجاوز غربی قرار دهند.
ایشان خاطرنشــان کردند: برای یک کشور اسالمی همچون 
کنونــی آمریــکا  کــه رئیس جمهــور  ســعودی افتخــار نیســت 
در تبلیغــات انتخاباتــی اش علنــًا در مــورد آن هــا بگویــد »گاو 
شــیرده«. ذلــت از ایــن باالتر نمی شــود که پــول یک کشــور را 

بگیرند و با چنین تعبیری آن را خطاب کنند.

دیکتاتوریبینالمللی
دروغ گویــی  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
رئیس جمهــور آمریکا مبنــی بر این کــه حمله به ســوریه برای 
مقابلــه بــا به کارگیــری ســالح های شــیمیایی بــوده اســت، 
افزودنــد: آن ها بــا بکارگیــری ســالح شــیمیایی و یا هر ســالح 
دیگر ضد ملت هــای اســالمی و ملت هــای مظلــوم مخالفتی 
ندارنــد، همچنان کــه از بمبــاران روزانــه علیــه مــردم یمــن 
حمایــت می کننــد و در دوران جنــگ تحمیلــی نیــز از صــدام 
جنایتکار که با استفاده از سالح شــیمیایی هزاران نفر از مردم 
ایران و عراق را به شــهادت رســاند و یا مصدوم کرد، حمایت 

کردند.
رهبر انقــالب اســالمی، رفتارهــای آمریکا و برخی کشــورهای 
»دیکتاتــورِی  و  اســتعماری  اهــداف  از  ناشــی  را  غربــی 
البتــه  کردنــد:  بین المللــی« آن هــا دانســتند و خاطرنشــان 
دیکتاتورهــا در هیــچ کجــای دنیــا کامیــاب نخواهنــد شــد و 
آمریکا نیز قطعــًا در اهــداف خــود در منطقه شکســت خواهد 

خورد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه ایســتادگی ملــت 
ایــران و پایدارتر شــدن آن به دلیــل تجربه ۴0 ســاله  مقاومت 
و ایســتادگی، گفتنــد: ایــن تجربــه بــه مــا آموختــه اســت که 
عقب نشــینی، مشــوق دشــمن اســت و ایســتادگی، موجــب 

عقب رفت آن خواهد شد.
کید بــر این که عقب نشــینِی اســتکبار و  ایشــان در پایــان بــا تأ
زورگویان عالم به دلیل ایستادگی و مقاومت در مقابل آن ها، 
یک »ســنت الهی« اســت، ابــراز امیــدواری کردنــد ملت های 
عراق، افغانستان، سوریه، فلسطیِن مظلوم، میانمار و مردم 
کشــمیر در آینده  نه چندان دور، با مقاومت خود، دشــمنان را 

به عقب برانند. 

راهــــــــبرد

داوود موذنیان
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جهانبینیضدهژمونیکگرایی
مبانی فکری شیعه به عنوان شــالوده نظریه انقالب اســالمی که بر پایه  ظلم ستیزی، فرهنگ 
عاشــورایی و امید بــه مهدویت شــکل گرفتــه؛ پیــام انقــالب را بــا عدالت طلبــی و آرمان گرایی 
خاصی همراه کــرد کــه کمترین پیــام آن را می تــوان در سیاســت اعتراضی نســبت به شــرایط 
موجــود نظــام بین الملــل و تــالش بــرای یافتن وضــع مطلوب مشــخص کــرد؛ جامعــه  آرمانی 
کــم بــر نظــام  کــه بــدون تمســک بــه مشــی و طریــق شالوده شــکنانه در برابــر هنجارهــای حا
بین الملل امکان تحقق نداشــت.1 به عبارت دیگر، جهت گیری ضداســتکباری و به ویژه ضد 
گرایانه  انقالب اســالمی در چارچوب اتکا بر مضامین و مفاهیم متنوعی چون »نه غربی  آمریکا
ـ نه شرقی«، »منفعت یا مصلحت ملی« و »آزادی عمل« قابل تحلیل است. حال با عنایت به 
این که امام خمینی)ره( ایدئولوگ و بنیانگذار انقالب اسالمی ایران به شمار می آیند، شایسته 
اســت مفاهیم پیش گفته از طریق بررســی اندیشــه سیاســی ایشــان مورد تجزیه  و تحلیل قرار 

گیرد.

نهغربیـنهشرقی
کید بــر »ماهیــت ضــد اســتعماری« نهضــت، هــدف انقــالب اســالمی را  امــام خمینــی ضمــن تأ
ج شــدن از مدار وابستگی به کشــورهای امپریالیســت )شــرق و غرب( و در نهایت »شکست  خار
ابرقدرت هــا« می دانــد. در ایــن رابطه، حضــرت امام نه تنهــا بر کوتاه کــردن دســت جنایتکاران 
خارجی و به انزوا کشــاندن قدرت های اســتعماری در جهــان، که بر مقابله با ایــادی منطقه ای 
کیدی ویژه دارند. امــام راحل در بیانات خــود در خصوص  امپریالیســم، به ویژه صهیونیســم تأ
اهمیت موضوع استقالل از شرق و غرب می فرمایند: »باید ایرانی بسازیم که بدون اتکا به آمریکا 
و شــوروی و انگلســتانـ  این جهان خــواران بین المللیـ  اســتقالل سیاســی، نظامــی، فرهنگی و 

اقتصادی خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد.«2
از نظر این پیر فرزانه، روشنگری و برمالساختن اهداف شوم دشمنان در صدمه زدن به استقالل 
کشــور نیز دور نمانده و در بیانات خود در این خصــوص فرمودند: »نکته مهمی کــه همه ما باید 
بــه آن توجــه کنیــم و آن را اصل و اســاس سیاســت خود بــا بیگانــگان قــرار دهیم این اســت که 
دشــمنان ما و جهان خواران تا کی و کجا ما را تحمــل می کنند و تا چه مرزی اســتقالل و آزادی ما 

را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جــز عدول از همه خوبی ها 
و ارزش های معنوی و الهی مان نمی شناسند و به گفته قرآن 
کریــم  هرگــز دســت از مقاتله و ســتیز بــا شــما برنمی دارنــد مگر 

این که شما را از دینتان برگردانند.3

منفعتیامصلحتملی
در دیــدگاه حضــرت امــام، حفــظ انقــالب اســالمی در برابــر 
دشــمنان داخلــی و خارجــی، جلوگیــری از نفوذ بیگانــگان به 
ج  ج ومر کز تصمیم گیری جامعه اســالمی و جلوگیری از هر مرا
و اختالل نظام اسالمی از مصالح مهم به شــمار می رود. طبق 
کالم ایشــان از مصالح تغییرناپذیر اسالم و مســلمین در روابط 
خارجی، نفی ســبیل و عدم اعتماد به قدرت های بزرگ بوده 
کید بــر خوی تجاوزطلبــی و ضرورت  اســت. از این رو ضمن تأ
مبارزه با استکبار چنین سخن گفتند: »خیال نکنید که روابط 
ما با آمریکا و روابط ما با نمی دانم شــوروی و روابط ما با این ها 
یک چیزی اســت کــه بــرای ما یــک صالحــی دارد. ایــن مثل 
رابطه بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صالح مندی 
بــرای بره نیســت، این هــا می خواهنــد از مــا بدوشــند، این ها 

نمی خواهند به ما چیزی بدهند.«۴
همچنیــن ایشــان در پیام »فریــاد برائــت« می نویســند: »من 
گــر جهان خواران  به تمام دنیا بــا قاطعیت اعــالم می کنم که ا
بخواهند در مقابــل دین ما باشــند، ما در مقابــل همه دنیای 
آنان خواهیم ایســتاد، تا نابــودی تمام آنــان از پای نخواهیم 
نشســت، یا همــه آزاد می شــویم و یــا بــه آزادی بزرگ تــری که 
کــه در تنهایــی و  شــهادت اســت می رســیم. و همان گونــه 
غربت بدون کمــک و رضایت احدی از کشــورها، ســازمان ها 

تشریح دالیل بی اعتمادی امام خمینی)ره( به غرب

در مقابل همه دنیای 
آن ها می ایستیم

از  یکـی  در  اسـالمی،  انقـالب  معظـم  رهبـر  خامنـه ای،  آیـت اهلل  حضـرت 
سـخنرانی های خـود در حـرم امـام خمینـی)ره( در مراسـم 14 خـرداد، در تشـریح 
یکـی از محورهـای هفت گانـه تفکـر امـام خمینـی تحـت عنـوان »اعتماد بـه وعده  
الهـی و بی اعتمـادی بـه قدرت هـای مسـتکبر و زورگـوی جهانـی« فرمودنـد: »اعتمـاد بـه 
قـدرت پـروردگار موجـب می شـد کـه امـام بزرگـوار در مواضـع انقالبـی خـود صریـح باشـد، 
چـون اتـکا بـه خـدا داشـت. نـه این کـه نمی دانسـت قدرت هـا بدشـان می آیـد و عصبانـی 
می شـوند، می دانسـت، امـا بـه قـدرت الهـی و نصـرت الهـی بـاور داشـت.« بـا توجـه بـه 
سـخنان مقـام معظـم رهبـری، هـدف از این مقاله پاسـخ به این سـؤال اسـت که چـرا امام به 
آمریکا بی اعتماد بود؟ لذا بعد از بررسـی و نشانه شناسـی عدم اعتماد در اندیشـه ایشـان، 
با تکیه بر رویکرد سازه انگارانه به تأثیر چند بزنگاه تاریخی در شکل گیری این عدم اعتماد، 

خواهیـم پرداخـت.

فهیمه عشرتی خلیل آباد



راهــــــــبرد

19خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲

بــه پیــروزی رســانیدیم و  را  انقــالب  و تشــکیالت جهانــی 
همان گونه که در جنگ نیز مظلومانه تــر از انقالب جنگیدیم 
و بدون کمک حتی یک کشور خارجی، متجاوزان را شکست 
دادیــم. ما به یــاری خــدا، باقیمانــده راه پر نشــیب و فــراز را با 
اتکای به خدا تنها خواهیم پیمــود و به وظیفه خویش عمل 

خواهیم کرد.«

آزادیعمل
در اندیشه سیاسی امام خمینی، استقالل از بیگانگان بدون 
تحقق آزادی امکان پذیر نیســت. اســتقالل بدون آزادی که 
همان ظهور اراده ملی و پشتوانه مردمی است دوام نمی یابد و 
آزادی نیز بدون وجود استقالل منجر به وابستگی و استحاله 
در نظــام بین الملــل خواهــد شــد. اســتقالل و آزادی مــورد 
ع دارد. از ایــن بابت  نظر امــام، ریشــه در اســالم و قوانیــن شــر
می توان گفت که نگاه حضرت امام به سیاست خارجی یک 
نــگاه ایدئولوژیــک اســت. بــه اعتقاد حضــرت امــام ملتی که 
می خواهد آزاد باشد و مستقل بماند، باید بر ارزش های دینی 
و فرهنگی خود اتکا کند. حضرت امام آزادی بدون اســتقالل 
را بــه آزادی وارداتــی کــه جــز بردگــی و هضــم شــدن در نظام 
استکباری جهان نخواهد بود تشبیه می کردند.۵ جهت گیری 
گرایانه  انقالب اسالمی در  ضداســتکباری و به ویژه ضدآمریکا
چارچوب اتکا بر مضامین و مفاهیم متنوعی چون »نه غربی 
ـ نه شرقی«، »منفعت یا مصلحت ملی« و »آزادی عمل« قابل 

تحلیل است.

رویکردسازهانگاری
گیر ســازه انگاری بــه ابعاد اصلی تجزیــه  و تحلیل  چارچوب فرا
سیاســت خارجی از جمله فرآیندهای تصمیم گیری، بازیگران 
و زمینه هــای کلیــدی در روابــط آن هــا می پــردازد و می تواند در 
دو سطح کارآمد باشد: ســطح فردی و سطح ساختاری. سطح 
فردی اشــاره به مســائل داخلی یک کشــور دارد. ســازه انگاران 
معتقدنــد ویژگی های داخلــی دولت ها و جوامــع، تعیین کننده 
رفتار و منافع ملی دولت هاست. بنابراین برخالف رئالیست ها، 
منافــع ملــی مــادی نیســت، بلکــه از مجموعــه منحصربه فرد 
از ارزش هــای فرهنگــی و... بــه وجــود می آیــد. ســطح دوم 
ســازه انگاری، ســطح ســاختاری یا سیســتماتیک اســت که در 
این جا به نئورئالیسم نزدیک می شود. »ونت« به عنوان متفکر 
سیســتمی معتقــد اســت دولت هــا در روابــط اجتماعی خــود با 

یکدیگر، معانی مستقل از محیط ایجاد می کنند.6 
بنابراین این که چه کشــورهایی ســتیزه گر هستند، بستگی به 
شــکل گیری درک بین االذهانی در سیســتم ملــی و بین المللی 
گفــت معانــی بین االذهانــی  دارد. در مــورد ایــران می تــوان 
شــکل گرفته ناشــی از عوامــل داخلــی )فرهنــگ غنی شــیعه و 
روحیه طــرد ظلــم( و بین المللــی )حمایــت قدرت هــای بزرگ 
به ویــژه آمریــکا از ظالــم و مخالفــت بــا شــکل گیری و تــداوم 
انقــالب اســالمی( پیــش و پــس از انقــالب کــه در ادامــه بــه آن 
اشاره می شــود، منجر به درک تهدیدمحور نســبت به آمریکا و 
در نتیجــه بی اعتمادی در اندیشــه حضرت امــام خمینی)ره( 

شده است.

رویدادهایتاریخیوتداومروندبیاعتمادی
طبق رویکــرد ســازه انگاری، داده هــای تاریخی بر برداشــت 
رهبــران مؤثر اســت و برداشــت رهبــران نیز بــر تصمیم گیری 
اثرگذار است. چنان که به گفته »روســو« رابطه دوسویه بین 
ک تهدید وجــود دارد. به منظور درک چگونگی  هویت و ادرا
شــکل گیری عدم اعتماد امــام به غــرب و در رأس آن آمریکا، 
الزم است به ساختارشــکنی تهدید آمریکا و بررسی چگونگی 
قــرار گرفتــن آن در گفتمــان سیاســی و امنیتی حضــرت امام 

تحت عنوان شیطان بزرگ بپردازیم.
دهــه  از  ایــران  علیــه  آمریــکا  مداخله گرایانــه  سیاســت های 
19۵0، حمایــت آمریکا از شــاه، تصرف ســفارت آمریکا و مســئله 
گروگان گیری اتبــاع آمریکایی در تهران و جنــگ تحمیلی عراق 
علیــه ایــران بــه شــکل گیری برداشــت عــدم اعتمــاد در روابــط 
ایــران و آمریــکا مؤثــر بوده انــد. بنابراین می تــوان گفــت آمریکا 
به ویــژه بعــد از ایــن حــوادث به عنوان شــر و دشــمن شناســایی 
شــد؛ چنان که ایران، آمریکا را تحت عنوان قدرت امپریالیستی 
متخاصم می داند کــه هدف آن بهره برداری و تســلط بر ایران و 
جهان اســت، چیزی که باعــث بی ثباتی منطقه می شــود. این 

برداشت ذهنی در طول زمان تقویت شده است.

فرجامسخن
شــاید بتوان گفت اولیــن و مهم ترین پیامی کــه رهبر انقالب 
به گوش جهان و جهانیان رســانید، چیزی جــز خدامحوری 
جهانــی  اســتکبار  شــوم  ســلطه  از  بی قیدوشــرط  رهایــی  و 
به ویژه آمریــکا نبود. بایــد پذیرفــت ریشــه های ایدئولوژیک 
و تاریخــی انقالب اســالمی در تمایل بــه پایــان دادن مداخله 
خارجــی ســبب شــکل گیری هویــت جدیدی بــرای کشــور ما 
شد؛ هویتی که مشــخص می کند دولت و جامعه ایران بنا به 
گفته حضرت امام نه ظلــم می کنند و نه زیر بــار ظلم می روند 
و در مقابــل آمریــکا کــه همــواره به عنــوان دشــمن درجه یک 
کــه  ملــت ایــران شناســایی می شــود تســلیم نمی شــود؛ چرا
عامل ناامنــی در منطقه و ایــران از اویل دهــه هفتاد میالدی 
بوده و منطــق برخورد بــا این عامــل چیزی جــز بی اعتمادی 

نمی تواند باشد. 
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در دیدگاه حضرت 
امام، حفظ انقالب 

اسالمی در برابر 
دشمنان داخلی و 

خارجی، جلوگیری 
از نفوذ بیگانگان به 

مراکز تصمیم گیری 
جامعه اسالمی 

و جلوگیری از 
هرج ومرج و اختالل 

نظام اسالمی از 
مصالح مهم به شمار 

می رود. طبق کالم 
ایشان از مصالح 

تغییرناپذیر اسالم و 
مسلمین در روابط 

خارجی، نفی سبیل 
و عدم اعتماد به 
قدرت های بزرگ 

بوده است
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راهــــــــبرد

شرکت »اســالمیه«، نام شرکتی تجاری اســت که توســط علما و تجار پایه گذاری گردید تا 
ج بپــردازد. در ابتدا  کو، بــه خودکفایی ملی و اســتغنا از خار در جریان نهضــت تحریم تنبا
کار اصلی شرکت، دادوســتد منســوجات اصفهان و داخله  ایران و تهیه  مقدمات تأسیس 

کارخانه  ریسمان ریسی بود.
کو، دو مجتهد اصفهانــی؛ حاج آقا نوراهلل و آقا نجفی بــه این فکر افتادند  پس از قیام تنبا
که عالوه بــر نفی کاالهــا و منســوجات خارجی، می تــوان امکانــات داخلی را جهــت تولید 
کاالی داخلی بســیج کرد و بــا ابتکار ایرانی بــه تولید منســوجات پرداخت و ملــت را برای 

حمایت از آن تشــویق کرد و از این طریق، تحریم کاالهای بیگانه را تحقق بخشید.
خ داد کــه معاملــه  کاالی فرنگی، اســاس تجارت را شــکل می داد و  ایــن عمل در زمانــی ر
متأثــر از نفوذ اقتصــادی، نفوذ فرهنگی و سیاســِی فرنگیان نیز ایجاد شــده بــود. در واقع 
کو قابل درک است  تأسیس شــرکت اســالمیه در ادامه  نهضت علما در نهضت تحریم تنبا
که از جنبه  ســلبِی تحریم کاالی خارجی، به ســوی رویکرد ایجابِی تولید و مصرف کاالی 

ایرانی حرکت کرد.
نکتــه  حائــز اهمیــت در تأســیس شــرکت اســالمیه، پیش قدمــی علمــا در ایــن حرکــت 
اســت. آقــا نجفــی )شــیخ محمدتقــی( و حاج آقــا نــوراهلل در تکویــن و تــداوم این شــرکت 
نقش اساســی داشــتند. دغدغه  آغازیــن کار از نیمه  اول ســال 1316 هجــری قمری و در 
خطبه هــای مرحوم آقا نجفی در مســجد جامــع ســلطانی در اصفهان آغاز شــد. آن جا که 
ایشــان از مردم خواســتند به مصرف کاالی داخلی و خودداری از مصــرف کاالی خارجی 

روی آورند. تأثیر حجت االســالم آقا نجفــی در اجرای این 
اقــدام چنان اســت کــه روزنامــه  »ثریــا« ایشــان را ســرآغاز 

تاریخ ترقی ایران معرفی می کند.
اهــداف کلــی شــرکت در اساســنامه، این گونــه ذکــر شــده  
اســت: »دسترســی به ســود بیشــتر اقتصادی، نســبت به 
تجــارب فــردی، از طریــق راه انــدازی کمپانــی و شــرکت، 
و  تثبیــت  امتعــه خارجــی،  بــه  احتیــاج  ذلــت  از  خــروج 
تقویــت هــر چــه بیشــتر تجــارت داخلــه در برابــر تجــارت 
ج از  خارجــه، جلوگیــری از خــروج ثــروت داخلــی بــه خــار
ج  کشــور، جلوگیــری از مهاجرت نســل های آینده بــه خار
از کشــور برای مزدوری و کارگری نزد بیگانگان، تســهیل 
در امــر معیشــت مــردم بــه علــت ارزان بــودن منســوجات 
ع خارجــی آن هــا، ارائه  کــوالت داخلــی نســبت به نــو و مأ
الگویــی تجــاری برای آینــده ملــت و دولــت، جلوگیری از 

رواج معامالت ربوی بیگانگان.«
گرچــه فعالیــت شــرکت اســالمیه در ابتــدا معطــوف بــه  ا
ع مــردم و اقبال  صنعت نســاجی بــود، امــا نیازهای متنــو
فعالیــت  شــد  باعــث  شــرکت  ایــن  بــه  ایشــان  عمومــی 
شــرکت وارد بخش هــای دیگــر از جملــه ایجــاد مدرســه، 

بیمارستان و حتی راه آهن شود.
گرفــت و  فعالیت هــای شــرکت اســالمیه چنــان وســعت 
چنــان تأثیرگــذار افتــاد کــه رســانه های داخلــی و خارجی 
روزنامه هــای  پرداختنــد.  آن  فعالیت هــای  بازتــاب  بــه 
»حبل المتیــن«، »ثریــا« و »حکمــت« مــدام فعالیت های 
ایــن شــرکت را رصــد می کردنــد. روزنامــه  »الهــالل« چاپ 
مصر گزارشــی از فعالیت شــرکت اســالمیه چاپ کــرده و از 

حاج آقا نوراهلل تجلیل کرد.
کاالهــای شــرکت اســالمیه بــا حجــم زیــادی بــه مناطــق 
مختلف صادر می شــد. تأثیرگذارِی شرکت اسالمیه چنان 
کارگر افتــاد کــه وزارت خارجــه  انگلســتان در پــی خلل در 
امــور آن بــود و نهایتــًا در کار آن مشــکل به وجــود آوردند. 
سفیر این کشــور در نامه ای می نویســد: »از قرار اطالعاتی 
کــه از اصفهــان می رســد، علمــای آن جــا بــر ضــد تجــارت 
خارجه می باشــند. علمــای مزبور نــه به مالحظــه تعصب 
مذهبــی، بلکــه صرفه شــخص بــه معیت بعضی رؤســای 
تجار که در شــرکت اسالمیه شریک می باشــند، سعی بلیغ 
در فــروش امتعه خــود و رد مال التجــاره خارجــه دارند... 
بلکــه در مســاجد و ســایر نقــاط علنــًا می گوینــد کــه مــردم 
نباید امتعــه خارجه را بخرنــد.« یکی از نشــریات انگلیس 
کنش بــه تأســیس این شــرکت نوشــت: »معلوم  هــم در وا
می شــود ایرانیان اندک انــدک از خواب غفلت بیدار شــده 
و قــدر و اهمیــت تجــارت، خاصه تجــارت شــرکت را نیکو 
دانسته و چیزی که در این شرکت اهمیت دارد این است 
که علمــای ایــن ملــت در آن مشــارکت دارند و مشــوق اند 
گــر ایــن شــرکت معتبــر شــود، ســکته بزرگی بــه تجارت  و ا
انگلیــس در اصفهــان، بلکــه در خلیــج فــارس وارد آیــد و 
باید تجــار نوعی رفتــار کنند کــه در آینده بازار تجارتشــان 
از رونق نیفتنــد و ااّل به زودی باید منتظــر خبر بود که بازار 

تجارت ما در اصفهان بسته شود.« 

سکته بزرگ برای 
تجارت انگلیس

محمود ذکاوت

حمایت از کاالی ایرانی

یک تجربه تاریخی در استفاده از کاالی ایرانی



کـه بـه فراخـور  در بخـش »نقـل محافـل« دربـاره موضوعاتـی می نویسـیم 
زمـان در روزهـای اخیـر در فضـای عمومـی جامعـه دربـاره آنهـا بحـث و 
کنـار  گفتگـو می شـود. پیـروزی حـزب اهلل در انتخابـات پارلمانـی لبنـان در 
اقـدام ترامـپ بـرای انتقـال سـفارت آمریـكا بـه بیت المقـدس، روز جهانـی 
قـدس، شـهادت چمـران، آزادسـازی خرمشـهر و انتخـاب حضـرت آیت اهلل 
کـه در ادامـه مطالبـی دربـاره  خامنـه ای بـه رهبـری از موضوعاتـی هسـتند 

آنهـا می خوانیـم. 

  سـید حسـن را »مـرد صـادق« می نامنـد   مـردان محبـوب خـدا   پیـروزی 
مقاومـت در نبـرد صندوق هـا   بـازی بـا آتـش   زیتـون سـرخ   روز حمایـت از 
مظلـوم   رقـص مـن در برابـر مـرگ بایـد زیبـا باشـد   انـگار نـه انـگار وزیـر دفـاع 
است   سلحشوران پارسا   تا توکلتان چقدر باشد   تولد غریبانه   شجاع دل

چون خورشید روشـنـــــی می دهید   ١٤ برداشت از زندگی امام   

نقلمحافل
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بــدون شــک گرایش های دولــت پیــش رو در مرحلــه جدید که 
هــدف آن محافظت از لبنــان، ایجاد صلح داخلی، همزیســتی 
و  لبنــان  مختلــف  طوایــف  میــان  مشــترک  و  مســالمت آمیز 
محافظت از این کشــور از شــعله جنگ های داخلــی و فرقه ای 
است، کاماًل با دولت پیشین متفاوت خواهد بود. عالوه  بر این، 
دولت جدید بر تقویت استراتژی دفاعی لبنان در مقابل دشمن 
صهیونیستی، محافظت لبنان از دشــمن تکفیریـ  تروریستی 
در مرزهای شرقی کشور و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 

و کشورهای جهان تمرکز دارد.

تالشهایزیــادیبــرایپیــروزنشــدنحــزبا...در
انتخابــاتانجــامشــد،امــابرخــالفایــنتالشهــا
حزبا...پیروزانتخاباتشــد.چهچیزیباعثشد

اینپیروزیرقمبخورد؟
عوامــل متعــددی بــرای پیــروزی محــور مقاومــت بــر جریــان 
المســتقبل و دیگــر جریان هــا وجــود داشــت؛ نخســت این کــه 
جریان المستقبل به رهبری ســعد الحریری پیش از انتخابات 
با مشــکالت زیــادی روبــه رو شــد، بــرای جمــع آرا به ســخنرانی 
تحریک آمیز متوسل شد و تالش کرد که جامعه لبنان را مجبور 
کنــد بــه ســوی فرقه گرایــی بــرود. در ســخنرانی ها و تبلیغاتش 
ایران، دمشــق، حزب ا... و حتی ســالح مقاومــت را مورد حمله 
قرار داد، امــا نتیجه انتخابــات منعکس کننده اهمیــت و اراده 

ملت لبنان به مسئله داخلی و وحدت ملی خود بود.
عامل دوم این اســت که حریری یــا جریان های دیگــر از اموال 
سیاســی، رشــوه و... اســتفاده کردند و اراده ملت را مد نظر قرار 
ندادنــد و سیاســت بی تفاوتــی را در دســتور کار قرار دادنــد. این 
سیاســت برای جامعه ای که از ســال های طوالنی عادت کرده 
در برابر دشــمن صهیونیستی و دشــمن تکفیری مقاومت کند، 
نامناســب بود. مــا لبنانی هــا نمی توانیــم خودمــان را از منطقه 
جدا کنیــم و سیاســت بی تفاوتــی را در پیــش بگیریــم. در واقع 
ایــن سیاســت مقدمــه ای بــرای عادی ســازی روابــط بــا رژیــم 

گفتگو با رئیس کمیته فرهنگی لبنان در بریتانیادرباره دالیل پیروزی حزب اهلل

سید حسن را 
»مرد صادق« می نامند

انتخابـــات پارلمانـی لبنـان بـرای اولیـن بـار بـر اسـاس قانـون تناسـبی و پـس از 9 
سـال، یکشـنبه 16 اردیبهشـت برگـزار شـد. طبـق اعـالم نهـاد المشـنوق، وزیر این 
کشـور، نسـبت مشـارکت مـردم در ایـن انتخابـات 49/20 درصـد بـود. در ایـن 
انتخابـات حـدود 600 نامـزد بـرای کسـب 128کرسـی در پارلمـان در 15 حـوزه انتخاباتـی و 
هفت هزار مرکز رأی گیری با یکدیگر به رقابت پرداختند. بر اسـاس گزارش »لبنان دیبایت«، 
نتایـج اولیـه حاکـی از توزیـع کرسـی ها میـان احـزاب مختلـف به این شـرح اسـت: »حـزب ا... 
و امـل و متحـدان: 36 کرسـی/ حـزب ا...: 13 کرسـی و جنبـش امـل 16 کرسـی و کرسـی های 
ـ اجتماعـی سـوریه: سـه کرسـی،  باقی مانـده بـه دیگـر متحـدان تعلـق یافـت. حـزب قومـی 
حـزب المـرده: دو کرسـی، جریـان ملـی آزاد و متحـدان: 27 کرسـی، جریـان المسـتقبل: 18 
کرسـی، القوات البنانیـه: 15 کرسـی، حـزب االشـتراکی التقدمـی: 8 کرسـی، جریـان العـزم: 
4کرسـی، حـزب الکتائـب: 3 کرسـی، المجتمـع المدنـی: 1 کرسـی و احـزاب مسـتقل: 16 
کرسـی بـه دسـت آوردنـد.« محـور مقاومت و متحدانـش در این انتخابات پیـروزی تاریخی 
را رقـم زدنـد. بـه خاطـر اهمیـت بـاالی ایـن انتخابات و آینده سیاسـی لبنان پـس از این واقعه 
تاریخی، »فرهیختگان« با احمد الزین، رئیس کمیته فرهنگی لبنان در بریتانیا و عضو تجمع 
عربی اسالم به نمایندگی از مقاومت در ایاالت متحده آمریکا، به گفتگو پرداخته  است که 

در ادامـه می خوانیـد.

نتیجهانتخاباتپارلمانلبنانچهتأثیریبرآیندهسیاسیلبناندارد؟
این انتخابــات پس از ســال ها برای لبنــان فرصتی بــرای اعالم نظــرات  و مشــارکت در یک واقعه 
ملی بــود کــه نتیجــه آن، پیــروزی لیســت های محــور مقاومــت و متحــدان آن بــود. ایــن اتفاق 
منعکس کننده میزان اســتقبال مردم از محور مقاومت و محور انســجام ملی در لبنان است. این 
انتخابات آینده سیاســی لبنان را پــس از واقعه 6 میـ  برگــزاری این انتخاباتـ    تغییــر خواهد داد. 
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صهیونیســتی اســت و این هرگز در لبنان اتفاق نخواهد افتاد. 
ما می خواهیم نقشــی در مقابله بــا تمام قدرت های دشــمن و 
شر در منطقه داشــته باشــیم. سیاســت هایی که جریان های 
ضــد مقاومــت در انتخابــات پیــش گرفته اند، سیاســت های 
آن  پــرده  پشــت  کــه  اســت  رجعــی  و  تخلفــی  عربســتانی، 

سیاست های آمریکایی و صهیونیستی است.

در توییتــی در صهیونیســتی رژیــم نخســتوزیر
کنشبهانتخاباتلبناننوشــتکــهتفاوتیمیان وا
حــزبا...ولبنــانوجــودنــدارد،درصــورتوجــود
تهدیدعلیهاســرائیل،لبنانرامسئولمستقیماین
تهدیدمیداند.چــراایناظهــاراتازســویمقامات

صهیونیستیمنتشرشدهاست؟
این انتخابات برای رژیم صهیونیستی ســیلی بزرگی بود، زیرا 
مطمئن شــد در لبنــان جمعیت زیــادی وجــود دارد کــه حامی 
حــزب ا... و محــور مقاومت اســت. رژیم صهیونیســتی معتقد 
اســت که مردم لبنان نه فقط به خاطر مذهــب یا طایفه حامی 
حــزب ا... هســتند، بلکــه فکــر و نظــر آن هــا دربــاره مقاومت و 
مبارزه با رژیم صهیونیستی هم به ســوی حزب ا... است. این 
نتایج نشــان داد که ملت لبنان بر مشروعیت ســالح حزب ا... 
کشــورها  کیــد دارنــد، بــا وجــود این کــه برخــی  و مقاومــت تأ
لیســت های انتخاباتی علیــه حزب ا... تشــکیل دادنــد که در 
ســخنرانی های فرقه ای و تحریک آمیز علیه شیعه و مقاومت 
کیــد شــده بــود. ایــن  و عــدم مشــروعیت ســالح حــزب ا... تأ
پیروزی تهدیدی بر وجود اسرائیل به حساب می آید که باعث 
شــده اســت آن ها به چنین اظهاراتی متوســل شــوند و بگویند 
حزب ا... کل دولت لبنان شــده اســت، در حالی که این محور 
بخشــی از دولت اســت. اما ملت لبنــان حامی محــور مقاومت 
اســت کــه حــزب ا... در رأس آن اســت؛ محــوری کــه هدفش 

حمایت از لبنان، برقراری امنیت، صلح و همزیستی 
مشترک و محافظت از مرزهای لبنان است.

اســرائیل،عربســتانوبرخیکشــورهای
غربیوعربیتالشکردندکهلبنانیک
کشــورمنســجمنشــود.آیاپــسازاین
انتخاباتمقاومتمیتواندانســجام

داخلیرادرلبنانایجادکند؟
کــه  حــزب ا... و متحدانــش اهدافــی دارنــد 
قطعًا با عملی شــدن آن ها وحدت و انســجام 
در لبنان ایجاد می شــود، محــور مقاومت به 
همزیســتی مشــترک و مســالمت آمیز میــان 
طوایــف و فرقه هــا، وحــدت ملــی، تقویت 
ثبــات و صلــح داخلــی دعــوت می کنــد. 

کــه  اســت  معتقــد  همچنیــن 
بــرای تبدیــل شــدن بــه یک 
کشــور قوی باید میــان ادیان 
مختلــف و احــزاب سیاســی 
همیــن  بــه  باشــد.  گفتگــو 

خاطــر شــعار حــزب ا... در 
ایــن  انتخابــات 

بود که »محافظت کنیم و بســازیم.« حزب ا... در حال حاضر توانسته اســت لبنان را از دشمنان 
خارجی، سیاســت های عادی ســازی روابــط با اســرائیل و سیاســت تکفیری محافظــت کند؛ به 
همین خاطر حال زمان ساختن است. در وهله نخست این محور معتقد است که باید هر لبنانی 
اصولی که تروریسم و افراط گرایی را رد می کند در خود تقویت کند و حامل سیاست تسامح و صلح 

باشد تا بتوان لبنانی منسجم ساخت.

اینپیروزیآیاموازنهقدرتدرمنطقهراتغییرخواهدداد؟
بدون شــک با روی کار آمدن دولتی کــه مقاومــت در آن کرســی های زیــادی دارد، موازنه قدرت 
تغییر خواهــد کــرد. حــزب ا... و متحدانش بعــد از ایــن بــه وعده هایی که بــه مــردم دادند عمل 
خواهند کرد. مقاومت منادی بازگشــایی روابط با کشــورهایی اســت که محور مقاومت در آن ها 
فعال اســت، بنابراین روابط لبنان با کشــورهایی چون ســوریه، ایــران و حتی عمــان و کویت که 
می شود گفت بی طرف هســتند و به دنبال دخالت در لبنان نیســتند، بهتر خواهد شد. به همین 
خاطر دولــت لبنان اول بــه بازســازی توان و قــدرت داخلــی خواهد پرداخت و ســپس روابــط را با 
متحدان عرب تقویــت می کند؛ بنابراین بــرای مقاومت، پارلمــان جدید بهتر از پارلمان پیشــین 

خواهد بود.

چرالبنانیهاسیدحسننصراهللرادوستدارند؟
ســید حســن نصرا... در میان طوایــف و فرقه های مختلــف لبنــان از محبوبیت زیــادی برخوردار 
که مانع  اســت، زیرا تا به امروز حافظ امنیت لبنان بوده اســت. مسیحی ها او را دوســت دارند، چرا
از ورود تکفیری های افراط گرا به داخل لبنان شــده است. 
 آنان ســید حســن را »مــرد صــادق« می نامند کــه به هر 
وعده ای که می دهد عمل می کند. مسیحیان جهان 
مشــاهده کردند که داعــش و تکفیری هــا در عراق و 
گــر مقاومت و  ســوریه با مســیحیان چــه کرده انــد. ا
سالحش نبود، تکفیری و تروریسم به سوی لبنان 
که  می آمدند. اهل ســنت او را دوســت دارند، چرا
محور او یک محور افراط گرای مذهبی نیست. 
نصــرا... حامــل محــور عربی مقــاوم اســت که 
بــه دنبــال محافظت ایــن کشــور از تروریســم، 
فرقــه ای  خونریــزی  و  جنــگ  افراط گرایــی، 
اســت. در کل لبنانی هــا 
معتقدند که سید حسن 
نصرا... حامل فکر اسالم 
کــه  اســت  نــاب محمــدی 
مردم را به ایمــان، محبت، امنیت 
و تمام ارزش های دینــی دعوت می کند و 
مردی اســت که هر چه بــر زبان می راند بــه آن عمل 
گر حزب ا... نبود، ایــن امنیت و صلحی که  می کند. ا
لبنان امروز دارد نبود و حتی برگزاری این انتخابات 

هم امکان پذیر نمی شد. 

......
یرا  یم صهیونیستی سیلی بزرگی بود، ز   انتخابات اخیر لبنان برای رژ

یادی وجود دارد که حامی    مطمئن شد در لبنان جمعیت ز
  حزب ا... و محور مقاومت است.  این نتایج نشان داد که ملت 

کید دارند   لبنان بر مشروعیت سالح حزب ا... و مقاومت تأ
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یکتشکیالتمردمی
ظهور و رشد حزب ا... از همان ابتدای تأسیس با اعالن جنگ علیه رژیم صهیونیستی همراه 
شــد که در واقع نفس ایجاد تشــکیالت این چنینی مبارزه با رژیم غاصب و اشــغالگر اســرائیل 
بــود. در ایــن بین حــزب ا... دو هــدف مهم دیگــر را در داخــل مرزهای کشــور لبنان جســتجو 
می کــرد؛ نخســت مبــارزه با دولــت وقــت لبنان بــه رهبــری امین جمیــل که بــا فشــار آمریکا و 
اسرائیل بر ســر کار آمده بود و دوم، مبارزه علیه حضور نیروهای نظامی غربی )به ویژه آمریکا 

و فرانسه( در لبنان کارویژه مهم داخلی این گروه بود.
امــا آنچــه حــزب ا... را به یــک تشــکیالت مردمــی تبدیل کــرد، تمامــی آن چیــزی بــود که در 
بیانیــه اول این گــروه و در واقع مانیفســت اعــالم موجودیت آن نمــود یافته بود؛ نــام بردن از 
اســرائیل به عنوان دشــمن و نجات لبنان از طریق نابودی این رژیم با کمک بســیج مردمی. 
اما حزب ا... بعد از ســه دهه حضور در عرصه سیاســی لبنانـ  که کارنامه پربــار و موفقی چون 
رویارویــی موفق با رژیــم اشــغالگر قــدس در ســال 2006 یکــی از بارزتریــن آن ها بــودـ  در حال 
حاضــر به عنــوان قدرتــی اســتراتژیک، تصمیم گیــر و غیرقابــل انــکار در لبنــان و منطقه غرب 
ع سیاســی، نظامــی، امنیتــی و اجتماعی  آســیا شــناخته می شــود. حزب ا... نقش هــای متنو
را در لبنــان بر عهده گرفته اســت و تــالش برای رفــع محرومیت مــردم، مبارزه با اشــغالگری، 
کســب اســتقالل سیاســی و مخالفت با نظام ناعادالنه طایفه گــری در لبنان از اصول اساســی 
و بنیادیــن ایــن جنبــش محســوب می شــود. حضــور پرقــدرت حــزب ا...، تحــت رهبــری 
ســید حســن  نصــرا... در جنگ هــای 33 روزه 2006 میــالدی در برابــر تجــاوز نیروهــای رژیم 
صهیونیســتی موجبات محبوبیت بیش از پیش این جنبش و رهبــری آن در میان مردم این 

کشور و منطقه را فراهم آورد.
انتخابــات پارلمانی اخیــر لبنان با پیــروزی قاطــع حزب ا... 
گروه هــای مــورد حمایتــش بــه انجــام رســید؛ پیــروزی  و 
قاطعی که نشــان از افزایش محبوبیت ایــن جنبش و محور 
مقاومــت دارد. امــا دالیــل محبوبیــت روزافــزون حــزب ا... 
چیســت؟ پاســخ ایــن پرســش را بایــد در رویکرد هــا و اصول 
اساســی این تشــکیالت جســتجو کــرد. حــزب ا... در عرصه 
کمیــت نظامــی دموکراتیــک و برابــری تمامی  داخلی بــه حا
شــهروندان معتقد اســت و در این بین از هرگونه نژادپرستی 

و طایفه گری پرهیز کرده است.
نکته مهــم دیگــر ایــن اســت کــه حــزب ا... در عین حــال بر 
کــه مســئوالن حکومتــی بایــد  کیــد می کنــد  ایــن مســئله تأ
ک باشــند کــه درد فقــر و محرومیت  اشــخاصی مخلــص و پا
را چشــیده اند. این حــزب در حــوزه  سیاســت خارجــی نیز به 
اســتقالل لبنــان معتقــد اســت و همــواره بــا هرگونــه مداخله 

 خارجی در امور داخلی آن کشور مخالفت کرده است.
تحــوالت این حــزب در دهــه 90 میــالدی بــه حدی بــود که 
شــگفتی و اعجاب تحلیلگــران و ناظــران امــور خاورمیانه را 
در پی داشــت. به طوری که نیکــوالس بالند نــورد، خبرنگار 
مقیــم لبنــان، در مــورد جایــگاه حــزب ا... در میــان اقشــار 
مختلــف مــردم لبنــان می گویــد: »نــه تنهــا حــزب ا... لبنان 
به عنوان یک حزب شــیعه توانســته نسبت به ســایر احزاب 
سیاســی در جامعه طایفه ای لبنــان، احتــرام و همدلی قابل 
توجــه و برجســتگی خاصــی کســب کنــد، بلکــه توانســته در 
چارچــوب نظام سیاســی لبنــان، چهــره مهربــان و منعطفی 
نســبت بــه طوایــف غیــر شــیعه بــه نمایــش گــذارد و احترام 
زیادی از ســوی ســایر گروه های اجتماعی برای خود کســب 
کــه حــزب ا...  کــی اســت  کنــد. ایــن میــزان محبوبیــت حا

روندی درست و موفق آمیز را در پیش گرفته است.

میانمسیحیان محبوبیتدر
تحقیقاتی کــه روزنامه نــگاران مســتقل در رابطه بــا جایگاه 
حــزب ا... در میان شــهروندان مســیحی بــه عمــل آورده اند 
کــی از محبوبیــت بــاالی این حــزب در میــان این قشــر از  حا
جامعــه لبنــان اســت. بســیاری از مســیحیان لبنانی هــوادار 
که این گروه تعصبات فرقه ای ندارد  حزب ا... هســتند، چرا

و از مسیحیان چون دیگر اقوام حمایت می کند.
آزادســازی روســتای »مألــوال« ) Maloula( که یک روســتای 
مسیحی نشین در لبنان اســت از دست گروه های تروریستی 
کنان این روستا برای مقابله  چون داعش و مسلح  کردن ســا
بــا گروه هــای مشــابه توســط حــزب ا... از دالیــل محبوبیت 
ایــن حــزب در میــان مســیحیان اســت. در یــک کالم بایــد 
گفت که محبوبیــت حزب ا... دو دلیل عمده دارد: نخســت 
ارائه خدمــات اجتماعی چــون کمک در حوزه های ســالمت 
و بهداشــت و حمایت های آموزشــی. این شــکاف عمیق که 
دولــت از پر کــردن آن ناتوان بود، توســط این حزب پر شــده 
اســت و همین مســئله میزان وفاداری به این حــزب را تا حد 
بســیاری ارتقــا داد و دوم، دفــاع از مرز هــا و تمامیــت ارضــی 
لبنــان که بــرای دهه هــا بر عهــده ایــن حــزب و طرفدارانش 

بوده است. 

مردان محبوب خدا
گروه هـای  تأثیرگذارتریـن  و  مشـهورترین  از  لبنـان  حـزب ا...  انقالبـی  جنبـش 
اسالم گراسـت کـه ظهـور آن بـه دهـه 80 میـالدی بازمی گـردد. در مطلبـی بـه قلـم 
هنـادی  جمعـه  فالحیـه در فرهیختـگان بـه دالیـل محبوبیـت ایـن حـزب پرداخته 

شـده اسـت.

چرا حزب ا... را دوست داریم
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باتوجهبهوضعیتخاورمیانه،بهنظرمیرسدنتیجهانتخاباتلبنان،انتخاباتآتی
عراقونیزتحوالتســوریه،ســهمحورمهــمرخدادهــایبینالمللیاخیــردرمنطقه
هستند.بنابرایندربررسیتحوالتخاورمیانه،اینســهمحورمدنظرهستند.نظر

شمادربارهاینتحوالتچیست؟
اهمیت برگزاری انتخابــات در لبنان و عراق از این جهت اســت که ایــن دو انتخابات،  اولین 
انتخابات هایی هســتند که بعد از فروپاشــی داعــش و پایــان بحران های امنیتــی در عراق و 

ســوریه برگزار می شــوند. مشــارکت گســترده مــردم در صندوق هــای رأی انتخابات 
لبنــان نشــان می دهــد منطقه در حــال بازگشــت بــه وضعیــت طبیعــی و عادی 

اســت و جریان تروریســتی و تکفیری کــه به دنبــال ارائه تصویری نادرســت و 
خشونت بار از منطقه به جهان بود،  شکست خورده است. به عبارت دیگر، 

ایــن انتخابــات  نشــان دهنده حــل شــدن بســیاری از مشــکالت و نشــانی 
از پیروزی هــای محــور مقاومــت در منطقــه اســت. در ایــن پیروزی هــا،  

شــهدای زیادی از محور مقاومت و جمهوری اســالمی ایران فدا شدند 
تا امنیت را برای منطقه فراهم کنند.

ارزیابیشــماازپیــروزیحــزباهللدرانتخابــاتپارلمانی
لبنانچیست؟

پیــش از ایــن، قانــون انتخاباتی موســوم بــه قانــون 1960 در 
لبنــان وجــود داشــت کــه 128 کرســی  مجلــس را بــر اســاس 
دســتوری سیاســی،  بدون توجــه بــه مؤلفه های اســتانی و 
جمعیتی تقســیم کرده بودند. بر این اساس، کرسی های 
گرایش هــای دینــی و  مجلــس لبنــان صرفــًا بــر مبنــای 

مذهبی، میان مسیحیان،  اهل سنت،  شیعیان و دروزی ها 
تقســیم شــده بــود. در ایــن تقســیم بندی میــزان مشــارکت 
مردم در نتایج انتخابــات تعیین کننده نبــود و تأثیر چندانی 
در ترکیــب مجلــس لبنــان نداشــت. ایــن انتخابــات، اولین 
انتخابات پــس از اصــالح ایــن قانون اســت. در ایــن اصالح 
قانون، در تقسیم کرســی های مجلس، مؤلفه های استانی 
کنون  و جمعیتــی نیــز لحاظ شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ا
انتخابــات لبنــان مردمی تــر شــده اســت. بــر اســاس آمــار 
گروه هــا، احــزاب و اخبــار منتشــر شــده، در ایــن انتخابــات، 
مقاومــت موفقیت بیشــتری داشــته  و اقبال بیشــتر مردم به 
نامزدهــای حامــی محــور مقاومــت بوده اســت. این نشــان 
می دهد امروز حــزب اهلل لبنان، بدون نیاز به ائتالف با ســایر 
گروه هــا می توانــد در انتخابــات و فرآینــد سیاســی تشــکیل 
پارلمان تأثیرگذار باشــد. البته از آن جا که حزب اهلل لبنان به 
دنبــال انحصارطلبی نیســت، علی رغــم پیروزی درخشــان 
خــود،  در جهــت کمــک بــه بهبــود شــرایط در لبنان  بــا دیگر 

جریان های سیاسی لبنان همکاری خواهد داشت.

مهمتریــن از یکــی ســوریه اخیــر، ســالهای در
کانونهایتولیــدوانتشــاربحراندرمنطقهازســوی
کنوننیــز،بااینکه غــربومتحدینشبودهاســت.ا
بحرانامنیتیونظامیدرســوریهروبهاتماماســت،
آمریکا،عربســتانومتحدینشانهمچنانبازماندن
پرونــدهبحــراندرســوریهرادنبــالمیکننــد.تحلیل
شــماازآخریــنموضعگیرهــاواقدامــاتآندرقبــال

پروندهبحراندرسوریهچیست؟
غربی هــا در آغــاز بحران در ســوریه،  ادعــا داشــتند جبهه ای 
گــر ایــن ادعا  بــرای مقابلــه بــا تروریســم تشــکیل داده انــد. ا
واقعیت داشــته باشــد بایــد امــروز که داعــش و تروریســم در 
منطقــه شکســت خــورده، خوشــحال باشــند، امــا این طــور 
نیســت. بروز و نمــود خشــنودی غرب از شکســت تروریســم 
و داعــش در منطقــه باید متوقف شــدن عملیــات نظامی در 
سوریه از سوی قدرت ها باشــد و آن ها به سمت راه حل های 
سیاســی بــرای تثبیــت امنیــت در ســوریه حرکــت کننــد، اما 
ح هــای جدیدشــان بــه دنبال  می بینیــم غربی هــا در طر
و  هســتند  منطقــه  در  نظامــی  تنش هــای  افزایــش 
می خواهنــد آشــوب  و درگیری هــا را افزایــش دهنــد. 
بــه  آمریکایی هــا  می دهــد  نشــان  اقدامــات  ایــن 
دنبال اســتقرار آرامــش در منطقه نیســتند. آمریکا 
به دنبــال این نیســت کــه منطقه آرام شــود؛ به 
همین دلیل از آن جا کــه منطقه رو به امن و 
آرام شدن اســت و مطالبه مردم منطقه 
نیــز اســتقرار آرامــش و امنیــت اســت، 
آمریکایی هــا  تــالش  و  روش  
وضعیــت  تغییــر  بــرای 
سیاسی و نظامی منطقه 

جواب نخواهد داد. 

پیروزی مقاومت در 
نبرد صندوق ها

سـعداهلل زارعی،  کارشـناس و تحلیلگر مسـائل بین المللی، 
عـالوه بـر ارائـه تحلیـل درخصـوص انتخابـات لبنـان، بـه 
ارتبـاط پیـروزی حـزب اهلل لبنان در این انتخابات با شـرایط 

منطقـه نیـز اشـاره می کنـد.

تبیین شرایط منطقه در گفتگو با سعدا... زارعی
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ایاالت متحده آمریکا 2۴ اردیبهشــت ماه، ســفارت خود در تل آویو را به بیت المقدس منتقل 
کرد. این همان تصمیمی اســت که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری آمریکا، چند ماه پیش 
کید کرد.»ایوانکا ترامپ«، دختر رئیس جمهوری ایاالت  اتخاذ و بر لزوم عملیاتی شــدن آن تأ
متحده آمریکا هم در مراســم افتتــاح ســفارت واشــنگتن در بیت المقدس حضور داشــت. در 
گرام که در مقابل دیوار ندبه ایســتاده،  همین ارتباط وی با انتشــار عکســی از خود در اینســتا
نوشــت: »با خوشــحالی بســیار دوبــاره به اورشــلیم )قدس( ســفر می کنــم. مفتخــرم در جمع 
اعضای هیئتی به نمایندگی از رئیس جمهوری آمریکا و دولت او و همچنین مردم کشورم در 
این مراسم بزرگ حضور دارم.« وی ادامه داد: »برای تحقق آینده ای بدون مرز برای ائتالف 
آمریکا و اســرائیل و روابط مســتحکم میان دو طــرف دعا می کنیــم، برای برقــراری صلح دعا 

می کنیم.«
کنش تنــد دولت ها و ملت ها روبه رو شــد، امــا با این حال این کشــور بر  این اقدام آمریکا بــا وا
تصمیم خود بر انتقال ســفارت از اورشــلیم به بیت المقدس باقی ماند. کارشناســان مســائل 
بین المللی دالیلــی برای ایــن تصمیم رئیــس جمهور آمریــکا عنــوان می کنند کــه در ادامه به 

چهار مورد آن اشاره می کنیم:
1. بــدون شــک البــی صهیونیســتی قوی تریــن و ثروتمندتریــن البــی موجــود و تأثیرگــذار در 
فرآیندهــای سیاســی از احــزاب تــا نهادهــا و تشــکیالت سیاســی و رســانه ای عمــده در آمریکا 
محســوب می شــود و بــه همیــن جهــت جلــب حمایــت ایــن اقلیــت از الزامــات موفقیــت در 
طی کــردن پله های ترقــی بــرای سیاســت مداران آمریکایی محســوب می شــود. درخواســت 
انتقــال ســفارت آمریــکا از تل آویــو بــه بیت المقــدس همــواره از ســوی البی هــا و رهبــران 
ج  ح شده اســت، اما دولت های بیل کلینتون، جر صهیونیســتی از دهه 1990 به این سو مطر
ک اوباما به دلیــل تبعات و هزینه های سیاســی زیــاد آن از انجام این کار ســر  بوش پســر و بارا
ع اجرای قانــوِن بر زمین مانــده انتقال  ح موضــو باز زدند. بــر این اســاس دونالد ترامپ بــا طر

سفارت، می تواند از افزایش حمایت های بی دریغ این البی قدرتمند اطمینان حاصل کند.
2. یکــی دیگر از اهــداف رئیــس جمهوری آمریــکا از تصمیمــش برای 

عملیاتــی ســاختن انتقــال ســفارت از تل آویــو بــه قدس اشــغالی، 
امتیازگیــری از گروه هــای فلســطینی اســت. در واقــع ترامــپ 

قصد دارد از انتقال ســفارت آمریــکا به قدس اشــغالی از این 
اقــدام بــه عنــوان اهــرم فشــاری بــرای امتیازگیــری از آن ها 

بهره برداری کند.
3. ترامــپ پیــش از هر چیز یــک تاجر اســت، او به خوبــی می داند 

که ســرمایه داران بزرگ دنیــا عمومًا یهودی و صهیونیســت هســتند. 
ترامپ با جدی نشــان دادن خــود به عنوان حامــی رژیم صهیونیســتی، به دنبال 
کــه آمریــکا و دولــت  ارســال ایــن پیــام بــه صهیونیســت های بین المللــی اســت 

ترامپ حامــی جــدی تل آویو هســتند. ترامــپ با ایــن اقدام 
سرمایه های زیادی را به سوی آمریکا جذب خواهد کرد.

بــه  خــود  ســفارت  انتقــال  از  آمریــکا  دیگــر  هــدف   .۴
بیت المقــدس، مشــروعیت زایی بــرای رژیــم صهیونیســتی 
گذشــت بیــش از هفتــاد  اســت. صهیونیســت ها بــا وجــود 
کنون، همچنان نتوانســته اند  ســال؛ یعنی از ســال 19۴8 تا
برای خود مشــروعیت کســب کنند و مشروعیتشان با وجود 
گذشــت این مدت طوالنــی همچنان بــا ابهام روبه روســت. 
ایاالت متحــده آمریکا و متحــدان غربی و عربــی آن در طول 
این مدت زمان طوالنی نتوانسته اند به اسرائیل مشروعیت 

عمومی و همگانی اعطا کنند.
بــا تمامــی این هــا نمی تــوان از پیامدهــای وخیــم انتقــال 
ســفارت آمریــکا بــه بیت المقــدس غافل شــد. از ســال 2000 
کنــون بیــش از 100 جلســه گفتگوی ســازش بیــن طرفین  تا
ح صلــح برگــزار  فلســطینی و صهیونیســتی در قالــب 18 طــر
شــده اســت، اولیــن آن مربوط بــه ســال 2000 تحــت عنوان 
کمپ دیویــد دو و آخریــن آن گفتگوهــای صلحــی اســت که 
کنون  مقدمــات آن از ســوی ژنــرال سیســی از اواخــر 2016 تا
در حال شــکل گیری اســت. آمریکا یکی از کشــورهایی است 
کــراتـ  البته بــا جانبداری  که همواره موضــع حمایــت از مذا
از رژیم اشــغالگر قدسـ  را اتخاذ کرده اســت. انتقال ســفارت 
از تل آویــو به بیت المقــدس به منزله شــلیک تیــر خالص به 

کرات سازش است. مذا
بیــن  متعــدد  جنگ هــای  بــر  عــالوه 
مقاومــت،  گروه هــای  و  اشــغالگران 
را  انتفاضــه  ســه  فلســطین  تاریــخ 
کــرده اســت؛ انتفاضــه اول از  تجربــه 
ســال 1989 تــا 199۴، انتفاضــه دوم 
انتفاضــه  و   200۴ تــا   2000 ســال  از 
ســوم کــه از اواخــر 201۵ شــکل گرفته 
کنــون ادامــه دارد. انتقال ســفارت  و تا
بــه بیت المقــدس بی تردیــد انتفاضه ســوم را شــعله ورتر از 

گذشته می کند. 

رامین حسین آبادیان
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قدسغربی،قدسشرقی
رژیم صهیونیستی، بخش شرقی قدس را در پایان جنگ سال 196۷ با سوریه، مصر و اردن اشغال 
کرد. این رژیم، در جنگ سال 19۴8 با اعراب هم بخش غربی شهر را به اشغال خود درآورده بود. 
گذاری این  گذار شد. وا با تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 19۴8، بخش شرقی قدس به اردن وا
کز اصلی خود را به آن جا منتقل  بخش از شهر به اعراب باعث شد تا تشکیالت فلسطینی به مرور مرا
کن در این منطقه افزایش یابد. پس از جنگ شش روزه، اسرائیل موفق شد  کنند و شمار اعراب سا
تا بیت المقدس شرقی را به طور کامل از دست اردن گرفته و ضمیمه اشغالگری خود کرده و در 
عین حال آن دسته از اعرابی که هنگام جنگ از سرزمین های خود گریخته بودند را از بازگشت به 

خانه هایشان منع کند.
اشغال قدس شرقی باعث شد تا رژیم صهیونیستی به صورت غیر رسمی کنترل این شهر را عماًل در 
کنان،  ک و زمین های سا کنان اصلی، غصب امال اختیار بگیرد و با انجام اقداماتی نظیر اخراج ســا
کن مقدس اسالمی و تعرض به مسجداالقصی  تالش برای تغییر ترکیب جمعیتی، ویران کردن اما

برای تثبیت کنترل خود بر این شهر تالش کند.

واکنشجامعهبینالمللی
با وجود این، جامعه بین الملل، اشــغالگری رژیم صهیونیســتی را به رسمیت نمی شناسد. مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحــد در 29 نوامبــر 19۴۷ )18 آذر 1326( طرحــی را به تصویب رســاند که 
گذاری اداره بیت المقدس  خواستار تقسیم فلسطین به دو بخش عرب نشین و یهودی نشین و وا

به مدت ده سال به دست یک نیروی بین المللی بود.
ح بــه دلیل مخالف فلســطینی ها هیچ وقت عملی نشــد و به جنــگ 19۴8 میــان اعراب و  این طر
اسرائیل انجامید. در پایان این جنگ، فلســطین به طور کامل تقسیم و بخشــی از آن به اسرائیل 
گــذار شــد و رژیم  صهیونیســتی در شــرق مدیترانه تشــکیل شــد.  و بخــش دیگر بــه اردن و مصــر وا
نارضایتی فلسطینی ها و اعراب منطقه در دهه شصت میالدی به جنگ شش روزه 196۷ رسید. 
جنگــی کــه برنــده آن صهیونیســت ها بودنــد و نتیجه اش تصــرف بخش هایــی از ســرزمین های 
فلســطینی بود که پیش از آن به دســت اردن و مصر اداره می شــد. با این حســاب کرانه رود اردن، 
قدس شرقی و نوار غزه به تصرف اسرائیل درآمد. در سال 1980، رژیم صهیونیستی قانونی موسوم 
به »قانون اورشــلیم )قدس(« تصویب کرد که این شــهر را به صورت کامــل و یکپارچه، »پایتخت 
کنش، شــورای  اســرائیل« معرفی می کرد و بــه الحاق قدس شــرقی، صورتی رســمی مــی داد. در وا
امنیت ســازمان ملل در ســال 1980 با تصویب قطعنامه ۴۷8، قانون صهیونیستی را »بی اعتبار و 
باطل« دانســت. اقدام اسرائیل در الحاق قدس شــرقی نقض چندین قانون در حقوق بین المللی 
کمیت در ســرزمین  هایی که اشــغال  اســت که به صراحت اعالم می کنــد قدرت اشــغالگر از حق حا
کرده برخوردار نیســت. عالوه بر این، با توجه به این که شــهر قدس از نظر قطعنامه های ســازمان 
ملل اراضی اشغال شده محسوب می شود، اقدام آمریکا در به رسمیت شناختن این شهر به عنوان 

پایتخت رژیم اشغالگر قدس، نقض آشکار قطعنامه های بین المللی محسوب می شود.

کشتارهایغیرقانونیوجرائمجنگی
دیده بان حقوق بشــر، اخیرًا در گزارشــی شــرحی خالصــه از این که اســرائیل چگونــه در حال نقض 

کــرد: »اســرائیل بعــد از ۵0  قوانیــن بین المللــی اســت، منتشــر 
ســال اشــغال کرانه باختری و نوار غــزه، این مناطــق را از طریق 
سو ءاســتفاده های  و  نهادینه شــده  تبعیــض  ســرکوبگری، 
نظام منــد از حقــوق مــردم فلســطین اداره می کند. اشــغالگری 
اسرائیل، دست کم پنج دسته از قوانین بین المللی درباره نقض 
حقوق بشر و قوانین بشردوستانه را شامل می شود: کشتارهای 
بازداشــت های  اجبــاری،  جابه جایی هــای  غیرقانونــی، 
غیــر  محدودیت هــای  ســایر  و  غــزه  نــوار  بســتن  نامناســب، 
موجــه بــرای عبــور و مــرور و توســعه شهرک ســازی ها، در کنــار 

سیاست های تبعیض آمیز دیگر علیه فلسطینی ها.«

شهرکسازیهایغیرقانونی
مقام های رژیم صهیونیستی، همچنین از سال 196۷ با نقض 
آشکار کنوانســیون چهارم ژنو، انتقال غیر نظامیان به مناطق 
اشغال شــده در کرانه باختری را تســهیل کرده اند. اســرائیل در 
ســال 196۷ اقدام بــه احــداث دو شــهرک غیرقانونــی در کرانه 
باختری کــرد: کفارعتصیــون و تالپیوت شــرقی. مطابق اعالم 
دیده بــان حقــوق بشــر، تــا آغــاز ســال 201۷، اســرائیل اقــدام 
کــرده و  بــه احــداث دســت کم 23۷ شــهرک در ایــن منطقــه 
۵80000 شهرک نشــین را در آن هــا جــای داده اســت. اســرائیل 
بــه شهرک نشــین ها امتیازاتــی نظیــر مصونیت هــای قانونی، 
حقــوق شــهروندی و مزایای دیگــر اعطــا می کنــد، در حالی که 
این امتیــازات بــرای فلســطینی هایی کــه در آن جــا در معرض 
قوانیــن نظامــی اســرائیل زندگــی می کننــد وجــود نــدارد. رژیم 
صهیونیستی برای شهرک نشــین ها زیرســاخت ها، خدمات و 
یارانه فراهم می آورد، در حالی که این حقوق را از فلســطینی ها 

سلب می کند.

جابهجاییهایاجباری
مقام هــای اســرائیلی هــزاران هکتــار از اراضــی فلســطینی ها 
را بــرای شهرک ســازی ها و زیرســاخت های مرتبــط بــا آن هــا 
غصــب کرده انــد. وضــع قوانیــن تبعیض آمیــز باعث شــده اخذ 
مجوز ساخت و ســاز در قدس شــرقی بــرای فلســطینی ها تقریبًا 
غیرممکن شود و آن ها ناچار به ترک خانه و کاشانه شان شوند. 
مسئوالن اسرائیلی در طول دهه های گذشته همواره خانه های 
فلســطینی ها را به ایــن بهانه که فاقد مجوز هســتند بــا بولدوزر 
تخریــب کرده انــد، این در حالی اســت کــه قوانیــن بین المللی، 
کنان، مگــر بــرای  رژیم هــای اشــغالگر را از تخریــب امــوال ســا

ضرورت های نظامی منع می کند. 

زیتون سرخ
اهمیت قدس در آن است که پیروان سه دین ابراهیمی آن را شهر مقدس خود می دانند. 
این شهر برای یهودیان یکی از مقدس ترین شهرهای مذهبی و برای مسلمانان، پس 
از مکه و مدینه سومین شهر مقدس است که به آن»قبله اول مسلمانان« می گویند. 
برای مسیحیان هم این شهر مقدس ترین شهر جهان است. در این گزارش به معرفی این شهر و 

بیان تاریخچه اشغال آن توسط رژیم صهیونیستی پرداخته شده است.

تاریخ اشغال شهر مقدس
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اهمیتروزقدسوبرگزاریراهپیماییسراسریدراینروزرادرچهمیدانید؟
قــدس، هــم یــک مســئله عقیدتــی و هــم یــک مســئله سیاســی اســت، بــه ایــن 

دلیــل مســئله عقیدتی اســت کــه پیامبــر را شــبانه در شــب معــراج فرشــتگان از 
مســجدالحرام به مســجد االقصــی می آورنــد و آیه اول ســوره اســراء نیــز مؤید 

کــه  ایــن موضــوع اســت. در واقــع مســجداالقصی خاصیتــی دارد 
کید  مســجد الحرام ندارد و در خود همین آیه ســوره اســراء نیــز تأ
شده است که حول و اطراف مسجد نیز دارای اهمیت و مقدس 
اســت و به همیــن دلیــل اســت کــه نه تنها قــدس شــریف، بلكه 

اطراف آن نیز برای مسلمانان مهم است.
و  مظلومــان  از  دفــاع  مســلمانی  هــر  شــرعی  وظیفــه 

کســانی اســت که از کاشــانه و دیارشــان با بی انصافی 
آواره شــده اند و بــر اســاس آموزه هــای قــرآن، دفــاع 
از مظلــوم در مقابــل ظالــم وظیفه هــر فرد مســلمان 

اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز مســلمانان بایــد در 
روز قــدس ضمــن دفــاع از حریــم قدس شــریف، 

بــرای بازگردانــدن آن بــه دنیــای اســام از مــردم آواره ای 
کــه بــه واســطه دفــاع از ایــن مــكان مقــدس مســلمانان 
آواره شــده اند نیز دفــاع کنند و برائــت خود از رژیــم ظالم و 

اشغالگر قدس را اعام کنند.
قــدس بــه ایــن دلیــل یــک مســئله سیاســی بــرای جهــان 
اســام اســت که اســتكبار جهانی بــرای ســلطه بــر جهان، 
رژیم اســرائیل را ایجاد و حمایت کرد و به همیــن دلیل نیز 
مســلمانان بــا آن مخالفــت می کننــد و یكــی از عرصه های 
اعــام این مخالفــت نیــز حضــور در راهپیمایــی روز قدس 

است.

شــرایطکنونیمنطقــهوجهــانچــهتأثیــریدرنحوه
خواهــد مــردم وحضــور راهپیمایــی ایــن برگــزاری

داشت؟
در حال حاضر نیز اســتكبار جهانی برای این کــه نیروهای 
ما را تضعیف کند و قضیه و اولویت نخســت جهان اســام 
ج  را که مســئله قــدس اســت از دســتور کار مســلمانان خار
کنــد، جریان هــای تروریســم و تكفیــری را درمنطقــه راه 
انداخته اســت و با جنگ هــای قومی و مذهبــی قصد دارد 
 مســلمانان 

ً
نگاه و توجه مســلمانان از قــدس برگیرد. قطعا

کــه مســئله قــدس  بــرای این کــه هرســاله نشــان دهنــد 
برایشــان دارای اهمیــت اســت و اولویــت نخست شــان 
اســت، باید یكپارچه در راهپیمایی این روز شــرکت کنند و 
با شــعار »الاله االاهلل« و »اهلل کبر« که شعار یكپارچگی شان 
اســت و همچنیــن شــعار »مــرگ بــر آمریــكا« و »مــرگ بــر 
اســرائیل« که جهــت گیری مســلمین اســت، دفاع خــود از 
قــدس و مــردم مظلــوم فلســطین را بــه مــردم دنیــا یک بار 

دیگر ثابت کنند.

چــراروزقــدسبعــدازگذشــتســالهاازنامگــذاری
امــام)ره( حضــرت توســط آن تعییــن و
گیــر بــهروزیجهانــیوفرا توانســته

تبدیلشود؟
 57 22بهمــن 
مردم مسلمان 
صبــح  ایــران 

روز حمایت از مظلوم
سارا کیان

گفتگو با دبیر کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه  فلسطین 
درباره روز جهانی قدس

16مرداد سال 58، در حالی که کمتر از یک سال از انقالب اسالمی ایران گذشته 
بـود، بنیانگـذار جمهـوری اسـالمی در اقدامـی هوشـمندانه از مسـلمانان جهـان 
خواسـت تـا آخریـن جمعـه مـاه رمضـان را بـه عنـوان »روز قـدس« انتخـاب کننـد و 
در ایـن روز همبسـتگی خـود را در حمایـت از »حقـوق قانونـی مـردم مسـلمان فلسـطین« بـه 
نمایـش بگذارنـد. پـس از آن بـود کـه جمعه آخر مـاه مبارک رمضان، یعنـی روز قدس، نه تنها 
در ایـران، بلکـه در سـایر کشـورهای اسـالمی نیـز معنـا پیـدا کـرد و حتی غیر مسـلمانان نیز با 
حضـور در ایـن راهپیمایـی از مـردم مظلـوم فلسـطین اعـالم حمایـت و از رژیم صهیونیسـتی 

اعـالم انزجـار می کنند.
حسـین شـیخ االسـالم، مشـاور وزیـر امـور خارجـه و دبیـر کنفرانـس بین المللـی حمایـت از 

انتفاضـه  فلسـطین در همیـن رابطـه معتقـد اسـت که اسـتکبار 
جهانـی بـرای این کـه مسـئله قـدس را بـه عنـوان اولویـت 
نخسـت جهان اسـالم از دسـتور کار مسـلمانان خارج کند، 

جریان هـای تروریسـم و تکفیـری را در منطقـه 
بـا جنگ هـای قومـی و  و  انداختـه اسـت  راه 
مذهبی قصد دارد نگاه و توجه مسلمانان از 

قـدس برگیـرد.
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اســرائیلی طغیــان  آمریكایــی و  شاهنشــاهی، طاغوتــی، 
کردند شــروع شــد و تا به امروز نیز این جبهــه، یعنی جبهه 
حــق و باطــل بــه واســطه انقــاب اســامی ایــران در دنیــا 
همچنان وجود دارد و مبارزه مردم مسلمان در یمن علیه 
رژیــم طاغوتی و مــردم ســوریه علیه اســتكبار نیــز در ادامه 
 دفاع مردم مســلمان فلسطین نیز 

ً
همان راه اســت و قطعا

در همیــن راستاســت و ایــن تقســیم بندی همــواره به نفع 
جبهه حــق بــه پایــان می رســد. روز قــدس تبدیــل به یک 
فرهنگ در کشــور شــده اســت. این که مــا می بینیــم مردم 
هرســاله پرشــورتر و باشــكوه تر در راهپیمایــی روز قــدس 
شــرکت می کنند و شــعارهای مشــترک و جهت گیری های 
خــود مقابــل اســتكبار را محكم تر و رســاتر اعــام می کنند، 
نشــان می دهد که روز قــدس و دفــاع از مظلومــان و مردم 
 
ً
آواره فلســطین به یک فرهنگ تبدیل شــده اســت و قطعا

این فرهنگ روزبه روز قوی تر و نهادینه می شود. 
 

پیــروزی انقــاب را جشــن گرفتنــد و در بعدازظهــر همــان 
روز ســفارت اســرائیل در تهران را گرفتنــد و همین موضوع 
نشــان دهنده جهت گیری مردم ایــران در حمایت از مردم 
فلسطین و دفاع از مظلوم بود و می بینیم ده روز بعد از این 
موضوع، عرفات بــرای تبریک به تهــران می آید و درهمان 
روز سفارت سازمان آزادی بخش فلســطین برای اولین بار 
در دنیــا بــاز می شــود و بعــد از ایــن اقــدام مــردم مســلمان 
کــه دیگــر ســفارت های  ایــران و حكومــت ایــران اســت 
ســازمان آزادی بخــش فلســطین در دنیــا ایجاد می شــود. 
در واقع مردم ایران خواســتند و توانســتند تا امــروز از مردم 
فلســطین علی رغم همه فشــارهای بین المللی دفاع کنند 
و همچنان مســئله قدس را مســئله نخســت جهان اســام 

می دانند.

حضــورمــردمایــراندرراهپیمایــیروزقــدسچــه
پیامــیرابهســایرمللمســلمانوآزادیخــواهمنتقل

خواهدکرد؟
حضــور مــا در راهپیمایــی روز قــدس ادامــه همــان خــط 
تشــكیل ســفارت و دفــاع از مــردم مظلــوم در برابــر ظالــم و 
ایســتادن در جبهــه حــق علیــه باطــل بــرای پیــروزی حق 
اســت. خط حق و باطــل از زمانــی که مــردم ما علیــه نظام 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    

در حال حاضر 
استکبار جهانی برای 
این که نیروهای ما را 

تضعیف کند و قضیه 
یت نخست  و اولو

جهان اسالم را 
که مسئله قدس 

است از دستور کار 
مسلمانان خارج 
یان های  کند، جر

یسم و تکفیری  ترور
را درمنطقه راه 

انداخته است و با 
جنگ های قومی 

و مذهبی قصد 
دارد نگاه و توجه 

مسلمانان را از 
قدس برگیرد
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بیشــتر چمــران شــهید دربــاره ذهنیتهــا  معمــواًل
نظامیاســت،امــادوســتدارمدربــارهنویســندگیو

دستنوشتههاینیایشگونهایشانبدانم.
چاپ کتــاب »نیایش هــا« همان طور کــه اشــاره کردید برای 
ســال ها پیش اســت، ما بعد از نیایش ها کتــاب »عارفانه« را 
هم چاپ کردیم که تقریبًا از نظر مضمونی بسیار نزدیک به 
»نیایش ها« است، ولی از نظر فرم و قالب، آن حالت نیایش 
گسســتنی با  را ندارد. شــخصیت شــهید چمــران پیونــدی نا
فرهنگ داشــته اســت. جالــب اســت بدانیــد کتابی هســت 
بــه نــام »عشــق و شــهادت و عرفــان« کــه ایــن کتــاب تمــام 
دست نگاشــته های شــهید دکتــر چمران اســت در یــک بازه 
زمانی بســیار خاص، یعنی زمانی که ایشان در دوران جنگ 
تحمیلی وارد خوزستان می شوند، شروع به نوشتن می کنند 

و تا نیم ساعت پیش از شهادتشان را شامل می شود.

یعنیشــهیدچمراندرنیمســاعتپایانیعمرخودو
پیشازشهادتمشغولنوشتنبودهاند؟

دهالویــه  ســوی  بــه  و  بوده انــد  اتومبیــل  داخــل  ایشــان 
می رفتنــد و در همان خــودرو شــروع کردند به نوشــتن و این 
دست نگاشــته داخل جیب لباســی بود که با آن به شــهادت 

رسیدند.

دقیقًادستنوشــتهایکهمتعلقبهنیمســاعتقبل
ازشهادتاست،چهمضمونیدارد؟

یکــی از زیباترین دســت نگاشته هاســت کــه به دســت و پا و 
چشم خودشــان خطاب می کنند و با آن ها صحبت می کنند 
و می گوینــد ایــن آخرین لحظــات مــرا تحمل کنیــد، محکم 
باشید، شــما به من خدمت کردید و من شــما را آزار دادم و به 
شــما قول می دهم کــه لحظاتی دیگــر در یک آرامــش ابدی 
همه فــرو خواهیــم رفت، ولــی این لحظــات آخر آبــروی من 
را حفظ کنیــد و همان طــور ادامه می یابــد تا می رســد به این 
جملــه پایانــی و تأثیرگــذار که بــاز هم خطــاب به دســت ها و 
پاهایشــان نوشــته اند: »رقــص مــن در برابــر مــرگ بایــد زیبا 
باشــد« و بــا ایــن جملــه آخریــن دست نوشــته ایشــان ختــم 

می شود.

شــمادرجایــگاهبــرادرخیلــینزدیــکبودیدبهشــهید
چمــران،دوســتدارمبپرســمجملهیــاخاطــرهایاز
گاهذهنشــماثبتشــدهاستکه ایشــاندرناخودآ

همیشهباخودزمزمهیامرورکنید.
شــهید چمران نیایشــی دارد کــه من همیشــه آن را بــا خودم 
کــه دل بســتم تــو دلــم را  زمزمــه می کنــم: »خدایــا بــه هــر 
شکســتی. عشــق هر کســی را که به دل گرفتــم تــو او را از من 
گرفتی. هر کجا خواســتم دل مضطرب و دردمندم را آرامش 
دهم و در ســایه امیدی و به خاطر آرزویی بــرای دلم امنیتی 
به وجودآورم تــو یکباره همه را بر هــم زدی و در طوفان های 
وحشــت زای حــوادث رهایــم کــردی تا هیــچ آرزویــی در دل 
نپــرورم و بــه هیــچ چیز امیــدی نداشــته باشــم و هیــچ وقت 
آرامــش و امنیتــی در دل خــود احســاس نکنــم. خدایــا تــو 
اینچنین کردی تا غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی 

رقص من در برابر مرگ 
باید زیبا باشد

31 خـرداد سـالروز شـهادت مصطفـی چمـران اسـت؛ مـردی کـه حضـرت امـام 
انسان سـاز و  از صفاتـی نظیـر معلمـی متعهـد،  او  بـرای توصیـف  خمینـی)ره( 
جنگجویـی پرهیـزگار اسـتفاده می کنـد. »جـام جـم« در گفتگویـی متفـاوت بـا 
مهنـدس مهـدی چمـران، بـرادر او، روی دیگـری از ایـن شـخصیت کـه نمودهـای فرهنگـی و 

علمـی بیشـتری دارد را دسـتمایه صحبـت قـرار داده  اسـت.

چهره فرهنگی شهید چمران در گفتگو با برادر 
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دکتر چمران یک روز جمعه آمد به پیســت موتورســواری گیشا و پرســید که نمی ترسید با این 
ســرعت باال از تپه ها پایین می آیید؟ گفتیم نه. گفت می توانید در جبهــه همین کار را انجام 
دهید؟ گفتیم بلــه. گفت آن جا شــرایط فرق دارد و زیر آتش دشــمن اســت. چــون تجربه ای 
از جنگ نداشــتیم گفتیــم مســئله ای نیســت. فکر کردیــم جنگ مثــل فیلم هایی اســت که 
دیده بودیم. ما یک عده موتورســوار بودیم که از همه جای تهران به اطراف شــهر می رفتیم 
و موتورســواری می کردیــم. یــک روز آقایــی به اســم محســن طالب زاده آمــد و گفت کــه وزیر 
دفاع آمده. ما شــنیده بودیم کــه دکتر چمــران وزیردفاع اســت و چند ســخنرانی اش را گوش 
کرده بودیم. آمد به پیســت و ما هم رفتیــم به دیدار ایشــان. لحن خوبی داشــت و به همین 
دلیل محــو کالمش شــدیم. تکیه کالمــش عزیزجان بود. بــا ما احوالپرســی کــرد و از وضعیت 

کی برخورد می کرد. انگار نه انگار وزیر دفاع است. موتورسواری پرسید. خیلی خا
گر شما هم دوست  گفت: آقای طالب زاده چند موتورسوار را همراه کرده که به جبهه بیایند. ا
داشتید، بیایید نخســت وزیری تا به جبهه اعزام شــوید. آن جا نیروهای مخصوص هستند 

گر شما با آن ها همراه شوید، پدر عراقی ها در می آید. که ا
با همیــن لحن بیان کــرد و ادامــه داد ما ســتاد جنگ هــای نامنظم تأســیس کرده ایم و شــما 

خوب است به آن ها بپیوندید.
اواخر آبان بود که به جبهه اعزام شدیم. همان اول گفتند که جایی که می روید جبهه است 
و توپ و خمپاره دارد و حلوا خیرات نمی کنند. به اهواز رســیدیم و ما را در یک مدرســه مستقر 

کردند. بعد فرستادند به اردوگاه درب خزینه برای آموزش های الزم.
البته ما آن جــا را به پیســت موتورســواری تبدیل کردیــم، ولی جلویمــان را گرفتنــد و آموزش 
دادند. دوبــاره برگشــتیم اهواز و موتورســوارها را در ســتاد جنگ هــای نامنظم در ســاختمان 
استانداری خوزســتان مســتقر کردند. یک اتاق متعلق به آقای چمران بود، یک اتاق متعلق 
به رهبر معظم انقالبـ  که آن زمان با دکتــر چمران به اهواز آمده بودنــدـ  و یک اتاق هم داده 

بودند به ما موتورسوارها.
اولین بــار حضرت آقــا را آن جا دیــدم. یک بار با موتــور از پله های ســاختمان بــاال می آمدم که 
خوردم زمین. حضرت آقــا خندیدند و گفتند چرا با موتــور از پله ها باال می آیــی که این طوری 

کی با ما رفتار می کردند.  بشوی؟ خیلی خا

نداشــته باشــم و جز تو به چیزی یا به کســی امید نبندم و 
جز در ســایه توکل به تو، آرامش و امنیت احســاس نکنم. 
خدایــا! تــو را بــر همه ایــن نعمت هــا شــکر می کنــم.« این 

سطرها را همیشه در ذهن خودم دارم.

ُبعدعلمیشخصیتشهیدچمرانهمکمترمورد
اشارهقرارگرفتهاست،دراینرابطهآیاکارخاصی

انجامدادید؟
گر فرصت بیشتر شــود کارهای متعددی هســت که باید  ا
انجام شود، از جمله کتابی است که دستاوردهای علمی 
و مهندســی شــهید چمــران در ارتبــاط بــا جنــگ را روایت 
می کنــد. شــما می دانید که ایشــان اولین موشــک پرتابی 
کردنــد،  و اولیــن زیردریایــی را در زمــان جنــگ طراحــی 
زیردریایی را بــه آب انداختند، یا اولین خودرو شــنیداری 
محصــول طراحی ایشــان اســت. اولیــن پــل چریکی هم 
ســاخته ایشــان بود کــه در ادامــه تکمیــل شــده آن به پل 

خیبر انجامید.

امــام حضــرت شــد شــهید چمــران کــه زمانــی
خمینــی)ره(پیامیصــادرفرمودندکهنــکاتتأمل
کبیــرانقــالب، برانگیــزیدرآنوجــوددارد.رهبــر
ومجاهــدی انسانســاز بــا2صفــت را چمــران
جریانهــایسیاســی و گروههــا بــه غیروابســته
توصیفمیکنند.تحلیلشــماازاینپیاموتعمیم

آنبهشرایطامروزچیست.
چمــران  شــهید  بــا  رابطــه  در  امــام)ره(  حضــرت  پیــام 
بی نظیــر، و هــر ســطر و جملــه آن تأمــل برانگیــز اســت. 
انسان ســاز بــودن بســیار جالــب اســت. مجاهــد عــارف و 
معلــم متعهــد و نداشــتن وابســتگی به احــزاب سیاســی و 
فراتــر از آن ها حرکــت کردن، نکات بســیار پررنــگ و قابل 
توجهی اســت. همه این هاست که باعث می شــود من از 
چمران نــه به عنوان بــرادرم، بلکه به عنوان یک انســان 
ایرانی و مســلمان یاد کرده، او را نمــاد و الگویی صحیح و 
قابل اتکا معرفی کنم. اما نکته ای کــه در این پیام وجود 
دارد و کمتــر بــه آن پرداخته شــده این اســت کــه حضرت 
امــام می فرمایند شــهید چمــران مخلصانــه و خالصانه در 
راه خــدا بــه جهاد و شــهادت برخاســت. آیــا مــا می توانیم 
این گونــه باشــیم؟ این کــه امــام)ره( از خودشــان ســؤال 
می کننــد خیلــی جالب اســت و در ادامــه پیــام می فرمایند 
با خداســت کــه دســتمان را بگیــرد و از ظلمــات جهالت و 
نفســانیت برهاند. یعنی این که خداوند دســت او )شهید 
چمران( را گرفته و رهانیده است. این پیام جایگاه بسیار 
بــاالی شــهید چمــران و بــه طــور کل شــهدا را از نــگاه امام 
نشــان می دهد، جایگاهی که امروز هم بایــد به آن توجه 
ویژه داشــته باشــیم در شــرایطی کــه دشــمن برنامه های 
متعددی برای ضعیــف کردن مــا انجام می دهــد، باید تا 
می توانیم اهمیت ایثار شــهدایمانـ  چه شهدای جنگ و 
چه شــهدای مدافع حرمـ  را به مردم نشان دهیم و این که 
آن هــا جایگاهی رفیــع و بلند دارنــد که هیــچ گاه ارزش کار 
آن هــا فرامــوش نخواهــد شــد و خانواده هایشــان مــورد 

احترام ملت هستند.  

انگار نه انگار وزیر دفاع است
روایت زیر از زبان سیدعباس حیدر راکوبی، عضو دسته موتورسواران جنگ های 
نامنظم بیان شده، که طی آن نحوه عضویت و پیوستن خود و دوستانش را به 

این ستاد بازگو کرده است.
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سلحشوران پارسا
نقش بانوان در دفاع از خرمشهر

در ساعت 2 بعد از ظهر روز 3 خرداد 1361 پس از یک ماه نبرد بی امان، خرمشهر 
بـه طـور کامـل از اشـغال نظامیـان عـراق خـارج شـد و عملیـات بیت المقـدس کـه 
در دهـم اردیبهشـت ایـن سـال آغـاز شـده بـود، بـه پیـروزی رسـید. در حالـی کـه 
اشـغال خرمشـهر توسـط عـراق بـه عنـوان آخریـن و مهم تریـن بـرگ برنـده ایـن کشـور بـرای 
وادار سـاختن ایران به شـرکت در هرگونه مذاکرات صلح تلقی می شـد، آزادسـازی این شهر 
می توانسـت سـمبل تحمیـل اراده سیاسـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـر نیروهـای متجـاوز 
و اثبـات برتـری نظامـی اش باشـد. بـر همیـن اسـاس، بـا توجـه بـه این کـه منطقـه عمومـی 
غـرب کارون آخریـن منطقـه مهمـی بـود که همچنان در اشـغال عراق قرار داشـت، از یک سـو 
فرماندهـان نظامـی ایـران بـرای انجـام عملیـات در ایـن منطقـه اشـتراک نظـر داشـتند، و از 
سـوی دیگر عراق نیز که طراحی عملیات آزادسـازی خرمشـهر را پس از عملیات فتح المبین 
قطعـی و مسـجل می پنداشـت، بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت ایـن شـهر و جایـگاه آن در دفـاع از 

بصـره، بـه ضـرورت حفـظ ایـن منطقه معتقـد بود.
از ایـن رو، بالفاصلـه پـس از اتمـام عملیـات فتح المبیـن، در حالـی کـه قـوای ارتـش عـراق در 
منطقـه عمومـی خرمشـهر تقویـت می شـد، بـه تمـام یگان هـای تحـت امـر قـرارگاه مرکـزی 
کربـال دسـتور داده شـد تـا ضمـن بازسـازی و تجدیـد قـوا، بـه شناسـایی و طراحـی عملیـات 
کـه عملیـات بیت المقـدس بـا هـدف آزادسـازی جـاده  بپردازنـد. در چنیـن شـرایطی بـود 
اهـواز -خرمشـهر و خـارج شـدن جـاده اهـواز و آبـادان از بـرد توپخانـه دشـمن در 30 دقیقـه 
بامـداد روز 10 اردیبهشـت 1361 بـا قرائـت رمـز عملیـات »بسـم اهلل الرحمـن الرحیم. بسـم اهلل 
القاسـم  الجبارین، یا علی ابن ابی طالب« از سـوی فرماندهی مشـترک آغاز شـد. اما روایت 
خرمشـهر بـرای مـا محـدود بـه شـادی پـس از آزادی نیسـت، بلکـه همـواره یـاد آن هایـی کـه 
بیـش از یـک مـاه بـا کم تریـن امکانـات در برابـر اشـغال ایـن شـهر مقاومـت کردنـد همیشـه در 
قلب ایرانیان زنده است. در مطلب پیش رو به نقش بانوان در دفاع از این شهر اشاره شده 

اسـت.

بانوانسلحشور
خرمشــهر بــا دســت های خالــی و تنهــا بــا اراده هــای پوالدیــن 
جمعــی معــدود، 3۴ روز مقاومــت کــرد و در پایــان نــه بــا یــک 
گــردان دشــمن، بلکــه بــا هجــوم یــک لشــکر بــه زانــو درآمــد. 
درخشــش تاریخــی ســوم خــرداد و حماســه آزادی خرمشــهر، 
آن قــدر عظمت و شــکوه داشــت کــه باعث شــد اســطوره های 
این شــهر در آغازیــن روزهای دفــاع، کمتر به چشــم بیایند. در 
این میان، نقــش مؤثر و شــورانگیز زنــان مبارز در شــکل گیری 
حماســه مقاومت، بیشــتر پنهان ماند. خرمشــهر دو ســال بعد 
از پیــروزی انقــالب اســالمی، دختــران و زنانــی دارد کــه خالق 
حماســه های مقدســی هســتند که هر انســانی می تواند به آن 
افتخار کند. حضور دختر یا زنی مسلمان در رویارویی مستقیم 
با دشــمنی که به هیچ پیمــان دینی، اخالقی و انســانی پایبند 
نیست، بسیار دشــوار و خطرآفرین اســت و همین نکته، دفاع 
مقــدس را از دیگــر نبردهــا ممتــاز می کنــد. تمامــی بانوانی که 
برای دفــاع از حیثیــت دینــی و ملی خــود در خرمشــهر ماندند، 
کاماًل داوطلبانه و بــه دور از هرگونه اجباری، ایــن کار را کردند؛ 

اما تشکیالت در سازمان دهی آن ها مؤثر بود.
کــه بعــد از پیــروزی  یکــی از آن هــا، »مکتب القــرآن« اســت 
انقــالب اســالمی در خرمشــهر تأســیس شــد. تعــداد قابــل 
توجهی از دختران در این مؤسســه آموزش هــای اعتقادی و 
سیاســی را فرا می گرفتنــد و در ارودهــای تفریحی آن شــرکت 
می کردنــد. بــا شــروع تهاجــم بعثی هــا، ســاختمان مکتــب 
شــد.  سلحشــوران  رزمــی  پشــتیبانی  بــرای  محلــی  مزبــور 
همان زمــان و بــا جهت گیــری دفع فتنــه دشــمن، گروهی از 
جوانان خرمشــهری و آبادانی، گروه ابوذر را تأســیس کردند 
کــه کانــون آن در شــهر آبــادان بــود و جــذب و ارســال نیــرو و 
مهمات بــه خطوط مقــدم جبهــه از فعالیت هــای اصلی اش 
کثــر اعضای آن مــرد بودند، عــده ای از زنان در  گرچه ا بود. ا
قالــب برنامه هــای ایــن گــروه در نبردهــا حضــور می یافتند. 
»فاطمه ناهیدی« از آن جمله است. »سهام طاقتی« هم در 

فرناز رخشنده
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یکی از رزمندگان 
ید: »در مزار  می گو

خرمشهر زن 65 
ساله ای را دیدم که 

سالحی بر دوش 
دارد، گفتم: »مادر 

چه می کنی؟« گفت: 
»دختر و پسرم آن قدر 

جنگیدند تا شهید 
شدند و این جا 

خفته اند، می روم 
تا راهشان را ادامه 
دهم.« هرچه او را 

منع کردیم نپذیرفت 
و گفت وظیفه دارم 
از دینم دفاع کنم و 
رفت و جنگید تا به 

شهادت رسید

خاطرات خود به دو دختر اصفهانی اشــاره دارد که خود را به 
خونین شهر رســاندند و در دفاع از این دیار شــرکت کردند که 

یکی از آنان هنگام انجام وظیفه به شدت مجروح شد. 

خطمقدمنبرد
کیــد و توصیــه فرمانــده واالمقــام ســپاه خرمشــهر،  بنــا بــه تأ
شهید محمد جهان آرا، تمامی بانوان آماده دفاع از خرمشهر 
در ســپاه و کانون، آموزش هــای نظامی را دیدنــد و با تهاجم 
گونی چون حفاظــت از محل اســتقرار و  دشــمن به امــور گونا
ســنگرها، حفاظت از مهمــات، جمــع آوری و تخلیه شــهدا و 
مجروحان، رسیدگی به زخمی ها، پرســتاری از مجروحان و 

غیره پرداختند.
یکی از خواهران بســیجی می گوید که صندوق های مهمات 
بســیار ســنگین بودند و مســافت طوالنی و حمل آن هــا برای 
زنــان بســیار دشــوار بــود، ولی شــوق بــه اســالم و خدمــت به 
انقالب اســالمی و شــور شــرایط دفاع و حماســه باعث می شد 
زنــان بــرای جابه جایــی ایــن امکانات احســاس ســنگینی و 
فشــار نکنند و حتی با دســت های خون آلود و زخمــی آن ها را 
جابه جا کننــد. خواهران به دلیل کمبود آب، وقت و مســائل 
امنیتــی، موهــای خــود را تراشــیده بودند و شــب ها بــا چادر، 
لباس و پوتیــن می خوابیدند. خطر اســارت در کمین بود. به 
دلیل کمبود مواد غذایی، بانوان از نظر جســمی تحلیل رفته 
بودند؛ بــا وجود ایــن، کمپوت هایی را که جیره غذایی شــان 
بــود بــاز می کردنــد و در دیگــی بــزرگ می ریختنــد و بــا یــخ 
خنــک می کردنــد و بــرای برادرانــی کــه در خــط مقــدم بودند 
می فرســتادند. یکی از رزمندگان می گوید: »در مزار خرمشــهر 
زن 6۵ ســاله ای را دیــدم کــه ســالحی بــر دوش دارد، گفتــم: 
»مادر چه می کنی؟« گفت: »دختر و پســرم آن قــدر جنگیدند 
تا شهید شــدند و این جا خفته اند، می روم تا راهشان را ادامه 
دهــم.« هرچــه او را منــع کردیــم نپذیرفــت و گفــت وظیفــه 
دارم از دینم دفاع کنم و رفت و جنگید تا به شــهادت رســید. 
تا قبــل از نبرد تــن به تــن، در مســجد جامــع شــهر، خواهران 
اجتماع کرده و بــرای رزمنــدگان غذای گرم تهیــه می کردند. 
تعدادشان حدود شــصت نفر بود و با وجود بارش گلوله های 
خمپاره، در صحن مســجد بدون هیچ گونه هراســی از مرگ، 
به انجام وظیفــه خود مشــغول بودنــد. عــده ای از خواهران 

وظیفه نگهبانی را بر عهده داشتند.
رزمنــده ای می گویــد: »در نبردهــای خیابانــی خرمشــهر، دو 
خواهر با کیف هــای کمک های اولیه در خــط اول جبهه زیر 
آتــش خمپاره هــا بــه زخمی هــا کمــک می رســانیدند. زمانی 
که جنگ شــدت یافــت و ما دشــمن را ســنگر به ســنگر عقب 
می راندیــم، در اثــر انفجــار خمپــاره چنــد نفــر زخمی شــدند. 
ایــن دو خواهــر، خــود را بــه ســنگرها رســانیده و مجروحــان 
را پانســمان کردنــد و در حیــن انتقــال زخمی هــا، یکــی از آن 
دو زخمــی شــد، ولی بــه کار خویــش ادامــه داد و حتــی بعد از 
رســیدن به بیمارســتان، اجازه پانســمان زخم خود را نداد و 
گفــت: »می خواهــم اول مجروحــان دیگــر درمــان شــوند.« 
کاری آن بانوان، خستگی چندین ساعت متوالی جنگ  فدا

را از تن و روح ما بیرون آورد.

پارسایانپایدار
قبــل از هجوم سراســری دشــمن بــا توجه بــه تحــرکات مرزی 
ارتــش عــراق، خواهــران عضو ســپاه خرمشــهر کــه بیشــتر کار 
فرهنگــی و تبلیغــی می کردنــد، شــروع بــه آمــوزش نظامــی 
کوتاه مــدت کردنــد، امــا بــه علــت گســترش جنــگ، آمــوزش 
ناتمــام مانــد. »ســکینه خورســی« در ایــن بــاره گفتــه اســت: 
»فرصتی بــرای تعلیم نظامی تمــام خواهران به وجــود نیامد. 
ناچار شــب ها بــا همــان آموزش هــای مختصــر به خــط مقدم 
می رفتیم و دفــاع می کردیم. خمپــاره از چپ و راســت می آمد. 
کاری در اوضــاع ســخت، اوج می گرفــت. بــه گفته  ایثــار و فــدا
آقای بیگی، مســئول یکی از گروه هــای رزمنــده، »در ماجرای 
خرمشــهر رشــادت برخی خواهران حتی از برادران بیشــتر بود. 
شــهناز حاجی شــاه که چند روزی مهمان گــروه ما بــود، از نظر 
اخــالق، شــهامت، عفــاف و عــزت نفــس، اســوه ای کــم نظیر 
بود. شــجاعانه می جنگید و حتی در اوج درگیری ها، کسی تار 
مویــی از وی ندیــد و کالمی جز ســالم از او نشــنید. وقتــی برای 
استراحت به عقب برمی گشــتیم، او به سرعت مشــغول آماده 
کردن غذا می شد. این بانوی مقاوم، ســرانجام به آرزوی خود 
رســید و در جلــو مقــّر همیشــگی اش، مکتب القــرآن، زمانی که 
آمده بود برای ســنگرها غذا ببرد، همراه با دوســت خود شهناز 
محمــدی بــر اثــر اصابــت آتش دشــمن بــه شــهادت رســید و از 
برادرش حســین که چند روز بعد به این فوز نایل آمد، ســبقت 
گرفت.« سهام طاقتی می گوید: »مســئولیت تدارکات جبهه 
را به ما ســپردند. مردم مدام می آمدند و اســلحه می گرفتند. 
روز دوم اعــالم شــد بــه ســنگربندی و کوکتــل مولوتــف نیــاز 
اســت؛ بالفاصلــه عــده ای از خواهــران بــرای سنگرســازی 
بسیج شدند. با اجرای آتش ســنگین روی خرمشهر، خروج 
خانواده هــا از شــهر و ضــرورت حضور گســترده بــرای مقابله 
با دشــمن، از تعــداد امدادگــران مرد کاســته شــد و خواهران 

میدان دار این فعالیت مشقت آور شدند.« 
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ســوم خرداد ســال ١٣٦١ که در تمام ایران جشــن بزرگ ملــی برای آزادی خرمشــهر بــر پا بود، 
چند کیلومتــر آن  طرف تر از شــهر خرمشــهر در نزدیکی مــرز شــلمچه، نبرد ســنگینی در جریان 
بــود. ماجرا از ایــن قرار بــود که ارتش صــدام دیوانه  وار فشــار مــی  آورد تــا دوباره راهی به شــهر 
آزادشــده  خرمشــهر پیدا کند. فقــط در مرحله  آخــر عملیات کــه شــهر آزاد شــد، ایرانی  ها بیش 
از ١0 هــزار اســیر گرفته بودند کــه در حــال انتقال آن ها به پشــت جبهــه بودند. تعداد اســیران 
عراقی بسیار بیشتر از نیروهایی بود که ایرانی  ها در شــهر داشتند، حتی شورش بدون اسلحه 
گر ارتش عراق  آن ها می  توانســت ورق جنگ را برگرداند، اما خودشــان را باخته بودند. حــاال ا
می  توانســت دوباره راهی به شــهر پیــدا کند، اوضــاع تغییر می  کرد و ممکن بود شــهر از دســت 
برود. ایران سوم خرداد و روزهای پس از آن غرق جشن و سرور بود، اما روزهای سوم، چهارم 
و پنجم خرداد رزمنده  هایی مردانه جنگیدند، شــهید و مجروح شــدند تا جشــن بزرگ خراب 
نشود. یکی از آن ها حسین اردستانی بود که با چرخدستی در قزوین میوه می فروخت و برای 

عملیات آمده بود.
ع پیــروزی خرمشــهر را خیلــی شــیرین کــرده بــود؛ یکــی ســختی  های عجیــب این  دو موضــو
عملیات در مراحل مختلف بــود. پیش از عملیات، نیروهای شناســایی آن قدر شــبانه پیاده 
به منطقــه دشــمن رفتــه بودند کــه پاهایشــان تــاول زده بــود. یــک بار ســر این که یک شــب 
اســتراحت کنند با فرمانده حســن باقری بحثشــان شــد، امــا فرمانــده اجازه  اســتراحت نداد. 
مرحلــه  اول عملیات نزدیــک جاده اهوازـ  خرمشــهر آن قدر فشــار دشــمن زیاد بود کــه نزدیک 
بود عملیــات در مرحله  اول به شکســت کامل تبدیل شــود، اما یک گردان یک به یک شــهید 
شــدند تا جاده   آزاد شــده را حفظ کردند. فرمانده حســین قجه ای آن قدر آرپی جی  زده بود که 
موج آن از گوشش خون جاری کرده بود. مرحله دوم و سوم هم با سختی های فراوان انجام 
شــد. یکــی از گردان هــا کــه نفوذی هــا در غذایشــان مایع ظرفشــویی ریختــه بودنــد، مریض 
شــده بودند. بیمــاری، آب بدنشــان را خالی کــرده بود، آن هــم در گرمــای داغ خوزســتان در 
آخر اردیبهشــت. هوا گرم نبود، داغ بود. اما همین گردان هم دســت از جنگیدن نکشــیدند. 
در مرحله  ســوم، دشــمن به  شــدت مقاومــت می کــرد، ١١ روز با کمتریــن پیش روی طی شــد. 
زمین  های زیادی آزاد شده بود، اما کار شهر خرمشــهر گره خورده بود. فرماندهان پیش امام 
رفتند و گفتند نمی  توان شهر را آزاد کرد. امام خمینی)ره( گفته بودند تا توکلتان چقدر باشد. 

یک بــار دیگــر شناســایی  های جدید انجــام شــد و نیروهای 
ح  اســاس شناســایی  ها طــر بــر  اضافــه شــدند.  تازه  نفــس 
مشــترکی به ذهن صیاد شــیرازی و محســن رضایی رســید. 

ح گره کار را باز کرد و شهر آزاد شد. همان طر
ایــن ســختی ها شــیرینی آزادی خرمشــهر را زیــاد می  کــرد، 
امــا در ١٩ ماهــی کــه خرمشــهر دســت ارتــش صــدام بــود دو 
چیــز، ســخت مــردم ایــران را آزار مــی  داد؛ یکــی شــعاری که 
روی دیوارهای شــهر نوشــته بودند: »آمده  ایم تــا بمانیم« و 
دیگــری ســخنان تحقیرآمیز صــدام. به این ســخنان توجه 
کنید: »زمســتان ١٣٥٩ نیروهای صــدام بخش  های زیادی 
ک ایران را در اشــغال داشــتند، اما بامقاومــت ایرانی  ها  از خا
پیشروی شان متوقف شــد. صدام می  گفت توقف پیشروی 
ارتش بعــث از روی ضعــف نبوده، بلکــه به ایــن خاطر بوده 
که او دوســت نداشــته مردم و ارتش ایران بیــش از حد دچار 

عقده شوند.«
از ایــن جنــس صحبت  هــای تحقیرآمیــز در آن ١٩ مــاه زیــاد 
بــود و صــدام می  گفــت ایرانی  ها بــرای حضــور مــا در مناطق 
کشــان را نگــه  اشــغالی بایــد حــق و حقــوق بپردازنــد کــه خا
داشــته  ایم. می  گفــت ایرانی هــا مــدام وعــده آزادی مناطق 
اشــغالی را می  دهنــد، امــا ضعیف تــر از ایــن حرف ها هســتند 
و... ســوم خرداد که خرمشــهر آزاد شــد، صدام ششم خرداد 
ک ایــران هیــچ ارزشــی نداشــت. نظامیــان مــا  گفــت: »خــا
ک ایــران را ترک  پــس از انهدام ماشــین نظامی ایــران... خا
کردنــد و دســت بــه عقب  نشــینی زدنــد.« صــدام می  گفــت 
ایــن عقب  نشــینی نوعــی پیــروزی هــم بــوده و حــاال امــام 
می  توانســت با اتکا به قدرت ملت بگویــد: »مردیکه عقبش 
زدند، توی دهنش زدند، بیرونــش کردند، می گوید ما پیروز 
شــدیم.« این قدرت و جشــن و ســرور را مدیون سختی  های 

آنان هســتیم به  ویــژه آن ها کــه در موقع جشــن 
ســوم خــرداد مشــغول دفــاع از شــادی 

مردم بودند. 

تا توکلتان چقدر باشد
جعفر  شیرعلی نیا
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»یاران چــه غریبانه« عنــوان یکی از ســروده های معروف در هشــت ســال 
دفاع مقدس اســت که توســط صادق آهنگــران اجرا شــد و به عنــوان یک 
ســرود ماندگار در ایــن حوزه، بســیار میــان مــردم محبوبیت یافــت. پرویز 
بیگی حبیب آبادی، شاعر شــعر»یاران چه غریبانه«، در برنامه تلویزیونی 
»شــابک« در بیــان ماجــرای تولــد این شــعر عنــوان کرد: شــعر »یــاران چه 
غریبانه« حاصل سفر من به آبادان در ســال 1360 بود و از آن جا توانستیم 
بــه محلــه کوته شــیخ برویــم و از پشــت بــام یــک ســاختمان فروریختــه، 
خرمشــهر در اشــغال را ببینیــم و »یــاران چــه غریبانــه« آن زمــان در ذهــن 
من متولد شــد. عوامل متعددی باید در کنــار هم قرار بگیرند تــا یک اثر به 

مانایی و نامیرایی برسد که در شعر غریبانه این اتفاق افتاد.
وی در خصــوص شــاعر بــودن 
گــر انســان بخواهــد بــه  گفــت: ا
بســراید،  شــعر  واقعــی  معنــای 
بایــد در یــک فضای خــاص و در 
عرق ریــزان روحــی قــرار بگیــرد 
و در محیــط خــود ذوب شــود و 
اشــک ها، لبخندها، پیروزی ها 
و شکســت ها را ببینــد و حاصــل 
کنــد.  آن را در شــعر خــود بیــان 
آیینــه  بایــد  شــاعر  حقیقــت  در 
تمام نمــای اجتماع خود باشــد و 

این بسیار سخت است.
بیگــی حبیب آبــادی که خود ناشــر هم هســت، با اشــاره بــه انتشــار کتاب 
»اندوه سیاوشــان« خاطرنشــان کرد: مــا کتاب هایــی که منتشــر می کنیم 
را هدیــه هم می دهیــم و حتی کتــاب »اندوه سیاوشــان« را که به مناســب 
حماسه آتش نشانان در حادثه پالسکو منتشر شــد، قیمت نزدیم و رایگان 
به مخاطبان عرضه کردیم. شــعر، هنر ملی این ســرزمین اســت و یک هنر 
وارداتی نیســت. جهان، ما را بــا حافظ، خیام و ســعدی می شناســد. البته 
گــر روزی نفت تمام شــود،  ممکن اســت مــا را بــا نفت هــم بشناســند، امــا ا

سعدی و حافظ تمام نمی شوند و این دائمی است. 

بهنــام محمــدی، یکــی از شــهدای خرمشــهر اســت کــه تنهــا 13 ســال 
داشــت و در زمینه شناســایی بــه رزمندگان کمــک می کرد. این شــهید 
در دوران دفــاع مقــدس و هجوم دشــمنان بــه خرمشــهر، راه مبــارزه با 
متجاوزان را در پیش گرفت. او با همان جســم کوچک اما روح بزرگ و 
دل دریایی به قلب دشمن می زد و با وجود مخالفت فرماندهان، خود 

را به صف اول نبرد می رساند تا از شهر و دیار خود دفاع کند.
بهنــام چندین بــار نیز به اســارت دشــمن درآمد، امــا هر بار با توســل به 
شــیوه ای از آنان گریخت و باز به نبرد و دفاع پرداخت. او با بهره گیری 
از توان و جســارت خود می توانســت اطالعــات ارزشــمندی از موقعیت 

دشمن را به دست آورده و در اختیار فرماندهان جنگ قرار دهد.
ل ها  گاهی می رفت درون خانه پیش عراقی ها می نشست، مثل کر و ال
و از غفلت عراقی ها اســتفاده می کرد و خشاب و فشــنگ و حتی کنسرو 
برمی داشــت و برمی گشــت. همیشــه یک کاغــذ و مداد هم داشــت که 
نتیجه  شناســایی را یادداشــت می کــرد. پیــش فرمانده که می رســید، 
اول یک نارنجک، ســهم خودش را از غنایم برمی داشــت، بعد بقیه را 
به فرمانده می داد. در تمــام روزهای مقاومت از 31 شــهریور تا 28 مهر 
۵9 در خرمشــهر ماند و عاقبت بر اثر اصابت ترکش خمپاره در خرمشهر 

به شهادت رسید. 
ک  پیکر وی در قطعه شــهدای کلگه شهرستان مســجد سلیمان به خا
ســپرده شــد. ســیده زهــرا حســینی در کتــاب »دا«، بهنــام محمــدی را 
چنیــن توصیــف می کنــد: »بهنــام محمــدی نوجــوان 13ســاله ای که 
از فــرط کوچکــی جثــه، اســلحه ژ-3 اش روی زمیــن کشــیده می شــد، 
بــا گشــت زدن در محله هــا، نیروهــای رزمنــده را از نقــاط نفوذ دشــمن 
مطلع می ســاخت. او روزهای آخر مقاومت خرمشــهر با اصابت ترکشی 
به قلب کوچکش به شــهادت رســید.« ماجــرای تدفین مجدد شــهید 
بهنــام محمــدی بــه ســال 1389 برمی گــردد. شــهید بارهــا بــه خواب 
دوســتان و آشــنایان می آید و می گوید که مزارش خراب شده و آب وارد 
آن شده است. پس از آن مسئوالن تصمیم می گیرند که قبر این شهید 
را جابه جــا کنند. این اتفــاق با حضور مهندســان و بــا قالب گیری بتنی 

مزار شهید انجام شد. 

شجاع دلتولد غریبانه
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در 1۴ خرداد 1368، در جلســه ای با حضور مســئوالن کشــوری و لشــکری، آیــت اهلل  العظمی 
خامنــه ای رئیس جمهور وقــت، وصیت نامه  سیاســیـ  الهی امــام خمینــی)ره( را قرائت کرد. 
مجلــس خبــرگان رهبــری عصــر همــان روز تشــکیل جلســه داد تــا رهبــر جدیــد بــرای نظــام 
جمهــوری اســالمی را انتخاب کنــد. مطابــق اصــل 10۷ قانون اساســی مصوب ســال 13۵8، 

انتخاب رهبری بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان قرار دارد.
آن گاه کــه بحــث از مصــداق رهبــری بــرای رأی گیــری بــه میــان آمــد و نــام آیــت اهلل العظمی 
ح شــد، برخــی از نماینــدگان کــه از نظر امــام خمینــی)ره( مبنی بــر صالحیت  خامنــه ای مطر
آیــت اهلل خامنه ای بــرای رهبــری نظام اطــالع اجمالــی داشــتند، خواســتار توضیح شــاهدان 
آن شــدند. دو نفر از شــاهدان نقل امــام خمینــی)ره( که خود عضــو مجلس خبــرگان بودند، 
انتســاب این نظر به امام را تأییــد کردند. همچنین گفتــه دیگری از امام مبنی بر شایســتگی 
آیت اهلل خامنه ای برای رهبری که در جریان سفر اخیر ایشان به چین و کره شمالی ابراز کرده  

بودند نیز در آن جلسه با واسطه نقل شد.
کثریت قاطــع نمایندگان مجلس خبرگان با  در پی این اظهارنظرها رأی گیری به عمل آمد و ا
توجه به نظر امام راحل و صالحیت های دینی، علمی و سیاسی آیت اهلل خامنه ای، معظم له 
ع  را به رهبری نظام جمهوری اســالمی انتخاب کردند. آیت اهلل خامنه ای خود به این موضو
ع انتخــاب را متَعین ندانســتم از پذیــرش آن مقام  اشــاره کرده، می گوینــد تا زمانی کــه موضو
امتناع می کــردم. پــس از بازنگــری در قانــون اساســی و انجام همه پرســی، مجلــس خبرگان 
رهبری یک بار دیگر براســاس قانون اساســی جدید در مــورد رهبری معظم لــه رأی گیری کرد 

کثریت قاطع مجددًا معظم لــه را به رهبری نظام انتخاب  و ا
کردند.

برخــی زمینه های اصلــی نظر امــام راحل بر رهبــری آیت اهلل 
خامنــه ای عبارتنــد از مبــارزه طوالنی مــدت بــرای تحقــق 
حکومت اســالمی، اعتقاد راســخ و روشــن به انقالب اسالمی 
و نظــام جمهوری اســالمی، بیــش از یک دهــه فعالیت های 
همه جانبه  سیاســی، اجرایی و فرهنگی برای اســتقرار نظام 
جمهوری اسالمی، روشن بینی دینی، تسلط علمی بر مبانی 

دینی، سلوک فردی و اجتماعی، زهد و پارسایی.
گون شایستگی ها،  امام خمینی)ره( به مناســبت های گونا
تعهــد و خدمتگــزاری آیــت اهلل خامنــه ای در راه خدمــت به 
نظــام جمهــوری اســالمی را مــورد تأییــد قــرار داده بودنــد. 
امــام خمینــی تاریــخ ۷ تیــر 1360، در بخشــی از پیامشــان 
کنون  بــه مناســبت تــرور آیــت اهلل خامنــه ای فرموده انــد: »ا
دشــمنان انقــالب بــا ســوء قصد به شــما که از ســالله  رســول 
کرم و خاندان حســین بن علی هســتید و جرمــی جز خدمت  ا
به اسالم و کشور اســالمی ندارید و ســربازی فدارکار در جبهه  
جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه 
و جماعات و راهنمایی دلســوز در صحنه  انقالب می باشید، 
میزان تفکــر سیاســی خــود و طرفــداری از خلــق و مخالف با 
ســتمگران را به ثبــت رســاندید. اینان با ســوء قصد به شــما 
عواطــف میلیون ها انســان متعهد را در سراســر کشــور، بلکه 
جهــان جریحــه دار نمودند. اینــان آن قدر از بینش سیاســی 
بی نصیب اند که بی درنگ پس از ســخنان شــما در مجلس 
و جمعــه و پیشــگاه ملــت بــه ایــن جنایت دســت زدنــد و به 
کســی ســوء قصد کردند که آوای دعوت او به صالح و ســداد 

در گوش مسلمین جهان طنین انداز است. 
کــه در  بــه شــما خامنــه ای عزیــز، تبریــک می گویــم  مــن 
جبهه های نبرد با لباس ســربازی و در پشــت جبهه با لباس 
روحانــی بــه ایــن ملــت مظلــوم خدمــت نمــوده و از خداونــد 
تعالی سالمت شما را برای ادامه  خدمت به اسالم و مسلمین 

خواستارم.«
در تاریخ 8 شهریور 136۵، به افراد و رجال سیاسی توصیه 
کردند که در گفتارشــان به جای عیب جویــی دائمی، مثل 
آیــت اهلل خامنــه ای باشــند کــه همیشــه همــه را نصیحت 
خ مــردم نمی کشــد. در تاریخ 21  می کند و خدماتــش را به ر
دی 1366، در پاســخ بــه نامه آیــت اهلل خامنــه ای در مورد 
والیت مطلقه فقیه، در بخشــی از نامه نوشتند: »اینجانب 
که از سال های قبل از انقالب با جناب عالی ارتباط نزدیک 
کنــون باقی  داشــته ام و همــان ارتبــاط بحمــداهلل تعالــی تا
اســت، جناب عالــی را یکــی از بازوهــای توانــای جمهوری 
اســالمی می دانــم و شــما را چون بــرادری آشــنا به مســائل 
فقهی و متعهــد بــه آن هســتید و از مبانی فقهــی مربوط به 
والیــت مطلقــه فقیــه جــدًا جانبــداری می کنیــد، می دانــم 
و در بیــن دوســتان و متعهــدان به اســالم و مبانی اســالمی 
از جملــه افــراد نادری هســتید که چون خورشــید، روشــنی 

می دهید.«
حجت االسالم والمسلمین سیداحمد خمینی، نزدیک ترین 
فرد بــه امام خمینــی، که مشــاور و مــورد وثوق کامل ایشــان 
کــه امــام در پــی ســفر خارجــی آیــت اهلل  کــرده  بــود، نقــل 

چون خورشید
روشـنـــــی می دهید

درباره یک انتخاب تاریخی

محمدرضا بختیاری
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درقانــوناساســی،مطابــقاصــلپنجــم»درزمــانغیبــتحضــرت
ولیعصر)عج(درجمهوریاســالمیایران،والیتامــروامامتامتبر
گاهبــهزمان،شــجاع،مدیرومدبراســت عهدهفقیهعــادلوباتقــوا،آ
کهطبقاصــلیکصدوهفتمعهدهدارآنمیگــردد.همچنیندرمقدمه
قانــوناساســیآمدهاســتبــراســاسوالیــتامــروامامــتمســتمر،
قانوناساســیزمینــهتحقــقرهبــریفقیــهوجامعالشــرایطیراکــهاز
طرفمردمبــهعنوانرهبرشــناختهمیشــود،آمــادهمیکندتــاضامن
عــدمانحــرافســازمانهایمختلــفازوظایــفاصیــلاســالمیخــود

باشند.
براســاساصلیکصدوهفتــم،پــسازامامخمینــی)ره(،تعییــنرهبر
برعهدهخبــرگانمنتخــبمردماســت.»خبــرگانرهبریدربــارههمه
فقهــایواجــدشــرایطمذکــوردراصــلپنجــمویکصدونهــمبررســیو
مشــورتمیکنند.هــرگاهیکــیازآنــانرااعلمبــهاحــکاموموضوعات
فقهییامســائلسیاســیواجتماعــییــادارایمقبولیتعامــهیاواجد
برجســتگیخــاصدریکــیازصفــاتمذکــوردراصــلیکصدونهــم
تشــخیصدهنــد،اورابهرهبــریانتخــابمیکننــد.شــرایطوصفات

رهبردراصلیکصدونهمقانوناساسیاینگونهآمدهاست:
1.صالحیتعلمیالزمبرایافتاءدرابوابمختلففقه

2.عدالتوتقوایالزمبرایرهبریامتاسالم
3.بینــشصحیــحسیاســیواجتماعی،تدبیــر،شــجاعت،مدیریت
وقــدرتکافــیبــرایرهبــری.درصورتتعــددواجدیــنشــرایطفوق،

شخصیکهدارایبینشفقهیوسیاسیقویترباشدمقدماست.
درواقعنظارترهبــریوضمانتعدمانحرافســازمانهایمختلف
ازوظایــفاصیــلاســالمیکــهدرمقدمــهواصــلپنجــمآمدهاســت،از
طریقاختیاراترهبــریتحققپیــدامیکند.مهمترینایــناختیارات

عبارتنداز:
تعییــنسیاســتهایکلــینظامجمهــوریاســالمیایــرانپساز

مشورتیامجتمعتشخیصمصلحتنظام

نظارتبرحسناجرایسیاستهایکلینظام

فرمانهمهپرسی

نصبوعزلوقبولاســتعفایفقهایشــوراینگهبان،عالیترین
مقــامقوهقضائیهورئیسســازمانصداوســیمایجمهوریاســالمی

ایران

حلاختالفوتنظیمروابطقوایسهگانه

حــلمعضــالتنظامکــهازطرقعــادیقابلحــلنیســتازطریق
مجمعتشخیصمصلحتنظام

امضایحکمریاستجمهوریپسازانتخابمردم

عــزلرئیسجمهــوربــادرنظرگرفتــنمصالــحکشــورپــسازحکــم
دیــوانعالــیکشــوربــهتخلــفویازوظایــفقانونــییــارأیمجلــس

شورایاسالمیبهعدمکفایتویبراساساصلهشتادونهم. 

را  ایشــان شایســتگی رهبــری  گفتنــد: »الحــق  خامنــه ای 
دارند.«

زهــرا مصطفــوی، دختــر امــام خمینــی)ره( بیــان کــرده کــه 
آن گاه که از امــام درباره  رهبری آینده نظام پرســیده اســت، 
ایشــان از آیــت اهلل خامنــه ای نــام بردنــد و آن گاه کــه از مقام 
علمی آیت اهلل خامنه ای ســؤال کرده اســت، ایشــان اجتهاد 
آیــت اهلل خامنــه ای را تأییــد کرده انــد. بــدون تردیــد مقطــع 
زمانی انتخاب حضــرت آیت اهلل خامنه ای بــه رهبری نظام 
دارای اهمیــت و حساســیت ویــژه ای بــوده اســت. برخــی 
کــه در پــی بیمــاری امــام خمینی)قــدس ســره(  نگرانی هــا 

به وجود آمده بود عبارت بودند از:
1. مدیریت کشور در دوره  پس از امام خمینی)ره(

2. ناتمام بودن اصالح و بازنگری قانون اساسی
3. نگرانــی از حملــه یــا تحریــکات نظامــی عــراق، آمریــکا و 
منافقیــن، با توجه بــه نقض مکــرر آتش بس توســط عراق و 

تبلیغات وسیع برای پیروز قلمداد کردن خود در جنگ
اما آنچه همــه نگرانی ها را به امید تبدیل کــرد عبارت  بودند 

از:
کــه در  1. انتخــاب آیــت اهلل خامنــه ای بــه مقــام رهبــری 

کوتاه ترین زمان روی داد.
امــام  بــا  مــردم  بی نظیــر  و  میلیونــی  وداع  و  تشــییع   .2
خمینی)ره( و شــکل گرفتن بزرگ ترین تشییع و وداع با یک 
رهبر مردمــی که همچــون توفــان عظیمی احتمــال هرگونه 

توطئه دشمن را منتفی کرد.
3. تأیید و بیعت مســؤالن ارشــد نظــام و نهادهــای مختلف 
کشــور، بیت امام، مراجــع تقلید و علمــا از جمله آیــات عظام 
کی، مرعشــی نجفی، آیــت اهلل میرزا هاشــم آملی، آیت اهلل  ارا
نخبــگان،  مشــکینی،  آیــت اهلل  و  گلپایگانــی  العظمــی 
شــخصیت های حوزوی و دانشــگاهی، خانواده های شهدا 

و اقشار مختلف مردم.
۴. حاج سیداحمد خمینی ســاعاتی پس از انتخاب حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای بــه رهبــری، بــا ارســال پیــام تبریکی به 
ایشــان اظهار داشــت: »حضرت امام بارهــا از جناب عالی به 
عنوان مجتهد مســلم و نیز بهتریــن فرد بــرای رهبری نظام 
اســالمی مان نام می بردند. من و تمامی اعضای بیت امام از 
حضرات آیات خبرگان محترم صمیمانه تشــکر می نماییم؛ 
چرا کــه معتقدیــم روح امــام عزیزمــان از این انتخاب شــاد و 
آرام شــده اســت. من بار دیگر چون برادری کوچک اوامر آن 

ولی فقیه را بر خود الزم االجرا می دانم.«
»کاروان هــای میثاق بــا امــام و بیعت بــا رهبری« در آســتانه  
چهلمیــن روز ارتحــال امــام خمینــی)ره( از سراســر کشــور به 
راه افتــاد و »مانورهــای بیعــت با رهبــری« در برخــی مناطق 
مرزی و استراتژیک کشور و نیز برگزاری »سمینارهای میثاق 
با امــام، بیعــت با رهبــری« شــکل گرفــت. بیعت بــا آیت اهلل 
خامنه ای، ماه ها بعد استمرار یافت و به جهانیان ثابت کرد 
که ایران با رهبــری آیت اهلل خامنــه ای، همچنــان پرچمدار 
امت اســالمی اســت. آیت اهلل خامنه ای از امــام خمینی)ره( 
به عنوان »ریشــه  شــجره  طیبــه  انقالب« یــاد کردنــد و اعالم 
کردند: »ما راه خــود را بر اســاس راه امام)ره( ادامــه خواهیم 

داد.« 

شرایط و اختیارات رهبری 
در قانون اساسی
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این اولین باری اســت که شــاه، اســم »روح اهلل خمینی« را می شــنود. هر چه فکــر می کند او را 
ک به یادش می آورد او همان کســی اســت که در  به خاطر نمی آورد. در این حال رئیس ســاوا

مراسم ختم آیت اهلل العظمی بروجردی حاضر نشد جلو پایتان بلند شود .
    

به امام که ســال ها اســتادش بوده اســت، می گوید: »من زیر بار منت هیچ کســی نمی روم، ااّل 
شما.« آقا لبخندی می زند و می فرماید: »زیر بار من هم نرو!«

    
گردان ناراحت می شوند. امام  مؤذن قبل از پایان درس امام شروع به اذان گفتن می کند. شا
می فرماید: »مشکل از ماســت که درس را قدری دیرتر تمام کردیم نه از این بنده  خدا که دارد 

سر وقت به وظیفه اش عمل می کند.«
    

ســیدی ســالمند از پلکان هواپیما می آید. همه  دوربین هــا آن را لحظه  تاریخــی ورود امام به 
ایران می پندارند، اما لحظه ای بعد می فهمند او برادر بزرگ تر امام اســت که به اصرار ایشــان 

جلوتر آمده است.
    

طلبه ها یکی پس از دیگری از راه رســیده اند و امام که زودتر از همه در شبستان کوچک مسجد 
حضور پیدا کرده اســت، درس را شــروع می کنــد. پند پایــان درس امروز، ضرورت وقت شناســی 

است و این که باید جوری از خانه بیرون بیایند که همه با هم برسند، نه یکی یکی.
    

آدم ساده اندیشی از امام به دادگاه شکایت کرده؛ آن هم به این دلیل که خانه اش در جریان 
حملــه  صدام بــه یکی از شــهرهای مــرزی از دســتش بیرون آمــده اســت! احضاریــه  دادگاه به 
کی را راضی می کنید یا شــخصًا در دادگاه حضور پیدا  دســت امام می رســد. می فرماید: »یا شــا

می کنم!«

    
کی پــس از مرخص شــدن از  آیت اهلل العظمــی محمدعلــی ارا
بیمارســتان به جماران آمده اســت تا امام خمینــی را ببیند و 
ســپس به قم برود. او که چند ســالی از امام بزرگ تر است به 
محض دیدن ایشــان در ســالم دادن پیش دســتی می کند و 

می گوید: »السالم علیک یابن رسول اهلل.«
    

یکــی از مقامــات بــا پیرمــردی خدمــت امــام رســیده اند. آقا 
از وی می پرســد: »ایشــان کــی هســتند؟« می گویــد: »پــدرم 
هســتند!« بــا عتــاب می فرمایــد: »پــس چــرا جلوتــر از او وارد 

شدی؟«
    

امام راضــی نیســت وضع زندگــی اش بهتــر از مردم باشــد ولو 
در حــد یک پنکــه یا کولــر آبی ســاده. بــه همین خاطــر وقتی 
می فهمــد پســرش آقامصطفــی موجبــات خنکــی اتاقــش را 
فراهم آورده است، ناراحت می شود و می فرماید: »مصطفی 

می خواهد مرا جهنمی کند!«
    

نتیجــه  انتخابات شــهر خمیــن بر خــالف انتظــار بــرادر امام 
اســت؛ چرا که او با دادن اطالعیه از شخص دیگری حمایت 
کــرده و حــاال می بینــد فــرد رقیــب بــه خانــه  ملــت راه یافتــه 
اســت. بــه همیــن خاطــر نامــه می نویســد و از رونــد برگزاری 
انتخابــات شــکایت بــه جمــاران می بــرد. امــام در پاســخ 
می فرماید: »در شهر من انتخابات برگزار شده، برادر من هم 
از فالن شــخص حمایت کرده و حاال رقیب رأی آورده است. 

انتخابات از این سالم تر؟«
    

یکی از فرماندهان جنــگ در حال ارائه  گزارش از جبهه های 
جنوب اســت. امام که می بیند »شــط العــرب« گفتن های او 

تمامی ندارد می فرماید: »بگویید اروندرود.«
    

کســانی که با هزار زحمت تدارک مصاحبه  امام با خبرنگاران 
شــبکه های پرمخاطب جهــان را داده انــد، فکــر همه چیز را 
کرده انــد ِااّل همزمانی آن با وقــت اذان ظهر. این گونه اســت 
که مصاحبه به دلیل رفتن امام به اندرونی خانه برای اقامه  

نماز اول وقت، نیمه تمام می ماند!
    

سرنشــینان کشــتی که راهِی بندر جّده و شــهر مکه هستند از 
بلد نبودن احکام ســفر حج نگران هســتند. امام که همسفر 
آن هاســت، بــا فروتنــی روحانــِی کاروان می شــود و بایدهــا و 

نبایدهای این فریضه را به ایشان تفهیم می کند.
    

بعضی بــه بهانــه محوکــردن آثــار طاغــوت، در صدد آســیب 
رســاندن به آثــار تاریخی ایــران باســتان برآمده انــد. خبر که 
به امام می رســد می فرماید: »از آثــار تاریخی بایــد محافظت 

بشود.« 

14 برداشت از زندگی امام)ره(
بیژن شهرامی



»مـاه خـدا« روایـت دلدادگـی بنـدگان عاشـق در ضیافـت اهلل اسـت. قسـمتی از 
مطالـب ایـن بخـش از زبـان و بیـان عالمـان دینـی ماننـد عامـه حسـن زاده، 
آیـت اهلل آقـا مجتبـی تهرانـی، آیـت اهلل مجتهـدی و عامـه طهرانـی بـه تبییـن و 
تشـریح زوایای مختلف رمضان می پردازند. قسـمت دیگری از این بخش نیز 
بـه مطالبـی دربـاره مناسـبت های این ماه شـریف مانند شـهادت امیـر مؤمنان 
کـرم )ص(، جنـگ بـدر، وفـات حضـرت خدیجـه و  علـی )ع(، معـراج رسـول ا

شـب های قـدر اختصـاص دارد.

 عظمـت رمضـان بـه نـزول قـرآن اسـت  تـن بـه دنیـا دار و  دل بـه مـوال  نورهـا 
کنیـم  روزه تکلیـف نیسـت...  نمی خواهـی جـواب خـدا را بدهـی؟ را حفـظ 

  فـرودگاه ایمـان بـرای نـزول مالئکـه  شـب والیـت امـام  در عالـم معنـا  فریـاد 
عدالت  ایمان مطلق مومن مجسم  سفـــر به عـــرش  همه مرا ترک کردند، او 

یـاری ام کـرد  یـاوران خـــــدا  

ماهخدا

39
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عظمت رمضان به 
نزول قرآن است

توصیه هایی برای توجه به کتاب خدا 

ستاد تفسیر قرآن کریم به مناسبت ماه مبارک رمضان سخنانی از حجت االسالم 
و المسلمین محسن قرائتی در جمع فضال، ائمه جماعات و مبلغان را منتشرکرد. 

بخش هایی از این سخنان را مرور می کنیم.

آیــا می دانید بــه مــا دســتور داده اند کــه هــرگاه فتنه هــا مانند 
پاره هایی از شــب تار به شــما رو آورد به قرآن پناه ببرید؟ »فإَذا 
یِل الُمظِلــِم فَعَلیُکم ِبالُقرآِن؛ 

ّ
الَتَبَســت َعَلیُکُم الِفَتُن َکِقَطِع الَل

غ التحصیالن  ٌع«. آیا می دانید بســیاری از فار
ّ

ُه شاِفٌع ُمشــَف َفإَنّ
مــا نمی تواننــد یــک صفحــه قــرآن را بی غلــط بخواننــد؟ آیــا 
می دانیــد بعضــی بــه خیــال این کــه قــرآن از فهــم بشــر باالتــر 
اســت و فهم آن مخصوص اهل بیــت)ع( اســت از تدبر در آن 
می ترســند، با این که خداوند دســتور بــه تدبر داده اســت و در 
َنّ ِکتاَب اهلِل ُمْبَهٌم َفَقْد َهّلَک 

َ
حدیث می خوانیم: »َفَمْن َزَعَم أ

گر قرآن را نمی توان فهمید پس چگونه به  ْهَلَک«. راســتی ا
َ
َو أ

گر ضد آن  ما دســتور داده اند روایات را بر قرآن عرضه کنیــم و ا
بود آن روایات را به دیوار بزنیم؟

آیا می دانیــد مهجوریت قــرآن غالفالنه نیســت، زیــرا در قرآن 
می خوانیــم در روز قیامــت پیامبر)ص( می فرمایــد: پروردگارا 
قوم مــن قــرآن را مهجــور گرفتنــد و نمی فرماید قرآن نــزد قوم 
من مهجور بــود و مهجــور گرفتــن با توجه بــه عمد اســت. »َو 
َخُذوا هَذا اْلُقــْرآَن َمْهُجورًا.« آیا  ُســوُل یا َرِبّ ِإَنّ َقْوِمی اَتّ قاَل الَرّ

می دانید این شکایت در چه شرایطی صورت می گیرد:
روز  یعنــی  و پرمخاطره تریــن دادگاه  الــف( در عظیم تریــن 

قیامت.
ب( نزد عالی ترین قاضی یعنی خدا.

یعنــی  هســتی  مقــام  باالتریــن  و  محبوب تریــن  از  ج( 
پیامبر)ص(.

د( شکایت توسط کسی است که رحمه للعالمین است.
هـ( شکایت پدر از فرزند است. أنا و علی أَبوا هذه المه.

و( شکایت با استمداد از کلمه یا رب است.
ز( شــکایت از کســی اســت که امید شــفاعت از او داریــم. َوْیٌل 

ِلَمْن َکاَنُشَفَعاُؤه ُخَصَماُؤُه.
آیا می دانید مثال ما مثال بیماری اســت که بــه جای مصرف 
دارو مشغول چیدن و تنظیم انواع قرص هاست؟ آیا می دانید 
مثــال مــا مثــال مهمانی اســت کــه بــه جــای گــوش دادن به 
ســخنان صاحبخانــه بــه نقــش و نــگار در و پنجــره توجــه 
می کند؟ آیا می دانیــد بعضی به جای بیــان روح قرآن، آن قدر 
بــه نقــل اقــوال می پردازنــد کــه خــود قــرآن در آن اقــوال گــم 
ح می کنند  می شــود و بعضی آن قدر احتمــاالت متعدد را مطــر

که حتی محکمات قرآن متشابه می شود؟
آیا می دانید در بســیاری از ســخنرانی ها ســهم تاریــخ، تحلیل 
سیاســی، شــعر، خطابــه، روضــه و امثــال آن داده می شــود 
ولی ســهم قرآن داده نمی شــود، با این کــه خداوند بــه پیامبر 
َن  می فرماید: ســخنرانی تو باید دربــاره بیان قرآن باشــد »ِلُتَبِیّ
َل ِإَلْیِهْم.« آیا می دانید تالوت زیبــا در مواردی به  اِس ما ُنــِزّ ِللَنّ
هنرنمایــی تبدیل شــده اســت؟ آیــا می دانید بیــان صحیح از 

قصه های قرآن برای نوجوانان اندک است؟
آیــا می دانیــد در بســیاری از حوزه ها و نزد بســیاری از مدرســین 
تدبر در قرآن درس جنبی است نه اصلی؟ آیا می دانید توجه به 
کتــاب مخلوق بیــش از کتاب خالق اســت؟ آیا می دانیــد که به 
ٍة« عمل نکرده ایــم؟ آیا می دانید قرآن ذکر  آیه »ُخِذ اْلِکَتاَب ِبُقَوّ
ْکَر« و اعــراض از آن زندگی نکبتی را به  ْلَنا الِذّ ا َنْحُن َنَزّ اســت. »ِإَنّ

ْعَرَض َعْن ِذْکری َفِإَنّ َلُه َمعیَشه َضْنًکا.«
َ
بار می آورد. »َو َمْن أ
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آیا می دانید کــه عظمت ماه مبــارک رمضان به روزه نیســت، 
ْنــِزَل فیِه 

ُ
ــذی أ

ّ
بلکه بــه نــزول قــرآن اســت: »َشــْهُر َرَمضــاَن اَل

اْلُقــْرآُن« و نفرمود: شــهر رمضان الــذی کتب فیه الصیــام. آیا 
می دانیــد که امــام رضــا)ع( فرمود نماز بــر مردم واجب شــد تا 

قرآن از مهجوریت بیرون آید؟
گــر غفلــت یــا تقصیــر و  گرامــی بایــد به پاخیزیــم و ا ســروران 
قصوری بــوده از خداونــد عذرخواهی کنیــم و از امــروز قرآن را 
جدی بگیریــم. نکاتی به نظر می رســد که بیــان می کنم عزم 
گر عزم نداشــته باشــیم، قابل  و تصمیم با شــما، ولی بدانیم ا
توبیخیــم کــه قــرآن می فرمایــد: »َوَلْم َنِجــْد َلــُه َعْزًمــا.« همه 
به پا خیزیم و برای خدا و شــادی دل پیامبر)ص( و چشــیدن 
مزه قرآن و چشــاندن آن مزه بــه دیگران یــک نهضتی ایجاد 

کنیم.

دالیلرفتنبهسراغقرآن
بــه دلیــل جملــه »التحصــی عجائبــه« می فهمیــم مجموعه 
عجایب قرآن نزد کسی جمع نیست. به دلیل جمله »التفنی 
عجائبه« می فهمیم حقایــق قرآن کهنه نمی شــود. به دلیل 
نیاز به شــفاعت باید به ســراغ قــرآن برویم و به شــافع مشــفع 
متوسل شــویم. به دلیل مبارک شــدن خودمان باید به قرآن 
توجه کنیم زیرا قرآن هم خودش مبارک است »کتاب انزلناه 
نَزْلَناُه ِفی 

َ
ــا أ الیک مبارک« و هم در شــبی مبارکی نازل شــد »ِإَنّ

َة ُمَباَرًکا« 
ّ

َباَرَکه« و هم محل نزولش مبارک است. »ِبَبَک َلْیَلٍة ُمّ

چراقرآنمهجوراست؟
  جمود بر الفاظ و نچشیدن و نچشاندن روح آیات.

ی    توقف در چارچوب صورت و تجوید و غفلــت از جمله »َحَتّ
َتْعَلُمــوا َمــا َتُقوُلوَن« ســرگرمی بیــش از حــد به مســائل جانبی 
و حاشــیه ای، مــا را از اصــل بازمــی دارد، نظیر کســانی که دور 

استخر می دوند ولی داخل آب نمی روند.
  تبلیــغ این کــه قــرآن را نمی فهمیــم و فهم قــرآن مخصوص 

خواص است.
  بی توجهــی یــا کم توجهــی بــه قــرآن، یعنــی کم توجهــی به 
همه چیــز چــون قــرآن هــم »ِتْبیانــًا ِلــُکِلّ َشــْیٍء« اســت و هــم 

»َتْفِصیاًل ِلُکِلّ َشْی ٍء«
کــه  همان گونــه  قــرآن،  زیبایی هــای  نشــدن  بیــان     

ح شده است. زیبایی های ادعیه و احادیث کمتر مطر
   به دلیل آن که قرآن حتی در شــب قدر هم که شب نزول آن 
اســت، ســهم کمتری دارد )در شــب قدر ســهم دعــا و تاریخ و 

سخنرانی و روضه بیشتر از سهم تفسیر است(.

چهکارهاییبایدانجامشود؟
اِس« اســت، باید تفسیر روانی  لَنّ به دلیل این که قرآن »َبَیاٌن ِلّ
با بیان روز بــرای نوجوانان و عموم نوشــته شــود، چون آنان 

مصداق ناس هستند و تفسیر برای این افراد کم است.
به دلیــل کارایی بیشــتر گوش که قرآن همیشــه نــام گوش را 
ْمَع َواْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد«  قبل از چشم می برد و می فرماید: »ِإَنّ الَسّ
ع تهیه شــود. همانند کلمــات قصار  باید تفاســیر صوتــی متنو
امیرالمومنیــن)ع( و آبیــاری قطــره ای، بایــد تفســیر کوتــاه و 

قطره ای نوشته شود.
َل« باید محور منابر بیان آیات قرآن باشد. اِس ما ُنِزّ َن ِللَنّ به دلیل آیه »ِلُتَبِیّ

ْر ِباْلُقْرآِن« باید مواعظ برخاسته از قرآن باشد. به دلیل آیه »َفَذِکّ
ل های ما قرآنی باشد. به دلیل آیه »ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُکْم« باید استدال

ُمــوَن اْلِکَتاَب َو  یَن ِبَما ُکْنُتْم ُتَعِلّ اِنِیّ به دلیل فرمان خدا به ربانی شــدن ما در آیه »َوَلِکْن ُکوُنــوا َرَبّ
ع که برای استمرار است معلوم می شود(  ِبَما ُکْنُتْم َتْدُرُســوَن« )دوبار کلمه ُکْنُتْم و دو فعل مضار

باید تدریس قرآن دائمی و محوری باشد، نه درس جنبی و حاشیه ای و اوقات فراغت.
ــُروَن اْلُقــْرآَن« می فهمیــم تدبــر واجــب اســت، زیــرا خداونــد بــرای کار  َفــاَل َیَتَدَبّ

َ
بــه دلیــل آیــه »أ

مستحبی توبیح نمی کند.
کیــدات و انحصاراتی که در این جمله هســت( می فهمیم  ا َلــُه َلَحاِفُظوَن« )تأ به دلیل آیه »َو ِإَنّ
کــه تنهــا کشــتی بی ســوراخ قــرآن اســت و ســایر امورکاســتی و نقــص دارنــد. یعنــی در تاریــخ، 
تحلیل هــای سیاســی، روایــات، اشــعار، رؤیاهــا، و مکاشــفات، احتمــال انحراف هســت چون 

تضمینی برای حفاظت آن ها نیست.
گر ما با قرآن نباشــیم با نور نیســتیم و کســی که با نور نیســت،  به دلیل این که قرآن نور اســت، ا

ور« ُلماِت ِاَلی الُنّ
ّ

نمی تواند دیگران را به نور راهنمایی کند »ُیخِرُجُهم ِمَن الُظ
ْکــِر« بایــد کتیبه ها و کاشــی کاری هایی کــه خواندن آن ها  ــْرَنا اْلُقــْرآَن ِللِذّ به دلیــل آیــه »َو َلَقْد َیَسّ

میسر نیست تغییر یابد.
الزم اســت فیلم ها و ســریال هایی که تفســیر را به صــورت مصور و مســتند ارائه می دهنــد تولید 

شود.
 َواْرَقه« باید شهریه و جوایز و ارتقائات براساس قرآن باشد.

ْ
به دلیل حدیث »إْقَرأ

گر مردم کتاب آســمانی را  برای بهبود وضع اقتصادی باید به ســراغ قرآن برویم زیرا می فرماید ا
ْنِزَل 

ُ
اإِلْنِجیَل َو َما أ ْوَراَة و َ َقاُموا الَتّ

َ
ُهْم أ َنّ

َ
به پا دارند، برکات از آســمان و زمین بر آنان می بارد. »َو َلْو أ

ْرُجِلِهْم«
َ
َکُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن َتْحِت أ

َ
ِهْم ل ِإَلْیِهْم ِمْن َرِبّ

ــاِس« باید نظام مهندســی ما قبل از تأســیس هر شــهرکی،  َل َبْیــٍت ُوِضَع ِللَنّ َوّ
َ
به دلیــل آیــه »ِإَنّ أ

مسجد آن جا را بسازد. همچنین خانه های خود باید محل ترویج و تفسیر کتاب خدا باشد، نه 
این که بیشــتر در مجالس ختم به قرآن پرداخته شود. ائمه جماعات نیز به ویژه برای ماه قرآن 

و فصل تابستان برای جلسات تفسیر خود را آماده کنند.
به دلیل حدیث »مــن اراد العلم فلیثور القرآن« مــا باید قرآن را کتاب علــم بدانیم نه فقط کتاب 

تبرک و مقدس.
اِئِلیَن« باید پاسخ سؤاالت خود را از قرآن دریافت کنیم. به دلیل آیه »آَیاٌت ِللَسّ

به دلیــل ســفارش تدبر در طــول تاریــخ می فهمیم نباید بــه تفســیرهای موجود قناعــت کنیم، 
بلکه باید ضمــن مطالعه آن هــا، خودمان نیز برای مشــکالت فــردی و اجماعی از قرآن نســخه 

بپیچیم.
ْهَل اْلِکَتاِب َلْسُتْم َعَلی َشْیٍء« معلوم می شود با دوری از قرآن پوچ هستیم، 

َ
به دلیل آیه »ُقْل َیا أ

ولی از پوچی خود خبر نداریم و حتی از )َکَمَثِل اْلِحَماِر/ کالِحجــاره( هم عقب تر افتاده ایم. این 
آرزوها آغازی است که می توان از ماه رجب و شــعبان و رمضان کمک گرفت، زیرا ماشین هایی 

که هوا گرفته در سرازیری ها روشن می شود و سرازیری عبادات و قرآن ماه رمضان است. 

......
یخ    به دلیل سفارش تدبر در طول تار
  می فهمیم نباید به تفسیرهای موجود 

  قناعت کنیم، بلکه باید ضمن مطالعه 
  آن ها، خودمان نیز برای مشکالت فردی و 

  اجماعتی از قرآن نسخه بپیچیم
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تن به دنیا دار و 
دل به موال

نامه ای به یک دوست در آستانه رمضان

عامــه حســن زاده در نامه ای برای کســی کــه برای ســلوک در 
ماه رمضان دســتوری خواســته بود )این نامه در کتاب تازیانه 

سلوک صفحه ۹ آمده است( اینچنین نوشت:
ج صدق و اجعل لی  »رّب أدخلنی ُمدَخل صدق و أخرجنی ُمخر

من لدنک سلطانا نصیرا« )اإلسراء.۸۰( 
»رّب أنزلنی منزال مبارکا و أنت خیر المنزلین« )المؤمنون.2۹( 

»کتب اهلل تعالی علیكم الرحمه«
آقا در چــه حال اســت؟ آیــا چــون »رجــال ال تلهیهم تجــاره و ال 
بیع عن ذکر اهلل« )النــور/37(؛ از زرق و برق دنیــا رهایی یافته 
کبازی  است و از ما سوا روی برتافته اســت و یا چون صبیان خا
کبــازی بهــار کودکان  می کند کــه : »التــراب ربیــع الصبیان؛ خا
اســت« آیــا در حضــور اســت یــا دور اســت؟ حضــوری گــر همــی 
خواهی ازو غایب مشو حافظ/ متی ما تلق َمن تهوی دع الدنیا 

و أهملها.
»حضــوری«را عایــم اســت، رأس آن هــا األدب مــع اهلل اســت. 
یعنی متــأدب بــه آداب الهیه بــودن و در همــه حال خــود را در 
محضــر حــق دیــدن و جانــب حــق را رعایــت نمــودن. »الذین 

یذکرون اهلل قیاما و قعودا و علی جنوبهم« )آل عمران/۱۹۱(
از خــدا جوییــم توفیــق ادب/ بــی ادب محــروم گشــت از لطف 

رب.
در ســوره »والنجم« از اوصاف رسول اهلل )ص( اســت که: »و ما 
ینطق عن الهوی إن هــو إال وحی یوحی« از آن بزرگوار باید ســر 
مشــق گرفت که میزان قســط ]اعتدال[ اســت. »لقد کان لكم 
گر یله و رها  فی رسول اهلل أسوه حسنه« )احزاب/2۱( که زبان ا

شود از مار گزنده تر است، در زیان زبان داستان ها گفته اند.
آقای عزیز

هیــچ موهبتــی از نعمــت تــرک عایــق دنیــوی بزرگ تر نیســت 
که همــه مفاســد به ایــن عاقــه متعلق اســت. غام همــت آنم 
گر  خ کبــود/ زهر چــه رنــگ تعلق پذیــرد آزاد اســت. ا که زیــر چر

دستورالعمل می خواهی، مگر این آیه را تاوت نكرده ای؟
»و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی أن یبعثک ربک مقاما 
محمودا« )أســراء/7۹(، و مگر نشــنیده ای؟ دوش وقت سحر 
از غضه نجاتــم دادند/ وندر آن ظلمت شــب آب حیاتم دادند. 
و مگر برایت نخوانده ام؟ در خلوت شــب های تــارت می توانی 
آری به کف سرچشــمه آب بقــا را. خاصه مرد ســحر بــاش که: 
صمت و جوع و ســحر و خلوت و ذکر به دوام/ نا تمامان جهان 
را کند این پنج تمام. و دســت از دامن دوســت بر مدار. به واهلل 
و به بـــاهلل و تاللـــه/ به حــق آیه نصــٌر مــن اهلل/ که مــو از دامنت 

گر کشته شوم الحكم هلل. دست بر ندیُرم/ ا
گر روز را به رایگان از دســت  گر در شــب نگرفتی در روز بگیر، و ا ا
دادی شــب را دریــاب. ایــن راه و رســم گدایــی را خــود جنــاب 
ذی جعل اللیل 

ّ
دوست به ما یاد داده اســت که فرمود: »َو ُهَو ال

ن یّذّکر او اراد شكورا« )الفرقان/۶2(
َ
و النهار خلفًه لمن اراد ا

سّرش این است که جواد است و جود، گدا می خواهد. 
بانگ می آید که ای طالب بیا/ جود محتاج گدایان چون گدا

جود محتاج اســت و خواهد طالبی/ همچنان کـــه توبه خواهد 
تائبی

جود می جویــد گدایان و ضعــاف/ همچو خوبــان کآینه جویند 
صاف

روی خوبان زآینه زیبا شود/ روی احسان از گدا پیدا شود

عالمه حسن زاده آملی 
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با خلق خدا مهربان باش. از ســخنان ناهنجــار گرچه به مزاح باشــد بر حذر 
گر چه به  باش. خالف مگو گرچه به مطایبت باشــد. از قســم خوردن هــم ا
راســت، احتراز کن. چو ایستاده ای دســت افتاده گیر و تا می توانی نماز را در 

اول وقت به جای آر.
انســان بیــدار همــواره کشــیک نفــس می کشــد و پاســبان حــرم دل اســت و 
واردات و صــادرات دهان خــود را می پاید و دار هســتی را کارخانــه ای بزرگ 
می یابد که با عّمال بی شمار »و ما یعلم جنود ربک اال هو« دست هم گرفته 
در کارند تا انســان بســازند و از عالمی تحویل به عالم دیگر دهند و می گوید 
که مروت نباشــد که کفران شــود و جبران نشــود. از شــاه اولیا امیرالمؤمنین 
علی)ع( ســؤال کردند که وجود چیســت؟ گفت: به غیر وجود چیســت؟ اما 

در باب شیوه پسندیده سکوت، حق است که :
هر که را اسرار حق آموختند

ُمهر کردند و دهانش دوختند
هر که خاموش شــد گویا شــد. هر که چشم سر بست بینا شــد. هر که مراقب 
اســت ســرور اســت. چه این که کلیــد نیک بختــی در مشــت اوســت و نگین 
پیــروزی در انگشــت او. قیامــت بــا توســت نــه در آخــر طــول زمانی. رســول 

اهلل)ص( به قیس ابن عاصم فرمود: »ان مع الدنیا آخره«
از ماه شــعبان که میقات شــهراهلل اســت، غســل توبه کن و لباس وفا و وال از 
دل و جان محرم شــو و از صمیم قلب لبیک گو و در خویشــتن ســفری کن و 
گرد کعبه عشق طواف کن که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. در روز، 
مشغله و آمد و شد و اســباب انصراف انسان بسیار زیاد است، به خالف شب 
که هنگام آرامش قوله سبحانه: »انا سنلقی علیک قوال ثقیال ان ناشئه الیل 
هی اشــد و طئا و اقوم قیــال ان لک فی النهار ســبحا طویال« لــذا اذکار و اوراد و 
خلوت را در شب تأثیری خاص اســت که در روز نیست، به خصوص در ثلث 

آخر لیل.
ع از انــواع اذکار و عبــادات در ترقــی درجــات و  اهــل اهلل گفتنــد کــه هیــچ نــو
کلمــه طیبــه »ال الــه اال اهلل« نــدارد. از ایــن روی رســول  مقامــات معنــوی 
خدا)ص( فرمود: »کل حســنه یعملهــا الرجل توزن یوم القیامه اال شــهاده ال 
اله اال اهلل فانها ال توضع فی المیزان و وضعت الســماوات و االرضون السبع و 
ما فیهن کان ال اله اال اهلل ارجح من ذلک« به پارسی این که: در روز رستاخیز 
هر کار نیک سنجیده شــود جز گواهی دادن به ال اله اال اهلل که آن را در ترازو 
گــر در ترازو رود، آســمان ها و زمین های هفتگانــه با وی برابری  ننهند؛ چه ا
نکنند. کنایــه از این کــه ثواب ایــن کلمــه را نهایت نبــود و به شــمار نیاید و 
هیچ چیز هم ســنگ او نگــردد. در ایــن اوان که بحمــداهلل با »ال الــه اال اهلل« 
محشــوری، خوش آن کــه بــا دوســت، حشــر علی الــدوام دارد. حبیبا همت 

بلند دار و از کمال اخالص:
دوست بگو دوست بگو، دوست دوست

تا نگری هر چه بود اوست اوست   

دوست بگو دوست بگو
دوست دوست

توصیه های عالمه حسن زاده آملی در 
ماه رمضان

چون گــدا آیینــۀ جــود اســت هــان/ َدم بود بــر روی 
آیینه زبان

پس از ایــن فرمود حـــق در والّضحی/ بانــگ کم زن 
ای محّمد بر گدا

 فــا 
َ

و چــون جنــاب معشــوق فرمایــد: »واّمــا الســائل
تنهــر« )والّضحــی/۱۰(، خود با ســائل چگونــه بود؟ 
 چه خــوش گفت؟! نظمش 

ً
 و نظما

ً
عارف رومی نثــرا

آن بــود و نثرش ایــن: »چنــان که گــدا عاشــِق کریم 
گــر گــدا را صبر  اســت، کریــم هــم عاشــِق گداســت. ا
گر کریــم را صبر بیش  بیش بود، کریم بــر در او آید، و ا
بود، گدا بر در او آید، اّما صبر، کمال گداست و نقص 

کریم.« 
گر چــه هنــوز در خــواب خرگوشــی اســت، ولــی به  ایــن بنــده ا
گر چه درویشــم  ظاهــر در بــدو بیــداری اش می گفت: »الهــی ا
ولی داراتر از من کیســت که تــو دارایی منی.« و پــس از مدتی 
می گفت: »الهــی تــو را دارم چه کــم دارم پس چه غــم دارم.« 
تا پس از چنــدی می گفت: »الهی شــكرت که از شــرق تا غرب 
عالم به حسن خدمت می کنند.« این نیز بگذشت و تا این که 
کنــون می گفتم جهــان را برای مــا آفریدی  می گفت: »الهی تا
ولــی االن فهمیــدم کــه خــودت هــم بــرای مایــی.« ایــن هم 
به ســر آمد و اینک می گوید: »الهــی داراتر از من کیســت که تو 
دارایی منی.« غرض این که: خدا آِن تــو و تو مانده عاجز/ زتو 

بیچاره تر کس دید هرگز. 
خوشــا به طیــور أولــی أجنحــه کــه با جنــاح عشــق و هّمــت از 
دامگاه عایــق برجســته اند... أال یا أیهـــا العنقـــا أال یا نفحـــه 
ک 

َ
ر ُعّش

َ
الرحمــان أال یا جنه المأوی أال یا نفحه الرضوان، تذّک

العرشــی و اطلع ذلــک المطلــع و أهمــل هــذه األوکار لألبوام و 
الغرابان.

امید اســت که در حال حضــور تــاّم و توّجه کامل، شــكارهای 
خوبــی نصیب آقا بشــود. به قول عــارف رومی: آن خیــاالتـــی 
کـــه دام اولیاســت/ عكــس مه رویان بســتان خداســت. آری 
عكــس مه رویــان بوســتان خــدای متعــال خیــاالت روحانی 
اولیــاء اهلل اســت که آنــان را به ســوی دوســت می کشــانند که 
می نمایـــند و می ربـــایند، نــه خیــاالت بـــوالهوسان دنیــاوی 
کـــه چنان آنـــان را در غواســق طبـــیعت پـــابند کرده اند که در 
یک عمر، یــک آن از خود ســفر نكرده اند و گامــی از خودکامی 
برنداشــته اند. آن خیاالتــی کــه دام و پابنــد اولیــاء اهلل اســت 
و آنــان را الهــی کــرده اســت، تجلّیــات و مكاشــفاتی اند کــه از 
بطنان و ممكن غیب خزنه »کن فیكون« بر ســر ســالک شیدا 
افاضه می شــوند، و رؤیت صــور بی مــاّده روحانیان و تشــّرف 
در حضور انبیا و ائّمه و وسایط فیض الهی است که مه رویان 
بوســتان خدایند. صور این مه رویان از ماورای طبـــیعت کـــه 
ــم مثــال و خیــال اســت در صـفحـــه نورانی قـــلب عـــارف 

َ
عال

ّیینی انــد، خیاالت 
ّ
منعكس می شونـــد، خیاالت اولیــاءاهلل عل

بوالهوسان ِسّجینی. آن خیاالت فرشــتگانند و آن ها دیوان. 
آن هــا ســماوی اند و این ها ارضــی. آن هــا نورانی انــد و این ها 
ظلمانی. آن ها به خدا کشــانند و این ها بــه دنیا. صاحبان آن 

مائكۀ اولی اجنحه اند، این ها بهائم و سباع.
گر وقتی بیدار شــویم که کاروان رفته اند و خبردار شویم  آه آه ا

که این نبود که ما می پنداشتیم و بدان دلخوش بودیم. 
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هر ماه نــوری دارد و هر روز نوری دارد کــه مجانی به در خانه آدم می آیند. این ما هســتیم 
که باید ایــن نورها را حفــظ بکنیم. شــیعیان امیرالمومنین)ع( نــزد خدا عزیز هســتند. این ها 
گر بر نمازها مراقبت کنند، مســئله والدین، مسئله غیبت و حســن خلق و... را رعایت کنند،  ا
این انوار هر روز به در خانه شــان می آید. منتها ما چــه می کنیم؟ این انــوار را حفظ نمی کنیم. 
از یکــی از بــزرگان علمــا که بــا آشــیخ حســنعلی )نخودکــی اصفهانــی( محشــور بود، پرســیدم 
ایشــان چگونه بــه این مقــام نزد خــدا رســیدند؟ آن ولــی خــدا جــواب داد: »ایشــان هرچه به 
دســت می آورد نگه می داشــت.« ولی ما انوار را ضایع می کنیم. شــب بلند می شــود نماز شــب 
می خواند، صبح می نشــیند غیبت می کند. نور نماز شــب رفت. با یک حرف تلخ این نورها از 

بین می رود.

خدمت آیــت اهلل بهاءالدینی رســیدم. گفتم آقا راز مقام و رتبه ســید ســکوت چــه بود؟ آقا 
دســت باال آورد و اشــاره به دهان کرد. خدا شــاهد اســت االن مردم خیلی دســت کم گرفته اند 
آبــرو بــردن را. ببینید خــدا چنــد گنــاه را نمی بخشــد: 1- عمدًا نمــاز نخوانــدن. 2- بــه ناحق 
آدم کشــتن. 3- عقــوق والدیــن. ۴- آبــرو بــردن. ایــن گناهــان این قــدر نحــس هســتند که 

صاحبانشــان گاهی موفق بــه توبه نمی شــوند. پســر یکی از 
بزرگان علما کــه در زمان خودش اســتادالعلما بود، برای من 
تعریــف می کرد: »به پــدرم گفتم پــدر تو دریای علم هســتی. 
گــر بنــا باشــد یــک نصیحت بــه مــن بکنــی چــه می گویی؟  ا
می گفــت پــدرم ســرش را انداخــت پایین. بعــد ســرش را باال 
آورد و گفت آبروی کســی را نبر!« االن در زمــان ما هیئتی ها، 
مســجدی ها و مقدس هــا آبــرو می برنــد. عزیــز مــن اســالم 
می خواهــد آبــروی فــرد حفــظ شــود. شــما بــا ایــن مشــکل 
داری؟ دقت کنیــد که بعضی ها با زبانشــان می روند جهنم. 
روایت داریم که می فرماید اغلب جهنمی هــا، جهنمی زبان 
هســتند. فکر نکنید همه شــراب می خورنــد و از دیــوار مردم 
باال می روند. یک مشــت مؤمن مقــدس را می آورنــد جهنم. 
ای آقا تو که همیشه هیئت بودی! مسجد بودی! بله. توی 
صفوف جماعت می نشینند آبرو می برند. امیرالمومنین)ع( 
گــر هرچــه را که می شــنوی  بــه حــارث همدانــی می فرماید: ا

بگویی؛ دروغگو هستی.

ع اســت. عــده ای گنــاه می کننــد، بعد  گناهــکار چنــد نــو
گــداز دارنــد. توبــه  ناراحــت و پشــیمان می شــوند. ســوز و 
می کنند و هرگز فکر نمی کنند که روزی این توبه را بشــکنند؛ 

کنیم نورها را حفظ 
توصیه های کاربردی برای رفتار دینی

حجت االسالم والمسلمین عبداهلل فاطمی نیا

نکاتی که در ادامه می خوانید توصیه های کاربردی برای رعایت چارچوب های 
دینـی در زندگـی فـردی و اجتماعـی اسـت کـه از سـخنرانی های مختلـف حجت 
المسـلمین فاطمی نیـا اسـتخراج شـده اسـت. مـاه مبـارک رمضـان  االسـالم و 

فرصـت مناسـبی بـرای تـالش در جهـت رعایـت ایـن سـفارش ها اسـت.
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اما دوباره می شــکنند. دوباره، ســه باره، ده باره. در حدیث 
گر در تمام توبه شکســتن ها سوز و گداز واقعی  داریم که این ا
گر نه؛  داشته باشد، در نهایت بر شــیطان پیروز می شود. اما ا
دفعه اول ســوز و گداز داشــت، دفعــه دوم کمتر، دفعه ســوم 
گر برایش معمولی شــد؛ او طعمه شــیطان می شــود.  کمتــر و ا
شدیدترین گناه، گناهی است که صاحب آن، آن را کوچک 

بشمارد.

 دوره ای شــده کــه همه چیــز صاحــب دارد غیــر از دین و 
گر درباره طب بخواهیم  معارف. همه متولی دین شده اند. ا
صحبــت کنیــم، بایــد آقــای دکتــر بیایــد. امــا دیــن؛ طــرف 
می نشــیند چشــمش را هم می بندد و می گوید: فکــر می کنم 
فالن آقا اشــتباه کــرده، فــالن چیز حــالل اســت و... دین به 
همین ســادگی اســت؟ همــه االن صاحــب معارف شــده اند. 
همــه عــارف شــده اند. بــه جوانــی گفتم چــرا مــی روی فالن 
جا؟ گفت حــاج آقا ســیمش متصل اســت. گفتم تــو مبتدی 
هســتی، ســیم را هــم تشــخیص می دهــی؟ مــن اســم ایــن 
عرفــان را گذاشــتم عرفــان ســیمی. هــر کســی را بهــر کاری 
ســاختند. متخصــص مهم اســت. یک آســپرین ما از دســت 

غیر متخصص نمی خوریم بعد درباره دین...

فــرد وارد بــازار قیامــت می شــود، فکــر می کنــد خبــری 
نمازهــا،  پــس چــه شــد؟  اســت. تعجــب می کنــد؛ خدایــا 
عمره هــا؟ می گویند تــو دل شکســتی. ریا کــردی. زهــر زبان 
گر عروج  ریختــی. ببینید مــا درددل می کنیم. جــوان عزیــز ا
می خواهــی، می خواهــی بــه جایــی برســی از خانــه خودتان 
شــروع کن! دل خواهرت را شکســتی. برو درستش کن. دل 
مادر و پدر را شکستی، از خانه شــروع کنید. جوانانی هستند 
که محاســن دارند، انگشــتر دارند، عطــر تیروز هــم می زنند، 
در بیــرون هیئت ولی در منــزل بروی بپرســی، هیچ کس از او 
راضی نیســت. پس برای چه هیئت رفته بودی؟ چرا جلسه 

رفته بودی؟ پس استاد یعنی چه؟

گــر صدای خوشــی می شــنوید، خوشــتان می آیــد، باید    ا
ســجده شــکر به جا بیاورید. چــون عــده ای درک نمی کنند. 

این نعمت توجه به ظرایف است.

 تقــوا مراتــب دارد؛ مراتــب عالیــه دارد، مراتب نازلــه دارد. 
وقتــی قــرآن نــازل شــد مــردم چنــد دســته بودنــد؛ عــده ای 
می گفتند اصاًل گوش ندهید، حتی ســرو صدا راه می انداختند 
تا کســی قرآن را نشــنود. دســته دیگر می گفتند آقا صدا نکنید 
ببینیــم چه می گویــد؟ ایــن از مراتــب نازله تقــوا بــود. خیلی از 
این هــا بعــد از گــوش دادن منقلب شــدند. قــرآن هدایتشــان 
کرد. بیخود نبود که خانه و قوم و خویش خود را ترک کردند و 

رفتند جلوی نیزه و شمشیر، همراه پیامبر جنگیدند.

 اول مظلــوم از انســان ها امیرالمؤمنیــن)ع( اســت و در 
دعاهــا دعای کمیــل. این دعا خیلــی مظلوم اســت. در تیراژ 
باال چاپ می شــود، هر مجلســی هم که بروید دعــای کمیل 

داریم. اواًل که وســط دعای کمیل، ســخنرانی می کنند که دعای کمیل می شود سه ساعت. 
دعای کمیل بیســت دقیقه اســت. ما حق نداریم دعای امیرالمؤمنین را بکنیم ســه ساعت. 
گر استادی نورانیتی داری، مختصر توضیح بده. وســط دعا هرچه شعر بلد است می خواند.  ا
همه بیچاره می شوند. جوان ها زده می شــوند. می گویند جوان نمی رود دعای کمیل. خوب 
تو نمی گذاری. مولــوی می گوید در قدیم موذن بــد صدایی بود. دیدنــد روزی صف بلندی از 
هدایا و تحفه ها تشــکیل شــده برای این موذن بدصــدا. تعجب کرد و علت را پرســید. گفتند 
همه این افراد در صف مســیحی هســتند. گفت چــرا برای من تحفــه آورده انــد. گفتند برای 
صدایــت. گفت صــدای مــن که بــد اســت. گفتنــد ایــن مســیحی ها شــش مــاه با یــک دختر 
مسیحی سر مسلمان شــدنش بحث داشتند. دختر اصرار داشــت که من می خواهم مسلمان 
بشــوم. مســیحی ها هم در طول شــش ماه نتوانســتند او را قانع کننــد. صدای تو را که شــنید 

گفت من اصاًل اسالم را نمی خواهم. این تحفه و هدایا قدردانی مسیحیان از توست.

شیطان را باید شــناخت. شــعار می دهند می گویند شیطان قوی اســت. نه شیطان قوی 
نیســت؛ ما شــیطان را رو می دهیــم. ما بچــه بودیم در محــالت و خانه هــای پر درخــت تبریز 
بــازی می کردیم. دیدیــم نالــه یکــی از بچه ها بلند شــد. دیدیــم یک بچــه عقرب پیدا شــد از 
مورچه کمی بزرگ تر. این بچه داشــت ســیاه می شــد طفلک. بچه عقرب از بند انگشــت هم 
کوچک تر بود. عقــرب فقط یک لنگه کفش می خواهد. شــما االن نمی توانیــد بگویید عقرب 
قوی اســت، ولی موذی اســت. رو بدهــی می آید در آســتین آدم. شــیطان هم ضعیف اســت. 
نگویید قــوی اســت. این طــور بگوییــد روبــه روی خــدا ایســتاده اید. شــیطان قوی نیســت، 

موذی است.

 خداوند در قرآن می فرماید بر بنده من کسی تســلط ندارد. تسلط شیطان بر کسانی است 
کــه دنبالــش می رونــد. جوانان عزیــز، اخالقتــان را زیباتــر بکنیــد، نمازهــا را مرتــب بخوانید، 

مسئله والدین را رعایت کنید و عمل به وظیفه بکنید مطمئن باشید شیطان می رود.

 آدم ایــن را متوجــه شــود که جــز خدا کســی جــواب مضطــر را نمی دهــد، همــه کارهایش 
درست می شود. دعای امن یجیب را با جان بخوانید!

آقایان حیفتــان نمی آید مادرها را اذیت می کنید؟ ســید رضی، جامــع نهج البالغه، پس از 
مرگ مادرش گفت: »بعد از این با کدام دســت بالها را رد کنم؟« دســت مادر کــه باال می رود، 
بالها از شــما دور می شــود. حیف نیســت ســر یک چیز جزئــی مــادر را می رنجانیــد؟ از مجلس 

روضه برگشته مادر را می رنجاند؛ قبول باشد!

ســفره خدا بزرگ اســت. پیرزن نابینایی جلــوی حضرت موســی را گرفت. گفــت دعا کن 
خدا چشــمانم را برگردانــد. حضرت موســی گفت باشــد. پیــرزن گفت دعــا کن جمالــم را هم 
برگرداند. حضــرت یک توقفی کــرد. با خــود گفت چشــمانش را خــدا داد، دیگــر زیبایی و... 

وحی آمد که موسی چرا فکر می کنی؟ مگر از تو می خواهد؟   

......
  خداوند در قرآن می فرماید بر بنده من کسی 

  تسلط ندارد. تسلط شیطان بر کسانی 
یز،    است که دنبالش می روند. جوانان عز
یباتر بکنید، نمازها را مرتب    اخالقتان را ز

  بخوانید، مسئله والدین را رعایت کنید و عمل به 
  وظیفه بکنید مطمئن باشید شیطان می رود
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گرســنه و جگرت تشــنه باشــد، این کار را بکــن، زیرا بــا این کار 
ک می کنــی و بــه ورود روح تــو فرشــتگان  شــرف منــازل را ادرا
خرســند می شــوند و خداوند جبار بر تو درود می فرستد.« و نیز 
فرمــود : »دل هــای خــود را گرســنه و بدن هــای خــود را برهنه 

بدارید شاید دل های شما خدای عزوجل را ببیند.«

مرتبهیقین
و در حدیــث معراج اســت کــه خداوند فرمــود: »یــا احمد صلی 
اهلل علیــه و الــه آیــا می دانی کــه میــراث روزه چیســت؟ عرض 
کرد : نــه؟ فرمــود: میــراث روزه کم خوارگــی و کم گویی اســت. 
ســپس فرمــود: ســکوت مــورث حکمــت می شــود و حکمــت 
مــورث معرفــت و معرفت مــورث یقین اســت و چــون بنده به 
کی نــدارد که چگونه بــر او می گــذرد؟ به  مرتبه یقیــن برســد با
ســختی یا به آســانی؟! بــرای او متفــاوت نیســت و ایــن مقام 
صاحبــان »رضا« ســت و هرکس به رضــای من عمل کند ســه 
خصلت مالزم حــال او خواهد بود: شــکری که آلــوده به جهل 
و نادانی نباشــد و ذکری که فراموشی در آن راه نیابد و دوستی 
که محبت مخلوقات را بر محبت مــن ترجیح می دارد و چون 
مرا دوست داشــت من هم او را دوســت خواهم داشت و خلق 
خودم را بــه محبت او خواهــم گماشــت و چشــم و دل او را به 
جالل و عظمت خود گشاده خواهم ساخت و از او علم خاصه 

خلق را مخفی نخواهم داشت.
در تاریکی هــای شــب و روشــنایی روز بــا او مناجــات خواهــم 
نمود تا این که گفتار او با ســایر خلق منقطع گردد و مجالســت 
او با آن ها بریده شــود و ســخن خــودم و کالم فرشــتگانم را به 
کــه از خلــق  گــوش او می رســانم و می شــنوانم و راز خــودم را 
خودم پنهان داشته ام بر او فاش می ســازم تا آن جا که فرمود: 
البتــه عقــل او را غــرق در معرفت خــود خواهم ســاخت و خود 
در مقام عقــل او جای خواهم گرفت. ســپس مرگ و ســکرات 
ع مــرگ را بــر او ســبک و آســان خواهــم  مــرگ و حــرارت و فــز
ســاخت تا آن که رو به بهشــت رانــده شــود و چــون عزرائیل بر 
او فرود آیــد بــه او بگوید آفرین بــر توـ  خوشــا به حال تــوـ  همانا 
خداونــد بــه تــو مشــتاق اســتـ  تــا آن کــه گویــدـ  خداوند بــه او 
می فرماید: این بهشــت من اســت در آن آرام گیــر و این جوار و 
همسایگی من است در آن منزل بگزین و روح در پاسخ عرض 
کنــد ای معبود مــن! خویشــتن را به مــن شناســاندی و من به 
شناســایی خلق تــو بی نیاز شــدم، به عــزت و جالل تو ســوگند 
گر خشــنودی تو در این باشــد که مــرا قطعه قطعــه کنند و به  ا
ســخت ترین صورتی که مــردم را بــا آن می کشــند مــرا )هفتاد 
بار( بکشــند رضای تو در نزد من محبوب تر اســت. تا به عزت 
و جالل خــودم ســوگند بیــن خــودم و بین تــو در هیــچ وقتی از 
اوقات مانع و حاجبی قرار نخواهم داد تا تو هر وقت بخواهی 

بر من آیی و همین قسم است رفتار من با دوستانم...«

کوریقلب
من گویم: در این اخبار اشاره و تصریحی به حکمت گرسنگی 
گر بیانــی مشــروح تر از ایــن بخواهی در  و فضیلــت آن اســت وا
آنچــه علمــای اخــالق از خــواص و فوایــد آن بیــان کرده انــد، 
نظــر کــن چــه آن هــا بــرای گرســنگی فوایــد عظیمــه ای ذکــر 

روزه تکلیف نیست...
»المراقبــات« نام کتابی از آیــت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی اســت. در این کتــاب مؤلف درباره 
مهم ترین اعمــال و مراقبــات در طول ســال بحث کــرده و نکاتی درباره ســیر و ســلوک و معارف 
ح کــرده اســت. بخش هایی از ایــن اثــر ارزشــمند مربوط بــه فضیلت گرســنگی  اســالمی را مطــر

روزه دار بر پایه حدیثی قدسی است که در ادامه آن را مرور می کنیم.
کرم)ص( مروی اســت فرمود: »جان های خویشــتن را به وســیله گرسنگی و تشنگی  از پیغمبر ا
به مجاهــده وادارید زیرا اجــر در این کار ماننــد اجر جهادکننده در راه خداســت. همانــا عملی در 
نزد خدا محبوب تر از گرســنگی و تشنگی نیســت.« و نیز فرمود: »در روز قیامت منزلت آن کس از 
شما در نزد خدا بیشتر است که گرسنگی او طوالنی تر و درباره خداوند سبحانه زیادتر تفکر کرده 
گر بتوانی وقتی ملک الموت )برای قبض روح تو( بیاید شکمت  باشد.« و نیز به اسامه فرمود: »ا

 آیت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی از فضایل رمضان می گوید
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نموده انــد کــه از جمله آن هــا صفای دل اســت زیرا »ســیری« 
بخــار را در دماغ زیاد می کند و شــبه مســتی عارض او می شــود 
و دل به ســبب آن از جریان در افکار و از ســرعت انتقال گرانی 
و ســنگینی می یابــد و باعث کوری قلــب می گردد و گرســنگی 
به خــالف آن ســبب صفــای قلــب و رقــت آن می شــود و دل را 
برای دوام فکری که متصل به معرفت باشــد مهیا می ســازد و 
برای آن نوری محســوس ظاهر می گردد و از رسول خدا)ص( 
روایت شده اســت که: »کسی که شکم را گرســنه بدارد فکرت 

او عظمت می یابد.« 
و از جمله فواید آن که شنیده ام زبونی، انکسار، زوال تندروی 
ح زیاد است که آن خود مبدأ سرکشــی است و چون نفس  و فر
خوار و زبون شــود، در برابر پــروردگارش آرام و خاشــع گردد. و 
از جمله شکســتن صــورت شــهوات و قوایی اســت کــه مورث 
گناهان کبیره مهلکه است چه منشأ بیشــتر از گناهان کبیره، 
ج اســت و شکســتن ایــن شــهوت  شــهوت کالم و شــهوت فــر

سبب نجات از مهلکات است.
ع، رفع خواب است که خواب ضایع کننده  و از جمله فواید جو
کــه ســرمایه تجــارت آخــرت آدمــی اســت. و  عمــری اســت 
کــه آن بــذر هــر خیــر و  گرســنگی ســبب دوام بیــداری اســت 
کمک برای تهجد و شــب زنده داری اســت که باعث رســیدن 
به مقــام محمــود اســت. و از جمله فواید، میّســر گشــتن تمام 
عبادات اســت که کم ترین علت آن، کمی احتیــاج به تخلیه 
ک و کمــی ابتال بــه امــراض مختلفه اســت،  و تحصیــل خــورا
زیــرا معــده خانه امــراض، و پرهیــز و کم خــوردن ســرآمد همه 
داروهاســت و تمــام این هــا محتاج الیــه انســان و عــوارض 
ک شــدگان از  کــت هال دنیــوی از مــال و جاه آن اســت کــه هال
کین  آن هاســت. و از جمله تمکن برای بذل مال و اطعام مسا
کن متبرکه و  و صله ارحام و انواع نیکــی وزیارت بیــت اهلل و اما

خالصه تمام عبادات مالی است.

 نعمتقرب
من گویــم: این هــا فوایدی اســت کــه عقول بشــر بــه تفصیل 
آن هــا احاطه پیــدا نمی کنــد، ویژه فایده نخســتین، زیــرا فکر 
در اعمال به منزله نتیجه و غیر فکر به منزله مقدمات اســت. 
و تفکــر عبــارت اســت از نفــس »ســیر« و غیــر از آن مقدمــات و 
معــدات بــرای »ســیر« اســت و بــه همیــن جهــت در بــاب فکر 
روایت شــده اســت ســاعتی تفکر بهتــر از عبــادت هفتاد ســال 
اســت و چــون ایــن مقدمــه بــرای شــما آمــاده گشــت، فوایــد 
بزرگی برای شــما نتیجه بخش خواهــد بود از جملــه آن که به 
علم قطعی بدانی که چرا خداوند گرســنگی را بــرای پذیرایی 
میهمــان خود اختیــار کرده اســت. بــرای آن که نعمتــی بهتر و 
باالتــر از نعمت قــرب و لقــا نیســت و گرســنگی از نزدیک ترین 
اســباب آن هاســت و بدانــی کــه روزه تکلیــف نیســت، بلکــه 
تشریفی است که موجب شکرانه توست و ببینی که در واجب 
ســاختن آن منتــی از حــی بــر توســت و مکانــت نــدای خدای 
تعالــی را در آیه صــوم از کتــاب خداشناســی و چــون بدانی که 
آن نــدا نســبت بــه تــو و دعــوت توســت بــه دار وصــال از آن 
لذت ببــری و بدانی کــه حکمــت در تشــریع روزه کم خوردن و 
ضعیف ساختن قوای بدن اســت تا آنچه را که در روزه متروک 

داشــته ای در شــب بخــوری بلکــه افزون تــر و از جملــه آن کــه 
چــون شــرافت مقصــود از روزه را دانســتی، بــر توســت کــه در 
تصحیــح و اخــالص در آن کوشــش کنی تــا فواید آن بــرای تو 

مسلم گردد.
و از جملــه آن کــه چــون مــراد از قــراردادن روزه و وجــوب آن را 
دانســتی، آنچه را که اســباب تکدر و ضایع ســاختن آن اســت 
خواهــی دانســت و می دانی کــه معنای آنچــه دربــاره آن وارد 
ک از خوردنی و آشــامیدنی  شــده چیســت که روزه فقــط امســا
نیســت و چون گرفتی بایســتی گوشت و چشــمت و زبانت نیز 
روزه باشــد ودر بعضی اخبار آمده است که حتی پوست بدن و 

مویت نیز باید روزه باشد.
از جمله آن که برای این عمل شایســته نیســت کــه فقط نیت 
برای دفع عقاب خداوندی باشــد و نیز سزاوار نیست که برای 
جلب ثــواب و دخــول در بهشــت نعیم باشــد، بلکــه حق نیت 
این اســت که روزه باعث نزدیکی بــه خدا و موصــل به قرب و 
جــوار و رضای اوســت و جعل این عمل برای این شــده اســت 
کــه آدمــی را از صفــات شــیطانی دور و بــه صفــات روحانییــن 
نزدیک ســازد و چــون این را دانســتی بــا کمی تفطــن خواهی 
دانســت که هر چه تــو را از احــوال و افعــال و اقــوال دور کننده 
از مراتب حضور باشــد، آن مخالف مراد موالی تو )از تشرف تو 
به این دعوت و ضیافت( اســت و نباید جلیل که تــو را به این 
تقرب و تشریف مشرف ســاخته است و به ســرائر تو و خطرات 
قلب تو عالم اســت از او غافــل باشــی )و حال آن کــه او مراقب 

توست( و از او اعراض کنی. )و حال آن که او رو به تو دارد(

معاملهباپروردگار
به جانم ســوگند که این کار در حکومت عقــل از قبایح عظیمه 
است که عاقل به آن رضا نمی دهد با رفیقش چنین معامله ای 
کند تا چه رســد به خالق منعم خود، ولکن از کمال رفق و فضل 
خداست که به سبب مانند این غفلت ها ما را محروم نمی سازد 
ج از وســع به آن ها  و با بندگانش مســامحه می فرمایــد و از خــار
تکلیف نمی نماید، ولی بندگان گرامی نیز بــا آقای خود در برابر 
هر حرام و واجبی معامله نمی کنند، بلکه با او به مقتضای حق 
ســیادت و آقایــی او عبودیت خود معاملــه می نماینــد وآنچه از 
این کمتر باشــد، از معامله لئیمان و مردمان پســت می شمارند 
و بالجمله در روزه خودشــان به آنچه امام صادق)ع( ســفارش 

فرموده است عمل می کنند و آن اموری است.
از جمله این کــه حالت تــو در حــال روزه ات این باشــد که خود 
ع و  ع و خشــو را مشــّرف به آخرت بینــی و حالتــت حالت خضو
انکسار و خواری باشــد و حالتت حالت بنده ترسان از موالیش 
ک از عیــوب و باطنــت مبــّرای از حیله و مکر باشــد و  و دلت پــا
از آنچــه غیر از خدا باشــد بیــزاری جویــی و در روزه خود والیت 
ک  خود را برای خدا خالص گردانی و از خــدای قهار حقًا بیمنا
باشــی و جــان و بــدن خــود را بــرای خــدای عزوجــل در ایــام 
غ  روزه ات بــذل نمایــی و دل خود را بــرای محبت و ذکــر او فار
گردانی و بدن خــود را برای عمــل به امــر او و آنچه تــو را به آن 
ح خــود را از محظورات  دعوت کرده اســت مهیا ســازی و جوار
و مخالفات، به ویــژه زبان را حتی از مجادله و ســوگند راســت 

محفوظ داری.  

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

    

در حدیث معراج 
است که خداوند 
فرمود: »یا احمد 
صلی اهلل علیه و 

اله آیا می دانی 
که میراث روزه 

چیست؟ عرض 
کرد : نه؟ فرمود: 

میراث روزه 
کم خوارگی و 

یی است.  کم گو
سپس فرمود: 

سکوت مورث 
حکمت می شود 
و حکمت مورث 
معرفت و معرفت 

مورث یقین است و 
چون بنده به مرتبه 

یقین برسد باکی 
ندارد که چگونه بر او 
می گذرد؟ به سختی 

یا به آسانی؟! 
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ـــم.  ـــات بســـیاری داری ـــه روای ـــا در ایـــن زمین دعایـــی داشـــت. م
بنابرایـــن آنچـــه کـــه در مـــاه مبـــارک رمضـــان وظیفـــه عبـــد 

ــا رّب خـــود اســـت. اســـت، ســـخن گفتـــن بـ

ماِهمخصوِصارتباِطدوطرفهخداوبندهاش
ایـــن مـــاه اختصـــاص بـــه رّد و بـــدل شـــدن ســـخنان بیـــن »رّب 
و عبـــد« و »عبـــد و رّب« دارد. از آن طـــرف، قـــرآن نـــازل شـــده 
ـــدهـ  را داریـــم  ـــاال رون اســـت و از ایـــن طـــرف هـــم قـــرآن صاعـــدـ  ب
کـــه عبـــارت اســـت از آن راز و نیازهایـــی کـــه بنـــدگان صالـــح 
ـــته اند  ـــا او داش ـــه اذن رّبـ  ب ـــقـ  ب ـــاّص ح ـــای خ ـــد و اولی خداون

و ســـخن گفته انـــد.
مـــا از آن ســـخن گفتن هـــا، بـــه »ادعیـــه ماثـــوره« ائمـــه اطهـــار 
ــا«  ــرآن« و »دعـ ــاه »قـ ــان مـ ــاه رمضـ ــاًل مـ ــم. اصـ ــر می کنیـ تعبیـ
ــه  ــم، همـ ــاه داریـ ــن مـ ــه در ایـ ــری کـ ــن آداب ظاهـ ــت و ایـ اسـ
بـــرای فراهـــم کـــردن زمینـــه همیـــن رابطـــه »رّب و عبـــد« و 
»عبـــد و رّب« اســـت تـــا این هـــا بـــا هـــم حـــرف بزننـــد؛ کـــه از 
پاییـــن بـــه بـــاال، یعنـــی از طـــرف عبـــد بـــه ســـوی رّب، تقاضـــا 
کـــه مـــا از آن تعبیـــر  و طلـــب و ســـؤال و درخواســـت اســـت 
می کنیـــم بـــه »دعـــا«. پـــس دعـــا ســـخنی بیـــن عبـــد و رّب 
ــد و از او  ــروردگارش صحبـــت می کنـ ــا پـ ــده بـ اســـت. یعنـــی بنـ

می کنـــد. درخواســـت 

بازشدندرهایآسمانورفعتمامموانعارتباط
رّبوعبد

ـــَماِء  ْبـــَواَب الَسّ
َ
کـــرم)ص( اســـت؛ »ِإَنّ أ روایـــت از پیغمبـــر ا

ــِر  ــی آِخـ ــُق ِإَلـ ــاَن َو اَل ُتْغَلـ ــْهِر َرَمَضـ ــْن َشـ ــٍة ِمـ ِل َلْیَلـ َوّ
َ
ــی أ ــُح ِفـ ـ ُتَفَتّ

َلْیَلـــٍة ِمْنـــُه«. حضـــرت فرمـــود: درهـــای آســـمان در اولیـــن 
شـــب از شـــب های مـــاه مبـــارک رمضـــان بـــاز می شـــود و تـــا 
ــود.  ــته نمی شـ ــاه هـــم بسـ آخریـــن شـــب از شـــب های ایـــن مـ
ایـــن یعنـــی چـــه؟ منظـــور از »ســـماء« در این جـــا آســـمان 
نیســـت! اشـــتباه نکنیـــد. »ســـماء« اشـــاره بـــه آن جهـــت 
ِعلـــوی از عوالـــم وجـــودی و آن نشـــئه برتـــر عالـــم وجـــود 
ــن  ــتیم. ایـ ــوت هسـ ــم ناسـ ــا« در عالـ ــن »دنیـ ــا در ایـ اســـت. مـ

عالـــم دنیـــا، پســـت تریِن عوالـــم وجـــود اســـت.
این کـــه در روایـــت فرمـــود کـــه خـــدا شـــب اّول مـــاه مبـــارک 
رمضـــان درهـــای آســـمان را بـــاز می کنـــد، یعنـــی چـــه؟ یعنـــی 
ــر وجـــودی هیـــچ  ــم برتـ ــه آن عوالـ ــد از ناحیـ ــد بگویـ می خواهـ
ـــع  ـــع و حاجبـــی در کار نیســـت. پـــس هـــر چـــه حجـــاب و مان مان

هســـت، از طـــرف مـــن اســـت.  

نمی خواهی 
جواب خدا را بدهی؟

آیت اهلل مجتبی تهرانی

ماهرمضان،ماهکالمرّبوعبد
مـــاه رمضـــان مـــاه کالم رّب و عبـــد اســـت. خـــدا در مـــاه مبـــارک رمضـــان بـــا تـــو صحبـــت کـــرده 
ــر هـــم قـــرآن را بـــه شـــما تحویـــل داده و گفتـــه  ــتاده و پیغمبـ ــر فـــرو فرسـ ــر پیغمبـ و کالمـــش را بـ
اســـت کـــه این هـــا حرف هایـــی اســـت کـــه خـــدا بـــا شـــما زده اســـت. خـــدا در ایـــن خطاب هایـــی 
ذیـــَن آَمُنـــوا«، دارد حـــرف می زنـــد و 

ّ
َهـــا اَل ُیّ

َ
ـــاس « و »یـــا أ َهـــا الَنّ ُیّ

َ
کـــه در قـــرآن هســـت، مثـــل »یـــا أ

بـــه مـــن و تـــو خطـــاب می کنـــد. قـــرآن را نـــگاه کـــن؛ از اول تـــا آخـــر او دارد بـــا تـــو حـــرف می زنـــد. 
ــه  ــو ســـخن گفتـ ــا تـ ــان بـ ــارک رمضـ ــاه مبـ ــی؟ او در مـ ــی جوابـــش را بدهـ ــو نمی خواهـ ــوب، تـ خـ
ـــاب  ـــه روایاتـــی کـــه در ب ـــر ب گ ـــذا شـــما ا ـــا او ســـخن بگویـــی. ل ـــد در همیـــن مـــاه ب ـــو هـــم بای اســـت، ت

مـــاه مبـــارک رمضـــان وارد شـــده اســـت، مراجعـــه کنیـــد، همیـــن مطلـــب را می بینیـــد.

اینماه سفارشبه»زیاددعاکردن«در
ــاَن  ــْهِر َرَمَضـ ــی َشـ ــْم ِفـ ــَن)ع( َعَلْیُکـ ــُر اْلُمْؤِمِنیـ ِمیـ

َ
ــاَل أ ــه »َقـ ــت کـ ــادق)ع( اسـ ــام صـ ــت از امـ روایـ

ـــه کثـــرت  ـــاد در مـــاه رمضـــان، ب ـــر شـــما ب ـــی)ع( فرمـــود: »ب ـــاء«؛ یعنـــی عل َع
ّ

ـــِتْغَفاِر َو الُد ـــَرِة ااِلْس ِبَکْث
دعـــا و اســـتغفار.« در روایـــت دیگـــر آمـــده اســـت: »َکاَن َعِلـــُیّ ْبـــُن اْلُحَســـْیِن)ع( ِإَذا َکاَن َشـــْهُر 
َعـــاِء«؛ یعنـــی حضـــرت امـــام ســـجاد)ع( در مـــاه مبـــارک رمضـــان 

ّ
 ِبالُد

ّ
ـــْم ِإاَل

ّ
َرَمَضـــاَن َلـــْم َیَتَکَل

اصـــاًل صحبـــت نمی کـــرد، مگـــر این کـــه تمـــام جمالتـــی کـــه از ایشـــان صـــادر می شـــد مضامیـــن 
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ع روزه داریم؛ روزه عــام، روزه خــاص و روزه خاص الخــاص. روزه عام همــان روزه ای  ســه نو
اســت که عموم مردم می گیرند؛ نمی خورند و نمی آشامند، اما متأســفانه به نامحرم هم نگاه 
می کند، گناه هم می کند، حجابش را هم مراعات نمی کند. بنابراین روزه عام روزه ای اســت 
که انســان تنها از امــوری کــه روزه را باطــل می کند خــودداری می کنــد و روزه اش هم درســت 

است.
روزه خاص روزه ای است که روزه دار عالوه بر این که از خوردن و آشامیدن خودداری می کند، 
اعضا و جوارحش هم روزه دارد؛ چشــمش را هم از معصیت می بندد، ســحر کــه روزه می گیرد 
نیت می کند کــه خدایا مــن همه اعضــا و جوارحم روزه اســت، گوشــم غیبت نمی شــنود، آواز 

حرام نمی شنود، زبانی غیبت نمی کند، نامحرم نگاه نمی کند و... این روزه خاص است.
در حدیث داریــم وقتــی روزه می گیری بایــد گوش تو هــم روزه باشــد)روزه خاص(، چشــمت 
هم باید روزه باشــد، پوســت بدنــت، صورت زنــان هم بایــد روزه باشــد، موی ســرت هم باید 
روزه داشــته باشــد، یعنــی خانم هــا وقتــی روزه می گیرنــد بایــد حجابشــان را رعایت کننــد. از 
مرجع تقلیدشــان هم بپرســند که حجاب چطوری اســت. مرجــع باید حجــاب را معلوم کند، 
نه رئیس جمهــور، رئیس مجلــس و یا مســئولین مملکت. آن هــا نمی تواننــد بگویند حجاب 
گر بگویند آن درســت نیست، مســئله با مرجع تقلید است. اســتفتاء کنند خانم ها،  چیست. ا
ببینند حجاب چیســت آن حجاب را مراعات کنند. روزه شــان درســت اســت امــا روزه خاص 
نیســت. خانم ها که می خواهند ماه رمضــان روزه بگیرند، باید از مرجع تقلیدشــان بپرســند، 

حجاب چه حجابی است، ماه رمضان آن حجاب را مراعات کنند.
روزه خاص الخاص باالتر از روزه عام اســت، روزه ای اســت که غیر از خدا هیچ چیز دیگری در 

دل روزه دار نباشد؛
ای یک دله صددله، دل یک دله کن

مهر دگران را ز دل خود یله کن
گــر در ماه رمضــان، غیر خدا کــس دیگری در دلمان نباشــد، نماز شــب؛ خدا، نمــاز جماعت؛  ا
خدا، پای منبر می نشــینم، درس می خوانم، روزه می گیرم، اصاًل به هیچ کسی توجه ندارم و 
همه کارها برای خدا باشــد؛ این روزه خاص الخــاص تحقق می یابد و از ایــن رو در دعا از خدا 
اِئِمیَن؛ یعنی خداونــدا، روزه مرا روزه خاص  ُهّمَ اْجَعْل ِصَیاِمــی ِفیِه ِصَیــاَم الّصَ

َ
می خواهــی »الّل

الخاص قرار بده.«

فرودگاه ایمان
برای نزول مالئکه

باید دل هــای خــود را برای خــدا خالــی کنیم، مالئکه شــب 
احیا فــرود می آینــد، ولی فــرودگاه دلمــان را پیــدا نمی کنند؛ 
تعلقات بــه مال، زن، بچــه و دنیا جایی برای نــزول مالئکه 
گر خالی باشــد، آن وقــت »تنزل  باقی نگذاشــته اســت، دل ا
گــر این گونــه نباشــد،  المالئکــة و الــروح« تحقــق می یابــد و ا
مالئکــه در شــب احیــا بــر دل شــما فــرود نمی آینــد؛ در مــاه 
رمضــان کاری بکنیــم کــه جــا بــرای نــزول مالئکــه داشــته 
باشــیم. مرحوم میرزا جــواد ملکــی تبریزی راجع به شــرایط 

روزه صحیح چنین گفته است:
نگاه)حــرام(  دروغ،  »غیبــت،  اســت:  آمــده  روایــات  در 
ـــ باعث  ـــ کم باشــد یــا زیادـ  پی درپــی، دشــنام دادن و ظلــمـ 
از  خــودداری  فقــط  روزه،  و  می شــود،  روزه  شــدن  باطــل 
خوردنی و آشــامیدنی نیســت، هنــگام روزه گوش، چشــم، 
زبــان و... بایــد روزه بگیرنــد. دســت و پایــت را نگهــدار و 
بســیار ســکوت کن مگر از خیر. و بــا نوکرت رفق و مــدارا نما. 
از جــدال و آزار رســاندن به نوکر خــودداری کن و وقــار روزه را 
داشــته باش و وقتــی روزه ای، با زمانی که روزه نیســتی باید 
بــا هــم فــرق داشــته باشــند.« رســول خــدا)ص( فرمودنــد: 
»آســان ترین چیــزی کــه خداونــد در روزه بــر روزه دار واجب 
کــرده، خــودداری از خوردنــی و آشــامیدنی اســت.« فقها به 
صحت روزه بعضی از آن ها فتوا داده انــد. جمع بین روایات 
کرم)ص( وارد شده و سخن فقها  باال با روایتی که از رســول ا
در این اســت که بگوییم منظور از صحــت در احادیث فوق 
این اســت که »چنین روزه ای مورد قبول خداوند اســت.« و 
منظور از صحت در کالم فقها این اســت که »چنین روزه ای 

قضای آن را ساقط می کند.«  

آیت اهلل  مجتهدی
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شــب قدر شــب نــزول اراده پــروردگار در کائنات اســت و تصــرف در 
کائنات به اختیــار امام اســت و این قــدرت کجا قابل قیاس اســت 
بــا قدرت هــای خارجــی و حکومت هــای خارجی کــه بنــی امیه در 
چندین ســال معین در بین مردم می کردند، حکومتی که ناشــی از 
شــهوت و نفس و خیاالت باطل و دنبالش آن عذاب های ســختی 

که از طرف پروردگار به آن ها می رسد.
ما به امت تو لیله القــدر دادیــم، روز تاج گذاری و بر تخت نشســتن 
امام اســت در عالم معنا، در هر زمان. در زمــان پیغمبر مالئکه نازل 
می شــدند خدمــت خــود پیغمبــر، در زمــان أمیرالمؤمنیــن خدمت 
أمیرالمؤمنین در زمان امام حسن، خدمت امام حسن، همین طور 
در زمان هــر یــک از اولیایی کــه دارای مقــام امامت بودنــد مالئکه 
خدمت آن امام می آمدند تا زمان امام زمان و هر شــبی از شب های 
لیله القــدر از اول شــب تــا اذان صبــح تمــام مالئکــه رحمــت نــازل 
می شــوند با جبرائیل، با روح، و آن وقت شــب، شــب روحانی است 
یک شب را انسان عبادت می کند از هزار ماه عبادت ثوابش بیشتر 
اســت، علت این کــه این همــه در روایــات، عجیــب روایاتی اســت 
گر کســی می خواهد روایات را ببیند تفســیر مجمع البیان، تفســیر  ا
صافــی، تفســیر برهــان، تمــام روایــات را جمــع کرده انــد باالخص 

تفسیر برهان، می فهمند که چه خبر است.
این همــه روایــات ترغیب می کنــد بر شــب قــدر، اولیــا، صالحین و 
مخلصین در تمــام مدت ســال انتظار می کشــیدند برای شــب قدر 
گر خدایا در امســال مــوت ما را مقدر کــردی، بگذار  و دعا می کردند ا
شــب قدر را درک کنیم و بعد بمیریم، تشنۀ شــب قدر بودند، چون 
کبر گفتن مثل  یک شــب عبادت ثواب هزار ماه عبادت، یــک اهلل ا
کبر بگوید، یــک روزه گرفتن  این اســت که انســان در هزار ماه اهلل ا
مثل این که هزار ماه روزه بگیــرد، یک خط آیه قــرآن خواندن مثل 
این که هزار ماه آیه قرآن بخواند، پس بنابراین چه مناسب بین آن 
افرادی که شمشــیر به کمر می بســتند و در راه خدا جهــاد می کردند 
هزار ماه یا هزار سال و در این شــب، شخص یک شب قیام می کند 

برای خدا، تمام آن معانی درش هست، تعجب نکنید.

راهیکهپیامبرگشود
این راهی است که پیغمبر باز کرده اســت؛ »بکم فتح اهلل.« این ها 
همه از بــرکات پیغمبر اســت، دریچه را باز کــرد نور بــه عالم افاضه 
شد، یک بچه می رود مکتب یک سال درس می خواند، یک بچه 

می رود شش سال می خواند به اندازه آن یک سال نمی فهمد.
افکار بشــر مگــر یک قســم اســت. یــک شــخص تیزهوش اســت، 
ســرعت انتقــال دارد، حافظــه اش قوی اســت، اســتعدادش قوی 
است، یک شخص کند است، یک شخص به یک شب می رسد، 
یکی به هزار ماه هم نمی رسد، پس تعجب نکنید که خداوند یک 
افاضه ای کرده اســت بــرای اّمــت پیغمبر آخر زمــان کــه در اثر یک 
شــب عبادت آن قــدر بهره هــای روحانــی و معنــوی ببرند کــه امم 
ســابق در بیش از هزار ســال این را نمی توانســتند ببرند »َلیَلُة اْلَقْدِر 
ْلِف شَهٍر«چرا؟ تفســیر می کند آیه، علتش را بیان می کند، 

َ
ْن أ َخیْر ّمِ

وُح« مالئکه نازل می شــوند، تنزل اصلش چی  ُل اْلَمَلئکُة َو الــّرُ تنَزّ َ «
ع اســت و ایــن داللت می کند که شــب  بوده اســت؟ تنزل که مضار

قدر، یک شبی نبوده در زمان پیغمبر تمام شده باشد، رفته باشد.
در هر سال دائمًا این شب قدر اســتمرار دارد، نازل می شوند مالئکه 
و روح، کــه موجودی اســت اعظــم از مالئکــه و اعظــم از جبرائیل، 

شب والیت امام 
در عالم معنا

تعبیری خواندنی از شب قدر به بیان عالمه طهرانی

مرحوم عالمه سید محمدحسین طهرانی در یکی از سخنرانی های خود به 
بحـث »شـب قـدر« و معنـا و مفهـوم واقعـی ایـن شـب پرداختـه اسـت. در ادامه 

گزیـده ای از ایـن سـخنرانی را می خوانیم.
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در این شــب، »من کل امــر«، از آن عالم امر نازل می شــوند و از 
آن عالم با خــود پایین می آورنــد، »من کل امر«، از هــر امری از 
ْن یُقوَل َلُه کْن َفیکوُن«، 

َ
راَد َشــیئًا أ

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ هر ملکوتی، »ِإّنَ

امر پــروردگار که در آن عالم قالب زده نیســت، متعین نیســت 
و مشــّخص نیســت ایــن مالئکــه، جبرائیــل و روح کــه بــا آن 
عالم مجرد ســنخیت دارند، نــازل می شــوند و از آن امر با خود 
می آورند به آســمان دنیــا و این جــا قالب می زنند و مشــخص 
می کنند و »َقَدر« می کنند یعنی اندازه اش را مشخص و معین 
می کنند و به این مناســبت می گوینــد »لیلة القدر«. َقــدر و َقَدر 
یــک معنــی دارد، از مــاده تقدیــر اســت یعنــی معیــن کــردن و 

مشخص کردن.
در این شــب همه چیز مشــخص می شــود، »َســاَلٌم ِهــی َحتی 
َمْطَلِع اْلَفْجِر«، این شــب سالم است، ســالم یعنی خالی بودن 
و عاری بــودن از هــر گزند و ناراحتــی و مرض جســمی و روحی 
و اصالح و سعه ای که انســان در این حال پیدا می کند، این را 
گویند سالم، سالم علیکم یعنی مطمئن باش که از ناحیه من 
بدی به شــما نمی رســد، »َســاَلٌم ِهی«، این شب ســالم است، 
یعنــی بــدی نیســت در ایــن شــب، جهنــم نیســت، معصیت 
نیســت، کفر نیســت، تاریکــی نیســت، شــیاطین نمی توانند 
ســراغ افراد بیایند، چون شــب قدرت و عظمت و بــروز و ظهور 
امام اســت در عالــم ملکــوت، شــیاطین همــه در بیغوله های 
خــود و در تاریکی هــا مخفــی شــده اند. شــب، شــب نور اســت 
از اول غــروب که این شــب شــروع می شــود، ابتدای شــب نور 
ازآســمان می آید و مالئکه نزول می کنند تا کــی؟ »َحتی َمْطَلِع 
اْلَفْجِر« تا هنگامی که فجر طالع می شود، سپیده آسمان را فرا 

می گیرد.
این شــب، شــب قدر اســت، در روایــات داریم که هر شــبی که 
عزیــز اســت روز آن شــب هم بــه دنبال آن شــب همــان حکم 
را دارد، روز نیمــه شــعبان حکم شــب نیمــه شــعبان دارد، روز 
جمعــه، در فضیلت بــه دنبال شــب جمعه اســت، روز قــدر به 
دنبال شــب قدر اســت، پس بنابراین »َســاَلٌم ِهی َحتی َمْطَلِع 
اْلَفْجِر« این مال شب بود، و کیفیت نزول مالئکه در شب قدر، 
اما آثار رحمانّیت و رحیمّیت، در روز قدر تا هنگام غروب ادامه 
دارد به دنبال آن افاضاتی که دیشــب از ســر شــب تــا به صبح 
شــده و واقعًا هم شــب خوبی بود خداوند علی أعلی انشاء اهلل 
مقدرات مــا را در این  شــب آن طــور تقدیر کنــد که مــورد رضا و 

پسند اوست. 

اسرارعالمملکوت
جبرائیل نازل شد و به پیغمبر خبر داد که ای پیغمبر بنی امیه 
از این منبر می رونــد باال، پیغمبر الزال کئیبــا حزینا حتی نزلت 
ْدَرئک َمــا َلیَلُة 

َ
نَزْلَناُه فــی َلیَلــِة اْلَقــْدِر*َو َمــا أ

َ
ــا أ هــذه الســورة »ِإّنَ

اْلَقــْدِر«، ای پیغمبر این دنیا بــه درد تو چه می خــورد، تو برای 
این دنیا آفریده نشده ای، این مقاماتی را که خدا در دنیا به تو 
داده، مال لذت رانی و ســورچرانی در دنیا نیست، »َفَرَءیَت ِإن 
م  ْغنی َعنْهُ

َ
ا کَاُنوْا یوَعُدوَن * َما أ ْعَناُهْم ِسِنیَن *ُثّمَ َجاَءُهم ّمَ ّتَ ّمَ

ُعون«، تو مال جای دیگر هســتی مــال عالم دیگر  ا کَاُنوْا یَمّتَ ّمَ
هستی، علی بن ابیطالب مال این عالم نیست، دخترت زهرا 
مال این عالم نیست، فرزندان تو مال این عالم نیستند، مال 

جاهای دیگر هستند، ما برای آن ها شب قدر قرار دادیم یعنی 
چه؟ یعنی چشــم امام حســن، امــام حســین اوالد تــو را به آن 
عالم باز کردیم، وقتی بــه آن عالم باز شــد، دیگر نعمت های 
این عالم در نزد آن ها صفر اســت، مشــقات و مصائبــی که در 
این دنیــا می بینند برای رضــای خدا بــرای آن ها لذت بخش 
اســت، آن ها دنبــال جهــاد می روند، نــه این که جهــاد دنبال 
آن ها حرکت  کنــد، دنبال انفاق و دســتگیری از ضعفــا و ایتام 
می رونــد، نه این کــه به واســطه عــرض حاجــت در مضیقه و 

مأخوذ به حیا شوند و حاجت کسی را برآورده کنند، نه! 
آن کســی که چشــمش باز شــد به اســرار عالم ملکــوت، دیگر 
بــرای ایــن دنیــا ارزشــی قائــل نیســت و واقعــًا هــم مطلــب 
همین طور اســت. آخــر آن کســی که مثاًل فیــروزۀ درجــه اعلی 
نیشــابوری که هر قیراط آن مبالغی قیمت دارد و به دســت او 
می رســد و می شناســد، آیا او را رها می کند و مــی رود در میدان 
گــردن بعضــی از  کــه بــه  مهره فروش هــا از ایــن مهره هایــی 
حیوانــات می بندند، یکــی از آن ها را به دســت ببنــدد و برای 
گــر ایــن کار را بکنــد کــه صحیــح نیســت،  انگشــتر بگــذارد؟ ا
نمی رود ســراغ آن، کســی کــه مــزه گوشــت خالــص و طّیب و 
طاهر را چشــیده، ایــن دنبــال مــردار و جیفه نمــی رود، جیفه 
مال ســگان اســت که دسترســی بــه آن گوشــت های طیب و 
طاهر ندارند و حسشــان هم بــرای درک آن گوشــت های تازه 
ک این ها نیســت، ریاســت های دنیا، شهوات  نیســت، خورا
دنیا، لذت های دنیا که منغمر اســت در معاصــی، این ها مال 
افرادی اســت که بویــی از عالم ملکــوت و رحمــت نبرده اند، 
گر دریچــه ای از آن عالم به قلب آن ها باز شــود، بــه هزار هزار  ا
برابر از این معاصی توجه نمی کننــد و لذا ببینند خداوند برای 

پیغمبرش که بهترین موجود است چنین مقدر کرده است.
أمیرالمؤمنین در نهج البالغــه می فرماید: ببین ای انســان با 
گر این ها  انصاف، خدا برای پیغمبرش چه مقدر کرده است، ا
بد بود خــدا برای بهترین موجود، گل ســر ســبد عالم کائنات 
و حبیــب خــود مقــدر نمی کرد. پــس چــون این هــا را بــرای او 
مقدر کرده اســت، بالمالزمه بدان برای آن افــرادی که دنیا را 
برای خود گســترش داده و در شــهوات و غفالت غوطه ورند، 
آن هــا در نکبــت و تاریکی زندگــی می کننــد، اســاس زندگانی 
خوردن و آشامیدن، شــکم پرکردن، خوابیدن و خرخر کردن 
نیســت، این حیات، حیات حیوان است. انسان یک حیات 
دیگر دارد بر اساس شــرف و فضیلت، می خواهد انسان دچار 
گرفتاری و مصیبت بشود اشکال ندارد، می خواهد در راه خدا 
کشته شــود اشــکال ندارد، باالخره عالم باید به خدا برگردد یا 
به این صــورت یا بــه آن صورت. شــهادت برای سیدالشــهدا 
عیب نیســت؛ این فخــر اســت، اصــاًل خداوند یــک مدالی به 
ســینه ســید الشــهدا زده اســت، این مدال را کســی نمی تواند 
تحمل کند مگر سیدالشهدا، عالی ترین مدال است که به آن 
حضرت داد، عالی تریــن مدال را به حضرت امام حســن داد، 
عالی ترین مدال را به حضرت سجاد داد، دیگران نمی توانند 
تحمل کنند، نمی توانند این بار را بکشند، این می تواند این 
بار را بکشد که چشمش، گوشش و قلبش بر اسرار عالم غیب 
َســْوا َعلی مــا فاَتکــْم َو ال َتْفَرُحوا ِبما 

ْ
اطالع پیدا کرده »وِلکیال َتأ

کْم« بر سّر هویدای قلب او نشسته است.   آتا

شب قدر، شب 
سالم است، یعنی 

بدی نیست در 
این شب، جهنم 
نیست، معصیت 

نیست، کفر نیست، 
یکی نیست،  تار

شیاطین نمی توانند 
سراغ افراد بیایند، 
چون شب قدرت 
و عظمت و بروز و 
ظهور امام است 

در عالم ملکوت، 
شیاطین همه در 

بیغوله های خود و 
یکی ها مخفی  در تار

شده اند. شب، شب 
نور است
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وفقرمردم شریکبودندرسختیهایروزگار
مشهور اســت که علی برای خویش آجری بر آجری، خشتی 
بر خشــتی، چوبی بر چوبــی ننهــاد و از این کــه در قصری که 
در کوفــه بــرای او مهیــا بــود زندگی کند، ســر بــاز زد تــا محل 
زندگــی اش از مســکن نیازمنــدان بســیاری کــه در بدبختی 
زندگــی می کردنــد، برتــر نباشــد. ایــن ســخن علی اســت که 
را  »آیــا خویــش  زندگــی اش سرچشــمه می گیــرد:  از روش 
کنــم و در  بــه این کــه مــرا امیرالمؤمنیــن می نامیــد قانــع 

سختی های روزگار شریکتان نباشم؟«
علــی تصریــح می کنــد کــه از غــذای خوشــگوار، لبــاس نــرم 
و مســکن بارفــاه ناخشــنود نیســت. امــا از آن جهــت از آن 
گر چنین کنــد، بین مــردم نیازمندانی  دوری می گزیند کــه ا
وجود دارند که از آنچــه او از آن بهره مند می شــود، بهره مند 
نمی شــوند. ایــن تصریــح دلیل بــر این اســت که نخســتین 
گســترش امکانــات زندگــی بــرای مــردم اســت  عالقــه وی 
و تــا زمانی کــه بین مــردم فــردی وجــود داشــته باشــد که با 
ســیری آشــنایی ندارد و انتظار قرص نانــی را نــدارد، بر رهبر 
ایــن جماعــت الزم اســت آنچــه را آنــان تحمــل می کننــد، 
تحمل کنــد و رنجــی را که آنان می برند، بچشــند؛ تــا زمانی 
که ســایه فقر از ســر آنان کنار رفت، و آن گاه از ســر او هم کنار 
برود؛ وگرنــه چه مفهومــی برای رهبــری و والیــت می ماند؟ 
بــا ســختی های فقــر  نــگاه علــی  دشــواری های روزگار در 

مساوی است.

فریاد عدالت
و شخصیت امام علی)ع( به روایت نویسنده مسیحی شـاعر  نویسـنده،  جـرداق،  جـرج 

نمایشـنامه نویس مسـیحی لبنانـی اسـت کـه 
بسـیار  علـی)ع(  حضـرت  بـه  مـادرش  و  پـدر 
ارادت داشـتند و بـر سـردر خانـه خـود سـنگی را نصـب 
ال  علـی،  اال  فتـی  »ال  جملـه  آن  روى  کـه  بودنـد  کـرده 
جـرداق  جـرج  بـود.  شـده  حـک  ذوالفقـار«  اال  سـیف 
حضـرت  وصـف  در  درگذشـت،  پیـش  سـال  چهـار  کـه 
علـی)ع( می گویـد: »ای روزگار کاش می توانسـتی همـه 
قدرت هایـت را، و ای طبیعـت، کاش می توانسـتی همـه 
اسـتعدادهایت را در خلـق یک انسـان بـزرگ، نبوغ بزرگ 
و قهرمـان بـزرگ جمـع می کـردی و یک بار دیگر به جهان 
ما یک علی دیگر می دادی.« او با نوشتن کتابی درباره 
امـام علـی)ع( بیـن شـیعیان شـناخته شـده اسـت. کتـاب 
مشـهورترین  االنسـانیه«  العدالـه  صـوت  علـی  »االمـام 
کتـاب اوسـت کـه در 5 جلـد بـا عناویـن »علـی و حقـوق 
و سـقراط«،  فرانسـه«، »علـی  انقـالب  و  بشـر«، »علـی 
»علـی و دوران زندگانـی اش« و »علـی و قومیـت عربـی« 
بـه زبـان فارسـی منتشـر شـده اسـت. نکاتـی از سـخنان 
جـرداق در کتـاب »امـام علـی صـدای عدالـت انسـانی« 
بـه توصیـف شـخصیت و بزرگـی  کـه در آن  وجـود دارد 
حضـرت علی بـرای وجدان های بیدار انسـانی پرداخته 

می خوانیـد. ادامـه  در  اسـت، 

سهیل صدقی زاده
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دشنامندادنحتیبهدشمن
در روزهای جنگ صفین می شنید که یارانش شامیان را به 
خاطر نیرنگ بازی و خدعه ورزی شــان دشنام می دهند. به 
آنان گفت: »من از این که زشــت گو باشــید ناخشــنودم. ولی 
گر کارهای آنــان را بازگویــی کنید و چگونگی آن هــا را بیان  ا
کنید، سخنانتان راســت تر و در بیان غدر رساتر خواهد بود. 
به جای دشــنام دادنشــان، بگوییــد: »خداوندا! خــون ما و 
آنان را حفظ کن. بین ما و آنان آشتی برقرار فرما. از گمراهی 
نجاتشــان بده تا حــق را از نادانی باز شناســند و از کســی که 

سخن از سر ستم و تجاوز می زند، دوری کنند.«

رویلیاقت زمامداریوحکومتاز
در نــگاه علــی بــن ابــی طالــب، زمامــداری حقی نیســت که 
خــدا بــه بشــری داده باشــد و او و خویشــان او هرگونــه کــه 
در  بعدهــا  ببرنــد؛ چنان کــه  پیــش  بــه  را  آن  می خواهنــد 
کمیت امویان و عباســیان شــد و چنان که در تاریخ قرون  حا
وســطی اروپا بود و آنان والی یا پادشاه را ســایه خدا در زمین 
می شــناختند و اراده زمامدار را همان اراده آفریننده آســمان 
می دانســتند کــه در آن به شایســته ها نگاه نمی شــود. بلکه 
زمامــداری در نــگاه علــی از آِن توده هاســت، بــه هرکس که 
بخواهنــد می دهنــد و از هرکس کــه بخواهنــد می گیرند؛ به 
کارهای شایســته پاداش و به ناشایســت ها کیفــر می دهند. 
کم  گــر تو را از روی توانمنــدی و عافیت، حا علی می گوید: »ا
کردند و بر تو اتفاق نظر کردند، زمام کارهایشــان را به دست 
گــر اختــالف کردند، بــه حال خودشــان رهــا کن.« و  بگیر و ا
گــر  گــر نپذیرفتندتــان نپذیریــد و ا نیــز می گویــد: »بنگریــد، ا
قبولتان داشــتند، همکاری کنید. هرکدام از حــق و باطل را 

طرفدارانی است.«

محترمشمردنحقوقانسانواحترامبهآزادی
عقیده

در نــگاه علــی، انســان بــودن دلیــل کافــی اســت بر ایــن که 
شــخص محتــرم، محبــوب و مــورد توجــه باشــد و حقــش 
محترم شــمرده شــود. در نامــه اش به کارگــزار خــود در مصر 
می نویســد: »بــر مــردم چــون درنــده ای زیــان آور نبــاش که 
خوردنشان را غنیمت بشــماری، زیرا آنان دو گروه هستند؛ 
ع تــو. آن  یــا بــرادر دینــی تــو هســتند یــا در آفرینــش هم نــو
گونه ای که دوســت داری خداونــد نظر عفو و گذشــت خود 
را شــامل تو کند، نظر عفو و گذشت خود را شــامل آنان کن. 

از گذشت پشیمان مباش و به کیفردهی شادمان نشو.«
آزادی عقیــده دینــی، در قانــون امــام علــی، حقــی از حقوق 
کــه آزادی تجزیه ناپذیــر اســت،  انســانی اســت و از آن جــا 
نمی شود انســان از ســویی آزاد و از ســوی دیگر در بند باشد. 
بنابرایــن مســلمان، بــرادر مســیحی اســت، چــه بخواهــد و 
چه نخواهــد؛ زیرا انســان برادر انســان اســت، چــه خوش و 
گــر قرب بــه فضیلــت در قانون  چه ناخوش داشــته باشــد. ا
گــر آزادی  امــام علــی دربــاره آزادی، معیــار اصلــی نباشــد و ا
شرافتمندانه حق مقدسی در نظر او نباشــد، وی هرگز آنانی 
را که در راه مســیح گام می زنند، همچون کســانی که در راه 

محمد قدم بر می دارند، ســتایش نمی کرد. بسیاری از مردم 
علــی را دیدند که عمامه ســبز خــود را بر ســر کرده اســت و در 
مســجد مدینه با تمام جدیت این ســخنش را تکــرار می کند 

که: »هرکس پیرو انجیل را بیازارد، مرا آزرده است.«

تنفرازجنگوتالشبرایصلحودوستی
به این ناله دل علی گــوش کنید: »ای انســان! چه چیز تو را 
با نابودی خویشتن مأنوس ساخته است؟ آیا از خواب بیدار 
نمی شــوی؟« در زندگی علــی تنفــر از تجــاوز، جنگ افروزی 
و کشــت و کشــتار و ســتایش یک رنگی، دوســتی و برادری، 
در گفتــار و کردارش دســت به دســت هــم داده اســت. او به 
همــکاری بــرای صلــح و تــالش بــرای تحقــق آن دســتور 
می دهــد، زیــرا »در صلــح، امنیــت شــهرها نهفتــه اســت« و 
بــه ناخشــنود داشــتن جنگ فرمــان می دهــد و خــودش نیز 
جنــگ را ناخوش مــی دارد، زیــرا جنــگ تجاوزگری اســت و 
»تجاوزگــری بــر بنــدگان زشــت اســت« و در هــر حــال زیان، 
کــه دشــمنی  نتیجــه حتمــی ایــن تجــاوز اســت: »هرکــس 
کاشــت، زیان درو کرد.« چون نتیجه جنــگ بدبختی برای 

همه آدمیزادگان است؛ برای پیروز و شکست خورده.

گاه انسانیآ تااز گوششنوابهدنیایتبسپار
شوی...

چرا گوش شــنوا بــه دنیایت نمی ســپاری تــا از پدیــده بزرگی 
گاهت ســازد که دنیــا از افرادی چــون او در بین نســل ها به  آ
ندرت ســخن می گویــد؟ چــرا گــوش دل و خــرد بــه دنیایت 
نمی دهــی کــه در ژرفــای وجــودت خبــر از مــردی آورده کــه 
داســتان دریادلــی او را در وجــدان خــود دارد؟ دریادلــی کــه 
چنان اوج گرفت که دنیا برایش خوار شد و زندگی کم ارزش 
ع و غروب  و پســران، خویشــان، مال، قــدرت و دیــدن طلــو
خورشــید در دیــده اش بی اهمیــت شــده اســت. چــرا از دنیا 
درباره اندیشــه ای نپرســیده ای که برای انســان، روشــی در 
حکمت به بار آورده است که از بهترین روش های روزگاران 
و از نتایــج ارزشــمند آن هاســت؟ پیشــینیان آن را بــه یــادگار 
نهادنــد و فرزنــدان و نــوادگان آن را بــه ارث بردنــد و گرد آن 

حلقه زدند.
کــه از ده قــرن و انــدی  آیــا خــرد نیرومنــدی را می شناســی 
پیــش، ایــن حقیقــت بــزرگ اجتماعــی را بنیــان نهــاد و بــر 
پندارهایی که هزاران ریشه دارد، خط بطالن کشید و اعالم 
کرد: »هیــچ نیازمندی گرســنه نمی ماند مگر بــه خاطر آنچه 
برخورداری از آن بهره مند شــده اســت.« و برای تثبیت این 
حقیقــت چنیــن افــزود: »هیــچ گاه نعمتــی انباشــته ندیدم، 
جز آن کــه در کنــارش حق از دســت رفته بــود.« او بــه یکی از 
کارگزاران خــود درباره احتــکار، این بن مایه زیــان اجتماعی 
کمان راهی زیانمند و  چنین نوشــت: »احتکار برای توده حا

عملی ناشایست است؛ از احتکار پیشگیری کن.«

آیابزرگیرامیشناسی...
آیا بزرگی را می شناســی کــه خــرد کارای او از قــرن ده و اندی 
پیــش، او را بر کشــف راز درســت انســانیت راهنمایــی کند و 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   

در نگاه علی بن 
ابی طالب)ع(، 

زمامداری حقی 
نیست که خدا به 
بشری داده باشد 

یشان  و او و خو
او هرگونه که 

می خواهند آن را به 
پیش ببرند؛ چنان که 

بعدها در حاکمیت 
یان و عباسیان  امو
شد و چنان که در 

یخ قرون وسطی  تار
پا بود و آنان  ارو

والی یا پادشاه را 
سایه خدا در زمین 
می شناختند و اراده 

زمامدار را همان 
یننده آسمان  اراده آفر
می دانستند که در آن 

به شایسته ها نگاه 
نمی شود



ماه خدا

خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲ 54

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یخ و  در نگاه تار
حقیقت، تفاوتی 

ندارد، که تو این مرد 
بزرگ را بشناسی 

یا نشناسی، چون 
یخ  حقیقت و تار

گواهی می دهند که 
وجدان شرف پدر 
شهیدان، علی بن 
یاد  ابی طالب، فر

عدالت، انسانیت و 
شخصیت جاودان 

شرق است

کمان  با انســان ها پیوند ژرف داشــته باشــد؛ در حالی کــه حا
کــه انســان ها  روزگار و پادشــاهان زمانــش جــز در فضایــی 
نردبان و ابزارشــان باشــند، برایشــان ارزشــی قائــل نبودند؟ 
ترســیم  بــرای  را  ایتالیایــی  کشــاورز  زن  یــک  رافائــل  گــر  ا
تصویــر مریــم عــذرا، مــادر مســیح، برگزیــد تــا هــر آنچــه را از 
اراده اش  در  و  داشــت  دوســت  انســانی  کرامــت  مفهــوم 
گوتــه در  بــود، در آن چهــره بنمایانــد و تولســتوی، ولتــر و 
دســتاوردهای فکری و اجتماعــی خود، روح آنچــه را رافائل 
در ایــن چهره پــردازی اش نهــاده بــود، بــه کار گرفتنــد. این 
بزرگ مــرد، صدهــا ســال پیــش از آن پیشــی گرفته اســت؛ با 
همــه تفاوت هایــی کــه روزگار ســخت او بــا شــرایط مســاعد 
اینان، و جامعه بســته او با جامعه های باز آنان داشــت. او با 
پادشــاهان، امیران، والیان و ثروتمندانی کــه راه ملت های 
ســتمدیده و خوارشــده را با بیهوده گرایی ســد کرده بودند در 
ستیز بود. با سوگند می گفت: »سوگند به خدا حق ستمدیده 
را از ســتمگرش خواهم گرفت و ستمگر را افســار زده به جاده 
حــق خواهــم کشــید، گرچــه آن را خــوش نداشــته باشــد.« 
گاهی  آن گاه فریــاد نجات بخشــی را کــه گویــای معرفــت و آ
گری افسارگســیخته و غــرق در پوچی و نیز  به حقیقت افشــا
واقعیت ملت گرسنه و بدبخت است، بر سر امیران هوس باز 
می کشید و با گزیده گویی که گویا فریاد تقدیر بود، می گفت: 
»زیردســتانتان باالدســت و باالدســتانتان زیردســت خواهد 
شــد و از این ســخن هدفــی جز اشــاره صریــح بــه محرومیت 
و  شــرارت  شــیطان های  و  نعمت هــا  از  مــردم  توده هــای 
کــه در زیــر لبــاس تیــول داران،  دیوهــای ســتم و نیرنگــی 

کمان و احتکارگران پنهان بودند نداشت.« حا

آیادربارهحاکمیپرسیدهای...
کــه خــودش را از خــوردن  کمــی پرســیده ای  آیــا دربــاره حا

نان برحــذر می داشــت، از بیــم این کــه در جاهای بســیاری 
شــهروندانی بودنــد کــه شــکم ســیر نبودند، یــا از پوشــیدن 
لباس نــرم دوری می گزید چــون در بین ملت کســانی بودند 
که لباس زمخت می پوشــیدند و از گردآوردن درهمی پرهیز 
می کرد چــون در بین مــردم فقــر و نیازمندی وجود داشــت؛ 
و آن گاه بــرادش را بــه خاطــر عــدم تحمــل رنجــی در پی به 
دســت آوردن دیناری از مــال مردم بــود، مورد مواخــذه قرار 
می داد و یاران و پیــروان و والیانش را به خاطــر آن که قرص 
نانی از ســفره ثروتمندی می خوردند، مورد بازخواســت قرار 
می داد. زیرا احتمال داشــت که آن قرص نان رشــوه باشد و 
آن ها را تهدید می کرد و می ترســاند و به یکــی از زمامدارانش 
گر  پیغــام می فرســتاد که بــه خدا ســوگند خورده اســت کــه ا
وی به مــال مــردم به مقــدار انــدک یــا زیــاد خیانــت ورزیده 
باشــد، چنان بر او ســخت خواهــد گرفــت کــه او را کم بهره، 

سنگین بار و ناتوان سازد.
او زمامــدار دیگــر را بــا ایــن عبارت هــای زیبــا، کوتــاه و گویــا 
مــورد خطــاب قــرار مــی داد: »بــه مــن خبر رســیده اســت که 
زمین زیر پایت را لخــت کردی و هر چه زیــر پایت بود گرفته 
کنون گزارش حســابت را به من بفرســت.« و  و خــورده ای، ا
فردی را کــه به حســاب مســتضعفان در پی ثروتمند شــدن 
و رشــوه گرفتن بــود، می گویــد: »از خدا پــروا کن و امــوال آن 
گر چنین نکنــی و خداوند  مردم را به خودشــان باز گــردان. ا
مرا بر تو مســلط ســازد، درباره تو بــه درگاه الهی عــذر خواهم 
داشت و با این شمشــیرم که هر کســی را که با آن زده ام وارد 

جهنم شده است، تو را خواهم زد.«

آیابینمردمفرمانرواییرامیشناسی...
آیا بین مــردم فرمانروایی را می شناســی کــه در روزگار خود، 
خــودش گنــدم را آرد کنــد و از آنچــه آرد کــرد، نــان خشــکی 
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فراهــم آورد و آن را بــا زانویــش بشــکند و بخــورد یــا کفــش 
خودش را خود پینه بزند و چنان کــه گفتیم هرگز از مال دنیا 
چیزی برای خود جمع نکند؟ چون همه همت او در آن بود 
که حق مستضعفان، ســتمدیدگان و فقیران را از بهره کشان 
و احتکارگــران باز پــس بگیرد و زندگــی آنان را پــاس بدارد تا 
با کرامــت روزگار بگذرانند و در پی آن نباشــد که خود شــکم 
ســیر، لباس پوشــیده و خــواب راحت داشــته باشــد؛ چرا که 
بین مردم »کسانی هســتند که امید به قرص نانی ندارند« و 

»شکم هایی تهی و دل هایی اندوه بار وجود دارد.«

قلمروعدالت،بزرگمردیرامیشناسی... آیادر
گر همه  آیا در قلمرو عدالــت، بزرگ مردی را می شناســی که ا
کنان زمیــن علیــه او باشــند، او همچنــان بــر حــق پــای  ســا
گر کوه و دشــت را انباشــته کنند، باز  فشــارد؟ و دشــمنان او ا
کتسابی  هم بر باطل باشــند؟ زیرا عدالت در وجود او مقوله ا
نبود، گرچه بعدًا در روش او به یک مذهب تبدیل شد، یک 
برنامه ریزی نبود که سیاســت آن را تقریر کرده باشد، گرچه 
این نیز یکــی از جنبه هــای مفهوم عدالــت در نظــر او بود، و 
یــک راه نبــود کــه او بخواهد بــرای دســتیابی به صــدارت، 
گاهانــه آن را بپیماید، گرچــه او آن را پیمــود و در نتیجه در  آ
دل خوبان جــای گرفت. بلکــه عدالت در ســاختار وجودی 
او اصلی بــود کــه با دیگــر اصــول وجــودی اش متحــد بود و 
سرشــتی بود که نمی شــد از آن درگذرد و علیه آن اقدام کند؛ 
گویی که این عدالت ماده ای بود که ساختار وجودی اش از 
آن برآمده بود و چــون خونی در رگ ها و روحــی در وجودش 

بود.

آیافرمانرواییرامیشناسیکهازحرمتدشمن
ودعوتبهنیکیبگوید...

آیا بین مــردم فرمانروایی را می شناســی که همــه ابزار ثروت 
و پادشــاهی نــزد او بــه گونــه ای مهیــا شــده باشــد کــه برای 
دیگــران مهیــا نمی شــود، امــا او همــواره از همــه آن ابــزار و 
عوامــل دوری کنــد و آن هــا را رهــا ســازد؟ همــه آرایه هــای 
شرافت نسب در او جمع باشــد، اما او بگوید: »هیچ شرافتی 
چون فروتنی نیســت« و دوســتداران او، او را دوســت بدارند 
و او بگویــد: »هرکــس مــرا دوســت مــی دارد بــرای خــود از 
فقــر لباســی بــدوزد« و عــده ای در دوســتی او غلــو کننــد و او 
ک اســت« و آن گاه  بگوید: »در مورد من دوســتدار غالی، هال
خویشــتن را مــورد خطــاب قــرار داده و بگویــد: »پــروردگارا، 
آنچــه نمی دانیــم بــر مــا ببخــش« عــده ای او را در جایــگاه 
خدایــی نشــاندند، ولــی او آنــان را بــه ســخت ترین شــکل 
مجــازات کــرد. و عــده ای او را ناخــوش داشــتند و او بــا آنان 
چون برادری خیرخواه برخــورد کرد. آنان بــه وی بد گفتند 
و یاران او در برابر آنان به بدگویی پرداختنــد. اما او به یاران 
خود گفت: »دوســت ندارم که بدگو باشــید« با او به دشمنی 
برخاســتند، بر او بد کردند و حرمت چیــزی را در حق او پاس 
نداشــتند و علیه او دســت به پیــکار زدند. امــام او می گفت: 
»بــرادرت را بــا احســان و نیکویی ســرزنش کن و بــا انعام به 
او، او را بازگــردان« و »هرگــز بــرادر تــو در قطــع پیونــد قوی تر 

از تــو در برقــراری پیوند نباشــد و در بــدی کردن به تــو، از تو 
بــر نیکی کردن بــه او تواناتر نباشــد« به او ســفارش همراهی 
هرچند کوتاه مدت با پــاره ای از گناهــکاران به خاطر حفظ 
کمیت کردنــد. اما او گفت: »دوســت تو کســی اســت که  حا
تو را نهی کند و دشــمن تو کســی اســت که تو را گول بزند« و 
گر چه بر تو زیان رســاند، بر دروغگویی  افزود: »راستگویی ا

گرچه به تو سود دهد پیش دار.«

تاریخوحقیقتبراینصدایعدالتانسانی
شهادتمیدهند

کســانی کــه خوبی هــای او شــامل حالشــان شــده بــود بــا او 
جنگیدنــد. امــا او خطــاب بــه خویــش می گفــت: »تشــکر 
کــردن بــاز نــدارد.« نــزد او  کســی تــو را از نیکــی  نکــردن 
از نعمت هــای دنیایــی ســخن بــه میــان آوردنــد. او بــه 
گوینــده آن نگاهــی کــرد و گفــت: »پســندیده ترین نعمت، 
خوش اخالقی اســت.« بار دیگر نزد او آمدند و به او پیروزی 
کمان را پیشــنهاد کردند، امــا او گفت: »آن کس  به روش حا
که بــه وســیله گنــاه پیــروز شــده، پیــروز نیســت و چیــره به 

وسیله شر، شکست خورده است.«
او از بدی های دشــمنانش آن قدر که دیگران نمی دانستند 
گاه بود، اما از آن ها چشــم می پوشــید و خاطرش را از آن ها  آ
تهــی می کــرد و بــا خــود زمزمــه می کــرد کــه: »شــریف ترین 
رفتارهــای شــخص کریــم، غفلــت از چیزهایی اســت که از 
آن هــا خبــر دارد.« دشــمنان و دوســتان نادانــش روزگار را 
چنان علیه او تجهیز کردند که در دل هر کسی می توانست 
موجــب بدبینــی بــه مــردم شــود، امــا او همــواره می گفــت: 
»ســخنی که از زبان کســی بیرون می آید، تا جایی که راهی 
برای حمــل آن به نیکــی پیدا می کنــی، هرگــز آن را به بدی 

حمل نکن.«
»در نــگاه تاریــخ و حقیقــت، تفاوتــی نــدارد، که تــو این مرد 
بــزرگ را بشناســی یــا نشناســی، چــون حقیقــت و تاریــخ 
گواهــی می دهند که وجدان شــرف پــدر شــهیدان، علی بن 
ابی طالب، فریــاد عدالت، انســانیت و شــخصیت جاودان 
شرق اســت. ای دنیا! چه می شــد که همه توان خود را گرد 
مــی آوردی و در هــر روزگاری »علــی«ای با آن قلــب و زبان و 

امتیازاتش عنایت می کردی.«  

 عدالت در وجود 
او مقوله اکتسابی 
 
ً
نبود، گرچه بعدا

در روش او به یک 
مذهب تبدیل شد، 

یزی  یک برنامه ر
نبود که سیاست آن 
یر کرده باشد،  را تقر
گرچه این نیز  یکی 
از جنبه های مفهوم 

عدالت در نظر 
او بود، و یک راه 

نبود که او بخواهد 
برای دستیابی به 

گاهانه  صدارت، آ
آن را بپیماید، گرچه 

او آن را پیمود و در 
نتیجه در دل خوبان 

جای گرفت



خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲ 56

ماه خداماه خدا

علی)ع(موحدبودوبس
صفات انســان، یعنــی صفاتی که انســان به آن هــا متصف 
می شــود، گاهی به صورت عــادت درمی آیند. بــه اصطالح 
علمای ما، برای انســان ملکه می شــود. مثــاًل گاهی اوقات 
می بینیــد آدِم بخیلــی، آدِم خسیســی، بــه قــول خــود مــا 
پــول ســنگینی را بــرای یــک مدرســه، یــک بیمارســتان، 
گهان  یک مســجد، یــا بــه یــک خانــوادۀ فقیــر می دهــد. نا
در عمــرش یــک حالتــی برایــش پیــدا می شــود و ایــن کار را 
انجام می دهد. ایــن را در اصطالح علما »حــال« می گویند، 
قبل و بعــد هم دیگــر نــدارد. از اوِل عمــرش تا امــروز بخیل 
بوده، از فردا هم تــا آخِر عمــرش بخیل خواهــد ماند. امروز 
برقــی زده و این شــخص کَرمــی کرده اســت. گاهــی آدم ها 
این گونه هســتند. اما برخی انســان ها به  حســب طبعشــان 
کریم انــد، یعنــی به کَرم عــادت دارند. انســان کریــم هرچه 
به دســتش بیاید می دهــد. برایش فــرق نمی کنــد، به مورد 
باشــد یــا بی مــورد، به اهــل یا بــه نااهــل، بــه فقیــر می دهد 
بــه غنــی هــم می دهــد. داشــته باشــد می دهــد، نداشــته 

ایمان مطلق
مؤمن مجسم

تحلیل امام موسی صدر درباره راز علی)ع( بودن

امـام موسـی  صـدر در سـال 1350 در سـفری بـه کاشـان و در دیـدار بـا برخـی 
از علمـا و روحانیـون ایـن شـهر دربـاره شـخصیت و زندگـی امیرالمؤمنیـن)ع( 
سـخنرانی کـرده اسـت. متـن کامـل ایـن سـخنرانی در کتـاب »انسـان آسـمان« 
بـه چـاپ رسـیده و منتشـر شـده اسـت. بـه مناسـبت سـالروز شـهادت حضـرت علـی)ع(، 

گزیـده ای از سـخنان ایشـان بازنشـر می شـود.
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باشــد هــم می دهــد. ایــن را می گوینــد صفــِت »عــادت«، 
می گویند »ملکه.« ملکه یعنی صفتی در انســان هســت که 
انســان بدون فعالیت و بــدون صعوبت و مشــقت می تواند 
کارهایــی را انجــام دهــد، ایــن صفــات از او صادر می شــود؛ 

این را ملکه می گویند.

چگونههمشجاعتوهمترسدارد؟
دربــارۀ امیرالمؤمنیــن)ع( مــا می خوانیم که کریـــم اســت، 
اســت. می خوانیــم  رحیــم  اســت،  رئــوف  اســت،  شــجاع 
بــه  نســبت  اســت،  آن گونــه  یتیــم  بــه  نســبت  علــی  کــه 
دربــارۀ  کــه  صفاتــی  همــۀ  اســت.  غیــور  آن چنــان  دیــن 
امیرالمؤمنیــن می خوانیــم، فکــر می کنیــم که علــی  عبارت 
اســت از هفــت و هشــت حاتــم طایــی و ســحبان و رســتم 
گــر ده هــا تــن از ایــن قهرمانــان تاریــخ را  و معدی کــرب. ا
بجوشــانیم و یــک وجــود تــازه بــه وجــود بیاوریــم، ایــن 
می شــود علی. این گونه تصوری از علی داریم. علی شــجاع 
اســت، یعنی دارای ملکۀ شــجاعت اســت، یعنی سر نترس 
گــر گفتیــم علــی کریــم اســت، یعنــی دســت و دلــش  دارد. ا
باز اســت، یعنــی نمی تواند چیزی داشــته باشــد و به کســی 
ندهــد. این چنیــن فکر می کنیــم. در حالــی که بنــده خیال 
می کنــم مطلــب چنین نیســت. علی شــجاع هســت، اما نه 
مثل رســتم و عمروبن  معدی کرب. علی کریم است، اما نه 
مثل حاتم طایی. علی فصیح اســت، اما نه مثل ســحبان. 

علی غیور است، اما غیرتش مثل غیرت های ما نیست.
نــگاه  چگونــه؟  امــا  دارد.  دیگــری  منشــأ  صفاتــش  علــی 
مــا مناظــر عجیبــی نشــان  بــه  مــوال  زندگــی  بــه  اجمالــی 
می دهد. به ما نشــان می دهــد که علی گاهی خیلی شــجاع 
اســت، گاهــی خیلــی ترسوســت. علــی گاهــی خیلــی کریــم 
اســت، گاهــی خیلــی بخیــل بــه نظــر می آیــد. علــی گاهــی 
خیلــی غیــور اســت، گاهــی خیلــی صابر اســت. علــی گاهی 
خیلــی متواضع اســت، گاهی هم خیلــی متکبر. می پرســید 
چگونه؟ علی عبـــارت اســت از حاتــم و ســحبان و عمروبن 
 معدی کرب و رســتمی که با هــم جوشــانده اند و حاصل آن 
شــده حضرت ابوالحسن؟ شــده علی؟ نه. پس درمی یابیم 
که منشــأ شــجاعت، کرم و غیرت علی، آن ملکات نفسانی 
نیست. پس چیســت؟ چرا علی این گونه است؟ چون علی 
مؤمــن اســت. پاســْخ همین یــک کلمه اســت. علی شــجاع 
اســت، چــون مؤمــن اســت. ایمــان بــه خــدا، مصــدر تمــام 

صفات و کماالت علی است؛ ایمان به خدا و دیگر هیچ.

ایمانعلی،ّسرتناقضصفاتشاست
ایــن بحــث را تشــریح می کنــم تــا ببینیــم چــه نتیجــه ای 
می توانیـــم از آن بگیریــم. ایمــان بــه خــدا. آقایان، چشــم 
بپوشــید از کســانی کــه نــام مؤمــن را بــر خــود گذاشــته اند. 
گر کســی مؤمن بود، شــجاع هم هســت، دلیر هم هســت،  ا
کریــم هم هســت، غیور هم هســت، رئــوف هم هســت. اما 
گر رضــای خدا  در کجــا؟ آن جا کــه رضــای خدا باشــد. امــا ا
نباشــد، ترسوســت، بخیل اســت. ایمان علی، ســّر تناقض 

صفاتش است.

اواًل، ببینیــد ایمــان چگونــه می توانـــد منشــأ صفات عالیـــه 
شــود، آیـــا ایمان ســبب این همه معجــزات اســت؟ بله. به 
ْوِلَیاء اهلِل اَل َخــْوٌف َعَلْیِهْم 

َ
ال ِإّنَ أ

َ
این آیه توجــه بفرماییــد: »أ

َواَل ُهــْم َیْحَزُنــوَن.« پــس، بــه تعبیــر قــرآن، ایمــان ســبب 
نترسیدن می شــود. به آیاتی که دربارۀ صفات متقین است 
ِذیــَن َیْمُشــوَن َعَلــی 

َ
ْحمــاِن اّل نظــری بیندازیــم: »َو ِعَبــاُد الّرَ

ْرِض َهْوًنــا َو ِإَذا َخاَطَبُهــُم اْلَجاِهُلــوَن َقاُلوا َســاَلًما.« آیاتی 
َ
اْل

که دربارۀ صفــات متقین آمده، آیاتی اســت که از ِبّر ســخن 
ــوْا ُوُجوَهُکــْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َو 

ُ
ن ُتَوّل

َ
ْیــَس اْلِبــّرَ أ

َ
می گویــد: »ّل

اْلَمْغِرِب.« از قرآن اســتفاده می کنیم که ایمان به خدا منشأ 
تمــام صفــات کمالی انســانی اســت. آقایــان، این حــرف را 
کوچک نشــمرید. خواهش می کنم. این اساس پیشنهاد و 
گر مؤمن به حق شــدیم، همه چیز داریم.  تعبیر ماست. ما ا
قدری توجــه بفرمایید به ایــن عرضم، تا برســیم به نتیجۀ 
اساسی که از تمام این بحث ها و تالش ها خواهیم گرفت.

ایمــان به خــدا یعنی چــه؟ ایمــان به خــدا یعنی مــن معتقد 
باشــم که خالق جهان خداســت. این اعتقــادم از حد زبانم 
تجاوز کنــد و قلبم هم ایمان داشــته باشــد؛ زبانــم، خونم، 
پوســتم، احساســم هم ایمــان داشــته باشــد. هــم در حال 
غضــب و هــم در حــال عصبانیــت ایمان داشــته باشــم. در 
حال تــرس و وحشــت هــم ایمــان داشــته باشــم. خالصه، 
گرفــت، نتیجه چه  گــر ایمان بــه خــدا تمــام وجــود مــرا فرا ا
می شــود؟ در این باره نکتۀ دیگری را هــم باید اضافه کنم. 
ایمان به خــدا، چه خدایــی؟ ما دربــارۀ خدا چــه عقیده ای 
داریــم؟ خــدای مــا چگونــه اســت؟ خــدای مــا »َلُه الســماء 
الُحســنی َو المثــاُل الُعلیا«ســت، خــدای مــا عالــم اســت، 
عادل است، رئوف اســت، رحیم است، جبار اســت، متکبر 
است، خالق اســت، رازق اســت. این چنین نیست؟ این ها 
گر مــا معتقد  را ما بــرای خــدا قایل نیســتیم؟ خــوب، حــاال ا
گــر باورمــان از زبانمــان تجاوز  به چنیــن خدایــی بودیــم، ا
کــرده بــود، قلبمان هــم »ینــادی باالیمــان« داشــت، فریاد 
ایمان می زد، آن وقت چه می شــود؟ آن وقت بــاور می کنیم 
کــه خــدای مقتــدری هســت، کــه بــر ایــن جهــان حکومت 
می کنــد، ظلــم بــه کســی نمی کنــد، ایــن جهــان بــر اســاس 
عدل و حق قائم اســت، این دنیا پر از خیر و برکت و زیبایی 
اســت، این دنیا پــر از خیر و حق اســت. در ایــن صورت چه 

می شود؟
گــر رفتیــد بـــه مدرســه ای و  یـــک مثــال کوچــک می زنـــم. ا
دیـدیـــد مدرســه منظــم اســت، چــه می گوییــد؟ می گوییــد 
گر یک  مدیر مدرســه آدم منظمــی اســت. نمی گویید؟ امــا ا
آدم غیرمنظم و بلبشــویی مدیر مدرسه ای شــد، بی نظمی 
مدیر در مدرســه اثر می گذارد. بی نظمــی خانم در خانه اش 
اثر می گذارد. کدبانویی اش در خانــه اثر می گذارد. خوبی و 
رشــوه نگرفتن رئیــس اداره در حســن مدیریــت آن اداره اثر 
می گذارد و مؤسســات منظم می شــود. صفات عالیۀ رئیس 
کــه باشــد، بــر تمــام امــور مؤسســه اش منعکــس  هرگونــه 
می شــود. ما کــه اعتقــاد داریــم خــدا عــادل و عالــم و حّی و 
رئــوف و رحیــم اســت، این چنیــن خدایــی ایــن جهــان را 
اداره می کند، پس این جهان سرشــار از حق و خیر و عدل و 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
  

   
   
   
   
  

منشأ شجاعت، 
کرم و غیرت علی، 

آن ملکات نفسانی 
نیست. پس 

چیست؟ چرا علی 
این گونه است؟ 

چون علی مؤمن 
است. پاسْخ همین 

یک کلمه است. 
علی شجاع است، 
چون مؤمن است. 

ایمان به خدا، 
مصدر تمام صفات 

و کماالت علی 
است؛ ایمان به خدا 

و دیگر هیچ
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جمــال و علم و فضل و عدل اســت. آن وقت چه می شــود؟ 
این صفات و کمــاالت در من که فــردی از این دنیا هســتم 
و جزئی از این جهان هســتم، به طور طبیعی جلوه می کند. 
من هم دیگر از کســی نمی ترســم، برای چی؟ برای این که 
َر فــی الُوجوِد إاّل ُهو.« من معتقدم که مرگ  معتقدم: »ال ُمَؤّثِ
من به دســت خداست. پس از چه می ترســم؟ من معتقدم 
که عالــم منظم اســت، پس از بلبشــو وحشــتی نــدارم. چرا 
گر من ایمانــم به خدا بود،  آدم بخیل اســت؟ از ترِس فقر. ا

که او رزاق است، از فقر نمی ترسم.
گــر دقــت و تحلیــل کنیــد، می بینید  اندکــی دقــت کنیــد. ا
نفــاق،  از قبیــل دروغ، حــرص،  تمـــام صفــات خبیثــه، 
غیبــت و بخــل، تمامًا منشأشــان ضعــف و حقــارت روحی 
کــه آدمــی چــرا دروغ  کنیــم  اســت. حــاال بیاییــم بررســی 
بــرای  می گویــد،  دروغ  آدم  ع  موضــو ایــن  در  می گویــد؟ 
گرچــه منفعــِت  این کــه می خواهــد منفعتــی بــه او برســد، ا
موهوم؛ پس یا به طمــِع منفعتی دروغ می گوید و یا از ترِس 
مضرتــی. می ترســد از این کــه در مــوردی گرفتار شــود. پدر 
بــه بچــه می گویــد: تــو ایــن آب را ریختــی؟ می گویــد: نــه. 
گــر بگوید بلــی، تنبیه  دروغ می گوید. چــرا؟ بــرای این که ا
گفتــن یــا از  می شــود. دروغ او از تــرس اســت. پــس دروغ 
ترس اســت یــا از طمع. تــرس و طمع منشأشــان چیســت؟ 
ضعــف و حقــارت روحــی اســت. آدم ضعیــف می ترســد 
کــه تواناســت نمی ترســد،  و آدم فقیــر طمــع دارد. آدمــی 
آدمی که احســاس قــدرت روحــی دارد، طمع نــدارد. پس 
گــر توانســتی ضعــف و حقــارت روحــی یــک نفــر را از بیــن  ا
ببــری، دیگــر دروغ هــم نخواهد گفــت. پس چرا مــا دروغ 
طمــع  چــرا  بیچاره ایــم.  کوچکیــم،  چــون  می گوییــم؟ 
داریــم؟ چون احســاس فقــر می کنیــم، هرچنــد میلیون ها 
ثــروت داشــته باشــیم. چــرا مــن حــرص می زنــم؟ بــرای 

این که قلبم فقیر است.
یک شــعر عربی می گوید بعضی از انســان ها لئیم هســتند، 
از این هــا امیدی نداشــته باش. بــرای این که گرســنه اند و 
احشائشــان هــم از فقــر می نالــد. آدم ممکــن اســت، خیلی 
هم ثروت داشــته باشــد، باز در پی افزون طلبی باشــد. چرا 
در فکــر زیاده طلبــی اســت؟ نمی خواهــم از کار منــع کنــم. 
کار مقــدس اســت، عبــادت اســت، امــا حــرص بــد اســت. 
حــرص زدن، ایــن حــرص زدن از طمــع و احســاس فقــر به 

وجود می آید.
پس خالصۀ سخن این شــد که آدمی که خودش را وابسته 
بــه خــدای بــزرگ و توانــا و عالــم و عزیــز می دانــد، دیگــر از 
چیزی نمی ترســد، از فقر نمی ترســد، کریم اســت. این آدم 
رأفــت دارد، بــه مــردم رحــم می کنــد و همچنیــن... علــی 
کید شــده:  ع بــود. بــه همین دلیــل در اخبــار ما تأ از ایــن نو
باشــید.  را داشــته  ِبأخــالِق اهلل.« صفــات خــدا  قــوا 

َ
»َتَخّل

صفات خدا چیســت؟ علم اســت، عدالت است، تقواست، 
گر کســی  قدرت اســت، رأفــت اســت و رحمت اســت. پس ا
ایمــان به خــدا داشــت، منشــأ تمــام ایــن صفــات ایمانش 

است.
به همین دلیـــل به ما گفته انـــد که نماز بخوانیـــم و دربـارۀ 

ــاَلة َتْنَهــی َعــِن اْلَفْحَشــاء َواْلُمنَکِر.«  نمـــاز فرموده اند: »الّصَ
برای چه؟ مگــر نماز چیســت؟ نماز مصاحبت با خداســت، 
نماز مجالســت با خداســت، نماز نشســتن پیش خداست. 
این مصاحبت ســبب می شــود که صفات خدایی را کســب 

کنیم. آدم از مصاحبش، از معاشرش، رنگ می گیرد. 

علیچیست؟
علی شجاع نیست، ترسو هم نیســت، کریم نیست، بخیل 
هــم نیســت. پس علــی چیســت؟ علــی مؤمــن اســت، علی 
ایمــان بــه خــدا دارد. امــا ایمانــش بســیار اســت. آن جایی 
کــه می گویــد:  کــه خــدا می گویــد: »أقبــل، َفأقبــل«؛ آن جــا 
بایســت، می ایســتد؛ برو، می رود؛ بده، می دهــد؛ ببخش، 
می بخشــد؛ بتــرس، می ترســد؛ نترس، نمی ترســد؛ تســلیم 
مطلق در مقابــل ارادۀ الهی. رضای خدا منشــأ تمام صفات 

علی است.
حــاال ایـــن علـــی کـــه ایمـــان کامـــل دارد، دربـــارۀ خـــودش 
چـــه می گوید؟ افتخار بــه شــجاعتش می کند؟ نــه. افتخار 
به کرمــش می کنــد؟ نــه. افتخار بــه غیرتــش می کنــد؟ نه. 
افتخار بــه چه می کنــد؟ افتخار بــه متابعت محمد، رســول 
خــدا)ص( می کنــد. افتخــار بــه پیــروی دیــن خــدا می کند 
و می گویــد: »َوَقــد َتعَلُمــوَن َموِضعــی ِمن َرُســوِل اهلِل.« شــما 
می دانیــد مــن چــه ارتباطــی بــا پیغمبــر داشــتم: »ِبالَقراَبــِة 
الَقریَبــِة َوالَمنزلــِة الَخصیَصــِة، َوَضعنی فــی ِحجــرِه َوأَنا َوَلٌد 
ــنی َجَسَدُه،  نی ِالی َصدرِه، َوَیکُنُفنی فی ِفراِشــِه َوُیِمّسُ َیُضّمُ
نی َعرَفــُه... َوما َوَجَد لــی َکذَبًة ِفــی َقــوٍل، َوال َخطَلًة  َوُیِشــّمُ
ّمــِه، َیرَفُع 

ُ
باَع الَفصیــل أَثَر أ ِبُعــُه اّتِ فی ِفعــِل... َوَلَقد ُکنــُت أّتَ

لی فی ُکّلِ َیــوٍم ِمن أخالِقــِه َعَلمــًا، َو َیأُمُرنی ِبااِلقِتــداِء ِبِه.« 
می گویــد شــما می دانیــد که مــن بــا پیغمبــر چگونــه بودم؟ 
من شــش ســاله بودم کــه رفتم بــه خانــۀ پیامبــر. از بچگی 
به دنبــال پیامبر بــودم. مرا بغــل می گرفت. مــرا می بویید. 
در جنگ هــا همــراه او بــودم. در صلحــش کنار او بــودم. در 
خانــه و در جامعــه بــا او بــودم. همه جــا بــا او بودم. ســپس 
این گونــه تعبیــر می کند: مثــل بچه شــتری به دنبال شــتر، 
همــراه پیامبــر می رفتم. هــر روز برای مــن َعَلمــی از هدایت 
برمی افراشــت و مرا به پیروی از آن راه وامی داشــت. از این 

رو، مقام من این است.
علــی بــه ایمانــش افتخــار می کنــد، بــه متابعتــش: »ُقــْل 
ِبُعوِنــی.« متابعــت پیامبــر بــرای  ــوَن اهلَل َفاّتَ ُکنُتــْم ُتِحّبُ ِإن 
علــی این همــه فضیلــت آورده و او را در مقابــل خدا تســلیم 
مطلق کرده است؛ تســلیم مطلق در مقابل اوامر خدا. مقام 
علی بــه جایی رســید کــه پیامبر هنــگام نبــرد علی بــا عمرو 
ِه.« همۀ  ــرِک ُکّلِ ــُه إَلی الّشِ

ُ
ُکّل بن  عبدود گفت: »َبــَرَز اإلیماُن 

ایمان، همۀ ایمــان می دانی چقدر اســت؟ یعنــی به قدری 
کــه در قلب های شــما و مــا و میلیون ها بشــر امــروز و آینده و 
گذشــته ایمان هســت، در ذات علی مجسم شــده بود: »َبَرَز 
ــِه.« این مرد علی اســت. ایمان  ــرِک ُکّلِ ُه إَلی الّشِ

ُ
اإلیمــاُن ُکّل

کلی، ایمان مطلق، ایمان مجســم. کســی کــه ایمان قوی 
داشــته باشــد، شــبیه علی می شــود. این فضل علی است و 

به همین دلیل محبت علی جزو دین شده است.   

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

علی)ع( به ایمانش 
افتخار می کند، به 

 ِإن 
ْ

متابعتش: »ُقل
وَن اهلَل  ُکنُتْم ُتِحّبُ

ِبُعوِنی.« متابعت  َفاّتَ
پیامبر )ص(برای 

علی )ع( این همه 
فضیلت آورده و او را 
در مقابل خدا تسلیم 

مطلق کرده است؛ 
تسلیم مطلق در 
مقابل اوامر خدا
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اصل اســراء و معــراج از مســائلی اســت که 
هیچ راهی به انکار آن نیست، چون قرآن 
درباره آن بــه تفصیل بیان کــرده، و اخبار 
متواتر از رســول خــدا)ص( و امامــان اهل 
بیت بر طبق آن رســیده است. و اما درباره 
چگونگی جزئیات آن، ظاهر آیه و روایات 
محفوف به قرائنی اســت که آیــه را داراى 
ظهــور نســبت بــه آن جزئیــات می کننــد. 
ظهورى که به هیچ وجه قابل دفع نیست 
و با در نظر داشــتن آن قرائن از آیه و روایات چنین اســتفاده می شود که آن 
جنــاب بــا روح و جســدش از مســجدالحرام تــا مســجداالقصی رفتــه، و اما 
عروجش بــه آســمان ها، از ظاهر آیات ســوره نجم کــه به زودى انشــاء اهلل 
به تفسیرش خواهیم رســید و صریح روایات بســیار زیادى که بر می آید که 
این عروج واقع شــده و بــه هیچ وجه نمی تــوان آن را انکار کــرد. چیزى که 
هســت ممکن اســت بگوییم که ایــن عروج با روح مقدســش بوده اســت. 
ولیکــن نه آن طــور کــه قائلین بــه معــراج روحانــی معتقدند که بــه صورت 
گر صــرف رؤیا می بــود، دیگر جا نداشــت  رؤیــاى صادقه بوده اســت، چــه ا
آیات قرآنی این قدر درباره آن اهمیت داده و سخن بگوید و در مقام اثبات 
کرامت درباره آن جنــاب برآید. و همچنیــن دیگر جا نداشــت قریش وقتی 
که آن جناب قصه را برایشــان نقل کرد آن طور به شــدت انــکار نمایند و نیز 
مشاهداتی که آن جناب در بین راه دیده و نقل فرموده با رؤیا بودن معراج 

نمی سازد و معناى معقولی برایش تصور نمی شود.
بلکه مقصود از روحانی بودن آن این اســت کــه روح مقدس آن جناب به 
ماوراى این عالم مادى یعنــی آن جایی که مالئکــه مکرمین منزل دارند 

و اعمــال بنــدگان بدان جــا منتهــی و اقــدار از آن جا صــادر می شــود عروج 
نموده و آن آیــات کبراى پــروردگارش را مشــاهده و حقایق اشــیا و نتایج 
اعمــال برایــش مجســم شــده، ارواح انبیــاى عظــام را مالقــات و بــا آنان 
گفتگو کــرده اســت، مالئکه کــرام را دیده و با آنــان صحبت نموده اســت 
و آیاتی الهــی دیده که جــز با عبــارات »عرش حجــب ســرادقات« تعبیر از 

آن ها ممکن نبوده است.
این اســت معنــاى معــراج روحانی، ولــی آقایــان چــون قائل بــه اصالت 
وجود مادى بوده و در عالم بــه غیر از خدا هیچ موجــود مجردى را قائل 
نیســتند و از ســوى دیگر که کتاب و ســنت در وصف امور غیر محسوســه 
اوصافــی را بــر می شــمارد کــه محســوس و مــادى اســت؛ ماننــد مالئکــه 
گزیر شــده این  کرام، عرش، کرســی، لــوح، قلــم، حجــب و ســرادقات نا
امور را حمل کنند بر اجســام مادیه اى که محسوس  آدمی واقع نمی شوند 
کــه در روایــات در خصــوص  و احــکام مــاده را ندارنــد، و نیــز تمثیالتــی 
ج قــرب آنــان و بواطن صــور معاصــی از نتایج  مقامــات صالحیــن و معــار
اعمــال و امثال آن وارد شــده بر نوعی از تشــبیه و اســتعاره حمل نموده، 
کار دانســته،  در نتیجه خــود را به ورطه سفســطه بیندازند، حس را خطا
قائــل به روابطــی جزافــی و نامنظــم در میان اعمــال و نتایج آن شــوند و 

محذورهاى دیگرى از این قبیل را ملتزم گردند.
کــه وقتــی یــک عــده از انســان ها معــراج  و نیــز بــه همیــن جهــت بــوده 
گزیر شــده اند که بگویند معراج  جســمانی رســول خدا را انکار کرده اند، نا
آن حضرت در خواب بوده، چون رؤیا به نظر ایشان یک خاصیت مادى 
است براى روح مادى، و آن گاه ناچار شده اند آیات و روایاتی را که با این 
گفتارشــان ســازگارى نداشــته تأویــل کنند، گــو این کــه از آیــات و روایات 

یکی هم با گفتار ایشان جور نمی آید.   

سفـــر به عـــرش
عالمه سید حسین طباطبایی

درباره معراج رسول اکرم )ص(
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کرد کردند، او یاری ام  همه مرا ترک 

بـــهجایـــگاهزندرجامعـــهجهـــلزدهعـــرب،موقعیـــتوجایـــگاه بـــاتوجـــه
ــا ــود؟آیـ ــهبـ ــرچگونـ ــاپیامبـ ــه)س(پیـــشازازدواجبـ ــرتخدیجـ ــیحضـ اجتماعـ
ــان ــروتوتجارتشـ ــلثـ ــهدلیـ ــابـ ــالمتنهـ ــوراسـ ــاپیـــشازظهـ ــانتـ ــهرتایشـ شـ
بـــودیـــااینکـــهازنظـــرشـــخصیتینیـــزویژگیهایـــیداشـــتندکـــهایشـــانراممتـــاز

مـــیســـاخت؟
خانـــم خدیجـــه کبـــری از نـــوادگان عبـــد منـــاف هســـتند و بـــه ایـــن ترتیـــب هـــم بـــا حضـــرت 
رســـول نســـبت پیـــدا می کننـــد. و نیـــز در تاریـــخ می نویســـند کـــه بانویـــی بســـیار باشـــرف، 
ــرب  ــه آن روز عـ ــوده اســـت. جامعـ ــان بـ ــه آن زمـ ــزت در جامعـ ــرام و عـ ــرو و احتـ ــد، باآبـ ثروتمنـ
بـــرای زن ارزش و مقـــام چندانـــی قائـــل نبـــوده و گزارش هـــای تاریخـــی می گویـــد کـــه از نظـــر 
مســـئله ارث و حقـــوق هـــم زن آن روز مقـــام چندانـــی نداشـــته، امـــا موقعیـــت اجتماعـــی و 
نیـــز شـــرف و منزلـــت و عفـــت ذاتـــی  حضـــرت خدیجـــه)س( در جامعـــه آن روز بـــا همـــه 
مشـــکالت و کوته فکـــری مـــردم، باعـــث می شـــد کـــه دیگـــران نتواننـــد بـــه محضـــر آن خانـــم 

کننـــد. بی احترامـــی 
البتـــه فراتـــر از آن، از دوران جاهلیـــت کـــه جلوتـــر بیاییـــم، مســـئله ایمـــان آوردن حضـــرت 
کـــرم)ص( اســـت. از زمانـــی کـــه ایشـــان متوجـــه  خدیجـــه)س( بـــه اســـالم و بـــه پیامبـــر ا
ایـــن  کـــه  ایـــن وجـــود مبـــارك می شـــوند  کـــرم می شـــوند، شـــیفته  ا شـــخصیت پیامبـــر 
ــذب  ــه جـ ــت کـ ــه)س( اسـ ــرت خدیجـ ــر حضـ ــب و ضمیـ ــودن قلـ ــن بـ ــاز و روشـ ــانه بـ ــود نشـ خـ
گرایـــش بـــه حـــق  رســـول اهلل)ص( می شـــوند. شـــیفتگی ایشـــان بـــه پیامبـــر بـــه خاطـــر 
ح حـــال  و حق پرســـتی بـــوده کـــه در ایـــن راه قـــدم بگذارنـــد و بـــاز در کتاب هایـــی کـــه شـــر
ـــه در آن جامعـــه  ـــان اولیـــن کســـی اســـت ک ـــان زن ـــان در می ـــه ایش ـــان را می نویســـند آمـــده ک ایش
کـــم بـــود و دیـــن حـــق چنـــدان موقعیتـــی  جهـــل و تاریکـــی و ظاللـــت کـــه فقـــط بت  پرســـتی حا
کـــرم ایمـــان می آورنـــد و از حضـــرت حمایـــت  نداشـــت، اســـالم را می پذیرنـــد و بـــه پیامبـــر ا
می کننـــد و از دیـــن جدیـــدی کـــه در آن جامعـــه تاریـــك پشـــتوانه ای نداشـــت کامـــاًل حمایـــت 

. می کننـــد

ــا ــدبـ ــارهکردیـ ــه)س(اشـ ــرتخدیجـ ــیحضـ ــوذونقـــشاجتماعـ ــوعنفـ ــهموضـ بـ
ـــاداشـــتننقـــشاجتماعـــی- ـــاتجامعـــهعـــربدرآندوره،آی ـــهخصوصی توجـــهب

چنانکـــهحضـــرتخدیجـــهداشـــتند-بـــرایزنـــانامـــریرایـــجوعـــادیبـــود؟

ح حـــال زنـــان صـــدر اســـالم کـــه قبـــل  در گزارش هـــای شـــر
ح حالشـــان را می خوانیـــم، زنانـــی بودنـــد  از اســـالم شـــر
کـــه شـــغل های اجتماعـــی داشـــتند نظیـــر کار آرایشـــگری، 
کثـــرًا بـــرای  کار صنعـــت دســـت یـــا کارهـــای تولیـــدی کـــه ا
ح  تأمیـــن مخارجشـــان بـــوده اســـت. بـــرای مثـــال در شـــر
کـــه ایشـــان کاردســـتی  حـــال همســـر ابـــن مســـعود اســـت 
درســـت می کـــرده و تمـــام درآمـــدش را بـــرای خانـــواده اش 
شـــغلی  و  بـــوده  نابینـــا  همســـرش  چـــون  می کـــرد  ج  خـــر
نداشـــت. امـــا داشـــتن نقش هـــای اجتماعـــی بـــرای زنـــان 
ــال  ــرای مثـ ــه بـ ــور کـ ــوده. همان طـ ــج نبـ ــورت رایـ ــه آن صـ بـ
کـــردن در قبایـــل عـــرب متفـــاوت  گـــور  مســـئله زنـــده بـــه 
کـــه  بـــوده و شـــدت و ضعـــف داشـــته و مثـــاًل در قبیلـــه ای 
ابـــوذر بـــود دختـــر زنـــده بـــه گـــور نمی کردنـــد، امـــا موقعیـــت 
حضـــرت خدیجـــه تـــا حـــدودی اختصاصـــی اســـت و مـــن 
فکـــر می کنـــم کـــه ایـــن هـــم از موهبت هـــای الهـــی اســـت 
کـــه وقتـــی نقشـــه خداونـــد بـــر آن اســـت کـــه پیامبـــری در 
ایـــن زمـــان و در جامعـــه جهـــل زده شـــبه جزیـــره عـــرب ظهـــور 
کنـــد و بـــرای آن کـــه در آن جامعـــه ایـــن دیـــن بتوانـــد رشـــد 
ـــته  ـــم داش ـــادی ه ـــتوانه اقتص ـــك پش ـــه ی ـــت ک ـــد، می بایس کن
باشـــد، امـــا خداونـــد ایـــن پشـــتوانه اقتصـــادی را در یـــك 
مســـیر طبیعـــی قـــرار داد. یعنـــی دســـت خداونـــد از پشـــت 
صحنـــه چنـــان ترســـیم کـــرده کـــه حضـــرت خدیجـــه در آن 
موقعیـــت زمانـــی بتوانـــد بـــدون این کـــه از موقعیـــت خـــود 

عقب نشـــینی کنـــد چنیـــن نقشـــی را ایفـــا کنـــد. 

نقـــشوتأثیـــرحضـــرتخدیجـــه)س(درزندگـــی
سیاســـیپیامبـــربـــهعنـــوانکســـیکـــه25ســـال

ــود؟ ــدبـ ــهحـ ــاچـ ــردتـ ــیکـ ــرزندگـ ــارپیامبـ درکنـ
کـــرم در درســـتکاری، امیـــن  عـــالوه بـــر صفـــات خـــود رســـول ا
بـــودن و راســـتگویی کـــه در جامعـــه مشـــهور بـــود و اعمـــال 
خـــود پیامبـــر در طـــول حیاتشـــان، از نظـــر دعوت هـــای 
طبقـــات باالتـــر جامعـــه از نظـــر مالـــی یـــا از نظـــر قدرتـــی، 
کـــرم  پشـــتوانه بـــودن حضـــرت خدیجـــه بـــرای پیامبـــر ا
بســـیار مؤثـــر بـــود. پیامبـــر می فرماینـــد: »خدیجـــه اولیـــن 
زنـــی بـــود کـــه بـــه مـــن ایمـــان آورد و در زمانـــی کـــه همـــه مـــرا 
تـــرك کردنـــد او یـــاری ام کـــرد.« و بـــاز پیامبـــر می فرماینـــد 
ــط از  ــداد و فقـ ــد نـ ــن فرزنـ ــه مـ ــی بـ ــچ زنـ ــد از هیـ ــه: »خداونـ کـ
خدیجـــه بـــه مـــن فرزنـــد داد.« و ایـــن هـــم از نـــکات جالبـــی 
اســـت کـــه داشـــتن ریشـــه های طاهـــر و پـــاك تـــا چـــه حـــد 

دارد. اهمیـــت 
ایـــن خـــود نکتـــه بســـیار مهمـــی اســـت کـــه نشـــان می دهـــد 

نقـش تاریخـی زنانـی نظیـر حضـرت خدیجـه)س( ممکـن 
اسـت نقشـی متعـارف، نباشـد، امـا هیچ کـس در اهمیـت و 
تعیین کننـده بـودن آن تردیدی نـدارد و این موضـوع با رجوع 
بـه متـون تاریخـی و احادیـث و روایـات ـ بـه طـور مشـخص در مـورد زنان 
صـدر اسـالم ـ در همـان نـگاه اول رخ می نمایـد. چنیـن ویژگـی ای شـاید 
با مرور زندگی شـخصیتی نظیر حضرت خدیجه)س( به عنوان کسـی 

کـه 25 سـال در بحرانی تریـن دوران صـدر اسـالم در کنـار پیامبـر بـود، بیـش از پیـش جلوه گـر 
شود. برای آشنایی بیشتر با زندگی آن حضرت و ویژگی های شخصیتی ایشان، گفتگوی 
گلسـتان قرآن با دکتر نهله غروی نائینی، اسـتادیار دانشـگاه تربیت مدرس، تقدیم حضور 

خواننـدگان گرامـی می شـود.

لعیا  درفشه

گفتگویی درباره بانوی بهشتی  و همراه صبور پیامبر)ص( 
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بـــوده  پـــاك  هـــم  درونشـــان  و  بطـــن  حضـــرت خدیجـــه 
کـــی مثـــل حضـــرت  کـــه بایـــد جایـــگاه پـــرورش موجـــود پا
کـــه  گفته هـــای قـــرآن  زهـــرا)س( باشـــد و بـــا توجـــه بـــه 
می گویـــد ســـخنان پیامبـــر از روی هـــوا و هـــوس نیســـت، 
یـــا  گـــر در مـــورد حضـــرت خدیجـــه و  ا بنابرایـــن پیامبـــر 
هـــر کـــس دیگـــر تمجیـــدی کردنـــد، ایـــن تمجیـــد ثابـــت و 
همیشـــگی اســـت و پیامبـــر در مـــورد حضـــرت خدیجـــه 
کـــه بهتریـــن  کـــه »چهـــار نفـــر از زنـــان هســـتند  فرمودنـــد 
ــد  ــمرده و گفته انـ ــا را شـ ــام آن هـ ــتند« و نـ ــت هسـ ــان بهشـ زنـ
»حضـــرت خدیجـــه، حضـــرت فاطمـــه، حضـــرت مریـــم و 
آســـیه زن فرعـــون.« چنان کـــه می بینیـــم تمـــام ســـخنانی 
تمامـــًا  دارنـــد  خدیجـــه  حضـــرت  مـــورد  در  پیامبـــر  کـــه 
تعریـــف و تمجیـــد از ایشـــان اســـت. حضـــرت خدیجـــه بـــا 
این کـــه در اوج نعمت هـــا زیســـته بـــود، امـــا هنگامـــی کـــه 
ســـه ســـال در شـــعب ابوطالـــب محاصـــره می شـــوند پابـــه 
کـــرم بـــا صبـــوری کامـــل زندگـــی را می گذرانـــد  پـــای رســـول ا
ــی روح و  ــن از بزرگـ ــد و ایـ ــکایت نمی کننـ ــار شـ ــك بـ ــی یـ و حتـ
ـــای  ـــت دارد. در گزارش ه ـــان حکای عظمـــت شـــخصیت ایش
کـــه وقتـــی حضـــرت خدیجـــه ـ چنـــد روز  تاریخـــی آمـــده 
بعـــد از ابوطالـــب ـ از دنیـــا می رونـــد، بـــرای پیامبـــر واقعـــًا 
مصیبـــت و ســـختی بزرگـــی بـــود تـــا حـــدی کـــه آن ســـال را 
ــر  ــرا پیامبـ ــد، زیـ ــدوه نامیدنـ ــال انـ ــی سـ ــزن« یعنـ ــام الحـ »عـ

دو حامـــی و پشـــتیبان خـــود را از دســـت دادنـــد.

نقـــشوجایـــگاهحضـــرتخدیجـــهرابـــهعنـــوان
ـــر ـــهشـــخصیتینظی ـــوانکســـیک ـــهعن ـــكمـــادروب ی
حضـــرتفاطمـــه)س(رادردامـــانخـــودپروردنـــد

چگونـــهارزیابـــیمیکنیـــد؟
از نظـــر جایـــگاه مـــادر بـــودن اواًل این کـــه یـــك مـــادر در دوران 
جنینـــی فرزنـــدش، اعمـــال و کـــردارش و همچنیـــن تغذیـــه 
و روحـــش بـــر روی جنیـــن بســـیار مؤثـــر اســـت. درســـت 
ــا  ــه از دنیـ ــرت خدیجـ ــی حضـ ــرا وقتـ ــرت زهـ ــه حضـ ــت کـ اسـ
رفـــت خردســـال بودنـــد، امـــا بطـــن حضـــرت خدیجـــه)س( 
پـــاك بـــود، زیـــرا می بایســـت محـــل حفـــظ نطفـــه پـــاك باشـــد 
تـــا فرزنـــدی پـــاك مثـــل فاطمـــه زهـــرا)س( کـــه نشـــانی از 
ـــادات و اعمـــال  ـــدون شـــك، عب ـــد شـــود. ب ـــوراهلل اســـت متول ن
گـــر  مـــادر بـــر روی فرزنـــد اثـــر می گـــذارد و بـــرای همیـــن هـــم ا
مـــا تاریخچـــه زندگـــی تمـــام پیامبـــران و ائمـــه و ســـالله های 
پـــاك را ببینیـــم خواهیـــم دیـــد کـــه از پـــدر و مـــادر پـــاك بـــه 
دنیـــا آمده انـــد. بنابرایـــن همـــه این هـــا نقـــش مؤثـــری در 
وجـــود پـــاك حضـــرت زهـــرا)س( داشـــته اســـت. درســـت 
اســـت کـــه حضـــرت زهـــرا منتخـــب خداونـــد بـــود، امـــا کار 
الهـــی بی دلیـــل نیســـت و خداونـــد ترتیـــب علـــت را فراهـــم 
ـــا  ـــه مهی ـــرت خدیج ـــت. حض ـــیده اس ـــول رس ـــه معل ـــا ب آورده ت
شـــده بـــرای این کـــه کســـی مثـــل حضـــرت زهـــرا در درونـــش 
ــا  ــم مهیـ ــرت مریـ ــه حضـ ــور کـ ــد، همان طـ ــدا کنـ ــرورش پیـ پـ

ــد.   ــرورش یابـ ــی در درونـــش پـ ــا عیسـ ــد تـ شـ

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حضرت خدیجه 
با این که در اوج 
یسته  نعمت ها ز

بود، اما هنگامی که 
سه سال در شعب 
ابوطالب محاصره 

می شوند پابه 
پای رسول اکرم با 

صبوری کامل زندگی 
را می گذراند و حتی 

یك بار شکایت 
نمی کنند و این از 

بزرگی روح و عظمت 
شخصیت ایشان 

حکایت دارد
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در چند ســوره از ســوره های کریمه قرآن که داســتان بدر به اجمال یا تفصیل 
عـ  کــه این  ذکر شــده ماننــد ســوره آل عمــران و ســوره انفــال روی ایــن موضو
پیروزی به نصرت و یاری خدای تعالی انجام شــدـ  زیاد تکیه شــده تا موجب 
غرور و خودبینی مســلمانان نگــردد و آن هــا را از تالش و کوشــش در پیمودن 
ک و دشــواری کــه در پیــش داشــتند بــاز نــدارد، و به خصــوص در  راه خطرنــا
چند آیه تصریــح فرموده که خدای تعالــی در این جنگ فرشــتگان را به یاری 
شــما فرســتاد و نــزول آن هــا موجــب کثــرت ســپاه و ســیاهی لشــکر و دلگرمی 
جنگجویان مســلمان و ســرانجام ســبب پیــروزی شــما گردید. مثاًل در ســوره 
آل عمران چنین می فرماید: »به راستی خدا در بدر شما را یاری کرد در صورتی 
کــه زبــون بودیــد پــس از خــدا بترســید شــاید سپاســگزار باشــید، آن گاه که به 
مؤمنان می گفتی آیا کافی نیســت شــما را که پروردگارتان به ســه هزار فرشته 
گر اســتقامت داشــته باشــید و پرهیزکاری کنید  فرود آمده مددتان کند، آری ا
و دشــمنان با ایــن هیجــان و فوریت بر شــما بتازنــد پروردگارتان بــه پنج هزار 

فرشته شناخته شما را مدد می کند.«
و در ســوره انفال فرمــود: »آن گاه کــه از پروردگارتان یاری خواســتید و او شــما 
را وعده یاری داد که به هزار فرشــته صف بســته مددتان می دهیــم و خدا آن 
را جز نویدی برای شــما قرار نداد تا دل هایتــان بدان آرام گیرد کــه یاری جز از 

سوی خدا نیست و خدا نیرومند و فرزانه است.«
فرشــتگان کــه در ایــن جنگ بــه یــاری مســلمانان آمدند شــماره و عددشــان 
هر انــدازه بــودهـ  چنان که خــدای تعالی فرمــودهـ  بــرای دلگرمی مســلمانان و 
ایجاد رعب و تــرس در دل مشــرکان بود و گرنه کســی را نکشــتند و اســیری را 
به اسارت نگرفتند، زیرا اســامی کشته شــدگان بدر و قاتالن آن ها و همچنین 
اسیران و اسیرکنندگان در تاریخ ثبت و نوشته شده اســت، اما این مدد غیبی 
و نزول فرشــتگان موجب تقویــت مجاهدان و دلگرمی آنان شــد و توانســتند 
بــه آن زودی و بــا آن افراد انــدک با نبودن اســلحه کافــی در فاصلــه کوتاهی، 
آن گروه بســیار را به قتل رســانده و به همان انــدازه به اســارت بگیرند. و این 
گفته نماند که طبق ســنت الهــی معمواًل یاری خــدا و نصرت الهی  نکته نیز نا
به دنبال پایداری و اســتقامت نازل خواهد شــد و هرگاه بنــدگان خدا در صدد 
یاری دین خدا بر آمدند و به تعبیر قرآن »خدا را یاری کردند«، خدا نیز آن ها را 
یاری می کند و از نظــر جمله بندی »ان تنصروا اهلل« مقدم بر»ینصرکم« اســت 
و این مطلب در قرآن و حدیث شــواهد بســیار دارد که جای نقل آن ها نیست 

و در آیــات فوق نیز ایــن جمله جالب اســت کــه می فرماید: »بلــی ان تصبروا و 
تتقوا... یمددکم ربکم بخمسة آالف من المالئکة مردفین.«

و به گفته یکی از دانشــمندان شــاید راز این که شماره فرشــتگان در این آیات 
مختلف ذکر شــده همین اختالف ایمان و مقدار صبر و استقامت آنان در برابر 
دشــمن باشــد و خدای تعالی بخواهد به طــور کنایه و ضمنــی بفهماند که هر 
چــه پایــداری و اســتقامتتان بیشــتر باشــد، نیــروی غیبی و مــدد الهی بیشــتر 
خواهد بــود و انــدازه و مقدار کمــک الهی بســتگی به انــدازه صبر و اســتقامت 

شما دارد.

نشانههایایمان
مصعب بن عمیر یکــی از مهاجرین و مجاهــدان جنگ بدر بــود. وی برادری 
داشــت به نام ابو عزیز که جزو لشــکر مشــرکان به بدر آمــده بــود و در جنگ با 
مســلمانان شــرکت داشــت و یکی از پرچمداران آنان محســوب می شــد. وی 
نقــل می کنــد هنگامی کــه مســلمانان بر مــا پیروز شــدند یکــی از انصار مــرا به 
اســارت گرفت و هنگامــی که مرا دســتگیر کرده بــود برادرم مصعــب بن عمیر 
ســر رســید و چون مــرد انصــاری را با مــن دید رو بــه آن مــرد کــرد و گفــت: او را 
محکم ببند که مادرش پولدار اســت و ممکن اســت پول خوبــی برای آزادی 
او بپردازد؟ ابو عزیــز گوید: من با کمــال تعجب گفتم: برادر! بــه جای این که 

در این حال سفارشی درباره من به این مرد بکنی این چنین به او می گویی؟
مصعب گفت: برادر من اوست نه تو!

و دنباله داستان را مورخان این گونه نوشــته اند که وقتی خبر اسارت ابو عزیز 
را به مادرش دادند پرسید: گران ترین فدیه و پولی را که برای آزاد کردن یک 
نفر قریشــی باید پرداخت چه مقدار اســت؟ گفتنــد: چهار هزار درهــم. آن زن 

چهار هزار درهم به مدینه فرستاد و ابو عزیز را آزاد کرد.
و همین ابو عزیز نقل می کند که رســول خدا)ص( به مســلمانان سفارش کرده 
بود با اســیران خوش رفتــاری و نیکــی کنند و روی همین ســفارش، مــن که در 
دست چند تن از انصار بودم تا به مدینه رسیدیم کمال خوش رفتاری را از آن ها 
دیدم تــا آن جا که در هر منزلــی فرود می آمدنــد و هنگام غذا می شــد، نانی را که 
تهیه می کردند به من می دادند ولی خودشــان خرما به جای نان می خوردند و 
من گاهی از آن ها خجالت می کشــیدم و نان را به خودشــان پس مــی دادم، اما 

آن ها دست به نان نمی زدند و دوباره به خودم بر می گرداندند.  

یاوران خــــدا
دو برداشت از نخستین نبرد مسلمانان و کفار

آیت ا... سید هاشم رسولی محالتی



سـلوک فـردی و اجتماعـی مبتنـی بـر اخـاق اسـامی، محـور مطالـب ایـن 
مجتبـی  حسـن  امـام  سـیره  از  درس هایـی  می دهـد.  تشـكیل  را  بخـش 
)ع(، غفلـت و نقـش آن در تربیـت از نـگاه نهج الباغـه، احـكام نیـت روزه، 
نگاهـی بـه داسـتان ماهـی و حضـرت یونـس و همچنیـن دعای ایشـان در 

قعـر دریـا از جملـه مطالـب »در پرتـو معنـا« اسـت.

  اسـوه کامـل اخـالق الهـی   مـا را آنـی بـه حـال خـود وامگـذار!   چگونـه از دام 
غفلـت رهـا شـویم؟  احـکام نیـت روزه بـر اسـاس نظـر رهبر معظـم انقالب 

درپرتومعنا
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منهممحتاجخداهستم
بـــه حضـــرت عـــرض شـــد چـــرا شـــما هرگـــز نیازمنـــدی را 
گـــر چـــه ســـوار بـــر شـــتر باشـــید؟  ناامیـــد بـــر نمی گردانیـــد، ا
فرمـــود: خـــود مـــن هـــم محتـــاج و نیازمنـــد درگاه خداونـــد 
هســـتم و دوســـت دارم کـــه خداونـــد مـــرا محـــروم نگردانـــد 
کـــه نیازمنـــد هســـتم، نیازمنـــدان را  و شـــرم دارم در حالـــی 
ناامیـــد کنـــم. عـــادت خداونـــد ایـــن اســـت کـــه نعمت هایـــش 
را بـــر مـــن ارزانـــی بـــدارد و عـــادت مـــن هـــم ایـــن اســـت کـــه 
نعمت هایـــش را بـــه بندگانـــش عطـــا کنـــم و می ترســـم کـــه 
ـــت  ـــم دس ـــد ه ـــردارم، خداون ـــت ب ـــود دس ـــادت خ ـــن ع ـــر از ای گ ا

از عـــادت خـــود بـــردارد.
بـــرای چـــه مـــا هروقـــت می بینیـــم کســـی ســـراغ شـــما می آیـــد 
و چیـــزی از شـــما می خواهـــد شـــما رد نمی کنیـــد؟ ببینیـــد 
ــد  ــی بخواهنـ ــراد معمولـ ــر افـ گـ ــاال ا ــد؟ حـ ــی می دهـ ــه جوابـ چـ
جـــواب بدهنـــد، جواب هـــای معمولـــی مطابـــق بـــا ذهـــن 
معمولـــی خـــود مـــا داده می شـــود، گاهـــی می گوییـــم مثـــاًل 
ــت،  ع  ماسـ ــو ــم نـ ــه هـ ــک بـ ــم؟ کمـ ــدری کنیـ ــم   پـ می خواهیـ
ایـــن هـــم انســـان و مـــن هـــم انســـان هســـتم چـــرا مـــن ســـیر و 
او گرســـنه باشـــد؟ روی ترحـــم و دلســـوزی اســـت، کـــه البتـــه 

این هـــا هـــم بـــد نیســـت.
کمک کـــردن بـــه دیگـــران در همیـــن  ولـــی تحلیـــل مـــا از 
دایره هـــا دور می زنـــد، امـــا ببینیـــد امـــام حســـن)ع( چـــه 
فرمـــوده؟ فرمـــوده »إنـــی هلل ســـائٌل و فیـــه راغـــب«، عـــرض 
می کنـــد مـــن خـــودم نســـبت بـــه خـــدا ســـائلم، یعنـــی خـــودم 
یکـــی از ســـائلین هســـتم و نســـبت بـــه خـــدا امیـــد و رغبـــت 
ـــا  ـــن حی ـــائال«، م ـــائاًل و أرّد س ـــون س ک ـــتحیی أن أ ـــا اس دارم »و أن
می کنـــم کـــه خـــودم ســـائل باشـــم ولـــی در عیـــن حـــال ســـائلی 

کنـــم. را رد 
ــًا أن  ــی عادتـ ــه اســـت »و إن اهلل عّودنـ ــن جملـ ــده ایـ ــاال عمـ حـ
یفیـــض نعمـــه علیـــه و عّودتـــه أن أفیـــض نعمـــه علـــی النـــاس« 
خـــدا یـــک عادتـــی دارد کـــه ِنَعمـــش را بـــه مـــن جـــاری کـــرده و 
ــدا  ــم خـ ــه نعـ ــردم کـ ــورد کـ ــدا برخـ ــا خـ ــن بـ ــم این چنیـ ــن هـ مـ
ــری  ــه دیگـ ــان بـ ــه انسـ ــی آنچـ ــم، یعنـ ــاری کنـ ــردم جـ ــر مـ را بـ
می دهـــد فکـــر نکنـــد مـــال خـــودش هســـت، فکـــر نکنـــد 
برتـــری نســـبت بـــه او دارد، بلکـــه او را بنـــده  خـــدا بدانـــد و 
بدانـــد کـــه اراده  خـــدا و طلـــب خـــدا در ایـــن اســـت کـــه انســـان 

ایـــن کار را انجـــام بدهـــد و بـــه عبـــادش برســـد.
ــد،  ــه می کنـ ــان افاضـ ــر انسـ ــدا نعمـــش را بـ ــه خـ ــور کـ همان طـ
تخّلـــق بـــه اخـــالق الهـــی ایـــن اســـت کـــه ایـــن انســـان هـــم 
در حـــّد محـــدود خـــودش ایـــن نعـــم را بـــه ســـایر بنـــدگان 
برســـاند، ایـــن کجـــا و آن تحلیل هـــای ضعیـــف دیگـــری کـــه 
عـــرض شـــد کجـــا؟ نـــه ترحـــم در آن هســـت، نـــه دلســـوزی 
و  بـــودن  ع  هم نـــو بـــودن،  خویـــش  و  قـــوم  نـــه  اســـت، 
هم لبـــاس بـــودن اســـت! خـــدا ایـــن کار را می کنـــد مـــن هـــم 
می خواهـــم تـــا یـــک انـــدازه  ضعیفـــی فعلـــم فعـــل خـــدا شـــود، 
بعـــد حضـــرت می فرمایـــد: »فأخشـــی إن قطعـــت العـــادة أن 
گـــر مـــن ایـــن را تـــرک کنـــم خـــوف ایـــن را دارم  یمنـــع العـــاده« ا
ع  کـــه خـــدا هـــم لطفـــش را از مـــن دور کنـــد و مـــن را از آن ممنـــو

کنـــد.

کامل اسوه 
اخــالق الــهی

گفتاری از
 آیت اهلل جواد فاضل لنکرانی
درباره سیره امام حسن مجتبی)ع(
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برخوردبامردشامیکهاورالعنکرد
کـــه آن  مـــردی شـــامی امـــام حســـن)ع( را دیـــد در حالـــی 
حضـــرت ســـوار بـــر مرکـــب بـــود. مقابـــل آن حضـــرت ایســـتاد و 
شـــروع بـــه ناســـزا گفتـــن کـــرد. حضـــرت ســـکوت نمـــود و پاســـخ 
او را نـــداد. وقتـــی آن مـــرد مســـافر دشـــنام گویی خویـــش را بـــه 
پایـــان بـــرد، حضـــرت بـــه او ســـالم کـــرد، لبخنـــدی بـــر لـــب آورد 
و چنیـــن ســـخن آغـــاز نمـــود: ای پیرمـــرد! بـــه گمانـــم غریبـــی! 
گـــر از مـــا رضایـــت  کنـــون ا گویـــا دچـــار اشـــتباهی شـــده ای! ا
گـــر چیـــزی  و حاللیـــت بطلبـــی تـــو را عفـــو خواهیـــم کـــرد، ا
گـــر طالـــب رشـــد و هدایـــت  بخواهـــی عطایـــت می کنیـــم، ا
گـــر مرکبـــی بخواهـــی آن را بـــه  باشـــی ارشـــادت می کنیـــم، ا
گـــر گرســـنه هســـتی غذایـــت می دهیـــم،  تـــو می بخشـــیم، ا
گـــر حاجتمنـــدی  گـــر برهنـــه باشـــی تـــو را می پوشـــانیم، ا ا
گـــر از وطـــن رانـــده شـــده باشـــی  حاجتـــت را روا می ســـازیم، ا
گـــر نیـــازی داشـــته باشـــی نیـــازت را  پناهـــت می دهیـــم، ا
کنـــون بهتـــر اســـت وســـایلت را بـــه  بـــرآورده می ســـازیم. ا
خانـــه مـــا بیـــاوری و تـــا پایـــان ســـفرت بـــا مـــا زندگـــی کنـــی، 
زیـــرا منـــزل مـــا وســـیع اســـت و اســـباب رفـــاه و آســـایش در آن 

می باشـــد... فراهـــم 
وقتـــی آن مـــرد شـــامی جمـــالت مهرآمیـــز امـــام را شـــنید شـــروع 
بـــه گریســـتن کـــرد و گفـــت: شـــهادت می دهـــم تـــو خلیفـــه 
خـــدا بـــر زمیـــن هســـتی و حقیقتـــًا خداونـــد بهتـــر می دانـــد 
رســـالت خـــود را در کـــدام خانـــدان قـــرار دهـــد. پیـــش از ایـــن 
ــد،  ــن بودیـ ــزد مـ ــدا در نـ ــق خـ ــن خلـ ــدرت مبغوض تریـ ــو و پـ تـ
ــما دوســـت نمـــی دارم.  ــتر از شـ ــا از ایـــن پـــس کســـی را بیشـ امـ
ــرد و  ــزل امـــام بـ ـــش را بـــه منـ آن مـــرد اســـباب و وســـایل خوی
تـــا زمانـــی کـــه در مدینـــه بـــود مهمـــان آن حضـــرت بـــود و از 

ــد. ــدان شـ ــن خانـ ــت ایـ ــه محبـ ــن بـ معتقدیـ
واقعـــًا بایـــد امـــروز در جامعـــه مـــا خیلـــی توجـــه شـــود. یـــک 
کـــه مســـن بـــوده  کـــه ظاهـــرش ایـــن اســـت  مـــرد شـــامی 
بـــه مدینـــه آمـــده و حضـــرت هـــم ســـوار بـــر مرکبـــی بودنـــد، 
شـــروع کـــرد بـــه اهانـــت، شـــروع کـــرد بـــه لعنـــت ، لعـــن خیلـــی 
مســـئله  مهمـــی اســـت. حضـــرت چیـــزی نفرمـــود تـــا او لعـــن و 
حرف هایـــش تمـــام شـــد و دشـــنام هایش تمـــام شـــد، بعـــد 

یـــک تبســـمی کردنـــد.
ببینیـــد انســـان، آن هـــم نـــوه  رســـول خـــدا، امـــام معصـــوم، 
حضـــرت  کنـــد،  اهانـــت  و  لعـــن  بیایـــد  شـــامی  آدم  یـــک 
اول یـــک تبســـمی کردنـــد و بعـــد فرمودنـــد: »ایهـــا الشـــیخ 
ــاید  ــی و شـ ــهر غریبـ ــن شـ ــم در ایـ ــر می کنـ ــًا« فکـ اظّنـــک غریبـ
اشـــتباه کـــردی ایـــن حرف هایـــی کـــه دربـــاره مـــا می زنـــی، 
گـــر می خواهـــی  گـــر چیـــزی می خواهـــی بـــه تـــو بدهیـــم، ا ا
گـــر  گـــر گرســـنه ای ســـیرت کنیـــم، ا راهنمایـــی ات می کنیـــم، ا
ــم!  ــازت کنیـ ــی بی نیـ ــر محتاجـ گـ ــانیم، ا ــو را بپوشـ ــی تـ عریانـ
ــردن،  ــت مـ ــا وقـ ــی تـ ــا بمانـ ــی پیـــش مـ ــود می توانـ ــی فرمـ حّتـ
کـــه وقتـــی شـــخص ایـــن  چقـــدر ســـماحت و بزرگـــواری؟ 
ـــرد »و قـــال أشـــهد أنـــک خلیفـــة اهلل  ـــه ک جمـــالت را شـــنید، گری

فـــی أرضـــه« تـــو خلیفـــه  خدایـــی.
مخصوصـــًا مـــا روحانیـــون، این هـــا بایـــد بـــرای مـــا خیلـــی 
خاطـــر  بـــه  آمـــد  کســـی  وقتـــی  یـــک  گـــر  ا باشـــد.  درس 

ـــان  ـــد و گرفتاری هایش ـــاری دارن ـــردم گرفت ـــا م ـــه  م ـــًا در زمان ـــه دارد، مخصوص ـــی ک گرفتاری های
هـــم کـــم نیســـت، بـــه یـــک مســـئول مراجعـــه می کننـــد، گاهـــی ممکـــن اســـت یـــک مقـــدار 
ــن  ــه  معصومیـ ــیره  ائمـ ــن سـ ــیم. ایـ ــته باشـ ــه داشـ ــم و حوصلـ ــد حلـ ــوند، بایـ ــم شـ ــی هـ عصبانـ
ــًا شـــما خلیفـــه  خـــدا هســـتی، »اهلل أعلـــم  )ع( اســـت. ایـــن شـــخص منقلـــب شـــد و گفـــت واقعـ
ــالته و کنـــت أنـــت و أبـــوک أبغـــض خلـــق اهلل إلیـــه و اآلن أنـــت أحـــّب خلـــق  حیـــث یجعـــل رسـ
ــدرت ابغـــض  ــو و پـ ــود و تـ ــم بـ ــدرت در دلـ ــو و پـ ــورد بغـــض تـ ــن برخـ ــل از ایـ ــن قبـ ــه«، مـ اهلل إلیـ

ــا درس اســـت.   خلـــق اهلل بودیـــد، ولـــی اآلن احـــّب خلـــق اهلل هســـتید، ایـــن چقـــدر بـــرای مـ

......
   آنچه انسان به دیگری می دهد فکر نکند مال 
   خودش هست، فکر نکند برتری نسبت به او  

   دارد، بلکه او را بنده  خدا بداند و بداند که 
   اراده  خدا و طلب خدا در این است که انسان 

   این کار را انجام بدهد و به عبادش برسد
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آرامش در دل دریا
داستان مردمی که عاقبت به خیر شدند و  

پیامبری که ناامید شد

مهدی نوروزی

قصه های قرآنی

یونس یکــی از پیامبران الهی اســت که نامش چهــار مرتبه در 
قرآن در سوره نســا، انعام، یونس و صافات و یک بار با وصف 
ذوالنــون در ســوره انبیــا و یــک بــار هــم در ســوره قلــم بــه نام 
صاحب الحــوت آمده اســت. خداوند او را بــرای هدایت مردم 

شهر نینواـ  در جنوب کشور عراقـ  به رسالت برگزید. 
یونس وقتــی جهالــت قوم خــود را مشــاهده کــرد رو بــه آن ها 
گفت: »عقل شــما عزیزتر از آن اســت کــه بت را عبــادت کند و 
پیشانی شــما گرامی تر از آن اســت که بر این جمادات بی روح 
ســجده کند. به خود آییــد و از خــواب غفلت بیدار شــوید و به 
چشــم دل بنگریــد تــا ببینیــد کــه در ورای ایــن جهــان بدیع، 
خدایــی بــزرگ وجــود دارد کــه یگانــه و بی نیــاز اســت و تنهــا 
کبریایــی او شایســته عبــادت و ســتایش اســت. او مــرا  ذات 
بــرای راهنمایــی شــما فرســتاده و از در رحمــت، مــرا بــر شــما 
مبعــوث کرده تا شــما را بــه ســوی او راهنمایــی و ارشــاد کنم، 
زیرا پرده های جهل و نادانی، عقل و دیده شــما را پوشــانده و 

از درک حقایق عاجزید«
آن ها با شــنیدن این ســخنان تازه و صحبت از خدای یگانه، 
دچار حیــرت و وحشــت شــدند و چــون از خدایی شــنیدند که 
کنــون او را نشــناخته اند، بــر ایشــان گــران آمــد کــه ببیننــد  تا
یک نفــر از خودشــان بر آنــان برتری یابــد و ادعــای پیغمبری 
و رســالت کند. لذا بــه یونس گفتنــد: »این حرف هــای باطل 
چیســت؟ ایــن خدایی کــه ما را بــه ســوی آن دعــوت می کنی 
کیســت؟ ما خدایانــی داریم که پدرانمان ســالیان ســال آن ها 
کنــون آن ها را می پرســتیم.  را پرســتش می کرده اند و مــا هم ا
چه چیز تازه ای در جهان بــه وجود آمده و چه حادثه جدیدی 
اتفاق افتاده کــه ما باید دیــن اجدادمان را کنــار بگذاریم و به 

دین ابداعی و تازه تو روی آوریم؟«
یونس گفــت: »پرده های تقلید را از چشــم های خــود بردارید 
و عقــل خــود را از حجاب خرافــات برهانیــد، اندکی فکــر کنید 
و قــدری بیاندیشــید. آیــا ایــن بت هایــی را کــه صبــح و شــب 
مورد توجــه قــرار می دهیــد، در بــرآوردن حاجات و یا دفع شــر 
و بلیات می توانند شــما را یــاری کنند؟ برای شــما نفعی دارند 
یا می توانند شــری را از شــما برطــرف گردانند؟! آیــا این بت ها 
می توانند چیزی را خلــق یا مــرده ای را زنده کننــد، بیماری را 
گر من بخواهم  شفا دهند یا گمشــده ای را هدایت کنند؟! آیا ا
به آن ها ضرری برســانم می توانند از این امر جلوگیری کنند؟ 
گر آن ها را بشــکنم و ریزریز کنــم، می توانند دوبــاره خود را  یا ا

استوار سازند؟«

آخر هشدار
یونــس گفــت: »چــرا از دینی کــه شــما را بــه ســوی آن دعوت 
می کنــم رو می گردانیــد و از آن اعــراض می کنیــد، در حالی که 
این دیــن به شــما قــدرت می دهد امــور خــود را اصــالح کنید، 
وضع جامعه خــود را ســامان دهیــد و اجتماع خــود را تقویت و 
بهسازی کنید. دین من امر به معروف و نهی از منکر می کند، 
ســتمگری را مغضــوب می دانــد و صلــح و عدالــت را تأییــد و 
تمجیــد می کنــد، امنیــت و اطمینــان را بیــن شــما بــه وجــود 
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......
  مردم گفتند: »ای یونس، ما دعوت تو 

یم، اگر  یم و از تهدید تو نیز هراسی ندار   را نمی پذیر
یی آن  عذابی که ما را از آن     راست می گو

   می ترسانی بر ما نازل کن!« 
یز شد، عرصه بر او     صبر یونس لبر

   تنگ آمد و چون از بحث خود نتیجه ای نگرفت، 
   از آنان ناامید شد و با خشم و ناراحتی دست از آنان    

   شست و شهر و قوم خود را رها کرد

مــی آورد، شــما را توصیــه می کنــد که نســبت بــه مســتمندان 
مهربانی و بــه بینوایان لطــف روا دارید، گرســنگان را اطعام و 
اسیران را آزاد ســازید. به عبارتی، دین من، شما را به سعادت 

و صالبت رهبری می کند.«
یونــس پیوســته از ســر خیرخواهــی و مهربانــی قــوم خــود را 
ل های  پنــد و انــدرز داد، ولــی در پاســخ غیــر از عنــاد و اســتدال
ل  جاهالنه چیزی نمی شــنید. مردم نینوا در پاســخ به استدال
یونــس گفتند: »تو نیــز مانند ما بشــری و یکی از افــراد اجتماع 
ما هســتی، ما نمی توانیم روح خود را آماده پیــروی از تو کنیم 
و گوش به ســخنان تــو بســپاریم و دعوتت را تصدیــق کنیم. 
گذار! آنچه تو  دســت از دعوت خود بردار و ما را به حال خود وا

از ما می خواهی برای ما قابل پذیرش نیست.«
یونــس گفت: »مــن با زبان خوش و مســامحه با شــما ســخن 
گفتم، و بــا منطق شــما را بــه خیــر و صالحتان دعــوت کردم. 
گر گفتــار من در اعماق روح شــما اثر کند، به هدفــی که به آن  ا
گر  امیدوار و به ایمانی که طالــب آن بوده ام، رســیده ام. ولی ا
دعوت مرا رد کنید، باید بدانید که بالیی ســخت بر شما نازل 
کت شــما نزدیک اســت. بــه زودی پیش درآمد  می گردد و هال

عذاب را می بینید و باید منتظر عواقب آن باشید.«
مــردم گفتنــد: »ای یونس، مــا دعــوت تــو را نمی پذیریــم و از 
گر راســت می گویــی آن عذابی  تهدیــد تو نیز هراســی نداریم، ا
کــه مــا را از آن می ترســانی بر ما نــازل کــن!« صبر یونــس لبریز 
شــد، عرصه بــر او تنگ آمــد و چــون از بحــث خــود نتیجه ای 
نگرفت، از آنان ناامید شــد و با خشــم و ناراحتی دست از آنان 

شست و شهر و قوم خود را رها کرد. 

توبهواقعی
یونــس)ع( بــه قــوم خــود گفتــه بــود کــه عــذاب الهــی در روز 
ع خورشــید نــازل  چهارشــنبه، نیمــه مــاه شــوال، بعــد از طلــو
می شــود، ولــی او را دروغگو خواندنــد و از خــود راندنــد و او نیز 
همــراه یکــی از پیروانــش از شــهر بیــرون رفــت، ولــی یکــی از 
عالمان حکیم به نام روبیل در میان قوم باقی ماند. هنگامی 

که ماه شــوال فرا رســید، روبیل باالی کــوه رفت و با صــدای بلند به مــردم اطــالع داد و فریاد زد: 
کنون تا  »ای مــردم! موعد عــذاب نزدیک شــد، من نســبت به شــما مهربان و دلســوز هســتم، ا
فرصت دارید توبه کنید تا خداوند عذابش را از سر شما برطرف کند.« مردم تحت تأثیر سخنان 
روبیل قــرار گرفته و نــزد او رفتنــد و گفتند: »مــا می دانیم کــه تو فردی حکیم و دلســوز هســتی، 
کنــون ما چه کار کنیم تا مشــمول عذاب نگردیــم؟« روبیل گفت: »کــودکان را همراه  به نظر تو ا
مادرانشــان، به بیابان آورید و آن ها را از همدیگر جدا ســازید، و همچنین حیوانــات را بیاورید و 
بچه هایشان را از آن ها جدا کنید، و هنگامی که طوفان زرد را از جانب مشرق دیدید، همه شما 
ع، توبه نماییــد و از خدا  از کوچــک و بزرگ، صدا بــه گریــه و زاری بلند کنید و بــا التماس و تضــر

بخواهید تا شما را مشمول رحمتش قرار دهد.«
ع بــه درگاه خــدا شــتافتند و بین  مردم ســر بــه کوهســتان ها نهادنــد و بــا آه و نالــه و گریــه و تضر
مادران و اطفالشــان، و میان حیوانات و بچه هایشــان جدایــی افکندند، ناله و فریــاد آنان کوه 
و دشــت را پر کرد و شــیون مادران و غوغــای چهار پایان در نشــیب و فــراز کوه و دشــت پیچید! 
در این حال خدا بال و پر رحمت خویش را بر ســر آنان گشــود و ابرهای عذاب خود را از فراز آنان 
کنار زد، توبه آنان را قبول کرد و به ناله آنان پاســخ داد، زیرا در توبه خــود بی ریا و در ایمان خود 
صادق بودنــد و خدا هم عقاب را از آنان برداشــت. خداونــد توبه آن ها را پذیرفت و به اســرافیل 

فرمان داد که طوفان عذاب آن ها را به کوه های اطراف وارد سازد.

اوجناامیدی نجاتدر
و اما یونس وقتی خبردار شــد آن عذابی که خبر داده بود از ایشــان برداشته شــده و گویا متوجه 
نشــده که قوم او ایمان آورده و توبــه کرده اند، دیگر به ســوى ایشــان برنگشــت. در حالی که از 
آنان خشــمگین و ناراحت بــود، همچنــان پیش رفــت در نتیجه ظاهــر حالش حال کســی بود 
که از خدا فــرار می کند و به عنــوان قهر کردن از این کــه چرا خــدا او را نزد این مردم خــوار کرد دور 
می شــود. پس ســوار کشــتی پر از جمعیت شــد و رفت. در بیــن راه نهنگی بر ســر راه کشــتی آمد، 
مســافران چاره اى ندیدند جز این که یك نفر را نزد آن بیندازند تا ســرگرم خوردن او شــود و از سر 
راه کشــتی به کنارى رود به این منظور قرعه انداختند و قرعه به نام یونــس درآمد، او را در دریا 

انداختند، نهنگ او را بلعید و کشتی نجات یافت.
آن گاه خدا او را در شــکم ماهی چند شــبانه روز زنده نگه داشــت و حفظ کرد. یونس)ع( فهمید 
که این جریان یك بال و آزمایشــی اســت که خدا وى را بــدان مبتال کرده و این مؤاخذه اى اســت 
از خدا در برابر رفتارى که او با قوم خود کرد، لذا از همان تاریکی شــکم ماهی فریادش بلند شــد 
اِلِمیَن« خداى سبحان این ناله او را پاسخ  ی ُکْنُت ِمَن الَظّ ْنَت ُســْبحاَنَك ِإِنّ

َ
 أ

ّ
به این که: »ال ِإلَه ِإاَل

گفت و به نهنگ دســتور داد تا یونس را کنار دریا بیفکند. نهنگ چنین کرد و خدا او را به ســوى 
قومش فرستاد و قوم هم دعوت او را پذیرفتند و به وى ایمان آوردند.  
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حضرت یونس زمــان طوالنی مــردم را به توحید و یکتاپرســتی فــرا خواند. لیکــن این دعوت 
و تبلیغ طوالنــی مردم را به راه نیــاورد و آنان همچنان بــر کفر خود لجاجــت می کردند. در این 
هنگام که یونس از جهل و کفر آنان به خشــم آمده بود، پیش از آن که از خداوند اجازه گیرد از 
ج شد و سر به بیابان گذاشت. رفت تا به دریا رســید. به قدرت الهی یک ماهی بزرگ  شهر خار
دهان باز کرد و یونــس را بلعید. یونس بدون آن که در شــکم ماهی هضم شــود زندانی شــد و 
دانســت این ســزای آن اســت که بدون اذن الهی، مأموریت خود را رها کرده است. در چنین 
ْنَت ُسْبحاَنَک ِإّنی 

َ
شرایطی با دلی شکســته و قطع امید از همه جا، دعا کرد و گفت: »ال ِإلَه ِإاّل أ

ُکْنُت ِمَن الّظاِلمیَن؛ خدایا، معبودی به جز تو نیســت، منّزهی از هر عیب، به درستی که من از 
کسانی هستم که بر خود ستم کردم.«

خداوند در قرآن کریم می فرماید: »ما دعای او را مســتجاب کردیم و او را از غم نجات دادیم، 
و این چنین همــه مؤمنان را نجــات می دهیــم.« حضرت یونس که از شــکم ماهــی و دریای 
عمیق نجات یافتــه بود، به محــل مأموریت خود بــاز آمد و مردم هــم که در غیــاب او به خود 

کی و خداپرستی در پیش گرفتند. آمده بودند به گرد او جمع شدند و راه پا

نجاتبرایهمه
خداونــد در پایــان داســتان یونــس می فرمایــد: »وکذلــَک ُننِجــی المؤمنیــن؛ مــا ایــن چنیــن 

مؤمنــان را از غــم و گرفتــاری نجــات 
می دهیــم.« گویا داســتان یونس برای 

این در قرآن آمده اســت که ایــن قانون کلی 
نجــات  بازگوشــود:  الهــی  همیشــگی  ســّنت  و 

مؤمنان گرفتار، برنامه دائمی خداســت که در همه 
زمان ها و مکان ها و در تمام نسل ها جاری است.

واضح اســت که این بشــارت و مژده ای برای همه ماســت. 
پیامبــر گرامی اســالم فرمــود: »آیــا شــما را راهنمایــی کنم به 
نامی که هــرگاه خداوند با آن اســم خوانده شــود جواب دهد 
و هرگاه با آن اســم از خداوند درخواست شود پاسخ دهد؟ آن 
دعای یونس اســت کــه در تاریکی ها خوانــد: »ال ِإلــَه إاّل أنَت 

ُسْبحاَنَک ِإّنِی ُکْنُت ِمَن الّظالمیَن«
مردی پرسید: ای رسول خدا! آیا این دعا مخصوص یونس 
بود یــا بــرای همــه مؤمنــان اســت؟ پیامبــر)ص( فرمــود: آیا 
نشــنیدی بقیــه آیــه را: َوَکذِلــَک ُنْنِجــی الُمؤِمنیــَن.« جملــه 
پرمعنی کذلک ننجی المؤمنین نشــان می دهد آنچه بر ســر 
یونس آمــد از گرفتاری و نجــات یک حکــم خصوصی نبود، 
بلکــه بــا حفــظ سلســله مراتــب، جنبــه عمومــی و همگانــی 
دارد، بســیاری از حوادث غم انگیــز و گرفتاری های ســخت 
و مصیبت بــار، مولــود گناهــان ماســت، تازیانه هایــی اســت 
برای بیدار شــدن ارواح خفته یا کوره ای اســت برای تصفیه 
فلز جــان آدمــی، هــرگاه انســان در ایــن موقــع به همان ســه 
نکته ای کــه یونــس توجــه کــرد توجــه پیــدا کند، نجــات و 

رهایی حتمی است:
1. توجــه بــه حقیقــت توحیــد و این کــه هیــچ معبــود و هیــچ 

تکیه گاهی به جز اهلل نیست.
ک شمردن و تنزیه خدا از هر عیب و نقص و ظلم و ستم  2. پا

ما را آنی به
حال خود وامگذار!

دعای حضرت یونس)ع(
 در دل تاریکی دریا

نیایش قرآنی

محمود اورعی
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خدایا،معبودیبهجزتونیســت،منّزهیازهرعیب،بهدرســتیکه
منازکسانیهســتمکهبرخودستمکردم.

)سوره انبیاء، آیه 8۷(

دعـا، کلیـد رحمـت و بهانـه نـزول فیـض و لطـف خداونـد بـر جسـم و جـان بشـر 
اسـت. مـا خـود را بـا صفـای دعـا صیقـل می دهیـم و دردهایمـان را بـا مرهـم آن 
دوا می کنیـم. دعـا »چـه چیـزی« خواسـتن و »چگونـه« خواسـتن از منشـأ الیـزال 
هستی است و چه زیباست که در این باره نیز از خود خدا کمک بگیریم و با مراجعه به کالم 
وحـی، از نیایش هـای قرآنـی بهره منـد شـویم و آن کلمـات نورانـی را زینت بخـش دعاهایمان 
کنیم. زیباتر این که از میان نیایش های قرآنی به آن دسته از دعاهایی رجوع کنیم که از زبان 

مبـارک پیامبـران خـدا بیـان شـده اند؛ نـور اندر نـور. 
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ک او. و هرگونه گمان سوء درباره ذات پا
3. اعتراف به گناه و تقصیر خویش.

کن غمرادور
همچنیــن پیامبر گرامــی اســالم)ص( فرمــوده اســت: آیا به 
شــما خبر دهم از دعایی که هــرگاه غم و گرفتــارى پیش آمد 
آن دعا را بخوانید گشــایش حاصل شــود؟« اصحاب گفتند: 
آرى اى رســول خــدا. آن حضــرت فرمــود: دعــاى یونس که 
ْنــَت ُســْبحاَنَك ِاّنی ُکْنــُت ِمَن 

َ
طعمــه ماهــی شــد: »ال ِالــَه ِااّل أ

اِلِمیَن.« الّظَ
امــام صــادق)ع( نیــز می فرمایــد: »عجــب دارم از کســی کــه 
ْنــَت 

َ
غــم زده اســت چطــور ایــن دعــا را نمی خوانــد ال ِالــَه ِااّل أ

ُســْبحاَنَك ِاّنی ُکْنُت ِمَن الّظاِلِمیَن« چرا که خداوند به دنبال 
ْیَنــاُه ِمــَن الَغــّمِ َو َکذِلَك  آن می فرمایــد: »َفاْســَتَجْبَنا َلــُه َو َنّجَ
ُنْنِجی الُمْؤِمِنیَن.« ما او را پاســخ دادیم و از غم نجات دادیم 
و این چنیــن مؤمنــان را نجــات می دهیــم. عارفــان الهی به 
دعــای حضــرت یونــس اهمیــت فــراوان می دهنــد و بــدان 

اهتمام ورزند و آن را ذکر یونسّیه نامند.
دعاهــای معصومــان علیهم الســالم ریشــه قرآنــی دارد، 
ل قرآنــی  کــه آنــان فرزنــدان قرآننــد و از معرفــت زال چــرا 
بهره مندند. امام حســین)ع( با اقتبــاس از دعای حضرت 
یونــس، در دعــای عرفه گویــد: »ال إلــَه إاّل أْنَت ُســْبحاَنَک 
ْنــَت ُســْبحاَنَک ِاّنــی 

َ
إّنــی ُکْنــُت ِمــَن الظالمیــَن. ال إلــَه ِااّل أ

ْنَت ُســْبحاَنَک إّنی ُکْنُت 
َ
ُکْنُت َمَن الُمْســَتْغِفریَن. ال إلَه إاّل أ

ْنــَت ُســْبحاَنَک ِاّنی ُکْنــُت ِمَن 
َ
دیــَن. ال ِالــَه ِااّل أ ِمــَن الُمَوّحِ

ْنَت ُسْبحاَنَک ِاّنی ُکْنُت ِمَن الَوِجلیَن. 
َ
الخاِئفیَن. ال ِالَه ِااّل أ

ْنَت ُســْبحاَنَک ِاّنــی ُکْنُت ِمــَن الّراجیــَن. ال ِالَه ِااّل 
َ
ال ِالــَه ِااّل أ

ْنــَت 
َ
ْنــَت ُســْبحاَنَک ِاّنــی ُکْنــُت ِمــَن الّراِغبیــَن. ال ِالــَه ِااّل أ

َ
أ

ْنَت ُسْبحاَنَک 
َ
لیَن. ال ِالَه ِااّل أ ُسْبحاَنَک ِاّنی ُکْنُت ِمَن الُمَهّلِ

ْنــَت ُســْبحاَنَک ِاّنــی 
َ
ُکْنــُت ِمــَن الّســاِئلیَن. ال ِالــَه ِااّل أ ِاّنــی 

ْنــَت ُســْبحاَنَک ِاّنی ُکْنُت 
َ
حیَن. ال ِالَه ِااّل أ ُکْنُت ِمــَن الُمَســّبِ

ْنــَت ُســْبحاَنَک َرّبــی وَرّبُ آبائی 
َ
ریَن. ال ِالــَه ِااّل أ ِمــَن الُمَکّبِ

لیــَن؛ به جز تــو خدایی نیســت، منّزهی از عیــب، من از  ّوَ
َ
ال

ســتمکارانم. بــه جز تــو خدایی نیســت، منزهی تــو، من از 
اســتغفارکنندگانم. به جــز تــو خدایــی نیســت، منّزهی تو، 
مــن از یکتاپرســتانم. به جــز تــو خدایــی نیســت، منّزهی، 
کان از عــذاب تــوام. به جز تو خدایی نیســت،  مــن از بیمنا
منّزهی تو، مــن از افراد ترســانم. به جز تو خدایی نیســت، 
منّزهــی تــو، مــن از امیدوارانــم. به جز تــو خدایی نیســت، 
منّزهی تــو، مــن از آرزومندانــم. به جــز تو خدایی نیســت، 
منزهــی تــو، مــن از ال الــه ِااّل اهلل گویانــم. به جز تــو خدایی 
نیســت، منّزهــی تــو، مــن از گدایانــم. به جــز تــو خدایــی 
نیست، منزهی تو، من از تســبیح گویانم. به جز تو خدایی 
کبر گویانم. به جز تو خدایی  نیست، منّزهی تو، من از اهلل ا
نیســت، منزهــی تــو کــه پــروردگار مــن و پــروردگار پــدران 

پیشین منی.

یکلحظهغفلت
آیت اهلل جوادی آملی درباره دعای حضرت یونس می گوید: 
حضرت یونس)ع( به ســتمگر بــودن خویش اعتــراف کرده 

اســت؛ یادآور حال یونــس را هنگامی کــه از میان قــوم خود خشــمگین بیرون رفــت و چنین 
پنداشــت که ما هرگــز او را در تنگنا قــرار نخواهیــم داد، اّما وقتی بــه کام نهنگ فــرو رفت، در 
آن تاریکی های دریا و شــکم نهنگ فریاد برآورد: خدایا! جز تو معبودی نیســت. تو از شــرك و 
گر خشمناك شــدن او از دست  شــریك و هر عیب و آلودگی پاك و منزهی و من از ســتمکارانم. ا
مردم بــه حق بود، چــرا به کام نهنــگ فرورفت و خــود را ســتمکار خواند. این امــور با معصوم 
بودن یك پیامبر سازگار نیست. به ویژه، کار او به قدری ســنگین و مشکل بود که خداوند در 
گر او از تســبیح کنندگان نبود، تا روز قیامت در شــکم ماهــی زندانی بود، ولی  این باره فرمود: ا
لطف خدا شــامل حال او شــد و دعایش به هدف اجابت رســید و از اندوه نجات یافت؛ زیرا او 

مؤمن واقعی بود و خداوند مؤمنان راستین را از اندوه می رهاند.
برخی گفته انــد: حضرت یونس، مرتکب ترك اولی شــد. او می بایســت تحّمــل و صبر فراوان 
ج مــی داد و شــتاب و عجلــه نمی کــرد. لــذا، قرآن بــه این نکتــه تذکــر داده اســت که او  به خر
زود صبــر را از دســت داد و شــکیبایی و حوصله اش به ســر رســید. از این رو، خدای ســبحان، 
خطاب بــه پیامبر اســالم )ص( می فرمایــد: در امتثال حکم پروردگارت شــکیبا بــاش و مانند 
گر لطفــی از جانب  همدم ماهی )حضــرت یونس)ع(( مبــاش؛ آن گاه که انــدوه زده ندا داد. ا
پروردگارش تــدارك حال او نمی کــرد، قطعًا نکوهش شــده بر زمین خشــك انداخته می شــد. 

پس، پروردگارش او را برگزید و از شایستگانش گردانید.
مأمون از امام هشــتم علی بن موســی الرضا)ع( دربارة »و ذا الّنون إذ ذهب...« سؤال کرد آن 
حضرت فرمود: این شــخص »یونس بن متی« اســت. او یقین داشــت که خداوند بر او تنگ 
نمی گیــرد، ولی وقتی به شــکم ماهــی فرورفــت و از مســّبحین بود، گفــت: من از ســتمکاران 
بــودم که می توانســتم همــٔه  اوقــات خویش را صــرف این عبــادت )تســبیح و تقدیــس خدا( 
کنم و این گونه که اآلن )در شــکم ماهی( به ذکر عبادت مشــغولم، اشــتغال نورزیــدم: آن گاه 

خداوند، دعای او را به استجابت رساند.
در حدیث آمده که حضرت یونس)ع( خاطرجمع بود که خداوند بــر او تنگ نخواهد گرفت. 
گذاشــت و او شــکیبایی خــود را از دســت داد و بر  لذا، خداونــد او را تنهــا یك لحظه بــه خود وا
قومش خشمگین شــد. از این رو، »اّم ســلمه« )همسر پیامبر اســالم)ص(( گوید: در دل شب 
دیدم که پیامبر در رختخوابش نیست. هنگام جستجو او را دیدم که در گوشة  خانه ایستاده 
ع مّنی صالح ما  و دست ها را به جانب آســمان بلند کرده اســت و گریان می گوید: »الّلهم التنز
أعطیتنی أبدًا، الّلهم ال ُتشــمت بی عدّوًا و ال حاســدًا، الّلهم الترّدنی فی ســوء استنقذتنی منه 

أبدًا، الّلهم و التکلنی إلی نفسی طرفهٴ عین أبدا.« 
اّم ســلمه گویــد: در حالی که می گریســتم بــه اتاقم بازگشــتم. پیامبر)ص( بازگشــت و ســبب 
گریه ام را پرســید. عرض کردم که برای گریة  شــما گریان شــدم که با این همه مقام و منزلتی 
که در پیشــگاه خداونــد داریــد، این ســان می گرییــد؟ حضــرت رســول)ص( فرمــود: چگونه 
گریه نکنم و ایمن باشــم، حال آن که خداوند، حضــرت یونس بن متی را یــك لحظه به خود 

گذاشت و چیزی به سرش آمد که آمد. وا

خالصهآنکه:
1. حضرت یونس)ع( گذشــته از مقام شــامخ نبّوت، رســالت و عصمت، مــورد عنایت والیی 
خداوند بــود و از نعمت والیت ویژه الهی طرفی بســته بــود؛ زیرا قرآن کریــم در این باره چنین 
فرموده اســت: »لــوال أن تدارکــه نعمه مــن رّبه لُنبــَذ بالعــراء و هو مذمــوم« زیرا مقصــود از این 
نعمت، همان فیض والیت خداســت و کســی که تحت والیت مستقیم خداســت، از گزند هر 
کژراهه مصون اســت. پس، هیچ انحرافی در ســیره و ســّنت آن حضرت)ع( پدیــد نیامد و نیز 

مورد هیچ گونه نکوهش نبوده و نیست.
گــون اســت و مقــدار الزم آن کــه نصــاب  2. صبــر و اســتقامت، دارای درجــات متعــّدد و گونا
مســئولیت پذیری اســت، در همة  رهبران معصوم بوده اســت، ولــی مرتبه بریــن و برتر آن در 
برخی از انسان های معصوم حاصل است و در بعضی نسبت به برخی از موارد، منتفی است.

خ داد، همــان فقدان مرتبــه  برین صبر در گوشــه ای از  3. آنچه دربــارٔه  حضرت یونــس)ع( ر
مأموریت های راجح )نــه واجب( بوده اســت و قرآن کریــم در این باره فرمود: پیامبــر در برابر 
حکــم پــروردگارت صابــر و بردبــار بــاش و ماننــد صاحــب ماهــیـ  یعنی حضــرت یونــس)ع(ـ  
مباش؛ هنگامی کــه پــروردگار خود را خوانــد، در حالی که خشــم خــود را تحّمل، و دشــواری 

هضم آن وی را اندوهناك کرد.  

در پرتو معنا
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پیام آوران الهی در تربیت خود، مردمان را متذکر نعمت ها و رحمت های خداوند می کردند و آنان 
را متذکر محضر حق و حضور می  نمودند و از این راه به اصالح مردمان می  پرداختند؛ به بیان امیر 
ُروُهْم  ُدوُهْم ِمیَثاَق ِفْطَرِتِه َو ُیَذّکِ

ْ
ْنِبَیاَءُه ِلَیْســَتأ

َ
مؤمنان علی)ع(: »َفَبَعَث ِفیِهْم ُرُسَلُه َو َواَتَر ِإَلْیِهْم أ

َمْنِسّیَ ِنْعَمِته؛ پس هر چندگاه، پیامبرانی فرستاد و به وســیله آنان به بندگان هشدار داد تا حق 
میثاق فطرت بگزارند، و نعمت فراموش شده را به یاد آرند.«

هر چه انسان در مراتب کمال باالتر رود، تذکر او نسبت به هستی و خالق هستی بیشتر می  شود، 
و به مرتبه  ای دست می  یابد که با هر چیز نسبتی برقرار می  کند، تذکر نیز وجود دارد؛ امیر مؤمنان 
علــی)ع( تربیت شــدگان مدرســه پیامبــر)ص( و پرواپیشــگان را کــه بــه مقاصــد تربیت دســت 
یافته  اند، چنیــن توصیف 
اســت:  کرده 

ْکُر َیِبیُت َحِذرًا َو ُیْصِبُح َفِرحًا؛ صبح می  کند  ُه الّذِ »ُیْصِبُح َو َهّمُ
در حالی که هّم و فکر او ذکر خداســت، شــب را به ســر می  برد 

ترسان، و روز می  کند شادمان.«
پیشــوای موحــدان، علــی)ع( در توصیــف احــوال اهــل ذکر 
و آنــان که بــه اهــداف تربیــت زبانی واصــل شــده  اند فرموده 
ْنَیا َبــَداًل َفَلْم َتْشــَغْلُهْم  َخُذوُه ِمــَن الّدُ

َ
ْهــاًل أ

َ
ْکــِر َل اســت: »ِإّنَ ِللّذِ

َواِجِر  اَم اْلَحَیاِة َو َیْهِتُفوَن ِبالّزَ ّیَ
َ
ِتَجاَرٌة َو اَل َبْیٌع َعْنُه َیْقَطُعوَن ِبِه أ

ُمــُروَن ِباْلِقْســِط َو 
ْ
ْســَماِع اْلَغاِفِلیــَن َو َیأ

َ
َعــْن َمَحــاِرِم اهلِل ِفــی أ

َتِمــُروَن ِبــِه َو َیْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَکــِر َو َیَتَناَهْوَن َعْنــُه؛ و همانا 
ْ
َیأ

یاد خدا را مردمانی اســت کــه آن یاد آنــان را جایگزین جهان 
فانی اســت. نه کســب و کار سرگرمشــان ســاخته، و نه خرید 
و فــروش یــاد خــدا را از دل آنــان انداختــه. روزهــای زندگی را 
بدان می  گذرانند، و نهی و منع خــدا راـ  در آنچه حرام فرموده 
ـ به گوش بی خبــران می  خوانند. به عدل فرمــان می  دهند، 
و خود از روی عدل کار می  کنند، و از کار زشــت باز می  دارند، و 

خود از زشتکاری برکنارند.«

یادمحبوب
نسبت های دنیایی با امور این عالم، فریبنده و غفلت زاست 
و آدمــی را از یاد حق و رویکرد به حقیقت باز مــی  دارد و به خود 
مشــغول می ســازد و هرچه ایــن غفلــت غلیظ تر شــود، دوری 
آدمی از مقصد تربیت بیشــتر می  شــود، و آنچــه صیقل وجود 
ک کننــده زنگارهــای دل از غفلت نســبت به حق  انســان و پا
است، توجه به حقیقت هســتی و یاد محبوب حقیقی است. 
امیــر بیــان، علــی)ع( در ضمن خطبــه  ای فرمــوده اســت: »َو 
ُه  َمَل َفِإّنَ

َ
ْکِذُبوا اْل

َ
ْکَر َفأ َمَل ُیْسِهی اْلَعْقَل َو ُیْنِسی الّذِ

َ
ّنَ اْل

َ
اْعَلُموا أ

ُغــُروٌر َو َصاِحُبُه َمْغــُروٌر؛ بدانید که آروزهای نفســانی خرد را به 
غفلت وادارد، و یاد خدا را به فراموشــی ســپارد. پس آرزوهای 
نفســانی را دروغ  بدانید کهـ  آنچــه خواهدـ  فریب اســت و امید 
بیهــوده، و صاحــب آن در خــواب غفلت اســت.« ایــن غفلت 
عظیم جز با تذکر دائمی رفع نمی  گردد و این ظلمت غلیظ جز 
با تالشــی پیگیر زدوده نمی  شــود؛ گنــاه از غفلت اســت و ظلم 
از ظلمــت؛ و آنچــه غفلــت و ظلمــت را می  زداید، تذکــر دائمی 

است. 
گر آدمی در غفلت نباشــد، تن بــه نافرمانی خــدا نمی دهد، و  ا
گر در ظلمت نباشــد، دست به ســتمگری نمی  گشاید. از  ا
این روســت که نقش تذکــر در تربیت نقشــی کلیدی 
اســت و آنچه انســان را از غفلت و ظلمت نجات 
می  بخشد، تذکر اســت. امیرمؤمنان علی)ع( 
درباره نقش تذکر در تربیــت آدمی فرموده 
اســت: »ِإّنَ اهلَل ُســْبَحاَنُه َو َتَعاَلــی َجَعَل 
ْکَر ِجالًء ِلْلُقُلوِب َتْسَمُع ِبِه َبْعَد اْلَوْقَرِة  الّذِ
َو ُتْبِصُر ِبِه َبْعَد اْلَعْشَوِة َو َتْنَقاُد ِبِه َبْعَد 
اْلُمَعاَنــَدة؛ همانــا خدای ســبحان 
یاد )خود( را روشنی بخش دل ها 
قــرار داده اســت؛ دل هــا بدیــن 
وســیله از پس کری، شــنوا، و از 
پــس نابینایــی، بینــا، و از پــس 

سرکشی، رام می  گردند.«

چگونه از دام غفلت 
رها شویم؟

مصطفی دلشاد تهرانی 

نقش تربیتی تذکر از نگاه نهج البالغه

نهج  البالغه

تذکـر بـه معنـای بـه یـادآوردن و یادآور شـدن آن چیزی اسـت که انسـان نسـبت 
به آن در غفلت اسـت، یا آن را به فراموشـی سـپرده اسـت. تذکر نعمت ها و یاد 
منعـم و خدایـی کـه در همه جـا حاضر اسـت و تمام ممالک وجـود تحت نظر او 
اداره می  شـود، و یـادآوردن سـرانجام زندگـی، روشـی نیکـو در حراسـت آدمـی از پلیـدی و 
برانگیزنده به تالش و درسـتی اسـت. در مطلب زیر درباره این موضوع و نقش تربیتی آن 

از نگاه نهج البالغه سـخن گفته شـده اسـت.
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کوتاهترینراه
ک کننده از بدی و دورکننــده از پلیدی، و نیز نتایج  همه آثار پا
معنوی و اخالقــی و اجتماعی که در عبــادات وجــود دارد، به 
ســبب تذکری اســت که از عبادات حاصل می  شــود و انســان 
را از غفلــت و ظلمــت نجــات می  دهــد. از ایــن رو روش تذکــر، 
کوتاه ترین راه وصول به مقاصد مطلوب است. امام علی)ع( 
کیــد نمــوده و لطــف و رحمــت محبوب  بــر چنیــن تذکــری تأ
حقیقی را یادآور شــده اســت، تا آدمی به خود آید و با تذکر حق 
ْل ِفی 

َ
خود را ادب ســازد: »َو ُکْن هلِِل ُمِطیعــًا َو ِبِذْکِرِه آِنســًا َو َتَمّث

ُدَك  یــَك َعْنُه ِإْقَباَلــُه َعَلْیَك َیْدُعــوَك ِإَلی َعْفــِوِه َو َیَتَغّمَ َحاِل َتَوّلِ
ْکَرَمُه 

َ
ْنَت ُمَتَوّلٍ َعْنُه ِإَلــی َغْیِرِه َفَتَعاَلی ِمْن َقــِوّیٍ َما أ

َ
ِبَفْضِلِه َو أ

ْنَت ِفی 
َ
َك َعَلــی َمْعِصَیِتــِه َو أ

َ
ْجــَرأ

َ
َو َتَواَضْعــَت ِمــْن َضِعیٍف َمــا أ

ٌب َفَلْم َیْمَنْعَك َفْضَلُه  َکَنِف ِسْتِرِه  ُمِقیٌم َو ِفی َســَعِة َفْضِلِه ُمَتَقّلِ
َو َلْم َیْهِتْك َعْنَك ِسْتَرُه َبْل َلْم َتْخُل ِمْن ُلْطِفِه َمْطَرَف َعْیٍن ِفی 
ٍة َیْصِرُفَها َعْنَك  ْو َبِلّیَ

َ
َئٍة َیْسُتُرَها َعَلْیَك أ ْو َسّیِ

َ
ِنْعَمٍة ُیْحِدُثَها َلَك أ

َطْعَتــُه؛ طاعت خــدا را بپذیر و به یــاد او انس 
َ
َك ِبــِه َلْو أ َفَما َظّنُ

گیر. و بــه خاطــر آر آن گاه که تــو روی از او گردانــده  ای، او روی 
به تو گرداند، و تو را به خواســتن بخشــایش از خود می  خواند 
و جامه فضل خویش بر تو می  پوشــاند، و تــو از او رویگردانی و 
دیگــری را خواهان. پس چــه نیرومند اســت و بزرگــوار، و چه 
ناتوانی تو و بی مقدار، و چه گســتاخ در نافرمانــی پروردگار. در 
سایه پوشش او می  آرامی، و در پهنه بخشایش او می  خرامی. 
نه بخشش خویش را از تو بریده، و نه پرده خود را بر تو دریده، 
بلکه چشــم بــه هم  زدنــی بی  احســان او به ســر نبــرده  ای، در 
نعمتی که بر تو تــازه گردانیده، یا گناهی که بر تو پوشــیده، یا 
گــر وی را فرمان  از بالیی رهانیده. پس چــه گمان بدو بری، ا

بری؟«

یادحق
نیکوترین تذکر برای آدمی، یاد حق است؛ یاد خدای رحمان 
و نعمت های بیکــران او. یــاد حــق نیکوترین پدیــده تربیتی 
در ســاماندهی وجود آدمی به ســوی هدف غایی اســت. امیر 
مؤمنان)ع( مردمان را بدین روشن نیکو فراخوانده و فرموده 
ْکر؛ در بستر یاد خدا  ْحَسُن الّذِ

َ
ُه أ ِفیُضوا ِفی ِذْکِر اهلِل َفِإّنَ

َ
اســت: »أ

روان شوید که نیکوترین یاد، یاد خداست.«
همچنیــن در روش تذکــر، یــاد مــرگ جایگاهــی اساســی در 
تربیت دارد، زیرا غفلت آدمــی از مرگ و معاد، خود بزرگ ترین 
عامــل عصیــان و فســاد اســت. امیــر مؤمنــان علــی)ع( در 
ضمن خطبــه  ای بــه مردمان چنین ســفارش فرموده اســت: 
وِصیُکــْم ِبِذْکِر اْلَمــْوِت َو ِإْقــاَلِل اْلَغْفَلــِة َعْنُه َو َکْیــَف َغْفَلُتُکْم 

ُ
»أ

ــا َلْیــَس ُیْغِفُلُکــْم َو َطَمُعُکْم ِفیَمــْن َلْیــَس ُیْمِهُلُکــْم َفَکَفی  َعّمَ
ِکبیَن  َواِعظــًا ِبَمْوَتــی َعاَیْنُتُموُهــْم ُحِمُلــوا ِإَلــی ُقُبوِرِهْم َغْیــَر َرا
ّنَ 

َ
ــارًا َو َکأ ْنَیا ُعّمَ ُهْم َلْم َیُکوُنــوا ِللّدُ ّنَ

َ
ْنِزُلوا ِفیَها َغْیــَر َناِزِلیــَن َکأ

ُ
َو أ

ْوَطُنوا 
َ
ْوَحُشــوا َمــا َکاُنــوا ُیوِطُنــوَن َو أ

َ
ِخــَرَة َلْم َتــَزْل َلُهــْم َدارًا أ

ْ
اآل

َضاُعوا َما ِإَلْیِه اْنَتَقُلوا 
َ
َما َکاُنوا ُیوِحُشــوَن َو اْشــَتَغُلوا ِبَما َفاَرُقوا َو أ

اَل َعــْن َقِبیٍح َیْســَتِطیُعوَن اْنِتَقــااًل َو اَل ِفی َحَســٍن َیْســَتِطیُعوَن 
ْتُهــْم َو َوِثُقوا ِبَها َفَصَرَعْتُهْم َفَســاِبُقوا  ْنَیــا َفَغّرَ ِنُســوا ِبالّدُ

َ
اْزِدَیادًا أ

ْن َتْعُمُروَها؛ شــما را به 
َ
ِمْرُتــْم أ

ُ
ِتی أ

َ
َرِحَمُکــُم اهلُل ِإَلی َمَناِزِلُکــُم اّل

یادکردن مرگ و کاستن بی خبری تان از آن سفارش می کنم. 

چگونه از چیزی غافلید که شــما را رها نمی  کند و از شما غافل 
نیســت؟ چگونه از کســی که مهلت نمی  دهد )ملک الموت( 
مهلت می  طلبید؟ برای پنددادن به شــما مردگان بسنده اند 
که آنــان را دیدید. بر دوش ها به گورهایشــان بردنــد، نه خود 
سوار بودند؛ در گورهایشان فرود آوردند، نه خود فرود آمدند. 
گویــی آنــان آبادکننده دنیــا نبودنــد، و گویی همیشــه آخرت 
خانه هایشان بود و پیوسته در آن غنودند. آنچه را وطن خود 
گرفتــه بودنــد، از آن رمیدنــد، و در آن جا کــه از آن می  رمیدند، 
آرمیدند. بدان چه از آن جدا شدند سرگرم گردیدند، و جایی را 
که بدان رفتند تباه گردانیدند. نه از زشتی باز گردیدن توانند 
و نه بر کار نیــک افزودن. به دنیــا خو گرفتند و آنــان را فریفته 
کشان انداخت. پس بر  ســاخت، و بدان اعتماد کردند و بر خا
یکدیگر پیشــی گیرید به خانه هایی که شــما را بــه آباد کردن 

آن فرموده  اند.«
آنچه موجب کناررفتن غفلت و ظلمت است، جز تذکر نیست 
و واالترین یاد، یاد حق و یاد مرگ است. امیر مؤمنان علی)ع( 
در نامه خــود به حــارث همدانــی او را بدیــن روش بــه تربیت 
 َعَلی 

َ
ْن َتْذُکــَرُه ِإاّل

َ
ِم اْســَم اهلِل أ خوانده و فرمــوده اســت: »َو َعّظِ

ْکِثْر ِذْکَر اْلَمْوِت َو َما َبْعَد اْلَمْوت؛ نام خدا را بزرگ شمار و 
َ
َحّقٍ َو أ

آن را جز برای حق بر زبان میاور. مــرگ و پس از مرگ را فراوان 
یاد کن.«

گر انسان مرگ را فراراه خویش بیند و پیامدهای آن را در نظر  ا
آورد، بی گمان از دل ســپردن به دنیا آزاد می  شود و از تن دادن 
بــه فریبکاری هــای آن ســرباز می  زنــد. امیــر مؤمنــان)ع( بــا 
یــادآوردن مــرگ و تبعــات آن، مردمــان را بــه اصــالح خــود 
ِبَعات ؛  اِت َو َبَقاَء الّتَ

َ
ّذ

َ
می  خواند و می  فرماید: »اْذُکُروا اْنِقَطاَع الّل

گــوار آن بر جای  به یاد آرید که لذت ها تمام شــدنی، و پایان نا
ماندنی اســت.« آن حضــرت درباره خــود و نقش یــاد مرگ در 
ــی َلَیْمَنُعِنی ِمَن  راه و رســم زندگــی خــود می فرمایــد: »َو اهلِل ِإّنِ
ِعِب ِذْکُر اْلَمْوت ؛ به خدا ســوگند، یاد مرگ مرا از بیهودگی باز 

َ
الّل

می دارد.«  

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

همه آثار پاک کننده 
از بدی و دورکننده 

از پلیدی، و نیز نتایج 
معنوی و اخالقی 

و اجتماعی که 
در عبادات وجود 

دارد، به سبب 
تذکری است که از 

عبادات حاصل 
می  شود و انسان را 
از غفلت و ظلمت 
نجات می  دهد. از 
این رو روش تذکر، 

ین راه وصول  کوتاه تر
به مقاصد مطلوب 

است
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کیفیتنّیتروزه
روزه مانند همه  عبادت های دیگر باید با نّیت همراه باشد، بدین معنی که خودداری انسان 
از خــوردن و آشــامیدن و ســایر چیزهــای باطل کننــده  روزه، به خاطــر دســتور خداوند باشــد و 

همین که چنین عزمی  در او باشد کافی است و الزم نیست آن را بر زبان بیاورد.

یابرایکلماه نّیتهرروز
درماهرمضانبایدبرایهرروزنّیتکرد،یااینکهیکنّیتدراولماهکافیاست؟

گر شــب اول ماه رمضان نّیت کند که یک مــاه را روزه بگیرد، کافی اســت؛ ولی بهتر )احتیاط  ا
مستحب( است در هر شب ماه رمضان، برای روزه فردای آن نیز نّیت کند.

وجوبروزهبهصرفنّیت
مــادرمنّیــتکــردکــهکلمــاهراروزهبگیــرد،ولــیبعــدازهفــتروزمریــضشــد،حــاال

وظیفهاشچیست؟
ِصرف نّیت، چیزی به عهده اش نمی  آورد، بنابراین در فرض مذکور روزه بر او واجب نیست.

روزه کافیبودننّیتارتکازیدر
شخصیشبنّیتروزهکردهوباهمیننّیتتابعدازاذانصبحخوابیده،وقتیبیدار

شدهحواسشنبودهوپسازنوشیدنآبیادشآمده
بودکهشــبنّیــتروزهکردهاســت،آیــادرایــنصورت

روزهاشصحیحاست؟
گر  انجام ســهوی ُمفِطــر، ضرری به صحــت روزه نمی  زنــد و ا
نّیت قبلیـ  هرچند به صورت ارتکازیـ  موجود باشد، کفایت 

می  کند.

زماننّیتروزههایواجب
زمــاننّیــتروزههــایواجــببهطــورعــادیچــهزمانی

است؟
نّیت برای روزه ماه رمضــان و نذر معّین، از اول شــب تا اذان 
صبح و بــرای روزه غیر معّین )ماننــد روزه قضا و نذر مطلق(، 

از اول شب تا ظهر روز بعد است.

اثنایروز نّیتروزهدر برگشتناز
مندرروزمــاهرمضانبــهعّلتاغوایشــیطانتصمیم
گرفتــمروزهامراباطــلکنــم،لکــنقبــلازاینکــهعملی
کــهروزهراباطــلمیکنــدانجــامدهــم،ازتصمیــمخــود
گرایــنامردر منصرفشــدمحکــمروزهامچیســت؟وا

روزهغیرماهرمضانپیشآیدچهحکمیدارد؟
گــر در اثنــای روز از نّیــت روزه گرفتــن  در روزه مــاه رمضــان ا
کــه قصــد ادامــه روزه نداشــته باشــد،  برگــردد، بــه  طــوری 
روزه اش باطــل می  شــود و قصــد دوبــاره او بــرای ادامــه روزه 
فایــده نــدارد، البتــه تــا اذان مغــرب بایــد از کاری کــه روزه را 
گر دچــار تردید شــود به  باطل می  کنــد خــودداری کنــد. اّمــا ا
این معنی کــه هنوز تصمیــم نگرفته اســت روزه را باطل کند 
یا تصمیم بگیرد کاری را که موجب باطل شــدن روزه اســت 
صورت دهــد و هنــوز آن را انجــام نــداده، در ایــن دو صورت 
صّحــت روزه او محــل اشــکال اســت و احتیــاط واجــب آن 
است که روزه را تمام کند و بعدًا هم آن را قضا نماید. هر روزه 
واجب معّین دیگــرـ  مانند نــذر معّیــن و امثال آنـ  نیــز دارای 

همین حکم است.

دراثنــایروزهمســتحبییــاواجــبغیــرمعّیــنتصمیــم
گرفتــمروزهامراباطــلکنــم،لکــنقبــلازاینکــهعملی
کــهروزهراباطــلمیکنــدانجــامدهــم،ازتصمیــمخــود

منصرفشدمحکمروزهامچیست؟
در روزه های مســتحب و نیــز روزه های واجب غیــر معین که 
گــر تصمیم بر  وجوب آن مخصــوص به روز معینی نیســت، ا
قطع روزه بگیــرد ولی کاری کــه روزه را باطل می  کند از او ســر 
نزند و بعــدًا دوباره تــا پیش از ظهرـ  و در مســتحب تــا غروبـ  

نّیت روزه کند، روزه او صحیح است. 

احکام نیت روزه 
بر اساس نظر رهبر معظم انقالب



مطلـب  اسـت.  خـورده  گـره  )ره(  خمینـی  امـام  نـام  بـا  خـرداد  مـاه 
آغازین بخـش کتـاب، بـه معرفـی یـک اثـر خواندنـی دربـاره ایشـان از زبـان 
کتاب هایـی  از  برخـی  بخـش  ایـن  ادامـه  در  اسـت.  پرداختـه  نویسـنده 
کـه دربـاره جنبه هـای مختلـف زندگـی امـام حسـن مجتبـی )ع( نوشـته 
شـده اند، معرفـی می شـوند. تازه هـای نشـر و همچنیـن یـک گفتگـو و یـک 
کتاب هستند.  کتاب های صوتی از دیگر مطالب بخش  یادداشت درباره 

  او را قهرمـان زندگـی خـود می دانـم  کلمـات صبـر و صلح   به انتخاب مورخ 
مشهور   تـازه های کتـاب  چگونه خواننده شویم؟  کتاب ها  را بشنویم  

كتــــاب
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18منزل
کودکــی، تحصیــالت  »الــف الم خمینــی« در 18 منزلــگاه بــا عنوان هــای »خانــدان«، »تولــد، 
آغازین«، »دو زایش تاریخی«، »زیر سقف سرکوب«، »بر سقف سرکوب«، »پا در میدان مبارزه«، 
»میــدان خونیــن مبــارزه«، »زنــدان«، »راه بی بازگشــت«، »داد اســتقالل و ســتد«، »تبعیــد«، 
»تبعیــدگاه دوم«، »دیده بانــی در تبعیــد«، »بــه افــق امیــد«، »در کمیــن زمــان«، »آغــاز پایان«، 
»هجرت« و »بازگشــت« زندگی و زمانه روح اهلل موســوی خمینی را به گونــه ای جذاب به تصویر 

می کشد.

کتــاب دربــاره  هدایــت اهلل بهبــودی در صفحــات نخســتین 
هــدف و انگیــزه خــود از تألیــف زندگینامه امــام خمینــی)ره(، 
می نویســد: »در هفــدهـ  هجده ســالگی نام او به گوشــم خورد؛ 
کــه یکــی در  در همــان خیزش هــای هــرازگاه برخــی شــهرها، 
چهلــم کشــته های دیگــری، بــه هــواداری برمی خاســت و به 
خون می نشســت. در دنیای آزادی به ســر می بردیــم که برای 
من و هم سانانم ساخته شده بود. چشــیدن هر طعمی، لمس 
هر پدیده ای، دیدن هر شــکلی، شــنیدن هر صوتــی و بوییدن 
هر رایحــه ای از بدیهیات بود. ایــن آزادراه بــه روی همه ما باز 
بود؛ و من در شــمار دوندگان، برای پیشــی گرفتــن از دیگران، 
گام هــای بلندی مــی زدم. وقتی صدایش را شــنیدم، نه از ســر 
کنجکاوی، از طنین صداقت و سرراستی همراهش ایستادم. 
بسیاری ایســتادند. برگشتیم و گوش ســپردیم، صدا، صدای 
بازگشــت بــود: برگردیــد؛ نــه بــه پــس، بلکــه بــه پیــش خــود. 
می گفت کــه آبــادی و آزادی نــزد خودتان اســت، نــه در پایان 
آن آزادراه بی پایــان. مــن نیــز پــس از درنگــی بازگشــتم، اما نه 
کنون مــن پرداخته همان بازگشــت  خ. پس، اندیشــه ا تمــاْم ر
خ دیروز اســت. پشــیمان نیســتم و همچنان خویشتن را  نیْم ر
وامــدار آن صاحب صــدا می دانم؛ بیشــتر؛ او را قهرمــان زندگی 

خود می دانم.
ایــن گفته ها بی تردیــد برای کســی که بــا تاریخ ســروکار دارد و 
حرکت بین دو خط بی طرفی را مبتدای پژوهش های تاریخی 
می داند، زیان بار است، تا چه رســد به این که در کاوش زندگی 
شخصی برآید که قهرمان اوست! اما نیک می دانم که تظاهر 
به بی طرفــی به انــدازه طرفداری بــدون تظاهر از آســیب های 
برمــال شــده تاریخ نــگاری اســت و شناســایی اش بــرای آنانــی 
که با این حرفه مأنوس اند، دشــوار نیســت. محــدوده کار من 
در ایــن کتــاب، اســناد و مــدارک بوده انــد، نــه عالقه منــدی و 

هواخواهی.«
ایــن نویســنده در ادامه ایــن مقدمه بــه دشــواری هایی که در 
تألیف این اثر بــا آن روبــه  رو بوده، اشــاره می کند: »در نوشــتن 
کتاب با دو دشواری روبه رو بودم؛ اول کمبود منابع از پیشینه 
صاحب ترجمه تا ســال 13۴1 ش، و دوم فراوانــی منابع از این 
ســال تــا 13۵۷ ش. در بخــش اول، زبان اســناد چنــدان گویا 
که شخصیت ما، تمام وقت در کار پیمایش علوم  نیست، چرا
فقهــی، عرفانی و فلســفی اســت؛ یــا درس می خوانــد، یا درس 
می داد، یــا آموخته هاش را به قالــب کتاب درمی آورد، و یا ســر 
در مطالعات علمی خود داشــت. بیش از چهار دهه از زندگی او 
بدین روال گذشت، و آیت اهلل به اندازه چهل سطر در این باره 
سخن نگفته اســت. در این جا یادمانده های هم ردیفان، کم 
گردان، زیاد اســت. اما بیشتر آن ها با شــیفتگی به استاد،  و شا
بیان شــده که کار پژوهشــگر را در ســنجش و گزینــش روایات 
دشوار می کند. با شــروع نهضت در ســال 13۴1 و نمایان شدن 
روی دیگر آرای او، کارگاه های خبر و گــزارش آغاز به کار کردند 
و تــا شــانزده ســال بعــد، بی وقفــه بــه تولیــد ســند پرداختنــد. 
فراوانی مــدارک به انــدازه کمبود آن، پژوهشــگر را به ســختی 
که راستی آزمایی و سندشناسی، از گذرگاه های  می اندازد، چرا

باریک و دشوار در تتبعات تاریخی است.
یک گروه، به سرپرســتی آقــای یحیــی آریابخشــایش، حدود 

فریده خان محمدی

او را قهرمان زندگی 
خود می دانم

معرفی یک اثر خواندنی درباره امام خمینی)ره( 
از زبان نویسنده

کتاب »الف الم خمینی« زندگینامه امام روح اهلل موسوی خمینی، اثر هدایت اهلل 
بهبودی است که چاپ اول آن در 1157 صفحه با شمارگان دو هزار و 500 نسخه 
بـه بهـای 60 هـزار تومـان در سـی ویکمین نمایشـگاه بین المللـی کتـاب تهـران، از 

سوی مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی عرضه شد و مورد 
اسـتقبال مشـتاقان بـه زندگـی بنیان گـذار انقـالب اسـالمی قـرار 

گرفت. هدایت اهلل بهبودی نویسـنده خوش نام کتاب »شـرح 
اسـم«، ایـن بـار نیـز بـا رویکـردی خالقانـه ابعـادی از زندگـی 
امـام خمینـی)ره( را بـرای مخاطبـان آشـکار می سـازد و روایـت 

می کند.
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یک ســال از منابــع منتشــر شــده برگه نویســی کردنــد. پرونده 
امــام خمینــی در بایگانی دفتــر ادبیــات انقالب اســالمی حوزه 
هنری کــه در چندین جعبــه نگهداری می شــود، ضمیمه این 
برگه هــا شــد. پرونــده کامــل روح اهلل خمینــی در ۴2 جلــد بــه 
شــماره 6۷908، تشکیل شــده در ســازمان  اطالعات و امنیت 
ک با مســاعی مؤسســه مطالعات و پژوهش های  کشــور/ ســاوا
سیاســی در اختیارم قرار گرفت. گفتنی اســت بیشتر سندهای 
یادشــده پیش از این در 22 جلــد کتاب با عنــوان امام خمینی 
در آیینــه اســناد منتشــر شــده بــود. همچنیــن اســناد مرتبطی 
که در شــهربانی کل کشــور نگهداری می شــد، در ۵ جلــد با نام 
امام در آیینه اسناد، به دست چاپ ســپرده شده بود، با وجود 
ایــن، ضروری دانســتم اصــل پرونــده در تدوین کتــاب حاضر 
مشــارکت جوید و نیز اســناد موجــود در بایگانی مرکــز پژوهش 
و اســناد ریاســت جمهــوری/ نخســت وزیری ســابق، بیشــتر 
مربوط به دوره نخســت وزیری اســداهلل علم، با موافقت دکتر 
عبــداهلل گیویــان، سرپرســت مرکز یادشــده، به دســتم رســید. 
همه این ها، در کنار مجموعه صحیفه امام، بنیان پژوهشــی 
کتــاب را تشــکیل داد و پــس از چهــار ســال کار همــواره، پایان 

یافت.«
بهبودی همچنین درباره محور مباحث و انتخاب نام کتاب، 
در مقدمه کتابش می نویســد: »این اثر بازتابنــده همه جهات 
و اضالع نهضت اســالمی ایران نیســت و با این رویکــرد فراهم 
که هــدف نویســنده پی جویی زندگــی امام  نشــده اســت، چرا
خمینی بوده، اما به فراخور حوادث رفتــه بر او، یا رخدادهایی 
که همو پدیدآورنــده اش بــوده، از زمینه ها و اتفاقــات مربوطه 
یاد شــده اســت. با وجود یکســان نبودن داده ها در دوره های 
گون، در نگهــداری توازن بیــن زندگی و زمانه شــخصیت  گونا
کتاب کوشــیدم، امــا این برابــری در برخــی مقاطــع، همچون 
دوره حضــور امــام خمینی در پاریس، ســبک و ســنگین شــده 
اســت. نزدیــک بــه نیمــی از مطالــب شــش جلــد اول صحیفه 

امام، مربوط به این دوره بسیار کوتاه، اما مهم است.
نام کتــاب الف الم خمینــی، گرته بــرداری از فواتح برخی ُســَور 
قرآنی اســت کــه بر رمزهــای نهفتــه در آیــات داللــت دارد؛ و در 
این جــا بیانگــر رمــوز ذاتــی یــک رهبــر دینی و سیاســی اســت. 
از دیگــر ســو، یکــی از ویژگی هــای الــف و الم، تعریــف اســت؛ 
معرفی کننــده و شناســاننده؛ و در این جــا ُمعــرف خمینــی. بــا 
وجود این بر این بــاورم که کتاب حاضر برداشــت نویســنده از 
جهان کثرت صاحب ترجمه است، و نه بیش از آن.« در ادامه 
ایــن گــزارش، برش هایــی از ایــن کتــاب پیــش روی دیــدگان 

عالقه مندان قرار گرفته است.

عآفتاب رویشدرطلو
ع آفتــاب روز  ســید روح اهلل مصطفــوی )امــام خمینــی( در طلو
دوشــنبه 18 جمادی الثانــی 1320 برابــر با 30 شــهریور 1281 و 
22 ســپتامبر 1902 در خانه پــدری واقع در محلــه رازی خمین 
)لب رودخانه(، چشــم به جهان گشــود. هنگام ســوءقصد به 
جان آقا سیدمصطفی )پدر(، چهار ماه و بیست و دو روز از تولد 
آخرین یادگارش می گذشــت. شــاید درد یتیمی، با حضور ســه 
آغوش مهربان، زخمــی بر جان آقا روح اهلل نزده باشــد. آغوش 

مغــذی ننه خــاور )دایــه(، چشــمه مهر صاحــب خانــم )عمه( 
و باالتــر از همــه آغــوش دالرام و مترنــم هاجــر خانــم )مــادر(، 
نخســتین ســال های زندگــی وی را از عشــق و عاطفــه سرشــار 
کرد. بعدها زمانی که از مادرش یاد کرد، چنین گفت: »خاطره 
الیی گفتــن او با )آن( گیســوان بافتــه در دو طــرف گونه اش  ال

)هنوز( در ذهنم نقش بسته است.«

ازدواجبادخترشیخمحمدثقفی
کــه نمی خواســت از شــهرش خمیــن زن بگیــرد،  آقــا روح اهلل 
این بــار به پیشــنهاد دوســتش، ســید محمدصادق لواســانی، 
آمــاده خواســتگاری از دختــر شــیخ محمد ثقفــی شــد. ثقفی از 
علمای تهران، فــردی متمــول، فاضل و خوش پــوش بود که 
در ســال 1303 شمســی بــرای تکمیــل علــوم دینــی نــزد حــاج 
شــیخ عبدالکریم حائــری یزدی راهی قم شــده بــود. خدیجه 
)قدســی(، 12 ســال از آقــا روح اهلل کوچک تــر بــود. وقتــی خبــر 
خواســتگاری طلبه ای از اهالی خمین را شــنید، گفــت: نه. اما 
کنش  خواســتگار، آقــا روح اهلل پا پس نکشــید و در پاســخ بــه وا
قلبــش تــا ده مــاه بعــد، خواســت خــود را تکــرار کــرد... و ایــن 
خواســتگاری پنــج بــار تکــرار شــد... صیغه عقــد در حرم شــاه 

عبدالعظیم )ع( جاری شد و مبلغ مهریه نیز هزار تومان بود.

پافشاریبریکدلی
کردن نخســتین  آیت اهلل خمینی پس از بازگشــت به قم و پیدا
مجال، به دیدار مراجــع و بزرگان شــهر رفت و با همــه آنان که 
به مالقاتــش آمــده و نیامده بودنــد، دیــدار کرد. بنای ایشــان 
برپایــی هم آهنگــی و هم آوایــی میــان مراجــع قــم و ترمیــم 
درزهای پیدا شــده بــود. امــام خمینی، چــه در گفتــار و چه در 
رفتار نشان داد که ایستادن زیر بارش اقبال عمومی، تغییری 
در مشــی و مــرام ایشــان نــداده اســت؛ نشــان داد کــه اعتقاد و 
احتــرام او بــه بــزرگان حــوزه علمیه قــم، همــان بــاور و تعظیم 

گذشته، بلکه بیشتر از پیش است.

نوفللوشاتو در
امــام خمینــی)ره(، شــانزدهم مهــر 13۵۷، رســیده و نرســیده 
بــه نوفل لوشــاتو، به مناســبت آغــاز ســال تحصیلی دســت به 
قلم و کاغذ بــرد و بــه درس خوانان ســرزمینش مــژده پیروزی 
نهایــی داد؛ بــا این شــرط کــه نهضــت اســالمی ایــران را ادامه 
دهنــد. ایشــان نوشــت کــه پیــروی از احکام اســالم، ســعادت 
ملت را بیمه می کنــد. آیت اهلل از دانش آموزان، دانشــجویان و 
محصالن مذهبی خواست از پیروان دیگر عقاید بخواهند که 
اســالم را نه از زبان منحرفان تفرقه طلب، بلکه از دانشمندان 
آشــنا به منطــق قــرآن بیاموزند و بــا نگاه بــه تأییــدات رهبران 
قدرتمنــدان  »تمامــی  کــه  بداننــد  شــاه  از  چیــن  و  شــوروی 
کمونیســت از خون ملت های مســتضعف برای نابودی بشــر، 
آالت قتالــه تهیه می کننــد«... صبح روز هفدهــم، خبرنگاران 
و عکاســان فرانســوی و دیگر خبرگزاری هــا، خود را بــه این جا 
رســانده، از پشــت نرده هــای خانــه چشــم می چرخاندنــد و 
گفــت:  کــه اشــتیاق آن هــا را دیــد  عکــس می گرفتنــد. امــام 

»بگذارید بیایند تو.« 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

امام خمینی)ره( 
شانزدهم مهر 1۳5۷ 

رسیده و نرسیده 
به نوفل لوشاتو، به 
مناسبت آغاز سال 

تحصیلی دست 
به قلم و کاغذ برد 
و به درس خوانان 

سرزمینش مژده 
پیروزی نهایی داد؛ با 
این شرط که نهضت 

اسالمی ایران را 
ادامه دهند. ایشان 

نوشت که پیروی 
از احکام اسالم 
سعادت ملت را 

بیمه می کند
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درمکتبکریماهلبیت)ع(امامحسنمجتبی)ع(
دکتر علی  قائمی، تهران، انتشارات امیری

دکتر قائمی این کتــاب را به 18 بخش تقســیم کــرده و در هر بخش بــه قســمتی از زندگی پربار 
امام حسن)ع( پرداخته است. نویســنده در مقدمه کتاب، هدف خود را از بحث پیرامون امام 
حسن)ع(، ناشناخته ماندن قدر امام)ع( و شــرایط ویژه عصر امام)ع( و سخنان ضد و نقیضی 
که در مورد داســتان زندگــی امام)ع( از ســوی زبان هــای غرض آلود بیان می شــود، بیــان کرده 
اســت. همچنین به طور مفصل به بیــان اهمیت صلح ایشــان پرداخته و آن را تــا جای ممکن 

تبیین کرده است.

تحلیلیاززندگانیسیاسیامامحسنمجتبی)ع(
ســید جعفر مرتضی عاملی و ترجمه محمد ســپهری، مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات اســامی 

حوزه علمیه قم

نام عربی این ترجمه »الحیاه  السیاسیه لالمام الحسن)ع(«، 
اســت که چاپ اولش در ســال 1369 بوده اســت. نویســنده، 
کتاب حاضر را در ســه فصل خالصه کرده اســت. فصــل اول، 
زندگــی سیاســی امــام حســن)ع( در عهــد رســول خــدا)ص(، 
فصل دوم، زندگانی سیاسی امام حســن)ع( در عهد شیخین 
و فصل ســوم زندگی سیاســی امام حســن)ع( در عهد عثمان. 
کتــاب می نویســد: »کتــاب حاضــر از دو  مترجــم در مقدمــه 
جهــت اهمیــت ویــژه دارد: 1. نویســنده گران مایــه بــا دیدی 
محققانه به تجزیــه و تحلیل وقایع همت گمــارده که به طور 
مستقیم و غیرمستقیم با زندگانی امام حسن)ع( ارتباط دارد 
و در مــواردی آن حضرت نقــش فعــال در تکویــن آن برعهده 
داشــته، مثل داســتان مباهلــه و بیعــت رضــوان. 2. برخالف 
تاریخ نــگاران و سیره نویســان، بــه نقــل حــوادث و تاریخچه 
زندگانی امام)ع( نپرداخته، بلکه زندگانی سیاســی آن جناب 

را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کرده است.«

دریا،طوفــان،تالطم،پنجرهایبهآفاقشــخصیت
شگفتامامحسنمجتبی)ع(
ع، بوستان کتاب قم محبوبه زار

نویســنده در ایــن اثــر، کتابــش را بــه 6 بخــش به نــام تالطم 
تقســیم کرده اســت. این اثر در عین این که دارای دقت کافی 
ح حقایق تاریخی است،  با قلمی هنری و ادبی نگاشته  در شر
شده و نویسنده کوشیده است تا جای ممکن زوایای بکری را 

برای بیان حوادث تاریخی آن دوره پیدا کند و به آن بپردازد.

کلمهاالمامالحسن
 سید حسن شیرازی، علیرضا میرزامحمد، نشر نور

نویســنده شــهیر این کتاب، ســخنان امام حســن)ع( را جمع 
الهیــات،  کــرده اســت.   آورده و در چهــارده فصــل تنظیــم 
عبــادات،  مواعظ، اخــالق،  سیاســیات،  رســائل، مناقضات، 
متفرقــات،  و  ادعیــه  شــعر،  حکــم،  متفرقــات،  وصایــا، 

بخش های این کتاب هستند.

حسن)ع(کیست؟
 فضل اهلل کمپانی، انتشارات فراهانی 

در این کتاب نویســنده ضمن بیان تاریخ زندگانی امام حسن 
مجتبــی)ع( و بیــان فضایــل وی، تفصیــاًل بــه مســئله صلــح 
ایشــان پرداخته و کوشــیده با ادله تاریخی و روایــی و با بیانی 

رسا و روان به تبیین آن بپردازد.

صلحامامحسن،پرشکوهتریننرمشقهرمانانه
 شــیخ راضی آل یاســین، ترجمه حضرت آیت اهلل ســیدعلی 

خامنه ای، نشر آسیا
در ایــن کتــاب جامع تریــن و کامل تریــن تحلیــل تاریخــی از 
واقعه صلح امام حسن)ع( صورت گرفته و مؤلف آن کوشیده 
با نگرشــی به صلــح امام حســن)ع(، ضمــن تحلیل شــرایط و 
موقعیت امام حســن)ع( صلح عاقالنه و مدبرانه حضرت را با 
قرائن تاریخی روشــن و ثابت شــده تبیین کند و ابعاد و آثار آن 

را نشان بدهد.

کلمات صبر و صلح 
آشنایی با کتاب هایی که درباره

امام حسن مجتبی)ع( نگاشته شده است

دربـاره زندگـی و وقایـع مهـم دوران امـام حسـن مجتبـی)ع(، کتاب هـای بسـیاری 
توسـط نویسـندگان ایرانـی و عـرب بـه رشـته تحریـر درآمـده کـه هرکـدام بـا نـگاه 
خـود در این بـاره سـخن گفته انـد. بـه مناسـبت میـالد ایشـان چنـد کتـاب را که به 

جنبه هـای مختلـف زندگـی کریـم اهـل بیـت پرداختـه اسـت معرفـی می کنیم.

محمد اسدی
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آیت اهلل ســید هاشــم رســولی محالتی،از عالمان پرکار و اثرگذار در حــوزه تاریخ،  
تفســیر و حدیــث اســت. از وی کتاب هایــی متعــدد بــه چاپ رســیده اســت که 
ع خــود اثــری ارزشــمند بــه شــمار می آینــد. »زندگانی امام حســن  هریــک در نــو
گون به چاپ های  مجتبی)ع(« از جمله این آثار است که از سوی ناشــران گونا
متعدد رســیده اســت و از کتاب های مرجــع در زمینــه زندگی امام دوم شــیعیان 
شــناخته می شــود. در ایام والدت امام حســن مجتبــی)ع( این مؤلــف، مترجم 
و مصحــح برجســته از ویژگی هــای آثــار ارزشــمند در زمینــه حیــات سیاســی و 
اجتماعــی آن امام و رمــز اســتقبال از کتاب »زندگانــی امام حســن مجتبی)ع(« 

می گوید.
رســولی محالتی در بیان ویژگی های کلی 
کتابش می گویــد: در این اثر تمــام زوایای 
زندگی ایــن امام همــام را در نظــر گرفته  و 
ســعی کــرده ام کــه از منابــع معتبــر، مورد 
روایاتــی  همچنیــن  و  مشــهور  و  قبــول 
کتاب هــای  در  معتبــر  اســناد  دارای 
شــیعه و ســنی اســتفاده کنــم. همچنین 
از روایت هایــی ضعیــف کــه مــورد قبــول 
اهــل تحقیــق قــرار نمی گیــرد، اجتنــاب 
گزیــده ام. در زمینــه روایــات و احادیــث، 
تحقیقاتی داشــته ام که هنــگام نگارش 

این اثر از آن ها بهره گرفته ام.
شــبهاتی  این کــه  بــه  پاســخ  در  وی 
گــون دربــاره زندگــی و ســیره امــام  گونا
در  کــه  می شــود  ح  مطــر حســن)ع( 
متــون تألیفی اغلــب بــه آن هــا پرداخته 
کــرده ام در  نمی شــود، می گویــد: ســعی 
کتابم به این موارد بپردازم. برای نمونه 
یکی از مواردی که بــه آن توجه کرده ام، 

نرمــش تاریخــی امــام حســن)ع( در برابــر معاویــه بوده 
اســت که به نظر من نمی توان آن را صلح نامید. این را تنها سکوت و نرمشی بر 

اساس مصلحت الهی می توان دانست.
کنون دربــاره امام دوم  این مؤلــف و محقق حــوزه، از میان آثار شــاخصی کــه تا
شــیعیان نوشــته شــده اســت، از ســه اثر ارزشــمند نام برد و از کتاب مقام معظم 
رهبری با عنوان »صلح امام حسن: پرشــکوه ترین نرمش قهرمانانه« به عنوان 
نخســتین کتاب یاد کــرد. آیت اهلل رســولی محالتــی در ادامه به کتــاب دیگری 
از ایشــان با عنوان »انســان 2۵0 ســاله« اشــاره کرد و درباره این اثر توضیح داد: 
ع کتاب »انسان 2۵0 ساله« درباره سیره همه  این کتاب را اخیرًا دیده ام. موضو
ائمــه معصومین)علهیم الســالم( بــه عنــوان رفتــار شــخصیتی واحــد در دوران  
متفاوت تاریخ اســت که مقام معظم رهبــری در بخشــی از آن به  خوبی به رفتار 

سیاسی امام حسن)ع( می پردازند.
کتابــی بــه زبــان عربــی از مرحــوم احمــد رحمانــی همدانــی، اثر ســومی بــود که 
آیت اهلل رســولی همدانی آن را در ردیف کتاب های ارزشــمندی کــه درباره امام 
مجتبی)ع( نوشــته شــده اند، قرار داد. این کتاب با عنوان فارسی »امام حسن 
مجتبی)ع( جان دل پیامبر)ص(« به ترجمه حسین استادولی نیز منتشر شده 

است.  

به انتخاب مورخ مشهور 
صحیفهالحسن)ع(

 جــواد قیومــی اصفهانــی، دفتــر انتشــارات اســامی جامعــه 
مدرسین حوزه علمیه قم

این کتاب پنج فصل دارد و به نیایش ها و ادعیه آن حضرت، 
خطبه هــا و مناظــرات امــام، گزیــده ای از گفتــار آن حضرت و 
اشعاری در مدح آن حضرت نامگذاری شده است. این کتاب 
حالــت زندگینامه ای نــدارد و به تحلیل عمیــق نپرداخته، اما 
می تواند تصویــری واضح از شــخصیت و اخالق و کــردار امام 

حسن )ع( به مخاطب ارائه کند.

چهلداستانوچهلحدیثازامامحسنمجتبی)ع(
 عبداهلل صالحی

این کتاب دربردارنده زندگینامه امام حسن)ع( است و عالوه 
بر بیان زندگینامه، نکات نغز و خواندنــی درباره اخالق و رفتار 
ایشــان به مخاطــب ارائــه می کنــد. گزیــده ای از احادیث این 
امام نیز برای مخاطــب در بخش پایانی کتاب ارائه می شــود 

که همه خواندنی و اثرگذارند.

بامظلومیصبور
 محمد انصاری، انتشارات دلیل ما

این کتاب گزارشــی مختصــر از زندگــی امام حســن مجتبی)ع( 
اســت که در قالب داســتانی و با زبانی ســاده و روان نوشته شده 
است. محمد انصاری، نویسنده این کتاب از پانزدهم رمضان 
ســال ســوم هـ.ق، روز قبــل از والدت آن حضــرت آغــاز می کند و 
کم کم پس از بیان فضایل ایشــان نزد پیامبــر)ص( و اصحاب، 
به ذکر مختصری دربــاره وفات پیامبر)ص( و وقایــع بعد از آن، 
شــهادت مادر)س(، همراهی با پــدر بزرگوارش علی)ع( در ســه 
جنگ تاریخ ساز و سپس شهادت امیرالمؤمنین)ع( می پردازد. 
نیــم باقــی مانــده از کتــاب بــه دوران امامــت امــام حســن)ع( 
اختصــاص دارد. ادامه مبــارزه با معاویــه در کنار همراه داشــتن 
جمعــی ســپاهی بی وفــا، ترســو و طمــع کار مطالبــی، اســت کــه 
بســیار خوب تصویر شده اســت. نویســنده صلح صالحانه امام 
حسن)ع( را غافلگیری دشمنان اســالم می داند، اما مظلومیت 
ایشــان را با بی وفایی کوفیان و غارت تمامی وسایل خیمه اش 
حتی عبا و سجاده نماز نشان می دهد. اقدامات آن حضرت بعد 
از صلح، از خطبه ها و تبلیغ رسالت پیامبر)ص( و...، و از سویی 
دیگر دیــدن فجایــع فرماندهــان معاویــه در هــواداری عثمان، 
بــه علــی)ع(، شیعه کشــی و...  حدیث ســازی، دشــنام دادن 
همه و همه مظلومیــت و صبر آن امــام همام را یادآور می شــود. 
مظلومیت نهایی امام)ع( پس از دسیســه همســر ایشــان در به 

شهادت رساندن آن حضرت، تیرباران پیکر مطهرش بود.

نگرشیبهصلحامامحسن)ع(
خ، نشر صدوق  ابراهیم طاهری، صبر سر

در این کتــاب ضمن بیــان فضایــل و خصایل، زندگانــی امام 
حســن)ع(، تالش شــده چهره ای منطقــی و شایســته از صلح 
امــام حســن)ع( بــه دســت داده و بــه شــبهات و اشــکاالت به 
ح شــده توســط معاندین و بی خبران از تاریخ  وجود آمده و طر

پاسخ داده شود. 
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تــــــــــــــــــــــــــازههــــــــــــــــــــــــــــــای

»دوســت  چهــار  »موریانــه«  و  »ابــر«  »مــاه«،  »زمیــن«، 
کــه بــه قلــم مهنــاز فتاحــی، راوی  عجیــب« پیامبرنــد 
داســتان هایی آشــنا از زندگــی حکمت آمــوز پیامبــر شــده اند. 
نویســنده در ایــن کتاب هــا تــالش کــرده اســت چهــار اتفــاق 
از زندگــی آخریــن پیامبــر خــدا را بــا نگاهــی نــو و خالقانــه و بــا 
شــیوه ای جــذاب و تأثیرگــذار از نــگاه »زمیــن«، »مــاه«، »ابــر« 
کنــد. تصویرگــری حســن عامه کــن  و »موریانــه« روایــت 
افــزوده  تاریخــی  داســتان های  ایــن  جذابیــت  بــر  نیــز 
اســت. بــر همیــن اســاس کتــاب »پیامبــر و زمیــن« روایــت 
ــر  ــد محــل زندگــی پیامب ــه بای انتخــاب تکه زمینــی اســت ک
باشــد. ایــن روایــت را زمیــن بیــان می کنــد و از هیجــان و مهــر 
خــودش بــرای انتخاب شــدن می گویــد. »پیامبــر و مــاه« 
نیــز روایت گــر معجــزه پیامبــر یــا همــان شــق القمر، »پیامبــر 
ــر ســر پیامبــر در  ــر«  بیــان داســتان تکــه ابــری اســت کــه ب و اب

زمــان کودکــی حرکــت و بحیــرای مســیحی را متوجــه حضور 
پیامبــر می کنــد و »پیامبــر و موریانــه« نیــز راوی داســتان 
زمــان  و  ابی طالــب  شــعب  در  کــه  می شــود  موریانــه ای 
تحریــم مســلمانان، عهدنامــه ای را کــه دشــمنان رســول 
کــرم)ص( نوشــته اند می خــورد و از بیــن می بــرد. بــه گفتــه  ا
نویســنده  چهــار جلــدی »دوســتان پیامبــر«، ایــن مجموعــه 
در تــالش اســت بــا نگاهــی نــو و روایتــی روان و صمیمــی بــا 
مخاطــب خــود ارتباط برقــرار کنــد و باعث شــناخت بیشــتر و 
بهتــر بچه هــا از زندگــی پیامبــر شــود. هــر جلــد از کتاب هــای 
مجموعــه »دوســتان عجیــب پیامبــر« در دوهــزار نســخه و 
بــا قیمــت هفت هــزار تومــان در فروشــگاه های دفتــر نشــر 
ــم  ــای »طع ــت. کتاب ه ــده اس ــه ش ــالمی عرض ــگ اس فرهن
تلــخ خرمــا«، »قلــب کوچــک ســپهر« و »فرنگیــس« از دیگــر 

آثــار مهنــاز فتاحــی اســت.

دوستانپیامبر

کتــاب »اخــالق همســایگی« ســه بخــش دارد کــه عبارتنــد 
از: »اخــالق همســایگی: اهمیــت و اصــول بنیادیــن«، 
و  همســایگان«  رفتــاری  و  اخالقــی  »مســؤلیت های 
»اخــالق همســایگی در زندگــی شــهری: ابعــاد، مشــکالت، 
کتــاب آمــده اســت:  مســائل و راهکارهــا«. در ابتــدای 
موضوعــات  مهم تریــن  از  یکــی  همســایگی  اخــالق 
ــه  ــدان توج ــد ب ــر بای ــای معاص ــه در دنی ــت ک ــدی اس روزآم
شــود و بــا عنایــت بــه تفــاوت محســوس در ســبک زندگــی 
شهرنشــینی معاصــر، بازنگــری در آن بــا حفــظ اصــول 
اخالقــی برگرفتــه از معــارف اســالمی اجتناب ناپذیر اســت. 
در اثــر پیــش روی ســعی شــده اســت اقتضائــات و الزامــات 
بــه ســبک زندگــی معاصــر مغفــول نباشــد. ایــن کتــاب 
تالشــی هرچنــد ناکافــی ولــی مطلــوب و درخــور تأمــل در 

موضــوع اخــالق همســایگی اســت. انتشــار ایــن محصــول 
از دو جهت مایه شــادمانی و ســرور اســت: از یک ســو انتشار 
ــه بــه بارنشســتن تــالش محقــق  یــک کتــاب کــه بــه منزل
اثــر اســت و از ســوی دیگــر، بالندگــی و رشــد صاحــب اثــر کــه 
هــر دو بــه مــوازات هــم انجــام گرفتنــد و زمینــه مباهــات 
دانشــگاه و پژوهشــگاه قــرآن و حدیــث و نیــز مؤسســه 
دارالحدیــث را فراهــم آوردنــد. چــاپ اول کتــاب »درآمدی 
بــر اخــالق همســایگی بــر اســاس آموزه هــای اســالمی« 
نوشــته علی ملکوتی نیا زیر نظر محمدتقی ســبحانی نیا، 
مدیــر گــروه اخــالق عملــی کاربــردی پژوهشــگاه قــرآن و 
حدیــث، توســط انتشــارات دارالحدیــث بــا شــمارگان ۵00 
نســخه جلــد نــرم در 268 صفحــه و قیمــت 13000 تومــان 

به تازگــی منتشــر شــده اســت.

اخالقهمسایگی

آرش آســترکی دربــاره مجموعــه داســتان جدیــد 
گفــت:  خــود بــه نــام »مردهــا آهســته می میرنــد« 
از  کــه  اســت  داســتانی  مجموعــه  ســومین  ایــن 
مــن منتشــر می شــود. پیــش از ایــن دو مجموعــه 
داســتان بــه نام هــای »معکــوس تنهایــی« و »ســایه 
خیــال« از مــن منتشــر شــده اســت. ایــن نویســنده 
دربــاره مضمــون مشــترک داســتان های »مردهــا 
ــم مشــترک ایــن  ــد« توضیــح داد: ت آهســته می میرن
ــت و  ــگ اس ــد از جن ــرات بع ــات و اث ــتان ها اتفاق داس
بــه موضوعاتــی از قبیــل آســیب هایی کــه جانبازهــا 
بعــد از جنــگ دیده انــد، پرداختــه ام. بــه نظــرم 
ایــن قشــر از آدم هــا خیلــی مظلــوم واقــع شــده اند و 
ــدارد.  تصــورات درســتی از آن هــا در جامعــه وجــود ن

کنــم چهــره ای  کــه ســعی  تــالش مــن ایــن بــوده 
خانواده هــای  و  جنــگ  بازمانده هــای  از  واقعــی 
کارهــای  دربــاره  آســترکی  بدهــم.  نشــان  آن هــا 
دارد،   انتشــار  و  نوشــتن  در دســت  کــه  جدیــدی 
توضیــح داد: مجموعــه داســتانی بــه نــام »بیــف 
اســتروگانف« نوشــته ام کــه آمــاده تحویــل بــه ناشــر 
»مترســک ها  نــام  بــه  رمانــی  همچنیــن  اســت. 
کــه بــه پایــان  نمی میرنــد« مــدت 6 ســالی اســت 
رســیده اســت، امــا هنــوز بــا ناشــری بــرای انتشــار آن 
ــه توافــق نرســیده ام. مجموعــه داســتان »مردهــا  ب
آســته می میرنــد« بــه قلــم آرش آســترکی، به تازگــی 
در شــمارگان 2۵00 نســخه بــه قیمــت 10000 تومــان 
از ســوی انتشــارات ســوره مهــر منتشــر شــده اســت.

مردهاآهستهمیمیرند
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ــوار«  ــد »چابکس ــتان بلن ــتان داس ــارات کتابس انتش
را بــا نگاهــی بــه زندگــی و قیــام مختــار ثقفــی بــه 
کــرد. ایــن رمــان بــا  قلــم مســلم ناصــری منتشــر 
روایــت ســفر اتفاقــی نویســنده ایــن داســتان بــه 
عــراق و آشــنایی او بــا یــک کتابفــروش دوره گــرد 
آغــاز می شــود کــه از طریــق او کتابــی قدیمــی کــه 
روایتــی از قیــام مختــار بــوده اســت را بــه دســت 
نویســنده می رســد. نویســنده امــا در اتفاقــی کتــاب 
را از دســت می دهــد و در ادامــه ناچــار از مراجعــه 
کشــف  کتــاب و  بــه ذهــن خــود بــرای یــادآوری 
نســخه ای دیگــر از متــن می شــود و او حاصلــش 
ــار بیــان  ــب داســتان زندگــی  مخت را در ادامــه در قال

ایــن  انتهــای  در  همچنیــن  نویســنده  می کنــد. 
داســتان در فصلــی مجــزا، از متنــی مقــدس و کهــن 
ســخن بــه میــان مــی آورد کــه مبنــای نوشــتن ایــن 
ــرای بررســی بیشــتر  ــر بــوده و حاضــر اســت آن را ب اث

در اختیــار آن هــا قــرار دهــد.
دســتگیری  ماجــرای  از  کتــاب  ایــن  داســتان   
کوفــه شــروع  مختــار در آســتانه قیــام عاشــورا در 
ــش  ــس از قیام ــهادت وی پ ــرای ش ــه ماج ــده و ب ش
ــان می رســد.  ــه پای ــه عاشــورا ب علیــه عامــالن حادث
کتابســتان معرفیــت در ۴2۴  کتــاب را نشــر  ایــن 
کــرده  صفحــه بــا قیمــت 2۴۵00 تومــان منتشــر 

اســت.

چابکسوار

کتــاب »مــرگ تاجرانــه« مجموعــه بیانــات رهبــر معظــم 
انقــالب در خصــوص شــهید و شــهادت توســط انتشــارات 
مشــتمل  کتــاب  ایــن  شــد.  عرضــه  اســالمی  انقــالب 
بــر بیانــات رهبــر معّظــم انقــالب اســالمی در موضــوع 
ایشــان  و شــهادت و همچنیــن رهنمودهــای  شــهید 
اقشــار  و  شــهدا  معّظــم  خانواده هــای  مســئوالن،  بــه 
مختلــف در ایــن زمینــه اســت. در مقدمــه  کتــاب حاضــر 
آورده شــده اســت: »نیروهــای مؤمــن انقالبــی در همــه  
شــرایط بایــد آمــاده   مبــارزه و جانفشــانی در برابــر دشــمن 
باشــند و اصــل وجــود ایــن روحّیــه، از عوامــل بازدارنــده  
ــر  ــرد اســت. نیــروی ایثارگ دشــمن در همــه  جبهه هــای نب
انقالبــی در کارزار حــق و باطــل بــر اســاس نــّص قــرآن کریــم 
می دانــد کــه یکــی از دو عاقبــت نیــک در برابــر اوســت: 
یــا دشــمن را از ســر راه پیشــرفت جامعــه برمــی دارد، یــا 
خــوْد شــربت شــهادت می نوشــد و بــه مقــام »عنــد رّبهــم 

یرزقــون« راه می یابــد.« مقــام معظــم رهبــری بارهــا در 
تشــییع پیکــر مطّهــر شــهدا شــرکت کــرده و بــه زیــارت قبــور 
مقــّدس شــهدا رفتــه و برپاکننــدگان یادواره هــای شــهدا را 
ــژه ای  ــت وی ــا اهّمّی ــد. همچنیــن ایشــان ب ــم کرده ان تکری
کــه بــرای خانــواده ی معّظــم شــهدا قائــل هســتند، از 
ــا ایــن  ابتــدای انقــالب تاکنــون، دیدارهــای متعــّددی را ب
اســوه های صبــر و اســتقامت داشــته اند. گاهــی میزبــان 
این عزیــزان بوده انــد و در بســیاری از مــوارد خود بــه منازل 
ایشــان رفته انــد. یکــی از دیدارهــای همیشــگی ایشــان در 
ســفرهای اســتانی، دیــدار بــا جمــع زیــادی از خانواده هــای 
محترم شــهدا و حضــور در منزل چند شــهید از شــهدای آن 
دیــار اســت. تکریــم شــهدا و خانواده های مکــّرم ایشــان به 
شــهدای ایرانــی محــدود نمی شــود و ایشــان مجاهــدان 
لبنانــی، افغانســتانی، پاکســتانی، عراقــی و یمنــی را نیــز 

مــورد تفّقــد و توّجــه قــرار داده انــد.

مرگتاجرانه

رمــان »بهشــت من کنــار توســت« توســط انتشــارات شــهید 
کاظمی بــه قلم مریــم بصیری منتشــر شــد. رمان »بهشــت 
مــن کنــار توســت«، داســتان دختری اســت کــه زندگــی اش 
بــا یــک رزمنــدة دوران دفــاع مقــدس گــره می خــورد. راضیه 
ــاد می گیــرد چطــور  ــزرگ می شــود و ی در کشــاکش زندگــی ب
در بحبوبــة جنــگ از خــودش و خانــواده اش حمایت کند. 
راضیــه در پــی زندگــی اســت و زندگــی در پــی نشــان دادن 
عجایبش بــه راضیــه. برشــی از متــن کتــاب را می خوانیم: 
کــه  کــرد  »رحمــان متوجــه صــداى پایــی شــد. شــک 
صــدای پــای پیــرزن را شــنیده باشــد، امــا گفــت: »ســالم 
خانم جــان!« راضیــه هیــچ نگفــت دســتش را گرفــت بــه 
ــا  در و همان جــا ایســتاد و نگاهــی بــه حیــاط مســجد کــرد ت
ببینــد کســی آن هــا را دیــده اســت یــا نــه. رحمــان مطمئــن 

ــاى خانم جــان نیســت. ــه صــدا، صــداى پ شــد ک
شمایین راضیه  خانوم؟

راضیــه تنهــا توانســت جــواب ســالم رحمــان را بدهــد و 
ــود  ــه ب ــش. چشــم دوخت ــر جای ــد س ــوش بمان ــاره خام دوب
بــه چشــمان رحمــان کــه دوختــه شــده بودنــد روى زمین. 
خواســت بــرود کــه رحمــان گفــت: »راضیــه  خانــوم مــا رو 
هــم حــالل کنیــن مــا قصدمــون خیــر بــود ولــی آقــا ناصــر 
آب پاکــی رو ریخــت رو دســتمون.« راضیــه آمــد چیــزى 
بگویــد، ولــی نــه حرفــی بــراى گفتــن داشــت و نــه زبانــش 

می چرخیــد تــا چیــزى بگویــد.
رحمــان آرام رفــت، رحمــان بــدون عصــا رفــت و جــای 
جــا  برف هــا  روی  بــر  همیشــه  از  بزرگ تــر  قدم هایــش 

مانــد.«

بهشتمنکنارتوست
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چطورمیشودروایتگرکتابگویاشد؟
برای خیلی از مــا پیش آمده که به ما بگوینــد چه صدای خوبی 
داری، یــا این کــه خودمــان را فــردی عاشــق کتاب خوانــدن بــا 
صدای بلند بــرای کــودکان بدانیم و یــا حتی گوینــده تیزرهای 
رادیویــی و تلویزیونی یا خواننــده متن های معرفــی و تبلیغاتی 
شــرکتی باشــیم. به ایــن ترتیــب شــاید فکر کنیــم کــه خواندن 
کتاب گویا برایمــان خیلی ســاده خواهد بود، این طور نیســت؟ 
من می گویم نه، نیســت. واقعًا الزم اســت قبــل از این که در این 
زمینه مشغول به کار شوید، بیشتر فکر کنید. صنعت کتاب گویا 
به ســرعت رو به رشــد اســت، اما در عین حال با الزامات هنری، 
فنی، تکنولوژیکی و حرفه ای خاص، بسیار رقابتی باقی خواهد 
ماند. همچنین بــا توجه به تنوع ســبک های صدایــی که وارد 

کار می شوند، این رقابت شدیدتر خواهد بود.
برای بیشــتر گوینده ها، حتی آن دســته کــه در باالترین ســطح 
حرفــه ای هســتند، پرداختــن بــه کار روایتگــری کتــاب گویــا، 

چگونه خواننده شویم؟
صفر تا صد تولید کتاب های صوتی

صنعـت تولیـد کتاب هـای صوتـی یکـی از نوپاتریـن صنایـع فرهنگـی کشـور بـه 
شـمار مـی رود کـه برخـی از تولیـدات آن در سـال های اخیـر از اقبـال قابـل توجهی 
برخـوردار شـده اسـت. فاطمـه محمـدی، مدیـر عامـل »مؤسسـه نویـن کتـاب 
گویـا« یکـی از فعال تریـن مؤسسـات تولید کتاب صوتی، در گفتگو با مهـر درباره نحوه تهیه 
ایـن نـوع کتـاب و شـور و شـوق قابـل توجه عالقه مندان به فعالیـت در این زمینه که سـودای 

پیوسـتن بـه ایـن صنعـت دارنـد نـکات قابـل توجهـی را بیان کـرد.

کتــــــــابکتــــــــاب

بهرام جاللوند
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به تنهایــی کافی نیســت. گوینــده  حرفــه ای کتاب گویا شــدن 
امکان پذیــر اســت، امــا نیــاز بــه تمرکــز، اراده اســتوار، مهــارت، 
پشــتکار و طاقــت، حرفه ای گــری، اعتمادســازی، اســتعداد، 
انعطــاف، ســرمایه گذاری مالــی، و زمــان دارد. صنعــت کتــاب 
گویا در دنیا، در طول دهه های گذشته، تغییرات قابل توجهی 
داشته است، اما بهترین گویندگان کتاب گویا، کتابخوان های 
اندیشمندی بوده اند که عشــق و درکشان از ظرافت های زبانی 
و ادبی را به عنوان مؤلفه کلیدی دستیابی به برترین ها در این 

حرفه وارد کرده اند.

یعنیکسانیمیتوانندبهاینکارواردشوندکه
تخصصوالزاماتکارهنریرادرککردهباشد.درست

است؟
بلــه. در ســال های گذشــته، هنرپیشــگانی کــه کتاب هایــی را 
خوانده انــد، بــه طــور خــاص در اســتودیوهای حرفــه ای و زیــر 
نظــر کارگردانــان و مدیــر ضبط هــای حرفه ای کتــاب گویــا و با 
بهره گیــری از امکانــات تخصصــی صدابــرداران حرفــه ای این 
کار را انجــام داده انــد. موفق تریــن گوینــدگان، ایــن تخصــص 
را به این شــیوه یــاد گرفته اند و چنیــن کیفیتی را بــه این عرصه 
آورده اند. در حالی که هنوز هم برخی آثار با چنین کیفیتی تولید 
می شــود، بســیاری از کتاب ها هم توســط گویندگانــی آماتور در 
اســتودیوهای خانگی و بــدون کارگردانــی و نظارت هــای فنی 

ضبط می شوند که عمومًا کیفیت باالیی ندارند.
این به آن معناســت که بــرای موفقیت و درخشــیدن به عنوان 
روایتگر کتاب گویا، گویندٔه مشــتاق باید مهارت هــای عالی در 
اجرا داشــته باشــد و دارای صدای ســالم، منعطف و آرام باشــد. 
تشــخیص این که چه ژانری مناســب صدا و لحن یــک گوینده 
اســت هم از مواردی اســت که بســیار مهــم اســت و در موفقیت 
یک اثر نقش قابل توجهی دارد. گاهی ممکن اســت تشخیص 
این مورد از طرف خود گوینده، چندان درســت و دقیق نباشــد. 
گویندگان حرفــه  ای معمواًل برای زمانبندی ضبــط کار، از دو به 
یک فراتــر نمی رونــد، یعنی بــرای هر ســاعت خروجــی کار، الزم 
اســت دو ســاعت ضبط داشــته باشــند. بنابرایــن بــرای کتابی 
کــه 10 ســاعت خروجــی آن خواهــد بــود، بیســت ســاعت زمان 
ضبط نیاز اســت. زمــان و تجربه کافی الزم اســت تا بــه این حد 
گــر بخواهیــد ایــن کار را در  از حرفــه ای بــودن برســید، به ویــژه ا
محیطی غیرحرفه ای بدون نظارت کارشناس فنی یا کارگردان 
شــروع کنید. افزون بر ایــن، معمــواًل ضبط های مجــددی هم 
برای اصالح خطاها نیاز می شود. همین طور الزم است زمانی را 
هم که صــرف یافتن گویــش مناســب، تلفظ درســت کلمات یا 

اسامی خاص و... می شود، در نظر داشته باشید.

چگونگیورودبهاینعرصهراتوضیحمیدهید.راه
اینکارچیست؟

برای ایــن کار چند پیشــنهاد مشــخص می شــود داد؛ نخســت 
این کــه بــرای آمــوزش اختصاصــی در حــوزه روایتگــری کتــاب 
گــر شــما  گویــا الزم اســت وقــت گذاشــت و هزینــه کــرد. حتــی ا
کــه روی صحنــه یــا پــرده نقــش اجــرا  هنرپیشــه ای هســتید 
می کنید، یا صداپیشــه هســتید، باز هم نیاز داریــد مهارت های 

فنی و خالقانــه ای را کــه مختص روایتگــری کتاب گویاســت، 
به دســت آورید. دنبال کالس هایی که با مربیــان و کارگردانان 
کتــاب گویــا آمــوزش داده می شــوند، باشــید. اما تمریــن هم در 
این امر نقش به ســزایی دارد. مانند هر شــغل دیگری، این طور 
نیســت کــه هــر کســی ادعــای تخصــص داشــته باشــد، واقعــًا 

متخصص باشد.
از سوی دیگر، به عالقه مندان پیوستن به این صنعت پیشنهاد 
گــر بازیگــر آموزش دیــده نیســتید، بــا آموزش هــای  می کنــم ا
مقدماتــی بازیگــری شــروع کنیــد یا بــه گروه هــای تئاتــر ملحق 
شــوید. فراموش نکنید تئاتری هــا بهتریــن روایتگرهای کتاب 
گویــا هســتند. پیشــنهاد دیگــر ایــن اســت کــه بــا صــدای بلنــد 
بخوانیــد و صــدای خودتــان را ضبــط کنیــد. بعــد صــدای خود 
را گوش کنید. بــه کتاب های گویایــی که به صــورت حرفه ای 
تولید شــده اند، گوش کنید و گــوش کنید و باز هــم گوش کنید 
تــا خــوب متوجــه شــوید گوینــدگان حرفــه ای چطــور اجراهای 
اســتادانه خلق می کنند و چطور عمق احساس خود را به شکلی 
واقعی، بــدون اغــراق و تصنعی گــری در صفحــه صفحه کتاب 

جاری می کنند.
بعضــی اجراهــا شــامل صداهــای دو جنــس مخالــف، لهجــه و 
گویش های مختلف، تند یا کندخوانی درست، راوی مستقیم 
گویندگــی  یــا غیــر مســتقیم و ســایر چالش هــا و ظرافت هــای 
اســت. خوشــبختانه در ایران آثار بســیار خوبــی وجــود داردـ  هر 
چند معــدودـ  که می توانیــد با گوش کــردن به آن هــا، چیزهای 
زیــادی بیاموزیــد. مــن همچنیــن بــه عالقه منــدان توصیــه 
می کنــم در همایش هــای مربــوط به کتــاب گویا شــرکت کنند. 
در ایــن همایش ها، دســت اندرکاران تولید و عرضــه کتاب گویا 
حضور دارند. کســانی مانند ناشــران کتــاب گویــا، کارگردانان، 
ســطوح  در  تجربه هایــی  بــا  صداپیشــگانی  اســتودیوداران، 
مختلــف، اصحــاب رســانه کــه رویدادهــای مرتبط را پوشــش 
می دهنــد و غیــره. در ایــن همایش هــا، فرصت هایــی بــرای 
شکل گیری ارتباطات اجتماعی با کســانی که در حوزه انتخاب 
صداپیشه تصمیم گیرنده هستند به وجود می آید که هم برای 
تولیدکنندگان کتــاب گویا و هم بــرای گویندگان ایــن آثار مورد 
نیاز است. در کنار این مسئله، حرفه ای های این صنعت را هم 
باید شــناخت که متأســفانه در ایران انگشت شــمار هســتند. با 

این حال باید آن ها را پیدا و با آن ها کار کرد.
در نهایت، خوب اســت کســانی کــه توانمندی خوانــش کتاب 
را در خود می بینند، چنــد نمونه کار حرفه ای ضبــط کنند. این 
نمونــه کارهــا، در حقیقــت رزومــه کاری یــک گوینــده هســتند 
و توانایــی فــرد را بــرای صداســازی، ابــراز احساســات متفاوت، 
ایجاد موقعیت های مختلــف، گویش هــا و زبان های متفاوت 
و... را نشــان می دهد. کلید اصلی این است که خود را متفاوت 
از هزاران نفری که مشــتاق ورود به این عرصه هســتند، نشــان 
دهید. این کــه فقــط صــدای فوق العــاده ای دارید، اصــاًل کافی 
نیســت. پــس از آن، نمونــه کارهایتــان را بــرای شــرکت هایی 
که مایلید بــا آن ها کار کنیــد بفرســتید. البته مطمئن شــوید که 
نمونه کار، به دست شخص مناسبی می رسد. همچنین اخبار 
مربوط به آثار شــنیداری را دنبــال کنید تا در جریــان اطالعات و 

رویدادهای مربوط به دنیای کتاب گویا باشید. 

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

    
    
   
   
   
   
   
   
   
   

    

خوب است کسانی 
که توانمندی 

خوانش کتاب را در 
خود می بینند، چند 
نمونه کار حرفه ای 

ضبط کنند. این 
نمونه کارها، در 

حقیقت رزومه کاری 
ینده هستند  یک گو
و توانایی فرد را برای 

صداسازی، ابراز 
احساسات متفاوت، 

ایجاد موقعیت های 
یش ها  مختلف، گو

و زبان های متفاوت 
و... را نشان 

می دهد. کلید اصلی 
این است که خود 

را متفاوت از هزاران 
نفری که مشتاق 

ورود به این عرصه 
هستند، نشان دهید
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یادگیری
خواندن و گوش دادن دو راه مهم برای یادگیری هســتند، اما کتاب هــای صوتی به خواننده 

این امکان را می دهد تا با کتاب ها به صورت متفاوتی از کتاب های چاپی درگیر شود.
گر شــما یک خواننده ُکند هســتید، بایســتی به کتاب های صوتی گوش کنیــد، در نتیجه  1. ا

شما می توانید کتاب ها را سریع تر از کتاب های چاپی مطالعه کنید.
2. کتاب های صوتی راه بهتری برای مطالعه کتاب هســتند، به دلیل صدای گوینده. وقتی 
که بــه کتاب های صوتــی گــوش می دهیــد، بهتــر آن را می فهمید. وقتــی که گوینــده صدای 
کترهــای مختلــف تغییر می دهــد و فقط کتاب  خــود را در موقعیت هــای مختلف و بــرای کارا
نمی خواند، بلکه نقش هــم بازی می کند، این صدا می تواند محتوای بیشــتری را نســبت به 

متون چاپی بیان کند.
3. وقتی که به یک کتــاب صوتی گوش می دهید، شــما می  دانید که چگونــه کلمات را تلفظ 

که گوینده در ابتدا آن ها را بیان کرده است.  کنید، چرا
۴. درک شــنیداری، به ویژه برای کودکان، باعث رشد درک خواندن آن ها می شود. آیا قبل از 

راه رفتن، چهار دست و پا نمی رویم و آیا قبل از خواندن، صحبت نمی کنیم؟
۵. وقتــی شــما بــه کتاب هــای صوتــی گــوش می کنیــد، یادگیــری لغــت بــرای شــما راحت تــر 

می شود. وقتی لغات بیشتری در متون شنیده می شود، لغات بیشتری یاد گرفته می شود.

قابلحمل
کتاب هــای صوتی هــم مانند کتاب هــای چاپی قابــل حمل هســتند، اما به روشــی متفاوت؛ 

شما می توانید کتاب های بیشتری را به همراه داشته باشید.
6. این کتاب هــا را با خود بــه اتومبیلتــان ببرید! در ســفرهای جــاده ای، در رفت و آمد به ســر 

کارتان، مدرسه و در حال اجرای فعالیت هایتان آن ها را همراه خود داشته باشید.
و  دویــدن  پیــاده روی،  زمــان  در  کــردن  گــوش  بــرای  صوتــی  کتاب هــای  همچنیــن   .۷

ورزش کردن بسیار مناسب است.
کارهــای خانــه،  کــه در حــال رنگ کــردن منــزل، انجــام  کتاب هــای صوتــی وقتــی  8. بــه 

تمیزکاری، لباسشویی و... هستید، گوش کنید.
9. فکر کنیــد ببینید کــه چه تعــداد کتــاب را می توانیــد بخوانید، در حالــی که داریــد کارهای 

دیگرتان را هم انجام می دهید.
10. در حالی کــه هنگام صبح بــرای بیرون رفتن آماده می شــوید یــا وقتی که بــرای خوابیدن 

آمــاده می شــوید، بــه کتاب هــای صوتی گــوش کنید. شــما 
می توانیــد زمان هــای خیلــی بیشــتری را برای گــوش دادن 

پیدا کنید.
 

مزایانسبتبهنسخهچاپی
11. گــوش دادن به کتاب هــای صوتی جالب اســت، زیرا که 
گوینده در اصل یک بازیگر اســت. این مثل این اســت که در 

حال تماشای تلویزیون بدون تصویر هستید.
12. شــما همه جزئیات کوچک را هــم در کتاب های صوتی 
گراف یا صفحه  می شنوید. گاهی افراد ممکن است یک پارا
را از دســت بدهند که می تواند بخش مهمی از کتاب باشــد، 
اما گــوش دادن بــه کتاب هــای صوتی باعث می شــود شــما 

شنونده بهتری بشوید.
13. گوش دادن بــه کتاب هــای صوتی، تعــداد کتاب هایی 
را که کــودکان، نوجوانان و بزرگســاالن می خوانند را افزایش 
گر شــما در طی هفته بــه دو و یا بیشــتر از دو کتاب  می دهد. ا
صوتی گــوش کنیــد، شــما دســت کم 8 کتــاب را در یــک ماه 
مطالعه کرده اید که این رقم بیشــتر از چیزی است که بیشتر 

مردم در یک سال مطالعه می کنند!
 MP3 یاiPod  1۴. شما می توانید کتاب مورد نظرتان را روی
پلیرتــان دانلود کــرده و هرجــا و هروقــت که خواســتید به آن 

گوش کنید.
1۵. کتاب هــای صوتــی در مقایســه بــا کتاب هــای چاپــی با 
محیط زیست سازگارترند. شما با گوش دادن به کتاب های 

صوتی، درختان را از خطر قطع شدن نجات می دهید.

استفادهراحت
16. شــما حتی زمانــی که قــادر به دیــدن نیســتید می توانید 
ع برای کســانی کــه مشــکالت بینایی  بشــنوید. ایــن موضــو

دارند فوق العاده اهمیت دارد.
1۷. کتاب های صوتی در دســترس هستند. شــما می توانید 
آن ها را در کتابخانه ها و یا در ســایت هایی که امکان دانلود 

این کتاب ها وجود دارد، بیابید.
18. با گوش دادن به کتاب های صوتی، زمان تماشــا کردن 
تلویزیــون به نصــف کاهــش می یابد و یــا حتی کامــاًل حذف 
کنون شنیده اید  می شود. کتاب بهترین دوســت است. آیا تا

که بگویند تلویزیون بهترین دوست است؟
19. شما می توانید در شب از طریق MP3 پلیر، بدون این که 
مزاحــم خــواب هم اتاقی خود شــوید بــه کتاب هــای صوتی 
گوش کنید و نیازی هم به روشــنایی نیســت، در صورتی که 
برای مطالعه کتاب های چاپی نیاز به نور و روشنایی دارید.

20. ابزار و وســائل زیــادی برای گــوش دادن بــه کتاب های 
صوتی وجود دارد. شــما می توانید با MP3 پلیــر، در اتومبیل 
کامپیوتــر، یــک سیســتم صوتــی  از طریــق CD پلیــر، یــک 

خانگی و... به کتاب های صوتی گوش بدهید.
هماننــد یک کتــاب چاپــی خــوب، کتاب هــای صوتــی هم 
می تواننــد بــرای مطالعــه راحــت و جالــب باشــند کــه باعث 
شــوند بارهــا و بارها بــه آن هــا گوش دهیــد. پــس منتظر چه 

چیزی هستید؟  

کتاب ها 
را بشنویم

کتـاب خوانـدن فقـط ایـن نیسـت که بنشـینید و کتابـی را جلـوی خود نگـه دارید 
و مطالعـه کنیـد. خواننـدگان می تواننـد بـا گـوش دادن بـه کتاب های صوتـی، به 
تعـداد کتاب هـای بیشـتری دسترسـی داشـته باشـند و مطالعـه کننـد. در زیـر 20 

دلیـل بـرای گـوش دادن بـه کتاب هـای صوتـی عنـوان شـده اسـت.

سیما پرورش



قیـام مردمـی پانـزده خـرداد نقطه عطف انقاب اسـامی به شـمار می رود. 
ایـن قیـام شـروعی بـر مطالبـات مـردم از دسـتگاه اسـتكباری رژیـم پهلوی 
کـه بـا هدایـت روحانیـت بـه سـرانجام رسـید. در بخـش اندیشـه ایـن  بـود 

شـماره نگاهـی کوتـاه بـر ایـن قیـام سرنوشـت سـاز انداخته ایم. 

 خالصـه  جمهـوری مـا ایـن اسـت؛ خـدا و مـردم   اسـالم سیاسـی  و قیـام ١٥ 
خـرداد   خاسـتگاه و پیامدهـای نهضـت مردمـی  
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گر چه بــه اعتباری یــك عزای فراموش نشــدنی اســت، اما بــه اعتباری یك  نیمه خــرداد هم ا
عیــد فراموش نشــدنی و تاریخ ســاز اســت. 1۵ خــرداد یــك قیــام مردمــی بــود. علت ایــن قیام 
هم این بود که در روز عاشــورای آن ســال کــه مصادف با ســیزدهم خرداد می شــد، امام امت 
حقایق افشا نشده  ای تا آن روز را با مردم بی واســطه در میان گذاشتند، که درباره این ارتباط 
گر  بی واســطه امام و امت حرفــی دارم که عــرض می کنم. در این گفتــار، که توصیــه  می کنم ا
نوار قابل فهم و ســالمی از آن هســت، رســانه های همگانی آن را پخش کنند تا مردم بفهمند 
نــوزده ســال قبل امــام چــه می گفتنــد، حقایقــی را بیــان کردند کــه ایــن حقایــق آن روز برای 
گــر حافظــه خطا نکرده باشــد،  خیلی هــاـ  حتــی دســت اندرکاران سیاســتـ  قابل فهــم نبود. ا
جمالت امام این ها بود که »اســرائیل می خواهد در ایران قرآن نباشد. اسرائیل می خواهد در 

ایران روحانیون نباشند. اسرائیل می خواهد در ایران اسالم نباشد.«
آن روز برای خیلی هــا این مطلب قابل فهم نبود که اســرائیل کجا، ایران کجا؟ اســرائیل چه 
دشمنی با قرآن و با روحانیت دارد آن هم در ایران؟ حساسیت دستگاه در مقابل این مطالب 
به قدری بود که شــب بعــد از این ســخنرانی، یعنی شــب نیمه  خــرداد که مصادف بــا دوازده 
محرم بود، امــام را دزدانه، نیمه شــب از منزلشــان در قم ربودند و بــه تهران آوردنــد و زندانی 
کردنــد. روز نیمه  خــرداد مــردم به مجــرد این که فهمیدند امام دســتگیر و ربوده شــده اســت، 
بدون این که فرماندهی ای، رهبری ای از ســوی شخصیتی، از ســوی حزبی یا گروهی وجود 
داشته باشد، به خیابان ها ریختند. در تهران، قم، شیراز، مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و 

حتی در بعضی از روستاها در ورامین.

و دســتگاه جبار که باور نمی کــرد نفوذ روحانیــت و مرجعیت 
در ایــن حــد باشــد، غافلگیــر شــد و دســت به یــك عمــل تند 
وحشیانه حساب نشــده زد. مردم را در خیابان ها و میدان ها 
به رگبار بســتند و آن روزها رقــم پانزده هزاز شــهید در زبان ها 

می گشت.
در 1۵ خرداد سه عنصر وجود داشــت؛ یکی عنصر مردم بود، 
یکی عنصــر رهبر و امام بود و ســومی عنصر انگیــزه  مذهبی و 
کاری برای خدا بــود. نطفه  انقالب  روح شــهادت طلبی و فدا
مــا بــا ایــن ســه عنصــر بســته شــد. وقتــی می گوییــم مــردم 
بوده اند، معنایش این است که هیچ یك از احزاب، گروه ها، 
مدعیــان  و  سیاســی  ســردمداران  سیاســی،  دســته جات 
کوچك تریــن  مردمــی  ایــن حرکــت  در  مقاومــت  و  مبــارزه 
نقشــی نداشــتند. نــه آن کســانی کــه بــا انگیــزه ملی گرایــی 
حرکــت می کردند و نــه آن کســانی که بــا انگیزه هــای مادی 
و مارکسیســتی راه می رفتنــد و نه حتــی آن گروه هایــی که با 
انگیزه هــای مذهبی و اســالمی تشــکلی داشــتند. هیچ کدام 
در ایــن خیزش عمومــی خونین پرشــکوه، کم تریــن تأثیری 

نداشته اند؛ چرا، تأثیر منفی بعضی از گروه ها داشتند.
فردای 1۵ خرداد تحلیل گران مادی معتقد به اندیشــه های 
خرافی الحادی به کمك دســتگاه جبــار آن روز رفتند و برای 
او حادثه را تحلیــل کردند. حادثه، دینی بــود، آن را طبقاتی 
و اقتصادی و از این قبیل تحلیل کردنــد و در حقیقت آب به 
 آســیاب دســتگاه جبار ریختند. هیچ کس به کمك این قیام 

نیامد جز مردم و جز رهبران دینی مردم.
شــکی در این نیســت که در حادثه  1۵ خــرداد و جریان هایی 
که از آن منشعب می شد، جز علمای اسالم، روحانیون مبارز 
و کســانی که آماده  جانبــازی برای اســالم بودنــد، هیچ کس 

نقش گرداننده نداشت.
1۵خــرداد گذشــت، ایــن ســه عنصــر در جامعــه باقــی ماند. 
حرکت انقالبی ما با همین سه عنصر که نطفه  اصلی انقالب 
ایران را تشــکیل می دادنــد، به راه خــود ادامــه داد. در طول 

خالصه  جمهوری ما 
این است؛ خدا و مردم

مطلـب زیـر تحلیـل آیـت اهلل خامنـه ای از قیـام 15 خـرداد 1342 اسـت که در سـال 
1361 در خطبه هـای نمـاز جمعـه تهـران بیـان فرموده انـد.   
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این مدت بیشترین کســانی که کار فکری اسالمی و سیاسی 
می کردند و مــردم را بــرای یك حرکــت عظیم عمومــی آماده 
می کردند، علمای اســالمی، طالب جــوان و گویندگان مبارز 
در ســطوح مختلف علمــی بودند. دیگــران هــم در بعضی از 
قشــرها کمتــر، در بعضــی بیشــتر، تالش هایــی داشــتند، اما 
آنچه به تــالش روحانیــون یك امتیــاز می بخشــید، این بود 
کــه آن هــا بــا مــردم روبــه رو می شــدند و ذهــن مــردم را آماده 

می کردند.
دور  دهــات،  شــهرها،  در  ســاله   1۵ مســتمر  کار  ایــن  گــر  ا
افتاده تریــن نقــاط کشــور نمی بــود، انقــالب مــا در 22 بهمــن 
با پاســخ عمومــی ملت روبــه رو نمی شــد. مــردم بــدون اطالع 
و شــناخت حرکتــی نمی کننــد. آن کــه بــه ایــن مــردم اطــالع و 
شــناخت داده بــود در طــول پانــزده ســال، همان پیــام آوران 
انقالب و اندیشــه  انقالبی از حوزه  علمیه  مقدســه  قم و بعضی 
از حوزه هــای دیگــر بودنــد. در طــول این مــدت امــام رهبری 
کــرد و در طول این مدت فکر اســالمی به وســیله  همین ُرُســل 
انقالب پخته شد. در 22 بهمن با آمادگی های سال ۵6 و ۵۷ 
این سه عنصر در حد رشد و کمال، انقالب را به وجود آ وردند.

پس انقالب ما هم یك انقالبی بود که بر مبنای اســالم، امام 
و امت اســتوار بود. چون قیام نخســتین، اســالمی و مردمی 
بــود، انقــالب هــم اســالمی و مردمــی شــد. و چــون انقالب، 
کــه بــر مبنــای آن  اســالمی و مردمــی بــود، حکومتــی هــم 
انقالب به وجود آمد، اســالمی و مردمی شد؛ یعنی جمهوری 
اســالمی. و چــون رهبــری عظیــم، بصیــر، هوشــمندانه  و 
متوکالنــه  امــام امــت از آغــاز بــا ایــن انقــالب و قیام 
همــراه بــود و او را تغذیــه می کــرد، در جمهــوری 
اسالمی رهبری آن نقشــی را که همه می دانید و 

لمس می کنید، به خود گرفت.
 1۵ قیــام  طبیعــی  حرکــت  بنابرایــن 
خــرداد بــه آن چیــزی رســید، به 
کــه  آن واقعیتــی منتهــی شــد 
امروز تمام دنیــای کفر و الحاد 
و  اســت  کــرده  متوحــش  را 
سردمداران اســتکبار جهانی 

را به دفاع از خود واداشــته اســت. ما امــروز مرهون قیــام 1۵ خردادیم. امروز جمهــوری ما یك 
جمهوری به معنای واقعی اســت؛ یعنی مردمی است. این را شــما می دانید و لمس می کنید، 
اما من همان دانســته  شــما را بــه زبان مــی آورم، این برگــی از تاریخ اســت. حقیقتی اســت که 
باید آینــدگان هــم آن را لمس کننــد. جمع بنــدی کارهای امــروز ملــت و دولت این اســت که 

جمهوری اسالمی امروز از همه جهت مردمی است.
در همــه  صحنه های سیاســت داخلــی و خارجی مــا نقش مــردم همین انــدازه تعییــن کننده 
است و این جاست که ما می رسیم به مضمون آن آیه ای که در طلیعه  خطبه تالوت کردم که 
کرم)ص( می فرماید: »هوالذی ایدك بنصــره و بالمؤمنین« خداوند  خدای متعال به رســول ا
تو را با پیروزی خودش، با یاری خودش و با مؤمنان کمك کــرد. یعنی پیروزی الهی و نصرت 
الهی در کنار مؤمنان. مؤمنان آن قدر بها داده می شــوند. در قرآن. »یا ایهاالنبی حسبك اهلل و 

من اتبعك من المؤمنین« خدا و مؤمنان تو را بس.
این حرف کوتــاه انقالب ماســت. خالصــه  جمهوری ما این اســت؛ خــدا و مردم. سیاســت نه 
شــرقی و نه غربی ما بر روی این پایه اســتوار اســت؛ خدا و مردم. ما این دو عنصر شریف را که 
می توانند حرکت انقالبی اســالمی مــا را روز به روز گســترش و عمق بیشــتری بدهنــد، نباید از 

دست بدهیم.
و مــن دو نکتــه را این جا بگویم کــه در حقیقــت نتیجه گیــری از این تحلیــل و نگاه بــه قیام و 
انقــالب ماســت. نکته  اول این اســت کــه مســئوالن دولتی بایــد بداننــد، که البتــه بحمداهلل 
می دانند، که مشــروعیت آن ها از مردم اســت. فلســفه وجــودی آن ها مردم انــد. تمام همت 
کثریــت مــردم. مطلب  خودشــان را بایــد بــه کار ببرنــد بــرای آســایش مــردم، و مــردم یعنــی ا
دوم که بســیار مخصوصــًا در این روزها مهم اســت، این اســت که دشــمن چــون می داند که 
عنصر مردمی بــودن نجات بخش ایــن انقالب و تضمین کننــده آن اســت،  می خواهد این را 
از ایــن انقالب بگیرد. حواســتان جمع باشــد. این دیگر خطاب بــه عامه  مردم از همه  قشــرها 
و گروه هاســت. ما باید در مقابــل آن ها بایســتیم و این حضــور مردمی را حفظ کنیــم. مردمی 
بودن، راز اصلی انقالب ماســت و همه از باالترین ســطوح کشــور تا مردم عــادی موظفند این 

حضور عمومی را حفظ کنند.  
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اندیشههایسیاسیامام
امــام  خمینــی در دهــه 1320، اولیــن بیانیــه سیاســی خــود، 
یعنی »قیام« را بر علیه حکومت اســتبدادی پهلوی نگاشت 
و کتــاب کشف االســرار را در پاســخ به کتاب اســرار هزار ســاله 
حکمی منتشــر ســاخت. در طــول دهــه 1330 نیز بــه تقویت 
آیت ا... سیدحسین بروجردی همت گماشــت، زیرا به زعم 
امام، حمایت از ایشــان، تقویت حوزه علمیــه قم، مرجعیت 

شیعه و جهان اسالم به شمار می رفت.
آیت ا... بروجردی، تالش های مهم و بســیار مفیدی انجام 
داد کــه نتیجــه آن، نزدیــک ســاختن مذاهــب شــیعه و اهل 
ســنت، بر حســب گرایش مســتقل خویش، بر وفــق گرایش 
آرمان جویانــه امام خمینــی، و برخالف دیــدگاه تنگ نظرانه 
قشــریون و متحجران حوزه های علمیه بــود. با تالش های 
آیــت ا... بروجــردی و بــا همــکاری شــیخ  محمــود شــلتوت، 
»تقریــب  جهانــی  ســازمان  مصــر،  »االزهــر«  اعظــم  مفتــی 
بین المذاهــب« بنیــان نهــاده شــد و تالش هــای فراوانــی 
بــرای نهادینگــی و تقویت آن بــه عمــل آمــد. در نتیجه این 
کوشــش ها بود که برخــی از علمای اهل ســنت، مانند شــیخ 
شــلتوت فتوای جواز تقلید از علمای شیعه در مسایل شرعی 
را صــادر کردنــد و مذاهــب شــیعه و زیدیــه را در کنــار مذاهب 
چهارگانه تسنن به رسمیت شــناختند. بنابراین، حمایت از 
این مرجع روشن ضمیر و آینده نگر، ضروری به نظر می رسید 
و هیــچ عاملــی نمی توانســت در ایــن تصمیــم امــام  خمینی 

تأثیر منفی گذاشته و خللی در آن وارد سازد.
عالوه  بر ایــن، امام خمینی در طول دهه حســاس 30 ه.ش، 
گردانی  تمام تالش خــود را به تدریــس، تحقیق و تربیت شــا
معطــوف ســاخت کــه در دهه هــای بعــد، از یــاران انقــالب و 
مبــارز طرفــدار ایشــان به شــمار می رفتنــد. در ایــن راه، امــام 
متحمل سختی های فراوانی شــدند. در اثر این نامالیمات، 
گرچــه امــام مجبــور بــه تــرک تدریــس فلســفه در حوزه های 
علمیــهـ  کــه رشــته ای نامتعارف محســوب می شــدـ  شــدند، 
امــا تــالش متحجــران مخالف بــرای انــزوای امــام به جایی 

نرسید.
به طــور کلی، خط مشــی سیاســی امــام  خمینی در طــول این 
دههـ  دهــه 30ـ  در دو نکته خالصه می شــود: نخســت آن که 
با وجــود وقــوف کامل بــه فاســد بــودن رژیــم شــاه، در صدد 
دفاع از گــروه مبارز فداییان اســالم بــه رهبری ســید مجتبی 
نّواب صفــوی برآمــد و بــا نــگارش ســه نامــه بــه ســه تــن از 
دولتمردان رژیم شــاه، آنــان را از عواقب اعــدام اعضای این 
گاه ســاخت. هرچند جز یک پاســخ کودکانــه، جوابی  گــروه آ

دریافت نکرد.
دوم آن کــه، خــود در جرگــه فداییــان اســالم درنیامــد و بــه 
البتــه روش  تأییــد نکــرد. و  را  صراحــت مشــی مســلحانه 
مســلحانه آنــان را نیــز رّد نکــرد. این مســئله، احتمااًل ناشــی 
گروه هــای مخفــی و  از تجربــه امــام  خمینــی از ســرانجام 
زیرزمینی بود که از عاقبت کمیته مجازات در دوران انقالب 
مشــروطه آموخته بود و ســالم ترین آن ها را در خطر انحراف 
می دید. در عین حال، امام  خمینی برای جلوگیری از اعدام 
نــواب صفــوی و یارانــش، از آبروی خویــش مایه گذاشــت و 

فرهنگیومعنوی نیاز
قیــام 1۵ خــرداد ناشــی از اعتــراض شــخصی شورشــیان نبــود، بلکــه خبــر دســتگیری امــام 
خمینی، آتش قیــام راـ  به مثابــه انبار باروتی کــه در اعتراض بــه مفاد غیرقانونی، غیرشــرعی 
و نامتعارف الیحــه انجمن های ایالتی و والیتی و رفراندوم انقالب ســفید، انباشــته شــده بود 
ـ شــعله ور ســاخت. دوم این کــه نهضــت، بــا اتکا بــه گفتمان سیاســی شــیعه کــه امام خمینی 
منــادی آن بــود، طرحیـ  هرچنــد مبهــمـ  برای آینــده داشــت، بنابرایــن، قیام جنبــه انقالبی 
می یافــت. ســوم این کــه، ایدئولــوژی قیــام، مجموعــه ای از عقایــد ســنتی، امــا معطــوف به 
آینده ای روشــن بود که خواهــان کوتاهی دســت عوامل اســتعمار غرب و اســتبداد ســلطنتی 
بود. چهارم این که، نیروهــای قیام کننده در صدد اعاده حقوق از کف رفته شــخصی خویش 
نبودند؛ زیرا انگیزه های مادی و اقتصادی، نقشی در بروز قیام نداشت، بلکه اعاده استقالل 
سیاســی، اقتصادی، فکریـ  فرهنگی، اجتماعی و نظامی و پاسداری از هویت ملی و مذهبی 
به عنوان حقــوق عمومی مــردم ایــران، از مهم ترین اهــداف آنان به شــمار می رفــت. بیانات 
و مفــاد پیام هــای امام خمینــی از 16 مهــر 13۴1 تــا 13 خــرداد 13۴2، بازتاب ایــن انگیزه ها و 
اهداف اســت. مهم تر از همه آن که، قیام پانزده خرداد، براســاس نظریه استاد شهید مرتضی 

مطهری، ناشی از نیازها و خواسته های فرهنگی و معنوی مردم ایران بود. 

اسالم سیاسی 
و قیام 15 خرداد

مقالـه زیـر بـه بررسـی نقـش رهبـری امـام خمینـی و نیروهـای مذهبـی در بـه ثمـر 
رسـیدن انقـالب اسـالمی ایـران بـر مبنـای قیـام 15 خـرداد می پـردازد. 

عباس خلجی
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به منظــور برانگیختن احساســات آیت ا... بروجــردی برای 
دخالت در این کار، وارد منزل ایشــان شــد و خواهش خود را 
عنوان داشت، اما با چشــم گریان از خانه مرحوم بروجردی 
ج شــد و روابطــش با بیت ایشــان تــا حدی تیره گشــت.  خار
این امر، نشانگر رد تقاضای امام از سوی آیت ا... بروجردی 
اســت که اعــدام فداییان اســالم را در پــی داشــت و منجر به 
محدود شــدن روابط امام بــا مرحــوم بروجــردی گردید، که 
در این باره نقــش اطرافیان آیت ا... بروجــردی و متحجران 

حوزه را نمی توان نادیده گرفت.

امامبهعرصه ورودآشکار
بــه  امــام  خمینــی  دو حادثــه مهــم ســال 13۴0 در ورود 
اساســی  نقــش  کشــور  اجتماعــی  و  عرصه هــای سیاســی 
کــه  داشــتند؛ نخســت، رحلــت آیــت ا... بروجــردی بــود 
فقدانش ضایعــه ای بــزرگ برای مرجعیت شــیعه به شــمار 
می رفت و دوم درگذشــت آیت ا... سیدابوالقاسم کاشانی، 
که امام به ایشــان نیــز همانند آیــت ا... بروجــردی، ارادت 
می ورزیــد. »درگذشــت مرحــوم آیــت ا... بروجــردی ســبب 
شد که فصل نوینی به روی امام گشــوده شود و ایشان مهر 
خاموشــی را بشــکنند و فقه و فقاهت را با درایت و سیاســت 
ـ کــه جــزو جدایی ناپذیــر اســالم اســتـ  بــه هــم بیامیزند.« 
سیاســتمداری  و  مجتهــد  کــه  کاشــانی  آیــت ا...  فقــدان 
مبارزه جــو به شــمار می رفــت، در فضــای سیاســیـ  مذهبی 
کشــور، ایجــاد خــأ کــرد و لــزوم پــر کــردن آن توســط امــام  
خمینــی احســاس شــد. بنابرایــن، زمینه هــای الزم بــرای 
حضور ایشــان در صحنه فراهم گردید و امام از آن به خوبی 

استفاده کردند.
در دوران مرجعیــت آیت ا... بروجــردی، موقعیت روحانیت 
و حوزه هــای علمیــه تحکیم و تثبیت شــد که نقش ایشــانـ  
صرف نظر از عــدم مداخله در مســایل سیاســیـ  بــرای تداوم 
حرکــت شــیعی جامعــه ایــران، بســیار مهــم و حســاس بود، 
یافــت،  زیــرا مقــام مرجعیــت در شــخص واحــدی تمرکــز 
کانــون مرجعیــت از نجــف به قــم منتقل شــد، حــوزه علمیه 
قــم از حیــث کّمی و کیفــی توســعه یافــت، و شــبکه ارتباطی 
حــوزه علمیه قــم با نقاط مختلف کشــور توســعه و گســترش 
پیدا کــرد. رویــه خردمندانه و شــخصیت مقتدرانــه آیت ا... 
بروجــردی ـ بــدون آن کــه در مســایل سیاســی و اجتماعــی 
درگیــر شــودـ  در تقویــت فرهنگی مذهــب شــیعه و جلوگیری 
از سیاســت های افراطــی ضــد مذهبــی رژیــم پهلــوی، تأثیــر 

به سزایی داشت.
آیــت ا... بروجــردی رونــدی از تجدیــد حیــات مذهبــی و 
نقــد و انتقــاد درون گروهــی در داخــل حــوزه علمیه قــم پدید 
آورد کــه پــس از رحلتــش نیــز به عنوان یــک نیــروی محرکه 
قومی عمــل می کــرد. ســیر سیاســت گرایی نهــاد روحانیت و 
نیروهــای مذهبــی در اوایــل دهــه 13۴0 نشــانه آشــکار این 
مدعاســت کــه جزئیــات آن در ادامــه خواهــد آمــد. تأســیس 
یک شــبکه مهم و منســجم در سراسر کشــور، برای تنظیم و 
گردآوری ســهم امام و دیگر وجوهــات شــرعیه از ابتکارهای 
ایشــان بود کــه نقش مهمــی در تقویــت حوزه هــای علمیه و 

اشاعه فرهنگ اســالمی داشت. این شــبکه ارتباطی، بعدها 
بــرای توســعه نفــوذ رهبــری امام خمینی نیــز مورد اســتفاده 
قرار گرفت که بیانگر گســتره نفــوذ و عمق تأثیر آن اســت. با 
رحلت آیت ا... بروجردی، لزوم بازنگری در نقش مرجعیت 
شیعه بارز شد، زیرا دیگر الگوی غیر سیاسی روحانیت سنتی 
زیر ســؤال رفته بود و نســل جدید روحانیت بــه دنبال ایفای 
نقش فعال تــری در صحنه های سیاســی و اجتماعی کشــور 
بود. چهره شــاخص این طــرز تفکر، امــام  خمینی بــود که با 
تدریــس دروس غیرمتعــارف فلســفه و عرفــان و... در کنــار 
کالمــی حــوزه علمیــه،  دیگــر درس هــای فقهــی، اصولــی و 

مرزهای سنتی را درنوردیده بود.

رهبریومرجعیتامامخمینی
در ایــن میــان نقــش اساســی امام خمینــی به عنــوان رهبــر 
آینــده جریــان نواندیــش دینــی آشــکار شــد. ایشــان پــس از 
درگذشــت آیت ا... بروجردی و علی رغم تالش بیهوده شــاه 
بــرای انتقال مرجعیــت به نجف اشــرف، در مقــام مرجعیت 
گرفتــه و به تدریــج مــورد اقبــال عمومــی مــردم واقــع  قــرار 
شــدند. ســپس، در پی اعتراض به مفاد تصویب نامه الیحه 
انجمن هــای ایالتــی و والیتــی، هدایــت و رهبــری جریــان 
سیاســیـ  مذهبــی حــوزه علمیــه قــم را بــر عهــده گرفتــه و در 
صدد تحقق دو هدف اساسی روحانیون اصالح طلب، یعنی 
سیاسی شــدن حوزه هــای علمیــه و نهــاد روحانیــت از یــک 
ســو، و ارائــه حرکت جدیــد فقهــی برآمدنــد. بنابرایــن، مورد 
حمایت نیروهــای سیاســی و اجتماعی مذهبی قــرار گرفتند 
و در رســیدن به اهداف و کســب موفقیت گام های محکم و 

اساسی برداشتند.
به طــور کلــی، مرحلــه نخســت مبــارزه امــام خمینــی؛ یعنــی 
غ و رشــد  بلــو سیاســت تقویــت فرهنگــی مذهــب شــیعه، 
سیاســی بــذری را کــه آیــت ا... عبدالکریــم حائــری یــزدیـ  
پایه گذار حــوزه علمیه قمـ  بــرای تقویت بنیادهــای مذهبی 
افشــانده بــود، جلوه گــر ســاخت. اندیشــه امــام به عنــوان 
عصاره جریان های ســه گانه »سیاســت علمای مبارز داخلی 
ایــران«، »رویکرد علمــای عتبــات عالیــات« )مقیــم عراق( 
و »مبــارزه فرهنگــی و تأســیس حــوزه علمیــه قــم«، در قالب 
گرانــه و نواندیــش پانزده خــرداد بــر اندیشــه ها  نهضــت احیا
و جنبش هــای غیرمذهبی، غلبــه یافت و طی یــک روند 1۵ 

ساله، اندیشه انقالب  اسالمی ایران را شکل داد.  

    
    
    
   
   
   
   
   
   
   

    
    
   
   
   
   
   
   
   

    
    
   
   
   

امام خمینی در 
طول دهه حساس 

۳0 ه.ش، تمام 
تالش خود را به 
تدریس، تحقیق 

و تربیت شاگردانی 
معطوف ساخت که 

در دهه های بعد، 
از یاران انقالب و 

مبارز طرفدار ایشان 
به شمار می رفتند. در 
این راه، امام متحمل 

سختی های فراوانی 
شدند. در اثر این 
نامالیمات، گرچه 

امام مجبور به ترک 
یس فلسفه در  تدر

حوزه های علمیهـ  که 
رشته ای نامتعارف 
محسوب می شدـ  
شدند، اما تالش 
متحجران مخالف 

برای انزوای امام 
به جایی نرسید
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منشأ و خاســتگاه قیام پانزده خرداد، اندیشــه های روحانیت مبارز شیعه، به رهبری حضرت 
امــام خمینی)ره( بــود. در اندیشــه ها و تفکر آن حضرت، تشــکیل حکومت اســالمی و اجرای 
احکام اســالم جایگاه خاصی داشــت. بر این اساس، پیاده شدن قوانین اســالم در حوزه های 
سیاســت، اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع از انگیزه هــای اصولــی نیروهــای مذهبــی محســوب 
می شــد. اما با توجه بــه تخطی رژیم شــاه از حــدود الهی و عــدم اجرای احــکام اســالم، امر به 
معروف و نهی از منکر، دفاع از سنت ها و ارزش های اسالمی، مقابله با برنامه های استعماری 
کمیــت و گســترش فرهنــگ غربی کــه منافــی بــا معیارهای  آمریــکا و اســرائیل، مبــارزه بــا حا
فرهنگ اسالم ناب محمدی بود، از انگیزه های نســل جدید روحانیت، برای ورود به عرصه 

ع قیام پانزده خرداد به شمار می رفت. سیاسی کشور و وقو
امــام خمینــی در مرحلــه اول مبــارزه خــود، در صــدد پیشــگیری و کنتــرل حرکت هــای ضــد 
مذهبی رژیم شــاه برآمد. امــا هنگامی که این رژیــم تهاجــم همه جانبه خــود را علیه حضرت 
امام و پیروانش آغاز کرد، شــیوه دیگری برای مبارزه برگزیده شــد که همانــا رویارویی با اصل 
نظام شاهنشــاهی بود. انگیزه دیگر امام، مبارزه با صهیونیســم جهانــی و عوامل داخلی آن ها 
و صیانت از احکام اســالم و قرآن و حفاظت از اســتقالل کشــور و جلوگیری از نفوذ بیشتر اعضای 
فرقه ضاله بهائیت که به عنوان ستون پنجم اسرائیل در ایران عمل می کردند، بود. رژیم شاه 
کتور( اســرائیل را به رسمیت شــناخته بود و زمینه نفوذ  در سال 1328، به طور غیر رســمی )دفا
عوامل صهیونیســم را در ایران فراهم ســاخته بود. نیروهای مذهبی که از امام خمینی پیروی 
می کردند، با انگیزه اولیه مخالفت با دســتگیری امام خمینی و انگیزه هــای اصلی دفاع از دین 
اســالم و ارزش ها و احکام آن، در قیام پانزده خرداد شرکت کردند و اهداف رهبری نهضت را که 
در طول دو ســال مبــارزه )13۴2 - 13۴1( بیان شــده بود، پیگیــری کردند. اهــداف اصلی امام 
کمیــت قوانین اســالم و اجرای شــریعت اســالمی و قطع زنجیرهای وابســتگی  خمینــی)ره( حا
کشور از کشــورهای استعمارگر و اســتکباری آمریکا و اســرائیل و... بود. خلع ایادی داخلی آن ها 
و براندازی اصل نظام شاهنشاهی و جایگزینی حکومت اسالمی برای جامه عمل پوشاندن به 

اهداف نهضت ضروری بود که امام خمینی تالش برای تحقق آن ها را پیشه خود ساخته بود.

نتایجقیام
گرچــه در ظاهــر بــا شکســت روبــه رو  قیــام پانــزده خــرداد، ا
بــر رونــد سیاســی و  شــد، امــا تأثیــرات بلندمــدت خــود را 
اجتماعی ایــران باقی گذاشــت. این تأثیرات عمیق، ناشــی 
گیری  از ویژگی هــای نــاب ایــن قیام بــود کــه عبارتنــد از: فرا
نهضــت و حضور همــه گروه ها، قشــرها و طبقــات اجتماعی 
در رونــد مبــارزه، مذهبی بــودن نهضــت و حضــور نیروهای 
مذهبی  که موجــب حضور گســترده مــردم در جریــان مبارزه 
شد، پیروی از مبانی دین اسالم در جریان مبارزه، مشخص 
بــودن رهبری مبــارز کــه در وجود امــام خمینی تجلــی یافته 
بود، اخالص و قاطعیت رهبر نهضت، جبنه بیگانه ســتیزی 
جنبش که لبه تیز آن متوجه آمریکا، اسرائیل و شخص شاه 
بود. با توجه به ایــن خصوصیات، نتایــج و پیامدهای قیام 

را می توان، به اختصار این گونه برشمرد:
- افزایش رشد سیاســی روحانیت و حوزه های علمیه و ورود 

آن ها به عرصه سیاست کشور
- الگــو قــرار گرفتــن مذهــب بــرای مبــارزه و رویکــرد بیشــتر 

نیروهای مبارز به مذهب
گاهی توده های مردم و تکامل مبارزات آنان - رشد و آ

کارانــه شــاه و روشن شــدن  - افشــای چهــره منافقانــه و ریا
ماهیت رژیم وی برای مردم

- بی اعتبار شــدن شــرق و غرب، به دلیل موضع گیری های 
منفی آمریکا و شوروی در مقابل قیام مذکور

- تثبیت مرجعیــت و رهبری امــام خمینی با تأییــد مراجع و 
علما و حمایت و پشتیبانی مردم

- روشن شدن ماهیت گروه های سیاســی وابسته و لیبرال و 
محو شدن جاذبه گروه های سیاسی غیر مذهبی

- توســل بــه شــیوه مبــارزه قهرآمیز توســط برخــی گروه های 
مبارز

- احســاس ضــرورت ایجــاد تشــکل بــرای ادامــه مبــارزه بــا 
رژیم.  

خاستگاه و پیامدهای 

نهضت مردمی
علی پورمحسنی



جـال آل احمـد و همسـرش از چهره هـای فرهنگـی معاصـر ایـران هسـتند 
کـه آثارشـان محبوبیـت باالیـی نزد مخاطبـان دارد. در روزهای اخیر خانه 
گـزارش نخسـت  اتفـاق دسـتمایه تهیـه  ایـن  بـه مـوزه تبدیـل شـد.  آنهـا 
بخش فرهنگ و هنر شـده اسـت. همچنین معرفی و بررسـی فیلم »چهار 
کـه نیروهـای امـدادی نیـز در آن حضـور پررنگـی دارنـد،  راه اسـتانبول« 
گفتگـو بـا عـكاس خرمشـهری دفـاع مقـدس، یادداشـتی دربـاره تولـد یـک 
شـعر و مطلبـی در خصـوص مـرگ یـک شـاعر پارسـی گوی تاجیكسـتان را 

هـم در ایـن بخـش می خوانیـد. 

 امکان زیستن با حال خوب  داغ جانسوز پالسکو، بازار داغ پوشاک وارداتی 
و امدادگـران از جـان گذشـته   خـاک خرمشـهر را هـم بـا خـود بردنـد  محالـِی 

مرگ اسـطوره  شـعر هم بشکسـت  

فرهنگوهنر
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جعفر رحمان زاده، مدیرعامل شــرکت توســعه فضای فرهنگی شــهرداری تهران، در ابتدای این 
مراسم گفت: خانه مشاهیر در این سال ها خریداری و مرمت شــده است. به نظرم این خانه یک 
ویژگی و تفاوت دارد که آن را از دیگر بناها متمایز می کند. این خانه از آغاز )نقشه ساخت تا اتمام 
ســاخت خانه( زیر نظر جــالل آل احمد بوده اســت. جالل با دســت خود ســنگ های ایــن خانه را 
می تراشیده است. حتی در نامه هایی که به سیمین نوشته از جراحت دست خود و مشکالتی که 

پیش آمده، گفته است.
رحمان زاده خاطرنشــان کــرد: همه تالش مــا این بوده کــه این خانه مــوزه فقط به صــورت خانه 
مرمت نشــود، بلکــه ســعی کردیم بــا نهایت ظرافــت و بــا کمتریــن مداخلــه در تغییر ســاختمان و 
چینش اســباب، این مرمــت را انجــام دهیم. ســعی کردیم با جمــع آوری آثــار این دو عزیــز روح و 
جانی را که در ایــن خانه بوده بــه آن بازگردانیــم و آن را بازآفرینــی کنیم و امیدواریــم این حس را 
به بازدیدکنندگان این خانه منتقل کنیم. این خانه محل حشــر و نشر اصحاب علم و ادب بوده 

است.

نشانههایآشنا
در ادامه مراسم محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر، اظهار 
کرد: خوشحالیم یکی از انتظارات بزرگ اهالی فرهنگ و هنر برآورده شده و خانه سیمین و جالل 
به عنوان یکی از ســرمایه های مهم این شــهر، به آغوش شــهر بازگشت. او ســپس یاداشتی را که 
آماده کرده بود خواند؛ در بخشــی از این یادداشــت آمده بــود: »این که در شــهری خانه های افراد 
شاخص شــهر به نشانه های آشــنا در شــهر تبدیل می شــوند، یعنی شــهر صاحب خبر شده است. 
حضور ایــن خانه ها خبــر از تجربه زندگی شــهری می دهد، وقتی شــهری کرور کــرور خانه باارزش 

و اهمیــت، چه بــه خاطــر معمــاری اش چه بــه واســطه زندگی 
کسان آن شهر دارد، یعنی این شــهر زندگی را تجربه کرده است 
و تبدیل شــدن ایــن خانه ها به شــهر، امــکان هویت داشــتن و 

امکان زیستن با حال خوب را می دهد.
خانه جای زندگی کردن اســت. خانه عرصــه خصوصی زندگی 
کــردن اســت. خانــه، ظــرف زندگــی خانــواده اســت. حــاال چه 
نیما، چه ســایه، چه عبــداهلل مســتوفی و چه ســیمین و جالل. 
صاحبان هر خانه شهروندان شهرند که خاطراتشان در عرصه 
زندگــی خصوصــی در خانــه شــکل می گیــرد. وقتــی خانه های 
اینــان به مکان عمومی شــهری بدل می شــود، برای شــهر این 
امکان را فراهم می کند تا با این کســان احساس هم خانوادگی 

کند.
جــالل آل احمــد و ســیمین خانــم دانشــور در تاریــخ فرهنگــی 
معاصــر ایــران نقــش داشــتند. »نقدهــا و حرف هــا«، تــا »مدیر 
گون«  مدرســه«، تا »در یتیم خلیج فــارس«، تا »نقدهــای گونا
جــالل، تــا »سووشــون«، تــا »جزیــره ســرگردانی« و تــا »غــروب 
جالل« بارهــا و بارها تجدید چاپ می شــود و خوانده می شــود، 
یعنی آن هــا در البه الی تمامــی خانه های این ســرزمین زندگی 
می کنند و نقطه عظیمت خوبی اســت که خانه این ها به موزه 
که مــوزه خبــر از اثری می دهــد و مؤثری و  تبدیل می شــود، چرا

زمینه ای.
کــه آثــاری را فریــز  کجاســت؟ مــوزه جایــی نیســت  امــا مــوزه 
می کند. خانه موزه جالل و ســیمین جایی نباید باشــد که فقط 
به ما بگویــد جالل و ســیمین بودند. موزه شــدن خانــه جالل و 
ســیمین یعنی پنجره ای به شــهر، پنجره ای بــرای دیدن همه 
آن هایی کــه با داســتان، بــا قصه و بــا فرهنــگ ایرانی ســروکار 
دارنــد. خانه موزه جــالل و ســیمین یعنی هر که دلــش بخواهد 
درباره جهــان داســتان ایرانــی و به خصــوص جهان داســتانی 

شهر تهران حرفی بگوید، مأمن و خانه ای دارد.
جالل و سیمین سرمایه های یک شــهرند. وقتی خانه آن ها به 
موزه تبدیل می شــود، یعنی شــهر و ســرمایه های فرهنگی اش 
که امکان  به ارزش افزوده زندگی شــهری تبدیل شــده اند، چرا

امکان زیستن
با حال خوب

خانه موزه سیمین دانشور و جالل آل احمد افتتاح شد

خانه مـوزه جـالل و سـیمین همزمـان بـا سـالروز تولـد سـیمین دانشـور در هشـتم 
بـا سـخنرانی و حضـور علی اکبـر اشـعری، محمـود دعایـی،  اردیبهشـت ماه، 
احمـد  انـوار،  عبـداهلل  مـکارم،  حسـینی  سـمیع اهلل  حق شـناس،  محمدجـواد 

مسـجدجامعی و غالمعلـی حـداد عـادل افتتـاح شـد. 

محمدصادق سلیمی
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بــاز و باززیســتن را دارند و از حــاال خاطرات جمعی شــهری که با 
این خانه موزه شــکل می گیرد، بر داشته های شــهر می افزاید و 
این می تواند موجب حال خوب شــهر باشــد. پس مبارک همه 

شهروندان تهرانی باد.«

خانهپنجتومنی
پس از آن، ســیدعبداهلل انوار، فرهنگ شــناس و دوســت جالل 
آل احمد، توضیحاتــی درباره این خانه ارائه کــرد و گفت: من و 
جالل در سال 1321 با هم وارد دانشسرای عالی شدیم. من در 
شعبه ریاضی دانشســرا بودم و جالل در شــعبه ادبیات فارسی. 
آن زمــان مانند حــاال نبــود کــه مدرک گرایی باشــد و نســبت به 
درس ســختگیری می کردنــد. مــا در آن جــا یــک انجمــن ادبی 
داشــتیم که با جــالل آل احمد آشــنا شــدم. این رفاقت ســال ها 

طول کشید.
کــه در ســال 1330 ســیمین دانشــور بــورس  او افــزود: زمانــی 
کن شــد  گرفت و بــه آمریکا رفــت، جالل آل احمد در خانه ما ســا
و تصمیم گرفت زمینی را که در شــمیران داشت تبدیل به یک 
خانه کنــد. آن زمان من ســه هزار تومــان به او قــرض دادم و او 
نیز هزار تومان داشــت. کل بنای ایــن خانه با پنج هــزار تومان 
ســاخته شــد که هزار تومان آن قرض بــود. این خانه ابتدا ســه 
اتاق و یک آشــپزخانه داشت و چند ســال بعد جالل یک حمام 

برای این جا ساخت.
انوار ســپس اظهار کــرد: زمانــی کــه او »غرب زدگی« را نوشــت، 
یک نســل جدید روشــنفکری بــه وجــود آورد. جالل کســی بود 
که بــه آزادی نهایت احترام را می گذاشــت. او معتقــد بود که ما 

مشروطه ظاهری و یک مجلس ظاهری داشتیم.

پاتوقیبرایهمه
ســپس احمــد مســجدجامعی در ســخنانی اظهــار کــرد: آقــای 
گر نیمــا نبود، جــالل به  شــهردار! خانه نیمــا را زودتــر بخریــد. ا
این جا نمی آمد. یکی از دالیلی کــه خانه جالل به پاتوق تبدیل 
شــد این بود که ســیمین دانشــور با مهمانان جالل مهربان تر از 
عالیه خانم با مهمان هــای نیما بود. بســیاری از مهمانان نیما 

در این خانه پذیرایی می شدند.
شــکل  همین جــا  در  نویســندگان  کانــون  گفــت:  ســپس  او 
می گیــرد. در واقــع در ســال ۴6 انجمــن نویســندگان وجــود 
داشــت که دولتی بود. جــالل و 1۵ نفر دیگــر از آن جا جدا شــده 
و به گونــه ای اعــالم انشــعاب می کننــد. جلســه ای کــه کانــون 

نویسندگان در آن شکل گرفت، در این خانه برگزار شد.
مسجدجامعی خاطرنشان کرد: خانوم سیمین از آمدن کسانی 
مانند موســی صدر می گویند. این خانه محل رفت وآمد کسان 

دیگــری ماننــد شــاملو و آیــت اهلل طالقانی بوده اســت. خانــه جالل بــه این دلیــل مرجعیــت پیدا 
کرد که گروه هــای مخالف نظــام در این خانه گــرد هم می آمدنــد و در نهایت به یک راه مشــترک 

می رسیدند.
او با بیان این که سیمین دانشور مطلقًا آدم سیاسی ای نبود، گفت: خانه جالل و سیمین با عشق 
ساخته شده است. این خانه، خانه دل اســت و آجر به آجر آن با عشق ســاخته شده است. جالل 
این جا را بنا کرد و در نامه هایی که به ســیمین نوشــته اســت، حتــی گفته پنجره هــای خانه را به 
دوش کشــیده  و کار گذاشــته ام. مــن دارم در این جــا زندگــی بــا مــردم را تجربه می کنــم. خودش 
می گوید ســیمین تو کم خندیده ای. این خانــه را بنا می کنم تــا صدای خنده های تــو از آجرهای 
این خانــه بلند شــود. این خانه همــه خاطرات ایــن دو را با خــود دارد. تهــران باید خاطــرات این 

خانه را حفظ کند.

ادایحقجالل
در پایان، غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با بیــان این که کمتر زن 
و شــوهری پیدا می شــوند که مانند ســیمین و جالل صاحب فکر، قلــم و چهره پــرداز جامعه خود 
باشــند، اظهار کرد: در مــورد جالل بایــد زیاد صحبت شــود، اما حق جــالل ادا نمی شــود. عده ای 
بدشــان نمی آید که جالل به فراموشی سپرده شــود. او خاطرنشــان کرد: زندگی جالل زندگی یک 
نفر نیســت؛ زندگی یــک جامعه اســت. بــا تجزیــه و تحلیل زندگــی جالل می تــوان یــک دوران را 

تجزیه و تحلیل کرد.
او افزود: جــالل آل احمــد از یک خانــواده مذهبــی بیرون آمده اســت، امــا خرافاتی که در مســائل 
عامیانه  وجود داشت او را از مذهب زده کرد و به ســمت حزب توده برد. زمانی که حزب توده او را 

ارضا نکرد از حزب جدا شد و دوباره با مذهب آشتی کرد.
حداد عادل ســپس درباره کتــاب »غرب زدگی« جــالل آل احمــد توضیحاتی داد و گفــت: او معلم 
زبان فارســی بود و به دانش آموزان و دانشــجویان خود می گوید فکر نکنید با گسیختن از سنت، 
نویســنده می شــوید. او گفته اســت 28 بار کتــاب »گلســتان« را درس داده اســت. جــالل حتی در 
میان روشنفکران مخالفانی داشت. به خاطر جدا شدن از حزب توده نیز مارکسیست ها و به طور 
کلی چپی ها از او ناراحت بودند. مذهبی ها به خاطر نوشته های او در سال های 1320 از او دلخور 
بودند. او در ادامه بیان کرد: چند مؤلفه شــخصی جالل آل احمد قابل انکار نیست و همه بر روی 

کی، شجاعت و آزادگی او. آن موافقت دارند؛ صداقت، صمیمیت، پا
در پایــان مراســم، ویکتوریا دانشــور، خواهر ســیمین دانشــور، هدیه ای به کســانی کــه این خانه 
را بازســازی و مرمــت کرده انــد، داد کــه ایــن هدیــه شــامل ســند ازدواج ســیمین دانشــور و جــالل 
آل احمد، کارت ملی ســیمین دانشــور، تعدادی عکس و حلقه ازدواج و نامزدی ســیمین دانشــور 

و جالل آل احمد بود.   
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پالسکو ابزار تبلیغاتی »چهارراه استانبول«
بابک مهرورز

گذشــته ایــن  کیایــی را می تــوان نمایــی از دو فیلــم  فیلــم »چهــارراه اســتانبول« مصطفــی 
کارگردان، یعنی »خط ویژه« و »بارکد« دانســت. آثــاری که درونمایه های اجتماعی داشــتند 
کله  اما برای روایت داســتان از کمدی بهره می گرفتند و به حدی در آن غرق می شــدند که شا
اصلی این فیلم هــا در ژانر کمــدی تعریف می شــد. »چهارراه اســتانبول« نیز در ادامــه روند دو 
فیلــم قبلی مصطفی کیایی ســاخته شــده و بیشــتر از فرمــول فیلم پرفــروش و موفــق »بارکد« 
الهــام گرفته تــا بتوانــد موفقیت هایــش را در ســینمای ایران تکــرار کنــد، اما این فیلــم جدید 
را می توان یک بازگشــت بــه عقب بــرای کارگردان محســوب کرد. »چهــارراه اســتانبول« که 
در ابتدا با نام »پالســکو« کلیــد خورد، قرار بــود به حادثه تلخ آتش ســوزی و ریزش ســاختمان 
ع  پالســکو تهران و از بین رفتن تعداد زیاد نیروهای آتش نشــان و امدادرســان بپردازد، موضو
پالسکو را با تمام حواشــی تلخ و گیج کننده اش در حاشیه نگاه داشــته و به جز اشاره اندکی به 

آن، هیچ ارتباط دیگری با این حادثه ندارد. 
به نظر می رســد که اســتفاده از نام »پالســکو« تنها یک حربــه تبلیغاتی برای جــذب مخاطب 
بود؛ چرا که می شــد در طول داســتان هر نام دیگری را بر روی این ســاختمان و حادثه ای که 
کیــد بر نام »پالســکو« به نظر  برایــش اتفاق افتاد گذاشــت و به راحتــی از کنار آن رد شــد، اما تأ
گر حادثه  نمی رســد که جز تبلیغات، هدفی دیگری را برای ســازندگان فیلم تداعی کنــد. اما ا
»پالســکو« را از داســتان کنار گذاشــته و به ســراغ قصه یا قصه های اصلی فیلم برویم، باز هم 
به مشــکالت ریز و درشــتی بــر می خوریم کــه نتیجــه چندگانگــی دیــدگاه کارگــردان و به طور 
خالصه، آشفته بودن دیدگاه های اجتماعی و سیاسی اوســت. کیایی از زوج رادان و محسن 
کیایی در فیلم استفاده کرده و مانند »بارکد«، شوخی های متعددی را در بطن داستان به کار 
گرفته بدون آن که دلیــل و منطق صحیحی برای آن ترســیم کند. شــوخی هایی که ارتباطی 
با معضالت بلند باالی فیلم برقرار نمی کند و صرفًا به کنایه های جنســی می گذرد تا مخاطب 

لبخند بزند و راضی از شنیدن این شوخی ها ماجرای فیلم را دنبال کند. 
کــه در خــرده پیرنگ هــای  فیلــم همچنیــن ملغمــه ای از انــواع معضــالت اجتماعــی اســت 

فیلمنامــه قــرار داده شــده اند و تعدادشــان بــه حــدی زیــاد 
اســت که بســیاری از آن ها در اواســط داســتان به حــال خود 
ح سواالت  رها می شــوند تا کیایی در جدیدترین اثرش به طر
ح موضوعاتی  بی پاســخ متعددی مبادرت ورزیده باشد. طر
مانند دختران فراری، قمار، گرفتن دیه از راه خالف، ازدواج 
اجباری و... که در »چهارراه اســتانبول« ســاخته و پرداخته 
نمی شــوند و در ســطح باقــی می ماننــد. بــه ایــن مــوارد باید 
کنایه هــای سیاســی کارگردان فیلــم را هم اضافه کــرد که به 
کان دغدغه نقد طبقه مرفــه جامعه را دارد  نظر می رســد کما
اما هنوز نمی داند که چطور باید بــه دل آن ها بزند و در قالب 

فیلمنامه، وضعیت آنان را به چالش بکشد.

چهارراهبالتکلیفوسردرگم
فیلم در بخــش بازیگری نیز اثر قابل ستایشــی نــدارد و بازی 
قابــل توجهــی از بازیگــران پــر تعــداد فیلم شــاهد نیســتیم. 
کــدل، فریادها و شــیون های او که یکــی از بدترین  مهدی پا
ســکانس های فیلم اســت، به جز لباس آتش نشــانی، اثری 
از آتش نشــانان و امدادگــران از جان گذشــته نــدارد و تنها به 
جهــت برانگیختن احساســات مخاطــب در فیلــم گنجانده 
شــده، زوج بهرام رادان و محســن کیایی نیز این بار برخالف 
»بارکــد«، فاقد هویت اســت. شــاید در این میان تنهــا بتوان 
بــازی مســعود کرامتــی را شایســته توجــه نامیــد. »چهــارراه 
اســتانبول« را در کل می تــوان بی ارتباط به حادثه پالســکو، 
روایتگــر چندیــن معضــل اجتماعــی در کنــار هم بــه صورت 
خطی که اغلب در سطح شعار باقی مانده اند دانست، که نه 
به درســتی توانایی خنداندن یــا گریاندن مخاطــب را دارد و 
نه در بخش معضالت اجتماعی می تواند حرف زیادی برای 
گفتن داشته باشد. کنایه های سیاسی و اجتماعی کارگردان 
را هم که کنــار بگذاریم، از »چهــارراه اســتانبول« اثری باقی 
می مانــد که می خواهــد حرف بزند امــا نمی داند چطــور آن را 

بیان کند!

داغ جانسوز پالسکو
ک وارداتی و  بازار داغ پوشا

گذشته امدادگران از جان 

درباره »چهار راه استانبول«

فیلـم »چهـارراه اسـتانبول« ششـمین فیلـم مصطفـی کیایـی، کارگـردان جـوان 
سـینمای ایـران، پـس از فیلم هـای »بعـد از ظهـر سگی سـگی«، »ضـد گلولـه«، 
»خـط ویـژه«، »عصـر یخبنـدان« و »بارکـد« بـا انتقادهـای زیـادی روبـه رو شـده 
اسـت. داسـتان فیلم زندگی دو جوان ورشکسـته و کم درآمد را به تصویر می کشـد که برای 
رسـیدن بـه پـول و رفـاه دسـت بـه هـر کاری می زننـد. احـد و بهمـن در سـاختمان پالسـکو 
تولیـدی پوشـاک دارنـد و بـه دلیـل ورود اجنـاس چینـی و تـرک، تولیدی شـان در آسـتانه 
ورشکسـتگی اسـت و مشـکالت دیگـر زندگـی ایـن دو کـه همـه از بی پولـی و شـرایط بـد بـازار 
پوشـاک داخلی سرچشـمه می گیرد با حادثه غم انگیز ریزش ناگهانی سـاختمان پالسـکو 

گـره می خـورد و ماجراهـای تلـخ و شـیرینی را رقـم می زنـد. 
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آوار و آتش بازیچه
گیشه سینما

محمد حسین قلی پور
استفاده از گروه بازیگران سرشناس و تکه پرانی های سیاسی، 
از جملــه عوامــل محبوبیــت آثــار کیایی در جشــنواره هســتند. 
بدیهی اســت زمانی که اثری صرفًا برای جلــب رضایت بیننده 
کران ســینمایی عرضه شــود، عــالوه بــر محبوبیت در  به بــازار ا
گران، در گیشــه هم موفق  بخــش بهترین فیلــم از نگاه تماشــا
عمل خواهد کــرد و این امــکان را بــه دســت اندرکاران می دهد 
تا بتوانند آثار بیشــتری نسبت به سایر فیلمســازان تولید کنند. 
ایــن مکانیــزم در همه جــای دنیا بــه کار می آیــد؛ چــه هالیوود 

باشد، چه بالیوود و چه سینمای ایران.
»چهــارراه اســتانبول« مصطفی کیایــی از جمله آثاری اســت 
که صرفًا بر اســاس نظر بیننده شــکل می گیرد و پیش می رود 
که ایــن روند نشــان می دهد مهم تریــن اســتراتژی کارگردان 
بــرای تولیــد اثــر جلــب نظــر مخاطــب اســت و تالشــی بــرای 
ارتقای ســلیقه مخاطب نمی کند. فیلم همچون آثار گذشته 
فیلمســاز همواره جوانان زحمتکش و گرفتاری که در تالشــی 
تراژیــک بــرای بهبــود وضعیــت اقتصادی خــود با بن بســت 
روبه رو شــده اند را به تصویر می کشــد. قهرمانــان فیلم تالش 
می کنند تا با اســتفاده از میان برهای غیــر عقالنی یا حتی غیر 
اخالقــی، عقب ماندگــی مالــی خــود را جبــران کننــد و در این 
میان بیش از هر چیز تقدیر اســت که مســیر زندگــی آن ها و به 
تبع آن مســیر داســتان را تغییر می دهد. شــخصیت های آثار 
کیایی در میــان انبوهــی از اتفاقات مرتبط و غیــر مرتبط فرود 
می آیند و پس از طی بخشی از مسیر داستان مانند فرشتگان 
آســمانی عــروج می کننــد و همه چیــز را بــه حــال خــود رهــا 
می کنند. آن هــا اغلب دغدغه ای غیر از مســائل مالــی ندارند 
و نشــانی از آرمان خواهی اجتماعی در آن ها وجــود ندارد، اما 
همیشه شــعارها و تکه پرانی های شــبکه های اجتماعی را بر 

پرده نمایش می دهند. 

فروپاشیدراماتیکساختمان
ضعــف در فیلمنامــه بــا پایــان فروپاشــی ســاختمان بیشــتر 
بــه چشــم می آیــد و بــار دراماتیــک فیلــم پــس از آن رو بــه 
افــول می گــذارد. بــا آزادی احــد و بهمــن از زیــر آوار بــه روش 
درآوردن خرگــوش از کاله در ســیرک پهلــوان خلیــل که یکی 
از حفره هــای جــدی فیلمنامــه اســت، فیلــم عمــاًل بــه پایان 
می رســد، مابقــی نیز توضیحــات اضافه ای اســت کــه به کار 
داســتان نمی آید. نــه گل دادن نیلوفــر به آتش نشــان ها، نه 
دعوای قمارباز با همسرش و نه نعره های فریبرز بر آوارهای 
بــه جامانــده از پالســکو، هیچ کــدام پایــان مناســبی بــرای 
داســتان نیســت، تا جایی که ایرادی که برخــی از منتقدین 
از کیایــی در خصــوص پنــاه بــردن بــه روایــت غیرخطــی بــه 
دلیل عدم توانایی در روایت معمول داســتانش در »چهارراه 
اســتانبول« دارنــد نمــود بیشــتری یافتــه و این ضعــف برای 

مخاطب عادی و غیرحرفه ای هم قابل دریافت است.

جلوههایویژهنجاتدهنده»چهارراهاستانبول«
»چهارراه اســتانبول« در کنار ضعف هایــش نقاط قوتی هــم دارد که بی انصافی اســت ذکری 
از آن ها بــه میان نیایــد. در میــان نقاط قــوت فیلم، جلوه هــای ویژه بــرگ برنده اصلــی فیلم 
اســت که توانســته به میزان قابل توجهی به بازسازی حادثه پالســکو بپردازد. صحنه حضور 
آتش نشــانان در ســاختمان و حضــور در کنــار آوارهای آن توانســته خاطــرات آن روز تلــخ را در 
ذهن بیننده زنــده، و او را بــرای دقایقــی درگیر اضطــراب خانواده هــای جان باختــگان کند. 
همچنین اســتفاده درســت از تصاویر آرشــیوی در کنار این جلوه های ویژه کمک شــایانی به 
خلق این فضای پرالتهاب کرده اســت. اما ای کاش کیایی در کنار روایت اثر خود نیم نگاهی 
هم به شــجاعت و دالوری قهرمانــان آتش نشــان و امدادگر داشــت و از این بســتر صرفًا برای 
نمایــش جلوه هــای ویژه اثر خــود بهــره نمی بــرد. مهم ترین شــخصیت آتش نشــان، فریبرز، 
کــدل به عنــوان مســئول عملیــات، هیــچ نشــانی از قهرمان بــودن در خود  با بازی مهــدی پا
ندارد. نــه توانایی صبــر مصیبت دارد و نــه کارایی ویژه ای از خود نشــان می دهــد. ناراحت و 
خ زدن در محوطه و دعوا با این و آن اســت. بی شــک آتش نشــانان  عصبانی مدام در حال چر
و امدادگران بــرای مقابله بــا این بحران هــا از ابتــدا آموزش های بســیاری دیده انــد. نمایش 
این چنینی از این قهرمانان پرتالش و دلســوز مســلمًا اوج ظلم به جایگاه ایشــان است. به هر 
حال به نظر می رســد کیایی صرفــًا بــرای اولین بــودن و بهره بــرداری از بار دراماتیــک حادثه 
گر نگوییم با سوءاســتفاده، بــا بی دقتی، قهرمانی هــای آتش نشــانان، امدادگران  پالســکو، ا
و کشــته های ایــن حادثــه را بی ثمــر جلــوه داده اســت. بــه عبــارت دیگــر، ماجــرای غم انگیز 
ساختمان پالسکو در فیلم»چهارراه استانبول« دستمالی شده و بیننده را به این سمت سوق 
می دهد که شکر خدا ســاختمان فروریخت تا احد و بهمن نجات پیدا کنند. هرچند کیایی با 
نمایش نمای فریادهای نخراشــیده فریبرز و گریه هــای او در پایان فیلم تالشــی برای ترمیم 

این نقص انجام می دهد، اما قافیه را پیشاپیش به پس ذهن خود، باخته است.   
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2 ســال پیش در همین روزها او تابلویی را به ابعــاد ۴ متر در ۴0 متر آماده کــرد تا بتواند عکس 
رزمنــدگان دوره دفــاع مقــدس در خرمشــهر را در آن عکــس بگنجانــد و آن تابلو ایــن روزها در 
خرمشــهر در معرض دید عمــوم اســت. او همچنین چاپ کتاب هــای متعــددی را در کارنامه 
خــود دارد، از جملــه کتــاب »شــکوه خوزســتان«. او یکــی از عکاســانی اســت که از آزادســازی 
خرمشــهر و روند بازســازی این شــهر تــا بــه امــروز در گنجینه اش عکس هــای متعــددی پیدا 

می شود.
به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشــهر و گرامیداشت سوم خرداد، غضبان پور درباره فعالیت 
این روزهایش به خبرنــگار مهر گفت: در حال تهیه بلیت برای رفتن به خرمشــهر هســتم زیرا 
هر ســال ســوم خردادماه همه کســانی که در ایام دفاع مقدس در کنار هم بودیم در این شــهر 
دور هم جمع می شــویم و یاد گذشــته را زنــده می کنیم. ما بــدون توجه به این کــه در روزهای 
جنگ چه کســی ســردار یا عــکاس و یــا رزمنده بــود و امــروز چه کســی هســتیم دور هــم جمع 

می شویم و خاطرات را زنده می کنیم.
وی ادامه داد: معمواًل در تاالری به نام خلیج فارس که در کنار پل قدیم خرمشــهر اســت کنار 
هم جمع می شــویم. 2 ســال قبل که من تابلوی رزمندگان خرمشــهر را آماده کــردم، خیلی ها 

که آمــده بودند دنبــال عکــس خــود در آن تابلو می گشــتند و 
زیبایی این دورهمی ها همین است.

این عکاس در پاســخ بــه این کــه این روزهــا پــروژه جدیدی 
گر بخواهم  در دســت دارد یا نه نیز بیان کرد: طبق معمــول ا
گالیه هــا و قدرنشناســی های  از پروژه هایــم بگویــم بایــد از 
گر کاری برای اســتان خوزســتان یا  سیســتم دولتی بگویم. ا
در حوزه کشــوری بخواهــم انجام دهــم، بعد از چــاپ بیش 
از 30 جلد کتــاب و برپایی نمایشــگاه های متعدد، همچنان 
باید دنبال پول قراردادها بدوم و این مرا خسته کرده است.

کــرد: شــاید تنهــا دلخوشــی مــا عکاســان دفــاع  وی اظهــار 
مقدس، چند روز در هفته دفاع مقدس یا ســالروز آزادســازی 
خرمشهر باشــد که بچه های آن دوران بی ریا و با همان صفا 

دور هم جمع می شوند.
غضبان پــور همچنیــن بــا گالیــه از این کــه در داخــل ایــران 
عکاســی بــه عنــوان یــک مدیــای هنــری مســتقل شــناخته 
نمی شــود، گفت: در ایران به راحتــی و حتی بدون ذکر اســم 
عکاس، عکس ها را کپی و اســتفاده می کنند و این رشــته به 
عنوان یک رشــته هنــری که محــل درآمد یک عــده عکاس 
است شناخته نمی شــود. من چهار ســال زمان گذاشتم و در 
بم زیر گرمای طاقت فرســا عکاســی کــردم و باید چهار ســال 
کتورهایــم را بگیــرم. برای  بدوم تــا از بنیــاد مســکن پــول فا
میراث فرهنگــی خوزســتان پــروژه ای کار کردم و یک ســال 
کتور دادم و بیش از اندازة پول آن پروژه هزینه  قبل پیش فا

کرده ام برای رفت و آمد تا پول را بگیرم.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه داســتان چــاپ کتــاب »شــکوه 
کــت آن را  خوزســتان« بیان کرد: اصــل کتاب آمــاده بود و ما
هم شهرداری اهواز دید و قرارشد آن را بخرد و من چهار سال 
بــرای دریافــت پــول آن دویــدم و در نهایــت شــبانه عزیزان 
ل ناصر خســرو را صدا زدم که بیایند تــا بتوانم برای پاس  دال
کــردن چک هایــم تمــام ادوات عکاســی ام را زیــر قیمــت بــه 
آن ها بفروشــم. یکی از لنزهایــی که همان زمــان فروختم تا 

همین امروز نتوانستم دوباره بخرم چون بسیار گران شد.
این عکاس با اشاره به آماده ســازی تابلوی بزرگ رزمندگان 
خرمشــهر نیز اظهار کرد: کل قــرارداد آماده ســازی آن تابلو 11 
میلیون تومــان بود کــه فقــط دســتمزد گرافیســت کار ۴ تا ۵ 
ج  میلیون تومان بود، اما در نهایت من 10 میلیون تومان خر
رفت و آمد کردم تا بتوانم پول قــرارداد را بگیرم. حاال در این 

گیرودار باید کار خالقانه هنری هم انجام دهید!
این عــکاس دربــاره بی مهری ها نســبت به عکاســان ادامه 
داد: داســتان بی مهری هــا نســبت بــه عکاســان بیشــتر از 
هنرمندان دیگر شاخه هاســت چرا که مســئوالن و مردم فکر 
نمی کنند عکاسی یک شــاخه هنری اســت و آن را به عنوان 
یک مدیا و حتی شــغل قبــول ندارند و اجــازه می دهند حق و 

حقوق عکاس را بخورند.

بازبانتصویردربارهشهرمومردمشحرف
میزنم

این عــکاس با بیــان این کــه از ســال ۵۷ تــا امروز بــه صورت 
مداوم از خرمشهر عکاسی می کند، توضیح داد: من در طول 

ک خرمشهر را هم با  خا
خود بردند

پای صحبت عکاس خرمشهری سال های دفاع مقدس

جاسـم غضبان پور، عکاس خرمشـهری که از سـال های جنگ تا امروز از شـهر و 
مردمـش عکاسـی کـرده، ضمـن رونمایـی از چند عکـس دیده نشـده اش، درباره 
دغدغه هایـش صحبـت کـرد. او از آن دسـته عکاسـان فعالی اسـت کـه کارش را در 
عکاسـی از دوره دفـاع مقـدس آغـاز کـرد و به دلیل این که اهل خرمشـهر اسـت، بیـش از دیگر 

عکاسـان طـی سـال های متمـادی از این شـهر در آرشـیو خود عکـس دارد. 
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چهار دهه از جوانان خرمشــهر کــه در زمان جنگ ایســتادند 
و از شــهر دفاع کردند عکاســی کــردم. ایــن پروژه را کســی به 
من ســفارش نــداده اســت، امــا معتقدم ایــن تاریــخ مملکت 
من اســت. ما یک روزی انقالب کردیم و در خرمشهر گروهی 
بودیم کــه دور هم جمع شــدیم و همین جمــع در مقابل ضد 
انقالب و تهاجــم نیروهای بعثی مقاومت کرد. از 1۵ ســالگی 
با هــم بودیم و مــن از همان روزهــا از این افــراد عکس دارم. 
در نهایــت تصمیــم گرفتــم از ایــن نســل در فــراز و فرودهای 
زندگی شــان عکاســی کنــم و زندگی شــان را در یــک روایــت 
تصویری دنبــال کنم. ایــن عکس ها آماده اســت و هر وقت 
اسپانسری پیدا شــود می تواند تبدیل به کتاب یا حتی فیلم 
شــود، چرا که با این افراد مصاحبه هم شــده اســت. از ســال 
۵۷ دارم بــرای این پــروژه از جیب هزینه می کنــم، ولی دیگر 

برای ارائه اش توان مالی ندارم.
غضبان پــور همچنیــن بــا بیــان این کــه عکس هایــی دارد 
کــه از یــک زاویــه مشــخص در طــول ســال های متمــادی از 
خرمشــهر عکاســی کــرده اســت نیــز گفت: مــن خرمشــهری 
هســتم و وظیفه خودم می دانم با زبان تصویر درباره شــهرم 
و مردمش حــرف بزنــم. گرچه هرکس مــرا می بینــد می گوید 
این همه عکس های تو چه فایده ای بــه حال ما دارد؟ و من 
متأســفانه جوابی برایشــان ندارم، ولی با این همه باز هم به 

عکاسی ادامه می دهم.
ایــن عــکاس همچنین گفــت: دوســت دارم در ایــن فرصت 
یادی بکنــم از زنده یــاد بهمــن جاللی که شــاید دو یا ســه بار 
به جبهــه بــرای عکاســی رفت اما ســهمی کــه او در عکاســی 
دفاع مقدس و تربیت نســل ما داشــت بســیار مهم اســت. ما 
هر وقــت بــه جبهــه می رفتیــم بــا آرشــیو عکس هایمــان نزد 
او در دفتــر ســروش می رفتیــم و او بــا حوصله همــه عکس ها 
را می دیــد و مــا را راهنمایــی می کــرد و پشــت عکس هایمان 
یادداشــت می نوشــت. او در هدایــت یک نســل از عکاســان 

سهم عمده ای داشت.
غضبان پــور همچنیــن از مجموعــه عکســی در آرشــیو خــود 
خبر داد که تــا بــه حــال نمونــه ای از آن را جایی ارائــه نداده 
اســت و دو قطعه از این عکس ها را در اختیــار خبرگزاری مهر 
گذاشــت. وی دربــاره ایــن عکس هــا گفــت: ایــن دو عکس 
متعلــق بــه مجموعــه ای هســتند کــه از خــرداد 61 عکاســی 
آن را شــروع کــردم و تا ســال ۷۴ این عکاســی ادامه داشــت. 
داســتان از این قرار اســت کــه عراق در مــدت 18 ماه اشــغال 
شــهر خرمشــهر اقدام بــه صاف کردن بخش وســیعی از شــهر 
کریــز و  ک خانه هــا را هــم بــرای ســاخت خا کــرد و حتــی خــا
ســنگرهایش برد و وقتی مردم به شهر برگشــتند امکان پیدا 

کردن خانه هایشان را نداشتند.
وی در پایان عنوان کرد: این جا خرمشــهر، شــهر من، محله 
و خانه مــن، قبــاًل این گونــه نبــود. بیابــان نبــود. خانه های 
عمــه و خالــه و فاملیــم بود. مــردم شــهر بعــد از جنــگ برای 
کــردن خانه هایشــان از روی موزاییک های کف حیاط  پیدا
و اتاق هــا بــه شناســایی و پیــدا کــردن آن هــا می پرداختند و 
این مجموعه عکس های من درباره تالش مردم برای پیدا 

کردن منزلشان است.  
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تقریبًا ســاعت دو بعــداز نیمه شــب بود کــه زنــگ در خانه را زدنــد. بیدار شــدیم یا بهتر اســت 
بگویم زابه راه شدیم. یادم نیســت عیال در را باز کرد یا من. »محمد فرنود«، عکاس روزنامه 

کیهان بود.
ـ چه خبرشده؟

آرام گفت: »امام فوت کرده.«
باورم نمی شد. آن روزها پیرمرد در منظر من اسطوره ای بود مرگ ناپذیر. با خشم آبی به سر و 
صورتم زدم و با فرنود به راه افتادیم. جیپ رنه گیتش سر کوچه پارک شده بود. سوار شدیم. 
کت به خاموشــی و ســکوت خیابــان مالک اشــتر و ســپه و... پرنده پــر نمی زد.  خاموش و ســا
گویی پیشاپیش شهر مســتعد ماتم بود. وقتی وارد کوچه اتابک )شــهید شاه چراغی کنونی( 
شــدیم و دیــدم کــه دو طــرف ورودی روزنامه، پارچــه ســیاه زده اند آماده شــدم کــه خبر مرگ 

پیرمرد را باورکنم.
وارد تحریریه که شدیم خبر باورپذیرتر شــد. تنی چند از بر و بچه های سرویس های مختلف 
ماتم زده و مبهوت پشــت میزهایشــان نشســته  بودند. خودم را به اتاق شیشــه )اتاق شورای 
ســردبیری کــه دیوارهایــش شیشــه ای بودنــد و از همیــن رو بــه آن اتــاق شیشــه می گفتیــم( 
گر درســت به یادم مانده باشــد، عــالوه بر ســردبیر )مهــدی نصیــری( روزنامه نگار  رســاندم. ا
باســابقه، فریــدون صدیقــی و یونــس شــکرخواه نشســته بودنــد و بالتکلیــف. ســالم گفتم و 
پرسیدم: »چه خبرشده؟ راســته ماجرا؟« نصیری نهان روشــانه درآمد که: »حال امام خوش 
نیست.« عصبانی شدم و گفتم: »مدت هاســت که حالش خوش نیست. برای همین نصف 

شــب ما رو زابه راه کرده ای؟« هنوز هم نفهمیده ام که چرا با 
این که دنبال من فرســتاده  بود ســعی در مخفی نگهداشــتن 
خبر داشت. خشــمگین از اتاق شیشــه زدم بیرون و با شتاب 
بــه راه افتــادم کــه برگــردم خانــه، کــه شــاپورکاظمی گریان 

خودش را به من رساند و گفت: »ولش کن اینو. خله.«
گفتم: »تو چرا گریه می کنی؟«

گفت: »همه چی تموم شد. هرکاری می تونی بکن. مطلبی، 
شــعری...« هنــوز بــاور نکــرده  بــودم. هنــوز مــرگ اســطوره 
محال می نمــود. پرســیدم: »شــاپور! مطمئنــی؟« گریه اش 
شــدیدتر شــد و درحالی که با دســت اشــک و آب بینی خود را 

ک می کرد گفت: »دو ساعت بیشتره. تو سردخونه س.« پا
پیش چشمم سیاه شــد. دیوانه وار به راه افتادم و از روزنامه 
بیرون زدم و پیچیدم توی الله زار. تاریک تر از همیشــه بود. 
گدایی در گوشه پیاده رو به خواب رفته  بود. به ذهنم خطور 
کــرد کــه ازیــن پــس بی خانمان هــا بیشــتر و بیشــتر خواهنــد 
شد. سخت خشــمگین بودم و رو به آســمان ناسزا می گفتم. 
)بماندکه چه هــا می گفتم( به یاد ندارم از مرگ کســی چنین 
برآشــفته بوده  باشــم. بــه میــدان توپخانــه رســیدم. تاریک 
وخامــوش و غرق در ماتمی اعالم نشــده . رفتگری آن ســوی 
میــدان مشــغول جاروکــردن بــود. خشــم و اشــک و نفــرت و 
نفریــن و انــدوه درهــم تنیدنــد و تصویــر مغلوب شــده خود و 
ع  دیگران را به دست دشــمنان در ذهنم پدید آوردند و مصر
نخست گل کرد: »سر بر آر ای خصم کافرکیش، حیدر کشته 
ع بعدی بی درنگ هجوم آورد: »معنی انا فتحنا،  شــد« مصر

کبرکشته شد« سّرا
کــه بی مداخلــه مــن در  و الــخ. نخســتین و آخریــن شــعری 
ذهنــم گل کــرد و بــدون اســتمداد از مــداد و کاغذ بــه فرجام 
رســید. به خــود آمــدم و بــه روزنامه برگشــتم. علی شــکوهی 
)یکی ازاعضــای تحریریه کیهان هوایــی( را در راهرو دیدم. 
تا آمد ســخنی بگوید گفتم: »هیچ مگو از ذهنم می پرد، قلم 
و کاغذ بده.« پشــت میز علی نشســتم و همان جــا آنچه را در 
ذهنم شکل گرفته  بود روی کاغذ آوردم با تغییر ردیف: »سر 

بر آر ای خصم کافرکیش حیدر مرده است«
شعر را به نصیری ســپردم که در همان اولین ویژه نامه چاپ 
شد. هیچ کس نگفت: »حیدرکه نمرده است« و هیچ احدی 
اعتــراض نکرد کــه چــرا گفتــه ای: »زینبی کو تــا بگریــد زار بر 
نعش حســین، یا حســین آیا کســی جز تــو مکرر مرده اســت؟ 
حسین نمرد، بلکه شهید شــد.« دنباله این شعر خودبه خود 
جوشــید. شــب بعــد و فــردای آن و... خیــال داشــتم ایــن 
ترکیــب را بــه چهــل بنــد برســانم. ولــی هفتــم پیرمــرد...، 
ک بهشــت زهرا ریختند  گویــی بندهــای بعدی همــه بــر خــا
و ســوگ اســطوره ای کــه نوجوانــی و جوانی مــرا گرفتــه بود، 
ناتمــام ماند. چــون انقالب وی کــه هنوز هم ناتمام اســت و 

آرمان هایی که به حرمان بدل شده اند.

سر بر آر ای خصم کافر کیش! حیدر کشته  شد
کبر کشته  شد معنی انا فتحنا، سّر ا

صاحب معراج، یعنی مصطفی منبر سپرد
آن که بر منبر سلونی گفت و منبر کشته  شد

محالِی مرگ اسطوره
قصه تولد یک شعر در شب مرگ پیر

یوسفعلی میرشکاک
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ای یهود خیبری! بردار دست از آستین
مرتضی، صاحب لوای فتح خیبر کشته  شد
گر حسن را زهر خواهی داد، ای فرزند هند!

گاه شد، چون صاحب تیغ دو پیکر کشته  شد
زینبی کو تا بگرید زار بر نعش حسین؟

یا حسین! آیا کسی جز تو مکرر کشته  شد
آفتاب دین احمد، جانشین بوتراب

بر سر حق سدر سبز سایه گستر کشته  شد
کهف کامل، آخرین فرزند صدق مصطفی

شهپر جبریل، اسماعیل هاجر کشته  شد
ال فتی ااّل علی ال سیف اال ذوالفقار

روز خندق پیش چشم خیل کافر کشته  شد
ک بر سر کن، اال شرق حقیقت هم عنان! خا
باختر پیوند! شادی کن که خاور کشته  شد

»دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما
چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما؟«

بشنو ای میراجل! خورشید را از ما مگیر
آفتاب غیرت توحید را از ما مگیر

مرجع ما ملجأ ما، تیغ ما تمهید ماست
تا رسد مهدی به ما، تمهید را از ما مگیر

زندگی ما را ببخش ارزان ، که بو یحیاستی
دیده صد یحیی ازو تعمید را از ما مگیر

سرکشی کن گرنه اندر مهد عقلی ای ملک
عشق را، امداد بی تمدید را از ما مگیر

گر، تأخیر کن درد دین مصطفی داری ا
مرتضای مرجع تقلید را از ما مگیر

ای زمین! هموار شو، ای آسمان! بر خود بلرز
ای زمان! صاحب زمان تأیید را از ما مگیر

ای امام عاشقان! گر می روی، ما را ببر
یا بگو با حق که این توحید را از ما مگیر
خبرگان بی شبهه یعنی معنی روح خدا

کید را از ما مگیر یا قویم! این قوم با تأ
سید صندید، صاحب مسند تفرید شد

این امیر عرصه تجرید را از ما مگیر

جانشین میرصاحب افسر گردون رسید
دل قوی دارید، ای موسائیان! هارون رسید

خود سالمت چیست؟ جز ترک سالمت داشتن
سینه عریان پیش شمشیر مالمت داشتن

ترک نفس فتنه جو گفتن به تأیید ولی
رو به فرزند پیمبر کرده بیعت داشتن

همچو احمد یادگار آن امام از این امام
امر پذیرفتن، به صدق دل اطاعت داشتن

ای مرایی! صدق دل پیش آر و درد دین، که من
می ندارم با خسان گوش نصیحت داشتن

رو به پیشانی مناز ای مدعی! کز سجده ات

در نیابم جز منافق را عالمت داشتن
من مدیح کس نگویم جز به امر مرتضی
اینت معنای دل و دین با والیت داشتن

گر نفرماید مرا حیدر که بنویس ای جهول
کی جنونم را بود تاب عبارت داشتن؟

داند آن کو خود امیر ماست امروز، ای عنود!
نیست این دیوانه را با مدح عادت داشتن

یوسف اندر چاه عسرت گریة حیدر شنید
بشنو، ار با توست پروای قیامت داشتن: 

غ از اندیشه باش دین احمد برگزیدی فار
گر هستی مالمت پیشه باش با علی همراه ا

هر که بیرون ماند ازین اّمت بالیی دیگر است
هر که تنها رفت، گو رو، بینوایی دیگر است

داند آن کو در خرابات مغان فرد آمده ست
بر سر ما سایه روح خدایی دیگر است

درد دین را اقتدا گر می کنی، نک مرد دین
ورنه در بازار دنیا مقتدایی دیگر است

مقتدایی کش تو بهتر می شناسی از پدر
آن که در خط تو زو هر دم خطایی دیگر است

جز هوای دین و دنیای همین مردم، به حق
باطل است اندر سر هرکس هوایی دیگر است

بیم شرق کافر اندر سر که دارد؟ پیش ما
شرق همچون غرب ویران روستایی دیگر است

روز هیجا هر که را تردید بردارد ز جا
خصم را یاریگر بی دست و پایی دیگر است

اهل وحدت را نباشد فکر فردا داشتن
چند ازین فردا؟ که فردا کربالیی دیگر است

خواب مصر مرگ خونین مرا تعبیر کرد
آن که خندان گفت: یوسف را بهایی دیگر است

مژده ای دل می تپی آخر به خون خویشتن
می رسی روزی به پاداش جنون خویشتن

ای جنون! گل کن که پیشانی نبندد راه من
زلف در قحط پریشانی نبندد راه من

یا مرا بردار و در آیینه زندانی مخواه
یا بگو دیوار حیرانی نبندد راه من

با خسان تا کی تواضع پیشه باشم؟ ای جنون!
حیلتی، تا نان و نادانی نبندد راه من

عشق تا بردار می خواهد مرا منصوروار
عقل کارافزا به ویرانی نبندد راه من

گر نهم پا از صراط حق برون، دانم کسی
جز همین میرخراسانی نبندد راه من

هر که از حیدر ادب دارد مجابم می کند
ور نه آداب مسلمانی نبندد راه من

فاش می گویم پس از روح خدا، ای مقتدا !
جز تو تمهیدی و برهانی نبندد راه من

با همین آلوده دامانی هزاران دیو دین
تا تویی حرز سلیمانی، نبندد راه من

تا مرا رایات احمد، رو به رحمان می برد
فتنه آیات شیطانی نبندد راه من

بیعتم را تا نگردانم به خون خویش رنگ
هستم ای رهبر! به سودای تو نادرویش رنگ

کبر کرده اند یک دو شاعر شعر خود را فقه ا
حظ نفس خویش را با حق برابر کرده اند

خام ریشی چند گرد خود فراهم یافته
پارگین خویش را تسنیم و کوثر کرده اند

کیستند این بوالحکم کیشان که با نفی رسول
اختیار مذهب بوجهل کافر کرده اند؟
زّله ای از خوان خبث بولهب برداشته

قبض و بسطی خوانده انکار پیمبر کرده اند
غافلند آیا که اّمت بیعتی عماروش

با کسی کش گفت روح اهلل برادر، کرده اند
مرگ آنان باد کز اثبات شأن مصطفی

قصد نفی ذوالفقار و دست حیدر کرده اند
ما گرفتار عزای آن که اندر ماتمش

ک بر سر کرده اند کنان سدره، صد ره خا سا
ج بار دیگر زهد خشک خویش را وین خوار

از تف خون امام شیعیان  تر کرده اند
حّبذا وقت قلندر پیشه مردانی که فرق

غرق خون در ماتم عظمای رهبر کرده اند

شیعه! سر بردار، هنگام کفن پوشیدن است
غرق خون گل کن، بهار رنگ در جوشیدن است

چشم وا کردیم، رنگی از بهار آموختیم
شد فراهم گوش، آواز هزار آموختیم

فتنه آخر زمان رنگی به روی ما شکست
تا ز چشم یار درس انتظار آموختیم

در تکاپوی سراغ بی نشان معشوق خویش
جاده ها خواندیم و غوغای غبار آموختیم

ک دامن گیر غربت بود و داغ بی کسی خا
سایه زلف بتان دیدیم و کار آموختیم

جز پریشانی که دارد فکر سامان یافتن؟
سیر بخت خود ز وضع روزگار آموختیم

عشق محرومان به بازارت خریداری نیافت
سوختیم و معنی شمع مزار آموختیم

جز جنون ما به غیرت دستگیر ما نبود
هر که را سود و زیان در کوی یار آموختیم
گر نداری درد درویشان بدیشان رو مکن

کیشان من و منصور دار آموختیم زین فنا
پرسش ما بی دالن را پاسخی با کس نبود

بی کسی را ناله ای در کوهسار آموختیم

حیرت آهنگم چه می پرسی زبان راز من؟
گوش بر آئینه نه، تا بشنوی آواز من   
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مؤمن قناعت )متولد 20 می 1932(، شــاعر تاجیک در 86 ســالگی در جــوار رحمت حق آرام 
گرفت. درگذشت این شــخصیت دوست داشتنی کام همه دوستداران شــعر و ادب فارسی را 
در ایران، افغانســتان و تاجیکان آســیای مرکزی در تاجیکســتان، ازبکســتان، قرقیزستان و 

قزاقستان تلخ کرد.
وی در ســال 1960 بــا انتشــار »شــراره«، نخســتین دفتر شــعرش، به دنیــای خیال شــاعرانه 
پا نهــاد. هشــت ســال بعــد معــاون اتحادیــه نویســندگان تاجیکســتان شــد. ســالمت نفس 
و صالحیت شــاعری اش او را طــی ســال های 19۷۷ تا 1991م به ریاســت اتحادیه برکشــید. 
وقتی به تحوالت شــعر تاجیــک در دهه هفتاد نــگاه می کنیــم، نمی توانیــم از مؤمن قناعت 
عبــور کنیم، جــز آن کــه کالهمــان را بــه نشــانه بزرگداشــتش از ســرمان برداریــم و تمام قد به 

احترامش بایستیم.
این شــاعر نجیب بنیان گــذار جریانی در شــعر بود که بــا عبور از زنــدان وطن سوسیالیســتی، 

تاجیکســتان عزیز را در دامن تاریخ اسطوره ای جستجو کرد 
و آن را بــه تاریــخ واقعی خــود و هم نســالنش پیونــد زد. این 
نگرش تاجیکســتان را در نهایت از چنگ پیامبران دروغین 
لنین و اســتالین نجات مــی داد و به ســپیده دم شــکل گیری 
اقــوام آریایی نــژاد می بــرد و در آن جا با همــه ایرانی تبــاران و 

فارسی زبانان بر سر یک سفره می نشاند.
گــر بخواهیــم در یــک گــزاره او را بــه مخاطب بشناســانیم،  ا
باید بگوییم او آغازگر راهی در احیای یگانگی فارســی زبانان 
بــا یکدیگــر در تاجیکســتان بــود کــه تــا پایــان عمــر هرگــز از 
گل رخســار، دو  آرمــان روبرنگردانــد. الیــق شــیرعلی و  آن 
کــه مؤمــن قناعــت بــا ســرودن  نهــاِل همــان باغــی بودنــد 
شــعر »بــه هــوادار زبــان تاجیکــی« بــه یــادگار گذاشــته بــود. 
مؤمن قناعت بــا هوشــیاری مثالی زدنــی خود با همان شــعر 
کوهســتان های محصــور  کوتــاه، تاجیکســتان را از میــان 
کــران  در پامیــر بیــرون آورد و بــه دل تاریــخ و فرهنــگ ناپیدا
فارســی زبانان بازگرداند و خیانت کســانی را که می خواستند 

این دل آریایی نژادان را از آن ها بدزدند، آشکار کرد:

قند جویی، پند جویی، ای جناب/ هرچه می جویی، 
بجوی!

بیکران بحری ست، گوهر بی حساب/ هرچه می جویی، 
بجوی!

فارسی گویی، دری گویی ُورا/ هرچه می گویی، بگوی!
لفِظ شعر و دلبری گویی ُورا/ هرچه می گویی، بگوی!

بهِر من تنها زباِن مادری ست/ چون که مهِر مادر است
بهِر آن تشبیه دیگر نیست، نیست/ چون که شیر مادر است

زین سبب چون شوخی های دلبرم/ دوست می دارم ُورا
چون نوازش هاِی گرِم مادرم/ دوست می دارم ُورا!

شــادروان اســتاد مؤمــن قناعــت در دهــه 80 قــرن بیســتم 
میــالدی به عنــوان عضــو کمیتــه صلــح شــوروی در یکــی از 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس شــعری ســرود که به مذاق 
امیــران عــرب خــوش نیامــد. ایــن شــاعر نامــدار تاجیــک در 
شــعری کــه در ایــن ســفر بــه طــور فی البداهه ســرود، بــه نام 
تاریخــی خلیــج فارس اشــاره کــرده بود. اســتاد قناعــت این 
شــعر را چند ســال قبل در دیدار رمضانی شــاعران فارسی سرا 
با آیــت اهلل خامنه ای رهبر معظــم انقالب اســالمی خواند که 
تحســین ایشــان و دیگــر شــاعران حاضــر در جمــع را در پــی 

داشت. استاد قناعت سروده بود:

از خلیج فارس می آید نسیم فارسی
ابر در شیراز می بارد چو سیم فارسی

ُدر از این دریا نمی جویم چو دور افتاده است
از ته دریا ته اشک یتیم فارسی

می رسد از کشتی بشکسته شعر بی شکست
شعر هم بشکست با پند قدیم فارسی

شیخ را سرمست دیدم یک شبی از بوی نفت
رفت با عطر کفن عطر و شمیم فارسی   

شعر هم بشکست
به مناسبت درگذشت 

شاعر ایران دوست میان رودان

زنده یاد مؤمن قناعت که به نیمای میان رودان شهرت داشت، در سال 1956 در 
رشته زبان و ادبیات فارسی تاجیکی از دانشگاه ملی تاجیکستان فارغ التحصیل 
شـد و در همـان سـال بـه عضویـت اتحادیـه نویسـندگان درآمـد. پـس از اتمـام 
تحصیـالت در مجلـه »صـدای شـرق« مشـغول بـه کار و پـس از مدتـی سـردبیر ایـن نشـریه 
شـد. نخسـتین دفتـر شـعر او بـا نـام »شـراره« در سـال 1960 بـه چـاپ رسـید. وی ده هـا دفتـر 
شـعر و داسـتان حماسـی دیگـر نیـز منتشـر کـرد کـه برخـی از مشـهورترین آن هـا عبارتنـد از: 
»تاجیکسـتان، اسـم مـن«، »سـروش اسـتالین گراد«، »حماسـه داد« و »مسـعودنامه«. او 
همچنین با نوشتن داستان »گهواره سینا« در سال 1978 جایزه رودکی را دریافت کرد. به 
بهانه درگذشت این شاعر برجسته پارسی گوی، دکتر ابراهیم خدایار، استاد زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه تربیت مدرس و رایزن سابق فرهنگی ایران در تاجیکستان، مطلبی نوشته 

اسـت:  

ابراهیم خدایار



در ایـن بخـش، گزارشـی از تجدیـد میثـاق بـا امـام خمینـی )ره( و مطالبـی 
دربـاره بازگشـایی دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان داوطلبـان، شـب 
شعر ماه بدون مرز و موزه و مرکز اسناد جمعیت هال احمر را می خوانیم. 

 تجدیـد میثـاق خانـواده هـالل احمر بـا آرمان های امام خمینـی )ره(  اعتماد 
مـردم، سـرمایه اصلـی اسـت  مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در سـازمان 
داوطلبـان منصـوب شـد  بازگشـایی  دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه  در سـازمان 
داوطلبـان  »دفـاع از وطـن« و »امدادگـری« را جـدای از هـم نمی دانسـتیم 
یـاران مـاه و خورشـید  مـاه بـدون مرز  سـاده اما پر ثمر  هنر قلب هـای بزرگ   
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یکفعالیتشیرین
آیت اهلل ســید حســن خمینی در این مراســم صحبت های خود را با تشــکر و قدردانی از حضور 
خانــواده جمعیت هالل احمــر آغاز کرد و گفــت: کار هالل احمــر از شــیرین ترین فعالیت هایی 
اســت که انســان در طول عمر خود می تواند انجــام دهد، بعضی از شــغل ها بــه روح آدمی کار 
ندارد، وظیفه ای اســت که انســان انجــام  می دهد، امــا بعضــی از فعالیت ها روح آدمــی را جال 

می دهد و کار ارزشمند هالل احمر از این گونه مشاغل است.
سید حسن خمینی در ادامه با اشــاره به لباس یک دســت جمعیت  هالل احمر گفت: فعالیت 
در جمعیت هــالل احمر بــه مانند همیــن لباس زیبــا، کاری زیبا و ارزشــمند اســت. ایشــان در 
ادامه به بیــان روایتی از یکــی از معصومیــن در خصوص دســتگیری از نیازمنــدان پرداخت و 
گر فردی بر ســر یک بیمار مســتأصل قرار گیرد، خداوند تا کمر آن  گفت: در روایت امده اســت ا
گر آن فــرد در کنار آن بیمار بنشــینید، خداوند او را  انســان را در نعمت و رحمت قرار می دهد و ا

در نعمت و رحمت غرق خواهد کرد.
تولیت حــرم حضرت امام در ادامه بــا بیان این که در طریقت باید در مســیر ســلوک باید قدم 
بردارد گفت: ســعی کنیــد بــه فعالیت هایتان یک قصــد قربت اضافــه کنید تا هــر فعالیتتان 

عبادی شود؛ شــغل شــما چنین فرصتی را به شما می دهد، 
کنــد تــا  انســان مؤمــن می توانــد از هــر فرصتــی اســتفاده 
توشــه ای برای آخــرت خود جمــع کند. ایشــان خطــاب به 
جوانان امدادگــر و کارکنان جمعیت هالل احمر گفت: شــما 
می توانیــد از لحظه لحظــه زندگی خود چندیــن بهره ببرد، 
دعای خیر پشت سر خود داشته باشــد و یک جهان بهتری 
بســازد. او در ادامــه نهادهایــی همچــون هــالل احمــر را 
غ فکری انســان دانســت و عنوان کرد: انسان ها  نتیجه بلو
غ فکری رســیده اند که چنیــن نهادهایی  در دنیا  به یک بلو

شکل گرفته است.

رضایخداوند
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ظهر نیز در مراســم 
تجدیــد میثــاق مدیــران، کارکنــان و اعضــای هــالل احمر با 
آرمان هــای امــام خمینــی)ره(، بــا تبییــن ویژگی هــا و ابعــاد 
بزرگ شــخصیتی امام خمینی)ره( گفت: عالوه بر جامعیت 
علمی و فقاهــت، آنچه کــه بیــش از همه در خصــوص ابعاد 

شخصیتی امام خمینی)ره( برجسته و مشهود است.
این کــه  بــر  کیــد  تأ بــا  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
امــام)ره( ایــن بــاور و شــهود را کــه همــواره در محضــر خــدا 
حاضریــم را بیان داشــته اســت افــزود: امــروز اعضــای هالل 
احمر عالوه بر تجدید میثاق با آرمان های سیاسی بنیانگذار 
نظــام مقدس جمهــوری اســالمی ایران، بــا آموزه هــای بلند 

معنوی و عرفانی ایشان نیز تجدید میثاق می کنند.

تجدید میثاق خانواده هالل احمر با 
آرمان های امام خمینی )ره(

کردنـد.  میثـاق  تجدیـد  امام خمینـی)ره(  آرمان هـای  بـا  احمـر  هـالل  خانـواده   
بـا حضـور در مرقـد مطهـر  مدیـران، کارکنـان و اعضـای جمعیـت هـالل احمـر 
حضـرت امام خمینـی)ره( با آرمان های واالی بنیانگذار انقالب اسـالمی تجدید 
میثاق کردند. حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، 
دکتـر علی اصغـر پیونـدی، رئیس جمعیـت هالل احمـر، محمود محمدی  نسـب، دبیرکل و 

جمعـی از مدیـران ارشـد و اعضـای جمعیـت هـالل احمـر در ایـن مراسـم حضـور داشـتند. 



هــــــــالل

101خــرداد   1۳9۷  |     مشاره         ۳۲

گرچه امام)ره( در  حجت االسالم والمســلمین معزی افزود: ا
شــرایط مختلف، بندگی و عبودیت پروردگار را یادآور شــده و 
در هیچ شــرایطی از آن غافل نمی شد، لیکن خدمت به خلق 
و در خدمت انســان های مظلوم و مســتضعف بودن را نیز در 

کید و یادآوری ایشان بود. همه حال مورد تأ
فعالیت هــای  بــه  خــود  ســخنان  بعــدی  بخــش  در  وی 
کیــد بر این که  عام المنفعــه جمعیت هالل احمر اشــاره و با تأ
اعضــای هــالل احمــر نیــز رهــرو ایــن فرمــوده حضــرت امــام 
خمینــی)ره( مبنــی بر کمــک بــه اقشــار آســیب دیده جامعه 
کــرد: امتیــاز هــالل احمــر جمهــوری  هســتند، خاطرنشــان 
اســالمی ایران در قیاس بــا ســایر جمعیت های ملــی صلیب 
خ و هــالل احمــر در سراســر جهــان، فعالیت هایی اســت  ســر
کــه عــالوه بــر کاهــش رنــج و آالم آســیب دیدگان و کمــک به 
نیازمندان در جهت رفع محرومیت آنان، رضای خداوند در 

آن ها دیده می شود.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــه حضــور 
تأثیرگــذار و به موقــع هــالل احمــر در صحنه هــای حــوادث 
چــون زلزلــه، ســیل، طوفــان و وقایــع جــاده ای اشــاره کرد 
کــه اعضــای هــالل احمــر در جهــت  و افــزود: هــر حرکتــی 
گــون  گونا بهبــود وضعیــت مصیبت دیــدگان در حــوادث 
خودگذشــتگی،  از  روحیــه  از  برگرفتــه  می دهنــد،  انجــام 
کاری و آموزه هــای منطبق با ســیره ائمــه اطهار  ایثــار، فــدا

علیهم السالم است.
حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان با مغتنم شمردن 
حضور در مرقد مطهر امــام راحل)ره( و بازخوانــی و یادآوری 
سیره ایشان تصریح کرد: امام خمینی)ره( با به ثمر رساندن 
انقــالب اســالمی و حرکت هــای انقالبــی خــود، یقینــًا حیات 

دوباره اسالم، قرآن و مکتب الهی را در دنیا زنده کرد.

روحیهتازهایبرایخدمت
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر در مراســم تجدیــد میثــاق بــا 
امام راحــل)ره( با بیــان این کــه امیدواریم توانســته باشــیم 
اهداف مــان را در هفتــه هــالل احمــر به خوبــی بــرای مــردم 
تشــریح کرده باشــیم، گفت: ما تمــام تالش خــود را می کنیم 
تا بــه مــردم نزدیک تر شــویم و به مــردم آموزش هــای الزم را 
گر همه  بدهیم که چگونه در حــوادث از خود مراقبت کنند؛ ا
تالش های مــا تنهــا منجــر به نجــات جــان یک انســان هم 

شده باشد، این تالش ها و فعالیت ارزشمند بوده است.
دکتــر علی اصغــر پیونــدی، رئیــس جمعیت هــالل احمــر، در 
مراســم تجدیــد میثاق خانــواده بــزرگ جمعیت هــالل احمر 
بــا آرمان هــای بیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران، بــا ابــراز 
خرسندی از حضور در اعیاد مبارک شــعبانیه و هفته جهانی 
خ و هــالل احمــر در این مرقــد مطهر عنــوان کرد:  صلیب  ســر
بــرای  ایــن تجدیــد پیمــان، روحیــه  مضاعفــی  امیــدوارم 
امدادگران، جوانان و کارکنان جمعیت هالل احمر به دنبال 

داشته باشد.
دکتــر پیونــدی بــا بیــان این کــه مــا در هفتــه هــالل احمــر 
قرارداریــم، افــزود: هدف مــا در این هفتــه نزدیکی بــه مردم 
و تبییــن آرمان ها و اهــداف جمعیت هالل احمر بــرای مردم 

اســت. پیوندی ادامه داد: »هالل احمر نهادی اســت از جنــس مردم، برای مــردم و به خاطر 
خدمت به مــردم. امیدواریم در ایــن راه امانتدار خوبی باشــیم و در مواقع خطــر یاری گر مردم 

شویم.

همخوانیباتعالیمدینی
خ و هــالل احمر  رئیــس جمعیت  هــالل احمــر در ادامه با اشــاره به اهــداف نهضت صلیب  ســر
و هم خوانی آن بــا تعالیم دینــی گفت: مــا در جمعیت هالل احمــر اهدافی همچــون توجه به 
غ از رنگ و نژاد و  کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات، تالش برای سالمت انسان ها فار

پوست، ترویج صلح و دوری از خشونت و بشردوستی را دنبال می کنیم.
پیوندی با اشــاره به این کــه جمعیت هــالل احمر در حــدود 2 میلیــون داوطلــب دارد، افزود: 
اســاس فعالیت هالل احمر یــک کار داوطلبی اســت؛ جمعیت هــالل احمر یک نهــاد امدادی 
فرهنگــی اجتماعــی اســت و وظایــف بســیاری را بــر عهــده دارد. در هــر گوشــه از کشــور، هــر 
دردمندی و نیازمندی که بــه یاری گری نیاز دارد، وظیفه هالل احمر اســت که حاضر شــود و 

آنچه می تواند را برای او انجام دهد و ما به این وظیفه افتخار می کنیم.
پیوندی در ادامه با اشاره به حوادث تلخ نیمه دوم ســال 96 کشور گفت: فعالیت های هال ل 
احمر در این حوادث نشــان می دهد که هالل احمر همیشه در کنار مردم است. فعالیت هایی 
ع دوستی ما ایرانیان  که برخاسته از آموزه های دینی، تعالیم اســالمی و روحیه نیکوکاری و نو

است.

دنیا هاللایران،شناختهشدهدر
پیونــدی با اشــاره بــه فعالیت هــای جمعیت هــالل احمــر در ســطح ملــی و بین المللــی گفت: 
خ و هــالل احمر در  جمعیت هــالل احمر امــروز، عضو 20 کشــور برتــر جمعیت های صلیب ســر
دنیاســت و این نتیجــه حضــور مدیران و اعضــای ایــن جمعیت در طــول این 9۵ ســال بوده 
اســت. پیونــدی ضمــن قدردانــی از تمــام افــرادی کــه در جمعیت هــالل احمــر در طــول این 
ســالیان حضــور داشــتند گفــت: امروز بــا توجــه به تــالش ایــن عزیــزان، جمعیت هــالل احمر 

می تواند به عنوان یک نهاد توانمند در کشور خدمت کند.

انسانیواسالمی کار
دکتر پیوندی در ادامه به بیانات حضرت امام خمینــی)ره( در خصوص جمعیت هالل احمر 
نیز اشــاره داشــت و گفت: حضرت امــام)ره( فرموده انــد کار هالل احمر، کار انســانی اســالمی 
کید داشــته اند که کارهای کــه در هالل  اســت. همچنین مقــام معظم رهبــری چندین بــار تأ
احمــر صــورت می گیرد، دقیقــًا مطابــق تعالیــم دینی و اســالمی اســت. رئیــس جمعیت هالل 
کید بر ضــرورت پایبندی بــر آرمان های حضرت امــام و انقالب افزود:  احمــر در ادامه ضمن تأ
»امیدواریــم بتوانیــم با ارتقــای ایــن نهــاد در نهایت بــه مــردم نزدیک تــر شــویم و خدمتگزار 
بهتری برای مردم باشیم. پیوندی با بیان این که در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
هستیم، گفت: همه در این انقالب رشــد کردیم و امیدوارم چهلمین ســالگرد انقالب اسالمی 

با شکوه تر از هر سال برگزار شود.

نزدیکتربهمردم
پیوندی در مراســم تجدید میثاق با امام راحل)ره( با بیان این که امیدواریم توانســته باشیم 
اهدافمــان را در هفته هــالل احمر به خوبــی برای مردم تشــریح کرده باشــیم، گفــت: ما تمام 
تالش خــود را می کنیم تا بــه مردم نزدیک تر شــویم و به مــردم آموزش هــای الزم را بدهیم که 

چگونه در حوادث از خود مراقبت کنند. 
دکتــر پیونــدی در ادامــه بــه خدمــات هــالل احمــر در زلزلــه کرمانشــاه، حادثــه دنــا و بــرف و 
ک اخیر اشــاره کرد و ادامــه داد: »خدمات هالل احمر نه تنها در ســطح ملی، که در ســطح  کوال
کستان، قحطی ســومالی و در کمک به مردم مظلوم  بین المللی هم نمایان اســت، در سیل پا
میانمار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی گام اول را برداشــته است. پیوندی ادامه داد: 
تمام ایــن فعالیت هــا با تــالش امدادگــران و جوانان ما کــه نشــأت گرفته از روحیــه داوطلبی و 

نیکوکاری است صورت گرفته است.  
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گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر،  بــه 
حجت االســالم والمســلمین معزی در ســخنان خود به مناسبت فرارســیدن هفته هالل احمر 
خ در نمــاز جمعه کــه دکتــر پیونــدی، رئیــس جمعیت هــالل احمر و  و روز جهانــی صلیــب ســر
تعدادی از کارکنان و اعضای این مجموعه در جمع نمازگزاران نیز حضور داشتند، با اشاره به 
کید بــر ضرورت آماده ســازی جامعه برای ظهور  خ، با تأ هفته جهانی هالل احمر و صلیب ســر
حضرت بقیه اهلل)عــج( تصریح کرد: بــه فرموده پیامبر عظیم الشــأن اســالم، بهترین اعمال 
ج اســت کــه این امــر باید قلبــی و روحــی در آماده ســازی جامعــه در جهــان کنونی از  انتظار فر

طریق انسان های مؤمن به خدا و خالص در ایمان نمود یابد.
حجت االســالم والمســلمین معــزی بــا اشــاره بــه این کــه مکتــب اســالم، دیــن بشردوســتی و 
ع دوســتی اســت که برای نجات و رســتگاری انســان ها آمده اســت و این مهم در اهداف و  نو
فعالیت های هــالل احمــر کاماًل مشــهود اســت، خاطرنشــان کــرد: اولیــن و مهم تریــن هدف 
جمعیــت هــالل احمر، تســکین آالم بشــری اســت کــه در جهــت کاهــش درد و رنج انســان ها 

صورت می گیرد.
وی گرامیداشــت و تکریم شــخصیت انســان ها را هدف دیگر هالل احمر معرفی کرد و گفت: 
تکریم انســان ها بدون نــگاه بــه زبان، نــژاد، قومیــت و ملیــت آن هــا و مطابق تعالیــم واالی 

اسالم، دومین هدف جمعیت هالل احمر در فعالیت های گسترده این جمعیت است.
نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر ســپس با اشــاره به این که اســالم خواهان 
زندگی شایســته و توأم با ســالمتی برای انسان هاســت، تصریح کــرد: البتــه در جمعیت هالل 
احمر نیز تالش در جهت حفظ ســالمت روح، جان، جســم و زندگی انســان ها در اولویت های 
اصلی این نهاد بشردوست است که این امر خود سبب به وجود آمدن حیات طیبه انسان در 

عصر غیبت می شود.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ادامه بــه تــالش مضاعــف و برنامه ریزی بــرای اجرای 
فعالیت هایــی به منظــور برقراری صلــح و دوســتی در میان مردم بــه عنــوان چهارمین هدف 
جمعیت هالل احمر اشــاره کرد و گفت: تالش اعضا و کارکنان این جمعیت در جهت برقراری 
صلــح، صفــا و صمیمیــت در میــان مــردم و جهانیــان و آماده ســازی جمعــی جامعــه معطوف 

است.

نماینــده رهبر معظم انقــالب در جمعیت هــالل احمر بخش 
بعدی ســخنان خود را به تبیین ویژگی هــای جمعیت هالل 
احمر اختصاص داد و گفت: این جمعیت با گذشت عمر 9۵ 
کنون، همواره سازمانی  ساله خود در ایران از بدو تأســیس تا
جــوان بــوده کــه بــا فعالیت هــای پویــا و دینامیــک خــود به 

جامعه خدمت رسانی می کند.
را  بــودن  مردم محــور  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
یکی از بارزتریــن خصوصیــات جمعیت هالل احمر دانســت 
و افــزود: بنیــان ایــن نهــاد بشردوســت، وجــود آحــاد مــردم 
با هــر حرفــه و در هــر ســنی اســت و تمامــی فعالیت هــای آن 

عام المنفعه و در جهت کمک به انسان ها است.
وی دومیــن خصوصیت ایــن ســازمان را جوان محــور بودن 
معرفی کــرد و گفــت: بیــش از یــک میلیــون جــوان 12 تا 29 
سال در سراســر کشــور عضو ســازمان جوانان جمعیت هالل 
احمر هســتند کــه فعالیت هــای بشردوســتانه و داوطلبانه را 
در جهت تحقق اهــداف واال و ارزشــمند جمعیت هالل احمر 

انجام می دهند.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر، 
ایــن  بــارز  خصوصیــت  ســومین  را  بــودن  داوطلب محــور 
جمعیــت دانســت و افــزود: خدمــت در جمعیت هــالل احمر 
کارمنــدی و اداری نیســت، بلکــه خدمت بی منت بــه مردم 
از ســوی اعضای این جمعیت و همســو با تعالیم واالی دین 
اســالم در راســتای ترویــج فرهنــگ ایثــار و از خودگذشــتگی 

است که این ارزش از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
حجت االســالم والمســلمین معــزی بــا اشــاره بــه انجــام 2۷ 
کیــد  عنــوان فعالیــت فرهنگــی در جمعیــت هــالل احمــر، تأ
کارانه، بی منــت، پرتکاپو و  کرد: تالش هــای ایثارگرانــه، فدا
باشــجاعت برای نجات جان انســان ها در حــوادث عظیمی 
خ داد، نشــان گر ترویــج فرهنــگ ایثــار،  کــه طــی ســال 96 ر
کاری در فعالیت هــای جمعیــت  شــجاعت، خدمــت و فــدا
هالل احمر اســت که همــواره به عنــوان یکی از اساســی ترین 

معیارهای اعضا و کارکنان این مجموعه بوده و خواهد بود.
نماینــده رهبــر معظــم انقــالب در جمعیــت هــالل احمــر بــا 
کید بــر جایــگاه اعتمــاد مردم بــه ایــن جمعیت بــه عنوان  تأ
یکــی از ســرمایه های اصلــی ایــن مجموعــه، گفــت: اعتماد 
مــردم و اعطــای کمک هــا بــه جمعیــت هــالل احمــر جهــت 
ع در  کمــک و دســتگیری از نیازمنــدان مهم تریــن موضــو
مجموعه هــالل احمر اســت، بــه گونه ای کــه ایــن اعتماد و 
اطمینان ســبب شــد تا در زلزله تأســف انگیز کرمانشاه حجم 
فراوانــی از کمک های خّیرین و نیک اندیشــان بــه این نهاد 
خدمت رســان صورت بگیرد و می توان جمعیــت هالل احمر 

را دستی میان مردم و نیازمندان دانست.
حجت االسالم والمسلمین معزی در پایان با اشاره به این که 
جامعه آن گونه که باید و ضروری اســت جمعیت هالل احمر 
و اهداف انسان دوســتانه آن را نمی شناســد گفت: همه باید 
تالش کنیم تــا فعالیت هــای جمعیت هالل احمــر در جامعه 
گیــری آموزش های  نهادینــه شــود و اهتمام مــردم بــرای فرا
امدادی و مشــارکت در فعالیت هــای عام المنفعه دوچندان 

شود.  

اعتماد مردم
سرمایه اصلی است

از  پیـش  سـخنان  در  احمـر،  هـالل  جمعیـت  در  انقـالب  معظـم  رهبـر  نماینـده 
فعالیت هـای  معرفـی  ضـرورت  بـر  تأکیـد  بـا  تهـران،  جمعـه  نمـاز  خطبه هـای 
عام المنفعه این جمعیت در جامعه گفت: اصول انسان دوسـتانه جمعیت هالل 
احمر نباید در بین مردم ناشناخته بماند و باید در جهت شناخت هر چه بهتر فعالیت های 

ایـن نهـاد مردمـی و عام المنفعـه تـالش کـرد. 
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نماینده ولــی فقیــه در هالل احمــر، در مراســم بازگشــایی دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
ســازمان داوطلبان که با حضــور دکتر پیونــدی، رئیس جمعیــت هالل احمر برگزار شــد 
گفت: این دفتر، مجموعه ای برای تعریف بیش از پیش فعالیت های این ســازمان در 

بین مردم، خّیرین و نیکوکاران خواهد بود.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، 
حجت االسالم والمسلمین معزی در یکصدو شــصت و دومین نشست شورای معاونین 
جمعیــت هالل احمــر به میزبانــی ســازمان داوطلبــان، به منظــور معرفی مســئول دفتر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان داوطلبــان و ضمــن تبریــک فرارســیدن مــاه مبــارک 
رمضان گفــت: در مــاه مبــارک رمضــان بــرکات و رحمت الهــی افــزون شــده و مغفرت و 

آمرزش پروردگار همواره شامل حال بندگانش می شود.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر با اشــاره به این که ســازمان داوطلبــان به منظور جلب 
مشــارکت های مردمی و ارتباط با جامعه خّیرین و نیکــوکاران از مهم ترین بخش های 
هــالل احمر اســت افــزود: فعالیت هــای عام المنفعه ایــن مجموعه در جهــت کمک به 

اقشار ضعیف و مستمند باید تقویت شود.
وی بــا یــادآوری این نکتــه که قشــر ضعیف جامعــه نیازمنــد توجه و مســاعدت بیشــتر 
نهادهــای خدمت رســان هســتند خاطر نشــان کــرد: در ســازمان داوطلبــان باید تالش 
کنیم تا با برنامه ریزی برای جلب اعتماد مردمی، شــرایط مناســبی برای ارائه خدمات 

ع دوستانه و عام المنفعه در جامعه ایجاد شود. نو
نماینــده ولــی فقیــه در هالل احمر ســپس بــا تبییــن فلســفه وجــودی حــوزه نمایندگی 
ولی فقیــه در هالل احمــر تصریح کــرد: هدایــت و نظارت بــر کلیه امــور در هــالل احمر و 
همچنین کمک به ارتقای ســطح فرهنگ کارکنان از مهم ترین وظایف این مجموعه 
کید بــر این کــه دفاتر  نظارتــی فرهنگــی اســت. حجت االســالم والمســلمین معزی بــا تأ
نمایندگی ولی فقیه بر اساس اساســنامه جمعیت هالل احمر در مجموعه های استانی 
نیــز فعالیت می کنند خاطرنشــان کرد: ایــن دفاتر وظایــف هدایتی نظارتــی و همچنین 
موضوعــات فرهنگی هــر مجموعه اســتانی را بــر عهده داشــته و هم تــراز بــا مدیرعامل 

هالل احمر استان در پیشبرد اهداف عالی هالل احمر فعالیت می کنند.
حجت االســالم والمســلمین معزی در ادامــه، وجود دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در هالل 
کثــری اعتماد  احمر ســتاد، اســتان ها و ســازمان های تابعه را یک رکن بــرای جلب حدا
خّیرین و مشــارکت های مردمی دانســت و گفت: پس از مؤسســه علمی کاربردی هالل 
احمر ایران و سازمان امدادونجات، امروز شــاهد بازگشایی دفتر نمایندگی ولی فقیه در 

سازمان داوطلبان هستیم.
نماینده ولی فقیه در هــالل احمر در پایان گســترش معارف و فرهنگ اســالمی، ارتباط 
مســتمر با خّیرین و داوطلبان، تحکیم پایه های اعتقادی، معنوی، اخالقی و انقالبی 
مدیــران و کارکنــان ســازمان داوطلبــان و همچنیــن نظــارت بر امــور و تــالش در جهت 
رعایت موازین شرعی در سطح این ســازمان را از مهم ترین وظایف دفتر نمایندگی ولی 

فقیه در سازمان داوطلبان دانست.
یــادآور می شــود حجت االســالم والمســلمین زاهــدی از ســوی نماینده ولــی فقیه در 
هالل احمــر، به عنــوان مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســازمان داوطلبان 

منصوب شد.  

گشایی  باز
دفتر نمایندگی ولی فقیه 

در سازمان داوطلبان

حکمــی  در  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
بــه  را  حجت االســالم والمســلمین حســینعلی زاهــدی 
عنــوان مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در ســازمان 
داوطلبان هــالل احمر منصــوب کرد. به گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
هــالل احمــر، در بخشــی از این حکــم آمده اســت: »نظر 
حســاس  و  مؤثــر  نقــش  و  خطیــر  مســئولیت های  بــه 
حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در تحقــق بخشــیدن بــه 
اهــداف مقــدس جمعیــت و ضــرورت انجــام وظایــف 
و مأموریت هــای محولــه در اجــرای منویــات حضــرت 
امــام خمینــی)ره( و رهنمودهــای مقام معظــم رهبری 
حضــرت آیــت  اهلل  العظمــی خامنه ای)مد ظلــه العالی(، 
با توجــه به تجــارب مؤثــر و مفیــد جنابعالی، بــه موجب 
این حکم به ســمت مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیه 
در ســازمان داوطلبــان جمعیــت هــالل احمــر جمهوری 

اسالمی ایران منصوب می شوید.
اهم وظایف آن نمایندگی، گســترش معــارف و فرهنگ 
اســالمی، تقویــت روحیــه ایثــار و اقــدام خیرخواهانــه 
و ارتبــاط مســتمر بــا خّیریــن و داوطلبــان و همچنیــن 
تحکیم پایه های اعتقادی، معنوی و اخالقی و انقالبی 
مدیران و کارکنــان ســازمان داوطلبان و نظــارت بر امور 
و تــالش در جهــت رعایــت موازیــن شــرعی در ســطح آن 

سازمان است.
امید است با استعانت از خداوند متعال و تحت عنایات 
کوشــش  و  تــالش  و  االعظم)عــج(  بقیــه اهلل  حضــرت 
کامــل حــوزه نمایندگــی ولــی  مضاعــف بــا هماهنگــی 
فقیــه در مرکــز و همــکاری متقابل با مســئولین ســازمان 
داوطلبــان در انجــام وظایــف و مســئولیت های محوله 

موفق و مؤید باشید.«  

مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه 

در سازمان داوطلبان 
منصوب شد
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»دفاع از وطن« و 
»امدادگری« را جدای 

از هم نمی دانستیم

گفتگو با یکی از امدادگران فعال در دفاع مقدس

امدادگـران هالل احمـر در دوران دفـاع مقدس نقشـی جدی در امدادرسـانی ایفا 
کرده انـد. علـی عچـرش یکـی از ایـن امدادگـران فعـال در روزهـای جنـگ اسـت که 
به عنـوان طـراح اردوگاه هـای صحرایـی در ٤کیلو متـری شـهر دزفـول، نقـش بـه 
سـزایی در انتقـال مجروحـان و نجـات مـردم از بمبـاران و موشـک  باران های ارتـش متجـاوز 
صدام، داشت. او در جریان عملیات والفجر ٨ در انتقال مجروحان از آبادان به بیمارستان 
علی  بن ابی طالـب )ع( از روش هـای خالقانـه و جـذاب اسـتفاده کـرده اسـت. شـهروند بـا او 

گفتگـوی کوتاهـی داشـته اسـت که بـا هم می خوانیـم. 

کارامدادگرانخوزستاندردفاعمقدسازکجابهصورتجدیآغازشد؟
قبل از انقالب یــک فراخوان از طــرف هالل احمر داده شــد و بچه ها از مســاجد و مناطق برای 
دوره دیدن دور هم جمع شــدند. جنگ که شــروع شــد ما به منطقه رفتیم و چــادر زدیم و کار 
ما به عنوان امدادگر شروع شــد. آن زمان آقای سلحشــور مدیرعامل هالل احمر آبادان بود اما 
هالل احمر خرمشهر کسی را نداشت که از تهران مدیریت هالل احمر خرمشهر را هم به ایشان 
دادند و بچه های امدادگر خرمشــهر هم به ما ملحق شــدند. بعد از مدتی اســم ما امداد جبهه 
آبادان و خونین شهر شــد، یکی از بچه ها به اســم عبداهلل کریمی آرمش را هم طراحی کرد که 
چهار دســت بودند که یکدیگر را گرفته بودنــد و به هم کمک می کردنــد. عبداالمیر هویزاوی 
هم نخستین مسئول امداد جبهه بود. آن زمان چون خرمشــهر داشت سقوط می کرد مجبور 
شدیم یک سری چیزهایی که ممکن بود به دســت دشمن بیفتد را به ماهشهر منتقل کنیم. 
دانش ســرایی بود که انبار ما شــد، کودک ســرایی هم بــود که خوابــگاه خواهران ما شــد و کار 

ادامه پیدا کرد.

تعدادامدادگرانآنزمانزیادبود؟
قبل از جنگ برادران حدود ٣0 نفر امدادگر بودند و تقریبا دو برابر خواهران بودند. خوزستان 
حادثه خیز است. همه این امدادگران قبل از جنگ آموزش دیده بودند و جنگ که شروع شد 
کارشــان را به عنوان امدادگر جنگ ادامه دادنــد. تعدادی در آبادان ماندنــد و تعدادی هم به 
ماهشهر رفتند. البته کسی ســالم به عقب نمی رفت و معموال کســانی که زخمی می شدند به 

ماهشهر می رفتند. اما ارتباط مان همیشه با هم برقرار بود.

عملیاتـــیبـــودکـــهامدادگـــراندرآننقـــشخاصـــی
بیشـــتر اینکـــهحضورشـــان یـــا باشـــند داشـــته

حـــسشـــدهباشـــد؟

به گفتــه فرمانــده کهتــری، فرمانــده ای که در زمــان جنگ 
در آبادان بــود، آمبوالنس های هالل احمر همپای ســربازان 
مــا در خطــوط مقــدم جبهــه بودنــد. هــر جایــی که ســربازی 
حضور داشــت ما هم آن جا بودیــم. اوایل بچه هــای آبادان 
و خرمشــهر بودنــد و بعــد کم کــم از شــهرهای دیگــر امدادگر، 
راننــده آمبوالنــس، مکانیــک و همراهــان دیگــر آمدنــد کــه 
در جرگــه هالل احمــر بودنــد. همیشــه کمک هــای مردمــی 
انجــام  را  بســته بندی  کار  مــا  خواهــران  کــه  می آوردنــد 

می دادند.

تلختریـــنخاطـــرهشـــماازروزهـــایامدادگـــریدر
جنـــگچیســـت؟

یــک  روز یــادم می آیــد کــه بــه مــا گــزارش یــک درگیــری را 
دادند ما هــم به آن جــا رفتیم و به مــا گفتند یک نفر شــهید 
شــده بایــد او را بیاورید. ما گفتیم وقتی شــهید شــده اســت 
ســخنی داریــم کــه حــال کــه ســخن مــرگ اســت مرگــی را 
گر فکر  انتخــاب کنیم که آبســتن زندگی باشــد. من گفتــم ا
می کنید هنــوز ممکن اســت نفســی برایــش مانده باشــد ما 
گر قطعا شــهید شــده اســت،  برای آوردنش اقدام کنیم اما ا
شــهید برای مــا مقدس اســت امــا اجــازه بدهید بــه افرادی 
که هنوز زنده هســتند کمک کنیم. اما بچه هــا خیلی اصرار 
داشــتند که برای آوردن پیکر شــهید برویــم و گفتند زمانی 
که عراقی ها حمله کردند این شــهید به ما گفت شــما بروید 
من آنها را نگه مــی دارم، آنها هــم از دور می دیدند که با چه 
کاری ای تــا نفــس آخــر ایســتادگی کرده و شــهید شــده  فــدا
اســت. وقتــی ایــن را شــنیدم گفتم کــه حتمــا بــرای آوردن 
پیکرش مــی روم و با یکــی از دوســتان رفتیم. ســینه خیز با 
برانــکار آن قــدر نزدیــک رفتیم که صــدای صحبــت کردن 
عراقی هــا را هــم می شــنیدیم. وقتــی کــه بــه باالی ســرش 
رســیدم یک تیر بــه گردنش خــورده بــود و دقیقا بــه حالت 
کســی که اســلحه در دستش اســت و انگشــتش روی ماشه 
اســت، بــود. انگشــتش را شکســته بودنــد تــا اســلحه را از 
دستش بیرون بیاورند. با اشک پیکر این شهید را به عقب 
آوردیم. این جزو تلخ ترین خاطرات مــن به عنوان امدادگر 

بود.

اصلـــی وظیفـــه غیـــراز امدادگـــران زمـــان آن
کـــهامدادگـــریبـــودچـــهقـــدردرگیـــر خودشـــان

میشـــدند؟ جنـــگ
ما دفاع از وطــن و امدادگری را جــدای از هم نمی دانســتیم. 
زمــان دفــاع از خرمشــهر حتی جنــگ تن به تــن و دفــاع خانه 
به خانه شــده بــود. امدادگران پــا به پــای رزمنــدگان دفاع و 
حتی دختــران امدادگــر خرمشــهر و آبــادان پا به پــای مردان 

ایستادگی می کردند.   
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ع خدمــات جمعیت هــالل احمر در ســال های دفــاع مقدس به مناســبت  دو مســتند با موضو
سوم خردادماه، ســالروز حماسه آزاد سازی خرمشــهر، در ســالن همایش های مرکز آرشیو ملی 

ایران به نمایش در آمد.
در این جلســه که بــا حضــور جمعــی از پژوهشــگران و فعــاالن عرصــه تاریخ شــفاهی بــه ویژه  
مورخــان و محققان عرصــه تاریخ شــفاهی دفــاع مقــدس در ســازمان اســناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد، ابتدا بخش هایــی از مجموعه برنامــه تلویزیونی »یاران 
ماه و خورشــید« مربــوط به فعالیــت جمعیت هالل احمــر خرمشــهر در زمان حملــه رژیم بعثی 
ع  برای اشــغال این شــهر به نمایش درآمد. ســپس فیلم مســتند »چهل هزار فرزنــد« با موضو
فعالیت ها و خدمات جمعیت هالل احمر در خصوص آزادگان و خانواده های آنان در معرض 
تماشــا و نقد و تحلیل حاضران قرار گرفــت. در ادامه مراســم نوراهلل نصرتی کارگــردان این دو 
مســتند به ســواالت حاضــران در بــاره فعالیت هــای جمعیت هــالل احمــر در ســال های دفاع 
مقدس پاســخ گفت و در خصوص نقــد و نظرات حاضــران پیرامون این دو مســتند با آنان به 

تبادل نظر پرداخت. 

ناگفتههابسیاراست
نصرتی، کارگــردان مجموعــه برنامه تلویزیونی»یاران ماه و خورشــید« با اشــاره به بخشــی از 
مســتند »یاران ماه و خورشید« پخش شــده در این مراســم که به خاطرات عبدالرضا ارغایی، 
رییس جمعیت هالل احمر خرمشــهر در سال 13۵9 و تعامل و همکاری شــهید جهان آرا با آن 
جمعیت مربوط می شــد و بــرای حاضران مراســم تــازه و جالب توجه بــود، گفــت: در کارنامه 
گفتــه و نانوشــته، اما  پر بــرگ و بار حیــات صد ســاله جمعیــت هالل احمــر از ایــن خاطــرات نا
شنیدنی؛ فراوان یافت می شود و خدمات امدادی و بشردوســتانه این جمعیت مردم نهاد در 

گفته هاست.  مقاطع مختلف تاریخی از جمله در سال های دفاع مقدس بخشی از همین نا
گفته هــا و فعالیت هــا و خدمات  وی نقش و اهمیــت تاریخ شــفاهی و مستندســازی را بیان نا
پنهان شده در تاریخچه صد ســاله جمعیت هالل احمر دانســت و افزود: یاران ماه و خورشید 
یک مجموعــه برنامه تلویزیونــی 1۷0 دقیقه ای تولید شــده در چند ســال قبل اســت و هدف 
ع جمعیت هالل احمر بوده که شــما بخش  آن تکمیل بخشــی از تاریخ شــفاهی خدمات متنو

بسیار کوچکی ازآن مجموعه را در این جلسه شاهد بودید. 

مصائبآزادگان
نصرتی در پاســخ  به یک اظهارنظر در بــاره تلخی موجود 
کنــار  در مســتند چهــل هــزار فرزنــد مبنــی بــر اینکــه  در 
خدمات کارکنــان و مدیران وقــت اداره اســرا و مفقودین 
جمعیــت هــالل احمــردر آن ســال ها، بــه شــکنجه های 
جســمی و روحی آزادگان ســال های دفاع مقدس توســط 
رژیــم بعثــی عــراق و رنج هــا و مصایــب خانواده هــای 
چشــم انتظــار آنــان می پــردازد و گاهــی بــه نظرمی رســد 
وجه حماســی دفــاع مقــدس و ارزش هــای آن را کمرنگ 
جلــوه می دهــد، اظهــار کــرد: چنیــن نیســت که گفتــن از 
تلخی هــا و مصایــب و رنج هــای مــردم یــا رزمنــدگان و 
آزادگان ســال های دفــاع مقدس موجب زیر ســوال رفتن 
بعد حماسی دفاع مقدس می شــود، بلکه این رنج ها بعد 
دیگری از صبــر و مقاومت مــردم و فرزندان آنهــا به خاطر 
ایســتادگی در مقابل دشــمنان و متجاوزان به حریم ملی 
و دینی آنها بــود. چهل هــزار فرزند به عمــق خباثت رژیم 
بعثی از جمله در شــیوه رفتار غیر انســانی آنها بــا فرزندان 
این مردم یعنی آزادگان ســر افراز کشور می پردازد و نشان 
کی سر  می دهد مردم در آن ســال ها با چه دشــمن خطرنا
و کار داشــتند، اما با صبر و مقاومت خود آن دشــمن را سر 

جای خود نشاندند. 
در پایــان این برنامــه، لــوح تقدیــری از ســوی دکترغالمرضا 
عزیزی، رییس پژوهشــکده سازمان اســناد و کتابخانه ملی 
جمهوری اســالمی ایــران بــه نــوراهلل نصرتی به پــاس تالش 
وی برای ثبت بخش هایی از تاریخ شــفاهی جمعیت هالل 
احمــر و دفاع مقــدس در قالــب فیلــم از جمله مســتند »چهل 

هزار فرزند« اهدا شد.   

یاران ماه و خورشید
مرور خدمات هالل احمر در سالهای دفاع مقدس در مرکز آرشیو ملی ایران 
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مهندس محمود محمدی نســب، دبیرکل جمعیت هالل احمر، در ســخنانی کوتاه در این 
مراســم اظهار کــرد: مهم تر از تمــام تجهیــزات و امکاناتی که هــالل احمر در حــوادث به کار 
ل شــعرا  می گیرد، تالش بــرای جاری کــردن عواطف بشــری در جامعه اســت و عواطف زال

ع دوستی در جامعه کمک کند. می تواند به گسترش مهربانی و فرهنگ نو
دبیــرکل جمعیت هــالل احمر افــزود: خدمات امــدادی هالل احمــر در حــوادث و بحران ها 
شناخته شــده تر اســت و مــردم بــا ایــن خدمــات آشــنایی بیشــتر دارنــد، امــا بخشــی از 
فعالیت های جمعیــت که مــورد غفلت واقــع و کمتر دیــده شــده، فعالیت هــای فرهنگی و 

اجتماعی این نهاد بشردوستانه است.
کید کرد: جمعیــت هالل احمر قبــل از این کــه در جبهه جنگ،  مهندس محمدی نســب تأ
ع دوســتی حرف  جاده هــا و ســیل و زلزله خدمــات ارائه دهد، وظیفــه دارد دربــاره صلح و نو
بزند. اعضــای هالل احمر باید به کســانی که احتیــاج دارند کمک کننــد، درد دردمندان را 

بفهمند و برای کاهش این درد تالش کنند.
دبیرکل جمعیت هــالل احمر در ادامه بــا بیان این که مهم تــر از تمام تجهیــزات و امکاناتی 
که هــالل احمــر در حــوادث بــه کار می گیرد، تــالش برای جــاری کــردن عواطف بشــری در 
جامعه اســت، خطاب به شــاعران حاضر در مراســم گفت: جمعیت هالل احمر به عواطف 
گر این  ع دوســتی نیــاز دارد کــه ا ل شــعرا برای گســترش فرهنــگ مهربانــی و فرهنگ نو زال
فرهنــگ در جامعــه نهادینــه شــود از فعالیت هــای عملیاتــی هــالل احمــر در صحنه هــای 

حوادث، مهم تر و تأثیرگذارتر خواهد بود.
کــه امــروز در  کســانی  کــرد: تنهــا 3 درصــد از  مهنــدس محمدی نســب در ادامــه تصریــح 
لباس هــالل احمر و در حــال ارائه خدمت بــه مردم می بینیــد با جمعیت هــالل احمر رابطه 

ماه بدون مرز
بـه مناسـبت هفتـه هـالل احمـر، مراسـم شـب شـعر »مـاه بـدون مـرز« بـا حضـور 
دبیـرکل جمعیـت و جمعـی از شـاعران معاصـر ایـران و عالقمنـدان بـه ایـن حـوزه 

برگـزار شـد. 

اســتخدامی دارند و 9۷ درصد از نیروی انسانی ما به شکل 
کامــاًل داوطلبانه بــا هالل احمــر در حــال همکاری هســتند 
و بخشــی از عمر، ســرمایه و زندگی خــود را در ایــن راه وقف 

کرده اند.
وی با اشاره به این که امدادگران هالل احمر بعد از گذشت 
2 مــاه از حادثه ســقوط هواپیمــا، در ارتفاعات دنــا در حال 
کید  جستجوی اجســاد مســافران این هواپیما هســتند، تأ
کرد: جمعیت هالل احمر متکی به امدادگرانی اســت که بار 

اصلی خدمت رسانی به مردم را بر دوش دارند.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر در پایــان از شــعرای حاضــر 
در مراســم درخواســت کــرد که با تســلط بــر زبان فاخر شــعر 
و در لحظــات تلخ و شــیرین و شــادی و غم برای گســترش 

ع دوستی تالش کنند. فرهنگ نو
در این مراســم شــاعرانی چــون محمدرضــا عبدالملکیان، 
علیرضا قــزوه، مرتضی امیری اســفندقه، بیــژن ارژن، علی 
محمد مؤدب، بابک نیک طلب، فریبا یوســفی، غالمرضا 
محدثــی،  مصطفــی  شکارســری،  حمیدرضــا  طریقــی، 
ج قنبری، ســاجده جبارپــور، مبین اردســتانی، فاطمه  ایــر
طارمــی، مریــم ترنــج، حضــور داشــته و اشــعاری در بــاب 

بشردوستی قرائت کردند.  
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از دوشــنبه عصر، هتل والیت که به همت مرکز خدمــات حوزه علمیه بــرای خانواده طالب 
کشور در مشهد مقدس بنا شده است، میزبان مدعوین همایشی بود در جوار بارگاه ملکوتی 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( که صــدای نقاره های حــرم، آرامش عجیبی داشــت. در 
نهمین گردهمایی مســئوالن دفاتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان ها، 
همه چیز رنگ و بوی ســادگی داشــت؛ نه از تشــریفات خبری بــود نه از ریخــت و پاش های 
معمــول برخــی از همایش هــا و همه با هــم بودیــم و ناهــار و شــام و صبحانه دور یــک میز با 

حضور حجت االسالم والمسلمین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر. 
روز اول همایش با صدای دلنشین کالم خدا و با سخنان نماینده ولی فقیه در جمعیت آغاز 
به کار کرد و به رســم ادب و احترام دقایقی تریبون همایش برای شــنیدن سخنان حضرت 
آیت اهلل طبرسی، نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران، مسئول دفتر نهاد در هالل 
احمراستان و امام جمعه ســاری در اختیار ایشــان قرار گرفت و در ادامه همایش، مسئولین 

دفاتر، میزبان دکتر پیوندی، رئیس هالل احمر بودند.
حضور در جمع 3۵ نفر از همکاران روحانی که رســالت خــود را در همراهی و کمک به رئیس 
جمعیت می دانســتند برای همه یک اتفاق مبارک بود. رئیس با روحیه ای سرشــار از شوق 
به خدمت از تقویــت جایــگاه روحانیت در بخش هــای جمعیت بــرای ارتقــای اعتماد ملی 
ســخن به میان آورد و از نظام نامــه مصوب در دفتــر مقام معظــم رهبری به عنــوان مبنای 
خدمت و جایگاه روحانیت درفعالیت های جمعیت هالل احمر یاد کرد و از حضور روحانیت 

در این مجموعه به عنوان عامل مهم ارتقای اعتماد ملی به هالل احمر سخن گفت.
همایش نهم شــاهد ارائه ســه گزارش از بدنه جمعیت هم بود. نخســت مدیریــت اداره کل 
اوقاف و به دنبــال آن رئیس ســازمان جوانــان و در نهایــت معاونت ســازمان امدادونجات 

ساده اما پرثمر
سخنی به بهانه نهمین همایش مسئولین دفاتر نهاد 
نمایندگی ولی فقیه هالل احمر در استان ها

جمعیــت، خالصــه ای از فعالیــت و  برنامه هــای خویــش 
را بیــان کردنــد و در پایان هر ســه گــزارش، مســئولین دفاتر 
اســتان ها، ســؤاالت، نظــرات و پیشــنهادات خویــش را در 
یک فضــای کامــاًل دوســتانه و بــا مدیریــت صحیــح و قابل 
ح  ســتایش نماینده ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر مطر
کردنــد کــه ایــن گفتگوهــا از لحــاظ صمیمیــت، ســادگی و 

ع خود کم نظیر بود. صراحت در نو
البته باید گفت که همیــن فضای دوســتانه بحث و تبادل 
نظرات، نتایج ســازنده ای نیز در پی داشــت کــه مهم ترین 
آن، ضــرورت ارتقــای ســطح اعتمــاد ملــی بــا دخالــت نهاد 
مقدس ولــی فقیه در نظارت و حســن اجــرای فعالیت های 
بخش های مختلــف جمعیت هالل احمر بــود؛ نظارتی که 
بایــد بــا ایجــاد راهکارهــای صحیــح و جهــادی، همــه ما را 
به ســعادت و ســرفرازی نزدیــک کند تــا نقطه ای کــه حتی 
کســتری در ایــن نهــاد مردمی از ســوی مردم  یــک نقطه خا
احســاس نگــردد تــا در ســایه اعتمــاد ملی، هــالل احمــر به 
جایــگاه اصلی خویــش دســت یابــد و محلی بــرای خدمت 

جهادی و انقالبی برای کشور و دنیا باشد.
ایــن همایــش در روز پایانــی از ســخنان زیبــا و مفید اســتاد 
یــزدی  راشــد  والمســلمین  حجت االســالم  دانشــمند، 
بهره هــای فراوانــی بــرد و در نهایت بــا جمع بندی ریاســت 
محترم جلســه و راهنمایی های سودمند ارائه شده از سوی 
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر مبنــی بر حفظ 
و ارتقــای جایــگاه روحانیــت در نهادهــای مردمــی و رفــع 
نگرانی های ملــت و ارزش واالی خدمت بــه کار خود پایان 

داد.
در شب پایانی، همه میهمان سفره حضرت علی بن موسی 
الرضــا)ع( بودیم به امیــد این که برگــزاری این نشســت که 
در نهایت ســادگی و معنویت و بــدون تجمل و تشــریفات و 
در محیط کاماًل طلبگی برگزار شــد، منشــأ خدمــات ارزنده و 

سودمند باشد.  

سید طه موسوی، رئیس دفتر نمایندگی در موسسه علمی - کاربردی هالل احمر
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کاری از قفســه ها  سیســتم حفاظتی الزم نیســت؛ دزد هم به این جا بزند ته مانده خلوص و فدا
ک نمی شود! نه که تراش هنرمندانه ای در کار باشد یا اختالط رنگ های پالت بر بوم نقاشی،  پا
هرچــه هســت از میانــه زندگــی برخاســته و روایت جان بخشــیدن بــه زندگــی انســان را تعریف 

می کند.
این جا موزه و مرکز اسناد جمعیت هالل احمر اســت با هدایا و اشیایی که از امدادگران سال های 
دور و نزدیک برجای مانده. قصد ما از تهیه این گزارش، معرفی یک موزه به روال همیشه بود. 
اما بازدید از این مــوزه، نگارنده را با یادگارهایی مواجه ســاخت که از صاحبــان قلب های بزرگ 

برجای مانده و پرسش های متعددی را در ذهن روشن می کند.
کاش در کنــار پیراهن نخ نمــا، کاله و حوله ای که ُپرز زبــرش نم صورت امدادگــران را می گرفت، 
خودشان هم حضور داشتند. آن وقت می شد زیر جلد شخصیتشان رفت و پرسید چطور کفش 
زندگی را از پا درآورده اند؟ قلبشــان با چه ریتمی برای هم نوع می تپیده؟ »یاری« را تا کجا برای 

خودشان تعریف کرده اند؟ نمودارش برای ما آدم های معمولی چه شکلی درمی آید؟

نبردیکهمایهخیرشد
کســیدو« پوش، کنــج راهروی  قبــل از آن که داســتانش را بگویند تنها یک مجســمه اســت؛ »تا
ورودی ایستاده. شق و رق، عصاقورت داده و خوش لباس مثل باقی تاجرهایی که به پشتوانه 
حرفه شــان گردن افراشــته، مقابل آدم می ایســتند. قصه او، اما بیننده را تا ســال های 1860-

18۵9 به عقب می برد. »هانری دونان« با همین چشم های کوچکی که روی تندیس او نقش 
خ داد. نبــردی که  شــده، شــاهد جنگی بوده که در مجــاورت »ســالفرینو«؛ روســتای تولــدش ر
ح این جنگ را دونــان در کتاب  نیروهای ایتالیا، فرانســه و اتریــش را به جان هم انداخت. شــر
»خاطرات سالفرینو« روایت کرد. بعد از انتشــار هم کتاب را به دست شخصیت های سرشناس 

کشورهای اروپایی رساند.

خوشامدگوییبهسبک»دونان«
تندیس  هانری دونان مقابل ورودی اداری موزه و مرکز اسناد 
هالل احمــر، رو بــه بازدیدکننــدگان دارد. ایــن تندیــس، یــاد 
شــخصیتی را زنده نگه داشــته کــه پایه گــذار جمعیت صلیب 
خ در جهان بــوده اســت. او در میانــه آن جنــگ پرتلفات،  ســر
هزینه مداوای زخمی ها را تقبل کرد و برای نخستین بار، بانی 
تشکیل جمعیتی شــانزده نفره در سوئیس شــد که داوطلبانه 

به مداوای آسیب دیدگان در نبرد می پرداختند.
حــاوی  اعضــا  ایــن  لبــاس  روی  بــر  خ  ســر صلیــب  نشــان 
پیام هایی بود؛ »ایــن اعضا مصون از درگیری بــوده و امدادگر 
آســیب دیدگان جنگ هســتند. هیچ یک از طرفین حق ندارد 
خ شلیک کند.« پیرو این فعالیت های  به اعضای صلیب سر
بشردوســتانه اســت کــه هفــت اصــل مــورد پذیــرش صلیــب 
خ با عناوین انســانیت، بی غرضی، بی طرفی، استقالل،  ســر
خدمــات داوطلبی، یگانگــی و جهان شــمولی بر دیــوار موزه و 

مرکز اسناد جمعیت هالل احمر نقش بسته است.

بهنامصلحوآرامش
کت منشــور کــوروش را بــه نمایش  ویترین نخســت مــوزه، ما
کتی هم قواره اصل منشــور که در بخــش »ایران  گذاشــته. ما
باســتان« موزه بریتانیا نگهداری می شــود. خــط میخی روی 
کت، دور استوانه چرخیده تا نخستین بیانیه حقوق بشری  ما
را خلق کند. قرابت خطوط این اســتوانه بــا مفاهیم نهفته در 
فعالیت های بشردوستانه، آن جا نمایان می شود که کوروش 
کبیــر، آرامــش و صلــح را بــرای »بابلی« هــا و »ســومری« ها بــه 
ارمغــان مــی آورد. بعدتر صورتــک و شمشــیری هســت که به 
پاسداشــت کمک رســانی نیروهای هالل احمر در خشکسالی 
»اریتره« از ســوی مسئوالن این کشــور به جمعیت هالل احمر 
اهدا شده است. سنت اهدا و نگهداری هدایا در ویترین های 
دیگر موزه، بارها تکرار شــده اند. از بشــقاب منقش، درختچه 
طالیی، مدال و مجســمه چینی گرفته تا کتب نفیس و ســازه 
مرمری مســجداالقصی که هنر به کاررفته در آن هــا بیننده را 

به شوق می آورد.

هنر قلب های بزرگ
قصه ای که موزه و مرکز اسناد جمعیت هالل احمر 

تعریف می کند

لیال به طلب
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انضباطموزهآینهای
دل  در  ویترین هــا  آرام.  مــوزه،  و  آینه پوش انــد  دیوارهــا 
آینــه دودی دیــوار، ده هــا بــار تکــرار شــده اند. فقــط وقتــی 
بازدیدکننده ای قدم روی مرمر ســفید کف می گــذارد و خود را 
درون دیــوار آینــه ورانــداز می کند، معلــوم می شــود ویترین ها 
در کــدام مــرز بــه واقعیــت می پیوندنــد. مکعب های شیشــه 
کنــار مــوزه ســربرآورده اند تــا  گوشــه و  بــا پایــه ای چوبــی، از 
اشــیای موزه را به نمایــش درآورنــد. منظم و درخشــان، مثل 
ج هــای کوتاه قــدی که صــف ایســتاده باشــند. تــا این جا،  بر
کیزه ترین و  مــوزه و مرکــز اســناد جمعیــت هالل احمــر لقــب پا

آرامش بخش ترین فضای موزه ای را تصاحب کرده است.

یادزندهامدادگرانشهید
به دیواره شرقی موزه، ویترین هایی پهلو داده که یادگارهای 
شــهدای جمعیــت هالل احمــر را در بــر گرفتــه. بعــد از عبــور از 
کنــار ویترینــی کــه عکــس خنــدان خلبــان »ترابــی«، امدادگر 
هالل احمر را قاب گرفته و ماجرای پرتاب شدن کیف خلبانی 
او از هواپیمــا را یادآوری کرده، جمع اشــیا بازمانده از شــهدای 

هالل احمر، لبخند را روی لب ها می خشکاند.
روی زمین و میان ویترین های این جا، پارچه ای پهن است. 
کــی، به  کلگــی کاله فلزی بــه پشــت افتــاده و قمقمه های خا
دیوار آویخته اند. تصاویر شهدای جمعیت هالل احمر از روی 
دیوار قرمز شــرقی، به صــورت آدم نگاه می کنند. برجســتگی 
قمقمه ها از نزدیک پیداســت؛ جمله هایی که رزمندگان را به 
بســتن »در« قمقمه دعوت می کرده تا جرعه آب همراهشــان 

خنک بماند.
جلوتر، پیراهن شهید »حسینقلی بهی« را چهارتا کرده و روی 
جانمازش گذاشــته اند. خانواده شــهید، حولــه رنگ و رورفته 
او را بــه همــراه تســبیح دانــه درشــت شــهید بــه مــوزه اهــدا 
کرده اند. امدادگر شــهید، آن عینــک کائوچویــی را آخرین بار 
در تاریخ دوازدهم آبان ماه ســال 61 به چشــم زده و به کمک 
رزمنده های دیگر شتافته. بعدها دسته شاخی عینک را فقط 
زمانی دســت گرفته اند که بخواهنــد غبار نرم روی عدســی را 
بتکانند و پشت ویترین در معرض دید بگذارند؛ در بخشی که 

بینندگان موزه را بیش از سایر قسمت ها به تأمل وا می دارد.

خاطراتجراحتهایجنگ
در قســمت شــرقی مــوزه، دفتر بزرگــی بــه ویترین تکیــه کرده 

اســت. اندازه و ســختی جلدش به دفتر حضور و غیاب مــدارس می ماند، اما برچســب روی آن 
ج  می گوید نیروهــای مربوطــه در جمعیت هالل احمــر، اطالعات مجروحــان جنــگ را در آن در
می کرده انــد. کاغــذ کادو جلد، دیگــر رمقی بــرای نمایش رنــگ گلبرگ هــا نــدارد. در صفحات 
بیرون مانــده از دفتــر، با خــودکار آبی، جدولــی رســم کرده اند. در ســتون های جــدول عناوینی 
همچون درجه، اسم و شهرت، کیان اصلی، شهر اعزام، تاریخ بستری و نام بیمارستان نوشته 
شــده. تاریخ بســتری اهالی این دفتر تــا روزهای پایانــی خــرداد 1360 به عقب برمی گــردد. نام 
بیمارســتان هایی که مجروحان را پذیرفته اند در انتهای جدول آمده؛ بیمارســتان های ۵0۴ و 

۵01 ارتش و نیرو هوایی.
تا جایــی که پیداســت بعضی به علــت پارگی نخــاع، قطع پــا، برخورد گلوله به دســت بســتری 
شــده اند و بعضی به علت ناراحتی هــای داخلی. بعضــی مجروحــان هــم دوام نیاورده اند و به 
همرزمان شهیدشــان پیوســته اند. ســتون تاریخ بســتری، گه گاه چنیــن اخبــاری را ثبت کرده 
است. کمی بعدتر، ویترینی هست که لیست اسامی دریافتی ایران از کمیته بین المللی صلیب 
خ را نگهداری می کند. این دفتر، حاوی نام اســرای جنگی بوده و بر اســاس نــام خانوادگی  ســر

ک عراق، از سال 13۵9 تا 136۷ تنظیم شده است. رزمندگان ایرانی اسیرشده در خا

نخستیننشان
در میانه موزه، ویترین ها دور ستون ناپیدایی چرخیده اند و تا نزدیکی سقف پیش رفته اند. در 
طبقات پایینی ویترین، »آرم« نیروهای امدادرســان ایرانی بر روی تکه بزرگ فلزی حک شده 
اســت. فلز نقش دار با تصویر شیر، شمشــیر و نیمه خورشــید به دیواره ویترین تکیه داده است. 
بزرگی آن به اندازه بغل گشوده یک بزرگسال است و چهره شیر، اشعه های خورشید و صیقل فلز 
شمشیر برجسته تر از قسمت های دیگر به چشم می آید. این ترکیب، نخستین نشان نیروهای 
امدادی ایران با نام »جمعیت خیریه شــیر و خورشید« اســت که با پیگیری ُمجدانه دکتر »امیر 

امیراعلم«، وزیر فرهنگ و بهداری وقت در سال 1302 به نام ایران ثبت شد.
اما این، تنها نشــان از دکتــر امیراعلم در مــوزه و مرکز اســناد جمعیت هالل احمر نیســت، چرا که 
سردیس دکتر امیراعلم در ابتدای راهرو ورودی میهمانان خارجی در بخش شمالی موزه نصب 
شده است. دکتر امیراعلم در این سردیس، عینک کوچکی به چشــم دارد و نگاهش به سمت 

ورودی موزه است، انگار که چهره بشاش او به بازدیدکنندگان خوشامد بگوید.

ازخاطراتتاجوایز
ســوزنی که برای »انژکســیون« به ســرنگ فلزی متصل شــده، به ســوزن لحافــدوزی می ماند. 
وسایل ویترین میانی موزه، ابزاری را دربرگرفته که در دوره ستارخان کاربرد پزشکی داشته اند. 
نــام یــاران ســتارخان؛ رشــیدخان و شــریف خان کنــار ایــن وســایل آمــده اســت. بعدتــر دِر یک 
صندوقچه فلزی در چاردیواری ویترین بازمانده اســت؛ صندوقچه ای نقش دار که از دویست 
ســال پیش برجای مانده. مخمل داخــل صندوقچه ماجراهــای فراوانی را از ســر گذرانده. نام 
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گنوا«، بانوی روســی در کنار آن آمده اســت. ایــن صندوق برای جمــع آوری کمک های  »لینا پا
مردمی در زمان های مختلف به کار می آمده و یادگار کشور روسیه است. در نزدیکی این ویترین 
می توان ردیف قفســه های شیشــه ای را یافت کــه لوح های یادبــود، جام های اخــالق، دیپلم 
افتخار، تندیــس نیکــوکاری، مــدال و جوایــز المپیادها و مراســم مختلف جمعیــت هالل احمر 

همچون »رقابت مهر« و »ردپای عشق« را نگهداری می کنند.

تنپوشامدادگران
کنج و کنار دیواره شمالی موزه اغلب مدل هایی ایســتاده اند که یونیفورم نیروهای امدادرسان 
ایــران را در زمان های مختلــف بر تن دارند. از یونیفورم ســبز ســدری امدادگــران آقا در جمعیت 
خیریه شیر و خورشید گرفته تا یونیفورم سورمه ای رنگ بانوان با دکمه های طالیی و بازوبندی 
که برای شناســایی به دســت می بســتند. دختر نوجوانی که دوره »پیشــاهنگی« را می گذرانده 
بعد از اعضای بزرگسال جمعیت شیروخورشید در ویترین ایستاده است. سپس نوبت دخترک 
خندانی شــده که لبــاس »مهربــان«، یکــی از غنچه هــای هالل احمــر را بــر تن کرده. مجســمه 
گانه ای به نمایش درآمده  »مدد«، پسر امدادگر و مدل همسن و ســال »مهربان« در ویترین جدا
اســت. این جا یونیفورم اعضای ســازمان داوطلبان جمعیــت هالل احمر هم بر تــن مدل های 
بلندقد داخــل ویترین دیده می شــود. پیراهن ســفید و طوســی با نــوار قرمزی که پایین ســینه 
امتداد پیدا کرده، اعضای این گروه را مشــخص می کند. اعضای ســازمان جوانان هالل احمر 

هم با پیراهن سفید، یقه آبی و نوار آبی که دور کمر و بازو چرخیده، مشخص می شوند.

ارزشمندترینها
بیشــترین توجه در این موزه را اشــیایی به خود جلب می کند که با وجود حجم کوچک، ارزش 
معنــوی باالیــی دارند. قفســه پایینــی ویتریــن جمعیت خیریه شــیر و خورشــید، نشــان ســینه 
گروه های امداد را به نمایش گذاشته است. »مربی« ها با نشان دایره، »جوانان« با نشانی مربع 

شکل، »منجیان« با نشان هشت ضلعی و »نوجوانان« با نشان مثلث شکل شناخته می شدند.
نشــان های ســینه در موزه هالل احمر ماجرای دنبالــه داری دارند. ویترین های مــوزه هرجا که 
امکان نمایش اشیای ریز وجود داشته، روال نمایش نشان های سینه را ادامه داده اند؛ اشیایی 
کنندگان و اعضای جمعیت از ارزش فراوانی برخوردار اســت. در یکی از ویترین ها  که برای اهدا
خ روی رف شیشــه ای قرار داده شده.  نشــانه »پیتر مائور«، رئیس کمیته بین المللی صلیب سر

این نشان جزو اشیای ارزشمند موزه و مرکز اسناد جمعیت هالل احمر محسوب می شود.

کشتیایکهبیمارستانشد
ویترین کوتاه قدی که در بخش شــمالی موزه قرار دارد باید نظر بازدیدکنندگان کم ســن و سال 
را بیشتر به خود جلب کند. شــیء داخل ویترین از دور شبیه به اسباب بازی بزرگی می آید که هر 
نوجوانی آرزوی تصاحب آن را خواهد کــرد. از نزدیک جزئیات آن در کنار توضیح راهنما وضوح 
کت کشتی »فارو«، نخستین کشتی ایران را در میان گرفته.  بیشتری می یابد. این ویترین، ما
این کشتی در سال 13۵2 از کشور آلمان خریداری شده بود. آن طور که راهنمای موزه می گوید، 
یک بیمارستان پنج طبقه در این کشتی طراحی شده بود تا در زمان مناسب به کار امدادرسانی 
کــت، یک دســتگاه آمبوالنــس، باند فرود  و فعالیت های پزشــکی بپــردازد. روی عرشــه این ما
هلی کوپتــر و دو قایق امــدادی دیده می شــود. باقی مانده کشــتی فارو کــه بعدًا به نــام »قدس« 

کنون در سواحل خلیج فارس دیده می شود. خوانده شد، ا

هنر+صلح
بعد از پایــان فضایی کــه به نمایش اشــیای مــوزه اختصــاص دارد، راهرویی به ســمت شــمال 
ساختمان پیچ می خورد. در دو ســوی راهرو تصاویری نصب شــده که از اتفاقات اخیر با حضور 
امدادگــران جمعیــت هالل احمــر پــرده برداشــته اســت. بعضــی از تصاویــر، حضور مســئوالن و 
مدیران ارشد جمعیت را در میان آســیب دیدگان حوادث در کشور نشان می دهد. دیواره شرقی 
این راهرو تصاویر رؤسای جمعیت هالل احمر از سال 132۷ تا 1396 را در قاب هایی به نمایش 

گذاشته است. سردیس دکتر امیراعلم در انتهای این راهرو پیداست.
بیــرون از فضــای مــوزه و در مجــاورت بخــش اداری مرکــز توانبخشــی جمعیــت هالل احمــر، 

نگارخانــه »صلح« پذیــرای آثار هنرمندان بنام کشــور اســت. 
با برنامه ریزی مدیریــت موزه، نمایشــگاه ها و کارگاه هایی در 

حوزه های مختلف هنری در این فضا برپا می شود.

ازدیروزتاامروز
ردیــف ویترین هــای رادیوالمپــی، دســتگاه ضبــط و پخــش 
صــدا، دســتگاه بی ســیم در انــدازه ای نزدیــک بــه ســه وجب، 
دســتگاه تلفن بــا حروفــی کــه کار تلگــراف را ســهل می کردند و 
تجهیزات جانبــی رادیوهای قدیمــی مورد اســتفاده نیروهای 
جمعیت شیر و خورشــید در بخش غربی موزه پشت هم ردیف 
شــده اند. این مســیر در نهایت به ویترینی می رســد که تابلوی 
پارچه ای جمعیت خیریه شــیر و خورشــید را قاب گرفته است. 
پارچه نوشته ای که به مناسبت پنجاهمین سال خدمتگزاری 
کنون غبار و شوره قطره هایی که  این جمعیت تهیه شده بود و ا
بر آن چکیده را در گذر ســال ها حفظ کرده است. برای نمایش 
نشــریاتی که در زمان فعالیت اعضای جمعیت شــیر و خورشید 
منتشــر می شــده، یک ویتریــن بــزرگ اختصــاص داده شــده و 
در طبقــات آن تقویم رومیــزی، ســالنامه جمعیت خیریه شــیر 
و خورشــید، کارت های تبریک سال نو و بروشــورهای آموزشی 
چیده شــده اســت. در کنــار ایــن ویترین اساســنامه و نشــریات 

جمعیت هالل احمر ایران هم به نمایش درآمده است.

تقسیمبندییادگارهایصلح
اشــیای موزه و مرکز اســناد جمعیت هالل احمــر با آثــاری که در 
موزه های دیگر به نمایش درآمده اند تفاوت محسوســی دارد. 
ایــن موضــوع، جــدا از پشــتوانه انسان دوســتانه ای اســت کــه 
به شناســنامه اشــیای مــوزه ای جمعیــت هالل احمر ســنجاق 
شده است، هرچند مرز قابل مشــاهده ای برای تقسیم اشیای 
موزه ای در این فضا در نظر گرفته نشــده، اما بین اشــیای ریز و 
کاتی دیده  درشتی که در فضای موزه به نمایش درآمده، اشترا

می شود که زمینه را برای دسته بندی آن فراهم کرده است.  
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پایگاهاطالعرسانی
فاطمه نظرافکن، گیالنحوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر  ۰۹۱۱۵۴۸۰۵۲۱

۰۹۳۶۴۵۹۱۲۶۲  جلیل پرسیان،  هرمزگان 
رحمان اسعدی شربیانی، دفترمرکزی  ۰۹۱۹۴۷۸۰۸۲۴

مریم فروردین،  فارس   ۰۹۱۷۸۰۳۶۴۳۲
مهدی حاج سیدصادقی،  قم  ۰۹۱۹۹۷۴۴۲۸۷

ساعد رحیمی دولت آباد،  کهگیلویه و بویراحمد  ۰۹۱۷۷۴۳۲۹۲۶
فاطمه عربیان، کردستان  ۰۹۱۲۸۵۱۴۵۰۶

پروین اسمعیلی،  کرمانشاه  ۳۰۰۰۴۸۶۶۴۴
ابراهیم آقازیارتی فراهانی،  قم   ۰۹۱۹۵۱۹۴۷۲۸

۳۰۰۰۴۸۶۶۴۴  محمدجواد خیرات،  فارس
سید مهدی جوادی،  خراسان جنوبی  ۰۹۱۵۵۶۲۲۳۹۱

فاطمه آبیاری،  خراسان جنوبی  ۰۹۱۵۹۶۰۱۲۲۷
محمد نبی خریدار، فارس   ۰۹۹۴۴۳۳۶۹۰۶

بهزاد اصالنی، آذربایجان شرقی   ۳۰۰۰۴۸۶۶۴۴
زهرا ایمانی فر،  کرمانشاه  ۰۹۱۸۸۳۹۷۵۱۰

سلمان رباطی، خراسان رضوی  ۰۹۳۷۲۳۹۱۷۹۲
هادی لشکری، تهران  ۰۹۳۹۱۷۵۳۲۲۵

عباس مرتضایی، خراسان جنوبی  ۰۹۱۵۸۶۵۳۲۰۲
زهرا تواضع، فارس   ۰۹۱۷۳۳۱۸۵۰۲

شهرام ظلی تبار،  خراسان رضوی   ۰۹۱۵۸۱۲۱۵۲۴
محمدحسن رحیمی،  خراسان رضوی   ۰۹۱۵۵۲۲۲۷۴۸

۰۹۱۸۶۰۴۲۲۴۰  محسن خرم،  مرکزی 
سعید ناظمی، فسا  ۰۹۱۷۷۳۱۱۳۰۲

ناهید چکنی، تهران    ۰۹۱۲۲۰۲۹۸۷۱
کرم طاهری،  خراسان رضوی ا  ۰۹۱۵۹۷۴۸۱۵۴

ابوالقاسم سمندری، خراسان رضوی  ۰۹۱۵۳۲۸۷۷۵۴
مریم محمدزاده،  آذربایجان غربی  ۰۹۲۱۴۳۷۴۳۱۹

رقیه میرزایی  آذربایجان غربی   ۰۹۲۱۴۳۷۴۳۱۹
جلیل تمیزی فر، اصفهان  ۰۹۱۲۳۵۳۰۵۰۲ 
علیرضا کاظمی،  سمنان  ۰۹۱۲۲۳۱۴۹۵۶
حامد قاسمی،  هرمزگان   ۰۹۳۸۴۸۱۷۳۱۹

حسن حقگو، خراسان جنوبی  ۰۹۳۵۰۵۶۱۹۰۶
سید احمد امیرفخری،  سمنان   ۰۹۱۲۶۳۱۴۴۲۹

ابراهیم آذری،  فارس  ۰۹۱۷۵۳۱۷۴۵۱
مهدی هادی، آذربایجان شرقی   ۰۹۱۴۱۰۰۱۶۲۵
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مسابقهپیامكی

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 ســوال 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.
به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود.

زمان ارسال پیام تا    25 تیر

01
مسأله مخالفت آمریکا با ایران بر چه اساسی استوار است؟

ج(حمایت از محور مقاومت           د( اصل نظام جمهوری اسالمی ب(توانمندی دفاعی و موشکی  الف( انرژی هسته ای 

02
اصلی ترین بخش اتاق جنگ آمریکا علیه ایران در کجا قرار دارد؟

د(شورای امنیت ج( سازمان ملل            الف( وزارت خزانه داری آمریکا          ب(وزارت امور خارجه آمریکا     

03
منافقین چند نفر از مردم بیگناه ایران را به شهادت رسانده اند؟

ج(۱۵000         د( ۵000 ب(۱7000         الف( ۱0000             

04
اصطالح استکبار جهانی را اولین بار چه کسی به کار برد؟

د(شهید بهشتی ج( امام خمینی )ره(              الف( جمال الدین اسدآبادی    ب(شهید مطهری               

05
چه کشوری با فعالیت های اقتصادی مبتنی بر توانمندی داخلی شرکت اسالمیه، مخالفت کرد و 

موجب تعطیلی آن شد؟
د(هندوستان ج(انگلیس                ب(شوروی        الف(آمریکا        

06
رژیم صهیونیستی بخش شرقی قدس را در چه سالی اشغال کرد؟

ج(۱97۶        د(20۱0 الف(۱9۶7         ب(20۱8           

07
نام نویسنده مسیحی لبنانی که کتابی درباره حضرت علی )ع( نگاشته است، چیست؟

د(انیس النصولی ج(ابراهیم اسود         ب(جرج جورداق            الف( میشل حورانی    

08
در کدامین نبرد صدر اسالم فرشتگان به یاری مجاهدان آمدند؟

د(خندق ج(بدر                  ب(حنین             الف(احد              


