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كلمهنخست

روز غدیر روز برادری است؛ اصاًل مهم ترین نتیجه اجتماعی اســالم برادری است. خداوند در قرآن 
نتیجه دین را برادری می داند: »فاصبحتم بنعمته اخوانا«؛ یعنی با نعمت دین برادر شدید. شما 

بر لبه پرتگاه آتش بودید و با نعمت دین برادر شدید. این نعمت از آتش می رهاند.
گر مردم بر محبت و والیت امیرالمؤمنین)ع( استوار  روایات بسیاری به دست ما رسیده اســت که ا
گر مســلمانان بر  کمال دین نیز به همین معناســت که ا بودند، خداوند آتــش جهنم را نمی آفرید. ا

راهی که پیامبر برایشان ترسیم فرموده بود حرکت می کردند، خبری از آتش دنیا و آخرت نبود.
برادری یعنی چــه؟ در قرآن قصه هــای دیگری از بــرادران داریــم. قصه هابیل و قابیل نخســتین 
قصه برادران اســت؛ قابیل برادری که تاب حق پذیری نداشــت و در پرتــگاه برتری جویی درافتاد 
و در آتش این فتنه سوخت. دیگر برادران قرآنی موســی و هارون اند؛ دو برادری که همراه در مسیر 
تبلیغ راستی و آزادگی قدم برمی دارند و بر آتش حرص فرعون غلبه می کنند. اما مشهورترین قصه 
بــرادران در قرآن قصه یوســف پیامبر و برادران اوســت. بــرادران یوســف از روی حســد او را به چاه 
انداختند و خود در دره خودپرستی، آتش دنیاپرستی افروختند. قصه ای عجیب و پررمز؛ برادری 

را که می خواستند از سر راه خود بردارند، به اوج عزت رسید.
از جمله آیاتی که در قرآن کریم در مورد اخوت و برادری می توان ذکر کرد، آیه دهم ســوره حجرات 
اســت که می فرماید: »مؤمنان برادر یکدیگرنــد؛ پس دو برادر خــود را صلح و آشــتی دهید و تقوای 

الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید!«
این توصیه به خیرخواهی از مهم ترین دســتورات اجتماعی دین اســت، از فضایــل ممتاز اخالقی 
است. در احادیث مختلفی حقوق برادران دینی بر یکدیگر شمرده شــده. سیره بزرگان دین نیز در 

رفتار اجتماعی چنین بوده که توجه ویژه ای به احوال برادران خود داشته اند. 
این برادری اما معنایی عمیق تر از غمخواری نســبت به برادران مؤمن دارد. این برادری از جنس 
برادری موسی و هارون است؛ یعنی ایستادن برای بلندشدن پرچم عدل. مقاومت برای اعتالی 
گرچه فرعون ها همیشه در تدارک فتنه اند و در راین راه دره های پرخطر وجود  ارزش های واقعی. ا
دارد ولی اتکا به وعده الهی، دوری از تفرقه و حرکت پشــت ســر امــام، جامعه را از درافتــادن در دره 

تباهی نجات خواهد داد. 
غدیر نماد گم نکردن راه است؛ نشانه ای  است که پیامبر برای بعد از خود باقی می گذارد و توصیه 
گرچه برخی در غدیــر بودند، ولی غایــب بودند از  می فرماید حاضران به اطــالع غایبان برســانند. ا

حضور. اما هستند امتی که قرن ها پس از غدیر در غدیر حاضرند.
تفرقه دشمن غدیر اســت نه ثمره غدیر. آن ها که غدیر را درک نمی کنند، چه سنی و چه شیعه، در 

مسیر برادری حرکت نمی کنند. غدیر برای دور شدن از آتش است نه برای سقوط.

روز برادری

یاسراحمدوند
معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی نماینده ولی فقیه 



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در سـخنانی که چندی قبل 
بیـان فرمودنـد از موضعـی متفـاوت بـه موضـوع ایسـتادگی در برابـر دشـمنان 
انقـالب اسـالمی اشـاره نمـوده و راه مقابلـه بـا تهدیـدات آنهـا را صبـر و تقـوا 
دانسـتند. در بخـش راهبـرد ایـن شـماره بـا تكیـه بر ایـن دو نكتـه، مطالبی را 
برای شـما تدارک دیده ایم. بازخوانی مفهوم تقوا در بیانات سـال های اخیر 
ایشـان و همچنیـن نظـر بنیانگـذار انقالب اسـالمی امـام خمینـی )ره( درباره 

درجـات تقـوا تكمیـل کننـده مطالـب این بخش اسـت. 

گر صبور باشیم و متقی    صراطی به سمت  کردن آتش اختالف    ا   خاموش 
بهـــــشت    طریق انسانیت    هنر تبدیل چالش به فرصت    تکرار تجربه تلخ 

تاریخی    
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رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در مراسـم دانش آموختگـی دانشـجویان دانشـگاه 
امـام حسین)علیه السـام(، از نگاهـی متفـاوت بـه موضـوع ایسـتادگی در برابـر 
دشمنان پرداختند. ایشان ضمن تأکید بر آیاتی که درباره دشمنان عنود اسام 
و جامعـه اسـامی در قـرآن مجیـد وجـود دارد، بـه ویژگی های دشـمنان لبریـز از بغض و کینه 
نسـبت بـه اسـام و مسـلمین اشـاره نمودنـد و راه مقابلـه بـا دشـمنان را نیـز با توجـه به بیان 

الهـی بـه ما نشـان دادنـد.. 

تقوا موجب می شــود که همین دشــمن عنود، این کپســول 
زشت کینه و بغضاء، با همه  توانایی هایی که برای خودش 
فراهم کــرده، هیــچ غلطــی در مقابل شــما نتواند بکنــد؛ »اَل 
ُکم َکیُدُهم َشــْیًئا«؛ یعنی هیچ زیانی به شما نمی توانند  َیُضّرُ
برسانند؛ به شرط چه؟ به شــرط صبر و تقوا. من می خواهم 
در ایــن میــدان ُپرمعنا و ُپرمغــز، به شــما جوانان عزیــز - که 
حقیقتًا نور چشم این مّلتید - عرض بکنم. این درس فقط 
برای شــما هم نیســت؛ بــرای همه  مّلت اســت، بــرای همه  
ســپاه اســت، برای همه  نیروهای مسّلح اســت، برای همه  
آحاد جامعه اســت، به خصوص بــرای مســئوالن و مدیران 

جامعه  اسالمی است؛ صبر وتقوا.

    2. صبر چیست؟
رهبر معظم انقالب صبر را به معنــای در میدان باقی ماندن 
و از میــدان بیــرون نرفتــن می داننــد و می فرماینــد: »بعضی 
از میــدان می گریزنــد؛ بعضــی نمی گریزنــد اّمــا بــه تدریــج از 
میدان کنــاره می گیرنــد؛ این خالف صبر اســت. صبــر یعنی 
پایداری کــردن، در میدان ماندن، اســتقامت کــردن. صبر 
یعنی چشــم به هدف هــای دور و به افق هــای دور دوختن؛ 
چشــم دوختــن بــه هدف هــای دور. گاهــی انســان از یــک 
موّفقّیت نقد خرســند می شــود، خوشحال می شــود، گاهی 
ک این است که قانع می شود؛ این  مغرور می شــود، و خطرنا
ک اســت؛ این موجب می شــود که انســان در میدان  خطرنا
باقی نماند. نــه، هدِف دور را نــگاه کنید، قّله را نــگاه کنید؛ 
ببینید پیام حقیقی انقالب و نظام اســالمی چیســت و مّلت 
ایــران را و اّمــت اســالمی را و در نهایــت جامعــه  بشــری را به 
ســمت چه هدفــی می خواهــد حرکــت بدهد؛ بــه آنجــا نگاه 
کنید. حرکت انقالب اسالمی یک چنین صبری را الزم دارد. 
شما نگاه کنید؛ در دوران صدر اســالم، در آن دهه های اّول 
که ســختی زیاد بود - به خصــوص در دوران پیامبر اعظم - 

    1. چه وقت دشمن نمی تواند به ما زیان برساند؟
در ضمِن آیاتی که در مورد دشــمنان عنود اســالم و جامعه  اسالمی اســت، چندین آیه  درباره  
دشــمنان و لبریــز از بغض و کینــه  اســالم و مســلمین و پیامبر اســت. »َقد َبــَدِت الَبغَضــاُء ِمن 
کَبــُر« بعد از آن که  ایــن خصوصّیات را در مورد این دشــمنان  َافواِهِهم َو ما ُتخفــی ُصدوُرُهم َا
ذکر می کند که این دشمنان، خصوصّیاتشان منطبق است با خصوصّیات همین دشمنانی 
که امــروز شــما داریــد و مّلــت مســلمان ایــران دارد و ایــران اســالمی دارد که واقعــًا »َقــد َبَدِت 
گر شــما  کَبُر« یا »ِان ُتِصبَک َحَســَنٌة َتُســؤُهم« ا الَبغَضاُء ِمــن َافواِهِهم َو مــا ُتخفــی ُصدوُرُهم َا
یک افتخــاری به دســت بیاوریــد، یــک موّفقّیتی بــه دســت بیاورید، آن هــا عمیقــًا ناراحت 
می شــوند - و بعد از آن که این آیات ذکر می شــود، در پایان، قــرآن این جــور می فرماید که »َو 
ُکم َکیُدُهم َشــیًئا« این یک قانون -قانون آفرینش- اســت. صبر و  قوا ال َیُضّرُ ِان َتصِبــروا َو َتّتَ

کردن خاموش 
آتــــش اختــــالف

تبیین تازه ای از معنای تقوا

احمد  بختیاری
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صبر کردند، ایســتادگی کردند، مقاومت کردند؛ نتیجه این 
شد که با وجود نابسامانی ها و ناهنجاری هایی که برخالف 
دســتور حقیقی اســالم انجام گرفته بود، اّما اوج تمّدن بشــر 
در قــرن ســّوم و چهــارم هجــری متعّلق بــه مّلت مســلمان و 
گر صبر  کشورهای اســالمی اســت. قضّیه این جوری است؛ ا
گر شــما امروز ایستادید،  کردیم، افق های دور مال ماســت؛ ا
نســل های آینده به آن قّله دســت خواهند یافــت. آن ها به 
قّله می رسند اّما این هنر شماســت، این کار شماست. البّته 
مــن امیدوارم بــه توفیــق الهی شــما جوان هــای امــروز هم، 
نســل امروز هــم، آن روز را مشــاهده کنیــد و به توفیــق الهی 
مشــاهده خواهید کــرد. انقــالب، ریشــه دار اســت، آینده دار 

است و نیازمند استمرار است. این صبر.«
خصــوص  در  سخنرانی هایشــان  از  یکــی  در  ایشــان 
ویژگی هــای صبر، ضمن اشــاره به ماجراهای صدر اســالم و 
همچنین مسیری که امام خمینی)ره( پیمودند، این گونه 
کید فرمودند: »خداوند متعــال در اول بعثت پیغمبر چند  تأ
خط اساســی را جلوی پــای رســول گرامی خود گذاشــت که 
با توجه بــه این چند خــط و چند جهت گیری مهــم، پیغمبر 
کرم بتوانــد این  بار ســنگیِن بی نظیر را تحمل کنــد. یکی از  ا
این خطوط، صبر بود؛ »و لرّبک فاصبر«. »بسم  اهَّلل  الّرحمن 
 الّرحیــم. یــا اّیهــا المّدّثر. قم فأنــذر. و رّبــک فکّبــر. و ثیابک 
فطّهــر. والّرجز فاهجــر. و التمنن تســتکثر. و لرّبک فاصبر«. 
خداونــد متعــال خط صبــر را جلــوی پیغمبــر گذاشــت. باید 
صبر کــرد. صبر یعنــی پایــداری، یعنی خسته نشــدن، یعنی 
گون بر سر راه همه  مغلوب مشکالت نشدن. مشــکالت گونا
 ما هست؛ باید مغلوب نشــویم. این درس را هم امام بزرگوار 
ما در عمل به مــا تعلیم کرد؛ صبــر کــرد. آن روزی که در این 
شــهر قم فریاد امام بلند شــد، جز جمع طلبه ای در پیرامون 
او، کســی یاور او نبود؛ غریب بود. امــام در وطن خود غریب 
بود، در شــهر خــود غریــب بــود؛ امــا ایســتادگی کرد. انــواع و 
اقســام فشــارها - فشــارهای مــادی و معنــوی - بــر آن مــرد 
بزرگوار آمد، اما ایســتاد - »المؤمن کالجبل الّراسخ التحّرکها 
لعواصف« - هیچ کــدام از ایــن تندبادها نتوانســت آن اراده 
 پوالدین، آن عزم راســخ را تکان دهد؛ ایســتاد. وقتی در قله 
چشمه ای می جوشــد، دامنه ها هم ســیراب می شوند. صبر 
او از او ســرریز شــد، دیگران هم صبر کردن را یاد گرفتند؛ لذا 
دیگران هــم صبرکردنــد. ملت بزرگ ایــران هم بــا این صبر 

توانست بر این همه توطئه فائق بیاید.«

    3. تقوا چیست؟
حضــرت آیــت اهَّلل خامنــه ای در ســخنان اخیرشــان دربــاره 
معنای تقوا در این آیه می فرمایند: »تقوا با معنای گســترده  
خــود در این آیه  شــریفه مــورد توّجــه قــرار گرفته اســت؛ هم 
به معنای عــاّم تقواســت؛ یعنی مراقبــت از خود بــرای عدم 
انحراف از جاّده  مستقیم شریعت اســالمی - که در بسیاری 
از جاها به کار رفته اســت - هم بــه معنای پرهیــز و مراقبت 
از خود در مقابل دشــمن، به قرینــه  آیات قبل از ایــن آیه که 
درباره  دشــمنان اســت. مراقب باشــید؛ در مقابل دشمنید. 
انسان در میدان جنگ یک جور زندگی می کند؛ در هنگامی 

که جنــگ نیســت، جور دیگــری زندگــی می کند. انســان در 
ســنگر یک  جــور می نشــیند، یک  جــور اســتراحت می کنــد، 
یک  جــور می خوابــد؛ در اتــاِق راحــِت داخِل خانــه  خود یک  
جور دیگــری می خوابــد و زندگی می کنــد. بدانیــد در مقابل 
دشــمنید؛ این را همه  ما باید بدانیم. تقوا به این معناست: 
مراقبــت از خــود در مقابلــه  بــا دشــمن، پرهیــز از اعتمــاد به 
دشــمن - به دشــمن اعتماد نکنید - تقوا به این معناست؛ 
به معنــای مراقبــت از حیلــه و مکر دشــمن اســت؛ نــه فقط 
بــه او اعتمــاد نکنیــد، بلکــه حّتــی ترفنــد او را هــم بفهمید، 
بدانیــد چــه کار دارد می کنــد، چــه حیلــه ای بــه کار می زند؛ 
آماده باشــید، مراقــب باشــید؛ حیله های دشــمن هم فقط 
حیلــه  نظامــی نیســت. و هم تقــوا به معنــای رعایــت تدبیر 
]است[؛ پرهیز از کار خالف قاعده و خالف عقالنّیت و پرهیز 
گر  از سســتی و ســهل انگاری؛ این شــد معنای آیه  شــریفه. ا
آن صبر و این تقوا را شــما جوانان عزیز و مســئوالن مســائل 
نظامــی و امنّیتــی و اقتصــادی و دیگــران در درجــه  اّول، و 
ســایر مردم و عموم مّلت ایران در درجه  بعــد به کار ببندند، 
َکیُدُهــم َشــیًئا« هیــچ ضربــه ای، هیــچ آزاری  ُکــم  »ال  َیُضّرُ
نمی تواننــد به شــما برســانند؛ و بــه توفیق الهــی همین هم 

خواهد بود.«
ایشــان در یکــی دیگــر از بیاناتشــان در خصوص تقــوا، این 
این گونــه توصیــف می فرماینــد: »غالبــًا وقتــی  را  ویژگــی 
گفته می شــود تقــوا و پرهیــزگاری، ذهن انســان مــی رود به 
ع و محرمــات و واجباتــی که دم دســت  رعایــت ظواهــر شــر
ماســت؛ نمــاز بخوانیــم، وجوهــات شــرعی مان را بدهیم، 
روزه بگیریــم، دروغ نگوییــم. البتــه این هــا مهــم اســت، 
همه اش مهــم اســت؛ لیکــن تقــوا ابعــاد دیگــری هــم دارد 
کــه غالبــًا مــا از این هــا غفلــت می کنیــم. در دعــای شــریف 
مکارم االخــالق یــک فقــره ای در توضیــح ایــن ابعــاد دیگــر 
هســت: »الّلهــم صــّل علــی محّمــد و الــه و حّلنــی بحلیــة 
الّصالحیــن و البســنی زینــة المّتقیــن«؛ از خــدای متعــال 
درخواســت می کند که پروردگارا! مــرا با زیــور صالحان زیور 
بده و بــا لباس پرهیــزگاران ملبــس کن. خــوب، این لباس 
ح جالب است: »فی  پرهیزگاران چیســت؟ آن وقت این شــر
بســط العــدل«؛ لبــاس پرهیــزگاران در گســتردن عدالــت، 
»و کظــم الغیــظ«؛ در فروبــردن خشــم، »و اطفــاء الّنائــرة«؛ 
کــه بیــن افــراد جامعــه  در فرونشــاندن آتــش؛ آتش هایــی 
برمی افروزنــد. این هــا تقواســت. »و ضــّم اهــل الفرقــة«؛ 
افرادی که از شــمایند، اما جدا شــدند، ســعی کنید این ها را 
گرد بیاورید. این جزو موارد تقواســت، که در دعای شــریف 
مکارم االخــالق - دعــای بیســتم صحیفه  مبارکه  ســجادیه 
- به آن اشــاره شــده اســت. این دعا، بســیار دعــای مهمی 
کــه همــه، به خصــوص  اســت. مــن عقیــده ام ایــن اســت 
کارگــزاران، باید ایــن دعــا را بخواننــد و در مضامینش دقت 
کنند؛ تعلیم دهنده اســت. »و اصــالح ذات البین«؛ به جای 
آتش افــروزی، خبرچینی، ایــن را به جــان آن انداختن، آن 
را در پوســتین این انداختــن، اصالح ذات البیــن کنند؛ بین 
بــرادران مؤمــن، بــرادران مســلمان، ایجــاد ائتــالف کننــد؛ 

این ها تقواست.«    

حضرت آیت اهلل 
خامنه ای: »بعضی 
یزند؛  از میدان می گر

یزند اّما  بعضی نمی گر
یج از میدان  به تدر
کناره می گیرند؛ این 
خالف صبر است. 
صبر یعنی پایداری 

کردن، در میدان 
ماندن، استقامت 
کردن. صبر یعنی 

چشم به هدف های 
دور و به افق های 

دور دوختن؛ 
چشم دوختن به 
هدف های دور. 

گاهی انسان از یک 
موّفقّیت نقد خرسند 
می شود، خوشحال 

می شود، گاهی 
مغرور می شود، و 

خطرناک این است 
که قانع می شود؛ این 

خطرناک است؛ 
این موجب می شود 
که انسان در میدان 

باقی نماند.«
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مســیر ســخن می گفتنــد. در آن دوران اختنــاق طاغــوت 
که فشــارها زیاد بود »کســانی می گفتند آقا »مشــت است و 
درفــش« بی خــود ایســتادگی می کنیــد، بی خــود مقاومت 
می کنید.« )1391/۵/2۵( اما از ســوی دیگــر امام خمینی 
)ره( و یــاران مبارزش در میــداِن مبارزه، ایســتادگی کردند 
و »می گفتند نــه، َصَدُقوا مــا عاَهــدوا اهَّلل َعَلیــه َفِمنُهم َمن 
َقَضی َنحَبه َو ِمنُهم َمــن َینَتِظــر.« )1391/۵/2۵( نتیجه  
ایــن صبــر و ایســتادگی، پیــروزی بــود و »خــدای متعــال 
حادثه ای را پیش آورد که در دنیــا هیچ کس باور نمی کرد؛ 
نه این که در ایران کســی بــاور نمی کرد، در دنیا هم کســی 
بــاور نمی کرد. کســی بــاور نمی کرد کــه آنچــه آمریکایی ها 
آن را جزیره  ثبات می دانند، این جور دســتخوش طوفانی 
بشــود که در نهایت به انزوای آمریکا، به انزوای استکبار، 
به انزوای انگلیس و عّمال و مزدورانشــان منتهی شــود.« 

)1391/۵/2۵(
ایــن تجربــه  روشــن و گران بهــا در چارچوب تفکر اســالمی 
توســط یک مبنــا و اصــل مســتحکِم اعتقادی پشــتیبانی 
می شــود؛ اصــِل »اعتمــاد به وعــده  الهــی« و نمونه  روشــن 
ایــن تجربــه همــان »پیــروزی انقالب اســالمی در شــرایط 

    تجربه روشن
ملت ایــران از دوران مبــارزه علیه رژیم وابســته  پهلــوی و حامیان مســتکبرش تجربه ای 
روشن و گران بها اندوخته اســت. بازخوانی تاریخ معاصر نشــان می دهد که »در کشور ما، 
در طول این حدود پنجاه یا شصت ســال - یعنی در دوره  حکومت پهلوی و مقداری قبل 
از آن - اّول انگلیس هــا، بعــد هــم آمریکایی هــا زمام امــور را در دســت داشــتند و هر کاری 
می خواستند می کردند.« )1/1/139۵( در چنین شرایطی طیف قابل توجهی از نخبگان، 
روشــنفکران و روحانیــون از »بی نتیجه بودن مبــارزه« و بی ثمــر بودن مجاهــدت در این 

گر صبــــور باشیم و متقــــی ا
هیچ زیانی به ما نمی رسد...

هادی سیادت

ملت ایران از سـال های پیش از پیروزی انقاب اسـامی همواره مورد دشـمنی و 
توطئه گری قدرت های استعمارگر و مستکبر و مشخصًا دولت آمریکا بوده و این 
دشـمنی پس از پیروزی انقاب نیز ادامه یافته اسـت. در مقابل این دشـمنی ها 
همـواره دو تفکـر »ایسـتادگی« و »سـازش« در داخـل کشـورمان مطـرح بـوده اسـت. رهبـر 
انقـاب اسـامی بـا اتـکاء بـر تجربیـات تاریخـی ملـت ایـران، معتقدنـد »سـازش« هزینـه ای 
به مراتب بیشتر و دردناک تر از »ایستادگی« در مقابل زورگویی ها داشته و دارد و همچنین 
ایسـتادگی در مقابـل توطئـه  دشـمن، دسـتاوردها و موفقیت هـای مهمـی بـرای ملـت ایـران 
در پـی خواهـد داشـت. پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر حفـظ و نشـر آثـار رهبـر معظـم انقـاب در 
یادداشـت زیـر بـه تبییـن ایـن گـزاره بـر اسـاس بیانـات حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای پرداختـه 

اسـت. 
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ناباورانه  ســال ۵۷ اســت کــه مصــداق تحّقق وعــده  الهی 
ایــن پیــروزی در پرتــو »صبــر و  بــود.« )1391/10/2۷( 
ایســتادگی در خــِط مبــارزه و مجاهــدت« و بــا »اعتمــاد به 
وعده  الهی« به دســت آمد؛ »خداى متعال وعده داده بود 
گر به خــداى متعال  گــر صبر کنیــد، ا گر مبــارزه کنید، ا که ا
توّکل کنید، در جایــی که گمــان آن را نمی بریــد و امید آن 
را ندارید، به شــما قدرت خواهیم داد؛ همین اّتفاق افتاد: 
کارى کرد،  مّلت ایران مبــارزه کرد، صبر کرد، ایســتاد، فدا
از دادن جان دریغ نکرد و اّتفاقــی افتاد که هیچ کس تصّور 

آن را نمی کرد!« )1393/3/21(
تجربه   ارزشــمنِد ملت ایران در ســال های پــس از پیروزی 
انقــالب اســالمی نیــز تــداوم یافتــه اســت. در حالــی  کــه 
قدرت هــای اســتکباری از هیــچ دشــمنی و خباثتــی علیه 
ملت ایران و نظام اســالمی خــودداری نکردند، جمهوری 
اســالمی توانســته با اتکا به پشــتوانه و حمایــت مردمی در 
میدان بمانــد. به عنوان یک نشــانه  آشــکار، می تــوان به 
ناتوانی چهل ســاله  ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی 
اشــاره کرد. همگان دیدند »چهل ســال اســت کــه یکی از 
قدرت هــای  رذل تریــن  و  بی رحم تریــن  ک ترین،  ســّفا
دنیا یعنی آمریکا در مقابل مّلت ایران مشــغول کارشــکنی 
و شــرارت اســت و نتوانســته اســت به این مّلت زیانی وارد 
کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند.« )139۷/4/9( در این 
شــرایط »ادامه  انقالب اســالمی و توانمنــدی و قدرتمندی 
و پیشــرفت افزایش یابنــده  آن به رغــم همــه  تندبادهــا و 
فشــارهای ســنگین و دشــمنی عمیــق دنیــای اســتکبار، 

مصداق عملی شدن وعده  الهی است.« )1391/10/2۷(

    دو جور انسان، دو جور تفکر
ســلطه گر  دولــت  مشــخصًا  و  مســتکبرین  دشــمنِی  امــا 
آمریــکا علیه ملت ایــران و نظــام برآمده از انقالب اســالمِی 
ایــن ملــت تمــام شــدنی نیســت و ادامــه دارد. در چنیــن 
ع نگاهی کــه در دوران مبــارزه علیه  شــرایطی همان دو نو
ح بــود و به آن اشــاره شــد، بــاز هم  رژیــم ستم شــاهی مطر
ح اســت. امــروز هــم »یــک عــّده هســتند کــه وقتــی  مطــر
هیمنه  آمریــکا را می بینند، قــدرت نظامــی او را می بینند، 
قــدرت دیپلماســی او را می بیننــد، قــدرت تبلیغاتــی او را 
می بینند، پول فــراوان او را می بینند، مرعوب می شــوند؛ 
می گویند ما کــه نمی توانیم کاری بکنیــم، چرا بی خودی 
نیروهایمــان را هــدر بدهیم؟ این جــور افراد االن هســتند، 
در زمان انقالب ما هم بودنــد. ما مواجه بودیــم با افرادی 
کــه می گفتنــد آقــا بی خــود چــرا خودتــان را  از ایــن قبیــل 
زحمــت می دهید؛ بــه یــک حّداقّلــی قانــع شــوید و قضّیه 
را تمام کنیــد. یک عــّده این جــور بودنــد. یک عــّده  دیگر 
هســتند که نه، قــدرت دشــمن را با قــدرت خــدای متعال 
مقایســه می کننــد، عظمــت دشــمن را در مقابــل عظمــت 
پروردگار قرار می دهند؛ آن وقــت می بینند که این ها حقیر 
محضند، این ها چیزی نیســتند. وعده  الهی را هم راست 
می شــمرند، حســِن  ظن بــه وعــده  الهــی دارند؛ ایــن مهم 
اســت. خدای متعال به ما وعده کرده اســت: »َو َلَینُصَرّنَ 

اهَّلُل َمن َینُصُره ِاّنَ اهَّلَل َلَقِوٌی َعزیز«؛ این وعده  قطعی است.« )1389/12/1(
بر همین اساس افرادی که تفکرشــان برآمده از آموزه های اسالمی نیست از »هزینه های 
چالش با مســتکبرین« صحبت می کننــد و »عقالنّیــت را در این می داننــد و می گویند که 
چالش با قدرت ها هزینه دارد.« )139۶/3/14( و نســخه  »تســلیم« را برای ملت و نظام 
اســالمی تجویز می کننــد. آن هــا معتقدند »تســلیم شــویم تــا دشــمن علیه مــا موذیگری 
نکنــد.« )139۷/4/9( اما »نمی دانند که هزینه  تســلیم شــدن به مراتب بیشــتر از هزینه  
مقاومت کردن و ایســتادگی کردن اســت. بله، ایســتادگی کردن ممکن اســت هزینه ای 
داشته باشــد، اّما دســتاوردهای بســیار بزرگی دارد که صدها برابِر آن هزینه برای مّلت ها 
ارزش دارد؛ اّما تسلیم شدن در مقابل دشــمن عنود و لجوج و خبیث، جز لگدمال شدن، 
جز ذلیل شــدن، جــز بی هوّیت شــدن هیــچ اثــری نــدارد.« )139۷/4/9( و البتــه در این 
زمینه نیز تجربیات روشــنی پیش  روی ماســت. یکــی از نمونه هایی که امــروز ملت های 
دنیا به وضــوح دیدند، ماجرای دوشــیدن عربســتان توســط آمریــکا بود. عربســتانی که 
بهترین روابط را با آمریکا بین کشورهای منطقه دارد و برنامه های خود را کاماًل بر اساس 
سیاســت های ایاالت متحده تنظیم می کند. در این ماجرا »دولت ســعودی برای این که 
با رئیس جمهور جدید آمریکا بتواند سازش بکند، مجبور می شــود بیش از نیمی از ذخایِر 
موجودی مالــی خــودش را در خدمــت هدف هــا و طبق میــل آمریــکا هزینه کنــد. این ها 
هزینه نیســت؟ ســازش هم هزینــه دارد.« )139۶/3/14( این ماجرا، یکــی از مصادیقی 

است که بر هزینه داشتن سازش گواهی می دهد.
از طــرف دیگــر، چالــش و ایســتادگی در برابــر قدرت هــا هــم طبیعتــًا دارای هزینه هایــی 
گر منطبق  گر عقالئی باشد، چالش ا هست، اما بر اســاس تفکر و اعتقاد اســالمی »چالش ا
گر با اعتمادبه  نفس باشــد، هزینه اش بــه مراتب کمتر از هزینه  ســازش  با منطق باشــد، ا
است.« )139۶/3/14(  این قانون الیتخّلف پروردگار است که فرمود: »َفال َتِهنوا َو َتدعوا 
ــلِم َو َانُتُم ااَلعَلــوَن َو اهَّلُل َمَعُکــم َو َلن َیِتَرُکم َاعماَلُکم«؛ سســت نشــوید، دعوت به  ِاَلی الّسَ
ســازش با دشــمن نکنید، خــدای متعال شــما را برتر قــرار داده اســت و برتر هســتید »َو َلن 
َیِتَرُکــم« - یعنــی »َلــن َینُقَصُکــم« - خــدای متعــال بــرای شــما کــم نمی گــذارد در مقابل 
مجاهدتــی کــه انجــام داده اید، پــاداش ایــن مجاهــدت را به طور کامــل به شــما خواهد 

داد.« )9/4/139۷(

    به شرط صبر و تقوا
امروز ملــت ایران بــرای موفقیــت در عرصه  مقابله بــا توطئه ها و نقشــه های دشــمن نیاز 
مبرمــی بــه »برخــورد عقالنــی« دارد و البتــه اولیــن کاِر عقــل، اســتفاده از تجربه هاســت؛ 
»]اولین کار عقل این اســت کــه[ بایــد از تجربه ها اســتفاده کنــد.« )139۵/4/12( برای 
رســیدن به تصمیِم صحیح و اقداِم مناســب، باید به تجربیات گذشته خودمان مراجعه 
گــر از تجربه ها درس نگرفتیــم، قطعًا ضرر  کنیم؛ »مــن جّرب المجّرب حّلت بــه الّندامة؛ ا
خواهیم کــرد.« باید تجربه هــا را در مقابل چشــم خودمــان بگذاریم، مالحظــه کنیم و از 

این تجربه ها درس بگیریم. )139۷/3/2(
دو تفکــر »ایســتادگی« و »ســازش« در عرصه  عمــل امتحان خــود را پس داده انــد؛ تجربه 
نشان داده ایستادگی در مسیر حق، به شــرط عمل به الزاماِت این حرکت، قطعًا پیروزی 

را به ارمغان می آورد.    

......
رهبر معظم انقالب :  

ین و  ین، بی رحم تر »چهل سال است که یکی از سّفاک تر
ت ایران 

ّ
یکا در مقابل مل ین قدرت های دنیا یعنی آمر رذل تر

ت 
ّ
مشغول کارشکنی و شرارت است و نتوانسته است به این مل

یانی وارد کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند.« ز
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تقـوا در اندیشـه دینـی مـا منظومـه ای منسـجم از رفتارهـا و گفتارهـای مبتنـی 
بـر مراقبـت از خـود اسـت کـه در همـه مقاطـع زندگـی دنیـوی تأثیـر فـراوان دارد و 
موضوعـی نیسـت کـه فقـط مربـوط بـه زندگـی اخـروی باشـد. حضـرت آیـت اهلل 
العظمـی خامنـه ای، رهبـر معظـم انقـاب اسـامی، در بیاناتشـان در سـال های مختلـف 
ضمـن تبییـن ایـن مفهـوم، جنبه های متفاوت آن را تشـریح نموده اند. مطلـب زیر برگرفته از 

فرمایشـات ایشـان در سـنوات گذشـته دربـاره همیـن موضـوع اسـت. 

اســت همــه این هــا در تقــوا باشــد، امــا هیچ کــدام از آن هــا 
معنای تقوا نیســت. تقــوا، یعنــی مراقب خود بــودن. تقوا، 
یعنــی یــک انســان بداند کــه چــه کار می کنــد، و هــر حرکت 
کنــد؛ مثــل  خــودش را بــا اراده فکــر و تصمیــم انتخــاب 
انســانی که ســوار بر یک اســب رهوار نشســته، دهانه اسب 
در دســتش اســت و می داند کجا می خواهد بــرود. تقوا این 
گر ما تقوا را با همین معنا در نظــر بگیریم، به نظر  اســت... ا
من راحــت می شــود راه را طی کــرد. البته باز هــم نه آن طور 
که خیلی راحت باشــد؛ به هرحال، می شــود، ممکن است، 
واقعًا عملی اســت که یک جــوان راه اســالمی زندگی کردن 

را پیدا کند.

     شرط توفیق
تقــوا چیســت و چگونــه می شــود در ابعــاد مختلــف زندگی، 
باتقــوا بود؟ تقــوا، عبارت اســت از اجتناب و پرهیــز از خطا، 
کــی و انحــراف از راه پیروزی از  گناه، اشــتباه، آلودگــی، ناپا
هوس ها و دل ســپردن به خط مســتقیم تکلیــف و وظیفه. 
در میدان هــای مختلــف، همــه باید باتقوا باشــند تــا موفق 
بشــوند. تقوا، شــرط توفیق در هــر راهی اســت؛ مخصوص 
دیــن هــم نیســت؛ منتهــا تقــوای دینــی، روشــن، واضــح، 
شــیرین و خوش عاقبــت اســت. از یــک کــودک و نوجــوان 
که مشــغول تحصیل و درس خواندن اســت، تــا یک خانم 
کدبانــوی خانه، تــا هــر انســانی کــه در محیطی به شــغل و 

     اولین مرتبه تقوا
معنــای تقــوا این اســت که هــر آنچه را خــدای متعــال بر انســان تکلیــف کرده اســت انجام 
بدهــد؛ واجبــات را به جــا بیــاورد و محرمــات را تــرک کنــد. ایــن، اولیــن مرتبــه  تقواســت. 
محرمــات الهــی را بایــد شــناخت و دور و بــر آن نچرخیــد و نگشــت. شــیطان وسوســه گر 
اســت. وقتی که روحیه تقــوا، دل ســپردن به خــدا، معامله بــا خدا، یــاد خدا و توجــه، ذکر، 
دعــا وتــوکل، در دل ایــن جــوان بســیجی مؤمن - چــه دانشــجو،چه طلبــه، چه قشــرهای 
دیگر، چه شــهری، چه روســتایی - جا گرفت و رشــد کــرد، آن وقت همان صف مســتحکم 
مرصوصی اســت که هیــچ قدرتی توانایــی تــکان دادن آن را نــدارد. این، ضامن پیشــرفت 

هدف های اسالم و انقالب است؛ قدر این را باید دانست.

     مراقبت از خود
البتــه در قــرآن یــک نکتــه بســیار اساســی هســت - بد نیســت مــن ایــن را بــه شــما جوانان 
عزیــز بگویــم - و آن توجه دادن به تقواســت. وقتــی که افــراد می خواهند پیش خودشــان 
تصویری از تقوا درســت کنند؛ به ذهنشــان نماز، روزه، عبــادت، ذکر و دعــا می آید. ممکن 

صراطی به سمت بهـــــشت
سمیه رستمی
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بــه کاری اشــتغال دارد، هر کــدام از این ها باید تقوا داشــته 
باشند تا بتوانند راه را درست بروند و به مقصود برسند.

     عاقبت از آِن مّتقین است
کــه بــه طــور دایــم مراقــب  تقــوا هــم معنایــش ایــن اســت 
حــرکات، اعمال،رفتار و گفتــار خودتان باشــید و خود را رها 
نکنیــد. ایــن مراقبت، خیلــی بــرکات دارد. همیــن مراقبت 
اســت که انســان را در صراط مســتقیم الهی حفــظ می کند. 
بر اثر تقواســت که همه چیز به دســت می آید. ایــن مطلب، 
گــر تحلیلگــران اهل  مطلب قرآنی اســت؛ چیزی اســت که ا
معرفت و آشــنا با این مســائل بنشــینند مطالعه کنند، تمام 
الت عقالنــی قابــل تبییــن اســت؛ نــه این کــه  آن بــا اســتدال
بخواهیــم یــک مطلــب مثــاًل غیبــی را همین طــور عــرض 

کنیم؛ واقعًا قابل تبیین است.
کــه یــک فــرد یــا یــک جامعــه، در  تقــوا مایــه ایــن اســت 
بشــود »والعاقبــه  وارد می شــود، موفــق  کــه  هــر میدانــی 
للمتقیــن«، عاقبــت ایــن ســیر عظیــم تاریخــی و جهانــی، 
متعلــق بــه متقیــن اســت. آخــرت هــم متعلــق بــه متقیــن 
اســت، عاقبــت همیــن دنیا هــم متعلــق بــه متقین اســت. 
گــر باتقــوا نبــود، در طــول ایــن مبــارزه نمی توانســت  امــام ا
آن منش و شــخصیتی را از خــود بروز بدهد که بــرای چنین 
حرکت عظیمی محور بشــود و کار به این جــا منتهی گردد. 

تقوای او، او را به این جا رساند. تقوای او، او را حفظ کرد.
گــر در نظامــی، مســئوالن نظــام باتقوا باشــند، فســاد برآن  ا
گر در یک جبهه جنگ، مســئوالن  نظام راه پیدا نمی کند. ا
و فرماندهــان باتقوا باشــند - یعنــی همین مراقبــت دایمی 
از خود - موجب می شــود که هیچ خســارتی وارد نشــود. نه 
گر نیروهــا نابرابر بــود، دشــمن احیانًا به پیشــروی  این کــه ا
نائل نخواهد شــد- چرا، خواهد شــد - اما ایــن تقوا موجب 
می شــود کــه در موقــع نابرابــری، کاری بکنیــد کــه انســان 
گــر غفلــت نکنید و کار  در موقع برابــری خواهد کــرد؛ یعنی ا
نابجایی ســر نزنــد، آن کاری کــه در آن هنگام بایــد انجام 

گر انجام بدهید، خسارت حاصل نخواهد شد. داد، ا

     مؤثر در همه میدان های زندگی
تقوا - این عامل عظیم - در همــه میدان های زندگی مؤثر 
اســت. شــما ببینیــد در قــرآن چقــدر راجع بــه تقــوا صحبت 
شــده اســت. همه اش برای این نیســت که وقتــی مردید و 
به آن دنیا رفتیــد، خدا به شــما اجر خواهــد داد؛ نخیر، تقوا 
زندگی این نشــئه را اداره می کند. اداره صحیح زندگی این 
نشئه اســت که آن نشئه را می ســازد. نداشــتن تقوا موجب 
می شــود که انســان دچــار غفلــت بشــود. غفلت، انســان را 
با مغز به زمیــن می زنــد. امیرالمؤمنیــن)ع( تقوا را به اســب 
راهوار نجیــب در اختیار تشــبیه می کند کــه صاحبش بر آن 
می نشــیند و آن را هدایت می کند و آن اسب هم بدون هیچ 
دغدغــه ای، صاحــب خــود را بــه آن جایــی کــه بایــد ببرد، 
می بــرد. و خطــا را کــه مقابل تقواســت؛ به اســب ســرکش و 
نانجیــب و ناهمــواری تشــبیه می کنــد که وقتــی صاحبش 
نشست، افســار را از دســت او می کند و او را به جایی می برد 

کــه نمی خواهــد و اراده نــدارد بــرود؛ مثــاًل او را بــه زمیــن 
می کوبد.

     سربلندی ملت
گر امروز در جامعه ما، کســانی به فکر سوءاستفاده باشند؛  ا
بــه جــای رفــاه ملــت، رفــاه خودشــان را در نظــر بگیرنــد و 
کرده انــد.  بی اعتنــا بــه منافــع ملــت باشــند، بی تقوایــی 
کســانی که در میان مــردم مســئولیت های بزرگــی بر دوش 
گــر وقــت و عمــر خودشــان را در غیــر راه انقــالب و  دارنــد، ا
مصــرف  اســت  برعهده شــان  کــه  انقالبــی ای  مســئولیت 
کرده انــد. دل ســپردن بــه هوس هــا  بکننــد، بی تقوایــی 
و لذت هــای آنــی زندگــی و پیــروی از آن هــا، وقتــی کــه بــا 
پیمودن هدف هــای واال و بلنــد منافــات دارد، بی تقوایی 
زانــو  بــه  را  ملــت  یــک  کــه  اســت  اســت، همــان چیــزی 
درمی آورد، و تقوا آن چیزی اســت کــه یک ملت را ســربلند 

می کند. ما به تقوا احتیاج داریم.
کــه لطــف و رحمــت خــدا  بــرادران و خواهــران! تقواســت 
را بــه شــما متوجــه می کنــد. تقــوا و پرهیــزگاری و جدیــت 

در راه خداســت کــه بــرکات الهی را جلــب می کنــد؛ »و لو ان 
اهل القــری امنوا و اتقــوا لفتحنــا علیهم برکات من الســماء 
و االرض« تقــوا، شــما را در مقابــل اســتکبار و قدرت هــای 
ظالم پیــروز می کند. تقوا، پیام شــما را در ذائقــه ملت های 
پیــروزی  هــم هرچــه  حــاال  تــا  شــیرین می کنــد.  مظلــوم 
و  باتقواهــا  تقــوای  از  ناشــی  اســت،  بــوده  پیشــرفت  و 

پرهیزگاران بوده است.
هرچــه میــزان تقــوای ملــت مــا از لحــاظ کیفیــت و کمیــت 
افــراد باتقــوا باالتر بــرود، پیــروزی و موفقیــت ما ســریع تر و 
زودتر خواهد بود. لــذا در نمازهای جمعــه، خطبای جمعه 
موظفنــد که هــر هفته مــردم را به تقــوا دعــوت کنند؛ چون 

این حرف کهنه شدنی نیست.

تقوا مایه این است 
که یک فرد یا 

یک جامعه، در 
هر میدانی که وارد 

می شود، موفق بشود 
»والعاقبه للمتقین«، 

عاقبت این سیر 
یخی و  عظیم تار

جهانی، متعلق به 
متقین است. آخرت 
هم متعلق به متقین 

است، عاقبت همین 
دنیا هم متعلق به 

متقین است
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بنیانگـذار انقـاب اسـامی، امـام خمینـی)ره(، در کتـاب »شـرح چهـل حدیـث« 
بیـان فرموده انـد و  را  ارزشـمندی  نـکات  درخصـوص معنـای تقـوا و مراتـب آن 
زیـر  کرده انـد. مطلـب  راه حـق تشـریح  بـرای سـالکان  را  آن  مقامـات مختلـف 
تلخیصـی از نوشـته های ایـن کتـاب اسـت کـه توسـط مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 

خمینـی)ره( منتشـر شـده اسـت. 

     آتشی زیرخاکستر
همان گونه که بدن، صحت و مرضی دارد و عالج و معاِلجی، نفس و روح آدمیزاده نیز صحت، 
مرض، عالج و معالجی دارد. صحت و سالمت آن عبارت است از اعتدال در طریق انسانیت، و 

مرض و سقم آن، انحراف از طریق انسانیت است.
اهمیت توجه به امــراض روحی، اهمیــت امراض نفســانی)روحانی(، هــزاران درجه بیشــتر از 
امراض جســمانی اســت؛ زیرا که امراض جســمانی، در نهایت انســان را به حلول موت منتهی 
می نمایــد و همیــن کــه مــرگ آمــد و توجه نفــس از بدن ســلب شــد، تمــام امــراض جســمانی و 
گر  خلل های مادی از او مرتفع می شــود و هیچ یک از آالم بدنی بــرای او باقی نمی ماند؛ ولیکن ا
خدای نخواسته دارای امراض روحی و اسقام نفسی باشد، به محِض سلب توجه نفس از بدن 
و حصول توجه به ملکوت خویش، ســرآغاز پیدایش امراض آن است. توجه به دنیا و تعلق به 
آن، مثل مخدرهایی است که انسان را از خود بی خود نموده، و سلب عالقه روح از دنیای بدن 
باعث به خود آمدن آن اســت و همین که به خود آمــد، آالم و امراضی که در باطن خود داشــته 
کســتر پنهان  به او هجوم می آورد و تمــام آن ها که تا آن وقت مخفی بود و مثل آتشــی در زیر خا
گر زایل شــدنی  بود، هویدا می گــردد و آن امراض و آالم یا از او زایل نمی شــود و مالزم اوســت، یا ا

طریق انسانیت
تقوا ما را به کجا رهنمون می کند؟

حامد فرجی

     منشأ تمام خیرات و برکات
گر ملتــی یا فــردی دارای تقوا بــود، تمام خیــرات دنیا  ا
و آخرت بــرای او جلــب خواهد شــد. فایده  تقــوا، فقط 
بــرای کســب رضــای پــروردگار و نیل بــه بهشــت الهی 
در قیامت نیســت؛ فایــده تقوا را انســان باتقــوا در دنیا 
هــم می بینــد. جامعــه ای کــه باتقواســت، جامعــه ای 
کــه راه خــدا را بــا دقــت انتخــاب می کنــد و با دقــت نیز 
در آن راه حرکــت می کنــد، از نعــم الهــی در دنیــا هــم 
برخوردار می شــود، عزت دنیوی هم به دست می آورد 
و خــدا علــم و معرفت در امــور دنیا هــم بــه او می دهد. 
کــه در راه تقــوا حرکــت می کنــد، فضــای  جامعــه ای 
زندگی آن جامعه، فضای ســالم و محبت آمیز و همراه 

با تعاون و همکاری بین آحاد جامعه است.

     کلید خوشبختی دنیوی و اخروی 
اســت.  اخــروی  و  دنیــوی  خوشــبختی  کلیــد  تقــوا، 
رنج هــای  و  ســختی ها  انــواع  از  کــه  گمــراه  بشــریت 
بی تقوایــی،  چــوب  می نالــد،  اجتماعــی  و  شــخصی 
کــه  غفلــت، بی توجهــی و غــرق شــدن در منجالبــی 
کــرده اســت، می خــورد.  بــرای او فراهــم  شــهواتش 
جوامعــی که عقــب افتاده اند، حالشــان معلوم اســت. 
گرچــه از بعضــی جهات  جوامــع پیشــرفته عالم هــم، ا
کــه همــان هــم ناشــی از  خوشــبختی هایی دارنــد - 
هوشــیاری و بیــداری در بعضــی از امــور زندگــی اســت 
- اما دچــار خألهــا و کمبودهــای مرگباری هســتند که 
نویســندگان، گوینــدگان و هنرمنــدان آن ها، امــروز با 

صد زبان آن را بیان می کنند.
تقوا، وصیت اول و آخر پیامبران اســت. در سوره های 
کــه انبیای  مختلف قــرآن می خوانیــد، اولین ســخنی 
الهی بــه مــردم گفته انــد، توصیه بــه تقوا بوده اســت. 
گــر تقوا  گــر تقــوا باشــد، هدایــت الهی هــم هســت، و ا ا
نباشــد، هدایــت الهــی هــم بــه صــورت کامــل نصیب 
فــرد و جامعــه نمی شــود. خداونــد در یــک آیــه دیگر از 
ســوره حدید می فرمایــد: »یا ایهــا الذین امنــوا اتقوااهَّلل 
و امنــوا برســوله یؤتکــم کفلیــن مــن رحمتــه و یجعــل 
لکم نورا تمشــون به« تقــوا موجب می شــود که خدای 
متعــال نــوری را در قلب، زندگی و راه شــما قــرار بدهد، 
تا بتوانیــد در پرتــو آن نــور حرکــت کــرده و راه زندگی را 
پیــدا کنید. بشــر نمی توانــد با ســردرگمی حرکــت کند. 
بدون شــناختن مقصد و هدف، حرکت انسانی میسور 
نیســت. این نوری کــه می تواند هدف، ســرمنزل و راه 
را به ما نشان بدهد، ناشــی از تقوا و پرهیزگاری است. 
توصیه همه انبیــا و اولیا به تقواســت. مادامی که تقوا 
و عمــل صالــح را حفــظ می کنیــد، تمــام قدرت خــدا در 
اختیار شماســت. مادامی که شــما ایمــان، تقوا و عمل 
صالــح را بــرای خودتان حفــظ می کنیــد، تمــام قدرت 
خــدا، تمــام نوامیــس طبیعــت و تمــام امکانــات یــک 

گروه برگزیده در اختیار شماست.   
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باشد، پس از هزاران سال، تحت فشارها و زحمت ها و آتش ها 
و داغ ها مرتفع می شــود... قال تعالی: »َیــْوَم  ُیْحمی  َعَلْیها فی  
َم َفُتْکوی  ِبها ِجباُهُهْم َو ُجُنوُبُهْم َو ُظُهوُرُهم « )توبه،  ناِر َجَهّنَ

)3۵
انبیا علیهم السالم همانند اطّبای مشــفق و دلسوزی هستند 
کــه بــا کمــال شــفقت و عالقه منــدی بــه صحــِت انســان ها، 
گونی به مناســبت حال بیماران برای آن ها  نســخه های گونا
می دهنــد و آن هــا را بــه طریــق هدایــت، رهنمون می شــوند. 
منزله اعمــال روحی و قلبــی و اعمــال ظاهری و بدنــی، منزله 
دوای امراض اســت، همان گونه که تقوا در هر مرتبه از مراتب 
آن، همچــون پرهیــز از چیزهــای مضر بــرای مرض اســت؛ تا 
پرهیز در کار نباشد، ممکن نیست که مرضی به سالمت مبدل 

شود و نسخه طبیب مؤثر افتد.
در امــراض جســمانی گاهــی ممکــن اســت کــه بــا ناپرهیــزی 
جزئی، بــاز دوا و طبیعت غالب آیــد و صحت بازگــردد؛ زیرا که 
طبیعــت، خــود حافــظ صحــت اســت و دوا یــاور آن؛ ولیکــن 
در امــراض روحــی، امر خیلــی دقیق اســت؛ زیــرا کــه از اّول امر 
طبیعــت بــر نفــس چیــره شــده و وجهــه نفــس رو بــه فســاد و 
ــوء« )یوســف، ۵3( از  ّمــاَره بالّسُ

َ
فَس َل ــا لّنَ منکوس اســت: »إّنَ

این جهــت به مجــرد ناپرهیزی، امــراض بر او غلبــه می کند و 
رخنه هــا از اطراف بر او باز می شــود تــا صحت را به کلــی از بین 

ببرد.

     مقام اول تقوا
پس، انســانی که شــفیق به حال خود و عالقه مند به صحت 
اســت، پــس از تنبــه بــه این کــه راه چــارٔه خالصــی از عــذاب 
الیم، منحصــر بــه دو چیز اســت: یکی اتیــان بــه مصلحات و 
مســتصّحات نفســانی و دیگــر پرهیــز از مضــرات آن و معلــوم 
اســت که ضرر محّرمات در مفاسد نفســانی از همه چیز بیشتر 

اســت و به همین ســبب محّرم شــده اند. همچنین واجبات 
در مصلحات از هر چیز مهم تر اســت و به همین جهت واجب 
شده اند. بدان که مهم ترین این دو، تقوای از محّرمات است 
و اهل ســلوک نیز این مقام را بر مقام اّول مقدم می شــمارند و 
از مراجعه به اخبــار و آثار و خطب نهج البالغه واضح می شــود 
که حضرات معصومین علیهم السالم نیز به این مرحله بیشتر 
اهمیــت داده انــد. پــس ای عزیــز! ایــن مرحلــه اّول را خیلــی 
گــر قدم اّول را درســت  مهم شــمار و بر امر آن مراقبــت نما که ا
برداشــتی، امید وصول به مقامات دیگر است واال رسیدن به 

مقامات، ممتنع و نجات، بسیار مشکل می شود.

     مقام دوم تقوا
بدان که اوایل امر، قدری کار  سخت و مشکل می نماید؛ ولی 
پــس از چندی مواظبــت، زحمت بــه راحت مبدل می شــود و 
مشــقت بــه اســتراحت؛ بلکه بــه یک لــذت روحانــی خالصی 
تبدیل می شــود که اهلش آن لذت را با جمیع لذات معاوضه 
نکنند. ممکن است انشاءاهَّلل پس از مواظبت شدید و تقوای 
کامل از این مقام به مقام تقوای خواص ترقی کنی که آن تقوا 
از لذت های نفسانی است؛ زیرا لذت روحانی را که چشیدی، 
کم کــم  از لذات جســمانی منصــرف می شــوی و از آن ها پرهیز 
می کنــی، پــس راه بر تو ســهل و آســان می شــود، و باالخــره به 
جایی می رسی که لذات فانی نفسانی را چیزی نمی شماری؛ 
بلکه از آن ها متنفر می شــوی و زخارف دنیا در چشمت زشت 
و ناهنجار می آیــد، و به طــور وجدانی، درک می کنــی که از هر 
یک از لذات این عالم در نفس، اثری و در قلب، لکه ســیاهی 
حاصل می شــود که باعث شــدت انس و عالقه بــه این عالم 
می شود، و این خود، اسباب اخالد ]میل جاودانگی[ در زمین 
می گــردد و در حین ســکرات مــوت )لحظات جــان دادن( به 
ذلت، ســختی، زحمت و فشــار مبدل می گردد؛ زیرا که عمده 
ع]جدا شــدن[ روح و شدت آن بر اثر  سختی سکرات موت و نز
همین لذات و عالقه به دنیاســت. وقتی انســان این معنی را 
به طور وجدانی درک کــرد، لذات این عالــم از نظرش به کلی 
می افتد و از تمام دنیا و زخــارف آن متنفر و گریزان می شــود و 

این خود، ترقی از مقام دوم به مقام سوم تقواست.

     مقام سوم تقوا
پــس، راه ســلوک إلــی اهَّلل آســان می شــود و طریــق انســانیت 
بــرای او روشــن و وســیع می گــردد، و قــدم او کم کم قــدم حق 
و ریاضــت او ریاضــت حــق می گــردد، و از نفــس و آثــار واطــوار 
آن گریزان می شــود و در خود عشــق به حق مشــاهده می کند 
و بــه وعده هــای بهشــت و حــور و قصــور قانــع نمی شــود، و 
مطلوب دیگــری طلــب می کنــد و از خودبینــی و خودخواهی 
متنفر می گردد. پــس، از محبت نفــس، پرهیز می کنــد و تقوا 
پیشــه کند و از توجه به خــود و خودخواهی می پرهیــزد و این 
تقوای از خودخواهی و خودبینی، مقامی بس شامخ و رفیع و 
نخستین مرتبه حصول روایح والیت است و حق تعالی او را در 
کنف لطف خود جــای می دهد و از او دســتگیری می فرماید و 
مورد الطاف خاصه حق واقع می شود و آنچه پس از این برای 

ج است.     خ می دهد از حوصله تحریر، خار سالک ر

انبیا علیهم السالم 
همانند اطّبای 

مشفق و دلسوزی 
هستند که با 

کمال شفقت و 
عالقه مندی به 

صحِت انسان ها، 
نسخه های 

گوناگونی به مناسبت 
حال بیماران برای 

آن ها می دهند و 
آن ها را به طریق 
هدایت، رهنمون 

می شوند. منزله 
اعمال روحی و قلبی 

و اعمال ظاهری و 
بدنی، منزله دوای 

امراض است، 
همان گونه که تقوا 

در هر مرتبه از مراتب 
آن، همچون پرهیز از 
چیزهای مضر برای 

مرض است؛ تا پرهیز 
در کار نباشد، ممکن 
نیست که مرضی به 
سالمت مبدل شود 
و نسخه طبیب مؤثر 

افتد
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جامعـه  زنـده و رو بـه حرکـت، بـا »چالـش« مواجـه اسـت. در حرکـت اسـت کـه 
چالش هـا بـه سـراغ انسـان می آیـد. انسـانی کـه در پـای قلـه  کـوه ایسـتاده و از 
همـان پاییـن صرفـًا بـه قلـه نـگاه می کند که با مسـئله و چالشـی مواجه نیسـت؛ 
در مسـیر رفتـن بـه سـمت قلـه اسـت کـه چالش هـا بـه سـراغ انسـان می آیـد. چند صباحـی از 
شکل گیری جامعه نبوی نگذشته بود که »جنگ بدر« بر ایشان تحمیل شد و پس از آن هم 
جنگ هـا و چالش هـا پشـت سـر هـم. انقـاب اسـامی هـم همین طـور؛ ایـران تـازه از منجاب 
زمـان پهلـوی نجـات پیدا کرده و عزت یافته بود که درگیر آشـوب های ساخته شـده توسـط 
گروهک های معاند داخلی شد. پس از آن، جنگ سخت نظامی با رژیم بعث آغاز شد و در 
عین حال، تحریم های اقتصادی که بعدتر ابعاد بیشـتر و گسـترده تری نیز به خود گرفت، 
از سـوی دشـمنان بـر جامعـه  ایـران تحمیـل شـد. این اما پایـان ماجرا نبـود و تا به امـروز نیز، 

ایـن چالش ها همچنـان ادامـه دارد.

تقویت کرد؛ عزم و جزم آن ها را نســبت به مواجهه و مقابله 
تقویــت کــرد.« همین ها هــم بودند کــه از دل ایــن چالش، 
یــک فرصــت اســتثنایی بــرای جامعه  نبــوی خلــق کردند؛ 
به طوری  که بعد از آن، کفار و مشــرکان، جرأت رویارویی با 

مسلمانان را نداشتند.
گرچــه تحریم هــا در  در ایــران و در ســال های اخیــر نیــز ا
ظاهر به عنــوان یک چالش تهدیدزا محســوب می شــد، اما 
ریچــارد نفیــو در کتاب »هنــر تحریم ها« نشــان داده اســت 
کــه ایرانی هــا در مقطعــی، ایــن چالــش را تبدیــل بــه یــک 
فرصت برای خــود کردند. او چنیــن می نویســد: »ایرانی ها 
از فرصت ایجادشــده از تحریم های بین المللی برای ایجاد 
یک برنامه  اصالحاتی و آزادســازی اقتصــاد و مصون کردن 
آن در برابــر تحریم هــای خارجی اســتفاده کردند و درســت 
در همــان زمــان، ایــران تــالش می کــرد انســجام درونــی را 
از طریق دعــوت مردم بــه اقتصــاد مقاومتی و پایــان دادن 
بــه آثــار تحریم هــا از طریــق دور زدن آن هــا افزایــش دهــد. 
همچنیــن اقداماتــی نیز بــرای تالفــی تحریم ها انجــام داد 
نظیــر ممانعــت از پــرواز برخــی از شــرکت های هواپیمایــی 
اروپایــی بــه ایــران... تحریم هــا همچنیــن کمــک کردنــد 
اقتصــاد ایــران در مســیر مثبتــی قــرار بگیــرد. بــرای مثــال 
تــالش آمریــکا بــرای کاهــش صــادرات نفــت خام در ســال 
2012 و 2013 را در نظــر بگیریــد... اعمــال فشــار تحریم ها 
در این حوزه می توانســت به توســعه  بخش هــای غیرنفتی 

ایران بیانجامد، خصوصًا بخش سیمان.«

1. می گوینــد »چالش هــا« فی نفســه مســئله ای مذمــوم نیســتند، چگونگــی مواجهــه بــا آن 
اســت که می تواند آن چالش را به »تهدید« یا یک »فرصت« برای شــتاب بیشــتر به ســمت 
مقصــد تبدیــل کنــد. در ماجرای جنــگ احــزاب، عــده ای از مســلمانان، به محــض دیدن 
تهدیــد دشــمن و آرایــش جبهه  آن بــه وحشــت افتادنــد و تصــور کردند کــه کار تمام اســت. 
رهبــر معظــم انقــالب در ایــن بــاره می فرماینــد: »یعنــی یــأس و ناامیــدی و خودکم بینی در 
مقابل دشــمن و یک گرایش قلبی پنهان به دشــمن در آن ها وجود داشــت.« عده ای دیگر 
از مســلمانان امــا نه تنها نترســیدند، بلکــه گفتند: »هــذا ماَوَعَدَنــا اهَّلُل َو َرُســوُلُه َو َصــَدَق اهَّلُل 
َو َرســوُله...« همانی کــه پیغمبر بــه ما گفته بــود، همانــی که خدا گفتــه بود، همــان اّتفاق 
افتــاده؛ یعنــی آمــدن دشــمن و حمله  دشــمن، بــه جــای این کــه روحیــه  این هــا را تضعیف 
کند، »ما زاَدُهــم ِاّل ایماًنا َو َتســلیًما«، ایمانشــان را تقویت کرد؛ تسلیمشــان در مقابل خدا را 

هنر تبدیل چالش به فرصــــت
چگونه به تحقق آرمان های انقالب کمک کنیم؟

نادر رسولیان
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1. اواســط قرن بیســتم، اوج تبلیغ برنامه هــای مکتب نوســازی )مدرنیزاســیون( در جهان بود. 
بســیاری از کشــورهای توســعه نیافته، مخصوصًا کشــورهای آمریــکای التین، تحــت تأثیر این 
مــوج، الگــوی پیشــرفت خــود را مبتنــی بــر برنامه هــای مدرنیزاســیون غربی بنــا کردنــد. از نظر 
تئوری پردازان این مکتب، مقوله  توســعه و پیشــرفت کشورها، دارای نســخه  واحدی است که 
هرکدام از کشــورها، با انجام آن نســخه می توانند مانند کشــورهای غربی توســعه مند شوند. اما 
هنوز یک دهه از اجرای این نسخه در کشــورهای آمریکای التین نمی گذشت که با وخیم شدن 
بیشتر اوضاع اقتصادی - اجتماعی این کشورها، شکســت برنامه های این مکتب اعالم شده و 
ح شــد. عمده  پرســش منتقدین این نظریــه آن بود که چرا  راه حل های جایگزینی برای آن مطر
اساســًا کشــورهای مختلف جهان که دارای ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مختلف و با منابع 
گونی هســتند، از یک نســخه  واحد برای پیشــرفت استفاده  و ظرفیت های مادی و معنوی گونا
کنند؟ آن هم نســخه ای که توسط کشــورهای غربی که ســابقه استعماری نیز داشــته اند، برای 

آن ها در نظر گرفته شده است.

گرچــه قبــل از آن هم می توان ریشــه های این  2. در ایــران نیــز حداقل از مشــروطه به بعد - ا
کمان و نخبگان این کشور پدید آمد که  ع را جســتجو کرد - ، این تفکر در بخشــی از حا موضو
ایران و ایرانی جماعت برای پیشــرفت، چاره ای ندارد جز آن که ســر تا پا غربی شــود و از غرب 
پیروی کند. رهبــر معظم انقالب در این خصــوص فرموده اند: »یک عــّده ای از غرب زده ها، 
گــر می خواهید کشــورتان پیشــرفته بشــود و ایــران جلو  از صد ســال پیــش تبلیــغ کردند کــه ا
بیفتد، بایســتی برویــد در ذیــل غــرب تعریف بشــوید... ایــن فکــِر غلطی بــود؛ حــاال در مورد 
بعضی از آن کســانی که این فکر را القا می کردند، خائنانه هم بود، ]اّما[ بعضی خائنانه نبود، 
جاهالنــه بود. امروز هــم هنوز کســانی از دنباله هــای آن ها - و بایــد گفت تفاله هــای آن ها - 
همیــن فکرهــا را ترویج می کننــد که مــا در ذیل غرب بایســتی پیشــرفت کنیم.« تحــت تأثیر 
همین تفکر بود کــه در دوران پهلوی اول و دوم، و با ســراِب رســاندن ایران بــه »دروازه های 

تکرار تجربه تلخ تاریخی
محمد اسداللهی

برابــر  در  انقالبــی  و  مؤمــن  وظیفــه  نیروهــای   .2
ح و  وضعیــت امــروز جامعــه  ایــران چیســت؟ چــه طــر
برنامــه ای پیــش روی ایــن نیروهــا قــرار دارد؟ چــه 
کارهــا و اقداماتی باید انجــام دهند؟ چگونــه می توان 
شــرایط موجــود را بــه جــای تهدیــد، تبدیــل بــه یــک 
فرصت اســتثنایی بــرای جبهــه  انقالب کــرد؟ یک کار 
این اســت کــه نیروهــای انقالبی، دســت روی دســت 
بگذارنــد و نظاره گــر وضع موجــود باشــند و همان گونه 
کیــد فرموده انــد، بگوینــد  کــه رهبــر معظــم انقــالب تأ
»هیــچ فایــده ای نــدارد، نشــده، پیشــرفت نکردیــم و 
نمی توانیم بکنیم« یا مأیوس و ناامید شــوند و بگویند 
»آقــا نمی شــود، فایــده نــدارد، همه چیز به هــم ریخته 
اســت.« یــک کار دیگــر امــا این اســت بــا عزم راســخ و 
روحیه  امیدوارانه، برای ســاخت »آینــده  مطلوب« کار 
و تالش و فعالیــت مضاعف کنند. ایشــان می فرمایند: 
»مــا یــک اتوبــان را بــه  صــورت یــک بن بســت تصویــر 
نکنیــم. جلــوی مــا اتوبــان اســت و می توانیــم حرکت 
کشــور دارد...  کــه  بــا امکاناتــی  کنیــم؛ به خصــوص 
کــه  نیروهــای جــوان... نقــش لوکوموتیــو را ]دارنــد[ 
دنبــال  بــه  طبیعــی  به طــور  کردنــد،  حرکــت  وقتــی  

خودشان قطار را حرکت می دهند«

3. در روزهایــی کــه آمریکا خــالف همــه  آداب و قواعد 
ج شــده و ایــده  اصلی  حقوقی بین المللــی از برجام خار
غرب گرایان برای حل مشــکالت کشــور نیز با بن بست 
مواجه شــده، نیروهــای مؤمــن و انقالبی بایــد فضای 
افــکار عمومــی را بــرای مطالبــه  »آرمان هــای انقــالب 
گــر »لشــکر نیروهــای  کننــد. ا اســالمی« آمــاده و مهیــا 
مؤمــن و انقالبــی«، بــه جــای انــزوا و ناامیــدی، وارد 
میــدان شــده و مطالبــه  آرمان هــا و تکــرار آن را بــر ســر 
کــه می تــوان از شــرایط  گیرنــد، آن گاه اســت  دســت 
موجــود، فرصتــی اســتثنایی بــرای انقــالب اســالمی 
به وجــود آورد. ایــن همــان مطالبه ای اســت کــه رهبر 
انقالب در دیدار امســال خود با دانشــجویان، صراحتًا 
آن را اعالم کردنــد: »ما امــروز در جامعه مــان نیاز مبرم 
داریم بــه این کــه آرمان هــا را مدام تکــرار کنیــم، مدام 
مــدام مطالبــه  کنیــم،  کار  آن  مــدام روی  بگوییــم، 
کنیــم... مطالبه گــری آرمان هــا از آن چیزهایی اســت 
گر چنانچه این حجم  که از آن نباید دست برداشــت. ا
عظیم و وســیع تهاجــم به افــکار عمومی از ســوی ضّد 
انقــالب بــا ایــن مطالبه گری هــا مواجــه نشــود، قطعــًا 
ح  کــرد. یــادآوری آرمان هــا، مطــر ویرانگــری خواهــد 
کردن آرمان ها، خواســتن آرمان ها ، طلبکاری نســبت 
به تحّقق این آرمان ها ســّدی اســت در مقابل تخریب 
فضاهــای  و  نخبگانــی  فضاهــای  و  عمومــی  افــکار 
مدیریتــی... این جا یک لشــکری از جوان های مؤمن 
و انقالبــی الزم اســت کــه وارد میــدان بشــوند، مطالبه 
کنند آرمان ها را و خودشــان کمک کنند به تحّقق این 

آرمان ها.«    
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تمــدن« نســخه های واراداتــی چون اجــرای سیاســت های 
اصالحــات ارضــی و اصــل چهــار ترومــن در ایــران اجرا شــد و 
نتیجــه  آن چیزی جــز 20 برابر شــدن واردات ایــران از آمریکا 
نبــود. آیــت اهَّلل خامنــه ای در ســال 1380 در این باره اشــاره 
گذشــته، شــاِه دست نشــانده  فرموده انــد: »در دوران رژیــم 
و خائــن می خواســت ایــن راه حــّل کاذب را با عنــوان دروازه  
تمّدن بزرگ برای این مردم به ارمغان بیاورد. البته ســال ها 
کــت اخالقی در حــد اعلی  روی ایــن زمینه کار شــده بــود؛ فال
بــود؛ ورشکســتگی معنــوی و روحــی و علمــی در ایــن کشــور 
بی نظیر بــود. بــا نــام دروازه  تمــّدن بــزرگ و بــا نــام مدرنیزم 
ایرانی می خواســتند به بقیه  موجودی معنویت کشور چوب 
حراج بزنند. شــاِه عیاِش بی ســواِد مفلوک در مقابــل بیگانه 
کــه تحقیــر  و مقهــوِر پنجــه  آمریــکا و صهیونیســم، و ملتــی 
شــده و مورد اهانــت قــرار گرفتــه بــود؛ ایــن مدرنیــزم ایرانی 
مال همان هاســت. این کــه مدرن شــدن و به تمــّدن واقعی 
رسیدن نیست. مظهر آن راه کاذب این بود که در این جا هر 
نقطه ای که می شد از آن پول ســاخت، النه ای برای عوامل 

و ایادی کمپانی های خارجی بود.«

3. متأســفانه چنیــن تفکری بعــد از انقــالب هم در بخشــی از 
نخبگان کشــور تداوم پیدا کرد و در مقاطعی، با نادیده گرفتن 
تجربه های پیشــین، مجــددًا به ســمت اجرای نســخه های 
غربــی حرکــت شــد. مــاه رمضــان امســال، رهبــر انقــالب در 
دیدار بــا مســئوالن نظام، با اشــاره بــه غیرقابل اعتمــاد بودن 
نســخه های غربی برای پیشــرفت، چنین فرمودند: »بدانیم 
بــرای مــا قابــل اعتمــاد نیســتند. مــن  نســخه های غربــی 
نمی گویم به کّلی رد کنیم؛ نه، بسنجیم. تسلیِم بی بروبرگرِد 
نســخه های غربی نمی شــود شــد؛ نه در زمینه  اقتصاد، نه در 
زمینه هــای دیگر مثل مســئله  جمعیت... مشــکل اقتصادی 
کشــور هــم همین جــور اســت؛ بــا نســخه های غربــی درســت 
کنون هم در طول سال های مختلف هروقت  نخواهد شد. تا
نســخه های غربی را به کار گرفتیم، ســودی نبردیــم، از یک 

جاهایی ضــرر کردیم؛ قضیه  تعدیــل وقتی کــه در دهه  هفتاد 
پیــش آمد، مشــکل عدالــت اجتماعی در کشــور مــا به معنای 
واقعــی کلمــه ضربــه خــورد، شــکاف طبقاتی بــه وجــود آمد؛ 
ممکن اســت یــک فوائــدی داشــته باشــد، اّما ایــن ضررهای 

عمده را هم ما تحّمل کردیم.«

4. درســت گفته اند »من جّرب المجــّرب حّلت بــه الّندامه«؛ 
گر از تجربه ها درس نگرفتیم، قطعًا ضرر خواهیم کرد.  یعنی ا
باید تجربه ها را در مقابل چشــم خودمان بگذاریم، مالحظه 
گر برخی افراد،  کنیم و از این تجربه ها درس بگیریم.« امروز ا
دچار فراموشی تاریخی شده و تجربه های صد سال اخیر این 
کشــور در تعامل با غرب را فرامــوش کرده انــد، حداقل تجربه  
چند سال اخیر پیش روی ماست. در ســال های اخیر، با این 
تصور که می توان با آمریکا نشست و به نتیجه  مطلوب رسید 
کرات  و مشکل کشور یعنی تحریم ها را حل کرد، بر سر میز مذا
کــرات گرچه بــا نــگارش متنی موســوم به  حاضر شــدیم. مذا
برجام به انتها رسید، اما نه تنها مشــکل تحریم ها حل نشد، 
بلکــه تحریم های جدیــدی هم مشــمول ایران شــد. تجربه  
برجام بار دیگر نشان داد که با نسخه های وارداتی نمی توان 
مشکل کشور را حل کرد و بنابراین همان گونه که رهبر معظم 
انقالب اخیرًا فرمودند »گره زدن حّل مســائل کشــور به برجام 
و امثــال برجــام یــا بــه مســائل خارجــی، یــک خطــای بــزرگ 
است. ما نبایستی مســائل کشور را، مســائل اقتصادی کشور 
گون کشــور را گره بزنیم بــه امری کــه از اختیار  و مســائل گونا
ج است، در بیرون کشور تدبیر می شود و تصمیم گیری  ما خار
را معّطــل توافــق  کشــور  می شــود... نمی توانیــم ظرفیــت 
برجام بگذاریــم؛ مّدتی معّطل اجــرای برجــام، مّدتی معّطل 
خروج و عدم خروج از برجــام؛ آن هم در مقابل دشــمنی مثل 
آمریکا.« امروز بیــش از هر زمان دیگری، می توان »بن بســت 
تفکــر غرب گرایی« و نســخه هایی که بــه تبع آن برای کشــور 
پیچیده شده است را مالحظه کرد. این وضع باید با رجوع به 

ظرفیت ها و توانمندی های داخلی تغییر کند.   

 در سال های اخیر 
با این تصور که 

یکا  می توان با آمر
نشست و به نتیجه  

مطلوب رسید و 
مشکل کشور یعنی 

یم ها را حل کرد،  تحر
بر سر میز مذاکرات 

حاضر شدیم. 
مذاکرات گرچه با 

نگارش متنی موسوم 
به برجام به انتها 
رسید، اما نه تنها 
یم ها  مشکل تحر
حل نشد، بلکه 

یم های جدیدی  تحر
هم مشمول ایران 

شد. تجربه  برجام 
بار دیگر نشان داد 
که با نسخه های 
وارداتی نمی توان 
مشکل کشور را 

حل کرد



»وقایع اتفاقیه« روایت ماجراهای تاریخ کهن و معاصر است. در این شماره 
چند مطلب متنوع درباره کودتای آمریكایی ۲۸ مرداد، سالروز ورود آزادگان 
سـرافراز بـه میهـن و گرامی داشـت روز مقاومـت اسـالمی را مطالعـه می کنیـد. 
روایـت تأثیـر روحانیـت در مقابلـه با کودتا، بازخوانی نقـش قدرت های بزرگ 
در اجرای کودتا، رابطه هالل احمر و آزادگان جنگ تحمیلی و معنا و مفهوم 

آزادگی بخش هایی از مطالب وقایع اتفاقیه هستند.  

کودتـا علیـه ملـت   صـالح دیـن و ملـت   مـردم پیـروز هسـتند!    ِز هرچـه    
رنگ تعلق پذیرد آزاد است    قاصدان سپید و سرخ   ناب و بکر    شب های 

بی آسـمان    مردم سـاالری و مقاومـت    

وقایعاتفاقیه

۱7
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 بیـش از شـصت سـال از ماجـرای کودتـای ۲۸ مـرداد سـال ۱۳۳۲ می گـذرد. 
کودتایی که با طرح حمایت مالی و اجرایی سازمان اطاعات مخفی بریتانیا و 
آژانـس اطاعـات مرکزی آمریکا و همراهی ارتش شاهنشـاهی ایـران برضد دولت 
دکتر محمد مصدق به وقوع پیوست و در آمریکابا نام عملیات آژاکس )Operation Ajax( از 
آن یاد می شود. کودتای ۲۸ مرداد از بحث برانگیزترین وقایع تاریخ معاصر ایران است که 
فرضیه های سیاسی متفاوتی درباره آن وجود دارد، تا جایی که بخشی از اسناد و مدارک 
این ماجرا پس از گذشـت بیش از نیم قرن، سـال گذشـته از سـوی وزارت امور خارجه آمریکا 
به صورت علنی منتشـر شـد. این اسـناد که سیاسـت آمریکا را در قبال ایران از سـال ۱۹۵۱ تا 
۱۹۵۴ پوشـش می دهنـد، جزئیـات کاملـی را در ایـن خصـوص ارائـه داده کـه چه کسـانی در 
آمریـکا و ایـران بـه دنبـال تغییـر رژیـم بودنـد، از چـه می هراسـیدند و تـا چه حد بی پـروا عمل 

کردند. 

امور خارجه اوبامــا، تصمیم گرفت که انتشــار این اســناد را 
به تعویــق بیندازد، چــون معتقد بود که علنــی کردن آن ها 
بــه دلیــل حساســیت موضوعــی مــدارک، می توانــد دیدگاه 
بســیاری از ایرانیــان را نســبت بــه ماجــرای برجــام و نقش 
کرات را با  آمریکا در عملی شــدن آن منفــی کرده و رونــد مذا

مشکل مواجه کند.
بــا این رویکــرد، علنی شــدن اســناد کودتــای 28 مــرداد به 
یکــی از نامنتظره ترین تحوالت دوره عجیــب کنونی تاریخ 
سیاســی آمریکا در دولــت دونالد ترامپ تبدیل شــد و دولت 
ترامپ بــه رغم عدم شــفافیت در بســیاری از ابعاد سیاســی 
خویــش، در نهایــت به انتشــار مجموعــه مــدارک محرمانه 
کودتــا راضــی شــد. مســئوالن ادارات دولــت آمریــکا کــه در 
علنــی کــردن این اســناد دســت داشــتند، بــا این کــه حاضر 
نشــدند پیرامــون دالیــل انتشــار ایــن مــدارک صحبــت یــا 
گمانه زنــی واضح و شــفافی داشــته باشــند، اعتــراف کردند 
که تحوالت بســیاری از آوریــل 201۷ تــا زمان انتشاراســناد 

در رویکرد دولت این کشور اتفاق افتاده است.
امــا بررســی ُبعد سیاســی ماجــرا بســیار آســان اســت؛ یکی از 
وعده هــای دوران رقابت هــای انتخاباتــی دونالــد ترامپ، 
خــروج از توافق هســته ای بــا ایران بــود و وزیر امــور خارجه 
آمریکا هــم معتقد بود کــه برجــام، توافق بدی بــوده و این 
دو نفر، تردیدهای مقامات پیشــین این کشور در خصوص 
کــردن اســناد را نداشــتند. اســناد و  تأثیــرات منفــی علنــی 
مــدارک کودتــای 28 مــرداد کــه بیــش از هــزار صفحه اند، 
شــامل پرونده های ســی آی ای، وزارت امور خارجه آمریکا 
کنــون محرمانــه  و شــورای امنیــت ملــی آمریکاســت کــه تا
کــه پیش تــر  بوده انــد و مجموعــه کوچکــی از اطالعاتــی را 

پیرامون دوران کودتا در دست بود، تکمیل می کنند.
این مجموعــه مــدارک عمدتًا شــامل اخبــار و گزارش هایی 
آن  از  پــس  برآوردهــای  و  تحلیل هــا  و  کودتــا  دوران  از 
اســت کــه حکایــت از تــالش تحلیل گــران آمریکایــی دارد. 
ایــن تحلیل گــران بــرای درک شــرایط ایــران در آن دوران 
ع،  بحرانــی، دکتر مصــدق را بــه عنــوان اصلی تریــن موضو
مورد توجــه قــرار می دهنــد؛ با ایــن وصــف کــه تهدیدهای 
گزارش هــا ســایه  اتحــاد جماهیــر شــوروی بــر اغلــب ایــن 

اســناد فوق که بخشــی از مجموعه معتبــری به نام روابــط خارجی ایاالت متحده اســت، از 
اوایــل دهه 1990 گــردآوری شــده و در بخش دیگری از آن که در ســال 1998 منتشــر شــد، 
انتظــار می رفــت موضــع رســمی آمریــکا نســبت بــه دوران کودتا روشــن باشــد، اما بــا کمال 
نابــاوری در آن اســناد یــک اشــاره کوچک هــم بــه دخالت غــرب در برکنــاری دولت نشــده 
بود. پس از آن، شــایعات وســعت گرفــت و وزارت خارجه آمریــکا وعده داد کــه روایت قابل 
اتکاتری منتشــر کند. انجــام این کار اما بیش از یک نســل طول کشــید و تعلــل دولت های 
آمریــکا و بریتانیــا در علنی کــردن محتوای عمده اســناد مربوط بــه کودتای 1332، آشــکار 

شدن واقعیت ها را سال ها به تعویق انداخت.
هرچنــد کــه بریتانیایی هــا تــا امروز هــم اصــرار دارند کــه در خصوص نقــش و عملکردشــان 
در کودتــای 28 مــرداد اصــاًل اشــاره ای نشــود، امــا دو رئیس جمهــور آمریــکا بــه صراحت به 
نقش این کشــور در کودتای فوق اعتراف کرده اند. گمانه زنی ها درباره علنی شــدن اســناد 
ک اوباما بســیار قوت گرفت. امــا جان کری، وزیر  محرمانه در دوران ریاســت جمهوری بارا

کودتــــا علیه ملت
بررسی نقش قدرت های بزرگ در کودتای ۲۸ مرداد

شیما جوادی
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سنگینی افکنده است.
مهم تریــن ســند منتشــر شــده دربــاره کودتــا، تاریخچه ای 
بــرای   19۵4 اوایــل ســال  کــه در  اســت  200 صفحــه ای 
مصــرف داخلــی ســی آی ای نوشــته شــده و همچنــان یک 
ســند محرمانه اســت، با این حــال روزنامه نیویــورک تایمز 
نســخه  درز کــرده ای از آن را در ســال 2000در تارنمای خود 
چاپ کــرد. نویســنده ایــن تاریخچه دونالــد ویلبــر، یکی از 

کودتاست. معماران عملیات 
بــا بررســی اســناد و مــدارک موجــود، می تــوان این گونــه  
کــه ملــی شــدن صنعــت نفــت ایــران در آن  کــرد  برداشــت 
ع مهــم و قابــل اهمیتی بوده کــه منافع  دوران طبعــًا موضو
بســیاری از کشــورهای غربــی را تحت الشــعاع قــرار مــی داد 
و  بریتانیایی هــا  تــا  بهانــه ای شــد  تحــول عظیــم  ایــن  و 
آمریکایی ها، علیه مصــدق کودتای 28 مرداد را پایه ریزی 
کننــد. اســناد منتشــر شــدٔه تــازه، گویــای ایــن مطلبنــد که 
ترس هــای راهبــردی و تهدیــد ابرقدرت شــرق، شــوروی از 
یک ســو و منافــع تجــاری و بازرگانی از ســوی دیگــر، عامل 

اصلی برپایی این کودتا بود. 
اما ســی آی ای و وزارت خارجه آمریکا در کنار انتشــار اســناد 
گــون نیــز  گونا بــه بررســی اندیشــه و اقدامــات مقام هــای 
کــه از مصــدق آغــاز می شــود،  پرداخته انــد. بررســی هایی 
ع ایران، فضــل اهَّلل زاهدی،  اما دیگرانــی مانند شــاه مخلــو
ارتشــی،  شــخصیت های  دیگــر  و  مصــدق  جانشــین 
اپوزیســیون و هــوادار ســلطنت پهلــوی را در بــر می گیــرد. 
بررســی عملکــرد  اعتناســت،  قابــل  میــان  ایــن  آنچــه در 
روحانیون متنفذ ایران اســت. آیت اهَّلل ابوالقاســم کاشــانی 
که سیاســتمداری فعــال و مدتی هم رئیــس مجلس بود، از 
دید تحلیل گــران آمریکایی، فــردی بود کــه قابلیت نگران 
کننــده ای بــرای مشــکل آفرینــی در راه اهــداف سیاســی 
آمریــکا داشــت. مقامــات آمریکایــی نگــران آن بودنــد کــه 
آیت اهَّلل کاشــانی به تعبیر آن هــا »اتحاد شــومی« با مصدق 
ایجاد کرده، یا بــه گونــه ای مضحک جانب حــزب توده را 
گرفته باشــد. احتمال هــر نوعــی از تلفیق قوای سیاســی در 
ایران بــرای واشــنگتن مایه نگرانــی بود. البتــه حزب توده 
نیز که در این اســناد از آن بــه صراحت یاد شــده، به عنوان 
کمونیســم در صــدر فهرســت نگرانی هــای ایــاالت  تهدیــد 
متحــده جــای دارد، هرچند بــرای بریتانیــا تا این حــد مایه 

نگرانی نبود.
تحلیــل  چنــد  بــه  مــدارک،  و  اســناد  همــه  میــان  در 
مبنــای  عنــوان  بــه  کــه  می کنیــم  برخــورد  بریتانیایی هــا 
کــه  مناســب بــرای مقایســه مفیــد هســتند. سال هاســت 
دولت آمریکا به خواســت لندن برای فاش نکردن نقشــش 
در ایــن کودتــا تــن داده، امــا نشــانه های دخالــت بریتانیــا 
هرازگاهــی خودنمایــی می کنــد. برای مثــال در یادداشــتی 
در صفحــه ۶11 ایــن اســناد آمــده کــه کرمیــت روزولــت روز 
اول ژوئیــه 19۵3 )1332( فهمید که نخســت وزیر بریتانیا 
ح را تأیید کرده و به طور غیرمســتقیم عنوان شد منظور  طر
ح کودتاســت. این جاســت که تاریخچــه ویلبر  ح، طر از طر
بــه کار می آیــد، چــون بــه روشــنی از اول ژوئیــه بــه عنــوان 

ح کودتــا را  تاریخــی یــاد کــرده کــه وینســتون چرچیــل طــر
تأییــد کــرد. اطالعــات پیرامــون خــود کودتــا نســبتًا اندک 
اســت. تلگرام هایی که اســناد آن هــا موجود اســت، نکات 
بســیار جالبــی دربــاره رویدادهــای مختلف داخــل ایران را 
در بــر می گیرنــد. بــه نظــر می رســد مقامــات آمریکایی پس 
از نخســتین تــالش بــرای کودتــا کــه 14تــا 1۵ اوت انجــام 
شــد و نافرجــام مانــد، یکدیگــر را مقصــر خوانده انــد و پــس 
از شکســت اولیــه، در میــان مــدارک، اطالعــات چندانــی 
کتیــک در اقــدام بعدی بــرای کودتــا دیده  دربــاره تغییــر تا

نمی شود. 
متأســفانه اغلب تلگرام های بــازه زمانی حســاس 1۶ تا 19 
اوت 19۵3 امروز موجود نیســتند. بر اســاس توضیحی که 
در متــن یــک یادداشــت آمــده، افســران ســی آی ای تعداد 
کیزه ســازی اداری و  زیــادی از تلگرام هــا را در چارچــوب پا
دور انداختن مــدارک اضافی از بین برده اند، چون نســخه 
میکروفیلــم آن هــا تهیــه شــده بــود و نیــازی بــه نگهداری 
اصل تلگرام هــا نبود. همیــن مجموعــه میکروفیلمی که از 
تلگرام هــا تهیه شــده، در گــردآوری مجموعه اســناد کودتا 
که در ســال 1989 از ســوی دولت آمریکا منتشــر شد، مورد 

استفاده قرار گرفت. 
ح اســت کــه تنهــا نســخه بی جایگزین  اما این ســؤال مطر
کنون در کجاست؟ پاســخ، در یادداشتی آمده  مدارک هم ا
اســت: میکروفیلــم، مطابــق مقــررات ســازمان آرشــیو ملی 
آمریکا از بین برده شــد. خوشــبختانه، اطالعــات درز کرده 
درباره عملیــات منجر بــه کودتا بــا جزئیات فــراوان همراه 
اســت. از ســوی دیگر، چنیــن اطالعاتــی هر قدر هــم دقیق 
باشــند، هرگز نمی توانند جایگزین داده هایی شــوند که به 
طور دقیــق تصمیمــات، اقدامــات و مکالمات مســئوالن را 
گرم کودتــا منعکس می کردنــد. ویلبر که نویســنده  در گرما

با بررسی اسناد و 
مدارک موجود، 

می توان این گونه  
برداشت کرد که ملی 
شدن صنعت نفت 

ایران در آن دوران 
 موضوع مهم 

ً
طبعا

و قابل اهمیتی بوده 
که منافع بسیاری از 
کشورهای غربی را 

تحت الشعاع قرار 
می داد و این تحول 
عظیم بهانه ای شد 

یتانیایی ها و  تا بر
یکایی ها، علیه  آمر

مصدق کودتای 
۲۸ مرداد را 

یزی کنند پایه ر
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از  یکــی  کودتاســت،  دوران  درون ســازمانی  تاریخچــه 
طراحان عملیات بود، اما در زمان کودتا در تهران نبود، در 
نتیجه حکایت او از ماَوَقع، همواره یکــی دو قدم عقب تر از 

اصل ماجراست. 
ماجــرا،  ایــن  بــه  افزوده هــا  جالب تریــن  از  بعضــی 
کودتــا هســتند. مثــاًل  یادداشــت هایی از جلســات پــس از 
کرمیــت روزولــت روز 28 اوت بــا مقامات ارشــد ســی آی ای 
دیدار کــرد و توضیــح داد کــه چرا حتــی در لحظــه ای که به 
نظــر می رســید عملیــات ناموفــق بــوده، بــه کار خــود ادامه 
داده بود. اسناد منتشر شده شــامل تلگرامی از دفتر مرکزی 
ســی آی ای اســت که به روزولت توصیه می کند تیم خود را 
ج کنــد. در عــوض، او در تهــران مانــد و برای  از تهــران خــار

ادامه عملیات، با گروهی از ایرانیان همکاری کرد. 
کــه طــی  یکــی از پرســش ها دربــاره ایــن بخــش از ماجــرا 
سال های اخیر توجه بســیاری به آن جلب شــده، آن است 
که آیا کودتــا، آمریکایی یا انگلیســی بوده، یــا در نهایت کار 
خود ایرانی ها بود که آن را به نتیجه رســاند؟ تعجبی ندارد 
گــون و  ع، نظــرات گونا کــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــو
مالمت بســیار، در قالب مقالــه، مصاحبه و یادداشــت های 
کیــد  اینترنتــی، در ایــن خصــوص وجــود دارد و بعضــی تأ
دارنــد کــه اســناد تــازه منتشرشــده، موضــع آن هــا را تأییــد 

می کند. 
کــه اطالعــات بیشــتر، همیشــه ســبب  مشــکل آن اســت 
گاهــی آن هــا را  روشــن تر شــدن مســائل نمی شــود، بلکــه 
کودتــا هرگــز  کامــل  پیچیده تــر می کنــد. در واقــع داســتان 
روایــت نخواهــد شــد، دســت کم نــه به شــیوه ای کــه همه 
واقعیت ها را برمال کند، همچنیــن دولت بریتانیا هم حاضر 

نیســت آرشــیو غنی خــود را در اختیار همــگان بگــذارد و به 
گفتــه آمریکایی هــا یــک ریشــه ماجــرای کودتا در شــوروی 
ســابق اســت که مجموعــه بزرگی از مــدارک حزب تــوده در 

آرشیوهای مسکو مهر و موم شده و قابل دسترس نیست.
اســناد  از  اندکــی  تعــداد  حتــی  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
آمریکایــی هــم هنــوز علنــی نشــده اند و بــر اســاس شــواهد 
و اظهــارات موجــود، دســت کــم 9 ســند ســی آی ای هنــوز 
مهرو موم شده و غیرقابل دســترس و انتشار است و به طور 
مشــخص به عنوان »هنوز محرمانه« نگهداری می شوند. 
همچنیــن بیــش از یکصــد ســند دیگــر هــم وجــود دارد که 
متنشــان حــاوی مــوارد امنیتــی بــوده  و بــه همیــن بهانــه 

بخش های مهمشان حذف شده  است.
ملکوم بــرن، مدیر پژوهــش مرکــز غیردولتی آرشــیو امنیت 
ج واشــنگتن، نزدیــک به دو  ملــی، مســتقر در دانشــگاه جر
دهه اســت که مدیریت پروژه آرشــیو روابط ایــران و آمریکا 
را بــه عهــده دارد. وی در خصوص پــروژه فــوق تحقیقات 
بســیاری انجــام داده و در ایــن خصــوص معتقد اســت که 
به دلیــل رویکرد چنــد ملیتی و چنــد آرشــیوی کودتای 28 
مــرداد، دولت آمریکا بــه بهانه تعهــد در قبــال تاریخ روابط 
کنون رفتــاری منفعالنه  دو کشــور، از جنگ دوم جهانــی تا
نســبت بــه علنــی کــردن نقــش پررنــگ و تأثیر پذیــرش در 
خصوص راه انــدازی این کودتا اتخاذ کرده اســت. هرچند 
با وجود چنین رفتاری بحث پیرامــون کودتا ادامه خواهد 
یافت، امــا از این پس بــا توجه بــه رویکرد و نحــوه عملکرد 
گاهانه تــر از گذشــته نســبت به نقش  ایــاالت متحــده بایدآ
آمریــکا در خصــوص عامــل اصلــی راه انــدازی ایــن کودتــا 

تحقیق و پژوهش شود.   

ین سند منتشر  مهم تر
شده درباره کودتا، 

یخچه ای ۲۰۰  تار
صفحه ای است که 
در اوایل سال 19۵۴ 
برای مصرف داخلی 

سی آی ای نوشته 
شده و همچنان یک 
سند محرمانه است، 
با این حال روزنامه 

یورک تایمز  نیو
نسخه  درز کرده ای 

از آن را در سال 
۲۰۰۰در تارنمای خود 
یسنده  چاپ کرد. نو

یخچه  این تار
یلبر، یکی  دونالد و

از معماران عملیات 
کودتاست
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فهـم عمیـق دگرگونی هـای تاریـخ معاصـر ایـران بـدون بررسـی نقـش نیروهـای 
مذهبـی امکان پذیـر نیسـت. تعامـات دیـن و جامعـه ایـران، یعنـی روحانیـون بـا 
نظـام سیاسـی، بخـش عمـده ای از تحـوالت تاریـخ ایـران را بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. نهـاد مذهـب و بـه تبـع آن علمـا از گذشـته های دور در ایـران نقـش ویـژه ای را ایفا 
می کنند. روحانیون با در اختیار داشتن امتیازاتی مانند حضور دائمی در میان مردم، امتیاز 
آشنایی با اصول و قواعد دین و رسالت آموزش این احکام به مردم، خارج بودن از ساختار 
سیاسی، استقال مالی از دولت و قدرت مذهبی آن ها در قالب صدور احکام و فتواها... به 
عنـوان یـک نیـروی اجتماعـی مؤثـر در تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی ایـران بـه ایفـای نقش 
پرداخته انـد. در واقـع سـنت بسـیج تـوده ای در ایـران بـه شـدت تحـت تأثیـر دیـن و رهبـران 

دینـی بـوده اسـت. 

مســئله نفت با شکســت مواجه شد. مشــکالت اقتصادی و 
به تبع آن بی ثباتی سیاسی و چند دســتگی در کشور پدیدار 
شــد و ضروری تریــن مــواردی کــه به حضــور علمای شــیعه 
پــس از ملی شــدن صنعت نفــت نیاز بــود، مــواردی بود که 
دولت ملی بــه گونه ای دچــار مخمصه و فشــارهای داخلی 

وخارجی می شد.
هرگــز نمی توان نقــش مهم علمــای اســالم و روحانیت را در 
بســیج توده هــا در دوران نهضــت ملی شــدن صنعــت نفت 
ایران منکر شــد. روحانیت سیاســی بــه نمایندگــی آیت اهَّلل 
کاشــانی توانســت ایــن را بــه یــک حرکــت ضــد اســتعماری 
تبدیــل کنــد. فتواهــای مراجــع و علمــا، بســیج توده هــای 
مذهبی توســط آیت اهَّلل کاشــانی و عملیات فدائیان اســالم 
نقش بســیار مهمی در ســازماندهی توده های مردم در این 

جنبش داشته است.
روحانیــون در ایــن دوران بــرای رســیدن بــه هــدف مهــم 
خودشــان کــه همــان ملــی شــدن صنعت نفــت بود، ســعی 
کردنــد گام هــای هماهنگــی را بــا توجه به شــرایط سیاســی 
موجــود بردارنــد. نقطــه اوج ایــن هماهنگــی را در قیام 30 
تیــر 1331 شمســی و نقطه کانــون این فرآیند را در شــخص 
آیت اهَّلل کاشــانی می توان مشــاهده کرد. حضــور روحانیت 
موجــب شــد بــار دیگــر مــردم بــه پیــروی از آن هــا پیــروزی 
کننــد. پیــروزی مــردم در قیــام 30 تیــر  دیگــری را تجربــه 
بدون شــک حاصل تبعیت مردم از ارشــادهای روحانیون، 

نقــش روحانیــون در نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه ســه جریــان تقســیم می شــود؛ 
اولیــن جریــان، بــه موضع گیــری روحانیــت نســبت بــه رخدادهــای سیاســی زمانه خــود در 
جامعــه اعتقاد راســخ داشــت، مانند آیــت اهَّلل کاشــانی؛ جریــان دوم نیز روحانیــون و طالب 
پرشــوری بودند کــه آرمان آنان تشــکیل یــک حکومت اســالمی بــود و نماینده ایــن جریان 
ســید مجتبی میر لوحی )نواب صفوی( بود. جریان بعدی به موضــع مراجع قم بر می گردد 
کــه بــا احتیــاط بیشــتری نســبت بــه رخدادهــای سیاســی جامعــه اظهــار نظــر می کردنــد و 
شــاخص ترین نماینــده آن مراجــع، حضــرت آیــت اهَّلل بروجــردی)ره( بــود. بــه طــور قطــع 
دولــت نوپایی کــه با حمایــت آیــت اهَّلل کاشــانی و قبول پســت نخســت وزیری توســط دکتر 
مصــدق پایه گذاری شــد، با مشــکالت فراوانــی روبه رو بــود. در طول دو ســال و نیــم دوران 
ع پیوستند. در طول  نخســت وزیری مصدق، حوادث مهم و سرنوشت ساز در کشــور به وقو
کرات متعدد بــا هیئت های انگلیســی، آمریکایــی و بانک جهانــی برای حل  این مــدت مذا

صــــالح دیــــن و ملــــت
نقش روشنگرانه آیت اهلل کاشانی در مقابله با کودتای ۲۸ مرداد

دکتر مرتضی اشرافی



وقایع اتفاقیه

مرداد    1۳9۷  |     ۳۴ 22

روایت ایرانشناس آمریکایی از روزهای کودتا به ویژه رهبــر مذهبــی نهضت یعنــی آیت اهَّلل کاشــانی بود. 
همزمان با این پیــروزی، در عرصه جهانی نیز یک پیروزی 
گردیــد و آن رأی دیــوان  درخشــان نصیــب ملــت ایــران 
دادگســتری بین المللــی مبنــی بــر عــدم صالحیــت خــود در 
رســیدگی به اختــالف نفــت ایــران و انگلیس بــود. قیام 30 
تیر و بــه دنبال آن پیــروزی مزبور، هــر دو باعث اســتحکام 

قدرت دکتر مصدق شدند.
کــه بــا طراحــی انگلســتان و آمریــکا و  کودتــای 28 مــرداد 
اجرای مشــترک آن دو به انجام رســید، پایان غــم انگیزی 
برای نهضت ملی شــدن صنعت نفت و آغــاز دوره جدیدی 
از دیکتاتوری و اســتبداد بود. اشــرف پهلــوی، در خاطرات 
خــود می نویســد: »تابســتان 1332 یــك نفــر ایرانــی به من 
تلفن کرد کــه آمریــکا و انگلیس دربــاره وضع کنونــی ایران 
بســیار نگرانند، لذا می خواهم بــا دو مرد؛ یکــی آمریکایی و 
دیگری انگلیســی مالقاتی داشته باشــید. مرد آمریکایی به 
من گفت که نماینده جان فاســتر دالــس و آن مرد انگلیس 
هــم نماینــده وینســتون چرچیل اســت که حــزب محافظه 
کارش اخیــرًا به قدرت رســیده اســت. مــرد انگلیســی گفت 
زمــان عمل فرا رســیده، ولــی ما باید از شــما تقاضــای کمك 
کنیم و چــون از شــما تقاضــا می کنیم کــه عمــاًل زندگی خود 
را بــه خطــر بیندازیــد، چــك ســفیدی را در اختیارتــان قــرار 
می دهیم تــا هر مبلغــی که مایل باشــید روی آن بنویســید. 
وقتی کــه به تهران رســیدم هنوز نیم ســاعت نگذشــته بود 
کــه فرمانــدار نظامــی تهران دســتور مصــدق برای خــروج را 
ابالغ کرد، ولی مــن نپذیرفتم و مصدق 24 ســاعت فرصت 
کت ارســالی آن مــرد آمریکایی را از  داد و من در این مدت پا

طرف همسر شاه به وی دادم.«
آمریــکا تــا اواخــر دهــه 1320ســابقه اســتعماری در ایــران 
نداشــت و ورود اســتعماری خود را با اعالم این کودتا تحت 
کس آغــاز کــرد. بدین ترتیــب می تــوان نتیجه  عملیــات آژا
گرفــت در حالــی کــه هــدف انگلیــس از راه انــدازی کودتــا و 
حرکــت ضــد ملــی دســتیابی بــه منافــع نفتــی اســت، تغییر 
سیاســت آمریکا در قبال ایران متأثر از دو دلیل عمده یعنی 
ج شــدن ذخایر  نگرانــی از خطر کمونیســت و نگرانــی از خار

نفتی ایران از دست جهان غرب است.
گروهــی از افســران ســیا در  غــروب روز 24 مــرداد 1332 
ویالی امنی در تهران گرد هم آمدند. قرار بود در نیمه شب 
کــس بــا عنــوان »حــاال دقیقــًا نیمه  آن روز رمــز عملیــات آژا
شــب اســت« به صورت رمز از رادیو بی بی ســی اعالم شود. 
ح کودتا در بیســت و پنجم و بیست و هشتم مرداد سال  طر
1332 بــا همــکاری مشــترك انگلیــس و آمریکا عملی شــد، 
ولــی برنامه ریــزی و طراحی نقش اصلــی آن با انگلیســی ها 
و عوامــل آن هــا بــود. سرلشــکر فضــل اهَّلل زاهــدی چهــره 
شــناخته شــده ای بــود کــه فقــط نقــش فرماندهــی را بازی 

می کرد.
در روز 2۷ مــرداد، آیــت اهَّلل کاشــانی طــی نامــه ای بــه دکتــر 
کودتاچیــان تــدارك  کــه  مصــدق او را از شــرایط جدیــدی 
دیــده بودنــد مطلــع ســاخت و از او خواســت که بــا همکاری 
او تصمیمــات الزم بــرای جلوگیــری از کودتا را تــدارك ببیند. 

در متن نامه آمده اســت کــه »حضرت  نخســت وزیر معظم، 
 جنــاب  آقــای  دکتــر مصــدق  دام اقبالــه . عــرض می شــود، 
گــر چــه امکاناتــی بــرای عرایــض مــن مانــده ولــی صــالح  ا
دیــن و ملــت بــرای ایــن خــادم اســالم باالتــر ازا حساســات 
شــخصی اســت و علی رغــم غرض ورزی هــا و بــوق و کرنای 
تبلیغــات، شــما خودتــان بهتــرا ز هر کــس می دانید کــه هّم 
و غــم در نگهداری دولــت جنابعالی اســت، کــه خودتان به 
بقــاء آن مایــل نیســتید. از تجربیــات روی کارآمــدن قوام و 
لجبازی های اخیر بر من مســلم اســت که می خواهید مانند 
30 تیر کذایی، یك بار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه 
برویــد. حــرف اینجانــب را در خصــوص اصــرارم در عــدم 
اجرای رفراندوم نشــنیدید و مرا لکه حیــض کردید. خانه ام 
را ســنگباران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید و مجلس 
را که تــرس داشــتید شــما را ببــرد بســتید و حاال نه مجلســی 
هســت و نه تکیه گاهی برای این ملت گذاشــته اید. زاهدی 
را که مــن بــا زحمــت در مجلــس تحــت  نظــر و قابــل کنترل 
ج کردیــد و حاال  نــگاه داشــته بــودم، بــا لطایف الحیــل خــار
همان طور که واضح بــوده درصدد به اصطالح کودتاســت. 
گر نقشــه شــما نیســت کــه ماننــد ســی ام تیــر عقب نشــینی  ا
گر حــدس و نظر  کنیــد و به ظاهــر قهرمــان زمــان بمانیــد، و ا
من صحیح نیســت که همان طــور که در آخریــن مالقاتم در 
دزاشــیب به شــما گفتم و به هندرسن هم گوشــزد کردم که 
آمریــکا مــا را در گرفتن نفــت از انگلیســی ها کمك کــرد و حاال 
به صورت ملی و دنیاپسندی می خواهد به دست جنابعالی 
گــر واقعًا بــا دیپلماســی  ایــن ثــروت مــا را بــه چنــگ آورد. و ا
نمی خواهید کنار بروید، این نامه من سندی در تاریخ ملت 
ایــران خواهد بــود، که من شــما را بــا وجود همــه بدی های 
ع حتمی یك کودتا به  خصوصی تان نســبت به خودم از وقو
گاه کردم،  وسیله زاهدی که مطابق با نقشه خود شماست آ
گر به راستی در  که فردا جای هیچ گونه عذر موجهی نباشد. ا
این فکر اشــتباه می کنم با اظهار تمایل شــما، سیدمصطفی 
کــره خدمت می فرســتم،  و ناصر خــان قشــقایی را برای مذا

خدا به همه رحم بفرماید ایام به کام باد.«
نوشــت  کاشــانی  آیــت اهَّلل  نامــه  پاســخ  در  دکتــر مصــدق 
که»2۷مــرداد مــاه مرقومه حضرت آقا توســط آقای حســن 
سالمی زیارت شــد. اینجانب مســتظهر به پشــتیبانی ملت 
ایــران هســتم. والســالم. دکتــر محمــد مصــدق.« بــا ایــن 
کاشــانی را از دخالــت در  پاســخ، دکتــر مصــدق، آیــت اهَّلل 
حــوادث آینــده منــع کــرد و حتــی اعــالم حمایــت وی را نیز 
الزم نشــمرد. کودتای 28 مــرداد و ســقوط دکتــر مصدق با 
ح اولیه کودتــا و اســتفاده از ارتش، که بیشــتر  شکســت طر
با برنامه آمریکایی ها همخوانی داشــته است، وارد مرحله 
دوم کودتا در بیســت و هشتم مرداد ماه توســط شاپور جی 

و عوامل انگلیسی و حمایت آمریکایی ها شد.
ایــن کودتا تاریــخ زنده کشــور اســت کــه نتیجه اعتمــاد به 
آمریــکا را بــه مســئولین و مــردم ایــران نشــان می دهــد. 
کــه در جریــان ملــی شــدن  همچنیــن بایــد بیــان داشــت 
گر وجــود آیــت اهَّلل کاشــانی بــه عنــوان یک  صنعــت نفــت ا

روحانی مبارز شیعی نبود، قطعًا نفت ملی نمی شد.   

یکا تا اواخر  آمر
دهه 1۳۲۰سابقه 

استعماری در ایران 
نداشت و ورود 

استعماری خود را 
با اعالم این کودتا 

تحت عملیات 
آژاکس آغاز کرد. 

بدین ترتیب 
می توان نتیجه 

گرفت در حالی که 
هدف انگلیس از 
راه اندازی کودتا و 
حرکت ضد ملی 

دستیابی به منافع 
نفتی است، تغییر 

یکا در  سیاست آمر
قبال ایران، متأثر 

از دو دلیل عمده 
یعنی نگرانی از خطر 
کمونیست و نگرانی 

از خارج شدن ذخایر 
نفتی ایران از دست 

جهان غرب است
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ـ ۱۹۲0( کـه بخـش عمـده ای از ُعمـرش را صـرف  خاطـرات ریچـارد فـرای )۲0۱۴ 
گـردش و سـفر و اکتشـاف در سـرزمین های »ایـراِن بـزرگ« کـرد، اهمیت بسـیاری 
دارد. وی بـا حضـور در تهـران از نزدیـک شـاهد روزهای پرآشـوب مـرداد ۳۲ بوده 
و دیده ها و شـنیده هایش را بیان کرده اسـت. در این روزگار پرآشـوب، ریچارد نلسـون فرای، 
ایران شـناس، عـازم ایـران شـده و از آنچـه کـه در آن روزهـا دیـده، وقایعـی را در کتاب »سـفری 
دور و دراز در ایـراِن بـزرگ«، خاطـرات ریچـارد نلسـون فـرای، ترجمـه شـاهرخ باور، ویراسـته 
کاظـم فیروزمنـد جـای داده اسـت. فـرای، ایران شناسـی اسـت کـه مدت ها در آسـیای میانه 
حضـور داشـته و شـناخت خوبـی از ایـن منطقـه دارد. ضمـن این کـه پـس از مـرگ اسـتالین 
از روسـیه و سـایر جمهوری هـای آن دیـدار کـرد. شـاید وقتـی نـوع نـگاه و برخـورد مصـدق 
بـا کمونیسـت را ساده اندیشـی سیاسـتمدار اسـتخواندار ایـران می دانـد، بـه دلیـل حضـور 
و شـناخت عمیقـش از جریـان چـپ باشـد؛ جریانـی کـه هنـوز نقـش واقعـی آن در جریـان ۲۸ 

مـرداد آن چنـان کـه بایـد بازگـو نشـده اسـت.  

کســی، ارمنی و یا آذری هایی  می کردند. بیشــتر رانندگان تا
بودند که اغلبشــان از شــوروی آمده بودنــد و در پیش بینی 

انقالب پیش رو تردید نداشتند.«
فــرای بــا دیــدن اوضــاع ایــران بــه بررســی برخــی مســائل 
پرتنش دولت مصدق اشــاره کرده و بســیار ســاده بــه بیان 
کنش شــاه در مقابل تصمیم های جنجالی نخســت وزیر  وا
ح  می پــردازد: »مجلــس شــورای ملــی از تصویــب چنــد طــر
کــرده بــود. او هــم تصمیــم گرفــت بــا  مصــدق خــودداری 
فرجام خواهــی از مــردم و برگــزاری همه پرســی مجلــس را 
منحــل کنــد و دوســتان خــود را آزاد ســازد. بــا ایــن کار تنها 
کنــد. هــر روز  شــاه می توانســت بــا فرمــان خــود او را عــزل 
کمونیســت ها  تظاهــرات خیابانــی، توانایــی ســازماندهی 
را آشــکارتر می کــرد. بــه آمریکایی هــا توصیــه شــده بــود که 
در مجتمــع جدیــد ســفارت پنــاه بگیرنــد. من در عــوض به 
کبر دهخــدا، دوســت و پژوهشــگر ممتازی که  دیــدن علی ا
لقــب »ایران دوســت« را بــه من اعطــا کرده بــود رفتــم. مرا 
تشــویق کرد کــه راجع بــه روابــط ایــران و آمریکا بــا مصدق 
صحبت کنــم، نخســت وزیر هم موافقــت کرد کــه یک روز 
قبل از برگــزاری همه پرســی، یعنــی روز 9 اوت مــرا بپذیرد. 
من تصمیــم گرفتم کــه یک جلــد از کتــاب کوچکــی به نام 

»ایران« را که خود نوشته بودم به وی تقدیم کنم.«

     حمایت شاهزاده قجری از کمونیست ها
جالب تریــن بخــش خاطــرات فرای دیــدار با مصدق اســت 
ع نــگاه  و شــرحی کــه از ایــن دیــدار ارائــه می دهــد. وی نــو
مصدق به کمونیســت را ساده اندیشی می داند: »خانه اش 

     قدغن کردن تجمع اتومبیل های آمریکایی
در صفحاتــی از کتاب خاطرات، فرای بــه روزهای پایانی دولت ملی اشــاره کرده و وضعیت 
ح داده اســت. فــرای شــرحی از ورود به ایران  تهران و برخی شــهرهای دیگر را تا حدی شــر
و اخباری که شــنیده شــده می دهــد که حاوی نــکات کمتر خوانده شــده اســت: »پــرواز به 
تهران به دلیــل اوضــاع آشــفته ایــران در تابســتان 19۵3/ 1332 ممکن نبــود، اتوبوس ها 
هم ُپر از زوار شــیعه ای بودند که قصد زیــارت مرقد امام رضا)ع( را داشــتند. ســرانجام یک 
صندلی در ماشــین نعش کشــی که تغییر کاربری داده عــازم تهران بود، به اتفاق دو مســافر 

ج به وطن باز می گشتند گیرم آمد. ارمنی که پس از ســال ها اقامت در خار
در ایــن زمان، بازگشــت بــه ایــران با دفعــات پیــش توفیــر داشــت، بســیاری از مــردم دیگر 
نظر مســاعدی بــه آمریکایی هــا نداشــتند و شــاهد دیوارنوشــته هایی از این دســت بودیم: 
»آمریکایی به خانــه ات برگرد.« یا »برو گم شــو.« به تدریج که دشــت های همــوار عراق جا 
به کوهســتان ها و بیابان ها می داد، ما نیز از ســرزمین قهوه به ســرزمین چای می رسیدیم. 
شــب ســردی را در چایخانــه ای در پــای کتیبــه داریــوش در بیســتون گذراندیــم، در آن جا 
کــه پــس از خــروج انگلیســی ها، حــاال آمریکایی هــا هــدف حملــه  قهوه چــی توضیــح داد 

گرفته اند.« کمونیست های بیگانه هراس قرار 
نفــرت مــردم از آمریکایی هــا بــه دلیــل مســائلی که بــرای دولــت ایــران بــه وجــود آوردند و 
همراهی کــه با انگلیســی ها دنبال کردند، به حدی اســت کــه رفتارهای خشــونت آمیز بروز 
داده می شــود. فرای در ترســیم ایران پر از تنفــر از آمریکایی ها می نویســد: »نزدیک قزوین 
ک آلــود به تهــران رســیدیم.  بنزیــن تمــام کردیــم، لــذا شــب، دیروقــت و مثــل همیشــه خا
آمریکایی هــای زیــادی کشــور را تــرک گفتــه و بازمانده ها هــم نگران جــان خــود بودند. در 
اصفهان شیشــه جلــو ماشین هاشــان را بــا ســنگ شکســته بودنــد و کارمنــدان اداره »اصل 

چهار« در شیراز به پلیس پناهنده شده بودند.
ســفیر آمریکا در تهران تجمع اتومبیل هــای خودنمای بزرگ آمریکایــی را در میهمانی های 
مکرر شــبانه قدغــن کرده بــود. ناتوانــی ایرانی هــا در فــروش نفت پــس از ملی شــدن آن به 
دلیل تحریم انگلیس ها، ســبب ایجاد چهارصد درصد تورم در کمتر از یک ســال شــد. تجار 
زیادی ورشکســت شــدند و بیــکاری چنان زیــاد بود که مــردم احســاس ناآرامــی و ناامیدی 

مردم پیروز هستند!
روایت ایرانشناس آمریکایی از روزهای کودتا

نوذر  جهانی
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ع داشت. هنگامی  ســاده بود اما اتاق خوابش تهویه مطبو
کــه وارد شــدم پیژامــه بــه تــن و در تخــت خوابیده بــود. در 
حالی که دســت دراز شــده مرا در هر دو دســتش می گرفت، 
مــرا بــه  مبــل راحتــی کنــار تختــش راهنمایــی کرد. پــس از 
مبادلــه تعارفــات، کتابــم را بــه وی تقدیــم کــردم، آن را به 
قلــب، لــب و پیشــانی اش فشــرد. از اظهــار عقیــده رســمی 
دالــس، وزیــر امــور خارجــه آمریــکا کــه گفتــه بــود مصــدق 
کامــل بــه  سیاســتی ســنجیده مبنــی بــر دادن اختیــارات 
کمونیســت ها دارد، محــزون بــود. نامــه اعتراض آمیــزی 
را که در جــواب آن اظهارات نوشــته بود به من نشــان داد: 
»ایرانی ها هرگز تســلیم یک دســتی و انضبــاط آن هایی که 
اصــول اســتقالل فــردی را نابــود می کننــد نخواهنــد شــد و 

کمونیست ها در ایران خطر آفرین نیستند.«
کــه از پرزیدنــت آیزنهــاور دریافــت  همچنیــن نامــه ای را 
کــه بــه دلیــل پشــتیبانی مصــدق از  کــرده بــود نشــان داد 
ع کمک مالــی به کشــور امتناع  کمونیســت ها از دادن هر نــو
ورزیــده بــود. می گفــت »چگونــه ممکــن اســت یــک فــرد 
پشــتیبانی  کمونیســت ها  از  قاجــار  پادشــاهی  خانــواده  از 
کنــد.« پــس از یــک ســاعت کــه او را تــرک گفتــم احســاس 
کــره کرده ام  کردم کــه با مــردی خوش نیــت و خیرخواه مذا
که در معتقــدات خود صادق اســت، هرچند کــه ممکن بود 
کمونیســت ها یــا غــول انگلســتان  در بــرآوردش از قــدرت 
چــپ  از  بیــش  راســت  از  او  باشــد.  بــوده  ســاده اندیش 
می ترســید و در پرتو حوادث بعــدی این مســئله قابل درک 
بــود. او مریــض احــوال بــود و احتمــااًل بــه واقعیــات امــور 
داخلــی و خارجی دسترســی نداشــت. تجــارت را به  دســت 
معاونین خود ســپرده بود که بعضی هاشــان افراد شــریف و 

کاردانی نبودند.«
اوضــاع ایران در روزهــای نزدیک بــه کودتا بســیار پیچیده 
اســت. فــرای در تهــران اســت و از نزدیــک برخــی حــوادث 
را دنبــال و برخــی مســائل را نیــز بــر حســب شــنیده هایش 
بیــان می کنــد: »برگــزاری همه پرســی کار بیهــوده ای شــد، 
زیرا کســانی کــه می خواســتند به دولــت رأی دهنــد در یک 
میــدان جمع شــدند، در حالــی کــه آرای مخالــف در میدان 
دیگــری نزدیک مجلــس تجمع کردنــد. این روش انســان 
کــه  را بــه یــاد رأی گیــری مخفــی زمــان رضاشــاه انداخــت 
برگــه رأی را به دســت رأی دهنــدگان دادند و چــون مخفی 
بــود، نمی توانســتند آن را بگشــایند و دســتور داشــتند آن را 
در جعبه هــای رأی گیــری بیاندازنــد. مجلس شــورای ملی 
منحــل شــد و آیــت اهَّلل کاشــانی کــه رئیــس مجلــس بــود از 
نخســت وزیر انتقاد تندی کرد. دســته بندی ها شــروع شــد 
و آینــده روشــن نبــود. از آن جایــی کــه از مصــدق پیشــنهاد 
کمک دریافت کــرده بودم، تقاضا کردم نامه ای به شــرکت 
اتوبوســرانی نوشــته شــود تا اجازه بیابم از حوزه دریای خزر 

که ندیده بودم بازدید کنم.
خــروج خارجی هــا از پایتخت قدغن بــود و اما ایــن نامه که 
ســبب تعجــب راننده شــد، مرا قــادر ســاخت که یــک بلیت 
اتوبــوس خریــداری کنــم. نیمــه شــب 1۵ اوت تانک ها به 
تهــران هجــوم آوردند و صبح شــایع شــد که شــاه مصدق را 

برکنارکرده، اما او از قبول فرمان سرپیچی کرده و افسرانی 
که برای توقیف او اعزام شــده بودند خود بازداشت شدند. 
ســپس شــاه کشــور را به مقصد بغداد و رم ترک کرد و مردم 
حمــل  خیابــان  در  انگلیســی  به فارســی  اعالمیه هایــی 
می کردند که نوشــته بود »مرگ بر امپریالیست های آمریکا 
و انگلیــس«. راننــده ای از مــن خواســت که بــرای اجتناب 
کســی  از حملــه تظاهرکنندگان خشــمگین خیابانی، کف تا
بخوانم. صبــح روز بعــد احمقانــه تصمیم گرفتــم تهران را 

به قصد دریای خزر ترک گویم.«

     جوانان پرشروشوری که سرودهای کمونیستی 
می خواندند

پایانــی  روزهــای  در  ایــران  شــهرهای  فضــای  ترســیم 
جالــب  آمریکایــی  باستان شــناس  زبــان  از  مردادمــاه 
کمونیســت های   توجــه اســت. فــرای توجــه خاصــی بــه 
و  خشــم  از  حــال  عیــن  در  دارد.  مــردم  میــان  در  فعــال 
ج خیابان هــا می گوید: »از  ج و مــر عکس العمــل مردم و هــر
دو شــهر کوچکــی کــه عبــور کــردم مــردم پارچه نوشــته ای 
می گرداندنــد که بر آن نوشــته بــود »مرگ بر شــاه«، »مردم 
از  پــس  می خواهیــم.«  جمهــوری  »مــا  هســتند.«  پیــروز 
ســپری کردن شــب در یــک هتل کوچــک در رامســر، صبح 
بــه مــن گفتنــد بهتــر اســت بــا اتوبــوس بعــدی بــه تهــران 

بازگردم.
در اتوبــوس، کمونیســت های جوان عــازم تهــران بودند و 
من هم ســوئدی شــدم نــه آمریکایــی، زیــرا یــک ایرانی در 
اتوبــوس بــود کــه مدتــی را در اســتکهلم گذرانــده بــود و ما 
بــه تبــادل خاطــرات پرداختیــم و جوانــان پرشــر و شــوری 
کمونیســتی می خواندنــد آرام  کــه تمــام راه ســرودهای  را 
می کردیــم. در آن جــا مجســمه های رضاشــاه و پســرش را 
منهــدم کــرده بودنــد. در گاراژ اتوبــوس در تهــران و قبل از 
کســی نتوانســتم نگاهی به کمونیســت ها  سوارشــدن به تا
نینــدازم و بــه مســافرین دیگــر نگویــم کــه »می دانیــد این 
پدرســوخته ها چه می گویند؟ هیچ خدایی جز لنین نیست 
کنــد.« در  و اســتالین هــم پیامبــر اوســت. خــدا لعنتشــان 
مرکــز شــهر مقابــل هتل فردوســی کــه مــن اقامت داشــتم، 
پلیس برای متفــرق کردن مردم در خیابان از گاز اشــک آور 

کم بود.« ج حا ج و مر استفاده می کرد و وضعیت هر
روز 28 مردادماه به ســاعات پایانــی نزدیک شــده و ظاهرًا 
ح جزئی تر ماجراهــا را ندارد  فرای هــم چندان حوصلــه شــر
و بــا جمالتــی کوتاه بحــث کودتــا را پایــان می بــرد: »حدود 
ســاعت 9 شــب چنــد اتومبیــل ضمــن عبــور شــعار دادنــد 
»زنده بــاد شــاه«. و پــس از آن جمعیتــی از بــازار بــه رهبری 
شــعبان بی مخ، کشــتی گیر معروف، بر کمونیســت ها غلبه 
کردنــد و آیــت اهَّلل کاشــانی و بازاری هــا بــر لیبــرال و چپی ها 
پیــروز شــدند. بقیه داســتان درتاریخ نوشــته شــده اســت. 
برای پایان بخشیدن به این ماجرا، یک روز پس از سقوط 
مصدق به زاهــدان پرواز کردم و بــا هواپیمایــِی هیمالیا به 
قندهار و کابل رفتم و با اتومبیل به پیشــاور و با هواپیما به 
کراچی و سپس به بیروت و اســتانبول و بعد به پاریس و در 

10 سپتامبر به نیویورک پرواز کردم.«    

ترسیم فضای 
شهرهای ایران در 

روزهای پایانی 
مردادماه از زبان 

باستان شناس 
یکایی جالب  آمر

 توجه است. 
فرای توجه خاصی 
به کمونیست های 
فعال در میان مردم 

دارد. در عین 
حال از خشم 

و عکس العمل 
مردم، هرج و مرج 

ید:  خیابان ها می گو
»از دو شهر کوچکی 
که عبور کردم مردم 

پارچه نوشته ای 
می گرداندند که بر آن 

نوشته بود 
»مرگ بر شاه«، 

»مردم پیروز 
هستند.« 

»ما جمهوری 
می خواهیم.« پس از 
سپری کردن شب در 

یک هتل کوچک 
در رامسر، صبح به 

من گفتند بهتر است 
با اتوبوس بعدی به 

تهران بازگردم
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کـرده و جانشـان را رهـا  کـه خـود را از قیـود دنیـا جـدا  آزادگان افـرادی هسـتند 
سـاخته اند، چیـزی بـر آن هـا حکومـت نمی کنـد و تحـت تأثیـر هیـچ زرق و بـرق 
فریبنـده ای قـرار نمی گیرنـد. وقتـی انسـان اسـیر حـوادث و وقایـع نباشـد، آمـد و 
رفت نعمت ها در انسـان اثرگذار نباشـد و او را به خود مشـغول نگرداند، آزاد اسـت. با همین 
نگاه اسـت که اسـرای جان برکف جنگ تحمیلی را آزاده می خوانند. آزادگان سـرافرازی که 
سال های بسیاری از عمر و جوانی خود را در اردوگاه های عراق سپری کردند، آزاده ترین و 
آزادتریـن افـرادی هسـتند کـه تعلقـات مادی و معنوی خـود را رها کرده و به حکم رهبرشـان، 
به جبهه های نبرد حق علیه باطل گسیل شدند و همچنان که دوران اسارت خود را سپری 
می کردنـد، سـختی ها و مرارت هـای بسـیاری کشـیدند. مفهـوم آزادگـی در آیـات و روایـات 
بسـیاری مورد توجه قرار گرفته اسـت. نویسـنده در این مطلب با مراجعه به آیات و روایات 
بـر آن اسـت تـا نـگاه اسـام را به مقولـه آزادی و آزادگی به معنـای قدرت انتخاب عمل و ترک 

عمـل بیان کنـد.  

وحی بیرونــی، در چارچوب عبودیت خداونــدگاری خود را 
به کمال برساند و خدایی و ربانی شود. 

بر اســاس آموزه های وحیانی اســالم، بندگی اخــالق و خدا 
عین آزادی و آزادگی اســت؛ چرا که خدا در تکوین و تشریع 
بر آن اســت که انســان بتوانــد در بســتری زندگی رشــد کند 
که همه صفات و فضایل اخالقی را فعلیت بخشــد؛ چرا که 
گر  انسان خدایی شده، همان انســان اخالقی است. پس ا
بــه عبودیت خــدا دعــوت می کنــد، در حقیقت بــه آزادی و 
حریت از غیر دعوت می کنــد. امیرمؤمنان امام علی)ع( در 
بیان شــرایط واقعی حریــت می فرمایــد: »َمن قاَم ِبَشــراِئِط 
ــِه ُاعیَد  ّیَ حــکاِم الُحّرِ

َ
ــَر َعن أ هــٌل ِللِعتِق، َمــن َقّصَ

َ
ــِه أ الُعبودّیَ

کــس شــرایط بندگــی خــدا را به جــا آورد،  «؛ هــر  ّقِ ِالــَی الــّرِ
سزاوار آزادى می شــود و هر کس در عمل به شرایط آزادگی 

کوتاهی کند، به بندگی )غیر خدا( مبتال می شود. 
در حقیقــت آزادی حقیقــی را می بایســت در بندگــی خــدا و 
پیروی از اخالق جســتجو کــرد و بردگــی و بندگــی را در غیر 
خــدا و ضد اخــالق یافت. پس انســان آزاد کســی اســت که 
براســاس اصــول اخــالق عقالنــی، عقالیــی و شــرعی رفتــار 
کنــد و معــروف و پســندیده های ســه گانه را بپذیــرد و بــه 
اجــرا درآورد و از منکــر و ناپســندهای ســه گانه پرهیــز کند. 

ِز هرچه رنگ تعلق 
پذیرد آزاد است

درباره معنا و مفهوم آزادگی

حجت االسالم والمسلمین خلیل منصوری

مؤلفه ها و شاخص های آزادگی
آزادگی به معنــای فعلیت بخشــی اراده، زمانــی معنای واقعی می یابد که انســان در مســیر 
واقعی آفرینش حرکت ارادی خود را سامان بخشــد؛ چرا که انسان میان حق، باطل، شکر 
و کفــر می تواند یکــی را انتخــاب کند.  انتخــاب یکــی از دو راه  زمانی در مســیر حــق خواهد 
بود که انســان کماالت واقعــی را بجوید و بــا بهره گیری از صراط مســتقیم فطــرت درونی و 
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چنین انســانی در دایره مشــیت الهی قرار گرفته، در مســیر 
تکوین به درســتی گام بر می دارد و خدایی شــدن را تجربه 
می کند. از این روســت کــه حقیقــت آزادگــی را در عبودیت 
الهی و جلوه های آن، یعنی اتمام مکارم اخالقی در انســان 
دانســته اند. انســان هایی کــه مکارم اخــالق را بــه تمام در 
خود تحقــق می بخشــند، بنــدگان واقعی خداوند هســتند 

که از صفت آزادگی واقعی نیز بهره مندند.
کــه در آیــات و روایــات، آزادگــی در تحقــق  از ایــن روســت 
کــه از اصــول برتــر  صفــات و خصلت هایــی دانســته شــده 
اخالق انســانی اســت. بــه عنــوان نمونــه امام صــادق)ع( 
تحقــق خصلــت آزادی را در هر انســانی زمانــی می داند که 
چهــار خصلــت برتــر اخالقــی در او تحقــق یافتــه باشــد. آن 
حضــرت می فرمایــد: »َخمــُس ِخصــاٍل َمــن َلــم َتُکــن فیــِه 
ُلَها: َالَوفاُء َوالّثانَیُه  ّوَ

َ
َخصَلٌه ِمنها َفَلیَس فیِه َکثیُر ُمســَتمَتٍع أ

دبیــُر َوالّثاِلَثُه الَحیــاُء َوالّراِبَعُه ُحســُن الُخلِق َوالخاِمَســُه  الّتَ
ُه«؛ چهار خصلت اســت  ّیَ َوِهــَی َتجَمُع هِذِه الِخصــاَل، الُحّرِ
کــه در هر کــس یکــی از آن ها نباشــد خیــر و بهره زیــادى در 
او نیســت: اول وفــادارى، دوم تدبیــر، ســوم حیــا، چهــارم 
خــوش اخالقــی و پنجم- کــه چهار خصلــت دیگــر را نیز در 

خود دارد-آزادگی. 
شــکی نیســت کــه چهــار صفتــی کــه در ایــن روایــت بیــان 
شــده اســت همه اصول عقالنی اخالق و مهــم ترین مکارم 
گر کســی بتواند ایــن چهــار خصلت را  اخالقی بشــر اســت. ا
در خود تحقق بخشــد،  حقیقــت معنــای آزادی و آزادگی را 
درک و تجربه کرده اســت. از این رو در نظر امام)ع( کســی 
که این صفــات را نداشــته باشــد، در او خیری نیســت؛ چرا 
که تمام خیر انســان در همین اصول اصلی و اساســی است 

که انسانیت را به نمایش می گذارد.
معنــا  تمــام  بــه  و  اســت  اخالقــی  انســانی  آزاده،  انســان 
می تــوان او را نمــاد اخــالق دانســت، بــه همیــن دلیــل از 
هــر گونــه امــور ضــد اخالقــی از پیمان شــکنی، بی حیایی، 
ک و منــزه اســت.  بدرفتــاری و تندخویــی و ماننــد آن پــا
کــه امیرمؤمنــان امــام علــی)ع( در بیــان  از ایــن روســت 
مؤلفه هــا و شــاخص های آزادگی بــه تناقض روشــن میان 
رفتارهای زشــت با آزادگی اشــاره می کند و به عنوان نمونه 
کینه تــوزی را از صفــات انســان های آزاده  مکــر، فریــب و 
نمی دانــد؛ چــرا کــه انســان آزاده انســانی اخالقــی اســت و 
این امور کامــاًل با اصول اخالقــی در تضاد و تناقض اســت. 
َهــٌه ِمــَن الِغــّلِ َوالَمکر«؛  ــُه ُمَنّزَ ّیَ امــام)ع( می فرمایــد: »َالُحّرِ

آزادگی از کینه توزى و مکر منّزه است. 
در همیــن چارچوب اســت کــه امیرمؤمنــان امــام علی)ع( 
نســبت آزادی با تقــوا را معلــوم نمــوده و می فرماید انســان 
کــه اهــل تقواســت و از نابهنجاری هــا،  آزاده کســی اســت 
زشــتی ها و بدی ها پرهیــز می کنــد و رفتارهــای نابهنجار و 
ضد اخالقی نــدارد. آن حضرت می فرمایــد: »إّن َتقَوى اهَّلل 
ِمفتاُح َســداٍد، وَذخیَرُه َمعاٍد، و ِعتٌق ِمــن ُکّلِ َمَلَکٍه، وَنجاٌه 
ِمن ُکّلِ َهَلَکٍه، ِبهــا َینَجُح الّطاِلُب، وَینجــو الهاِرُب، و ُتنال 
کی و درســتی و اندوخته اى  غائُب«؛ تقواى خدا، کلید پا الّرَ
بــراى معــاد و باعــث آزادى از هــر بندگــی و رهایــی از هــر 

بــه  جوینــده  کــه  تقواســت  وســیله  بــه  اســت.  نابــودى 
کیفــر الهــی(  گریــزاِن )از عــذاب و  مطلوبــش می رســد و 

رهایی می یابد و به خواست ها رسیده می شود. 
آن حضرت همچنیــن از ویژگی هــای آزادگــی را رفتارهای 
ســالم و صحیح اقتصادی می داند و آزاده را کسی می داند 
کــه توفیــق یافتــه تــا از راه حــالل درآمــد داشــته و زندگــی 
کســی از  گــر  و اقتصــاد خــود را ســر و ســامان دهــد. پــس ا
راه های نادرست و خالف اخالق به کسب درآمد بپردازد و 
حرام خواری کند، نمی تواند مدعی آزادی و آزادگی باشد. 
امیرمؤمنــان امــام علــی)ع( در همیــن رابطــه می فرمایــد: 
ــِه«؛ از موفقیت  کِتســاُبُه المــاَل ِمــن ِحّلِ »ِمــن َتوفیــِق الُحّرِ ا

آزاده این است که مال را از راه حالل به دست آورد. 
در آیــات قــرآن، آزادی در حــوزه عمــل اقتصادی تــا زمانی 
مجاز اســت که به اصول عقالیی و اخالقی صدمه ای وارد 
نسازد. از این روســت که اموری چون ربا،  رشوه،  اسراف،  
تبذیر و ریخت و پاش  و هر گونه کســب حــرام و از راه های 
ع دانســته شــده اســت؛ زیــرا این گونــه  نامشــروع  ممنــو
رفتارهــای ضــد اخالقــی موجب نابــودی اقتصاد می شــود 

که مایه قوام جامعه است. 
به هر حال،  دین بر آن اســت تــا آزادی در چارچوب اصول 
عقالنی، عقالیی و اخالقی شــکل گیرد؛ چرا که دین داری 
و اخالق عین آزادی و آزادگی اســت و عقل جــز به آزادی و 
آزادگی دعوت نمی کنــد همچنان که به اخالق و دینداری 
دعــوت می کنــد و از نظــر آموزه هــای اســالمی هــر عاقلــی 

دیندار و اخالقی است. 
این که امام حســین)ع( در کربال در نصحیت مشــفقانه به 

در آیات قرآن، آزادی 
در حوزه عمل 

اقتصادی تا زمانی 
مجاز است که به 
اصول عقالیی و 

اخالقی صدمه ای 
وارد نسازد. از این 
رواست که اموری 
چون ربا،  رشوه،  

اسراف،  تبذیر و 
یخت و پاش  و  ر

هرگونه کسب حرام و 
از راه های نامشروع  
ممنوع دانسته شده 
یرا این گونه  است؛ ز

رفتارهای ضد 
اخالقی موجب 
نابودی اقتصاد 

می شود که مایه قوام 
جامعه است
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دشــمنان مدعــی اســالم و آزادی و آزادگــی می فرماید: »إن 
حرارا 

َ
َلم َیُکن َلُکــم دیٌن َوُکنُتــم الَتخافــوَن الَمعاَد َفکونــوا أ

گــر دیــن نداریــد و از قیامــت نمی ترســید،  ُکــم«؛ ا فــی ُدنیا
الاقــل در دنیــاى خــود آزاد مــرد باشــید.  بــه این معناســت 
کــه اصــواًل دینــداری و عبودیــت خداونــد مقتضــی حریــت 
گــر بــه  در عمــل و رفتارهــای اخالقــی اســت؛ امــا حتــی ا
گرفتــار  کــه  فطــرت خــود مراجعــه شــود، بــاز انســان آزاده 
بردگــی و بندگــی غیر خدا نیســت، انســانی اخالقی اســت و 
رفتارهایی دور از شــأن انســانیت نخواهد داشت؛ در حالی 
کــه دشــمنان آن حضــرت)ع( در رفتارهــای ضــد اخالقی و 
وقیحانه گوی ســبقت را از همگان ربــوده بودند و حتی به 

اصول عقالنی، اخالق عقلی و فطری نیز پای بند نبودند.
بــه ســخن دیگــر، انســان مدعــی آزادگــی انســانی اخالقــی 
اســت و همین اخالق اســت که او را از رفتارهــای نابهنجار 
گــر بخواهیــم مدعیان  و زشــت و وقیحانــه بــاز مــی دارد و ا
آزادگــی را از غیــر ایشــان بازشناســیم می بایســت بــه حــوزه 
عملکردهــای اخالقــی و رفتــاری آنان نــگاه کنیــم؛ هر چه 
انســان اخالقی تــر و در رفتارهــا هنجاری تــر باشــد، بیانگــر 
اراده قــوی انســانی در او و آزادگــی اســت و هــر چــه که ضد 
اخالقی تر باشــد،  بیانگر آن اســت که از آزادگــی هیچ بهره و 

نصیبی نبرده است.
انســان می بایســت در همه حــال آزاده باشــد و هرگز ذلت 
بردگی و بندگی غیر خدا را نپذیــرد و حق اختیار و انتخاب 
گــذار نکنــد و اجــازه ندهد که کســی  خــود را به دیگــری وا
کاری یــا تــرک  دیگــر دربــاره او تصمیــم بگیــرد و او را بــه 
کاری مجبور کنــد. این آزادگی در حوزه اندیشــه شــاید در 

گذشــته به ســادگی فراهم بود؛ زیرا بستر تســلط نرم کمتر 
کنــون ایــن بســتر بــا ابزارهای  فراهــم بوده اســت، ولــی ا
از دانش هایــی چــون روانشناســی  نویــن و بهره گیــری 
فراهم تــر  جامعه شناســی  و  اجتماعــی  روانشناســی  و 
اســت. از ایــن روســت کــه آزادی اندیشــیدن از بســیاری 
از انســان ها ســلب شــده اســت و دولت هــا بــا رســانه ها و 
دیگــر ابزارهــا گفتمان ســازی می کننــد، بــه گونــه ای کــه 
انســان جــز در مــدار و محــور آنچــه آنــان از طریــق فیلــم، 
رمــان، کتــاب، عکــس و خبــر منتشــر می کننــد نمی تواند 
امــکان  و  می شــود  تقلیــد  نوعــی  گرفتــار  و  بیندیشــید 
گر دشمنان  آزاداندیشی سلب می شود. به ســخن دیگر، ا
انســانیت و آزادی بــه طــور مســتقیم جلوی آزاداندیشــی 
را نمی گیرنــد و نمی تواننــد بگیرنــد، چــرا کــه امــر ذاتــی و 
ماهــوی انســان اســت، ولــی می توانند شــرایط و بســتر را 
بــه گونــه ای فراهــم آوردند که انســان جــز تقلیــد از آنچه 
القــا می شــود در اندیشــه نیــاورد و جز بــه آن نیندیشــد. از 
این روســت که خداوند به انســان ها هشــدار می دهد که 
شــرایط را به گونــه ای فراهم آورند کــه گرفتــار تقلیدگری 
در اندیشه ورزی نشــوند و به آزادی اندیشه دست یابند.  
گــر چنین  چــرا کــه آزاداندیشــی امــری ارزشــمند اســت و ا
فضایی برای آدمــی فراهم آید، انســان بــا اراده، اختیار، 
عقل و خردورزی، دینــداری و اصول اخالقــی را پذیرفته 

و بندگی خدا را عین آزادگی خواهد دانست. 
از نظــر اســالم رهایــی مــردم از خرافــات و قیــد و بندهــاى 
کــه  اســارت آور از وظایــف پیامبــران و دیــن اســت؛ چــرا 
انســان های آزاد از ایــن بندهــا، انســان های باایمــان و 
پای بنــد اخــالق هســتند کــه در کمــال آزادی، رفتارهــای 
کــه جامعــه اســالمی  به هنجــار دارنــد.  پــس الزم اســت 
بکوشــد تــا چنیــن شــرایطی فراهــم آیــد و انســان ها از هــر 
گونــه قیــد و بنــدی آزاد شــوند و بتواننــد با مشــورت عقول 
یکدیگــر، جامعه ای ســالم ایجاد کننــد  و نظــام اجتماعی 
و سیاســی مردمی و به دور از اســتبدادگری در جهان برای 

خود بسازند.  
نکته دیگــر این کــه، انســان آزاد، نه تنهــا در برابــر دیگران 
ضعف و سستی اراده نشــان نمی دهد و حافظ آزادگی خود 
اســت، بلکه در برابر امــور تکوینــی و مصیبت ها نیــز عنان 
اختیــار و آزادی را از کف نمی دهد و همــواره با عقل و اراده 
بر امور زندگــی خویــش تدبیر می کنــد و انتخابی درســت و 
حق مدارانه دارد. امام صادق)ع( در این بــاره می فرماید: 
»إّنَ الُحّرَ ُحّرٌ علــی جمیِع أحواِلــِه: إن ناَبتُه ناِئَبــٌه َصَبَر َلها، 
ــت عَلیــِه الَمصاِئــُب َلــم َتکِســرُه َوإن ُاِســَر َوُقِهــَر 

َ
ّک َوإن َتدا

ّدیُق المیُن  َواســُتبِدَل ِبالُیسِر ُعســرا، َکما کاَن ُیوُســُف الّصِ
َتُه أِن اســُتعِبَد َوُقِهَر َوُاِسَر«؛  ّیَ َصَلواُت اهَّلل ِ َعَلیِه: َلم َیضُرر ُحّرِ
گر بال و ســختی به او رسد،  آزاده در همه حال آزاده است: ا
گر مصیبت ها بر ســرش فــرو ریزند، او را  شــکیبایی ورزد و ا
نشــکنند، هرچند به اســیرى افتد و مقهور شــود و آســایش 
را از دســت داده و بــه ســختی و تنگدســتی افتــد؛ چنان که 
یوســف صدیق امیــن)ع( بــه بندگــی گرفته شــد و مقهور و 

اسیر گشت، اما این همه به آزادگی او آسیب نرساند.     

انسان مدعی 
آزادگی، انسانی 
اخالقی است 

و همین اخالق 
است که او را از 

رفتارهای نابهنجار 
و زشت و وقیحانه 

باز می دارد و اگر 
بخواهیم مدعیان 

آزادگی را از غیر 
ایشان بازشناسیم 

می بایست به حوزه 
عملکردهای اخالقی 

و رفتاری آنان نگاه 
کنیم؛ هر چه انسان 

اخالقی تر و در 
رفتارها هنجاری تر 
باشد، بیانگر اراده 

قوی انسانی در 
او و آزادگی است 
و هر چه که ضد 
اخالقی تر  باشد، 

 بیانگر آن است که 
از آزادگی هیچ بهره و 

نصیبی نبرده است
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از ســوی  کــه  ایــن مســتند  در نشســت نمایــش و بررســی 
پژوهشــکده اســناد کتابخانه ملــی جمهوری اســالمی ایران 
برگزار شــده بود، نــوراهَّلل نصرتــی، کارگــردان مســتند »چهل 
هزار فرزنــد« به بخــش مغفول مانــده فرهنگ دفــاع مقدس 
اشــاره و عنوان کرد: با وجــود ابعاد تاریخی و پرفراز و نشــیب 
هشــت ســال دفاع مقدس-که نه تنها در ســطح ملــی، بلکه 
در ســطح جهــان اتفــاق بزرگی بــود - حــق مطلب ادا نشــده 
اســت. البته فعالیت های زیادی از طرف دفتر ادبیات و هنر 
مقاومــت یــا انجمــن ســینمای دفاع مقــدس صــورت گرفته 
اســت، ولی به عقیده من بخشــی از دفاع مقدس که به اسرا 

مربوط می شود، دچار مظلومیت مضاعف است.
وی اســرای ایرانــی جنــگ تحمیلــی ارتــش صــدام علیــه 
آزادگان  از  یکــی  از  نقــل  بــه  را  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
کریزهــای پنهــان جنــگ« خوانــد و ادامــه داد: تاریــخ  »خا
پنهان تری وجود دارد که ابدًا دیده نشــده و آن فعالیت های 
ســازمان جمعیــت هــالل  احمــر اســت کــه بــا دیــد خاصــی با 
اســرا و خانــواده آزادگان ارتبــاط داشــته و وظیفــه قانونــی و 
ســازمانی اش پیگیری وضع اســرای ایرانــی در اردوگاه های 

رژیم بعث عراق و خانواده هایشان بوده است.
نصرتی به انگیزه هالل  احمر برای ســاخت این فیلم اشاره و 
تصریح کرد: نقش ویژه ســازمان هالل احمر در دفاع مقدس 
گفتــه مانده اســت. این فیلم پاســخی در  با ابعاد ملــی اش نا
گفته هــای بزرگ تــر و پنهان مربــوط به اســرا و آزادگان  دل نا

بود.
کارگــردان مســتند »چهل هــزار فرزنــد« تاریخ شــفاهی را یک 
ناظِر بی طــرف دانســت و گفــت: تاریخ شــفاهی بخش های 
تاریک تاریخ را روایــت می کند. من به عنــوان فعالیت تاریخ 
شــفاهی، بــا اســتفاده از ابزارهــای دیــداری و شــنیداری، در 
قالب یــک فیلم مســتند، تاریخ شــفاهی بخشــی از ســازمان 

هالل  احمر در زمینه رسیدگی به آزادگان را ساختم.
وی هیچ کــدام از پالن هــا و تصاویــر اردوگاه هــای رژیم بعثی 
عــراق را بازســازی شــده ندانســت و افــزود: در ایــن مســتند 
کتیو دایکیومنتری )تعاملی  سعی شده بر اســاس قالب اینترا
و مســتند( تاریــخ شــفاهی ســاخته شــود و تصاویر مســتند از 
زندان ها و اردوگاه های ارتش بعث عراق از آرشــیو تلویزیون 
فرانسه و عراق به دســت آمده اســت. افراد مختلف راجع به 
یک اتفاق تاریخی صحبت می کنند و در نهایت، تالش این 
گفته هــای آزادگان و  ح شــود. نا بود که همــه دیدگاه ها مطر

هالل  احمر بسیار است، قدم اول را برداشتیم.
پس از ســخنان کارگردان فیلم مســتند »چهل هــزار فرزند«، 
مســتندی شــش دقیقــه ای دربــاره آزادســازی خرمشــهر که 
توسط همین کارگردان ســاخته شــده، به نمایش درآمد. در 
بخشــی از این فیلــم، یکــی از امدادگــران حاضر در خرمشــهر 
خاطره ای را این گونــه بازگو کرد: »یکــی از تلخ ترین روزهای 
ما شــاید روز نهم مهــر 13۵9 بود کــه از زمین و آســمان و دریا 
و از هر طرف مــوج انفجار بود. یکــی از تجربه هــای امدادی 
من بود که با یک موج جمعیت و خانواده ها روبه رو شــدیم. 
مردم خرمشــهر فکر می کردند بیمارســتان جای امنی است، 
همــه هجــوم آوردنــد ســمت بیمارســتان؛ متأســفانه اولیــن 

قاصدان سپید و سرخ
روایت نقش هالل احمر در همراهی با اسرا

مسـتند »چهـل هـزار فرزنـد« روایتـی از غربـت اسـرای ایرانـی در عـراق اسـت که با 
بـه تصویـر کشـیدن لحظـات و خاطـرات تلـخ دوران اسـارت در زندان هـای ارتـش 
صـدام، در چهـار اپیـزود روایـت می شـود. فیلـم مسـتند »چهـل هـزار فرزند« تهیه 
شـده در جمعیت هال  احمر ایران، در نخسـتین جشـنواره هال  احمر با نام »هال وصل« 

نیـز موفـق بـه دریافـت جایـزه شـد و مورد تقدیـر قرار گرفـت.  

شادی کمالوند
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جایــی را کــه زدنــد، بیمارســتان و اورژانس بیمارســتان 
بود و تعداد زیادی تلفــات دادیم. مردم را به نخلســتان 
کنــار رودخانــه که خــود یک اســتتار محســوب می شــد، 
بردیم. تنهــا چیزی کــه در آن لحظــه به ما کمــک کرد، 
قایق هایــی بــود کــه مــردم در حاشــیه کارون رهــا کرده 
بودند. بــا تاریک شــدن هوا قایق هــا را کنار هــم چیدیم 
کــه هیچ کــس  و پــل ســاختیم. ایــن خاطــره ای اســت 
شاید نداند، چون کســی به پشت ســرش نگاه نمی کرد. 
وظیفــه مــن امدادگــری بــود. ســقوط خرمشــهر در واقع 
روز چهــارم آبــان 13۵9 بــود. خبر ســقوط شــهر وقتی به 
کربــال شــد. خرمشــهر  اردوگاه رســید، اردوگاه یکپارچــه 

دیگر وجود نداشت. باورش سخت بود...«
در ادامــه، فیلــم مســتند »چهــل هــزار فرزنــد« در چهــار 
اپیزود و بــه مدت یک ســاعت پخش شــد. اپیــزود اول 
با نــام »زندان حجــاج « نقــض حقوق بشــر توســط رژیم 
بعــث عــراق را از دید شــاهدان عینــی روایت می کــرد. در 
این اپیزود، کمال خرازی، مســئول وقت ستاد تبلیغات 
جنــگ در نشســت خبــری ســال 13۶4 عنــوان می کند: 
خ کلیه  نماینده و پزشــک کمیتــه بین الملل صلیب ســر
کــرد، بیشــتر آن هــا از  بیمــاران را در درمانــگاه بازدیــد 
جراحــات و معالجات غلــط رنج می بردنــد، به خصوص 
شکســتگی های مرکــب اســتخوان های دســت و پــا کــه 
بــه شــکل بــدی جــوش خــورده بودنــد و ایجــاد آمــاس 
ادامــه  نشســت  همــان  در  بودنــد.  کــرده  اســتخوان 
می دهد: 200 تــا 400 ســرباز عــده ای را کــه از منطقه ای 
دیگــر بــه اردوگاه آورده بودنــد، بــا چوب دســتی و کابــل 
مورد ضرب و شتم قرار دادند و در نتیجه 80 نفر مجروح 
و سه نفر شهید می شــوند و گواهی فوتی که دولت عراق 

خ قرار می گیرد. صادر می کند، مورد اعتراض صلیب سر
کــه اداره اســرا و  اپیــزود دوم »بــاغ هــالل « نــام داشــت 
کشــیده  مفقودیــن ســازمان هــالل  احمــر را بــه تصویــر 
بــود. در ایــن اپیــزود بهجــت  افــراز، رئیــس وقــت اداره 
اســرا و مفقودیــن و نجمــه حســن پور، مســئول وقــت 
اداره جســتجو و بازپیونــد خانواده هــا در هــالل  احمــر، 
خاطرات خود از خانواده های اسرا و مفقودین را گفتند. 
حســن پور از روزهایــی یــاد کرد کــه اســرا بازمی گشــتند و 
خانواده مفقودین عکس های عزیزانشــان را در دســت 

می گرفتند و می گفتند: بچه مرا ندیدی و...
خ« به تبادل  در اپیزود ســوم با نام »قاصدان ســپید و سر
نامه بین اسرا و خانواده   هایشــان پرداخته شد و بهجت 
گفــت: از شــروع جنــگ تــا آزادی بــزرگ، در اداره   افــراز 

حدود شش میلیون نامه رد و بدل کردیم.
اپیــزود چهــارم »پرتــره خانــم افــراز« نــام دارد و در آن 
صحبت از فعالیت ها و شــخصیت بهجــت  افراز می رود؛ 
اداره اســرا و مفقودیــن  کــه 18 ســال رئیــس  بانویــی 
هالل احمــر بــوده اســت. فریبــرز خوب نــژاد، از آزادگان 
دفاع مقدس در این اپیــزود گفت: خانم افــراز مادر بود؛ 
مادری کــه 40 هزار فرزند داشــت. او ام االســرا بــود و این 

لقب را مرحوم حاج  آقای ابوترابی به او داد.   

ن  ـــاب و بکـــر
مســتند »چهل هزار فرزند« روایتی از اســرای ایرانی در زندان های رژیم بعث و نقش هالل  احمر 
در دوران دفاع  مقدس اســت. گاهی سوژه یک مســتند به قدری جذابیت دارد که قابلیت های 
زیادی ایجاد می کنــد، مثل پرداخــت فرم گرایانه یا شبه داســتانی. مســتند »چهل هــزار فرزند« 
گــر خالقیتــی در ظرفیت های تکنیکــی و زیبایی شناســی  دقیقــًا ایــن قابلیت را داشــته، حتــی ا
برای روایت این ســوژه زیبا بــه کار نرفته باشــد، البته مستندســاز عامدانه و با فکــر از افتادن به 
دام فرم پرهیز کرده و داســتان فیلمش را به ساده ترین شکل بیان کرده است. قطعًا فیلم های 
این چنینی زمانی دیدنــی و ماندگار می شــوند که از تصاویر و فیلم های آرشــیوی هــم در روایت 
آن ها اســتفاده شــود. در این اثر به طرز چشــمگیری از تصاویر آرشــیوی با تدوینــی فوق العاده و 
به جا اســتفاده شــده که لذت تماشــای فیلم را دوچندان می کند. شــاید اوج جذابیت و زیبایی 
تصاویــر آرشــیوی استفاده شــده در ایــن مســتند، جایی اســت کــه خانواده هــا دور یــک آزاده را 
گرفته اند و از او ســراغی از گمشــده خود می گیرند. نمی دانم نصرتی این تصاویر را از کجا آورده، 
ولی هر چه هســت تصاویر نــاب و بکری اســت که مــن در کمتر اثــری در موضوع دفــاع مقدس 

به ویژه آزادگان دیده ام.
در مستند »چهل هزار فرزند«، با این که در تمام طول فیلم صحبت از آزادگان و خدمات جمعیت 
هالل  احمــر در این عرصــه در دوران دفــاع  مقدس و حتــی پس از آن اســت، هماننــد فیلم های 
مشابه پخش شده در این ســال ها، بیان این امر گل درشــت نبوده و به قول معروف توی ذوق 
نمی زند. تصاویر و قاب های عالی با نوردهی فوق العاده، کار درخشــان حســین شــعاعی، یکی 
از امتیازات فیلم به شــمار مــی رود. با شــعاعی در دو فیلم متأخــرم »حاج عباس« و »ســید ناصر« 
درباره شهدای منا کار کرده ام. جوانی باسواد و پرانرژی است با کلی ایده که بودنش در کنار هر 
کارگردانی مغتنم است. حیف که سودای مهاجرت دارد وگرنه می توانست یکی از بهترین های 
ایــن رشــته در آینــده ســینما و تلویزیون باشــد. دل ســپردن بــه طنین موســیقی کــم و به جای 
استفاده شــده این اثــر از دیگر مزایای آن اســت. موســیقی دقیقًا جایی اســتفاده شــده که باید. 
تدوین مناسب و در خدمت سوژه از دیگر مزایای فیلم است. استفاده از صحبت های مسئوالن 
و کات به موضوعات گفته شده در تصاویر آرشــیوی از نقاط قوت تدوین این اثر زیباست. تنها 
در دو جا کپشــن نام ها با کمی تأخیر و تعجیــل در قاب جا می گیرد که بــه گمانم به دلیل عجله 

برای رساندن به پخش بوده و البته در کلیت اثر بسیار ناچیز است.
فصل نهایی فیلم جایی اســت که خانــم افراز بــرای دیدار و تجدیــد خاطرات راهی سروســتان 
فارس می شــود تا یکی از آزادگان و مــادرش را ببیند. بعــد از دقایق طوالنی دیــدن پالتو و گفتگو 
در قاب هــای بســته، دوربیــن وارد جــاده و خیابان می شــود تا ایــن دیــدار را ثبت و ضبــط کند؛ 
دیداری به مثابه دیدار مادر بــا فرزند؛ »یکی از چهل هــزار فرزند«. زمان فیلــم چیزی حدود یک 
ساعت است که برای یک مستند زیاد است، ولی باور کنید موقع تماشا به قدری درگیر داستان 
و روایت ها شــدم که متوجه گذر زمان نشدم. کارگردانی ســنجیده با ایده ای نو و بکر مهم ترین 
بــرگ برنــده فیلــم اســت. نــوراهَّلل نصرتــی، فیلمنامه نویــس و مستند ســاز اســت. تحصیــالت 
سینمایی دارد و سال هاست که کارمند روابط عمومی جمعیت هالل  احمر است. فکر کنم این 
فیلم یکی از مهم ترین آثار اوست که قصه اسرای ایرانی در عراق و مشکالت خانواده های آن ها 

را روایت می کند.
کاش حاال که تاریخ شفاهی هالل  احمر در حال روایت اســت، با توجه به سابقه نزدیک به یک 
قرن خدمات هالل و عدم  شــناخت کافــی مخاطبان و مــردم از خدمــات آن، باقی بخش های 
تأثیرگــذار و قدیمــی این نهــاد خدمتگــزار هــم روایــت شــود. واحدهایی چــون ســازمان امداد، 
ســازمان داوطلبــان، ســازمان جوانــان، تــدارکات درمانــی و داروخانه هــا، معاونــت درمــان و 
توانبخشــی، مرکز پزشــکی حج و زیارت و... به گمانم در هر بخشــی پیشکســوتانی هستند که 
کلی حرف بــرای گفتــن دارند. گفتنی اســت، این مســتند در نخســتین جشــنواره هــالل وصل 
که از ســوی هــالل  احمــر برگزار شــده، موفــق بــه دریافت جایــزه شــد و مــورد تقدیر قــرار گرفت. 
همچنین این مستند توانست به فصل سوم جشنواره تلویزیونی مستند راه پیدا کند و از شبکه 
مســتند ســیما نیز پخش شــد. تبریک به اداره  کل روابط  عمومی جمعیت هالل احمر و به همه 
دســت اندرکاران تولید چنین اثــر زیبایی، و در انتها پیشــنهاد می دهم جلســاتی بــرای نمایش 

عمومی این اثر نیز تدارک دیده شود تا تعداد بیشتری از مخاطبان این فیلم را ببینند.   

محمد اینانلو، شهروند
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ایــن روز، شــکیبایی مــادران، پــدران، همســران و فرزندان 
ایــن آزادمــردان و زنــان به بــار نشســت و ســال های نگرانی 
و شــوق دیدار بــه پایان رســید و وعــده الهــی تحقــق یافت: 
»و بّشــر الصابریــن«. آزادگان عزیزمــان آمدنــد تــا نتیجــه 
تــالش و رشــادت های خــود و همرزمانشــان را بــه عینــه و از 
نزدیــک ببیننــد. هرچنــد که رژیــم بعث آن هــا را به اســارت 
کشــیده و پــرو بالشــان را شکســته بــود، امــا ایــن همــه ظلم 
ذره ای از ایمــان، عالقــه و اعتقادشــان بــه وطــن و هموطن 
نکاســته بود و ایــن بزرگ مردان پس از بازگشــت هم دســت 
وارد عرصه هــای مختلــف  و دوبــاره  مبــارزه نکشــیدند  از 
دم  بــا  و  ســاختند  دوبــاره  را  جنــگ  ویرانه هــای  شــدند. 
مسیحایی شــان روحی تازه بــر کالبد شــهرهای جنگ زده و 

ویران دمیدند.
اســتقامت آزادگان نه تنهــا در اردوگاه هــای دژخیمانــه رژیم 
بعــث، بلکــه صبــر و پایــداری خانواده هــای ایــن عزیــزان 
دفــاع  پربرکــت  عرصــه  مانــد.  خواهــد  یادهــا  در  همیشــه 
مقــدس، صحنه حضــور مــردان و زنان بــا ایمانی بــود که با 
پیــروی از تعالیــم عالیــه اســالم و تحــت رهبــری حکیمانــه 
بــه  حماســه ای  توانســتند  خمینــی)ره(  امــام  حضــرت 
گرچه  یادماندنی و جاودان از خود به یــادگار گذارند. اینان ا
در بازگشــت از اســارت، مقتدا و امــام خویــش را ندیدند، اما 

نوجوانان، کــودکان و حتــی نوزادان دیــروز ایران خــوب به خاطــر دارند شــب هایی را که در 
آغوش گرم پدر بــه خواب رفتنــد؛ اما صبــح خبری از پــدر و آغــوش گرمش نبــود. پدرانی که 
لذت بــه آغوش کشــیدن فرزندشــان را بــا فکر بــه همرزمان ســفر کــرده و کودکان یتیمشــان 
نچشــیدند. امــا ایــن فقــط مــردان ســرزمین مــا نبودنــد کــه در جنــگ تحمیلــی عــراق علیه 
ایــران وارد صحنــه نبــرد شــدند و بــا دشــمن بعثــی رو در رو جنگیدنــد؛ شــیرزنان ایرانــی هم 
پابه پای مــردان به عنــوان امدادگر در جنگ شــرکت داشــتند و دوشــادوش امدادگــران مرد 
بــه مجروحان و آســیب دیدگان کمــک و یاری می رســاندند. این مــردان و زنان بــرای حفظ 
جان، مــال و نامــوس وطــن و هموطــن جنگیدند، بــه امید ایرانــی همیشــه آزاد و آبــاد و چه 
بســیار که پرکشــیدند و چه بســیار کــه ســال ها در اســارت زندان هــا و اســارتگاه های مخوف 
رژیم بعث عراق ماندند. آن ها، با ایمان راســخ خود در برابر همه فشــارهای جسمی و روحی 
دشــمن بعث ایســتادند و روابــط اجتماعــی جامعه کوچــک اردوگاهی خــود را بــر پایه اخالق 
حســنه بنا نهادند و از شــکنجه های مزدوران بعث هراســی به خود راه ندادند. ایشان در آن 
شرایط ســخت آموختند که چگونه بر زخم های شــکنجه های دوستانشــان مرهم گذارند و 
همچون یک امدادگــر با کمترین امکانــات، ســخت ترین ها را تاب آورنــد. آزادگان، صبورتر 
از ســنگ صبــور و راضی تریــن بنــدگان به قضــای الهــی بودنــد. آن هــا ســینه هایی فراخ تر از 
اقیانوس داشــتند که از همه جــا و همه کس بریده و به خدا پیوســته بودند. روزهای ســخت 
جنگ و اسارت هم مانند تمام روزهای سخت دیگر گذشــت و عزیزانمان پر و بال شکسته، 
زخمی و مجــروح؛ امــا ســرفراز و پیروز بــه وطن بازگشــتند تا چشــممان به دیدنشــان روشــن 
ک وطن  شــود. 2۶ مرداد ماه 13۶9 همان روزی بود که اولیــن گروه از این عزیزان پــا به خا
گذاردنــد؛ بازگشــت غرورآفرین مــردان و زنــان آزاده ای که پس از تحمل ســال ها شــکنجه و 
دوری از عزیزان خویش، بــه وطن بازگشــتند و به انتظــار میلیون ها ایرانی پایــان دادند. در 

شب های بی آسمان
فاطمه حقیقی

خاطراتی از آزادگان امدادگر
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بــا نایــب بــر حــق وی میعــادی همیشــگی بســتند و بــر عهد 
خویــش بــا خــون شــهیدان پای بنــد ماندنــد. آزادگان دالور 
و ســرافراز بــا الهــام از مکتب انسان ســاز اســالم و ســیره ائمه 
گرفتــن از زندگــی انقالبــی و حماسه ســاز  اطهــار و بــا درس 
حضرت زینب)س( که اســوه صبر و پایداری بود، توانستند 
دوران دشــوار اســارت را پشــت ســر نهند و شــکوه مقاومت و 
سرافرازی را بر صحیفه درخشــان ایران اسالمی ثبت کنند. 
بی شــک ســال ها محرومیت این ســروقامتان تاریــخ باعث 
شــد کــه آنــان امــروز بیــش از هر فــرد دیگــری در مســیر ســبز 
موفقیت گام بردارنــد و الگو، اســوه و افتخــار میهن خویش 

باشند.
این روزهــا بســیاری از خاطرات پر فــراز و نشــیب امدادگران 
آزاده به صورت کتاب  منتشــر شــده که در ادامه بــه برخی از 

آن ها می پردازیم.

     سینه سرخ ها
کتــاب شــب های بی آســمان از انتشــارات »مرکز نشــر کتاب 
آســمان هشــتم« شــیراز، خاطــرات صادقانــه امدادگــر دفاع 
مقــدس و اســیر آزاد شــده ایرانــی، رمضان علی زارعی اســت 
کــه بــه قلــم محمــودی نورآبــادی، از نویســندگان اســتان 
فارس نوشــته شــده اســت. راوی این خاطرات می گوید: در 
طول ســال های اســارت به نــدرت آســمان را در شــب رؤیت 
کــردم و بــه همیــن خاطــر نــام کتــاب خاطراتــم »شــب های 

بی آسمان« نام گرفت.
این کتاب با زبانی ســاده و بیانی داســتانی نگاشــته شــده و 
طی آن، خاطرات آزاده رمضان علی زارعــی هرکدام عنوانی 
را به خــود اختصــاص داده  و به  صورت داســتان های کوتاه 
ع«،  جمــع آوری  شــده اند. »بــرق بــازی«، »عبــادت ممنــو
»دروغ  خ ها«،  »سینه ســر ایرانــی«،  »چشــم  پــدر«،  »داغ 
روزنامــه ای«، »آقــای شــادی«، »اقتصــاد ایــران«، »کلیــه 
کشــی« عنوان هــای مختلفــی از داســتان های ایــن کتــاب 
اســت. پایگاه اطالع رســانی پیام آزادگان در راســتای ترویج 
فرهنــگ آزادگــی، قســمتی از اولیــن داســتان این کتــاب در 

اختیار عالقه مندان قرار داده که در ادامه آمده است.

وردین      وداع فر
فروردیــن شــصت و پنــج، در کالس دوم دبیرســتان شــهید 
بهشــتی خرامــه درس می خوانــدم. آن روزها دوبــاره هوای 
جبهه به سرم زده بود. با خودم عهد بسته بودم که باید هر 
طور شــده نیت چند ســاله خود را عملی کنم. پیش تر یا قّدم 
کوچک بــود و یا خانــواده مانع رفتنم شــده بودنــد و خالصه 
هر بار بــه دلیلی ســنگ روی یخ شــده بــودم. کارم به جایی 
رسیده بود که در خلوت، از خود خجالت می کشیدم. خیلی 
از هم ســن وســال هایم تا آن روز رفته بودند و برخی شهید و 
ع با آن جثه نحیف  مجروح برگشته بودند. تصویر جلیل زار
و چشــم های زاغــش، لحظــه ای از نظــرم محــو نمی شــد. 
دوســت هــم مدرســه ای کــه در تشــییع جنــازه اش، زل زده 
بودم به پرچم ســه رنگ روی تابوتش و اشــک می ریختم. 
کبر فــّرار بــا گونه های ســبزه و قد متوســطش،  تصویــر علی ا

یک جور دیگر ذهنم را مشــغول می کرد. بازیگوشــی هایش 
گاهــی بــه قــدری محــو خنده هایــش  ملکــه ذهنــم بــود و 

می شدم که شهادتش را باور نمی کردم.
مثــل آب روی آتش ُقــل می خوردم و قــرار ماندن نداشــتم. 
فروردین شــهر و دیارم بــا همــه جذابیت هــا و زیبایی هایی 
کــه داشــت، نمی توانســت مانــع رفتنــم شــود. صبــح زود از 
خرامه به شــیراز رفتم و از آن جا به جبهه اعزام شــدم. همه 
چیز به خوبی و خوشــی پیش رفت؛ نه از قــد و قواره ام ایراد 
آنچنانــی گرفتنــد و نــه پشــت دری مانــدم و نــه خواهــش 
و تمنایی کــردم. با چهــار قطعه عکس ســه در چهــار و یک 
برگ کپی ســجل و پر کردن فرمی که به دستم دادند، همه 
چیز تمام شــد؛ مهم تر از همه این که از خانواده ام هیچ کس 
دنبالــم نیامــد و ایــن خــودش نعمــت بزرگــی بــود. رضایت 
شــفاهی آن ها را گرفته بودم و هراسی از این که پدرم یا یکی 
از برادرانــم )اســداهَّلل یــا امــان اهَّلل(، از راه برســند و دســتم را 

بگیرند و برم گردانند نداشتم.
صبح روز بعــد ناباورانه خــود را در پادگان شــهید دســتغیب 
اهــواز دیــدم. تــا آن موقع هیــچ وقــت از خانــه و شــهر و دیار 
خود دور نشــده بــودم؛ شــاید بــرای همین بــود کــه وقتی از 
رکاب اتوبــوس پاییــن آمــدم و چشــمم بــه ســاختمان های 
چند طبقــه پــادگان افتاد کمــی احســاس غربــت و دلتنگی 
کردم. دیگر دوســتان هم حــس و حالی چون من داشــتند. 
باید کمــی زمان می گذشــت تا با شــرایط خــو می گرفتیم و از 
دوســتان کوچه و مدرســه، دل کنده و دوســتان جدید پیدا 
می کردیم. پادگان شهید دستغیب در حاشیه جنوبی شهر، 
کنار محلــه کوت عبــداهَّلل واقع شــده بــود؛ ســاختمان های 
چهــار طبقــه ای بــا آجرهــای جگــری رنــگ داشــت. گفتــه 
می شــد کــه پیش تــر متعلق بــه بیمارســتان ســینا بــوده و با 

شروع جنگ، در اختیار سپاه قرار گرفته بود.
در آن جــا کارهــای آموزشــی وجــود نداشــت و بیشــتر بــرای 
امور دفتری و ســتادی استفاده می شــد؛ پس جای ما نبود. 
کریــز و خــط اول بود. از  همه شــوق و ذوقم بــرای دیدن خا
دوستان و آشــنایان وصف جنگ را زیاد شــنیده بودم. دلم 

برای دیدن صحنه های جنگ پرپر می زد.
عصــر همــان روز مــا را بــه ســوی پــادگان شــهید دســت بــاال 
کریز و خــط مقدم نرســیدیم؛  حرکــت دادنــد و نه تنها بــه خا
بلکــه مســافت زیــادی هــم از آن جــا دور شــدیم. بعــد شــهر 
گتوند، ســد دز بــود و بعد از ســد، روســتای »ترکالکــی« با آن 
ع سرســبزش که حس و حــال دهات های اطراف شــهر  مزار
خرامــه را برایــم مجســم می کــرد: دهات هــای »داریــون« 
و »ایزدخواســت« و بیشــتر از آن دو، روســتای »دیندارلــو«؛ 
هربــار کــه چشــمم بــه آن خانه هــای کاهگلــی و تــو ســری 
کوه هــای صورتی رنــگ  کوتــاه  خــورده می افتــاد و یــا بــال 
شمال روستا را می دیدم، آه می کشــیدم. آهی که ناخواسته 

و غیر عادی بود.

     »چشم در چشم آنان«
کتاب »چشم در چشم آنان« خاطرات امدادگر آزاده فاطمه 
ناهیــدی اســت کــه در جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایران 

کتاب شب های 
بی آسمان از 

انتشارات »مرکز 
نشر کتاب آسمان 

هشتم« شیراز، 
خاطرات صادقانه 

امدادگر دفاع 
مقدس و اسیر 

آزاد شده ایرانی، 
رمضان علی زارعی 

است که به قلم 
محمودی نورآبادی، 

یسندگان  از نو
استان فارس نوشته 

شده است. راوی 
این خاطرات 

ید: در طول  می گو
سال های اسارت 
به ندرت آسمان 
را در شب رؤیت 
کردم و به همین 
خاطر نام کتاب 

خاطراتم »شب های 
بی آسمان« نام 

گرفت
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چهار سال اســیر رژیم بعث بود، دفتر ادبیات و هنر مقاومت 
این کتاب را بــرای عالقه مندان داســتان های دفاع مقدس 
منتشــر کــرده اســت. »چشــم در چشــم آنــان« ســومین اثر از 
خاطــرات زنــان اســیر ایرانــی در بازداشــتگاه های بی آفتاب 
عراق اســت. فاطمــه ناهیدی بــا لباس ســپید پرســتاری در 
همــان روزهــای اول جنــگ در حومــه خرمشــهر به اســارت 
کســتری اســارت را پوشــید و  در آمــد. او چهار ســال لباس خا
طعم تلخ دیوار ســیمانی ســلول های عراق را چشــید. آنچه 
در این کتاب می خوانید یاد آن روزهاست. یاد روزهایی که 
دیدن آســمان رؤیا بــود و هیچ ســتاره ای برق خود را نشــان 
نمــی داد. روزهایی کــه قــد و قــواره مــاه از یادها رفتــه بود و 
کســتری می زد. یــاد روزهایی که فاطمه  همه رنگ ها به خا
و هم ســلولی هایش بــر فــراز صخــره پایــداری ایســتادند تــا 

آزادی ربوده شده را دوباره از آن خود کنند.
از  را  خــود  به ســختی  بــود.   13۵9 ســال  مهرمــاه  پنجــم 
بندرعباس به تهران رســاندم. شــب بود. همه جا خاموشی 
ک ســپرده بودنــد.  بــود. مادربــزرگ را شــب قبــل بــه خــا
روز بعــد مراســم عــزاداری بــود. بــه مــن گفتنــد بمانــم. امــا 
نمی توانستم. باید ساعت 11 صبح هفتم مهرماه با عده ای 
از بچه هــای اصفهان دریک جــا جمع می شــدیم و به طرف 
کیــپ هــم از بندرعبــاس  مهــران حرکــت می کردیــم. یــک ا
می آمد که به آن ها ملحق می شــدیم، چــون درگیری در آن 

سمت بیشتر بود.
هم من عالقــه زیادی بــه مادربزرگ داشــتم هــم او به من و 
این را همه می دانســتند. االن هم هــر پیرزنــی را ببینم دلم 
می خواهــد او را به یاد مادربزرگ در آغــوش بگیرم و خودم را 
مثل کودکی برایــش لوس کنم. بــرای همین همــه از دادن 
خبــر فــوت مادربــزرگ بــه مــن واهمــه داشــتند. ولــی چون 
مســئله جنگ پیش آمده بود، پذیرفتن مرگ او برایم خیلی 
راحت بود، تــا حــدی کــه نمی توانســتم حتی برای مراســم 

ســوم مادربزرگ بمانم و این باعث تعجب همه شــده بود. 
دایی با گریه به دســت و پایم افتــاد و گفت: »ازت خواهش 
می کنم نــرو؛ صبر اومــده؛ اون جــا جنگه، فکر نکن شــوخی 
برداره. ما جنــگ جهانی دوم رو دیدیم. جنگ این نیســت 
که تو بری و سالم برگردی. ممکنه دست و پات از بین بره. 

ممکنه بمیری. مفقود بشی.«
از حرف هــا و گریه هــای او بدنــم می لرزیــد. گفتــم:  »دایــی 
گه من نــرم، پس کی   این حرف هــا رو نزن. مــن باید بــرم. ا
گه  بــره؟« بچه هــای دایی ام بیمــار بودنــد. دایی گفــت: »ا
می خواهــی کمــک کنــی، بــه بچه هــای مــن کمــک کن.« 
گــه خون  گفتــم: »بچه هــای تــو این جــا همــه چــی دارن. ا
نداشــتن، تو بهشــون خون مــی دی، ولی اون که تــو جبهه 
اســت، کســی رو نداره بهش کمک کنه.« پدرم می دانست 
که وقتــی می گویــم می خواهم بروم، مــی روم. تنهــا چیزی 

که گفت این بود:  »به خدا می سپارمت.«
مــادرم هــم بــه کارهــای مــن عــادت داشــت. فقــط گفت: 
»داداش دیگــه چیــزی نگــو. بگــذار بــا آرامــش بــره.« امــا 
باز دایــی اصــرار کــرد. دســتش را بوســیدم و گفتــم: »اصرار 
گــه بــری،  دیگه  نکــن، دایی.«گفــت: »مــن می دونــم که ا
برنمی گــردی.« دایــی دیگرم جلــو آمد و گفــت: »من خودم 
ارتشی هستم. این جنگ مثل جنگ زمان انقالب نیست. 
سربازها خودمونی نیســتند که بگی آیا بزنه آیا نزنه. این ها 
عراقی اند.« به سختی از آن ها جدا شــدم. خواهری داشتم 
که آمادگی می رفت و خواهــر دیگری که از او کوچک تر بود. 
چشــم در چشــم آن ها دوختم. مادرم کنار در خانه ایستاده 
بــود. این نگاه هــا در ذهنــم باقی مانــد. احســاس می کردم 

دیگر آن ها را نمی بینم.
بــه نــزد بــرادر صادقــی کــه رســیدم، ماشــینی کنــار در پارک 
شــده بود. به نظــر آشــنا می آمــد. وقتــی از بنــدر می آمدیم، 
در جاده قم کنــار قهوه خانــه ای ایســتاده بودیم تــا بچه ها 

کتاب »چشم 
در چشم آنان« 

خاطرات امدادگر 
آزاده فاطمه ناهیدی 
است که در جنگ 
تحمیلی عراق علیه 

ایران چهار سال 
یم بعث بود،  اسیر رژ

دفتر ادبیات و هنر 
مقاومت این کتاب 

را برای عالقه مندان 
داستان های دفاع 

مقدس منتشر کرده 
است. »چشم در 

چشم آنان« سومین 
اثر از خاطرات 

زنان اسیر ایرانی در 
بازداشتگاه های 
بی آفتاب عراق 

است
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اســتراحت کنند. همین ماشــین رد شــد و من مســافتی زیاد 
آن را بــا نــگاه دنبال کــردم. حاال برایــم عجیب بــود که جلو 
خانه بــرادر صادقی پارک شــده بود. بــه من الهام شــد که تو 
بــا ایــن ماشــین مــی روی. احســاس می کــردم اتفــاق بزرگی 
خواهد افتاد. به تنها چیزی که فکر نمی کردم، اسارت بود. 

گهان در خانه باز شد و من به خود آمدم.  نا
برادر صادقی پزشــک عمومی بود. در آلمــان تحصیل کرده 
بود و در زمان انقالب به ایران بازگشــته بود. او از افراد فعال 
و مؤمن بــه انقالب و جنــگ بود. بچه هــا تعریــف می کردند 
که در جریان پاوه که محاصره شــده بودنــد، زخمی هایی را 
که می آوردند،  اســتخوان کاسه  سرشــان که کاماًل جدا شده 
بود، او جراحی های عجیــب غریبی می کرد که در تخصص 
او نبود، با این حــال خیلــی از بچه ها را از مــرگ نجات داده 
بــود و روحیــه خیلــی خوبــی داشــت. ناهــار را در خانــه برادر 

صادقی خوردیم و به طرف ایالم حرکت کردیم.
شــش نفــر بودیــم. پنــج تــا از بــرادران و مــن. بــرادر محمــد 
جرگانی، برادر حمید زندی و برادر صادقی و دو نفر دیگر که 
اسمشان را به خاطر ندارم. دو نفرشان دکتر بودند، صادقی 
و برادرش و بقیه هم امدادگر بودیم. ماشین بزرگی داشتیم 
که حالت آمبوالنس داشــت و تمام تجهیزات پزشکی در آن 
وجود داشــت. شــب به ســر پل ذهــاب رســیدیم و همان جا 
ماندیــم. زخمی هــا را بــرده بودند. ســر و صــدا خوابیــده بود 
گر  و منطقــه آرامــش پیــدا کــرده بــود. در آن جــا گفتنــد کــه ا
بــه گیالن غــرب برویــم، بهتــر اســت. نزدیک صبــح حرکت 
کردیم. در گیالن غرب متوجه شــدیم کــه عراقی ها آمده اند 
و مــردم را از آن جــا بیــرون کرده انــد. دو روز آن جــا ماندیم و 

درمانگاهش را سر و سامان دادیم.
کیــپ از خواهرهــا از طرف ســپاه آمدنــد برای  روز بعــد یــک ا
کمــک، تعــدادی هــم نیــرو از قصرشــیرین رســید. بنابراین 
ما بهتــر دیدیم به منطقــه دیگری برویم. شــب قبل، حمله 
شــدیدی شــده بــود و تعــدادی مجــروح آورده بودنــد. بیــن 
مجروحیــن پســری1۶ ســاله بــود کــه ترکــش بــه پهلویــش 
خورده بود. خیلی آرام بــود. یاد برادرم علــی افتادم. او قبل 
از جنــگ بــه ســنندج رفتــه بــود. بســیج تازه داشــت شــکل 
می گرفــت. مــن کرمــان بــودم. تلفــن زد کــه بگویــد دارد به 
ســنندج می رود. وقتــی صحبت می کردیم، احســاس کردم 
که دیگر او را نمی بینم و قلبم فروریخت. تا نیمه های شــب 
اشــک می ریختم. نماز می خواندم و برایــش دعا می کردم. 
ولی تــا صبح نتوانســتم خــود را آرام کنــم. حاال بــا دیدن آن 
نوجــوان زخمــی به یــاد بــرادرم افتــاده بــودم و ســخت دلم 
گــر االن بــرای او چنین  هوایش را کــرده بود. فکــر می کردم ا
اتفاقــی افتاده باشــد، چه کســی باالی ســرش خواهــد بود و 
به او ســرم وصل خواهد کرد؟ او را فرســتادیم به اسالم آباد و 

خبری از سرنوشتش ندارم.
مواقع بیــکاری می نشســتیم دور هم و صحبــت می کردیم. 
گفتــم:  او  بــه  روز  یــک  ســیگار می کشــید.  دکتــر صادقــی 
 »می خواهــم چیــزی بگویم امــا نمی دانــم چطــور بگویم؟« 
هســتی،  مســلمان  »شــما  باش.«گفتــم:  »راحــت  گفــت:  
پــس در نتیجه مــال خــودت نیســتی، بلکه وجــودت برای 

اســالم و انقالب اســت، پس چرا ســیگار می کشــی؟ شــما که 
بهتــر می دونی با هر ســیگاری که می کشــی، یک ســاعت از 
عمرت کم می شــه...« به فکــر فرو رفتــه بود. بعد بــا خنده 
گفــت: » حاال ایــن را تا آخر بکشــم یــا نه؟«گفتــم: »من فقط 
وظیفه ام بود به شــما بگم.« ســیگار را خاموش کــرد و دیگر 

هم نکشید. روحیه خاص خودش را داشت.
ســه روز در گیــالن غــرب ماندیــم و بعد بــه طرف کرمانشــاه 
حرکــت کردیم. جنــگ در غــرب کاهش پیــدا کــرده، اما در 
جنوب شــدت یافته بود. بــرای همین بعد از ظهــر به طرف 
کردیــم. در راه زن و مــردی روســتایی را  خرمشــهر حرکــت 
دیدیــم کــه بچه شــان به شــدت بیمــار بــود و امــکان رفتن 
بــه شــهر را هــم نداشــتند. دکتــر صادقــی بــه معاینــه بچــه 
پرداخت و بــا داروهایی کــه داشــتیم، او را درمان کــرد و به 

روستایشان رساندیم.
گرفتــه بــود، خصوصــًا منطقــه  اندیمشــک را دود غلیظــی 
نیروگاه برق را؛ با هواپیما و موشــک آن جا را کوبیده بودند. 
عده بســیار کمــی در شــهر بودند. بــه بچه هــا گفتــم: »بهتر 
اســت به دزفول برویم وگرنه در تاریکــی راه را گم می کنیم. 
عموی مــن در پایــگاه وحدتی دزفول اســت. شــب را آن جا 
کردنــد. بــه  می مانیــم و صبــح حرکــت می کنیــم.« قبــول 
آن جــا رفتیم. مرتــب پایــگاه را می زدنــد. زن هــا و بچه ها را 
از آن جا بــرده بودند. فقــط نیروهای ارتشــی مانــده بودند. 
به مــا اجــازه ورود نمی دادنــد. می گفتنــد: »این جــا را مرتب 

می زنند.«
تلفــن کردیــم، عمویــم آمــد و مــا را بــه داخــل پایــگاه بــرد. 
یــادم اســت آن شــب هواپیماهــا مرتــب آمدنــد و کوبیدنــد. 
بیمارســتان را هم می زدنــد. ما مجبور شــدیم آن شــب را در 
خانــه بخوابیــم. صبــح، بعــد از صبحانــه حرکــت کردیم به 
ســمت آبادان. آخرین نفــری را کــه از فامیل دیــدم، عمویم 
بود. گفــت: »مواظب خودت بــاش. این جــا منطقه جنگی 
اســت.« گفتم: »مــا بــه خرمشــهر می رویــم.« و ایــن آخرین 
کــه خانــواده ام از مــن داشــت. هفتــم مهــر از  خبــری بــود 
تهــران حرکت کــرده بودیم و 1۷ مهــر از دزفول راهــی آبادان 
شدیم. شب به آبادان رســیدیم. یک حکم از سپاه باختران 
)کرمانشاه( داشتیم. یک حکم هم من از کمیته امداد امام 
داشــتم. یک حکم دیگر هم از بچه های اسالم آباد گرفتیم 
تا مشــکل پیدا نکنیــم. در آبــادان گفتند که به بیمارســتان 
طالقانی برویم. رفتیم و دیدیــم که آن جا امکانات به اندازه 
کافــی دارد، بــرای همین بــه طرف خرمشــهر رفتیــم. جنگ 
واقعــی آن جا بــود. خمپــاره بود کــه می ریخت. یــک لحظه 
صدای انفجار قطع نمی شد. شــهر تقریبًا خلوت بود. زن ها 
و بچه ها رفته بودنــد. یکــی از برادرها ما را به مســجد جامع 
برد. در آن جا نمی توانســتیم مســتقر شــویم. بچه هایی که 
در مســجد بودند،  گفتند که هــر خانه ای را کــه می خواهیم 
انتخــاب کنیــم و خانــه ای را در خیابانــی روبه روی مســجد 
که مطب دکتر کالنتری بود، نشــان دادند و گفتند: »این جا 
ممکــن اســت امکاناتــی هــم داشــته باشــد.« خانــه خیلــی 
قدیمی بود و ممکن بود با موج انفجار کل ساختمان پایین 

بریزد. آن شب نوزدهم مهر بود.    

استقامت 
آزادگان نه تنها 

در اردوگاه های 
یم  دژخیمانه رژ

بعث، بلکه 
صبر و پایداری 

خانواده های این 
یزان همیشه در  عز

یادها خواهد ماند. 
عرصه پربرکت دفاع 

مقدس، صحنه 
حضور مردان و زنان 

با ایمانی بود که 
با پیروی از تعالیم 

عالیه اسالم و تحت 
رهبری حکیمانه 

حضرت امام 
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حماسه ای به 
یادماندنی و جاودان 

از خود به یادگار 
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بــا دشــمن« هیــچ گاه نتوانســته پشــتوانه مردم ســاالری در 
جهان اســالم باشــد؛ دشــمن نیز تا جایی که در توان داشته 

باشد مردم ساالری اسالمی را تاب نمی آورد.
حربــه سازشــکاری یاســر عرفــات عمــاًل بــه خلــع ســالح در 
برابر اســرائیل متجــاوز انجامیــد و از کار فروبســته۷0 ســاله 
هرجــا  کــه  همچنــان  اســت.  نگشــوده  گرهــی  فلســطین 
بــه  انتخاباتــی  ســازوکارهای  طریــق  از  مبــارز  مســلمانان 
قــدرت رســیده اند، جبهــه اســتکبار در برابــر آن ها ایســتاده 

است؛ از الجزایر 1991 تا مصر 2013.
در حالی که گروه های سیاســی مورد حمایت ایران، تجربه 
متفاوتــی را رقــم زده انــد؛ از پیــروزی حمــاس در انتخابات 
فلســطین و تشــکیل دولت به دســت ایــن گروه تــا پیروزی 
همگــی  لبنــان،  پارلمانــی  انتخابــات  در  حــزب اهَّلل  اخیــر 
کــه مردم ســاالری واقعــی جــز  گویــای ایــن حقیقــت اســت 
در پنــاه مقاومــت پدیــد نیامــده و پایــدار نمی ماند. بــه این 
ترتیــب، راه حــل جمهــوری اســالمی بــرای زدودن »غــده 
ســرطانی اســرائیل« از صفحه منطقه، طرحی دو پایه است 

که مقاومت و مردم ساالری در آن به هم پیوند خورده اند.
خانــه  همیشــه  بــرای  را  فلســطین  کــه  همچنــان  ایــران 
فلســطینیان - از هــر مذهــب و قومــی - می دانــد و گســتره 
آن را از نهــر تا بحر می شناســد، از »حق بازگشــت« آوارگان و 
پناهندگان، توقف شهرک ســازی برای مهاجران یهودی و 
کنان اصلی فلســطین حمایت می کند که  همه پرســی از ســا
همگــی مطابق اصول حقــوق بین الملل و از لــوازم برقراری 
دموکراســی اند. اما برای گرفتن حق ملت فلســطین از رژیم 
اشــغالگری که با تمامی این حقوق غیرقابل انکار ســر ستیز 
دارد، راهــی جز در دســت گرفتــن ابتــکار عمــل و حمایت از 
کــه  مبــارزه مشــروع نمی شناســد؛ نــه ســازش پرهزینــه ای 
کام ملت هــای منطقــه و به خصــوص  گیــن آن  طعــم زهرآ

فلسطینیان را تلخ کرده است.    

»شــما ]صهیونیســت ها[ 2۵ ســال آینــده را نخواهید دید. ان شــاءاهَّلل تــا 2۵ ســال دیگر، به 
توفیق الهــی و به فضــل الهی چیــزی به نــام رژیــم صهیونیســتی در منطقه وجــود نخواهد 
داشــت.« این تعبیر رهبــر انقــالب در 18 شــهریور 1394 کــه به عنــوان جمله ســال رهبری 
کنشــی بــود بــه ادعــای  از نــگاه کاربــران ســایت  KHAMENEI.IR نیــز انتخــاب شــد، وا
ســران رژیم اســرائیل مبنی بــر این که بــا برجام تــا 2۵ ســال خیالشــان از بابت ایــران راحت 
خواهد بود. این ســخن آیــت اهَّلل خامنه ای مورد توجــه جدی رســانه های داخلی و خارجی 
گونی داشــت. از نصب تابلــو »روزشــمار نابودی  قــرار گرفــت و بازتاب هــا و پیامدهــای گونا
کنــش بنیامیــن نتانیاهو کــه »این اتفــاق هرگز  اســرائیل« در میــدان فلســطین تهــران تــا وا

نخواهد افتاد. اسرائیل قوی است و قوی تر خواهد شد.«
به هر حال بســیاری از تحلیل گــران موافق و مخالف، قدرت موشــکی جمهوری اســالمی را 
ابزار اصلی تحقق وعده رهبــر انقالب تلقی کردند، اما »راه حل اساســی« جمهوری اســالمی 
ایران برای »مســئله اصلی جهان اســالم« که آیــت اهَّلل خامنه ای در دیدارهــای اخیر خود بر 
ح مردم ســاالرانه«  ای اســت کــه دو دهه پیش در ســازمان  آن تمرکز داشــته اند، همان »طر
ملــل متحد بــه ثبت رســیده اســت. رهبــر معظــم انقــالب در 2۵ خرداد ســال جــاری در این 
خصوص فرمودند: »مثل همه  کشــورهای آزاد دنیا، مردم فلســطین - فلســطینیان واقعی 
- بایستی مورد ســؤال قرار بگیرند؛ چه مسلمانشــان، چه مسیحی شان و چه یهودی شان؛ 
آن هایی که فلســطینی اند، نــه آن هایی کــه از جاهای دیگر وارد فلســطین شــده اند. آرای 
آن کســانی که فلســطینی هســتند باید مورد مراجعه قرار بگیرد و از آن ها نظرخواهی بشــود 
و آن ها نظاِم حکومتِی کشــوِر فلســطین را معّین کنند؛ آن نظام حکومتی نســبت به کسانی 
که وارد این منطقه شــده اند، ]یعنی[ صهیونیســت ها و رؤسایشــان و بقّیه، تصمیم خواهد 
گرفت. راه حّل فلســطین جز این نیســت و این همان نابود شــدن و از بین رفتن رژیم باطل 
و جعلی صهیونیســتی اســت که امروز بر ســر کار اســت؛ و ایــن امر به طــور قطعــی در آیندای 

نه چندان دوری به حول و قّوه الهی تحّقق پیدا خواهد کرد.
ح ایــن ســخنان، نوعی  در برخــی رســانه های بیگانــه این گونــه تلقــی شــده اســت کــه طــر
کتیکــی در برابــر فشــارهای اخیــر آمریــکا و اروپــا بــرای تنگ تر کــردن حلقه  عقب نشــینی تا
محاصره اقتصــادی ایران بوده اســت، امــا از دید رهبــر انقالب، اقتــدار ایران چتری اســت 
کــه می تواند فضــای حیاتــی بــرای بــه نتیجــه رســیدن مقاومــت مــردم فلســطین را تأمین 
کنــد. ماجراهــای تلــخ و شــیرین و دور و نزدیــک در منطقــه نیز نشــان می دهد که »ســازش 

مردم ساالری و مقاومت
رژیم غاصب صهیونیستی چگونه از بین می رود؟

نوشتاری به مناسبت روز مقاومت اسالمی

حمید  تسخیری

وقایع اتفاقیهوقایع اتفاقیه



هجـوم  آب،  کمبـود  ماننـد  آن  مختلـف  ابعـاد  در  محیط زیسـت  بحـران 
گسـترش بیابـان، افزایـش دمـا، خشـكی رودخانه هـا و ... امـروز  ریزگردهـا، 
یكی از دغدغه های اصلی مردم و مسـئوالن اسـت. در این بخش از دریچه 
ضمـن  کرده ایـم  تـالش  و  کـرده   نـگاه  زیسـت  محیـط  بحـران  بـه  اندیشـه 
بازتـاب نظـرات کارشناسـان، توجـه شـما را بـه جنبه های متنوعی از مسـائل 

کنیـم. محیط زیسـتی جلـب 

  انسـان طرفـدار محیـط زیسـت یـا انسـان اقتصـادی؟   تیشـه بـه ریشـه محیـط 
زیسـت   نقـش دیـن در عبـور از بحـران زیسـت محیطـی  پیـام قـرآن دربـاره 
فاقـدان فرهنـگ صیانـت محیـط زیسـت  زمیـن، امانـت اسـت  برهـم زدن 

آرامـش محیـط زیسـت، جایـز نیسـت  

اندیشه
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محور اصلی این مقاله، چالش های غیرقابل انکاری است که بین حداکثرسازی 
رفاه فردی و فراهم آوردن محیط زیستی سالم در جهانی با منابع محدود وجود 
دارد. به نظر می رسد سیستم سرمایه داری، تولید و مالکیت خصوصی اساسًا 
در تنش با محیط زیست است و باید تغییر کند. بدون تغییر اساسی در نگرش ما نسبت به 
جهان پیرامونمان، بدون شـک جسـتجو برای یافتن راه حل این مشـکل غیرممکن خواهد 
بـود. همچنیـن بـدون یافتن راه حل مشـکات زیسـت محیطی، خارج از نظام مبتنی بـر بازار 
و بـازار آزاد، وقـوع بحـران غیرقابـل اجتنـاب خواهـد بـود. بـرای اولیـن گام بایـد واژه انسـان 
اقتصـادی را بـا انسـان طرفـدار محیـط زیسـت جایگزیـن کنیـم. ذات سـرمایه داری و تولیـد 
خصوصـی منجـر بـه بـروز برخـی مشـکات سـاختاری می شـود و مشـکات زاییـده آن هـا را 
نمی تـوان بـا راه حل هـای بازار محـور حـل کـرد. راه حلـی کـه در این مقاله به آن اشـاره شـده، 
گاه بود که علم اقتصاد ما  پذیرش ماهیت اقتصاد سرمایه داری به طور خاص است. باید آ
را مجبـور می کنـد کـه بـه گونه ای خاص فکر کنیـم. باید از راه هایی که اقتصاد سـرمایه داری 

در اختیارمـان می گـذارد، اسـتفاده کنیـم تا بتوانیم بحران هـا را به فرصت تبدیل کنیم.

     بازار آزاد محیط زیستی و تراژدی اشتراکات
از آن جــا که منابــع طبیعی بــه طــور آزاد و فــراوان در دســترس 
عموم اســت، می توانــد به راحتــی تخلیه یــا بیــش از ظرفیت 
معمولــش مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. عامــالن اقتصــادی در 
کثرســازی توابــع رفاه خــود با کاهش هزینه هایشــان  پی حدا

هستند.
به طور مثال اقیانوس ها را در نظر بگیرید که منابع طبیعی ای 
می تواننــد  محدودیت هــا  بســیاری  از  ج  خــار کــه  هســتند 
انــرژی،  توســعه  معدنــی،  اســتفاده های  ماهیگیــری،  در 
دریانوردی و دفع زباله مورد اســتفاده قرار گیرند. به جز برخی 
از محدودیت هــای منطقــه ای و مناطــق دریایــی مســتقل، 
محدودیت هــای زیادی برای اســتفاده از آب هــای آزاد وجود 
ندارد و این اســتفاده بدون شــک آلودگی آب هــا و ماهیگیری 
بیش از حد و تهدید زندگی ماهی ها را به دنبال خواهد داشت. 
در آب های آزاد مشترک میان چند کشور، هر کشور تجهیزات 
ماهیگیری خود را به گونه ای مستقر می کند که تابع رفاهش 
کشــتی های  کشــورها  کــدام از ایــن  گــر هــر  کثــر شــود. ا حدا
ماهیگیــری خــود را به گونه ای مســتقر کننــد که بیــش از حد 
مجاز ماهیگیری انجام گیرد، منابع طبیعی تخلیه می شوند. 
نبایــد فراموش کرد کــه همه این کشــورها تــا به این جــا کاماًل 

اقتصادی و عقالنی عمل کرده اند.
مشــکل این اســت که هزینه های اســتفاده از حقوق مالکیت 
جمعی، بر دوش کل جامعه تحمیل می شــود و منطقی ترین 
کار، مــا را بــه ســوی تخلیه منابــع طبیعــی خواهد برد. دســت 
نامرئی بــازار، مصرف منابع طبیعی را بســیار ســریع تر می کند؛ 

نتیجه ای که به هیچ عنوان مطلوب نیست.

     مکانیسم بازار در مقابل راه حل های بازار آزاد
در این قســمت می توانیم بیــن راه حل هایی که از مکانیســم 
بــازار اســتفاده می کننــد و راه حل هایــی کــه مربــوط بــه بــازار 
آزاد هســتند، مقایســه ای انجــام دهیــم .راه حل هــای بــازار 
آزاد، محیط زیســت و منابــع طبیعی را بــه عنــوان کاال در نظر 
می گیرنــد. محافظــت از محیــط زیســت در این مدل توســط 
بازار انجام می شــود. به طور مثال توســعه و باز تعریف حقوق 
مالکیــت ماهیگیران بــر آب هــای محدوده هــای جغرافیایی 
تعریف شــده، به عنوان راه حل بــازار آزاد برای حل مشــکالت 

زیست محیطی به حساب می آید.
متقابــاًل، مکانیســم بــازار از بــازار بــرای رســیدن بــه هــدف 
محافظــت از محیــط زیســت اســتفاده نمی کنــد، بلکــه آن را 
تنها به عنــوان وســیله ای برای رســیدن به اهداف سیاســتی 
کلی مورد اســتفاده قــرار می دهــد. نظر کلــی مــن مخالف این 
دو دیــدگاه اســت. البتــه نــه به ایــن صــورت کــه راه حل های 
اقتصــادی همیشــه بــه عنــوان راه حل هــای عملــی بــرای 
مشــکالت نادیــده گرفتــه شــوند، بلکــه فکــر می کنــم در نظــر 
گرفتــن راه حل های منحصــرًا اقتصادی، مــا را مجبور می کند 
در چارچوب مشــخصی فکــر کنیــم و جواب هــای محدودی 
بیابیــم؛ در حالــی که مشــکالت مــا فقــط اقتصادی نیســت و 
برای حل آن ها نیازمند اســتفاده از خالقیت و استفاده سرشار 

از نبوغ انسانی هستیم.

انسان طرفدار محیط زیست 
یا انسان اقتصادی؟

مروری بر رویکرد اقتصاد سرمایه داری به محیط زیست

راج ناوانیت پاتل
ترجمه: شیوا عشق الهی

     پیش فرض های اساسی
اولین پیش فرض اساســی کــه باید در نظــر گرفته شــود در رابطه با طبیعت خود انســان اســت. 
انســان ها بــه راحتــی توســط نیروهــای بیرونــی تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. بنابراین بــا تغییر 
دادن شــرایط بیرونی، می توان شــرایط مطلــوب را فراهم کــرد. پیش فرض دوم دربــاره توزیع و 
بهره وری است. باید این فرض در نظر گرفته شود که در همه تالش هایمان برای رفع مشکالت 
زیست محیطی، باید عدالت اجتماعی را نیز رعایت کنیم. به این معنا که صدمه زدن به محیط 

زیست با اهدافی نظیر افزایش بهره وری به هیچ عنوان از نظر اخالقی توجیه پذیر نیست.
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     بحث هایی پیرامون محیط زیست مبتنی بر بازار آزاد
بحثاول:مشــکالت محیط زیســتی را می توان با توجه به 
قوانیــن حقوق مالکیــت کاهــش داد. راه حل بــازار آزاد برای 
رســیدگی بــه مشــکالت محیــط زیســتی، اســتفاده از قوانین 
حقــوق مالکیت اســت؛ حقوقــی قابــل تحقــق، قابــل اجرا و 
قابل انتقــال به ســایر افراد، به طــوری که تمــام هزینه های 
اســتفاده از منابع طبیعی را شخص یا اشــخاصی که از آن ها 
بهره منــد می شــوند، بپردازند. به عبــارت دیگــر هزینه های 

استفاده از منابع طبیعی درونی شود.
توســعه حقوق مالکیــت، تخلیه و تخریــب منابــع طبیعی را 
کاهش می دهد بــدون این که قوانین اساســی ریشــه دوانده 
و ضــروری را کــه انســان اقتصــادی بــرای بهــره ور بــودن در 
بازار ملزم به اجرای آن هاســت به خطر انــدازد. راه حل های 
بازار محــور، متکی بــه این فرض هســتند کــه عامــالن بازار، 
ع دوســتانه عمــل کنند، بلکــه ضامــن منافع  قــرار نیســت نو
شــخصی خــود هســتند. بنابرایــن مفهــوم گســترش حقوق 
مالکیت بــه اقتصاددانــان این ابزار نظــری را می دهــد که با 
مشــکالت زیســت محیطی بــدون زیر ســئوال بــردن قوانین 

اولیه اقتصاد، مقابله کنند.
بــه عنــوان مثــال، ماهیگیــری را در نظــر بگیرید کــه صاحب 
گــر شــخص  حقــوق شــیالت در منطقــه ای خــاص اســت. ا
دیگــری محــدوده او را آلــوده کنــد، کــه بــه منزلــه نقض حق 
مالکیــت اوســت، او می توانــد آلوده کننــده را مورد پیگــرد قرار 
دهد. این بــه دلیل قوانیــن ارضــی ماهیگیری اســت که این 
امکان را برای ماهیگیر ایجاد کرده اســت که از محدوده خود 
در مقابل عواملی که صید او را کاهش می دهد، مراقبت کند. 

عوامل خارجی کاهش صید نیز نظیر آلودگی وجود دارد.
بحــثدوم:دولــت راه حــل مناســبی نیســت. طرفــداران 
محیــط زیســت کــه از بــازار آزاد دفــاع می کننــد، راه حل های 
کــردن  دولتــی بــرای مشــکالت زیســت محیطی را اضافــه 
مشــکل جدیــدی بــه مســائل قبلــی می داننــد. آن هــا ادعــا 
می کنند هزینه های راه حل سیاســی، بیشــتر از سودی است 
که از آن حاصل می شــود، یا به اصطــالح »درمان دولتی بدتر 

از بیماری بازار است.«
با اســتفاده از نظریه انتخاب عمومی، طرفــداران رویکرد بازار 
کــم بــر عامــالن  آزاد اســتدالل می کننــد ســاختار انگیزشــی حا
سیاسی که همان رأی است، نقطه پایان مشکالت به حساب 
می آیــد، در حالی کــه در بــازار، بهــره وری اهمیــت دارد نه نظر 
عمــوم. بــه عبــارت دیگر آنچــه از نظــر عمــوم بیــرون می آید، 
لزومًا بهترین نتیجــه را به دنبــال نخواهد داشــت. ابزارهای 
سیاســی معمــواًل راه حل هــای مناســبی بــرای حل مشــکالت 
زیســت محیطی نیســتند. تــا زمانــی کــه هزینه هــای راه حــل 
سیاســی در کاهــش یــا افزایــش بهــره وری، همان طــور که در 
کنندگان  مکانیســم بازار اتفاق می افتد محاســبه شــود،  اجرا
راه حل سیاســی، مانند عامالن بــازار، به هزینــه - فایده برای 
بهــره وری اهمیــت نمی دهنــد. عــالوه بــر ایــن، از آن جــا کــه 
سیستم سیاســی به شــدت وابســته به منافع خاص و عوامل 
بیرونی اســت، عوامل بیشــتری وجود دارنــد که بهــره وری را 

تحت الشعاع قرار می دهند.

بحــثســوم:درونــی کــردن ارزش هــای ذهنــی از طریــق 
فرآیند بازار

قیمت هــای بــازار بــرای مــردم، راه خوبــی بــرای بــه دســت 
آوردن اطالعــات مــورد نیازشــان دربــاره مبــادالت اســت. 
ح هــای بــازار آزاد بــرای مقابلــه بــا  فــرض اساســی همــه طر
بحــران تخریــب محیط زیســت ایــن اســت کــه ارزش های 
ذهنــی مــا نســبت بــه محیــط زیســت از طریــق بــازار تحقق 
می یابنــد. با توجــه بــه تکنولــوژی همــواره در حال رشــد در 
جهان و ارزش هایی که امــروزه درباره حفظ محیط زیســت 
در ذهن مــردم به وجــود آمده اســت، نظــام هزینــه - فایده 
نیز در حال تغییر و تکامل اســت. بنابرایــن طبیعت و دامنه 
حمایت های محیط زیســتی و اقدامات زیســت محیطی به 
بازار هم رسیده اســت و به عنوان شاخصی مناسب، عوامل 

بازار را تنظیم می کند.
با توجه به این ایده که بازارها راه خوبی برای در نظر گرفتن 
همــه ارزش هــای ذهنــی اســت، همچنیــن می تــوان گفت 
بازارهــا در فراهــم آوردن اطالعــات محلــی نیــز بهتــر عمــل 
می کنند. به طــور مثال یــک ماهیگیر بومی بهتر قادر اســت 
قضاوت کنــد دقیقًا کدام مبادله بهره وری بیشــتری خواهد 
داشــت. دسترســی به چنین اطالعاتی در سیســتم پیچیده 

بوروکراتیک دولتی غیرممکن است.

     ساختار رابطه بین انسان و محیط زیست
کثــر کــردن منافــع و رفــاه  گفتیــم چالــش اصلــی میــان حدا
فردی و اســتفاده پایــدار از منابع طبیعــی، در جهان محدود 
ح کرد:  اســت، اما می توان یک ادعــای رادیکال تر هــم مطر
بحران هــای زیســت محیطی، ناشــی از عوامــل خارجــی یــا 
شکست بازار نیستند، بلکه ناشی از مشکالت ساختاری ای 
هستند که مربوط به شیوه تولید سرمایه داری، به طور کلی 
اســت و به طور خاص، تولید کاالی مصرفی. ساختار رابطه 
انســان با محیط زیســت تحت یک سیســتم ســرمایه داری 
حقیقــت  در  اســت.  شــده  تعریــف  مالکیــت  مفهــوم  و 
ایده آل هــای غربی، انســان را به عنــوان مالــک طبیعت به 
تصویــر می کشــند، به گونــه ای کــه وجــود طبیعت کامــاًل بر 
رفــع نیازهای مــا همگــون اســت و هم پیوندی کاملــی بین 

طبیعت و نیازهای ما وجود دارد.

     یک راه حل ممکن
بــه نظــر می رســد نیــاز بــه یــک ســازمان دهی مجــدد در 
منظــور  ایــن  بــه  دارد.  وجــود  انگیزشــی  ســاختارهای 
ایجــاد نوعــی ترتیبــات اجتماعــی جدیــد بــرای متوقــف 
کــردن بحران هــای پیــش روی انســان در عصــر جدیــد 
مؤثــر خواهــد بــود. بهتریــن راه بــرای نزدیــک شــدن به 
ایــن ترتیبــات جدیــد، دوری از خشــونت و اســتفاده از 
چارچوب های موجود اســت. به طور مثال این می تواند 
یــک انقــالب فرهنگــی یــا آموزشــی بــا اســتفاده از ســنتز 
شــواهد تجربــی و تئوری هــای روانشناســانه بــه منظــور 
تلقیــح کــردن نســل بــا اولویت هایــی کــه منجر بــه رفاه 

جامعه می شود، باشد.    

مشکل این است 
ینه های  که هز

استفاده از حقوق 
مالکیت جمعی، بر 
دوش کل جامعه 
تحمیل می شود و 

ین کار، ما  منطقی تر
را به سوی تخلیه 

منابع طبیعی خواهد 
برد. دست نامرئی 

بازار، مصرف منابع 
طبیعی را بسیار 
یع تر می کند؛  سر
نتیجه ای که به 

هیچ عنوان مطلوب 
نیست
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آب  انتقـال  طرح هـای  ارومیـه،  دریاچـه  روی  بزرگراه سـازی 
زاینـده رود، احـداث سـد گتونـد و زیـر آب رفتـن آثـار باسـتانی و 
معـادن نمـک، و حـاال عملیـات عمرانـی خـط 6 متـرو و خشـکی 
چشـمه علی در شـهرری؛ تراژدی هایـی کـه هـر یـک قصـه پرغصـه خـود 
را دارنـد. گویـی پایانـی بـر ایـن مصیبت هـا نیسـت و پـس از یکـی، نوبـت بـه 

دیگـری می رسـد. مشـخص نیسـت تـا چـه زمـان گنجینه هـای طبیعـی و تاریخـی کشـور بایـد 
پیش مـرگ فرآینـدی بـه نـام توسـعه شـوند؟ دکتـر رضـا مکنـون، عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه 
صنعتی امیرکبیر، معتقد است توسعه پایدار در ایران کمتر به چشم می خورد و کشور نیازمند 
از  کـه دانش آموختـه مقطـع دکتـرای مهندسـی منابـع آب  او  الگوهـای توسـعه اسـت.  تغییـر 
دانشگاه واشنگتن است، در چرایی تقابل توسعه و محیط زیست در کشور می گوید: عمومًا 

حین تدوین الگوی توسعه، از عمق و تحوالت پشت صحنه محیط زیست غافل بوده ایم. 

آب  از  عمــده ای  بخــش  بگیریــد.  نظــر  در  را  اصفهــان 
رودخانــه زاینــده رود، از نفــوذ آب هــای زیرزمینــی تأمیــن 
می شــده و به همین دلیــل بــه آن زاینــده رود می گویند. اما 
در مناطق باالدســت ایــن شــهر از جمله اســتان چهارمحال 
و بختیاری، به یکباره اجازه برداشــت گســترده از آب های 
زیرزمینی صادر شــد و ظرف مدت کوتاهــی نزدیک به 300 
میلیــون مترمکعــب آب ورودی بــه زاینده رود در باالدســت 

کشیده شد.
کــم شــد؛  بــر ایــن اســاس حجــم عظیمــی از آب رودخانــه 
کنــون بــا هــر روشــی، به ویــژه از طریــق آب های  چنان کــه ا
ســطحی، قصــد جبــران مافــات داریــم. امــا ایــن اقدامات 
کــه در مســیر آب هــای  نظــر نمی رســند؛ چرا بــه  راهگشــا 
سطحی نیز سد ســاخته شده و مورد اســتفاده های دیگری 
قــرار گرفتــه اســت. در این نمونــه در واقــع عدم شــناخت از 
رابطــه زاینــده رود و حوزه هــای سرمنشــأ آن، دلیــل اصلــی 
گرچه در حوزه های باالدست نیز  بروز چنین اتفاقی است. ا
اجازه برداشــت آب های زیرزمینــی عمومًا با هدف توســعه 
صادر شــده بود. شــیخ بهایی 400 ســال پیــش در طوماری 
آب باالدســت را ســهمیه بندی و مشــخص کرد؛ چــه اندازه 
در بخش هــای باالدســت و میان دســت صــرف شــود و چه 
اندازه باقــی بماند تا نهایتــًا به تاالب گاوخونــی در اصفهان 
منتقل شــود. اما امروز مناطق باالدســتی ســهم بســیاری از 
این منابــع آب در اختیــار دارد، آب چندانی به میان دســت 

نمی رسد و پایین دست نیز رو به خشکی گذاشته است.
کالنشــهری ماننــد  در نمونــه دیگــر، تــردد اتومبیل هــا در 
تهــران را در نظر بگیریــد. آیا به ایــن فکر می کنیــم که برای 
خ می دهــد؟ حــال آن کــه این  ســوخت آن هــا چــه اتفاقــی ر
ســوخت ها به آلودگی هوا تبدیل می شود و در هوای تهران 
گســترش پیــدا می کنــد. آلودگــی قابــل توجهــی کــه بــا این 
شــرایط آب و هوایــی تهــران و وضعیت بــاد، امــکان خروج 
ســریع آن نیــز وجــود نــدارد. نتیجــه این کــه مــا تهرانی هــا 
وارد  را  آلــوده  هــوای  ایــن  از  عظیمــی  حجــم  همــه روزه 
ریه های خود می کنیم. ســال گذشــته حدود هفت هزار نفر 
در کشــور به دلیل آلودگی هــوا از بین رفتند. آیا این شــرایط 
حاصــل توســعه بی رویــه حمل ونقــل و تولیــد یــا واردات 

خودرو نبوده است؟
ریزگردهــا مســئله دیگــر ماســت. پیــش از آن کــه بــر مســیر 
رودخانه کارون ســد ســاخته شــود، هرســال چندین بار آب 
این  رود در بیابان جریان پیدا می کــرد. رطوبت نیز از جمله 
عوامل مهمی اســت که از بلند شــدن گردوغبــار و ریزگردها 
جلوگیــری می کنــد. در حــال حاضــر اما ایــن اتفــاق دیگر در 
خ نمی دهــد. ایــن ادعــا هــم وجــود  بیابان هــای منطقــه ر
دارد که آب را کنترل کرده ایم و مانع از بروز ســیل شده ایم؛ 
غافــل از این کــه ســیل، خــود عاملــی بــرای جلوگیــری از 
کنــون مشــکل ریزگردهــا تا حدی  ایجــاد گردوغبار اســت. ا
پیچیده شــده که مجبــور شــده ایم آب را به  واســطه کانال 
مهندســی تری  راهکارهــای  یقینــًا  کنیــم.  بیابــان  وارد 
نیــز وجــود دارد تــا بــا صــرف آب و هزینــه کمتــر ایــن اقــدام 
کــه  کشــور مــا متأســفانه سال هاســت  صــورت بگیــرد. در 

نمونههایمتعــددیوجوددارنــدکهنشــانمیدهنددرکشــورمامحیطزیســتبه
پایتوســعهقربانیشــدهاســت.دربســیاریمــواردبهاســمتوســعه،اشــتغالزایی
یــاایجــادرونــق،لطمــاتغیرقابــلجبرانــیبــهطبیعــتواردکردهایــمودربلندمدت
نتیجهمعکوسگرفتهایم.ســؤالاینجاســتچــرادرایرانعمدتًاتوســعهدرتقابل

بامحیطزیستقراردارد؟
شــاید بخش عمــده ای از مســئله معطــوف به ایــن واقعیت باشــد کــه حین تدویــن الگوی 
توســعه، عمومًا از عمق محیــط زیســت و رابطه عملیات توســعه بــا تحوالت پشــت صحنه 
محیــط زیســت غفلت شــده اســت. در برخی مــوارد هــم که ایــن اطالع وجــود داشــته، بروز 
پیامدهــای شــدید آن پیش بینــی نشــده اســت. بــه عنــوان نمونــه الگــوی توســعه شــهر 

تیشه به ریشه محیط زیست
رابطه محیط زیست و توسعه در گفتگو با دکتر رضا مکنون 

ثریاابراهیمی
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توســعه بــدون شــناخت عمیــق از محیــط زیســت پیگیری 
می شــود، از این رو به نظر می رســد باید در الگوهای توسعه 
خــود تجدیدنظــر کنیــم تــا اساســًا الزامــات آن در تعــادل با 
مالحظات زیســت محیطی قرار گیرد. از ســویی نباید منابع 
طبیعــی را تمامــًا صــرف توســعه کنیم و از ســوی دیگــر این  
رویکــرد نیز نادرســت اســت کــه بــدون اســتفاده حداقلی از 
منابــع طبیعــی، بتوانیــم توســعه ایجاد کنیــم و بیــکاری را 

کاهش دهیم.

تــا کــرد هدایــت مســیری در را توســعه میتــوان آیــا
و ازمنابــعطبیعــیحاصــلشــود بــاصــرفحداقلــی

میراثهایتاریخیوباستانینیزمصونبماند؟
به ویــژه  این رویکــرد،  اســت. پیش تــر  قطعــًا همین گونــه 
کــه در فرآینــد  در فعــاالن محیــط زیســت وجــود داشــت 
توســعه، اساســًا نبایــد بــه طبیعت دســت بــرد. البتــه امروز 
کنــون برخی  ایــن دیدگاه تــا حدودی تعدیل شــده اســت. ا
سیستم های کشــاورزی که در دنیا در حال توسعه هستند، 
تا حدی پیــش رفته انــد که تنهــا یک درصــد آب مــورد نیاز 
روش ســنتی را مصــرف می کننــد. تکنولــوژی ایــن امــر در 
داخــل کشــور وجــود دارد و بــرای مــا امکان پذیر اســت. در 
حــال حاضــر برخــی کشــت های توت فرنگــی در کشــور بــه 
ایــن صــورت انجــام می گیــرد و بــا مصــرف آب کمتــر، میوه 
کیفیت تــری تولیــد، و باعــث افزایــش ثــروت کشــاورز نیز  با
می شــود. پــس می تــوان گفــت الگــوی امکان پذیــر وجــود 
کشــور  کشــاورزی  از  عمــده ای  بخــش  اســت  الزم  و  دارد 
 ،20۵0 ســال  تــا  می شــود  پیش بینــی  دهــد.  پوشــش  را 
گر  نزدیک به ۷0 درصد پهنه کشــور را خشــکی فــرا بگیرد. ا
بخواهیــم مثبت نــگاه کنیــم، هنــوز 30 درصد باقی اســت 
که عمدتًا در شــمال و شمال غرب کشــور قرار دارد. معتقدم 
ایــن پهنــه محــدود می توانــد منشــأ توســعه تمــام ایــران 
باشــد. امــا تا وقتــی کــه اصــرار بــر کشــاورزی در همــه نقاط 
کشــور داشــته باشــیم و منابع مالی برای توســعه کشاورزی 
تزریق کنیم، انگار تیشــه به ریشــه خــود می زنیــم. این امر 

همچنین با الگوی توسعه در تضاد است.

کشورماتاچهاندازهبهکشاورزیوابستهاست؟
کارکرد اساسی کشــاورزی در همه جای دنیا، تأمین امنیت 
غذایــی اســت. شــاخص امنیــت غذایــی مطابق بــا تعریف 
کیلوکالــری در روز  بانــک جهانــی،  دریافــت حــدود 2۵00 
ع تولیــد و واردات  کــه مجمــو اســت. ایــن در حالــی اســت 
کشــاورزی کشــور حــدود 3۶00 کیلوکالری بــرای هــر نفر در 
روز اســت. بنابرایــن نزدیک بــه 30 درصد ایــن محصوالت 
را بایــد ضایعــات دانســت. آفتابــی که در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان وجــود دارد، بــه  واســطه انــرژی خورشــیدی 
می توانــد تمامــی انرژی مــورد نیــاز ایــران را در ســال تأمین 
کند. چرا نباید روی این موضوعات ســرمایه گذاری کنیم؟ 
آیــا نمی تــوان از این طریق شــغل ایجــاد کرد؟ تا چــه زمانی 
باید اصرار بر کشــاورزی ســنتی خود داشته باشــیم؛ آن هم 
در شــرایطی کــه بــا بحــران آب مواجهیــم؟ به نظر می رســد 

جای خط مشــی اساســی و کلیدی که باعث نوعــی دگرگونی در نــگاه علمــی و برنامه های 
راهبردی کشــور باشــد، در الگوهای توســعه مــا خالی اســت. این الگــوی جدید نیــازی به 
اختــراع نــدارد و الزامــات آن در داخل اســت. باید الگویــی تدوین شــود تا خشــکی ها از ۷0 
درصد کل پهنه کشــور تجــاوز نکند و بتوان به  واســطه 30 درصد باقی مانــده - که قابلیت 

تأمین زندگی تمامی ایرانی ها را دارد - توسعه پایدار را به ارمغان آورد.

بــهالگوهایتوســعهدردیگرنقــاطجهاناشــارهکردیــد.دراینمناطــق،بهویژهدر
اقتصادهایتوسعهیافته،توســعهچگونهبدوناضمحاللمنابعایجادمیشود؟

ببینید در حال حاضر مصرف آب ســرانه شــهری تهران حدود 221 لیتر - نفر در روز اســت. 
این شــاخص اما در کشــورهایی مانند آلمان و بلژیک حدود 100 لیتر محاســبه شده است. 
شــهروندان ایــن کشــورها در واقــع آموخته انــد چگونــه بایــد آب مصــرف کننــد. شــیرآالت 
در کشــور مــا هنــوز هــم فاقــد تکنولــوژی صرفه جویــی هســتند. ســرانه آب مصرفــی برای 
اســتحمام حــدود 3۵ لیتر - نفــر در روز اســت. اما آیــا نمی توان مانند بســیاری کشــورهای 
دیگر، دوش های آبی طراحی کرد که به صورت هوشــمند قطع شوند؟ یا در فاضالب های 
کســتری مانند مصارف در آشــپزخانه یا حمــام، به راحتــی می توان این آب را بــا تصفیه  خا
نه چندان پیچیده مجدد اســتفاده کرد و وارد شــبکه فاضالب شــهری نکرد تا در مصارفی 
مانند آبیــاری و شستشــوی خودرو بــه کار گرفته شــود و بــه همین ســادگی می تــوان تا 30 

درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد.

برخــیدیگــرازنمودهایتوســعه،احــداثزیرســاختهاییاســتکــهبــهعملیات
عمرانینیــازدارند.آیــامیتــوانازایــنرهگذربینتوســعهومحیطزیســتآشــتی

برقرارکرد؟
در حال حاضر هشــت واحد پتروشیمی در مرکز کشــور کار می کنند که آب بری قابل توجهی 
هم دارنــد. چنان کــه کل صنایع پتروشــیمی در کشــور حدود 10 هــزار مترمکعب در ســاعت 
آب مصــرف می کنند. در مرکز کشــور امــا منابــع آبی چندانــی وجود نــدارد و این مســئله به 
یکــی از چالش هــای وزارت نفــت تبدیــل شــده اســت. در اســتان اصفهــان نیز کــه صنایع 
آب بر فــوالد قرار دارند، شــرایط بــه همین گونه اســت. در واقع در الگوهای توســعه کشــور، 
مکان یابــی ایــن صنایع بــه اشــتباه انجام گرفتــه و بــه همین علت طــی ســال های آتی به 
کنــون در حســرت آثــار  ناچــار بایــد جابه جایی هایــی صــورت گیــرد. بســیاری از کشــورها ا
طبیعــی و باســتانی هســتند و برای ســاخت نمونــه مصنوعــی آن هزینه های گــزاف صرف 
می کنند. حال آن که این آثار در کشــور ما زیر دست و پا در حال له شــدن است. چشمه علی 
عالوه بر این که مزایای یک چشــمه طبیعی را دارد، یک اثر تاریخی چندهزارساله به شمار 
می رود. واقعًا آیا این امکان وجود نداشــت که مکان یابی پروژه به گونه ای باشــد که مانع 
انتقال آب به ســوی چشمه علی نشــود؟ یا اساســًا شــناختی در کار نبوده یا این جابه جایی 

برای مترو هزینه بر بوده که به هر روی باعث تأسف است.

آیااساســًامیتــواننــاماینگونــهعملیــاتعمرانیراتوســعهنامیــد،هنگامــیکهبا
تخریبآثارباستانیوطبیعیهمراهاست؟

ســال های ســال توســعه به احداث زیرســاخت ها و این گونه عملیــات عمرانی گفته شــده 
ع مهم تر، توســعه پایدار اســت که در کشــور ما کمتــر به چشــم می خورد.  اســت. اما موضــو
گرچــه خدماتــی به شــهروندان ارائه  با راه انــدازی ایســتگاه متــرو در نزدیکی چشــمه علی ا
می شــود و بســیاری از ایــن امــکان بهره منــد می شــوند، اما نمی تــوان نــام ایــن عملیات را 
کــه باعــث زوال اثری طبیعــی و تاریخی شــده که امــکان دارد در  توســعه پایدار نامید؛ چرا
نهایت به مهاجرت عده ای از ایــن منطقه بینجامد. مگر این که هنوز هم راهی باشــد و به 
ســرعت تدبیری برای احیای چشــمه اندیشــیده شــود. همان طور که اشــاره کردم توسعه 
در کشــور ما به نوعــی الگــوی اعتدالی نیــاز دارد که بــا حداقل صــرف منابع طبیعــی همراه 
کنون که اقتصاد  باشــد. پیش تر البته معتقد بودم اساســًا نباید دســت به طبیعت برد، اما ا
ما مشــکالتی از قبیل بیــکاری جوانان و عــدم رونــق کســب وکارها را دارد، الگوهای صفر و 

یکی جوابگو نیستند.     
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Re� )نـگاه بـه طبیعـت از نظـر متفکـران غربـی دو گونـه اسـت: نـگاه تقلیل گرایانـه 
ductionism( با اتکا به جهان بینی مکانیکی یا نگرش مکانیستی به جهان که به 
صورت گروهی از اشـیا و پدیده های منفک و مجزا نگریسـته می شـود که اجزای 
جهان هیچ ماهیت زنده و به هم پیوسته ای ندارند و انسان به کمک عقِل اقتدارگرا که پایه 
هسـتی را شـکل می دهـد، بـر جهـان حکومت می کنـد. در این نگرش ارتباط اشـیا و پدیده ها 
به شـکل ارگانیک و تأثیر و تأثرپذیر نیسـت و برای شـناخت روابط میان پدیده ها جامعیتی 
در نظر گرفته نمی شود )انسان محور(. به عبارتی »انسان در برابر این طبیعت یک متجاوز 
پرخاشـگر و اسـتثمارگر اسـت. انسـان بالطبـع متمـدن نیسـت، او ماهیتـًا اخاقـی نیسـت. 
اخاق برای او امری ثانوی به شـمار می رود. تمدن هم برای انسـان طبیعت ثانویه اسـت 

نه اولیـه.« 

یکــی از چالش های پیــش روی ادیــان، چگونگــی روبه رو 
شــدن با بحــران زیســت محیطی اســت. بعضــی معتقدند 
کــردن دیــن از زندگــی ســکوالر می توانــد یکــی از  کــه جــدا 
علل عمده  این معضل باشــد. عــده ای دیگــر به خصوص 
شــرقی ها معتقدنــد انســان بــه طــور فطری بــه امر قدســی 
تمایــل دارد و تــا زمانــی کــه ایــن ُبعــد مهــم در تحقیقــات 
نادیده گرفته شــود، معنای کهن و غیراروپایــی طبیعت را 

نمی توان فهمید. 
معرفی 9 کتاب درباره بررســی مســائل زیســت محیطی، از 
منظر 9 دین یا آیین جهانی کــه در این باره دیدگاه مؤثری 

دارند: 
کــه در  1. بودیســم و محیــط زیســت )پیونــد بــا اعمــال(. 
کــر و دانکن  ســال 199۷ به سرویراســتاری مــری ِاِولیــن تا
ریوکن ویلیامز به چاپ رســیده، 20 دین پژوه و کارشــناس 
محیط زیســت، دیدگاه بودیســم را درباره شــبکه پیچیده 
حیات بررســی کرده اند که همگی در شکل دهی اخالقیات 
کیــد  زیســت محیطی، بــر جنبه هــای ســنتی بودیســم تأ

دارند. 
2. کنفوسیائیســم و محیط زیســت )رابطه آســمان، زمین 
و انســان(، این کتاب باارزش در ســال 1998توســط مری 

کر و جان برترانگ نوشته شده است. ِاِولین تا
3. مســیحیت و محیط زیست )جســتجوی بهروزی برای 

زمین و انسان ها(
4. محیــط زیســت و هندوئیســم )فصــل مشــترک زمیــن، 
کر و کریستوفر کی چاپل در سال  آسمان و آب(، مری ِاِولین تا
2000. ایــن اثر نقش ســنت چندوجهــی »هندوئیســم« را در 

گاهی های زیست محیطی در هند نشان می دهد. توسعه آ

کلی نگرانــه  )Holism Wohlism(بــه مجموعــه اجــزای طبیعــت، بــه صــورت  در نــگاه 
کلیت یکپارچه زنده و پویا نگریســته می شــود که بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارنــد. از این منظر 
مجموعه  اجــزای طبیعت به صــورت یک کلیــت یکپارچه  زنــده و پویا متأثــر از یکدیگرند. 
انســان دیگر قادر مطلق و ســلطه گر بر طبیعت یــا کنترل کننــده آن نیســت. طبیعت محور 
اســت و توجه انســان بــه طبیعــت جنبــه دینــی - اخالقــی و وظیفه نگر اســت. بر ایــن مبنا 
متفکران غربی معتقدند توسعه هم توســعه طبیعت مدار یا طبیعت محور می شود. توسعه  
پایدار به عنوان یک رهیافت و تفکر فلسفی جدید، همزیســتی انسان با طبیعت است. به 
طوری که نیازهای نســل حاضر تأمین شــود ولــی بدون این کــه توانایی ها و ســرمایه های 

طبیعی به لحاظ زیست محیطی نسل های آینده را به مخاطره بیفتد )طبیعت محور(.

     تضاد انسان گرایان و طبیعت گرایان
انســان گرایان، کــه رشــد را یکــی از شــاخص های توســعه می داننــد، معتقدنــد برای رشــد 
و توســعه  انســان باید رشــد اقتصادی از طریق بهره بــرداری از منابع صورت گیــرد؛ چرا که 
رشــد اقتصادی ســبب رفاه، بهداشــت و تعالی بشــر می شــود، زیرا هــر فعالیــت و برنامه ای 
در صورتــی قابل قبول اســت کــه رفــاه و پیشــرفت جامعه را در بر داشــته باشــد. ایــن گروه 

می گویند منابع طبیعی و محیط زیست ابزاری برای رفاه و پیشرفت بشرند.
ولی مــا در مبحث الهیــات محیط زیســت یک دیــدگاه دیگــری را هــم از دیــدگاه متفکران 
شــرق به خصوص فکر دینی می افزاییــم و آن دیدگاه دینی به محیط زیســت اســت که در 

بخش مستقلی از مطالب، ارائه خواهیم داد.

     منظور از منابع زیست محیطی چیست؟ 
کــه انســان بــه طــور مســتقیم  منابــع زیســت محیطی بــه تمــام منابعــی اطــالق می شــود 
و غیرمســتقیم به آن وابســته اســت و زندگــی و فعالیت هــای او در ارتبــاط با آن قــرار دارد. 
بســیاری از ایــن منابــع از مصادیق عنــوان »امــوال« و جــزو حقوق امــوال انسان هاســت و 
ک یا داشــتن محیــط امن صوتی.  تجاوز به آن هــا آثار فقهی - حقوقــی دارد. مثل هوای پا
لــذا ایجاد آلودگــی در هوا و یــا آلودگی صوتی بــه یقین تجاوز محســوب می شــود و در برخی 

شرایط موجب ضمان و مسئولیت مدنی خواهد بود.

همـــزیستی 
انسان با طبیعت

دکتر شهین اعوانی

نقش دین در عبور از بحران 
زیست محیطی
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)پیونــد  زیســت  محیــط  و  خ پوســتی  سر ســنت های   .۵
کیهان شناسی و جامعه(

۶. تائوئیســم و محیــط زیســت )راه هایی در چشــم اندازی 
نامتناهی(

۷. جینیسم و محیط زیست )عدم آزار در شبکه  حیات(
کلمــه   8. یهودیــت و محیــط زیســت )جهــان مخلــوق و 

وحیانی(
9. نهمین و آخریــن کتاب از مجموعه 9جلدی، به اســالم 
اختصــاص دارد و تحــت عنــوان اســالم و محیــط زیســت 
)امانت الهی( به کوشــش ریچارد فالتس، اســتادیار رشته 
دین پژوهــی، منابع طبیعــی، تاریخ و مطالعات آســیایی از 

دانشگاه فلوریدا در ۵84 صفحه منتشر شده است.
 )Arnold Toynbee( از دانشــمندانی چون آرنولــد توین بــی
 Lynn( فیلســوف و تاریــخ دان قــرن بیســتم و لیــن وایــت
White(  نام برده شده که به نقش منفی ادیان توحیدی در 
بحران زیســت محیطی معتقدنــد. توین بی می گویــد ادیان 
توحیدی به انسان بیش از آنچه ســزاوار اوست بها داده اند. 
در ادیــان ابراهیمــی همه طبیعت مســخر انســان اســت و در 
تدبیر تکوینی و اداره واقعی جهان ماده، انسان جایگاه فعال 
و اثرگذار دارد. تا زمانی که انسان به جای همراهی با طبیعت 
کمیــت یابــد، معضــالت زیســت محیطی  بــر آن ســلطه و حا
بیشتر و بیشــتر می شــود. لین وایت، متخصص تاریخ قرون 
وسطی، در ســال 19۶۷در مقاله جنجال برانگیزی با عنوان 
»ریشــه های تاریخــی بحــران زیســت محیطی معاصر« ســه 
دین ابراهیمی اسالم، مسیحیت و یهود را مسئول معضالت 
کید فراوان  زیست محیطی معرفی می کند. وایت می گوید تأ
ادیــان ابراهیمی بــر غلبه خداوند بر انســان و ســلطه  انســان 
بر طبیعــت، منجر بــه تحقیــر طبیعــت و در نهایــت تخریب 
محیــط زیســت به خاطــر اهــداف منفعت طلبانه  بشــر شــده 
اســت. اســتاد محقــق دامــاد در ص 82 در دفــاع از ادیــان 

توحیدی برآمده اند: 
»آموزه هــای ادیان توحیــدی نه تنها دلیل بــه وجود آمدِن 
این بحران ها نیســتند، بلکه تنها راه برون رفت و حل این 
بحران هــا و همچنیــن بالتکلیفی هایــی بــه شــمار می آیند 

که گریبان گیر انسان در عصر مدرن شده است.« 
و در ادامــه مطلــب، اشــتباه آقــای وایــت و توین بــی را در 
نحــوه  تفسیرشــان بــر متــون مقــدس دانســته اند. اســتاد 
کــه در  گلــه دارد  محقــق دامــاد از اندیشــمندان مســلمان 
قبــال این گونه قضاوت هــای نابه جا عکس العملی نشــان 
نداده انــد و مطلبــی دربــاره الهیات یــا خداشناســی محیط 
ایشــان  )ص8۶(  ننوشــته اند.  اســالم  منظــر  از  زیســت 
خواننــده را به دو مقالــه خــود »طبیعت و محیط زیســت از 
نگاه اســالم« نامه فرهنگ ســال 13۷3و »الهیــات محیط 

زیست« در نامه علوم فرهنگستان ارجاع داده اند.
مطلــب در فصــل پنجــم بــا عنــوان »دیــدگاه قــرآن دربــاره  
محیط زیســت« ادامه می یابــد. در این جا با شــواهدی که 
از قــرآن کریــم ذکر شــده، نشــان داده شــده کــه »طبیعت، 
ع ســوگند الهــی« اســت و همه »آنچــه در آســمان ها  موضــو
ک ارجمنــِد فرزانه  و زمین اســت، خدایــی را که پادشــاه پــا

است، تسبیح می گویند. )جمعه: 1(
کــه  ِاســراء  آیــه 44ســوره   بــه مضمــون  بــا اشــاره  موالنــا 
می فرمایــد: آســمان های هفت گانــه و زمیــن و آنچــه در 
کی می ســتایند و هیچ چیز نیست مگر  آن هاست، او را به پا
کی می ســتاید، اما شــما ســتایش آن را در  این که او را بــه پا
کر و تســبیح گوی  نمی یابید... در بحث این که طبیعت ذا

حق است، چنین می گوید: 
ح کرده ای هر چیز را چون مَسِبّ

ذاِت بی تمییز و باتمییز را
هر یکی تسبیح بر نوعی دگر

گوید و، از حاِل آن این بی خبر
آدمی ُمنکر ز تسبیح جماد

و آن جماد اندر عبادت اوستاد
در بخــش تاریــخ تمــدن ایــران و رفتــار ایرانیــان بــا محیط 
زیســت، آمده اســت آنچه نیاز به آن هــر روز بیــش از پیش 
مشــخص تر می شــود، اصالح رابطه  انســان با زمین است. 
در متــون ایــران باســتان »روان انســان بــه اهورامــزدا در 
جهان، پوســت مــردم به زمیــن در جهــان، رگ ها بــه رود، 
اســتخوان به کوه، گیســوان به جنگل و...« تشــبیه شده 
اســت. در این جــا زمیــن شــادمان در فرهنــگ ذکــر شــده 
اســت. ایرانیــان باســتان، شــادی مردمــان را با شــادمانی 
گیاهــان و زمیــن و جهــان تــوأم  زندگــی بــرای جانــوران و 

می دانستند... 
»نخســتین زمین شــادمان، زمینی اســت که مرِد پارســا در 
آن زندگی کند، دو دیگر زمینی که در آن آتشــکده ها سازند 
کــه از َبــر و حاصــل آن در راه یــزدان بــه  و... نهــم زمینــی 
نیکان و ارزانیان )مســتحقان( بهره ســازند...« شــادترین 
زمیــن، زمینــی اســت کــه در آن بیشــترین غلــه و ســبزی و 

کشاورزی باشد و زمین خشکی که از آن آب برآورند.
زمیــن آزرده، زمیــن دوزخــی اســت و در آن زندگانــی بــد 
ک و بی گناه  می شــود. و آن زمینی اســت که »خــوِن مرد پــا
ریخته شــود، در آن دروغ باشد، بتکده ســاخته شود، بر آن 
مردم بدکار زندگانــی کننــد... آبادانی آن را ویران ســازند و 

در آن شیون و زاری نمایند.
در یســنا نیــز دربــاره  گرامیداشــت حقــوق گیاهــان نوشــته 
شــده و بحثی درباره  گناهاِن کســانی که »بــه گیاهان آزار 
ح شده و کیفری که  می رســانند و درختان را می ُبرند« مطر
می بایســت از ایــن کار در دادگاه تعیین شــود. بزرگداشــت 
درخت و گرامیداشــت آن هنوز هم در میــان ایرانیان رواج 
دارد. در اغلــب زیارتگاه ها درختی بوده اســت کــه مردم از 
پارچه  جامه  خود پاره ای بدان می بســته اند. بدین طریق 
پیوســتگی خود را با آن نشــان می داده اند )دینکرت متن 
پهلوی، رویه ۷۶1، بــه نقل از جنیــدی، ص 12۵(. آقای 
جنیدی به چنــاری کهنســال در گنابــاد اشــاره می کند که 
ســواره ها - حتی دوچرخه ســوارها - به هنگام رسیدن به 

نزدیکی آن پیاده می شده اند و احترام می کرده اند.
در قــرآن کریــم، زمیــن بســتر زندگــی انســان اســت. زمین 
گهــواره اســت. )طــه: ۵3( رســتنی ها می روینــد و زمیــن 
خشــک را بــارور می کننــد. )حــج: ۵( ما از آســمان آبــی فرو 

یخ  در بخش تار
تمدن ایران و رفتار 
ایرانیان با محیط 

یست، آمده است  ز
آنچه نیاز به آن هر 
روز بیش از پیش 

مشخص تر می شود، 
اصالح رابطه  انسان 

با زمین است. در 
متون ایران باستان 

»روان انسان به 
اهورامزدا در جهان، 

پوست مردم به زمین 
در جهان، رگ ها 

به روده، استخوان 
به کوه، کیسوان 
به جنگل و...« 

تشبیه شده است. 
در این جا زمین 

شادمان در فرهنگ 
ذکر شده است. 
ایرانیان باستان، 
شادی مردمان را 

با شادمانی زندگی 
برای جانوران 

و گیاهان و زمین 
و جهان توأم 

می دانستند
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گون پدید آوردیم. )فاطر: 2۷( فرستادیم و از آن میوه هایی با رنگ های گونا
زمــان و مــکان یکــی از محورهــای طبیعت انــد. همان طــور کــه برخــی از مکان هــا دارای 
زیبایــی و جاذبه خاصی اســت، برخی هــم در فرهنگ قرآن ارزشــمند و مقــدس و معنویت 

آفرین است؛ مثل مسجدالحرام، مسجداالقصی، کوه طور.
برخــی زمان ها نیــز خاص اســت و شــادابی معنــوی دارد مثــاًل وقــت ســحر و صبحگاهان. 

)اسراء: ۷9(

     دیدگاه الهی به طبیعت
مثال: شگفتی های طبیعت در قرآن

ذکــر شــگفتی های طبیعــت در قــرآن ســبب بازدارندگــی انســان از ُعجــب و خودخواهــی 
می شــود و نــور ایمــان را در دل هــا بــه وجــود مــی آورد. توصیــه حضــرت لقمان به پســرش 

نمونه ای از این آیات است: 
 ُمْخَتــاٍل َفُخــوٍر« )لقمــان، 1۷( پســرم بر 

َ
ـــَه اَل یِحــّبُ کّل

َ
ْرِض َمَرًحــاِإّنَ الّل

َ
»َواَل َتْمــِش ِفــی اْل

روی زمین بــه نــاز و مغرورانــه )برخاســته از خوشــی و سرمســتی باشــد( راه مرو کــه خدوند 
ا ِفی  َر َلکم ّمَ

َ
ـــَه َســّخ

َ
ّنَ الّل

َ
َلْم تروآ أ

َ
هیچ خودپسند خویشتن ســتایی را دوست نمی دارد... »أ

ْســَبَغ َعَلیکْم ِنَعَمُه َظاِهَره  َو َباِطَنه« )لقمان: 20( و آیا ندیده اید 
َ
ْرِض َوأ

َ
َماَواِت َو َما ِفی اْل الّسَ

که خداونــد آنچــه را در آســمان ها و زمین اســت بــرای شــما رام کــرد و نعمت های آشــکار و 
ْرَض َوَلن َتْبُلَغ 

َ
ک َلن َتْخِرَق اْل ْرِض َمَرًحاِإّنَ

َ
پنهان خود را بر شــما تمام کرد؟ »َواَل َتْمِش ِفی اْل

اْلِجَبــاَل ُطــواًل« )ِاســراء: 3۷( و در زمین با غرور و مســتی راه مرو کــه تو هرگز زمیــن را نتوانی 
شکافت و در بلندی به کوه ها نتوانی رسید.

قرآن کریم اشــارات فراوانی به مســئله حیات و چگونگی پیدایــش آن در زمین دارد. هر 
ْرَض کاَنَتا 

َ
ــَماَواِت َواْل ّنَ الّسَ

َ
ِذیــَن کَفــُروا أ

َ
َوَلــْم یــَر اّل

َ
چیــز زنــده ای را از آب پدید آوردیــم »أ

 َفاَل یْؤِمُنــوَن« )انبیاء: 30( آب در طبیعت 
َ
 َشــیٍء َحیأ

َ
َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َو َجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء کّل

جایگاه مهمی دارد و اهمیت آن در قرآن بسیار زیاد اســت. عرش خدا بر آب مستقر شده 
و در مرحلــه  بعــد حیــات انســان و ســعادت و لــذت زندگــی هــر جانــداری در کل آفرینش 
وابســته به آب اســت. از بارش بــاران، زمین احیا می شــود و در فصــل بهار زمینــی که در 
فصل زمســتان مرده بــود، حیــات و جان دوبــاره می گیــرد. در قــرآن باران رحمــت الهی 
خوانده شــده اســت. خداوند بادها را می فرســتد که برانگیزاننده ی ابرها باشند، آن گاه 
آن ها را به ســوی ســرزمین مــرده می رانــد تا زمیــن را پــس از مرگش دوبــار زنــده گرداند. 
ْت َســَحاًبا ِثَقااًل ُســْقَناُه ِلَبَلٍد 

َ
َقّل

َ
ِإَذا أ ی ٰ یاَح ُبْشــًرا َبیَن یَدی َرْحَمِتــِه َحّتَ ِذی یْرِســُل الِرّ

َ
»َوُهَو اّل

َتَذکُروَن«  کم ْ
َ
َلَعّل ُج اْلَمْوَتی ٰ ِلــک ُنْخِر

ٰ
َمَراِت کَذ

َ
ْخَرْجَنا ِبِه ِمن کِلّ الّث

َ
نَزْلَنا ِبِه اْلَماَء َفأ

َ
یٍت َفأ ّمَ

)اعراف: ۵۷(
ک حرث و نســل اســت )ص 194(.  در تفســیر معنــای توّلی می گوینــد کاِر والیاِن ســوء، هال
آیاتــی را که مســتقیمًا و به صراحت در قــرآن کریم درباره  تخریب محیط زیســت اســت ذکر 
شــده و مؤلف محترم ایــن دو آیه را با تفســیر مرحوم محمدجواد مغنیه در تفســیر الکاشــف 
ح دو معنی از قول رشــیدرضا و نظر مرحوم اســتادش الشــیخ محمــد عبده درباره  پس از طر
معنی و تفســیر »توّلی« در ســوره  البقره آیــات 20۵و 20۶، ذکــر و داوری و رأی خــود را آورده 
ْســَل َواهَّلُل اَل یِحّبُ  ْرِض ِلیْفِســَد فی هــا َویْهِلــک اْلَحــْرَث َوالّنَ

َ
ی َســَعی ِفــی ال

َ
اســت: »َوِإَذا َتَوّل

ُم َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد.« ه ِباإِلْثِم َفَحْسُبُه َجَهّنَ َخَذْتُه اْلِعّزَ
َ
ِق اهَّلَل أ الَفَساَدَوِإَذا ِقیَل َلُه اّتَ

اســتاد در ادامه تفســیر خــود ایــن نکته جالــب را متذکر شــده اســت کــه: در این آیه  شــریفه 
ک نســل یعنی  ک حرث شــده اســت. »حرث« یعنی زراعت. هال ک نســل عطف به هال هال
ک حــرث و متأخر از آن گویی رســاننده آن اســت کــه تخریب  نسل کشــی و ارتباط آن با هال
کت انســان ها خواهــد بــود و هــر دو نتیجه فســاد در زمین اســت.  منابــع ســبز منتج بــه هال

ع سخن الهی حیات دنیا یعنی زندگی دنیوی است...  موضو
گر اســتاد محتــرم در کتاب خــود متذکر ایــن نکته نیز می شــدند کــه محیط  خــوب می بود ا
زیســت بــا صلــح و صفــا همخوانــی دارد؛ بــه عبــارت دیگــر جنــگ و محیــط زیســت هیــچ 
همخوانی نــدارد. هم معاهــده ژنو و هــم قوانیــن بین المللی، کشــورها را از هرگونه آســیب 
عمدی به محیط زیســت باز می دارد، ولی عماًل در روزگار ما )و امروز در مــورد غزه( معاهده 
ژنو و ســایر قوانین بین المللی آشــکار نقض می شــود و با شــگفتی تمام، نقض آن تحســین 

ابرقدرت های جهانی را در پی دارد.
بنده یــک مثــال از گــزارش فجایــع این چنینــی و مضرات 

زیست محیطی آن را در این جا ذکر می کنم:
ریچــارد اشــتاینز )Richard Steiner( اســتاد و متخصــص 
مســائل محیــط زیســت در دانشــگاه آالســکا کــه در جنگ 
اســرائیل بــا لبنــان دو هفتــه از نزدیــک شــاهد فاجعــه ای 
کــه ایــن جنــگ بــرای محیــط زیســت و مواریــث  اســت 
فرهنگی لبنــان به بــار آورده بــوده و آن ها را گــزارش کرده 
است. او می نویســد: هجوم هوایی اســرائیل به نیروگاهی 
در 20کیلومتــری جنــوب بیــروت ســبب بزرگ ترین نشــت 
نفــت در قســمت شــرق مدیترانــه شــد. 1۵000تــن، یعنــی 
بیــش از چهار میلیــون گالــن نفت ســنگین در دریا منتشــر 
شــد و در قســمت های ســاحلی لبنــان و ســوریه گســترش 

یافت.
در این حمله بیســت و پنج هــزار تن نفت نیروگاه ســوخت 
بــارش  باعــث  آســمان،  در  ســمی  ابــری  شــکل  بــه  کــه 
باران های آلوده شد. محیط زیســت نوار ساحلی لبنان به 
شــدت آســیب دید، بندر باســتانی فینیقی ها بــا هفت هزار 
کــه از حملــه امپراتــوری روم و جنگ هــای  ســال قدمــت 
صلیبی جان ســالم بدر برده بود، به هزاران تن نفِت سیاه 
و غلیــظ آلوده شــد. میراث هــای فرهنگی لبنان به شــدت 
بمباران شــد. بر اثر بمبــاران فــرودگاه بین المللــی بیروت، 

چهل هزار تن نفت سفید آتش گرفت.
همین امروز هم که مــا گرد هم آمده ایم و دربــاره »الهیات 
ع و بــروز  محیــط زیســت« صحبــت می کنیــم، شــاهد وقــو
اوج  و  کودک کشــی،  انســانی،  فاجعــه  ک ترین  وحشــتنا

اعمال وحشیانه غاصبان، در غزه هستیم.
ما نظیر شــعر پرمعنــای زیر، صدها شــاهد در متــون دینی، 

عرفانی، اخالقی، ادبی و... داریم و بدان پای بندیم که:
سر بی گناهان نباید برید

ز خون ر یختن دست باید کشید
نه مردی بود خیره آشوفتن
به زیر اندر آورده را، کوفتن
نیابد جهان آفرین را پسند

که جویند بر بی گناهان گزند
 

     ربط محیط زیست و کیفیت زندگی
ع به نظــر می آید،  ج از موضو شــاید این مطلب نیز که خــار
ولی ذکرش خالی از لطف نباشــد، چون اهمیــت و جایگاه 
محیط زیست و کیفیت زندگی را می رســاند و ذکر آن برای 

مسئوالن محیط زیست کشور می تواند راهگشا باشد:
ژیسکاردســتن در آغــاز ریاســت جمهــوری فرانســه، نــام 
کیفیــت  »وزارت  بــه  را  زیســت«  محیــط  حفــظ  »وزارت 
زندگــی« تغییــر داد. ایــن کار بــه تفســیر او، یعنــی تبدیــل 
توســعه  کّمی به توســعه  کیفــی. معنــای کیفیــت زندگی را 
»حراســت از وجود انســان« دانســت. مردم هر کشــور باید 
گانه و  بــر بنیــاد ویژگی هــای فرهنگــی و ملــی خویــش جدا
برای خود تصمیم بگیرند. تکلیف انســان مشــخص شد، 

طبیعت چه جایگاهی خواهد داشت؟    



43 مرداد    1۳9۷  |     ۳۴

حوزه امارت خود را سالم نماید، امیر امیران که از وی به میر میران 
یاد می شود، تکلیف مهم تری دارد؛ زیرا قلمرو امارت او فسیح تر و 

وسیع تر از منطقه امارت امیری است که خود مأمور اوست.

     وظیفه رسمی مسئول اسالمی
نظام اســالمی وظیفه رســمی والی را چنین ترســیم نموده اســت: 
»أّیما امــرٍء ولــی من أمر المســلمین شــیئًا لــم یحطهم بمــا یحوط 
ح رائحة الجّنة«؛ هر کس ِســمتی را در دولت اسالمی  نفســه لم یر
به عهده بگیرد و مســئول بخشــی از بخش هــای حکومت دینی 
گردد، موّظف اســت هــر آنچه را که بــرای حفظ حیات، ســالمت، 
حیثیــت اجتماعــی و ماننــد آن، نســبت بــه خــود بــه کار می برد، 
گر خــود از بهداشــت و محیط  برای تــوده مــردم نیز تأمیــن کنــد. ا
ســالم برخوردار اســت، موظف اســت آن را برای تمام شــهروندان 
فراهــم کنــد. ایــن دســتور رســول گرامــی اســالم)ص(، در برنامه 
حکومتی جانشین ایشان، حضرت علی بن ابی طالب)ع( تجّلی 
خاص یافت؛ زیــرا امام علــی)ع( چنیــن فرمــود: »َو ْلَیُکــْن نظرک 
فی عمارة الرض أبلغ من نظرک فی اســتجالب الخراج لّن ذلک 
الیــدرک إاّل بالعمــارة«؛ اهتمــام تو بــه آباد نمــودن زمیــن، بیش از 
همت گماردن تو، به جمع درآمد باشــد. معلوم اســت کــه با آلوده 
بودن محیط زیســت، هم نیروی انســانی در معرض آسیب است 
و هم امکانات طبیعی. اسالم در تمام شئون حیات، به دو عنصر 
محــوری اهمیــت می دهــد و همــگان، به ویــژه دولت مــردان را 
مســئول تأمین آن دو رکن اساســی می داند: یکی استحکام عمل 
و دیگری هنرمندی و زیبایــی آن؛ یعنی کاری کــه مطابق اصول 
علمی نباشــد، چون متقن و استوار نیســت مقبول نیست و کاری 
که در عین اتقان و اســتواری، هنرمندانه و زیبا نیســت، مطبوع و 
مطلوب نخواهــد بود. رســول گرامــی اســالم)ص( دربــاره عنصر 
محوری نخســت چنیــن فرمــود: »إّن اهَّلل یحّب إذا عمــل أحدکم 
عمــاًل أن یتقنــه«؛ یعنــی آنچــه محبــوب خداســت، کار محکم و 
عمــل ُمْتقن اســت و دربــاره عنصــر محــوری دوم، چنیــن فرمود: 
»یحــب اهَّلل العامــل إذا عمــل أن یحســن«؛ یعنی آنچــه محبوب 
خداســت، کار هنرمندانه، ادیبانه و زیباســت. خداوند نیز جهان 
را با دو اصل اســتحکام و زیبایی آفرید و دوســت دارد که جانشین 
او در زمین، انســاِن وارســته ای باشــد که معماری کارهای او فّنی 
و نیز زیباســازی های عمــل او هنرمندانه باشــد. رعایــت دو اصل 
یاد شــده، حافظ تمام اصول معیاری زیســت محیطی اســت؛ زیر 
اســتحکام و زیبایی، مایه پاالیــش فضای زندگی اســت و فضای 
پالوده، پایدار خواهد بود؛ همان طور که محیط آلــوده، زدودنی و 

از بین رفتنی است.    

زیبایی جهان آفرینــش در نظام مند بودن آن اســت؛ به طــوری که هر مخلوقی بــا هماهنگی اجزای 
درونی و با هدف معّین و راه و راهنمای مشــخص آفریده شــد. از این رو، هم نظام فاعلی آن منسجم 
و عالمانه و هم نظام غایی آن مرتبط و حکیمانه است و هم نظام داخلی آن هماهنگ و خردمندانه 
تعبیه شده اســت. پیام قرآن حکیم در این زمینه چنین اســت: »ربنا الذی أعطی کّل شی ٍء خلقه ثم 
هدی«؛ یعنــی پــروردگار ما ســاختار هر مخلــوق را برابــر اســتعداد، اســتحقاق، ظرفّیــت و هدفمندی 
او تأمین کرد؛ آن گاه او را دربســتر مســتقیم به مقصدی که مقصود در آن جاســت، رهبری نمود. این 
مثّلث میمون، زیبایی هر چیزی را در رعایت اصول علمی و تجربی نظام های سه گانه مزبور می داند 
گر آســیبی به ســاختار چیزی برســد، هم او را از نیل به هدف اصیل او بــاز می دارد و هم دیگــران را از  و ا
فیــض او محــروم می کنــد. آن هجران و ایــن حرمان زشــت، چهــره زیبای صحنــه آفرینش را مشــّوه 
می کنند و هرگونه تشــویه خلقت که به ســالمت جامعه و امنّیت اّمت آســیب رســاند، وسوسه ابلیس 
اســت؛ زیرا شــیطان، مکر ابلیســانه خود را در مطاوی امور، تدلیس و تلبیس می کند کــه یکی از آن ها 

تغییر ساختار هدفمند انسان یا هر موجود دیگر است: »فلیغیرّن خلق اهَّلل.«
گروهی در اثر اغوای شــیطان کــه با ارائــه کژراهه ها، اغرا، تمویه و تســفیه، بشــر فریب خــورده را وادار 
به عصیان می کند، به بهانه حفظ صنعت، ســّنِت زیبای خلقت را به بدعت تبدیل و نظام باشــکوه 
ِج آالیــش و آلودگــی دگرگــون می نمایند. پیــام قرآن کریــم درباره ناسپاســان  ج و مر آفرینــش را به هــر
زیست محیطی و فاقدان فرهنگ صیانت محیط زیست، این است: »ظهر الفساد فی البّر و البحر بما 
کســبت أیدی الناس لیذیقهم بعض الــذی عملوا لعّلهم یرجعون«؛ آنچه از دســتور ســپهری و فرمان 
آســمانی برمی آید، این اســت کــه تابلوی زیبــای آفرینش، امانت الهی به دســت بشــر اســت. صنایع 
تجربی موظفند که در راستای تأمین سعادت و سالمت تمام بشر جهت گیری کنند؛ چنان که مکّلفند 
حقوق طبیعی هر موجود دیگر را، اعــّم از دریا، آبزیان، هوا، پرندگان هوا و استنشــاق کنندگان از آن و 

کت نسل و حرث رضایت ندهند. نیز هر پدیده طبیعی دیگر، رعایت نمایند و هرگز به هال

     رسالت مضاعف دولت مردان در تأمین محیط سالم
زیبایی حقیقی )نه اعتباری( از ســنخ هســتی است و هســتی، حقیقت تشکیکی اســت. لذا، زیبایی 
مراتبــی دارد که در طــول یکدیگرنــد، چون زیبایــی انســان در جانشــینی او از خدا نهفته اســت و این 
کمان، بیش از دیگران است، رسالت دولت مردان در تأمین محیط سالم بیشتر از توده  خالفت در حا
مردم است؛ زیرا برنامه ریزی کالن فضا و دریا و ساخت سالح های شیمیایی و تخریبی و آزمایش های 
کنون سالمت محیط زیست  فرسایشی اتمی و مانند آن، در اختیار حکمرانان مقتدر است. آنچه هم ا
و جوامع بشــری را به مرگ یا بیماری تهدید می کند، اقتدار تعدیل نشــده صاحبان صنایع اتمی است 
که هرگونه نعمِت خداداد را به ســود خود و زیان مّلت هــای دیگر، مصادره می کننــد؛ گویا مدیرعامل 
لجام گســیخته دهکده دنیای کنونی اند. پیام قرآن کریم که عصاره متون مقدس آســمانی اســت، 
الملوک إذا دخلوا قریة أفســدوها و جعلوا أعــّزة أهلها أذّلة«؛ پادشــاهاْن هنگامی  که  چنین اســت: »إن ّ

داخل شهری شوند، آن را تباه می نمایند و عزیزترین آن ها را ذلیل قرار می دهند.
سالطین ستم و دولت مردان جور و طغیان، هنگام ورود به منطقه دیگران، زمان اقتدار و وقت نفوذ 
گر در گذشــته تاریــخ، دخول شــخصی و ورود فیزیکــی الزم بود،  در آن به تباهــی آن اقــدام می کنند. ا
کنون با ســرعت سرســام آور صنعت، کنتــرل از دور برای ِافســاد کافی اســت. اینان که رســالت اصلی  ا
آن ها غم خواری توده محروم اســت، ســفارت خویش را چونان دد، خون خواری می داننــد: هر که را 

رنجه داشتن دین است / تن او نیست تن که تن بین است
گر امیری مکّلف باشــد که  کســی که از قدرت برتر برخودار اســت، وظیفه  ســنگین تر متوجه اوســت. ا

حفظ امانت الهی
آیت اهلل جوادی آملی

پیام قرآن درباره فاقدان فرهنگ 
صیانت محیط زیست
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سـنتی  عالمـان  میـان  در  محقق دامـاد  مصطفـی  سـید 
صاحب نـام  خانـواده ای  از  دارد؛  متمایـزی  ویژگی هـای 
اسـت، پـدرش سـید محمـد محقق دامـاد از فقیهـان نامـدار 
مـادری اش شـیخ  شـیعه در سـده چهاردهـم قمـری اسـت، پدربـزرگ 
عبدالکریـم حائری یـزدی، بنیانگـذار حـوزه علمیـه قـم و خـودش شـاگرد 

و دامـاد آیـت اهلل میـرزا هاشـم آملـی اسـت. غیـر از تحصیـات حـوزوی کـه پیـش از انقـاب تـا 
درجه اجتهاد پیش رفته، در دانشگاه  نیز تحصیل کرده و پس از گذراندن دوره کارشناسی 
ارشد حقوق و فلسفه اسامی در دانشگاه تهران، در سال ١٩٩٥ از دانشگاه کاتولیك لوون 
دکترای حقوق اخذ کرده اسـت. محقق داماد بعد از انقاب اسـامی ِسـمت های اجرایی و 
قضایـی هـم داشـته اسـت. از سـال ١٣٦٠ تـا ١٣٧٣ رئیـس سـازمان بازرسـی کل کشـور بوده 
و اکنـون نیـز غیـر از اسـتادی دانشـگاه عضـو پیوسـته فرهنگسـتان علـوم ایـران و عضـو هیئت 
امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی است. موضوع گفتگوی حاضر که در اعتماد منتشر 

شـده دغدغـه ایـن روزهـای مـردم اسـت: محیط زیسـت از منظـر یـك عالـم دینـی.   

گیرهمــهآحادجامعهبدلشــدهاســت. بهمعضلــیفرا
ماامــروزدروضعیتــیهســتیمکهوقتــیازخانــهبیرون
لــودهرنــجمیبریمووقتــیبهخانه میرویــم،ازهوایآ
بازمیگردیــم،نگــرانزلزلههســتیم!یعنیگویــیرفتار
نادرســتمــادرمحیطزیســتوطبیعــتگریبــانمــارا
گرفتــهورهــانمیکنــد.شــمادرآثــاروگفتارتــانهمواره
کــهتوجــهبــهمحیطزیســتدرنظــام کردهایــد کیــد تأ
کیدقــرارگرفته اندیشــهدینیواســالمیموردتوجهوتأ
اســت،امــاپرســشایــناســتکــهچــرابــاوجــودایــن
کیــداتبــهلحــاظعینــیوعملــیازســویجامعــهو تأ

مردم،حفظمحیطزیسترعایتنشدهاست؟
کــه  در پاســخ بــه پرســش شــما مطالبــی را عــرض می کنــم 
این کــه  نخســت  باشــد؛  نیامــده  مذکــور  کتــاب  در  شــاید 
ادیــان توحیــدی و الهــی متهم هســتند که موجــب تخریب 
محیط زیســتند. ایــن قضیــه چندین ســال پیــش )١٩٦٧( 
نخســت در یك مقالــه )نوشــته تانســند وایت، اســتاد تاریخ 
قــرون وســطی دانشــگاه پرینســتون و اســتنفورد آمریــکا( 
علیــه یهودیت و مســیحیت بیــان شــد. یعنــی در وهله اول 
ح نبــود و ادعــا شــده بود کــه ایــن دو دین  اســم اســالم مطر
)یهودیــت و مســیحیت( موجبــات تخریــب محیط زیســت 
هســتند، زیرا این ها بشــر را »عزیــز بی جهت« بــار آورده اند و 
گفته انــد که جهــان برای تو خلق شــده اســت و زمیــن برای 
توســت و چــون انســان ایــن احســاس را کــرده، بــه عنــوان 
مالــك زمیــن بــه نحــو غیرمنطقــی از طبیعــت بهره بــرداری 
کرده اســت. به عبــارت دیگر بنــا به ایــن دیــدگاه، در ادیان 
کــه  گفتــه  یهودیــت و مســیحیت، چــون خــدا بــه انســان 
همــه طبیعت بــرای تــو آفریــده شــده و انســان گل سرســبد 
آفرینــش اســت و همــه آفرینــش بــرای اوســت، بنابرایــن 
بشــر خــودش را مالــك طبیعــت دانســته اســت. بعدهــا این 
دیــدگاه از اختصــاص بــه یهودیت و مســیحیت بیــرون آمد 
و به تدریــج به اســالم نیز توســعه پیدا کــرد )در ســال ١٩٨٣ 

شــایدتایكدههپیــشبحثدربــارهمحیطزیســتموضوعــیدرجــهدوموناضرور
تلقــیمیشــد.بــههمیــندلیــلشــماازمعــدودصاحبنظــرانعلــومدینیهســتیدکه
ازدهههــاپیــشبــهموضــوعمحیطزیســتتوجــهداشــتهاید؛مثــالســال١٣٩٣
امــامســئلهبحرانهــای کردیــد. رامنتشــر »الهیــاتمحیطزیســت« کتــابمهــم
زیســتمحیطیامــروزدیگرازیــكامرفانتــزیومــوردتوجهافــرادیاگروههــایخاص

زمین، امانــــت است

الهیات محیط زیست 
در گفتگو با دکتر محقق داماد

محسن آزموده
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کیت توماس، اســتاد تاریخ بریتانیایی کتابــی در این زمینه 
نوشت.(

کتــاب الهیــات محیط زیســت تقریبــًا مدافــع ایــن  مــن در 
دیــدگاه بودم کــه ادیــان ابراهیمــی به طــور کلــی و خصوصًا 
اســالم که منبع اصلــی اش قرآن اســت، دقیقــًا برعکس این 
نظر منتقــدان اســت، یعنــی مــا را تحذیر کــرده و تذکــر داده 
کــه  ای انســان! زمیــن امانتی به دســت توســت و بایــد آن را 
آبــاد کنــی و از فســاد در ارض بپرهیــزی. یــك معنــای جزئی 
فســاد در ارض همین چیزی اســت کــه در فقه به آن اشــاره 
می شــود. اما در معنای کلی، هرگونه تخریب محیط زیست 
به معنــای فســاد در ارض تلقــی می شــود و از ایــن جهت به 
بشر تذکر داده شده اســت که زمین و آب و هوا را فاسد نکن. 
در آن جــا همچنیــن به یك نگرش فلســفی اشــاره کــرده ام و 
گفته ام کــه بنا بــه فلســفه حکمــت متعالیه، محیط زیســت 
انســان خداوند اســت، یعنی ما محــاط به خداوند هســتیم 
و خداونــد محیــط بــر ماســت. طبیعت تجلــی الهی اســت و 
تجاوز بــه ایــن تجلــی الهی موجــب غضــب الهی می شــود. 
تخریــب  بــه  تحریــك  هیچ وجــه  بــه  خداونــد  بنابرایــن 

محیط زیست نکرده است، بلکه برعکس آن است.

بنابراینبهنظرشــماایــنتعبیرقرآنیکهانســانخلیفه
الهــیرویزمیــن،برایــشمســئولیتآفریناســت،نه

اینکههرکاریمیخواهدبکند.
بلــه، خلیفــه مســئولیت دارد و بایــد آنچــه بــه امانــت به او 
داده شــده را حفظ کنــد. فرض کنیــد من مدیر یك شــرکت 
هســتم و بخواهم مســافرت کنــم و به کســی بگویــم که تو 
جانشین من هستی. این جانشــین باید اداره را حفظ کند، 
نــه این کــه آن را تخریــب کنــد. ضمــن آن در قــرآن تصریح 
شده است که »وال ُتْفِسُدوا ِفی اْلْرِض بْعد ِإْصالِحها« )سوره 
اعراف، آیــه ٥٦( یعنــی زمین به نحو صالح به دســت شــما 
رسیده اســت و نباید آن را فاســد کنید. من در آن جا به طور 
مفصل آیات قرآنی در این زمینــه را آورده ام و نظر متکلمان 
و مفســران و فقها و فیلسوفان اســالمی را در این زمینه ارائه 

کرده ام. 
می خواهــم بــه پاســخ ســؤال اول شــما بپــردازم کــه گفتیــد 
نمی کننــد.  توجــه  محیط زیســت  بــه  متدیــن  مــردم  چــرا 
جوابــش این کــه واقعیت این اســت کــه فقهای مــا مباحث 
ح  زیســت محیطی را به عنوان یکــی از احکام شــریعت مطر
نکردند و از احکام دین برای حفظ محیط  زیســت اســتفاده 
کتــاب نجاســت  کتــاب طهــارت و  نکرده انــد. در فقــه مــا 
هســت، به احکامی چون نماز و روزه توجه شــده اســت، اما 
یك بابی تحت عنوان مسائل شرعی زیست محیطی وجود 
گــر رســاله های عملیــه را مالحظــه کنیــد، می بینید  نــدارد. ا
ح نشــده  که بابی تحت عنوان تخریب محیط  زیســت مطر

است.
مثاًل به این که کســی درخــت را قطع کنــد یا آب را آلــوده کند 
یا ماشــینش دود کند، اشــاره نشــده اســت. در حالی که من 
به عنوان یك نفر آشــنا به ایــن مطلب معتقدم فقه اســالمی 
تــوان پرداختــن بــه ایــن مســائل را دارد و قواعــدی در آن 

هســت که این قواعــد کامــاًل می تواند بــرای ما یــك محیط  
زیســت ســالم بســازد. ایــن دیــدگاه بنــده اســت و در رســاله 
محیط زیســت ثابت کــرده ام که چگونــه این قواعــد به آن 
نتایــج خواهد رســید. مــا از ایــن قواعد فقهــی کم اســتفاده 
کرده ایم. بنابراین به نظر من در پاســخ به ســؤال شــما ما از 

اهرم دینی کم استفاده کرده ایم. 
آنچه در نوشــته هایم دربــاره فقــه محیط زیســت می آورم، 
فتــوای شــخصی خــودم نیســت؛ همــان فتوایی اســت که 
بــه اســتناد اجمــاع فقهــا صــورت گرفتــه اســت و همــه باید 
عمل کنند. این مســائل جدید اســت امــا قواعد کلــی آن ها 
از قدیــم بــوده اســت. حرمــت ایــذاء )اذیــت و آزار رســاندن 
به( دیگری مســلم اســت. قاعــده الضرر که جدید نیســت و 
کــرم)ص( بوده اســت. آن حدیث شــریف  از زمــان پیغمبر ا
که می گوید کســی کــه در راه مــردم مانعــی ایجــاد کند، چه 
کتــاب قواعــد فقــه  مســئولیت هایی دارد، جدیــد نیســت. 
من ٣٢ چــاپ خــورده اســت و بیشــتر همیــن قواعد اســت. 
بنابراین این قواعد هســت و باید زحمت کشید و استخراج 
کرد. امــا یــك مباحثی نیــز جدید اســت. مثــل این کــه باغی 
تأســیس شــده و درختــان کهنی در آن هســت، حــاال فرض 
کنید کارشناســان امر بگویند درختان این باغ برای تصفیه 
گــر ایــن درختــان نباشــند، بچه هــای  هــوا مؤثــر اســت و ا
مردم روزبــه روز ضعیف تر، نحیف تــر، معلول تــر و بیچاره تر 
می شــوند. در این صورت آیا مالك باغ مجاز هست درختان 
آن را قطع کند و برای اســتفاده بیشتر به جایش آهن نصب 
کنــد؟ ایــن مســئله فتــوا می خواهــد و مجتهــد بایــد چنیــن 

فتوایی بدهد.

گرصاحبباغبگویداینباغملكشــخصیمناست ا
وبــهاصلرعایــتمالکیــتخصوصیاســتنادکند،چه

میشودکرد؟
این جا دو مســئله پیــش می آید؛ یعنــی از یك ســو می  گوییم 
مالکیــت خصوصــی محتــرم اســت و مبتنــی بــر ایــن اصــل 
اســت کــه »النــاس مســلطون علــی اموالهــم«، اما از ســوی 
دیگر قاعــده الضرر و الضــرار را داریــم که پیامبــر)ص( آن را 
گر مجتهــد نظرش این باشــد که  فرموده اســت. بنابرایــن ا
قاعده الضرر، قاعده الناس مسلطون را هم برای اشخاص 
خاص و هــم برای عمــوم محــدود می کند و فرقــی نمی کند 
که زیان به فرد برســد یا جامعــه، آن گاه می توانــد فتوا بدهد 
که نباید این درختان قطع شــود. آنچه در کتاب نوشته ام، 
بیشتر ناظر به فتواهای عمومی اســت، اما در برخی مسائل 
هم اجتهــاد جدیــد الزم اســت. بنابراین علت عــدم رعایت 
محیط  زیست توســط مردم آن اســت که از اهرم دین برای 
حفــظ محیط زیســت اســتفاده نشــده اســت. در حالــی کــه 
جنگل ها، دریا، فضــا و صحرا، انفال، یعنــی اموال عمومی 
هستند و تخریب جنگل، تخریب انفال و قطعًا کاری حرام 
اســت. خداونــد در قرآن کریــم فرموده اســت کــه هیچ کس 
مالــك انفــال عمومــی نمی شــود و متعلق بــه عموم اســت و 
باید همیشه برای کل بشــریت باقی بماند. به چه مناسبت 

کسی حق داشته باشد جنگل یا کوه را ویران کند...

علت عدم رعایت 
یست  محیط  ز

توسط مردم آن است 
که از اهرم دین برای 
یست  حفظ محیط ز

استفاده نشده 
است. در حالی که 

یا،  جنگل ها، در
فضا و صحرا، انفال، 

یعنی اموال عمومی 
هستند و تخریب 
جنگل، تخریب 

 کاری 
ً
انفال و قطعا

حرام است. خداوند 
یم فرموده  در قرآن کر
است که هیچ کس 

مالك انفال عمومی 
نمی شود و متعلق به 

عموم است و باید 
همیشه برای کل 

بشریت باقی بماند
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یاساحلدریارابفروشد...
بلــه، این هــا انفــال اســت. این هــا در درون فقــه و شــریعت 
اســت. در شــریعت تصریح شــده که فــروش این هــا باطل و 
ع است. بقیه بحث البته اجتهاد شخصی  حرام و خالف شر
گــر کســی بخواهد ســاختمان بســازد،  اســت. من معتقــدم ا
تا حــدی عرفی، یعنــی یك یــا دو یا ســه طبقه حــق دارد، اما 
وقتــی فــردی بخواهــد بیــش از حــد عــرف بســازد و پنجــاه 
گــر کارشناســان بگویند ایــن جلوی وزش  طبقه بــاال برود، ا
بــاد را می گیــرد و ایــن کار باعــث تخریــب ســینه بچه هــای 
کم  ع است. فروش ترا مردم می شود، یقینًا کار او خالف شــر

توجیه شرعی و فقهی ندارد.
شــما گفتید چرا مردم دینــدار در عین حــال توجهی به حفظ 
محیط  زیســت ندارند و من گفتم چون از اهرم دین می شــد 
اســتفاده کرد و اســتفاده نشــد. مثــاًل از متدینین بپرســید که 
برای رضای خــدا و تقرب الــی اهَّلل اموالشــان را چگونه وقف 
کرده اند؟ می گویند وقف مســجد یا حسینیه کرده اند. اخیرًا 
عده ای روشــنفکرتر وقــف مدرســه و دانشــگاه کرده اند. اما 
موقوفاتی که وقف فرهنگ و تألیف و نشر کتاب باشد، تازه 
تك و تــوك پیدا می شــود. مرحوم دکتــر محمود افشــار تمام 
هســتی اش را برای چاپ کتاب در ادبیات فارســی و حفظ و 
تحکیــم وحدت ملی و تاریــخ و جغرافیای ایــران وقف کرد. 
اما چنین نمونه هایی بســیار کم اســت یا بنیاد خیریه البرز. 

این موارد بسیار کم است.
آیــا کســی شــده بــاغ چنــد هکتــاری اش را در تهــران کــه هــر 
متــرش چندیــن میلیــون تومــان ارزش دارد وقــف کنــد بــه 
شرط این که همیشــه در قلب شــهر این درختان باقی بماند 
تا مــردم از هوایــش اســتفاده کننــد؟ آیا کســی چنیــن کاری 
کرده اســت؟ مــن نشــنیده ام. یــك نفــر در مشــهد ایــن کار را 
کرد، مرحــوم ملك کــه کتابخانــه ملك را تأســیس کــرد، باغ 
وکیل آباد مشــهد را وقف کرد و کســی حق ندارد آن درختان 
را ببرد. البتــه نمی دانم االن به آن تجاوز شــده اســت یا نه. 
بحث از فرهنگ ســازی اســت. این کــه قانــون نمی خواهد. 
می توانیم به کســانی که باغــات و خانه های بزرگ در شــهر 
گــر ایــن وقف  دارنــد، توصیــه کنیــم و بگوییــم ثــواب دارد ا
گر می خواهید در  برای محیط زیســت صورت بگیرد. یعنی ا
آخرت بهشت داشته باشــید، در دنیا زندگی مردم را بهشتی 

کنید.

شــمابهراهــکاروقفبــرایحفظمحیطزیســتاشــاره
میکنید،امامتأســفانهتاریــخمانشــاندادهکهچندان
بهوقفهمپایدارنبودیم.نمونــهاشبرخیموقوفات

استکهحتیاسمشهمعوضشدهاست.
حــاال در زمینــه تغییــر نام حــق بــا شماســت، امــا درختش را 
نباید قطع کــرد. بنــده به عنــوان یــك طلبه کوچــك متعهد 
می شــوم کــه روز قیامــت بــاغ جنــت بــه کســانی بدهنــد که 
باغاتشــان را وقــف کننــد تــا همیــن طــور بمانــد. ایــن برای 

حفظ محیط زیست مردم است. 
هــم از قــرآن، هــم از فقــه و روایــات می تــوان بــرای حفــظ 
کــرد. حجــم عظیمــی از آیــات و  محیــط  زیســت اســتفاده 

روایــات بــرای حفــظ محیــط  زیســت جمــع آوری کــرده ام، 
نه محیط  زیســت به معنای خاص یعنی ســبزه و هــوا، زیرا 
محیط  زیســت فقط به این هــا خالصه نمی شــود. یکی هم 
مسئله حیوانات است. ما چه وقت اجازه داریم حیوانات را 
از بین ببریم؟ این جزو احکام ماست، در روایات و احادیت 
ماســت که حــق نداریــم یــك گربه یــا حیوانــی را کــه موذی 
نیســت از بین ببریــم. حتی حیــوان مــوذی را بایــد از محل 
زندگی خودمان بیرون کنیم، نه این کــه از بین ببریم. حق 
نداریم آن حیوان را بکشــیم. البته این منبع عظیم و تراث 
بزرگ معارف دینی در دسترس ماست و ما باید از این تراث 

عظیم بهره برداری و آن ها را به مردم معرفی کنیم.
بنده در کتــاب الهیات محیط  زیســت نوشــته ام کــه رابطه 
اخالق انسانی با طبیعت رابطه ای تنگاتنگ است. در این 
کنون در ذهن  کتاب یك نظریه ارائه کرده ام و گفته ام که تا
همه کــس اخــالق را در رابطه انســان بــا انســان می دیدند، 
در حالــی که چنیــن نیســت و اخالق امری وســیع تر اســت و 
به رابطــه ســه جانبــه و مثلثی انســان با انســان بــا طبیعت 

باز می گردد.
قرآن کریم ایــن را می گوید. خداوند تبارك و تعالی در ســوره 
شــمس می فرماید: والّشْمِس ُضحاها * ســوگند به خورشید 
و تابندگــی  اش، واْلقمــِر ِإذا تالهــا * ســوگند به مــاه چون پی 
]خورشــید[ رود، والّنهــاِر ِإذا جاّلهــا * ســوگند بــه روز چــون 
]زمیــن را[ روشــن گردانــد، والّلْیــِل ِإذا یْغشــاها * ســوگند بــه 
شــب چو پرده بر آن پوشــد، والّســماِء وما بناها * ســوگند به 
آســمان و آن کس که آن را برافراشــت، و اْلْرِض وما طحاها 
* ســوگند بــه زمیــن و آن کس کــه آن را گســترد« تا می رســد 
بــه این جــا کــه می فرمایــد: ونْفٍس ومــا ســّواها * ســوگند به 
نفــس و آن کس کــه آن را درســت کــرد، فأْلهمهــا ُفُجورها و 
تْقواها * ســپس پلیدکاری و پرهیــزگاری  اش را بــه آن الهام 
کرد، قــْد أْفلــح مــْن زّکاهــا * که هــر کــس آن را پــاك گردانید 
قطعًا رستگار شد، و قْد خاب مْن دّساها * و هر که آلوده  اش 

ساخت قطعًا درباخت.
آرامــش  در  کنــد،  تزکیــه  را  نفســش  هرکــس  بنابرایــن 
زندگــی می کنــد. در ایــن شــرایط دیگــر مهنــدس فاســد بــه 
وجــود نمی آیــد. کارشــناس فاســد و ناظــر فاســد بــه وجــود 
کــه ملــت از بیماری هــا می نالنــد.  نمی آیــد. االن ببینیــد 
چــرا دندان های ملــت خــراب اســت و بچه ها چــاق و بیمار 
می شــوند؟! زیرا غذاهــای ناســالم و فســت فود می خورند. 
این ها گنــاه اســت. اخالق بــد، جامعه بــد درســت می کند. 
البتــه باید بــه بدآمــوزی هم اشــاره کــرد. یکــی از چیزهایی 
که باعــث تخریــب محیط  زیســت می شــود، این اســت که 
برخــی می گوینــد ایــن دنیا مهــم نیســت و فــرد در آینــده به 
بهشــت می رود. این جا هــر جور خواســتی زندگی کــن و باغ 
بهشــت برای پس از مرگ اســت. اما من معتقدم کســی که 
می خواهد فردا به بهشــت برود، باید دنیای خود را بهشتی 
کند. کســی که زندگی مــردم را جهنم می کند، محال اســت 
گر کســی می خواهد  که بوی بهشــت به مشــامش بخــورد. ا
در آخــرت بــه بهشــت بــرود، بایــد دنیــای مــردم را جهنمی 

نکند.    

هرکس نفسش را 
تزکیه کند، در آرامش 

زندگی می کند. در 
این شرایط دیگر 

مهندس فاسد به 
وجود نمی آید. 

کارشناس فاسد 
و ناظر فاسد به 

وجود نمی آید. االن 
ببینید که ملت از 

بیماری ها می نالند. 
چرا دندان های 

ملت خراب است و 
بچه ها چاق و بیمار 

یرا  می شوند؟! ز
غذاهای ناسالم و 

فست فود می خورند. 
این ها گناه است. 

اخالق بد، جامعه 
بد درست می کند
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 نـگاه اسـام بـه طبیعـت و محیط - اعـم از جاندار و بی جـان - عاطفی، اخاقی، 
معنـوی و هدایت گرانـه اسـت و برخـورداری از مواهـب طبیعـی نیز بـر پایه  اصولی 
متیـن، عادالنـه، حکیمانـه، متـوازن و سـازنده اسـتوار گردیـده اسـت. در نوشـته 
پیش رو به پرسش هایی در خصوص جنبه های مختلف محیط زیست مطابق با فتاوای 

حضـرت  آیت اهلل العظمـی خامنه ای پاسـخ داده  شـده اسـت. 

گر  قرار داده اســت، کار شایســته ای نیســت. اما از نظر شرعی ا
واقعًا آالیندگی یک خــودرو بیش از حد مجاز اســت کــه قانونًا 
گر قانون  ممنوع است استفاده از آن اشکال دارد. البته حتی ا
هم منع نکرده باشــد ولی صاحب خودرو تشــخیص می دهد 
که آالیندگی این خودرو ضرر زیادی به دیگــران می زند و واقعًا 
برای ســالمت دیگــران مضــر اســت، بــاز هــم اســتفاده از این 

خودرو جایز نیست.

رفتوآمــدبــاوســایلنقلیهشــخصیوعــدماســتفادهاز
وسایلنقلیهعمومیدرزمانهاییکههوایشهرآلوده

استچهحکمیدارد؟
گر وضعیت یک وضعیت اســتثنایی و هوای شهر آلوده باشد  ا
به گونه ای که هر چه این وســایل به تعدادشــان اضافه شــود 
بــه آن آلودگــی اضافــه می شــود و تنفس این هــوا بــرای مردم 
به ویژه افرادی که دچار بیماری های قلبی و تنفســی هستند 
گر کسی سبب  ضرر قابل توجه داشــته باشــد، در این صورت ا
افزایش این آلودگی شــود و ضرر معتنابه به مردم برســاند، کار 
گر مســئوالن اعــالم کردند که  حرام مرتکب شــده اســت. لــذا ا
مردم وســایل نقلیــه  شــخصی را بیــرون نیاورند بایــد مراعات 

شود.

بــاتوجهبــهاینکــهآلودگــیصوتــیضــررشگاهــیکمتر
گــزوز ازآلودگیهــایدیگــرنیســت،بــوقزدن،صــدایا
وســایلنقلیهکهگاهــیآزاردهندهاســتوگاهیموجب

آزاربیمارانمیشودچهحکمیدارد؟
کــه صــدای آزاردهنــده ای داشــته باشــند و  وســایل نقلیــه 
همچنین هر چیزی که صــدای آزاردهنده ای تولید کند حتی 
گــر صــدای آن هــا موجب ســلب آســایش  حیوانــات خانگــی ا
دیگران شــود و آرامش آن ها را به خطر بینــدازد، این کار جایز 
گر صدا در حد معمولی اســت و آزاردهنده نیست  نیســت. اما ا

اشکالی ندارد.

کزصنعتیازفیلترهایهوایمناسبدرخروجیپسماندهایشانبه استفادهنکردنمرا
بهانهگرانقیمتبودنآنهاکهموجبآلودگیهواوآسیبرســاندنبهسالمتمردم

میشودچهحکمیدارد؟
طبعًا هر کســی که می خواهد کارگاه یا کارخانه ای راه بیندازد باید یک برآورد هزینه ای داشــته 
باشــد و بســنجد که آیا می تواند این کار را انجام دهد یا نه. یکی از لــوازم کارگاه و کارخانه فیلتر 
گر طبق قانون نصب  مربوط به هواست تا هوایی که متعلق به عموم مردم است آلوده نشود. ا
گر این مسئله در قانون هم ذکر نشده  فیلتر الزامی است، تخلف از آن جایز نیســت. البته حتی ا
باشد و کارخانه ای هوا را آلوده بکند و مردم به خاطر این مسئله در ناراحتی و مشقت باشند یا در 
ناراحتی هم نباشــند، اما به خاطر تنفس این هوای آلوده ضرر قابل توجهی متوجه آنان شود، 

ع است و کسی که با توجه این کار را انجام بدهد مرتکب حرام شده است. این کار خالف شر

الیندگیبیشازحدمجازدارنداشکالدارد؟ آیااستفادهازخودروهاییکهآ
بله؛ به طورکلی آلوده کردن این هوای صافی که خداوند برای تنفس افراد، گیاهان و حیوانات 

برهم زدن آرامش 
محیط زیست، جایز نیست

احکام محیط زیست بر مبنای نظر رهبر معظم انقالب
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ریختنزبالهوپسماندهایموادشیمیاییونفتیبهدریا
اشکالدارد؟

گــر کاری انجــام بدهیم که آرامــش محیط زیســت دیگران  ا
برهــم بخــورد یــا حتــی شــرایط زیســتی حیوانــات و گیاهان 
بی جهــت دچــار مســئله بشــود و آن هــا آزار ببیننــد، ایــن کار 
جایز نیست. مخصوصًا این مسئله درباره  دریاها که محیط 
زندگی بســیاری از موجودات و مخلوقات الهی اســت صدق 
می کنــد. آبزیــان، امــروزه یکــی از منابــع مهــم تأمیــن مــواد 
گر بــه دریاها لطمه ای  غذایی انســان ها هســتند و بنابراین ا
وارد شــود کــه همچنین بــه آبزیان هم لطمــه بزنــد، این کار 
حــرام اســت. منظور مــا در این جــا از دریا اعم اســت و شــامل 
دریاچه ها و خلیج ها و اقیانوس ها و ... هم می شــود. عالوه 
ع  گر هــم ایــن کار از نظر قانونــی ممنو بر این حکم شــرعی، ا
گر جریمه ای بابت  باشــد که تخلف از قانون جایز نیســت و ا

این کار تعلق بگیرد، افراد باید بپردازند.

اســتفادهازآبهایجــاریوبهویــژهجویهــایآبیکه
برایآبیاریوباغبانــیدرکوچهباغهاجریــانداردبرای
کارهاییماننــدوضو،آشــامیدنیاشســتنخــودروچه

حکمیدارد؟
تصرفات جزئی و متعارف در این گونه آب ها مانند آب برداشتن 
به مقدار مثاًل یــک ظرف یــا وضوگرفتن یا آب خوردن اشــکالی 
گر مــا ندانیم صاحبــان این آب راضی هســتند یا  نــدارد، حتی ا
که  خیــر. اما شســتن خــودرو دیگــر تصرف جزئــی نیســت؛ چرا
مقدار زیادی آب الزم دارد. حاال ممکن اســت کسی یک سطل 
آب بــردارد و بــا آن شیشــه ی ماشــین را تمیــز کند کــه متعارف 
هم باشــد؛ اما این که ماشــین را در کنــار جوی آبــی که صاحب 
شــخصی دارد متوقــف کنــد و ماشــینش را بشــوید، ایــن کار 
غیرمتعارف اســت و باید ببیند که صاحب آب راضی هســت یا 
خیر. البته ممکن اســت عرف محل یک جوی این گونه باشد 
که افراد برونــد و ماشین هایشــان را آن جا بشــویند و منعی هم 
گر  نباشــد؛ این جا این کار متعارف اســت و اشــکالی نــدارد؛ اما ا

غیرمتعارف باشد، بدون اجازه  صاحب آب اشکال دارد.

گرکسیراازریختنزبالهدرفضایعمومیولطمهزدن ا
بــهمحیطزیســتنهــیکنیممصــداقنهــیازمنکــرپیدا

میکند؟
گر ما معنای منکــر را بدانیم، می فهمیم کــه آیا این کار نهی  ا
از منکر هســت یا خیــر؛ منکــر از نظر فقهــی هر کار ناپســندی 
است؛ حاال ممکن اســت مکروه باشــد یا حرام. نهی دیگران 
از حــرام واجــب اســت و نهــی از کار مکروه مســتحب اســت. 
گــر نگوییم که ریختن زباله در ایــن مکان ها حرام  بنابراین ا
اســت - که در بعضی از موارد واقعًا ریختن زباله و لطمه زدن 
به محیط زیست حرام است - نهی کردن دیگران از این کار 
هم مصداق نهی از منکر مســتحب یا واجب است. ما باید از 

لطمه زدن به محیط زیست جلوگیری کنیم.

شکارحیواناتچهحکمیدارد؟
گــر منطقــه ای  گــر شــکار از نظــر قانــون ممنــوع بــود، یعنــی ا ا

به عنوان یکــی از مناطق »شــکار ممنوع« اعالم شــده باشــد، 
گر مسئوالن شکار  شکار در آن منطقه جایز نیســت. یا این که ا
نــوع خاصــی از حیوانــات را غیرقانونــی اعــالم کــرده باشــند، 
شــکار آن حیوان جایز نیســت. غیر از این ها شــکار یک عمل 
گر کســی برای گذران زندگی، مثاًل برای تأمین  مباح اســت و ا
ک خودش حیوانی را که از نظر قانونی ممنوع نبود شکار  خورا

کرد، اشکالی ندارد.

کشــتنحیوانــاتمــوذیازجملــهمورچــه،سوســکو
مارمولکچهحکمیدارد؟کشتنویاآزاررساندنبدون
قصدبــهآنهاچطور؟حشــراتمــوذیکهکشــتنآنها

جایزاستکدامهاهستند؟
یک قانــون و حکــم کلی این اســت کــه حیواناتی کــه اذیت 
نمی کنند و آزاری نمی رســانند را آزار نرســانید؛ امــا این حکم 
کلــی اســتثنا هــم دارد. نمی توانیــم بگوییــم هیــچ حیوانــی 
را نکشــید. حــاال ممکن اســت مورچه هــای داخل خانــه آزار 
گر اذیــت می کنند کشــتن آن ها اشــکالی  می رســانند، خــب ا
گرچــه ســوزاندن حیوانات نهی شــده اســت. درباره  ندارد؛ ا
سوســک، مگــس و مارمولــک هــم همین طــور اســت؛ حتی 
ممکــن اســت آزار و اذیــت آن هــا ظاهــری هــم نباشــد، امــا 
کــه ایــن  ناقــل میکــروب باشــند و ســبب بیمــاری بشــوند 
ع آزار اســت. بنابرایــن از بین بــردن  هــم خــودش یــک نــو
گــر فــردی بــدون  حیوانــات مــوذی اشــکالی نــدارد. امــا ا
قصد کشــتن، مثاًل حواســش نبــود و پایش را گذاشــت روی 
یــک حیــوان بــی آزاری و آن حیــوان کشــته شــد، او مرتکب 
گرچــه مراقبت کــردن خــوب اســت، اما  گنــاه نشــده اســت؛ ا
این کــه کدامیــک از حیوانــات یــا حشــرات موذی هســتند و 
کشتنشــان جایز اســت برمی گردد به تشــخیص خــود افراد. 
ایــن حیوانــات زیاد هســتند؛ چــه آن هایــی کــه آزار معمولی 
ظاهــری متعارف می رســانند و چــه آن هایی که آزارشــان در 

ظاهر نیست اما ناقل بیماری و میکروب هستند.

خشککردنحیواناتیمثلعقابونگهداشتنآنهادر
منزلبرایاستفادهزینتیچهحکمیدارد؟

گــر از نظــر قانونی شــکار عقاب ممنــوع باشــد، ایــن کار جایز  ا
گر ممنوع نباشد، آزار رساندن به حیوان هم مورد  نیست؛ اما ا
نهی دین است. حیواناتی که آزاری ندارند را نباید اذیت کرد. 
بنابراین این که بخواهند چنین بالیی را ســر حیــوان بیاورند 
صرفًا با این منظور که زینت منزل باشد، این کار جایز نیست؛ 
گر قصدشــان غرضــی عقالیــی مثاًل امر »آموزشــی« باشــد  اما ا

اشکالی ندارد.

آزارواذیتحیواناتبــهقصدتفریحیاشــکارچهحکمی
دارد؟

آزار رســاندن بــه حیواناتی کــه آزار نمی رســانند جایز نیســت. 
گر حیوان آزاردهنده نیســت، برای تفریح و شــکار نباید او  لذا ا
گر کســی حیوانات حالل گوشــتی که شکار  را اذیت کرد؛ حاال ا
آن ها ممنوع نیست را شــکار کرد و گوشــتش را استفاده نمود 

اشکالی ندارد.   

یک قانون و حکم 
کلی این است که 

حیواناتی که اذیت 
نمی کنند و آزاری 
نمی رسانند را آزار 
نرسانید؛ اما این 

حکم کلی استثنا 
هم دارد. نمی توانیم 

ییم هیچ  بگو
حیوانی را نکشید. 
حاال ممکن است 
مورچه های داخل 

خانه آزار می رسانند، 
خب اگر اذیت 
می کنند کشتن 

آن ها اشکالی ندارد؛ 
اگرچه سوزاندن 

حیوانات نهی 
شده است. درباره 

سوسک، مگس 
و مارمولک هم 
همین طور است



شـیعه،  خـردورزی  جنبـش  در  )ع(  باقـر  محمـد  امـام  نقـش  بـه  نگاهـی 
درس هایـی از امیرالمومنیـن )ع( درباره وسوسـه های درونی و بیرونی علیه 
اعمـال خیـر بـا توجـه بـه نامـه ۶۹ نهج البالغـه، تبییـن معنـا و مراتـب ذکـر در 
کالم الهـی بخش هایـی از  کریـم و نیایـش حضـرت نـوح )ع( در  آیـات قـرآن 
زندگـی  دربـاره  یادداشـت هایی  همچنیـن  هسـتند.  بخـش  ایـن  مطالـب 
آسـمانی حضـرت علـی )ع( و حضـرت فاطمـه )س( را در صفحـات پیـش رو 

خواهیـد خوانـد.

   دانشمنـــــدی از تبـار پـاکان   وقـف؛ نیـاز امـروز، پشـتوانه فـردا  خزانـه دار 
دیگـران نباشـید!    حضـور معنـا در نفـس   تـو خـود مـرا یـاری فرمـا    خانـواده 

آسـمانی   آذین بنـدی باغ هـای بهشـتی  

درپرتومعنا

۴۹
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     پایه گذاری نهضت پویای علمی
امــام باقــر)ع( در دوران امامــت خویــش، بــا وجــود شــرایط 
نامساعدی که بر عرصه فرهنگ اســالمی سایه افکنده بود، 
با تالشــی جــّدی و گســترده نهضتــی بــزرگ را در زمینــه علم 
و پیشــرفت های آن طراحــی کرد. تــا جایی که ایــن جنبش 
دامنه دار بــه بنیان گــذاری و تأســیس یک دانشــگاه بزرگ و 
برجسته اســالمی انجامید که پویایی و عظمت آن در دوران 
امــام صــادق)ع( به اوج خــود رســید. امام بــا برقــراری حوزه 
درس، زدودن چالش هــای علمــی، تحکیــم مبانــی معارف 
و اصول ناب اســالمی بــا تکیه بــر آیــات رهنمون گر قــرآن، با 
کج اندیشــی ها مبــارزه کــرد و تمام ابــواب فقهــی و اعتقادی 
را از دیــدگاه قــرآن بررســی کــرد و بــه پــرورش دانشــمندان و 

فرهیختگان عصر خود و جنبش بزرگ علمی کمر بست.

     تحکیم بنیادهای تفکر شیعی
در آن روزگار، بســیاری از شــیعیان بــه مراتــب عالــی تشــیع 
دســت نیافته بودنــد و دســته ای از آنــان در کنــار اســتفاده از 
گیری و بهره مندی  احادیث اهل سنت، عالقه زیادی به فرا

کان دانشمنــــدی از تبار پا
به مناسبت سالروز شهادت امام محمد باقر)ع(

مجید صالحی

امـام باقـر)ع( در دوره ای امامـت خویـش را آغـاز کـرد کـه جامعـه اسـامی در وضـع 
فرهنگی نابه سامانی به سر می برد و عرصه فرهنگی جامعه گرفتار چالش های 
عمیـق عقیدتـی و درگیری هـای مختلـف فقهـی میـان فـرق اسـامی شـده بـود. 
کـردن تنش هـای سیاسـی پـس از واقعـه عاشـورای سـال 6۱ هجـری، همچنیـن  فروکـش 
شکسـت برخـی احـزاب سیاسـی ماننـد »عبـداهلل بـن زبیـر«، سـبب یکپارچگـی حاکمیـت 
بنی امیـه شـده بـود و ناگزیـر، بسـیاری از دانشـمندان از صحنـه سیاسـی دور شـده بودنـد و 
حرکت گسترده ای در زمینه های مختلف علمی با بحث و بررسی درباره مسائل گوناگون 
آغـاز شـده بـود. ایـن رویکـرد گسـترده بـه مسـایل فقهـی و بحـث تبـادل نظرهـای علمـی در 
ایـن برهـه و پیدایـش مکتب هـا و سـبک های مختلـف علمـی پـس از مدت هـا رکـود، رونـق 
فراوانـی بـه بـازار علـم بخشـید و بـه واقـع نقـش درخشـان امـام در ایـن دوره در روشن سـازی 
افکار عمومی دانشـمندان اسـامی و به ویژه خردورزان شـیعه بسیار دارای اهمیت و برتری 
است. با ظهور امام باقر)ع(، گام مهم و به سزایی در راستای تبیین آرای شیعه برداشته شد 

و جنبـش تحسـین برانگیـزی در میـان دانشـمندان شـیعی پدیـد آمد.
از سـوی دیگـر، خطـر افـکار آلـوده یهـود و سـیطره نظریـات فرقـه مرجئـه، جبریـه، قدریـه، 
غـات و... حیـات فکـری شـیعه را بـا خطـر روبـه رو کـرده بـود کـه بـه راسـتی مرجعیـت علمی 
شایسـته ای چـون امـام باقـر)ع(، تفکـرات خطرنـاک ایـن فرقه هـا را تـا حـد قابـل توجهـی 

منـزوی سـاخت. 
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از دانش امام نیز نشــان می دادند. آن گونــه که از کتاب های 
رجالی فهمیده می شود، نام بســیاری از اشخاصی که رابطه 
تنگاتنگــی بــا امــام داشــته اند، جــزو اصحــاب او نیســت. 
ع می توانســت تــا انــدازه ای اندیشــه شــیعه را  همین موضــو
سست کند؛ چه بســا امکان اختالط آموزه های دیگری با آن 
قســمت از معارفی که آنان از امام می آموختند وجود داشت. 
امام باقــر)ع( نیــز مانند دیگــر امامان شــیعه، بــرای تحکیم 
پایه های اندیشــه شــیعه بسیار کوشــید و امامت شــیعه را به 
خوبی بــرای همــگان معرفــی کــرد. او می فرمــود: »فرزندان 
رســول خدا)ص( درهای دانش خداوندی و راه رســیدن به 
خشــنودی او هســتند. آنان دعوت کنندگان مردم به سوی 

بهشت و راهنمایان به سوی آنند.«
امام بــا تکیه بر قرآن، رهبری شــیعه و تقویــت مبانی پیروی 
از آن را معرفــی می کــرد و می کوشــید تــا امامــت را نیــز ماننــد 
نبــوت، امــری الهــی و مبتنــی بــر قــرآن تبییــن کنــد. بازتاب 
دیدگاه امــام در مورد رهبری شــیعه بــر احادیث نبــوی که بر 
شــباهت و قرابــت میــان پیامبــر)ص( و امیرالمؤمنیــن)ع( 
کید می کرده در بحث های کالمی ایشان انعکاس فراوانی  تأ
دارد. او بــا بیــان این کــه امــام، دارای صفاتی ذاتــی - مانند 
عصمــت و علــم - اســت، در نظر داشــت رویکــرد جّدی تری 
ع امامت داشــته باشــد. دیدگاه های ایشان درباره  به موضو
ع، تأثیر ویــژه ای بــر مردم گذاشــت و بســیاری از  این موضــو
تهدیدهــا و خطــرات را از تفکر شــیعی دور کرد و ســبب شــد با 
گونــی کــه در آن زمــان دربــاره مرجعیــت  وجــود عقایــد گونا
وجود داشــت، تعداد گراینــدگان به این مکتــب رو به فزونی 
گــذارد. در احادیــث شــیعی نیــز توجــه گســترده ای بــه ایــن 

ع در سخنان امام باقر)ع( شده است. موضو

     پی ریزی تدوین حدیث
کرم)ص(  در پی انحرافات عمیقی که پس از رحلت رســول ا
بــه وجــود آمــد، رخــداد تأســف برانگیزی دامن گیــر جهــان 
اســالم شــد و آن جلوگیــری از تدویــن احادیــث اهــل بیــت 
علیهم الســالم بود که آثار زیان بار آن ســالیان دراز بر پیشانی 
فرهنــگ دینــی مــردم باقــی مانــد. نزدیــک بــه یــک قــرن از 
نگاشــتن و محفوظ داشــتن احادیث نبوی)ص( و سخنان 
ک اهل بیت جلوگیری شدید به عمل آمد و به جای آن  تابنا
ســیل عظیمــی از تحریفــات در زمینــه احادیــث نبوی)ص( 
و جعــل آن هــا در فرهنگ و اعتقــاد مــردم پررنگ شــد که به 
»اســرائیلیات« شــهرت یافت؛ تا ســال 100 هجــری که »عمر 
بــن عبدالعزیــز« فرمــان تدویــن احادیــث را بــه »ابوبکــر بــن 
محمد انصــاری« صادر کــرد. او که از رجال و بــزرگان تابعین 
بــه شــمار می رفــت و از اصحــاب علــی)ع( شــمرده می شــد، 
بــه بازگرداندن فــدک به اهــل بیــت علیهم الســالم و تدوین 
حدیث کمر بســت. امــام باقــر)ع( از ایــن فرصت اســتثنایی 
کــرد و راویــان  کمــال بهــره را بــرد و بیــان احادیــث را آغــاز 
مختلــف از ایشــان ده ها هــزار حدیث نقــل کردنــد. در واقع، 
امــام باقــر)ع( نماینــده مکتــب اهــل بیــت علیهم الســالم و 
ک معصومین  نخســتین ســر و ســامان دهنده احادیث تابنا

علیهم السالم بود.

از ایــن رو، بســیاری از محدثیــن وقــت با دیــدن تالش های 
کمــر بــه نگاشــتن و نگاهــداری ســخنان  بی دریــغ امــام، 
امــام بســتند و بدیــن ســبب، بیشــتر احادیــث اهــل بیــت 

علیهم السالم، از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( است.

     بهره گیری صحیح از قرآن
هر چند سیاست جلوگیری از تدوین احادیث نبوی)ص( با 
شعار »کافی بودن قرآن« پیش می رفت، اما از عمل به قرآن 
خبری نبود و فقط از آن به صــورت ابزاری برای جلوگیری از 
نشــر معارف اهل بیت علیهم الســالم و زنده شــدن نام آن ها 
اســتفاده می شــد. کتاب خدا بــه ابــزاری برای دســتیابی به 
اغراض سیاســی و ســرکوبی پیروان اهل بیت علیهم السالم 
با تأویل و تفســیر به رأی، به ابزار ســرکوبی مخالفین تبدیل 

شده و در واقع، قرآن در انزوای شدید بود.
امام باقــر)ع( در جایگاه بهترین مفّســر قرآن، بــا بازگو کردن 
تفســیر درســت آیــات، بســیاری از ابهام هــا را زدود و مشــت 
مخالفین و ســودجویان را باز کرد. او همــواره برای به اثبات 
رســانیدن مّدعاهــای خــود از آیــات قــرآن بهره می جســت و 
کالم خدا را گواه بر سخن خویش می گرفت و می فرمود: »هر 
چه را می گویــم از من ســؤال کنید ]این که گفتــی[ در کجای 
قرآن آمده تا آیه مربوط به آن را برایتان تالوت نمایم.« امام 
به اندازه ای بر آیات قرآن تســلط داشــت که مالک بن اعین 
گر مــردم در  جهنی شــاعر هــم عصر امــام دربــاره او ســرود: »ا
صدد جســتجوی علوم قــرآن برآیند، باید بداننــد که قریش 
گر امــام باقر)ع( در علــوم قرآنی  بهتریــن دانــای آن را دارد و ا
لب به ســخن گشــاید، فروع زیادی برای آن ترســیم خواهد 

نمود...«
شایان ذکر اســت که امام کتابی در تفســیر قرآن نگاشت که 
»زیاد بن منذر« و بســیاری از بــزرگان چون »ابــو بصیر« از آن 

روایت کردند. 

     مرجعیت فقهی 
از دیگــر تالش های چشــمگیر امــام در راســتای نشــر تعالیم 
اســالمی، مرجعیــت عملی امــام در پاســخگویی به مســائل 
فقهی مــردم بــود. »ابــو حمــزه ثمالــی« می گویــد: »نــزد امام 
باقر)ع( در مسجد پیامبر)ص( نشســته بودم که مردی نزد 
من آمد و ســالم کرد و پرسید: کیســتی ای بنده خدا؟ گفتم: 
از کوفیــان هســتم، چــه می خواهــی؟ گفــت: آیــا ابــا جعفر را 
می شناســی؟ گفتم: بله، کارت بــا او چیســت؟ گفت: چهل 
مســئله آماده کرده ام و در پــی جواب آنــم تا بدانــم به کدام 
باید عمــل کنــم... در این هنــگام، امــام وارد شــد؛ در حالی 
کــه جماعتــی از اهــل خراســان و دیگر اســتان ها همــراه وی 
بودنــد و در مورد مســایل حــج از امــام می پرســیدند. آن مرد 
ح کرد  نیز نزدیــک امام نشســت و پرســش های خــود را مطر

و پاسخ گرفت.«
بــن  »قتــادة  چــون  دانشــمندان  از  بســیاری  همچنیــن، 
دعامــة«، »طــاووس یمانــی« و »عاصــم بــن عمــر«، هــرگاه 
حضــرت را می دیدند برای پاســخ گرفتن پرســش های خود 
از لحظــات بهــره می جســتند و در هــر حالــی از امــام ســؤال 

امام محمد باقر)ع(
 با تکیه بر قرآن، 
رهبری شیعه و 

یت مبانی پیروی  تقو
از آن را معرفی 

می کرد و می کوشید 
تا امامت را نیز مانند 

نبوت، امری الهی 
و مبتنی بر قرآن 

تبیین کند. بازتاب 
دیدگاه امام در مورد 

رهبری شیعه بر 
احادیث نبوی که 

بر شباهت و قرابت 
میان پیامبر)ص( 

و امیرالمؤمنین)ع( 
کید می فرموده اند  تأ

در بحث های کالمی 
ایشان انعکاس 

فراوانی دارد
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می کردند. نمونه های زیادی از این گونه گفتگوها و پرسش 
و پاسخ ها در تاریخ آمده است.

     شناساندن رهیافتی جایگاه امام
امــام باقــر)ع( تــالش فراوانــی بــرای جلــب دل هــا بــه ســوی 
دوستی اهل بیت علیهم الســالم مبذول می داشت و در صدد 
بــود تا بــا این شــیوه، جایــگاه امامــت را بــه گونه ای روشــن تر 
برای مردم ترســیم کند و وسیله نجات و رســتگاری را به آنان 
بنمایاند. »حکم بن عتیبه« طی داســتان تأثیرگذاری در این 
بــاره می گوید: »من کنــار ابا جعفــر)ع( در مجلس پــر ازدحامی 
نشســته بــودم کــه پیرمــردی عصــا زنــان وارد مجلــس شــد. 
بر آســتانه در ایســتاد و گفــت: درود و رحمت خدا بر تــو ای پور 
پیامبر. امام پاسخ سالمش گفت. ســپس رو به حاضرین کرد 
و به آنان نیز سالم نمود. پس پیش روی امام آمد و گفت: ای 
پسر فرســتاده خدا، مرا نزدیک خود جای ده که جانم فدایت 
باد! به خدا سوگند که من شــما ]اهل بیت[ را دوست می دارم 
و بــا هر که شــما را دوســت بدارد دوســتم و بــه خدا ســوگند که 
این دوســتی بــا شــما ]اهــل بیــت[ و دوســتدارانتان بــه خاطر 
مطامع دنیوی نیســت. من از دشــمنان شــما بیزارم و ســوگند 
که دشــمنی ام با آنان بــه خاطر گمراهی و زبونی شــان اســت. 
ســوگند کــه حــالل شــما را حــالل می دانــم و حرامتــان را حرام 
و دســتورتان را بر چشــم قــرار داده ام. فدایت شــوم، آیــا بر من 
امیدی ]از رســتگاری[ هســت؟ امام به او فرمــود: جلوتر بیا. و 
او را آن قــدر بــه پیش خوانــد که پهلوی خــود نشــاند و فرمود: 
ای پیرمــرد! مــردی از پــدرم علــی بــن الحســین)ع( همیــن را 
پرسید و پدرم پاســخ داد: آن گاه که از دنیا رخت بر بستی، نزد 
جدم رســول خدا)ص(، حسن)ع( و حســین)ع( و فرزندانش 
وارد می شوی. دلت ســرور می یابد، خاطرت آسوده می گردد، 

چشــمت ]به دیدارشــان[ روشــن می شــود و به بهتریــن گونه 
نزد پروردگارت حاضر می شــوی و آن گاه کــه جانت به این جا 
رســید ]و به گلوی پیرمرد اشــاره فرمــود[ در باالتریــن منزلگاه 
با ما خواهــی بــود و زندگانی آخرت، روشــنی چشــمت خواهد 
شد. پیرمرد از خرسندی پرسید: چگونه؟ امام باز هم برایش 
کبر! آیا به  گفت. پیرمرد با شــور و اشــتیاقی بســیار گفت: اهَّلل ا
راستی آن گاه که بمیرم نزد پیامبر و خاندانش وارد می شوم و 

]از دیدارشان[ دیده روشن می کنم؟ و...
اشــک شــوق بــر رخســار پیرمــرد تراویــد، زانوانــش سســت 
شــد، گریه اش باال گرفــت و بر زمیــن نشســت. حاضرین نیز 
با دیدن این عشــق بازی اشــک شوقشــان جاری شــد. امام 
ک کرد. پیرمرد گفت: ای فرزند  اشــک از چشــمان پیرمرد پا
فرســتاده خدا، فدایــت گردم دســتت را بــه من بده. دســت 
امام را گرفت بوســید و بر صورت و چشــمانش کشید. آن گاه 
گریبان گشــود و دســت امام را بــر روی قلب خود گذاشــت و 
گفت: ســالم خــدا بــر شــما ]اهــل بیــت علیهم الســالم[ بــاد و 
رفــت. امــام بــه حاضریــن رو کــرد و فرمــود: هــر که دوســت 
دارد مــردی از اهــل بهشــت را ببینــد به او نــگاه کنــد. راوی 

می گوید: هرگز مجلسی را چنین حسرت زده ندیده بودم.«

     نیایش؛ کانون ترویج آموزه های دینی
یکی از فعالیت های بــارز امامان در زمینه نشــر تعالیم دینی 
و آموزه هــای بلند عرفانــی، بهره گیری از زبــان نیایش برای 
اشاعه فرهنگ ارتباط با خدا در تمامی حاالت زندگی است. 
آنان در هنگامی که جامعه را امواج متالطم فســاد و تباهی، 
زورگویی، زرســاالری،و خفقــان و اسالم ســتیزی در نوردیده 
بــود، بــا خــدای خویــش راز و نیــاز می کردنــد و بــرای بیــان 
بخشــی از عقاید و فرهنگ اســالمی از دعا بهــره می گرفتند و 
در ســنگر دعا، مردم را بــه توجه بیشــتر به پــروردگار و مبارزه 
با زورگویان فــرا می خواندند. هر چند مقصــود اصلی آنان در 
این نیایــش، بندگی و پرســتش خــدای بزرگ بــود، با توجه 
کــه در نیایــش آن هــا وجــود دارد، از البــه الی  بــه تعابیــری 
آن، مفاهیمی چــون خالفت اهل بیت علیهم الســالم، عدم 

سکوت در برابر ظلم و... را نیز می توان یافت.
در بیشــتر ادعیه، جمله صلوات بر محمــد و آل محمد)ص( 
به چشــم می خورد و ایــن در حالی اســت که دشــنام به اهل 
بیــت علیهم الســالم، به ویــژه امیرالمؤمنین)ع( ســکه رایج 
حکمرانــان وقــت شــده و آیــات خــدا بــه دســت فراموشــی 
ســپرده شــده بود. امــام باقــر)ع( در نیایشــی بــرای دریافت 
خواسته های خود از خدا، چنین می فرماید: »... پروردگارا! 
تو را به تمامی نام هایــت می خوانم که آن ها را خود نامیدی 
و یا در کتابت فرو فرســتادی و یا آن ها را بر برخی از بندگانت 
فرا آموختی که بــر محمــد)ص( و خاندان او درود فرســتی و 
قرآن را بهار قلبم قرار دهی و آن را نور چشمم و وسیله از بین 

بردن غم هایم قرار دهی...« 
امام در دیگر دعاهای خود افزون بر این مسائل، اعتقادات 
درســت اســالمی را در زمینــه یگانه پرســتی، خدا محــوری، 
رسالت، بازگشت به سوی خدا، وسوســه های شیطان و... 

نیز بیان می کردند.    

یکی از فعالیت های 
بارز امامان در زمینه 

نشر تعالیم دینی 
و آموزه های بلند 

عرفانی، بهره گیری 
از زبان نیایش برای 

اشاعه فرهنگ 
ارتباط با خدا در 

تمامی حاالت 
زندگی است. آنان 

در هنگامی که 
جامعه را امواج 
متالطم فساد و 

یی،  تباهی، زورگو
زرساالری،و خفقان 

و اسالم ستیزی 
در نوردیده بود، با 

یش راز  خدای خو
و نیاز می کردند و 

برای بیان بخشی 
از عقاید و فرهنگ 

اسالمی از دعا 
بهره می گرفتند و در 

سنگر  دعا، مردم 
را به توجه بیشتر 

به پروردگار و مبارزه 
یان فرا  با زورگو

می خواندند
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سـاختار وقـف بـه قبـل از اسـام باز می گـردد و در ادیـان دیگـر هـم وجـود دارد. 
امـا ایـن عنـوان وقفـی بعـد از اسـام و توسـط رسـول گرامـی اسـام)ص( تحقـق 
بخشـیده شـده اسـت. به خصـوص این کـه زمانـی کـه اموالـی در اختیـار پیامبـر 
قـرار گرفـت ایشـان همـه را وقـف کـرد. بعد هم به اصحاب خـود توصیه کرد اگر اموالـی دارند 
بـه عنـوان صدقـه جاریـه )وقف( ثبت کنند. در همین رابطه حضرت علی)ع( وقوفات بسـیار 
زیادی دارد. وقفنامه های خیلی خوبی از آن حضرت به جا مانده است. یکی از وقفنامه ها 
خطابـش ایـن اسـت کـه آن حضـرت هنـوز از چاهـی که ایجـاد کرده بـود، حتی خارج نشـده 
بود که فرمودند قلم و دواتی بدهید تا همین جا وقفنامه را بنویسـم و نوشـتند »وقف کردم 

تـا سـپری از آتـش جهنـم برایم باشـد.« 

امروز کســی اموالــش را بــرای امــر ازدواج وقف کنــد، کمك 
به رفــع محرومیــت و اصــالح جامعه کــرده اســت. به خاطر 
همین اســت کــه می گویند وقــف باعــث عدالــت اجتماعی 

می شود؛ یعنی فاصله طبقاتی را از بین می برد.
فقر مفهومش فقط فقر مادیات نیســت؛ فقر فرهنگی بسیار 
مهم تر اســت. می شــود وقف کرد بــرای کتابخوانــی، برای 
امــر پژوهــش و... امــروزه در امــور پژوهشــی و علمــی نیــاز 
بسیاری به حمایت داریم. در دانشگاه ها به خوابگاه های 
دانشــجویی نیــاز داریــم که یکــی از آســیب هایی کــه برای 
جوانان ایجاد می شــود به خاطــر نبودن خوابگاه اســت و با 

تأمین آن می توان کمك ویژه ای به جامعه کرد.
پــس بایــد اول نیــاز هــر دوره و منطقــه شناســایی شــود و 
ســپس اقــدام بــه رفــع آن کنیــم. شــاید امــروز در یــك شــهر 
نیــاز بــه موقوفــه بــرای ابا عبــداهَّلل باشــد و در شــهر دیگری 
چنین نیازی نباشــد. یا در شــهری نیــاز به موقوفــات برای 
ایتام باشــد و در شــهر دیگری نباشــد. یا برای دارو و درمان 
گر کســی می خواهــد کاری یــا انفاقی  و مســائل دیگر. پس ا
ع را باید در نظر داشــته باشــد؛ اول نیاز  کند، حتمًا دو موضو

منطقه و بعد عام بودن آن.
منظــور از عــام بــودن ایــن اســت کــه بعضــًا می آییــم برای 
وقف خیلی قیــد و بنــد می گذاریم. چــه اشــکالی دارد وقف 
کمــك بــه ایتــام در ابعــاد مختلــف.  کنیــم و بگوییــم مثــاًل 
چــه اشــکالی دارد بگوییــم مثاًل کمــك می کنم بــرای ترویج 
فرهنــگ عاشــورا کــه در آن عــزاداری هســت، نذر هســت، 
کمــك بــه نیازمنــد و... هم هســت. یــا مثــاًل بــرای کمك به 
نیــاز  همیشــه  بی سرپرســتان  و  ایتــام  نیازمنــدان،  فقــرا، 
نیســت که بیاییم و برای آن ها لباس بخریم. شــاید روزی 
آن ها نیــاز به لباس داشــتند، اما امــروز آن هــا محتاج کمك 
گــر وقفمان را عامه اعــالم کنیم  هزینه تحصیلی هســتند. ا
و با نــگاه عام تر و عمومی تــر عرضه کنیــم، آن وقت در تمام 

دوره ها قابل استفاده و بهره وری است.    

     فلسفه وقف
ع دوستی در فطرت  فلسفه وقف این اســت که چون خداوند انســان را اجتماعی آفریده و نو
ع دوســتانه  انســان اســت، باید از طریقی بتواند محرومیت ها و نیازهای جامعه را با نگاه نو
از بین ببرد تا بتوان به جایی رســید که در جامعه نیازی دیده نشــود. بــه همین خاطر وقف 
رفع نیــاز جامعــه، هم در همــان عصــر و هم بــرای آینــدگان اســت. همچنین واقــف فردی 

است که دوراندیشی جدی دارد.
در قــرآن کریــم از کارهای بزرگــی مثــل صدقــات، باقیات الصالحــات، انفاق، احســان و... 
نام برده شــده اســت، اما جامع ترین آن ها وقف اســت که با فطرت انســان نیز عجین شده 
اســت. وقف در دوره های مختلف به ایــن صورت بوده که واقــف ابتدا نیــاز جامعه را دیده 
و بــرای کمك به رفــع آن تصمیم گرفته اســت. زمانــی نیاز جامعــه این بوده که در مســیرها 
کاروانســرایی بنا شــود. در زمان دیگر نیاز به بیمارســتان و درمانگاه بوده اســت. همچنین 
بعضی هــا به خاطر عشــق و عالقــه ای که بــه ائمه اطهار یــا موضوعــات مذهبی داشــته اند، 
مودت و محبت خودشــان را با وقف کردن اموالشان در آن مســیر نشان داده اند. یا گروهی 
عاشــق امام حســین)ع( هســتند و اموالشــان را برای ایشــان وقف کرده و به عــزاداری ها و 

ج زائران ابا عبداهَّلل الحسین)ع( اختصاص می دهند. خر

     نیت وقف
ع نیــت واقــف داریم کــه ایــن نیت هــا در بخش هــای خیریه  در کل کشــور بیــش از 800 نــو
اجتماعی، مذهبــی، فرهنگــی، عتبــات عالیات و دیگــر چیزهاســت. حتی بــرای حیوانات 
هم وقف داریــم. وقف هایــی نیز بــرای رفــع اختالفــات خانوادگی داریــم. همچنیــن برای 
بحث هــای ازدواج و...، مثــاًل در گذشــته در منطقــه ای به خاطر این کــه یخچالــی نبوده و 
گربــه می آمده و گوشــتی را می خــورده، بیــن زن و شــوهر ناراحتی پیــش می آمد. بــه همین 
گر گربــه ای گوشــت خانــواده ای را  دلیــل گروهــی بخشــی از اموالشــان را وقــف می کردنــد ا
خــورد بیایند و از ایــن موقوفه گوشــت تهیه کنند تــا اختالفات کم شــود. یا به عنــوان مثال 
ابن خلدون می گوید داشــتم رد می شــدم که دیدم کنیزی کوزه اش شکســته و شــروع کرده 
به گریه کــردن. یك لحظه فردی آمــد و گفت چرا ناراحتــی، این نزدیکی موقوفه ای اســت 

که می توانید بروید و از آ  ن جا کوزه ای بگیرید و به منزل برویــد تا اربابتان اذیتتان نکند.
گونی و خــاص بــودن نیازها تفاوت داشــته اســت؛ به  موقوفــات در هــر دوره بــه دلیــل گونا
همیــن خاطــر باید دیــد نیــاز امــروز جامعه در چــه ابعادی اســت. بــه عنــوان مثال امــروز در 
جامعه آســیب های اجتماعــی زیاد اســت. وقتــی آسیب شناســی می کنیم به بحــث ازدواج 
گر  می رســیم. چون ســن ازدواج باال رفته، خودبه خود آســیب ها نیــز افزایش یافته اســت. ا

وقف؛ نیاز امروز، پشتوانه فردا
احمد شرفخانی
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کـه رتبـه مؤمنـان بـر اسـاس  بعـد از آن کـه حضـرت علـی)ع( تأکیـد می فرماینـد 
چگونگـی انفـاق و دیگـر اعمـال نیکـی اسـت کـه پیشـاپیش بـرای آخـرت خویـش 
می فرسـتند، این جمله را نیز می افزایند: »هر چه از کارهاى خیر را پیش فرسـتی 
بـراى تـو ذخیـره خواهـد شـد و آنچه باقـی گذارى خیرش بـراى دیگران خواهـد بود.« یعنی 
چـه و چـرا؟ بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کرد که معمواًل برخی وسوسـه های مرموز و شـیطانی 
مانـع آن می شـود کـه انسـان مؤمـن، از جـان یـا اهـل یـا مال خویش پیشـکش داشـته باشـد. 
مطلب زیر با استفاده از فرمایشات امیرالمؤمنین علی)ع( به تبیین این موضوع در نامه 6۹ 

نهج الباغـه می پـردازد.

لذت های آمیخته با رنج و زودگــذر دنیا واقعًا بهتــر از لذت های 
خالص و جاودان بهشت است؟!

کید می کند که مراقب باشید، نه فریب نقد بودن زندگی  قرآن تأ
دنیا را بخورید و نه فریب قیاس های باطل و مع الفارق شیطان 
ـــِه 

َ
ُکم ِبالّل ّنَ ْنَیا َواَل َیُغّرَ ُکُم اْلَحَیاُة الّدُ ّنَ ـــِه َحّقٌ َفاَل َتُغّرَ

َ
را؛ »ِإّنَ َوْعَد الّل

ق یا به عبارت 
َ

اْلَغُروُر«؛ وعده های خدا حق، یعنی ثابــت و مَحّق
دیگر، قطعــی و نقد اســت. امــا دو چیــز می تواند ما را نســبت به 
آن ها فریب دهد؛ یکــی حیات دنیا و دیگری َغــرور. َغرور بر وزن 

َفعول یعنی آن کس که زیاد فریب می دهد؛ یعنی شیطان.
َفــاَل 

َ
ْبَقــی أ

َ
ـــِه َخْیــٌر َوأ

َ
در جــای دیگــری می فرمایــد: »َمــا ِعنــَد الّل

َتْعِقُلوَن«؛ بدانید که آنچه به شــما داده شــده، متاع زندگی دنیا 
و زینت آن اســت؛ و آنچه نزد خداســت بهتر و پایدارتر اســت؛ آیا 
اندیشه نمی کنید؟! انســان مؤمن باید با تمام وجود باور داشته 
باشد که آنچه پیش می فرســتد و انفاق می کند، هیچ گاه از بین 
نمی رود و حتمًا آن را خواهد دید، بر خــالف آنچه در همین دنیا 
به مصرف خود و دیگران می رساند که از بین می رود. قرآن هم 
می فرماید همه کارهای خیری که انفاق می کنید )َما ُتنِفُقوا ِمْن 
 ِإَلْیُکْم( و 

َ
َخْیٍر(، به طور کامل به شــما بازگردانده می شــود)ُیَوّف

نُتْم اَل ُتْظَلُمون(.
َ
چیزی کم گذاشته نمی شود )َوأ

خزانه دار دیگران نباشید!
درس های نهج البالغه

دکتر محسن اسماعیلی

    وسوسه های درونی و بیرونی علیه عمل
گاهی می گویند: دنیا و لذت های آن قطعی هستند، اما آخرت و پاداش های آن مشکوک؛ و معلوم 
است که امر قطعی و یقینی را برای به دســت آوردن وعده مشکوک و محتمل نباید فدا کرد. گاهی 
هم می گویند: دنیا و لذت های آن نقد است، اما آخرت و پاداش های آن نسیه؛ و معلوم است که هر 

نقدی بهتر از نسیه است؛ سیلی نقد ِبه از حلوای نسیه!
کیــد دارند که نه قیامت مشــکوک اســت و نه هر  این در حالی اســت که قرآن کریم و عقل ســلیم تأ
گر مشکوک هم باشــد، این احتمال به دلیل  نقدی بهتر از هر نســیه . اواًل؛ قیامت قطعی است. اما ا
اهمیت ُمحَتَمل ُمنّجز اســت. ثانیًا؛ وعده های الهی نقد است، نه نســیه. ضمن آن که نقد موقعی 
بهتر از نسیه اســت که کّمًا و کیفًا مثل هم باشــند. آیا واقعًا ســیلی نقد ِبه از حلوای نسیه است؟! آیا 
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    پاسخ علی)ع( به این وسوسه ها
امام علــی)ع( نیز پــس از آ ن کــه به تقدیــم بهترین هــا و بهترین 
تقدیم ها برای آخرت توصیه فرمود، می خواهد جایی برای آن 
وسوسه های شیطانی باقی نگذارد. به همین جهت، بالفاصله 
می افزایــد کــه: هــر خیری کــه پیــش فرســتاده شــود، ذخیــره و 
گــر همین »خیــر« را  پس انــدازی بــرای خود انســان اســت. امــا ا
تأخیــر انداخته و انجــام ندهــد، دیگر »خیــر« بــرای بازماندگان 
اســت؛ نه خــود او. دیگــران ســودش را می برنــد و این عــذاب و 
حسرتش را. برای این که چنین اتفاقی نیفتد، حضرت یادآوری 
می کند و اطمینــان می دهد کــه چیزی از دســت نمــی رود و گم 
نمی شــود. این یادآوری الزم و ضروری را به شکل های دیگری 

هم بیان فرموده اند.
گاهی فرموده اند کــه تا می توانیــد و تا زنده هســتید عمل صالح 
پیش فرســتید و با دادن آنچــه از بین رفتنی اســت؛ یعنی نفس 
و اهل و مــال، آنچه را دائمی اســت به دســت آورید. بــه عبارت 
دیگــر، هزینه بــرای آخــرت را زیــان تلقی نکنیــد. اصــاًل تعبیر به 
هزینه درســت نیســت، این ســرمایه گذاری اســت نه هزینــه! از 
خطبه های امام اســت کــه:»ای بنــدگان خــدا! از نافرمانی خدا 
بپرهیزید و با اعمال نیک خویش بر مرگتان پیشی گیرید، یعنی 
پیش از آن که مرگ شما فرا رسد، تا می توانید اعمال نیک به جا 

آورید. به وســیله  چیزی که از دســت  شــما می رود آنچه را برای 
شما جاودان می ماند خریداری کنید.«

در جای دیگر، به کسی که طلب موعظه کرد فرمود: »از کسانی 
مباش که... برای دنیای فانی کوشــش فراوان دارد ولی برای 
آخرت باقی مســامحه کار اســت. غنیمــت را غرامــت می بیند و 
غرامت را غنیمت؛ یعنی آنچه در راه خــدا انفاق می کند در نظر 

ج می کند سود!« او ضرر است و آنچه در راه معصیت  خر
گر چیــزی باقی بگذارید،  گاهی نیز چنین تعبیر فرموده اند که ا
سودش را دیگران خواهند برد. چرا می خواهید خود را محروم 
و دیگران را برخوردار ســازید؟! در دو جــای نهج البالغه، امام از 
چنین کسانی به عنوان »انباردار دیگران« نام برده است؛ یکی 
خطاب بــه همه مــردم اســت، و دیگری هــم خطاب بــه فرزند 

بزرگ و بزرگوارش.
کت  به همه ما فرمود:»ای فرزند آدم هر چه بیش از مقدار خورا
 بــه دســت آوری خزانــه  دار دیگــران خواهــی بــود.«؛ و بــه امام 
مجتبی)ع( نیز فرمــود که: »َفاْســَع ِفی َکْدِحــَک َواَل َتُکــْن َخاِزنًا 
ِلَغْیِرَک ... «؛ نهایت تالش و کوشش را در دنیا داشته باش، اما 
خزانه دار دیگــران هم نباش! یعنــی از آنچه اضافــه می آوری، 
انفاق کن و به این طریق بار ســنگین خود را بــر دوش دیگران 

گذار تا برای تو به قیامت بیاورند و تحویلت دهند!
با توجه به آنچه گفته شد، در این جمله اخیر به سه نکته مهم 

و ظریف اشاره شده است:
1. هیچ یک از فرســتاده های ما گم یا فراموش نمی شــود. »َما« 
ْم ِمــْن َخْیــٍر...«؛ موصــول و از ادات عمــوم  در عبارت»َمــا ُتَقــّدِ
اســت؛ یعنی مبــادا گمــان کنــی ممکــن اســت چیــزی از آنچه 
می فرستی، گم یا فراموش می شود. مطمئن باش که »هرچه« 
پیش فرســتی، به طور کامل برای تو ذخیره و بــه تو بازگردانده 
می شــود. مگر می شــود چیزی کــه به خدا ســپرده شــده، گم یا 

فراموش شود.
2. آنچه پیش می فرســتیم و به مــا بازگردانده می شــود، دیگر 
جاودانه و ابدی شــده و از بین نخواهد رفت. »َیْبــَق َلَک...«؛ 
یعنی بــرای تو باقــی می ماند و جاودانه می شــود. هر اســتفاده 
و لذتــی کــه در ایــن دنیــا از »نفــس و اهــل و مــال« می بریــم، 
مقطعی و از بین رفتنی اســت. فرض کنید بهترین غذا و میوه 
را خوردیم. معلوم است که اواًل آن »غذا و میوه« از بین می روند 
و دیگر باقــی نمی مانند، و ثانیًا لذت ناشــی از آن هــا هم پس از 
گر همان »غذا و میوه« را  لحظاتی زایل و فراموش می شود. اما ا
برای خدا به فقیری بدهیم، »ُذْخر«، یعنی محصول و نتیجه 
آن برای ما باقی می ماند و پس انداز می شــود؛ چرا که دیگر نزد 
ما نیست و به خدا سپرده شده است: »َما ِعنَدُکْم َینَفُد َوَما ِعنَد 

ـِه َباٍق«
َ
الّل

3. هر خیری کــه از خود باقــی می گذاریم، ســودش به دیگران 
می رســد؛ و آنچــه بــرای مــا می مانــد، فقــط رنــِج »حســاب« و 
»حســرت« آن اســت. این تازه در صورتی اســت کــه آنچه بر جا 
می گذاریم »خیر« باشــد، وگرنه برجــا نهادن مال حــرام و فرزند 
نا صالح که عالوه بر رنج »حســاب« و »حســرت«، درد »عتاب« 
و »ِعقــاب« را هــم در پــی خواهد داشــت؛ ضمــن این کــه برای 
بازمانــدگان و دیگران هــم ســودی نخواهد داشــت. ضمیر در 
ــْرُه« به »َخْیٍر« بر می گردد. »شــّر« حرف دیگری  جمله »َو َما ُتؤّخِ

است.   

امام علی )ع(:
»ای بندگان خدا! 

از نافرمانی خدا 
ید و با اعمال  بپرهیز

یش بر  نیک خو
ید،  مرگتان پیشی گیر
یعنی پیش از آن که 
مرگ شما فرا رسد، 
تا می توانید اعمال 
ید.  نیک به جا آور

به وسیله  چیزی که 
از دست  شما می رود 

آنچه را برای شما 
جاودان می ماند 
یداری کنید.« خر
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بگزارید فزون تر می دهم« و هر دو این آیــات قبل از آیات قبله 
در ســوره بقره نازل شــده اســت. در این نوشــته کــه برگرفته از 
تفسیر المیزان است، به تبیین آیه 1۵2 سوره بقره »فاذکرونی 
أذکرکــم و اشــکروا لــی و ال تکفــرون«، پــس مرا بیــاد آریــد تا به 
یادتان آورم و شکرم بگذارید و کفران نعمتم مکنید« پرداخته 

شده است.

    معنای ذکر
این نکتــه را بایــد در نظر داشــت که کلمــه »ذکر« در بســیاری 
موارد در مقابل غفلت قــرار می گیرد، مانند آیــه: »و ال تطع من 
اغفلنا قلبه عن ذکرنا«، کســی را که ما دلش را از یاد خود غافل 
کرده ایــم، اطاعــت مکــن، و غفلــت عبارت اســت از نداشــتن 
علم به علم، یعنی این که ندانم که می دانــم، و ذکر در مقابل 

غفلت، عبارت است از این که بدانم که می دانم.
و در بســیاری مــوارد در مقابــل نســیان اســتعمال می شــود، و 
نســیان عبــارت اســت از این که صــورت علــم به کلــی از خزانه 
ذهن زایل شود، و ذکر برخالف نســیان عبارت است از این که 
آن صورت همچنان در ذهن باقی باشد، و در آیه: »و اذکر ربك 
اذا نسیت« به همین معنا آمده و بنابراین در چنین استعمالی 
ذکر، مانند نســیان معنایی اســت داراى آثــار و خواصی که آن 
آثار بــر وجود ذکــر مترتــب می شــود، و بــه همین جهــت کلمه 
ذکر، مانند نسیان، در مواردى که خودش نیست ولی آثارش 

حضور معنا در نفس
عالمه سید محمد حسین طباطبایی

بعد از آن که خداى تعالی بر پیامبر اســالم و امت مســلمان منت نهاد، نخســت پیامبــر بزرگوار را 
که از خود مردم بود به رســالت برگزیــد و این خود نعمتی اســت که با هیچ مقیاســی اندازه گیرى 
نمی شود؛ نعمتی که منشأ هزاران نعمت شد - و فهماند خدا از یاد بندگانش غافل نیست - آرى 
خدا بشــر را از این که به سوى صراط مســتقیم هدایت کند و به اقصی درجات کمال سوق دهد، 
فراموش نکرده بــود. و در مرحلــه دوم قبله را کــه مایه کمال دیــن و توحید در عبــادت و تقویت 
فضائل دینی و اجتماعی شــان بود، تشــریع فرمود. اینك در این آیه بر آن دو نعمت، دعوتشــان 
می کند: به این که به یاد او باشند و شــکرش بگذارند، تا او هم در مقابل یاد بندگان به عبودیت 
و طاعت، ایشــان را به دادن نعمت یاد کند و در پاداش شکرگزارى و کفران نکردن، نعمتشان را 
بیشتر کند. در جاى دیگر نیز فرموده: »و اذکر ربك اذا نســیت و قل عسی أن یهدین ربی ال قرب 
من هذا رشــدا«، به یاد آر پروردگارت را هر وقــت که فراموش کردى، و بگو امید اســت پروردگارم 
گر شــکر  مرا به رشــدى نزدیك تــر از این هدایــت کند.« و نیــز فرموده: »لئن شــکرتم الزیدنکم«؛ ا

تفسیر آیاتی از قرآن درباره
 مراتب ذکر پروردگار
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هســت، اســتعمال می شــود، مثــاًل وقتــی مــن ببینم که شــما 
دوست صمیمی خود را با این که می دانی احتیاج به یاری ات 
دارد نصــرت نــدادى و کمــك نکــردى، می گویــم: چــرا پــس 
دوســتت را فراموش  کردى؟ با این که او را فراموش نکرده اى 
و بر عکس همواره با او و به یاد او بــوده اى، اما از آن جا که این 
یاد اثرى نداشــته و بر عکس اثر فراموشی از شــما سر زده، مثل 
این است که اصاًل در ذهن شــما وجود نداشته و از یادش برده 

باشی.
و گویا استعمال ذکر بر ذکر لفظی مثاًل ذکر خدا با گفتن سبحان 
اهَّلل و امثــال آن از همیــن بــاب باشــد، یعنــی اســتعمال کلمــه 
»ذکر« در اثر آن باشد نه خودش، چون ذکر زبانی هر چیز از آثار 
ذکر قلبی آن اســت و از این باب اســت آیه: »قل ســأتلو علیکم 
منه ذکرا«؛ بگو به زودى ذکرى از او برایت می خوانم، و نظایر 

این استعمال بسیار است.
و بــه فــرض این که ذکــر لفظــی از مصادیق ذکــر واقعی باشــد، 
از مراتب آن اســت، نــه این که به کلــی کلمه »ذکــر« به معناى 
ذکر لفظی بوده، معنایش منحصر در آن باشد، و سخن کوتاه 
آن کــه »ذکــر« داراى مراتبــی اســت کــه اختــالف آن مراتب در 
آیات زیر کاماًل مشــهود اســت. »اال بذکر اهَّلل تطمئن القلوب«، 
گاه باش که با یاد خــدا دل ها آرامــش می یابــد و »و اذکر ربك  آ
فی نفسك تضرعا و خیفة، و دون الجهر من القول«، پروردگار 
ع و هم از ترس و هم آهسته  خود را در دل به یاد آور، هم از تضر
به زبــان«، و »فاذکــروا اهَّلل کذکرکم آباءکم او اشــد ذکــرا«، پس 
خــدا را به یــاد آریــد آن طور کــه به یــاد پــدران خود هســتید و یا 
شدیدتر از آن« در این آیه ذکر را به وصف شدت توصیف کرده 
و معلوم اســت کــه مقصــود از آن ذکــر باطنی و معنوى اســت، 

چون ذکر لفظی شدت و ضعف ندارد.

    مراتب ذکر
»و اذکــر ربك اذا نســیت، و قل عســی ان یهدیــن ربی القرب 
مــن هــذا رشــدا«، کــه ذیــل ایــن آیــه داللــت دارد بــر این کــه 
می خواهد بفرماید امیدوار آن باش که باالتر از ذکر به مقامی 
کنــون دارى بــوده باشــد،  برســی کــه باالتــر از آن مقــام کــه ا
پس برگشــت معنا بــه این می شــود که وقتــی از یــك مرتبه از 
مراتب ذکــر خدا پاییــن آمدى و بــه مرتبه پایین تر برگشــتی، 
بگــو چنیــن و چنــان، پس بــه حکــم ایــن آیــه تنــزل از مقام 
بلندتــرى از ذکر و یاد خدا نیز نســیان اســت، پس آیه شــریفه 
داللت دارد بر این که ذکر قلبی هم براى خود مراتبی دارد، از 
این جا روشن می شود بعضی گفته اند: ذکر به معناى حضور 
معناســت در نفــس، ســخنی اســت درســت، بــراى این کــه 

حضور داراى مراتبی است.
در آیه مــورد بحث امر بــه »یــادآورى« متعلق به »یــاء« متکلم 
گــر یــادآورى خــدا را، عبارت  شــده، فرمــوده: مــرا یــاد بیــاور، ا
گزیر باید قائل به تجوز شویم  بدانیم از حضور خدا در نفس، نا
و بگوییم مثاًل منظــور، یاد نعمت هــا یا عذاب هاى خداســت 
گــر تعبیــر نامبــرده را تعبیرى حقیقــی بدانیــم، آن وقت  و اما ا
آیه شــریفه داللت می کند بر این کــه آدمی غیــر از آن علمی که 
معهــود همــه ماســت و آن را می شناســیم کــه عبارت اســت از 

حضور معلوم در ذهن عالم، یك نسخه دیگرى از علم دارد.

    فضیلت ذکر
در محاســن از امام صــادق)ع( روایت کرده کــه فرمود خدای 
تعالــی فرمــود: اى فرزنــد آدم! مــرا در دلت یاد کــن تا تــو را یاد 
کنم، اى فرزنــد آدم! مرا در خلوت یــاد کن تــا در خلوت یادت 
کنم و در میان جمــع یادم کن تا در میــان جمعیت یادت کنم 
و نیز فرمود: هیچ بنده اى خــدا را در میانه جمعــی از مردم یاد 
نمی کند، مگــر آن کــه خــدا او را در میــان جمعــی از مالئکه یاد 

می کند. 
مؤلــف: ایــن معنــا بــه طــرق بســیار از دو فریق شــیعه و ســنی 

روایت شده است.
و در تفســیر »الدرالمنثور« است که: رســول خدا)ص( فرمود: 
کســی را که چهار چیز داده باشــند چهار چیز دیگر هم داده اند 
و تفســیر ایــن در کتــاب خداســت، 1. کســی کــه توفیــق یــاد 
خدایش داده اند، خدا هم بــه یاد او خواهد بــود چون خدای 
تعالی می فرمایــد: »فاذکرونی اذکرکــم«، به یادم باشــید تا به 
یادتان باشم. 2. و کسی که توفیق دعایش داده اند، اجابت 
دعا هــم داده انــد، چون خــدای تعالــی می فرمایــد: »ادعونی 
اســتجب لکــم«، بخوانیــد مــرا تــا اجابــت کنــم شــما را. 3. و 
کســی که مقام شــکرش داده اند، زیادى نعمت هــم داده اند 
گر  چون خدای تعالــی می فرماید: »لئن شــکرتم الزیدنکم«، ا
شــکرم بگزارید، حتمًا نعمت شــما را زیاد کنم. 4. و کســی که 
توفیــق اســتغفارش داده اند، آمرزشــش هــم داده انــد، چون 
خداى سبحان فرموده: »اســتغفروا ربکم، انه کان غفارا«، از 

پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزگار است.
و نیــز در تفســیر »الدرالمنثــور« اســت کــه: رســول خــدا)ص( 
فرمود: کســی که خــدا را اطاعــت کنــد، خــدا را ذکر کــرده، هر 
چند که نماز و روزه و تالوت قرآنش کم باشــد، و کسی که خدا 
را عصیان کنــد، خــدا را از یاد بــرده، هر چنــد نمــازش و روزه و 

تالوتش بسیار باشد.
مؤلف: در ایــن حدیث به این معنا اشــاره شــده کــه معصیت 
از هیچ بنده اى ســر نمی زند مگــر با غفلت و فراموشــی، چون 
گر بداند حقیقت معصیت چیست؟ و چه آثارى دارد؟  انسان ا
هرگــز اقــدام بر معصیــت نمی کنــد، حتی کســی کــه معصیت 
می کند، و چون به یاد خدایش می اندازنــد، باز هم باك ندارد 
و اعتنایی به مقام پروردگارش نمی کند، او طاغی و جاهل به 
مقام پــروردگارش و علــو کبریایــی اش اســت، او نمی داند که 
خدا چگونه به وى احاطه دارد، و به همین معنا روایتی دیگر 
اشاره می کند، که تفسیر »الدرالمنثور« آن را از ابی هنددارى از 
رسول خدا)ص( نقل کرده اســت. می گوید رسول خدا)ص( 
فرمــود: خــدای تعالــی فرمــوده مــرا بــا اطاعتم یــاد کنیــد تا با 
مغفرتم یادتان کنم و کســی که به یاد من باشــد، در حالی که 
مطیع هم باشــد، بر من واجب می شــود که بــا مغفرتم یادش 
کنم و کســی که مرا یاد کند در حالی که نافرمان باشــد، بر من 
واجب می شــود یادش کنم در حالی که بر او خشمناك باشم. 

)تا آخر حدیث(
نکتــه اى کــه در این حدیــث آمــده، دربــاره یــاد خــدا در حال 
معصیت، همان نکته ای اســت که آیه شریفه و روایاتی دیگر 
آن را نسیان نامیده اند، چون یاد خدا بودن بدون اثر، همان 

نسیان است.     

کلمه »ذکر« در 
بسیاری موارد در 
مقابل غفلت قرار 

می گیرد، مانند آیه: 
»و ال تطع من اغفلنا 

قلبه عن ذکرنا، 
کسی را که ما دلش 
را از یاد خود غافل 

کرده ایم، اطاعت 
مکن«  و غفلت 
عبارت است از 
نداشتن علم به 

علم، یعنی این که 
ندانم که می دانم، و 
ذکر در مقابل غفلت

عبارت است از 
این که بدانم که 

می دانم
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پیام مرا نشنوند و بر کردار خود اصرار می ورزند. به طور علنی 
و پنهانی آنان را خواندم و گفتم از پروردگارتان طلب آمرزش 
کنیــد چرا کــه او آمرزنده اســت. اوســت که بــاران بر شــما فرو 
می فرستد و اموال و پســران به شــما می دهد و باغ ها و نهرها 

برایتان فراهم می آورد.«
نوح سپس آیات و نشــانه های حق تعالی را در عالم آفرینش 
برایشــان بازگــو کرد، امــا باز هــم بیــدار نشــدند و بــه یکدیگر 
سفارش می کردند که از بت های خود دســت برندارید. آنان 

در گناهان غوطه ور شدند و سرانجام اهل جهنم گشتند.
در ایــن هنــگام نوح دســت بــه دعــا برداشــت و به پــروردگار 
ْرِض ِمــَن الکاِفِریــَن َدیارا 

َ
عرضــه داشــت: »َرّبِ ال َتَذْر َعَلــی ال

وا ِعبــاَدک َ َوال یِلــُدوا ِإاّل فاِجــرًا کّفارًا * 
ُ
ــک َ ِإْن َتَذْرُهــْم یِضّل * ِإّنَ

َرّبِ ا ْغِفــْر ِلی َوِلواِلــَدی َوِلَمــْن َدَخَل َبیِتــی ُمْؤمنــًا َوِلْلُمْؤِمِنیَن 
َوالُمْؤِمنــاِت َوال َتــِزِد الّظاِلِمیــَن ِإاّل َتبــارًا«؛ بارالهــا، از کافــران 
کنــی  گــر آنــان را رها بــرروی زمیــن هیچ کــس باقــی نگــذار. ا
بنــدگان تــو را گمــراه می کننــد و به جــز تبــه کاِر کافــر فرزندی 

1. نوح، یکــی از پیامبــران الهی بود که عمــری دراز یافت بــه گونه ای که عمــر او ضرب المثل 
شــده اســت. نوح مردم را به خداپرســتی و معرفت فرا می خوانــد و از بت پرســتی و جهالت باز 
می داشــت. مردم که با عقاید پدران خویش خو گرفته بودند و از اندیشه و تفکر به دور بودند 
گر از کارت دســت برنداری تو را ســنگباران می کنیم.« نوح  نوح را تهدید کردنــد که »ای نوح ا
نی َو  ُبوِن * فاْفَتْح َبینی َوَبیَنُهــْم َفْتحًا َو َنّجِ

َ
دســت به دعا برداشــت و گفت: »َرّبِ ِإّنَ َقْومی کّذ

َمْن َمِعی ِمــَن الُمؤِمنیَن«؛ پروردگارا! قوم مــن مرا تکذیب کردند. بین مــن و آنان داوری کن، 
و مرا و کســانی که با مــن ایمان آورده اند از دســت آنان نجــات بخش. خداونــد در قرآن کریم 

می فرماید: »ما نوح و همراهان او را نجات دادیم و دیگران را غرق کردیم.« 
2. در قرآن کریم یک سوره به نام حضرت نوح آمده است و تمام این سوره مربوط به داستان 
آن حضرت اســت. خدای متعال می فرمایــد: »ما نوح را به ســوی قومش فرســتادیم پیش از 
ک به سراغشــان آید. او بــه مردم گفت: من شــما را هشــدار می دهم، خدا  آن که عــذاب دردنا
گــر چنین کنید خداوند شــما را  را بپرســتید و تقوای الهی را پیشــه گیریــد و مرا اطاعــت کنید. ا

می آمرزد واجل شما را به تأخیر می اندازد.«
این پیام و تبلیغ، مردم را بیدار نکرد و به همین ســبب نوح از ســِر درد با خداوند چنین گفت: 
»بارالها، شب و روز مردم را دعوت کردم و هرچه بیشتر فراخواندم مردم بیشتر گریزان شدند، 
هرگاه آنان را به آمرزش تو دعوت می کنم انگشــت به گوش می کنند، لباس بر سر می کشند تا 

تو خود مرا یاری فرما
نیایش های حضرت نوح )ع( در قرآن

محمود اورعی
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و  پــدر  و  مــرا  بارالهــا،  نیاورنــد. 
کــه بــه  مــادرم و هــر مؤمنــی را 
خانه ام وارد شــود و همــه مردان 
و زنــان بــا ایمــان را بیامــرز و بــر 

نابودی ستمگران بیفزا.
قمــر  ســوره  در  خداونــد   .3
گذشــته  می فرمایــد: »در دوران 
را تکذیــب  مــا  بنــده  نــوح  قــوم 
و  دیوانــه  او  گفتنــد  و  کردنــد 
جن زده اســت.« نوح هم دســت 
بــه دعــا برداشــت و خداونــد را 
ّنــی 

َ
»أ گفــت:  چنیــن  و  خوانــد 

َمْغُلوٌب َفاْنَتِصــْر«؛ بارالها، من در 
هدایت مردم شکســت خــوردم؛ 

تو خود مرا یاری فرما.
آمــده  مؤمنــون  ســوره  در   .4
ســوی  بــه  را  نــوح  »مــا  اســت: 
قومش فرســتادیم. او بــه مردم 

گفــت: ای قــوم مــن، خداونــد را بپرســتید، بــه جــز او بــرای 
شــما خدایــی نیســت، آیــا پــروا نمی کنیــد؟« گــروه کافــران 
گفتنــد: »نوح چون شــما بشــر اســت کــه می خواهد بر شــما 
گــر خداونــد می خواســت پیامبری بفرســتد  برتــری جوید؛ ا
فرشــتگانی را به پیامبری می فرســتاد، نوح دیوانه است.« 
در این هنــگام نوح دســت به دعــا برداشــت و گفــت: »َرّبِ 
ُبوِن«؛ بارالها، در برابر تکذیب این مردم مرا 

َ
اْنُصْرنی ِبما کّذ

یاری کن.
خداونــد می فرمایــد: »بــه نــوح وحــی کردیــم کــه زیــر نظــر و 
راهنمایی ما کشــتی بســاز، و هرگاه فرمان رســید و آب از تنور 
فوران کــرد، از هر یــک از حیوانــات دو عــدد و خانــواده ات را 
ســوار بر کشــتی کن، و هرگاه تو و همراهان در کشــتی مستقر 
ــذی َنّجینا ِمــَن اْلَقــْوِم الظالِمیَن * 

َ
شــدید بگو: »َاْلَحْمــُد هَّلل اّل

ْنِزْلنی ُمْنَزاًل ُمباَرکًا َوأْنَت َخیُر الُمْنِزلیَن«؛ حمد برای 
َ
َوُقْل َرّبِ أ

خدایی است که ما را از دست ســتمکاران نجات داد. و بگو: 
بارالها، مــرا در منزلگاهی مبــارک جای ده، ]زیــرا[ تو بهترین 

فرود آورندگانی. 
پیامبــر گرامی)ص( به حضــرت علی)ع( فرمــود: »ای علی، 
هرگاه در جایی منــزل کردی بگو: الّلهــّم أنِزلنی ُمْنــَزاًل مباَرکًا 
وأنت خیــر المنِزلین؛ چرا که خیــر و خوبی آن منــزل روزی تو 
می شود و شــّر و بدی آن از تو دور می شــود.« در حدیث »أربع 
مائــة« کــه علــی)ع( چهارصــد ســخن کوتــاه و نغــز در آداب 
زندگــی و بندگی برای یارانــش بیان فرمود، آمده اســت: »هر 
ْنِزْلَنــا ُمْنَزاًل ُمَبــاَرکًا َو 

َ
گاه جایی منــزل کردید بگوییــد: َالّلُهــّمَ أ

ْنَت َخیُر الُمْنِزِلیَن.«
َ
أ

کی  ۵. نوح 9۵0 ســال در میــان مردم تبلیــغ یکتاپرســتی و پا
و درســتی کرد. امــا ده قــرن تبلیغ و دعــوت، آن مــردم خفته 
جاهــل را بیــدار نکــرد و بــه هــوش نیــاورد، و از آن همــه بــذر 
توحیــد و خداپرســتی، به جز بســیار اندکــی در دل ســخت تر 
از ســنگ آنــان جوانه نــزد و بــه بــار ننشســت. افزون بــر آن، 
پیامبــر الهــی را بــه بــاد اســتهزا می گرفتنــد و تهمت هایی که 

خود شایســته آن بودند به او می بســتند و مؤمنــان همراه او 
را مردمانی پســت می خواندند... با چنین پیشــینه عصیان 
و تبه کاری اســت که به فرمان الهی از آسمان باران شدیدی 
باریدن می گیرد و از جای جای زمین چشــمه ها می جوشد و 

سیل و طوفان همه جا را فرا می گیرد.
نوح کــه از پیش آماده چنین شــرایطی اســت؛ بــه مؤمنان و 
همراهان خود می گوید تا بر کشــتی ای که به دســت خود او 
ساخته شده اســت سوار شــوند. نوح به هنگام سوار شدن بر 
کشــتی می گوید: »ِبْســِم اهَّلل َمْجریها َوُمْرســیها ِإّنَ َرّبی َلَغُفوٌر 
َرحیم«؛ به نام خداســت حرکت و توقف کشــتی؛ به درستی 

که پروردگارم آمرزنده و مهربان است.
در ایــن هنــگام، آب از آســمان و زمیــن بــه هــم می پیونــدد 
و همه  جــا را فــرا می گیرد و همــه نابــکاران ســیه روز را در کام 
خود فرو می کشــد، در حالی کــه نوح و همراهانش بر کشــتی 
نجات سوارند و بر ســطح آب در حرکتند. وقتی که آب همه 
جارا فرا گرفت و همه گمراهان لجوج را به کام مرگ کشــید، 
فرمان الهی بــر توقف باران و جوشــش زمین صادر می شــود 
و کشــتی نوح بر کوه »جــودی« آرام می یابد. در ایــن میانه، 
نوح کــه پســر نادرســتش را در میــان غــرق شــدگان می بیند 
ْهلی 

َ
دســت به دعا بر می دارد و می گوید: »َرّبِ ِإّنَ اْبنــی ِمْن أ

کمیَن«؛ بارالها، پسرم از  ْحکُم اْلحا
َ
ْنَت أ

َ
َوِإّنَ َوْعَدک الَحّقُ َوأ

خانواده من اســت )و تو وعــده داده بــودی که خانــواده مرا 
کمین  نجات دهــی( و وعــده تو حق اســت و تــو احکــم الحا

هستی.
خداونــد فرمــود: »ای نــوح، او از خانــدان تــو نیســت، او 
گاهــی نــداری از من  ناشایســت اســت، آنچــه را کــه بــه آن آ
مخواه، من تو را پند می دهم، مبادا از جاهالن باشی.« نوح 
ْســَئَلک ما َلیَس 

َ
ْن أ

َ
ُعوُذ ِبک أ

َ
به خود آمد و گفــت: »َرّبِ ِإّنی أ

کْن ِمَن اْلخاِســریَن«؛ 
َ
لی ِبِه ِعْلٌم، َوِإْن ال َتْغِفْر لی َو َتْرَحْمنی أ

بارالها، مــن به تــو پناه می بــرم از این کــه چیزی را کــه به آن 
گر مــرا نیامرزی و بــه من رحم  گاهی ندارم از تــو بخواهم، ا آ

نکنی از زیان کاران خواهم بود.«      

خداوند می فرماید: 
»به نوح وحی 

یر نظر و  کردیم که ز
راهنمایی ما کشتی 

بساز، و هرگاه فرمان 
رسید و آب از تنور 

فوران کرد، از هر 
یک از حیوانات دو 

عدد و خانواده ات را 
سوار بر کشتی کن، 

و هرگاه تو و همراهان 
در کشتی مستقر 

شدید بگو: »حمد 
برای خدایی است 

که ما را از دست 
ستمکاران نجات 
داد. و بگو: بارالها
 مرا در منزلگاهی 
مبارک جای ده

ین  یرا[ تو بهتر  ]ز
فرود آورندگانی«
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نخسـتین روز از آخرین ماه سـال قمری، سـالروز پیوندی آسمانی است که دیگر 
هیـچ گاه ماننـد آن در تاریـخ تکـرار نشـد. علـی)ع( بـا فاطمـه)س( برتریـن بانـوی 
جهـان پیمـان عشـق بسـت و خـدا آخرین فرسـتاده خویـش را بر این پیمـان گواه 
گرفـت. ازدواج امیرمؤمنـان)ع( بـا یگانـه دختـر خاتـم پیامبـران بـه امـر پـروردگار بـود کـه ایـن 
امـر حکمت هـای فراوانـی داشـت، ایـن ازدواج مبـارک بهتریـن الگـو برای جامعه مسـلمانان 
اسـت. درس هایـی از ایـن ازدواج می تـوان گرفـت کـه می توانـد در حل مشـکات و معضات 
اجتماعی راهبردی برای خروج از بحران های اجتماعی باشد. اول ذیحجه، روزی مبارک 

بـرای همـه ما شـعیان اسـت. 

داشــته باشــد. شــوهر فاطمه)س( باید شخصیتی باشــد که از 
نظر کماالت معنوی و سجایای اخالقی، پشت سر پیامبر بوده 
و چنین فردی کســی نبود غیر از علی بن ابی طالــب)ع( همراه 

همیشه پیامبر )ص(.

   مهر علی)ع(، مهریه زهرا)س(
یکی از مهم ترین و راهبردی ترین درسی که جامعه ما می تواند 
از زندگی مشــترک فاطمــه زهــرا)س( و علی)ع( بگیرد و ســبک 
زندگی خــود را اصالح کند، ســادگی و آســان گرفتن در تشــکیل 
زندگــی اســت، گذشــتن از موانــع تشــریفات پایه گذاری آســان 
زندگی مشــترک، مهم تریــن روش بــرای اصالح ســبک زندگی 

است که در سایه آن مهم ترین عنصر زندگی زیبا نهفته است.
کرم)ص( با پــول زره یا چیز دیگر که نیــاز ضروری بود،  پیامبر ا
برای تهیــه اســباب اولیه زندگی بــه برخــی از یاران گفــت: این 
پول را ببریــد و آنچه یک زندگــی بدان آغاز می شــود تهیه کنید 
و بیاوریــد، پــول کــه شــصت درهم بــود، یــک پیراهن ســفید، 
یک مقنعه، یــک حوله تختخــواب، دو تشــک، چهــار بالش، 
یک قطعه حصیر، یک آســیای دســتی، یک کاسه مسی، یک 
مشک آب، یک طشت، یک کاســه گلی، یک ظرف آبخوری، 
یــک پــرده پشــمی، یــک ابریــق، یــک ســبوی گلــی، دو کــوزه 
ســفالی، یک پوســت به عنوان فرش و یــک عبا، همــه ابزاری 

برای زندگی آن دو شد.
وقتــی وســایل را پیــش روی پیامبــر)ص( نهادنــد، اشــک در 
چشــمان او حلقه زد، دســت های مبارکش را به ســوی آسمان 
بلند کرد و دعا فرمود: خدایا به اهل بیت من برکت عنایت کن 
کثر ظرف هایشــان گلی است  و این ازدواج را برای کســانی که ا
مبــارک گــردان. بعــد رو به علــی)ع( کــرد و فرمــود: علــی جان! 
می خواهی فاطمه را بــه تو بســپارم؟ گفتم: بله! یا رســول اهَّلل! 
فرمود: علی جان! امشب یک مهمانی مختصر بگیر و همسرت 
را ببر، یکــی از اصحاب گوســفندی هدیــه کرد و دیگــری ذرت 
آورد و علــی بــا ده درهمــی کــه پیامبــر)ص( داده بــود، روغن و 

خرما و کشک خرید و سفره ای گسترده شد.
بعــد از ضیافــت شــام کــه مهمانان همــه رفتنــد، پیامبــر)ص( 
علــی)ع( و فاطمــه)س( را فــرا خوانــد، فرمــود: علــی جــان! 
همســرت خوب همســری اســت و بعد به فاطمــه)س( فرمود: 
دختــرم مبــادا نگــران باشــی از فقــر شــوهرت. دختــرم تــو را بــه 
بهتریــن مــرد روی زمیــن شــوهر دادم، همســرت بــزرگ دنیــا و 
آخرت است. دخترم مبادا که از شویت نافرمانی کنی، شوهرت 
اولین مؤمن و عالم ترین خلق روی زمین است. دخترم ذخایر 
دنیا و آخرت را بر پدرت عرضه کردند، بی آن که هیچ از مقامش 
در نزد خداوند بکاهنــد، اّما من نپذیرفتم و تن بــه مال و ثروت 

ندادم.

   شفاعت، مهریه معنوی
و  ســاده ترین  بــه  را  دختــرش  ازدواج  اســالم  گرامــی  پیامبــر 
راحت تریــن شــیوه انجــام داد تــا بــرای همــه جوانانــی کــه در 
آستانه زندگی مشترک هستند، سرمشــق نیکویی باقی بماند. 
مهریــه پانصــد درهمی بــرای فاطمــه)س(، مهتــر زنــان نیز به 
همین هدف صورت گرفــت. در روایــات، افزون بــر این مهریه 

   عروس بی همتا
اشــراف عرب دختران خــود را به عقــد کســانی در می آوردنــد کــه در قبیلــه و قــدرت و زر و زور مثل 
آن ها باشــند. روی این عادت دیرینه، اشــراف و بزرگان اصرار داشــتند که با دختر گرامی پیامبر، 
فاطمه)س( ازدواج کنند؛ غافل از آن که این دختر با همه دختران دیگر فرق داشــته و به موجب 
آیه مباهلــه مقــام بلنــدی دارد. فاطمــه)س( بــه تصریــح آیه تطهیــر معصوم بــود و شــوهری جز 

معصوم نمی توانست داشته باشد.

   کسی مانند زهرا)س(
سفارش اســالم در ازدواج، توجه به هم شــأنی عروس و داماد اســت و یکی از مهم ترین موارد هم 
شأنی، همترازی در ایمان و اســالم اســت. در جریان ازدواج حضرت فاطمه)س( نیز افراد زیادی 
خواهان ازدواج با ایشــان بودند؛ کســانی کــه از جایــگاه اجتماعی یا اقتصــادی باالیــی برخوردار 
بودند، ولی همه آن ها با جواب رد روبه رو شــدند. تقدیر الهی برای فاطمــه)س( برتر از آن بود که 
فکرهای مادی می انگاشــتند. اصحــاب پیامبر فهمیــده بودند کــه جریــان ازدواج فاطمه)س( 
آســان نیســت و هر فردی نمی توانــد بــا او ازدواج کند؛ هرچنــد جایگاه مــادی و اجتماعــی باالیی 

خانواده آسمانی
حمید پورصمیمی
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که جنبه مــادی و مالــی دارد، مهریه هــای معنــوی دیگری نیز 
بــرای آن بانوی بزرگ گفته شــده اســت. در روایتی می خوانیم 
که حضــرت زهــرا)س( از پــدر تقاضا کرد کــه آن حضــرت از خدا 
بخواهند تــا مهریــه اش را شــفاعت از مســلمانان گناهــکار قرار 
دهد. این خواسته حضرت مستجاب شد و فاطمه)س( شفیع 

و واسطه بخشش گناهکاران قرار گرفت.

   خطبه عقد
ســال دوم هجری بود. برای اجرای خطبه عقد، امام علی)ع( 
به دســتور پیامبر به مســجد رفــت. همچنیــن پیامبر بــه بالل 
دستور داد که مهاجر و انصار را در مسجد گرد آورد. پس از مدت 
کوتاهی همگی در مســجد جمع شــدند. پیامبر بر منبر مســجد 
نشست و در حضور شــاهدان، خطبه عقد برترین بانوی اسالم 
را در مســجد مدینه جاری فرمود. ســپس برای عــروس و داماد 
دســت به دعــا برداشــت و فرمــود: »خداوند بــرای شــما مبارک 

گرداند و اجتماعتان را پاینده بدارد.«

   خانه ای پر از مهر
زندگی مشــترک علی)ع( و فاطمه زهرا)س( در خانه ای ســاده 
اما پــر از نــور و مهر آغاز شــد. یاد خــدا چلچــراغ خانه آن هــا بود و 
غیــر از رضایــت حضرت حق خواســته دیگــری آن هــا را به خود 
مشــغول نکرد. زهــرا)س( رازدار علی)ع( بود و ایشــان پناهگاه 
کــه حضرتــش بــا نگاهــی بــه زندگــی  فاطمــه)س( تــا آن جــا 
خویش فرمود: »هیچ گاه فاطمه از من نرنجیــد و او نیز هرگز مرا 
نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده خاطر 
نســاخت. در هیــچ امــری قدمــی برخــالف میــل باطنــی مــن 
برنداشت و هرگاه به چهره اش نگاه می کردم، تمام غصه هایم 
برطرف می شــد و دردهایــم را فراموش می کــردم.« آن حضرت 
در جایی دیگر می فرماید: »به خدا قســم هرگز کاری نکردم که 

فاطمه خمشگین شود؛ او نیز هیچ گاه مرا خشمگین نکرد.«

   خانه ِگلی و ُگل های یاس
فاطمه زهرا)س( و همسر بزرگوارش، زندگی را در خانه ای ِگلی 
آغاز کردند، اما زیباترین گل های یاس در همان خانه پرورش 
یافتند. امــام خمینی)ره( با اشــاره بــه این مطلــب می فرماید: 
»یک کوخ چهــار - پنج نفــری در صدر اســالم داشــته ایم و آن، 
کــوخ فاطمــه زهراســت. بــرکات ایــن کــوخ چنــد نفــری آن قدر 
زیاد اســت که عالــم را از نورانیت پر کرده اســت. کوخ نشــینان 
این کوخ محقــر، در مراتب معنوی آن قدر باال بودند که دســت 
ملکوتی هــا هــم بــه آن هــا نمی رســد. جنبه هــای تربیتــی این 
کوخ، آن قدر واال بوده اســت کــه همه برکات در بالد مســلمین، 

خصوصًا در مثل بالد ما، همه از برکات آن هاست.«

همسران نمونه
سراسر زندگی مشترک امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( سرشار 
از مشق های نیکوســت. مقام معظم رهبری، در تحلیلی زیبا، 
از نقش حضرت زهرا در فعالیت های تأثیرگذار همسرش چنین 
یاد می کنند: »در طول ده سالی که پیامبر در مدینه بود، حدود 
نــه ســال، جنگ هــای کوچــک و بزرگــی ذکــر کرده انــد )حدود 

شصت جنگ اتفاق افتاده(، در اغلب آن ها امیرالمؤمنین هم 
بوده اســت. حاال شــما ببینید، او )حضرت زهرا علیهاالســالم( 
خانمی اســت که در خانه نشســته و شــوهرش مرتب در جبهه 
گر در جبهه نباشــد، جبهه لنــگ می مانــد... از لحاظ  اســت و ا
زندگی هم وضــع رو به راهی ندارنــد... در حالی کــه دختِر رهبر 
اســت، دختر پیامبر اســت، یک نوع احســاس مســئولیت هم 
می کند. ببینید انســان چه روحیه قوی ای باید داشته باشد تا 
بتواند این شــوهر را تجهیز کند، دل او را از وسوسه اهل و عیال 
و گرفتاری های زندگی خالی کند، به او گرمی بدهد، بچه ها را 
به آن خوبی تربیت کند... فاطمه زهرا علیهاالســالم این گونه 
خانه داری، شــوهرداری و کدبانویــی کردند و ایــن طور محور 

زندگی فامیل ماندگار در تاریخ قرار گرفتند.«

   تربیت فرزندان
یکــی از هدف هــای زیبــا و متعالــی ازدواج، فرزنــدار شــدن و 
برخــورداری از فرزنــدان زیــاد اســت، امیرمؤمنــان)ع( از زنــان 
مختلف دارای بیــش از 30 فرزنــد بود، حضــرت فاطمه)س( 
در زندگی نســبتًا کوتاه خود پنج فرزند داشــت، در تربیت آنان 
بر اســاس موازین قرآن و آموزه های نبوی بسیار کوشید. امام 
حســن)ع( »الجار ثم الدار« را از مادر و نماز شــب مــادر آموخت 
و کرامت و ســخاوت را در دامــن پر مهر زهــرا آن گاه آموخت که 

آن بانو لباس عروسی خود را به فقری داد تا خود را بپوشاند.
ایثــار وگذشــت در راه دیــن را فاطمه)س(  بــه فرزندان با شــیر 
ک هدیــه داد و نهــاد آنــان را این گونه تربیــت کرد، لــذا این  پــا
فرزندان برای همه الگو هســتند، چون فرزندانــی تربیت کرد 
که دین خدا را حفظ کردند؛ فرزندانی چون حســن، حســین، 
زینب و ام کلثوم تربیت کرد که هر یک نقش بزرگ الهی در راه 
اعتالی دین خدا داشــتند، فاطمــه )س( با رفتار خــود، علم، 
شــجاعت، پارســایی و تقوا را به فرزندانش یاد داد، شجاعتی 
کــه امــام حســین)ع( از مــادر آموخــت، در کربــال بــه جهانیــان 
آموخت و عزتــی که زینب و ام کلثــوم از مادر آموختنــد در کوفه 
و شام به همه درس دادند که در راه دین باید بردباری داشت 
و از همــه عزیزان گذشــت، آری! دین اســالم بــرای همه عزیز 

است.

   تقسیم کار در زندگی
یکــی از مهم تریــن آفت هــای اجتماعــی امــروز مــا این مســئله 
کنده شــده اســت، از  اســت کــه وظایــف اعضــای خانــواده پرا
مهم تریــن علــل بــاال رفتــن ســن ازدواج نیــز همیــن مســئله و 
فراوانــی بیکاری های اجتماعــی و پیامدهای تلــخ آن نیز این 
مســئله اســت. وقتــی امیرمؤمنــان)ع( و حضــرت زهــرا)س( 
خانــواده دو نفــری بودنــد و رســول خــدا)ص( از زندگــی آن ها 
بازدید کرد، فرمود کارهای درون منزل به دخترم مربوط است 
و کارهای بیرون منزل به علی، این تقسیم عادالنه برای زهرا 
از آن  جهت که به عفاف و عفت بها می داد، بســیار خوشایند و 
مورد اســتقبال بود. اشــتغاالت منزل برای او به حدی زیاد بود 
که گاهی علــی)ع( نیــز در برخــی از کارهــای منزل بــه او کمک 
می کرد و این مسئله نیز برای پیامبر)ص( خوشایند بود و آن  را 

تحسین و در بین یاران فرهنگ سازی کرد.      

فاطمه زهرا)س( و 
همسر  بزرگوارش

زندگی را در خانه ای 
ِگلی آغاز کردند، اما 

ین گل های  یباتر ز
یاس در همان خانه 

پرورش یافتند. 
امام خمینی)ره( با 

اشاره به این مطلب 
می فرماید: »یک 
کوخ چهار - پنج 

نفری در صدر 
اسالم داشته ایم 

و آن، کوخ فاطمه 
زهراست. برکات 

این کوخ چند نفری 
یاد است که  آن قدر ز
عالم را از نورانیت پر 

کرده است
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دادم.
راحیل گفت: خداوندا! برکت تو بر آن دو بیشــتر از آنچه ما در 
بهشت و منزلت براى آنان مشاهده کردیم نیست؟ خداوند 
فرمــود: اى  راحیــل! از جملــه برکــت من بــر آن دو این اســت 
که آنان را بــر محّبت خــودم، با هــم  همراه می کنــم و حّجت 
خود بر مردم قرارشــان می دهم و قســم به عــّزت و جاللم  که 
از آن دو، نســل و فرزندانی به وجود خواهم آورد که در زمین 
گنجینــه داران معــادن حکمت خود قرارشــان خواهــم داد، 

بعد از پیامبران، آنان را حّجت بر مردم قرار می دهم.
کــه مــن نیــز، همچــون خــداى  پــس مــژده بــده اى علــی! 
رحمان، دخترم فاطمه را به ازدواج تــو درآوردم و آنچه را که 

خداوند براى او پسندید، من نیز پسندیدم.
حــال دســت همســر خــود را بگیر کــه تــو از من نســبت بــه او 
ســزاوارتری و جبرئیــل  بــه مــن خبــر داد کــه بهشــت و اهــل 
گــر خداونــد تبــارک  و تعالــی  آن، مشــتاق شــما دو نفرنــد و ا
نمی خواست از نســل شــما حّجتی بر خلق برگزیند، خواسته 
اجابــت  نفــر  دو  شــما  مــورد  در  را  بهشــت  اهــل  و  بهشــت 
می فرمــود، پس تــو چه خوب بــرادر و چــه خوب دامــاد و چه 
خوب همدمی هســتی و رضایت خدا براى تو کافی است و از 

رضایت هر کس دیگر بهتر است.
ِتی 

َ
ْشــُکَر ِنْعَمَتَک َاّل

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعِنی أ

َ
حضرت علی)ع( گفــت: »َرّبِ أ

ْنَعْمــَت َعَلــَی «؛ پــروردگارا! مــرا بــر آن دار که شــکر نعمتی که  
َ
أ

به من دادى، بــه جاى آرم، حضــرت رســول)ص( نیز آمین 
گفتند.  

منبع: عیون اخبار الرضا)ع(

حضرت رضا)ع( فرمود: پــدرم از پدرش جعفر بن محّمد و آن حضرت از پــدر خود از جّد بزرگوار 
خویش)علیهم الســالم( نقل فرمود کــه حضرت علی)ع( فرمــود: تصمیم بــه ازدواج گرفتم، 
ع  ولی جرأت نمی کردم، این  مطلب را به حضرت رســول)ص( عرض کنم و مدتی این موضو
شــب و روز در فکــرم بــود تــا این کــه روزى بــر حضــرت رســول)ص( وارد شــدم و آن حضــرت  
فرمودند: اى علی! عرض کردم: بفرمایید اى رســول خدا! فرمود: آیا میل و رغبتی به ازدواج 
دارى؟ عرض کردم: رســول خدا خود داناتر اســت - و گمان بردم  حضرت یکی از زنان قریش 
را به عقد من درآورند - و من از این که فرصت ازدواج  با فاطمه را از دست دهم، نگران بودم و 

متوّجه نشدم که چه شد که حضرت مرا صدا زدند و در خانه ام سلمه به خدمتشان رسیدم.
وقتی بــه من نــگاه کردند، چهره شــان درخشــید، تبّســمی فرمــوده بــه گونه اى که ســفیدى 
دندان هایشــان را که  می درخشــید دیدم، حضرت بــه من فرمودنــد: اى علی! مــژده! چرا که 

خداوند مسئله ازدواج تو را که فکر مرا مشغول کرده بود، خود به عهده گرفت.
گفتم: قضیه چیســت یا رسول اهَّلل؟! حضرت فرمودند: جبرئیل با ســنبل و قرنفل بهشتی  نزد 
من آمد و آن ها را به مــن داد، مــن آن دو را گرفتم و بوییــدم و گفتم: اى جبرئیل! این ســنبل 
کن بهشــت  و قرنفل را به چه مناســبت آورده اى؟ او گفت: خداوند تبارک و تعالی  مالئکه ســا
کنین آن را امر فرمــوده که تمــام بهشــت ها را با تمــام درخت هــا و رودخانه ها و  و نیز ســایر ســا
میوه ها و قصرهایش آذین بندند و به بادهاى  بهشتی دســتور داده تا با بوى انواع عطر بوزند 
و حورالعیــن را بــه خوانــدن  ســوره هاى »طه«، »طــس«، »شــورى« و ... امــر فرمــود و به یک 
کنین بهشت من! شاهد باشید  منادى دستور داد که چنین جار بزند: اى مالئکه من و اى سا
که فاطمه دختــر محّمد را به عقد علی بــن ابی طالب درآوردم و به این کار راضی و خشــنودم، 

این دو از یکدیگرند.
ســپس  خداونــد تبــارک و تعالــی بــه ملکــی از مالئکه بهشــت بــه نــام راحیــل - کــه در بالغت  
هیچ یک از مالئکه به پاى او نمی رسند - امر فرمود که خطبه بخواند، او نیز خطبه اى خواند 
که اهل آســمان و زمین چنیــن خطبه اى نیــاورده بودند، ســپس به  یــک منادى دســتور داد 
کنین بهشــت من! بــه علی بــن ابی طالب حبیب  تا چنیــن جار بزنــد: اى مالئکه من و اى ســا
محّمــد و فاطمــه دختر محّمــد تبریــک بگویید، چــه  این که من بــراى آنــان خیر و برکــت قرار 

آذین بندی 
باغ های بهشتی

روایت یک ازدواج ویژه از زبان 
امام رضا)ع(



در بخـش ویـژه حـج بـه اسـرار معنـوی ایـن عمـل عبـادی، معنـای قربـان و 
قربانـی و راز عرفـه و عرفـات پرداختـه شـده اسـت. عـالوه بـر آن گفتگویـی بـا 
آیـت اهلل سـبحانی دربـاره حـج، و گفتارهایـی از آیـات عظـام مـكارم شـیرازی 
درخصـوص عیـد قربـان و صافـی گلپایگانـی دربـاره عرفـه، زینت بخش این 

قسـمت هستند.

   قرب حق از قید هسـتی رسـتن اسـت   هر لحظه باید در حال قربانی کردن 
باشـیم   دل بـه سـوی خداونـد کعبـه داشـته باشـیم   حـج مایـه قـوام زندگـی 
مسـلمانان اسـت   تسـلیم عاشـقانه، تسـلیم عاقالنه   سـّر عرفه و عـــــرفات  

کاوی فلسـفۀ وجـودی عیـد قربـان   ٥١ فضیلـت مشـترک مکـه و مدینـه   وا
روز عافیت خواهی از محبوب  

حج

۶۳
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حـج تنهـا مناسـک نیسـت، بلکـه سـیر و سـلوک باطنـی و طـی منـازل روحانـی 
اسـت. هـر یـک از منـازل و مشـاهد، رازهـای عرفانـی، اخاقی، تربیتی و ارشـادی 
در بـر دارد و همین هاسـت کـه بـه حـج معنـا و روح می بخشـد و دگرگونی اخاقی 
و معنـوی در زائـر پدیـد مـی آورد. شایسـته اسـت ایـن اسـرار و رمـوز، مـورد توجـه زائـران قـرار 
گیـرد. هـر چنـد ایـن وادی بسـیار گسـترده اسـت، اما در این مختصر، تنها بـه ترجمه روایتی 
کـه مصبـاح الشـریعه از امـام صـادق )ع( نقـل کـرده اسـت بـا توضیحـی کوتـاه می پردازیـم و 

تفصیـل بحـث را بـه مجالـی دیگـر موکـول می کنیـم . 

هست آیین دو بینی ز هوس 
قبله عشق یکی باشد و بس

قرب خدا مکانی و زمانی نیست، قرب معنوی، شأنی و عرفانی 
است و این مستلزم فنای در حق و رهایی از قید خودی است.

قرب نی باال و پستی جستن است 
قرِب حق از قید هستی رستن است

هر چند میــان بنده و خــدا حائلــی وجود نــدارد، اما تقــرب به او 
عقبه ها دارد و طی منازل را می طلبد:

گر چه در ره او نیست  ُبعد مسافت ا
 تا سر کویش هزار مرحله باشد

نی ز ملک چو نشان و نی به فلک پوی
راه به سوی او  نفوس کامله باشد

شــرط تقّرب به خدا، بیداری، تفکر، تذکر، مراقبه، محاســبه و 
مجاهده اســت تا نفس کامل شــود و با کمال مطلق ســنخیت 
پیــدا کند. حــج ســفر از »خلــق الی الحــق« اســت یعنی خلــق را 
پشــت ســرافکندن. خانــه، خانــواده، تجــارت و مــال، عنــوان 
و مقــام و همــه تعلقــات را رهــا کــردن و حتــی از خــود، جوانــی 
و تــوان جســمانی و روحــی قطــع نظــر کــردن و عجــب، کبــر، 
شــهوت و غضــب را زیــر پا نهــادن. چــون قصــد خدا کــرده ای، 
باید ابراهیــم وار از زن و فرزند و مال و جــان بگذری تا ابراهیمی 
شــوی و چون اســماعیل در کویر انقطاع، پای بر زمین بســایی 
تا از زمزم فیض و عرفان ســیراب گردی و چون هاجر آسیمه سر 

   آمادگی و انقطاع
امام صادق)ع( با اشــاره به این مرحله؛ یعنی آمادگی و انقطاع، می فرماید: »اذ أردت الحج فجرد 
قلبک هَّلل  عزوجــل من قبل عزمک من کّل شــاغل و حجــب کل حاجب و فّوض امــورک کلها الی 
خالقک و توکل علیه فی جمیع ما یظهر من حرکاتک و ســکونک و ســلم لقضائــه و حکمه و قدره 
ج من جمیع مــا یلزمک من جهــة المخلوقیــن و ال تعتمد علی  و دع الدنیــا و الراحة و الخلــق و اخر
زادک و راحلتک و اصحابک و قوتک و شــبابک و مالک مخافة ان تصیر ذلک أعــدًا و وبااًل لیعلم 

انه لیس له قوة و ال حیلة و ال لحد ااّل بعصمة اهَّلل و توفیقه فاستعّدَ استعداد من ال یرجو الرجوع.«
»هرگاه اراده حج کردی، قبل از عزیمت، قلب خویش را از مشاغل و موانع تهی ساز و برای خدای 
گذار و در تمام حرکات و ســکنات به او توکل  بزرگ خالص گردان. همه امورت را به آفریــدگارت وا
نما و تســلیم حکم و قضا و قدر الهی باش. دنیا و راحــت و خلق را رها ســاز و در ادای حقوق واجب 
مردم بکوش. بر زاد و راحله ات و یاران و همســفران و قدرت و ثروت و جوانی ات تکیه مکن. چه، 
بیم آن است که این ها دشــمن و وبال تو گردند تا معلوم شــود که برای او و برای هیچ کس توان و 
چاره ای جز در پناه خداوند متعال و توفیق او نیســت و بدان گونــه آمادگی پیدا کن که گویی امید 

بازگشت نداری.« 
نکته اساســی ســخن امام)ع( توجه به روح حج اســت. حج یعنی قصد. زائر قصد خدا می کند نه 

چیز دیگر که هر چه جز او قصد کند شرک است. 
آن که با ما سر سودا سپرد 

نیست الیق که دگر جا نگرد

قرب حق از قید هستی رستن است
محمد تقی رهبر

نگرشی بر اسرار معنوی حج
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و برهنه پای در ســنگالخ حیرت و انقطاع از این سو بدان سوی، 
اشــکبار و بی قــرار، دوان دوان راه پویــی و به خدا التجــا کنی تا 
فیض رحمانی چاره سازت شود و در دامن مهرش جای گیری.

باری این ســفر شــبیه ســفر آخرت اســت و احــرام برگرفتــن، رمز 
لباس آخرت پوشیدن. و بدین سان باید از عهده حقوق خلق و 
خالق بدر آیی که شاید مجالی دیگر نباشد. حج وفود و ورود به 
محضر خداست - هر چند همه عالم محضر خداست - اما حج 
میعاد اســت برای عاشــقان کویش و شــیفتگان وصلش. امام 
علی بن موسی الرضا)ع( می فرماید: »علة الحج الوفادة الی اهَّلل 
عزوجل« ای زائر گرامی! توجه داشته باش به کجا می روی، و 
عظمت صاحبخانه را به یاد آور و این افتخاری را که به تو داده 

کر باش و ادب را در حضور رب العالمین نگهدار. است شا

   احرام
نخستین واجب از مناسک حج و عمره، محرم شدن در میقات 
اســت که به طــور معمول با غســل مســتحبی انجام می شــود و 
بیرون شــدن از لبــاس معمولی، یعنــی لباس تشــّخص و تعّین 
ملــی و نشــان دار، و پوشــیدن دو قطعــه پارچــه ســاده بی نام و 
نشــان با نیت و تلبیــه، مانند همــه زائــران. این صــورت احرام 
اســت، اما راز معنوی و باطــن آن را از امام صادق)ع( بشــنویم: 
»ثم اغتســل بماء التوبــة الخالصة مــن الذنوب و البس کســوة 
الصــدق و الصفــا و الخضــوع و الخشــوع و احــرم عن کل شــی ء 

یمنعک عن ذکر اهَّلل عزوجل و یحجبک عن طاعته.«
»آن گاه با آب توبه خالصانه از گناهان غسل کن و جامه صدق 
و صفا بپــوش و از آنچــه مانع ذکــر خداوند بزرگ اســت و تــو را از 
طاعت او محجوب می گرداند، احرام بند.« امام در این سخن 
اشــاره می فرماید که غســْل تنها شستشــوی تــن و احــراْم فقط 
پوشیدن جامه مخصوص نیست که این آسان است، بلکه راز 
معنوی غسل، پیرایش درون و تصفیه قلب و روان از گناهانی 
اســت که نفس را تیره می ســازد و حجاب چهره جان می شــود 
و ایــن به توبــه خالــص، انابــه بــه خــدا، پشــیمانی از معاصی و 
تصمیــم بــر تــرک گنــاه در آینــده محقــق می شــود و ریاضــت و 

مجاهده می خواهد.
ز منجالب هوس گر برون نهی قدمی 

نزول در حرم کبریا توانی کرد
گر به آب ریاضت برآوری غسلی  ا

همه کدورت دل را صفا توانی کرد
گر ز هستی خود بگذری یقین می دان  ا
که عرش و فرش و فلک زیر پا توانی کرد

و زائر در این لحظه ها باید صدق و صفا و خضوع و خشــوع را در 
درون تمرین کند. و چون احرام به مثابه تکبیرةاالحرام در نماز 
خ برتابــد و تنها متوجه  اســت، مانند نمازگزار باید از همه چیــز ر
خدا شــود وآنچه بر او حرام اســت را مرتکب نشــود و خانه دل را 

که حریم خلوت اوست، از اغیار تهی گرداند.

   تلبیه
احرام با تلبیــه محقق می شــود: »لبیک اللهم لبیــک، لبیک ال 
شــریک لک لبیک، اّن الحمد و النعمة لک و الملک ال شــریک 
لک لبیــک.« امام صــادق)ع( می فرماید: »و لــّب بمعنی اجابة 

کیــة هَّلل عزوجــل فــی دعوتــک لــه متمّســکًا  صافیــة خالصــة زا
بالعروة الوثقی.« »لبیک بگــو، بدین معنا که خداونــد بزرگ را 
در دعوتی که فرموده اســت اجابت نموده و با صفا و اخالص و 

بدون غل و غش پاسخ دهی و به رشته استوار او چنگ زنی.«
کسی که خدا را نه تنها به زبان، بل با تمام وجود و درون و برون 
پاســخ داده، در همه چیز و همه حال تسلیم حق تعالی خواهد 
بود و حالل و حرام خدا را تســلیم خواهد گشــت و رشــته استوار 
ایمان را از دســت نخواهد داد و هرگاه محــرم این خانه و همراز 
با صاحبخانه شد، ســروش حق را به گوش جان خواهد شنید 

و به گفته حافظ:
تا نگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی 

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش
زائر گرامی! می دانی که امامان و اولیای خــدا در این لحظه ها 
چه حالت معنوی و جذبه عرفانی داشــتند؟ سعید بن مسیب 
گویــد: ندیدم حــال کســی را همانند حالــت زیــن العابدین)ع( 
آن گاه که می خواست تلبیه بگوید؛ هنگام لبیک گفتن بدنش 
می لرزید و زبانش می گرفت و اشک می ریخت. پرسیدند: این 
چه حالتی است؟ فرمود: می ترسم خداوند بگوید: »ال لبیک« 
یعنــی: نــه، واقعــًا تــو پاســخ نــداده ای. از ایــن نکته هــا درس 

بگیریم و حالت یک زائر واقعی را پیدا کنیم.

   طواف 
کعبه آن سنگ نشانی است که ره گم نشود 

حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست
هفت مرتبه طواف برگرد کعبه، دومین واجب از مناسک عمره 
و یکی از مناسک حج است، اما حقیقت طواف همسویی است 
با جهان هســتی از ملک تا ملکوت، و بر محور توحید همچون 
پرگار گردیــدن و حیات و ممــات و مناســک و عبــادات را برای 
خــدا خالــص کــردن و هماهنگ شــدن بــا فرشــتگان خــدا که 

غ نیستند. لحظه ای از اطاعت حق غافل و فار
امام صادق)ع( می فرماید: »و ُطف بقلبــک مع المالئکة حول 
کطوافــک مــع المســلمین بنفســک حــول البیــت.«  العــرش 
»همان گونه که بــا دیگر زائران در طواف کعبــه ای با قلب خود 
همپای فرشتگان که پیرامون عرش در طوافند، طواف کن.« 
و زائــر با الهــام از ایــن راز معنوی از فــرش به عــرش و از ملک به 
سوی ملکوت روی می نهد و همراه با فرشتگان دائره ای را که 
نقطه آغاز و پایانش خداست می پیماید تا فرشته خوی شود و 
صفات حیوانی از وجــودش رخت بربندد. ایــن طواف به قلب 
اســت که قبله گاهــش جــز در دل نیســت. چنان کــه در حدیث 
قدسی آمده است: »ال یسعنی أرضی و ال سمائی و لکن یسعنی 
قلب عبدی المؤمن«؛ »آســمان و زمین گنجایش مرا ندارد اما 

دل بنده مؤمن من ظرفیت مرا دارد.«
و امــام صــادق)ع( در بخــش دیگــری از حدیــث مصبــاح بــا 
اشــاره به طواف و اســتالم حجر می فرماید: »به نشــانه تعظیم 
صاحبخانــه و معرفت جــالل و ســلطنت او برهنه پــای خانه را 
زیارت کن و حجراالســود را با رمز رضا و تسلیم و خضوع استالم 
)لمــس( نما.« پــس ای زائــر گرامــی! از این تشــریف و تکریمی 
که خدا بــرای تو قائل شــده، غافل مشــو و خــود را بــرای چنین 

لحظه هایی آماده ساز.

نخستین واجب 
از مناسک حج و 

عمره، محرم شدن 
در میقات است 

که به طور معمول 
با غسل مستحبی 

انجام می شود و 
بیرون شدن از لباس 
معمولی، یعنی لباس 

تشّخص و تعّین 
ملی و نشان دار، و 
پوشیدن دو قطعه 

پارچه ساده بی نام 
و نشان با نیت و 
تلبیه، مانند همه 

زائران. این صورت 
احرام است، 

اما راز معنوی و 
باطن آن را از امام 

یم:  صادق)ع( بشنو
»ثم اغتسل بماء 

التوبة الخالصة من 
الذنوب و البس 
کسوة الصدق و 

الصفا و الخضوع و 
الخشوع و احرم عن 

کل شی ء یمنعک 
عن ذکر اهلل عزوجل 

و یحجبک عن 
طاعته.«
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به آب توبه از زمزم وضو کن 
به چشم دل به صاحبخانه رو کن

مواظب باش این جا کوی یار است 
ز شوقش جان و دل ها بی قرار است

چو پروانه به گرد شمع جانان 
به گاه طوف بگذر از سر و جان

بخواه از قاضی الحاجات حاجات 
برون آور ز دل دست مناجات

   صفا و مروه
زائر پــس از طواف و نمــاز طواف، به کــوه صفا مــی رود و از آن جا 
تا مروه را ســعی می کند و باز به صفا برمی گردد تــا هفت مرتبه و 
ســعی را به مروه پایان برد. پیمودن صفا و مروه تأّسی به هاجر 
اســت آن گاه که تنها و ســرگردان و تشــنه کام در طلب آب بود تا 
جرعه آبــی بیابد و کــودک تشــنه اش را از مــرگ برهانــد و چون 
درمانده و بیچاره شد با نومیدی برگشــت و جوشیدن آب زمزم 
را مشــاهده کرد. توقف بر صفا و خواندن دعا مســتحب است. 
امام صادق)ع( بــا توجه بــه واژه »صفا«، به تصفیه روح اشــاره 
فرمــوده کــه در کالم حضرتــش می خوانیــم: »و َصــّفِ روحــک 
َک للقاء اهَّلل تعالی یوم تلقــاه بوقوفک علی الصفــا و کن ذا  و ِســّرَ
مروة من اهَّلل بفنــاء أوصافک عند المروة و اســتقم علی شــروط 
حجک و وفــاء عهدک الــذی عاهــدت ربــک و أوجبته لــه یوم 
القیامة.« »بــا توقف بر صفــا، روح و ضمیرت را بــرای دیدار خدا 
در قیامت تصفیه کن و با رسیدن به مروه مروت و جوانمردی را 
برای خداوند پیش گیر و صفات بد خویــش را از میان بردار و بر 
شرایط حج خود و عهدی که با خداوند بسته ای و بدان گردن 

نهاده ای، تا قیامت ثابت و استوار باش.«
امام در این جا به زدودن آئینه جان از گــرد و غبار معاصی برای 
لقــاءاهَّلل در قیامــت توصیــه فرمــوده و بــه مــروت و جوانمردی 
در پای بنــدی به عهــد و میثاق الهــی در مــروه هشــدار داده اند 
کم بر حج اســت کــه در هر یک از اعمال به چشــم  و این روح حا
می خورد. همچنیــن به هرولــه اشــاره فرمــوده و آن را رمــزی از 
گریختن از معاصی دانســته اند و زیر پا نهادن غــرور و قدرت که 
ک و  آدمی را از خدا غافل می سازد؛ »و هرول هرولة هربًا من هوا

تبرأ من حولک و قّوتک.«

   منا
زائــر آن گاه که عــزم حــج تمتــع دارد، روز هشــتم از مکــه محرم 
می شــود و آهنگ عرفات می کند که از ظهــر روز عرفه تا غروب، 
قصد وقوف کند و سپس عازم مشعر شده و بین الطلوعین را در 
مزدلفه وقــوف نماید و آن گاه بــرای اعمال روز دهــم، یازدهم و 

دوازدهم سوی منا رهسپار گردد.
امام صــادق)ع( در حدیــث مصبــاح اشــاراتی به ایــن مواقف و 
فلسفه مناسک آن دارد. نخســت به خروج از مکه به منا اشاره 
فرموده که مقصود شب نهم است و مستحب است در منا باشد 
و آن گاه عــزم عرفات کنــد که بیشــتر حاجیان به دلیــل ازدحام 
جمعیــت و مشــکل تــرّدد، از مّکه محرم شــده، مســتقیمًا عازم 
عرفات می شوند. در هر حال امام)ع( با اشاره به منا می فرماید: 
این قســمت بدین گونه اســت: »و کن بمرأی مــن اهَّلل نقیا عند 

ک و  المروة«؛ »آن گونه باش که چون به مروه رســی خــدا تو را پا
کیزه ببیند.« پا

ج من غفلتــک و زالتک بخروجــک الی منــی و ال َتمّن  »و اخــر
ما ال یحــل لــک وال تســتحّقه.« »و چون رهســپار منا شــدی، 
از غفلت هــا و لغزش هایــت بیــرون شــو و آنچــه را که بــرای تو 
حــالل نیســت یــا اســتحقاق آن را نــداری آرزو مکــن.« »منــا« 
بــه معنــای آرزوســت، آرزوی چه؟ در این ســرزمین خشــک و 
میان کوه های داغ و سوخته، زائر به تمنای چه می رود؟ این 
چه ایده و آرزویی اســت که بــرای وصل آن باید از شــهر و دیار 
و حتی؛ مکــه معّظمــه، آواره شــوی؟ گویی خــدا را رحمت ها 
ع و در  و فیوضاتــی اســت کــه در کویر انقطــاع و بیابــان لم یــزر
ســختی و تشــنگی و گرمای ســوزان باید جســت. زائِر امیدوار 
از خدا جز خــدا نمی خواهــد، آن گونه کــه ابراهیــم از همه چیز 
و حتــی اســماعیلش گذشــت و در آن ابتــالی عظیم بــه مقام 
ُخّلت رســید و »خلیل اهَّلل« شــد. و فدیــه آســمانی اش دادند و 
گر خواهی حقیقت  امامت خلق را بدو سپردند. پس ای عزیز ا
بندگی را دریابی، در این ســرزمین به تمنــای چیزی باش که 
ابراهیــم تمنا کــرد و آن عبــارت بود از بریــدن از همــه تعلقات 
و رضا و تســلیم در برابر خــدا و امتثــال فرمان او، بــدون چون 

و چرا.
در درون ما نمی گنجد بغیر از دوست کس 

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس

   عرفات
عرفات دشت پهناوری اســت که روز نهم ذی الحجه تمامی 
حاجیــان را در خود جای می دهــد. این ســرزمین مقدس، در 
اعماق تاریخ خاطره هــا دارد. آدم ابوالبشــر در این جا به خطا 
و ترک اولــی اعتــراف می کند و خدایش مشــمول آمــرزش قرار 
می دهد و غروب آن روز مشــمول رحمت الهی واقع می شــود. 
ابراهیــم خلیــل، در عرفــات به مناســک حــج واقــف و عارف 
می گردد و دعایش مستجاب می شود. خداوند این روز و این 
سرزمین را شرف و عّزت بخشــید. به فرموده امام باقر)ع( »ما 
من بــّر و ال فاجر یقف بجبــال عرفات فیدعو اهَّلل اال اســتجاب 
اهَّلل له اما البر ففــی حوائج الدنیــا و الخرة و اما الفاجــر ففی امر 
الدنیا« »کســی بر کوه های عرفات وقوف نمی کنــد مگر آن که 
گــر نیکوکار اســت، حوائج دنیا  دعایش مســتجاب می گردد؛ ا
گر بدکار است، تنها حوائج دنیایش  و آخرتش برآورده شود و ا

برآورده شود.«
امام سجاد)ع( گروهی را دیدند که دســت سؤال پیش مردم 
دراز می کردنــد، بــه آنــان فرمودنــد: »وای بــر شــما در چنیــن 
روزی از مــردم حاجــت می خواهیــد؟! ایــن روز روزی اســت 
که امیــد مــی رود رحمــت الهــی شــامل کودکانی باشــد کــه در 
رحم مادراننــد و آن ها ســعادتمند گردند.« پیامبــر خدا)ص( 
کــه از آن بــه  می فرمایــد: »خداونــد را در آســمان دری اســت 
رحمــت، توبــه، تفّضــل، احســان، جــود، کــرم، عفــو، طلــب 
حاجــات، و... یــاد می شــود و روز عرفــه در عرفــات ایــن در 
گشــوده اســت.« آری، عرفه و عرفات بهترین موقعیت برای 
دعا، استغفار و طلب حاجات است. عرفه از اعیاد بزرگ برای 

زائران و برای همه مؤمنان و روز آمرزش و اعتراف است.

زائر آن گاه که عزم 
حج تمتع دارد، روز 

هشتم از مکه محرم 
می شود و آهنگ 

عرفات می کند که 
از ظهر روز عرفه 
تا غروب، قصد 

وقوف کند و سپس 
عازم مشعر شده و 
بین الطلوعین را در 
مزدلفه وقوف نماید 
و آن گاه برای اعمال 
روز دهم، یازدهم و 
دوازدهم سوی منا 

رهسپار گردد
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امــام صــادق)ع( در حدیــث مصباح الشــریعه ایــن مطلــب را 
خاطرنشــان ســاخته اند: »و اعترف بالخطأ بالعرفــات و جّدد 
عهدک عند اهَّلل لوحدانیته«؛ »در عرفات به خطا اعتراف کن 

و به تجدید عهد خود با خدای یگانه بپرداز.«
گرامــی! در ایــن روز دعــای عرفــه امــام حســین و امــام  زائــر 
سجاد)علیهماالســالم( و ســایر ادعیــه و اذکار را بخــوان و 
به هر زبان و بیــان کــه می توانی با خداونــد راز و نیــاز نموده، 
در حــق دیگــران دعا کن تــا فرشــتگان در حــق تو دعــا کنند. 
عرفه یک روز اســت به فضیلت شــب قــدر، ایــن روز را گرامی 
دار و لحظه هایش را غنیمت شــمار که غــروب آفتاب این روز 
بــه زودی می رســد و چادرهــا برچیــده می شــود و خاطــره اش 
برای تو می مانــد. زنهار که دســت خالــی برگــردی و آن جا بار 

گناه را زمین ننهاده و عرفانت را افزون نساخته باشی.

   مشعر
بخشــی از شــب عیــد قربــان را زائــر در مشــعر اســت. وقــوف 
بین الطلوعیــن در مشــعر، رکن حــج اســت. این صبــح گاه عید 
اضحــی را مغتنم شــمار و از لحظه هایــش بهره گیر که ســاعتی 
بیش نیســت. از خدا عیدی بخــواه و بهترین عیــدی، آمرزش 
گناهــان و قضــای حوائــج اســت. امــام صــادق)ع( می فرماید: 
»و تقرب الیــه و اتقه بمزدلفــة و اصعد بروحک الــی المأل االعلی 
بصعــودک الی الجبــل؛ در مزدلفــه )مشــعر( بدو تقــرب جوی و 
تقوای الهی پیش گیر و با صعود بر کوه )رحمت( روح خود را به 

مأل اعلی متصل گردان.«

   عید قربان
روز عید قربان زائر سه عمل دارد؛ »رمی جمره عقبه«، »قربانی« 
و »حلق« که هر یــک احکامی دارد و اســراری. امــام صادق)ع( 
نخست به قربانی اشاره فرموده اند که: »و اذبح حنجرة الهوی 
و الطمع عنــک عنــد الذبیحة؛ بــا قربانی کــردن، حلقــوم هوا و 

طمع را ذبح کن و از خود دور گردان.«
ای زائر بیت اهَّلل، توجه کن که ابراهیم فرزند عزیزش اسماعیل 
ک افکند تــا به امر خــدا ذبح کنــد، اما  را در مســلخ عشــق به خا
اراده ایــزدی حقیقتًا به این امــر تعلق نگرفته بود، بــا این حال 
خلیــل خــدا در کار خود مصّمــم بود و انــدک تردیــدی در انجام 
فرمان حــق به خــود راه نداد و نیز اســماعیل از پدر خواســت که 
فرمان خدا را در ذبح او اجرا کند و این پدر و پسر که خاطره شان 
در حج، روح توحید و فنا و رضا را متبلور می ســازد، به انســان ها 
آموختند کــه در برابر اراده خداوندی چگونه باید تســلیم شــد. 
و زائــر به منــا و قربانگاه که می رســد، یــاد این خاطــره را تجدید 
می کند و به نشانه تسلیم و رضا و اطاعت بی قید و شرط قربانی 
می کند، امــا حقیقت قربانی کشــتن هــوای نفــس و آز و طمع و 

تعلقاتی است که آدمی را از حریم دوست دور می سازد.

   رمی جمره
رمی، یعنــی ســنگ زدن به شــیطان، یــک عمل رمزی اســت 
که به انســان می آموزد که همچــون ابراهیم و اســماعیل باید 
شــیطان های مرئی و نامرئی را رمــی کنی و نگذاری آن ها ســد 
راه تو به ســوی خدا باشند، چه، ابلیس ســوگند یاد کرده که بر 

ســر راه بنی آدم دام بگســترد و آنــان را فریب دهــد و زائر این جا 
می آید که دام ابلیس را از ســر راه بردارد و ابلیــس صفتان را زیر 
پای خود لگدکــوب کند. و نیــز هواهــای نفســانی را که عامل 
اسارت انســان در برابر شیاطین جن و انس اســت، طرد و رمی 
نماید و شیطاِن درون را از خود مأیوس سازد. امام صادق)ع( 
بدین نکتــه اشــاره می فرماید: »و ارم الشــهوات و الخساســة و 
الدنانة و الذمیمة عند رمی الجمار؛ هنگامی که جمرات را رمی 
می کنی، شهوات انســانی و بخل و دنائت و افعال نکوهیده را 

رمی کن.«

   سر تراشیدن
از واجبات مناست که زائر موی ســر را بتراشد و تسلیم امر الهی 
باشــد و بــا ســتردن مــوی ســر عیــوب ظاهــر و باطــن را از درون 
بزداید. امام صادق)ع( می فرماید: »با تراشیدن سر عیب های 
آشــکار و پنهان را برطرف کن.« ســایر اعمال منا عبارت اســت 
از بیتوتــه بــه منــا در شــب یازدهــم و دوازدهــم و رمــی جمرات 
ســه گانه به عالمت ســرکوبی نهایی شــیطان ها. در این روزها 
و بدین ترتیــب اعمال حــج در منــا پایــان پذیرفته و زائــر برای 
اعمال باقیمانده به مکه می آید و طواف، نماز طواف، ســعی، 
طواف نساء، نماز طواف نســاء را انجام می دهد و اعمال عمره 

و حج پایان می پذیرد.
در پایان حدیث مصبــاح از امام صــادق)ع(، بــه نکته دیگری 
که جاری در همه مناســک حج اســت، اشــاره شــده و آن توجه 
به آخرت اســت: »بدان، خــدای متعال حج را واجب نســاخته 
و از میــان همــه طاعــات به خــود اختصــاص نــداده )و هَّلل علی 
النــاس حج البیــت( و پیامبــر)ص( هیچ ســنتی را در مناســک 
مقرر نفرموده، مگر آن که تذکار و اشــارتی باشــد به مرگ و قبر و 
برانگیخته شــدن در قیامت و مشاهده مناســک حج، از آغاز تا 
خ که برای  پایان، ترسیمی است از حال اهل بهشت و اهل دوز

خردمندان درس آموز است.«
رمــز بی رنگــی،  احــرام،  و  از محشــر  اســت  نمــوداری  حــج، 
بی نشــانی، انقطــاع از مــال و تعّیــن و خانــه و شــهر و دیــار و 
سرگشــتگی در بیابان هــا، تنهــا توجــه بــه خــدا و بازگشــت بــه 
خویش و خود را در آغوش مهر او دیدن و در او فانی شدن و بدو 

باقی گشتن؛ »فناء فی اهَّلل و بقاء باهَّلل.« 

از واجبات منا است 
که زائر موی سر را 

بتراشد و تسلیم 
امر الهی باشد و با 

ستردن موی سر 
عیوب ظاهر و باطن 

را از درون بزداید. 
امام صادق)ع( 

می فرماید: »با 
تراشیدن سر 

عیب های آشکار 
و پنهان را برطرف 
کن.« سایر اعمال 

منا عبارت است از 
بیتوته به منا در شب 

یازدهم و دوازدهم و 
رمی جمرات سه گانه 
به عالمت سرکوبی 
نهایی شیطان ها. در 

این روزها و بدین 
ترتیب اعمال حج 

در منا پایان پذیرفته 
و زائر برای اعمال 
باقیمانده به مکه 
می آید و طواف، 

نماز طواف، سعی، 
طواف نساء، نماز 

طواف نساء را انجام 
می دهد و اعمال 

عمره و حج پایان 
می پذیرد
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سـال ها قبـل از ایـن، شـیخ عطـار بـه زبـان زیبـای فارسـی منظـوم کـرده اسـت کـه 
شـما راحـت بخوانیـد و ایـن پیـام را بـه شـما داده اسـت و می گویـد گنـج زیـر پـای 
شماست، این طرف و آن طرف نگردید، دریا کنار شماست، تشنه لب نمان ولی 

معنویـت را در درون خـودت بـکاو و کشـف کـن. 

ک اســت یــا لگد  گاو بیشــتر اســت. لگد اســب بیشــتر خطرنا
انسان شرور؟ نفس شرور، جهانی را به آتش می کشد.

در ماجــرای قربانی شــدن فرزنــد ابراهیــم خلیل در اســالم، 
گفتــه شــده و در آییــن یهــود و مســیحیت  نــام اســماعیل 
اســحاق. هیچ فرقی نمی کند اســحاق باشــد یا اســماعیل. 
داستان عجیبی اســت که حضرت ابراهیم در خواب ببیند 

که باید این کار را انجام بدهد. خیلی تفسیربردار است.
گر شــما  در فقه اســالم و شــیعه خواب حجت نــدارد، یعنی ا
در خواب دیــدی کــه فــالن کار را انجــام بدهی، ایــن تعبیر 
می خواهــد و حجــت نیســت؛ یعنــی حجت شــرعی نــدارد. 
یک وقتــی شــما دســتور شــرعی داریــد و ایــن حجت اســت 
برای شــما و باید شــما به آن عمل کنید، امــا چگونه بود که 
حضرت ابراهیــم با این کــه خواب دیــد رفت که اجــرا کند؟ 
در پاســخ باید گفــت خــواب انبیا با خــواب دیگــران تفاوت 

دارد، انبیا خوابشان هم مثل بیداری است.
حضرت ابراهیم رفت که به خوابش عمل کند و اســماعیل 
و اســحاق را ذبــح کنــد. آیــه نازل شــد کــه گوســفندی را به 
جای آن هــا ذبــح کنــد، داســتان همیــن اســت، در قــرآن و 
تورات و انجیل هم هســت. مــا باید به باطن آیــات برویم، 

خود قرآن هم این اجازه را داده است.
بعضی ها می گویند که شــما در ظاهر بمــان و از ظاهر بیرون 
نــرو، شــیعه و ســنی هــم نــدارد، وهابیــت در ظاهــر مانــده 
اســت، می گویــد ظاهــر را رهــا نکــن و به باطــن نرو. انســان 
از هــر کتابــی بــه انــدازه فهمــش می فهمــد. از هــر کتابــی از 
جمله قرآن و کتب آســمانی آن اندازه می فهمد که توانایی 

در روز عیــد قربان حجــاج باید یــک حیوانی را ذبــح کنند، گوشــت قربانی را بایــد بین مردم 
و فقرا تقســیم کننــد، حاال چــه حاجی و چه غیرحاجی. این شــریعت اســت و درســت اســت 
و خوب هم هســت، اما مــا مــی توانیم از این جــا یک مطلــب دیگری را کشــف کنیــم، فقط 
گوســفندها و شــترها را ذبح می کنیم یا شــتر نفس و گاو نفس و قوچ نفس را هم باید قربانی 

کرد؟ فقط حیوان بیرونی را قربانی کنیم یــا حیوان نفس را هم قربانی کنیم؟
گاه اســت یا حیــوان در ما هم هســت؟ نفس، حیوانیــت دارد، حیوانیت  حاال حیوان در چرا
گــر روی دنــده حیوانیت بیفتــد حیوانیتــش از حیوانیت شــتر و  نفس چقدر اســت؟ انســان ا

هر لحظه باید در حال 
کردن باشیم قربانی 

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
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و  کجــا  خانــه  الهــی! 
کجــا؟ طائف  صاحب خانه 
ایــن  عــارف  و  کجــا  آن 
جســمانی  ســفر  آن  کجــا؟ 
اســت و ایــن روحانــی؛ آن 
بــرای دولتمنــد اســت و این بــرای درویــش؛ آن 
کنــد و ایــن ماســوا را؛ آن  اهــل و عیــال را وداع 
ترک مــال کنــد و این ترک جــان؛ ســفر آن در ماه 
مخصــوص اســت و ایــن راه همــه مــاه؛ و آن را 
یــک بار اســت و ایــن را همه عمــر؛ آن ســفر آفاق 
کنــد و ایــن ســفر انفــس، راه آن را پایــان اســت 
کــه برگــردد  و ایــن را نهایــت نبــود؛ آن مــی رود 
و این مــی رود کــه از او نــام و نشــانی نباشــد؛ آن 
فرش پیمایــد و این عرش؛ آن ُمحرم می شــود و 
ایــن َمحــرم؛ آن لباس احــرام می پوشــد و این از 
خود عــاری می شــود؛ آن لبیــک می گویــد و این 
لبیک می شــنود؛ آن تا به مســجدالحرام رســد و 
این از مســجداالقصی بگــذرد؛ آن اســتالم حجر 
کــوه صفاســت  کنــد و ایــن اشــتقاق قمــر؛ آن را 
و ایــن را روح صفا؛ ســعی آن چنــد مّره بیــن صفا 
و مــروه اســت و ســعی ایــن، یــک مــّره در کشــور 
هســتی؛ آن هروله می کند و این پــرواز؛ آن َمقام 
ابراهیــم طلب کند و ایــن ُمقــام ابراهیم؛ آن آب 
زمزم نوشــد او ایــن آب حیــات؛ آن عرفــات بیند 
و این عرصات؛ آن را یک روز وقوف اســت و این 
را همــه روز؛ آن از عرفــات بــه مشــعر کــوچ کند و 
ایــن از دنیــا بــه محشــر؛ آن رمــی جمــرات کند و 
کنــد و ایــن  ایــن رجــم همــزات؛ آن حلــق رأس 
ترک ســر؛ آن را »الفســوق و الجــدال فــی الحج« 
اســت و ایــن را »فــی الُعمــر«؛ آن بهشــت طلبد و 
ایــن بهشــت آفریــن؛ الجــرم آن حاجــی شــود و 
ایــن ناجــی؛ خنــک آن حاجی کــه ناجی اســت؛ 
الهی توانگــران را بــه دیــدن خانه خوانــده ای و 
درویشــان را به دیدار خداونِد خانه؛ آنان سنگ 
گل دارنــد و اینــان جــان  و دل؛ آنــان ســرگرم  و 
در صورتنــد و اینــان  محــو در معنــا؛ خوشــا آن 
توانگری که درویش اســت. الهی! تن به ســوی 
کعبه داشــتن چه ســودی دهــد آن را کــه دل به 

سوی خداوند کعبه ندارد؟ 

دل به سوی 
خداوند کعبه 

داشته باشیم
آیت اهلل حسن زاده آملی

فهمیــدن دارد. حاال کســی کــه اهل باطــن اســت و عمیق اســت و اهــل تفکر اســت، حکیم 
است و ولّی است، آن آدم بیشتر از اهل ظاهر می فهمد.

گر یک آدمی که  نفس انســان هم باید ذبح شود. یک گوســفند را یک بار ذبح می کنند، اما ا
جلوی نفس حیوانی خود را گرفت و جلوی خواهش های نفســانی خودش را گرفت و اســیر 
خواهش ها و شــهوات نفســانی نشــد و آن را ذبح کــرد، آیا آن نفــس دوباره ســردر نمی آورد؟ 
ما هــر لحظه باید در حــال قربانی کردن باشــیم، هوس هــای بی جا، شــهوات بیهوده، امور 
بی معنی، اموری که جز زیان و ضرر چیزی ندارد، اموری که بــه عالم معنی راه ندارد را باید 

کنیم. قربانی 
مــا بایــد مرتــب چاقــوی قربانــی و ســر بریــدن را در دســت داشــته باشــیم و ســر هوس هــای 
نفســانی بیهوده را بُبریــم. ما بایــد از پیام خدا و رســول اطاعت کنیــم. پیام خدا و رســول را 
عقل رحمانــی به ما می رســاند، پس ما باید همــواره از عقل پیــروی کنیم که عقــل رحمانی 

به ما می گوید که چه چیز را قربانی کنیــم و چه چیز را قربانی نکنیم.
آیا هر مفهومی همان معنی اســت یــا معنی با مفهوم فرق دارد؟ شــاید بســیاری از مردم بین 
مفهوم و معنی تفاوت قائل نباشــند. هر مفهومی معنی دارد، حــاال از مفهوم به معنی برویم 
یا در حــد مفهوم بمانیــم؟ معنــی »الیتناهی« گســترده اســت و الیتناهــی ســالک می طلبد و 
شــما برو به دنبال معنی. از یــک معنی بــه معنی دیگر و ایــن مراتب قرب حق تعالی اســت، 
معنی مــی رود و شــما را می برد، حتی اندیشــه، اندیشــه هم شــما را می برد. هر کجا اندیشــه 
شــما هســت شــما آن جایید؛ اندیشــه دنبال معنی مــی رود. مــا باید تقــرب به خداونــد پیدا 
کنیم، قربانی یعنی قــرب به حق تعالی، یعنی نفس را ســر بریدن، پس برای نزدیک شــدن 

به خداوند باید شهوات را سر برید.
قرب که نزدیک تر شــدن اســت پایانی ندارد، پس تا ابد برو و نزدیک و نزدیک تر شــو، حتی 
آن وقتی که به جز خــدا را نمی بینی. شــما با هــر نماز، نفــس را قربانی می کنــی، قربانی یک 
بار نیســت، هــر لحظــه قربانــی اســت، قربانــی گاو نفــس کــه محلش وجود انســان اســت، 
کشتارگاه شهوات نفســانی وجود ماست. باید تیری در دســتمان باشد که حیوان شهوات را 

که هر لحظه سردرمی آورد را سر بُبریم، این قربانگاه نفس است.
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و  آموزه هـا  خاطره هـا،  از  سرشـار  اسـت  سـفری  حج گـزاری، 
آن  در  دوسـت  حریـم  راهیـان  مانندناپذیـر.  احسـاس هایی 
کنـده از معنویـت قـرار  دیـار - در مدینـه و مکـه - در فضایـی آ
می گیرنـد و ده هـا جریـان تاریخـی و خاطـره شـکوه زاد تاریـخ پیامبر)ص( 
و پیشـوایان دیـن در جانشـان زنـده می شـود. زائـر آن دیـار قـدس در کنـار 

کعبـه - ایـن خانـٔه همـاره اسـتوار بـر معبـر تاریـخ - یـاد خدا را بـا همه وجود احسـاس می کند 
و عشـق بـه اهلل را زمزمـه می نمایـد. عالمـان در ایـن هجـرت عظیـم ایـن  همـه را، دارنـد و 
دیدگاه های فرهنگی، اقتراح های علمی، نگرش های اجتماعی و سیاسی برای بهزیستی 

امت و سامان یابی هر چه بیشتر حیات سیاسی و فکری جامعه اسامی افزون بر آن ها.  

کــه مقصــود خــدا ایــن اســت کــه خــدا کعبــه را مایه نشــاط 
مــردم در امــور مربــوط بــه دیــن و دنیــا قــرار داده و ســبب 
جهــش آنــان بــه ســوی اهــداف و مقاصــد مــادی و معنوی 
آن هاست. مفّسر بزرگ مرحوم طبرســی می گوید: حج مایه 
برپایی حیــات مــردم و تجارت آن هاســت و به وســیله حج 
زندگانی آنــان تأمین می شــود و انواع برکت نــازل می گردد. 
گر مــا بخواهیم این جملــه را به زبان فارســی برگردانیم،  و ا
بایــد بگوییم کــه حج مایــه قوام زندگی مســلمانان اســت و 
مقصــود از زندگــی، اعــم از جهــات مــادی و معنوی اســت. 
بنابرایــن بایــد حــج تأمین کننــده کلیــه نیازهای مســلمین 
گردهمایــی عــالوه بــر تبــادل اطالعــات،  باشــد و در ایــن 
بــه یکدیگــر کمک کننــد و جامعــه اســالمی را با نقشــه های 
ع هجــوم بیگانه مصــون بدارند. کســانی  صحیح از هــر نــو
که عالقمندند حــج را به عنوان یک فریضــه دینی محض، 
ح کننــد، به ایــن آیه  مجــّرد از اغــراض بزرگ سیاســی مطــر

توجه نکرده و درباره آن درست نیندیشیده اند.
زائــران خانه خــدا و بالخــص اندیشــمندان که از هــر نقطه 
مرکــز  ایــن  وارد  مشــکالتی  و  اطالعــات  از  کوله بــاری  بــا 
می شــوند، باید پیش از برگزاری مراســم حج یــا پس از آن، 
در کنفرانس هــا و ســمینارهای مختلــف شــرکت کننــد و در 
خط مشــی اقتصادی، سیاســی و نظامی به مســلمانان فکر 
کننــد و عمــاًل ثابــت کنند که حــج مایه قــوام زندگی اســت و 
زندگی حقیقی بر این اجتماع ســنگینی می کند. از این رو در 
گــر مســلمانان آن را تــرک کنند مهلت  روایت آمده اســت: »ا

داده نمی شوند.«

چهبهرههاییازسفرحجمیتوانگرفت؟
ســفر حج یــک ســفر روحانــی، عبــادی و سیاســی اســت  که 
گر بــه زندگی  بهره های فــردی و اجتماعــی فراوانــی دارد. ا
کــه آن حضــرت از  کنیــم، می بینیــم  پیامبــر)ص( توجــه 
ماه های حــرام و از این اجتمــاع انبــوه بهره بزرگــی می برد. 
او در همــان اّیــام بــا ســران قبایل کــه به زیــارت خانــه خدا 
آمده بودند تماس می گرفــت و آیین خود را بــر آن ها عرضه 
می کــرد و رغبــت آن هــا را بــه آییــن خــود جلــب می فرمــود. 
حتــی مقدمــات ســفر آن حضــرت بــه یثــرب در همــان مکه 
ج بــا او  پی ریــزی شــد. هنگامــی کــه ســرانی از اوس و خــزر
گاه شــدند، بــه آیین  تمــاس گرفتنــد و از حقیقــت آییــن او آ

کــهبــهحــجمشــرفشــدیدچــه لطفــًابفرماییــدحضرتعالــیدرنخســتینســفری
احساسیداشتید.

نخســتین ســفر اینجانب در ســال 133۵ هجری شمســی بود و من مانند همه زائران خانه 
خدا، برای خود احســاس یا احساســاتی داشــتم. در میان آن ها همین را یادآور می شوم که 
حج آن ســال را - که بــرای اّولین بار اجتمــاع نژادهای مختلــف را از نقاط دوردســت جهان 
ع کنگره جهانی مســلمانان تّلقی کردم؛ زیرا آیین اســالم، آیین جهانی و  می دیدم - یک نو
ابدی است و چنین آیینی برای خود کنگره ســاالنه الزم دارد و بهترین مرکز آن مّکه مکرمه 
و اجتماع مســلمانان از نقاط مختلف جهان در آن جاســت. حاال این کنگره ســاالنه واقعًا اثر 

مثبتی داشت یا نه فعاًل درباره آن سخنی نمی گوییم.

بهنظرشماحجدراسالمچهجایگاهیدارد؟
درباره جایگاه حج در اســالم کافی اســت کمــی درباره ایــن آیه بیندیشــیم، کــه می فرماید: 
»َجَعَل اهَّلل الکعبة البیَت الَحرام قیامًا للّناس.« مفّســران در تفســیر این آیه یادآور می شــوند 

حج مایه قوام
 زندگی مسلمانان است

گفتگو با آیت اهلل جعفر سبحانی درباره حج

حجت اهلل مردانی
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71 مرداد    1۳9۷  |     ۳۴

او گرویده و ســال بعد شــش نماینده مبدل بــه ۷2 نماینده 
از یثــرب شــد کــه مقدمــات مســافرت حضــرت را بــه مدینه 

فراهم ساخت.
کرم)ص( کــه بگذریم، ســاالر شــهیدان حضرت  از پیامبــر ا
حســین بن علی)ع( در منا از اجتماع صحابه و تابعین بهره 
گرفت و آن کنگره را به معنای واقعی تشــکیل داد و در یک 
کــم زمــان را اســتیضاح کــرد و فرمود:  ســخنرانی جامــع، حا
شــما پــس از تفــرق از ایــن منطقــه پیام هــای مــرا بــه دیگــر 
مســلمانان برســانید و ســخنرانی حضــرت در منــا در یــک 
اجتمــاع باشــکوه هشــتصد نفــری بود کــه اعضــای آن ها را 
صحابه و تابعین تشــکیل مــی داد و در تاریخ معروف اســت 

و سخنان آن حضرت ضبط شده است.
فــرزدق از آن اجتمــاع انبــوه بهــره گرفــت و امام ســجاد)ع( 
مهمــی  تأثیــر  زمــان  آن  در  او  اشــعار  و  کــرد  معرفــی  را 
کــی اســت کــه نطفــه انقالب ها و  داشــت. متــون تاریــخ حا
کمــان جائر، در خود مکه بســته شــده  پرخاشــگری ها بر حا
و از همان جا رهبری می شــد. در عصر ائمه)علیهم الســالم( 
شــناخت امام به وســیله همیــن اجتماع انجــام می گرفت و 
شــیعیان از طریق پرســش و تماس با نزدیــکان امامی که از 
کنون باید از این  جهان رفته، امام بعدی را می شــناختند. ا
اجتمــاع میلیونی که واقعــًا نمایندگان مســلمانان جهان در 
آن جا گــرد می آیند بهــره بزرگ تــری گرفت، ولی متأســفانه 
ع بهره گیری که خــط آن را نظام مقــدس جمهوری  این نــو
بــا مشــکالتی  اســت  کــرده  ترســیم  اخیــرًا  ایــران  اســالمی 

روبه روست.

کــنومواقــفحــجصــورت چــهتغییــروتحولــیدراما
گرفتهاست؟

همان طــور کــه یادآور شــدم، نخســتین ســفر من بــه زیارت 
خانــه خــدا در ســال 133۵ بــود. بعدها کــه به طور مکــّرر به 
زیــارت ایــن مواقــف و مشــاهد مشــرف شــده ام، دگرگونــی 
عجیبــی در آثار اســالمی مشــاهده کــرده ام و بایــد آن را یک 
ع تــراژدی و ســوگنامه بنامــم و آن ایــن کــه امــروز تحت  نــو
پوشــش توســعه مســجدالنبی و مســجدالحرام، کلیــه آثــار 
کــی از اصالــت ایــن دیــن اســت، به دســت  اســالمی کــه حا
کلنگ ویرانگران ســپرده شــده و چیزی از آثار باقــی نمانده 
گرچــه از هفتاد ســال قبــل به تخریــب قبــاب ائمه  اســت. ا
کــه  کــز پرداخته انــد، اّمــا قســمتی از آثــار  بقیــع و دیگــر مرا
در نظــر آن ها شــرک نبــود تــا اواخر باقــی مانــده بــود؛ مانند 
مولدالنبــی در مکــه و خانــه بنی هاشــم در مدینه و مدرســه 
امام صــادق در محله بنی هاشــم و غیــره. این هــا بناهایی 
کــرده و تبــرک  کــرارًا آن هــا را زیــارت  کــه اینجانــب  بودنــد 
جســته بــودم، اّمــا اخیــرًا تحــت عنــوان »توســعه!« همــه 

این ها نابود شده و به صورت مصّلی درآمده است.
کســی مخالف بــا توســعه مســجد نیســت. مســلمًا آن ابنیه 
پاســخگو  امــروز  مســلمانان  بــرای  مســجدین،  گذشــته 
نیســت، ولــی در عیــن حــال می تــوان میــان ایــن دو هدف 
کــرد.  آثــار و اصالت هــا( جمــع  )توســعه مســجد و حفــظ 
در این جــا نکتــه ای را یــادآور می شــوم و آن این کــه آییــن 

مســیح)ع( امــروز در جهــان غــرب بــه صــورت افســانه ای 
درآمده؛ زیــرا اثــر ملموســی از مســیح در دســت نیســت. نه 
قبر خــود و نه مادرش و نــه حواریین معین نیســت و کتاب 
او نیــز دســتخوش تحریــف گشــته و چهــار انجیــل رســمی 
بــه ضمیمــه 20 انجیل غیر رســمی به وی منتســب اســت. 
امروز جوانــان غرب به ایــن آییــن از دیده تردیــد می نگرند 
و بــا خــود می گویند آیــا واقعــًا مســیحی، مریمــی، دعوتی و 
حواریینــی وجود داشــته اند؟ یا همگی شــبیه افســانه لیلی 
و مجنــون و شــیرین و فرهــاد اســت کــه مــرور زمــان آن هــا 
را ســاخته و بــه عنوان دیــن بر مــا تحمیل شــده اســت؟! و 
به حــق جــا دارد که آنــان بــه چنیــن آیینــی از دیــده تردید 
ع اصالــت و آثــاری از آن ها در دســت  بنگرنــد؛ زیــرا هیچ نــو
گر قرآن مــا از چنین پیامبــر و زندگانــی او گزارش  نیســت و ا
نمی کــرد، مــا نیــز در وادی حیــران به ســر می بردیــم. ولــی 
افتخار مســلمانان این اســت که آثار باقــی مانــده از پیامبر 
کرده انــد و بــه جهانیــان می گوینــد:  کتبــًا حفــظ  را عینــًا و 
هان! ای مــردم، متجــاوز از چهــارده قرن قبل شــخصیتی 
واال از میــان قریــش و از بیــت بنی هاشــم مدعی نبوت شــد 
که این جــا زادگاه اوســت و ایــن نقطــه مرکز نــزول وحی به 
او اســت. ایــن منطقــه آرامــگاه یــاران اوســت و در این جــا 
ک ســپرده شده اند و در این جا  فرزندان و همسران او به خا
نبردهــای خونین موحدان با مشــرکان انجام گرفته اســت 
و ایــن نامه هــای تبلیغــی او و لباس هــا و تــار موی اوســت. 
گر بنا باشــد تمام ایــن آثار را به دســت تخریب بســپاریم  و ا
و تحــت عنــوان »مبارزه بــا شــرک!« یا بــه عنوان »توســعه 
مســجد!« همه را نابــود کنیم، چیــزی نمی گــذرد که برای 
نســل های آینده، اســالم و دعــوت پیامبــر، همــان رنگ را 

می گیرد که آیین کنونی مسیح گرفته است.
در اهمیت این مســئله همین بــس که مســلمانان تا دیروز 
خانــه میزبــان او )ابوایــوب انصــاری( را بــه همــان شــکل 
حفــظ کــرده، حتــی قبــر پــدر او را در شــهر مدینــه محفــوظ 
نگهداشــته بودند. ولی متأســفانه هر دو با کلنگ وهابیت 
ک یکســان شــد و قبــر عبــداهَّلل در میــان مصّلــی قرار  بــا خــا
گر وارد  گرفته و از خانــه میزبان پیامبر اثری نیســت. شــما ا
شــهر پاریس شــوید خواهید دید کــه دروازه کهن این شــهر 
که مربوط به پانصد ســال پیش است، محفوظ مانده و آن 

را نشانه اصالت و تمدن دیرینه خود می دانند.
بایــد عــرض کنــم کــه نظــام وهابــی نســبت بــه ســایر آثــار 
باستانی حجاز، نظر ســوئی ندارد و از آن ها حمایت می کند 
و حتــی قلعه هــای خیبــر در مســیر تبوک بــه مدینــه، تحت 
عنوان آثار باستانی محفوظ است و آن ها را با شرک مباین 
تلقــی نکــرده و لوحه هایــی بــر نقــاط مختلــف قلعه هــای 
یهودیان در خیبر و غیــر خیبر منصوب اســت. ما در این جا 
به ســران ســلفی های موجود در حجــاز پیشــنهاد می کنیم 
که ســمینار بزرگــی تشــکیل دهنــد و از همــه علمای اســالم 
دعوت کننــد که خود یــا نماینــدگان آن هــا در این ســمینار 
شــرکت کنند و حــّد توحیــد و شــرک را در پرتو آیــات قرآنی و 
بررســی  احادیــث پیامبــر و نقطه نظرهــای ســلف صالــح 
کنند، شــاید از این طریق آب از جوی بیــرون رفته بار دیگر 

به جوی برگردد.

 ساالر شهیدان حضرت 
حسین بن علی)ع( 

در منا از اجتماع 
صحابه و تابعین 
بهره گرفت و آن 

کنگره را به معنای 
واقعی تشکیل داد 

و در یک سخنرانی 
جامع، حاکم زمان 
را استیضاح کرد و 

فرمود: شما پس از 
تفرق از این منطقه 

پیام های مرا به 
دیگر مسلمانان 

برسانید و سخنرانی 
حضرت در منا در 

یک اجتماع باشکوه 
هشتصد نفری بود 
که اعضای آن ها را 

صحابه و تابعین 
تشکیل می داد و 
یخ معروف  در تار

است و سخنان آن 
حضرت ضبط شده 

است
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دیــده آن اعمــال از کدامیــک در حــج عظمــت اوج
میشود؟

اعمال حج همگــی از عظمــت برخــوردار اســت و نمی توان 
یکــی را فاقــد عظمت دیــد. ولــی آن جا کــه معنویت بیشــتر 
ع  تجّلــی می کنــد، صحــرای عرفــات اســت؛ زیــرا یــک نــو
کــم  خاموشــی تــوأم بــا معنویــت و ذکــر و دعــا بــر زائــران حا
کــه نمــاز ظهــر اقامــه می گــردد  اســت. به خصــوص آن گاه 
و پــس از آن دعــای عرفه ســاالر شــهیدان در میــان انبوهی 
معانــی  می شــود.  تــالوت  مختلــف  نقــاط  در  زائــران  از 
تکان دهنــده آن دعــا آن چنــان بــه دل هــا جــال می دهد که 
افراد آمــاده را به پــرواز در ملکــوت درمــی آورد. در این حال 
گروهی را می بینــی که در دامنــه جبل الرحمه مشــغول راز و 
نیازنــد. این حالــت معنویت در دیگــر مواقع کمتر به چشــم 

می خورد.

حضرتعالــیوقتــیبــهمیقــاترســیدید،بهخصــوص
هنگاماحرامچهاحساسیداشتید؟

الن نمی توانــم بــه صــورت قطــع از آن احســاس یــاد کنم. 
گویــا دارای چنین احساســی بــودم که از یک زندگی دســت 
شســته، وارد زندگــی دیگــر می شــوم و کلیــه عالیــق خــود را 
کتفا  از گذشــته بریده و در زندگــی فقط بــه دو جامه ســفید ا
می کنــم، تو گویــی نمونــه ای از حضور در محشــر اســت که 

فقط با دو جامه به سوی حساب و کتاب روانه می شوند.

بــهمســجدالنبیومســجدالحرامچــه هنــگامورود
احساسیداشتید؟

و  مســجد  عظمــت  مســجدالنبی  بــه  ورود  هنــگام  بــه 
کــرد؛ ســاختمانی  مــرا غــرق در اعجــاب  ســاختمان آن، 
کــه از دوران عثمانی هــا باقــی مانــده و بعدهــا نیــز مرّمــت 
شــده اســت. مرحلــه بعــد چشــمم بــه مرقــد مقــدس خاتم 
محفــوظ  خاصــی  شــکل  بــه  کــه  افتــاد  پیامبــران)ص( 
مانده و اطــراف آن، بیت فاطمه)س( نیز به شــکل ســابق 
نگهــداری شــده اســت. مرحلــه بعــد چشــمم بــه محــراب 
اندازه گیری هــا  دقیق تریــن  بــا  امــروز  کــه  افتــاد  پیامبــر 
نمی تــوان در آن خدشــه ای ایجــاد کــرد. درســت محاذی 
کعبــه اســت. و در آن زمــان پیامبــر گرامی بــا الهــام از عالم 
وحــی از بیت المقدس رو بــه کعبه توجه کــرده و به نحوی 
ایســتاده اســت که صددرصد محــاذی کعبه می باشــد. در 
مراحل بعد خاطرم آمد این مســجد پایگاه علمی و سیاسی 
و اقتصــادی مســلمانان در عصــر پیامبــر و پــس از او بــود و 
در همیــن مســجد وحــی نــازل می شــد و پروانه های شــمع 
هدایــت پشــت ســر حضرتــش نمــاز می گزاردنــد، ولــی در 
عین حــال این نشــاط و شــادابی با انــکار روحی توأم شــد، 
آن گاه که خاطــرم آمد بیت زهرا کــه متصل به مســجد بود 
مــورد هتــک و جســارت قــرار گرفتــه کــه تاریــخ بازگوکننده 
آن اســت. بــه هنــگام ورود بــه مســجدالحرام جملــه ای را 
که زائــران خانــه خــدا می گوینــد تــکان عجیبی به انســان 
می دهــد، آن جــا کــه می گوینــد: »الهــی البیــت بیتــک و انا 

ضیفک.«

زائرانخانــهخداعالقــهخاصیبــهزیارتمزارشــریف
بقیع،بهخصوصائمهاربعهدارنــد،حضرتعالیوقتی
موفقبهزیارتآنبزرگوارانمیشــویدچهاحساســی

پیدامیکنید؟
خداوند در قرآن بیوتی را رفیع شــمرده و مــردم را به تکریم 
آن بیوت دعــوت کرده اســت. آن جا کــه می فرمایــد: »فی 
ن اهَّلل اْن ُتْرَفــَع َو ُیْذِکَر فیها اْســُمُه یســّبح لــه فیها  بیــوت أّذِ
بالغــُدّو والصال« این بیــوت رفیع که بایــد در تکریم آن ها 
کوشــید، غیــر از مســاجد اســت. اصــواًل در قرآن »مســجد« 
داریم و »بیت«؛ درباره مســجد می گوید: »لمســجٌد اسّس 
علــی التقــوی مــن اّول یــوم أحــّق أْن تقــوم فیــه« در حالی 
که دربــاره بیــوت می گویــد: »لجعلنــا لمــن یکفــر بالرحمن 
لبیوتهــم ُســُقفًا مــن فّضــة« بنابرایــن نبایــد بیــوت را بــه 
مســجد تفســیر کرد، حتی پــس از نزول ایــن آیه، ابــی بکر 
در حالی که به خانــه فاطمه)س( اشــاره می کــرد از پیامبر 
پرســید: آیــا ایــن خانــه هــم از همیــن بیــوت رفیع اســت؟ 
پیامبــر)ص( در پاســخ فرمــود: »نعــم مــن افاضلهــا؛ ایــن 
گــر مدفــن ائمــه اهل  خانــه از برتریــن آن هاســت.« پــس ا
بیــت، خانه هــای آن هــا باشــد، بایــد تحــت عنــوان ایــن 
گــر در غیــر خانه هــای خود به  آیه، از آن هــا احتــرام کرد و ا
ک ســپرده شــده باشــند زیــارت آنــان مشــمول روایات  خــا
زیارت اســت که پیامبر فرمود: »زوروا القبــور فانها تذکرکم 

الخرة«.
ع تقدیر  عالوه بر این، حضــور در مراقد ائمــه بقیع، یک نــو
و احتــرام  از شــخصیت آن هاســت. و درود بــر آن هــا، درود 
بر واالترین انسان هاســت کــه نمونه هــای آن در قرآن وارد 
شــده اســت. چنان کــه می فرمایــد: »قــل الحمدهَّلل و ســالم 
علــی عباده الذیــن اصطفــی« و نیــز می فرماید:»ســالم علی 
نوح فی العالمین، ســالم علی ابراهیم، ســالم علی موسی و 

هُرون، سالم علی آل یاسین«.
گــر مــا در میــان درود، بــه ذکــر اوصــاف و کمــاالت آنــان  و ا
برمی خیزیم در این قســمت، از قــرآن پیــروی کرده ایم که 
مــردان الهــی را بــا صفــات برجســته یــاد می کنــد، چنان که 
و  الخیــرات  فــی  یســارعون  کانــوا  »انهــم  می فرمایــد: 
گــر آنــان را برپادارنــدگان نمــاز و  یدعوننــا رغبــًا و رهبــًا.« و ا
کننــدگان زکات توصیف می کنیم، در این قســمت نیز  عطا
از قــرآن پیــروی می کنیــم کــه گروهی را بــه این صفــت یاد 
کرده اســت: »و کان یأمر أهلــه بالصلوة و الزکــوة و کان عند 

رّبه مرضّیًا«
و نیــز می فرمایــد: »رجــال التلهیهم تجــارة والبیــع عن ذکر 
کلیــه زیارتنامه هــای  اهَّلل و اقــام الصلــوة و ایتــاء الزکــوة.« 
پیشــوایان اســالم یا درود بــه روان آن هاســت، یــا توصیف 
زندگی آنان، به نحوی که بیان شــد و خود قرآن این کار را 

درباره دیگران انجام داده است.
کتاب آسمانی برای ما اسوه اســت و نباید از آن کنار برویم، 
گر خدا بــر چنیــن شــخصیت هایی درود می فرســتد و یا به  ا
توصیــف زندگــی آنــان می پــردازد، چــه مانعــی دارد مــا نیز 
بــه آنــان درود بفرســتیم و آن ها را بــه همان نحــو توصیف 

کنیم.

خداوند در قرآن 
بیوتی را رفیع شمرده 

یم  و مردم را به تکر
آن بیوت دعوت 
کرده است. آن جا 

که می فرماید: »فی 
ن اهلل اْن  بیوت أّذِ

ُتْرَفَع َو ُیْذِکَر فیها 
اْسُمُه یسّبح له فیها 

بالغُدّو واآلصال« 
این بیوت رفیع 

یم  که باید در تکر
آن ها کوشید، غیر از 

مساجد است
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خردمندی و همســو بــا منطق اســت، ولی در مقابــل، فردی 
است که در برابر قانون شورش می کند که پسندیده نیست. 
گونه هــای تســلیم را جــدا می کنیــم متوجــه  کــه  هنگامــی 
می شــویم که تســلیم بــا تداعی منفــی تنها یکــی از انــواع آن 
است که باید از دیگر معانی جدا شــود و این تسلیم در ارتباط 
با خــدا هــم مطلــوب نیســت و عبــاده العبیــد می شــود. بین 
»َاســِلم« و »َاســَلمُت« فاصلــه  بســیاری اســت. ابراهیــم)ع( 
گاهانــه و ارادی  پرسشــگر اســت و تســلیمش یــک فرآینــد آ

است.
کــه ذبــح  ح شــد  حــال بــا نظــر بــه این کــه در مباحــث مطــر
اســماعیل کاری عاشــقانه بــود، ممکن اســت برخــی به این 
مسئله صورتی عقالنی دهند و اذعان دارند که اتفاقًا این کار 
کاماًل عاقالنه بوده اســت و با توجه به عــرف و فرهنگ مردم 
آن زمــان، قربانی کــردن فرزنــد بــرای خدایان مرســوم بوده 
اســت و این مســئله تنها بــرای مــا دور از ذهن اســت. بــا این 
وجود بنــده معتقدم کــه این گونه نیســت و عقل و عشــق در 
ابراهیم جمع شــده اند؛ به ســبب این که در قرآن آمده است: 
ــوَن...«، یعنی شــما  ــا ُتِحّبُ ــی ُتْنِفُقــوا ِمّمَ »َلــْن َتناُلــوا اْلِبــّرَ َحّتَ
نمی توانید به درجات باالی رشد اخالقی برسید مگر از آنچه 

دوست می دارید، بگذرید.
پس یک راه نیکوشــدن این اســت که از عالیقتــان بگذرید و 
گر این گونه شــود به آن  آن ها برای شــما هدف نباشــند، که ا
رشــد نمی رســید و ایــن قانون رشــد اســت؛ یعنی شــما در حد 
وابســتگی هایتان می مانیــد و باالتــر نمی روید. دیگــر این که 
خداوند در نظام اندیشــه  اســالمی باالترین حد رشــد و کمال 
اســت. ایمــان واقعــی جایــی اســت کــه شــما بــه خدا عشــق 
...«، در نهایــت جمــع  ــا هَّلِلَِّ َشــّدُ ُحّبً

َ
ذیــَن آَمُنــوا أ

َ
بورزیــد: »اّل

این دو این می شــود که رســیدن به آن بام، در گرو گذشــتن 
از ایــن پله هاســت و بایــد آن هــا را زیر پا گذاشــت و گذشــت. 
ابراهیم)ع( خواهان رشــد اســت و این رشــد در گرو گذشــتن 
از تعلقــات اســت و گذشــتن از تعلقــات یکــی پــس از دیگری 

سخت تر می شود.

 در وجود حضرت ابراهیم)ع( تسلیم عاقالنه و عاشــقانه همراه یکدیگر شده اند. ابراهیم)ع( 
 َمن َســِفَه َنْفَســُه« و هم ســمبل 

َ
ــِة ِإْبَراِهیَم ِإاّل

َ
ّل هم ســمبل عقالنیت اســت »َو َمن یْرَغُب َعن ّمِ

عشق، هنگام ذبح فرزندش. مطلوب این اســت که این دو صورت مالزم هم باشند؛ هرچند 
می توان جدایی هم متصور شد، اما این جدایی حالت خوبی نیست. 

عاشق هایی که دیوانه وار عشق می ورزند، قدرت تشــخیص ندارند و دچار التهاب شده اند و 
در نتیجه حال خوبی ندارند. هنگامی که عقل همراه عشــق باشــد، بدین معنا که شــناخت 
خ می دهــد. هنگامی کــه خداونــد می فرماید:  و گرایــش در هــم بپیچنــد، تســلیمی ایــده آل ر
که اصــاًل خداوند ترس آور نیســت،. در  »أســِلم«، خواهان بازداشــت ابراهیم)ع( نیســت، چرا
ع اول )تسلیم از روی ترس( باشد؛ ابراهیم)ع( فرمود: »ِإّنِی  نتیجه این تسلیم نمی تواند از نو
ْرَض.« روی آوردن به سوی پروردگار برای ابراهیم)ع( پس 

َ
ماواِت َو اْل ذی َفَطَر الّسَ

َ
ْهُت ِلّل َوّجَ

گاهانه و ارادی و نه تصادفی  خ داده و دارای فرایندی آ از پرسش ها و بررسی های بســیاری ر
ْهُت« یعنی »َاسلمُت.« و اتفاقی بوده است. »َوّجَ

ح می شــود که آیا تســلیم عاشــقانه و تسلیم  با بیان حالت مطلوب تســلیم، این پرســش مطر
عاقالنه با هم ســتیز و تضاد ندارند؟ در طول تاریخ این گونه جلوه داده شــده که این دو با هم 
در تضادند، اما می توان گفت قرآن بین این دو آشــتی برقرار کرده اســت. یکــی از ویژگی های 
شــخصیت ابراهیم)ع( جمع این دو تســلیم اســت، بدین معنا که عاقل ترین و در عین حال 
ع تسلیم دانست. ممکن  عاشق ترین فرد است و جمع این دو تسلیم را می توان عالی ترین نو
اســت تســلیم را مذمت کنند و شــورش را مدح کنند، اما باید دانســت که نه هر شورشی خوب 
اســت و نه هر تســلیمی بد. گاهی تسلیم ناشــی از قوت اســت. تســلیم در برابر خدا می تواند از 

روی ترس باشد که صورت خوشی ندارد.
ّجار،  حضرت علی)ع( حاالت عبادت را این گونه توضیح می دهند: »ِعبــاَدُة الَعبیِد، ِعباَدُة الّتُ
ِِعبــاَدُة الحــراِر.« عبادت بــرده وار؛ یعنــی تســلیم از روی ترس که پســندیده نیســت، عبادت 
گری های ســطحی و تســلیم برای پاداش و عبادت آزادگان؛  تجار؛ یعنی معامله گری، ســودا

عبادت برای شکر نعمت و به خاطر خدا.
 َرّبَ اْلعاَلمیَن...« )شــعرا/ ۷۷(، همه آن ها )بت ها( 

َ
ُهْم َعــُدّوٌ لی ِإاّل ابراهیم)ع( می گوید: »َفِإّنَ

دشمن من هســتند، مگر پروردگار عالمیان؛ یعنی آن ها می خواهند مرا از خویشتن تهی کنند 
و آزارم دهنــد )بدوشــند( و او )پــروردگارم( می خواهــد مــرا تعالی بخشــد )به دوش بکشــد( و 
این گونه است که خداوند را دوســت می دارد. این جاست که حریت انســان همراه با عبادت 
می شــود. این تســلیم حریــت آور اســت و البته نوعــی متناقض نماســت؛ بــه ســبب این که ما 
معمواًل فکر می کنیم تســلیم در برابر حریــت قرار می گیرد، حــال آن که گاهی حریــت ما در گرو 

تسلیم است و آن در جایی است که عقل و عشق می آیند و مالزم یکدیگر می شوند.
به عنوان نمونه، فرد قانون گرا، فردی تســلیم اســت، اما این تسلیم پســندیده است و نوعی 

تسلیم عاشقانه
تـــسلیـــم عـــاقالنـــه

دکتر خسرو باقری، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
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بـه طـور معمـول شـخص حج گـزار در روز ترویـه، روز هشـتم 
ذی الحجه احرام می بندد که شـب نهم را در سـرزمین عرفات 
بماند تا آن وقوف الزم را که روز نهم اسـت، درک کند. روز نهم 
را از زوال خورشـید )ظهر(، باید در سـرزمین عرفات بماند و در شـب دهم 
از عرفـات بـه مشـعر کـوچ نمـوده و در آن جـا بیتوتـه کنـد و روز دهـم، پس از 

طلـوع آفتـاب، از مشـعر بـه طـرف منـا حرکـت کنـد. آن گاه کـه وارد سـرزمین منـا شـد، قربانی، 
حلـق و رمـی جمـرات می کنـد. سـّر حـج در ایـن نیسـت کـه انسـان، اعمـال ظاهـری را -  چـه 

واجـب و چـه مسـتحب - انجـام دهـد. 

ورودی درب، اجازه ورود بگیرد، آن گاه به محضر وارد شود. 
حاجیان در روز نهم، به ســرزمین عرفــات می روند، در آن جا 
ع می کنند، دعا می خوانند و اجازه ورود به حرم را از خدا  تضر
مســئلت می کننــد، آن گاه لیاقــت یافته، وارد محــدوده حرم 
می شــوند. عرفــات پنــج ســّر دارد کــه در حدیث شــبلی آمده 

است: 
1. وقــوف در عرفات به این معناســت که انســان بــه معارف 
گاه شــود. بدانــد که خداونــد به همه  الهی واقف، عــارف و آ
نیازهای او واقف اســت و بــرای رفع همــه نیازمندی های او 
تواناست. خود را به خدا بســپارد و احساس کند که بنده او و 

محتاج اوست تا تنها او را اطاعت کند.
2. بایــد عارف شــود کــه ذات اقدس الهــی بــه صحیفه قلب 
گــر  گاه اســت و احاطــه کامــل دارد. ا او و بــه درون او و راز او آ
آدمــی بدانــد کــه قلــب او در محضــر و در مشــهد حق اســت، 
همان طوری که گناه با زبان، دســت و پا مرتکب نمی شــود، 
گنــاه خیالــی و فکری هــم نخواهد داشــت و آرزوهــای باطل 
بــه خــود راه نخواهــد داد. همان گونــه کــه حــرف باطــل بــر 
لب نــدارد و به کســی بــد نمی گوید، بــدی کســی را در دل نیز 
نمی طلبــد و ســرانجام همان گونــه کــه بــدن خــود را تطهیــر 

ک می سازد. می کند، قلبش را نیز از خاطرات آلوده پا
3. شایسته است کسی که در سرزمین عرفات به سر می برد، 
از جبل الرحمه باال رفتــه و دعای خاص آن را بخواند. ســاالر 
شهیدان، حسین بن علی)ع( در قسمت چپ آن کوه، رو به 
کعبه ایســتاد و آن دعای معروف را خواند. راز و ســّر باال رفتن 
از جبل الرحمه، این اســت که بداند خداونــد متعال برای هر 
گرچه رحمت خداوند  زن و مرد مؤمن، رئوف و رحیم است. ا
گیــر کل اســت؛ »رحمتــی وســعت کل شــیء«، اما  متعــال فرا

امیرالمؤمنیــن)ع( فرمودنــد: می دانیــد وقتی زائر و انســان حج گزار احرام بســت، چــرا باید به 
گر  ج از مرز حرم اســت و ا عرفات رود و بعد بیایــد کعبه را طواف کند؟ بــرای آن که عرفات، خار
کســی میهمان خداســت، ابتدا باید به بیــرون دروازه رود و آن قدر دعا و ناله کنــد تا الیق ورود 
به حرم شــود. بعد در عرفات، هم شــب و هــم روز، به خصوص روز عرفــه، دعای مخصوصی 
اســت و دعا، جزو فضایل برجســته و وظایف مهــم روز عرفه در ســرزمین عرفات اســت. نیز از 

فضایل برجسته آن روز، خواندن دعای عرفه ساالر شهیدان، حسین بن علی)ع( است.
ج از محدوده حــرم، آن قــدر دعا کنــد و خــود را تزکیــه و تطهیــر نماید تا  زائر ابتــدا بایــد در خــار
الیق ورود به مرز حرم شــود؛ از این جهت گفته اند کــه پیش از طواف، باید بــه بیرون دروازه؛ 
گــر میهمانی بخواهد بر بزرگــی وارد شــود، اول باید در بخش  یعنی عرفات رود؛ مثــل این که ا

سّر عرفه و عــــرفات
آیت اهلل جوادی آملی
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آن، والیت و رحمت عام اســت و در کنار این والیت و رحمت 
عامه، رحمــت خاص و ویــژه نیــز دارد که برای همه نیســت 
کتبها للذیــن یّتقــون« در  »رحمتــی وســعت کّل شــیء، فســأ
گیر اســت؛  بخــش اول آیه مشــخص فرمود کــه رحمتش فرا
)رحمتــی وســعت کل شــیء( و در بخــش دوم بیان کــرد که 
کتبها للذین یتّقون«  رحمتش به ســود متقین اســت؛ »فســأ
کــه رحمــت خــاص را شــامل  کــرده ام  فرمــود: بــر خــود الزم 
متقیــن ســازم، چنان که »کتــب ربکم علــی نفســه الرحمة«؛ 
ع  خداوند متعــال رحمت را بر خود الزم کرده اســت. از مجمو
دو آیــه، اســتفاده می شــود کــه خداونــد متعــال بر خــود الزم 
کــرده اســت رحمــت خــاص را بــه پرهیــزکاران دهــد. بــاالی 
جبل الرحمه رفتن، آدمی را به این سر و راز و رمز آشنا و عارف 
می کنــد که خداونــد متعال، رحمــت و والیت خاصــی دارد بر 
مــرد و زن باایمــان و مســلمان. طبیعــی اســت کــه وقتــی به 
این ســّر مزین شــد، آن را در رفتار، گفتار و نوشــتار خود پیاده 

می کند.
4. در ســرزمین عرفــات، منطقــه ای اســت بــه نــام »َنِمــره« 
که با عالمت هایی مشــخص شــده اســت. بــه فرمــوده امام 
ســجاد)ع( وقتــی بــه ایــن منطقــه از عرفــات رســیدید، راز و 
رمزش این است که بگویید: »خدایا! به چیزی امر نمی کنم 
مگــر آن که قبــاًل خــودم بــه آن عمل کنــم و مؤتمــر باشــم و از 
چیــزی نهــی نمی کنــم مگــر آن کــه قبــاًل خــودم از آن منزجــر 

باشم.«
هــر انســان مســلمانی وظیفــه دارد امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر کند. امر بــه معــروف و نهــی از منکر، یک حکــم فقهی 
دارد و یک سّر. حکم فقهی آن، این اســت که عالم به حکم 
گاهــی و از روی قصد  گر دیــد کســی از روی علــم و آ شــرعی، ا

و عمد حکمــی را رعایت نمی کنــد، بایــد او را راهنمایی کند. 
بدیهی اســت امــر به معــروف و نهــی از منکــر، غیــر از تعلیم، 

موعظه و ارشاد است.
در امر بــه معــروف و نهــی از منکــر الزم نیســت، خود انســان 
ک داشته باشد و یا متصف به عدالت گردد. عدالت  درون پا
شــرط امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیســت، بلکــه علــم، 
گاهی و احتمال تأثیر، از شــرایط آن اســت. اما با این همه،  آ
در ســرزمین عرفات راز و رمز امر به معروف و نهــی از منکر به 
عدالــت برمی گــردد؛ یعنی انســان آمر اســت باید قبــاًل مؤتمر 
باشــد و بگوید: خدایــا! آن چنــان توفیقی بر مــن عنایت کن 
که هرچه به دیگران به عنوان »امر به معروف« امر می کنم، 
ابتدا خــود بدان عمــل کرده باشــم و از آنچه دیگــران را نهی 
می کنــم، قبــاًل خــود از آن منزجــر شــده باشــم. آری در اســرار 
حج، عدالت شرط امر به معروف و نهی از منکر شمرده شده 

است.
کــه بــا عالمت هــای  ۵. منطقــه وســیعی اســت در عرفــات 
خاصی به عنوان »َنِمرات« مشــخص شــده اســت. حضرت 
ســجاد)ع( فرمود:  روز نهم که وارد ســرزمین عرفات شــدی 
گاه  و به این منطقه وســیع رســیدی، ســّرش آن اســت کــه آ
باشــی این ســرزمین، ســرزمین شــهادت، معرفــت و عرفان 
اســت و می داند کــه چــه کســانی بــر روی آن گام می نهند و 
با چــه انگیــزه ای آمده انــد و بــا چــه انگیــزه ای برمی گردند! 
گذشته از آن که خدا و فرشتگان هم شاهدند. خداوند تعالی 
این منطقه و این ســرزمین را شاهد اعمال شــما قرار داد؛ به 
طوری که خوب می داند شــما چه می کنیــد. زمین هایی که 
زیر پای زائران بیت خداوندی است، کاماًل می داند که زائر، 

حاجی و مؤتمر به چه نیت آمده و با چه نیت بازمی گردد.

وقوف در عرفات 
به این معناست که 

انسان به معارف 
الهی واقف، عارف 
گاه شود. بداند  و آ
که خداوند به همه 

نیازهای او واقف 
است و برای رفع 

همه نیازمندی های 
او تواناست. خود 

را به خدا بسپارد و 
احساس کند که 
بنده او و محتاج 

اوست تا تنها او را 
اطاعت کند
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   نماد فداکاری قهرمان توحید
یکی از اعمال حج در روز دهم ذى حّجة الحرام این اســت که 
حیوانی را در منا قربانی کنند و این یک فریضه مسّلم و دستور 
صریح اسالم اســت، لیکن یکی از اســرار آن زنده کردن خاطره 
کارى بزرگ مــرد الهی و قهرمــان توحید، حضــرت ابراهیم  فــدا

خلیل)ع( است.
کارى ابراهیم خلیل این اســت کــه خداوند براى  جریان فــدا
کارى وى به  تکمیــل روح و روان و اثبــات لیاقــت و پایــه فــدا
او دســتور داد تــا فرزنــد فوق العــاده عزیــز خــود را در ســرزمین 
»منــا« در راه خــدا قربانــی نمایــد - البّتــه ایــن فرمــان جنبــه 
آزمایشــی داشــت و براى اثبات شایســتگی آن مرد الهی بود و 
لذا، هنگامــی کــه وى آمــاده اطاعت گردیــد، دســتور آمد که 
به جاى فرزنــد خویش، گوســفندى را ذبح نماید. لــذا زائران 
خانــه خــدا بــا کشــتن گوســفندى در ســرزمین »منــا« خاطره 
کارى او را در دل هــا زنده  اخالص، قــدرت ایمــان و پایــه فــدا
کارى و  می ســازند و از ایــن رهگــذر بــه یکدیگــر درس فــدا
جانبازى می آموزنــد و گویا عماًل چنیــن می گویند که مرد خدا 
کســی اســت که در راه خــدا از همه چیــز بگــذرد - چنان که آن 
مرد بزرگ گذشت - این گوشه اى از اسرار قربانی در سرزمین 

»منا« است.

   عید اطاعت
عید قربان نماد بارز اطاعت پذیــری و تبعیت از خداوند متعال 
اســت. در عیــد قربان  کــه دومیــن عیــد اســالمی اســت، بعد از 
انجــام فریضه حــج توســط زوار خانه خــدا و به پایان رســاندن 
قســمت عمده این فریضــه، حاجیانی کــه در ِمنا هســتند عید 
می گیرند و ســایر مســلمانان نیز با آن ها هم صدا می شوند و آن 

را روز عید اعالم می کنند که آن هم عید اطاعت است.

ع فجر     قسم به طلو
در تبیین واژۀ »َواْلَفْجِر« )قســم به فجر صبحگاهان( و ارتباط 
عمیــق آن بــا فجــر روزعیــد قربــان بایــد گفــت منظــور از فجــر 
صبحگاهان، فجر صبــح روز عید قربان  اســت، چــرا که در آن 
هنــگام غوغــاى عجیبــی در مراســم حــج برپاســت، جمعّیــت 
ع فجر هســتند، و همه  حاضر در مشــعرالحرام، که منتظــر طلو
ع فجر  در حال راز و نیــاز با خداى خویش هســتند، پــس از طلو
اندکــی در مشــعر وقــوف کــرده، ســپس گــروه گــروه به ســمت 
منــا  حرکــت می کننــد؛ همچون ســیلی خروشــان و چشــمه اى 
جوشــان، می رونــد تــا در منــا  رمــی جمــرات، و ســپس قربانی، 
ع فجــر صبح روز  و پــس از آن تقصیر کننــد. آرى! قســم به طلو
عید قربان  که آن صحنه هــاى پرشــکوه و به یادماندنی در آن 

خلق می شود.

   تبلور تعظیم اسالم در کنگرۀ حج
عیــد قربــان از ویژگــی  خاصــی برخــوردار اســت کــه موجــب شــده اســت ایــن روز از عبادت های 
مهم الهی به شــمار آیــد. معظم لــه نقش کلیــدی عید قربــان را به عنــوان نماد عظمت اســالم و 
کنگرۀ عظیم حج را مــورد تصریح قرار داده و فرمودند: ما مســلمانان در ماه مبــارک رمضان روزه 
می گیریم و از گناه توبه می کنیم و در پایان مــاه نیز این توفیق افتخار را جشــن و عید می گیریم، 
زوار خانــه  خدا نیز مناســک حــج را به جا می آورنــد و بعــد از پایان مراســم عید می گیرند کــه البته 
برنامه هــای آن ها تنها برای خودشــان نیســت، بلکــه عظمت برای اســالم می آفریننــد و کنگره 

حج باعث عظمت جهان اسالم است.
عید قربان به عنوان ضیافت و مهمانی خدا انتخاب شده اســت، لذا در مراسم زیارت خانه خدا 
همه زوار مهمان ضیافت خدا هســتند که باید بعداز مهمانی خدا جشــن برپا کرد. لذا در اندیشۀ 
معظم له مســلمانان جهــان علی رغم این کــه در مکه نیســتند، ولی از عیــد قربان بهــره خواهند 
کی از انتقال تأثیرات بی نظیر  گرفت و جشن و شادی این روز را به پا می کنند، که این مســئله حا

ضیافت خداوند متعال در سرزمین وحی برای عموم مسلمانان است.

کاوی فلسفۀ وجودی عید قربان وا
آیت اهلل مکارم شیرازی

عید سـعید قربان به عنوان فرصتی مهم و کلیدی برای تقرب 
الی اهلل مطرح اسـت. عیدی که انسـان ها در سـایۀ عبودیت و 
بندگی، نغمۀ اطاعت از فرمان خدا را سر می دهند، لذا فرماِن 
خداونـد متعـال مبنـی بـر »ذبـح و قربانـی« در روز عیـد قربـان در سـرزمین 
منـا بـه نوبـۀ خـود متضمـن ذبـح نفـس و اهتمـام بـه تقـوا را بـه همـراه 

دارد. بدیهـی اسـت شـناخت ابعـاد و زوایـای عیـد قربـان در آموزه هـای اسـامی از جملـه 
ضرورت های انکارناپذیر است که باید به عنوان مهم ترین شاخصۀ بهره گیری مسلمانان 
گـردد. حـال بـرای تحقـق ایـن مسـئله شایسـته اسـت  از ایـن روز پرخیـر و برکـت مطـرح 
شـاخصه های وجـودی عیـد قربـان را مـورد واکاوی قرار داده و به عنوان گام مهم و اساسـی 
انسـان در راه جهـاد بـا نفـس و تحقـق »جهـاد اکبـر« مـورد توجـه قـرار دهیـم، زیـرا بسـیارى از 
ْکبِر« را به معناى روز عید قربان  تفسـیر کرده اند که مهم ترین روز در  مفّسـران »َیوَم اْلحّجَ األ
اّیـام حـج اسـت. روایاتـی کـه از اهل بیـت علیهـم السـام و اهـل سـنت نیـز نقل شـده این معنا 
را تأییـد می کنـد، از ایـن رو بـا ایـن تفاسـیر سـزاوار اسـت مهم تریـن مؤّلفه هـای وجـودی عید 

سـعید قربـان بـه مخاطبـان گرامـی ارائه گـردد.  
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   رضا به اوامر الهی
بــرای تدّبــر و تعّمــق در فلســفۀ وجــودی عیــد قربــان بایــد بــا 
مراجعه به قران کریم، روایات و اندیشه های مراجع و علمای 
اســالمی، به عمــق معرفتی ماجــرای حضــرت ابراهیــم)ع( در 
جریــان ذبــح حضــرت اســماعیل)ع( اهتمــام ورزیــد. صاحب 
تفســیر شــریف نمونــه در تشــریح و ترســیم ایــن مســئله مهــم 
و کلیــدی این گونــه فرمودنــد: ابراهیــم کــه بارهــا از کــوره داغ 
امتحــان الهی ســرافراز بیــرون آمده بــود، این بــار نیــز باید دل 
به دریا بزند و ســر بــر فرمان حــق بگــذارد، و فرزنــدى را که یك 
کنون نوجوانی برومند شــده اســت با  عمر در انتظارش بوده و ا
دســت خود ســر ببرد. لیکن از آن جا که آن حضرت برای فرزند 
13 ساله اش شــخصیت مســتقل و آزادى اراده قائل است، لذا 
می خواهد فرزند نیز در این پیکار بزرگ با نفس شرکت جوید و 

لذت تسلیم و رضا را همچون پدر بچشد. 
از ســوى دیگر فرزنــد هــم می خواهد پــدر در عــزم و تصمیمش 
کــن، بلکــه می گویــد هــر  راســخ باشــد، نمی گویــد مــرا ذبــح 
مأموریتــی دارى انجام ده، من تســلیم امر و فرمان او هســتم، 
و مخصوصــًا پدر را بــا خطاب »یــا ابــت!« )اى پــدر!( مخاطب 
می سازد تا نشــان دهد این مســئله از عواطف فرزندى و پدرى 
کم بر همه چیز است.  ســر ســوزنی نمی کاهد که فرمان خدا حا
معظــم لــه در ادامــه و در تفســیر چگونگــی پیــروزی حضــرت 
ابراهیــم)ع( و حضرت اســماعیل )ع( فرمودند: از ســوى دیگر 
پــروردگار  پیشــگاه  در  را  ادب  مراتــب  ابراهیــم)ع(  حضــرت 
بــه عالی تریــن وجــه نگــه مــی دارد، هرگز بــه نیــروى ایمــان و 
اراده و تصمیــم خویش تکیه نمی کنــد، بلکه بر مشــیت خدا و 
اراده او تکیــه می نماید و بــا این عبــارت از او توفیــق پایمردى 
و اســتقامت می طلبــد. و بــه ایــن ترتیــب هــم پــدر و هــم پســر 
کامــل  نخســتین مرحلــه ایــن آزمایــش بــزرگ را بــا پیــروزى 

می  گذرانند.

   رهایی از تعلقات نفسانی
لحظه هــاى حساســی فــرا رســید، فرمــان الهــی بایــد اجــرا 
می شــد، ابراهیــم)ع( کــه مقــام تســلیم فرزنــد را دیــد او را در 
آغــوش کشــید، و گونه هایــش را بوســه داد، و هــر دو در ایــن 
لحظه به گریه افتادند، گریــه اى که بیانگر عواطف و مقدمه 
شــوق لقاى خدا بود. قــرآن همین انــدازه در عبارتــی کوتاه و 
پر معنی می گویــد: »هنگامی که هر دو تســلیم و آماده شــدند 
ُه 

َ
ْســَلما َو َتّل

َ
ــا أ و ابراهیم جبیــن فرزنــد را بر خــاك نهــاد ... َفَلّمَ

ــُه ِلْلَجِبیِن « این 
َ
ِلْلَجِبیِن . بعضــی گفته اند منظور از جمله »َتّل

بود که پیشــانی پســر را بــه پیشــنهاد خــودش بر خــاك نهاد، 
مبادا چشــمش در صــورت فرزنــد بیفتــد و عواطف پــدرى به 
هیجــان درآیــد و مانع اجــراى فرمــان خدا شــود! به هــر حال 
ابراهیــم صورت فرزنــد را بر خــاك نهــاد و کارد را بــه حرکت در 
آورد... امــا کارد برنده در گلــوى لطیف فرزنــد کمترین اثرى 
نگــذارد... ابراهیــم در حیــرت فــرو رفــت بــار دیگــر کارد را به 
حرکــت درآورد ولــی بــاز کارگــر نیفتــاد، آرى ابراهیــم »خلیل« 
می گوید: ببر! اما خداوند »خلیل« فرمــان می دهد نبر! و کارد 
تنها گوش بر فرمان او دارد. این جاست که قرآن با یك جمله 
کوتاه و پرمعنــی به همه انتظارهــا پایــان داده، می گوید: »در 

ْن یا 
َ
این هنــگام او را ندا دادیــم کــه اى ابراهیــم؛ َو ناَدْینــاُه أ

ِإْبراِهیــُم ، آنچــه را در خــواب مأموریــت یافتی انجــام دادى؛ 
ْؤیا« هم به آن هــا توفیق پیــروزى در امتحان  ْقــَت الّرُ َقْد َصّدَ
می دهیــم، و هــم نمی گذاریــم فرزنــد دلبندشــان از دســت 
برود، آرى کســی که سر تا پا تســلیم فرمان ماســت و نیکی را 
به حد اعال رســانده جز این پاداشــی نخواهد داشــت. سپس 
می افزایــد: این مســلمًا امتحــان مهم و آشــکارى اســت »ِإّنَ 

هذا َلُهَو اْلَبالُء اْلُمِبیُن .«
در بعضــی از روایــات آمــده اســت هنگامــی کــه ایــن کار)ذبح 
فرزنــد( توســط حضــرت ابراهیــم)ع( انجــام گرفــت جبرئیــل  
کبــر! ... « و فرزنــد  کبــر اهَّلل ا )از روى اعجــاب( صــدا زد: »اهَّلل ا
کبر! ...« و پــدر قهرمان  ابراهیــم صــدا زد: »ال الــه اال اهَّلل و اهَّلل ا
کبــر و هَّلل الحمــد.« و ایــن شــبیه  گفــت: »اهَّلل ا کار نیــز  فــدا

تکبیراتی است که ما روز عید قربان  می گوییم.

   پاداش پیروزی در امتحان الهی
اما بــراى این که برنامــه ابراهیــم ناتمــام نماند، و در پیشــگاه 
کــرده باشــد و آرزوى ابراهیــم بــرآورده شــود،  خــدا قربانــی 
خداوند قوچی بزرگ فرســتاد تــا به جــاى فرزند قربانــی کند و 
ســنتی بــراى آینــدگان در مراســم »حــج« و ســرزمین »منــا« از 
خــود بگــذارد، چنان کــه قــرآن می گویــد: »مــا ذبــح عظیمی را 
فــداى او کردیــم؛ َو َفَدْینــاُه ِبِذْبــٍح َعِظیــٍم.«  بنابرایــن نه تنها 
خداوند پیــروزى ابراهیــم)ع( را در ایــن امتحان بــزرگ در آن 
روز ســتود، بلکه خاطــره آن را جاویــدان ســاخت، چنان که در 
آیه بعــد می فرماید: »مــا نام نیــك ابراهیــم را در امت هاى بعد 
باقی و برقرار ســاختیم؛ َو َتَرْکنــا َعَلْیِه ِفــی اْلِخِریــَن .ـ معظم له 
در ادامه می فرمایــد؛ در مرحلــه اول خداوند پیــروزى ابراهیم 
را در امتحــان بزرگــش تصدیق می کنــد، و کارنامــه قبولی او را 
امضا می فرمایــد، این خــود جزا و پــاداش بزرگی اســت، و این 
مهم ترین مــژده اى بــود کــه خداوند بــه ابراهیم داد، ســپس 
مســئله »فــدا کــردن ذبــح عظیــم« و »جــاودان مانــدن نــام و 
سنت او« و »درود فرستادن خدا بر او« را که سه موهبت بزرگ 
ح کــرده و آن را به عنــوان پــاداش نیکوکاران  دیگر اســت مطر

معرفی می کند.

   اسوه همه اعصار
یکی از نشــانه  هاى عظمــت این ذبح آن اســت که با گذشــت 
زمان، سال به سال وسعت بیشــترى یافته، و االن در هر سال 
بیــش از یك میلیــون به یــاد آن ذبــح عظیــم، ذبــح می کنند و 
خاطره  اش را زنده نگه می دارند... لذا خداوند متعال در قرآن 
کباز  کریم می فرماید: »ســالم بر ابراهیم، آن بنــده مخلص و پا
باد؛ َســالٌم َعلــی  ِإْبراِهیــَم ...« آرى، مــا این گونه نیکــوکاران را 

پاداش می دهیم »َکذِلَك َنْجِزی اْلُمْحِسِنیَن «
بنابراین باید گفت عید قربان نشانه ای است از این شاخصۀ 
کلیــدی کــه حضــرت ابراهیم)ع( »اســوه«اى شــد بــراى همه 
کبازان و عاشــقان دلداده  آیندگان، و »قدوه«اى براى تمام پا
کوى دوســت، و برنامــه او را به صورت ســنت حــج در اعصار و 
قرون آینــده تا پایان جهــان جــاودان گردید، او پــدر پیامبران 

بزرگ، او پدر امت اسالم و پیامبر اسالم بود.

عید قربان نماد بارز 
اطاعت پذیری و 

تبعیت از خداوند 
متعال است. در 

عید قربان  که دومین 
عید اسالمی است، 
بعد از انجام فریضه 

حج توسط زوار 
خانه خدا و به پایان 

رساندن قسمت 
عمده این فریضه، 
حاجیانی که در ِمنا 

هستند عید می گیرند 
و سایر مسلمانان 

نیز با آن ها هم صدا 
می شوند و آن را روز 
عید اعالم می کنند 

که آن هم عید 
اطاعت است
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گرامی تریـن سـرزمین هایند... در  بی تردیـد، حرمیـن شـریفین، شـریف ترین و 
این کـه کدامیـک بـر دیگـری برتـری دارنـد، سـخنان متفـاوت گفته انـد، اّمـا نقـل 
اجماع شـده اسـت که آن مقدار از خاک مدینه که جسـم مطهر رسـول خدا)ص( 
را در برگرفتـه، ازهمـه جـای دنیـا حتـی از کعبـه مشـرفه، اشـرف و افضـل اسـت و نیـز کعبـه 
مشـرفه از تمامـی زمین هـا؛ چـه مکـه و چـه مدینـه و چـه سـایر اماکـن دنیـا، اشـرف و افضـل 
است. در سطور ذیل با استفاده از کتاب »مکانة الحرمین الشریفین« موارد مشترک شرف 
و فضیلـت حـرم شـریف مکـی و حـرم شـریف مدنـی برشـمرده شـده اسـت. در ایـن مطلـب، 

ابتـدا، بـه اختصـار فضائـل مشـترک را بـر می شـماریم: 

3. مکــه زادگاه و نشــأت گاه پیامبــر)ص( اســت و مدینــه، 
هجرت گاه، رحلت گاه و آرام گاه او.

4. مّکه و مدینه هر دو حرم امن خدایند.
۵. هم مکه و هم مدینه به دستور خدا، حرم امن شده اند.

۶. »َحَرم« شــدن »مکه« و »مدینه«، هر دو به وســیله پیامبر 
خدا بوده است؛ مکه به وسیله حضرت ابراهیم)ع( و مدینه 

به وسیله حضرت محمد)ص(
۷. »مــکان« کعبه برای ابراهیــم)ع( برگزیده شــد و »مکان« 

مسجدالنبی)ص( برای پیامبر خاتم)ص(.
کــرد و حضــرت  بســیار دعــا  کعبــه  بــرای  ابراهیــم)ع(   .8

رسول)ص( برای مسجد مدینه.
9. »حّج« به ســوی مکه قرار داده شــد و »هجرت« به سوی 

مدینه.
10. بار سفر به ســوی مّکه و مدینه بســتن به ترتیب واجب و 

سنت است.
ثــواب نمــاز در مســجدالحرام و مســجدالنبی)ص( از   .11
همه جا بیشــتر و چندین برابــر - صد یا هــزار برابــر - جاهای 

دیگر است.

1. نخستین شــرافت مشترک آن اســت که هم نخستین و هم آخرین »مســجد« که به دست 
یک »پیامبر« بنا شــد، در مکه و مدینه اســت. کعبه نخســتین مســجدی اســت که به دست 
یک پیامبر؛ یعنی حضرت آدم)ع( ســاخته شــد و مســجدالنبی)ص( آخرین مســجدی است 
که به دست یک پیامبر یعنی حضرت محمد)ص( بنا گردید. و بدین سان آغاز مسجدسازی 

به دست یک پیامبر در مکه است و انجام آن به دست یک پیامبر در مدینه. 
2. مّکه »برون گاه راستی« و مدینه »درون گاه راستی« اســت. پیامبر)ص( با »صدق« از مکه 

»ِبدر آمد« و به مدینه »اندر آمد.«

51 فضیلت مشترک مکه و مدینه
محمد جواد حجتی کرمانی
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12. پیامبــر)ص( مکــه و مدینــه را از همــه جای دنیا بیشــتر 
دوست می داشت.

13. »ایمان« در هر عصــری، به مکه و مدینــه درمی پیچد و 
این دو شهر را احاطه می کند.

14. خــدا این دو شــهر را محّل قیام و برپا ایســتی بــرای ذکر و 
عبادت قرار داده است.

1۵. »مقام ابراهیم)ع(« در مســجدالحرام و »منبر پیامبر« در 
مسجدالنبی)ص( دو موجود بهشتی اند.

1۶. هرکــس وارد مکه یا مدینه می شــود، ســنت اســت که از 
مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( بیاغازد.

1۷. در هر دو شــهر ســنت اســت که دخــول و خــروج از دو راه 
متفاوت باشــد. این ســنت را رســول خدا)ص( پایه گذاشته 

است، چون خود چنین می کرد.
18. ســنت اســت کســی کــه شــبانه می خواهــد وارد مکــه یــا 
مدینه شــود، در حومه »شــهر اتراق« کند و روز وارد شــود این 
ُسّنت نیز از رسول خدا)ص( است که شــب وارد این دو شهر 

نمی شد.
19. پیامبــر)ص( بــر مــردم مّکــه منــت نهــاد و آنــان را آزاد 
ســاخت و نیــز از مســلمانان مدینــه خواســت که گناهــکاران 

انصار را عفو کنند.
20. به موجــب آیات قرآن و حوادث زمــان پیامبر)ص( اهل 
مکه از تجاوز به شــهر مدینه و نیز مســلمانان مدینه از تجاوز 

به مکه بازداشته شدند.

21. »مکه« به وسیله مردم »مدینه« فتح شد.
22. طواف به دور خانه کعبه و نیز زیارت مسجد پیامبر)ص( است.

نــزد  نمــاز  نیــز  و  مســجدالحرام  در   - حجراالســود  و  یمانــی  ُرکــن   - رکــن  ُدو  مســح   .23
»استوانه های« مسجدالنبی)ص( موجب ریزش گناهان است.

24. تکرار پی درپی ُعمره در »مکه« مستحب اســت و نیز نماز در مسجد ُقبا در مدینه معادل 
عمره شمرده شده است.

2۵. نماز در حجِر اسماعیل در مکه و نیز در روضه پیامبر)ص( در مدینه ثواب بی شمار دارد.
2۶. کار نیک و عمل صالح هم در مکه و هم در مدینه ثواب مضاعف دارد.

2۷. نوشیدن آب زمزم در مکه و نیز نوشیدن از آب چاهی در مدینه که »بئر بضاعه« نام دارد 
ُسّنت است.

ک و خرمای مدینه شفاست. 28. به موجب پاره ای از روایات، آب زمزم و خا
29. همان گونــه که آب زمــزم در مکه بــا پای »جبرئیــل« جوشــید، در مدینه آب از انگشــتان 

پیامبر)ص( جوشید.
30. همان گونه که آب زمزم را به این ســو و آن ســو می بردند و می برند، آب چاه های مدینه را 

نیز چنین می کردند و این بنابر منقول، سنت پیامبر)ص( بوده است.
31. همان گونه که »حجراالسود« را در مکه باید بزرگ داشــت، »منبر شریف پیامبر)ص(« را 
در مدینه، نیز باید بزرگ داشت و طبق روایت، نباید صدا را در نزد منبر رسول)ص( بلند کرد.

32. اهل مکه »اهل اهَّلل« و اهل مدینه »جیران رسول اهَّلل« نامیده شده اند.
33. فضائل مســجد خیــف در مکه )منا( و مســجد قبــا در مدینه با هــم برابــری می کنند. در 
روایت است که در مسجد خیف قبر ۷0 پیامبر و نماز در مسجد قبا معادل عمره است، افزون 
بر مساجد دیگر مدینه که همه دارای فضیلتند؛ مانند »مسجد القبلتین«، »مسجد الغمامه« 

)المصلی(، »مسجد الفتح«، »مسجد االجابة«، و جز این ها.
34. در مکه وادی »ُسَرر« و در مدینه وادی »عقیق« وجود دارد که برای هر دو مکان فضائل 

بسیار نقل شده است.
3۵. مطابق روایــات وارده هر مؤمنی که در مکه یا مدینه بمیرد، در قیامت در شــمار »آمنان« 

یعنی کسانی که دارای امان و امنیت هستند، محشور می شود.
کیــد فــراوان  3۶. زیــارت قبرســتان »ُمعّلــی« در مّکــه و قبرســتان بقیــع در مدینــه، مــورد تأ

پیامبر)ص( قرار گرفته است و روایات در این باره فراوان رسیده است.
3۷. طبــق روایــت، اهــل مکــه واهــل مدینــه، نخستین کســانی هســتندکه بــا پیامبــر)ص( 

محشور می شوند.
38. نخستین کسانی که پیامبر)ص( برای آنان شفاعت می کند، اهل مکه و مدینه اند.

39. در مکــه ســنگ و درخــت و کــوه بــر پیامبــر)ص( ســالم می کردنــد و در مدینه »اســتوانه 
َحّنانه« از فراق پیامبر)ص( ناله می کرد.

40. در مکه »ِحراء« و »ثبیر« و در مدینه کوه »اُحد« زیر پای رسول خدا)ص( برخود می لرزید.
41. پیامبر)ص( مّدت رسالت خود را طی دو دوران، در مکه و مدینه گذراند.

42. هجرت پیامبر)ص( از مکه به مدینه آغاز تاریخ مسلمانان شد.
43. سرودن شعر در مکه و مدینه و نیز در مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص( ُرخصت است.

کی هــای مردم در مکــه و مدینه کیفــر دو چندان  44. هرگونه گنــاه، مخصوصــًا احتکار خورا
دارد.

4۵. بــا آن که مکه و مدینــه حرم امــن الهی اند، ولــی ُمجرمان و بزهــکاران نه در مکــه و نه در 
مدینه از کیفر و اقامه حّد، مصون نخواهند ماند.

4۶. کسی که مردم مکه یا مردم مدینه را بترساند، کیفر ویژه و افزون خواهد یافت.
4۷. هرکس با »الحــاد« و ســتم وارد مکه یا مدینه شــود، به موجــب آیه قرآن در مــورد مّکه و 

روایات وارده در مورد مدینه، کیفر سخت خواهد یافت.
48. کسی که در مکه یا مدینه به بدعت یا الحاد گراید، کیفر مضاعف خواهد یافت.

49. مکــه و مدینه آخرین شــهرهایی هســتند کــه در پایــان جهان ویــران شــوند و در روایات 
است مردم مّکه و مدینه تا پایان جهان، مؤمن خواهند ماند.

۵0. هیچ گاه کفار بر این دو شهر مسلط نخواهند شد.
۵1. لشکریانی که بخواهند با این دو شهر بجنگند به زمین فرو خواهد رفت.



حجحج
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دعا هایی که انسان در این روز می خواند همه عروج دهنده، 
بینش آفریـن و کمال بخـش روح اسـت، مخصوصـًا دعـای 
عرفـه حضـرت امام حسـین)ع( که نمی توان رقائـق و معارف 
آن هـا را توصیـف کـرد. هـر جملـه از آن نـور اسـت کـه بـر باطـن شـخص 
می تابد و آن را روشـن می کند و کدورات و زنگارهای آن را زایل می سـازد 

و حیـات و سـعادت را تفسـیر می کنـد و نعمت هـای خـدا را بـر می شـمارد و قصـور و تقصیر آن 
را در ادای شـکر این نعمت ها شـرح می دهد که هر انسـانی در هر اوج از معرفت که باشـد از 
خوانـدن آن هـا لـذت می بـرد و خـود را در عوالم روحانی مشـاهده کـرده و هر دم حضور خود 
را در درگاه خداوند تعالی بیشتر می بیند. واقعًا جامعه ای که چنین ذخائر عرفانی و تربیتی 
را در اختیـار دارد بایـد از همـه اوضـاع و احـوال و برنامه هایـش نور و معنویت و بی اعتنایی به 

مـال و منـال و اعتبـارات دنیا ظاهر باشـد. 

   عافیت اخالقی
عافیت اخالقی عبارت از اّتصاف انســان به اخالق اســالمی 
اســت که در قرآن مجید و احادیــث مروّیــه از پیغمبر و ائمه 
 صلــوات اهَّلل علیهــم بیــان شــده اســت. مثــل صبــر، زهــد، 
تواضــع، صداقــت ســخاوت، شــجاعت، عدالــت، ترّحــم، 
حلم، عّفت، مــرّوت، حّریت، فتّوت، عفو و گذشــت، ایثار، 
صله رحم، رعایت حّق همســایه حق پدر و مادر، مواسات، 
احســان، انصــاف، کظــم غیــظ، صــدق وعــده، تفویــض، 
توّکل، رضا و تســلیم و ســایر صفات حمیــده و مکارم اخالق 
کــه در قــرآن مجیــد و احادیــث شــریفه و ادعیــه بــر آن هــا 
ترغیب و توصیه شــده اســت. و بر حســب حدیــث معروف: 
کــرم)ص(  ــَم َمــکاِرَم الخــالق« پیغمبــر ا »ِاّنمــا ُبِعْثــُت اُلَتّمِ

برای اتمام و آموزش کامل اخالق مبعوث شده است.
ع اخالق، تعالیم اســالم کامل  ترین و سازنده ترین  در موضو
اخــالق  علــم  کــه  هــم  از حکمــا  بســیاری  اســت.  تعالیــم 
وارد  عملــی  حکمــت  در  می نامنــد،  عملــی  حکمــت  را 
ع  نمی شــوند، زیــرا معتقدند بــا تعالیم اســالم در ایــن موضو

دیگر جایی برای کالم و مقال دیگران نیست.
کتاب های اخالق و اشــعار شــعرا و حکایاتی که از مســلمانان 
تربیــت شــده در مکتــب اســالم نقــل شــده، مســلمانان را در 
اخــالق به قــدری غنــی و صاحب افتخــار نشــان می دهد که 
کــرم)ص( که  باالتر از آن تصور نمی شــود. شــخص پیغمبر ا
ــَک َلَعلی ُخُلــق َعظیم«  خدا به او خطــاب فرموده اســت: »ِاّنَ
دارای عالی تریــن اخــالق انســانی بــود و یکــی از علــل عمده 
نفوذ دعوت آن حضرت در اعراب جاهلیت که تغییر عادات 
آن ها امری ناممکن به نظــر می آمد، همان اخالق کریمه آن 
حضرت بود. همچنین اهل بیــت آن حضرت امیرالمؤمنین 
و ســایر ائمــه طاهرین  علیه الســالم همــه نمونه اعلــی و مثل 
کمــل اخــالق انســانیت بودنــد که دوســت و دشــمن بــه آن  ا
اعتراف داشتند و این اخالق ســّر و رمز محبوبیت فوق العاده 

آن ها در قلوب مردم بود.

   عافیت عملی
و امــا عافیــت عملــی بــه ایــن اســت کــه انســان در اعمــال و 
کارهای خود؛ فردی، اجتماعی، سیاسی و مالی و همچنین 
ع  در عبادات و تکالیــف و فرایــض، رعایت کامل احکام شــر
مقّدس را کرده و نســبت بــه این دســتورات که عمــده آن ها 
در کتاب های فقه مدّون اســت، تعّهد کامل داشــته باشــد و 
از معصیت و مخالفت پرهیز کند و تقوا پیشه سازد و حتی در 
گر چه وعده گذشــت از آن هــا در صورت  گناهان صغیــره نیز ا
اجتنــاب از گناهــان کبیره داده شــده بپرهیــزد و چنان عمل 
کند که شــاعر در ایــن شــعر می گوید: »خــّل الذنــوب صغیرها 
و کبیرهــا فهــو التقــی* ُکــن مثــل مــاش فــی طریــق الشــوک 
تحذر ماتری*التحقــرن صغیــرة ان الجبال مــن الحصی؛ از 
گناهان کوچک و بزرگ پرهیز کن که این کار، تقوی اســت. 
ماننــد رونده ای بــاش کــه در یــک راه پــر از خــار، بــا احتیاط 
گام بر مــی دارد و هیــچ کوچکــی را حقیر مشــمار کــه کوه ها از 

سنگریزه ها تشکیل شده است. 

   سعادت دنیا و آخرت، مرهون عافیت
کــه حضــرت ســید الشــهداء)ع( در دعــای عرفــه از خداونــد  یکــی از مهم تریــن حوائجــی 
می خواهد، عافیت در بدن و دین اســت؛ »الّلهم .... َعاِفنی فی َبدنی و دینی« که هر کسی 

این دو نعمت خداوند را داشته باشد، سعادت دنیا و آخرت را دارا شده است.
عافیــت در بــدن، عبــارت از تندرســتی و ســالمتی از بیماری هــا، نقص های عضــوی و کمال 
استوای خلقت و آفرینش است که از نعمت های بزرگ خداســت که با توجه به انواع و اقسام 
گانه به شــمار می رود و غالب مردم از شکر این  امراض، ســالمتی از هر یک از آن ها نعمتی جدا
نعمت ها غافلنــد چون از خــود نعمــت غافلند، یــا اصــاًل آن را نمی شناســند؛ زیرا اطــالع بر این 
نعمت ها نیاز بــه اطالع وافــی و کامل در علوم متعــدده دارد که همه مربوط به جســم انســان 
ح ظاهره  از گوشــت، پوســت، اســتخوان، رگ، پیه، خون، مفاصل، ســلول ها، اعضا و جــوار
و باطنه است که به فرض این که کســی از این همه علوم مطلع باشــد، چون این علوم کامل 

نشده است باز هم از شناخت نعمت های خدا در این ارتباط و شکر آن ها قاصر است.

   عافیت دین و انواع آن
گر آن نباشد عافیت در بدن وســیله احتجاج  عافیت در دین که اهمّیت آن بیشــتر اســت و ا

بر عبد و اســتحقاق توبیخ و معاقبه زیادتر است بر سه قسم است: 

   عافیت فکری و اعتقادی
عافیت فکری و اعتقادی این اســت که شخص در شــناخت خدا و صفات و اسماءالحسنای 
او، در شــناخت مالئکه و مســائل نبّوت پیغمبران و وحی و امامت خصوصًا شــناخت حضرت 
کّل امــور  خاتم النبیــا )ص( و اوصیــا و خلفــای آن حضــرت و در شــناخت معــاد و خالصــه 
ک از بــدع و شــبهه ها باشــد و از خطــی کــه انبیا،  اعتقــادی، ایمانــش ســالم از انحرافــات و پــا
خصوصًا حضرت ختمی مرتبت)ص( ترســیم فرموده اند بیرون نباشــد و همه را با معیارهای 
صحیح عقلی و نقلی تحصیل کرده باشــد و به آنچه بر حضرت محّمد بن عبداهَّلل)ص( نازل 
شــده اســت؛ اعم از اصول یا فــروع ایمان داشــته باشــد که حتــی بــه جزئی ترین امــری از امور 
ع از فروع و احکام شــرعی و عملی، ایمان مطمئن داشــته باشــد و  اعتقادی و کوچک ترین فر
ع قرار دهد، بدیهی است گاه یک انحراف و انکار یک  میل نفس خود را در همه امور، تابع شر

ع مسّلِم دیِن اسالم، شخص را زیر سؤال برده و موجب کفر او می شود. موضو

روز عافیت خواهی 
از محبوب

نوشتار آیت اهلل صافی گلپایگانی درباره عرفه



عیـد غدیـر خـم بزرگتریـن عیـد شـیعیان معنا و مفهومـی ویژه بـرای مـا دارد. 
بـه مناسـبت فرارسـیدن ایـن عیـد سـعید در مطالـب پیش رو به تبییـن ابعاد 
حدیـث غدیـر پرداخته ایـم. گفتگـو بـا آیـت اهلل حكیـم درباره جایـگاه حدیث 
کمـال آن، عالمـه امینـی در بیـان  غدیـر، معنـا و مفهـوم خاتمیـت اسـالم و 
اسـتاد فاطمی نیا و بررسـی تاریخی واقعه غدیر از جمله مطالب این بخش 

هستند.

 معنای والیت در حدیث غدیر   امامت همچون نبوت باید از سوی خداوند 
تعییـن شـود   ترجمـان خاتمیـت اسـالم   روشـن تر از خورشـید   غدیـر قربانـی 

قدرت   

غدیر

۸۱
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حدیـث غدیـر از قطعی تریـن روایـات اسـامی و مصـداق روشـن حدیـث متواتـر 
اسـت، تـا آن جـا کـه محقـق بزرگ، عامه امینی، در کتـاب الغدیـر آن را از ۱0۲ نفر از 
صحابـه و یـاران پیامبـر)ص(، ۸۴ نفـر از تابعین و۳60 نفر از دانشـمندان و مؤلفان 
معروف اسـامی، با اسـناد و مدارک زنده نقل کرده اسـت. همچنین ۲6 نفر از دانشـمندان 

بـزرگ اسـامی را نـام بـرده که کتاب مسـتقلی دربـاره آن نوشـته اند.

خواســته اش برخواســته های آنــان مقــدم بــوده و پیــروی او 
بر همه واجب اســت. بعضــی از آن قراین و دالیل بــه قرار زیر 

هستند:
1. مســئله دوســتی علــی)ع( آن قــدر نگران کننــده نبــود کــه 
در آیــه تبلیــغ بــا آن لحــن داغ و تهدیدآمیــز بیــان شــود و 
پیامبر)ص( از افشــای آن احســاس خطر کنــد، بلکه منظور 
آیــه تبلیــغ چیــزی جــز ابــالغ والیــت و امامــت امیرالمؤمنیــن 

علی)ع( نبوده است.
2. مســئله دوســتی علی)ع( با همه مؤمنان مطلب پنهان و 
کید، بیــان، متوقف  پیچیده ای نبود کــه نیاز به آن همــه تأ
ســاختن آن قافله عظیم در وســط بیابان خشــک و سوزان، 
خطبه خواندن و گرفتــن اعتراف های پی در پــی از جمعیت 
داشــته باشــد، زیــرا اخــوت اســالمی و دوســتی مســلمانان با 
یکدیگر از بدیهی ترین مسائل اسالمی است که از آغاز اسالم 
وجــود داشــت و پیامبــر)ص( بارهــا آن را تبلیــغ کــرد و بر آن 
کید نمود؛ چنان که قــرآن به صراحت می گویــد: »مؤمنان  تأ
همه برادر یکدیگرند.« و »مردان و زنان مؤمن یار و دوستدار 
یکدیگرنــد.« پس منظــور پیامبــر)ص(، از این کارهــا، بیان 
مسئله بســیار مهم و اساســی بوده و آن عبارت است از اعالم 

والیت و امامت علی)ع( و انتصاب او به این مقام.
3. جملــه »ایهــا النــاس مــن اولــی النــاس بالمؤمنیــن مــن 
انفســهم« در بعضــی روایــات و جملــه »الســت اولــی بکم من 
انفســکم« در بیشــتر روایــات کــه پیــش از جملــه »مــن کنت 
مواله فعلی مواله« واقع شــده اند، هیچ تناســبی بــا بیان یک 
دوســتی ســاده یا معانی دیگــر ندارنــد، بلکه پیغمبــر)ص( با 
ایــن جمله ها می خواهــد مردم به همــان اولویــت و اختیاری 
کــه آن حضــرت)ص( نســبت بــه آنــان دارد اقــرار و اعتــراف 
کننــد. معنــای اولویــت پیغمبر)ص( این اســت که خواســته 

معنای والیت 
در حدیث غدیر

قنبرعلی حسینی

از نظر همه علمای شــیعه داللت جمله »من کنت مــواله فعلی مواله« بر امامــت امیرالمؤمنین، 
علی)ع( قطعی و روشن است، ولی بیشــتر علمای اهل سنت در این باره شک و تردید کرده اند. 
یکــی از عوامل این شــک و تردیدها این اســت که کلمــه »مولــی« در لغت معانی متعــددی دارد 
که بعضی از آن ها عبارتند از وارث، خویشــاوند، پسر، برادر، عمو، پســرعمو، پسرخواهر، داماد، 
همسایه، شــریک، تابع، هم پیمان، مهمان، ســرور، غالم، مالک، نعمت دهنده، نعمت داده 

شده، یار، یاور، دوست، متولی امور، ولی و سرپرست دینی.
بسیاری از نویسندگان اهل سنت »مولی« را در این جا به معنای »یار، یاور و دوست« گرفته اند. 
با این حال قرایــن و دالیل زیــادی وجود دارند بــر این که »مولــی« در این جا، به معنــای »ولی و 
سرپرســت دینی« اســت؛ یعنــی کســی کــه از طــرف خداوند مقــام والیــت و سرپرســتی بــر مردم 
دارد. معلوم اســت کســی که دارای والیــت بر مــردم باشــد، امــام و صاحب اختیار مردم اســت و 
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او بر خواســته مردم مقدم اســت و هرچه بگویــد و انجام دهد 
برای مردم حجت اســت، چون در حقیقت بر مــردم والیت و 

سرپرستی دارد.
بنابراین، همان گونه که در جمله پیشین صحبت از اولویت 
و والیــت پیامبــر)ص( اســت، در جملــه بعــد هم باید ســخن 
از والیــت و اولویت به همــان معنی باشــد تا ارتبــاط معنوی و 
جمله پیشین و پســین محفوظ بماند. پیامبر)ص( در جمله 
بعــد می خواهــد بگویــد: همــان اولویــت و اختیــاری کــه من 
نســبت به شــما دارم و پیشــوا و سرپرست شما هســتم، برای 

علی)ع( نیز ثابت است.
به این ترتیب معنای این چند جمله این اســت، چنان که در 
بیشــتر روایات آمده کــه پیامبــر)ص( فرمود: »آیا من نســبت 
به شــما از خودتان ســزاوارتر نیســتم؟« همه گفتند: هســتی. 
کــه مــن نســبت  آن گاه فرمــود: »همیــن ســزاواری و والیتــی 
به شــما دارم، علی)ع( نیــز دارد و پــس از من، او مــوالی همه 
مســلمانان و جانشــین مــن خواهــد بــود.« در ایــن حدیــث 
هیچ یک از معانی دیگر »مولی« غیــر از همان اولویت، والیت 
و امامــت منظور نیســت، چون معانــی دیگر در ایــن مقام بی 

تناسب است.«
4. یکــی از راه هــای تشــخیص مــراد متکلــم، فهــم عــرف و 
اهــل زبــان از کالم اوســت. در مورد حدیــث غدیر کســانی که 
در غدیرخــم حاضــر بودنــد و نیــز شــاعران، ادیبــان و لغویان 
همــه از کلمــه »مولــی« در این جــا »امــام و رهبر، سرپرســت و 
صاحب اختیــار« را فهمیده انــد، زیــرا مــردم در پایــان مراســم 
غدیــر بــه علــی)ع(، بــه عنــوان امیرالمؤمنیــن ســالم دادند؛ 
این مقــام را بــه او تبریــک گفتنــد و بــا او بیعت کرددنــد. این 
ســال م ها، تبریک هــا و بیعت ها از ســوی مردم، در ایــن واقعه 
تاریخــی، به خصوص تبریکی کــه ابوبکر و عمر بــه او گفتند، 
نشــان می دهــد کــه چیــزی جــز مســئله نصــب بــه خالفــت و 
امامــت نبوده که درخــور این گونه ســالم، تبریــک و تهنیت و 
بیعت باشــد؛ دوســتی ای که برای مســلمانان، به طور عموم 

ثابت است و اعال م آن نیازی به تبریک ندارد.
شعرا هم در اشعارشان »مولی« را به »امام، رهبر و سرپرست« 
معنــا کرده انــد. از جملــه آنــان حســان بــن ثابت اســت که در 
روز غدیر حاضر بود و در پایان مراســم، با اجــازه پیامبر)ص( 
حدیــث غدیــر را بــه نظــم درآورد و اشــعارش در حضــور آن 

حضرت خواند که از جمله ابیاتش این دو بیت است: 
فقال له قم یا علی فاننی

رضیتک من بعدی امامًا و هادیًا
فمن کنت مواله فهذا ولیه

فکونوا له اتباع صدق موالیا
پیامبر)ص( به علی)ع( فرمود: برخیــز ای علی که همانا من 
تورا به بعد از خودم امــام و رهبر انتخاب کــردم. پس هرکس 
من رهبر و سرپرســت اویم، ایــن علی)ع( ولی و رهبر اوســت. 

پس شما همه از سر صدق و راستی از او پیروی کنید.
صحابی بزرگ، قیس بن ســعد بن عباده انصاری هم از این 

دسته است که گفته:
و علی امامنا و امام

لسوانا اتی به التنزیل

یوم قال النبی: من کنت مواله
فهذا مواله خطب جلیل

علی)ع( امام ما و امام غیر ماســت. این را قرآن آورده اســت، 
در روزی کــه پیامبــر)ص( فرمــود: هــر کــه من مــوالی اویم، 
این علی موالی اوســت« و این خبر بســیار باعظمتی اســت. 
اهل لعنت نیــز »مولی« را در این حدیث به »ولی و سرپرســت 
و رهبــر دینی« معنا کرده انــد. ازهری و ابن منظــور می گویند: 
»الولی و المولی واحــد فی کالم العرب، المولــی له مواضع فی 
کالم العــرب: منها المولــی فی الدیــن و هو الولــی و ذلک قوله 
تعالــی. ذلــک بــان اهَّلل مولــی الذیــن امنــوا وان الکافریــن ال 
مولی لهــم ای ال ولی لهــم و منه قولــه)ص( من کنــت مواله 
فعلی مــواله ای من کنت ولیــه«؛ »ولی و مولــی در زبان عرب 
به یک معناســت. مولــی در کالم عرب در مــوارد متعددی به 
کار می رود، از جمله آن ها موالی در دین اســت که به معنای 
ع مولــی در ایــن کال م خداوند  ولی و سرپرســت اســت. این نو
آمده اســت: این )عاقبت نیک مؤمنان و عاقبت بد کافران( 
برای آن اســت کــه خداوند مولی و سرپرســت کســانی اســت 
کــه ایمــان آوردند، امــا کافــران موالیــی ندارنــد؛ یعنــی برای 
ع موالســت  کفار هیچ ولی و سرپرســتی وجود ندارد. از این نو
موالیی که در این فرمایش پیامبر)ص( آمده اســت: هرکس 
من موالی اویم، پــس علی)ع( موالی اوســت؛ یعنی هرکس 
من ولــی و سرپرســت اویــم، پــس علــی)ع( ولی و سرپرســت 

اوست.
ایــن تلقی عموم حاضــران، شــاعران، ادیبــان، لغت دانان و 
سایر عالمان حجت قاطع است بر معنایی که از واژه »مولی« 
در حدیث غدیــر اراده شــده اســت. با توجــه به ایــن قراین و 
دالیلی که ذکر شــدند، داللت حدیث غدیر بر والیت و امامت 
امیرالمؤمنین علی)ع(، برای صاحبان انصاف بســی روشــن 

است.

جمله »ایها الناس 
من اولی الناس 

بالمؤمنین من 
انفسهم« در بعضی 

روایات و جمله 
»الست اولی بکم من 

انفسکم« در بیشتر 
روایات که پیش از 

جمله »من کنت 
مواله فعلی مواله« 

واقع شده اند، هیچ 
تناسبی با بیان یک 

دوستی ساده یا معانی 
دیگر ندارند، بلکه 

پیغمبر)ص( با این 
جمله ها می خواهد 

یت  مردم به همان اولو
و اختیاری که آن 

حضرت)ص( نسبت 
به آنان دارد اقرار و 

اعتراف کنند
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آیـت اهلل شـهید محمدباقـر حکیـم کـه برخاسـته از خانـدان بـا 
فضیلت علم و اندیشـه بود، سـال ها ریاسـت مجلس اعای 
اسـامی عراق را برعهده داشـت. ایشـان پیش از شـهادت در 
گفتگویـی دربـاره عیـد غدیـر به ایـن رخداد مهم جهـان اسـام پرداخته و 
جنبه های تاریخی و عقیدتی آن را واکاوی نموده اسـت. بخش هایی از 

ایـن مصاحبـه برای شـما انتخاب شـده اسـت.  

»غدیرخــم« در بازگشــت از مّکــه، آخریــن منزلــی بود کــه جایگاه 
اقامت عموم حاجیان اســت و از آن پس راه ها گوناگون می شــد و 
جمع حاجیان از هم جدا می شدند. در چنین جایگاهی وحی الهی 
بر پیامبر فروآمد تا پیام این نصب و تعیین را به مسلمانان برساند: 
»یااّیها الرسول بّلغ ما انزل الیک من رّبک و ان لم تفعل فما بّلغت 

رسالته واهَّلل یعصمک من الناس« )مائده، ۶۷(
در پــی ایــن دســتور، پیامبــر)ص( بــه پاخواســت و فرمــان داد تــا 
حاجیانی که جلوتر در حرکت بودند برگردند و نیز در انتظار رسیدن 
دیگر حجاجی کــه در پی بودند مانــد. آن گاه پــس از اجتماع همه 
حّجــاج در آن ســرزمین، میــان آن مــردم ایســتاد و بــا آنان ســخن 
گفت و در ســخنان خویــش خالصــه ای از نقش پیامبــری، کارها 
و دســتاوردهای آن را بازگو کــرد و افزود که بــه زودی از میان مردم 
خواهد رفت و مردم را بــه گواهی بر خود و رفتــارش خواند و آن گاه 
امام علــی)ع( را بــرای خالفت تعییــن کــرد و از همه مردم بــرای او 

بیعت گرفت.
ایــن نمای اجمالــی حدیث غدیــر اســت و نقل هــای تاریخی این 
رخــداد بــزرگ، گرچــه در جهــات تفصیلــی و از نظــر واژگان بــه کار 
گرفته شــده در آن مختلف و گوناگون اســت، اّما همه این نقل ها 
به طور اتفاق در حــّد تواتر، این جملــه را در خود جــای داده اند که 
پیامبر)ص( فرمود: »من کنت مواله فهذا علّی مواله؛ هرکس را که 

من موالی اویم این علی موالی اوست.«

   جایــگاهحدیــثغدیــردرمیــاندیگــراحادیــثچگونــه
است؟

پس از ارائه این حدیث که مورد قبول همه شیعیان اهل بیت)ع( 
قرار گرفته و همه به مفاد صحیــح آن اذعان کرده انــد و نیز عموم 
محّدثــان و محقّقــان اهــل ســّنت بــدان تــن داده انــد و صّحت و 
درســتی آن راپذیرفته انــد، می توان جایــگاه ممتاز ایــن حدیث را 

ترسیم کرد و امتیازات این حدیث را بر دیگر احادیث برشمرد:
1. این حدیــث دربردارنده محتوای بلندی اســت کــه او را از دیگر 
احادیث والیی جــدا می ســازد. در حدیــث غدیر، والیــت و امامت 
امیرمؤمنان علی)ع( در سخنرانی پیامبر)ص(، در کنار مفاهیمی 
حّساس آمده اســت که هیچ حدیث دیگری همانند او نیست و از 

این دیدگاه حدیث غدیر شایسته بحث و بررسی است.
2. سند و شیوه نقل این حدیث از نظر حدیثی، تاریخی، کالمی و 
گیــری و راهیابی آن به ضمیر مــردم در میان  ادبی و همچنین فرا
روایاتی که اصل والیت را بازگو می کند بی مانند است. محققان، 
تواتر این حدیث را به اثبات رسانده اند و همه مسلمانان با هر فرقه 

و مسلکی که دارند به درستی این حدیث اعتراف کرده اند.
3. شــرایطی که ایــن رخداد در آن شــکل گرفتــه از ویژگــی خاّصی 
برخوردار است که مانندش را در موارد دیگر نمی یابید، چرا که این 
اجتماع بزرگ تنها برای بازگو کردن ایــن حدیث پاگرفت و هدفی 
دیگــر در کار نبــود. این اجتماع بــزرگ و شــیوه بیان این رســالت و 
پیام از ســوی پیامبر با توّجه به همگانی بودن آن مانندی ندارد، 
جز جریــان اعالم ســوره برائــت که قــرآن به آن اشــاره می کنــد :»و 
کبــر أّن اهَّلل برئ من  اذان من اهَّلل و رســوله الی الناس یوم الحّج ال
المشرکین و رســوله...« )برائت،3(؛ همان گونه که جایگاه اعالم 
برائت از مشرکان جایگاهی برجسته و ویژه است، جایگاه حدیث 
غدیــر و نصــب و تعییــن امــام علــی)ع( و گرفتــن بیعــت از عمــوم 

   حدیثغدیرروایتگرچهچیزیاست؟
حدیث غدیر حدیثی اســت که رخداد مهّمی را در تاریخ اسالم و مســلمانان بازگو می کند. این رویداد، 
کــرم)ص( به عنــوان خلیفه و جانشــین آن  همــان انتصاب علّی بــن ابی طالــب)ع( از ســوی پیامبر ا
حضرت و اخذ بیعت از همه مسلمانانی است که در آن سال همراه پیامبر)ص( به حج خانه خدا رفته 
و تبلوری از همه مسلمانان در آن زمان بودند. این حدیث را حدیث غدیر می نامند، چرا که این نصب 
کرم)ص( پس از بازگشت از حجه الوداع در سرزمینی نزدیکی»جحفه« که با  و تعیین به دست پیامبر ا

نام»غدیرخم« شناخته می شد صورت گرفت.

امامت همچون نبوت 
باید از سوی خداوند 

تعیین شود

گفتگو با آیت اهلل سید محمدباقر حکیم
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مســلمانان از چنین اوج و شــکوه بی مانندی برخوردار است؛ چرا 
که ایــن حدیــث در پایان زندگــی پیامبــر)ص( در زمانی اســت که 
رســالت اســالم کامل گردیده و دولت اســالمی همــه جزیرة العرب 
را زیر پــا گرفتــه و اّمت اســالم، نیرومند و نفوذناپذیر شــده اســت و 

پیامبر)ص( در چنین شرایطی با مردم وداع می کند.
آیه ســوم ســوره مائده که پس از گرفتن بیعت از عموم مسلمانان 
کملت لکم دینکم و  نازل شده به این حقیقت اشاره دارد: »الیوم ا

اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اإلسالم دینًا.«
4. این نصــب و تعیین برای خالفت پس از پیامبــر)ص( در غدیر 
تنها با گفتار روشن و گویای پیامبر)ص( شکل نگرفت و در قالِب 
اخبــار از یک حقیقــت مطــرح نشــد، آن گونه کــه در دیگــر روایات 
والیت و امامت مشــاهده می شــود، بلکه در حدیث غدیر خالفت 
امام علی)ع( به عنوان حکم و فرمان اجرا گردید و با گرفتن بیعت 
از عموم مســلمانان، تّعهــد، التــزام و پای بندی به اصــل امامت و 
والیت امام علی)ع( از سوی مسلمانان نیز اعالم شد. این نکته ای 
اســت برجســته و حّســاس که حدیث غدیر و رخداد مّهــم غدیر را 
از دیگر رخدادها و دیگر احادیــث والیت و امامت، جدا می ســازد و 

بدان برتری می بخشد.
۵. پیامبر)ص( بیم داشــت که مســلمانان به این بیعت پای بند 
نماننــد و ایــن بیعــت از ســوی مســلمانان در آینــده نقض شــود و 
این بیم او را بازمی داشــت تــا به ایــن کار مّهم که اهّمیــت آن را در 
شــکل دهی جامعــه اســالمی ضــروری می دانســت، تن ندهــد. او 
در این اندیشــه بــود که نقض این بیعــت، مســلمانان را به نقض 
اصل اسالم بکشــاند، ولی دســتور قاطع الهی مبنی بر لزوم اجرای 
حکم والیت و امامــت به انجام تکلیف الهی پیامبــر)ص( و بیان 
حقیقتی کــه کمال رســالت بــدان بســته بــود انجامیــد و خداوند 
وعده فرمــود که پیامبــر و رســالتش را حفــظ خواهد کــرد. دیدگاه 
پیامبــر)ص( دربــاره این واقعه سیاســی کامــاًل صحیح و درســت 
بود، چرا که مســلمانان این بیعــت را پس از گذشــت حدود هفتاد 
روز شکســتند و البتــه خداونــد وعــده خویــش را تحّقــق بخشــید 
و پیامبــر)ص( و رســالتش را حفــظ کــرد، چــرا کــه مســلمانان در 
ابتــدا یکپارچــه بیعــت کردنــد و همگان بــر التــزام به اصل اســالم 
و پیامبــری پای بنــد ماندند. آثــار و نصــب و تعییــن پیامبر)ص( 
همچنان استمرار یافت و امروز مسلمانانی که پای بند به آن بیعت 
نخستین در غدیر هستند، برجسته ترین گروه از مســلمانان را در 
ُبعد مســئولّیت پذیری و توان باالی شــکیب، پایــداری و بالندگی 
تشــکیل می دهند. این ویژگی ها در حدیث غدیر دیده می شود و 

در دیگر روایات و احادیث والیت و امامت نیست.

   مبنایاختالفاتدربارهحدیثغدیرچیست؟
بــه طــور اجمالــی می تــوان اختــالف شــیعه و ســنی را در ارتبــاط با 

حدیث غدیر در چند جهت خالصه کرد:
1. تــالش در جهــت از کار انداختــن ســند ایــن حدیــث بــا انــکار و 
نپذیرفتــن صــدور ایــن حدیث بــه کمک اســتدالل های سســت 
و بی اســاس )ماننــد اســتدالل های فخــر رازی(، و یا تشــکیک در 
صدور حدیث با این بیان کــه این حدیث ثابت یا متواتر نیســت، 
آن گونه که ابــن حجر هیثمــی، نورالدین حلبی، ابــن تیمیه، ابن 
حــزم اندلســی، عبدالحق دهلــوی و دیگــر متعّصبان اهل ســنت 
بدان گرایش پیدا کرده اند. اینان راه انکار اصل حدیث را راحت تر 

از انکار داللت آن یافته اند و برای فرار از محتوای روشــن و گویای 
حدیث که راه فرار را بر همه می بندد، به تشــکیک در اصل صدور 

حدیث و سند آن پرداخته اند.
2. درنگ و تأّمل در این رخداد، غفلت کردن از آن و سکوت عملی 
نســبت به حادثه غدیر با این هدف کــه آثار غدیر را محو ســازند و 
واقعّیت خارجــی مذهب خــود را حفظ کننــد؛ مذهبی کــه تن به 
خالفــت و جانشــینی امیرمؤمنــان علــی)ع( پــس از پیامبر)ص( 
نداده است. این گونه اســت برخورد بخاری، مســلم و دیگران با 
اصل حدیث، و همین گونه اســت حالــت عموم عالمان ســّنی در 

عمل به حدیث غدیر و پذیرش آن.
3. حذف بعضی از شــواهد لفظــی و قراین مهــّم حالی کــه درباره 
رخــداد غدیــر و حدیــث آن وجــود داشــته اســت؛ همــان شــواهد 
حّساسی که از آن در پاسخ به اولین سؤال شما گفتگو شد. تا آن جا 
کتفا کرده و  که ترمذی به همین گفته کوتاه و بریده و بی پیونــد ا
چنین آورده اســت: »قال رســول اهَّلل فی حدیث الغدیر: من کنت 
گر ما این نقل کوتاه را در کنار نقل مرحوم  مواله فهذا علّی مواله«. ا
طبرســی در»احتجاج« کــه داســتان غدیرخم را بــه تفصیل تمام 
با توّجه بــه همه پیوندهــا و قراین و شــواهد از امام باقــر)ع( آورده 
اســت قرار دهیم، به تالش عظیم و پی گیر گروه زیادی در حذف 

و سانسور رخداد غدیر و حدیث آن پی خواهیم برد.
4. تالش در جهت تفســیر حدیث غدیر با شــیوه ها و راه هایی که 
بســیار بعید و به دور از واقعّیت لغت اســت، چرا کــه در این تالش 
می خواهنــد حدیــث غدیــر را از محتوای مّهــم و کارســاز عقیدتی 
سیاســی و اجتماعی جــدا کننــد و آن را در حــّد بیان یــک موضوع 

عاطفی و اخالقی پایین بیاورند.

   ازحدیثغدیرچهنکاتیرامیتوانبرداشتکرد؟
از حدیث غدیر و رخداد مّهم آن چند نکته مّهم عقیدتی به دست 

می آید:
1. امامــت همچــون نّبــوت منصبــی الهــی اســت؛ چرا کــه نصب 
امام علی)ع( از ســوی پیامبر)ص( با دســتور الهی بود و آنچه که 
کیــد دارد، همان اســت که پیامبــر)ص( با  بر حقیقت یادشــده تأ
این که می دید این منصب برای امام علی)ع( محفوظ نمی ماند 
)و این بینش پیامبــر)ص( با واقعیت خارجی نیــز تطبیق کرد(، 
ولی بــا این همــه خداونــد، پیامبــر را مأمور ســاخت تا این دســتور 
عقیدتــی را بیــان دارد، و روشــن اســت کــه ایــن خبــر تنهــا بــرای 
دســتیابی امام علی)ع( به این منصب نبوده اســت؛ چــرا که این 
هدف شکل نگرفت. بنابراین، این رخداد عظیم در جهت بیان 
ایــن دســتور عقیدتی بــود که منصــب امامــت همچون نبــوت و 

پیامبری باید از سوی خداوند تعیین گردد.
2. بیعت و پیمان و تعّهد در برابر والیت و امامت از جهت اهمیت 
و آثار، با بیعت و پذیــرش نبوت فرقی نمی کند، آن گونه که نقض 
این بیعــت و عدم پای بندی نســبت به آن هماننــد نقض بیعت 

پیامبر است و پی آمدهای آن را دارد.
3. عصمت امــام علــی)ع( نیــز از واقعه غدیر اســتفاده می شــود، 
چرا کــه والیــت او، یاری رســاندن بــه او، دشــمنی با دشــمنان او، 
همراهی با خــط او و پای بنــدی به دیدگاه هــای او همانند والیت 
کــرم)ص( و یاری رســاندن بــه او و پای بندی بــه روش و  پیامبر ا

دیدگاه های او قرار گرفته است.

حدیث غدیر حدیثی 
است که رخداد 

یخ  مهّمی را در تار
اسالم و مسلمانان 

بازگو می کند. این 
یداد، همان  رو

انتصاب علّی بن 
ابی طالب)ع( 
از سوی پیامبر 

اکرم)ص( به عنوان 
خلیفه و جانشین 
آن حضرت و اخذ 

بیعت از همه 
مسلمانانی است 

که در آن سال 
همراه پیامبر)ص( 
به حج خانه خدا 

رفته و تبلوری از 
همه مسلمانان در 

آن زمان بودند. این 
حدیث را حدیث 

غدیر می نامند، 
چرا که این نصب 
و تعیین به دست 
پیامبر اکرم)ص( 
پس از بازگشت 

از حجه الوداع 
در سرزمینی 

نزدیکی»جحفه« 
که با نام»غدیرخم« 

شناخته می شد 
صورت گرفت
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اگر خاتمیت به معنای کمال یافتن و تمام شدن است، و اگر دین با تثبیت مسئلۀ 
امامت کامل و تمام شـده، و واقعۀ غدیر خم به عنوان وحی الهی دربارۀ امامت 
و معرفـی امـام معصـوم)ع( و منصـوب از طـرف خـدای سـبحان اسـت، پس غدیر 
خم، دلیل خاتمیت دین اسـام اسـت. حجت االسـام والمسـلمین سـید علی طباطبایی، 
اسـتاد و پژوهشـگر، در مقالـه ای بـا موضـوع »غدیـر« بـه بررسـی واقعـۀ غدیـر خـم بـه عنوان 

وحـی الهـی دربـارۀ امامـت و دلیل خاتمّیت دین اسـام پرداخته اسـت.  

پاســخ، بایــد محورهای اساســی دیــن را بررســی کــرد. دین 
گر این ســه محور، سالم بود،  اسالم سه محور اساسی دارد؛ ا
گر هر یک از این ســه محــور نقص و  این دین کامل اســت و ا

کاستی داشت، این دین کامل نخواهد بود.

   فرستادن وحی تشریعی و قانون اساسی 
بــر اســاس جهان بینــی توحیــدی، خالقیــت منحصــرًا از آن 
خــدای ســبحان اســت، یعنــی خالــق انســان و جهــان فقط 
خــدای  مخصــوص  آفرینــش  کــه  همان طــور  خداســت، 
سبحان اســت، ربوبیت و پرورش هم منحصرًا از آن اوست، 
رّب و پروراننــدۀ هر شــیء بایــد خالق آن باشــد. لــذا ربوبیت 
حــق تعالــی اقتضــا می کنــد بــرای تکامــل و پــرورش انســان 
آیین نامه و قانون اساســی وضــع کند. بر این اســاس، وضع 
قانون بایــد از طــرف خدا باشــد. ایــن قانــون در قالــب وحی 
تشــریعی، بــه وســیلۀ پیــک وحــی از طــرف خدای ســبحان 
برای رســول خدا)ص( نازل می شــود، خود رســول هم که از 
طرف خدا مبعوث شــده اســت، هم گیرندۀ وحی تشــریعی و 
گر وضــع قانون از طرف  هم مبّین و مجری آن اســت؛ یعنی ا
خداســت، مبّین و مجری آن هــم حتمًا بایــد از طرف خدای 

سبحان تعیین شود. 
از این رو رســول خــدا)ص( همانند دیگــر انبیا، یــک دعوی 
کــه مــن  و ادعــا دارد و یــک دعــوت، ادعــای او ایــن اســت 
پیغمبــرم، یعنــی از طرف خــدای ســبحان مبعوث شــده ام. 
پیغمبــر با معجــزه ایــن اّدعــا را ثابــت می کنــد، پــس معجزه 
دلیــل اثبــات ادعــای پیغمبــری هــر پیامبــر اســت، وقتــی با 
معجزه - اعم از معجزۀ قولی یــا فعلی - ثابت کرد که پیغمبر 
و فرســتادۀ خداســت، آن گاه دعوت را شــروع می کنــد؛ یعنی 

وحی الهی را به مردم ابالغ و در جامعه اجرا می نماید.
پس محــور اول دین اســالم، فرســتادن وحی از طــرف خدا و 
دریافت وحی و ابالغ آن به وســیلۀ رســول خدا)ص( اســت. 
قــرآن کریــم مّدعــی اســت آنچــه بــه عنــوان وحــی تشــریعی 
از طــرف خــدای ســبحان می بایســت نــازل شــود و حضــرت 
دریافت کنــد، بر ایشــان نــازل شــده و رســول خــدا)ص( نیز 

دریافت و به مردم ابالغ نموده است.
پس در محــور اول دین، نقصی وجــود ندارد. وجــود مبارک 
رســول خدا)ص( تــا زمانی کــه در قیــد حیــات بودنــد، تمام 
وحــی تشــریعی را دریافــت کــرده و آن را نیــز ابــالغ نمودنــد، 
چیزی از وحــی باقی نمانــده اســت. یعنی چنین نیســت که 
مثاًل عمر شــریف آن حضرت کفایت نکرده باشــد و در هنگام 
ارتحــال آن حضــرت، هنــوز مقــداری از وحــی باقــی مانــده 
باشــد. بر ایــن اســاس بــا ارتحــال آن حضــرت، پیــک وحی 

تشریعی خاتمه یافت.

   تبیین دین و حراست از وحی
باید دانســت که قــرآن کریم بــه تنهایی دین نیســت؛ دینی 
کــه تأمین کننــدۀ ســعادت دنیــا و آخــرت مــردم اســت تــا روز 
قیامــت، قرآن اســت همراه بــا تبیین و تفســیر معصــوم، زیرا 
قرآن کریم قانون اساســی کلی دین اســت. ایــن قانون کلی 
و وحی تشریعی مطلقاتی دارد که باید با تفسیر پیغمبر)ص( 
و معصوم)ع( تقیید آن تبیین شــود، عموماتــی دارد که باید 

ترجمان 
خاتمیت اسالم

سید علی طباطبایی

   چگونه باید فهمید دین اسالم کامل است؟
یکــی از اساســی ترین اصــول قــرآن کریــم ایــن اّدعاســت کــه اســالم دیــن خاتــم و نبــی مکّرم 
اســالم)ص( خاتم انبیاســت. »مــا کان محمد ابــا احد مــن رجالکم و لکــن رســول اهَّلل و خاتم 
النبیین و کان اهَّلل بکل شــیء علیما،« )احــزاب/40( این ادعــای قرآن کریم از چــه راهی باید 
ثابت شــود؟ دلیل این ادعا چیســت؟ برهان این اصل قرآنی که اســالم آخرین شریعت، قرآن 

کریم آخرین پیک وحی تشریعی، و نبی مکّرم اسالم آخرین فرستاده خداست، چیست؟
حال چگونه باید فهمید که این دین کامل است و نیازی به دین و شریعتی بعد از آن نیست؟ 
کمال یــک دین و شــریعت از چه راهی اثبات می شــود تا معلوم شــود که آن دیِن خاَتم اســت؟ 
یعنی ُمهر ختمی بر او خورده اســت و این دین تا روز قیامت تأمین کنندۀ ســعادت دنیا و آخرت 
انسان هاســت. اســالم که مّدعای کامل بودن را دارد و ایــن کمال را دلیــل خاتمّیت می داند، 
از کجا بایــد بفهمیم که کامل اســت؟ و از طرفــی، کمال این دین به چیســت؟ برای دانســتن 
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ح اســت  تخصیص آن تبییــن گردد، اصــول کلی در آن مطر
و بایــد جزئیــات آن تشــریح شــود، مثــاًل اصــل مســئله نمــاز، 
روزه، حــج و مانند این هــا در قرآن بیان شــده، ولی کیفیت و 
جزئیات آن باید به وســیله رسول خدا)ص( تفســیر و تبیین 

گردد.
و از طرفــی، وحی تشــریعی که از ســوی خــدای متعــال برای 
وجود مبارک پیغمبر خاَتم)ص( نازل شده، نیاز به حفاظت 
و حراســت دارد تا حریم وحی الهی از شــّر بیگانگان محفوظ 
و مصــون بماند، کســی چیزی بــه آن اضافــه نکند و یــا از آن 
گر وحــی الهی حفاظت و حراســت نشــود  چیزی کم نکنــد. ا
و دســتخوش بیگانــگان قــرار گیــرد، از بیــن مــی رود، دیــِن 
گــر حافظ نداشــته و از آ ن  تحریف شــده نمی ماند، لــذا دین ا
گر دستخوش بیگانگان  حفاظت نشود کامل نیست، دین ا
قــرار گیــرد تمــام نیســت؛ دینــی کــه در مقــام بقــا، احتمــال 
تحریــف در او باشــد ناقــص اســت، کمــال دیــن در محفوظ 
مانــدن وحــی تشــریعی الهــی اســت؛ یعنی هــم حدوثــًا دین 

کامل باشد و هم بقاءًا کامل بماند.
بر این اســاس وجود مقدس رســول خدا)ص(، هــم مبّین و 
مفســر دین اســالم اســت و هم حافظ و نگهبــان حریم وحی 
الهــی. آن حضــرت، هــم در تبیین دین بــا تمام وجود ســعی 
و تالش فرمودنــد و هم بــرای حفظ و حراســت وحــی الهی از 

هیچ کوششی فروگذار نکردند.

   اجرای قانون اساسی دین و پیاده شدن قرآن 
گر وحی پیاده نشــود و احکام دین اجرا نگردد، هیچ نقشی  ا
در سعادت انسان ندارد. بدون تردید اهمیت یک قانون به 
گــر قانون و آیین نامه عمل نشــود ارزشــی  اجرای آن اســت، ا
گر پیاده  ندارد. وحی تشریعی که قانون اساســی دین است ا
نشود و احکام آن اجرا نگردد، هیچ نقشی در سعادت انسان 
نخواهد داشــت. قرآن کریم آیین نامۀ فطرت انســان اســت 
و ایــن آیین نامــه بایــد بــه دســت رســول خــدا)ص( در متن 
جامعــه و زندگــی انســان ها اجرایــی شــود. وجود مبــارک آن 
حضرت مجری دین اســت و ولّی مردم، او ولّی دین نیست، 
گر  بلکه ولّی مردم اســت. کمــال دین بــه اجرای آن اســت، ا
گر احکام  دین ضمانت اجرایی نداشته باشد کامل نیست؛ ا
دین مجری نداشــته باشــد و دین تحت عنوان یک سلسله 
قوانین تئــوری در البــه الی کتاب هــا باشــد، تأثیری نــدارد. 
پس با داشــتن مجــری که رســول خــدا)ص( اســت، در این 

محور نیز دین کامل است.
بــا بررســی محورهای ســه گانۀ دیــن معلوم شــد که بــا وجود 
رســول خــدا)ص(، در ایــن محورهــای اصلــی دیــن اســالم 
نقصی نیســت، زیرا خــود آن حضرت عهــده دار این محورها 
بودنــد، چون هم قــرآن بــر آن حضرت نازل شــد، هــم مبّین 
حقایق و معارف و احــکام دین بودند و هــم حافظ و مجری 

وحی الهی.

   پس از ارتحال رسول خدا)ص( تکلیف محورهای 
سه گانۀ دین چیست؟

و  همگانــی  یعنــی  اســت،  جهان شــمول  دیــن  اســالم، 

در  اســالم  پیامبــر  عنصــری  وجــود  اســت؛  همیشــگی 
دنیــا جاودانــه نیســت و نیــز معلــوم شــد کــه محورهــای 
ســه گانۀ دیــن بــا حضــور رســول خــدا)ص( کامــل اســت 
و نقصــی نــدارد. حــال بعــد از ارتحــال آن حضــرت، آیــا 
ایــن محورهــای اساســی دین دچــار مشــکل نمیّ شــود؟ 
تکلیف محورهای اساســی دین پس از رســول خدا)ص( 

چیست؟
با ارتحال رســول خدا)ص(، در محور اول که نزول قرآن 
و وحی تشریعی اســت، هیچ مشــکلی پیش نمی آید، زیرا 
ثابت شــد هر وحی تشــریعی که مربوط به شــریعت خاَتم 
بود، نازل شده است. وحی تشــریعی در قالب اصول کلی 
و قانون اساســی دیــن از طرف خدای ســبحان فرســتاده 
شــده؛ از این جهت هیچ کمبودی در انزال وحی تشریعی 
نیســت، لذا بــا ارتحال نبــّی مکّرم اســالم، وحی تشــریعی 

منقطع گشت و پایان یافت.
محــور دوم کــه تبییــن و تفســیر دیــن و حفــظ و حراســت 
وحــی الهی از هرگونــه تحریف اســت، تا زمانی که رســول 
کــه الزم بــود،  کــرم)ص( حضــور داشــتند، آن مقــداری  ا
معارف و احــکام دین توســط آن حضرت تبیین و تفســیر 
گزنــد هرگونــه تحریــف  شــده و همــواره وحــی الهــی از 

محفوظ و مصون مانده است.
ولی دین اســالم هنوز به سراســر جهــان پرتوافکن نشــده 
اســت و در حــوزۀ خود بــه مقتضای زمــان، هنــوز خیلی از 
تفســیرها و بیان احــکام الهی باقــی مانــده و از طرفی بعد 
از ارتحــال نبــّی اســالم)ص(، حفاظــت و حراســت دیــن 
همــواره در خطر حوادث اســت، زیــرا دین جهان شــمول 
نیــاز ُمبــرم بــه حافــظ معصــوم دارد، پــس تکلیــف محور 

دوم بعد از رسول خدا)ص( چه خواهد شد؟

   مسئله امامت در متن دین نهادینه شده است
محور ســوم نیــز مربــوط به اجــرای دین اســت. شــخص 
رســول خــدا)ص( هــم وحــی الهــی را دریافــت می کنــد و 
هم از طــرف خــدای ســبحان مجری دیــن اســت؛ یعنی 
هــم رســول اســت و هــم امــام. بعــد از ارتحــال رســول 
خــدا)ص(، تکلیــف ایــن محــور اساســی چیســت؟ پــس 
گر مســئلۀ مجری دین در متن اســالم حل نشــده باشد،  ا
این نیز نقص در دین محســوب می شــود. پــس با وجود 
نقــص در دو محور اساســی دیــن، بعــد از ارتحــال پیامبر 
کــرم)ص( دیــن دچار چالــش جــدی خواهد شــد، قطعًا  ا
دینــی کــه ناقــص باشــد کامــل نیســت و دینی کــه کامل 
نباشــد جهان شــمول نخواهــد بــود و قهــرًا خاتمیت دین 

زیر سؤال می رود.
لذا مســئلۀ امامت کــه در متن دین نهادینه شــده اســت؛ 
هــم کامل کنندۀ دین و هم دلیل خاتمیت اســالم اســت. 
اســالم منهــای امامــت، همــواره بــا دو چالــش اساســی 
روبه روســت که خاتمّیت دیــن را به مخاطــره می اندازد. 
از ایــن رو در اواخر عمر شــریف پیامبر مکّرم اســالم، وقتی 
مســئلۀ امامت و جانشــینی پیامبر اعالن گردیــد، این امر 

مهم به عنوان کمال دین و تمام نعمت معرفی شد. 

از این رو رسول 
خدا)ص( همانند 

دیگر انبیا، یک 
دعوی و ادعا دارد و 
یک دعوت، ادعای 

او این است که 
من پیغمبرم، یعنی 

از طرف خدای 
سبحان مبعوث 

شده ام. پیغمبر با 
معجزه این اّدعا را 
ثابت می کند، پس 
معجزه دلیل اثبات 
ادعای پیغمبری هر 
پیامبر است، وقتی 

با معجزه - اعم 
از معجزۀ قولی یا 

فعلی - ثابت کرد 
که پیغمبر و فرستادۀ 

خداست، آن گاه 
دعوت را شروع 

می کند؛ یعنی وحی 
الهی را به مردم ابالغ 

و در جامعه اجرا 
می نماید
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از نظـر علمـی بـدون مبالغـه می گویـم؛ مقـام والیـت امیرالمؤمنیـن)ع( از عقـول مـا 
خارج اسـت. همین طور که ما از قرآن ظواهر را می بینیم و آن ها که محرم هسـتند 
بواطـن را می بیننـد، نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن)ع( همچنیـن اسـت و پیغمبـر)ص( 
مأمـور بودنـد ایـن نصـب را کـه از جانب خـدا بوده به مردم اباغ کننـد. در کتاب »دّرالمنثور« 
از سـخنان سـیوطی چنیـن اسـتفاده می شـود کـه در صـدر اسـام کـه قـرآن می خواندنـد بـه 
َك«؛ درباره علی)ع( اسـت نه این که  ْنِزَل ِإَلْیـَك ِمْن َرِبّ

ُ
ـْغ َما أ یکدیگـر یـادآوری می کردنـد کـه »َبِلّ

جـزو قـرآن باشـد، مـردم به یکدیگر می گفتنـد.  

است، اما به این معنا نیســت که وضو امر لغوی است، وضو 
مهم اســت، اما مشــکل نیســتند و ایــن احکام را دســت کم 
نمی گیریم. اما از شــما می پرســم، در نهج البالغــه داریم که 
امیرالمؤمنین)ع( آمد و دست کمیل را گرفت، این ها مرآت 
و آیینــه خدا هســتند، و کمیل را بــه صحرا و بیابانــی بردند. 
نوشته اند کمیل را به قبرســتان یا بیابانی بردند و آه سردی 
کشــیدند و فرمودنــد: »در ســینه مــن علــم زیــادی هســت، 
گر حامالنــی پیدا کنــم این هــا را می گویم.« آیا ایــن علم ها  ا
شــکیات نمــاز بود؟ یــا احــکام روزه بــوده؟ احکام که آســان 

است و نیازی به آه کشیدن حضرت نبوده است.
شــیعه  مــا  باشــید،  بلندنظــر  کنیــد  ســعی  عزیــز  جوانــان 
کــه ایشــان آقــای جوانمــردان  امیرالمؤمنیــن)ع( هســتیم 
ک تر هستند.  است. انسان نظرتنگ از یهود و نصارا خطرنا
نــِزَل ِإَلْیَك ِمن 

ُ
ْغ َمــا أ ُســوُل َبِلّ َهــا الَرّ ُیّ

َ
به آیه توجــه کنید: »َیــا أ

ـــُه َیْعِصُمَك ِمَن 
ّ
ْغَت ِرَســاَلَتُه * َوالَل

ّ
ــْم َتْفَعْل َفَمــا َبَل

ّ
ــَك َوِإن َل ِبّ َرّ

کــرم)ص( می فرمایــد پیــام  ــاِس«؛ خداونــد بــه پیغمبــر ا الَنّ
گــر ابــالغ نکنــی رســالتت کامل نمی شــود و  را ابــالغ کــن که ا
نترس و پیــام را ابــالغ کن خــدا تو را نگــه مــی دارد. حضرت 
نمی ترســیدند، ولــی خــدا بــه او فرمودنــد: مــا تــو را نگــه 

می داریم و حفظت می کنیم.
منقبت نویــس،  کــه  داریــم  ســنت هایی  اهــل  مــا 
ســنی هایی  حتــی  بوده انــد،  معتــدل  و  فضیلت نویــس 
داریــم کــه 12 امــام را قبــول داشــته اند. بعدهــا دشــمن آمد 
گــر آمریــکا 10 نفــر مبلــغ  کــرد. ا و ســنی های تنــدرو درســت 
باســواد در کشــور می گذاشــت، به اندازه یک دو دقیقه تأثیر 

مقــام والیت مقام بســیار پیچیده و خاصی اســت کــه اولیای خــدا باالخره با مردم مماشــات 
کــرده بودند و معلــم بودنــد، امیرالمؤمنیــن)ع( نمی خواســت مردم را بــه زحمــت بیاندازند؛ 
این ها تعالیم عامه اســالم را به مردم می گفتند و حــق آن محرمی که در گوشــه ای بوده هم 
ادا می شده است. می خواهم از شما ســوالی بپرسم، تمام احکام اسالم محترم است، این ها 
گر وضو نباشد،  به این معنا نیست که بخواهیم خدای نکرده احکام را دســت کم بگیریم. ا
گر نماز صحیح نباشــد، هیچ چیز گیر انسان نمی آید. نماز ستون دین  نماز صحیح نیست و ا

روشن تر از خورشید
حجت االسالم و المسلمین فاطمی نیا
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نمی گذاشت که یک تکفیری انسانی را بکشد و رسانه های 
کشــتند،  را  شــخص  فــالن  اســالم گرایان  بگوینــد  غربــی 

این گونه اسالم را تخریب می کنند.

   امتیاز عالمه امینی نسبت به دیگر نویسندگان
امتیــاز عالمــه امینــی نســبت بــه دیگــران بــه این اســت که 
ایشــان »الغدیــر« را بــه زبــان عربــی نوشــته اند تــا در دنیــا 
بتوانند اســتفاده کنند، ایشــان کتاب را با عربی فوق العاده 
زیبــا، جدید و بــه روز نوشــته اند قدرتــی در قلم او هســت که 
کــه  فقــط خــدا می دانــد. مزیــت دیگــر ایشــان ایــن اســت 
حدیث غدیــر را از نظــر روایــی از 3۶0 طریق نقــل کرده اند، 
خیلــی حــرف اســت! انســان بایــد انصــاف داشــته باشــد! 
ایــن 3۶0 طریــق واقعــًا وجــود داشــته کــه ایشــان آن هــا را 
آورده اســت. حتــی عالمه، حدیــث غدیــر را از نظــر عدد هم 
ثابــت کرده انــد و در جلــد کتــاب نوشــته اند: حدیــث غدیر، 
از طریق قــرآن، حدیث و شــعر که بســیار مهم اســت. عالمه 
ح بوده اند شــعر  امینــی در 11 جلد از 110 نفر شــاعری که مطر
ح  درباره غدیــر آورده اند، شــعرایی که در دنیــای عرب مطر
هســتند، مانند ســید حمیری، ابوطمــام و... یکــی از نکات 
مهم کتــاب »الغدیر« این اســت کــه عالمه امینــی هنگامی 
که کتــاب را می نوشــتند بســیاری از منابعشــان خطــی بوده 
اســت و بســیار مشــکل بوده و گاهی بــرای به دســت آوردن 
نســخه ای بــه هنــد می رفته اســت؛ مثل زمــان حــال نبوده 
کتــاب را  کــه عکــس و پرینــت بگیرنــد و بیاورنــد این طــور 

نوشته اند.

   کرامات عالمه 
مرحــوم آیــت اهَّلل ســید عزیــز طباطبایی کســی بودنــد که در 
نوشــتن »الغدیــر« اشــراف کامــل داشــته و به عالمــه کمک 
کردند و مثل کتابخانه ســیار بودند، کراماتــی از عالمه برای 
من فرمودند که برای شما نقل می کنم. یک وقتی در عراق 
کاغذ بسیار کم شــده، عالمه می خواســت کاغذ برای کتاب 
»الغدیر« بگیرد، رفته بود حرم امام موسی کاظم)ع( زیارت 
کند و بعد از آن به بغداد بــرود. در حرم آیت اهَّلل مظفر را دیده 
و ایشــان فهمیــده بــود عالمــه بــرای گرفتــن کاغذ مــی رود. 
بعدًا گفته بــود من عربــم و تو عجمی مــن با این مناســباتم 
کاغــذ می خواهــم و نمی توانــم بگیــرم.  کــه  دو مــاه اســت 
ولــی زمانــی کــه عالمــه در اداره مربوطــه نوبتــش می رســد، 
می گویــد: 3۵0 بند کاغــذ می خواهــم، متصدی گفتــه بود: 
این جا می گیرید یا نجف؟ گفتــه بود نجف. پولش را گرفت 
و گفــت می فرســتیم برایتــان. وقتــی عالمــه می رونــد بقیــه 
به متصــدی گفتند: چه شــد کــه در ایــن اوضاع بــه این فرد 
کاغذ دادید؟ گفت: من نشــناختمش ولی وقتی به من نگاه 
گــر هــر کاری می گفت،  می کــرد، حالــی پیــدا می کــردم کــه ا

می کردم و دست خودم نبود.
یکــی دیگــر از کرامــات عالمــه امینــی این بــود کــه در عراق 
وزیر معارف آن زمان که ســنی بود پســری داشــت کــه بیمار 
می شــود. نامه ای به عالمــه امینی می نویســد و ماجــرا را به 
او توضیح می دهــد و از او می پرســد: علی)ع( شــما می تواند 

یکی از نکات مهم 
کتاب »الغدیر« این 

است که عالمه 
امینی هنگامی که 

کتاب را می نوشتند 
بسیاری از منابعشان 

خطی بوده است و 
بسیار مشکل بوده و 
گاهی برای به دست 
آوردن نسخه ای به 

هند می رفته است

کاری برای پســر من انجام دهد؟ وقتی ایمان داشته باشیم 
کارمــان درســت می شــود. نامــه بــه دســت عالمه می رســد. 
ایشــان در نامه ای می نویســند: »بســم اهَّلل الرحمــن الرحیم 
خداونــد بــه برکــت امیرالمومنیــن)ع( فرزنــد شــما را شــفا 
داد.« بعــد از نگارش نامه بــه حرم حضرت علــی)ع( می رود 
و به آقا عــرض می کند یــک حواله ای برای شــما فرســتادم، 
مــرا روســیاه نکنید. نامــه که بالفاصلــه به باالی ســر مریض 

می رسد، حال مریض خوب می شود.
عالمه امینی از این کرامات زیاد داشــته است. امکان ندارد 
عاشــق، دســت خالی باشــد و حتمًا رزقــی دارد، مگــر این که 
عاشق نباشــد. مرحوم پدرم می فرمود: عالمه امینی به حرم 
امیرالمومنیــن)ع( می آمــد و آنچنــان گریه می کــرد که تمام 

اهل حرم گریه می کردند. 
مســئله غدیر یک مســئله واضح و روشــن اســت و از خورشید 
روشــن تر اســت و در تاریخ هم زحمات زیادی کشیده شده تا 

به مردم برسد، اما االن دیگر یک مسئله حل شده است.
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بررسی شود. بر این اســاس، پی گیرى بحث در محورهاى 
زیر ضرورت دارد:

پیامبــر  دســت  بــه  مدینــه  دولــت  تشــکیل  از  قبــل   .1
کرم)ص(، مردم شــهرهاى بزرگ حجــاز و بادیه ها، تحت  ا
نظام قبیله اى به ســر می بردند. در این نظام ســرآمد بودن 
در صفاتــی چــون ســن، ســخاوت، شــجاعت، بردبــارى و 
شــرافت، معیار گزینــش رهبر به شــمار می آمد و رهبــر قبیله 
از میــان فرزنــدان و خویشــانش جانشــین  حــق نداشــت 

برگزیند.
کــه در ایــن  کســی بــود  کــرم)ص( نخســتین  2. پیامبــر ا
ســرزمین نهــادى بــه نــام دولــت پدیــد آورد و ارزش هــاى 
فراقبیلــه اى ارائــه داد. آن حضــرت)ص( توانســت قبایــل 
مختلــف شــهرها و بادیه هــاى منطقــه را تحــت  یــك نظــام 
کــه وى را پیامبــرى آســمانی  واحــد متمرکــز ســازد. مــردم 
می دانســتند، تشــکیل دولــت از ســوى او را امــرى الهــی به 
شــمار آوردنــد و در برابــر آن مقاومتــی قابــل توجــه نشــان 

ندادند.
گونــه اى روزافــزون در  3. پیــش از فتــح مکــه، اســالم بــه 
میــان مــردم شــهرها و بادیه هــا گســترش یافــت، تــا جایی 
کــه ســال بعــد )ســال نهــم هجــرت( عــام الوفــود )ســال 
هیئت هــا( نــام گرفــت؛ یعنی ســالی که مــردم دسته دســته 
کــرم)ص(  ا پیامبــر  نــزد  مختلــف  هیئت هــاى  قالــب  در 
گفته  می شتافتند و اســالم خویش را آشــکار می ســاختند. نا
پیداســت انگیزه همــه ایــن هیئت ها معنــوى نبــود و همه 

تازه مسلمانان ایمان قلبی نداشتند.
4. یکــی از آموزه هــاى اســالمی که پذیــرش آن بــراى مردم 

دشوار می نمود، مسئله تعیین جانشین بود؛ زیرا:
الهــی  ُبعــد  داراى  را  پیامبــر)ص(  فقــط  مــردم  الــف( 
می دانســتند و حکومــت فــرا قبیلــه اى اش را می پذیرفتند. 
در نگاه آنان، جانشــین پیامبر از چنین ویژگی اى برخوردار 

گــر ماجــراى غدیــر خــم از نظــر تاریخــی واقعیــت دارد، چــرا پــس از ماجــراى ســقیفه  ا
شــرکت کنندگان در آن محفل و نیز مردم مدینه ســخنی که نشــانه یادآورى این ماجرا باشد 
بر زبان نیاوردنــد؟ به نظر می رســد این پرســش، یکــی از چالش هاى جدى فرا روى شــیعه 

است، زیرا شیعه:
الف( با بهره گیرى از منابع معتبر خود و اهل ســنت  به اثبات اصل ماجراى غدیر می پردازد؛ 

منابعی که در آن صدها صحابی و تابعی شناخته شده وجود دارد.
ب( بــا دلیل هاى متقــن و شــواهد مســتحکم لغــوى، قرآنــی، ســنتی و تاریخــی واژه والیت 
موجــود در روایت غدیــر را بــه معناى سرپرســتی و به دســت گرفتن امــور جامعه مســلمانان 

می داند نه دوستی.
کــرم)ص( در ایــن ماجرا بر اســاس دســتور خداوند در پــی تعیین  ج( اثبات می کنــد پیامبر ا

جانشین بود نه معرفی کاندیداى خالفت.
بــا این همه در گزارش هــاى تاریخی جز چنــد منبع که در اعتبار آن ها ســخن فراوان اســت، 
کنش شــدید مــردم و یــادآورى ماجــراى غدیر خم کمتر ســخن بــه میان آمده اســت. با  از وا
آن که قطعًا بیشــتر مــردم مدینــه در ماجــراى غدیر حضور داشــتند، چــرا پس از حــدود ۷0 یا 
84 روز از این ماجــرا آن را فراموش کردند؟ البته احتمال اعتراض عــده اى از مردم و یاد کرد 
کنش، به ســبب سیاســت ممنوعیت  ماجراى غدیر به وســیله آن هــا و مخفی ماندن این وا

نقل و تدوین حدیث، وجود دارد، ولی در عدم گستردگی این اعتراض ها تردید نیست.
کرم)ص( بــر تعیین جانشــین، انتظــار اعتراض  کیــد پیامبر ا با توجه بــه ماجراى غدیــر و تأ
کنشــی چنین محــدود چگونه توجیه می شــود؟  گســترده نامعقــول نمی نماید. بنابراین، وا
براى یافتن ســرنخ هاى تاریخی این مشــکل بایــد موقعیت زمانــی این قطعــه از تاریخ و نیز 
کرم)ص( بــه دقت   ســیر جریان هــاى سیاســی و اجتماعــی از زمان واقعــه تا وفــات پیامبــر ا

غدیـــــر
قربانی قدرت

قدرت اهلل صفری
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نبود.
ب( هنــوز بســیارى از مــردم خــود را بــه اطاعــت محــض از 
نمی دانســتند؛  مقیــد  حضــرت  آن  دنیــوى  دســتورهاى 
چنان کــه در مواردى چــون صلــح حدیبیه و تقســیم غنایم 

کنش اعتراض آمیز نشان دادند. حنین، وا
ج( بســیارى از مردم اطاعــت از فرمان هاى دنیــوى مربوط 
به بعــد از زندگانــی رســول خــدا را نمی پذیرفتند، زیــرا هنوز 
کــه بــه رئیــس قبیلــه اجــازه تعییــن  از آموزه هــاى جاهلــی 
کــه  جانشــین نمی دهــد دل نبریــده بودنــد و طبیعــی بــود 

مسئله ریاست دولت را از ریاست  یك قبیله مهم تر بدانند.
چنــان  تازه مســلمان  قریشــیان  از  بعضــی  هنــوز  د( 
می پنداشتند که حضرت)ص( در راستاى رقابت قبیله اى 
ح کرده اســت. این گــروه بــا توجه به  مســئله نبوت را مطــر
اقبال عمومــی مردم بــه آن حضرت)ص( جــرأت مخالفت 
نداشتند، ولی با تعیین جانشین به ویژه از تیره بنی هاشم، 
لب به اعتراض گشــادند و با بهره گیرى از پشتوانه فرهنگ 

قبیله اى مردم، اعتراض خویش را روشن تر بیان کردند.
هـــ( در زمــان جاهلیــت تنهــا اشــرافی بــه مجلــس مشــورتی 
کــه بــه چهــل ســالگی  قریــش )دارالنــدوه( راه می یافتنــد 
رسیده باشــند. بر این بنیاد، پذیرش جانشــین رسول خدا، 
گــر آن فرد دامــاد پیامبــر)ص( بود و کمتــر از چهل  به ویژه ا

سال داشت، بسیار دشوارتر می شد.
۵. دو نکته دیگر، پذیرش جانشــینی امام علی)ع( را دشوار 

می ساخت:
ســبب  بــه  قریشــیان،  نــزد  علــی)ع(  حضــرت  الــف( 
دالورى هایــش در جنگ هایــی مانند بــدر و احــد و به خاك 
و خون کشــیدن بــزرگان قریش، چهــره منفی داشــت. این 
پدیده ســبب شــد به تبلیغــات گســترده روى آورنــد و چهره 

علی)ع( را نزد همه اعراب زشت جلوه دهند.
ب( مردم قبایل مختلــف این نکته را درك کــرده بودند که 
گر  بــا توجه بــه لیاقت هــا و اســتعدادهاى تیره بنی هاشــم، ا
مســئله جانشــینی در میان آن هــا تثبیت  شــود، هرگــز از آن 

خاندان برون نخواهد آمد.
کرم)ص( به جانشــینی حضــرت علی)ع(  ۶. نــگاه پیامبــر ا
الهی و از روابط قبیله اى و خویشــاوندى بســیار فراتر است، 
زیــرا آن حضــرت)ص( بــه حفــظ آییــن وحــی می اندیشــید 
کتــاب و ســنت و  کــه آشــناترین فــرد بــه  و طبیعــی اســت 
گســترش اســالم را  کوشــاترین فــرد در راه  شــجاع ترین و 
کــرم)ص( بــا وضعیت جامعه آشــنا  برگزینــد. البتــه پیامبر ا
گون  بــود. از ایــن رو، از آغــاز رســالت در موقعیت هــاى گونا
به بهانه هــاى مختلف و با بیان هاى متفــاوت ویژگی هاى 
حضرت علی)ع( را یادآور می شــد و از جانشــینی اش ســخن 
بــه میــان مــی آورد. آن بزرگــوار، ســرانجام از ســوى خداوند 
مأمور شــد در بزرگ ترین اجتماع مســلمانان که برخی شمار 
آن هــا را بیــش از یکصــد هــزار تــن دانســته اند، آشــکارا این 
مســئله را اعــالم کنــد و دغدغــه مخالفــت جامعــه را نادیده 
بگیــرد. فــرازى از آیــه ۶۷ ســوره مائــده کــه از ایــن دغدغــه 
پیامبر پــرده بر مــی دارد و بــه وى ایمنی می بخشــد، چنین 
اســت: »... واهَّلل یعصمك من النــاس؛ خداوند تو را از ]شــر[ 

مردم نگاه می دارد.«
بســیار  »نــاس «  و  »عصمــت «  واژه  دو  عبــارت،  ایــن  در 
راهگشاســت. خداونــد پیامبــر)ص( را از چه چیــزى حفظ 
می کــرد؟ و ایــن »نــاس « چــه کســانی بودند؟بــا توجــه بــه 
واقعیت  خارجــی و ایمــن نمانــدن پیامبر)ص( از شــر زبان 
مردم و نیز بــا توجه به این  که ســرانجام مســئله جانشــینی 
امام علی)ع( به ســامان نرســید، بعید نمی نماید که مراد از 
واژه »یعصمك « نگهــدارى پیامبر)ص( از هجــوم فیزیکی 
و یکباره مردم باشــد؛ چنان که واژه »نــاس « بر مردم عادى 
کثریــت نومســلمان آن زمان، به  داللت دارد و بــا توجه به ا

حمل این لفظ بر خالف ظاهر نیازمند نیستیم.
۷. تاریــخ دربــاره بســیارى از حــوادث مقطــع زمانــی بیــن 
کت مانــده اســت، اما  کــرم)ص( ســا غدیــر و وفــات پیامبرا
کالبدشــکافی دو پدیده مهم آن عصر ما را با شــدت اهتمام 
کرم)ص( بر گزینش جانشــین و گستره تالش هاى  پیامبر ا
مخالفان آن حضرت آشــنا می ســازد. این پدیده ها عبارت 
اســت از: ســپاه اســامه و مخالفــت  با نــگارش وصیــت مهم 

رسول خدا.

   سپاݥه اسامه
کــرم در واپســین روزهــاى زندگــی اش فرمــان داد  پیامبــر ا
لشــکرى عظیم به فرماندهــی جوانی نورس به نام اســامة 
بن زید ســمت دورتریــن مرزهاى کشــور اســالمی )مرزهاى 
روم( رهســپار شــود. کالبدشــکافی دقیق این جریان نشان 
می دهــد رســول خــدا)ص( در راســتاى تثبیــت جانشــینی 

حضرت علی)ع( به چنین اقدامی دست  یازید؛ زیرا:
کــرم)ص(  الــف( در آن هنــگام و در آســتانه وفــات پیامبــر ا
خالی کردن مرکز حکومت از نیروهاى نظامی و ارســال آن به 
دورترین نقاط بــه صالح جامعه نبود؛ چون احتمال داشــت 
کــرم)ص( بســیارى از نومســلمانان  پــس از وفــات پیامبــر ا
قبایل اطراف ســر به شــورش بردارند و کیان جامعه اسالمی 
در معــرض تهدیــد قرار گیــرد. آنچه ایــن تصمیم گیــرى را در 
کــرم)ص( منطقی جلوه مــی داد، دور ســاختن  نظر پیامبــر ا

مخالفان جانشینی حضرت علی)ع( از مدینه بود.
ب( انتصــاب جوانــی 18 ســاله بــه مقــام فرماندهــی لشــکر 
و عــدم توجــه بــه اعتراضــات اصحــاب جــز از کار انداختــن 
علــی)ع( هیــچ  مهم تریــن دســتاویز مخالفــان جانشــینی 
توجیهــی نداشــت؛ زیــرا اســامة بن زیــد کــه از جهاتــی چون 
کاردانــی ســرآمد  ســابقه مســلمانی، شــرافت، شــجاعت و 
اصحــاب بــه شــمار نمی آمــد و از نظــر ســنی حــدود 1۵ ســال 
از علــی)ع( کوچك تــر بود - بــا توجه بــه آن که در بســیارى از 
ویژگی ها بــا حضرت علــی)ع( قابل مقایســه نمی نمــود - در 
مقام فرماندهی سپاهی عظیم و متشــکل از بزرگان صحابه 
مانند ابوبکر، عمــر، ابوعبیده جراح، عثمــان، طلحه، زبیر، 

عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص قرار گرفت.
ج( دقت در ترکیب سپاه اسامه نشــان می دهد تمام کسانی 
که احتمال داشــت  با جانشــینی حضرت علــی)ع( مخالفت 
ورزند، ملزم بودند در این ســپاه شــرکت جویند و کســانی که 
کــرم)ص( از اردوگاه بــه مدینــه  بــه بهانــه بیمــارى پیامبــر ا

نگاه 
پیامبر اکرم)ص( به 
جانشینی حضرت 
علی)ع( الهی و از 
روابط قبیله اى و 

یشاوندى بسیار  خو
یرا آن  فراتر است، ز
حضرت)ص( به 
حفظ آیین وحی 

می اندیشید و طبیعی 
ین  است که آشناتر

فرد به کتاب و 
ین  سنت و شجاع تر
ین فرد در  و کوشاتر
راه گسترش اسالم 

یند. البته  را برگز
پیامبر اکرم)ص( 

با وضعیت جامعه 
آشنا بود. از این 

رو، از آغاز رسالت 
در موقعیت هاى 

گوناگون به 
بهانه هاى مختلف 

و با بیان هاى 
یژگی هاى  متفاوت و
حضرت علی)ع( را 

یادآور می شد و از 
جانشینی اش سخن 

به میان می آورد
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کیــدى »لعــن اهَّلل مــن تخلف عن  بازمی گشــتند، بــا جمله تأ
جیش اسامة « روبه رو می شــدند. در مقابل، یاران و موافقان 
جانشــینی حضــرت علی)ع( چــون عمــار، مقداد و ســلمان از 
حضور در این ســپاه معاف گشتند و ملزم شــدند در مدینه به 

سر برند.

   پیشگیرى از نگارش وصیت
کرم)ص(  ایــن پدیــده در واپســین روزهاى حیــات پیامبــر ا
کــرم)ص( کــه احتمااًل  تحقق یافــت. در آن روزهــا، پیامبرا
گرفتــن زمزمه هــاى مخالفــت  بــا جانشــینی حضرت  بــا باال
علــی)ع( بــه شــدت نگــران اوضــاع شــده بــود، دســتور داد 
ابــزار نوشــتن آمــاده ســازند تــا ســندى صریــح و مانــدگار بــر 
جــاى گــذارد و از گمراهــی امــت جلوگیــرى کنــد. مخالفان 
که این دســتور را با نقشــه هاى چنــد ماهه خویش ناســازگار 
می دیدند، به شــدت نگران شــدند و بــا هذیان گــو خواندن 
کســی که جز وحی چیزى بر زبــان نمی راند، از نــگارش این 

سند جلوگیرى کردند.
تاریخ در این  جا تنهــا از یك تن نام می برد. اما آشــکار اســت 
که تنها یك نفــر - بی آن  کــه جریانــی نیرومند، پشــتیبانش 
باشــد - نمی توانــد با رســول خــدا)ص( مقابله کنــد. از این 
رو، بعضی از نصوص، گوینده این عبارت را جمع دانســته، 

از کلمه »قالوا« استفاده کرده اند.
8. نخســتین تشــکیل دهندگان ایــن جلســه کــه بــا هــدف 
تعیین خلیفه اى جز حضرت علی)ع( در سقیفه گرد آمدند، 
انصــار بــه شــمار می آمدند؛ آن هــم انصــارى کــه در همه جا 
کــرم)ص( زبانــزد بودنــد و  بــه پیــروى محــض از پیامبــر ا
دوستی شــان با خاندان آن حضــرت)ص( به ویژه حضرت 

علی)ع( بر همگان ثابت  شده است.
راســتی چرا انصــار؟ و چرا بــا این عجلــه، آن هــم در حالی 

پیامبــر  بــدن  هنــوز  کــه 
داده  غســل  کــرم)ص(  ا
شــواهد  اســت؟  نشــده 
تاریخــی، نشــان می دهــد 
جانشــینی  از  هرگــز  انصــار 
شــخصیتی ماننــد حضرت 
علی)ع( هراســناك نبودند 
دهنــده  ادامــه  را  او  و 
)ص(  کــرم  ا پیامبــر  راه 
اقــدام  می دانســتند. 
در درك  آن هــا،  عجوالنــه 
ریشــه  حیاتــی  نکتــه اى 
تیزبینــی  بــا  آن هــا  دارد. 
دریافته بودند که شانســی 
بــراى بــه قــدرت رســیدن 
وجــود  علــی)ع(  حضــرت 
مخالفــت  یــاران  نــدارد. 
کــرم)ص(  ا بــزرگ پیامبــر 
با راه افتادن ســپاه اســامه 
بــا  آنــان  مخالفــت  نیــز  و 
کرم)ص( و بــه احتمال  نــگارش وصیت از ســوى پیامبر ا
کــه تاریــخ مــا را از آن بی خبــر  فــراوان حــوادث دیگــرى 
گذاشــته اســت، انصــار را به ایــن نتیجه رســانده بــود که 
گرفتــن حکومــت در ســر  بــه دســت  مهاجــران اندیشــه 
می پروراننــد و احتمــال دارد قریشــیانی کــه سرانشــان در 
نبــرد با نیروهــاى انصــاِر حامــِی پیامبر بــه قتل رســیدند، 
از پیونــد نزدیــك قریــش و مهاجــران در  بــا بهره گیــرى 
پــی انتقــام برآینــد. بنابرایــن، بــه ســقیفه شــتافتند تــا 
طرفــداران غصب حــق علی)ع( را دســت کم از به دســت 
گرفتــن کامــل قــدرت بازدارنــد و به منظــور حفــظ جامعه 
انصــار از توطئه هــاى آتــی، ســهمی از قــدرت بــه دســت 

آورند.
پــس انصــار و مــردم مدینــه همــگان حادثــه غدیــر را بــه 
یــاد داشــتند و داللــت آن بــر تعییــن جانشــین را مســلم 
در  کــه  کســانی  تالش هــاى  مشــاهده  امــا  می دانســتند، 
جهت مخالفــت علنی بــا غدیــر گام برمی داشــتند و حرکت 
طرفداران آن واقعه آسمانی را به شــدیدترین روش ممکن 
ســرکوب می کردنــد، آن هــا را از هرگونــه تــالش در جهــت 

احیاى یاد غدیر بازمی داشت.
بنابرایــن، طبیعی اســت کــه در این زمــان شــاهد اعتراض 
ل آن ها بــه این حادثه مهــم تاریخی  مردم مؤمن و اســتدال
نباشــیم. آن هــا، بــا توجــه بــه زمینه هــاى قبلــی، تــالش و 
ل خود را آب در هــاون کوفتن می دیدنــد، چنان که  اســتدال
بــر اســاس نصــوص تاریخــی، حضــرت علــی)ع( نیــز در آن 
ل نکرد. به نظر می رســد  زمان به این جریــان مهم اســتدال
ل گســترده مــردم به واقعــه غدیر  در آن موقعیــت، اســتدال
زیــرا چنیــن  ل؛  اســتدال نــه عــدم  اســت،  پرســش برانگیز 
اســتداللی نمایانگــر پذیــرش یك بــاره جریــان مخالــف بــا 
فرمان پیامبر)ص( از ســوى مردم معتقد به غدیر است و با 

شواهد تاریخی سازگارى ندارد. 

یخ درباره  تار
بسیارى از حوادث 

مقطع زمانی بین 
غدیر و وفات 

پیامبراکرم)ص( 
ساکت مانده است، 
اما کالبدشکافی دو 
پدیده مهم آن عصر 

ما را با شدت اهتمام 
پیامبر اکرم)ص( بر 
ینش جانشین و  گز
گستره تالش هاى 

مخالفان آن حضرت 
آشنا می سازد. این 

پدیده ها عبارت 
است از: سپاه اسامه 
و مخالفت  با نگارش 

وصیت مهم رسول 
خدا



کـران، معرفی  در بخـش فرهنـگ و هنـر ایـن شـماره نقـد فیلم هـای در حال ا
کتـاب، داسـتان ایرانـی و معرفـی یـک شـاعر را بـرای شـما تـدارک دیده ایـم. 
از  داسـتانی  روایتـی  داسـتانی،  ادبیـات  شـكل گیری  در  قـدرت  نهـاد  نقـش 
رودخانـه کارون، تصویـری متفـاوت از پرویـن اعتصامـی، معرفی فیلم های 
خجالت نكش و هزار پا و برشی از سفرنامه جالل آل احمد به یزد نگاه شما 

را بـه تماشـای آسـمان فرهنـگ ایـن شـماره از مهـر و مـاه دعـوت می کنـد.

 کارخانه رضایت سازی  کاروُنمی کارون   دغدغه های زنانه یک شاعر ملی 
  پروین طناز    گرفتار کلیشه   هزارپای لنگ   شریان های مخفی حیات  

فرهنگوهنر

۹۳
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بسـیاری از افـراد، پایـان داسـتان معـروف »قلعه  حیوانـات« جـورج اورول را به یاد 
دارنـد؛ حیوانـات یـک مزرعـه کـه احسـاس می کردند انسـان ها در حـق آن ها ظلم 
می کننـد، بـا انقـاب خود، انسـان ها را از مزرعه بیـرون رانـده و خود مالک مزرعه 
شـدند. آن ها از بیرون پنجره، شـش خوک و شـش زارع را بر سـر میزی می دیدند که همگی 
»فریـاد می زدنـد، روی میـز مشـت می کوبیدنـد، بـه هـم چپ چـپ نـگاه می کردنـد و حـرف 
یکدیگـر را تکذیـب می کردنـد. خوک هـا، رهبـران ایـن انقـاب بودنـد کـه در آغـاز، دوشـادوش 
دیگـر اهالـی مزرعـه بـرای انقـاب می کوشـیدند، امـا بـه مـرور، خـود را از آن هـا جـدا کردنـد و 
بـرای خـود حقـوق ویـژه ای در نظـر گرفتنـد. در پایـان ایـن داسـتان، حیوانات پشـت پنجره، 
»از خـوک بـه آدم و از آدم بـه خـوک و بـار دیگـر از خـوک بـه آدم نـگاه کردنـد، ولـی دیگـر امکان 

نداشـت کـه یکـی را از دیگـری تمییز دهنـد.«  

مالکان سابق مزرعه هم، یعنی همان انسان ها، نماد رهبران 
ســرمایه داری، که با انقالب از کار برکنار شــدند.از سوی دیگر 
سازمان »سیا« از پایان بندی داستان اصلی که به هر دو جبهه 
یورش برده  بود هم رضایت نداشــت، پس حق فیلم سازی از 
روی این داستان را پس از مرگ اورول از همسر او خرید تا پیام 

آن را به طور کامل، بر ضدکمونیسم تغییر دهد.
کاربــرد ابزارهــای فرهنگــی از جملــه  ایــن تنهــا نمونــه ای از 
رســانه های دیــداری، شــنیداری و خواندنــی بــرای ســاختن 
واقعیت دلخــواه یا تصور دلخــواه از واقعیــت در افکار عمومی 
اســت. بر اســاس گزارش های نیویورک تایمز و ایندیپندنت، 
سازمان »ســیا« و ســازمان فوق محرمانه  »تحقیق اطالعات« 
بریتانیا که بین سال های 1948 تا 19۷۷ فعالیت  گسترده ای 
داشــتند، در دوران جنــگ ســرد از نشــریه ها، خبرگزاری هــا، 
رادیوها، انتشاراتی ها، رمان نویس ها و حتی شاعران فراوانی 

برای پیش برد اهداف خود حمایت مالی کرده اند.
این کار نه تنها در گذشــته، بلکه امــروز هم ابعاد گســترده ای 
داشــته و دارد. امــا از آن جا که برای روشــن شــدن و به دســت 
آمدن اشــراف کامل نســبت به موضوعاتــی از این دســت نیاز 
به گــذر زمان اســت؛ گاهــی چند دهــه باید بگــذرد تــا حقایق 
جریان های رسانه ای امروز آشکار شود. به همین علت فاصله 
گرفتن و افشای اسناد سازمان های اطالعاتی آمریکا و بریتانیا 
که امروزه به شــکلی قطره چکانی علنی می شــود، این امکان 
را فراهم می آورد تا با چشــمانی بازتر به قرن گذشته  میالدی، 
دوران جنــگ ســرد و ابزارهــای مــورد اســتفاده ابرقدرت ها در 

جنگ سرد بنگریم.
سالح های جنگ سرد، همان طور که از نامش هم پیداست، 
موشک و هواپیما و بمب نبودند؛ بلکه ابرقدرت ها از ابزارهای 
فرهنگــی بــه عنــوان قدرتمندتریــن ســالح های جنــگ ســرد 
استفاده کردند و در این میان رادیوها حکم سالح های کشتار 
جمعی را داشــتند؛ چرا که این امکان وجود داشت تا از طریق 

هالیوود در سال 19۵۵ اقدام به ساخت کارتونی از این داستان کاماًل سیاسی کرد. اما در نسخه 
کارتونی داســتان »قلعه  حیوانات«، پایان داســتان به صورت کامل و متعجب کننده ای تغییر 
کرده بود؛ انســان ها از صحنــه حذف شــده و تنها خوک هــا باقی مانــده بودنــد. این گونه تغییر 
را شــاید بتوان نمونــه ای از هنرهای هالیوود دانســت؛ امــا ماجرا هیــچ ربطی به هنــر و هالیوود 
نداشــت بلکه ربط به هدف تهیه کننده  مخفی این فیلم داشــت. تهیه کننــده اصلی این فیلم 
کارتونی سازمان نام آشــنایی بود؛ ســازمان اطالعاتی آمریکا یا همان »ســیا« که تهیه کننده و در 

واقع فیلمنامه نویس این اثر بود.
در این داســتان، قلعــه  حیوانــات نماد حکومــت شــوروی و خوک ها نمــاد رهبران آن هســتند. 

کارخانه رضایت سازی
»سیا« چگونه پایان یک کتاب را تغییر داد؟

محمد جوانمرد
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امواج  رادیویی، اخبار و اطالعات مد نظرشان را در میان مردم 
کشور »دشمن« مخابره کنند و از این راه بر کل مردم آن کشور 
تأثیر گذارنــد؛ هرچنــد تأثیــرات این گونه ســالح های به ظاهر 
عادی فقط دامن یک نســل را نمی گیرد و نســل های بعد هم 
از تشعشــعات این حمله در امان نیســتند. ایــن کاری بود که 
رســانه هایی همچــون »بی بی ســی« و »رادیــو اروپــای آزاد« 

انجام می داد.
رادیــو اروپــای آزاد ادعــا داشــت کــه هــدف اصلــی فعالیتــش 
بحث دربــاره  موضوعات پراهمیتی اســت کــه حکومت های 
کمونیستی، مردم اســیر خود را از آن منع کرده اند. عوامل این 
رادیو برنامه هایــی برای هــر کدام از کشــورهای بلغارســتان، 
کی، لهستان و رومانی به زبان خودشان می ساختند  چکسلوا
و به آن ها مخابره می کردنــد. رادیو اروپای آزاد حدود بیســت 
ســال، خــود را رســانه ای معرفی می کــرد کــه منابع مالــی آن از 
ســرمایه گذاران خصوصی آمریکایی تأمین می شــود؛ تا آن که 
در ســال 19۷1، نشــت اطالعاتی در سازمان »ســیا« نشان داد 
که این رادیــوی به اصطــالح آزاد، خود اســیر طــرف دیگر این 
مبارزه بوده و دولت ایاالت متحده طی بیســت ســال، چیزی 
نزدیــک بــه ۵00 میلیــون دالر در ایــن رســانه ســرمایه گذاری 
کــرده؛ چیــزی بیــش از 100 برابــر کل درآمــد ناخالــص داخلــی 

سالیانه  ایران در آن سال ها.
اسناد سازمان »تحقیق اطالعات« بریتانیا، نیز نشان می دهد 
کــه از روزهــای آغازیــن تأســیس این ســازمان، »بی بی ســی« 
موافقت کرده  تا برنامه هــای خود را طوری تنظیــم کند که با 
منافع ملــی هماهنگ باشــند. ایندیپندنــت در این خصوص 
کــه اصــل بنیادیــن در سیاســت های ایــن  گــزارش می دهــد 
ســازمان، آن بــود کــه هیــچ  رســانه ای نباید حضــور دولــت را 
در پس این برنامه ها افشــا کند تــا بریتانیا بتوانــد ادعا کند که 
برخــالف شــوروی، بــه فریــب کاری رســانه ای نمی پــردازد.  
گریــن«، مدیــر اصلــی »بی بی ســی«،  بعــد، »هیــو  چنــدی 
برنامه هــای خــود را در اروپای شــرقی کــه آن زمان بخشــی از 
شــوروی بود بــه راه انداخــت. در یادداشــت های او آمــده این 
برنامه هــا با هــدف حمله بــه حکومــت کمونیســتی طراحی و  
منتشــر می شــد  تا تصویری مضحک، بدبینانه و شــیطانی از 

این حکومت ارائه دهند.
ح اســت که این ســازمان ها چگونه  در این جا این ســؤال مطر
چنین کارهایــی را انجام می دادند. در پاســخ به این پرســش 
می توان بــه نمونه فوق اشــاره کرد. در ســال 1949، مهندس 
هوافضای نیروی هوایی بریتانیا که از شــوروی گریخته بود، 
زیر نظر ســازمان »تحقیق اطالعــات« بریتانیا، چنــد مقاله در 
روزنامه هــا نوشــت کــه در آن هــا ادعا می کــرد »تنها پنج ســال 
یا حتی ســه ســال تا حملــه  شــوروی باقی مانــده و شــوروی در 
ابعاد گســترده در حــال ســاخت موشــک های دوربــرد و حتی 
ســالح های بیولوژیکــی اســت.« بــا این که ایــن ادعاها بســیار 
عجیــب و غیر قابل بــاور بودنــد، امــا مســئوالن وزارت خارجه  
بریتانیــا هم درســتی آن هــا را مــورد تردید قــرار دادنــد؛ بخش 
بین المللی »بی بی ســی« در گفتگوهــای متوالی بــا این عضو 

نیروی هوایی بریتانیا، سخنان او را منتشر کرد.
»اســکاپریو«،  همچــون  نویســندگانی  دوره،  ایــن  در 

»کانکوئســت« و »تریســی« بی آن که بدانند، از منابع سازمان 
»تحقیــق اطالعــات« بریتانیا بــرای نوشــتن کتاب هایشــان 
استفاده می کردند. همچنین هنگامی که در سال 19۷۷ کار 
این ســازمان به پایان رســید، نــام بیــش از 100 روزنامه نگار از 
فهرست های موجود منتشر شــد که برخی از آن ها به صورت 
نادانســته از طریق منابع این سازمان تغذیه شــده  بودند. بنا 
به شــواهدی که »اســتونر ســندرز«، روزنامه نــگار و تاریخ دان 
بریتانیایی ارائــه کرده،  مجله هایــی همچون مجلــه  پرآوازه  
»رویارویــی« بــا توجــه به دســتوری کــه از ســوی ســازمان به 
سردبیر آن داده شــده بود، هیچ مطلب انتقادی ای را نسبت 
به سیاســت های خارجــی ایاالت متحــده، منتشــر نمی کرد و 
این سیاستی بود که تقریبًا همه رسانه های بلوک غرب ملزم 

بودند آن را دنبال کنند.
کیــدی بــر توصیــف »نــوام چامســکی« از  حقایــق فــوق، تأ
نقش رســانه ها در جهان امــروز اســت. او در کتــاب »کارخانه 
رضایت ســازی؛ اقتصــاد سیاســی جریــان اصلــی رســانه ای« 
گر قرار باشــد نیروهای غالب بتوانند تصمیم بگیرند  آورده: »ا
که مــردم مجازنــد چه ببینــد، چه بشــنوند و چه بیندیشــند و 
گانداسازی مدیریت کنند،  آن گاه باور  افکار عمومی را با پروپا
متعارف یا همان لیبرال ها درباره  کارکرد رسانه، از واقعیت به 

طرز شگرفی فاصله می گیرد.«
گانــدا« در  جســتجو در خصــوص معنــای دقیــق واژه  »پروپا
واژه نامــه  »کمبریــج« بــا ایــن نتیجــه همراه اســت که پــس از 
گاندابا توضیح »اطالعات،  آن که در این واژه نامه کلمــه پروپا
افــکار، باورهــا و تصاویــری کــه یک طرفه و بــه قصــد تأثیر بر 
باورهــای مــردم منتشــر شــوند« معنــا می شــود، بــرای کاربرد 
ایــن واژه نمونــه ای می آورد که بر حســب تصــادف نمونه ای 
گانــدا هــم هســت: »در مدرســه،  واال بــرای خــود عمــل پروپا
گانداهای کمونیســت ها / راســت گراها به خورد ما داده  پروپا

می شد.«
و  کمونیســت ها  بــه  را  گانداســازی  پروپا کــه  جملــه  ایــن 
راســت گراها نســبت داده و لیبرال هــا را تلویحــًا از ایــن دســته 
ج کــرده، بــه راحتــی از راه »تصویر و بــاوری« کــه در خود  خــار
نــدارد،  پیــش داوری ای  کــه  خواننــده ای  ذهــن  بــر  دارد، 
»تأثیــر« می گــذارد. این نمونه ضمــن آن که شــدت نهادینه و 
گانــدا« را نشــان می دهــد، گواهی  نامحســوس بــودن »پروپا
گانــدا نــه همیشــه بــه صورت  اســت بــر ایــن نکتــه کــه پروپا
دروغ های بــزرگ، بلکه گاهــی در لباس فریب هــای کوچک 
گاه انســان ها را  خ می نمایــد؛ فریب هایی کــه چون ناخــودآ ر
هدف قرار می دهند، همچون اســب تــروا می توانند با خیالی 

آسوده  راه خود را به قلعه  ذهن ما باز کنند. 

منابع:
رادیویــی  گانــدای  پروپا در  آمریــکا  »صداهــای  مقالــه    .1

بین المللی« نوشته  »رالف ای. اوتارو« 
2. مقاله  »راهبردی انتقادی برای تحلیل رفتار جریان اصلی 

رسانه ای« نوشته »اندرو مولن« و »جفری کالن«
3. ایندیپندنت

سالح های جنگ 
سرد، همان طور 
که از نامش هم 

پیداست، موشک 
و هواپیما و بمب 

نبودند؛ بلکه 
ابرقدرت ها از 

ابزارهای فرهنگی به 
ین  عنوان قدرتمندتر

سالح های جنگ 
سرد استفاده کردند و 
در این میان رادیوها 

حکم سالح های 
کشتار جمعی را 

داشتند
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ک کرد، رد ســیاهی  صولت با پشــت دســت عرقش را پــا
زد.  دیــد  را  اطرافــش  مانــد،  باقــی  پیشــانی اش  روی 
مســافرها گوشــه و کنــار گاراژ پخــش و پــال شــده بودند، 
هرکــس ســایه ای پیــدا کــرده و ولــو شــده بــود. از صبــح 
درگیــرش بــود، از همان جــا داد کشــید: » نــوذر بــزن.« 
صدای قرقر موتور مینی بوس درآمــد و بعد تپ خاموش 

شد.
-بزن!

دوباره صــدای قرقــر موتور مینی بــوس درآمــد و بعد تپ 
خاموش شد. صولت زیر لب فحشــی داد و بلندتر گفت: 
»اســتارت بــزن نــوذر!« صــدای قرقــر موتــور مینی بوس 
بلند شــد و مینی بوس تکانی خورد و صــدای قرقر ممتد 
شد. نوذر ســرش را از شیشه بیرون کشــید: »عامو روشن 
شد.« صولت لبخندی زد و پیروزمندانه دست هایش را 
به هم مالید و در کاپوت را محکم کوبیــد. بوی روغن و 
عرق داشت خفه اش می کرد که با لنگی دست هایش را 
ک کرد و گفت: »می رم دســت و صورتم رو بشورم، برو  پا
مســافرها رو آماده کن.« نوذر جلد پاییــن پرید و محکم 
داد کشــید: »مســافرای دهــدز، ســادات حســینی بیــان 
وسیله هاشون رو بذارن باال، می خوایم حرکت کنیم.« و 
سریع دنبال صولت دوید، صولت شلنگ انداز به سمت 
دستشویی می رفت، نوذر رسیده نرســیده گفت: »عامو 

درست شد؟ واقعًا؟«
صولت زیر لب جواب داد: »پناه برخدا«

-عامو خطر نداره؟
-چی؟

-همین دیگه، مینی بوس رو می گم.
-نــه چــه خطــری؟ روشــن شــده، داره مثل ســاعت کار 

می کنه.

کارون کاروُنمی 
داستانی از دل ایران

غالمرضا شیری

-ترمزش چی؟ اونم درست شده؟
-فقط ترمز دســتیش مونده که اونم برگشتیم عوضش 

می کنم.
-عامو....

صولت ایستاد و چشــم غره ای کرد: »زر مزن بچه! زودتر 
بایــد راه بیفتیم، هوا داره تاریک میشــه.« نوذر ایســتاد. 
نگاهی به مینی بوس کرد و شــل گفت: » پناه بــر خدا « و 

به سمت مینی بوس برگشت.
-بیا

نیاز علــی ســربلند کــرد، ســوزی چایــی به دســت بــاالی 
سرش ایستاده بود.

-چی رو حساب می کنی؟
نیازعلی سر تکان داد: »درست نشد؟«

سوزی چشــم گرداند ســمت مینی بوس و نصفه صولت 
که بیرون از کاپوت بود را نگاهی کرد و لبخندی زد: »نه 
فکر کنم حاال حاالها کار داره تا درست بشه، قراضه اس، 

مال شاه ویزویزکه.«
-بی صاحاب

-نگی هــا! صولــت بفهمــه ناراحت می شــه، بــه باباش 
فحش بدی بهتره تا مینی بوسش.

-جهنم! می دونی از کی تا حاال این جاییم، هواپیما که 
نیست. زنگ بزنه یکی بیاد درستش کنه.

صدای خنده ســوزی توی گاراژ پیچیــد، نیازعلی هاج و 
واج نگاهش کرد: »چه مرگته؟«

ســوزی جــواب داد: »فیاتــه! آخرینش بــا پل شــالو رفت 
زیر آب سد کارون سه، تازه پل شــالو عمرش کمتر از این 

مینی بوسه، کسی ازش سر درنمیاره به جز خودش.«
نیازعلی چایــی اش را مزه مزه کرد، ســوزی چشــمکی زد 
و گوشه گاراژ را نشــان داد، زن ها با لباس های رنگارنگ 

دور هم جمع شده بودند.
-عروسیه؟

-هــا، ســادات حســینی دارن میــرن عروســی، امشــب 
عروسیه.

هــم  شــب  تــا  میــرن،   « گفــت:  طعنه زنــان  نیازعلــی 
می رسن.«

صــدای ِکل بلنــدی گاراژ را پر کــرد. مینا که پیشــاپیش 
خ شــد، الیاس چمدان به دست نگاهی کرد:  می آمد سر
»هنوز صولت نرفته، به موقع رســیدیم.« مینا سر تکان 
داد و به ســمت زن ها و بچه ها رفت، الیاس چمدان به 
دســت کنار مینی بوس ایســتاد. صدای نوذر توی گاراژ 
پیچیــد: » مســافرای دهــدز، ســادات حســینی، بیــان 

وسیله هاشون رو بذارن باال، می خوایم حرکت کنیم.«
نیازعلــی اســتکان را لبــه پنجــره گذاشــت و خــودش را 
تکانــد، ســوزی هــم چایــی را هورتــی کشــید و دنبالش 
راه افتــاد. الیاس داشــت زن هــا را نگاه می کرد، ســوزی 
نیشخندزنان گفت :» بیا خودش میاد.« الیاس خندید 
و چمــدان را دنبال خودش کشــید. نیازعلی پشــت ســر 
راننده نشســت، ســوزی هم کنارش، مینا و الیاس کنار 
هم نشستند، زن ها هم ُکپ کردند ته مینی بوس. نوذر 
توی در ایستاد: » پالستیک بردارین، مینی بوس رو تازه 

تمیز کردمه، خرابکاری نکنین.«
نیازعلی به طعنه گفت: » یعنی حاال تمیزه؟«

نــوذر خــودش را بــه نشــنیدن زد: » انشــاال بــه عروســی 
می رسیم.«

گه راه بیفتیم. -البته ا
صولــت دســت هایش را با پشــتش خشــک کــرد، جای 
چهــار انگشــتش روی شــلوارش مانــد، دســتگیره در را 
گرفت و خــودش را باال کشــید و پشــت فرمان نشســت. 
مینی بوس که حرکت کرد همه بلند صلوات فرستادند، 
نــوذر دعایــی خوانــد و فــوت کــرد. ســوزی از تــوی آینه 
زن ها را دید می زد، الیاس و مینا پچ پــچ می کردند. نوذر 
چایی اش را فوت کرد و برگرداند ســمت مسافرها و بلند 
گفــت: »بفرمــا« صــدای نــوش نــوش تــوی مینی بوس 

پیچید. صولت گفت: »مثل ساعت کار می کنه.«
نوذر نیم نگاهــی به ترمزدســتی انداخت و گفــت: »پناه 
بر خــدا« صولــت غیض کنــان گفــت: »یعنی چه پنــاه بر 
خدا؟یــه کاری بکن خراب بشــه.« نوذر ســرش را پایین 
انداخت: »نه عامو! منظورم اینه آدم باید توکل داشــته 
باشــه.« و خیره شــد به جاده. جاده پیچاپیچ توی کوه 
ک« که تمام می شد تا سد  گم می شــد، پیچ های »ســررا
جاده بهتــر بود، بعــد هم کــه کنــار کارون می رســیدند، 
ج می شدند و از کارون تا می کردند. از وقتی  باید سوار بار
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که کارون ســه را ســاخته بودند و جــاده زیــر آب رفته بود 
ج می رفتند آن  همین بدبختــی را داشــتند، بایــد بــا بــار
ج تــردد می کردنــد یا با  ور آب، روســتاهای آن ور یــا بــا بار
ج  قایق های کرایه. همیشــه وقتی مینی بــوس توی بار
ج، از کارون کــه  می رفــت می ترســید، از تکان هــای بــار
ک بود. خواب دیده بود وسط آب  بیشــتر وقت ها ترســنا
ج دو نصف شــده و با مینی بوس تــه کارون رفته اند،  بار
ج به  حتی توی خواب هم خنده اش گرفته بــود مگر بار

آن بزرگی می شکست؟«
-آب!

چ آب را برداشــت و بــه  نــوذر از فکــر و خیــال درآمــد، پــار
ســمت صــدا راه افتــاد، ته دلــش آشــوب بــود صولت که 
نــوذر را می پاییــد، زیر لــب گفــت: »ال االاهَّلل...« الیاس و 
مینا پچ پچ می کردنــد و ریز می خندیدند، ســوزی گفت: 
» داریــم بــه ســد می رســیم« نیازعلی ســر گرداند ســمت 
بیرون. ســد را که آبگیری کردند تمام زمین های پشــت 
ســد زیر آب رفتند، حتی قبرهــا هم غرق شــدند، مجبور 
شــدند کوچ کنند، پــول زمین ها را کــه ندادنــد از کار هم 
اخراجشــان کردنــد، گفتند ســد تمام شــده، دیگــر کارگر 

نمی خواهیم«
سوزی گفت: » دوباره حساب کتاب می کنی؟« نیاز علی 
نگاهــش را گردانــد داخــل مینی بــوس: »چه حســابی؟ 
چه کتابی؟ ما که زورمون بهشــون نمی رســه.« ســوزی 
جــواب داد: »خیلی ســاده گفتن اخــراج، آواره این شــهر 
و اون شــهرمون کردن.« ســد ســینه ســپر کرده از جلوی 
چشمانشــان رد شــد. تا چشــم کار می کرد آب پشــت سد 

بود که ادامه داشت.
تا کنار رود چیزی نمانده بود، صولت لبخندی زد، نوذر 
هم نفس راحتی کشید و خیره شد به جاده که تا کارون 
امتداد داشــت؛ سیاهی شــب داشــت توی جاده پخش 
می شــد. مینــا سرخوشــانه خندیــد، الیــاس آرام روی 
خ شد. داشــتند به رود می رسیدند،  دســتش زد، مینا سر

از رود که تا می کردند دیگر راهی نبود.
بودنــد،  ایســتاده  کارون  کنــار  کــه  ماشــین هایی  نــور 
ج پهلــو گرفــت، نگهبــان  رود را روشــن کــرده بــود، بــار

اســکله جلوی مینی بوس دویــد و بلند داد کشــید: »اول 
سواری ها، بعد مینی بوس.«

ج شــدند، نگهبان جای  ماشــین ها آرام و آهسته وارد بار
ج خالی  پارک هریک را مشــخص کرد، جلوی عرشــه بار
ماند، اشــاره ای کــرد ، صولــت مینی بوس را روی عرشــه 
برد ، از دوردســت ها صدای توشــمال می آمد، زن ها کل 
کشــیدند، الیــاس و مینا گل از گلشــان شــکفت. ســوزی 
پشــتی صندلی را محکم گرفته بود، مینی بوس تقه ای 
ج شد. نوذر نفس راحتی کشید، تا چشم  خورد و وارد بار
کار می کرد ســیاهی بود و آب، جلوی مینی بوس درســت 
لبه عرشه بود، صولت گفت: »خوبه جلویی هستیم زود 

می زنیم بیرون، معطل نمی شیم.«
ج تکانی خــورد مینی بــوس عقــب جلو شــد، صولت  بــار
ترمز دســتی را کشــید و پیاده شــد. نوذر هم پشت سرش 
پیاده شده و گفت: »مسافرا پیاده بشن؟« صولت گفت: 
» نــه زن و بچه هســتن جمع و جور کردنشــون مشــکله، 
تازه هــوا هــم خیلــی ســرده« و ســیگاری بیرون کشــید، 

جیب هایش را گشت و بعد گفت: »برم کبریت بگیرم.«
کــه بــه ســیاهی  ج  نــوذر چشــم دوخــت بــه عرشــه بــار
می رســید، ســوزی گفت: »وقتی خبــر ســلمان رو دادیم 
کــه اخراجمــون نکنــن، ســلمان جــوون  زود برگردیــم 
ج  خوبی بــود، حیف شــد.« نیازعلــی ســر تــکان داد، بار
تکانــی خــورد، مینی بــوس عقــب جلو شــد، زن هــا جیغ 
ج حرکــت کــرد، نیازعلــی گفت: » ســلمان  کشــیدند، بار
حیف شــد، همش تو فکرم چطوری خبر بدیم.« سوزی 
ج آرام  پشــت دســتش زد و زیــر لــب زمزمــه ای کــرد، بــار
ج هم  حرکت کــرد، تاریک تاریک بود حتــی نورافکن بار
خاموش بود، تنها صدای شکســتن آب بود که ســکوت 
را می شکســت، همــه از شیشــه جلــوی مینی بــوس بــه 
ســیاهی ممتدی که به سویشــان می آمد، چشم دوخته 

بودند. سوزی نفس راحتی کشید: »رسیدیم.«

نیازعلی ســاحل گلــی را که دید چشــم هایش را بســت، 
مینا و الیاس که نیم خیز بودند ولو شــدند، زمزمه زن ها 
هم کم شــد، نوذر کهــد پشــت مینی بوس ایســتاده بود 
سرک کشــید و یک دفعه فریاد کشید: » اســکله... عامو 
اســکله.« صولت کــه پشــتش با مینی بــوس بود ســریع 
ج کج کرده بود و از اسکله محل پیاده شده  برگشت، بار
ج دوید و داد  ماشین ها فاصله گرفته بود، نوذر وسط بار

کشید: » سمت راست سمت راست«
ج به دیواره گلی ساحل  ج به ســاحل رســید، پوزه بار بار
ج  برخورد کــرد، مینی بــوس تــکان محکمی خــورد، بار
به ســرعت برگشــت، مینی بوس حرکــت کرد، نــوذر داد 
کشــید و دوید، مینی بوس به ســرعت به ســمت جلوی 
عرشــه حرکــت کــرد، نــوذر خــودش را بــه در مینی بوس 
ج که عقب عقب می رفت، یک دفعه ایستاد،  رساند، بار
نوذر صــدای در رفتن ترمز دســتی را که شــنید زانو برید، 
دستانش دور دســتگیره قفل شــده بود، در باز نمی شد، 
ج، مینی بــوس پرتــاب شــد، صولت  با تــکان دیگــر بــار
میخکــوب ایســتاده بــود و فقــط نــگاه می کــرد، صدای 
سقوط سنگین مینی بوس توی سیاهی پیچید صولت 
به ســرعت خودش را به لبه عرشــه رســاند، مینی  بوس 
تــوی آب هــای ســرد کارون داشــت فــرو می رفــت، نوذر 
هنوز دســتگیره چســبیده بود و با چشــم هایی بــاز نگاه 
ج تکانــی خــورد و روی مینی بــوس رفــت،  می کــرد، بــار
صولت زانو برید، آخرین موج های ســقوط داشتند خود 
ج دور می کردند، از مینی بوس خبری نبود، فقط  را از بار
کارون بود که بی قرار و وحشی توی سیاهی گم می شد، 

صدای توشمال از دوردست ها به گوش می رسید. 
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پروین اعتصامی یکی از شـاعران مطرح معاصر اسـت. دلیل عمده  شـهرت وی، 
موفقیـت در قالـب مناظـره و شـعر تعلیمـی اسـت. پرویـن، بـر خـاف دیگـر زنـان 
شـعر از جملـه فـروغ فرخـزاد، از ابـراز احساسـات و عواطـف شـخصی در فضـای 
شـعر پرهیـز می کنـد و در دیوانـش خبـری از اشـعار عاشـقانه و غنایـی نیسـت. پروینی که ما 
می  شناسـیم زبانـی قاطـع و شـخصیتی اسـتوار دارد. امـا دکتـر جلیـل متینـی در سـال ۱۳۸0 
چهـل و یـک نامـه از پرویـن اعتصامـی را در مجلـه  ایرانشناسـی منتشـر کـرده کـه چهـره  ای 

متفـاوت از ایـن شـاعر نـام  آور ارائـه می دهـد. 

امروز دو سه قســم جلوی چادر می دوزند: قسمی این است 
گانــه خریــده و به طــور  ع[ کربدوشــین جدا ع ]ذر کــه نیــم زر
کلــوش بریــده و در وســط هایش ژورژت مشــکی انداختــه 
گل به رویــش می اندازنــد. قســمی  کربدوشــین  و از خــود 
دیگر ایــن اســت کــه تیکــه دیگــری می خرنــد فقــط از خود 
چادر به قــدر یــک چــارک بریــده و دو یا ســه طبقــه در آن با 
ژورژت گل دوزی می کنند و دســتک های چادر را نیز پلیسه 
می کننــد. طریقه ســّیم این اســت که تــور زرعی مشــکی که 
جهت همین کار اســت خریده و کلوش جلو چادر می کنند و 
گر بخواهند از طرف بــاالی کلوش نیز از خود چادر درآورده  ا
و زیرش تــور می اندازند. البته این قســمت بــه عقیده بنده 
خوب نیســت، به علــت این که ایــن تورها اغلب پوســیده و 
بی دوام هســتند. بنده رنگ دیگری از آن ها را جهت لباس 
خریدم و خیلــی زود پاره شــد و از میان رفت. مســتدعیم در 
خصوص هر یک از اقســام مذکــوره تصمیم گرفتیــد بنده را 
زودتر مطلــع فرمایید تا به امتثال امر بکوشــم. دیگر این که 
آیــا میــل دارید کــه جلــو چــادر دوخته شــده و خــود چــادر را 
گــر چنانچه مایل هســتید که  هم دوخــت بگیرند یا خیــر؟ ا
چادر دوخت گرفته شــود، قدری نخ را انــدازه قد چادر خود 
کــت بفرســتید تــا بــه خیــاط بدهــم و چــادر را  گرفتــه و در پا

دوخت بگیرند.«
گویــا مهکامه مــدل اول را انتخــاب کرده و خواســته جلوی 
چــادر هــم دوختــه شــود، امــا خیــاط در تحویــل ســفارش، 
کــه پرویــن در نامــه بعــدی از ایــن بابــت  تأخیــر داشــته 

عذرخواهی می کند.
گر در فرســتادن  »عزیزم! اوامــرت را کامأل اطاعت کرده ام. ا
)چادر( تأخیر شــده اســت بــرای این اســت که خیــاط برای 
دوختن جلــو چادر پانــزده روز وقت خواســت. البتــه همین 

هنــگام خوانــدن ایــن نامه  هــا بــا چهــره جدیــدی از پرویــن اعتصامــی آشــنا می  شــویم؛ بــا 
خــوِد پروین. فــردی عاطفی با ذهــن و زبان و دنیــای زنانه. بخــش عمــده  ای از نامه  های 
پروین اعتصامــی و مهکامــه محصص، بــه ارســال و دریافت هدایــا و سفارشــات مختلف، 
اختصاص دارد. نخســتین هدیه، پیاله  ای اســت که پروین به مناســبت عروســی مهکامه 
برایش فرســتاده. »خانــم عزیــزم! پیاله  کوچکــی را که بــه خدمت ارســال مــی دارم، هدیه 
ناچیــز ناقابلــی اســت کــه بــه عنــوان تبریکیه عروســی ســرکار چنــدی قبــل ســفارش دادم. 
کار  گهانــی شــخص فروشــنده بــه عتبــات انجــام ایــن  متأســفانه به واســطه مســافرت نا
مدتی معوق مانــد و پس از مراجعت بــه تهیه آن پرداخــت. اینک گرچه می دانــم که خیلی 
دیر و بی موقع اســت، با یــک دنیا شــرمندگی از ایــن تأخیــر این )بــرگ ســبز( را تقدیم کرده 
و بــا اعتمــاد کاملی که بــه الطــاف و مراحــم ســرکار دارم امیــدوارم که عــذرم را پذیرفتــه و از 
شــرمندگی ام خواهید کاســت. از خداوند متعال خواهانم که همواره پیمانه طالعت را لبریز 

شربت ســعادت و نیکبختی فرماید. ارادتمند پروین اعتصامی«
رد و بــدل کــردن هدایــا و اجنــاس مختلف بــه همیــن پیاله محــدود نمی  شــود. مدتــی بعد 
کــه در کرمانشــاه زندگــی می کنــد – هدیــه  ای را بــرای پرویــن می فرســتد. وی  مهکامــه - 
این گونــه مراتب تشــکر خود را از دوســتش اعــالم می  کند. »از این کــه قبول زحمــت فرموده 
از آن لطــف  چایــی ارســال فرموده ایــد فوق العــاده از مرحمــت حضــرت علیــه خجــل و 

مخصوص بی اندازه متشکر و ممنونم.« 
مهکامــه بــه مناســبت نــوروز 1311 کارت تبریکــی برای مــادر پرویــن می فرســتد. »حضرت 
علیه خانــم از ارســال کارت تبریکیــه ســرکار فوق العاده متشــکر و ســعادت و ســالمت وجود 
کــه پرویــن در تهــران زندگــی  عزیــزت را همــواره از درگاه احدیــت خواســتارند.« از آن جــا 
می  کــرده و طبیعتــًا امکانات پایتخــت، خیلی بیشــتر از کرمانشــاه بــوده؛ مهکامه محصص 
هرازگاهــی سفارشــات خریــد خــود را بــرای پرویــن می  فرســتاده و او هــم بــا دقــت و ظرافت 
زنانه، مأموریت خود را به انجام می  رسانده. یکی از سفارشــات مهکامه، چادر بوده است. 
موضوعی که ســه نامه را به خود اختصــاص داده. نامه  هایی که حــاوی صمیمیت دو نفر، 

دنیای زیبای زنانه پروین و شّمه ای از ُمد و پوشش زنان در آن زمان است:
»عزیــزم! رقیمــه شــریفه سفارشــی را هفتــه گذشــته دریافت داشــتم و امــری را کــه راجع به 
خرید چادر فرمــوده بودید بر خود منــت و افتخار بزرگی می شــمارم. مقصــودم از عرض این 
عریضه ایــن بود کــه بدانم جلــوی چــادر را چه قســم دوســت دارید تــا دوخته شــود؟ چون 

دغدغه های زنانه
یک شاعر ملی

چهر ه ای متفاوت از پروین اعتصامی

منصوره رضایی
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در میــان ســروده های پرویــن اعتصامــی، طنز چنــد صــورت دارد؛ نخســت ابیاتی 
طنزآمیــز که درک طنز آن ها ســاده اســت، برخی از این ابیات آن قدر مشــهور اســت 

که َمَثل سایر شده، مانند: 
ســیر یک روز طعنه زد به پیاز / که تو مسکین چقدر بدبویی

ســپس شــعرهایی که ســاختار طنز دارد و بــرای دریافتن طنزشــان باید در ســاختار 
شعر تأمل شود،  مانند شعر گرگ و سگ با این آغاز:

پیام داد سِگ گّله را شــبی گرگی/ که صبحدم َبره بفرست میهمان دارم
مرا به خشم میاور که گرگ بدخشم است/  دروِن تیره و دنداِن خون فشان دارم 

پاسخ  سگ به گرگ که از بیان کلیات شــروع می شود و سپس به جزئیات، طنز 
ساختاری ایجاد کرده است. این ســه بیت پایانی را از زبان سگ بشنوید:

جفای گرگ مرا تازگی نداشت هنوز/ ســه زخم کهنه به پهلو و پشت و ران دارم
دو ســال پیش به دندان ُدِم تو برکندم / کنون ز گوش، گذشتی چنین گمان دارم
ُدکاِن  کید برو جای دیگری بگشــا/ فروش نیست در آن جا که من دکان دارم شعر 

»باد بروت« که بیانگرِ  خودســتایی عاِلمی است در برابر نادان، این گونه آغاز 
می شود:

عاِلمی طعنه زد به نادانی /که به هر موی من دو صد هنر است
چون تویی را به نیم ُجو نخرند/مرِد نادان ز چاپا بتر است

از همین دو بیــت میزان دانایــی آن »مرد عاِلم« آشــکار اســت. اما در این شــعر، آن 
مردک خودپســند بیســت بیت دیگر در ســتایش خــود و نکوهِش آن مــرد بی نوای 
بی ســواد، حرافــی می کنــد. ســپس آن بی نوا هم بــه حــرف می آید و خیلــی خالصه 

جواب آن عاِلم خودخواه را می دهد. چند بیــت پایان این حکایت را ببینید:
از سخن گفتِن تو دانســتم/ که نه خشک اندر این سبد نه تر است

در تو برقی ِز نوِر دانش نیست /همه باد ُبروِت  بی ثمر است
گر این است فضِل اهِل هنر /ُخُنکا آن کسی که بی هنر است ا

امــا گونــه ای دیگــر از طنــزآوری  پرویــن اعتصامــی که کمتر شــناخته شــده اســت، 
هنگامی اســت که پروین با تمهیدات بالغــی و خالقیت در زبــان و بیان، طنزهای 

ظریف می آفریند. چنــد نمونه از این گونه ابیات را بخوانیم:
دی جغد به ویرانه ای بخندید /کاین قصر ز شاهاِن باستان است

گه نه که گور از پی ات دوان است تو از پِی گوری دوان چو بهرام /آ
انســان تصــور می کند که شــکارچی اســت و بــه دنبــال شــکار مــی دود، در حالی که 

خوِد او شکار است و گذار زمان و مرگ، شکارچی اوست.
َمَطلب روزی ننهاده که با کوشــش / نخوری قسمِت کس، گر شوی اسکندر

یعنی تالش برای ربــودِن روزی دیگران از چنگشــان بیهوده اســت، همان طور که 
کام بــود و در  اســکندر در بهره منــدی از حاصــل جنگ هــا و جهان گشــایی هایش نا
جوانی تسلیِم  مرگ شــد. این مقدمه را داشــته باشــید تا ببینید در بیِت بعد چگونه 

تصویری طنزآمیز و گزنده شکل می گیرد:
بهِر گلزار در آتش مفکن خود را/که گلســتان نشود بر همه کس آذر

گر خدای مهربان با دوســت خــود ابراهیم  کان را قیاس از خــود مگیر، ا یعنی کاِر پــا
خلیــل اهَّلل آن عنایــت را دارد که آتــش را بر او گلســتان می کنــد، تو گمــان مبر که در 
آن جایگاهی کــه خدا، آتش را بر تو گلســتان کند. ســروده های پرویــن اعتصامی، 
گر با تأمل و نگاه  با آن که چندان پرشــمار نیست، اما بســیار پربار اســت؛ چنان که ا

جستجوگر، خوانده شــود ظرایف و دقایق فراوان آن کشف و بیان خواهد شد. 

پروین طناز
دکتر اسماعیل امینی

که تهیه شــد بــدون تأخیر آن را بــه خدمت ارســال خواهم 
داشــت.« ســرانجام چادر، آمــاده و بــرای مهکامه ارســال 
می  شــود. پرویــن همــراه بــا چــادر، توضیــح مفصلــی هــم 
دربــاره خریــد و دوخت آن می  فرســتد. شــاید می  خواســته 
ســختی کار یا وفــاداری اش را به دوســتش یادآور شــود! از 
نکات مهم این نامــه، جزئی نگری و ظرافت پردازی های 
پرویــن اســت. همچنیــن وی از تجربــه چــادر داشــتن یــا 

چادر سرکردنش می گوید.
»عزیزم! امروز چادری ســرکار را به خدمت به توســط پســت 
فرســتادم... بــرای خریــد ایــن چــادر بــه همراهــی حضرت 
علیه خانم به مؤسســه دولتــی طهران مقابل بــاغ ملی رفته 
کــه  و پــس از پرســش و جســتجوی در تمــام آن مغازه هــا 
تمــام چادری هــای موجود شــهر از هــر قبیــل در آن جا جمع 
شــده اند، این چادر کربدوشــین چــون از همــه چادرها بهتر 
به نظــر رســید آن را ابتیــاع کردیــم و در آن ســاعت چــادری 
بهتــر از ایــن در آن مؤسســه پیــدا نمی شــد. امیــد اســت که 
انشــااهَّلل خاطر خطیرت را پســند افتــد. قیمت چــادر را مبلغ 
چهل تومان پرداختم، قبضی را که از مؤسســه راجع به  ذکر 
قیمت دریافت داشته ام به خدمت ارسال می دارم تا از نظر 
مبارک بگــذرد. چون انتخــاب جلوی چادر را لطفــأ به بنده 
گــذار فرمودید، بنــده نیز در اجرای امر ســرکار ســعی کردم  وا
کــه جلــو چــادر طــوری دوخته شــود که بــه طــرز جدیــد و به 
اصطالح »مد امروز« باشــد. به ایــن جهت دســتور را به طور 
کلــوش دادم کــه امــروز غالبأ طــرز دوخــت شــیک در تهران 
همین اســت. همان طوری که مالحظه خواهیــد فرمود به 
قســمی که در یکی از عرایــض خود عــرض کردم، گلهــا را با 
ابریشــم به روی ژورژت مشــکی که دوال کرده اند دوخته اند 
خ. بنده چون خودم  و کارش نیز کار دستی اســت نه کار چر
خ دادم و  چندی پیش جلو چــادری که برای کلوش بــه چر
خوب نشد، به این جهت چادر سرکار را به خیاط دست دوز 
دادم و خیلــی خوشــوقتم کــه بــه واســطه امــر ســرکار قبل از 
این که دســتگ های چــادر را با دســت چین دهنــد، به این 
خیال کــه شــاید چین دســتی خوب نشــود و فــورأ باز شــود، 
گفتم به  دستگ ها چین پلیســه داده شود که هم به مراتب 

قشنگ تر است و هم باز نمی شود...«
گویــا مســئله چــادر، ذهــن پرویــن را خیلــی مشــغول کرده 
داده؛  بــه دســتش  نامه  نــگاری  بــرای  بهانــه  خوبــی  یــا 
چــون حــدود دو هفتــه بعــد )11مهــر1312( عریضــه  ای 
پــول چــادر،  بابــت دریافــت  می  نویســد و ضمــن تشــکر 
توضیــح دیگــری دربــاره  آن می  دهــد: »از مراحــم مبذولــه 
و فرمایشــات مهرپــروری که راجع بــه قیمت چادر نســبت 
به بنده مبــذول فرمــوده بودیــد واقعأ خجل و شرمســارم. 
عزیــزم فراموش کــردم در عریضه ســابق خود عــرض کنم 
کــه قســمت زیــر چــادر را کــه زیــر کلــوش اســت بــرای این 
گر وقتــی بخواهید جلوی چــادر را تغییر  برنداشــته اند که ا
بدهیــد و یا ســر دیگر چــادر را بیــرون بیندازیــد، دیگر چادر 
ناقــص و معیــوب نباشــد. ایــن قســمت را بــرای همیــن 
پیشــنهاد کردیم، چنانچه نخواســته باشــید ممکن است 

خودتان آن تیکه را از زیر بیرون آورید.« 
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»خجالـت نکـش« نخسـتین فیلـم رضـا مقصـودی در مقـام کارگـردان اسـت. او را 
بیشـتر بـا نـگارش فیلمنامه هـای کمـدی شـاخصی از قبیل »لیلـی با من اسـت« و 
»همیشه پای یک زن در میان است« می شناسیم، اما در فیلم »خجالت نکش« 

بـرای اولیـن بـار وی در مقـام کارگـردان حضـور یافته اسـت.   

تــا این جــا مخاطــب درجریان ســیر کلــی فیلــم قــرار گرفته و 
آمــاده  رویداد هــای بعــدی اســت. صنم بچــه دار می شــود و 
ع را پنهان کننــد و این  آن ها تصمیــم می گیرنــد ایــن موضــو
کمــدی بــه همــراه  پنهــان کاری قــرار اســت موقعیت هــای 
بیــاورد و میانــه  فیلــم را پرکنــد. امــا ایــرادات اصلــی فیلــم از 
همین جا آغاز می شود. به عنوان مثال وقتی پسرهای صنم 
و قنبر بــه همراه همسرانشــان به دیــدن مادرشــان می آیند، 
گر به جای شش  شــاهد آدم های اضافی هســتیم که شــاید ا
نفر، ده نفر یا بیشــتر هــم بودند فرقی بــرای فیلم نداشــت یا 
شــخصیتی که لیندا کیانی از ابتــدا نقش آن را بــازی می کند 
که به  اضافی اســت و حذف او آســیبی به فیلم نمی زنــد، چرا
اندازه  یک شخصیت اصلی در فیلم حضور دارد اما کارکردی 
ع جدی بعدی این اســت  در پیشــبرد داســتان ندارد. موضو
که بیشــتر لحظــات فیلــم، مخاطب به چــه چیــز می خندد؟ 
کــه در ابتــدای  کمــدی همان طــور  شــخصیت های فیلــم 
گاهی شــان  مطلــب اشــاره شــد، تــا چــه انــدازه بایــد ســطح آ
از مخاطــب پایین تــر باشــد و حماقــت بیــش از حد آن هــا آیا 

مخاطب را آزار نمی دهد؟
در فیلم کمــدی نیز برای شــخصیت ها بایــد میزانی هوش و 
ذکاوت قائل باشــیم تــا به شــعور مخاطب توهین نشــود. در 
فیلم خجالت نکش آیا این ســطح حماقتی که شخصیت ها 
کن  کــه ســا دارنــد بــرای مخاطــب )به خصــوص مخاطبــی 
روستا بوده( باورپذیر است و توهین به شعور او نیست؟ مثاًل 
تا کجا قرار اســت به دمپایی پرت کردن های صنــم به قنبر، 
جملــه  »مــا می توانیــم« و گم شــدن های ســاده لوحانه  بچه 

بخندیم؟

از دیگــر ایــرادات فیلــم تغییــر لحــن اســت. جایــی کــه قنبــر 
به طــور کامــاًل تصادفی ســبد بچــه از دســتش رها شــده و به 
رودخانــه می افتــد، لحــن فیلــم تغییــر بــدی پیــدا می کنــد 
و مخاطــب بایــد خــودش را مجــددًا بــرای جســتجوهای 
ابلهانه و خســته کننده  پایانی آماده کند. شــاید بیراه نباشــد 
کــه بگوییــم مخاطــب ایــن فیلــم را بیشــتر بــازی بازیگرانی 
همچون شــبنم مقدمی و احمــد مهرانفر به خنــده می اندازد 
وگرنــه مســیر فیلمنامــه از ایده هــای کلیشــه ای بســیار رنــج 
می بــرد. بــا تماشــای تیتــراژ فیلــم انتظــار یــک ریشــه یابی از 
مسئله رشــد جمعیت داشــتیم، اما حیف که برخالف جذاب 
بودن این مســیر به چند کنایه  سیاســی در فیلم بسنده شد. 
در کل، رضا مقصودی را همچنان بــا فیلمنامه  موفق »لیلی 
با مــن اســت« در کارنامه اش بــه ذهــن می ســپاریم و منتظر 

نمونه  موفق دیگر از او می مانیم.

کمدی همان طور که ارسطو می گوید   »تقلیدی از اطوار و اخالق زشت انسان است که موجب 
ریشخند و استهزا می شــود و آنچه موجب این ریشخند می شود، امری اســت که در آن عیب 
و زشــتی هســت، اما آزار و گزندی از آن به کسی نمی رســد.« به نوعی می توان گفت مخاطب 
با پیش فرض آن که قرار اســت به یک ســری اتفاقــات و عیب و نقص هایی که شــخصیت ها 
دارند بخنــدد، به تماشــای یک فیلــم کمدی می نشــیند. مخاطــب از شــخصیت های فیلم 
گاهی بیشتر و اشــراف کامل او نســبت به رویداد ها و دردسرساز  گاه تر اســت و همین آ کمدی آ

بودنشان، موجب خندیدن او می شود. 
کن روســتا در  در فیلم خجالت نکش، مســئله  اصلی فیلم میل به بچه دار شــدن یک زوج ســا
سن میانســالی اســت که با عرف و فرهنگ آن محل در تعارض اســت. همچنین ترس آن ها 
کنش نشــان دهند، از دیگر عوامل  از این که پســرها و عروس هایشان نســبت به این اتفاق وا
تنش زاست. قنبر )شوهر زن(، در یک قهوه خانه شاهد ســخنرانی رئیس جمهور سابق است 
که مــردم را تشــویق به رشــد جمعیت می کنــد و بــا توجه بــه این که همزمــان قنبر نیــز ترغیب 
می شــود که به بچــه دار شــدن در این ســن جدی تــر فکر کنــد، فیلم گرایــش به طعنــه زدن و 
کنایه هــای سیاســی بــه مســئله رشــد جمعیــت نیــز پیــدا می کنــد. همچنیــن دیالــوگ »مــا 
می توانیم« که از زبان رئیس جمهور شــنیده می شــود و شــخصیت قنبر به صورت موتیف وار 
در طول فیلم از آن اســتفاده می کند، باعث خندیدن مخاطبان در طول فیلم می شود. صنم 
)همســر قنبر(، با وجود این که اظهار دارد پسرانش بزرگ شــده و او را تنها گذاشته اند و گویی 
جای یک دختر که برای مراسم تشــییع اش گریه کند خالی است، با قنبر برای بچه دار شدن 

ح می کند. مخالف است و نگرانی از بی آبرو شدنشان را مطر

گرفتار کلیشه
معرفی فیلم »خجالت نکش«

محدثه جباری
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»هزارپـا« داسـتان دو مـرد جـوان اسـت کـه بـا دزدی و کیف قاپـی زندگـی خـود را 
می گذراننـد. یکـی از ایـن دو مـرد در حادثـه رانندگـی پایـش را از دسـت داده و بـه 
همین بهانه آن قدر دیه گرفته که به رضا هزارپا معروف شـده اسـت. او به شـکل 
اتفاقـی متوجـه می شـود دختـری ثروتمنـد نذر کرده کـه با یک جانبـاز ازدواج کنـد و این نذر 
عجیب باعث ماجراهای تلخ و شیرینی می شود که تماشاچی در داستان فیلم آن را دنبال 

می کنـد. 

از ســوی دیگــر، بســیاری از اتفاقاتی کــه در طول فیلــم پدید 
می آینــد، تأثیر خاصــی روی داســتان نــدارد و صرفًا بــرای پر 
کردن مدت زمــان فیلم بــه آن اضافه شــده اند. این مســئله 
یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت هزارپاســت که وجــودش تنها 
به داســتان های کوتاه ختم نشــده و در بعدی دیگر، بســیار 

پررنگ تر خود را نشان می دهد.
کــه بــرای  داســتان فیلــم دوره زمانــی را روایــت می کنــد، 
مخاطبان ســینمای کمدی ایران تازگی ندارد و پیش از این 
هم شــاهد کمدی هایی با همین سبک و ســیاق و در همین 
فضا و دوره بوده اند. اوایل حرکت داستان به گونه ای است 
که مخاطب را راضــی می کند و در میانــه راه آن چنان امیدوار 
کننده خودنمایــی می کند کــه مخاطــب را به خوبــی با خود 
همــراه می کند. امــا قســمت پایانــی  چنگــی بــه دل نمی زند 
و بــا ضعفی برجســته مواجه می شــود کــه در فــرم و محتوای 

داستان خود را نشان می دهد و تیر خالصی را به آن می زند.
فیلمنامــه این اثر دچار ضعف های بارزی اســت که از چشــم 
کمتر مخاطبی پنهان می ماند. فیلمنامــه »هزارپا« همچون 
خانــه ای اســت کــه هیچ چیــز در آن ســر جــای خــودش قــرار 
نــدارد و یافتــن منطــق روایــی در داســتان تــا حــدودی غیــر 
ممکــن بــه نظــر می رســد. در فیلمنامــه موقعیتــی ســاخته 
نمی شود و زمانی هم که ساخته می شود، ابتدا و انتهای آن 

مشخص نیست. 
هزارپا هم از بســیاری موارد منفی که ســایر کمدی های این 
روزها دارند، مستثنا نیست، اما در جهاتی، فیلم تالش کرده 
تا در برخی از قسمت های خود خوب جلوه کند و تا حدودی 
گــر زیــاد ســخت گیرانه بــا فیلــم برخــورد  هــم موفــق اســت. ا
نکنیم، قطعــًا هزارپا می توانــد در برخی از ســکانس ها خنده 
گران بیاورد و همین مسئله باعث می شود لقب  بر لب  تماشا
متوســط را از آن خود کند. شــاید هزارپا را بتوان فیلمی برای 
وقت گذرنــدان و کمــی خندیدن انتخــاب کــرد و به حق که 
گزینه مناســبی به شــمار می آید در مقابل دیگــر فیلم های در 
کــران ســینمای امــروز کــه برخــی از آن ها حتــی ارزش  حال ا

دیده شدن هم ندارند.
کــه فیلــم هزارپــا،  گفــت  در حقیقــت می تــوان این گونــه 
بــه دیگــر فیلم هــای  کــه نســبت  کمــدی متوســط اســت 
کمدی چند ســال اخیــر از کیفیــت نســبی برخوردار اســت و 
گر می دهد تا بــرای مدتــی کوتاه از  این امــکان را بــه تماشــا
دیدن یــک فیلم لــذت ببــرد و کمی هــم بخندد. امــا از این 
اثر نمی تــوان توقــع آن را داشــت تــا در یادها جاودانه شــود 
و پا جــای پای »لیلی با من اســت« و فیلم هــای این چنینی 
گر بــرای چندمیــن بار هم به تماشــای  بگــذارد که بیننــده ا

آن بنشیند باز دلزده نمی شود.

نقش آفرینــی و طنــازی رضا عطــاران بر هیچ کس پوشــیده نیســت، اما بــازی جــواد عزتی نیز 
به انــدازه خــود در هزارپا برجســته و قابــل توجه اســت و فیلــم به طــور قطع مدیــون هر دوی 
گر  آن هاســت. جواد عزتی در ســال های اخیر نشــان داده کمدینی درجه یک و موفق است. ا
کســی قرار باشــد بعد از رضا عطاران بــرای فیلم های کمدی انتخاب شــود، قطعــًا عزتی یکی 
از بهترین گزینه هاســت. شــیوه دیالوگ گفتنــش، حاضرجوابی و حضور ذهنش از یک ســو و 
حفظ ریتم بازی اش از ســوی دیگر در  فیلم و ســریال های کمدی  ســال های اخیر جای هیچ 
شــک و شــبهه  ای را در خصوص انتخاب این هنرمند طناز باقی نمی گذارد. امــا باید اعتراف 
کرد که فــروش باالی »هزارپــا« بیش از کارگردان، نویســنده و هــر بازیگر دیگــری مدیون رضا 

عطاران است.
با این که هزارپــا را می تــوان روزنه امیــدی در میــان فیلم هــای ناامیدکننده ژانر کمــدی اخیر 
ایران تلقی کرد، اما این مســئله به هیچ وجه دال بر بی نقص و عالی بودن این فیلم نیســت. 
داســتان کلــی هزارپا مانند اتوبوســی اســت کــه در ایســتگاه های مختلــف، مســافرانی جدید 
کترهای مختلف اســت را با خــود همراه می کند. شــاید در  که همان داســتان های کوتــاه کارا
نگاه اول این مســئله عاملی مثبت برای فیلم به شــمار بیاید و باعث به وجود آمدن یک سیر 
پیچشــی مناســب در داســتان شــود که تا حدی می توان به آن اتکا کرد، اما همین سیستمی 
که برای بســتن فرمــت کلــی داســتان و روایــت آن برگزیده شــده، خالی از اشــکال نیســت و با 
ضعف هایــی همراه اســت. در اواســط فیلــم، مکانیــزم مــوازی پیش رفتــن داســتان ها از هم 
می پاشــد و باعث می شــود مخاطب بخشــی از داســتان را پررنــگ ببینــد و بخش دیگــر را به 
آهستگی از یاد ببرد، تا این که در قســمت پایانی دوباره داستان را به وضوح مقابل خود ببیند 

که این مسئله یکپارچگی و وحدت رویه داستان فیلم را با اختالل مواجه می کند.

هزارپای لنگ
صوفیا نصرالهی
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است، وگرنه صاحبان یک قنات قرن هاســت که با هم کنار 
آمده اند. در تمام یــزد و اطرافــش، کمتر قنــات اربابی وجود 
دارد، به خصــوص کــه همــه قنات های بــزرگ خــرده مالک 
اســت. یــک رشــته آب زیرزمینی اســت که دو ســه آبــادی را 
مشــروب می کند و اهــل این دو ســه آبــادی در آن شــریکند. 
ســر وقت الروبــی اش می کننــد و در موقــع لــزوم، یک صدا به 

مرافعه با قنات همسایه بر می خیزند.
در یــزد، آب، آفتابی نیســت، مخفــی اســت. 40-۵0 متر زیر 
زمین اســت. بایــد از پلــکان تاریــک و خنک »جوها« ســرازیر 
بشوی و مواظب باشی پایت نلغزد و وقتی از تشنگی به جان 
آمدی، به مجرای قنات برسی و ببینی که زن ها نشسته اند 
و در آن تاریکــی زیرزمیــن، رخــت یا ظــرف می شــویند و بوی 
گند در فضاست و تشــنگی فراموشت بشــود و خستگی فشار 

بیاورد و ندانی از این همه پله چطور باال بروی.
چ« و »جوجیــوه« را این طــور دیدن کردیــم. که اولی  »جــوزار
چ« می آیــد و دومی آبی  قناتــی اســت و از محلی بــه اســم »زار
اســت کــه معتقدنــد جیــوه دارد. هیچ کــس بــه انــدازه یــک 
یــزدی قــدر آب را نمی دانــد. یــزد و اطرافــش در حــدود صــد 
قنــات بــزرگ دایــر دارد. عــالوه بــر بیســت تایی قنــات بایر و 
قنات هــای کوچــک شــخصی و اربابــی. طــول قنات هــا تــا 
ده پانــزده فرســخ هــم می رســد و عمــق بعضــی از چاه هــای 
ج الروبــی قنات ها از ســالی  »پیشــکار« تــا 120 متر اســت. خر
ده نیــم )یعنــی پنج درصــد( تا نصــف درآمــد آن هاســت. به 
کــه تمــام  تفــاوت، قنات هایــی هــم در حومــه یــزد هســت 
عوایــدش را باید صــرف الروبــی کنند. معمــواًل در مقــدار آب 
خ نمی دهد.  قنات هــای بــزرگ، بــا تغییــر فصــل، تغییــری ر
امــا قنات هــای کوچــک، در فصــول مختلــف، آبشــان کم و 
زیاد می شــود. این اطالعات را از یک مقنی باشــی سرشناس 
گرفتم که در جواب ســؤال »آیا لوله هــای عمیق لطمه ای به 
کار قنات هــا می زنــد؟« گفــت: »چون لولــه چاه هــای عمیق 
شــبکه دارد، عمومــًا بــه قنات هــا و زه هــای نزدیــک خــود تا 
صد متــری صدمــه می زند.« بــه این طریــق دارنــد به ضرب 
ماشــین، حتی ترتیــب این شــریان های مخفی حیــات را نیز 
به بی سروسامانی می کشانند. یک چاه عمیق در میدان باغ 

ملی یزد زده بوند و چند تا هم در جاهای دیگر.   

یزد گویــا نه در حمله اعــراب لطمه ای دیــد و نــه در ایلغار مغول. ایــن اولین مطلبی اســت که 
در مورد  یزد باید به خاطر داشت. درســت اســت که این مصونیت از خرابی های گذشته را در 
پیشانی شهر نمی  توان دید - چرا که خیابان بندی های جدید، بالیی کمتر از آنچه مغول به 
بار آورده نیست -، اما  در لفاف آداب و رســوم مردم می توان. در این که زردشتی و مسلمان به 
راحتی با هم به ســر می  برند، در این که دزد و گدا بســیار کمتــر دارد، در این کــه در کوچه و بازار 

کمتر فحش می شنوی و  دعوا و در خیلی چیز های دیگر. 
ع شــهرداری و شــهر نگهداری شده است؛  سال هاســت که یک اصل احمقانه سرمشــق هر نو
هر  شــهری را در هر گوشــه از مملکت به صورت یک چهار خیابان درآوردن و تالقی خیابان ها 
و کوچه های فرعی را بــا این چهار خیابــان اصلی به زوایای قایم بدل ســاختن؛ آســوده ترین 
ع رنگ محلــی از شــهرها! یزد هــم از این قاعده مســتثنی نیســت. هر  راه برای گرفتــن  هر نــو
چه باشــد پس کوچه های  یزد هــم می تواند مرکز نشــو و نمای میکروب ها باشــد یا دســت کم 
کتور  الیس چمالمرز. وقتی قرار است مملکتی جوالنگاه ساخته های  مانع عبور بیوک ۵8 و ترا
گر سر چهارراهی  فرنگ و ینگه دنیا باشــد، ناچار  شــهردارها و فرماندارها غم این را ندارند که ا
سی چهل تا کاج کهن سد معبر  کرده باشــد، همه را از بیخ ببرند. هم میدان گشاده تر می شود 

و هم فرصتی است تا مردم بتوانند  مجسمه میان میدان را ببینند. 
یکی از دوســتانم - که در دادگســتری شــهر مقامی دارد - می گفت اغلب دعواها در این شــهر 
ع ترک اتفاق. زن به شــرط این که روزی ســه تا نــان و دو ســیر و نیم قند و  جزایی اســت و از نو
چایی و همین قدر گوشــت بــه خانه اش برســد، حاضر اســت به هر صورت که شــده با شــوهر 
ح می شــود، دعوای  بدَاخــم صلــح کند. غیــر از ایــن، مهم تریــن دعوایــی کــه در دادگاه مطــر
قنات اســت. که فالن  کس قناتش را یک متر جابه جا کرده و قنات همسایه دادش از بی آبی 
درآمده! و بــا این همه، جالب این اســت کــه این دعواها همیشــه میــان دو قنات جــدا از هم 

شریان های مخفی حیات
توصیف جالل آل احمد از قنات های یزد

ایـن نوشـته از تک نـگاری »سـفر بـه شـهر بادگیرهـا« انتخـاب 
جـال  اسـت.  شـده  نوشـته   ۱۳۳7 شـهریور  در  کـه  شـده 
یـزد،  شـهر  از  توصیفـی  ضمـن  روایـت،  ایـن  در  آل احمـد 
گزارشـی از قنات های این شـهر به دسـت می دهد. با توجه به وضعیت 
خشکسـالی در برخـی نقـاط ایران، خواندن این نوشـته در ایـن روزهای 

گـرم تابسـتان، خالـی از لطـف نیسـت.  



گزارشـی از جلسـه بـا تیـم اعزامـی جمعیـت هـالل احمـر بـه حـج، نگاهـی بـه 
اسـتان  احمـر  هـالل  در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفتـر  یكسـاله  فعالیت هـای 
اردبیـل، دیـدار آیـت اهلل مـكارم شـیرازی بـا جمعـی از مدیـران هـالل احمـر، 
کمپیـن نـذر آب در اسـتان سیسـتان و  گزارشـی از نیكـوکاری مجـازی و آغـاز 

بلوچسـتان مطالـب بخـش پیـش رو را تشـكیل می دهنـد.

  فرصت خدمت به زائرین خانه خدا    ترویج فرهنگ نوع دوستی    سرمایه 
اصلـی شـما، اعتمـاد مـردم اسـت   »فرسـتنده ناشـناس«    توزیـع ١٢٧0 مخزن 

آب در ٥0٢ روستای سیستان و بلوچستان  

هـــــالل

۱0۳
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حجت االسـام و المسـلمین معزی با تاکید بر اهمیت بهره مندی از توفیق سـفر 
معنـوی حـج بـه تیم هـای اعزامـی هال احمـر به حـج توصیه کـرد قدر حضـور در 

چنیـن فرصت ارزشـمندی را بدانند. 

جانب خداوند اســت، که در برابر پاســخ و رفع آن حاجت 
می توان بــه والیت معصومین)علیهم الســالم( و خداوند 

متعال رسید.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل  احمر ســفر معنوی 
حــج را فرصتــی بــرای خودســازی و نزدیکــی بــه معبــود 
دانســت و تصریــح کــرد: البتــه ایــن ســفر بــرای تیم های 
هــالل   جمعیــت  ســوی  از  اعزامــی  بهداشــتی  پزشــکی 
احمــر که همــواره برای تســکین آالم رنج دیــدگان حرکت 
می کننــد فرصتــی مهــم و ارزشــمند اســت، چــرا کــه ایــن 
افراد بــه منظور خدمت بــه زائرین خانه خدا به این ســفر 
معنوی دعــوت شــده اند و امیدواریم قدر ایــن لحظات و 

موقعیت ها را بدانند.
گر چه آرزوی بسیاری از کارکنان و  وی خاطرنشان کرد: ا
اعضای باســابقه این مجموعه بودن در چنین موقعیت 
و سفری معنوی اســت، لیکن می توان با دقت و خلوص 
نیت در خدمت بــه مؤمنان و با تکیه بــر باز کردن گره ای 

از مشکالت آنان نیز به ثوابی بلکه باالتر دست یافت.

   مقدس ترین کار جمعیت هالل احمر
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر از ارســال دارو و تجهیــزات 
کید کرد:  پزشــکی ویژه حج 9۷به عربســتان خبرداد و تأ
۵2 ُتــن دارو، شــامل 400 قلــم دارو و 300 قلــم تجهیزات 
پزشــکی خریداری و به جده ارسال شــده است؛ به عالوه 
کسیناســیون حجــاج بــه صــورت کامــل انجــام و ارائه  وا
آموزش ها نیز در جلســات متعدد برای کادر های پزشکی 

و کاروان ها ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیــت هالل احمــر به نقــل از تارنمای اطالع رســانی 
در  پیونــدی  علی اصغــر  دکتــر  احمــر،  هــالل  جمعیــت 
همایــش تیم هــای بهداشــتی درمانــی جمعیــت هــالل 
احمر در حج 9۷، ضمن تشــکر از زحمــات تمامی افرادی 
که خدمت بــه زائران خانه خــدا را اصل اساســی خود قرار 
داده اند، گفت: ایــن افراد باقیــات و صالحــات را در دنیا 
و آخــرت برای خــود تأمیــن کرده انــد و خدمت ایــن افراد 

توشه راه دنیا و آخرت آن هاست.
وی با بیان این که جمعیت هالل احمر براســاس وظایف 
ذاتــی خــود تــالش کــرده اســت تــا همــواره در کنــار مردم 
باشــد، افزود: یکــی از وظایف مهــم جمعیت هــالل احمر 
ارتقــای ســالمت اســت، از طرفــی بــر اســاس اساســنامه 
جمعیت هــالل احمر ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانی 
ایرانیان در عتبات عالیات و ایام حــج بر عهده نیروهای 
کــه مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت  ایــن جمعیــت اســت 
جمعیــت هــالل احمــر همــراه بــا کادر پزشــکی و درمانــی 
همــواره در کنــار زائــران خانــه خــدا و همچنیــن عتبــات 

عالیات بوده است.
کیــد بــر این کــه هدف  رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا تأ
تیم پزشــکی هــالل احمــر در حــج 9۷، برگزاری مناســک 
افزایــش رضایتمنــدی حجــاج در  و  کیفیت تــر  بــا  حــج 
کــرد:  زمینه هــای بهداشــتی و درمانــی اســت، تصریــح 

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل  احمر، 
حجت االسالم والمســلمین معزی در جمع مدیران، مســئولین و کارکنان جمعیت هالل 
کید بر خدمت بی منت به انســان ها و رفــع نیاز آنان،  احمر، در ســخنانی با یــادآوری و تأ
به فرموده معصومین)ع( اشــاره کرد و گفــت: بنابر روایت امامان معصــوم)ع(، برطرف 

کردن مشکالت و نیازهای مؤمنان، ثوابی برتر از به جای آوردن هزار حج دارد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل  احمــر خاطرنشــان کــرد: آرزوی زیارت بیــت ا... 
الحرام همواره در دل هر مؤمن و مســلمانی نقش بسته اســت، لیکن باید در نظر داشت 
با خدمــات خالصانه به مؤمنــان و تالش بــرای رفع گرفتاری هــای آنان نیــز می توان به 

ثواب این فریضه الهی دست یافت.
کیــد بــر این کــه البته حجــی کــه نیتی خالــص، صــاف و برآمــده از دل نداشــته  وی بــا تأ
باشــد مقبــول واقــع نمی شــود، افــزود: حــج، مظهــر وحــدت مســلمین اســت و نبایــد بــا 
برخــی مصلحت های شــخصی و کاری این موقعیــت بی نظیر در زندگی هر مســلمانی را 

کرد. مسئله دار 
حجت االســالم والمســلمین معزی بــار دیگر بــا بیان این کــه از هــر کجای دنیــا می توان 
دل را بــه حرم امــن الهــی و شــهر پیامبــر مهربانــی و رحمــت رهنمون کــرد، افــزود: بنابر 
روایات وارده از معصومین، پاســخ به درخواســت کمک بــرادر مؤمن، نه تنهــا رحمتی از 

فرصت خدمت
به زائرین خانـــه خـــدا
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یکی از مهم تریــن کارکردهای جمعیت هــالل احمر ارائه 
خدمات ســالمت در زمان انجام مناســک حج بــه زائران 
کــه بــا خلــوص نیــت در ایــن  خانــه خداســت، زائرانــی 
مناســک حاضر می شــوند و تشــرفی که ممکن است تنها 

یک بار در طول عمر هر فردی اتفاق بیافتد.

   ارائه خدمات درمانی به زائران خانه خدا، 
مقدس ترین کار جمعیت هالل احمر است

کار  این کــه مقدس تریــن  بــه  اشــاره  بــا  پیونــدی  دکتــر 
جمعیــت هــالل احمــر ارائــه خدمــات درمانــی بــه زائران 
خانــه خداســت، بیــان کــرد: هــالل احمــر در واقــع نوعی 
امداد و نجات را در ایــام حج به حجاجی که در ســرزمین 

وحی حاضر هستند، ارائه می دهد.
وی به مقوله آموزش در ایام قبل و حین انجام مناســک 
حــج اشــاره کــرد و گفــت: آمــوزش، مقولــه بســیار مهمــی 
کاهــش هزینه هــا و در نتیجــه  کــه موجــب  اســت؛ چــرا 
افزایــش کیفیــت خدمــات می شــود و در نهایــت رضایت 
حجــاج را بــه دنبــال دارد، بنابرایــن الزم اســت تــا قبل از 
اعزام زائــران بــه خانــه خدا بــرای انجــام مناســک حج، 

تمامی مسائل بهداشتی به آن ها آموزش داده شود.
رئیــس جمعیت هالل احمــر پژوهش را دیگــر مقوله مهم 
در ایام حج عنوان کرد و یادآور شــد: بایســتی پژوهش در 
که در کاهــش هزینه ها  ایام حج جــدی گرفته شــود؛ چرا
کیفیــت ارائــه  بــر افزایــش  بســیار مؤثــر اســت و عــالوه 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی به زائــران ســرزمین وحی، 
آمادگی هــا بــرای برگــزاری حجــی آرام و تــوأم با ســالمتی 

حجت االسالم 
والمسلمین معزی: 

بنابر روایات وارده از 
معصومین، پاسخ به 

درخواست کمک 
برادر مؤمن، نه تنها 

رحمتی از جانب 
خداوند است، که 

در برابر پاسخ و رفع 
آن حاجت می توان 
به والیت معصومین 

)علیهم السالم( و 
خداوند متعال رسید

برای زائران افزایش پیدا می کند.
وی همچنیــن در حاشــیه همایــش تیم های بهداشــتی 
بــا  کــه   9۷ حــج  در  احمــر  هــالل  جمعیــت  درمانــی  و 
در  شــد،  برگــزار  بیمارســتانی  کادر  و  پزشــکان  حضــور 
قبــل  مدت هــا  از  داشــت:  اظهــار  خبرنــگاران  جمــع 
بــه  بهتــر  ارائــه خدمــات  بــرای  برنامه ریزی هــای الزم 
زائران حج تمتع 9۷ انجام شــده و افــراد توانمند در این 

زمینه گرد هم آمده اند.
رئیــس جمعیــت هــالل احمر با اشــاره بــه این که امســال 
82 هزار زائر خانــه خدا به مکه و مدینه اعزام می شــوند، 
خاطرنشــان کــرد: ۵1 درصد حجــاج را زنــان و 49 درصد 
را مــردان تشــکیل می دهنــد و امیدواریــم امســال حــج 
بی حادثه و یــا کم حادثه ای را شــاهد باشــیم. همکاران 
ما در هالل احمــر برنامه ریزی های الزم را انجام داده اند 

که خدمات بهتر و جامع تری به حجاج ارائه دهند.
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جمعیـت هـال احمـر اسـتان اردبیـل در مردادمـاه سـال گذشـته، میزبـان نماینده 
ولـی فقیـه در هـال احمـر بـود. سـفری کـه بـه منظـور انتصـاب مسـئول جدیـد 
دفتـر نمایندگـی ولـی فقیه در هال احمر این اسـتان و همچنین دیـدار با مدیران، 
معاونیـن، کارکنـان، امدادگـران، جوانـان و داوطلبـان عضـو هـال احمـر اسـتان و بررسـی 

مشـکات موجـود انجـام شـد. 

حجت االسالم والمسلمین واعظی در پاســخ به این سؤال که 
مهم ترین فعالیت های شما در طول یک سال مسئولیت دفتر 
نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمــر اردبیل چیســت؟ گفت: 
ایجــاد ارتباطات گســترده و مؤثــر بــا امدادگــران، نجاتگران، 
جوانان و داوطلبان هالل احمر اســتان به منظور بررســی رفع 
مشــکالت آنان از مهم ترین اقداماتی اســت که از ســوی دفتر 
نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل صــورت گرفته 

است.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل 
کــز  مرا بــا  تخصصــی  و  مشــورتی  نشســت های  برگــزاری 
حوزه هــای علمیــه، ائمــه جمعــه و جماعــات شهرســتان ها و 
همچنیــن دانشــگاه های اســتان به منظــور تبیین اهــداف و 
خط مشــی های نوع دوســتانه و خداپســندانه هالل احمر را از 
دیگر فعالیت های اساســی یک سال گذشــته دفتر نمایندگی 
ولی فقیــه در هــالل احمر اســتان اردبیل عنــوان کــرد و افزود: 
این گونه نشســت ها می تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ 
نوع دوســتی، کمــک بــه نیازمنــد و همچنیــن ارتقای ســطح 
آمادگی جامعه بــرای مقابله بــا حوادث طبیعــی و غیرطبیعی 

داشته باشد.
وی ســپس بــه تبییــن مهم تریــن برنامه هــای اجرایی ســال 
جاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اســتان اردبیل 
پرداخت و خاطرنشــان کرد: عــالوه بر فعالیت هــای فرهنگی 
همچون برگزاری مسابقات، نشست ها، کالس های آموزشی 
و اردوهای فرهنگی، سرکشــی و بازدید از پایگاه هــای امداد و 

نجات و کانون های ّطالب نیز در دستور کار قرار دارد.
حجت االســالم والمســلمین واعظــی نقــش ّطــالب در تبلیغ و 
ایجاد انگیــزه بــرای حضــور جوانــان و مــردم در فعالیت های 
عام المنفعه هالل احمر را بســیار خطیر دانست و تصریح کرد: 
روحانیون به واســطه حضور در مســاجد و اجتماعــات متعدد 
و همچنیــن وجــود حس اعتمــاد مردمی بــه آنــان، می توانند 
بســتری مناســب برای گســترش فعالیت های عام المنفعه و 

خیریه جمعیت هالل احمر باشند.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان اردبیل در ادامه، 
داشــتن روحیــه ایثــار و از خودگذشــتگی را الزمــه حضــور در 
جمعیت هالل احمر دانســت و گفــت: به اعتقاد مــن، روحیه 
خودباوری و داشتن حســن خلق در ارتباطات دفتر نمایندگی 
ولی فقیه هالل احمر استان ها با کارکنان، اعضا و نیکوکاران، 

می تواند زمینه ساز جلب رضایت خّیرین باشد.
وی در ادامه، بهره گیری از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر را ارزشــمند و راهگشا دانســت و گفت: در 
طول یک سال فعالیت در هالل احمر تالش کرده ایم تا عالوه 
بر تقویت فضــای دوســتی و مودت بیــن کارکنان، بــه اجرای 

هماهنگ برنامه های ابالغی ارسالی از ستاد نیز بپردازیم.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اســتان 
اردبیل، در پایان با قدردانی از روابط عمومی حوزه نمایندگی 
ولــی فقیــه در هــالل احمــر بــه منظــور اطالع رســانی صحیح و 
به موقــع، بر گســترش فعالیت هــای عام المنفعه هــالل احمر 
در جامعــه و همچنیــن حفــظ اعتمــاد مردمــی بــه ایــن نهــاد 

کید کرد. خدمت رسان تأ

در آســتانه ســالگرد این ســفر و انتصاب مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان 
اردبیــل، پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر، گفتگویی 

اختصاصی با حجت االسالم والمسلمین واعظی انجام داده است.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اســتان اردبیــل گفــت: در طول یک ســال 
فعالیت های فرهنگی دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در هالل احمر اســتان اردبیل، تالش شــد تا با 
ایجاد ارتباطات گسترده با اعضا و خّیرین و برگزاری نشست های تخصصی برون سازمانی، به 

ترویج فرهنگ نوع دوستی بپردازیم.
حجت االسالم والمسلمین واعظی با اشــاره به سالگرد ســفر نماینده ولی فقیه در هالل احمر به 
اســتان اردبیل، فعالیت های یک ســاله خود پــس از انتصــاب را مجموعــه ای مردمی، عاطفی 
و دارای انگیــزه مضاعــف بــرای خدمت بــه نیازمنــدان واقعــی جامعه دانســت و گفــت: التیام 
بخشــیدن به درد و رفع مشــکالت مــردم جامعه از ســوی این مجموعــه بشردوســت و نیکوکار 

باعث می شود تا هالل احمر، سازمانی برای روزهای سخت شناخته شود.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر اردبیــل بــه تأثیــر مضاعــف فعالیت هــای 
عام المنفعــه هالل احمر در جان و روح انســان اشــاره کــرد و افــزود: در این یک ســال فعالیت در 
هــالل احمــر و رویارویــی بــا بســیاری از صحنه هــای نوع دوســتی و دســتگیری از نیازمنــدان، 

انگیزه ای دوچندان گرفته ایم.
وی با ابراز خرسندی از خدمت در چنین نهاد مردمی افزود: تالش کرده ایم تا با بیان خصایص 
گاهی و آشــنایی  و ویژگی های مثبــت این مجموعــه در همایش ها و جلســات متّعدد، ســطح آ

جامعه با اهداف عالی این نهاد مردمی را تقویت کنیم.

ترویج فرهنگ نوع دوستی

یک سال فعالیت های فرهنگی دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در هالل احمر استان اردبیل



107 مرداد    1۳9۷  |     ۳۴

برای نجات است و تمام هالل احمری ها باید همواره گوش 
به زنگ باشند تا زمان طالیی نجات را از دست ندهند.

آیت اهَّلل مــکارم شــیرازی در ادامــه این دیــدار توجــه به چند 
نکته را بــرای خانــواده هالل احمــر الزم و ضروری دانســت و 
خاطرنشــان کرد: طــالب، دانش آمــوزان و دانشــجویانی که 
به عنــوان داوطلب وارد جمعیــت هالل احمر می شــوند باید 
با تعلیم و تمرین بســیار، ســرعت عمل مناســبی برای اقدام 
در هنــگام بــروز حــوادث پیــدا کننــد. نکتــه دوم این کــه در 
هالل احمر باید اولویت ها در هنگام بروز حوادث شناســایی 
و بــرای آن برنامه ریــزی دقیــق انجــام شــود. ممکــن اســت 
خ دهد. باید نخســت پس از  2 حادثه به صــورت همزمــان ر

اولویت بندی به سراغ حادثه حادتر بروند. 
این مرجــع تقلیــد در توضیــح ســومین نکته بــا بیــان این که 
کثــر  بایــد هــالل احمــر از ســرمایه ها و امکانــات موجــود حدا
اســتفاده را ببرد، تصریح کرد: همه افــرادی که با هالل احمر 
کثری  همکاری می کنند باید برای اســتفاده و بهره روی حدا
از ســرمایه های موجــود تعلیــم ببیننــد تــا از اتــالف و اســراف 
منابــع و امکانــات جلوگیــری شــود، چرا کــه امکانــات هالل 

احمر محدود و نیازها گاهی نامحدود است.
ع دوســتی  ایشــان در ادامــه بــه ذکــر اهمیــت ترویــج حس نو
در هــالل احمــر پرداخــت و ادامــه داد: هــالل احمــر عــالوه 
پــرورش روح  بــه حادثه دیــدگان، می توانــد در  کمــک  بــر 
ع دوســتی در میــان نیروهایش اثرگذار باشــد.  انســانیت و نو
وقتی شــخصی به نیازمندی کمــک می کند، پیــش از آن که 
صدقــه اش در دســت نیازمند قــرار بگیرد، در دســت خداوند 
قرار می گیــرد. بنابراین هــالل احمر می تواند عــالوه بر کمک 
گرفتــن از جوان هــا در خدمات رســانی، در پــرورش اخالقــی 

آن ها نیز مؤثر واقع شود.
آیــت اهَّلل مــکارم شــیرازی در بخــش پایانــی ســخنانش بــه 
اهمیــت خبررســانی در جمعیت هــالل احمر اشــاره و تصریح 
کرد: امروز خبررســانی خوب حــرف اول را می زنــد. باید اخبار 
کرمانشــاه،  کــه در هنــگام حوداثــی ماننــد زلزلــه  خدماتــی 
کنیــد.  را منتشــر  اســت  ارائــه شــده  اربعیــن و...  کرمــان، 
چون ســرمایه اصلــی شــما اعتماد مردم اســت. این ســرمایه 
اســت که موجــب جلــب کمک هــای انســانی و مــادی برای 

خدمت رسانی مناسب تر به مردم حادثه دیده می شود.

دکتر علی اصغر پیوندی و جمعی از مســئوالن ارشــد جمعیــت، در ادامه دیدار بــا مراجع عظام 
تقلید، با آیت اهَّلل مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه دیدار کردند.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر بــه نقل از 
تارنمای این جمعیت، دکتر پیوندی در آغاز این دیدار با بیان این که شعارهای کلی جمعیت 
هالل احمر به عنوان یک نهاد عام المنفعه و بشردوســتانه با موازین اســالمی منطبق است، 
گفــت: هــالل احمــر چنــد شــعار کلــی و اساســی دارد. شــعارها و اهدافــی ماننــد حفــظ کرامت 
انسانی، کاهش درد و رنج انسان ها، ترویج صلح و دوستی و ارتقای سالمت که برای تحقق 

همه آن ها بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، قومیت و... تالش می کند.
وی ادامه داد: هالل احمــر در هنگام بــروز حوادثی مانند ســیل، زلزله و... همــواره به عنوان 
نخســتین نهادی که هدفش امدادرســانی اســت، حاضر شــده و توانســته خدمات مناســبی 

برای کاهش تلفات و آالم انسانی انجام دهد که حقیقتًا برگ زرینی برای این نهاد است.
ج از مرزها  دکتر پیونــدی در ادامه به حضور هــالل احمر ایــران در حــوادث بین المللی در خــار
اشــاره کرده و افزود: جمعیت هالل احمــر ایران در حــوادث بین المللی مانند امدادرســانی به 
آوارگان میانمار که مسلمانان این کشور مظلومانه از دیار خود رانده شده بودند، با راه اندازی 
درمانگاه، ارسال بســته های غذایی و دارویی و... حضور فعال داشــته و کمک حال آوارگان 
بوده اســت. همچنین امدادگــران و داوطلبــان جمعیت در مراســم باشــکوه اربعیــن و حج بر 

حسب وظیفه ذاتی هالل احمر به زائران خدمات رسانی کرده اند.
آیت اهَّلل مکارم شیرازی نیز ضمن قدردانی از خدمات جمعیت هالل احمر با بیان این که دین 
مبین اسالم اهمیت زیادی به خدمت رســانی به مردم داده است، تصریح کرد: در قرآن کریم 
گر کســی انســانی را نجات دهد، گویا تمام دنیا را زنده کرده اســت. تعبیری از  آمده است که ا
این باالتــر وجود نــدارد. در این آیــه، هم نجات مــادی و هم نجــات معنوی بــا یکدیگر جمع 
شــده اســت. همچنین در روایات نیز آمده اســت که معصومین چقدر برای نجات انســان ها 
پیشــگام بودند؛ یعنی کمک کردن به نیازمندان از اســاس تعالیم اســالمی است، مخصوصًا 

گر آن نیازمند خودش حادثه دیده باشد. ا
این مرجع تقلید شــیعه تصریح کرد: هالل احمر هم یک ویژگی خاص دارد و آن این است که 
به ســراغ حادثه دیــدگان مــی رود؛ حادثه هایی که تنهــا منحصر بــه داخل مرزهای کشــور نیز 
ع حادثه، همان زمان طالیی  نمی شود. زمان، در حوادث مهم است. 30 دقیقه نخست وقو

سرمایه اصلی شما 
اعتماد مردم است
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گوشـی های هوشـمند امـروزی ایـن امـکان را در اختیـار همـه قـرار داده تـا بـدون 
توجـه بـه سـن و سـواد بتواننـد از فضـای مجـازی و اینترنـت اسـتفاده کننـد. امـا 
ایـن برنامه هـا یـا بـه زبـان پردازنده هـای تلفن هـای همـراه، اپلیکیشـن ها، به جـز 
اطـاع از اخبـار، ارتبـاط بـا دیگـران، سـفارش غـذا و تاکسـی، بـازی و... می توانـد وسـیله ای 
شـود بـرای کمـک و یاری رسـانی بـه دیگرانـی کـه نمی شناسـیم. ایـن دسـته از اپلیکیشـن ها 
بـدون شناخته شـدن امـکان کمـک را به خّیرینی می دهـد که نمی خواهند نیازمنـدان آن ها را 
بشناسـند. نیازمنـدان هـم با اسـتفاده از این برنامه های هوشـمند می تواننـد نیازهای خود 

را مرتفـع سـازند. 

فضــای  در  بشردوســتانه  ح هــای  طر اجــرای  و  انســان ها 
مجــازی یکــی از فعالیت هــای نابــی اســت کــه می توانــد هر 
جامعه ای را به سمت نیکوکاری رهنمون کند و مسلمًا مردم 
کشــور ما نیز که با ورود موج عظیمی از تکنولــوژی به یکباره 
از دوره سنتی وارد دوره مدرن شــده اند، با بهره مندی از این 
اپلیکیشــن ها می توانند در یاری رسانی درســت و به موقع به 

هموطنان نیازمندشان باری از دوش آن ها بردارند.

   موج خیر در »با سالم«
بازارچــه آنالین و ســایت اجتماعی »با ســالم« یکــی از همین 
برنامه هــای مجازی اســت که با هــدف عرضــه محصوالت 
خانگی، ســنتی و محلی از سراســر ایران تأسیس شده است. 
محصــوالت ایــن بازارچــة خیریه محصــوالت خاصی اســت 
که در فروشــگاه های اینترنتی کمتر پیدا می شــود و جمعیت 
هالل احمر اســتان قم حدود دو سال اســت که با این سایت 
و بازارچــه  مجــازی در راســتای ترویــج نیکــوکاری و انجــام 

کارهای خیر همکاری تنگاتنگی دارد. 
کــه در ایــن ســایت وجــود دارد، تجربــه  بــا شــاخص هایی 
امــور خیریــه و خدمــت بــه همنوعــان دلچســب تر اســت. 
یــا  تولیدکننــدگان  از  مســتقیمًا  را  محصــوالت  این کــه 
کثــر این محصــوالت، حال  واســطه های خوب می خریــد و ا
و هــوای خودمانــی، روســتایی و غیر صنعتــی دارند و بســیار 
دوست داشــتنی اند و می توان اطالعات دقیقی در خصوص 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان محصــوالت داشــت، همــه و 

همه فضایی دلنشین را تداعی می کند.
ع اســت که این  »با ســالم«، مجموعه ای از غرفه هــای متنو
محصــوالت  فروشــنده های  و  تولیدکننــدگان  را  غرفه هــا 
مدیریــت می کننــد؛ خودشــان محصوالتشــان را در صفحــه 
مربــوط بــه غرفه شــان ثبــت می کننــد، ســفارش می گیرند و 

محصوالت را با پست برای خریداران ارسال می کنند.
در نشســت مشــترک معــاون امــور داوطلبان جمعیــت هالل 
احمر اســتان قم و مســئوالن این بازارچــه اجتماعی مجازی 
کیــد بــر تــداوم امــور خیــر، مقــرر شــد داوطلبــان،  ضمــن تأ
توانمندان و حتی مددجویانــی که توانایی ارائه محصولی را 
دارند در سایت »با ســالم« با ایجاد غرفه به معرفی محصول 
خود بپردازند و بتوانند موج خیریــه ای را که در این فضا آغاز 

شده پررنگ تر کنند.
»با ســالم« یک محیط زنده اســت، با آدم هایی کــه هر کدام 
داســتان خودشــان را دارنــد. در واقــع بــا ســالم جایــی بــرای 
ارتبــاط آدم ها با یکدیگر اســت تا در بســتری که فراهم شــده 
بتواننــد بــه کســب و کار بپردازند و پاســخگوی افــراد زیادی 
باشــند که دوســت دارند به صورت ناشــناس بــه نیازمندان 

واقعی جامعه کمک کنند.

   تکریم نیازمندان با اجرای طرح فرستنده ناشناس
ح  ح هــای در حال اجــرای بازارچــه »با ســالم« طر یکــی از طر
»فرستنده ناشــناس« است که با استقبال بســیاری خوبی از 
سوی کاربران این ســایت روبه رو شده. فاطمه عبدالکریمی 
ح فــوق  از نماینــدگان بازارچــه »بــا ســالم«، در توصیــف طــر

فضای مجازی امروزه محل بزرگی شــبیه به زندگی همه آدم ها شده؛ شبکه های اجتماعی، 
پیام رســان ها و بازارهــای آنالیــن و همه و همــه برای مردمــی که ایــن روزها فرصــت و زمانی 

برای هر کاری در زندگی روزمره ندارند بهترین بهانه برای انجام کار خیر است.
کــه بــا تجربه هــای متفــاوت می توانیــم از  قابلیت هــای فراوانــی در ایــن فضــا وجــود دارد 
جذابیت هــا و پتانســیل آن اســتفاده کنیــم. بازارچه هــای خیریــه آنالیــن، کمــک بــه ســایر 

»فرستنده ناشناس« 
نیکوکار فضای مجازی باشیم

ریحانه خلج
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ح در دو ســال پیاپی، ســال های9۶ و 9۷،  می گوید: این طر
بــا همــکاری جمعیت هــالل  احمر اســتان قــم اجرایی شــده 

است.
وی بــا بیــان این کــه در ســال 9۶ کــه شــروع کار بازارچــه »با 
کاربــران  ح به خوبــی مــورد اســتقبال  ســالم« بــود ایــن طــر
ح »فرســتنده  گرفــت، افــزود: مجریــان طــر اجتماعــی قــرار 
ح و مجازی  ناشــناس« در ســال 9۶ به دلیل جدید بودن طر
بــودن بازارچــه خیــره، هیــچ گاه پیش بینــی نمی کردنــد کــه 
ح اســتقبال کنند و به دلیل میزان  کاربران تا این اندازه از طر
ح، در ایام مــاه رمضان همانند  باالی اســتقبال خّیرین از طر
ح »فرســتنده ناشــناس« را به  ســال گذشــته، امســال نیز طر

اجرا درآوردند که از اواسط ماه رمضان کار خود را آغاز کرد.
در  فعالیــت  روش  کــرد:  تصریــح  عبدالکریمــی  فاطمــه 
ح به این صورت اســت که  بازارچــه در زمان اجــرای این طــر
تولیدکنندگان و فروشــندگان، کاالهای خود را در سبدهایی 
ثبت می کردند و متقاضیان براســاس نیازشان از این سبدها 
خرید می کردند. در ســال 9۷ طــی دو هفته بیــش از 200 قلم 
کاال توســط کاربران »با ســالم« از سراسر کشــور خریداری شد 
که ایــن ســبدها تحت عنــوان ســبد مهــر، محبت و احســان 
توســط ایــن کاربــران خریــداری و بــه جمعیــت هــالل احمــر 

استان قم ارسال شد.
این بانوی فعال ابراز کرد: کاربران اجتماعی بازارچه آنالین 
»با ســالم« ایــن اقــالم را از کســب و کارهــای این شــبکه، که 
تولیدکنندگان خانگی و روســتایی بودند خریــداری کردند تا 
اقتصاد و کســب و کار روســتایی رونق بگیــرد و در عین حال 

به نیازمندان نیز یاری رسانده باشند.
گفــت:  وی در مــورد نحــوه تهیــه ایــن بســته های خیریــه 
ح  عــده ای از مشــتریان و کابــران سراســر کشــور در ایــن طــر
مشــارکت داشــتند تا جمعــی از نیازمندانــی کــه از تولیدات و 
اقــالم ایــن مشــتریان و تولیدکننــدگان بهره منــد می شــدند، 

سبدهای اهدایی را دریافت کنند.
ح ســه گروه از جامعه شــرکت  عبدالکریمــی افزود: در این طر
داشتند؛ اولین گروه مشتریانی بودند که دوست داشتند کار 
خیری انجام دهنــد و در انجــام امور خیریه مشــارکت کنند. 
دومیــن گــروه تولیدکننــدگان داخلــی بودنــد کــه بــا فــروش 
تولیداتشــان چرخه اقتصادی  می چرخید و ایشان را فعال تر 
می کــرد و گــروه ســوم تعــدادی از نیازمنــدان کــه در ایــام ماه 

مبارک رمضان از این اقالم بهره مند شدند.
وی ضمــن اشــاره بــه تقســیم بندی کاالهایــی که به دســت 
برنامه ریزی هــای  براســاس  گفــت:  می رســید  نیازمنــدان 
ع سبد  ح »فرســتنده ناشــناس«، چند نو صورت گرفته در طر
در اختیار نیازمندان قرار گرفت. »سبد مهر« که شامل برنج، 
رب گوجــه، روغــن و نمــک بود. »ســبد احســان«که شــامل 
برنج، رب گوجــه، روغن، عســل، چای و نمک بود و »ســبد 
محبت« که شــامل برنــج، رب گوجــه، نمک، عســل، چای 
و حلوا ارده بود. این ســبدها توســط کابرانی از سراسر کشور، 
ج  خصوصًا کالن شهرهای قم، اصفهان، مشــهد، شیراز، کر
و ســایر شــهرها خریداری شــد و از طریق جمعیت هالل  احمر 
قم بــه دســت نیازمندانی کــه از قبل شناســایی شــده بودند 

ح »فرســتنده ناشــناس« و در نهایــت تکریــم  در قالــب طــر
خانواده های کم برخوردار فرستاده شد.

امیرحســین علیمردانــی، معــاون داوطلبــان جمعیت هالل 
احمــر اســتان قــم نیــز در خصــوص همــکاری بــا بازارچــه 
اجتماعــی »بــا ســالم« توضیــح داد: بــا توجه بــه این کــه قرار 
اســت از ظرفیت هــای عمومــی خّیریــن، چــه خّیریــن قمی 
ج از کشــور،  و چــه هموطنــان دیگر شــهرها، در داخــل یا خار
حتــی خّیریــن بین المللی طبــق برنامه ریزی صــورت گرفته 
اســتفاده کنیم، در گام نخســت به طراحــی برنامه هایی در 

این راستا اقدام کردیم.
وی افزود: با توجه به این مهم بــر آنیم از همه ظرفیت های 
کید بر  مختلف بــرای دســت یافتــن به اهــداف خیریــه بــا تأ
تکریــم خانواده هــای نیازمنــد اســتفاده کنیــم، کــه یکــی از 
کــه  ح »فرســتنده ناشــناس« اســت  برنامه هــا همیــن طــر
بازارچــه خیریــه و مجــازی »باســالم« اقــدام بــه برگــزاری 
ح و در  آن کرده بــود. تــالش داریم بــا الهام گیــری از این طــر
ح هایی همچــون همــای رحمت، ســفره های  راســتای طر
مهربانــی و ارمغــان مهــر، نیازهــای افــراد نیازمنــد را مرتفــع 

سازیم.
علیمردانی بیان کــرد: همچنین از طریق اطالع رســانی های 
صورت گرفته در صفحه های مجازی و تعامل با بانک ملت 
در درگاه ســازمان های حمایتــی و جمعیــت هــالل احمر قم، 
ظرفیتی را تعریف کرده ایم تا بتوانیم به سهولت کمک های 

خّیرین را را دریافت و به افراد کم برخوردار برسانیم.
معــاون داوطلبــان جمعیــت هالل احمر اســتان قــم تصریح 
ح هــای عام المنفعه حــوزه داوطلبــان در این درگاه  کرد: طر
تعریف شده است و میزان دسترســی برای کل خّیرین برای 
گر افــراد خّیر از طریق ســایت  همه مردم دنیــا برقرار اســت. ا
بانــک ملــت وارد شــوند، می تواننــد صفحه هــای حمایتــی 
را بــاز کــرده و وارد صفحــه جمعیــت هــالل احمــر شــوند و بــا 
ح ها و برنامه های طراحی شــده  بازدیــد از این صفحه بــا طر
با شناســه های مختلف آشــنا شــوند و بــر مبنای نیــات خود 
کمک های نقدی و مســاعدت های خود را از هر گوشــه دنیا 

که باشند واریز کنند.
ح در واقع افراد خّیر  کید بر این کــه با اجرای این طــر وی با تأ
می توانند کمک های خود را به حساب جمعیت هالل احمر 
قم حــوزه داوطلبان از طریــق درگاه بانک ملــت واریز کنند، 
کراتی  افزود: بر مبنای همین امر با بانک هــای دیگر نیز مذا
انجام شده است تا دریافت از طریق بانک های عامل دیگر 

نیز امکان پذیر باشد.
امید اســت بــا بهره گیــری از قابلیت هــای خــاص در فضای 
کــه در ایــن ایــام بــه صــورت چشــمگیری مــورد  مجــازی 
خدمــات  و  خیــر  کارهــای  اســت،  مــردم  آحــاد  اســتفاده 
عام المنفعــه جمعیت هــالل احمر بــه صورت گســترده تری 
در این فضا بــا مشــارکت خّیرین و عمــوم مردم ادامــه یابد و 
بازارهــای خیریــه مجــازی بــه نفــع نیازمنــدان در جایــگاه 
واقعی خــود قــرار بگیرد و عــالوه بر صــرف زمان کمتــر، افراد 
کم برخــوردار بیشــتری از ایــن خدمــات در نهایــت تکریــم 

بهره مند شوند. 

در نشست مشترک 
معاون امور 

داوطلبان جمعیت 
هالل احمر استان 
قم و مسئوالن این 
بازارچه اجتماعی 

کید  مجازی ضمن تأ
بر تداوم امور خیر

مقرر شد داوطلبان، 
توانمندان و حتی 

یانی که  مددجو
توانایی ارائه 

محصولی را دارند در 
سایت »با سالم« 

با ایجاد غرفه به 
معرفی محصول خود 

بپردازند و بتوانند 
یه ای را  موج خیر

که در این فضا آغاز 
شده پررنگ تر کنند
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رئیس جمعیت هال احمر که برای افتتاح کمپین »نذر آب« به اسـتان سیسـتان 
و بلوچسـتان سـفر کـرده بـود، در جلسـه شـورای اداری ایـن اسـتان از توزیـع یـک 
هزار و ۲70 مخزن آب در ۵0۲ روسـتا و همچنین توزیع بیش از ۵0 هزار بسـته مواد 

غذایی میان آسـیب دیدگان از خشکسـالی خبر داد. 

19 اســتان کشــور با حضــور پزشــکان و پرســتاران بــه یاری 
مردم 19 شهرستان اســتان سیستان و بلوچســتان آمده اند 

تا بخشی از مشکالت مردم منطقه را کاهش دهند.
کید بــر این که هــالل احمر  رئیس جمعیــت هالل احمــر با تأ
در حــد بضاعــت خــود وارد منطقــه سیســتان و بلوچســتان 
شــده اســت، ابراز امیــدواری کرد کــه هــالل احمــر بتواند با 
همیاری مردم این خدمات را اســتمرار بخشــیده و افزایش 

دهد.
هــالل  جمعیــت  مدیرعامــل  رســول  راشــکی،  همچنیــن 
ایــن  افــزود:  بــاره  ایــن  در  بلوچســتان  و  احمــر سیســتان 
تانکرهــا ظرفیت هــای 1000، 2000 و ۵000 لیتــری دارنــد 
و در ۵02 روســتا بــه آبرســانی خواهند پرداخــت . وی اظهار 
ح نــذر آب و با وجود شــرایط نامناســب  کرد: همزمــان با طر
بهداشتی در روســتاهای شمال اســتان، داوطلبین سالمت 
شــامل متخصصان چشــم ، داخلی ، عفونی ، دندان و زنان 
از 19 اســتان کشــور وارد سیســتان و بلوچســتان می شوند و 
در 19 شهرستان استان به خدمات رسانی و ویزیت رایگان 

می پردازند.
گســتردگی زیــاد )11.۵  سیســتان و بلوچســتان بــه ســبب 
و  آب  و  جغرافیایــی  موقعیــت  و  کشــور(  گســتره  درصــد 
ع  کــه احتمــال وقــو هوایــی از جملــه اســتان هایی اســت 
چندیــن مخاطــره طبیعــی به طــور همزمــان در آن وجــود 
دارد. در شــمال این اســتان تندبادهــا و گرد و غبار شــدید و 
خشکســالی، در مرکز ســیل و زلزلــه و در جنوب نیــز احتمال 
ع ســونامی و دمای زیاد هوا بعضًا تــا بیش از ۵0 درجه و  وقو
ریزش باران های فصلی و جاری شدن ســیل های مقطعی 
وجــود دارد. کاهــش 90 درصدی نــزوالت جوی در شــمال 
اســتان و ۷۵ درصــدی در جنــوب اســتان، ســبب کم آبی و 
در نتیجــه واردشــدن خســارت بــه محصوالت کشت شــده 
کشــاورزان شــده اســت. در ســال زراعــی گذشــته در منطقه 
سیســتان، 40 هــزار هکتــار از اراضــی منطقــه به زیر کشــت 
رفتــه اســت کــه بــه صــورت 100 درصــد نیــز خســارت دیده 

است.

دکتــر علی اصغــر پیونــدی اظهار کــرد: جمعیت هــالل احمر بــه عنوان یــک نهــاد امدادی و 
بشردوست، زمانی وارد عمل می شــود که حیات و زندگی انسان ها به خطر افتاده باشد. در 
حال حاضر هم که زندگی و جان هموطنانمان در جنوب شــرق کشــور به دلیل خشکســالی 
به خطر افتــاده، مطابق وظایــف ذاتی جمعیت هــالل احمر به آســیب دیدگان ایــن بحران 

کمک می کنیم.
کیــد کرد: آبرســانی بــه نقاطــی که دسترســی بــه آب آشــامیدنی برای مردم ســخت و  وی تأ
گاهــی غیرممکن شــده اســت، در دســتور کار هــالل احمر در اســتان سیســتان و بلوچســتان 

است.
رئیــس جمعیت هــالل احمــر با اشــاره به این کــه یــک هــزار و 2۷0 تانکــر آبرســان خریداری 
شــده، افزود: این مخزن ها با کمک آبفا در ۵02 روســتا توزیع می شــود کــه بتوانیم تا فصل 

شروع بارش های آسمانی، به مردم آســیب دیده آب آشامیدنی سالم برسانیم.
دکتــر پیونــدی گفــت: بیــش از ۵0 هــزار بســته مــواد غذایــی بــرای خانواده هایی کــه دچار 
مشــکالت معیشــتی شــده اند در نظر گرفته شــده که به تدریــج و در نقاطی که مردم اســتان 
بیشــترین آســیب را از خشکســالی دیده انــد، توســط نیروهــای هالل احمــر توزیع می شــود. 
همچنیــن کاروان های ســالمت جمعیت هــالل احمر برای افزایش ســطح ســالمت مردم از 

توزیع 1270 مخزن 
آب در 502 روستای 
سیستان و بلوچستان

اجرای کمپین نذر آب
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سکینه خلج، قم  9127473998
9159353216  مرضیه یوسفی،خراسان جنوبی

آذر بهنامی، تهران  9121342376
شهره موحد،  تهران   9126385744

کرم سلطانی ،تهران ا  9125039031
احسان کاوسی ، خراسان جنوبی  9304154048

عفت درویشی، تهران  9385042908
عبدالرضاایمانی فرد، خراسان جنوبی  9031738931

سید مسعود حسینی، کرمانشاه  9188361109
محسن خرم ،مرکزی   9909500017
سجاد نظریان، فارس  9178463923

مجتبی نکوئی زاده، فارس  9179347825
محسن حسین زاده، خراسان جنوبی  9158103953

جواد مرادی،خراسان جنوبی  9155613216
جواد مونس علی، آذربایجان شرقی  9143722671

مهدی پوراسمعیل نیازی، آذربایجان شرقی  9144028826
سیدحسن دهقانیان ، فارس  9173028211

حجت نصیری،اصفهان  9131106454
سید سینا زهتابچی، تهران  9125197871

رقیه بیدلی  9027972262
ملوک جهانی  9124193797

نام ارشاد جاسمی، کردستان  9382819968
طاهره محمودی، بوشهر  9177712456

فاطمه خواجه محمدی، تهران  9123936959
روح اله بحرانی،  فارس  9171236893

رودابه جوادی آق مسجد، گیالن  9906188706
قاسم نجفی، آذربایجان شرقی   9144156500

عظیم ذیغمی، تهران  9122452572
امینی، اصفهان  9131087095

خلیقی، اصفهان  9133091974
زهرا مقتدری، اصفهان   9133195086

مهدی سپهری  9123031288
علی عرفان، فارس  9173227202

نجمه شمسی، خراسان جنوبی  9155666759
بهرام پیروزی خراسان جنوبی  9152697115

مهدی یوسف زاده کندری، گلستان  9117000885

9177185250  مهدی جوانمردی ، فارس  
زهرا یزدیان رباطی، خراسان رضوی  9158181231

محمد رضا رئیس الساداتی، خراسان رضوی   9366477224
جلیل پرسیان، هرمزگان  9364591262

اشرف روشن زاده ، کرمانشاه    9126024582
حسن تابنده، خرسان رضوی   9157115669

محمود باغبان، البرز  9124904033
مریم فروردین استان فارس  9178036432

حسین تقی آبادی، خراسان رضوی  9364146367
علیرضا سبیانی، خراسان رضوی  9153512202

عاطفه سادات جوادی، خراسان جنوبی  9151370801
زینب دیری، کهگیلویه و بویراحمد  9397147998

امیرعلی رحیمی، کهگیلویه وبویراحمد  9171731098
امیرمهدی خزاعی مقدم، بیرجند  9153638393

9188700919  زهرا کرمی، کردستان
پیمان رفیعی، فارس   9178127162

محمدجواد خیرات، فارس  9107031536
سید مهدی جوادی ، خراسان جنوبی  9155622391

فاطمه ابیاری ، خراسان جنوبی  9159601227
9944336906  محمد نبی خریدار، فارس 

علیرضا سبیانی، خراسان رضوی  9153512202
کاظم معامله گر، خراسان رضوی  9153759438

اصغر سلطانی، اصفهان  9131199932
کبر جعفری علی ا  9188198321

علیا اعتمادی ، خراسان رضوی  9153672188
مسعود شاملو،همدان  9376078842 

سلمان رباطی، خراسان رضوی  9372391792
حجت اهَّلل رضایی، کرمانشاه   9184293398

سولماز حق وردیلی، آذربایجان شرقی   9143104338
شهال رحیمی کنشتی،کرمانشاه  9183306338

شهین سلیمی، کرمانشاه  9183396055
طیبه پسندخاطر، فارس  9171337196

رقیه سادات پورحسینی، کرمان  9133971434
ریحانه انوری،گلستان  9112799057

علیرضا معین زاده، خراسان رضوی  9151302506
ناهید چکنی ،تهران  9122029871
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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    15   مهر

01
بر اساس بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی به چه شرطی دشمن نمی تواند به ما زیان برساند؟

الف( صبر و تقوا                                ب(افزایش توانمندی داخلی            ج(كاهش فشار اقتصادی                           د(افزایش قدرت نظامی

02
کودتای آمریکایی 28 مرداد در چه سالی به وقوع پیوست؟

الف( 1302                                    ب(1320                                                                ج(1332                               د(1322

03
کدام یک از روحانیون برجسته پیش از کودتا درباره وقوع آن به نخست وزیر وقت هشدار داد؟

الف( شیخ محمد خیابانی                      ب(آیت اهلل كاشانی                                               ج(شیخ فضل اهلل نوری                                د( نواب صفوی

04
تهیه کننده فیلم مستند چهل هزار فرزند که درباره دفاع مقدس است، کیست؟

الف( هالل احمر                                ب(بسیج مستضعفین                                 ج(صدا و سیما                                      د(روایت فتح

05
طبق نظر رهبر معظم انقالب استفاده از خودروی آالینده هوا چه حکمی دارد؟

الف( اشكالی ندارد                                                                                   ب(جایز  نیست                                                               
ج(به وضعیت هوا بستگی داد                                                          د(بستگی به نظر صاحب خودرو دارد

06
در کشور چند نوع نیت وقف داریم؟

الف(500 نوع                                 ب( بیش از 5000 نوع                                        ج( بیش از 800 نوع                                              د(8000 نوع

07
روز عافیت خواهی از محبوب چه روزی است؟

الف(عید قربان                               ب( عید غدیر                                                                ج( عید نوروز                                          د( روز عرفه

08
چه واقعه ای را می توان ترجمان خاتمیت اسالم دانست؟

كرم )ص( الف(جنگ احد                                    ب(غدیر خم                                                             ج(فتح مكه                              د(بعثت رسول ا


