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  انسـان موجـودی اسـت کـه از یـک طـرف، یعنـی از نظـر جسـمی ریشـه در خـاک 
دارد و از طرف   دیگر، یعنی از نظر روحی، منشأش از خداست. جنبه جسمانی او 
از همان عناصری ترکیب یافته   است که در جهان خاکی وجود دارند. همان طور 
که سـاختار وجود جسـمانی سـایر موجودات این   عالم نیز از همان عناصر اسـت، از عصاره 
ای از گل آفریده شـده اسـت، آن طور که خدا در قرآن کریم   می فرماید: »  َلَقْد َخَلْقنا اْلنسـان 
ِمـْن ُسـالٍة ِمـن طیـن« )سـوره 2۳ آیـه ۱2( روح او نفخـه ای اسـت از خـدا     کـه بـا دمیـده شـدن 
آن در کالبـد جسـمانی، ایـن قالـب خاکـی جـان می گیرد و یک موجـود الهی   می شـود: »  َفاذا 

ْیُته َو َنَفْخُت فیه من روحی فقعوا له سـاجدین« )سـوره ۱5 آیه 29(  َسـّوَ
  وجـود ایـن دو بعـد خاکـی و الهـی در انسـان از یـک طـرف، و دارای اراده و اختیـار بـودن او از 
طرف   دیگر باعث شده که انسان از یک سو قابلیت تبدیل شدن به پست ترین موجودات 
را داشـته باشـد   و از سـوی دیگـر ایـن اسـتعدادها و لیاقـت را نیـز دارد کـه بتوانـد بـه عالی ترین 
مقام در میان همه   موجودات جهان هسـتی نایل آید:    رسـد آدمی به جایی که به جز خدا 

نبینـد / بنگـر کـه تا چه حد اسـت مقـام آدمیت )مولـوی(   

     اژدهای نفس
این کــه انســان از این همــه اســتعدادهای خــدادادی خــود 
چگونه اســتفاده می کند و چــه مقامی در   این جهان هســتی 
ع تربیتــی اســت  بــرای خــود برمی گزینــد، عمدتــًا نتیجــۀ نــو
که او با آن رشــد می کند و   شــخصیتش با آن شــکل می گیرد. 
   امام خمینــی)ره( در فرازی از ســخنان عارفانه خــود در این 
گر  مورد چنین می فرماید: »انســان یک موجودی اســت که ا
چنان چه مهار نشود و ســر خود بار بیاید و یک علف هرزه ای 
  باشد و تحت تربیت واقع نشود، هر چه بزرگ تر بشود حسب 
ســال، و بلندپایه تر بشــود به حســب   مقام، آن جهات روحی 
تنزل می کند و آن معنویات تحت ســلطه شــیطان، شیطان 

بزرگ که همان   نفس است، واقع می شود.« 
  گاهــی در اثــر نبــودن تربیــت صحیــح و مهــار نشــدن نفس، 
جهــات روحــی انســان چنــان تنــزل   می کنــد و معنویــات او 
چنان تحت ســلطه شــیطان بزرگ یعنی نفس قــرار می گیرد 

خطــــرهای
بــــــــــــــــزرگ

  نگاهی به نظرات فلسفی
و عرفانی   امام خمینی)ره(
در زمینه تعلیم و تربیت 

 دکتر ساالر منافی ،   عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  
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   اقامه نماز عامل بازدارنده از فحشا و منکر
کیــد می کنــد: ... آن اقامه  این مفســر برجســته قرآن در ادامــه تأ
نمازی کــه در بســیاری از موارد ذکر شــده این اســت کــه هم خود 
یک انسان ایستاده باشید )ایستادگی داشته باشید( و هم نمازی 
بخوانیــد که ایــن نمــاز بتوانــد در برابــر فحشــا و منکر ایســتادگی 
اَلَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء  الّصَ داشته باشد. مگر نه آن اســت که »ِإّن َ
َو اْلُمنَکــِر« مگــر نه آن اســت کــه بســیاری از گناهان را )بر اســاس 
قرآن کریــم( نماز منــع می کند؟ ایــن کدام نماز اســت کــه »َتْنَهی 
َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَکِر« است؟ نماز جلوی گناه و بدی را می گیرد؛ 
نمازگــزار یقینــًا معصیــت نمی کنــد، ایــن کــدام نمــاز اســت؟ نماِز 

ایستاده است یا نماز منحرف و َمعَوج و نماز ضعیف و فرسوده؟
گر نماز ایستاده باشد جلوی فحشــا را می گیرد و به ما هم دستور  ا
دادند که نماز را ایستادگی ببخشــید )نماز را ایستاده کنید(؛ این 
گر بخواهد مبارزه  نماِز خوابیده را بلندش کنید که بایستد، چون ا
کند باید بایستد. این ایســتادگی برای آن است که انسان حاالت 
مختلفــی دارد... نیرومندتریــن حــال بــرای انســان در بیــن این 
حاالت یادشــده، حالت قیام اســت )انســان در حالت ایســتاده از 
همه حاالتش نیرومندتر است( آن ایستادگی را که حاوی معنای 
قدرت و توان است از این »قیام« گرفتند؛ وگرنه منظور، ایستادِن 

در برابر نشستن نیست، منظور ایستادگی است...
از این حالت آن »قدرت و نیرو« اخذ شده است ]و[ گفتند: »نماز را 
ایستاده کنید« که نماز بایســتد، چون ما نمی خواهیم شما فقط 

»اقامه« که ریشــه اصلی  اش از ِقوام و قیام اســت، معانی مختلفــی دارد، اما در این جــا به معنی قیام 
در برابر اعوجــاج و انحراف و امثال ذلک اســت کــه از قیام به این معنا، »مســتقیم« و »اســتقامت« و 
امثال  ذلک ساخته می شود. قیام در برابر اعوجاج، قیام در برابر انحراف، قیام در برابر ضعف و مانند 
آن، این قیام به معنای ایســتادن نیســت، ]بلکه[ به معنای ایســتادگی اســت؛ همان طــوری که در 

تعبیرات فارسی گاهی می گوییم »ایستاد« ]و[ گاهی می گوییم »ایستادگی نشان داد...«

که خوشاآنان
دایمدرنمازند

تفسیر یک
 آیه قرآن درباره 

برپادارندگان نماز

آیت اهلل جوادی آملی

ِذیـَن 
َ
»اّل آیـه  از تفسـیر  آملـی در بخشـی  آیـت اهلل جـوادی 

ـا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقـوَن«،  ـاَة َوِمّمَ ُیْؤِمُنـوَن ِباْلَغْیـِب َوُیِقیُمـوَن الّصَ
اقامـه نمـاز را یکـی از اوصـاف متقیـان خوانـده و می گویـد: 
مّتقی کسی است که گذشته از ایمان به غیب، نماز را اقامه کند. اقامه 
نمـاز غیـر از خوانـدن نمـاز اسـت، گرچـه در قـرآن کریم صـاة را به عنوان 

این کـه یکـی از ارکاِن دیـن و افعـال واجـب اسـت بـه مؤمنیـن نسـبت می دهـد، می  فرمایـد: 
این هـا مصّلین انـد: »َعَلـی َصَلَواِتِهـْم ُیَحاِفُظـوَن« و امثـال  ذلـک؛ اّمـا قسـمت مهـّم، مسـئله 

اقامـه نمـاز اسـت. 

در پرتو معنادر پرتو معنا
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ایران مهد تمدن ها و سخن سـرایان ارزشـمندی 
است که در هر زمان به فراخور نیاز جامعه ظهور 
کـرده و مـردم آن دوران را از تاطم هـای موجـود 
نجـات  داده انـد. در میـان ایـن شـعرای برجسـته، شـاهدیم 
کـه حافـظ در جـذب و کشـش اذهـان عمومـی بـه سـوی 
خـود در رتبـه نخسـت قـرار دارد کـه در ایـن رابطه سـخنی از 
مقام معظم رهبری نقل شـده اسـت که می فرمایند: »همه 
قشـرها از عرفـای مجـذوب جلوه هـای الهـی تـا ادیبـان و 
شـاعران خـوش ذوق، تـا مـردم معمولـی، هرکـدام در حافـظ 
سـخن دل خـود را یافتـه و بـه زبـان او شـرح وصـف خـود را 
سـروده اند؛ شـاعری کـه لفـظ و معنـا و قالـب و محتـوا را بـا 
هـم بـه اوج رسـانده اسـت و در هـر مقولـه ای زبده تریـن، 

موجزتریـن و شـیرین ترین گفتـار را دارد.« 

ایشــان در جایی دیگر ســخنان حافظ را در هــر دوران، نو و 
تازه قلمداد کــرده و فرمودند: »حافظ، هفتصد ســال پیش 
طوری حــرف می زنــد که مــا امــروز وقتــی آن ســخنان را باز 
می گوییــم اصــاًل احســاس غربــت نمی کنیــم و اصــاًل زبان، 
زبــان امــروز اســت.« و بــه واقع نیــز شــاهد هســتیم؛ همین 
تازگی کالم حافظ است که موجب شــده سخن حافظ پس 
از قرن ها همچنان در دل و جان خوانندگانش نفوذ کرده و 

دیوان او جزو پر  فروش ترین کتاب ها باشد.
ایــن کشــش و جــذب تــا جایــی پیــش رفتــه کــه بــه گفتــه 
بســیاری از اهالــی فــن، آوازه ایــن حکیــم، ادیــب و عــارف 
واالمقام از مرزها گذشــته و نه تنها صاحبان اندیشه و ایران 
و ایرانــی را مجــذوب خــود کــرده، بلکــه ســخنوران غربــی 
چــون گوته آلمانی نیز شــیفته او شــده اند؛ به طــوری که به 

خود می بالد که لقب »مریدی« حافظ را یدک بکشد.
ح  کتــاب »شــر دکتــر حمیدیــان، حافظ پــژوه و نویســنده 
در  حافــظ  مجذوبیــت  و  کشــش  بــا  رابطــه  در  شــوق«، 
میــان اقشــار مختلــف مردم بــا هــر تفکــر و مذهبی، بــه هنر 
حافــظ اشــاره کــرده و می گویــد: حافــظ در حقیقــت شــعر را 
به گونــه ای می گویــد کــه در عیــن وجــود آن همــه مباحــث 

راز ماندگاری حافظ چیست؟

زهرا گودرزی

بیتالغزلمعرفت

72



مهروماهازنوشتهها،پیشنهادهاوانتقادهایشمااستقبالمیكند.
لطفًامطالبخودرابهنشانی

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

تلفن:88839295
nvhela @مطالبخواندنیتلگرامحوزهنمایندگیولیفقیهراپیگیریكنید. lضمناازآدرس

درپرتومعنا
که دایم در نمازند / 44 خوشا آنان 

بر آستان جانان / 4۷

نیک  گویی، شاخص مهم جامعه متعالی است / 48

کسانی هستند / 50 محبوبان خدا در دنیا چه 

که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی / 54

ویرانگر سالمت مادی و معنوی جامعه  / 56

طلب علم واجب است / 59

فرهنگ
درباره داستان واقعی فیلم »تنگه ابوقریب« / 61

آخرین دفاع / 62

انگار اصاًل این هشت سال را نجنگیده بودیم / 64

روایت حماسی از مظلومیت رندان تشنه لب / 65

همزاِد پاییز / 66

کافور / 6۷ کهربا و 

شاعران بومی جهانی اند / 68

که عاشق است / ۷0 بهاری 

بیت الغزل معرفت / ۷2

یک جهان پیچیده در یک بیت / ۷5

بـــــــــــار / ۷6

سرود سرداران / ۷8

کتاب 
کتاب »فرنگیس« / 81 گفتگو با مهناز فتاحی نویسنده 

جنگ می تواند به اندازه تمام آدم ها روایت شود / 84

درهای دنیا را به روی قلبم بستند / 8۷

پرواز دوباره حقیقت / 88

کاش آن داستان را من نوشته بودم / 91

ُکما« / 92 »صد روز 

مردم شناسی در افق تاریخ / 93

دعبل و زلفا / 94

یادت باشد / 95

که قدرش را نمی دانیم / 96 یار مهربانی 

کنار خانواده قصه بخوانید  / 98 شب های بلند پاییز در 

هالل
برپایی نمایشگاه عکس  و هنر مفهومی »پرواز بازگشت« / 99

نمایش چهره مظلوم اما مقتدر جمهوری اسالمی ایران / 100

یک میلیون ارتش امدادی / 103

ترویج فرهنگ بندگی و عبادت / 104

ح ها و رنگ ها برای صلح و دوستی  / 105 طر

هالل احمر امانتدار اعتماد مردم باشد / 106

سفیران زندگی / 108

ح امدادگر روحانی در پایگاه های امداد و نجات / 110 طر



كلمهنخست

ع احضــار چهره هایــی که پــس از زلزله کرمانشــاه بــرای دریافت  درچند روز گذشــته موضو
کمک های مردمی شــماره حســاب اعالم کــرده بودنــد، بحث داغ رســانه ها و محــل اظهار 
نظر افراد مختلف بود. به روال متداول، در شبکه های اجتماعی هم بسیار به آن پرداخته 
شد. طبعًا شــهرت این چهره ها سبب شــد بیشــتر افراد در مذمت این احضار سخن بگویند 
و از تحدیــد چهره ها و ازدســت رفتــن ســرمایه های اجتماعــی ابــراز نگرانی کنند. از ســوی 
دیگر برخی به رفتار چهره ها خــرده گرفتند که چرا هرکس باید در هر کاری وارد شــود و مگر 
می تواند نیازهای واقعی زلزله زدگان و نحوه هزینه کرد مبالغ دریافتی را درســت تشخیص 
غ از شــایعاتی که دربــاره میزان مبالغ و شــیوه هزینه کردنشــان رواج یافته اســت،  دهد؟ فار
شاید بهتر باشد به این پدیده که ممکن اســت در حوادث آینده نیز تکرار شود دقیق تر نگاه 

کنیم.
آمار نشــان می دهــد در زلزله کرمانشــاه مبلغــی که همــه چهرها از مــردم دریافــت کردند به 
یک سوم مبلغی که به حســاب هالل  احمر واریز شــد نمی رسد. شــیوه هزینه کرد پول های 
اهدایی مردم نیــز به صورت علنــی به اطالع مردم رســید. هــالل  احمر عالوه بر ایــن مبالغ، 
از محــل اعتبــارات خــود نیــز رقــم قابــل توجهــی بــه مــردم حادثه دیــده اختصــاص داد. 
این نشــان می دهد اعتمــاد مردم بــه هالل  احمــر به رغم همــه تبلیغــات منفی علیــه رفتار 
کمیــت در ارائه خدمــات بــه آســیب دیدگان، بیش از افــراد مختلف اســت. اما از آن ســو  حا
مشارکت مراجع اجتماعی و معتمدان مردم رادر جذب و فراخوان برای کمک رسانی نباید 
نادیده انگاشــت. حضور این افراد در زمان بروز حوادث، در تهییج و برانگیختن احســاس 
همــدردی و تأثیــر بــر احســاس جمعــی در جهت کمــک بــه حادثه دیــدگان اهمیــت دارد و 
بلکه ضــروری اســت. این جا در نحــوه ســامان دادن به این قــدرت اجتماعــی باید خطای 
صورت گرفتــه را اصالح کــرد. خطا این اســت که چهره هــا می تواننــد در فراخوانــدن مردم 
به کمک رســانی مؤثر باشند، ولی نباید خودشــان مجری رســاندن کمک ها، اقالم و مبالغ 
اهدایی به نیازمندان باشــند. همه می دانند در زمان حادثه مدیریت نباید چندپاره باشــد 
و هرکســی در جایگاه خود بایــد عمل کند وگرنــه نتیجه ای جز شــلختگی نــدارد و در برخی 

موارد منجر به اتفاقات غیرقابل جبران خواهد شد. 
ع نیــز بایــد از چنــد جنبــه تحلیــل شــود. طبعــًا ورود مســئوالنه  قــوه   البتــه همیــن موضــو
گرچــه این ورود  قضائیه برای روشــن شــدن وضعیت پول هــای دریافتی ضروری اســت. ا
می توانست با رعایت شأن این افراد صورت پذیرد، اما آنچه به هالل  احمر مربوط می شود 
این است که برای ســامان دادن این میل به کمک از ســوی چهره ها اقدام کند. گروهی از 
این افراد، عضو داوطلب هالل  احمر هســتند و دیگــران را نیز می توان دعــوت به عضویت 
کرد. برپایی جلساتی برای آشــنایی این افراد با اقداماتی که هنگام بروز حادثه باید انجام 
گــر این چهره هــا با انواع  دهند می تواند بــه همت جمعیت هالل  احمر شــکل گیــرد. قطعًا ا
حوادث و شرایط کمک رساندن آشنا شــوند، در موقع لزوم هم می توانند اثربخشی بیشتر و 

مفیدتری داشته باشند.

چهرههاوکمکبهآسیبدیدگان

یاسراحمدوند
سردبیر



رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با بسیجیان ضمن 
تبییـن خدعـه دشـمن دربـاره ارائه تصویری مخدوش از ایـران امروز با بیان 
مولفه های پیشـرفت کشـور تصویر واقعی ایران را تشـریح نمودند. موضوع 

نخسـت بخش راهبرد به همین مسـئله و زوایای آن اختصاص دارد. 
در بخـش دیگـر راهبـرد نگاهـی بـه تعلیـم و تربیـت داشـته ایم. انسـان بـه 
عنـوان واالتریـن آفریـده پـروردگار مسـتعد کسـب صفـات متعالـی و رسـیدن 
بـه قلـه کمـاالت اسـت. منتهـای پیشـرفت و سـعادت آدمـی همـان نقطه ای 
کـه از آن بـا عنـوان مرتبـه خلیفهݑ اللهـی یـاد می شـود و رسـیدن بـه آن  اسـت 
از مسـیر تعلیم و تربیت صحیح میسـر خواهد شـد. رسـوالن پروردگار همگی 
که با تعلیم و تربیت راه سعادت بشر را هموار  بدین منظور مبعوث شده اند 
سـازند. بـه جهـت اهمیـت ایـن مسـئله و در حالـی کـه در فصـل آغـاز تعلیـم و 
تربیـت قـرار داریـم، موضـوع دوم بخـش راهبـرد ایـن شـماره را بـه همیـن امـر 
اختصـاص داده ایـم. در ایـن بخـش ابتدانگاهـی به نظرات فقهـی و عرفانی 
امـام خمینـی )ره( در زمینـه تعلیـم و تربیـت انداخته ایـم و سـپس بـه بررسـی 
مفهـوم تعلیـم و تربیـت و نسـبت آن دو از منظـر حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای 

پرداخته شـده اسـت.

راهــــــــبرد
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مروریبربیاناترهبرمعظمانقالبدرهمایش»خدمتبسیجیان«

نگاهیبهنظراتفلسفیوعرفانیامامخمینی)ره(درزمینهتعلیموتربیت

نسبتعلماندوزیبااستکمالتدریجیچیست؟
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»خدمـت  نفـری  هـزار  ده هـا  همایـش  در  انقـاب  معظـم  رهبـر  پیـش  چنـدی 
بسـیجیان« در ورزشـگاه آزادی تهـران سـخنان بسـیار مهمـی را دربـاره شـرایط 
کشـور و منطقه و نقش جوانان در این شـرایط بیان فرمودند. ایشـان در ابتدای 
ایـن همایـش بـا اشـاره بـه این کـه ایـن جلسـه بـزرگ در موقعّیـت بسـیار حّساسـی از نظـر 
کشـور، منطقه و جهان تشـکیل شـده اسـت؛ فرمودند: »حساسـّیت از این جهت که از یک 
طـرف عربده کشـی های سـران اسـتکبار و سیاسـتمداران آمریـکای جهان خـوار، از یک طرف 
قدرت نمایـی جوانـان مؤمـن و پیروزی هـای پیاپـی در میدان هـای مختلـف، از یـک طـرف 
مشـکات اقتصادی کشـور و تنگِی معیشـِت بخش بزرگی از مردم ضعیف کشـور و از طرفی 
حّسـاس شـدن و به تکاپو افتادن نخبگان کشـور که این وضعّیت آن ها را حّسـاس کرده و به 
تکاپو و تاش فکری و عملی وادار کرده است. کشور به خاطر وجود مشکل، از خمودگی و 
بی عملی درآمده اسـت؛ خیلی ها که فقط تماشـاگر بودند، امروز احسـاس وظیفه  می کنند 

و سـرگرم تـاش می شـوند.« 

ایشــان برای طــی کــردن و مقابله بــا موانع پیــش رو ســه گام را 
برشمردند:

گاهی  1. دشمن آ
گام اّول بــرای این کــه بتوانیــم ایــن راه را درســت طــی کنیــم، 
کنیــم. آن  کــه وجــود و حضــور دشــمن را حــس  ایــن اســت 
کار و منافق که اساسًا دشمنی  روشــنفکرنمای راحت طلب و ریا
آمریــکا را انــکار می کنــد و ایــن دشــمنی را نمی فهمــد و نســخه 
تســلیم در مقابل آمریــکا را برای مّلــت و دولت می نویســد، مرد 
گر عامل دشمن نباشد، حّداقل مرِد میداِن  این میدان نیست؛ ا
مهــّم پیشــرفت کشــور نیســت. بنابرایــن گام اّول، احســاس 
حضور دشمن و وجود دشمن اســت. تا انسان نداند که دشمن 
در مقابــل اوســت، بــرای خــود ِحــرز و حفــاظ و ســنگر بــه وجود 

نمی آورد و سالح الزم را در دست نمی گیرد.
س و عزم بر ایستادگی

ْ
2. اعتماد  به نف

آدم های بی روحیه، مرّدد، ترســو، فرصت طلب و خودکم بین، 
گــر  در ایــن میــدان هیــچ هنــری نمی تواننــد نشــان بدهنــد، ا
مانع بــرای دیگــران درســت نکنند. خودشــان که هیــچ  کاری 
نمی توانند بکنند، گاهــی مانع هم در مقابل دیگــران به وجود 
می آورند؛ مأیوســند، دیگــران را هم مأیوس می کننــد؛ تنبلند، 
دیگــران را هــم وادار بــه تنبلــی می کننــد. قــرآن کریــم دربــاره 
گروهــی از افــرادی کــه در آن وقت بودنــد، این جــور می فرماید: 
وَضعوا ِخالَلُکم« ؛ یعنی  ــم ما زادوُکم ِااّلَخبــااًل َو اَلَ »َلو َخَرجوا فیکـُ
گر بــه میدان جهاد هم با شــما بیایند، شــما را به فســاد  این ها ا
گر با شــما به میــدان جهــاد هم بیاینــد، در  می کشــانند؛ حّتــی ا
میان شــما اختالل ایجاد می کننــد؛ کمک که نمی کننــد، مانع 
راه هم می شــوند. البّته جوان هــای ما در همــه آن جهادهایی 
که قباًل اسم آوردم و گفتم، به این بلّیه مبتال نبودند؛ اعتماد  به 
نْفس داشتند، شجاعت داشتند، تردید نداشتند، بزدل و ترسو 

گر بودند، کارها پیش نمی رفت. نبودند؛ که ا
3. شناخت حوزه و عرصه تهاجم

جنگ ما با دشــمن و تهاجم دشــمن به ما در کجاســت؟ این را 
باید درســت تشــخیص بدهیم. باید تهدید دشــمن را درســت 
فهم کنیم، اندازه آن را بشناســیم و معلوم بشود عرصه  تهاجم 
گر دشمن از مرز شرقی حمله کند، شما نیروهایتان را  کجاست. ا
به مرز غربی ببرید، کار به جایی نخواهید برد، سودی از وجود 
نیروها نخواهید برد. باید بدانید دشــمن از کجا حمله می کند. 
همه نظام، همه کشــور، همه مردم باید درک درستی از عرصه  

نبرد دشمنان داشته باشند.  

رهبــر معظــم انقــالب در بخش دیگــری از ایــن همایــش نکته محــوری فرمایشاتشــان را در ســه 
موضوع خالصه فرمودند: »جان کالم من در صحبــت امروز عبارت اســت از اّول، عظمت ایران، 
دّوم، اقتدار جمهوری اســالمی و ســّوم، شکســت ناپذیری مّلت ایران. این ها رجز  خوانی نیست، 
شعار محض نیست، سخن توخالی مثل بعضی از شــعارها و حرف هایی که بعضی دیگر می زنند 
نیســت؛ این ها واقعّیاتی اســت که دشــمنان مّلت ایــران آرزو می کنند که مــا این هــا را ندانیم یا از 
آن ها غفلت کنیم و گمان دیگری در مورد خودمان و کشورمان و مّلتمان ببریم؛ ولی این حقایق 

واضح تر از این است که کسی بتواند آن ها را انکار کند.«

   راهکارهای مقابله با موانع پیشرفت
کید فرمودند:  حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( خطاب به جوانان حاضر در همایش تأ
تصّور نکنید راهی که پیش  روی ماست، یک اتوبان آسفالته بی مانع است. راه پیشرفت به روی 
ما باز اســت، اّمــا راه ُپرپیچ و خمی اســت، راه دارای فراز و نشــیبی اســت، موانعی در ایــن راه وجود 
دارد، دشمن به طور کامل در مقابل ما فّعال است. ما باید در مقابله با موانع، این راه را طی کنیم. 

کالم؛ جان
عظمتایران

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب در 
همایش »خدمت بسیجیان«
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در همایـش »خدمـت بسـیجیان«، رهبر معظم انقاب اسـامی حضـرت آیت اهلل 
خامنه ای )مدظله العالی( تصویر دروغینی که امروز با هزارها شبکه  تلویزیونی، 
رادیویی و اینترنتی به  سمت مّلت ایران و افکار عمومی سرازیر می شود را تاش 
خدعه آمیـز دشـمن دانسـت، امـا تصویـر واقعـی چیسـت؟ در ادامـه شـش تصویـر واقعـی از 

ایـران امـروز از نـگاه رهبـر معظم انقـاب را مرور می کنیم: 

   جوان های مؤمن
رهبر معظم انقالب، جوان های مؤمن را ظرفّیت بالفعل کشور 
و نمودی از این تصویر واقعی ایران ذکر فرمودند: »جوان های 
مؤمــن در کشــور که هــم توانایــی دفاعــی دارنــد، هــم توانایی 
علمــی دارند، هــم توانایــی در زمینــه مســائل فرهنگــی دارند، 
هم توانایــی در زمینه مســائل اجتماعــی دارند و در بســیاری از 
صحنه هــا ایــن توانایی ها ُبــروز کــرده اســت؛ این یــک تصویر 

واقعی از این کشور است.«

   تحریم شکننده
دشمن برای مقابله با جمهوری اسالمی، بعد از کنکاش فراوان 
دست به تحریم زده است، این یعنی راه های دیگر در مقابل او 
بسته اســت. جز راه تحریم اقتصادی، راه  دیگری ندارد و بقّیه 
راه هــا در مقابل او مســدود اســت. حضــرت آیــت اهلل خامنه ای 
با اشــاره به این رویکرد، اقتصــاد ملی را قوی تر از ســالح تحریم 
دانســتند. »مــن به شــما عــرض بکنــم کــه تحریــم اقتصادی 
شــکننده تر از اقتصــاد مّلــی ماســت. اقتصــاد مّلــی مــا می تواند 
تحریم را شکســت بدهد و به لطف  الهــی، به حول و قــّوه  الهی 
تحریــم را شکســت می دهیــم و شکســت تحریــم، شکســت 
آمریکاست و آمریکا از مّلت ایران با شکست تحریم، یک سیلی 

دیگر باید بخورد.«

   بسیج سرمشق دیگران
از نــگاه رهبــر معظــم انقــالب، نقطــه  پنجــم از تصویــر درســت 
از وضع کشــور، بســیج اســت. ایشــان دربــاره بســیج فرمودند: 
»ایــن مجموعــه عظیــم مردمــی، سرمشــقی بــرای بعضــی از 
گون به سراغ  کشورهای دیگر شــد که برای حّل مشــکالت گونا
جوان هایشــان بروند. بســیج مصــداق این آیه شــریفه اســت: 
ذیَن قاَل َلُهُم الّنــاُس ِاّنَ الّناَس َقد َجَمعوا َلُکم َفاخَشــوُهم« 

َ
»َاّل

بعد از جنگ ُاحد شــایعه انداختند که بناســت به مدینه حمله 
بشــود، بترســید از دشــمن؛ »َفزاَدُهــم ایماًنــا«؛ اّمــا مؤمنیــن در 
مقابــِل ایــن تهدیدها و عربده کشــی ها ایمانشــان بیشــتر شــد، 
»َو قالــوا َحســُبَنا اهلُل َو ِنعــَم الَوکیــل« این بســیج اســت. بســیج 
مصــداق همین آیه  شــریفه اســت کــه در مقابِل تهدید دشــمن 
نه فقط عقب نشینی نمی کند، بلکه »َفزاَدُهم ایماًنا«، ایمانش 
افزایش پیدا می کند؛ این یک نقطه قّوت اســت. بسیج، یکی 
از نقطه هــای برجســته تصویــر واقعــی از کشــور عزیــز ماســت، 
و دشمن با بســیج خیلی مخالف اســت و عوامل دشــمن هم با 

بسیج خیلی مخالف هستند.«

   فعالیت جهادی
حضور و فعالیت گروه های جهادی در کشور، تصویر درخشان 
و برجســته دیگری از واقعیت ایران اســت. رهبر معظم انقالب 
در این بــاره می فرماینــد: »تقریبًا ده هزار هســته گــروه جهادی 
فّعالند؛ بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی های انقالب، 
اعتکاف ها، مراســم حســینی و عاشــورایی کــه روز بــه روز رونق 
بیشتری پیدا می کنند. این تصویِر واقعی از کشور است؛ این ها 
چیزهایی اســت کــه بــا توّجه بــه آن هــا می شــود مّلت ایــران را 

شناخت.«   

   تکریم از سوی دنیا
رهبر معظم انقالب با اشــاره به این که تصویر واقعی این اســت که شــما و همه   جوان های کشــور 
باید جایگاه امروز کشور و مّلتتان را بدانید، اولین تصویر واقعی از جمهوری اسالمی ایران را تکریم 
مقاومت چهل ســاله مردم علیه اســتکبار جهانی دانســتند و گفتنــد: »امروز سیاســتمداران بزرگ 
دنیا و مغزهای سیاســی پخته و ســنجیده  دنیا مّلت ایران را به خاطر مقاومت چهل ســاله تکریم 
می کنند؛ این واقعّیت است، این چیزی است که ما به صورت روشن و مشّخص این را می بینیم 
و از آن اّطالع داریم و من دارم به شــما عرض می کنم. سیاســتمداران پخته، حّتی در خود آمریکا، 
حّتی در خود غرب و کشــورهای اروپایی که با ما خوب نیســتند - چه برســد در کشورهای دیگر - 
مّلت ایران را تحسین می کنند به خاطر این که چهل سال اســت که این مّلت در مقابل فشارهای 
دشمنان عقب نشینی که نکرده است، ]بلکه[ پیشــروی های بزرگی هم انجام داده و خودش را 

به یک قدرت تبدیل کرده؛ این تحسین آور است.« 

   ظرفیت های بی شمار 
واقعیت دیگری کــه رهبر معظــم انقالب به آن تصریح کردند ظرفیت های بســیار کشــور اســت. 
ایشــان فرمودنــد: »کمتر کشــوری در دنیــا پیدا می شــود کــه این همه ظرفّیت داشــته باشــد؛ هم 
ظرفّیــت جغرافیایــی، هــم ظرفّیــت اقلیمی، هــم ظرفّیــت نیروی انســانی، هــم ظرفّیــت منابع 
زیرزمینی، هم ظرفیت امکانــات روی زمیــن. ظرفّیت های این کشــور که برای اقتصاد کشــور و 

پیشرفت کشور فوق العاده مهّمند، بسیار زیادند.«

تصویرواقعیایران
چیــــست؟
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ذیَن قاَل َلُهــُم الّناُس ِإّنَ 
َ
آیه 1۷3 ســوره آل عمران می فرماید: »َاّل

الّناَس َقد َجَمعوا َلُکم َفاخَشوُهم َفزاَدُهم إیماًنا َو قالوا َحسُبَنا اهلُل 
َو ِنعَم الَوکیُل؛ ]افرادی که خدا و رسول را پس از آن که جراحت به 
آنان رســیده بود اجابت کردند[؛ همان کســانی که مردم ]منافق 
و عوامل نفوذى دشــمن [ به آنان گفتند: لشــکرى انبــوه از مردم 
]مکه [ براى جنگ با شــما گرد آمده اند، پس از آنان بترسید. ولی 
]این تهدید[ بر ایمانشان افزود، و گفتند: خدا ما را بس است، و او 

نیکووکیل و کارگزارى است .«
این آیه دربــاره قضایای بعــد از جنگ ُاحد اســت. جنــگ ُاحد به 
دو بخش تقســیم می شــود: بخش اول، خــود جنگ ُاحد اســت 
که ابتدا مســلمانان در آن پیروز شدند و ســپس شکست خوردند؛ 
امــا بخــش دوم، جنــِگ »حمراءاالســد« اســت کــه بعــد از جنگ 
ُاحد واقــع شــد و مســلمانان در آن به پیــروزی رســیدند. حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای 15 مرتبــه در بیانــاِت ســال های مختلــف به 
ماجــرای جنگ ُاحد اشــاره کرده انــد کــه در 11 مــورد آن، آیه 1۷3 
سوره آل عمران را که مربوط به جنگ »حمراءاالسد« است، بیان 

نموده اند.

   ماجرای جنگ ُاحد و حمراءاالسد
جنگ ُاحد در ســال ســوم هجــری در مقابلــه مســلمانان با حمله 
خ داد. این جنگ سه مرحله را پشت سر گذاشت:  مشرکان مکه ر
مرحله اول، پیــروزی اولیه مســلمانان بود که دشــمن مجبور به 
عقب نشــینی در آن شــد. مرحلــه دوم شکســت مســلمانان بــود 
که طــی آن عــده ای از مســلمانان بر اثــر مغرور شــدن بــه پیروزی 
کــه بایــد  کــردن بــه غنیمت هــای جنگــی، تنگــه ای را  و طمــع 
محافظت می کردند رها کردند و دشــمن از همان تنگه و از پشت 
به مســلمانان حمله کرد و آن ها بــه ناچار به کوه ُاحــد گریختند. 
گــر بخواهد به  مرحله ســوم ایــن اســت که دشــمن متوجــه شــد ا
جنگ ادامــه بدهد، احتمال دارد شکســت بخورد؛ لــذا منطقه را 

ترک کرد.
مســلمانان پس از شکســت در مرحلــه دوم، به مدینه برگشــتند. 
در این هنگام ابوســفیان موقعیت را برای حمله دوباره مناســب 
دید. خبر حمله دشــمن توســط عده ای منافــق در مدینه پخش 
شد و ســعی کردند در دل مســلمانان رعب و وحشــت ایجاد کنند 
و روحیه آنان را از بین ببرند. پیامبر)ص( در این موقعیت گفتند 
»تنها کســانی که در جنگ ُاحد شرکت داشــتند می توانند به این 
جنــگ بیاینــد.« و بــا ایــن کار، روحیــه ای دوبــاره به مســلمانان 
خســته بخشــیدند. در نتیجــه، مســلمانان نه تنها از خبــر حمله 
دشــمن ترس به خــود راه ندادنــد، بلکه ایمانشــان بــرای حرکت 
در جهاد فی ســبیل اهلل بیشــتر شــد و به فرمان پیامبر )ص( آماده 

جهاد شدند.
ســپاهیان اســالم با انگیــزه فــراوان بــرای انتقــام از مشــرکین، در 
منطقه ای به نام »حمراءاالسد« مترصد رسیدن مشرکان شدند. 
ابوسفیان وقتی خبر این آمادگی کامل مسلمانان را دریافت کرد، 

دچار رعب و ترس شد و از رویارویی و جنگ منصرف شد.
بدین ترتیب مسلمانان با خوشحالی از این پیروزی و بهره مند از 
نعمت خداوند و بدون هیچ گونه آســیبی به مدینه بازگشتند. در 
واقع در حمراءاالسد، جنگ نظامی روی نداد، بلکه مسلمانان در 
یک جنِگ روانی پیروز شــدند؛ یعنی ترس و ناامیدی به خود راه 

مرعوبدشمننشوید
درباره  آیه ای که رهبر انقالب 

در ورزشگاه آزادی خواندند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجتماع بزرگ بسیجیان در ورزشگاه آزادی، ضمن 
تبیین وضعیت کشـور، بسـیج مسـتضعفین را یکی از واقعیات کشـور برشـمردند. 
ایشـان تشـکیات بسـیج را مصداق آیه شـریفه ۱۷۳ سـوره آل عمران بیان کردند 
کـه از تهدیدهـای دشـمن مرعـوب نمی شـود و عقب نشـینی نمی کنـد، بلکـه ایمانـش زیـاد 
می شود. در این یادداشت به تبیین همین آیه پرداخته شده است؛ آیه ای که نقش مهمی 
در مدیریت جامعه دارد و رهبر انقاب اسـامی نکات متعددی در تفسـیر آن بیان کرده اند. 
در ابتـدا فضـای نـزول آیه را بیان می کنیم و سـپس دیدگاه های حضـرت آیت اهلل خامنه ای و 

نـکات برخی مفسـران را از نظـر می گذرانیم. 
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ندادند و با توکل به خداوند به مجاهدت برخاستند.

   نظرات تفسیری آیت اهلل خامنه ای و دیگر مفسران
ذیــَن قــاَل َلُهــُم الّنــاُس ِإّنَ الّنــاَس 

َ
عبــارت اول آیــه می گویــد »َاّل

َقد َجَمعــوا َلُکــم َفاخَشــوُهم؛ کســانی که مــردم به آن هــا گفتند، 
لشــکری انبــوه از مردم بــرای جنگ با شــما گــرد آمده انــد؛ پس از 
آنان بترســید.« منظور از »مردِم« اول، منافقــان و عوامل نفوذی 
دشــمن هســتند که ســعی در ایجــاد اختــالل داشــتند و منظــور از 

»مردِم« دوم، لشکر مشرکین مکه هستند.
عبــارت بعدی آیــه این طــور آمــده اســت: »َفزاَدُهــم إیماًنــا َو قالوا 
َحســُبَنا اهلُل َو ِنعَم الَوکیُل؛ ولی این تهدید، ایمــان آنان را افزایش 
داد و گفتنــد خدا ما را بــس اســت و او نیکوترین وکیــل و تکیه گاه 
ح  اســت.« مفســران دو احتمــال را در افزایــش ایمــان آنــان مطــر
کرده انــد؛ یــا بر ایــن مبناســت که انســان از هــر چیزی منع شــود، 
نسبت به آن حریص تر می شود؛ یا بر این اســاس است که ایماِن 
آنان بــه پیروزی و وعــده الهی کــه پیامبر )ص( گفته بود بیشــتر 

شد.
نکته دیگر این اســت کــه این افزایــش ایمان پــس از یک عمل و 
طاعــت بوده اســت؛ چرا کــه میزان ایمــان، رابطــه دارد بــا میزان 
گفتــه نماند که  تعهد و عملی که انســان انجــام می دهد. البته نا
تبدیل مســلمانان فاقد روحیه به افرادی که دارای عزم راســخ و 
ایمان قوی شــدند، آن هم در فاصله کمتر از یک شــبانه روز، جزو 

شگفتی های تأثیر آیات قرآن و سخنان پیامبر )ص( است.
دربــاره این کــه آن مؤمنان گفتنــد خدا مــا را کفایت می کنــد، این 
کفایت کردن به حســب ایمانشــان بوده اســت نه بر مبنــای اتکا 
به اســباب خارجی؛ یعنــی به اســباب خارجــی و ابزارهای جنگی 
دل خوش نکردند و ایمان را در ســپردن کار به خــدا و خدا را  وکیل 
خودشــان قرار دادند. وکیل به کســی می گویند کــه کار را از طرف 

انسان تدبیر می کند. 
درباره  توکل باید توجه کرد که انســان برای رســیدن به مقصود، 
کــه عبــارت از  احتیــاج بــه دو عامــل دارد: یــک عامــل طبیعــی 
ابزارهای مادی اســت و یک عامل معنــوی که عبــارت از روحیه 
گر انســان عوامــل طبیعــی را آماده کنــد، ولی در  و انگیزه اســت. ا
روحیه دچار سســتی و تنبلی باشــد، نمی تواند به مقصود برســد. 
توکل، نیرویی اســت کــه یــأس و ناامیــدی و سســتی را در روحیه 
انســان راه نمی دهد و در نتیجه انســان در روحیه هیچ شکســتی 

را نمی پذیرد.
در توکل به خدا جهت دیگری هم وجــود دارد؛ به این صورت که 
هرکس بر خدا توکل کند، هــم روحیه اش قوی می شــود و هم در 
ابزارهای مــادی، خدا بــه او کمک می کند. رهبر انقالب اســالمی 
گر به شــما هشــدار دادند که  کتفاء به خــدا می گویند: ا در تفســیر ا
دشمن در انتظارتان است و شــما حاضر نشدید زحمتی بکشید و 
وارد میــدان مجاهدت بشــوید، در این جا خداوند شــما را کفایت 
نمی کنــد. چرا که تــوکل به ایــن معنا نیســت که کنار بنشــینیم و 
بگوییم خــدا خودش درســت می کند، بلکــه باید همه نیــرو را به 

میدان آورد تا توکل محقق بشود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ســال ۷2 به تــالش آمریــکا برای 
یارگیری از اروپا با هدف فشــار بر ایران اشــاره می کننــد و با قرائت 
این آیــه، توصیــه می کنند کــه مرعــوب دشــمنان نشــوید. نظیر 

استفاده از این آیه در مقابل تهدیدات دشمن در سال های ۷8، 82، 88، 95 و 9۷ در بیانات ایشان 
آمده است. ایشان نقش آفرینی امام خمینی)ره( در مبارزات و نقش آفرینی مردم در انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس را از مصداق هــای عمل به این آیه می دانند. رهبر انقالب در این راســتا در ســال 90 و 
در اثنای تحوالت بیداری اســالمی در کشــورهای منطقه، به ملت های مسلمان بر اســاس این آیه 

توصیه کردند که توجه به خطر و تهدید دشمن، آن ها را نترساند.
رهبر انقالب اســالمی بارهــا وقایــع تاریخ اســالم را بیــان کــرده و از آن هــا درس هایی بــرای نیازهای 
روز جامعــه اســتخراج کرده اند؛ همانند آنچه ایشــان دربــاره جنگ های احــزاب یا بــدر و خیبر بیان 
کرده اند. جنگ ُاحد و ماجرای بعد از آن یکی از مهم ترین اتفاقات عبرت آموز است؛ تا جایی که رهبر 
گر خوب حرکت کردیم، دشمن  انقالب اسالمی فرمودند: »همه دوران زندگی ما، جنگ ُاحد است. ا

شکست خواهد خورد.«   

......
درباره  توکل باید توجه کرد که انسان برای رسیدن به مقصود، احتیاج به دو عامل 

دارد: یک عامل طبیعی که عبارت از ابزارهای مادی است و یک عامل معنوی 
که عبارت از روحیه و انگیزه است. اگر انسان عوامل طبیعی را آماده کند، ولی در 

روحیه دچار سستی و تنبلی باشد، نمی تواند به مقصود برسد
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  انسـان موجـودی اسـت کـه از یـک طـرف، یعنـی از نظـر جسـمی ریشـه در خـاک 
دارد و از طرف   دیگر، یعنی از نظر روحی، منشأش از خداست. جنبه جسمانی او 
از همان عناصری ترکیب یافته   است که در جهان خاکی وجود دارند. همان طور 
که سـاختار وجود جسـمانی سـایر موجودات این   عالم نیز از همان عناصر اسـت، از عصاره 
ای از گل آفریده شـده اسـت، آن طور که خدا در قرآن کریم   می فرماید: »  َلَقْد َخَلْقنا اْلنسـان 
ِمـْن ُسـالٍة ِمـن طیـن« )سـوره 2۳ آیـه ۱2( روح او نفخـه ای اسـت از خـدا     کـه بـا دمیـده شـدن 
آن در کالبـد جسـمانی، ایـن قالـب خاکـی جـان می گیرد و یک موجـود الهی   می شـود: »  َفاذا 

ْیُته َو َنَفْخُت فیه من روحی فقعوا له سـاجدین« )سـوره ۱5 آیه 29(  َسـّوَ
  وجـود ایـن دو بعـد خاکـی و الهـی در انسـان از یـک طـرف، و دارای اراده و اختیـار بـودن او از 
طرف   دیگر باعث شده که انسان از یک سو قابلیت تبدیل شدن به پست ترین موجودات 
را داشـته باشـد   و از سـوی دیگـر ایـن اسـتعدادها و لیاقـت را نیـز دارد کـه بتوانـد بـه عالی ترین 
مقام در میان همه   موجودات جهان هسـتی نایل آید:    رسـد آدمی به جایی که به جز خدا 

نبینـد / بنگـر کـه تا چه حد اسـت مقـام آدمیت )مولـوی(   

     اژدهای نفس
این کــه انســان از این همــه اســتعدادهای خــدادادی خــود 
چگونه اســتفاده می کند و چــه مقامی در   این جهان هســتی 
ع تربیتــی اســت  بــرای خــود برمی گزینــد، عمدتــًا نتیجــۀ نــو
که او با آن رشــد می کند و   شــخصیتش با آن شــکل می گیرد. 
   امام خمینــی)ره( در فرازی از ســخنان عارفانه خــود در این 
گر  مورد چنین می فرماید: »انســان یک موجودی اســت که ا
چنان چه مهار نشود و ســر خود بار بیاید و یک علف هرزه ای 
  باشد و تحت تربیت واقع نشود، هر چه بزرگ تر بشود حسب 
ســال، و بلندپایه تر بشــود به حســب   مقام، آن جهات روحی 
تنزل می کند و آن معنویات تحت ســلطه شــیطان، شیطان 

بزرگ که همان   نفس است، واقع می شود.« 
  گاهــی در اثــر نبــودن تربیــت صحیــح و مهــار نشــدن نفس، 
جهــات روحــی انســان چنــان تنــزل   می کنــد و معنویــات او 
چنان تحت ســلطه شــیطان بزرگ یعنی نفس قــرار می گیرد 

خطــــرهای
بــــــــــــــــزرگ

  نگاهی به نظرات فلسفی
و عرفانی   امام خمینی)ره(
در زمینه تعلیم و تربیت 

 دکتر ساالر منافی ،   عضو هیئت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی  
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کــه وی یکســره بــرده   و بنــده نفــس می شــود و اراده و اختیار 
خویش را به کلی به دســت نفس می ســپارد. این جاســت که 
کت می کشاند:     نفس  نفس   طغیان می کند و انســان را به هال

اژدرهاست او کی مرده است /  از غم بی آلتی افسرده است 
  رشــد جســمانی انســان و بلنــد پایه تــر شــدن او از نظــر مقام، 
گر توأم با تربیت صحیح نباشــد، انســان   را تبدیــل به علف  ا
هــرزه ای می کند کــه ثمــری نــدارد و گاه این انســان هــرزه از 
نظر روحی و معنوی   چنان پست و شرور می شود که عدمش 

ُاولی تر از وجودش می شود. 
  شــرارت و پســتی انســان وقتــی طغیــان می کنــد کــه انســان 
تزکیه نشــده باشــد. علم بدون تزکیه نه تنها   جلــوی طغیان 
انسان را نمی گیرد، بلکه اغلب باعث طغیان او نیز می شود. 
عالمی که تزکیه نشــده   باشــد می تواند در اثر سوء اســتفاده از 
علــم خــود، خطــر بزرگــی بــرای انســانیت و معنویت باشــد. 
   امــام خمینــی)ره( در این زمینــه چنیــن می فرمایــد: »تزکیه 
بــرای این اســت کــه نــور هدایــت در انســان واقــع بشــود. تا 
تزکیه نشــدید طغیان برای شــما   حاصل خواهد شد، تا تزکیه 
ک تر از هر  ک اســت، خطرنا نشــده اید علم برای شــما خطرنا
ک اســت  چیــزی. تا   تزکیــه نشــده اید مقام برای شــما خطرنا
کــت دنیایــی و اخــروی می کشــاند«.  از نظــر  و شــما را بــه هال
امــام)ره( »خطــر عالم تربیــت نشــده و تزکیــه نشــده باالتر از 

خطر مغول است.«  
  »تزکیــه قبــل از تعلیــم اســت، و انســان تــا تزکیــه نشــده و از 
شــیطان باطن کــه همــان شــیطان نفس اســت   رها نشــود، 
ورودش در هــر صحنــه ای از صحنه هــای علــوم و معــارف 
ک و ضــررش بــه بشــر  الهــی و حتــی سیاســت بســیار   خطرنــا
بســیار بیشــتر از ســودش اســت. آن عالــم معــارف الهــی کــه 
خود اســیر   شــیطان نفس اســت و از تربیــت صحیــح و تزکیه 
نیز برخــوردار نیســت، نه تنها معلــم و مبلغ خوبی   بــرای این 
معــارف نخواهــد بــود، بلکــه گاه ممکن اســت ســدی در راه 
آشــنایی انســان ها با معارف الهی   باشــد:  »غایــت بعثت این 
تزکیه اســت. غایت آمدن انبیا این تزکیه است و دنبالش آن 
گر نفوســی   تزکیه نشــده، تربیت نشــده و از شــیطان  تعلیم. ا
باطــن رهــا نشــده ، وارد بشــوند در هــر صحنــه، در صحنــه 
توحیــد، در صحنــه معــارف الهــی،   در صحنــه فلســفه، در 
صحنــه فقــه و فقاهــت، در صحنــه سیاســت، خطــر این هــا 

برای بشر   خطر بزرگی است.« 
  

   تهذیب
تعلیــم از آن ســطح ابتدایــی گرفتــه تــا ســطوح متوســطه و 
عالــی باید تــوأم بــا تربیت معنــوی و   تهذیــب اخالقی باشــد. 
کنــار آمــوزش، پــرورش نباشــد و دانش آموختــگان  گــر در  ا
از نظــر معنــوی و   اخالقــی تربیــت نشــده باشــند، ثمــرۀ آن 
گر  کت نخواهــد بود. ا دانش آموختــن چیزی جز فســاد و هال
کز علمــی، در دانشــگاه ها و حوزه های علمیه ســعی بر  در   مرا
این باشــد که فقــط علم انــدوزی شــود و از   تعلیمــات اخالقی 
و تربیت هــای دینــی و معنــوی خبــری نباشــد، آن گاه آنــان 
کز بیــرون می آیند،  که پس از ســال ها   علم انــدوزی از این مرا
گرچه در زمینۀ برخی از علوم و معارف چیزهایی   آموخته اند، 

کــه روح و قلبشــان تربیــت نشــده و نفسشــان  امــا از آن جــا 
مهــذب نگشــته اســت، علمشــان   چیــزی جــز مایــۀ فســاد و 
کــت بــرای آنــان نخواهــد بــود. خطــر دانش آموختگان  هال
خطــر  از  بزرگ تــر  بســیار  بشــری  بــرای   جامعــۀ  بی ایمــان 
انســان های نــادان و بی ســواد اســت. علمی کــه در کنارش 
ایمان   نباشد، ضررش برای بشر بیشتر از سودش است، زیرا 
انســان نادان و آدم بی سواد ضررش بیشــتر   متوجه خودش 
اســت، در حالی که عالم بی ایمــان می تواند با سوءاســتفاده 
از علــم خــود جامعــه ای را   بــه فســاد بکشــاند و انســان های 
گر چنان چه علم در یک قلب  کت برساند: »ا زیادی را به هال
فاســد وارد شــد، در یک مغز فاســد از جهت اخالق وارد شــد، 
ضررش   بیشــتر از نادانی اســت. نادانی فقدان یک امر بزرگ 
اســت، اما دیگر ضــرر زدن نیســت و نابود کردن   نیســت. به 
گر دانش باشــد بدون بینش اخالقی و بینش  خالف این که ا

کت می رساند.« نفسانی و الهی، این است که   بشر را به هال
  انســان موجودی اســت اثرگــذار و اثرپذیر و در عیــن حال که 
می توانــد دیگــران را تحــت تأثیر قــرار   دهــد، خود نیــز تحت 
تأثیــر دیگــران قــرار می گیــرد و از محیــط اطــراف خــود نیــز 
متأثر می شــود. نقش   خانــواده، معلــم و محیط در ســاختن 
شــخصیت یــک انســان از اهمیت خاصــی برخوردار اســت. 
انســان   قبل از آن کــه از طریق یک سیســتم خاص آموزشــی 
و به وســیله یــک معلم خــاص تحت تعلیــم قرار گیــرد،   یک 
متعلــم بــدون معلــم اســت. از خانــواده، از جامعــه و به طــور 
کلی از هــر آنچــه دور و بــر اوســت   چیزهایــی را اغلب بــه طور 
گاه یــاد می گیــرد. از هــر حادثــه ای کــه در اطرافــش  ناخــودآ
می افتد و از هر   سخنی که می شــنود، نقشی از طریق حواس 
مختلف در ذهنش ایجاد می شود که گاه این نقش سال ها 

 و حتی تا آخر عمر در ذهن می ماند. 
  ممکن است انســان از حادثه یا از ســخنی چنان تحت تأثیر 

تعلیم از آن سطح 
ابتدایی گرفته تا 
سطوح متوسطه 
و عالی باید توأم 
با تربیت معنوی 

و   تهذیب اخالقی 
باشد. اگر در 
کنار آموزش، 

پرورش نباشد و 
دانش آموختگان 

از نظر معنوی و 
  اخالقی تربیت 

نشده باشند، ثمرۀ 
آن دانش آموختن 
چیزی جز فساد و 

هالکت نخواهد بود
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قــرار گیرد که مســیر زندگــی اش به کلی  عوض شــود و درســی 
که او از این حادثه یا ســخن می گیرد وی را به شکلی متحول 
ســازد. حال که   انســان این چنین قابل تغییر و تحول است، 
پس نقــش تربیت، حقیقتی اســت کــه هرگز نمی تــوان آن را 

  انکار کرد.
  نقــش معلمــان و ســخنوران در تعییــن مســیر زندگــی یــک 
جامعــه، تکویــن شــخصیت افــراد و تربیــت   ذهنــی آنــان 
انکارناپذیر است. آنان که از نظر مقام و شخصیت در جامعه 
مورد توجه هســتند،   سخنانشــان در افراد جامعه پرنفوذتر و 
گر در جامعه ای  تأثیرشــان در روحیه آنان بیشــتر اســت. لذا ا
  شخصی با نفوذ و مورد توجه تزکیه نشده و از تربیت صحیح 
نیز برخوردار نباشــد، می تواند با   نفوذی که دارد جامعه را به 
فســاد بکشــاند و افراد آن را فاســد ســازد. اما شــخصی که در 
گر فردی  جامعه مــورد   توجه اســت و مقــام و منصبــی دارد، ا
صالــح، متخلق به اخــالق حســنه و دارای تربیــت   صحیح و 
صفات نیکو باشد، خواه ناخواه الگویی برای مردم می شود 
و لذا چنین شــخصی   می تواند جامعه ای را به صالح بکشاند 
و افــراد آن را از لغزش هــا و انحرافــات بــاز دارد: »چه بســا کــه 
حرف یــک نفــر آدمــی کــه در جامعــه مــورد توجه اســت یک 
جامعــه را رو بــه فســاد ببــرد و   همین طــور از آن طــرف، یــک 
حــرف آدمی کــه در جامعــه توجــه بــه آن دارند ممکن اســت 

یک جامعه را   رو به صالح ببرد.«  

   فطرت انسانیت
تأثیرپذیر بودن انســان باعث شــده اســت که وی موجودی 
قابــل انعطــاف باشــد. نفــس انســان در   آغــاز ســالم، صــاف 
و بی آالیــش اســت و می توانــد تحــت تعلیــم و تربیت هــای 
ع تعلیم و تربیت اســت که آینده  گون قــرار گیرد. این   نــو گونا
گر  انســان را می ســازد و مســیر زندگی وی را تعییــن می کند. ا
ک انسانی باشد، شخص    تربیت و تعلیم بر اســاس فطرت پا
گــر تربیت یک  ک و وارســته بار   می آورد، اما ا را یک انســان پا
شخص مبتنی بر فســاد اخالقی و معیارهای غیرالهی باشد، 
از وی   فــردی فاســد و بی ایمــان ســاخته خواهــد شــد. امــام 

خمینی)ره( در این مورد چنیــن می فرماید: »این کودکان از 
اولی که در محیط تعلیم وارد می شوند، نفوس سالم، ساده 
و بی آالیشــی دارند و   قابل قبول هر تربیتی و هر چیزی که به 
آن هــا القا شــود هســتند و این هــا از اول که وارد کودکســتان 
 می شوند، اماناتی الهی به دســت آن هایی هستند که آن ها 
را تعلیم می دهند و همیــن   امانات از آن جا بــه جاهای دیگر 
و دست معلمین دیگر منتقل می شوند تا برسند به آن جایی 
کــه رشــد   می کننــد و بــزرگ می شــوند و در مراتــب عالیــه و 
گــر همه جا تربیت یــک   تربیت  دانشــگاه ها وارد می شــوند. ا
انســانی و موافق با فطرت انســانی باشــد، که همان فطرت 
ودیعــه گذاشــته از خداســت؛ »  فطــرت اهلل التــی فطرالناس 
علیهــا  « چنان چــه این ها بــا تربیت های مناســب، با فطرت 
ک انســان ها   تربیــت شــوند و در دانشــگاه هــم همان طور  پا
تربیت شــوند، این ها بعد که تحویل جامعه داده می شــوند 
  و مقــدرات جامعــه قهــرًا به دســت این ها ســپرده می شــود، 
بالمأل کشور را به صورت کشور نورانی و   انسانی می سازند و 

کشور را به جلو می برند.«
ک و الهی دارد. تربیت    پس انســان به هنگام تولد فطرتی پا
صحیح و الهی باعث می شــود که این   فطرت شــکوفا شود و 
ج و مراحل کمال انســانی را یکی پس از دیگری  انسان مدار
بپیمایــد و در   مقامــات عالیــه تــا آن جــا پیــش رود کــه حتــی 
گر در جامعه ای یک  مالئک را توان رســیدن به آن نباشــد. ا
  چنین انســانی که با تربیت صحیح انســانی و الهــی بار آمده 
در رأس امــور باشــد، می توانــد جامعــه را بــه   ســوی کمــاالت 
ک شــدن  انســانی و الهی ســوق دهد و افــراد جامعــه را از هال
در پرتگاه هــای فســاد   اخالقــی و اجتماعــی برهانــد. امــام 
خمینــی)ره( در ایــن زمینــه چنیــن می فرمایــد: »انســان از 
اول با فطرت خــوب و الهی بــه دنیا می آیــد؛  کل مولــود ُیوَلُد 
علی الِفطــرة  ، که همانــا فطرت انســانیت و صراط مســتقیم 
کــه یــا همیــن  و اســالم توحیــد اســت. ایــن تربیت هاســت 
  فطــرت را شــکوفا می کنــد و یــا جلــوی شــکوفایی فطــرت را 
می گیــرد. این تربیت هاســت که ممکن   اســت یک کشــور را 
به کمال مطلوب جامعۀ انســانی برســاند و همین تربیت ها 
یــا تعلیم های بــدون   تربیــت ممکــن اســت کــه در آن وقتی 
که این هــا مقدرات کشــور را به دســت می گیرند، کشــور را به 

تباهی   بکشند.«
  کار معلم و مربی، تعلیم و تربیت است، و از آن جا که هرکس 
مســئول کار خویش اســت، پس   آن کس که فــردی را تعلیم 
می دهــد، مســئول آن تعلیم اســت و آن کس که شــخصی را 
تربیت می کند،   مســئول پی آمد آن تربیت اســت. به عبارت 
کــه متعلــم در نتیجــه تعلیمــات  کارهایــی  دیگــر معلــم در 
  او انجــام می دهــد بــه نحــوی ســهیم اســت و همیــن طــور 
مربــی نیــز در کارهایی کــه در اثــر تربیت های وی   به دســت 
گــر این  تربیت شــدگان انجــام می شــود ســهمی دارد. حال ا
تعلیمــات و تربیت هــا انســانی و الهــی   باشــند و انســان های 
کــه اعمــال صالــح انجــام  شایســته و وارســته بــار بیاورنــد 
می دهنــد، آن گاه ســهم  معلــم و مربــی از حاصل کارشــان از 
همان ثوابــی خواهــد بود کــه بــرای آن اعمــال صالــح داده 

می شود   که پاداش نیکو برای کار نیکوست.    

انسان به هنگام 
تولد، فطرتی پاک 

و الهی دارد. تربیت 
صحیح و الهی 

باعث می شود که 
این   فطرت شکوفا 

شود و انسان مدارج 
و مراحل کمال 

انسانی را یکی پس 
از دیگری بپیماید و 
در   مقامات عالیه تا 
آن جا پیش رود که 

حتی مالئک را توان 
رسیدن به آن نباشد
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یادداشـت زیـر برگرفتـه از مطالـب کتـاب »تعلیـم و تربیـت از نـگاه مقـام معظـم 
رهبـری« اسـت کـه بـه ۱0 نکتـه کلیـدی در ایـن خصـوص اشـاره کـرده و بـه طـور 

آن هـا توضیـح می دهـد.  مختصـر دربـاره 

»یعّلمهــم« جلوتــر از »یزّکیهــم« اســت، همه جــا »یزّکیهــم« 
-تزکیه - بر تعلیم مقدم است.

   تزکیه یعنی تربیت
در قــرآن وظیفــه انبیا تزکیــه و تعلیم اســت. بعضی هــا از جلو 
قرار گرفتن »یزّکیهم« در دو آیه قرآن بر »یعّلمهم«، اســتفاده 
کرده اند که تزکیه از تعلیم هم باالتر اســت. می تواند این طور 
باشــد. حداقــل ایــن اســت کــه تزکیــه درکنــار تعلیــم اســت؛ 
»یزّکیهم و یعّلمهم الکتاب والحکمــه«؛ آن هم تعلیم کتاب 
و حکمت، نــه تعلیــم چیزهــای پیش پاافتــاده. ایــن درکنار 
تزکیه اســت؛ بنابرایــن تزکیــه خیلی واالســت. تزکیــه، یعنی 

تربیت.

   تربیت مستمر
چگونــه می شــود بشــریت را بــه آن ســرمنزل  نهایــی نزدیک 
کــرد؟ آن وقتــی که ایــن تربیــت مســتمر باشــد. بایــد تعلیم و 
تربیــت مســتمری از موضــع حکومــت و قــدرت سیاســی - 
آن هــم قــدرت سیاســِی کســی مثــل پیغمبــر؛ یعنــی معصوم 
- ایــن جامعه بشــرى را به تدریج پیــش ببرد و تربیــت کند و 

ناهنجاری ها را در میان آن ها کاهش دهد.

   آموزش بدون پرورش، عامل تباهی یک نسل
نگران قضیه  پرورش باشــید؛ چون می دانیــم آموزِش بدون 
پــرورش راه به جایــی نخواهد بــرد، آمــوزِش بــدون پرورش 
همان بالیی را بر سر جوامع انسانی خواهد آورد که امروز بعد 
از گذشت صدسال، صدوپنجاه سال یا بیشتر، جوامع غربی 

دارند آن  را احساس می کنند.

   پرورش چیست
پرورش فقط دین دار شــدن و عمق ایمان یافتن نیســت که 
مــا دنبالــش هســتیم. پــرورش تأثیــر خــودش را در رفتارها، 
و  اعتمادبه نفــس  تقویــت  شــخصیت،  رشــد  برخوردهــا، 
جوشاندن چشمه استعداد نشــان می دهد. بنابراین مسئله   

پرورشی، یک مسئله  مهم است.

   اصول تربیت
پــرورش دادن و تربیت کردن هــر موجودی احتیــاج به چند 
عامل دارد؛ اول، ماده  مساعد و مناســب تربیت؛ برای مثال 
شــما یــک بوتــه گل را نمی توانیــد مثــل یــک درخــت ســیب 
پرورش دهیــد. دومین چیزی که در تربیــت و پرورش دادن 
ضرورت دارد، تربیت کننده اســت، زیــرا هیچ چیز بدون یک 
تربیت کننــده و مربــی نمی توانــد مراحــل رشــد و نمــو الزم را 
طی کند و ســومین چیزی کــه در تربیــت و پــرورش ضرورت 
دارد، شــرایط تربیــت اســت کــه آن غیــر از اســتعداد و مربــی 
است. یعنی همان طور که برای پرورش یک درخت احتیاج 
به فضــا، محیــط، آب وهــوای مناســب داریم و یــک درخت 
گرمســیری را بهتریــن پرورش دهنده هــا هــم نمی تواننــد در 
یــک نقطــه  سردســیری پــرورش دهنــد، تربیت انســان هم 

احتیاج به فضا و محیط مناسب دارد.   

   معنای تربیت
تربیت  به معنــای رشــد و نمو و حرکت هر شــیء به ســمت هــدف و غایتی اســت که آن شــیء 
کمال خــود را بازمی یابد. وقتــی تربیت را این گونــه معنا کنیم، وســعت زیادی پیــدا می کند و 
مستلزم این می شــود که ما انســان را چگونه و به چه شــکلی رشــد و نمو بدهیم تا از هر جهت 
کامل بشــود؛ یعنی انســان دارای ســالمت جســمی همراه با عقل و ســالمت فکــری و پرورش 

علمی و اخالقی باشد و یک انسان کامل بشود.

   تفاوت تربیت و تعلیم
گیری یک  چیز دیگری وجود دارد که  گیری نیســت، بلکه باالتر از فرا منظور از تربیت فقط فرا
آن تربیت بــه معنی خاص اســت؛ چون تربیــت در اصطالح عام، شــامل تعلیم هم می شــود. 
پس تربیــت در اصطالح خاص چیــزی غیر از تعلیم اســت و تعلیــم به معنی یادگرفتن اســت، 
اما تربیت به معنای شــدن، به شــکل خاصی درآمدن و یک هویت درســت و مطلوبی را پیدا 
کردن اســت که شــامل تربیت  های اخالقی، تربیت های دینی و به اصطالح تزریق اخالقیات 
در وجود انسان می شود. تعلیم نباید از تربیت جدا باشــد و باید با تربیت آمیخته باشد. سعی 
کنید در مدارس، تربیت یک  لحظه هم متوقف نشــود. البته بهترین شــکل کار این است که 

معلم مربی نیز باشد و در این فکر باشیدکه درآینده هم معّلم و هم مرّبی باشید.

ع تربیت    موضو
ع تربیت، انسان اســت، پس دانش آموز می تواند مهم ترین نقش را در تربیت خودش  موضو
گر بــرای تربیــت یک بوتــه گل، شــرایط مناســبی از قبیــل آب وکــود و هوا  داشــته باشــد، زیرا ا
فراهم کنند و بخار الزم را به او بدهند بدون این که خواســت خود بوته  گل تأثیر داشــته باشد 
رشد خواهد کرد؛ اما در مورد انســان این طور نیست و فقط در دوران کودکی که جنبه  حیوانی  
انسان بیشتر است، بدون خواست خودش تربیت می شود. لکن در آن هنگامی که انسان به 
عقل و اراده می رســد، در آن جا اراده و خواســت خود اوســت که همه تالش ها و فعالیت هایی 

که برای تربیتش می شود کمک می کند تا او را به یک رشد الزم برساند.

   دوران تربیت
نظام تربیتی اســالم بــر حقایقی از این قبیل اســتوار اســت که انســان احتیــاج مبرم به رشــد و 
پــرورش دارد و دوران رشــد و پــرورش انســان هم منحصــر به یــک دوره  خــاص از زندگی اش 
نیســت و همه دوران زندگی را شــامل می شــود. منتها یک حقیقت وجود دارد وآن این است 
کــه برخــی از مقاطــع ایــن دوران ویژگــی دارنــد، یعنــی در آن ها تربیــت بهتــر و آســان تر انجام 
می گیــرد، همچنان کــه در دوران کودکــی، نوجوانــی و جوانی اثر تربیــت عمیق تــر و ماندگارتر 

خواهد بود.

   وجوب تقدم تربیت بر تعلیم
به قدر تعلیــم، یا شــاید بیــش از تعلیم، بــه تربیــت بیندیشــید. به جــز در یک جا در قــرآن، که 

تربیتمستمر
چگونه بشریت

 به سرمنزل  نهایى نزدیک می شود؟

محمد رضا بختیاری
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ایـن نوشـتار در نظـر دارد تـا در منظـر مقـام معظـم رهبـری، پـس از تبییـن ضـرورت 
بحـث از تعلیـم و تربیـت، نشـان دهـد که تعلیم یعنی فرایند علم آمـوزی، با تربیت 
به معنای پرورش و استکمال تدریجی و به فعلیت رساندن استعدادهای درونی 
انسـان، چـه نسـبتی دارد؟ و اهـداف تعلیـم و تربیـت و عوامـل و نهادهـای مؤثـر در آن دو 

کدامند؟ 

امکان پذیر نیست. دشمنان از درس خواندن و دانشمند شدن 
فرزندان مــا کــه مــردان و گرداننــدگان آینــده این انقالبنــد، به 

شدت می ترسند.
اهتمام به تربیــت نیز، در کنــار توجه بــه تعلیم بســیار ضروری 
اســت. تربیت و پرورش صحیح قوای جســمی و روحی، عامل 
شکوفایی استعدادهای ذاتی بشر برای رسیدن به رشد و کمال 
حقیقی است. رهبر انقالب در این مورد فرمود: هیچ آباد کردنی 
به قدر آباد کردن روان انســان و فکر انسان - که در حقیقت راه 

آینده او را ترسیم می کند - نمی رسد.
این بیان بر اســاس بیــان نورانی قرآن کریم اســت کــه تنها راه 
ســعادت بشــر را تربیت صحیح و تزکیــه درون از رذائــل اخالقی 
کت  معرفی می کنــد و نتیجه بی توجهــی به این امر مهــم را هال
و بدبختــی حتمــی می دانــد. نتیجــه آن کــه، نقــش اساســی و 
تعیین کننده تربیت در تأمین آینده ســعادت آمیز بشر و رسیدن 
او به کمال، قطعی است. رهبر انقالب در این مورد می فرماید: 
در مبنــای تفکــر اســالمی، هــدف از حیــات انســان رســیدن به 
رستگاری و سعادت در دنیا و آخرت است. انسان همان بذری 
اســت که باید رشــد کند تا قوام بیابد و میوه بدهــد و ثمربخش 
باشــد. منتها در این مثال ُبعد میــدان حرکت تکاملــی، میدان 

محدودی است، اما در مورد انسان سقفی وجود ندارد.

   پیوند تعلیم و تربیت
دانشمندان، بسته به جهان بینی و نوع نگرش آن ها به روش 
و هــدف، از تربیــت و ویژگی های مربــی و متربــی، تعریف های 
بســیاری برای تربیــت ارائــه کرده اند. شــهید مطهــری)ره( در 
تعریف تربیت می نویسد: تربیت عبارت است از پرورش دادن؛ 
یعنی استعدادهای درونی ای را که بالقوه در یک شیء موجود 
اســت به فعلیــت درآوردن. رهبر انقــالب نیز در معنــای تربیت 
می فرمایــد: تربیت به معنای رشــد و نمــو و حرکت هر شــیء به 

انســان تا در میدان تعلیم و تربیــت گام ننهــد، توانایی هایش از مرحلــه نهان و نهفتــه به مرحله 
فعلیت و شــکوفایی نمی رســد و از ســیر حرکت تکاملی محروم می مانــد. از این رو بایــد به صورت 
دقیق و حساب شــده برای تعلیــم و تربیت جامعــه برنامه ریزی کرد؛ بــه گونه ای کــه جنبه آلی و 
ابزاری بودن تعلیم برای تزکیه و تربیت لحاظ گردد و همه استعدادهای جسمی، روحی، عاطفی 
و عقلی انســان ها به صورت همســان و مناســب پــرورش داده شــود. چنیــن میدان وســیعی نیاز 
گیــری علم و کســب فضایل تالش کرده باشــد  به راهبری مصلــح دارد کــه خود عمــری در راه فرا
و مهم تر آن کــه در درك مفاهیم وحیانــی و تطبیق آن بــر مصادیق عصر کنونی، تکیــه گاه واالیی 
داشته باشد. به همین سبب، این نوشتار به جستجوی دیدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی 

پرداخته است تا از رهنمودهای ایشان توشه راه برداشته شود.

   اهمیت تعلیم و تربیت
گاهی اســت. علــم، افزون بــر این که  یکــی از مســائل ارزشــمند و کارســاز در زندگــی بشــر، علــم و آ
وسیله ای اســت برای بهتر زیســتن و برای خوب از عهده مســئولیت برآمدن، به خودی خود نیز 
مطلوب بشــر اســت. رهبر انقالب در اهمیت و ضــرورت علم آمــوزی فرمود: انســان باید علــم را از 
هر کســی که آن را در اختیــار دارد فرابگیرد. آینده مملکت بدون ســاختن نســل رو به رشــد علمی 

شکوفاییاستعدادها
نسبت علم اندوزی با استکمال تدریجی چیست؟
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سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود را بازمی یابد 
و برای مثال تربیت یک نهال یا یک بوته گل، به این معناست 
که ما این نهال یا این بوته گل را رشــد و نمو بدهیم تا برگ و بار 
پیدا کند و ضمن این که خود این نهال یا بوته از لحاظ ظاهری 
و جسمی و زیبایی باید شــکل کامل خود را پیدا کند، میوه اش 

هم باید میوه سالم و شیرینی باشد.
بــه  ایــن ترتیــب، در نظــر مقــام معظــم رهبــری، تربیــت یعنی 
شــکوفایی اســتعدادها، و این، معنای وســیعی را در بر می گیرد 
که شامل بروز سالمت جسمی، فکری، علمی و اخالقی انسانی 
اســت که قصدشــده تا در مســیر کمال، رشــد و نمو داده شــود. 
یعنــی اهداف تربیتــی دارای گســتردگی خاصی اســت که همه 
اســتعدادهای بشــری از جمله تربیت اخالقی و رشــد معنوی را 
شــامل می شــود. امام خمینی)ره( در مــورد نیاز بشــر به تربیت 
اخالقــی می فرمایــد: از اول در سرشــت انســان اســت کــه ایــن 
انسان از عالم طبیعت سیر کند تا برسد به آن جایی که وهم ما 

نمی تواند برسد و همه این ها محتاج به تربیت است.
عالوه بر شــمول اهداف تربیت، قلمرو تربیت از حیــث افراد نیز 
گسترده اســت و پرورش همه جانداران، حتی پرورش گل را در 
بر می گیرد؛ درحالی که مقوله تعلیم تنها در مــورد موجود دارای 
شعور یعنی انســان، آن هم تنها در جنبه نظری و رشد فکری و 
گاهی صادق اســت. به همین سبب،  ذهنی و افزایش ســطح آ
مقام معظم رهبری نســبت بیــن تربیــت و تعلیم را بــه صورت 
عمــوم و خصــوص مطلــق تبییــن می فرمایــد: پــس تربیــت در 
اصطالح خاص چیزی غیر از تعلیم اســت و تعلیــم به معنی یاد 
گرفتــن اســت، اما تربیــت به معنــای شــدن و به شــکل خاصی 
درآمــدن اســت کــه شــامل تربیت هــای اخالقــی، تربیت های 

دینی و... می شود.
البته باید توجه داشت که رابطه تنگاتنگی بین تعلیم و تربیت 
وجود دارد؛ بــه گونه ای که هیچ یک بدون دیگــری به اهداف 
کیــد رهبــر معظم انقــالب، از  اساســی خــود نخواهند رســید. تأ
ســویی اهتمام به امر آمــوزش و از ســویی دیگر بــه آمیختگی و 
همراهی تعلیــم با تربیت اســت. ایشــان فرمــود: تعلیــم باید با 
تربیت آمیخته باشــد. بهترین شــکل کار این اســت که معلم، 
مربی نیز باشــد. تربیــت صحیح جســمی و روحی، فکــر و عقل 
متربی را به شــکل مطلوبی پــرورش می دهد و ذهنــش را برای 
رســیدن به عمق مطالــب و درک حقایــق امور آماده می ســازد. 
چنان کــه امــام خمینــی)ره( نیــز تعلیــم و تربیــت را مکمل هم 
دانســته و می فرمایــد: تربیــت بایــد کنــار تعلیــم باشــد، تربیت 
گر تعلیم تنها باشــد بــدون تربیت،  صحیــح؛ تربیت اســالمی. ا
فایــده نــدارد، بلکــه گاهــی ُمضــّر اســت. تربیــت بی تعلیم هم 
نمی شــود؛ به نتیجه نمی رســد. این دو باید با هم باشند، توأم 
باشــند؛ تعلیم و تربیت. انســان موجودى اســت که بــا تعلیم و 

تربیت رشد می کند.
بی شــک تربیت که ســنگ بنای شــخصیت فکری هر انسانی 
را پایه گذاری می کنــد، به دلیل نتایج ارزشــمندی که به دنبال 
مــی آورد، بــر تعلیــم کــه تنها بــه تقویــت قــوای عقالنی انســان 
یِهــْم َو  می پــردازد، تقــدم رتبــی دارد؛ چنان کــه در آیــه: »َو ُیَزّکِ
ُمُهــُم اْلِکتــاَب َو اْلِحْکَمــَه« )آل عمــران:164(، تقدم تزکیه  ُیَعّلِ
بر تعلیم نشان داده شده اســت. این کالم مقام معظم رهبری 

اســت که فرمــود: تربیــت، پیــش از تعلیم انســان را بــه حرکت 
گــر تربیــت نباشــد، بصیــرت انســان به کمــک او  درمــی آورد. ا

نمی آید.

   اݤݤهداف تعلیم و تربیت اسالمی
برای انجام هــر کاری قبــل از هر چیز، بایــد اهــداف آن به طور 
دقیق مشــّخص شــود، تا بتوان با ابــزار و روش های مناســب، 
آن هــا را محقــق کــرد. تعییــن هــدف چنــان اهمیتــی دارد که 
مقام معظم رهبری در این مــورد فرمود: حقیقِت هر انســانی، 

خواسته و فکر و هدف و راه اوست.
در تعلیــم و تربیــت نیــز، بایــد هــدف را بــه دقت شــناخت تــا از 
گاهی نســبت بــه جهــت، روش و ابزار  خطرات ناشــی از عــدم آ
برحذر بود. نکته قابل توجه دیگر، دقــت در الهی بودن هدف 
کید دارد کــه تنها هدفی مانــدگار و باقی  اســت. رهبر انقالب تأ
اســت که الهــی باشــد. ایشــان می فرماید: هــر هدفی کــه قائم 
به نفس و شــخص انســان اســت، متعلق به اوســت و با رفتن 
و مــردن انســان، آن هدف هــم می میــرد و از بیــن مــی رود؛ اما 
هدفی که الهی و قائم به غیب و خواســت خداست و انسان در 
کاری می کند، با مردن انســان، آن هدف نمی میرد.  راه آن فدا
تعدادی از اهداف تعلیم و تربیت اســالمی را می توان به شــکل 

زیر بیان کرد:

   پای بندی به اصول اعتقادی و مبانی دینی، به ویژه 
اصل توحید:

همه مکتب های توحیدی از جمله اســالم برای انسان ســازی 
آمده اند؛ از ایــن رو، تمامی نمودهای مذهب در حقیقت نوعی 
اثــر تربیتــی دارند، ولــی بــرای به دســت آوردن ایــن آثــار باید با 
شــناخت خداوند متعال به اصل توحید معتقد شد. اعتقاد به 
توحید، هدف عالی تربیت اسالمی است. مقام معظم رهبری 

توحید را چنین معنا می کند:
توحید یعنــی رهایی انســان از عبودیــت و اطاعت و تســلیم در 
برابر هر چیز و هر کس بجز خدا، یعنی گسستن بندهای سلطه 
نظام های بشری، یعنی دل بستن به رحمت خدا و نهراسیدن 
از احتمال شکســت و خالصه یعنــی خود را مرتبــط و متصل به 
اقیانوس الیزال قدرت و حکمت الهی دیدن و به سمت هدف 

اعلی با امید و بی تشویش شتافتن.
بر اســاس ایــن تفســیر از توحیــد، توجــه نکــردن به ایــن اصل 
بنیادیــن اســالم در امر تربیــت ســبب عقب ماندگــی، ناتوانی، 
کم جرأتــی و بی ابتــکاری جامعه اســالمی می شــود. راه رهایی 
کشــورهای اســالمی از وادی عقب افتادگــی و وابســتگی بــه 
غرب در پناه بــردن بــه توحید واقعی اســت. حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای )حفظــه اهلل( در ایــن مــورد می فرمایــد: راه عــالج 
آن اســت که مســلمانان به اســالم ناب که در آن توحیــد و نفی 
عبودیت غیر خدا، از هر چیز برجســته تر و درخشــنده تر اســت، 

برگردند و عزت و قدرت خود را در اسالم بجویند.
به این ترتیــب، در تربیتی کــه بر اســاس دیــن و معیارهای آن 
تعریف می شــود، بایــد تفکر ناب اســالمی کــه ناشــی از نگاهی 
جامــع بــه توحید اســت نمــود پیــدا کنــد و اصول گرایــی هدف 

آرمانی تربیت دینی باشد.

در نظر مقام معظم 
رهبری، تربیت 
یعنی شکوفایی 

استعدادها، و این 
معنای وسیعی را 
در بر می گیرد که 

شامل بروز سالمت 
جسمی، فکری، 
علمی و اخالقی 
انسانی است که 
قصد شده تا در 

مسیر کمال، رشد 
و نمو داده شود. 

یعنی اهداف تربیتی 
دارای گستردگی 

خاصی است که 
همه استعدادهای 

بشری از جمله 
تربیت اخالقی و 

رشد معنوی را شامل 
می شود
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   عمق بخشیدن به تفکر اسالمی
گرچه بــا تحقق جمهــوری اســالمی ایران، بســیاری از مفاهیــم و اصول اســالمی ماننــد: توحید 
عملی، جهــاد و والیت برای مردم تبیین شــده اســت، امــا گاه ایــن مباحث آن چنــان در اذهان 
رســوخ نکرده اند که با تشــکیک و وسوسه زایل نشــوند. اصول اســالمی باید به گونه ای تبیین 
گردد و تربیت باید به صورتی شایسته انجام پذیرد تا تفکر اسالمی در جامعه عمق یابد. از جمله 

این اصول عبارتند از:
- اصل نه شرقی نه غربی، جمهوری اسالمی

- اصل حکومت دینی و والیت فقیه
- اصل وحدت عمومی با محوریت والیت فقیه و خط امام)ره(

- اصل ضرورت حفظ استقالل
- اصل استکبارستیزی.

   زنده نگهداشتن یاد خدا و توکل به او
آفرینش انســان به گونه ای اســت که انســان جــز به وســیله ایمان و یــاد خدا آرامــش نمی یابد. 
قرآن بیان می دارد کــه اعراض از یاد خــدا، توجه به امور دنیــوی و پیروی از هواهای نفســانی، 
زندگی انســان را دشــوار و با ناراحتی و اضطراب درونی همراه می ســازد و یاد خدا تنها آرامبخش 
دل هاســت. حضرت علی)ع( نیــز ذکر خدا را نــور قلب ها می دانــد و به آن توصیــه می کند. قلبی 
که به خدا ایمان و سرســپردگی دارد، به منبع و سرچشــمه خوبی ها پی بــرده و به آینده خویش 
امیدوار اســت و در نتیجــه دچار احســاس پوچی و یأس نمی شــود. یکــی از اهدافی کــه در مقام 
تعلیم و تربیــت دینی اهمیــت بســزایی دارد، توجــه دادن فــرد متربی به یــاد خدا و انجــام امور 

عبادی است.
مقام معظم رهبری ذکــر و یاد خدا را وظیفه همه افراد جامعه اســالمی دانســته و می فرماید: یاد 
و ذکر خدا و توجــه و اتصال حقیقی بــه او و مبارزه  بــا نفس و عبــادت واقعی را روزبــه روز در عمل 
شــخصی و فردى خودمان تقویت کنیم. این، وظیفه  یکایك ماســت. تنهــا تکیه گاه یك ملت 

بزرگ و مبارز و موحد، یاد خدا و توکل به خدا و اعتماد به خداست.

   زنده نگه داشتن ارزش های اخالقی
علت اصلی بســیاری از مشــکالت بشــری در نظام های مختلــف، ناشــی از غفلــت از معنویت و 
گرایش به مادی گرایی اســت. برای رهایی از بحران اخالقی معاصر و بــرای احیای ارزش های 
اخالقــی، باید قیــام جّدی کــرد. مقــام معظــم رهبری)حفظــه اهلل( در مــورد اولویــت پرداختن 

به ارزش هــای اخالقــی می فرمایــد: مــا ارزش هــای اخالقی و 
معنــوی را بــرای جــوان ضرورتــی می دانیــم کــه اهمیــت آن 
بیشــتر از علــم اســت و معتقدیــم انقــالب ما بــه خاطــر همین 

ارزش ها بوده است.
به سبب اهمیت و ضرورت ارزش های اخالقی، این ارزش ها 
باید در نظــام تربیتی و آموزشــی جــای داده شــوند. از این رو، 
ح آموزشی مناسب توصیه می کند که:  رهبر معظم در ارائه طر
تواضع، اخــالص، مهربانی در رابطه با بنــدگان خدا، صالبت 
کاری و اصالت ندادن بــه مال و جاه  در مقابل دشــمنان، فدا
و مقــام و از جان و فرزندان و آســایش و ســالمتی خــود، خیلی 
راحت بــرای رضــای خــدا گذشــتن، از اساســی ترین جوهرها 
و باالترین ارزشــی اســت کــه بــرای آن باید خــود را بــه زحمت 
بیندازیم و تــالش کنیــم و در آموزش های خــود و در عمل آن 

را به کار بگیریم.

   نهادهای مؤثر در تعلیم و تربیت
الف( خانواده: پس از تولد، محیط خانواده، مهم ترین نقش 
را در تکویــن و تحــول شــخصیت فــرد ایفــا می کنــد. خانواده 
ســالم و صالح، کانونی اســت که در آن عواطف و احساســات 
فرزنــد بــه نحــو صحیــح رشــد می کنــد و بالنــده می شــود و 
برعکس، در خانواده ناســالم، انســان رشــد طبیعی خــود را از 
دســت می دهد و دچــار ناهنجاری های رفتاری می شــود. در 
اهمیت خانــواده همین بــس که رســول گرامی اســالم)ص( 
فرمــود: هــر نــوزادی بــر فطــرت )توحیــدی( متولد می شــود، 
تــا این کــه پــدر و مــادرش او را یهــودی یــا مســیحی می کنند. 
ح می کند: اســالم برای  رهبــر انقالب ایــن بحــث را چنین طــر
دوران کودکی و نوجوانی و ســپس جوانــی چند عامل تربیتی 
تعیین کرده که یکــی از آن ها آموزش های والدیــن و تأثیرات 
محیط خانواده اســت. مــردم باید بــه امر کودك بهــا بدهند و 
خانواده ها در صدد تعلیم و تربیت صحیح کودك باشــند و به 
بهداشت )روحی( آن ها بپردازند و با نظمی که در خانواده ها 
گر در  ایجاد می کنند، کــودکان را پرثمر برای آینده بــار آورند. ا
خانــواده ای از دروغ گویــی اجتنــاب شــود، کــودکان آن خانه 
راســتگو بار خواهند آمــد و این گونــه برخوردها، خــود تعلیم و 

تربیت صحیح کودکان را فراهم می آورد.
بدیــن ترتیــب، آمــوزش مســتمر خانواده هــا در مــورد شــیوه 
پرورش کــودکان در اولویت قرار می گیرد. در این راســتا، مقام 
معظم رهبری، انتقــال برخی مفاهیم مثل محبــت و احترام 
گاهــی از زبــان فرزنــد و همزبانــی بــا وی، ایجاد  بــه کــودك، آ
زمینــه نشــاط و ســالمت جســمی و روانــی از طریــق ورزش و 
سرگرمی های مناسب، شناخت مواهب خدادادی و مفاهیم 
ارزشــی را به خانواده ها امری ضروری می داند. ایشان معتقد 
است که شــش ســال اول زندگی کودك در تکوین شخصیت 
وی اعم از رشد استعدادهای منطقی و زبانی، تعادل عاطفی 
و توانایــی برقــراری روابــط اجتماعــی و آشــنایی بــا مســائل 

معنوی از اهمیت ممتازی برخوردار است.
ب( آمــوزش و پــرورش: بی شــك نهــاد آمــوزش و پــرورش که 
از مدرســه تــا عالی تریــن ســطح تحصیــالت دانشــگاهی را در 
بر می گیــرد، نقشــی حیاتــی در بیــداری فرهنگی یــك جامعه 
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اســالمی دارد. مقام معظــم رهبری بــه این نکته حســاس در 
بیانــات خویش اشــاره کــرده و فرمــوده: هدف فشــار دشــمن 
در جبهــه نظامی- سیاســی و اقتصــادی، فقر )و ضربــه زدن( 
گر آمریــکا به این نتیجه برســد که  در جبهــه فرهنگی اســت. ا
می توان آموزش و پرورش ایــران را چنان تغییر داد که در چند 
سال آینده از انقالب خبری نباشــد، دیگر اصراری بر محاصره 

اقتصادی خود نخواهد داشت.
ایشان وزارت آموزش و پرورش را زیرساز آینده کشور دانسته و 
فرمود: جامعه اسالمی برای خنثی کردن نقشه های دشمنان 
پس از امدادهای غیبی الهــی به آموزش و پــرورش و معلمان 
متعهــد و دلســوز و دانش آمــوزان کــه ســرمایه های انقالبنــد، 

چشم دوخته اند.
در میان این نهاد وســیع آموزشــی، »مدرســه« اولین محیطی 
کــه انســان بــه طــور معمــول در آن پــای می گــذارد و  اســت 
شخصیتش رشــد پیدا می کند؛ به تعبیر دیگر بعد از خانواده، 
اولین پله ترقی جسمی و عاطفی و روحی فرزند در این جایگاه 
ریختــه می شــود. از ایــن رو، رهبــر انقــالب به معلمیــن چنین 
ســفارش می کند: در مدارس با محبت و بزرگواری و گذشــت، 
لمس کننده ارزش های موجود در افراد باشــید و جوهر الهی را 
در افراد کشف و با جذب و رشد دادن به تربیتشان، آن ها را به 

نمو اسالمی تربیت کنید.
جایگاه دیگــری که به لحــاظ اهمیت به آن اشــاره می شــود، 
»دانشگاه« است. در نظر مقام معظم رهبری، دانشگاه محل 
تفکر و بینــش صحیــح و هدایت معنوی اســت. بــه نظر رهبر 
انقالب، دانشــگاه مطلوب انقالب، دانشــگاه اســالمی است. 
مقــام معظم رهبــری اصالــت دادن به اســالم در امــر مدیریت 
دانشگاه ها را نکته مهم و کارآمد دانســته و می فرماید: )باید( 
مدیــران، دانشــجویان و اســتادان به اســالم اصالــت بدهند. 
ارزش های اسالمی در دانشــگاه باید مورد مســابقه قرار گیرد. 
برای رســیدن بــه چنیــن مطلوبــی، اجــرای مــوارد ذیــل الزم 

است:
از  آن  آموختــن  و  اســالمی  فکــری  مبانــی  در  تحقیــق   -

متخصصان دین شناس؛
- پی ریــزی یك نظام علمی - آموزشــی با اســتخراج و تصفیه 
مود اولیه از منابع سرشــار فرهنگ اســالمی و نیز با جذب مواد 

مناسب از دانش و فرهنگ پیشرفته دیگران؛
- تــالش و مجاهــدت در راه تزکیــه اخالقــی و رشــد عنصــر 

انسانیت در کنار تخصص ها و دانش ها؛
- مبارزه با جریان های فکری و سیاســی منحرف وابســته به 

سلطه بیگانه؛
علی الخصــوص  پیشــرو،  قشــرهای  پیونــد  در  کوشــش   -

قشرهای روحانی و دانشجو.
ج( حوزه علمیه: تبلیــغ دین و ارائــه الگوی مناســب به مردم 
در جهت کیفیت بخشــیدن حرکت به ســوی اهــداف بزرگ، 
از برتریــن و شــریف ترین فنون محســوب می گــردد؛ چنان که 
مقــام معظــم رهبــری می فرمایــد: منبر رفتــن و ســخن گفتن 
در امــر دیــن، جــزو شــریف ترین کارهاســت و بایــد و شــاید که 
گاه ترین آن ها به مسائل  شریف ترین انسان ها و عالم ترین و آ
اســالمی و عامل ترین آن هــا به احکام شــرعی در ایــن راه قدم 

بردارند و آن را برای خود افتخاری بدانند؛ افرادی مثل شیخ جعفر شوشتری.
روحانیت به عنوان منادی اســالم دارای امتیازاتی اســت مانند: عشــق به علم، اخالص برای 
خدا، دلســوزی برای مردم، بی اعتنایی به دنیا، نترســیدن از قدرت ها و قلدرهــا و زورمدارها، و 
وابســته نبودن به ارباب قدرت. پس برنامه حوزه علمیه باید در جهت رشــد مبلغینی باشد که 
اهل علم و تزکیه اند تا به گونه ای شایســته تر به تهذیب و گســترش معارف اســالمی در جامعه 
بپردازند؛ چرا که تا کالم از دل بر نیاید تا عمق جان ها راه نمی یابــد. برای تعلیم باید عالم بود و 
گر خودش مهّذب و پاك  برای تزکیه، مزّکی. مقام معظم رهبری در این مــورد می فرماید: مبّلغ ا
گر بــه معنای واقعی کلمــه، به آنچــه می گوید معتقد و  نباشــد، نمی  تواند دیگــران را پاك کند. ا

عامل نباشد، حرفش اثری ندارد.
د( صدا و سیما: صدا و سیما رایج ترین و پربردترین وسیله برای انتقال پیام هاست که همانند 
معلم، آموزش سطح وسیعی از جامعه را بر عهده دارد. مقام معظم رهبری در مورد وظیفه صدا 
وسیما فرمود: صدا وسیما، مســئولیت آموزش عمومی و ایجاد رشد فرهنگی و سیاسی و تبیین 
مبانی اسالم و مقابله با توطئه های تبلیغاتی دشمن را با بهره گیری از هنر اصیل و سالم بر عهده 

دارد.
کــم بــر برنامه ریــزی صدا و  مقام معظــم رهبری چهــار اصــل را به عنــوان اصول همیشــگی حا
ح می کند که باید مــورد توجه مدیــران و کارکنان قرار گیــرد. آن چهــار اصل عبارتند  ســیما مطر
از: پیــام، هنــر، انتخاب زبــان و موضــوع متناســب، و تهی بــودن از هــر بدآموزی. تبییــن نگاه 
ایشــان به موضوع را می توان درا ین جمالت یافت که فرمــود: مراد ما از تعلیم در صدا و ســیما، 
سخنرانی و میزگرد و تدریس صرف نیست. صدا و ســیما باید انواع و اقسام روش های هنری را 
در برنامه های هنری، فیلم ها و نمایش ها برای تفهیم و توضیح مفاهیم و ارزش های اسالمی 

به کار گیرد.
در این روش، پیام ها به صورتی هنرمندانه و با شیوه غیرمستقیم ُمبلغ اهداف انقالب و اسالم 
ح می کنــد: اول این که  قــرار می گیرد. ایشــان در مــورد اســالمی بــودن یك فیلــم دو مــالك را طــر
فیلم دارای ارزش های اســالمی باشــد، مثل این که در پی تعلیم مفاهیم راســتی، درستکاری، 
شجاعت و مقاومت یا در پی تعلیم نماز باشد. دوم این که فیلم با نمودهای غیر اسالمی همراه 
نباشــد، مثل این کــه بازیگر در صحنــه فیلم با وضعــی جلف و نامناســب در حال نمــاز خواندن 
ظاهر نشــود که این حالت، یــك ضــد ارزش را در ذهن بیننــده تداعی می کند. بــه عبارتی دیگر 
باید محتوای آموزنده و جهت دهنده روح و فکر مخاطب در قالب و شــکلی متناسب با اهمیت 

ح شود. موضوع، طر
بر این اســاس، رهبر انقالب رســانه ایــده آل را چنیــن تعریف می کند: آنچــه در مورد این رســانه 
مهم، مطلوب و ایده آل اســت، عبارت از این اســت که دانشگاهی باشــد که در آن عالی ترین و 

زیباترین مفاهیم انقالب، به شکل هنرمندانه ارائه شود و جاذبه داشته باشد.

   سخن آخر
برای موفقیت در امر تعلیم و تربیت بایستی توجه داشت که:

1. امر اصــالح، تربیت و تعلیم، کاری تدریجی اســت. چنان کــه انحراف و اســتحاله فرهنگی و 
سقوط ملت ها از سوی دشمنان کاری است که به صورت تدریجی انجام می گیرد.

2. شــخص عالــم در صورتــی بــرای جامعه مفیــد خواهــد بــود کــه از تأدیــب و تربیــت و اصالح 
خویشــتن آغاز کنــد؛ چنان که حضرت علــی)ع( فرمود: کســی که خــود را راهبــر مردم قــرار داد، 
پس باید قبل از آموزش به دیگران به خود بیاموزد و باید قبل از تأدیب دیگران به زبان با عمل 

خویش مربی دیگران باشد.
3. تربیت، امــری نظام مند و جامع اســت که باید ابعــاد مختلف آن به صورت هماهنگ رشــد 
کند. مقام معظم رهبری در این مورد فرمود: اسالم معتقد است که انسان باید جسم و روح خود 
را با هم پــرورش دهد و پرورش جســم مقدمه ای بــرای پرورش روح اســت. ایــن مقدمه بودن 
به معنای تقدم زمانی نیســت، بلکه تربیت جســمانی و معنوی هــر دو با هم و در کنــار هم و به 

موازات هم هستند.
4. همراهی تعلیم و تهذیب نفس باعث ارزشمندی علم اســت. رهبر انقالب می فرماید: برای 
یك کشور، عالم و محقق و پژوهشگر و نابغه، ثروت خیلی بزرگی است، اما به شرط این که در او 

بنیان های اخالقی استوار باشد، وجدان اخالقی زنده باشد.   
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گاهانیدن  تعلیـم، مصـدر بـاب تفعیـل از ریشـه »عـ  لـ  م« و بـه معنـای آموختـن و آ
گاه شـدن نفـس بـه یـك موضـوع اسـت.  گاهـی دادن و تعّلـم، آ اسـت. تعلیـم، آ
برخی گفته اند: تعلیم، بر خاف ِاعام، ویژه اموری اسـت که با تکرار و فراوانی 
همـراه باشـد، بـه گونـه ای کـه اثـری از آن هـا در ذهـن متعّلـم پدیـد آیـد، بـر همیـن اسـاس 
می توان گفت تعلیم، بیان و روشـن کردن چیزهایی اسـت که شـخص جاهل به کمك آن ها 

عالـم می شـود. 

ح ریزی شــده  ایــن تأثیرگــذاری در قالــب رســمی و از پیش طر
کــز آموزشــی، و به ویــژه در کالس  باشــد، هماننــد آنچــه در مرا
درس انجــام می گیــرد و خــواه بــه صــورت خــود بــه خــودی و 
بدون طراحــی و برنامه ریــزی قبلی باشــد؛ هماننــد اثراتی که 
از برنامه هــای آموزشــی تلویزیونی و یا مطالعــه کتاب و مجله 
و ماننــد این ها ناشــی می شــود. »آمــوزش« در مفهــوم خاص 
خــود،  در قالب و شــرایط ویژه ای صــورت می گیرد کــه عبارت 
اســت از: »فعالیت هایی که با هدف آسان ساختن یادگیری از 
ح ریزی می شــود و بین آموزگار و یك  ســوی آموزگار یا معلم طر
یا چند یادگیرنده به صــورت کنش متقابل جریــان می یابد.« 
گرد بــا هم در  به عبــارت دیگر، »فعالیتی اســت که معلم و شــا

کالس درس انجام می دهند.«

   اهمیت تعلیم و تربیت
تعلیــم و تربیــت از سیاســت های بنیادیــن اســالم و از اهــداف 
زیربنایی بعثت رســول خدا)ص( اســت. پیامبراســالم)ص( 
تربیــت را از خویــش و خویشــاوندانش آغــاز کــرد و بــه تعلیــم 
و آمــوزش نیــز از اولیــن روزهــای هجرت همــت گمــارد. این، 
خود نشــانگر اهمیــت دو مقوله دینــی و قرآنی اســت. با تفکر، 
قــوای درونــی انســان شــکوفا شــده و زمینــه حرکــت کمالی او 
فراهــم می شــود، لــذا بــه همــراه علم آمــوزی و تفکــر، تربیــت 
ح می شــود که در  یا پــرورش اخالقی و تهذیــب نفس نیــز مطر
کید شــده و از همــان ظهور اســالم،  اســالم بر این امــر بســیار تأ
مبــادی و مبانی تعلیــم و تربیت بــه عنوان یك علــم بنا نهاده 
شده اســت. رهبر انقالب می فرماید: »یکی از مسائل ارزشمند 
گاهی اســت. علــم، افزون بر  و کارســاز در زندگی بشــر، علم و آ
این کــه وســیله ای اســت بــرای بهتــر زیســتن و برای خــوب از 
عهــده مســئولیت برآمدن، بــه خودی خــود نیز مطلوب بشــر 
اســت. برای ایجاد یک تمدن اسالمی - مانند هر تمدن دیگر 
- دو عنصر اساســی الزم اســت: یکی تولید فکــر، یکی پرورش 
انســان.« رهبــر انقــالب در اهمیــت و ضــرورت علم آمــوزی 
گر می خواهد به معنای واقعی بازســازی  فرمود: »یک کشــور ا

تربیــت، مصدر بــاب تفعیــل از مــاّده »رـ  بـ  ب« یــا »رـ  بـ  و« و به معنــای پــروردن و پرورانیدن 
و تهذیب اســت. ابن فــارس معنــای تربیت را به ســه اصــل بازمی گردانــد: 1. اصالح کــردن؛ 2. 
ع تربیت کــه منظور از آن مراقبت مداوم از مترّبی اســت؛  همراهی کردن و مــالزم بودن با موضو
3. پیوســتگی مرّبی و مترّبی در فرایند تربیت. تربیت، ایجاد کردن تدریجی چیزی تا رســیدن 
آن به ســر حّد کمال اســت. در تعریفی دیگر، تربیت فراهم ساختن بســتری برای برانگیختن و 
رشد استعدادهای نهفته در یك موجود اســت، به نحوی که بتواند به شکلی مستمّر او را در راه 
رســیدن به کمال وجودی یاری دهد. ترکیب عطفی »تعلیم و تربیت« در فارســی به »آموزش و 

پرورش« ترجمه شده است.
 »Instruction« یــا »Teaching« معــادل ایــن واژه در زبــان عربــی »تعلیــم« و در زبــان التیــن
ع  اســت. آموزش به طور کلی دارای دو مفهوم عام و خاص اســت؛ در مفهوم عام، شــامل هر نو
گیر، به منظــور ایجــاد یادگیری در وی اســت، خواه  انتقال مفاهیــم و تأثیرگــذاری در ذهــن فرا

فتحالفتوح
انقالباسالمی

جایگاه تعلیم و تربیت از دیدگاه 
مقام معظم رهبری

محمدرضا اسکندری
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کنــد، بایــد بیشــترین تکیــه و بیشــترین نــگاه و توّجهــش، به 
انسان و نیروی انسانی باشد.« 

اســالم بــرای تعلیــم و تربیــت اهمّیــت خاّصــی قائــل اســت؛ 
چنان که هر جا ســخن از ارســال رســوالن بــه میان مــی آورد، 
تعلیــم، تربیــت و تزکیــه را برنامــه اصلی آنــان قــرار می دهد. 
خداوند متعال برای انســان مقّرر فرموده است که به اختیار 
خود و با پیروی از دستورات پیامبران و برنامه های آسمانی 
و با کوشــش و تالش پیگیر، کســب تعلیم و تربیــت کند و به 
مقــام شایســته انســانی برســد، زیــرا سرکشــی غرایــز حیوانی 
و ظلمــات جهــل و خواهش هــای نفســانی را جــز بــا تربیــت 
صحیح و الهی نمی توان مهــار و برطرف کــرد. امیرمؤمنان، 
علــی)ع( می فرمایــد: »ای اســیران خواهــش نفــس! کوتــاه 
بیاییــد و قدم فراتــر ننهید، به راســتی خواســتاران دنیــا را جز 
صدای دنــدان مصیبت هــا و بالهــا نمی ترســاند. ای مردم! 
به اصــالح و تأدیب نفوس خویــش بپردازید، و بدین وســیله 
آن ها را از آزمندی خوی هــا و عادت هایشــان بازگردانید.« و 
درباره رهبــران و پیشــوایان می فرماید که پیــش از رهبری، 
بایــد بــه تعلیــم و تربیــت خویــش هّمــت گمارنــد: »هرکــس 
خود را پیشــوای مردم نمــود، بر اوســت که پیــش از آموزش 
دیگران، نخســت بــه آموزش نفــس خویش بپــردازد. و باید 
پیــش از تأدیــب و پرورش بــا گفتــار و زبــان، با عمــل و روش 
خود دیگران را تأدیب و تربیت نماید. و معّلم و تربیت کننده 
نفــس خــود، از معّلــم و تربیت کننــده مــردم بــه بزرگداشــت 
»و  انقــالب می فرمایــد:  رهبــر  اســت.«  احتــرام ســزاوارتر  و 
مــن کالم له صّلــی اهلل علیــه و ءالــه: الّناس معــادن کمعادن 
الّذهــب و الفّضــة؛ آنچه کــه در ایــن جملــه شــریف و کوتاه و 
پرمغــز مــورد نظــر اســت، وجــود اســتعدادهای پنهــان در هر 
فــردی از افــراد انســان اســت... در ایــن حدیــث می فرماید: 
همچنان کــه معادنی وجــود دارد کــه در این ها طال هســت، 
نقره هســت - حاال این دو تا را به عنوان مثــال ذکر کرده اند؛ 
گونــی وجــود دارد - و ظاهر کار، ســنگ اســت،  معــادن گونا
گر  ک اســت، زمین اســت، چیزی محسوس نیســت، اما ا خا
گر قــدر بدانید، در زیر همین ســنگ  گر بشناســید، ا بکاوید، ا
ک معمولــی، یک عنصــر گرانبها پیــدا خواهیــد کرد که  و خــا
ارزش آن بــا ارزش آنچــه کــه در ظاهــر دیــده می شــود، قابل 
مقایســه نیســت، انســان ها هم همین جورند؛ یک ظاهری 
وجــود دارد که در حــرکات و ســکنات و گفتــار و رفتــار و کردار 
انســان ها، آدم این ها را می بینــد؛ اما یک باطنــی هم وجود 
کــه  کمــی  کــه آن عبــارت اســت از اســتعدادهای مترا دارد 
خــدای متعــال در وجــود انســان گذاشــته اســت. البتــه این 
استعدادها یکسان نیستند... مربیان بشر، مربیان کودکان 
و به خصوص جوانــان که می خواهنــد از این اســتعدادهای 
خــدادادی کــه در انسان هاســت، اســتفاده کنند، بایــد این 
اســتعدادها را بشناســند، قدر این اســتعدادها را بدانند، بعد 
گونشــان،  بروند دنبالش... انســان ها با اســتعدادهای گونا
تأمین کننــده نیــاز جوامــع بشــری بــرای ســیر الــی اهلل و ســیر 
الی الکمال انــد؛ همــه  این اســتعدادها باید اســتخراج شــود. 
ایــن، وظیفــه مربیــان جوامــع را ســنگین می کنــد؛ وظیفــه 

حکومت ها را سنگین می کند.«

   پیشرو و الگوی همه مکاتب 
آموزه های اسالم، سراســر دعوت به تحصیل علم و دانش پژوهی اســت و پاداش های معنوی 
در نظر گرفته شــده برای پویندگان علم، بســیار واالســت. از نــگاه قرآن، دانش، مایه ســروری 
و یکی از شرایط رهبری و پیشــوایی دیگران اســت. قرآن از مأمور و مکلف شــدن عده ای برای 
تحصیل علم و دانش ســخن می گویــد و آن را مقدمه ای بــرای هدایت یابی دیگــران می داند. 
از نگاه قــرآن، دانایی زمینه همراهــی با حقیقت را فراهــم می کند و دانایــان مخاطبان حقیقی 
قرآنند. در پایان می توان به این نتیجه رســید که مبارزه با بی ســوادی عامل پیشــرفت جامعه 
اســالمی اســت. رهبر انقالب در این مورد می فرماید: »آن وقتی که در دنیا خبری از علم و سواد 
و درس و مشــق و نشــانه های تعلیم و تعلم وجود نداشــت، اســالم و قرآن ما با »اقرأ« شروع کرد 
و به قلم و نوشــته ســوگند خورد و اســیر جنگی را در مقابــل یاد دادن چنــد کلمه آزاد کــرد. این، 
متعلق بــه چهارده قــرن پیش اســت. همــان کارهای اســالم و نبی مکــرم)ص( ما موجب شــد 
که جامعه اّمی عــرب در زمانی کــه اروپای امروز هیــچ خبری از علــم و دانش نداشــتند، دارنده 
بزرگ ترین دانشــگاه ها و بزرگ ترین دانشــمندان، فارابی ها، ابن ســیناها، محّمدبــن زکریاها، 
ابوریحان ها و دیگران و دیگران شــود. یعنی در صدر اســالم، مبارزه  با بی ســوادی و تحریص و 
تحریض به علم و دانش، جامعه اسالمی را حدود هفت، هشت قرن از همه  دنیای متمدِن آن 
روز جلوتر برد. البته بعد ما رجعت کردیم، مسلمانان تنبلی کردند و کار ما به این جا رسید، ولی 
حاال می توانیم دوباره شــروع کنیم. دوباره انقالب شــد، دوباره اســالم ســر کار آمــد و حاال دیگر 

بی سوادی معنی ندارد.« 

   خانواده، نخستین هسته تعلیم و تربیت
خانــواده، هســته نخســتین جامعــه و از عوامــل اصلــی انتقــال فرهنــگ، اندیشــه، اخــالق و 
سنت ها و عواطف به نســلی پس از نسل دیگر اســت. در میان اعضای خانواده بیشترین سهم 
تأثیرگذاری بر فرزند از آِن مادران اســت؛ به ویژه در خانواده هایی که شــیوه ای زیست طبیعی، 
و مطابــق با الگوهــا و سنت اســالمی دارنــد؛ که براســاس آن شــیر مــادر بهترین غــذای کودك و 
آغوش مــادر بهترین جایــگاه بــرای تربیت و پرورش کودکان شــناخته می شــود. بر پای بســت 
همیــن نگــرش، بارزتریــن و واالتریــن نقشــی کــه در کالم وحیانی قــرآن، بــرای زنان ترســیم و 
مورد ســتایش قرار گرفته شــده نقش مادری و عهده داری تربیت فرزندان از سوی آنان است. 
زنان بــه حکــم طبیعــت و دســتگاه آفرینش در ســه نقــش طبیعــی ابراز وجــود می کننــد: نقش 
دختــری، نقش همســری و نقش مــادری. از میــان این هر ســه نقــش، آنچه جایــگاه و منزلت 
ویژه و شایســته تعظیم و تکریــم به زن می دهــد، منزلت و جایگاه مادری اســت. در دو ســوره، 
گانه تکیه شــده و زحمت ها، رنج ها و بیداری هایی که برای  به خصوص بر روی واژه مادر جدا
پرورش، تربیت و ســالمت فرزند خود در هنگام بارداری، شــیردهی و... متحمل شــده، یادآور 
ج نهاده و حقوق بیشتر او بر فرزندان را  شده و بدین ســان منزلت مادری را بیشــتر از پدربودن ار
گوشــزد کرده اســت. رهبر انقالب می فرماید: »بهترین روش تربیت فرزند انسان، این است که 

در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محّبت او پرورش پیدا کند.« 
یکــی از ابعــاد مهــم اجتماعی کــردن افــراد، ترغیب بــه اخــالق و ارزش هــای مذهبی اســت. در 
هر دوره تاریخــی خانواده ها کوشــیده اند که قواعــد و مقررات اخالقــی مورد قبــول جامعه را به 
فرزنــدان خود منتقــل کنند. هــر کودکی دیــن و مذهــب و باورهــای بنیادین خود را نخســتین 
بار در دامــان خانــواده فرامی گیرد و آن جاســت که با اصــول و فــروع و باید و نبایدهای آن آشــنا 

می شود. 
کــودك از دنیای بســته پــا بــه دنیــای وســیع می گــذارد، بنابرایــن می خواهد از اســرار آن ها ســر 
درآورد. بدین سان غریزه اوســت که از منشأ پدیده ها بپرســد، از روابط علت و معلولی آن سؤال 
کند. این زمینه مناســبی برای کودك اســت که والدین فرصت را غنیمت شــمارند و واقعیت ها 
را بــرای او توضیح دهنــد. یکــی از راه های پاســخگویی، کتاب اســت. »بایــد پدرهــا و مادرها، 
بچه هــا را از اّول با کتاب محشــور و مأنــوس کنند. حّتی بچه هــای کوچک باید بــا کتاب ُانس 

ج اصلی خانواده محسوب شود.«  پیدا کنند. باید خریِد کتاب، یکی از مخار

   جامعه، بستر عمومی تعلیم و تربیت
یکی از اهداف مهم دین و بعثت انبیا علیهم السالم، تربیت و تزکیه انسان است. دین اسالم 
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نیز در احــکام عبــادی، اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی خــود، تربیــت انســان ها را وجه همت 
خویــش قرار داده اســت. تربیــت انســان در جامعه صــورت می گیرد، زیرا انســان مدنــی بالطبع 
اســت، او در جامعه بــا نهادهای خانــواده، سیاســت، اقتصــاد، دین و تعلیــم و تربیت ســر و کار 
دارد و هر یک از آن ها هنجارهــا و ارزش های ویژه ای را از فرد انتظار دارند و این جاســت که فرد 
باید بر اســاس فکر و منطق و مقتضیــات کنش متقابل تصمیــم بگیرد. از ایــن رو، تصور این که 
گردی فردی اســت، فکری خام و بی اساس اســت. رهبر انقالب می فرماید: »عدالت  تربیت فرا
اجتماعــی، در صورتی در جامعــه تأمین می شــود که افــراد در جامعه تربیت شــده باشــند؛ ظلم 

نکنند و زیر بار ظلم نروند.« 

   وظیفه مهم معلمان در تعلیم و تربیت
عالم بایــد علم خــود را به دیگــران بیاموزد، زیــرا علم رزقی اســت کــه خداوند به او عطــا کرده و 
انفــاق آن را خواســته اســت. از میــان تمامی عوامــل آموزشــی و تربیتــی، نقش معلــم به عنوان 
مهم ترین عامل نظام تعلیم و تربیت، جایگاه و اهمیت بســزایی دارد. معلم در رشــد و پرورش 
دانش آمــوزان، نقش بســیار مهمی را ایفــا می کنــد. تمامی فعالیت هــای معلم، مانند شــناخت 
فرآیند رشــد کــودکان و نوجوانــان، شــیوه های تدریــس و عالقه مندی بــه رشــته تدریس خود، 
از عواملی هســتند که در آمــوزش و پرورش دانش آمــوزان، دخالت زیــادی دارنــد. رهبر انقالب 
می فرماید: »شــما معلمان از این مســئله غفلت نکنید کــه تربیت کردن هم جزو کار شماســت؛ 
و چه بهتر کــه با نفوذ معلمی، بــا تأثیر روحی معلم بر متعّلم اســتفاده کنید و یک نقطه روشــن و 

نورانی ای در قلب دانش آموز باقی بگذارید.« 

   فتح الفتوح انقالب اسالمی
اســتعمارگران می کوشــند تــا در هــر کشــور بــه سرچشــمه های اصلــی تعلیــم و تربیــت آن کشــور 
تســلط پیــدا کننــد و بــه اصطــالح می کوشــند تــا آب را از سرچشــمه گل آلــود کننــد. آنــان ســعی 
کز تربیت معلم، نسلی تربیت  می کنند با تأســیس دبســتان ها، دبیرســتان ها، دانشــگاه ها و مرا
کنند تــا آن طور فکر کنــد که اســتعمارگران می خواهنــد و در نتیجــه آن طور عمل کنــد که منافع 
ع  ع اســتعمار و شــدیدترین نــو اســتعمارگران تأمیــن شــود. اســتعمار فرهنگــی ســخت ترین نــو
وابســتگی اســت و پایه های اســتعمار نو بــر اســتعمار فرهنگی اســتوار می شــود. اســتعمارگران، 
فرهنگ و تعلیم و تربیت را در هر کشــور به دســت می گیرند تا نسل جوان را فاســد و تباه سازند. 
رهبر انقــالب در این بــاره می فرماید: »امــام بزرگوار مــا در یك حادثــه مهم جنگی - کــه خیلی از 
شــماها آن وقت شــاید متولد هم نشــده بودید - در قضیه یکی از عملیات ها کــه پیروزی ای به 
دست رزمندگان آمده بود، یك پیامی دادند. در آن پیام این نکته وجود داشت که فتح الفتوح 
انقالب اســالمی، تربیت این جوان هاســت. همه توقع داشــتند که امام بگوید این پیروزی ای 
کــه شــما بــه دســت آوردیــد، فتح الفتــوح اســت، از آن پیــروزی ســتایش کنــد، امــا امــام گفتند 
فتح الفتوح انقــالب مــا تربیت این جوان هاســت، کــه در آن شــرایط دشــواری که همــه دنیا در 
مقابل ما با چهره دژم و ســالِح آماده  شلیك ایســتاده بودند، این ها توانستند یك چنین پیروزی 
بزرگی را به دســت آورند... پیشــرفت واقعی این اســت که جوان های ما، نخبگان ما، نســبت 
به آینده احســاس مســئولیت کنند؛ برای خودشــان دیدگاه تعریف کنند؛ برای کشور آینده ای 
را تصویر کنند و مجســم کنند و احســاس کنند و این احســاس را اظهار کنند؛ که آماده اند برای 

رسیدن به این آینده، تالش کنند.«

   تربیت انسان، الزمه الگوشدن جمهوری اسالمی 
یکی از عوامل توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گســترش همه جانبــه آموزش و تربیت 
نیروی انســانی متخصــص و کارآمد اســت. از دهــه 1960 میالدی بــه بعد، به ســبب تحول در 
مفهوم توســعه، جایــگاه تعلیــم و تربیت در توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی متحول 
گــر جامعــه ای بخواهد  شــده اســت و تربیــت نیــروی انســانی جایــگاه ویــژه ای یافتــه اســت و ا
نظام اقتصــادی، صنعتی، سیاســی و اجتماعــی خویش را دگرگون ســازد و آن را بــا مقتضیات و 
نیازمندی های جدید همســاز کند، ناچار اســت که سیاســت جامعی در توســعه نیروی انسانی 
داشته باشــد، و این میســر نیســت مگر این که از نظام تعلیم و تربیت، به ویژه آموزش و پرورش 
گر جمهوری اســالمی می خواهد پرچم اســالم را در دست  متوقع بود. رهبر انقالب می فرماید: »ا

بگیــرد، می خواهد خودش به ســعادت برســد، دنیــا و آخرت 
خــود را آبــاد کنــد، همچنان کــه قرآن بــه مــا یــاد می دهد که 
می تــوان دنیا و آخــرت را با هم آباد کــرد و باید ایــن کار انجام 
بگیــرد. بایــد انســان های شــریف، دانــا، بــا اســتعدادهای 
جوشــان، دارای ابتکار، دارای اخــالق نیک انســانی، دارای 
شــجاعت، قــّوت خطرپذیــری و ورود در میدان هــای جدید، 
خودبرتربینــی،  یــا  خودکم بینــی  عقــده   هیچ گونــه  بــدون 
انســان های دلداده به خدای متعال و متکی بــه قدرت الهی 
و دارای تــوکل کامل، انســان های صبور، انســان های بردبار 
و حلیم، انسان های خوش بین و انسان های امیدوار تربیت 
کنید. اســالم همه  این هــا را به صورت بســته کامــل در اختیار 
همــه معتقدیــن و مؤمنیــن خــود قــرار داده. ایــن بســته را باز 
کنیم، دانه دانه از این مواد اســتفاده کنیم، بهره مند شــویم، 
کنیــم.  آن هــا را بچشــیم و درون وجــود خودمــان ذخیــره 

خروجی آموزش و پرورش باید این جور انسانی باشد.« 

   لزوم مراقبت برای حفظ ایمان فرزندان
بســیاری اوقات خانواده ها در راه وصول فرزنــدان به ایمان، 
شــوق و رغبت نشــان می دهند و با هرزحمتی آن را به دســت 
گر  می آورنــد و قلــب آنان به نــور ایمــان منور می شــود. حــال ا
خواســته باشــند از آثــار و ثمــرات فــراوان آن بهره مند باشــند، 
باید در آن هــا حالت مراقبت ایجــاد کنند و نگذارنــد آنچه که 
ایمان را فاســد می کند به ســراغ آن ها بیایــد و در واقع مواظب 
عوامل مخــرب و آفت هــای ایمان باشــند. بنابرایــن هر چند 
کــه  کــه بــه دســت آوردن ایمــان ســعادتی اســت بلندمرتبــه 
شــاید بســیاری از آن محروم باشــند، لیکــن ســعادت برتر آن 
اســت که بتوان آن را حفظ و نگهــداری کــرد. »نکته دیگری 
ماســت.  فرزنــدان  اضافــه می کنــم، مســئله  کــه همین جــا 
حــق نداریــم فرزنــدان را رهــا کنیــم. ســعی تان این باشــد که 
ایمانشــان را حفــظ کنیــد. کاری نکنید کــه ایمــان جوانتان، 
دختــر و پســرتان به مبانــی شــما متزلزل شــود. گاهی انســان 
بــا دســت و زبــاِن بی مهــار و بیــرون از کنتــرل و بــا عمــل غلِط 
خودش کاری می کند کــه جواِن خود را از دیــن و مبانی دینی 
و اعتقــادات و اصــول دور می کنــد؛ او را بی اعتقــاد می کند. ما 
چنیــن کســانی را داشــتیم؛ از هر دو طــرف هم ممکن اســت. 
گاهــی بــا ســختگیری های بی جــا، بعضــی هــم از آن طــرف 
بی حســاب  امکانــات  و  الابالی گری هــا  و  بی مباالتی هــا  بــا 
در اختیــار بچه هــا گذاشــتن و از هــر غلــِط آن هــا بــا اغمــاض 
چشم پوشــی کــردن، بچه ها را با دســت خــود طــرد می کنند؛ 
در نتیجــه بچــه فاســد و خــراب می شــود. بایــد بــا منطــق و 
برخورد صحیــح و مهربانانــه با فرزنــدان برخورد کــرد. جوان 
و همســرتان را بایــد حفظ کنید؛ ایــن جزو وظایف شماســت. 
ایــن، اثــر تشــدید کننــده دارد؛ یعنــی وقتــی در خانــواده ای، 
جوان یا یک عضو خانــواده خدای نکرده نقطــه ضعفی پیدا 
کرد، مثل لکه  ســیاهی شــد روی دنــدان، و مینــای دندان در 
این نقطــه خــراب شــد، به تدریــج روی ذهــن مخاطب های 
خــودش و پــدر و مــادرش اثــر می گــذارد و همین طــور اثرهای 
متقابِل تشــدیدکننده دارد؛ در نتیجــه آن حقیقت و معنویت 

را از دست می دهد.«    



یكـی از تفاوت هـای اساسـی انسـان بـا سـایر موجـودات وظیفـه و مسـئولیتی 
کـه پـروردگار بـرای مـا وضـع نمـوده اسـت. دامنـه ایـن وظایـف بسـیار  اسـت 
گسـترده اسـت و از مسـئولیت در برابـر خـود و دیگـران تـا تعهـدات در قبـال 
محیط زیسـت را در بر می گیرد. پرونده این شـماره بخش اندیشـه به همین 
گفتگـو بـا رئیـس  موضـوع اختصـاص یافتـه اسـت. در ایـن بخـش عـالوه بـر 
انجمـن مـددکاری اجتماعـی بـا مقـاالت و یادداشـت هایی از صاحب نظـران 
بـه مسـئولیت پذیری از نـگاه قـرآن، سـنت و مفاهیـم اسـالمی، نگاهـی بـه 
بـر سـبک زندگـی اسـالمی  رویكـرد اخالقـی بـه مسـئولیت پذیری، تحلیلـی 
بـا توجـه بـه مقولـه مسـئولیت پذیری و نـگاه اسـالم بـه مسـئولیت پذیری 

پرداخته ایـم. اجتماعـی 
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هـر  برابـر  در  متعـال  خداونـد  اسـام،  منظـر  از 
قـرار  انسـان  عهـده  بـر  را  مسـئولیتی  نعمتـی، 
انسـان  از  نیـز  مسـئولیت  میـزان  بـه  و  داده 
بازخواسـت خواهـد کـرد، مهـم آن اسـت کـه مسـئولیت ها 
را به خوبـی بشناسـیم و در مقـام عمـل بـه وظیفـه خـود 
عمل کنیم. انسـان، موجودی رها شـده نیست تا همانند 
حیوانـات، تمـام همتـش پـر کـردن شـکم باشـد و خـود را در 
برابـر هیچ کـس پاسـخگو ندانـد، بلکـه تفـاوت انسـان بـا 
سـایر موجـودات، افـزون بـر عقـل و ِخـرد، وظایفـی اسـت 
کـه توسـط آفریننـده انسـان بـرای او وضـع شـده اسـت تـا 
بـا عمـل بـه آن هـا، سـعادت دنیا و آخـرت را بـه دسـت آورد. 
حـس مسـئولیت، گاه در برابـر خـوِد انسـان اسـت کـه تقـوا 
و تـرس از خـدا بارزتریـن نمونـه آن اسـت. تقـوا، احسـاس 
افزایـش می دهـد و انسـان باتقـوا،  را  از درون  مسـئولیت 
همـواره یـک پلیـس معنـوی را در درون جـان خـود حاضـر 
می بینـد. بـه همیـن خاطـر در خلـوت و تنهایـی، هماننـد 
زمانـی کـه در منظـر دیگـران اسـت، در انجـام تعهـدات و 
مسـئولیت های خویـش کوتاهـی نمی کنـد و در همـه حال 
خـدا را شـاهد بـر اعمـال خویـش می دانـد و گاه در برابـر 
افراد و محیط پیرامون خویش اسـت که به برخی از آن ها 

اشـاره می کنیـم. 

    حس مسئولیت نسبت به خانواده
در فرهنگ اسالم، خانواده کانونی مقدس است. در این دین، 
تمامی اعضای خانواده به خصوص همســران در برابر یکدیگر 
مســئول و موظف به رعایت آن هستند. گرچه مسئولیت های 
تک تک اعضای خانواده نســبت به یکدیگر پرشمار است، اما 
مسئولیت مردان بیش از ســایر اعضای خانواده است، چرا که 
مدیریت خانــواده با مرد اســت، و او وظیفه دارد با کــردار و رفتار 
خویش، مهرورزی را در خانواده گســترش دهــد و با خدمت به 
زن و مهربانی با اعضای خانواده، محیط آرامی را برای اعضای 

خانواده فراهم آورد.
اهمیــت ایــن مهــرورزی تــا جایی اســت کــه پیامبر خــدا)ص( 
می فرمایــد: »نشســتن مــرد در کنــار خانــواده اش، نــزد خداوند 
متعــال،  دوست داشــتنی تر از اعتــکاف در ایــن مســجد مــن 
است.« مهرورزی مرد در خانواده سبب خواهد شد تا مسئولیت 
هدایــت خانــواده را نیــز به خوبــی عهــده دار شــود. قــرآن کریم 
ذیَن آَمُنــوا ُقوا 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
به همه مؤمنــان خطاب می کنــد که: »یــا أ

اُس َو اْلِحجاَره؛ ای کسانی که  ْهلیُکْم نارًا َوُقوُدَها الّنَ
َ
ْنُفَسُکْم َو أ

َ
أ

ایمان آورده ایــد خود و خانواده خویش را از آتشــی کــه هیزم آن 
انســان ها و سنگ هاســت نگه دارید .« در این آیه شریفه تعبیر 
گر آن ها را به حال  به »ُقوا« )نگه دارید( اشاره به این اســت که ا
خ پیش می روند،  خود رها کنید خواه  ناخواه به سوی آتش دوز
خ حفظ کنید. شما هستید که باید آن ها را از سقوط در آتش دوز

گرچه اســالم بر امر به  معــروف و نهی از منکر ســفارش بســیاری 
کرده اســت، اما از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که انسان 
در مقابل همسر و فرزندان خویش مسئولیت سنگین تری دارد 

گسترهای
ازخودتاطبیعت

نگاهی به مسئولیت پذیری در قرآن و سّنت

محمدعلی رستمیان
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و موظف اســت تا آن جــا که می توانــد در تعلیــم و تربیــت آن ها 
بکوشــد، آن ها را از گناه بــاز دارد و بــه نیکی ها دعــوت کند، نه 

این که تنها به تغذیه جسم آن ها بسنده کند.
در حدیثی می خوانیــم هنگامی که آیه »قوا انفســکم و اهلیکم 
نــارا« نــازل شــد، یکــی از یــاران پیامبــر)ص( پرســید: چگونــه 
خ حفظ کنیم؟ فرمــود: »آن ها را امر  خانواده خــود را از آتش دوز
گــر از تو پذیرا شــوند، آن هــا را از  به  معــروف و نهــی از منکر کن، ا
گر نپذیرنــد، وظیفه خود را انجام  خ حفظ کرده ای و ا آتش دوز
داده ای.« مهم تــر این کــه مــادر نیــز در ایــن زمینــه مســئولیت 
سنگینی بر عهده دارد، چنان که رســول خدا)ص( می فرماید: 
کــه ]به گونــه ای[ سرپرســت اســت، مــرد،  »هــر یــک از شــما 
سرپرسِت خانواده خویش اســت و درباره آن ها از او بازخواست 
می شود. زن نیز سرپرست خانه شــوهر خود و فرزندان اوست و 

درباره آن ها از او سؤال خواهد شد.«

   حس مسئولیت نسبت به والدین
قرآن کریم پس از امر به عبادت خداوند متعال، تمام انسان ها 
را به احســان به والدین فرمــان می دهد، فرمانی کــه اطاعت از 
آن، عیــن عبــادت و بندگــی خــدا و ســرپیچی از آن، معصیت و 
موجــب عقــاب و عــذاب در روز قیامــت اســت. مردی از رســول 
خدا)ص( پرســید: »حق پــدر و مادر بــر فرزند چیســت؟ فرمود: 
ُتَک َو ناُرَک؛ آن دو، بهشــت و جهّنم تو هستند.« یعنی  ُهما َجّنَ
احســان بــه آنــان و رعایــت حقوقشــان باعــث داخل شــدن در 
بهشت و عدم رعایت  احترام و حقوق آنان باعث ورود به آتش 

جهنم است.
ممکن است ســؤال شــود نیکی به پدر و مادر در زمانی که وضع 
مالــی مناســبی دارنــد و نیــازی بــه مــا ندارنــد، چگونــه اســت؟ 
پاســخ ایــن اســت اواًل در آیــه شــریفه ســخنی از احســان بــه پدر 
و مــادر فقیــر نیســت و ثانیــًا شــخصی چنیــن پرسشــی را از امام 
صادق)ع( پرســید. حضرت در پاســخ فرمود: »مراد از احســان، 
خوش رفتــاری با آنــان و این که آن هــا را به درخواســت کردن از 
خودت در مورد آنچه نیاز دارند به  زحمت نیندازی، هر چند )از 
نظر مالی( بی نیاز باشند.« این سخن امام به این معناست که 
فرزندان مراقب »احساس نیاز والدین« باشند نه منتظر »ابراز و 

بازگو کردن نیازشان«.

   حس مسئولیت نسبت به کار و شغل
اسالم دین کار و کوشش است. از نگاه اسالم کار و کسب درآمد 
از راه حــالل به عنــوان برتریــن عبــادت و هم ردیــف مجاهدت 
در راه خدا معرفی شــده اســت و انســان تالش گر، افزون بر سود 
مادی، از ثواب های اخروی نیز برخوردار اســت. افزون بر این، 
همه حرفه هــا و اشــتغال های تولیــدی، توزیعــی و خدماتی در 
ع انجام گیرد،  صورتی که با شــرایط صحیح و طبق دســتور شــر
عالوه بر تأمیــن زندگی خود و خانواده و حفظ آبروی شــخص و 
خانواده، یک نوع خدمت بــه خلق و در واقع یکــی از مصادیق 
کارگشــایی برای مردم و خوشــحال کردن و زدودن غم و اندوه 
از همنوعان اســت که آثار پرشــمار دنیــوی و اخروی بــه همراه 

خواهد داشت.
بــه هــر روی آنچــه نباید مــورد غفلــت قــرار گیــرد آن که انســان 

مســلمان موظف اســت نســبت بــه کار و شــغل خود احســاس 
مســئولیت داشــته باشــد و آن را به درســتی و بر پایه مسئولیتی 
که بر عهده گرفته اســت، انجام دهد. کم کاری، کم فروشــی، 
تقلــب، قبول رشــوه، گرفتن مــزد در برابــر کار بــدون تخصص 
و... نشــان از عدم تعهد و فقدان مســئولیت در برابر کار اســت 
گرچه  که رهــاورد آن ورود مال حــرام در زندگی انســان اســت. ا
درباره مــال حــرام، گفتنــی پرشــمار اســت، اما بــه ایــن روایت 
کــه:  کــرم)ص( بســنده می کنیــم  ا از رســول  هشــداردهنده 
ِتی ِمــْن َبْعِدی َهــِذِه اْلَمَکاِســُب  ّمَ

ُ
َعَلــی أ َخــاف ُ

َ
ْخــَوَف َمــا أ

َ
»ِإّنَ أ

ک ترین چیزهایــی کــه بعــد از خود بــر اّمتم  اْلَحــَراُم...؛ ترســنا
می ترسم ، درآمدهای حرام است.«

   حس مسئولیت نسبت به افراد جامعه
در دین اسالم عبادت و تقرب به خدا، در نماز و روزه و حج و... 
خالصــه نمی شــود، بلکــه انجــام مســئولیت های اجتماعی از 
جمله احســان و خدمت به بندگان خــدا، رفع گرفتــاری و حل 
مشــکالت آنان نیــز در صورتی که بــا قصــد قربت انجــام گیرد، 
از بهتریــن عبادت هــا محســوب می شــود و در برخــی مــوارد از 
ده ها حج و عمره مقبول هم باارزش تر اســت. امام صادق)ع( 
گر تالش کنم حاجت برادر دینی خــودم را برآورم  می فرماید: »ا
نزد مــن محبوب تر از این اســت که هــزار بنــده آزاد کنــم و هزار 

اسب را با زین و لگام در راه خدا به جبهه جنگ روانه نمایم.«
گرچــه نیاز مالــی، یکــی از گســترده ترین مشــکالتی اســت که  ا
خانواده های بسیاری را در برگرفته اســت، اما احسان و کمک 
به دیگــران تنهــا به کمــک مالی ختــم نمی شــود، بلکه کمک 
ج  جانــی، زبانــی، حرکــت بــرای رفــع مشــکالت دیگــران، خار
کــردن مؤمنــان از هــّم و غــم و گرفتــاری، خدمــت به بــرادران 
مؤمن، مشــورت و راهنمایی برای حل مشکالت یا اختالفات، 
کــردن وســایل ازدواج  بــرای ازدواج، فراهــم  میانجی گــری 
دیگران، راهنمایــی دیگران به خیر و نیکی، صله ارحام، شــاد 
کردن مؤمنــان، تالش بــرای رفع نیازهــای مــردم و ده ها مورد 

دیگر نمونه هایی از احسان و نیکوکاری است.
کــه بــرای حاجــت بــرادر  امــام صــادق)ع( می فرمایــد: »هــر 
مســلمانش ســعی و کوشــش کند تا خــدا آن را بــه دســت او روا 
سازد، خدای عّزوجّل یک حج و یک عمره و اعتکاف دوماه در 
گر او کوشش  مسجدالحرام را با روزه آن ها برایش می نویسد و ا
کند، ولــی خدا برآوردنــش را به دســت او جاری نســازد، خدای 

عّزوجّل برایش یک حج و یک عمره می نویسد.«

   حس مسئولیت نسبت به نیازمندان جامعه
سخن پیرامون لزوم مسئولیت فرد فرد جامعه اسالمی در برابر 
محرومان، فراوان و بارها به آن پرداخته شــده است. اهمیت 
این مسئله به حدی است که امام باقر)ع( می فرماید: »انجام 
دادن یک حج نزد من خوشــایندتر از آن اســت که یــک برده یا 
گر سرپرستی  حتی ده برده یا حتی هفتاد برده را آزاد سازم؛ ولی ا
خانــواده ای مســلمان را بــر عهــده بگیــرم و گرســنگی آنــان را 
برطرف کنم و برهنگی آنان را بپوشانم و از دیگران بی نیازشان 
ســازم، این کار برای من از این کــه یک یا دو حج یــا هفتاد حج 

بگزارم خوشایندتر است.«

اگرچه نیاز مالی 
ین  یکی از گسترده تر

مشکالتی است 
که خانواده های 

بسیاری را در برگرفته 
است، اما احسان 
و کمک به دیگران 
تنها به کمک مالی 

ختم نمی شود، 
بلکه کمک جانی، 
زبانی، حرکت برای 

رفع مشکالت 
دیگران، خارج کردن 
مؤمنان از هّم و غم 
و گرفتاری، خدمت 

به برادران مؤمن، 
مشورت و راهنمایی 
برای حل مشکالت 

یا اختالفات، 
میانجی گری برای 

ازدواج، فراهم کردن 
وسایل ازدواج 

دیگران، راهنمایی 
دیگران به خیر 
و نیکی، صله 

ارحام، شاد کردن 
مؤمنان، تالش 

برای رفع نیازهای 
مردم و ده ها مورد 

دیگر نمونه هایی از 
احسان و نیکوکاری 

است



اندیشه
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کریــم نه تنهــا بــر لــزوم دســتگیری از نیازمنــدان اصــرار  قــرݥآن 
مــی ورزد، بلکــه یکــی از اعمالــی را کــه موجــب دوری از خــدا و 
گرفتاری در چنگال مجازات الهی  است را عدم تشویق دیگران 
بــه اطعــام نیازمنــدان ذکــر می کنــد. در آیــه 34 ســوره الحاقــه 
نیــز عــدم تشــویق دیگــران بــه اطعــام نیازمنــدان را هم ردیف 
عدم ایمان بــه خداوند بــزرگ معرفــی می فرمایــد. این مطلب 
اشــاره بــه دو نکتــه مهــم دارد: اول آن کــه تنها اطعام مســکین 
کافی نیســت، بلکه همگان وظیفــه دارند یکدیگر را بــر این کار 
خیر تشــویق کننــد، تــا این ســنت در فضــای جامعه گســترش 
یابــد. دوم آن کــه نه تنهــا ثروتمنــدان جامعــه اســالمی در قبال 
مســتمندان مســئولیت ســنگینی بر عهده دارند، بلکه افرادی 
که توانایــی مالی ندارند و قــادر بر اطعام نیازمندان نیســتند نیز 
نمی توانند نســبت به فقرا بی تفاوت باشند، بلکه باید دیگران 
را برای رســیدگی به محرومان و ســیر کردن گرسنگان تشویق 

و تحریک کنند.
متأســفانه برخــی افراد نه تنها احســاس مســئولیتی نســبت به 
نیازمندان ندارند و به آنان یاری نمی رســانند، بلکه گاه با نگاه 
و گاه با زبــان و گاه با کــردار و رفتار بــه  تحقیر آنــان می پردازند. 
کــه رســول خــدا)ص( درآخریــن خطبــه خــود،  چنیــن اســت 
احترام به مســلمانان فقیر را به همگان گوشــزد می کنند:  »و هر 
کس مســلمان فقیری را برای تهیدســتی اش اهانت کند و او را 
کوچک شــمارد، بی گمــان حّق خــدا را ناچیــز شــمرده و همواره 
مورد نفرت و بیزاری و خشم خداوند باشــد تا زمانی که آن فقیر 
را از خود راضی گرداند و هر کس مسلمان فقیری را احترام کند، 
خداوند را در روز قیامت دیدار کند درحالی که به روی او خندان 

است )و خداوند متعال از او راضی است(.«

   حس مسئولیت نسبت به نظام های سلطه گر و 
مستکبر

قرآن کریــم در ســوره نحل پــس از بیان ایــن مهم که بــرای هر 
امتی رسولی فرستادیم، محتوا و اساس دعوت تمام پیامبران 
گر  را »توحید« و »مبارزه با طاغوت« معرفی می فرماید، چرا که ا
پایه های توحید محکم نشــود، و طاغوت ها از جوامع انســانی 
طرد نگردند، هیچ برنامه اصالحــی قابلیت پیاده کردن ندارد. 
بــه معنــی دیگــر خداپرســتی بــا پذیــرش ســلطه طاغوت هــا و 

ستمگران، نمی سازد.
بر پایه چنین اصلی، هیچ مســلمانی اجازه ندارد در برابر ظلم و 
ستم ســتمگران ســکوت کند و یا با آنان همراه شــود. بر همین 
اســاس تک تــک مســلمانان وظیفــه دارنــد؛ اول، بیگانــگان 
ســتمگر را به عنوان دوســت و حامــی و یار و یــاور هرگــز نپذیرند 
و فریــب ســخنان فریبنــده و اظهــار مهرورزی هــای به ظاهــر 
صمیمانــه آن هــا را نخورند، زیــرا آســیب های ســنگینی که در 
طول تاریــخ بر افراد بــا ایمان وارد شــده، در بســیاری از مــوارد از 
ذیَن 

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
این رهگذر بوده اســت. قرآن کریم می فرمایــد: »یا أ

ْن 
َ
 ُتریُدوَن أ

َ
ْوِلیاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمنیَن أ

َ
ِخُذوا اْلکاِفریَن أ آَمُنوا الَتّتَ

َتْجَعُلوا هلِلَِّ َعَلْیُکْم ُسْلطانًا ُمبینًا؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! 
غیــر از مؤمنــان، کافــران را ولــی و تکیــه گاه خــود قــرار ندهیــد! 
آیا می خواهیــد )با ایــن عمــل(، دلیل آشــکاری بر ضد خــود در 

پیشگاه خدا قرار دهید؟«

خداوند متعال در آیه 139 ســوره نســاء نیز به همه مســلمانان 
هشــدار می دهد که عــزت خود را در همه شــئون زندگــی اعم از 
شــئون اقتصادی، فرهنگی، سیاســی و مانند آن، در دوســتی 
ک  با دشــمنان اســالم نجویید، بلکــه تکیــه گاه خــود را ذات پا
خداوندی قرار دهید که سرچشــمه همه عزت هاست، چرا که 
غیر خدا از دشمنان اسالم نه عزتی دارند که به کسی ببخشند 
گر می داشــتند قابل اعتماد بودنــد، زیرا هــر روز که منافع  و نه ا
آن هــا اقتضــا کنــد بی درنــگ صمیمی تریــن متحدان خــود را 
رها کرده و به ســراغ کار خویــش می روند که گویــی هرگز با هم 
آشنایی نداشــتند، چنان که تاریخ معاصر شــاهد بسیار گویای 

این واقعیت است! 
دوم، خداونــد در ســوره آل عمران یکــی از مهم تریــن وظایف 
مســلمانان را رازداری در مقابــل دشــمنان برشــمرده و بــه 
مؤمنان هشــدار داده اســت تا دشــمنان و بیگانگان را َمحرم 
اســرار خویش قرار ندهند، ولی متأســفانه برخی از این هشدار 
غفلــت ورزیده اند و در نتیجــه گرفتار نابســامانی های فراوان 
کنون در اطراف مســلمانان، دشمنانی هستند  شده اند. هم ا
که ادعای دوســتی می کنند و به ظاهر از مسلمانان طرفداری 
کارهایــی که از خود نشــان می دهنــد، دروغ  می کنند، ولــی با
آنان آشکار می شــود. قرآن کریم در ســوره مائده نیز این تفکر 
را که هر ملتی نیازمند تکیه گاه اســت و این تکیه گاه می تواند 
از میان بیگانگان انتخاب شــود و نیز این ایده را که دوســتی 
آن ها بــا ارزش اســت و روزی ثمربخش خواهد بود به شــدت 

مردود می داند.
ســوم، آمادگی برای دفاع در برابر ظالمان و ســتمگران از جمله 
مهم ترین وظایف مسلمانان در برابر زورگویان و حکومت های 
وا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم  ِعّدُ

َ
ستمگر است قرآن کریم می فرماید: »َو أ

ُکْم...؛ هر  ٍة َو ِمْن ِرباِط اْلَخْیِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدّوَ اهلِل َو َعُدّوَ ِمْن ُقّوَ
نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آن ها ]دشمنان [، آماده 
ســازید! و )همچنین( اســب های ورزیده )برای میدان نبرد(، 
تا به وســیله آن، دشــمن خدا و دشــمن خویــش را بترســانید.« 
معروف اســت که در ایام جنــگ »حنین« بــه پیامبر)ص( خبر 
دادند کــه ســالح تــازه مؤثــری در »یمــن« اختراع شــده اســت، 
پیامبر)ص( بی درنگ کسانی را به یمن فرســتاد تا آن سالح را 

برای ارتش اسالم تهیه کنند.
چهارم، در تعالیم اســالمی هر نــوع ارتباطی که به نقشــه های 
ســتمگران کمک کنــد و آنــان را به اهــداف شومشــان نزدیک 
کند، ســرزنش شــده اســت. قــرآن کریــم در ســوره نســاء آیه 60 
مســلمانانی را که برای داوری بــه نزد حــکام می رفتند مالمت 
می کند و به این مهم اشــاره می کند که پیامد مراجعه و پناه به 

ک است. طاغوت، سقوط به دّره هولنا
پنجم، قــرآن کریــم بــا مخاطــب قــرار دادن همه مســلمانان، 
عدم تکیه بر ســتمگران را وظیفه همگانــی معرفی می فرماید: 
اُر َو ما َلُکــْم ِمْن ُدوِن  ــُکُم الّنَ ذیَن َظَلُموا َفَتَمّسَ

َ
»َو ال َتْرَکُنوا ِإَلــی اّل

ْوِلیــاَء ُثــّمَ ال ُتْنَصــُرون؛ و بــر ظالمان تکیــه نکنید، که 
َ
اهلِل ِمــْن أ

موجب می شــود آتش شــما را فرا گیرد و در آن حال، هیچ ولی و 
سرپرستی جز خدا نخواهید داشت و یاری نمی شوید.«

بدیهی اســت تکیه بر ظالم، مفاسد و نابســامانی های فراوانی 
می آفرینــد و به جز ضعــف و ناتوانی جامعه اســالمی و از دســت 

هیچ مسلمانی اجازه 
ندارد در برابر ظلم 
و ستم ستمگران 

سکوت کند و یا با 
آنان همراه شود. 
بر همین اساس 

تک تک مسلمانان 
وظیفه دارند؛ اول، 

بیگانگان ستمگر  را 
به عنوان دوست و 
حامی و یار و یاور 

هرگز نپذیرند و فریب 
یبنده و  سخنان فر

اظهار مهرورزی های 
به ظاهر صمیمانه 

یرا  آن ها را نخورند، ز
آسیب های سنگینی 

یخ  که در طول تار
بر افراد با ایمان وارد 
شده، در بسیاری از 
موارد از این رهگذر 

بوده است



25 مهر    1۳9۷  |     مشاره         ۳۶

دادن اســتقالل و خودکفایــی و تبدیــل شــدن بــه یــک عضــو 
وابســته و ناتوان، ســودی نخواهد داشــت. همچنین تکیه بر 
ظالمان باعث تقویت آن هاســت و تقویت آن ها مایه گسترش 
دامنه ظلم و فســاد و تباهــی جامعه  هاســت. روابط تجــاری یا 
علمی با جوامع غیر مســلمان، بر اســاس حفظ منافع مسلمین 
و اســتقالل و ثبات جوامع اســالمی، نه داخل در مفهوم رکون و 
تکیه به ظالمین است و نه چیزی است که از نظر اسالم ممنوع 
بــوده باشــد و در عصــر خــود پیامبــر)ص( و اعصار بعــد همواره 

چنین ارتباطاتی وجود داشته است.
ششــم، مســلمان واقعی نه تنها زیر بــار ظلم و زور مســتکبران و 
گر مسلمانان دیگر نیز برای رهایی از  ستمگران نمی رود، بلکه ا
ظلم از او کمک و یاری خواستند، از هیچ کمکی دریغ نمی کند. 
این ســخن امیر مؤمنــان)ع(را  بــه خاطر داشــته باشــیم که به 
اِلِم  هنگام شهادت، به فرزندانش وصیت می فرماید: »ُکوَنا ِللّظَ
َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم َعْونا؛ نسبت به ظالم خصم و دشمن باشید و 

نسبت به مظلوم، کمک کار )و حامی( باشید.«

   حس مسئولیت در قبال طبیعت
طبیعــت از جملــه برجســته ترین آیــات الهــی اســت کــه تفکر و 
تعقــل دربــاره عناصــر و ارتبــاط آن هــا بــا یکدیگــر، انســان را به 
شــناخت بهتــر عالــم وجــود و در نهایــت، بــه شــناخت خالــق 
هســتی و وحدانیت او رهنمــون می کند. اهمیــت این موضوع 
بــه انــدازه ای اســت کــه امــام صــادق)ع( در حدیــث مفصلی، 
شــگفتی های خلقت از جمله شــگفتی های طبیعت را تشــریح 

می فرماید.
کوه هــا،  ک، حیوانــات، دریاهــا، رودهــا،  بنابرایــن آب، خــا
گاه ها و... مربوط به  دّره ها، نیزارها، معادن، جنگل هــا و چرا
یک گروه یا ملیت و مردم یک روزگار نیست، بلکه سرمایه ای 
ملــی و بخشــی از منابــع طبیعــی بشــر به حســاب می آینــد. 
این منابــع، ثروتی اســت کــه خداونــد متعــال برای اســتفاده 
انسان ها فراهم ساخته است و تک تک افراد در برابر حفاظت 
از آن مســئول اند. به عنــوان نمونــه اســالم نه تنهــا بــر حفظ و 
نگهداری منابع طبیعی، بلکه بر گســترش آن ســفارش کرده 
اســت. امام صادق)ع( می فرماید: »زندگی بدون داشــتن سه 
چیز، بر انســان گوارا نیســت: هوای تمیز، آب فراوان و گوارا و 

زمین حاصلخیز.«
کــه ایــن ســالمت را بــه خطــر بینــدازد،  در مقابــل، هــر کاری 
به شــدت نکوهش شــده اســت. مرور ده ها ســخنان از بزرگان 
دیــن بــر اهمیت کاشــت درخــت و عــدم قطــع درختــان، عدم 
شــکار حیوانات به بهانه تفریح و... نشــانگر مسئولیت انسان 

مسلمان در برابر طبیعت است.
رســول خدا)ص( قبل از شروع جنگ ها، سپاه اســالم را به تقوا 
ســفارش کرده و آنــان را بــه رعایــت امــوری توصیه می کــرد، از 
جملــه این کــه می فرمــود: »نخل هــا را نســوزانید و در آب غرق 
نکنید، درختان میوه را قطع نکنید و زراعت را به آتش نکشید، 
زیرا شــاید شــما به آن نیازمند شــوید. حیوانات حالل گوشت و 
اهلی را نکشید و از نابود کردن آن ها بپرهیزید مگر آن حیواناتی 
کــه ناچــار بــه خــوردن آن هســتید.« تأمــل در ایــن نکته هــای 
مهم، آن هم در کنار دســتورات جنگی، نشــانگر اهمیت حفظ 

ع مقدس اسالم است. طبیعت از دیدگاه شار
بنابراین طبیعت و محیط زیســت، موهبتی خداوندی است 
و همگان در برابر آن مســئول هستیم و باید در حفظ آن کوشا 
باشــیم، چرا که همان گونــه که جاذبه های زیبــای طبیعت، 
اعــم از جنگل هــا، دشــت ها، صحراهــا، گل هــا و گیاهــان، از 
عوامل مهم ایجاد آرامش و نشــاط در آدمی هستند، نابودی 
غیرمنطقــی و غیراصولــی ایــن نعمت هــای خداونــدی نیــز 
به معنــای از بین بردن نشــاط و امنیــت خاطر مــردم و گرفتار 

ساختن آن ها به اندوه و ناامیدی و افسردگی خواهد بود.

   حس مسئولیت نسبت به حیوانات
امــروزه توجــه جوامــع بــه مســئله حقــوق حیوانــات جلب شــده 
اســت. بر این اســاس در دهه های اخیر انجمن هــای حمایت از 
حقوق حیوانات در دنیا راه اندازی شــده و تبلیغات گســترده ای 
بــه راه انداخته اند؛ درحالی که دین مبین اســالم بیش از چهارده 
قــرن پیــش بــر رعایــت حقــوق حیوانــات ســفارش بســیار کرده 
اســت. با مروری بر تعالیم اســالمی به این مهم پــی می بریم که 
گاهی  حیوانات تسبیح گوی خداوند متعال هســتند و از شعور و آ
برخوردارنــد و به یقیــن حیــوان تســبیح گوی به مراتب از انســان 
بی نماز و دور از معنویت بهتر است. از دیدگاه اسالم حیوانات نیز 

حقوقی دارند که انسان ها موظف به رعایت آن هستند.   

طبیعت و 
محیط زیست  

موهبتی خداوندی 
است و همگان در 

برابر آن مسئول هستیم 
و باید در حفظ آن 

کوشا باشیم، چرا 
که همان گونه که 

یبای  جاذبه های ز
طبیعت، اعم از 

جنگل ها، دشت ها، 
صحراها، گل ها و 

گیاهان، از عوامل مهم 
ایجاد آرامش و نشاط 

در آدمی هستند، 
نابودی غیرمنطقی 

و غیراصولی این 
نعمت های خداوندی 

نیز به معنای از بین 
بردن نشاط و امنیت 

خاطر مردم و گرفتار 
ساختن آن ها به اندوه 
و ناامیدی و افسردگی 

خواهد بود
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مسـئولیت اجتماعـی فـردی، شـامل شـرکت هر فـرد در اجتماعی اسـت کـه در آن 
زندگـی می کنـد. می تـوان گفـت نسـبت عاقه مندی هر شـخص بـه اتفاقاتی که 
در جامعـه می افتـد و شـرکت فعـال بـرای حـل برخـی از مشـکات محلـی اسـت. 
از نظـر اجتماعـی مسـئول بـودن یعنـی آدم هـا و سـازمان ها  بایـد بـا اخـاق و بـا حساسـیت 
نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی و محیطی رفتار کنند. تاش برای برقراری مسئولیت 
اجتماعـی، بـه افـراد، سـازمان ها و دولـت کمـک می کنـد که تاثیـری مثبت بر پیشـرفت، کار و 

جامعه داشـته باشند. 
هـر جامعـه ای زندگـی خـود را دارد کـه ایـن نیـز دائـم در حـال تغییـر اسـت و هـر کـدام از مـا 
می توانیم به طرق مختلف در این تغییر شرکت کنیم، مثًا با شرکت در کارهای عام المنفعه 
و نیـز سروسـامان دادن بـه محلـه ای کـه در آن زندگـی می کنیـم و یـا بـا شـرکت در برگـزاری 
مراسـم. مسـئولیت اجتماعـی فـردی را می تـوان بـا کارهـای خیریـه بـرای حـل مشـکات 
و مسـائل مهـم اجتماعـی، فرهنگـی و محیطـی تعریـف کـرد. بخشـش و کار خیـر راه هـای 
مختلفـی دارد. بـه عنـوان مثـال در شـرکت ها، فراهم کردن آرامش و آسـایش کارمنـدان و یا در 
حـوزه فـردی بخشـیدن کاال یـا پرداخـت وجه نقد بـرای کمک به طبقات نیازمند. در گفتگو 
بـا دکتـر سـید حسـن موسـوی چلـک، رئیـس انجمـن مـددکاری اجتماعـی، بـه واکاوی ایـن 

موضـوع پرداخته ایـم. 

   چگونه از مسئولیت اجتماعی فردی به مسئولیت 
اجتماعی گروهی برسیم؟

مســئولیت اجتماعی فردی در مقایســه بــا مســئولیت اجتماعی 
گروهــی مفهومی جدیــد اســت، امــا قدمتــی طوالنــی دارد. گفته 
معروفی است که می گوید با دیگران طوری رفتار کنید که دوست 
دارید با شما رفتار شود. مســئولیت اجتماعی فردی با ایجاد یک 
موضــع فعال نســبت به تأثیرگــذاری مثبت بــر دیگــران و محیط 
بیرون از دایره خود گسترش می یابد. مسئولیت اجتماعی فردی 
اســاس مســئولیت اجتماعی گروهی اســت، زیــرا یک اجتمــاع از 
افراد تشکیل شده است و در نتیجه فرهنگ مسئولیت اجتماعی 
را مشخص می کند. این رابطه آمیخته بین مسئولیت اجتماعی 
گروهی و مسئولیت اجتماعی فردی است. افراد از نظر اجتماعی 
کنش به این اجتماع هــا باید برای  مســئولیت پذیرتر شــده و در وا
بــرآوردن نیازهای افــراد، مســئولیت پذیری اجتماعی بیشــتری 

پیدا کنند.

   مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها چگونه 
است؟

یکــی از موضوعاتــی کــه امــروزه در دنیــا در حوزه هــای مختلــف 
از جملــه حــوزه اجتماعــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد، موضــوع 
مســئولیت اجتماعی شــرکت ها، بنگاه ها و افراد اســت و تعهدی 
کنــار درآمــد و سودشــان در  کــه شــرکت ها و بنگاه هــا در  اســت 
عرصه هــای دیگــر از جملــه محیــط زیســت، آمــوزش و مســایل 
اجتماعــی، پیشــگیری از آســیب های اجتماعی، بــرای حمایت 
کارکنانشــان و ارتقــای شــاخص های فرهنگــی و اجتماعــی  از 
خانواده هــای کارکنانشــان انجــام می دهنــد. در دنیــا موضــوع 
مســئولیت اجتماعی یــک موضوع کاماًل شــناخته شــده اســت و 
بدون التزام  منشــور دارد. به عنوان مثال آموزشکده هایی که در 
قبال پول آموزش می دهند، همین ها برای مناطق آســیب دیده 
و یــا دانش آمــوزان کم بضاعــت، به رایــگان محصول خودشــان 
را )کتــب درســی یــا آموزشــی( عرضــه می کننــد و یــا کاًل بچه های 
کم بضاعت درس خوان و باهوش را بورسیه آموزشی می کنند و یا 
کز توانبخشی یا سالمندی یا حتی نمازخانه تأسیس می کنند. مرا

   آیا دولت برای ایجاد مسئولیت اجتماعی تمهیداتی هم 
به کار برده است؟

در حــوزه مســئولیت اجتماعــی، مــاده 1۷2 قانــون مالیات هــای 
گــر  مســتقیم داریــم، در ایــن مــاده پیش بینــی شــده اســت کــه ا
کــز  مؤدیــان مالیاتــی در حوزه هــای ورزشــی - آموزشــی و نیــز مرا
کزی در ایــن حوزه ها  اجتماعی، توانبخشــی فعالیــت کننــد و مرا
بســازند و حمایت هایی در این خصوص داشــته باشند، بخشی 
از درآمد مؤدیان مالیاتی که مشمول این نوع فعالیت ها می شود 
از مالیات معاف می شــود. مسئولیت اجتماعی با کمک به طبقه 
آســیب پذیر جامعــه باعث می شــود عوارض توســعه کــه در ابعاد 
خ می دهد کاهش  مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ر

یابد و این طبقه عوارض توسعه را کمتر احساس کند.
چند سال قبل که شعار انجمن مددکاران »مسئولیت اجتماعی« 
بود، بهزیســتی دبیرخانه ای دایــر کرد. رئیس جمهور نشــانی به 
عنوان »مســئولیت اجتماعــی« به برخــی از اشــخاص و بنگاه ها 

اولهمسایه
بعدخودت

گفتگو با رئیس انجمن مددکاری اجتماعی درباره 
گسترش احساس مسئولیت اجتماعی درجامعه 

مریم عابدی
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اعطا کرد و یا کســانی که در حــوزه آموزش کار کــرده بودند و وقت 
صــرف کــرده بودند مــورد تقدیــر رئیــس جمهور قــرار گرفتنــد. در 
بعضی از کشورها این نشان برند می شــود، برای مثال رستورانی 
کــه ایــن نشــان را دارد و بخشــی از درآمــدش را بــه فعالیت هــای 
عام المنفعــه اختصــاص می دهــد، به کســانی کــه در آن جــا غذا 
می خورند اطمینان می دهد و آن ها بــه او اعتماد می کنند، چون 
نشان مســئولیت اجتماعی، یک امتیاز محسوب می شود. البته 
در ایــران این موضــوع هنوز جــا نیفتاده اســت، برخی خودشــان 
مؤسســه خیریه تأســیس می کنند که این خــود قدمــی رو به جلو 

است.

   چگونه مسئولیت اجتماعی را در مسائل تربیتی جا 
بیندازیم؟

بخشــی از آن الگوی عملــی بودن اســت. مثاًل همین »بنــواز« که 
گذشتگان ما انجام می دادند، همین مسئولیت اجتماعی است؛ 
در اقوام مختلف این کار را داشتیم. کمک های بالعوض انجام 
می شــد؛ من باید بدانم که ممکن اســت یک روز برای من اتفاق 
بیفتد. مرگ همیشــه برای همســایه نیســت. من باید یاد بگیرم 
گر به دلیــل زدن کارخانه آلودگی هوا ایجاد کــردم، اما در قبالش  ا
بخشی از این صدمه محیط زیست را جبران کنم، جبران مافات 
کنیم. البته باید روی مســئله پیشــگیری کار کــرد. در جامعه ای 
که مســئولیت اجتماعــی، چه فــردی و چــه گروهــی، )بنگاه ها( 
تقویت شــود، این جامعه جامعه ای هوشــمند اســت. در جامعه 
هوشــمند می توانیم بــا اطمینــان خاطر بیشــتری قــدم برداریم. 
مســئولیت اجتماعی می تواند برای ما تکیه گاه باشد. مسئولیت 
اجتماعی در جامعه ای که قوی باشد، قدرتمندی بیشتری برای 
اعمال مدیریت در حوزه های مختلف خواهد داشت و چه خوب 
اســت که ما هم این موضوع را در جامعه مــان تقویت کنیم، مثاًل 

مسئولیت اجتماعی در راستای فقرزدایی باشد.

   چگونه می توان مسئولیت اجتماعی را در سازمان ها و 
نهادهای جامعه گسترش داد؟

و  بنگاه هــا  مؤسســات،  شــرکت ها،  اجتماعــی  مســئولیت 
ســازمان های اقتصــادی و... خیلــی در ایــران جا نیفتــاده و یک 
گــر  موضــوع مغفــول مانــده اســت. اعتقــادم بــر ایــن اســت کــه ا
مسئولیت اجتماعی بنگاه ها و شــرکت ها و حتی مسئولیت های 

فردی ما در قبال سایر افراد تقویت شود، شاید ما نیاز به بهزیستی و کمیته امداد نداشته باشیم.
حتــی در عرصه هــای محیط زیســت مــا می توانیــم از ظرفیــت مســئولیت اجتماعــی بــرای ارتقای 
گر مدیر شرکتی، در مورد کارکنانش احساس مسئولیت  شاخص های محیط زیست استفاده کنیم. ا
کند و در خصوص رفاه و آسایش آن ها و خانواده هایشان تمهیداتی فراهم کند، این کار بدین معنی 
گر فردی توجه  اســت که او حواســش به اطرافیانش اســت و ســود بنگاه را یک طرفه نمی بیند و نیز ا
به همســایه اش دارد، او به خوبی مســئولیت اجتماعی را درک کرده اســت. همین که ما حواسمان 
به دیگران اســت، پشــتوانه و اعتمادی ایجاد خواهد کرد که ما راحت تر زندگی کنیــم. در مازندران 
گر در مازندران شــخصی  رســمی اســت به نام »بنواز«، این کلمــه از نوازش کردن مشــتق می شــود. ا
دچار مشکل، و متحمل خسارت مالی در کشــاورزی یا دامداری و یا بیماری شود، مردم نانوشته به 
او کمک می کنند. خوب مســئولیت اجتماعی همین اســت. یعنی قرار نیســت جار بزنیــم کار انجام 
بدهیم. این موضوع کمک می کند که مردم با اعتماد به نفس بیشتری فعالیت و زندگی کنند. این 
گر به دالیلی دچار مشکل شدیم، یک پشــتوانه به نام مردم و دیگران در کنار ما  یک ظرفیت است؛ ا

زندگی می کنند. مردم نسبت به یکدیگر بی تفاوت نیستند.
   آیا مسئولیت اجتماعی در آموزه های دینی هم آمده است؟

اسالم می گوید اول همسایه بعد خودت و خانواده ات. چهل همســایه را باید بشناسیم. ما در اسالم 
ع باید تکافــل اجتماعی را در ُبعــد اجتماعی انجام دهــد و در ُبعد  کم شــر تکافل اجتماعی داریم. حا
فردی هم تک تک افراد جامعه به عنوان یک فرد در برابر دیگر افراد مسئولند، و به عنوان شهروند 
در قبــال مردمی که با آن هــا کار می کنیم، زندگــی می کنیم. در اواخــر قرن بیســتم در آمریکا موضوع 
مسئولیت اجتماعی جدی تر گرفته شد و منشــور هم برای این موضوع نوشــتند. ولی ما در دینمان 
موضوع مســئولیت اجتماعی را داریم. همین وقف و زکات، بخشــی از مســئولیت پذیری اجتماعی 
است. و نیز صندوق های قرض الحسنه. درست است این ها منابع شــرعی هستند، ولی باالخره در 
همین حوزه اند. در بخش خدمات اجتماعی در اسالم مهم ترین منابع ما خمس و زکات است که از 

ابتدا داشتیم و به مسئولیت پذیری کمک می کند که به فکر دیگران باشیم.

   چگونه می توانیم در مسایل فرهنگی جامعه احساس مسئولیت کنیم؟
بخشــی به آموزش ما برمی گردد. آموزشــی که در دوران کودکی به فرد داده می شود. برجسته کردن 
مؤلفه های اخالقی در جامعه خیلی تأثیرگذار است. در این حوزه می توان کارهای فرهنگی آموزشی 
کــه در این بخــش انجام می شــود را اطالع رســانی کــرد. ســاخت فیلم هایی کــه بتواند )مســتقیم یا 
غیر مســتقیم( این موضوع را برجســته کند. سیاســتگذاری هایی کــه انجام می شــود و معرفی این 
سیاســت ها در راســتای تقویــت مســئولیت اجتماعــی حقوقــی و شــهروندی کــه بتواند مــورد توجه 
قرار بگیــرد. در مدارس و منابــر و در تشــکل های غیردولتی، خود شــرکت ها و بنگاه هــا، این ها همه 
می توانند مــروج موضوع مســئولیت اجتماعی به عنــوان یکــی از مؤلفه های اخالقی باشــند، منتها 
الزم است کمی دوراندیشــانه تر نســبت به جامعه مان ایفای مســئولیت کنیم و این بخشی از تعهد 
اخالقی است. نباید همه چیز را به چشم تجارت مطلق ببینیم. حتی برای تجارت مطلق هم ما نیاز 
به کســی داریم که محصول و خدمات ما را خریداری کند؛ مســئولیت اجتماعی می تواند این بستر 
را بهتر و بیشتر فراهم کند، هم برای شــرکت ها و هم برای ما که وظیفه مان را انجام می دهیم؛ این 
حس خوبی است و خود ما هم رضایت خاطر خواهیم داشت. ضمن این که شاید بعدًا برای من هم 
اتفاق بیافتد و من هم دچار مشکل شوم. این ظرفیت می تواند برای من هم باشد و به کمکم بیاید.

خانواده و مدرســه خیلــی نقــش دارد. محیط های اجتماعــی، گروه هــای مرجع همه نقــش دارند. 
همین حادثه زلزله کرمانشــاه براســاس اعتمادی که مردم بــه گروه های مرجع داشــتند، آن ها هم 
غ از نقدهایی که به آن ها وارد شد؛ وظیفه شــان را انجام دادند. گاهی  کارهایی را شــروع کردند و فار
ما مســتقیم کاری را انجــام می دهیــم، گاهی بــا واســطه و یا خود واســطه می شــویم کــه خدمت یا 
مســئولیتی را به دیگران که مرتبط هستند منتقل کنیم. مهم این اســت که این دغدغه مشترک را 
داشته باشیم. و این مهم تر از هر چیزی است؛ همه زندگی ما پول نیست. دیگران را هم باید ببینیم 
گر الزم باشــد دیگــران هم مــا را ببینند. نکته آخر بــرای این که مســئولیت اجتماعی مــان را انجام  و ا
بدهیم، خیلی منتظر قانون و بخشــنامه و دولت نباشــیم. اولین گامی که می توانیم برداریم، باید 
ببینیم چه کاری حتی کوچک، حتی با یک ساعت وقت گذاشــتن برای آموزش یک نفر، خودمان 
ببینیم با چه کارهایــی می توانیم مســئولیت اجتماعی را در جامعــه به عنوان یک شــهروند نهایی 

کنیم.  
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یکـی از مباحثـی کـه ارتبـاط مسـتقیم بـا زندگـی انسـان دارد، مسـئولیت پذیری 
اسـت، زیـرا بخشـی از هویـت آدمـی، در قلمرو مسـئولیت ها و تکالیف فـردی وی 
شـکل می گیـرد. مسـئولیت در سـه موضـوع تقسـیم بندی می شـود: مسـئولیت 
فـردی، مسـئولیت اجتماعـی و مسـئولیت الهـی کـه در قبـال خـود، خلـق و خـدا معنـا پیـدا 
می کنـد. بـا ایفـای نقـش انسـان در ایـن سـه حـوزه، و عبـور خـط سـیر زندگـی آدمـی از ایـن 
مراحل، موفقیت، کامیابی و خودشکوفایی نصیب وی خواهد شد. هر چند این موضوع، 
بـا برخـی مباحـث فلسـفی و کامـی و روانشناسـی ارتبـاط پیـدا می کنـد، لکـن سـعی مـا بـر 
آن اسـت کـه ایـن موضـوع را تـا آن جـا کـه بـا زندگـی انسـان مرتبـط می شـود و بـا رویکـردی 

اخاقـی، بررسـی کنیـم. 

   اهمیت مسئولیت پذیری
اهمیــت  کــه  دارد  وجــود  فراوانــی  آیــات  مجیــد  قــرآن  در 
مسئولیت پذیری را برای انسان بیان کرده است؛ مثاًل قبول 
مســئولیت در قرآن به بار ســنگین تشــبیه شــده اســت: »و ال 
تــزر وازرة وزر اخــری؛ هیچ گناهــکاری، بار گناه دیگــری را بر 
دوش نمی کشد.« در این آیه، »وزر« به معنای سنگین است 
و در برخــی از تفاســیر بــه معنای گنــاه و مســئولیت نیــز آمده 
اســت؛ یعنی در روز رســتاخیز هرکس مســئول پاسخ گویی به 

اعمال خویش است.
ابعاد این پاســخ گویی به قدری وســیع اســت که حتی اعضا 

دلدراجتماعداشته
گریبان باشیم،نهسردر

محمد سبحانی نیا
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ح انســان را نیز در بــر می گیرد. خداونــد می فرماید: »و  و جوار
ال تقــف مالیس لک بــه علــم ان الســمع و البصر و الفــؤاد کل 
اولئــک کان عنــه مســئواًل؛ از آنچــه نمی دانی پیــروی نکن، 
چــرا کــه گــوش و چشــم و دل، همــه مســئول اند.« اهمیــت 
کــه در بســیاری از  مســئولیت پذیری بــه انــدازه ای اســت 
تفاســیر، از امانــت الهی بــه همــان تعهــد و قبول مســئولیت 
یاد شــده اســت: »این بــار امانتی اســت کــه در آغــاز آفرینش 
به آســمان ها و زمیــن و کوه ها عرضه شــد، از حملــش امتناع 
ورزیدند؛ ]اما[انســان پذیرفت. آســمان بار امانت نتوانســت 

کشید / قرعه فال به نام من دیوانه زدند
این آیــه نشــان می دهد که انســان بــه دلیــل قابلیت هایش 
جــاده  در  یعنــی  بپذیــرد؛  را  الهــی  والیــت  می توانســته 
عبودیــت و کمال به ســوی معبود الیزال، ســیر کنــد. همین 
مســئولیت پذیری بود که امام علی)ع( را به قبول خالفت یا 
ســکوت وادار کــرد و امام حســین)ع( را بــه قیام علیــه یزید و 
در نهایت کشــته شــدن خــود و اســارت خاندانش کشــاند، و 
همین مســئولیت پذیری اســت که مؤمن را بین خوف و رجا 
نگه داشته است، چون احتمال می دهد وظایف الزم خود را 

در برابر خدا انجام نداده باشد.
راه  از چنــد  دارد؟  چــه ضرورتــی  انســان،  بــودن  پاســخ گو 

می توان ضرورت مسئولیت پذیری انسان را بیان کرد:

   هدف مندی خلقت انسان
خداونــد حکیــم، بــرای آفرینــش انســان و جهــان، هدفــی 
داشــته اســت. خــدا در قــرآن مجیــد هــدف از خلقت انســان 
را عبــادت و بندگــی می دانــد: »مــا خلقــت الجــن و االنس اال 
لیعبــدون؛ جــّن و انــس را نیافریــدم جــز این کــه مــرا عبادت 
کنند.« بر این اســاس، خداوند طریقه عبــادت و بندگی خود 
را به صورت برنامه هایی به رســول خویش ابالغ کرده اســت 
و پس از پیامبر)ص(، امامان معصوم علیهم السالم وظیفه 
آموزش معــارف دین را برعهده داشــته اند. پــس بزرگ ترین 
مسئولیت انسان، در برابر نعمِت هدایت و والیت است، زیرا 
بدون تشــریح دین و هدایت انســان، تمامی راه ها به ســوی 
کمال و سعادت او مسدود می شــد و خلقت انسان، بی فایده 
گــر آدمــی در مقابل نعمــت هدایــت و والیت احســاس  بــود. ا
مســئولیت نکند، خود را بــه مرتبــه حیوانیت تنــّزل داده و از 

خود واقعی فاصله گرفته است.
تعهــد و مســئولیت، مــرز انســانیت اســت. امــام علــی)ع( 
می فرمایــد: »اّن البهائــم هّمهــا بطونهــا و ان الســباع هّمهــا 
العدوان علــی غیرهــا؛ بی تردیــد، چهارپایان در تــالش برای 
پر کردن شــکم خویش اند و درندگان درپــی تجاوز کردن به 
دیگران اند«؛ یعنی حیوانات، وظیفه شــناس نیستند و خود 

را پاسخ گو نمی دانند.
آن حضــرت انســان هایی را که دچــار غفلت شــده و از انجام 
مســئولیت شــانه خالی کرده اند، به چهارپایان تشبیه کرده 
و می فرماید: »ای غافالن که از کارهایتان غفلت نمی شود و 
ای ترک کنندگان فرامین الهی که از کارهایتان بازخواســت 
می شــوید، شــما را چــه شــده اســت کــه از خــدا روی گــردان 
شده اید و به غیر او گرایش دارید؟! گویی که شما نه انسان، 

گاهی و  که چهارپایانی بی اراده هســتید که شبانشان به چرا
آبشخوری آلوده برده است.«

آن حضرت ضمــن بیان احســاس مســئولیت خــود در قبال 
فقرا در نامه ای به عثمان بن حنیف می نویســد: »آیا ســزاوار 
اســت که چرندگان، فراوان بخورند و راحــت بخوابند و گله 
گوســفندان پــس از چرا کــردن به آُغــل رو کننــد و علــی نیز از 
زاد و توشــه خود بخورد و اســتراحت کند؟ چشــمش روشــن 
باد که پــس از ســالیان دراز، چهارپایاِن رها شــده و گله های 

گوسفندان را الگو قرار دهد.« 
انســان، با اراده و اختیار راهــی را برمی گزیند که به ســعادت 
یــا شــقاوت او می انجامــد. گاهــی گرفتــار غرایــز می شــود و 
گــرداب حیوانیــت دســت و پــا می زنــد و گاهــی نیــز روح  در 
ملکوتــی بــه یــاری اش می شــتابد و او را بــه بــاال می بــرد. به 
برکت احســاس تکلیف و انجام مســئولیت اســت که انسان 

می تواند از چنگال زمین رها شود و از فرش به عرش برسد.

   متقابل بودن حق
نکته دیگری که مســئولیت پذیری انســان را ثابت می کند، 
متقابــل بــودن حــق در عالــم تکویــن اســت. خداونــد بــه 
انسان به حکم کامل بودن و اشــرف مخلوقات بودن، حق 
اســتفاده از معــادن، دریاهــا، جنگل هــا، گل هــا، گیاهــان، 
حیوانات و غیــره را داده و سراســر گیتی را کارگــزاران آدمیان 
و مسّخر آنان گردانیده است: »آیا ندانسته اید که خدا آنچه 
را که در آســمان ها و آنچه را که در زمین اســت، مســّخر شما 
ســاخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده 

است.«
گــر انســان حــق بهره بــرداری از موجــودات دیگــر را دارد،  ا
موجودات عالم نیز بر انســان حق دارند، چون همیشه حق 
طرفینی است. این حق داشتن، تعهدآور و مسئولیت آفرین 
است. از این رو امام علی)ع( می فرماید: »بندگان خدا! خدا 
را در نظر بگیرید؛ شــما در حق شــهرها و بندگان او مسئولیت 
دارید. حتی نســبت بــه ســرزمین ها و حیوانات اهلــی که در 

اختیار شماست.«

   نگاه دینی به خود و جهان
نکته مهم دیگر، نگاه دینی به خود و جهان است. به تعبیر 
استاد مطهری)ره( جهان بینی ها با هم تفاوت دارند، یکی 
تعهدآور است و دیگری نیست؛ یعنی یک جهان بینی برای 
انســان مســئولیت ایجاد می کنــد و دیگری نــه. جهان بینی 
توحیدی، تعهدآور اســت زیــرا در این جهان بینــی، آفرینش 
هیــچ موجودی عبث نیســت. انســان در میــان موجودات، 
از شــرافت و کرامــت مخصــوص برخــوردار اســت و وظیفه و 
رســالتی خاص دارد، پس مســئول تکمیــل و تربیــت خود و 

اصالح جامعه خویش است.
اســالم، دینــی تکلیف گراســت و اصــواًل دیــن داری بــدون 
مســئولیت پذیری و تعهــد، معنایی نــدارد. امام ســجاد)ع( 
می فرمایــد: »خــدای عزوجــل بــر تــو حقوقــی دارد کــه تــو را 
احاطه کرده اســت.« امــا تفکر اومانیســتی، مســئولیت گریز 
اســت، زیرا یکی از پی آمدهای اومانیســم )انســان مداری( 
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را  دینــی  ارزش هــای  اومانیســت ها  اســت.  آزادی خواهــی 
ارزش هــای الهــی و الزم الرعایــة نمی داننــد، زیرا بــا آزادی و 
اســتقالل آدمی ســازگار اســت. در ایــن دیــدگاه، این انســان 
اســت که حقوق خویش را تعیین می کند، نــه آن که تکلیفی 
از مافــوق بــرای او تعیین شــود. بر این اســاس، انســان حق 

دارد نه تکلیف.
پی آمد دیگر تفکر انسان مدار، آزادی عنان گسیخته و بی حد 
و مرز اســت که دیگر جایی برای تکلیف، مسئولیت و رعایت 
مصالــح عمومــی باقــی نمی گــذارد. در ایــن بینش، ســخن از 
ح است. او  حقوق هر انسان )نه تکلیف و مســئولیت او( مطر

باید حق خود را بستاند، نه تکلیف خود را انجام دهد.
اساسًا بنا بر بینش دینی، انسان هم حق دارد و هم تکلیف. 
عالوه بــر آن که افراد هــر یک طالــب حقوق خود هســتند، در 
برابر رعایت حقوق دیگران، احســاس مســئولیت می کنند و 
خود را در پیشگاه خداوند، مسئول می دانند. البته در اسالم 
پیــش از آن کــه از حــق و طلب افــراد بــر دیگران ســخن گفته 
شــود، وظیفــه و مســئولیت آنان یادآور شــده اســت کــه خود 
نوعی پاسداشــت و احیای حقوق آدمیان اســت. نکته مهم 
کید دین بر مســئولیت پذیری، بهترین  دیگر آن اســت که تأ
شــیوه احقاق حقوق اســت. دیــن در عین احتــرام به حقوق 
انســان ها، از زبــان تکلیــف و مســئولیت، در صــدد کنتــرل و 

جهت دهی به غرایز خودخواهانه بوده است.

   موانع مسئولیت پذیری
عواملــی که انســان را از پذیــرش مســئولیت باز مــی دارد و به 

بی تفاوتی و مسئولیت گریزی سوق می دهد عبارتند از:
1. خودخواهــی: یکــی از غرایــز نیرومنــد در وجــود انســان، 
گر تربیت  غریزه خودخواهی و نفع طلبی اســت. این غریــزه ا
نشــود و بــه کنتــرل درنیاید، ســبب می شــود انســان فقط به 
دنبال استیفای حقوق خود باشــد و از تمکین کردن در برابر 
گر در فرهنگ قــرآن، فرعون،  حقوق دیگــران امتنــاع ورزد. ا
نمــاد بی مســئولیتی و مظهــر اســتبداد معرفــی شــده اســت، 
بــه دلیل وجــود ایــن عنصر مخــّرب در اوســت. قــرآن مجید 

می فرماید: »اّن فرعــون عال فی االرض؛ فرعون در ســرزمین 
مصر سربرافراشت.«

2. ضعف شخصیتی: به نظر بســیاری از روانشناسان، یکی 
از شاخصه های سالمت روانی، پذیرش مسئولیت است. در 
این بــاره، مزلو، چاهــن و انجمن کانادایی بهداشــت روان، 
داشــتن دغدغه بهروزی همه آدمیان یا احساس مسئولیت 
نســبت به دیگران را بســیار مهم دانســته اند. طبیعی اســت 
کســی که از ســالمت روانــی بی بهره باشــد، در زندگــی فردی 
و اجتماعی، بــه دیگران تکیــه دارد و به کمک آن ها چشــم 

دوخته است.
ع بــر خودپذیــری اســت. جوانــی کــه  مســئولیت پذیری فــر
احســاس کارایــی، ارزشــمندی و اعتمــاد بــه نفس نداشــته 
باشد، نمی تواند مسئولیت اجتماعی را بر دوش بگیرد، زیرا 
انجام وظایف انسانی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی، 
بدون خمیرمایه شجاعت، ممکن نیســت. کمرویی و عدم 
اعتماد بــه نفس، احســاس حقــارت و خودکم بینــی و تزلزل 
شــخصیت، انســان را از ورود به عرصه اجتماع بــاز می دارد، 

چه برسد به این که بخواهد مسئولیتی را بپذیرد.
3. ضعف اعتقــادی: آنچه انســان را مســئولیت پذیر می کند 
ج می ســازد، نظام اعتقــادی و فکری  و او را از بی تفاوتی خار
و عملی اســت که براســاس آن، خــود را در برابر خدا مســئول 
کــه مؤاخــذه  می دانــد، زیــرا معتقــد اســت تنهــا موجــودی 
نمی شــود و مدیون کسی نیست، خداســت و هرکس ادعای 
بی مســئولیتی کند، در حقیقت مدعی ربوبیت شــده اســت. 
قرآن مجیــد می فرماید: »الیســئل عما یفعل و هم یســئلون؛ 
آنــان  ولــی  نمی شــود،  بازخواســت  می کنــد  آنچــه  از  خــدا 

بازخواست خواهند شد.«
کاری و ایثار اهل بیت)علیهم الســالم(  قرآن مجید دلیل فدا
را احســاس مســئولیت آن هــا در برابــر محرومــان می دانــد و 
می فرماید: »مــا از پروردگار خــود می ترســیم، در روزی که آن 
ک اســت؛ یعنــی ایمان بــه معاد،  روز، گرفتــه و ســیاه و دردنا
انســان را در برابــر محرومــان جامعــه، متعهــد بــار مــی آورد. 
بدیهی اســت کســی که ایــن بــاور عمیــق را نداشــته باشــد و 
به مکاتــب الحــادی گرایــش یابد کــه روحیه بی مســئولیتی 
مســئولیت  پذیــرش  از  می کننــد،  ترویــج  را  اباحی گــری  و 

خودداری می کند.
4. کج فهمی: عدم درک درســت بعضی از آموزه های دینی، 
باعث می شــود بعضی افراد مســئولیت گریز شــوند. عده ای 
تقوا را در درون گرایی و گریــز از اجتماع و عدم دخالت در امور 
اجتماعی دانســته اند. گروهــی دیگر با درک غلــط از انتظار، 
خــود را در دوران غیبــت حضــرت ولــی عصر)عــج( مســئول 
نمی داننــد و بعضــی بــه پنــدار این کــه زهــد و آخرت گرایــی 
در گرو عدم دخالــت در مســائل اجتماعی اســت، از پذیرش 
مســئولیت شــانه خالی می کننــد. در حالــی که مــوارد مذکور 
هیچ سنخیتی با روح اســالم ندارد. اســالم، دینی اجتماعی 
و تکلیف گراست. احادیث فراوانی از اولیای دین رسیده که 
همگی بر مسئولیت انسان در برابر خود و خدا و مردم داللت 
دارد و از مسلمانان خواســته اند: »تقوای ستیز داشته باشند 
نه تقــوای گریــز؛ مســئولیت پذیر باشــند نه مســئولیت گریز؛ 

دل در اجتماع داشته باشند، نه سر در گریبان.«   

بنا بر بینش دینی، 
انسان هم حق دارد 
و هم تکلیف. عالوه 

بر آن که افراد هر 
یک طالب حقوق 

خود هستند، در 
برابر رعایت حقوق 
دیگران، احساس 

مسئولیت می کنند و 
خود را در پیشگاه 
خداوند، مسئول 
می دانند. البته در 

اسالم پیش از آن که 
از حق و طلب افراد 

بر دیگران سخن 
گفته شود، وظیفه و 

مسئولیت آنان یادآور 
شده است که خود 

نوعی پاسداشت 
و احیای حقوق 

آدمیان است
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برخـی بـا نادیده گرفتـن آموزه های اسـام در زمینه مسـئولیت پذیری اجتماعی، 
فرهنگ غربی را منشـأ مسـئولیت پذیری اجتماعی می دانند. اسـام همان گونه 
که وظایفی را بر عهده افراد قرار داده، آن ها را نیز در قبال دیگران مسئول دانسته 
اسـت. اگر در جامعه اسـامی، مسـئوالن نسـبت به وظایف خود در قبال مردم عمل نکنند 
و یا به وظایف خود عمل کنند، ولی آن را با تفسیرهای غیر اسامی در هم آمیزند، جامعه 
اسـامی به اهداف دلخواه خود نخواهد رسـید. رهبر انقاب اسـامی در بیانات خویش با 
اشـاره به جایگاه احسـاس مسـئولیت مسـئوالن در جامعه اسـامی، خاطرنشـان کرده اند: 
»برخـی روشـنفکرنمایان به گونـه ای صحبـت می کننـد کـه گویـا آموزه هـای غـرب منشـأ و 
مروج احساس مسئولیت در قبال مردم است، در حالی  که مسئولیت اجتماعی و احساس 
مسـئولیت در قبـال خداونـد و مـردم، از مبانـی اسـامی حکومـت و معـارف و مفاهیـم قرآنـی 

است.« 

برچسب هایی به دین اسالم، اسالم را فاقد برنامه مناسب 
برای رشــد جامعه و جهان معرفــی کرده و ســعی در معرفی 
برنامه هــای ضــد انســانی و ضد الهــی خــود دارند. »ُقــْل یا 
وَن َعْن َســبیِل اهلِل َمْن آَمــَن َتْبُغوَنها  ْهَل اْلِکتــاِب ِلَم َتُصــّدُ

َ
أ

ا َتْعَمُلــوَن؛ بگو: اى  ْنُتْم ُشــَهداُء َو َمــا اهلُل ِبغاِفٍل َعّمَ
َ
ِعَوجًا َو أ

اهــل کتــاب، به چــه ســبب آن هــا را کــه ایمــان آورده  اند از 
راه خــدا بازداشــته و می  خواهید که به راه کج روند؟ و شــما 
گاهید و خدا نیــز از آنچه انجام  خود به زشــتی کار خویش آ

می دهید غافل نیست.« ]آل عمران/99[
مطابق این آیــه؛ دنیای غرب، بــا معرفی اســالم به عنوان 
مســئولیت پذیری  عــدم  القــای  در  ســعی  فــردی،  دیــن 
اجتماعــی و سیاســی ایــن دیــن داشــته و خــود را طرفــدار 
حقوق ملت ها، حقوق بشــر، حقوق حیوانات و... قلمداد 
می کند و بــا ایــن تبلیغــات، مــردم جهــان را از تفکــر درباره 
دیــن اســالم و گرویــدن بــه آن بــاز مــی دارد؛ در حالــی کــه 
دین اســالم از قرن ها پیــش حقوق حیوانــات را وضع کرده 
ُقوااهلَل ِفی ِعاِدِه َو ِبالِدِه  اســت. امام علی)ع( می فرماید: »ِاّتَ
ُکم َمسُئوُلوَن َحّتی َعِن الِبقاِع َو الَبهاِئِم َو َاِطیعوا اهلَل َو ال  َفِاّنَ
َتعُصوُه؛ از خدا نســبت به بندگان و شــهرهایش پروا کنید، 
زیــرا دارای مســئولّیت هســتید، حّتــی نســبت بــه زمین ها 
کنیــد و از نافرمانــی او  و حیوانــات، و خداونــد را اطاعــت 

بپرهیزید.«
هنگامی کــه آموزه های اســالم، به حقــوق حیوانات توجه 
کــرده و آن هــا را از نظــر دور نداشــته اســت، امــکان دارد 
کــه اشــرف مخلوقــات  کــه حقــوق انســان ها را )مــردم را( 
هســتند، نادیده گرفته باشــد؟ وقتی که جامعه اسالمی ما 
)مخصوصًا مســئوالن جامعه( آموزه های دینی را در زمینه 
مســئولیت پذیری اجتماعــی نادیــده بگیــرد و بــه آن بهــا 
ندهد، آن گاه در مقابــل تبلیغــات دروغ و فریبنده غربی ها 
در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی )حقوق بشر و حقوق 
کــودک و...( مرعــوب می شــود. یکــی از اهــداف جامعــه 
گر مسئوالن  اسالمی، مســئولیت پذیری اجتماعی اســت؛ ا
جامعه اســالمی، با توجه به آموزه های اســالم بــه فکر حق 
و حقوق مردم نباشــند، زمینه برای سوءاســتفاده دیگران 
مستعد می شــود تا مســولیت پذیری دروغین غربی ها را در 

زمینه حقوق بشر و حقوق حیوانات و... بستایند.    

   دین، مروج احساس مسئولیت اجتماعی
ْحِبْب ِلَغْیِرَك 

َ
امام علی)ع( در سفارش های خود به فرزندش امام حسن)ع( می فرماید: »َفأ

ْکَرْه َلُه َما َتْکَرُه  ِلَنْفِسك؛ هر چیزی که برای خودت دوست داری، برای  َما ُتِحّبُ ِلَنْفِســَك َو ا
دیگران هم دوست داشته باش و هر چه برای خودت بد و ناپسند می دانی، برای دیگران 

هم بد بدان.«
این حدیــث موالعلی)ع( آحاد جامعه اســالمی را به احســاس مســئولیت در مقابل دیگران 
دعــوت می کند؛ واضح اســت که خطــاب این حدیث، مســئوالن جامعه اســالمی را بیشــتر 
از ســایرین، در بر می گیــرد. در حدیــث دیگری، از پیامبر اســالم)ص( نقل شــده اســت که 
ِتِه؛ همه شــما سرپرســت و مســئول هســتید و  ُکْم َمســؤوٌل َعْن َرعّیَ

ُ
ُکْم راٍع َوُکّل

ُ
فرمودند: »ُکّل

درباره زیردستانتان باز خواست می شوید.«
بنابــر احادیــث فــوق، مســئولیت انســان نســبت بــه دیگــران، مخصوصــًا زیردســتان، 
مســئولیتی خطیر و بزرگ اســت. رهبر انقالب اســالمی در دیدار اعضای خبرگان فرمودند: 
گر احســاس مســئولیت در مســئوالن به گونه ای بود که آنان همواره دغدغه کار، تالش،  »ا
هدف گرایی و مجاهدت داشــتند، نشــان می دهد آنان در خطوط اصلی حکومت اســالمی 
گر برخالف این بود باید بدانیم که از چارچوب های حکومت اسالمی  حرکت می کنند، اما ا

ج شده ایم.« خار
تالش مسئوالن جامعه اســالمی برای خدمت به مردم و اجرای درست مسئولیت محوله، 
یکی از نکات مهمی اســت که حضرت علی)ع( هــدف از قبول کردن خالفــت را نیل به آن 
ْدَفَع َباِطاًل؛ به خدا ســوگند این 

َ
ْو أ

َ
ِقیَم َحّقًا أ

ُ
ْن  أ

َ
 أ

َ
َحُب  ِإَلَی  ِمْن  ِإْمَرِتُکْم  ِإاّل

َ
می داند: »َو اهلِل َلِهَی أ

کفش پاره )اشاره به کفشی که در دست داشــتند( در نظر من از حکومت بر شما محبوب تر 
است، مگر این که بتوانم حّقی را اقامه و باطلی را دفع کنم.«

حضرت موال در این حدیث، هدف از تشــکیل حکومت اســالمی را توجه بــه حقوق مردم، 
گر مســئوالن جامعه اسالمی به این امر توجه  بر اساس معیارهای حکومت الهی می داند. ا
کافی را مبذول نداشــته باشــند؛ باعث حاشــیه هایی در جامعه خواهد شــد؛ بــه طور مثال، 
کارآمــد جلــوه داده و دولت هــای غربی را  بعضی ها ممکن اســت کــه حکومت اســالمی را نا

طرف دار حقوق مردم بدانند.

   غرب را منشأ مسئولیت اجتماعی ندانیم
دنیای غرب بــه ســرکردگی آمریکا کــه خــود را داعیــه دار حکومت بر دنیــا می دانــد؛ با زدن 

اسالم
دینفردینیست
محمدرضا سیدی
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مسـئولّیت پذیری در پیشـرفت فـرد و جامعـه، و نیـز هدایـت و سـازندگی حیـات 
سـعادتمندانه آدمـی نقـش مهّمـی را ایفـا می کنـد. هـدف مقالـه حاضـر، تحلیـل 
ابعـاد مسـئولّیت پذیری در سـبک زندگـی اسـامی اسـت. نتایـج پژوهـش بیانگر 
آن اسـت کـه هندسـه معرفتـی مسـئولّیت پذیری در چهـار بعـد اعتقـادی، فـردی، اجتماعی 
و زیسـت محیطی قابـل تبییـن اسـت و عملّیاتـی سـاختن هریـک از مسـئولّیت ها، به نحوی 
در سـاختار زندگـی بـه سـبک اسـامی مؤّثـر هسـتند و حیـات طّیبـه را بـرای آدمـی در مراتـب 

گسـترده آن پدیـد می آورنـد  

   مقّدمه
بحث از جایگاه مسئولّیت پذیری در عرصه های مختلف سبک 
زندگی اسالمی، از مباحث بســیار ضروری جامعه کنونی ماست؛ 
زیرا زندگی پیچیده انســان امروزی با رشد و پیشرفت تکنولوژی 
و نیــز ســهولت دسترســی بــه انــواع اّطالعــات مفیــد و غیرمفیــد و 
فروریختن مرزهــای اجتماعــی، فرهنگــی و یا حّتــی جغرافیایی 
با چالش هــای فراوانــی همچون جهانی شــدن و بومــی ماندن، 
بحــران جمعّیــت، بحــران ســالمتی و تغذیــه، دگرگونی هــای 
فّناوری، اثرات فّناوری نوین ارتباطــی بر مهارت های اجتماعی 

و اخالقّیات، مشکالت خانوادگی و... روبه روست.
غفلــت از مســئله مســئولّیت پذیری در ســبک زندگــی می توانــد 
خســارت های جبران ناپذیری بــر پیکره جامعــه وارد کند. وقتی 
افراد نتوانند میان شیوه زندگی خود، باورها و ارزش های  خویش 
ارتبــاط برقــرار کننــد، بعــد از مّدتــی ممکن اســت دســت از باورها 
کارآمد تلّقی کننــد! و برای  و ارزش هــای خود بشــویند و آنــان را نا
این کــه توجیهــی بــرای ســبک زندگــی غیراســالمی خود داشــته 
باشند، باورها و ارزش های اسالمی را زیر سؤال ببرند. قرآن کریم 
ن 

َ
ى أ

َ
ــوأ َســاُؤوا الّسُ

َ
ِذیَن أ

َ
در این باره می فرماید: »ُثّمَ َکاَن َعاِقَبه اّل

ُبوا ِبآَیاِت اهلِل َوَکاُنوا ِبَها َیْسَتْهِزُؤون؛ سپس سرانجام کسانی که 
َ

َکّذ
اعمال بد مرتکب شدند، به جایی رســید که آیات خدا را تکذیب 

کردند و آن را به مسخره گرفتند!« 
یکی از عوامل مهّمــی که پرداختن به ابعاد مســئولّیت پذیری در 
کارآمدى  ســبک زندگی اســالمی را ضرورت می بخشــد، ظهــور نا
تمّدن مــاّدى، یأس بشــر از این تمــّدن، ســبک زندگــی برآمده از 
آن و گرایش به معنوّیت اســت. پس از شکســت و متالشی شدن 
قطب شــرق تمّدن ماّدى، تمّدن غرب با یّکه تازى خود و مبتنی 
بــر مبانــی و اهــداف خــود و در قالــب الگوهــاى رفتــارى و ســبک 
مدیرّیتی و معیشــتی لیبرالیســتی، اومانیســتی و سکوالریســتی، 
مّدعی ســعادت، رفاه و خوشبختی براى بشــرّیت در همه شئون 
حیات شد، ولی دیرى نپایید که این تمّدن ظاهرفریب، نه تنها 
نتوانست سعادت، رفاه و کرامت را براى بشرّیت به ارمغان آورد، 
بلکه منشــأ مشــکالت و نابســامانی هاى زیادى در ابعاد مختلف 
روحی، ذهنی و رفتارى در جوامع غربی و شرقی شده، رو به زوال 

گذاشته است.  
ســبک زندگی برآمده از تمّدن غربی، بر پایه ســتیز با معنوّیت بنا 
نهاده شده است و از این رو، تمام ابعاد آن قربانی حذف معنوّیت 
و بی اعتنایــی به ارزش هاى دینی شــده اســت: »تمــّدن غربی بر 
پایه ستیز با معنوّیت و طرد معنوّیت بنا شده است... این تمّدن 
ماّدى و دور از معنوّیت، هرچه پیشــرفت کند، انحراف آن بیشتر 
می شــود و هــم خــود آن هــا، و هــم همــه بشــرّیت را بــا میوه هاى 
گین خــود تلخ کام می کنــد.«  به بیان دیگــر، باطن فرهنگ  زهرآ
غربی، سبک زندگی ماّدى شــهوت آلوِد هوّیت زدا و ضّد معنوّیت 

است.
به هر صورت، شرایط در سطح منطقه اى و جهانی در این مقطع 
از تاریخ به گونه اى اســت که از طرفی، بشــرّیت از تمّدن و سبک 
زندگــی موجــود مأیــوس شــده اســت و از طــرف دیگر، بــه همین 
دلیــل، رویکردى دوباره به معنوّیت شــروع شــده اســت. حال در 
گر نظام اسالمی بتواند الگوى جدید و سبکی نوین  این شرایط، ا
از حیات، مبتنی بر معنوّیت و هدایت الهی به بشرّیت تشنه امروز 

بهسمتحیاتطیبه
تحلیلی بر مسئولّیت پذیری در سبک زندگی اسالمی

مهدی سبحانی نژاد، حسن نجفی



اندیشه

33 مهر    1۳9۷  |     مشاره         ۳۶

ارائــه دهــد، زمینــه گرایــش عملــی مردمــان ســرخورده از غرب و 
تشنه معنوّیت را به دین اسالم فراهم آورده است.  

   ابعاد مسئولّیت پذیری در سبک زندگی اسالمی
یکــی از مهم تریــن مؤّلفه های ســبک زندگــی اســالمی، موضوع 
مسئولّیت پذیری اســت. در واقع، این مؤّلفه اســت که به زندگی 
که انسانی که خود  انسان رنگ و بوی الهی و دینی می دهد، چرا
را تابع و پیرو هیــچ قانــون و مذهبی قــرار نمی دهد و زیــر بار هیچ 
مســئولّیتی نمــی رود، نمی توانــد روح زندگــی دینــی را درک کند. 
از ایــن رو، در ســبک زندگی اســالمی، مســئولّیت های مشــّخص 
انســان بیان شــده اســت. از جمله این مســئولّیت ها، مسئولّیت 
ک الهی و  انســان در قبــال خداونــد متعــال و آییــن و شــریعت پــا

مسئولّیت انسان در قبال خود، دیگران و جهان هستی است.
در تشــریح این چارچــوب و نظام معرفتــی باید عنوان کــرد که در 
آموزه های اســالمی، انســان از آن جهت که انسان اســت، دارای 
مســئولّیت های خاّصی در ارتباط با خدا، خویشــتن، انســان ها و 
جهان هستی اســت که در صورت توّجه، پذیرش و شکوفاسازی 
تمام آن هــا، زندگــی آدمــی، نظامــی مطلوب بــه خــود می گیرد و 
انسان به کمال شایســته خود رهنمون می شــود.  تمام تحّوالت 
رشدی که به تدریج در راستای اهداف عالی معرفتی و هماهنگ 
با اهداف آفرینش در آدمی پدید می آید، از چهار جنبه فوق بیرون 

نیست.
در حقیقــت، پذیرش ایــن مســئولّیت های چهارگانه بــه صورت 
مطلوب است که آدمی را به سبک زندگی اسالمی هدایت می کند 
و رشــد و بالندگــی ســعادتمندانه را در زندگــی فــردی، اجتماعی و 
زیست محیطی موجب می گردد و انسان زندگی دنیا را مقّدمه ای 
برای زندگــی ُاخروی و حیات جاوید و حســن مآب قــرار می دهد و 

هدف قرب و کمال مطلوب را برای خود فراهم می سازد.  
شــایان ذکر اســت که ابعاد این نوع مســئولّیت پذیری با یکدیگر 
گسســتنی دارنــد و باید بــه صــورت همه جانبــه در افراد  پیونــد نا
کــه روابــط صحیــح در یک ُبعــد بــدون دیگری،  رشــد یابند، چرا
وظیفه نیســت، که رغبت فطری به آن اســت و به عبارت دیگر، 
پیوندی میــان این مســئولّیت ها وجــود دارد که پذیــرش برخی 
از آن هــا، حتمًا بــه پذیرش مســئولّیت دیگــر می انجامــد و بدون 
کی از آن  آن ها این مهّم عملیاتی نمی شــود. این نوع آموزه ها حا
است که این مسئولّیت ها در نظام معرفتی و تربیتی به هم تنیده 
در نظــر گرفته شــده اند و این بدین معنی اســت کــه در پذیرش و 
عملّیاتی ساختن هر دسته از این مسئولّیت های چهارگانه، باید 
از دســته های دیگر نیز کمک گرفت و آن ها را شکوفا ساخت و به 
رشد رساند تا رفتار معرفتی مبتنی بر سبک زندگی اسالمی تحّقق 
یابــد. در ادامــه بــه توضیــح چارچــوب مفهومــی ابعــاد چهارگانه 

مسئولّیت پذیری در سبک زندگی اسالمی پرداخته می شود:

   1. اعتقادی )در ارتباط با خالق(
مهم تریــن مســئولّیت انســان کــه عامــل عملّیاتــی کــردن ســایر 
مسئولّیت ها نیز هست، مسئولیت های انسان در برابر خداست. 
چون خلــق و امــر آدمی و همه هســتی از خــدای متعال اســت و او 
مالــک همه چیز اســت، هــر جا حّقــی و یــا در برابــر آن مســئولّیتی 
باشــد، اصالتًا از آِن خداست و هیچ حّقـــی برای کســـی به خودی 

خود ثـــابت نمی شــود، مگر این کــه خداونــد متعال آن حــق را به 
آن موجــود اعطــا کــرده باشــد و هیــچ مســئولّیتی متوّجه کســی 
نمی شــود، مگــر آن کــه خداونــد آن را از او خواســته اســت. لــذا 
خداوند حّق تصّرف در هر موجودی را خواهد داشــت و از آن سو، 
هیچ موجودی حّقــی بر خداونــد و دیگر موجودات نــدارد، چون 

هیچ گونه مالکّیت و خالقّیت نسبت به آن ندارد. 
این بــدان معناســت کــه معرفــت و ایمان بــه خــدا و صفــات او و 
پذیرش نقش او در خلق و امر و اداره نظام هســتی، از جمله خود 
و انسان ها و پرســتش خاضعانه و خاشــعانه وی، فرد را به کمال 

خود هدایت می کند.  
امام ســّجاد)ع( در باب این موضــوع می فرماید: »ِاعَلــم َرَحَمَک 
کَتَها   َعَلیَک ُحُقوقــًا ُمِحیَطه ِبَک ِفــی ُکّلِ َحَرَکه َتَحّرَ

َ
اهلُل َعّزَ َو َجّل

و 
َ
و جاِرَحه َقَلبَتَها أ

َ
و َمنِزَله َنَزلَتَها أ

َ
َتَها أ

َ
و َحاٍل َحّل

َ
َو َسَکَنه َســَکنَتَها أ

وَجَب 
َ
کَبُر ُحُقوِق اهلِل َتَباَرَک َو َتَعاَلی َعَلیَک َما أ

َ
فَتَ ِفیَها َفأ آَله َتَصّرَ

صُل الُحُقوِق؛ بدان که خدای 
َ
ِذی ُهَو أ

َ
ِه اّل َعَلیَک ِلَنفِســِه ِمن َحّقِ

عّزوجّل را بر تو حقوقی است که در هر جنبشی که از تو سر می زند 
و هر آرامشــی که داشــته باشــی و یــا در هــر حالی کــه باشــی، یا در 
هر منزلــی که فــرود آیی، یــا در هر عضوی کــه بگردانی، یــا در هر 
ابزاری کــه در آن تصــّرف کنی، آن حقــوق اطراف تــو را فرا گرفته 
اســت. بزرگ تریــن حّق خــدای تبــارک و تعالــی همان اســت که 
برای خویش بر تو واجب کرده است؛ همان حّقی که ریشه همه 

حقوق است.«  
بــه  کــه  می خواهــد  انســان ها  از  بارهــا  قــرآن  در  خداونــد 
کــه  مســئولّیت هایش در برابــر خــدا بپــردازد و از قوانیــن الهــی 
تضمین کننــده ســعادت آدمــی اســت، اطاعــت کنــد؛  زیــرا ایــن 
اطاعت زمینه ساز رســیدن انسان به خداوند اســت و این امکان 
را به بشــر می دهد تا بــا تخّلق به اخــالق الهی و صفات و اســمای 
خداونــدی، خدایی شــده و در مقام خالفــت الهی قرار گیــرد و به 

کمال مطلق خود برسد و از نقص رهایی یابد.  
البّته طبق آیات فوق، اطاعت از خداوند در پیروی از دین اسالم 
و اطاعــت از پیامبــر)ص( و اولواألمر)ع( معنا و ظهــور می یابد؛ به 
عبارت دیگر، اســاس مســئولّیت پذیری آدمی و دامنه گســترده 
آن، مســئولّیت اعتقادی اســت؛ زیــرا زمینه ســاز عملّیاتی کردن 
مســئولّیت های دیگر اســت و در ســبک زندگــی ســعادتمندانه، 
بیشــترین نقش را دارد. امــام رضا)ع( با اشــاره به تأثیــر محوری 
مســئولّیت اعتقادی در حیات جاویــد ُاخروی فرمودنــد: »همانا 
اّولین چیزی که در روز قیامت از بنده ســؤال می شــود؛ شــهادت 
بــه یگانگــی خــدا و رســالت پیامبــر)ص( و دوســتی علــّی بــن 

أبی طالب)ع( است.«  

   2ـ  فردی )در ارتباط با خویشتن(
موجودات جهان به ســوی کمالی که برای ایشان در نظر گرفته 
شده است، در حرکت هستند و همه شرایط و امکانات الزم برای 
رسیدن به کمال، از ســوی خالق دانا برای آنان پیش بینی شده 
است و در اختیار ایشان قرار گرفته است. اّما همه آنها جز انسان، 
نه علم به هدف دارند و نه راه را خود انتخاب کرده اند، بلکه این 
خداوند حکیم اســت که جهان هســتی را این گونه تنظیم کرده 
است که هر موجودی به سوی غایت نهایی خود رهسپار باشد و 
َنا  چاره ای جز این ندارد، چنان که قرآن کریم می فرماید: »َقاَل َرّبُ

خداوند در قرآن 
بارها از انسان ها 
می خواهد که به 
مسئولّیت هایش 

در برابر خدا بپردازد 
و از قوانین الهی 
که تضمین کننده 

سعادت آدمی 
است، اطاعت کند؛  

یرا این اطاعت  ز
زمینه ساز رسیدن 
انسان به خداوند 

است و این امکان 
را به بشر می دهد تا 
ق به اخالق 

ّ
با تخل

الهی و صفات و 
اسمای خداوندی، 

خدایی شده و در 
مقام خالفت الهی 
قرار گیرد و به کمال 
مطلق خود برسد و 
از نقص رهایی یابد
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 َشــْیٍء َخْلَقُه ُثّمَ َهَدى؛ گفــت: پروردگار ما همان 
َ

ْعَطی ُکّل
َ
ِذی أ

َ
اّل

کســی اســت که به هر موجودى، آنچه را الزمه آفرینــش او بوده، 
داده است، سپس هدایت کرده است!« )طه/ 50(.

اّما خداوند در کالم نورانی خویش در باب انســان فرموده اســت: 
ُکــْم َعَبًثــا...«  در جــای دیگــر نیــز بیــان  َمــا َخَلْقَنا ّنَ

َ
َفَحِســْبُتْم أ

َ
»أ

ن ُیْتَرَک ُســًدى؛ آیا انسان گمان 
َ
نَســاُن أ َیْحَسُب اْلِ

َ
می فرماید: »أ

می کنــد کــه بی هــدف رهــا می شــود؟!«  از ایــن آیه هــا اســتنباط 
می شــود که خداونــد، کمال قــرب و منزلــت را برای انســان قائل 
شده است؛ زیرا از او خواسته که مانند موجودی رها و بی تکلیف، 
در پی کارهای بیهوده نباشد، بلکه در خود احساس مسئولّیت را 
پرورش دهد و همواره خود را مسئول بداند. در نتیجه، هرگز خود 
را به بهایی کمتر از لقای پروردگار و یا بهشت ابدی نفروشد که در 
غیر این صورت به یقین از زیانکاران خواهد بود. انسان در حریم 

فردی نیز مستقل و رها از هرگونه باید و نباید نیست.
از ایــن نظــر، آدمــی در تعامــل خــود نســبت بــه حفــظ حیــات، 
عــّزت نفــس و آزادی خویــش مســئولّیت دارد. به همیــن دلیل، 
خودکشــی، خودآزاری و ظلم پذیری از رفتارهای غیراخالقی فرد 
با خود اســت. از ســوی دیگر، وجود و هســتی آدمی از بزرگ ترین 
نعمت هــای خداوندی اســت که وی نســبت بــه آن مســئولّیت 
ســنگینی دارد. خداوند انســان را خلیفه خــود بــر روی زمین قرار 
داده اســت و از ایــن رو، بــه او موهبــت وجــودی خاّصــی عنایــت 
فرموده است. در وجود انسان، استعدادها و قابلّیت هایی وجود 
دارد کــه دیگــر موجــودات از آن محروم هســتند. آدمــی می تواند 
با شــناخت و عمل درســت، مظهر صفــات الهــی گــردد و حقیقتًا 
خلیفه خدا بر روی زمین باشــد. خداونــد در این بــاره می فرماید: 
ن 

َ
َبْیَن أ

َ
ْرِض َواْلِجَبــاِل َفأ

َ
ــَماَواِت َواأْل َماَنــه َعَلــی الّسَ

َ
ــا َعَرْضَنا اأْل »ِإّنَ

ــُه َکاَن َظُلوًما َجُهواًل؛  نَســاُن ِإّنَ ْشــَفْقَن ِمْنَهــا َوَحَمَلَها اْلِ
َ
َیْحِمْلَنَها َوأ

ما امانت )تعّهد، تکلیــف، و والیت الهّیــه( را بر آســمان ها، زمین 
و کوه ها عرضه داشــتیم، ولی آن هــا از حمل آن ســر برتافتند، و از 
که( او بسیار  آن هراســیدند، اّما انسان آن را بر دوش کشــید، )چرا

ظالم و جاهل بود.« 
و  توانمندی هــا  از  برخــورداری  بــه  نســبت  انســان  بنابرایــن، 
اســتعدادهایش مســئولّیت دارد. حّتی با توّجه به برخــی از آیات 
می تــوان کانــون مســئولّیت را متوّجــه اصــالح و تهذیــب فــردی 
دانســت. قــرآن کریــم مســئولّیت را ابتــدا نســبت بــه خــود فــرد 
ُقــوا اهلَل َوْلَتنُظْر  ِذیَن آَمُنــوا اّتَ

َ
َهــا اّل ّیُ

َ
بازمی گردانــد و می فرماید: »َیا أ

ُقــوا اهلَل ِإّنَ اهلَل َخِبیــٌر ِبَمــا َتْعَمُلــوَن؛ اى  َمــْت ِلَغــٍد َواّتَ ــا َقّدَ َنْفــٌس ّمَ
کســانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت( خدا بپرهیزید و هرکس 
باید بنگرد تــا براى فردایش چه چیز از پیش فرســتاده اســت؛ و از 
گاه اســت.«   خدا بپرهیزید کــه خداوند از آنچــه انجام می دهید آ
ایــن معنا در آیات بســیاری آمده اســت و نیز بیان شــده اســت که 
گر دیگران گمراه شــوند، در صورت هدایت فردی به شما آسیب  ا
نمی رسد.  آیاتی نیز که بیانگر تفکیک اعمال میان افراد است، بر 

این مطلب داللت دارند.  
انســان در بــاب خــود نیز مســئول اســت که خویشــتن خویــش را 
بشناســد و در پــرورش اســتعدادها و توانایی هایــش بکوشــد، 
ضعف هــا و زشــتی های خــود را برطــرف ســازد، کرامــت انســانی 
خویش را محفوظ بدارد و فرصت عمر را که گرانبهاترین سرمایه 
اوســت، غنیمــت شــمارد؛ به عبــارت دیگــر، انســان با شــناختن 

حقیقــت خــود و عظمــت وجــودی خویــش، شــوق تحصیــل 
کماالت و تزکیــه نفــس از پلیدی ها در وجــودش جوانــه می زند و 
رشــد می کند و می کوشــد نفس خــود را از رذائل اخالقــی دور کند؛ 
زیــرا بــه ارزش این گوهــر گرانبهــا و لطیفــی کــه از دریــای پهناور 
عالم ملکوت به دیار ملک و ماّده آمده اســت و به فرمان خداوند 
متعال، این بدن جسمانی را به خدمت گرفته است، پی می برد 
و با پی بــردن بــه ارزش آن، همــه دنیــا را و آنچه در آن اســت، در 

مقابل آن کوچک و بی ارزش می یابد.  

   3. اجتماعی )در ارتباط با دیگران(
انســان فطرتــًا موجــودی اجتماعــی اســت و ایــن حقیقــت خود 
را در دو چهــره نشــان می دهد؛ یکــی این کــه هر انســانی گرایش 
بــه جامعه پذیــری دارد و می خواهــد زندگــی اجتماعــی داشــته 
باشــد و زندگی بدون تعامل بــا دیگران برای وی دشــوار اســت و 
دیگر این کــه هر فردی نســبت بــه دیگری احســاس مســئولّیت 
می کند و خــود را در سرنوشــت دیگــران و دیگران را در سرنوشــت 
خویــش مؤّثــر می دانــد و از این روســت کــه در آموزه هــای دینــی 
بــر مســئولّیت پذیری اجتماعــی، بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
اســت.  شــده  کیــد  تأ آدمــی  تربیــت  بخــش  هدفمندتریــن  و 
مســئولّیت پذیری اجتماعی از جنبه های فطری آدمی است که 
به صورت گرایــش و توانمندی در هر فــردی وجــود دارد و از این 

رو، »مدنّی بالّطبع« نامیده شده است.
ســاختن  عملّیاتــی  و  توانمنــدی  ایــن  رســاندن  فعلّیــت  بــه 
زمینه ســاز  می توانــد  زندگــی  مراحــل  همــه  در  گرایــش  ایــن 
تحــّوالت تربیتــی و ظهــور توانمندی هــای بالقــّوه افــراد باشــد.  
مســئولّیت پذیری اجتماعــی نوعی احســاس التــزام بــه عمل یا 
گــون بــه دلیــل تقّیــد بــه  کنــش فــردی در موقعّیت هــای گونا وا
دیگران است که نتیجه آن، نوعی احساس تعّهد و پایبندی به 
دیگران و تبعّیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و نیز درک قواعد 
گروهی اســت که در ذهــن و رفتار فرد شــکل می گیــرد  و اثرات آن 
را به گونه ای همه جانبه می تــوان در زندگی انســان ها و در ابعاد 
مختلــف فکــری، اجتماعــی، مذهبــی، هنــری و اخالقــی آن هــا 

مشاهده کرد.  
این ُبعد از ابعاد مسئولّیت انسان، نسبت به دیگر انسان هاست 
گــون اجتماعی مورد بحث قــرار می گیرد،  که در زمینه های گونا
از مهم تریــن آن ها مســئولّیت نســبت بــه فرســتادگان خداوند، 
یعنی قرآن، رســول اهلل، ائّمه هدی)ع(، و اطاعت از آنان اســت. 
دیگــر حوزه هــای مســئولّیت انســان در رابطه بــا دیگــران، همه 
روابط خانوادگی و خویشاوندی، همسایگان، طبقات محروم، 
مؤمنان، قشــر جامعه، حکومت و یا حّتی بشــرّیت که به صورت 
گونی چون محّبت، رعایت حقوق، اقامه قسط، همکاری و  گونا

هدایت را شامل می شود.  
هماهنگــی  مســئولّیت،  ایــن  پذیــرش  مطلوب بــودن  معیــار 
ع و سیره  مســئولّیت فطری انســان با خداســت که در لســان شــر
ح اســت. هدف  معصومــان)ع( به عنــوان رضای پــروردگار مطر
مرضــی خدا ایــن اســت کــه انســان ها بــا پاســداری حرمت های 
ســه گانه، به ســعادت انســانی نائــل گردنــد و در درجــات کمالی 

بی نهایت، خود را ارتقا دهند.  

مسئولّیت پذیری 
اجتماعی نوعی 
احساس التزام 

به عمل یا 
واکنش فردی 

در موقعّیت های 
گوناگون به دلیل 

تقّید به دیگران 
است که نتیجه 

آن، نوعی احساس 
تعّهد و پایبندی به 
دیگران و تبعّیت از 
قواعد و معیارهای 

اجتماعی و نیز درک 
قواعد گروهی است 
که در ذهن و رفتار 
فرد شکل می گیرد  

و اثرات آن را به 
گونه ای همه جانبه 
می توان در زندگی 

انسان ها و در ابعاد 
مختلف فکری، 

اجتماعی، مذهبی، 
هنری و اخالقی 

آن ها مشاهده کرد
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   4. زیست محیطی )در ارتباط با جهان هستی(
  خداوند متعال در قــرآن کریم به این مهم اشــاره فرموده اســت: 
ْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها...؛ اوست که شما را 

َ
َن األ ُکم ّمِ

َ
نَشأ

َ
»...ُهَو أ

گذاشت...«  در این عمران و  از زمین آفرید و آبادى آن را به شما وا
آبادانی باید کار از استحکام و اتقان برخوردار باشد.  

کراهــت  کیــد آموزه هــای دینــی بــر عمــران و آبادانــی زمیــن،  تأ
ک و هــوا، و  آلوده ســاختن عناصــر محیط زیســت ماننــد آب، خا
یا حّتــی کراهت آلوده ســاختن محیــط زندگی طبیعــی حیوانات 
و جنبنــدگان و نیــز لــزوم نگهــداری از حیوانــات مفیــد و تأمیــن 
نیازهایشــان و ممنــوع بــودن آتــش زدن و قطــع کــردن درختان 
و تخریــب طبیعــت، حّتــی در زمان جنــگ بــا دشــمن، داللت بر 
اهمّیــت و جایگاه حفظ منابع طبیعی و محیط زیســت در اســالم 

دارد.
ایجــاد رابطــه  ح هــای زیســت  محیطی اســالم،  از بهتریــن طر
مسئوالنه میان انســان و عوامل طبیعی اســت. برخی از روایات، 
تمام افراد جامعه را در برابر طبیعت و حیوانات مســئول دانسته، 
ُقــوا اهلَل ِفی ِعَباِدِه  چنان که امیرمؤمنان علــی)ع( می فرمایند: »ِاّتَ
ی َعِن الِبَقاِع َو الَبَهاِئِم َو َاِطیُعوا اهلَل َو  ُکم َمســُئوُلوَن َحّتَ َو ِباَلِدِه َفِإّنَ
اَل َتعُصوُه؛ از خدا نســبت به بندگان و شــهرهایش پروا کنید؛ زیرا 
دارای مسئولّیت هستید، حّتی نســبت به زمین ها، حیوانات. و 

خداوند را اطاعت کنید و از نافرمانی او بپرهیزید.«  
بنابرایــن، از مجمــوع آموزه هــای دینی که بــر حفــظ و مراقبت از 
کید شــده است، اســتفاده می شود که  طبیعت و منابع طبیعی تأ
همه انســان ها در برابر طبیعت خداداد مسئول هســتند و باید در 
حفظ آن کوشا باشند. گفتنی است، جاذبه های زیبای طبیعت، 
اعّم از جنگل ها، دشــت ها، صحراها، گل ها و گیاهان، از عوامل 
مهّم ایجاد آرامش و نشــاط در آدمی هســتند. از ایــن رو، نابودی 
غیرمنطقی و غیراصولی این نعمت های دلربــای خداوندی، به 
معنای از بین بردن نشــاط و امنّیت خاطر مردم و گرفتارســاختن 

آن ها به اندوه، ناامیدی و افسردگی خواهد بود.

   نتیجه گیری
در ایــن مقالــه بــه بررســی ابعــاد چهارگانــه »اعتقــادی، فــردی، 
اجتماعی و زیست محیطی«، مسئولّیت پذیری در سبک زندگی 
اسالمی با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین)ع( پرداخته 

شد و موارد زیر مشّخص گردید:
1. در ُبعد اعتقادی، مســئولّیت آدمی آن اســت که اّواًل به خداوند 
متعال معرفــت پیدا کند و بــا معرفت بــه او، به وجــود او و صفات 
علیا و اســمای حســنای او باور پیدا کنــد و ثانیًا فقــط او را اطاعت 

و عبادت کند.
2. در ُبعد فردی، مسئولّیت انسان آن است که بداند روح انسان 
حقیقتی است غیرماّدی که مانند هر موجود مجّردی دارای سه 
گاهی که به  گاهی، قدرت و محّبت است. این علم و آ ُبعد علم و آ
گاه در هر انسانی وجود دارد، در کنار گرایش های  صورت ناخودآ
فطری او کــه می توان از همــه آن ها بــا عنوان گرایــش فطری به 
ســوی کمال مطلق و انزجار و بیــزاری از نقص و کاســتی نام برد، 

منبع و منشأ ارتباط انسان با خویشتن است.
گاهی، پیمودن مسیر،  با توّجه به قدرت انســان بر تشــخیص، آ
دارا بودن اختیار و آزادی در تفّکر و عمل و نیــز وجود حّب ذات در 

گاه  گاهی ناخودآ انسان، گرایش به خود در انسان و محّبت به خویشتن موجب می شود که علم و آ
گاهی ها،  گاهانه تبدیل شود. ســپس در مرحله عمل با توّجه به آ گاهی آ او به خویشــتن، به علم و آ
خود را برای رســیدن به خیر و کمال و قرب الهی، چنان که باید بســازد، به ســالح ایمان و تقوا مجّهز 
شود و با فراهم آوردن عوامل ســعادت و برطرف کردن موانع و آفات، به ســیر و سلوک خویش ادامه 
دهد تا خود را به مراحل عالی آن برساند و از خوِد طبیعی به سوی خوِد انسانی و آن گاه به مرحله خوِد 

اعلی که مظهری از ذات حّق است، تغییر جهت دهد و خلیفه اهلل و مظهر اسما و صفات الهی گردد.
نتایج بررسی ُبعد اجتماعی مســئولّیت پذیری بیانگر آن است که انســان موجودی اجتماعی است 
و زندگی اجتماعی، منشــأ حقوق و تکالیف معینی اســت که انســان در زندگی اجتماعی بــا توّجه به 

کرامت و مسئولّیت خویش باید آن ها را رعایت کند تا زمینه ساز تحّقق عدالت اجتماعی باشد.
مهم ترین مسئولّیت های فرد در ُبعد چهارم که زیست محیطی نام دارد، این است که باید چگونگی 
رابطه جهان هســتی را با خداونــد دریابد و نیــز بفهمد که خــود او چگونه با جهان هســتی و طبیعت 
برخورد کند تا برخورداری متقابل حاصل شــود. کاربردی سازی ابعاد مســئولّیت پذیری به صورت 
پیوسته و زنجیری می تواند در شخصّیت افراد مؤّثر افتد و پیامدهای سازنده ای را در سطوح روانی 
- عاطفی، روانی - اجتماعی و معنوی - دینی سبک زندگی افراد پدید آورد. در پایان، باید متذّکر شد 
که آنچه ارائه شده است، مدخلی مقّدماتی برای ورود به هریک از این ابعاد چهارگانه است؛ تشریح 

و تبیین دقیق و کامل این ابعاد نیازمند بحث مفّصلی است که قطعًا در این مجال نمی گنجد.

......
کید آموزه های دینی بر عمران و آبادانی زمین، کراهت آلوده ساختن عناصر  تأ

یست مانند آب، خاک و هوا، و یا حّتی کراهت آلوده ساختن محیط  محیط ز
زندگی طبیعی حیوانات و جنبندگان و نیز لزوم نگهداری از حیوانات مفید و تأمین 

نیازهایشان و ممنوع بودن آتش زدن و قطع کردن درختان و تخریب طبیعت، حّتی 
در زمان جنگ با دشمن، داللت بر اهمّیت و جایگاه حفظ منابع طبیعی و محیط 

یست در اسالم دارد.  ز
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در این مقاله، چگونگی نگاه اسام به مسئولیت های اجتماعی مورد بررسی قرار 
گرفتـه اسـت. لـذا ابتـدا چگونگـی تعامل سـازمان ها با جامعـه در قالـب مدل های 
اولیـه و ثانویـه نشـان داده شـده اسـت. در گام بعـدی بـه ایـن مسـئله پرداختـه 
شده که چرا امروزه مسئله مشروعیت یکی از شروط موفقیت سازمان ها در جوامع بشری 
اسـت و سـپس مسـئولیت های اجتماعـی از نقطه نظـرات مختلـف تعریـف و مـورد ارزیابـی 
قرار گرفته است. در ادامه، مسیر تکامل مشارکت اجتماعی که از تعهدات اجتماعی شروع 
شـده و به مسـئولیت های اجتماعی می رسـد و در نهایت تبدیل به پاسـخ گویی اجتماعی 
سـازمان ها می شـود، مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. به منظور ارائه دیدگاه اسـام در مورد 
مسئولیت اجتماعی، دیدگاه های مختلف مسئولیت های اجتماعی از نظر تاریخی مورد 
بررسی قرار گرفته و براساس این دیدگاه های تاریخی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی 
درخصـوص مسـئولیت های اجتماعـی ارائـه شـده اسـت. در نهایـت، دیـدگاه اسـامی بـه 
عنـوان یکـی از دیدگاه هـای مطـرح شـده در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی مـورد توجـه 
قـرار گرفتـه اسـت. مسـئولیت اجتماعـی در اسـام یـک دیـدگاه بسـیار جامـع و بـا ابعـادی به 

گسـتردگی پاسـخ گویی اجتماعی است. 

مشــروعیت برخوردار باشــند. این مشــروعیت نیز موضوعی 
نیســت که بتوان آن را خرید یــا از جایی وارد کــرد، بلکه یک 
ع اعتباری اســت که ســازمان ها بایــد با رفتارشــان در  موضو
ســطح جامعه، آن را کســب کننــد. در این زمینــه، الگوهای 
بســیاری در چنــد ســال اخیــر در دنیــا معرفی شــده اســت که 
ســازمان ها بــا رعایــت موازیــن آنــان در بــه دســت آوردن 
مشــروعیت و مقبولیــت در ســطح جامعــه تــالش می کننــد. 
اما در دین اســالم ایــن موضوعات به کــرات و بــه دفعات به 
عنــوان رهنمودهــای اساســی در قــرآن کریــم و در ســخنان 
ائمه اطهار)علیهم الســالم( آمده اســت کــه می تواند الگوی 
مناســبی بــرای ســازمان های اســالمی باشــد. در ایــن مقاله 
بررســی نظرات متفاوت در زمینه مسئولیت های اجتماعی، 
نــگاه اســالم بــه ایــن مقولــه کــه نگاهــی بســیار متکامل تر و 

جامع تر است را ارائه می دهیم.

   تعامل سازمان ها با جامعه
ســازمان ها عمومًا براســاس نیاز به وجود می آیند، خواه این 
نیاز کســب ســود باشــد، خواه ارائه خدمــات عمومــی. آن ها 
در جوامع به وجود می آیند و بخشــی از هر جامعه را تشــکیل 
می دهنــد، لذا می تــوان گفت هر ســازمانی با هر نیتــی که به 
وجود آمده باشــد، بــا جامعه و محیــط پیرامونــش در ارتباط 
و تعامل اســت. بنابرایــن نمی توان ایــن طور فــرض کرد که 
جامعــه ای مســتقل از ســازمان ها باشــد و یــا ســازمان هایی 

مستقل از جامعه و محیط پیرامونشان باشند.
این تعامل به گونه ای اســت که باعث شــده، جوامع بشری 
نسبت به سازمان هایی که فعالیت هایشان بر روی زندگی و 
حیات آنان تأثیر می گذارند، حساس باشــند و به نوعی رفتار 

این سازمان ها را حسابرسی کنند.
لی پرســتون و جیمز پت یک مدل تعاملی ســازمان و جامعه 
ارائه دادند که در آن دو گونه تعامل را می توان بین ســازمان 

و جامعه مشاهده کرد.
تعامالت اولیــه عبارتند از کلیه ارتباطات مســتقیم ســازمان 

   مقدمه
امروزه ســازمان ها به دلیل تعامالت بیش از پیش با محیط اطرافشــان و جامعه ای که در آن 
مشغول به فعالیت و حیات هســتند، مجبورند برای ادامه فعالیت و کســب و کار به گونه ای 
بــا جامعه در تعامل باشــند تــا نه تنها به جامعه آســیب نرســانند، بلکــه فعالیــت و نتایج آن ها 
برای جامعه مفید باشــد. یکی از مهم ترین مباحثی که در حال حاضر بســیاری از ســازمان ها 
تالش می کنند از طریق آن مقبولیت بیشتری به دست آورند، بحث مشروعیت یا شایستگی 
کــه از  اســت. امــروزه ســازمان هایی می تواننــد حضــور پررنگ تــری در بــازار داشــته باشــند 

یکتکلیفالهی
هاشم نیکومرام، بهنام فیض آبادی

نگاهی به تعهدات اجتماعی سازمان ها



اندیشه
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با جامعــه، جهت رســیدن به اهــداف اولیه که کســب درآمد 
و ســود از طریق ارائه خدمات و عرضه محصوالت اســت. اما 
در مدل دیگری می توان مشــاهده کرد که روابط ســازمان با 
جامعه فراتر از روابط کاری و تجاری اســت و برخی از گروه ها 
و افراد کــه می توانند به عنــوان ذی نفعان قلمداد شــوند نیز 
از نتیجــه اقدامــات و عملیــات ســازمان تأثیــر می پذیرنــد. 

بنابراین می توان گفت:
1. مدیران ســازمان های امروزی، به دلیل تعامــالت اولیه و 
ثانویه ای کــه با محیط اولیــه و ثانویه دارند، بایــد در هنگام 
مــورد  را  ثانویــه  و  اولیــه  گروهــی  مصالــح  تصمیم گیــری، 

مالحظه قرار دهند.
2. مدیران ســازمان ها عالوه بر داشتن اطالعات و تخصص 
کافــی در خصوص ارتبــاط با گــروه اولیــه )جامعــه اولیه( که 
شــامل روش های کســب ســود و عرضه محصــوالت و درآمد 
اســت، بایــد روش هایــی را مــورد مالحظــه قــرار دهنــد تــا 
تخصص الزم برای برخــورد با گروه های ثانویه را نیز کســب 

کنند.
نکته مهم تر، پذیرش ســازمان ها از ســوی جامعه اســت که 
به مسئولیت پذیری یا شایستگی آنان بستگی دارد، لذا باید 
در خصوص تصمیم گیری هایشــان که در جامعه تأثیر دارد، 
خدشــه دار نشــدن مشــروعیت و مقبولیــت به دســت آمده را 

مورد مالحظه قرار دهند.

   تعریف مسئولیت های اجتماعی
پیچیدگی عوامل و متغیرهــای تأثیرگذار بــر پدیده هایی که 
به نوعی بــه اجتمــاع بــاز می گردند، ارائــه تعریــف واحدی از 
آن ها را غیــر ممکن ســاخته اســت. مســئولیت اجتماعی نیز 
از این امر مســتثنی نیســت، اما در این جا از چند صاحب نظر 

مدیریت، تعاریفی را ارائه می دهیم:
1. گریفیــن و بارنــی در کتــاب خــود، مســئولیت اجتماعــی را 
این گونه تعریف کرده اند: »مســئولیت اجتماعی، مجموعه 
وظایــف و تعهداتی اســت که ســازمان باید در جهــت حفظ، 
مراقبت و کمــک بــه جامعــه ای کــه در آن فعالیــت می کند، 

انجام دهد.« 
2. درک فرنــچ و هینــر ســاورد در کتاب »فرهنــگ مدیریت« 
در خصوص مســئولیت اجتماعی می نویســند: »مســئولیت 
اجتماعی وظیفه ای اســت بــر عهده مؤسســات خصوصی، 
به ایــن معنی که تأثیری ســوء بر زندگی اجتماعــی که در آن 
کار می کننــد، نگذارنــد. میــزان ایــن وظیفــه به طور روشــن 
تعریف نشــده اســت، ولی عمومًا مشــتمل اســت بر وظایفی 
چــون: آلوده نکــردن، تبعیــض قائل نشــدن در اســتخدام، 
کــردن  نپرداختــن بــه فعالیت هــای غیــر اخالقــی و مطلــع 
مصرف کننــده از کیفیت محصــوالت ارائه شــده. همچنین 
بــر  مبتنــی  اســت  وظیفــه ای  اجتماعــی  مســئولیت های 

مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه.«
3. دکتــر مهــدی ایران نــژاد پاریــزی در مــورد مســئولیت 
تعهــد  اجتماعــی،  »مســئولیت  می گویــد:  اجتماعــی 
تصمیم گیــران برای اقداماتی اســت کــه به طــور کلی عالوه 
بر تأمین منابع خودشــان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز 

فراهم می آورد.« در این تعریف چند نکته قابل توجه است:
- مسئولیت اجتماعی، یک تعهد است که مؤسسات باید در ارتباط با آن پاسخ گو باشند.

امــور  آلوده کــردن محیــط زیســت، اعمــال تبعیــض در  از  - مؤسســات مســئول هســتند 
اســتخدامی، بی توجهی به تأمین نیازهای کارکنان خود، تولید محصوالت زیان آور و نظایر 

آن که به سالمت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند.
کثریت جامعه  - سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی در بهبود رفاه اجتماعی مورد قبول ا
بکوشــند. این قبیــل اقدامــات عبارتنــد از: کمک بــه فرهنگ کشــور و مؤسســات فرهنگی و 

بهبود کیفیت زندگی مردم.

   تعهد اجتماعی تا پاسخ گویی اجتماعی
همان طور کــه از تعاریف می توان اســتنباط کرد، ســازمان ها با توجه به مناســبات و تعامالتی 
که بــا محیــط اولیــه و ثانویــه خودشــان دارنــد، بایــد عالوه بــر قبــول تعهــدات اجتماعــی، در 

نهایت، پاسخ گویی اجتماعی نیز داشته باشند.
یــک ســازمان، زمانی کــه تنهــا بــه مســئولیت های قانونــی و اقتصــادی خــود عمل کنــد، به 
تعهــدات اجتماعــی اش عمــل کــرده اســت. بعــد از تعهــد اجتماعــی، ســازمان ها وارد مرحله 
بعدی خواهند شد؛ در این مرحله آن ها برای فعالیت های خود یک چارچوب اخالقی در نظر 
می گیرند. در این حالت، ســازمان ها اقــدام به فعالیت هایی می کنند که ســعی بــر بهتر کردن 

وضع جامعه دارند و از کارهای ضد اخالقی به شدت پرهیز دارند.
نهایتــًا بعــد از مســئولیت اجتماعــی، وارد عرصــه پاســخ گویی اجتماعی می شــوند کــه در این 
شــرایط با توجه به توان و ظرفیتشــان عمــل می کنند و بــر اســاس برنامه ها و اقدامــات عملی 

طبق چارچوب های اخالقی، در جهت بهبود وضع جامعه تالش می کنند.

   دیدگاه های مختلف مسئولیت های جامعه
کم بر مســئولیت های اجتماعی ســازمان ها، می توان  با بررســی تاریخی انواع دیدگاه های حا

سه مرحله تغییر نگرش را مشاهده کرد:
کثر ســود: این دیدگاه تــا دهه 1930 میــالدی پابرجا بود و  الف( مدیریت مبتنی بر کســب حدا

اساس آن عبارت بود از این که سازمان ها فقط مسئول کسب منافع خودشان هستند.
ب( مدیریــت مبتنی بر اعتمــاد: در دهــه 1930 خصوصًا در ایــاالت متحده آمریــکا، رکودهای 
عظیم اقتصــادی و اعتراضات جنبش هــای کارگری در خصوص امنیت شــغلی، ســازمان ها 
را وادار کــرد تا فقــط به فکــر منافع خودشــان نباشــند و شــرایط بهتــری را برای امنیت شــغلی 

کارکنان و وضعیت رفاهی آنان در نظر گیرند. این دیدگاه تا دهه 1960 پابرجا بود.
کنون، مدیران ســازمان ها بــه این باور  ج( مدیریت کیفیــت زندگی: از دهــه 1960 میالدی تا

رسیده اند که باید مسئولیت های اجتماعی را بر عهده گیرند.

   مبنای فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی
ع فلسفه یا دیدگاه اساسی  براساس هر یک از سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، ســه نو
وجود دارد. ایــن دیدگاه هــا عبارتند از: دیدگاه کالســیک؛ دیــدگاه مســئولیت پذیری؛ دیدگاه 
کثر رساندن  پاسخ گویی. در دیدگاه کالســیک، سازمان ها صرفًا به دنبال ســودآوری و به حدا
منابع خود بودند و معیارهای اخالقی برایشان مهم نبود. به عنوان مثال، رابرت مرسر، یکی 
از طرفــداران دیــدگاه کالســیک، می گوید: »مســئولیت اولیه هر بنگاه اقتصادی کســب ســود 
است، این بدان معنی اســت که نه شــما و نه کارکنانتان و نه هیچ کس دیگر نباید به جامعه 
ع نگرش وجــود دارد، از جمله این که ســودجویی صرف  فکر کند. انتقادات زیــادی به این نو

ممکن است باعث بروز رفتارهای غیر اخالقی از سوی سازمان ها شود.«
دیدگاه مســئولیت پذیری که با مرحله دوم مســیر تاریخی مســئولیت اجتماعی همراه است، 
کید دارد که ســازمان ها، صرفًا بــرای گروه های خاصی که ممکن اســت باعث  بر این نکته تأ
ایجــاد محدودیت هایی بــرای فعالیــت آن ها شــوند، فعالیت کرده و ســعی در بــرآورده کردن 
نیازهــای آنان دارنــد. در ایــن تفکر، ســازمان بــرای فعالیت هــای خــودش چارچوب هایی را 

مدنظر قرار می دهد که صرفًا در جهت برآورده کردن نیازهای گروه ذی نفعان است.
اما دیدگاه ســوم که همــراه با مرحله ســوم مســیر تاریخــی مســئولیت اجتماعی اســت، دامنه 
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ایــن  در  دارد.  مســئولیت پذیری  دیــدگاه  از  گســترده تری 
دیدگاه، سازمان ها به مثابه شرکایی در کنار سایر مؤسسات 
و نهادهــای جامعــه هســتند و تــالش زیــادی می کننــد تــا 
مشکالت جامعه حل شــود و در نهایت ســطح رفاه و کیفیت 
زندگــی اجتماعــی مــردم جامعــه بــا رعایــت بــرآورده کــردن 

نیازهای تمامی طرف های ذی نفع، باالتر رود.

   دیدگاه اسالم به مسئولیت اجتماعی
در بررســی کتب اســالمی و نظــرات علمای مســلمان، نکات 
جالــب توجهی وجــود دارد کــه در بررســی فلســفی دیدگاه ها 
می تــوان تــا حــدود زیــادی آن را بســیار مــدرن و پیشــرفته 
قلمداد کرد. حال در این جــا به ذکر برخی از آیــات و احادیث 
می پردازیــم که نشــان دهنده نگاه بســیار پیشــرفته و مدرن 

اسالم نسبت به مسئولیت های اجتماعی است.
توجه به رفــاه عمومی جامعــه در اصول اخالقــی، اعتقادات 
و ارزش های مذهبی ما نیز وجود داشــته اســت که موارد زیر 

شاهدی بر این مدعاست:

   نیکی کردن
در قرآن به کرات گفته شــده اســت که بــا هم به نیکــی رفتار 
کنیــد. بــه عنــوان نمونــه، در ســوره بقــره، آیــه 83 خداونــد 
می فرمایــد: »جز خدا را نپرســتید و نیکــی کنید به پــدر و مادر 
خویش و یتیمــان و فقیــران و به زبــان خوش با مــردم تکلم 

کنید و نماز به پا دارید و زکات مال خود را بدهید.«

   مسئول بودن نسبت به یکدیگر
خداوند متعال در کتاب آســمانی قرآن، مســلمانان را نسبت 
به یکدیگر مســئول دانســته و با صراحت و دقت، مسئولیت 
آنان را نســبت به یکدیگر تعیین و مشــخص کرده اســت. از 
جمله در سوره اســراء، آیه 26 خطاب به مؤمنان می فرماید: 
»و حــق خویشــاوندان و مســکینان و در راه مانــدگان را ادا 

کن.« 

   نیکوکاری
پروردگار در ســوره بقــره در آیــه 1۷8 می فرمایــد: » نیکوکاری 
آن نیســت که روی به جانب مشــرق یا مغرب کنید، نیکوکار 
کســی اســت که به خــدای عالــم و روز قیامــت و فرشــتگان و 
پیغمبران ایمــان آورد و دارایی خود را در راه دوســتی خدا به 
خویشــان، یتیمان، فقیران، رهگــذران و گدایان بدهد... و 

زکات مال به مستحص بدهد.«
همچنیــن در ســوره نســاء آیــه 36 آمــده اســت: »نســبت به 
پدر و مادر، خویشــان، یتیمــان، فقیران و همســایه خویش، 
بیگانه و دوســتان موافق، رهگذران و بندگان زیردست، در 

حق همه نیکی کنید.«

   برخورد درست با زمین
از نعمت هــای  اســتفاده  بــا  رابطــه  متعــال در  پــروردگار 
پروردگار در زمین در ســوره اعراف در آیــه ۷4 می فرماید: 
»و بــه یاد آوریــد... در زمیــن به شــما جای مناســب داد، 

در دشــت های آن بــرای خــود کاخ هایــی ســاختید... پــس نعمت هــای خــدا را بــه یــاد 
آورید و در زمین ســر به فســاد برندارید.« یا در ســوره یس، آیــه 55 می فرمایــد: »بدانید 
کــه در حقیقت  که در حقیقــت آنچه در آســمان ها و زمین اســت از آن خداســت. بدانید 
وعده خدا حق اســت، ولی بیشــتر آنــان نمی دانند.« پــروردگار متعال در ســوره بقره در 
آیه 11 در خصوص فســاد نکــردن در زمیــن می فرمایــد: »و چون بــه آنان گفته شــود در 

زمین فســاد نکنید، می گویند مــا خود اصالح گریم.«

   حقوق مردم
کید فرموده است. از جمله  پروردگار متعال در رابطه با رعایت حقوق مردم در قرآن به کرات تأ
می توان به ســوره هود آیه 85 اشــاره کرد: »و ای قوم من! پیمانه و ترازو را به عدل و داد، تمام 
دهید و حقــوق مردم را کــم مدهید و در زمین به فســاد ســر برمدارید.« در ســوره بقــره آیه 26۷ 
ک نروید که از آن  می فرماید: »از آنچه برای شــما از زمیــن برآورده ایم انفاق کنیــد و در پی ناپــا
گر به خودتــان می دادند جز با چشم پوشــی و بی میلی نســبت  انفاق کنیــد، در حالی کــه آن را ا
کید نموده اســت که حــق زنان را به  به آن نمی نگریســتید.« پروردگار در ســوره نســا در آیه 4 تأ
درســتی بدهید و عالمه طباطبایی در ترجمه خود در المیزان آورده اســت: »و امــوال یتیمان را 

غ به آنان بازگردانید و اموال بد خود را با اموال مرغوب آنان تبدیل ننمایید.« پس از بلو

   کمک و مساعدت به مستمندان و اقشار ضعیف
ع و میزان کمک و مســاعدت به مســتمندان و اقشــار ضعیــف جامعــه، خداوند در  درباره نــو
سوره بقره، آیه 219 خطاب به رســول گرامی اســالم)ص( می فرماید: »و نیز سؤال کنند تو را 
که چــه در راه خدا انفاق کنند؟ جــواب داده آنچه زایــد بر ضروری زندگانی اســت. خدا بدین 
روشــنی آیات خود را برای شــما بیان می کند، باشــد که تفکــر و عقل بــه کار بندیــد.« و نیز در 
همان سوره، آیه 195 می فرماید: »از مال خود در راه خدا انفاق کنید، لیکن نه به حد اسراف 

و خود را در مهلکه و خطر درنیفکنید.« 

   ویژگی های مؤمن
پروردگار متعال همچنین در ســوره فرقان آیــه 68 ویژگی های مؤمن را چنین برمی شــمارد: 
»کســانی که موفق شــدند انفــاق، نــه اســراف نماینــد و نــه تفریــط و راهی میــان ایــن دو که 
عادالنه اســت انتخاب می کنند.« همچنین در ســوره بقره در آیــه 265 می فرماید: »حکایت 
آنان که در راه خشــنودی خدا انفاق می نماینــد و با کمال اطمینان خاطــر، دل به لطف خدا 
شاد دارند، مانند بوســتانی اســت بر بلندی، که باران زیادی بر آن ببارد و حاصلی دو چندان 

گاه است.« که منتظرند، دهد... و خدا به کار نیکوکاران بصیر و آ

   یکی از الزامات زندگی بشر 
امــروزه در بســیاری از مکاتــب و دیدگاه هــای مختلــف مدیریتــی، بحــث مشــروعیت یــا 
ع بســیار مهمــی بــرای سازمان هاســت. بــه همین منظــور، ســازمان ها  شایســتگی، موضــو
نیــز ســازوکارهای مختلفــی را برای کســب مشــروعیت بیشــتر برای خــود تعریــف می کنند. 
خاستگاه این حرکت ها در ســازمان های امروزی فقط نگران بودن به حال جامعه نیست، 
گر نگاهی  بلکه این حرکت ها در بســیاری از موارد به دنبال کســب ســود بیشــتر اســت. امــا ا
بــه آیــات و دیدگاه های اســالمی - کــه در این مقالــه فقط بــه برخی از آن ها اشــاره شــده که 
به مســئولیت های مؤمنان در برابر یکدیگر و حتــی در برابر زمین دارنــد - بیندازیم، متوجه 
کید در قرآن مورد توجه قرار گرفته  می شویم که این دیدگاه از زمان صدر اسالم به صورت تأ
ع بــه عنوان یکــی از الزامات زندگی بشــر نگاه کرده اســت.  و پــروردگار متعال بــه این موضو
گــر مؤمن و یــا ســازمانی در ایــن زمینه حرکت  ح می شــود که در اســالم ا حال ایــن نکته مطر
کنــد، ایــن امــر یــک خاســتگاه الهــی دارد. لــذا بحــث مشــروعیت ســازمان ها، موضوعیت 
پیــدا می کنــد، از آن می توان بــه عنوان یک امــر الهی یــاد کرد و نتیجــه گرفت که در اســالم 
مســئولیت های اجتماعی یــک تکلیف اســت و شــاید بتوان ایــن طور ادعــا کرد که فلســفه 
کم بر دیــدگاه اســالمی مســئولیت های اجتماعی یک دیــدگاه جامع تر نســبت به  فکری حا

سایر دیدگاه هاست.    
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وِصیُکَمـا َو َجِمیـَع َوَلـِدی َو 
ُ
امـام علـی)ع( در نامـه 4۷ نهـج الباغـه می فرمایـد: »أ

ْمِرُکْم َو َصَاِح َذاِت َبْیِنُکْم َفِاّنی َسِمْعُت 
َ
ْهِلی َو َمْن َبَلَغُه ِکَتاِبی ِبَتْقَوی اهلِل َو َنْظِم أ

َ
أ

ـاِة َو  ِة الّصَ ـی اهلُل َعَلیـِه َو آِلـِه یُقـوُل: َصـاُح ذاِت اْلَبیـِن َاْفَضـُل ِمْن عاّمَ
َ
ُکمـا َصّل َجّدَ

یاِم؛ شما و همه فرزندان و خاندانم و هر که این وصیتم به او می رسد را به تقواى الهی،  الّصِ
نظـم در زندگـی، و اصـاح بیـن مـردم سـفارش می کنـم، چرا که از جد شـما رسـول خـدا)ص( 

شـنیدم که می  گفت: آشـتی با یکدیگر برتر اسـت از یك سـال نماز و روزه.«
امیرالمؤمنین در این وصیت که در لحاظ آخر عمر شریفشان بیان فرمودند و فقط اختصاص 
بـه امـام حسـن)ع( و امـام حسـین)ع( نـدارد، بلکـه بـرای هـر کسـی کـه ایـن وصیت به دسـت 
او می رسـد، بـه رعایـت تقـوا در ُبعـد اجتماعـی اشـاره نموده انـد. مسـلمان همان طـور کـه در 
عملکـرد شـخصی خـود بایـد تقـوای الهی را پیشـه کنـد، در تعامات اجتماعـی نیز موظف 

اسـت تقـوای الهـی را رعایت کند. 

با محیــط تحصیلــی، شــغلی و... 4. وظایــف او در ارتباط با 
جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنــد؛ کــه در این مجــال به 
بخشــی از وظایف یــک مســلمان در جامعه اشــاره می کنیم. 
از جملــه ایــن وظایــف اجتماعــی، اصــالح بیــن دو مؤمــن یا 
دو گــروه از مؤمنــان اســت زمانــی که در بیــن آن هــا اختالفی 

به وجود آمده است.
خداوند در آیات 9 و 10سوره حجرات که به جهت دستورات 
نــام ســوره اخــالق و آداب نامگــذاری شــده،  بــه  اخالقــی 
ْصِلُحــوا 

َ
می فرمایــد: »ِإن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن اْلُمْؤِمِنیــَن اْقَتَتُلــوا َفأ

ِتی َتْبِغی 
َ
ْخــَر ى َفَقاِتُلــوا اّل

ُ
َبیَنُهَما َفِإن َبَغــْت ِإْحَداُهَمــا َعَلی اأْل

ْصِلُحــوا َبیَنُهَما ِباْلَعْدِل 
َ
ـــِه َفِإن َفــاَءْت َفأ

َ
ْمِر الّل

َ
ی َتِفیَء ِإَلی أ َحّتَ

َمــا اْلُمْؤِمُنــوَن ِإْخَوٌة  ـــَه یِحّبُ اْلُمْقِســِطیَن. ِإّنَ
َ
ْقِســُطوا ِإّنَ الّل

َ
َوأ

گر  ُکــْم ُتْر َحُمــوَن؛ و ا
َ
ـــَه َلَعّل

َ
ُقوا الّل َخَویُکــْم َواّتَ

َ
ْصِلُحــوا َبیــَن أ

َ
َفأ

دو طایفــه از مؤمنان با هــم بجنگنــد، میــان آن دو را اصالح 
گر ]بــاز[ یکی از آن دو بــر دیگرى تعّدى کــرد، با آن  دهید، و ا
]طایفــه اى[ کــه تعــّدى می کنــد بجنگیــد تا بــه فرمــان خدا 
گر باز گشــت، میــان آن ها را دادگرانه ســازش  بازگردد. پس ا
دهیــد و عدالت کنید، کــه خدا دادگــران را دوســت می دارد. 
در حقیقت مؤمنــان با هم برادرنــد، پس میــان برادرانتان را 
ســازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مــورد رحمت قرار 

گیرید.«
در آیــه دهــم یک نکتــه اساســی بیــان می کنــد و آن بــرادری 
مؤمنان با یکدیگر اســت. آیه قبل فرمان بــه اصالح می دهد 
و در این آیه ســبب آن که برادری اســت اعــالم می کند؛ یعنی 
همان گونه که خانواده یک جامعه کوچک اســت و در میان 
تک تــک اعضــای خانــواده روحیــه بــرادری و صمیمیــت و 
دلســوزی جــاری اســت، جامعــه اســالمی را بــه عنــوان یــک 
خانواده به شــمار آورده و اعضای آن را برادر یکدیگر خوانده 

است.
وقتی دو برادر َنســبی را آشــتی می دهید، همان تالش را باید 
در جامعه داشته باشــید. هما ن طور که ممکن است بین دو 
برادر اختالف به وجود آید و این اخالف ســطحی و گذراســت 
و نباید شــکاف عمیــق میــان دو برادر ایجــاد شــود، در میان 
اعضــای جامعــه نیــز بایــد همین گونــه باشــد. پیامبــر)ص( 
ُخــو اْلُمْســِلِم اَل َیْظِلُمــُه و ال یخذله َواَل 

َ
می فرمایــد: »اْلُمْســِلُم أ

ُیْسِلُمُه؛ مســلمان، برادر مسلمان اســت و به او ستم نمی کند 
و او را خوار نمی کند و او را در برابر حوادث تنها نمی گذارد.«

در یــک روایــت دیگــر از ایشــان حکایــت شــده کــه دو بــرادر 
دینی همچون دو دســت هســتند کــه یکدیگر را می شــویند. 
کم شــد، کسی خودش  وقتی روح برادر بر جامعه اســالمی حا
را برتــر از دیگــری نمی دانــد و نســبت بــه اعضــای جامعــه و 
برادران ایمانی خود احساس مســئولیت و دلسوزی می کند. 
همان طور که پیامبــر)ص( می فرماید: »مثــل المؤمنین فی 
توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجســد اذا اشــتکی منه 
عضــو تداعی لــه ســائر الجســد بالّســهر والحمی؛ مؤمنــان در 
دوستی شان، رحمشــان و مهرورزی شان به یکدیگر همانند 
یک پیکر عمل می کننــد«، هنگامی که اندامــی از آن به درد 

آید، دیگر اندام ها در بی خوابی و تب با او هم ناله اند.   

آنچــه در ایــن مقــال بــه آن می پردازیــم، وظایف مســلمانان نســبت بــه جامعه اســت. دین 
مبین اســالم برنامه ای جامع و مترقــی در جهت هدایت، رشــد و تکامل مادی و معنوی بشــر 
در عرصه هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی اســت و بــا توجه بــه منابــع غنــی و حیات بخش 
خویــش از توانایــی شــگفت انگیزی برخوردار اســت و کارکــرد ویــژه ای را در تمامــی زمان ها و 
زمینه ها در زندگی بشریت ارائه می دهد. اسالم دینی جامع و همه سونگر است که تمام ابعاد 
زندگی انســان )فردی، اجتماعی، دنیایی، اخروی، مــادی و معنوی( را در نظر گرفته اســت 
و همان گونه که مــردم را به عبادت و یکتاپرســتی، دعوت کرده و دارای دســتورات اخالقی و 

خودسازی فردی است، احکام و دستوراتی در حوزه مسائل اجتماعی ارائه می کند.
بر این اساس تعیین نقش یك مســلمان در ابتدا نیازمند شناســایی وظایف و مسئولیت های 
دینی اوســت که با مراجعه به قرآن کریــم و منابع اصیل اســالمی می تواند بــه تعیین وظایف 
و تکالیــف دینی خویــش در حوزه های مختلف اقــدام کرده و بــا توجه به آن بــه ایفای بهینه 
نقش خویــش بپــردازد. از دیدگاه اســالم، انســان همان طور کــه در قبال خالقش، نســبت به 
خویــش و نســبت بــه محیــط زیســت و طبیعــت مســئولیت هایی دارد، در جامعــه و روابــط 
اجتماعی وظایف و تکالیفــی دارد تا در چارچوب ایــن مقررات به تعامل با دیگــران در جامعه 

بپردازد.
گر این وظایــف اجتماعی رعایت نشــود،  رعایت این مقــررات وظیفه آحاد مســلمین اســت. ا
خصوصًا در جامعه ای که غیر اســالمی اســت، آن رفتار را نه این که به حســاب شــخصی فرد، 
بلکه به حســاب یــک نماینده از قشــر مســلمان تلقــی می کننــد. امــام صــادق)ع( می فرماید: 
»کونوا زینًا لنا وال تکونوا شینًا علینا ؛ زینت و آبروی ما باشــید، نه باعث شرمندگی ما.« لذا باید 

الگو و نماینده زیبایی از مسلمانان، و مراقب رفتارمان در جامعه باشیم.
عــالوه بــر وظایــف فــردی، مهم تریــن وظایــف و عملکردهــای اجتماعی انســان عبارتنــد از: 
1.وظایف او در ارتباط بــا خانواده. 2.وظایــف او در ارتباط با دوســتان 3. وظایــف او در قبال 

چوعضوی
گار بهدردآوردروز

درباره وظایف مسلمانان نسبت به جامعه

محمد باقر انصاری
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بــه برکــت تکلیف و حس مســئولیت اســت کــه انســان می تواند 
از چنــگال زمین رها شــود و به ســوی عوالم بــاال به پــرواز درآید. 
انســان امانت دار بزرگ خداست. مســئولیت او در پیشگاه خدا، 
خود و جامعه، بار ســنگینی اســت که در آغاز آفرینش، آن گاه که 
به آســمان و زمین و کوه ها عرضه شــد، آنان به ضعــف و ناتوانی 
خــود اقــرار کردنــد و انســان آن را پذیرفــت: »مــا امانت خــود را بر 
آســمان ها و زمین عرضه داشــتیم، پس آن ها ]بر اثــر بی لیاقتی[ 
از پذیرش آن امتناع ورزیدند و ترســیدند، لیکن انســان امانت ما 
را پذیرفت.« )احزاب: ۷2( آســمان بار امانت نتوانســت کشید / 

قرعه فال به نام من دیوانه زدند...
برخی مفســران، امانت را در ایــن آیه معادل تکلیف دانســته اند 
و این گونه بود که انســان، موجودی مســئول و مکلف شــناخته 
شد. تکلیف و مســئولیت آدمی گسترده اســت؛ یعنی هر انسانی 
افزون بر آن کــه در قبال خود مســئولیت دارد، در برابــر دیگران و 
خدای خود نیز مسئول اســت. پیامبر گرامی اسالم)ص( در این 
زمینه می فرماید: »همه شما نســبت به زیردستان خود مسئول 
هستید. پس والی و امیر، نسبت به رعیت خود مسئولیت دارد. 
مرد، سرپرســت خانواده اســت و نســبت بــه آن ها وظیفــه دارد. 
زن، نگهبــان خانــه شــوهر و فرزندان اوســت و نســبت بــه آن ها 
مســئولیت دارد. بنده هم نگهبان اموال موالی خود اســت و در 
گاه باشید که همه شما بندگان هستید  این باره مسئول است. آ

و نسبت به رعیت خود مسئولیت دارید.«

   مسئولیت انسان در برابر خویش
همــه موجــودات جهــان بــه ســوی کمالــی کــه برایشــان در نظر 
گرفته شده است، در حرکتند و همه شرایط و امکانات الزم برای 
رســیدن به کمال، از ســوی خالق دانا برایشــان پیش بینی شده 
و در اختیارشــان قرار گرفته اســت. اما همه آن ها جز انســان، نه 
علم به هدف دارند و نــه راه را خود انتخــاب کرده اند، بلکه این 

مباشدرپیآزارو
کن هرچهخواهی

تعهدات انسان از دیدگاه اسالم

سلیم خلیلی

خداونـد، موجـودات بی شـماری را در جهـان 
کـه بیهـوده و بی هـدف آفریـده  آفریـده اسـت 
بـه سـوی  آن هـا  بلکـه همـه  رهـا نشـده اند،  و 
مقصد و کمالی که خدا برایشان معین فرموده در حرکت 
و تکاپـو هسـتند. در قـرآن کریـم بـه ایـن موضـوع این گونـه 
اشـاره شـده اسـت: »مـا آسـمان و زمیـن و آنچـه را در میـان 
آن هاسـت بیهـوده نیافریدیـم.« و بـه قـول حکیـم نظامـی 
گنجوی »کار من و تو بدین درازی / کوتاه کنم که نیسـت 

بـازی«
در این میان انسان به حقیقت کارهایی که انجام می دهد 
بـا  کـردارش می اندیشـد و  آثـار و عواقـب  گاه اسـت، در  آ
اراده و اختیـار راهـی را برمی گزینـد. گاهـی گرفتـار غرایـزش 
می شـود و در گـرداب حیوانیـت دسـت و پـا می زنـد. گاهی 
نیز روح ملکوتی و عقل انسـانی به یاری اش می شـتابد و 
امیال و غرایز نفسـانی را به بند می کشـد. به گفته موالنا 
انـدر زمیـن  تـن زده  بـاال بال هـا /  گشـوده سـوی  »جـان 
چنگال هـا، میـل جـان انـدر ترقـی و شـرف / میـل تـن در 

کسـب اسـباب و علـف«  
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خداوند حکیم اســت که جهان هســتی را این گونه تنظیم کرده 
است که هر موجودی به ســوی غایت نهایی خود رهسپار باشد 
و چاره ای جــز این ندارد. چنان که خداوند در ســوره طــه، آیه 50 
 َشــْیٍء َخْلَقــُه ُثــَمّ َهدی؛ 

ّ
ْعطــی ُکَل

َ
ــذی أ

ّ
َنــا اَل می فرمایــد: »... َرُبّ

پــروردگار ما کســی اســت کــه هــر چیــزی را خلقتــی که شایســته 
اوســت داده، ســپس آن را هدایت فرموده اســت.« و اما در مورد 
انســان، خداوند در کالم نورانــی خویش، در ســوره مؤمنون، آیه 
ُکْم َعَبًثا؛ آیا پنداشتید  ما َخَلْقنا َنّ

َ
 َفَحِســْبُتْم أ

َ
115 فرموده است: »أ

شــما را بیهــوده آفریدیــم؟« و در ســوره قیامــت، آیــه 36  بیــان 
ْن ُیْتَرَک ُسًدی؛ آیا انسان پندارد که 

َ
 َیْحَسُب ْاِلْنساُن أ

َ
می کند: »أ

آزاد و رها و بی مسئولیت است؟« 
از این آیه ها اســتفاده می شــود که خداونــد برای انســان، کمال 
قــرب و منزلــت را قائل شــده؛ زیــرا از او خواســته اســت کــه مانند 
موجودی رهــا و بی تکلیــف، در پی کارهــای بیهوده نباشــد. در 
خود احساس مسئولیت را پرورش دهد و همواره خود را مسئول 
بداند. در نتیجــه، هرگز خود را بــه بهایی کمتر از لقــای پروردگار 
و یــا بهشــت ابدی نفروشــد کــه در غیــر این صــورت، بــه یقین از 
زیــان کاران خواهــد بــود و بــه تعبیــر حافــظ شیرین ســخن: »یار 
مفروش به دنیا که بســی ســود نکرد / آن که یوســف به زر ناســره 
بفروخته بود« و یا به قول موالنا »خویشــتن نشــناخت مســکین 
آدمــی / از فزونــی آمــد و شــد در کمــی / خویشــتن را آدمــی ارزان 

فروخت / بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت«
امــام ســجاد)ع( دربــاره مســئولیت انســان در قبــال خویشــتن 
می فرماید: »نیروهای ]و اســتعدادهای[ خود را تنها در پیروی از 
روش خدایــی به کارگیــر و تا آخرین حــد توانایی خــود، وجودت 
را به کمال برســان تــا اطاعت گر خدا باشــی و نســبت بــه هر یک 
ازاعضای خودت که خدا آن ها را وسیله کمال و پیشرفت تو قرار 
داده است، حق آن ها را ادا کنی و از خدا در این راه یاری طلبی.«

   مسئولیت انسان در برابر جامعه
انسان موجودی اجتماعی اســت. او به تنهایی توانایی برطرف 
کردن نیازهای خــود را ندارد. او هــم در تأمین نیازهــای مادی، 
ک، مســکن و غیــره نیازمند همــکاری با  ک، پوشــا مانند: خــورا
دیگران اســت و هم در تأمین نیازهای معنوی، مانند: دوســتی 
و مهــرورزی و مانند آن ها به فــردی احتیاج دارد که او را دوســت 
گزیر  بدارد و او نیز آن را دوســت داشته باشــد. بنابراین، انسان نا
از حیــات اجتماعــی اســت و بســیاری از موهبت هــای زندگــی 
خویــش را مدیــون جامعــه می دانــد و او همــواره از دیگــران خیر 
و برکــت دریافــت مــی دارد. در ســایه تعامــل بــا اجتمــاع، از غم و 
نگرانــی آزاردهنــده تنهایی رها می شــود، بــر لبانــش گل لبخند 
گاهی های او افزوده می شــود. و  می شــکفد و بر علم و تجربــه و آ
این گونه است که دست لطف و مهر خداوند را احساس می کند، 
چنان که رســول گرامی اســالم)ص( می فرماید: »دست خداوند 
به همراه جماعت است.« آثار ســودمندی که به برکت ارتباط با 
جامعه و اجتماع نصیب انســان می شود، بی شــک سبب ایجاد 
حس مســئولیت آدمی در برابر آنان خواهد شــد و در این رهگذر، 
کم ترین وظیفه او، بازداشــتن خویش از آزار رســاندن به دیگران 
اســت که به تعبیر حافظ: »مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن 

/ که در طریقت ما غیر این گناهی نیست«

بر این اساس، تنها در سایه احساس مسئولیت در برابر جامعه است که رعایت حقوق دیگران معنا 
پیدا می کند و شومی ظلم و ستم آشکار می شود. باز هم، تنها به همین سبب است که با دیدن رنج 
گرســنگی و فقر و اندوه در چهره دیگران، روح آدمی آزار می بیند و بی تفاوتی برای او واژه نامأنوســی 

می شود. به راستی: »تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی«

   مسئولیت انسان در برابر خانواده
خانواده، کوچک ترین واحد اجتماع است. با بســتن پیمان ازدواج میان زن و مرد، زندگی مشترک 
آن ها آغــاز می شــود و این نقطه شــروع شــکل گیری خانــواده اســت که بــا تولد فرزنــد، نظــم و قوام 
می یابــد. ازدواج و ســپس تشــکیل خانــواده، زن و مــرد را از پریشــانی و بی هدفی نجــات می دهد و 
اطمینان و آرامش را به آنان هدیه می کند. در فرهنگ دینی اســالم، خانواده کانونی مقدس است. 
بدین جهت، بنای زندگی خانوادگی را بر حقوقی که نکته های ظریف و دقیقی در آن است، استوار 
می کند. بر همین اســاس، همســران در قبال یکدیگر مســئولند و حقوقی بر گردن هم دارند. از امام 
سجاد)ع( روایت است: »بدان که خداوند، همسرت را مایه آرامش و الفت تو قرار داد و به سبب آن، 
تو را از خطاها و لغزش ها باز داشــت. بنابراین، از او سپاســگزار باش و او را احترام کن و از اشــتباه ها و 

لغزش های او درگذر.« 
پدر و مــادر نیز در امر تربیت فرزندان خود مســئول هســتند. امام ســجاد)ع( در این بــاره می فرماید: 
»فرزنــد، قســمتی از وجــود توســت، خوبــی و بــدی او با تــو ارتبــاط پیــدا می کنــد. پــس، در تربیت و 
راهنمایی او به پروردگارش و کمک به او در اطاعت از آموزه های الهی، باید کوشــا باشی. بنابراین، 
با او چنان رفتار کن که در دنیا آثار نیک تربیت تو، زیور و مایه سرافرازی تو باشد و در آخرت نیز بر اثر 

انجام وظیفه، در پیشگاه خدا شرمنده نباشی.« 

   مسئولیت انسان در برابر خویشاوندان
خویشاوندی میان افراد، نوعی همبستگی روانی و عاطفی ایجاد می کند و در نتیجه، افراد فامیل، 
خود را به یکدیگر نزدیک تر احســاس می کننــد. از رفت و آمد بین بســتگان، در متون دین به »صله 
رحم« یاد شده اســت. مرحوم نراقی)ره( در تعریف و توضیح صله رحم می نویســد: »...مراد از صله 
رحم که صله آن واجب و قطع آن حرام اســت، هر خویشــاوند نســبی اســت که به خویشــی معروف 

گرچه نسبت بسیار دوری ]با انسان[ داشته باشد و محَرمیتی در میان نباشد.« باشد. ا
خویشــاوندان بایــد در ســختی ها به کمــک هــم بشــتابند و کمبودهــای مالــی و معنــوی یکدیگر را 
برطرف کنند و به تدریج زمینه مناســبی برای رشــد و تعالی همدیگر فراهم آورند. حضرت علی)ع( 
کرام کن، زیرا  این مطلب را با سخنی زیبا و تشبیه جالبی بیان فرموده است: »خویشاوندان خود را ا
آنان برای تو به منزله بال هایی هســتند که به کمک آنان قادر به پرواز می شــوی. مأوایی هســتند 
که به سوی آنان بازمی گردی و آن ها دستان تو هستند که به وســیله آن ها به هدف و مطلوب خود 

می رسی.«
دست هایی که انسان را به هدف می رســاند و آرزوهایش را به بار می نشــاند، همان خویشاوندان و 
آشنایان هســتند، بنابراین، آدمی باید این ارتباط خویشــی را هر چه بیشتر حفظ کند و قوت بخشد 
و هیچ عاقالنه نیست که انسان این دست های ارزشــمند و پرتوان خود را با بریدن از خویشاوندان 
گر ]آدمی[ برای ایجاد ارتباط با یک  قطع کند. رسول گرامی اسالم)ص( در کالمی فرموده اســت: »ا

خویشاوند، نیازمند پیمودن یک سال راه باشد، زیبنده است.«
گــر یکــی از  صلــه رحــم و دیــد و بازدیــد از اقــوام، از حقــوق ویــژه و متقابــل انسان هاســت. حتــی ا
خویشــاوندان به وظیفه خود عمل نکــرد و پیوند خویشــاوندی را قطــع کرد، باز هم طــرف مقابل، 
کید بیشــتری برای  مجاز به مقابله به مثل نیســت و تکلیف از دوش او برداشــته نمی شــود، بلکه تأ
پیوند خویشــاوندی بــا این گونــه افراد شــده اســت. امــام ســجاد)ع( این عمــل را هم ســنگ جهاد 
می شــمارد و می فرماید: »هیچ گامی نزد خدای متعــال محبوب تر از دو گام نیســت؛ یکی گامی که 
مؤمن بــا آن در راه خدا صف ]جنــگ[ می بندد و دیگــری گامی که بــرای پیوند با خویشــاوندی که 

قطع رحم کرده است، برداشته می شود.« 

   مسئولیت انسان در برابر همسایگان
یکی از مســئولیت های اجتماعی انســان مســلمان، چگونگی رفتار او با همســایه اســت. در تعریف 
همســایه آمده اســت: »هم دیوار، دو تن که در کنار هم خانه دارند.« پیامبر گرامی اســالم)ص( حد 
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همســایگی را چهل خانــه از چهار طرف خانه انســان تعییــن کرده اســت. در حدیث دیگــری پیامبر 
اســالم)ص( همســایگان را به سه گروه تقســیم می کند: 1. همســایه ای که صاحب ســه حق است؛ 
حق همســایگی، حــق خویشــاوندی و حــق مســلمانی. 2. همســایه ای کــه صاحب دو حق اســت؛ 
حــق همســایگی و حــق مســلمانی. 3. همســایه ای که یــک حــق بیشــتر نــدارد و آن همســایه، فرد 
مشرک و غیرمسلمان اســت، ولی در همســایگی مســلمانان زندگی می کند. دقِت به کاررفته در این 
تقســیم بندی، بیان کننــده گســتردگی و اهمیت تعهــد ما در قبال همســایگان اســت؛ به انــدازه ای 
کید  گر ُمشــرکی در همســایگی خانه ما ســکونت داشــته باشــد، حســن معاشــرت با او نیز تأ که حتی ا
شده اســت. امام محمد غزالی در »کیمیای ســعادت« می نویســد: »یکی از بزرگان از موِش بسیار ]در 
خانــه اش[ رنج می کشــید. ]بــه او[ گفتند: چــرا گربه ای ]بــه خانه ات[ نمــی آوری؟ گفت: می ترســم 
موش صدای گربه را بشنود و به خانه همســایه رود. آن گاه چیزی را که برای خود نپسندیده بودم، 

برای همسایه پسندیده باشم.«
گر از تو  امام ســجاد)ع( درباره لزوم رعایت حقوق همســایه می فرماید: »حق همســایه آن اســت که ا
گــر از تــو وام خواهد، بــه او وام دهــی. چون تهی دســت گردد،  کمک طلبــد، به یاری اش بشــتابی. ا
دســتگیری اش کنــی. چــون بیمار شــود، بــه عیادتــش روی. هنگامی کــه خیــری بــه او روی آورد، 
او را تهنیــت و مبارک باد گویــی. چون گرفتــاری بــه او روی آورد، دلــداری اش دهی و چــون بمیرد، 
جنازه اش را مشایعت کنی. ســاختمان خانه ات را بلندتر از ســاختمان خانه اش نبری، مگر با اجازه 
او. بوی غذایت موجب آزار و اذیت او نشــود، مگــر این که او را از آن غذا ســهمی دهی. چون میوه ای 
گر این کار را نمی کنی، آن میوه را پنهانی به خانه ات ببر.  خریدی، بخشــی از آن را به او هدیه کن و ا

فرزندت میوه را به دست نگیرد و به کوچه نرود، مبادا کودکان همسایه از حسرت آن رنج برند.« 

   مسئولیت انسان در برابر مسلمانان
مســلمان بــودن، حقــوق و تکلیف هــای ویــژه ای را بــرای فــرد موجب می شــود کــه یکــی از این ها، 
تکلیف مســئولیت در برابر هم کیشان اســت. مســلمان، هویتی ملی و حقوقی دارد که با آن هویت، 
حــق حیــات اجتماعــی می یابــد و جــان و مــال و نامــوس و آبرویــش در محــدوده حکومت اســالمی 
محترم اســت. برای کســب این هویت کافی اســت که اصول عقاید دین اســالم را بپذیرد و تســلیم 
آموزه های دین باشد. چنین فردی، در جامعه اسالمی مسلمان خوانده می شود و حقوق و تکالیف 
فــردی و اجتماعی بــه او تعلق می گیرد. رســیدگی به امور مســلمانان و کوشــش برای رفع مشــکالت 
و نیازمندی هــای آنــان، وظیفه هر فرد مســلمان اســت، تا آن جــا که ترک ایــن وظیفه را مســاوی با 

مسلمان نبودن دانسته اند.
چنان کــه از امام صــادق)ع( در ایــن زمینه نقل اســت: »هرکــس به امور مســلمانان اهتمام نداشــته 
باشــد، مســلمان نیســت.« هدف عمده دقت و رســیدگی در کارهای مســلمانان، یاری رســاندن به 
آنان و رفع محرومیت ها و ســتم ها از زندگی پررنج آن هاســت. تا حدی که به ســطح مطلوب زندگی 
امت اسالمی برسند و گفته پروردگار حیکم در سوره نســاء، آیه 141، در موردشان مصداق یابد: »...

خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان، برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده است«. 

   مسئولیت انسان در برابر هم نوعان
دگردوســتی، یکی از ویژگی های پســندیده اخالقی اســت که روابط جوامع بشــری را محکم می کند 
و زندگی را برای عموم انســان ها دلنشــین و رضایت بخش می ســازد. امامان گرامی اســالم نیز آن را 
یکــی از عوامل خوشــبختی و بهزیســتی همــه انســان ها معرفــی و عمــوم مــردم روی زمیــن را به آن 
ســفارش کرده اند. امام موســی کاظم)ع( در این زمینه می فرماید: »زندگی مردم روی زمین همواره 
آمیخته با رحمت و عطوفت خواهد بود، مادامی که یکدیگر را دوســت بدارنــد، ادای امانت کنند و 
بر وفق عدالت عمل کنند.« از فرازهای درخشان عهدنامه مالک اشتر که از زبان موال علی)ع( بیان 
شــده، این عبارت اســت: »]الّناُس[ صنفان: ِاّما أٌخ َلَک فی الّدیــن َاْو َنظیٌر َلک فــی الخلق؛ مردم دو 

دسته اند: دسته ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینش هستند.«
در واقــع، حضــرت علــی)ع( در ایــن کالم حــس مســئولیت مالــک اشــتر و همــه انســان ها را از دایره 
مســلمانان فراتــر بــرده و بــر همــگان تعمیــم داده اســت. مســلمان هــر کجــای ایــن دنیا که باشــد، 
نمی تواند درد و رنج دیگران را ببیند، ولی آرام و بی توجه از کنارشــان بگذرد، بلکه می کوشــد تا غبار 
ک کنــد و کارهــا و رفتــارش، مرهمی برای ســختی ها و  انــدوه و ناامیــدی را از چهــره هم نوعانــش پا

دردهای آنان باشد.

حضرت علی)ع( در ســخنی زیبا، در نهج البالغه فرموده اســت: 
»... بــه من خبر رســیده که مردی از لشــکر شــام به خانــه زنانی 
غیرمســلمان کــه در پنــاه حکومــت اســالم بوده  انــد وارد شــده و 
خلخال و دستبند و گردن بند و گوشــواره های آن ها را به غارت 
برده اســت، در حالی که هیچ وســیله ای برای دفاع، غیر از گریه 
و التماس کردن نداشــته اند. لشکر شــام با غنیمت های فراوان 
رفتند، بدون این که حتــی یک نفر آنان زخمی بــردارد و یا قطره 
گر بــرای این حادثــه تلخ، مســلمانی  خونــی از او ریختــه شــود. ا
از روی تأســف بمیــرد، مالمت نخواهــد شــد و از نظر من ســزاوار 

است!« 
بدین گونــه، حضرت علــی)ع( ســکوت در برابر ســتم های رفته 
بر مــردم را جایز نمی دانــد و در این میــان، تفاوتی در مســلمان و 
غیرمسلمان بودن انسان ها نمی گذارد و این، نشان دهنده اوج 

مسئولیت انسان مسلمان، در برابر هم نوعانش است.

   مسئولیت انسان در برابر طبیعت
منابع طبیعی، ثروتی اســت که طبیعت برای استفاده انسان ها 
فراهم ســاخته اســت و عامل انســانی، در پدید آمدن آن نقشــی 
نــدارد. از بیــن بــردن منابــع طبیعــی و آلــوده ســاختن محیــط 
زیســت، یکــی از بزرگ تریــن مشــکالت عصــر حاضــر اســت کــه 
زندگی بشــر را به خطر می اندازد. به عقیده دانشــمندان، بیشتر 
نابسامانی های طبیعی، مانند: سیل ها، پیشــروی آب دریاها، 
کاهش سفره های زیرزمینی و آسیب پذیری الیه اوزن، به علت 
نابودی و آلوده ســازی محیط زیســت اســت. از نگاه آموزه های 
دینی، محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست، از مهم ترین 

مسائل اخالقی - اقتصادی به شمار می رود.
خداونــد در ســوره اعــراف، آیــه 85 در بیــان پــاره ای از مســائل 
گیر، انســان را از هرگونه فســاد  اقتصادی، با نگاهی جامــع و فرا
ْرِض َبْعَد 

َ
در زمین باز مــی دارد و می فرمایــد: »َو ال ُتْفِســُدوا ِفــی ْاأل

ِإْصالِحها؛ در زمین، پس از اصالح آن فساد مکنید.« 
بدیهــی اســت کــه نابــودی منابــع و آلــودن محیــط زندگــی، از 
مصداق های فســاد در زمین هســتند. در روایت های اســالمی، 
زمیــن، منبع خیــر و برکــت و همچــون مــادری مهربان دانســته 
کــه نگهــداری ســالم آن بــر همــگان الزم اســت. رســول  شــده 
خدا)ص( در این باره می فرماید: »از زمین محافظت کنید، چرا 

که زمین اصل و منشأ شماست.«
در جای دیگر نیز فرمود: »جز به هنگام ضرورت، درخت را قطع 
مکنید.« و در حدیثی از ایشــان: »آبیاری درخت همانند سیراب 

کردن مؤمن تشنه دانسته شده است.«
بنابرایــن، از مجمــوع آموزه هــای دینی کــه بر حفــظ و مواظبت 
کید شــده اســت، اســتفاده می شود  از طبیعت و منابع طبیعی تأ
کــه همــه انســان ها در برابــر طبیعــت خــداداد مســئول هســتند 
و بایــد در حفــظ آن کوشــا باشــند. گفتنــی اســت، جاذبه هــای 
زیبای طبیعت، اعــم از جنگل ها، دشــت ها، صحراها، گل ها و 
گیاهان، از عوامل مهم ایجاد آرامش و نشــاط در آدمی هستند. 
از ایــن رو، نابــودی غیرمنطقــی و غیراصولــی ایــن نعمت هــای 
دلربای خداوندی، به معنای از بین بردن نشاط و امنیت خاطر 
مــردم و گرفتارســاختن آن هــا بــه انــدوه و ناامیدی و افســردگی 

خواهد بود.   



تفسـیر آیـه ای از قـرآن کریم درباره برپادارندگان نماز به قلـم آیت اهلل جوادی 
آملـی اولیـن مطلـب از بخـش »در پرتـو معنـا« را تشـكیل می دهـد. در ایـن 
مطلـب بـا اشـاره بـه اقامـه نمـاز بـه عنـوان یكـی از ویژگی های متقیـن، وجوه 
مختلـف ایـن معنـا تبییـن شـده و در مطلـب بعـدی نـگاه عالمـه جعفـری 
دربـاره معنـای نمـاز تشـریح شـده اسـت. بررسـی حـق زبـان از منظـر دیـن 
بـا توجـه بـه موضـوع نیک گویـی عنـوان مطلـب دیگـری در همیـن بخـش 
اسـت. تشـریح اولین جمله از خطبه 68 نهج البالغه با بیان اسـتاد حسـین 
انصاریان با محوریت محبوبان خدا و مطلبی درباره اینكه چگونه محبوب 
خـدا شـویم؟ عناویـن دیگـر بخـش »در پرتو معنـا« اسـت. در ادامـه بازخوانی 
داسـتان قـارون در قـرآن و دو مطلـب دیگـر در خصـوص احتـكار بـه بحـث 
ثـروت انـدوزی حـرام و طمـع در ایـن زمینـه پرداختـه اسـت. بخـش انتهایی 
ایـن بخـش بـه اسـتفتائات رهبـر معظـم انقـالب دربـاره مسـائل تحصیلـی 

اختصـاص یافتـه اسـت.

درپرتومعنا
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   اقامه نماز عامل بازدارنده از فحشا و منکر
کیــد می کنــد: ... آن اقامه  این مفســر برجســته قرآن در ادامــه تأ
نمازی کــه در بســیاری از موارد ذکر شــده این اســت کــه هم خود 
یک انسان ایستاده باشید )ایستادگی داشته باشید( و هم نمازی 
بخوانیــد که ایــن نمــاز بتوانــد در برابــر فحشــا و منکر ایســتادگی 
اَلَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء  الّصَ داشته باشد. مگر نه آن اســت که »ِإّن َ
َو اْلُمنَکــِر« مگــر نه آن اســت کــه بســیاری از گناهان را )بر اســاس 
قرآن کریــم( نماز منــع می کند؟ ایــن کدام نماز اســت کــه »َتْنَهی 
َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَکِر« است؟ نماز جلوی گناه و بدی را می گیرد؛ 
نمازگــزار یقینــًا معصیــت نمی کنــد، ایــن کــدام نمــاز اســت؟ نماِز 

ایستاده است یا نماز منحرف و َمعَوج و نماز ضعیف و فرسوده؟
گر نماز ایستاده باشد جلوی فحشــا را می گیرد و به ما هم دستور  ا
دادند که نماز را ایستادگی ببخشــید )نماز را ایستاده کنید(؛ این 
گر بخواهد مبارزه  نماِز خوابیده را بلندش کنید که بایستد، چون ا
کند باید بایستد. این ایســتادگی برای آن است که انسان حاالت 
مختلفــی دارد... نیرومندتریــن حــال بــرای انســان در بیــن این 
حاالت یادشــده، حالت قیام اســت )انســان در حالت ایســتاده از 
همه حاالتش نیرومندتر است( آن ایستادگی را که حاوی معنای 
قدرت و توان است از این »قیام« گرفتند؛ وگرنه منظور، ایستادِن 

در برابر نشستن نیست، منظور ایستادگی است...
از این حالت آن »قدرت و نیرو« اخذ شده است ]و[ گفتند: »نماز را 
ایستاده کنید« که نماز بایســتد، چون ما نمی خواهیم شما فقط 

»اقامه« که ریشــه اصلی  اش از ِقوام و قیام اســت، معانی مختلفــی دارد، اما در این جــا به معنی قیام 
در برابر اعوجــاج و انحراف و امثال ذلک اســت کــه از قیام به این معنا، »مســتقیم« و »اســتقامت« و 
امثال  ذلک ساخته می شود. قیام در برابر اعوجاج، قیام در برابر انحراف، قیام در برابر ضعف و مانند 
آن، این قیام به معنای ایســتادن نیســت، ]بلکه[ به معنای ایســتادگی اســت؛ همان طــوری که در 

تعبیرات فارسی گاهی می گوییم »ایستاد« ]و[ گاهی می گوییم »ایستادگی نشان داد...«

که خوشاآنان
دایمدرنمازند

تفسیر یک
 آیه قرآن درباره 

برپادارندگان نماز

آیت اهلل جوادی آملی

ِذیـَن 
َ
»اّل آیـه  از تفسـیر  آملـی در بخشـی  آیـت اهلل جـوادی 

ـا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقـوَن«،  ـاَة َوِمّمَ ُیْؤِمُنـوَن ِباْلَغْیـِب َوُیِقیُمـوَن الّصَ
اقامـه نمـاز را یکـی از اوصـاف متقیـان خوانـده و می گویـد: 
مّتقی کسی است که گذشته از ایمان به غیب، نماز را اقامه کند. اقامه 
نمـاز غیـر از خوانـدن نمـاز اسـت، گرچـه در قـرآن کریم صـاة را به عنوان 

این کـه یکـی از ارکاِن دیـن و افعـال واجـب اسـت بـه مؤمنیـن نسـبت می دهـد، می  فرمایـد: 
این هـا مصّلین انـد: »َعَلـی َصَلَواِتِهـْم ُیَحاِفُظـوَن« و امثـال  ذلـک؛ اّمـا قسـمت مهـّم، مسـئله 

اقامـه نمـاز اسـت. 

در پرتو معنادر پرتو معنا
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یک ذکری داشته باشید به نام یک عبادت صوری و دیگر هیچ. 
]بلکه[ می خواهیم کاری بکنید که با این کار جلوی فحشا گرفته 
گر  گر نماز ایســتاده نباشد، قدرت نهی از فحشــا را ندارد، ا بشود. ا
اَلَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَکِر«، نماز خوابیده آ ن قدرت  »ِإّنَ الّصَ
را ندارد، نماز به  پهلو آرمیده آن حالت را ندارد، نماز ایستاده است 
که می تواند جلوی فحشا را بگیرد، لذا گفته اند: »شما نماز را اقامه 
کنید؛ این نماز را بلند کنید«؛ نه یعنی بایســتد ]بلکه یعنی[ به آن 

ایستادگی بدهید.

   نقش تقوا در قیام نماز/ کعبه، عامل قیام انسان ها
انســان وقتــی می تواند به نمــازش ایســتادگی بدهد کــه خودش 
ایستاده باشد، تا ایمان به غیب نداشــته باشد و اهل تقوا نباشد، 
تــوان آن را نــدارد که زیر بــازوی نمــاز را بگیــرد و نمــاز را بلند کند، 
]نمی تواند[ نماز را ایســتادگی ببخشــد. لذا قرآن کریم ســعی اش 
بر این اســت که به مردم ایســتادگی بیاموزاند؛ وقتــی کِلّ دین را 
اُس  ح می کنــد، می گوید: دین برای آن اســت که »ِلَیُقــوَم الّنَ مطر
ح می کند، آن ها را به  ِباْلِقْســِط« و مظاهِر مهّم دین را هم که مطر
عنوان قیام معّرفی می کند؛ می فرماید: فــالن رکِن دینی برای آن 

است که مردم اهل قیام باشند.
اِس«؛  ِقَیامــًا ِللّنَ خداوند فرمود: »َجَعــَل اهلُل اْلَکْعَبَة اْلَبْیــَت اْلَحَرام َ
ما کعبــه را عامل قیام مــردم قــرار دادیم که مــردم ایســتادگی را از 
کعبــه بیاموزند؛ یعنی کعبــه عامل ایســتادگِی مردم باشــد، مردم 
بایســتند. مهم ترین رکنی کــه در طّی زندگــی و مرگمان، مــا با آن 

روبه رو هستیم این کعبه است...

   اهل  قیام  بودن، شرط اقامه نماز
انسان زمانی می تواند مقیم صالة باشــد که خود اهل قیام باشد؛ 
انسانی که ایســتادگی ندارد، نمی تواند به نماز ایستادگی بدهد. 
گر نماز ایســتادگی نیافت، کاری از این نماز ســاخته نیســت، آن  ا
اَلَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَکِر«، مربوط به صالت قائمه  »ِإّنَ الّصَ
َساُهوَن«  ِذیَن ُهْم َعن َصاَلِتِهم ْ

َ
یَن٭اّل است؛ وگرنه »َفَوْیٌل ِلْلُمَصّلِ

ممکــن اســت انســان نمــاز بخوانــد ]و[ در عیــن حال اســتحقاق 
»ویل« داشته باشــد. پس این که فرمودند: »نماز را اقامه کنید«؛ 
یعنــی ایــن حقیقــت را ایســتادگی ببخشــید. آن ]نمــاز[ می تواند 
جلــوی خیلــی از فســادها را بگیــرد، آن را آن طــوری کــه هســت 
بخوانید، آن طوری که قــدرت دارد، آن طور بخوانیــد. بنابراین 
گر مســئله »قیــام« را در بســیاری از مــوارد به معنای ایســتادگی،  ا
خدای ســبحان بر مــا الزم کرده اســت، ما با داشــتن ایــن حالت، 

نمازی آن چنان باید بخوانیم.

   سّر مشروط  بودن قبولی اعمال به قبولی نماز
...در لسان همه انبیا ســخن از نماز بود و اّولین کالمی که خدای 
سبحان به موسای کلیم)ع( بعد از این که دستور توحید و نّبوت 
ــاَلَة ِلِذْکِری«؛ فرمود: نمــاز را برای  ِقِم الّصَ

َ
داد فرمود ]این بــود[: »أ

یاد مــن اقامه کــن. این حرفی اســت که خــدا به همــه انبیا گفته 
است و ســخن ابراهیم خلیل)ع( این اســت که »خدایا! مرا مقیم 
صالت قرار بده، کاری بکنم که نماز را ایستادگی ببخشم« چون 
گر در جریان محاســبه آمده  از این نماز خیلی کار ســاخته اســت. ا
گر نماز قبول شــد دیگر امور مقبول اســت: »فإن قبلت  اســت که ا

قبل ما سواها و إن رّدت رّد ما سواها« ، ســّرش این است که نماز جلوی فساد را می گیرد. آن نماِز قائم 
است که جلوی فساد را می  گیرد. 

   نشانه قبول  شدن نماز
گر خواســتید ببینیــد نمازی که  کید می کنــد: ...و به مــا گفته اند: ا آیت اهلل جــوادی آملی در ادامــه تأ
گر کســی بعــد از صالت مبتال  خواندید قبول اســت یا نــه، ببینید به فحشــا و منکر مبتال شــدید یا نه؛ ا
گر مبتال به فحشــا و منکر شد، این  به فحشــا و منکر نشــد، خدا را شــکر کند که نمازش مقبول شــد و ا
]شــخص[ بداند نمازش گرچه از نظر فقهی صحیح است ولی مقبول نیســت، زیرا نماز، معّرفش آن 
است که ناهی از فحشا و منکر باشد. این محاسبه است؛ این که گفته اند خودتان را محاسبه کنید: 
»حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا« یکی از مواردش همین اســت که آیا نمازی خواندیم که ناهی از 

فحشا و منکر باشد یا نه؟ نمازمان قبول شد یا نشد؟
این ها جزو اسرار غیب نیست که انسان تا نُمرد نفهمد، غیب خیلی فوق این هاست که انسان بعد از 
موت می فهمد؛ اّما این که آیا نماز او قبول شد یا نه، روزه او قبول شد یا نه، حج او قبول شد یا نه، این 
گر  گر مترّتب شــد معلوم می شود تا یک حّدی قبول شــد؛ وگرنه، نه. ا آثاری که بر آن مترّتب کردند، ا
انسان نماز خواند، بعد آلوده شد، خب مطمئن است که نمازش قبول نشــد، چون نماز آن است که 

جلوی فحشا را بگیرد.

   ارتباط اقامه نماز و اقامه دین
گر نماز این توان را دارد که جلوی هر فحشــا و منکری را بگیرد، مّتقی کــه از قرآن بهره می گیرد، باید  ا
نمازی این چنین را اقامه کند. این در حقیقت اقامه دین اســت، چون نماز ســتون دین اســت ]لذا[ 
گر کســی ســتون را اقامه کرد، خیمه دین هم اقامه خواهد شــد. لذا اّول  چیزی که بعد از این عاَلم از  ا
گر نماز قبول باشد دیگر امور مقبول است: »إن قبلت  انسان سؤال می کنند نماز اســت، برای این که ا
گر قرآن بــرای نماز آثــاری ذکر  گر ســتون دین باشــد، خیمــه دین به پاســت. ا قبل ما ســواها«، چون ا
گر آن آثار را در خود  می کند و نمازگزار آن آثار را در خود ندید، مطمئن اســت که نماز او مقبول نیست و ا

مشاهده کرد، مطمئن است که نماز او مقبول است.

   آثار سلبی نماز
قرآن برای نماز یک سلسله آثار ســلبی ذکر می کند که انســان را شستشــو می کند و یک آثار ثبوتی ذکر 
می کند کــه رهاورد نمازگزار اســت. آثــار ســلبی را بالقول المطلــق در آن آیه معــروف بیان کرد کــه »ِإّن 
ج« به طور تفصیل بیان فرمود؛  اَلَة َتْنَهی َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمنَکِر« و این اصل کّلی را در سوره »معار َالّصَ
ج« آیه 19 به بعد این اســت که »ِإّنَ اِلنَســاَن ُخِلَق َهُلوعًا«؛ هلوع  بودن انسان هم به  در ســوره »معار
ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا« انسان یک فطرتی دارد و یک طبیعتی؛  ــّرُ َجُزوعًا ٭ َو ِإَذا َمّسَ

َ
ُه الّش این است که »ِإَذا َمّسَ

ــاَس َعَلْیَها«؛ یک  ِتی َفَطَر الّنَ
َ
یــِن َحِنیفًا ِفْطــَرَت اهلِل اّل ِقْم َوْجَهَک ِللّدِ

َ
فطرت او حق را می طلبد کــه »َفأ

گر خیری به او رســید ســعی می کنــد آن خیــر را در خود  ع می کنــد و ا طبیعتــی دارد کــه در برابر شــّر، جز
ُه  گر آســیبی ببیند ناله می کند: »ِإَذا َمّسَ ْلَخْیِر« اســت؛ » ا اٍع ِلِ منحصر کند و به دیگری نرســاند، آن »َمّنَ
گر خیری به او برســد ســعی می کند که روزنه خیر را ببندد ]تا[ به دیگری نرســد؛ این  ــّرُ َجُزوعًا«، و ا

َ
الّش

ــُه اْلَخْیــُر َمُنوعــًا« این مربوط بــه طبیعت انســان. کســانی از این طبیعت  مانع خیــر اســت: »َو ِإَذا َمّسَ
ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا  َذاَمّسَ ــّرُ َجُزوعًا٭َوإ ِ

َ
ُه الّش نَســاَن ُخِلَق َهُلوعًا٭ِإَذا َمّسَ می رهند که اهل نماز باشــند: »ِإّنَ اْلِ

یَن« -این مصّلین که به عنوان دوام ذکر شــده اســت، ظاهرًا صفت مشبهه است؛ نه اسم  اْلُمَصّلِ
َ
٭ِإاّل

ع و منع  فاعل و همان معنای استمرار و ثبات را تفهیم می کند- مصّلین کسانی اند که از این خطِر جز
محفوظ اند.

   مصّلین چه کسانی اند؟
ِذیــَن ُهْم َعَلی 

َ
مصّلین نه یعنی کســی که گاهی نماز می خواند ]و[ گاهی نمــاز نمی خواند، ]بلکه[ »اّل

َصاَلِتِهْم َداِئُموَن«. معلوم می شــود این صفت مشــبهه اســت؛ نه اســم فاعل، مصّلی یعنی نمازگزار؛ 
نه نمازگزارنــده؛ مثل »صادق« که صفت مشــبهه اســت؛ یعنی راســتگو؛ نــه راســتگوینده. آن که به 
معنای راســتگوینده اســت اســم فاعل اســت و زوال پذیر؛ آن که صفت مشــبهه اســت معنای ثابتی 
را تفهیم می کند. راســتگو صفت مشبهه اســت؛ غیر از راستگوینده اســت. مصّلی این معنای صفت 
ْمَواِلِهْم َحّقٌ 

َ
ِذیَن ِفی أ

َ
ِذیَن ُهْم َعَلی َصاَلِتِهْم َداِئُموَن٭َواّل

َ
ثابت را تفهیم می کند؛ نه اسم فاعلی را. »اّل
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ــاِئِل َو اْلَمْحــُروِم«؛ معلوم می شــود نمازگزار اهل زکات هم هســت؛ چــه زکات واجب؛ چه  َمْعُلوٌم٭ِللّسَ
زکات مســتحب ]و[ چه زکات مســتحّبی که در مواقع ضرورت می شــود زکات واجب. نمازگزار کســی 
گر  ــُه اْلَخْیُر َمُنوعًا«؛ ا اســت که در مال او حّق دیگران محفوظ اســت؛ این چنین نیســت که »َو ِإَذا َمّسَ
مالی به او رســید، منع کند و نگذارد به دیگران برســد. پس نمازگزار کســی اســت که حــق دیگران در 
ــاِئِل َواْلَمْحُروِم«؛ چه آن کسی که توان  ْمَواِلِهْم َحّقٌ َمْعُلوٌم٭ ِللّسَ

َ
ِذیَن ِفی أ

َ
مال او محفوظ باشــد: »َواّل

سؤال کردن دارد ]و[ چه آن مستمنِد محروِم آبرومندی که اهل سؤال نیست.

   اعطای اهم خیرات به انبیا در نماز
کید می کند و می گوید:  آیت اهلل جوادی آملی در ادامه بر اعطای بهترین خیرات به انبیا در حال نماز تأ
...اما بخش دیگری که مربوط به صفات ثبوتّیه نماز اســت؛ شــما مهم ترین خیری کــه در قرآن به 
انبیا و اولیا رســیده اســت می بینید که در حالت نماز رســیده اســت؛ ]مثــاًل[ در جریان زکرّیــا)ع( وقتی 
خدای ســبحان یحیی)ع( را به او بشــارت می دهــد، در حالــت نماز فرشــتگان بر او نازل می شــوند، 

می گویند: »بشارت باد که یحیایی به تو داده ایم.«
ّنَ اهلَل 

َ
ی ِفــی اْلَمْحــَراِب أ در ســوره »آل عمران« آیه 39 این اســت: »َفَناَدْتــُه اْلَماَلِئَکــُة َو ُهَو َقاِئــٌم ُیَصّلِ

گر در روایات ما آمده  ُرَک ِبَیْحَیی«؛ در این حال فرشتگان بر او نازل شــدند و به او بشارت دادند. ا ُیَبّشِ
است که »المصّلی یناجی رّبه«؛ نمازگزار با خدا مناجات می کند، نشانه هایش در کتاب الهی هست؛ 
در حال مناجات که نزدیک ترین حالی است که بنده با موال دارد در آن حال فرشته نازل شده است و 

بشارت میالد یحیی)ع( را به زکرّیا)ع( داده است.

   نزول آیه والیت درباره امیرالمؤمنین)ع( در حالت نماز
ِذیَن 

َ
ِذیــَن آَمُنوا اّل

َ
ُکُم اهلُل َو َرُســوُلُه َو اّل َما َوِلّیُ گر بهترین مقام که مقام والیت اســت به عنــوان »ِإّنَ ...و ا

ِکُعــوَن« درباره حضرت امیر آمده اســت، در حال صالة بود که  َکاَة َو ُهْم َرا اَلَة َو ُیْؤُتوَن الــّزَ ُیِقیُموَن الّصَ
گــر آن زکات را داد، به برکت خضــوع، مناجات و حــاالت صالتی به این مقام عظیم رســیده اســت.  ا
شاید این زکات و این دادن انگشــتر در غیر نماز این نقش را نمی داشــت، از این که در حال صالة این 
َکاَة َو ُهْم  اَلَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ِذیَن ُیِقیُموَن الّصَ

َ
انگشتر را اعطا کرده است به این درجه واال رسیده است: » اّل

گر در حال نمــاز، زکاتی داده  ِکُعوَن« اقامه صــالة و ایتای زکات به هم آمیخته اســت؛ آن چنان کــه ا َرا
شــود باعث نزول چنین آیه ای خواهد بود. آن حالت خلوصی که در حالت صالة است در حال تغییر 

صالت نیست.

   نماز، عامل بخشایش گناهان/ تمثیل نماز به چشمه
قرآن کریم گناه را »رین« می داند، غبار و چرک می داند؛ می فرماید: هر گناهی که یک انسان تبهکار 
ا َکاُنوا َیْکِســُبوَن« چیزی کــه این »رین« را  َعَلی ُقُلوِبِهم ّمَ  َبــْل َران َ

َ
می کند چرکی اســت بر قلب او: »َکاّل

شست شو می کند نماز است؛ نماز این گرد و غبار را می شوید....
»و تطلقهــا اطــالق الّربــق و شــّبهها رســول اهلل )ص( بالحّمــة«؛ »حّمه« یعنی چشــمه، »تکــون علی 
باب الّرجل«؛ نماز مثل چشــمه ای است در خانه انسان، »فهو یغتســل منها فی الیوم و الّلیله خمس 
مّرات«؛ انسان نمازگزار، مثل آن است که شــبانه روز پنج بار در این چشمه اختصاصی منزلش َغسل 
و ُغسل داشته باشد، »فما عسی أن یبقی علیه من الدرن«؛ »َدَرن« همان »رین« است؛ »درن« یعنی 
 َبــْل َراَن َعَلی 

َ
گر قــرآن، گناه را چــرک و »ریــن« می داند کــه می فرمایــد: »َکاّل چرک، یعنی غبــار. پس ا

ــا َکاُنوا َیْکِســُبوَن«، چیزی که این چرک و غبار را شستشــو می کند نماز اســت. نماز چشــمه  ُقُلوِبِهم ّمَ
است ]و[ دیگر، انساِن نمازگزار آلوده نخواهد بود.

ت
ّ

   ذکر دائم و ذکر موق
این مفســر قرآن کریم در بخشــی از تفســیر آیات ابتدایی ســوره بقره، نماز را ذکر دائم الهــی خوانده و 
می گویــد: ... اقامــه صــالة »ذکــراهلل« اســت، ایتــای زکات هم »ذکــراهلل« اســت؛ اّمــا این ها یــک ذکر 
موّقت اند؛ نماز، شــبانه روز پنج وقت دارد ]پس[ یک ذکر موّقت اســت؛ زکات در ُنه چیز اســت ]پس[ 

یک عبادت موّقت است؛ اّما »ذکراهلل« موّقت نیست که فرمود: »اْذُکُروا اهلَل ِذْکرًا َکِثیرًا«
آیــت اهلل جــوادی آملــی در ادامه با اشــاره به حدیثــی از امــام صــادق)ع( به تبییــن آثار و حقیقــت نماز 
کید می کند: ...امام صادق)ع( فرمود: »إّن العبد إذا صّلی الّصالة فی وقتها و حاَفَظ علیها  پرداخته و تأ
گر کســی نماز را در وقت خواند  ارتفعت بیضاء نقّیة«، این همان تمّثل اعمال است و تجسم اعمال؛ ا

و محافظش بــود و ارکان و شــرایطش را انجــام داد، ایــن نماز باال 
می رود به عنوان یک امِر روشن طاهر؛ »ارتفعت بیضاء نقّیة تقول 
حفظتنی حفظــک اهلل«؛ نماز بــه نمازگــزار می گوید: تــو مرا حفظ 
کــردی، خدا حفظــت کنــد، »و إذا لــم یصّلهــا لوقتها و لــم یحافظ 

علیها ارتفعت سوداء مظلمة تقول ضّیعتنی ضّیعک اهلل« 

   انفاق، راه درمان بخل
وی در بخشــی از تفســیر آیه4 ســوره بقره بــه رابطه انفــاق و تقوا 
اشاره کرده و می گوید: ... خدای سبحان انفاق را یکی از اوصاف 
گــر کســی انفاق نداشــت ایــن ُبعد  برجســته متقیــان می دانــد و ا
تقوایی در او نیست و قهرًا به همین مقدار از معارف قرآن بهره ای 
ندارد، چون قرآن هدایت متقیان اســت و مّتقی کســی است که 
دارای این اوصاف باشــد و یکی از این اوصاف برجســته مســئله 
گر کســی تقوای مالی نداشــت بــه همان  تقــوای مالی اســت که ا

مقدار از درک معارف قرآن محروم خواهد بود.
...مسئله انفاق را از آن جهت که به حسب ظاهر، کمبود و نقص 
اســت، قرآن کریم تحلیل می کنــد که این نقص صــوری، ازدیاد 
معنوی را در بر دارد. گرچه انفاق به حســب ظاهر از دســت  دادِن 
مال اســت؛ اما این مالــی که مــورد انفاق شــد، مانند همــان آبی 
که از نهر گرفته بشــود، فورًا آن جا را خدای ســبحان پــر می کند و 
انســان از آن جهت که طبعًا به دنیا عالقه مند اســت، مــال را که 
وســیله معیشــت می داند دوســت دارد و طبعــًا انســان، بخیل و 
گر خزاین عاَلم طبیعت را هم به انسان بدهند،  ممسک است و ا

این سعی می کند که این خزاین را به خود اختصاص بدهد.
قرآن کریم چون شــفای بیماری هــای درونی اســت، اّول دردها 
را بازگــو می کند، ســپس راه شــفا و درمــان را هم تشــریح می کند؛ 
بــه انســان می گوید »تــو مریضــی«، زیرا طبعــًا ُمْمســک و بخیلی 
ک، مــرض اســت. و ایــن قــرآن کــه شــفای  و ایــن بخــل و امســا
بیماری هاســت، راه درمــان انســان را از این بیمــارِی درونی هم 
بیان می کند، چون قرآن مّدعی است که تمام اوصاف نفسانی را 
درمان می کند و معتقد است انسان طبعًا بخیل است و این بخل 
هم مرض اســت، آن گاه راه درمــان را هم بیان می کند تا انســان 
در اثر تقوای مالی بشــود ســالم از مــرض. اّما این که انســان طبعًا 
ُمْمِسک است و مال دوست، در سوره »اسراء« آیه 100 این چنین 
ْمَســْکُتْم«؛ 

َ
ی ِإذًا أل نُتْم َتْمِلُکــوَن َخَزاِئَن َرْحَمــِة َرّبِ

َ
فرمود: »ُقل َلــْو أ

گر همــه خزاین رحمت حق را شــما می داشــتید، در اثــر آن بخل  ا
کی که داریــد، ســعی می کردیــد به کســی ندهیــد - خواه  و امســا
گر شما خزاین  رحمت های معنوی، خواه رحمت های ماّدی - ا
ک و بخل می ورزیدید،  رحمت حق را می داشــتید، هر آینه امســا

نَفاِق«؛ می ترسیدید تمام بشود.
َ
چرا؟، »َخْشَیَة األ

...در ســوره »اســراء« فرمود: »انســان مریض اســت؛ انســانی که 
طبعــش این چنین اســت، ایــن مریض اســت« ]و[ بــرای این که 
این مرض را درمان کند می فرماید: آنچه در اختیار انسان است، 
خواه جان و خواه مال و خواه علم و سایر کماالت که قابل انفاق 
است، این از یک طرف ماِل خود او نبود ]و[ خدای سبحان به او 
داد )این در آغاِز کار(، در پایان کار هم برای انسان ابدی نیست، 
از انســان می گیرند - چه بخواهد، چــه نخواهد - بیــن آن آغاز و 
این انجام هم انســان مالک نیست، بلکه نماینده مالک است؛ 

مستخَلف است.  
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پیش از آن که به تعریف یا توصیف نماز و نمازگزاران بپردازیم، چند قضیه مربوط 
به یکدیگر را که برای شناخت معنای نماز ضرورت دارند، متذکر می شویم. 

در جاذبیــت کمال، بایســتی بــر یک حقیقت تســلیم شــود 
و در برابــرش بــه زانــو بیفتد و پیشــانی بــرای ســجده به آن 
بر زمیــن بگــذارد؛ ایــن تســلیم و ســجده نــه تنها احســاس 
عمیــق کمال گرایی را بــه بار می نشــاند، بلکه پاســخ عملی 
بــرای چهــار ســؤال اساســی حیــات »مــن کیســتم؟ از کجــا 
آمــده ام؟ بــرای چــه آمــده ام؟ بــه کجــا مــی روم؟« را نیــز بــا 
گر ما  کمال وضــوح درمی یابــد. و باید به یقیــن بدانیم کــه ا
انســان ها در برابر ضد آن کامل مطلق تســلیم نشــویم و سر 
به سجده نگذاریم، باید به شماره خواســته ها و تمایالت و 
وابستگی های وجود خود خدایانی بتراشیم و در برابر آن ها 
تسلیم شــده و به زانو بیفتیم و سر به ســجده بگذاریم! مگر 
این که چنان تخدیر شــویم که حتی توانایی پاســخ به این 
ســؤال ســاده را هم نداشــته باشــیم که ما زنده ایم یا مرده؟ 

هستیم یا نیستیم؟

   به راستی نماز چیست؟
حال بپردازیم به یافتن پاســخ این سؤال که نماز چیست؟ 
نمــاز ایــن حقیقــت واال و ســازنده، ایــن بیان کننــده ُبعــد 
گاهی بخــش جان هــای  بی نهایت گرایــی آدمیــان، ایــن آ
گاهی دربــاره جهانی عاشــق به اختیــار واالی  مشــتاق به آ
انســان ها، چــه نیــازی بــه تعریــف و توصیــف مــا دارد؟! 
ایــن آب حیــات جان هــای زنــده آدمیــان، چــه احتیاجــی 
بــه توضیــح و تفســیر مــا دارد؟ در این جهــان معنــی دار که 
حرکــت تکاملــی آن، بــا تســبیح و ســجده ای کــه خداونــد 
هســتی آفرین به آن نســبت داده اســت: »وهلل یســجد من 
فــی الســماوات و االرض؛ و بــرای خــدا ســجده می کننــد 
همــه آنچه کــه در آســمان و زمیــن اســت،« فقــط بعضی از 
انســان نماها هســتند کــه از ایــن حــرکات تکاملــی )نمــاز( 

بی بهره مانده اند.  
ل  کــه از ایــن سرچشــمه زال کســانی  بــا ایــن حــال، بــرای 
حیــات اطالعی ندارنــد، باید بگوییــم: نماز ماهیتــی دارد و 
مختصاتــی، البته منظــور مــا از ماهیت در این جــا توصیفی 
درباره خــود نماز اســت. برای فهمیــدن ماهیت نمــاز، این 
مقــدار می توانیم بگوییــم: یک موجــود بی نهایت کوچک 
در جاذبه یک موجود بی نهایت بــزرگ در حال معرفت و در 

نهایت آزادی از همه تعلقات مادی.
آن جایگاه کــه این ارتبــاط باعظمت بــر قرار می گــردد، چه 
مســجد باشــد و چه گوشــه ای از کوخ محقر، خواه در پهنه 
دشــت بی کرانه و خواه در البه الی تاریک زمیــن یا در میان 
زیباترین مناظــر دنیا، باری، ایــن ارتباط خــالق در هر کجا 
باشــد، آن جــا رصدگاهــی می شــود بــرای نظــاره بــه کمــال 
کبر« که  بی نهایــت و انجــذاب به آن. نمــاز بــا گفتــن »اهلل ا
آغاز نظاره و جذب شــدن به ســوی پیشــگاه اقــدس ربوبی 
است شروع می شود و با گفتن »السالم علیکم و رحمت اهلل 
ک نعبد و  و برکاتــه« دیــدار ربوبی را کــه در موقــع گفتن »ایــا
ک نســتعین« اتحاد همه انســان های هم قافلــه را در آن  ایا
پیشــگاه شــهود کرده بود، خبــر می دهد. آن حدیث بســیار 
مشــهور و پر محتــوا که می گویــد: »الصلــوه معــراج المومن؛ 
نماز معراج مؤمن است« اشــاره ای به همین توصیف است 

که درباره نماز متذکر شدیم.  

گاهی و آزادی شــخصیت انســانی زندگی کند، نه  گر انســان بخواهد در ایــن دنیا به آ اول: ا
گاه، قطعی اســت که باید برای چنین زندگی، حکمت و هدفی اعال  مانند دندانه ماشین ناآ

گاه را. منظور بدارد، منکر این اصل، اول خود را می فریبد، سپس ساده لوحان ناآ
دوم: اساســی ترین کاری که بــرای تأمیــن زندگی هدف دار ضــرورت دارد، به ثمر رســاندن 
احساس عمیق وابستگی به کمال است که با تســلیم به آن و سر به سجده نهاندن در برابر 
آن، زندگی در هر فعالیت و هر پدیده ای که قرار بگیرد، دارای حکمت و معنای قابل تفسیر 
و توجیه می گردد، زیرا بدیهی است که دانستن حکمت و هستی و هدف زندگی به تنهایی 

غوره جان آدمی را به مرحله انگور دارای شیره نیروبخش نمی رساند.
گیرتریــن و عمیق ترین احســاس  ســوم: بدان جهــت که احســاس لــزوم کمال جویــی، فرا
گــون، در درون بشــر فعالیــت می کند، لــذا هر  اســت که در اشــکال مختلــف و بــا طــرق گونا
انسانی که این احســاس را در قرار گرفتن در جاذبیت کمال حقیقی اشــباع نکند، باید آن را 
در کمال خیالــی و تصنعی به پوچی بکشــاند. در نتیجه بــه آن درجه از زندگــی قناعت کند 

که نام آن را برخی از مشاهیر انسان شناسی، »گوریل باهوش« اصطالح کرده اند!
چهــارم: از قضایای فوق به این نتیجه می رســیم که انســان بــرای قــرار دادن زندگی خود 

برآستانجانان
عالمه محمد تقی جعفری

درآمدی بر شناخت معنای نماز
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انسـان در هندسـه معرفتـی اسـام، خلیفـه اهلل )جانشـین خـدا( اسـت و از ایـن رو 
می توانـد مظهـر تجلـی و ظهـور کمال هـای مسـتخلف عنه و حق تعالـی باشـد 
کـه ایـن امـر، هـم دربـاره فـرد و هـم دربـاره اجتماع انسـانی، صـادق اسـت. خدای 
سـبحان در کنـار تعهـدی کـه در مسـائل اعتقـادی و احـکام فقهی و حقوقی از انسـان گرفته، 
درباره فضایل اخاقی نیز با او پیمان بسته است؛ زیرا اخاق، در سعادت جامعه انسانی 
تأثیـری بنیادیـن دارد و امتـی می توانـد راه سـعادت را بپیمایـد کـه در میـان افـراد آن اصـول 

اخاقـی رعایـت شـود و بـا یکدیگـر گفتـار و رفتـار نیك داشـته باشـند. 

عنــوان یکــی از شــاخص های مهــم جامعــه متعالــی بــه شــمار 
مــی رود کــه عناوینــی چــون؛ حق گویی، راســت گویی، درســت 
و ســنجیده گویی، نرم گویی، ســخن کریمانه، ادب و شــیوایی 

سخن و... را شامل می شود.
ســخن گفتن در میــان مــردم هــر فرهنگــی، بــه عنــوان نمــاد و 
ســمبلی بــرای معرفــی شــخصیت و توانایی فرد شــناخته شــده 
است: »تا مرد سخن نگفته باشــد، عیب و هنرش نهفته باشد« 
در فرهنگ دینی نیز از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار اســت. 
کید  قرآن و ســنت درباره به کارگیــری صحیح و نیکــوی زبان تأ
فراوانی کــرده و در نقطــه مقابــل، از بــه کارگیری نادرســت و بد 
آن باز داشته است. تعابیری چون: »قول حسن«، »قول لّین«، 
»قول کریم«، »قــول معروف«، »قــول بلیغ« و... کــه در آیات و 
روایات بــه کار رفتــه، همگی ناظر بــه اصالح اوصــاف، حاالت و 
روابط فردی و اجتماعی انســان ها؛ هم در زمینه رفتار و کردار و 

هم در زمینه گفت وشنود بوده است.
اساسی ترین ابزار ارتباط انسان با هم نوعان، زبان و گفتار است 
که آموزه های اسالمی چه بســا آن را ریشــه عمده خیرات، شرور، 
روشــنایی ها و تیرگی هــای جوامــع دانســته اســت. نیک گویــی 
و گفتــار نیــک و پرهیــز از بدگویــی و گفتــار زشــت در هــر جامعه و 
فرهنگــی از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و نمــاد مدنیــت، 
پیشــرفت و تعالی مردم ســرزمین با هــر ایده و عقیده ای اســت و 
دربــاره اهمیــت آن در مکتــب اســالم افــزون بــر آنچــه در آیات و 
کید شــده و در ادامه خواهــد آمد، همین  روایات فــراوان بــر آن تأ
روایت بــس که وقتی شــخصی از پیامبــر)ص( پرســید: بهترین 

کارها چیست؟ آن حضرت فرمود: اطعام کردن و خوش گویی.

کــردار. تحقــق و تبلــور  گفتــار و  مجموعــه زندگــی انســان در ســه بخــش جریــان دارد: پنــدار، 
فضیلت هــای اخالقــی و اوصــاف کمالــی در فضــای جامعــه در قالب گفتــار و کــردار افــراد آن نمود 
پیدا می کنــد که طبــق تقســیم بندی حکیــم متأله عالمــه جــوادی آملی دربــاره مهندســی جهان 
هســتی تحت عنوان جهان آرایی و جهــان داری قــرار می گیرد و بخــش پندار که بــه جهان دانی و 
ع نیک گویی به  اصــول عقاید مربوط می شــود، جــای بحثش جداســت. در بخش گفتــار، موضــو

نیکگویی،شاخصمهم
جامعهمتعالیاست

بررسی حق زبان از منظر دین

حجت االسالم والمسلمین دکتر آریانی
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   نیک گویی، حق زبان
ح اســت که  انســان چون ســایر حیوانات، دارای اعضا و جوار
با نظــم خاصی پیکره وجودی او را شــکل می دهند. بی شــك 
هــر یــك از آن اعضــا بــرای هدفــی خــاص آفریــده شــده اند و 
وظیفــه ای ویژه بــرای آن هــا مقرر شــده اســت: »إّن الســمع و 
البصر و الفؤاد کّل أولئك کان عنه مسئواًل« در سایه مسئولیت 
ح، حقوقــی بــرای آن هــا تعییــن  اعضــا و هدفمنــدی جــوار
گردیــده و تجــاوز از حقوقشــان، ظلم شــمرده شــده اســت که 
بایــد روزی بــدان پاســخ داد: »الیــوم نختــم علــی أفواههــم و 
تکّلمنــا أیدیهــم و تشــهد أرُجلهــم بمــا کانــوا یکســبون« بیان 
حقایق، ســخنان نیکو، حفظ و دور نگه  داشتن آن از مطالب 
پرگویــی،  فحاشــی،  غیبــت،  تهمــت،  کــذب،  مســتهجن، 

سخن چینی و نّمامی همه از حقوق اساسی زبان است.
پیامبــر اســالم)ص( الزمه حفــظ حقوق زبــان را طــول صمت 
)سکوت( دانسته اند و در وصیتشــان به امام علی)ع( فرمود: 
»کســی کــه مــردم از زبانــش بترســند، اهــل جهنــم اســت.« و 
نجــات مؤمــن را در حفــظ زبانــش دانســت: »ِنجــاُة الُمؤمــِن 
ِمــن ِحفِظ ِلســاِنه« و نیز فرمــود: »خداونــد زبان را بــه گونه ای 
ح را بــه آن شــدت عــذاب  کــه هیچ یــك از جــوار کنــد  عــذاب 
ننمایــد، صاحبــش گویــد: چــرا چنیــن عــذاب می کنــی؟ به او 
گفته می شود: کلمه ای از تو جاری گردید که به واسطه آن در 

مشرق و مغرب زمین خون هایی به ناحق ریخته شد.«
امــام ســجاد)ع( دربــاره حــق زبــان می فرمایــد: »حــق زبــان، 
گرامی داشتن آن از سخنان زشــت و عادت دادن آن به نیکی 
و ترك کلمــات زایــدی کــه فایــده ای در آن نیســت و نیکی به 

مردم و سخن نیك گفتن در میان آن هاست.«
حاصــل ســخن در حــق زبــان بــا توجــه بــه آیــات و روایــات، 
صداقــت و راســت گویی، دفاع از حــق و پرهیز کامــل از باطل، 
حفظ شــخصیت افراد در شــئون فــردی و اجتماعی بــا زبان، 
تــرك مبالغه گویــی، خالــی بــودن کالم از زوایــد، تــرك هرگونه 
نیش زبــان یــا اهانت بــه دیگــران، هماهنگــی قــول و عمل، 

امید به وصول ثواب و نتیجه اخروی است.

   گفته و گفتار نیک
دســتور اســالم و قرآن کریم دربــاره معاشــرت و رابطــه زبانی با 
توده مردم این اســت که گفته و گفتــار هر دو بایــد زیبا و نیکو 
تی ِهی أحَســن« و»وقولوا ِللّناِس 

َ
باشد: »وُقل ِلِعبادی َیقوُلوااّل

ُحســنا« یعنی انســان الهی بــا مخاطب  خــود؛ هــم باید حرف 
خوب بزند و هم خوب حرف بزند؛ هم ســخن کریمانه بگوید 
و هم کریمانه ســخن بگوید؛ هم زیباترین ســخن ها راداشته 
گر چنین باشــد،  باشــد  و  هم محترمانه و مؤدبانــه بگوید که ا
خ نخواهد  هیچ گاه نزاع و کدورتی میــان دو طرف گفت وگــو ر

داد.
بنابرایــن، آیات یاد شــده ناظــر به ُحســن و زیبایــی در گفته و 
گــر لفــظ و معنا  گفتــار و در محتــوا و روش گفتگوســت؛ یعنــی ا
زیبــا؛ ولــی گفتــار و روش قبیح یــا به عکس باشــد، به دســتور 
قرآن کریم عمل نشده است. افزون بر این، بایستگی رعایت 
ادب و اخــالق نیــک، فقــط در گفتــار نیســت، بلکــه نامه هــا، 
کــرداری را شــامل می شــود،  نقدهــا، نصیحت هــا و هرگونــه 

چنان که مراد از آیه »ما َیلِفُظ ِمن َقوٍل إاّل َلَدیِه َرقیٌب َعتید« این نیست که مالئکه فقط سخنان 
انسان را ضبط می کنند، بلکه انســان هیچ عملی را انجام نمی دهد، مگر آن که فرشتگان آن را 
ثبت می کنند؛ ولی چون بارزترین کار انســان گفتار اوســت، در آیه از آن ها به »قول« تعبیر شده 

است.

   نرم گویی، اصل اولی، و درشت گویی، آخرین دوا
از دیدگاه اســالم، نرم گویی و نیکو ســخن گفتن و از درشت گویی و خشــونت پرهیختن، چنان 
اهمیت دارد کــه به موســی و هارون امر می شــود کــه حتی بــا فرعون بــه نرمی ســخن بگویند: 
»فقوال له قــواًل لّینًا لعّلــه یتذّکر أو یْخشــی« و به رســول مکــّرم )ص( نیز خطاب می شــود: »فبما 
ِإلَی  َســِبیِل  ْدع ُ

ُ
رحمٍة من اهلل ِلْنَت لهم و لــو کنَت َفّظًا غلیــظ القلِب الْنفّضوا مــن حْولك« و نیز: »أ

ْحَســن«. بنابراین، اصل اولی در گفتار 
َ
تِی ِهَی أ

َ
َك ِبالْحْکَمِة َو اْلَمْوِعَظِة الَحَســَنِة َو َجِدْلُهم ِباّل َرّبِ

و ارتباط زبانی با دیگران، نیک گویی و نرم گویی اســت. برخوردهای تند و خشــن از باب: »آِخُر 
واِء الَکــّی« در پایــان مرحله اصــالح و آخریــن دارو در برابــر معانــدان و مزاحمــان خواهد بود  الــّدَ
و خود این نیــز در نگاهــی دقیق، مهــری اســت در جامه قهــر، و مرهمی اســت بــرای درد فرد یا 
جامعه و رأفت و رحمتی اســت در حّق بنده؛ چنان که داغ کردن یا عمل جراحی، احسانی است 
گر بیمار این حقیقت را ادراك کند، خود به ســراغ طبیب می رود و  در حق بیمار؛ به گونه ای که ا

از بریدن و جدا کردن عضو بیمار همچون مرهم نرم استقبال می کند.

   صدقه بودن نیک گویی
صدقه گاهی مادی اســت و گاهی معنــوی. روایاتی که ذیل تفســیر آیه »َقوٌل َمعــروٌف و َمغِفَرٌة 
َخیٌر ِمــن َصَدَقٍة َیتَبُعها أذی« نقل شــده، قول معــروف و نیک گویی را به عنــوان صدقه قلمداد 
کرده است. رســول خدا)ص( فرمود: »نزد خدای ســبحان صدقه ای محبوب تر از سخن نیک 
نیســت.« نیز آن حضــرت فرمود: »بهترین هدیه، ســخن حقی اســت کــه می شــنوی و آن را به 
دیگری انتقال می دهی و می آموزی.« طبق روایات یاد شده، گفتار نیك، نشر دانش و شنیدن 

کلمه حق و تعلیم آن، محبوب ترین صدقه نزد خداوند و بهترین بخشش است.

   بدگویی، آفت زبان
در تفســیر مجمع  البیــان دربــاره اهمیــت زبان چنیــن می گویــد: جهاد گاهی با شمشــیر اســت و 
گاهی با زبان و چه بســا جهاد با زبان رســاتر و کارآمدتر باشــد؛ زیرا دعوت به دین خدا و )ســبیل 
اهلل( نخســت با زبــان اســت، چنان کــه رســول خــدا)ص( فرمود: هــرگاه به دســت تــو بنده ا ی 

ع می کند. هدایت یابد، بهتر است از هر آنچه خورشید بر آن طلو
زبــان از بزرگ تریــن نعمت های خداســت؛ لیکن چون بــا آن گناهــان فراوانی انجــام می گیرد، 
ْن َتُقوُلوا 

َ
ــوِء َو اْلَفْحشاِء َو أ ُمُرُکْم ِبالّسُ

ْ
ما َیأ »قلیُل الِجرم و کثیُر الُجرم« نامیده شــده و طبق آیه »ِإّنَ

َعَلی اهلِل ما ال َتْعَلُمون «، از راه های نفوذ شیطان است. افزون بر آیه گذشته، آیه »و ُقل ِلِعبادی 
ُمبینا«، نیز به  ــیطاَن کاَن ِلإلنساِن َعُدّوا ً

َ
ُغ َبیَنُهم إّنَ الّش یطاَن َینَز

َ
تی ِهی أحَسُن إّنَ الّش

َ
َیقوُلوا اّل

خوبی بر این مطلــب داللت دارد. از قرینه تقابل صدر و ذیل اســتفاده می شــود که بندگان خدا 
باید در ســخن گفتن بهترین شــیوه و زیباترین الفاظ را برگزینند؛ زیرا شیطان در کمین نشسته 

است تا با بدزبانی و بدگویی میان آنان اختالف افکند و شکاف ایجاد کند.

   سخن کریمانه 
جامعه متعالی دارای شاخص های فراوانی اســت که نیک گویی یکی از شاخص های مهم آن 
به شمار می رود. آموزه های قرآنی و روایی از آن به قول معروف، قول حسن، قول لّین و... یاد 
کید دارد که جامعه ای متعالی اســت که در آن انســان متعالی، هم خوب حرف بزند و  کرده و تأ
هم حرف خوب بزنــد، هم کریمانه ســخن بگویــد و هم ســخن کریمانه بگویــد، ضمن این که 
اســالم گرایش به نیک گویی را فطری انســان می دانــد. نیک گویی از اصول بین المللی اســالم 
در مواجهه با هم نوعان اســت؛ بــه گونه ای که قرآن کریــم نرم گویی را حتی با سرســخت ترین 
دشــمنان اصل اولی قرار داده و از آن به صدقه و هدیــه یاد می کند و از برخورد خشــن به عنوان 
آخرین دوا بهره می گیرد. در مقابل، بدگویی یکی از شــاخص های مهم جامعه پســت به شمار 

می آید که مانع بزرگی بر سر راه رشد و تعالی جامعه بشری است. 
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اولیـن جملـه نورانـی خطبـه 86 »ان مـن احـّب عبـاداهلل الیـه عبـدا اعانـه اهلل علی 
نفسه؛ محبوب خداوند آن انسانی است که خداوند او را در شناخت خویشتن و 
سـاختن آن، یاری نموده اسـت.« دربردارنده چند محور بسـیار مهم است. یکی 
مسئله عبد است، یکی مسئله محبت پروردگار مهربان عالم به عبد است. به خصوص که 
در این جـا وجـود مبـارک امیرالمومنیـن)ع( این محبت را، محبت برتر معرفی می کنند؛ یعنی 
اگـر پـروردگار عزیـز عالـم بندگان محبوبـی دارد، در بین این بندگان محبوبش محبوب تر هم 
وجـود دارد و یکـی هـم مسـئله اعانـة حضـرت حـق اسـت، کمـک و یـاری پـروردگار اسـت کـه 

آیـا ایـن کمـک اجبـاری بـه عبد می رسـد یا نه، زمینـه دریافت کمک را عبد فراهـم می کند. 

ایــن کمــک، کمــک ابتدایــی اســت یا پاســخ بــه یــک حرکت 
گــر اجبــاری باشــد و ابتدایی  مثبــت عبد اســت؟ کدام یــک؟ ا
گــر زمینــه جــذب را عبــد فراهــم بکنــد آن چه  چه می شــود و ا
می شــود؟ و آخرین قســمت جمله هم »علی نفســه« است که 
این به چــه معناســت و ایــن »علــی نفســه« جــزو محورهایی 
اســت کــه شــارحان نهج البالغــه در آن حــرف دارنــد کــه ایــن 
»اعانــه اهلل علــی نفســه« یعنــی پــروردگار عالــم ایــن عبــدش 
کبــر وارد بشــود و توان  را کمک می دهد کــه در میــدان جهاد ا
داشــته باشــد با تمایالت، هواها و خواهش هــای غیرمنطقی 
نفــس مبــارزه بکنــد و در این میــدان با کمــک پــروردگار عالم 
پیروز بشــود یا این اعانه پروردگار اعانة به جنود عقل اســت، 
بــرای این که جنــود جهــل را از میدان زندگــی عبد برانــد و دور 
کند و خیمــه حیات عبد فقــط غرق روشــنایی و نورانیت عقل 
شــود؛ البتــه آن عقلــی کــه میــل طبیعــی اش اتصــال بــه حق 

است.
آن عقلــی کــه در تعریــف وجــود مبــارک حضــرت صــادق)ع( 
کتســب بــه الجنــان«  آمــده: »العقــل مــا عبــد بــه الرحمــن وا
این عقــل را خدا کمــک می دهد که با لشــکری کــه از اوصاف 
ویژه اش در اختیار دارد با جهل و جنود جهل بجنگد و سراســر 
کی و معنویــت و نورانیــت کند و انســان را در  زندگــی را غــرق پا
کان عالم و خاصــان عباد حق قرار دهد، یــا نه، منظور  زمره پا

محبوبانخدادردنیا
کسانیهستند چه

درآمدی بر تفسیر خطبه 68 نهج البالغه

 استاد حسین انصاریان
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از »اعانه اهلل علی نفسه« کمک به شناخت نفس است؛ یعنی 
شــناخت وجود خویــش با یــاری پــروردگار انســان، منظــور از 
این نفس، وجود خود انســان باشد، انســان با یاری پروردگار 
خودش را بشناســد که ایــن خودشناســی دری بــرای ورود به 
بســیاری از حقایق و بســیاری از معارف الهیه است. چنان که 
در فرمایش های رســول خدا و امیرالمومنیــن آمده، عرفان به 

نفس، کلید عرفان به حق است.
آیاتــی هــم در قــرآن در ایــن زمینــه وارد شــده اســت. منظــور 
کدام یک از این ســه مســئله اســت؟ امــا درباره محبــت »عبدا 
اعانه اهلل علی نفســه« که چنین عبدی »مــن احب عباداهلل« 
است. از محبوب ترین بندگان حق اســت. در باب محبت به 
نظر می رســد بحث خیلی میدان دارد که چه شرایطی باید در 
انســان جمع بشــود تا محبت خدا را به زلف خــودش گره بزند 
و در جــاده ایــن محبت بــه برتریــن محبوبیت برســد و بشــود 
»احــب عبــاداهلل«. یک نــگاه خیلی گــذرا به چنــد آیــه از قرآن 
کریــم در باب محبــت بیندازیــم و ببینیــم محبوبــان خداوند 
مهربان در دنیا چه کســانی هســتند و این عبادی کــه »اعانه 
اهلل علی نفسه« هستند چه کار کردند که بین محبوبان خدا، 

احب عباد پروردگار شدند.
یحــب  اهلل  ان  »احســنوا  آمــده:  آیــات  از  اول  طایفــه  اّمــا 
المحســنین« نیکــی کنیــد کــه البته بــا توجه بــه روایــات این 
کاّنــک  أنــت عبــد اهلل  رشــته دارد. »االحســان  احســان دو 
خــدا  رســول  امــا  اســت،  حــق  عبــادت  احســان  تراه«یــک 
می فرماید عبــادت به گونــه ای که گویــا معبود را با دو چشــم 
خــود می بینــی. چــون آدم وقتــی در محضــر باشــد، آن هــم 
محضر وجود مقدس حضرت حق، »کاّنک تراه« از یک شــرم 
و حیــا و ادب عظیمی برخــوردار خواهد بود و خــودش را در آن 
محضر ذره هــم نخواهد دید. غرق در آن عظمت خواهد شــد 
و در غرق بــودن در آن عظمــت و آن حال حجب و حیا و شــرم 
حضور، کوچک در برابر عظیم معلوم اســت کــه عبادت را چه 
می کنــد. این یک احســان اســت. احســان دیگر هم احســان 
به عباد پروردگار اســت کــه خداونــد می فرماید: »احســن کما 
احســن اهلل الیــک« بــه مــردم نیکــی کــن چنان کــه خدا بــه تو 
نیکی کــرده. اهل احســان یعنــی آن هایی که عبــادت خوبی 
دارنــد. آن هایــی کــه نیکــی بــه مــردم دارنــد، محبــوب خــدا 

هستند.
طایفــة دوم و ســوم از آیــات: »ن اهلل یحــب التوابیــن ویحــب 
المتطهریــن« با صیغــه مبالغه که طهــارت با توجــه به این که 
در بــاب ثالثی مزیــد رفته طهــارت همه جانبه اســت، طهارت 
نوعــی اســت؛ طهــارت فکــر، طهــارت نیــت، طهــارت عمــل، 
گــروه از محبوبیــن خداونــد توابیــن   طهــارت اخــالق. یــك 
و گــروه دیگــر متطهرین هســتند. توابیــن از گنــاه در می آیند، 
حقیقــی  و  عمقــی  شستشــوی  یــک  بــه  شــروع  متطهریــن 

می کنند.
اما طایفــه چهارم »بلــی من أوفی بعهــده واّتقی« کســی که به 
عهــد خــدا وفــا کنــد و دامــن از هرگناهی حفــظ کند »فــان اهلل 

یحب المتقین«
کــه در  کســانی  الصابریــن«  مــورد دیگــر، »واهلل یحــب  امــا 
ســختی ها، بالهــا، مشــقت ها، تلخی هــا و شــیرینی ها صبــر 

می کنند و دست از دین بر نمی دارند؛ خدا این ها را دوست دارد.
طایفه پنجــم »فــاذا عزمــت فتــوکل« وقتی کــه قصــد کــردی وارد کاری بشــوی، خــدا را وکیل 
خود قــرار بده تــا کار بــه نتیجه برســد. خــودت مســتقاًل وارد کار نشــو و بــه پــروردگار توجه کن. 
گر بدون خــدا بخواهی کار کنــی، خداونــد می تواند تمــام نظام کار  او مسبب االســباب اســت. ا
را در یک چشــم به هــم زدن به هــم بریــزد و کار به ثمــر نرســد. »ان اهلل یحــب المتوکلین« خدا 

تکیه کنندگان بر خودش را و آن هایی را که خدا را وکیل خود می گیرند دوست دارد.
گر بنا شــد بین مردم حکم یــا قضاوت یا  طایفه ششــم »وان حکمــت فاحکم بینهم بالقســط« ا
حکومت سیاســی کنی، با عدالت حکم کن. حکــم تو نه جانب افراط باشــد، نه جانب تفریط. 

»ان اهلل یحب المقسطین«
طایفة هفتم »ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص« جهادگرانی 
که اصاًل نیت فرار در دلشان نیســت، کانهم بنیان مرصوص در مقابل دشمن موضع می گیرند، 

خدا آن ها را به خاطر آن صبر و پایداری، مقاومت و نترسیدن و فرار نکردنشان دوست دارد.
طایفة هشــتم »قل ان کنتم تحبــون اهلل فاتبعونــی یحببکــم اهلل« آن هایی که واقعــًا اقتدا به 
رســول خدا دارند و قدم جــای قــدم او می گذارنــد و از روش زندگــی او در همه زمینه هــا متابعت 

می کنند محبوب خدا هستند.
طایفة نهــم »من یرتــد منکم عــن دینه فســوف یأت اهلل بقــوم یحبهــم و یحبونــه« خطاب به 
گر یک روزی دســت از دین خدا برداریــد، من زمین را خالــی از دینداران  زمان پیامبر اســت که ا
نخواهــم گذاشــت. در آینــده ملتــی را خواهــم آورد کــه عاشــق خــدا هســتند و خدا هم عاشــق 
آن هاســت، چهار خصوصیت هم دارند این ملــت؛ »اذلة علی المومنیــن« فوق العاده در مقابل 
اهل ایمان متواضعند. »اعّزة علی الکافرین«؛ در مقابل کفار ســربلند و شکست ناپذیر هستند. 
»یجاهدون فی ســبیل اهلل« این جــا جهاد مطلق اســت، جهــاد با قلم، جهــاد با زبــان، جهاد با 
مال، جهاد با نفــس، این خصوصیــت آن ملت اســت. »والیخافون لومة الئــم« از مالمت هیچ 
مالمت کننده ای هــم نمی ترســند، نمی هراســند و جــا نمی خورند. این هــا محبوبان پــروردگار 

هستند.
کــه  کســانی هســتند  کــه امیرالمؤمنیــن در ابتــدای خطبــه می فرمایــد، چــه  امــا این هایــی 
محبوب تریــن هســتند؟ این خیلــی مهم اســت و دلیلش هــم تمــام آن چهل وصفی اســت که 
حضرت برایشــان بیــان مــی دارد. ســه جنبــه از اعانــه قابل بررســی اســت؛ یعنــی هــم اعانه بر 
شــناخت خویش و هم اعانــه بر عقل و جنــود عقل بــرای پیروزی بــر جهل و جنــود جهل و هم 

اعانه بر تمایالت و هواها.

   شناخت خویش
انســان بعد از شــناخت ارزش خود، دیگــر بــا غیرخــدا وارد معامله نمی شــود. چون هر کســی با 
غیرخــدا وارد معامله شــود، یقینًا دچار خســارت می شــود، نه ضــرر. معامله با غیرخــدا برای هر 

کسی یقینًا پایانش خسارت است.
در روایات مــا وارد شــده، امیرالمؤمنین هــم در حکمت هــای نهج البالغه دارند کــه ثمن وجود 
شــما بهشــت پروردگار اســت. »لیس ألنفســکم ثمن ااّل الجنة فال تبیعوها اال بها« با غیر عنایت 

خدا و لطف خدا معامله نکنید.
در بعضــی از روایات هم آمده که ثمن بدن شــما بهشــت اســت، ولــی ثمن جانتــان رضوان اهلل 
گر بنا باشد خود را بفروشید، این دوقیمت را برای فروش خودتان لحاظ کنید. بهشت  است. ا

ح است. و رضوان اهلل؛ که هر دو در آیات کتاب خدا قرآن مجید مطر
اّما اعانه بر خودشناســی. خودشناســی یکــی از بهترین دانش ها و علم هاســت و با شــئونی هم 
همراه است. آیاتی درباره ترغیب به خودشناسی و زمینه خودشناسی داریم که برای نمونه به 

چند مورد اشاره می کنیم:
نمونه اول، آیــات 30 و 31 ســوره مبارکه ذاریــات: »و فی االرض آیــات للموقنیــن« در این زمین 
نشــانه هایی اســت برای کســانی که جاده یقین را طی می کنند، یا االن در حال یقین هستند و 
این نشــانه ها و عالئم، جهتشــان به طرف پروردگار مهربان عالم اســت. هر گیاهی که از زمین 

روید / وحده ال شریک له گوید.
گوش می خواهد تا تســبیح موجودات را بشــنود و چشــم می خواهــد تا جهت گیــری موجودات 
را به طــرف وجــود مقدس حضــرت حــق ببیند کــه این آیــات و نشــانه ها، نشــانه بــر خالقیت، 

اندیشه
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ربوبیــت، حکمــت و توحیــد پــروردگار اســت، چــون حضــرت 
حــق اوصافــش در وجــود مخلوقــات بــه تناســب مخلوقــات 
جلوه گــر اســت. مــا یــک درخــت را می بینیــم، می بینیــم کــه 
ک مــرده و از  قدرت خــدا در ایــن درخــت جلوه گــر اســت. از خا
دانه بســته این درخت را به وجود آورده، قدرت حق را نشــان 
می دهد. درخت، ربوبیت حــق را که جنبه پرورشــی پروردگار 
اســت نشــان می دهد. درخــت بــا اســتحکام وجــودش، قد و 
انــدازه و ریشــه اش، حکمــت حــق را نشــان می دهــد. توحید 
حق را هم نشــان میدهد. »لــوکان فیهما آلهه ااّل اهلل لفســدتا« 
گــر دو خدا بود، فســاد ایجاد می شــد، امــا سراســر عالم صالح  ا
اســت و درســتی. بعــد می فرمایــد بعــد از زمیــن »و فــی االرض 
آیــات للموقنیــن * و فــی انفســکم افــال تبصــرون« ایــن آیــات 
مــن در وجود خود شــما هم جلوه گر اســت. علم مــن، حکمت 
من، قــدرت مــن، رحمانیت مــن، عدل مــن، رحیمیــت من، 
شــما هر جزئــی از وجــود خــودت را نگاه کنــی »من آیــات اهلل« 
یک ســلول، یــک دانه مو، یــک ناخــن خــودت را مطالعه کن 
و بشــناس وقتی که شــناختی، دیگر تکلیفت روشــن می شود 
که دیگر با چه کســی باید معامله کنی. راهت معلوم می شــود 
که به چه مقصــدی باید حرکت کنی. بشــناس خــودت را. »و 
فی انفســکم افالتبصرون« اســتفهام ظاهرًا در این جا انکاری 
باشــد، یعنــی می دانیــد کــه چــه خبــر اســت؛ خبــر داریــد کــه 

وجودتان چه ترکیبی از ظاهر و باطن است.
نمونــه دوم، آیــه 53 ســوره مبارکــه فصلــت. »ســنریهم« این 
یکی از آیات غیبی قرآن اســت؛ یعنی زمانی این آیه نازل شده 

که این ابــزار اصاًل در عالم نبوده، تلســکوپ و میکروســکوب نبــوده، ســفرهای فضایی نبوده، 
کِز رصدِی بســیار مهم جهانی نبوده تا بتوانند کهکشان هایی  عکســبرداری ها نبوده و این مرا
که میلیون ها ســال نوری با زمین فاصله دارند را با آن دوربین ها و عدســی های بســیار ضخیم 
رصد کنند. لذا پروردگار خبر از آینده می دهد که همین زمان است. »سنریهم آیاتنا فی االفاق« 
ع است؛ یعنی در آینده نشــانه های خودم را در اطراف عالم هستی »و  خود »نریهم« فعل مضار
فی انفســهم« و در وجود خود انسان ها ارائه می دهم، نشــان می دهم. خیلی عجیب است که 

کبر وجود، کنار آفاق ذکر شده است.  أتزعم انک جرم صغیر / و فیک انطوی العالم اال
خود تو یک عالــم بزرگ و بزرگ تر هســتی. بــرای چه آیاتــم را در آفــاق و در وجود خــود بندگانم 
کلت الســمکة حتی  نشــان می دهم. غایتش این اســت. »حتی« حتی بــرای غایت می آیــد. »ا
رأســها«؛ حتی یعنی دیگر آن مغیی را در غایت قــرار دادن. »حتی یتبین لهم انــه الحق« تا حق 

بودن وجود مقدس برای همه آشکار شود و در مقابل چشمشان قرار بگیرد. 
برای خودشناســی این دو آیه را به عنوان نمونه خواندم که خدا اصرار و ترغیب و تشــویق دارد 
ح شــود که این ســؤاالت  بر خودشناســی. حــاال برای خودشناســی کامــل، پنج ســؤال باید مطر
بســیار مهم اســت و به نظر می رســد که ایــن ســؤاالت از زمانی کــه انســان وارد کره زمین شــده 
ح بــوده. خیلی ها هم به این پنج ســؤال جــواب دادند، اما تنها جــواب کامل و  در درونش مطر

جامع، جواب وحی، انبیا و ائمه طاهرین است که همه جانبه انسان را می شناسند.
سؤال اول: کیســتم؟ یعنی من چه جایگاهی دارم و چه کسی هســتم و چه هستم؟ باید خود را 
کی ام.  بفهمم. جزو کدام گروه از موجوداتم. حیوانم. غیر حیوانم. مال عالم دیگر هســتم. خا
عرشــی ام. فرشــی ام. جایگاهم را بشناســم. کیستم. ســؤال دوم: از کجایم؟ و ســؤال سوم: به 

کجا آمده ام؟ سؤال چهارم: برای چه آمده ام؟ و سؤال پنجم: به کجا می روم؟
کیستم؟ یعنی دارای چه جایگاهی هستم، از کجایم؟ یعنی مبدأم کجاست، به کجا آمده ام؟ 
یعنــی ظرفــم االن چــه ظرفی اســت، برای چــه آمــده ام؟ یعنــی چــه مســئولیتی دارم و بــه کجا 

می روم؛ یعنی عاقبتم چه خواهد شد.  
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از دیـدگاه قـرآن کریـم، محّبـت خـدا و اولیـای خـدا نیرومندتریـن انگیـزه ای اسـت 
گناهـان و جاذبه هـای منحرف کننـده بـه انسـان اسـتقامت،  کـه در برابـر همـه 
ایسـتادگی و پایداری می دهد تا بر آن ها پیروز و مسـلط شـود و در این راسـتا راه 
سـاده تحصیـل ایـن محّبت هـا، اندیشـیدن درباره نعمت هـا، لطف ها و توجهاتی اسـت که 

بـه انسـان مبـذول داشـته اسـت. 

در درجــه دوم، محّبــت شــدید بــه غیــر خــدا می توانــد مانــع 
محّبت خدا و عامل خودداری از عمل به وظایف الهی شــود. 
بر این اســاس، حّد نصابی برای محّبت خدا تعیین شــده که 
الزم اســت محّبــت انســان بــه خدا بــر محّبــت وی نســبت به 
اشــیای دیگــر غالــب باشــد. محبــت مخلــوق هیــچ گاه نباید 
مؤمن را از عمل بــه مقتضای محّبــت خالق بــازدارد. محّبت 
به غیــر خدا آثــاری دارد کــه در مــواردی با آنچه کــه مقتضای 
محّبت خداســت، متعارض و غیر قابل جمع است و چنان که 
در این مــوارد محّبت غیر خدا شــدیدتر باشــد، محّبــت خدا را 
ضعیف تر و آثــار آن را معــدوم می کنــد: »و هنگامــی که خدای 
یگانه یــادآوری شــود، دل های کســانی کــه ایمان بــه آخرت 
ندارند درهم شود و هنگامی که کسانی جز او یادآوری شوند، 

در این هنگام آنان دل خوشی یابند.« )زمر، 45(
به هر حال باید مواظب باشــیم تا مبادا نســبت بــه مخلوقات 
آن چنان دلبستگی شــدید پیدا کنیم که محّبت خدا را در دل 
ما ضعیف و به تدریج ایمان ما را ســلب کند و چه خوب اســت 
که انســان دوســتان خود را نیز از میــان افراد صالح و شایســته 
برگزینــد تــا زمینــه ای بــرای چنیــن تعارضی بــه وجــود نیاید؛ 
چون این گونه افراد هیچ گاه از کسی تقاضای انجام معصیت 
نمی کننــد و راضــی نمی شــوند عملــی بر خــالف خواســت خدا 
اّتفاق افتــد؛ امــا محّبت به کســانی کــه از ایمان و شایســتگی 
کافی برخوردار نیســتند، چنیــن خطرهایی را ممکن اســت در 
برداشته باشــد، ولی نهایتًا الزم است تعّلق را از هر چیز دیگری 
غیر از خدا کم کنیم و تا آن جا پیش رویم که تعّلقی جز به خدا 
و آنچه که مربوط به اوســت از آن جهت که مربوط به اوست، 

در دل ما باقی نماند.
افعال الهی که جلوه هایی از صفات الهی هســتند، در صورتی 
ک انســان قرار گیرند، آثــار ویژه ای در  که مورد شــناخت و ادرا
دل و روان و ســپس در عمــل و رفتــار وی پدیــد می آورنــد و از 
گونی دارند، به این معنا  آن جا که افعال الهی چهره های گونا
کــه مفاهیم مختلفــی از آن هــا انتزاع می شــود و بــا زمینه های 
مختلــف روحــی انســان ارتبــاط پیــدا می کننــد، بــه تناســب 
ح  آن ها صفــات و افعال اخالقی متعــّددی در ایــن زمینه مطر

می شود. 

بــرای انســان هایی کــه بــه فکــر صعــود و تعالــی هســتند، زمینه هــای بســیاری بــرای اندیشــه 
وجود دارد که الزم اســت فکر خویــش را در آن ها بــه کار گیرند. کســانی که معرفتشــان کامل تر 
و روحشــان لطیف تــر اســت، باید دربــاره حضــور خداونــد بیندیشــند و توجــه خویــش را به این 
گاهی دارد، متمرکز کنند. چنان که خداوند خود  حقیقت که او ناظر است و به همه کارهای ما آ

گاه است.« )آل عمران، 53( فرموده است: »خدا به آنچه عمل می کنید، آ
همچنین الزم اســت درباره نعمت های عظیم و بی حد و حصر خداوند بیندیشــیم تا محّبت او 
را در دل هایمان ایجاد کند و آن را بیفزاید. راه ساده تحصیل این محّبت ها، اندیشیدن درباره 
نعمت ها، لطف ها و توجهاتی اســت که به انســان مبذول داشته اســت. در یک حدیث قدسی 
آمده اســت که خدای متعال خطاب به حضرت موســی فرمود: »مرا در دل خلق محبوب کن و 
چنان کن که آنان مرا دوست بدارند. موســی از خداوند پرســید: چگونه؟ و خداوند در پاسخ به 

او فرمود: نعمت های مرا یادآوری شان کن و مورد توجهشان قرار بده.«

 موانعی برای محبت خداوند
ع محّبت اســتقاللی بــه غیر  دربــاره موانــع محبــت الهی نیــز بایــد گفــت: در درجــه اول، هــر نــو
خدا، مزاحم با محّبــت خدا خواهد بــود »خداوند بــرای هیچ کس بیــش از یــک دل در درون او 
گر کســی بخواهد دلش منحصــرًا جایگاه محّبت خدا باشــد و  قرار نداده اســت.« )احــزاب، 4( ا
محّبت غیر خدا در دل او معارض با محّبت خدا نباشــد، باید این حقیقــت را درک کند که هیچ 
ع اســتقاللی از خــودش ندارد؛ هر کمالــی و هر جمالــی در هر جایی که  موجودی جز خدا هیچ نو

هست، در واقع از آن اوست و عاریتی در اختیار اشیای دیگر است.

چگونه
محبوبخداوندشویم؟

زهرا اجالل
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قـارون بـن یصهـر از بنی اسـرائیل و از نزدیـکان حضـرت موسـی)ع( بـوده اسـت. 
)پسرعمو یا پسرخاله او( چنین به نظر می رسد قارون در نزد فرعون مقام عالی 
داشـت؛ بـه نقلـی هامـان، وزیـر فرعـون و قـارون خزانـه دار وی یـا عامـل و کارگـزار 
فرعـون بـر بنی اسـرائیل بـوده اسـت. لغت شناسـان بـرای لفـظ قـارون معنـی خاصـی ذکـر 
نکرده انـد، بـه گفتـه بعضـی از آنـان ممکـن اسـت وجـه تسـمیه اش بـه خاطر این باشـد کـه او 

قریـن )نزدیـک( فرعـون بـوده اسـت. 

 قارون در قرآن 
نام قارون 4 بار در ســه ســوره از قرآن آمده اســت. در بخشــی از 
آیات ســوره قصص ســخن از درگیری بنی اســرائیل با این مرد 
ثروتمنــد و ســرکش بــه میــان آمــده، قارونــی کــه مظهــر ثروت 
آمیختــه بــا کبــر و غــرور و طغیان بــود. حضــرت موســی)ع( در 
طول زندگی خود با ســه قدرت طاغوتــی تجاوزگر مبــارزه کرد: 
فرعون که مظهر قدرت حکومت بــود و قارون که مظهر ثروت 
گرچه  بود و ســامری که مظهــر صنعت و فریــب و اغفال بــود. ا
مهم ترین مبارزه موســی)ع( با قدرت حکومت اســت، ولی دو 
مبــارزه اخیر نیز بــرای خود واجــد اهمیت و حــاوي درس های 

آموزنده و بزرگ است.
گاهــی، معلومــات قابــل توجهی از  قــارون از نظر اطالعــات و آ
تــورات داشــت، نخســت در صــف مؤمنــان بــود، ولــی ضعف 
ایمــان، غــرور، ثــروت و کمــی ظرفیــت، او را بــه آغــوش کفــر 
کشانید. قرآن درباره ثروت قارون چنین می گوید: »ِإَنّ َقاُروَن 
َکاَن ِمن َقْوِم ُموســَی  َفَبَغی  َعَلْیِهــْم َو َءاَتْیَنــاُه ِمَن اْلُکُنــوِز َما ِإَنّ 
ِة...؛ قارون از قوم موسی)ع(  ْولِی اْلُقَوّ

ُ
 ِباْلُعْصَبِة أ

ُ
َمَفاِتحُه َلَتُنوأ

بود، اما بر آنان ستم کرد، ما آن قدر از گنج ها به او داده بودیم 
که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود...«

کلیــد  »مفاتــح«  از  مــراد  گفته انــد:  مفســرین  از  بعضــی 
خــود  »مفاتــح«  قائلنــد،  دیگــر  برخــی  گنجینه هاســت، 
گنجینه هاســت. به هر حال منظور هر کدام که باشــد گویای 
ثروت فراوان قارون اســت. در میان بنی اسرائیل افراد متعهد 
و دلســوزی بودند که از تکبر و مال انــدوزی او بر حال خودش 
و دیگــران نگــران بودنــد و در صــدد نصیحتــش برآمدنــد و 
در چندیــن مرحلــه بــه انــدرز او پرداختنــد: »ِإْذ َقــاَل َلــُه َقْوُمــُه 
ْح ِإَنّ اهلَلَّ اَلیُحــُبّ اْلَفِرِحین؛ )به خاطــر آورید( هنگامی را  اَلَتْفَر
که قومش بــه او گفتنــد: این همه شــادی مغرورانــه مکن که 

خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد.«
اَر ااَلِخــَرَة َواَل َتنَس َنِصیَبــَک ِمَن  »َواْبَتــِغ ِفیَمــا َءاَتئــَک اهلَلُّ الــَدّ
ْنَیــا؛ و در آنچــه خــدا بــه تــو داده، ســرای آخــرت را بطلب و 

ّ
الُد

بهره ات را از دنیا فراموش مکن.« 
ْحَســَن اهلَلُّ ِإَلْیــَک؛ و همان گونه که خــدا به تو 

َ
ْحِســن َکَمــا أ

َ
»َوأ

ْرِض ِإَنّ اهلَلَّ 
َ
نیکی کرده، نیکــی کــن.« »َواَل َتْبِغ اْلَفَســاَد فــِی اأْل

اَلیُحــُبّ اْلُمْفِســِدین؛ و هرگــز در زمیــن در جســتجوی فســاد 
مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد!« 

وِتیُتُه َعلَی  ِعْلٍم ِعنِدی؛ گفت این 
ُ
َما أ اما او در پاسخ گفت: »َقاَل ِإَنّ

ثروت را به وســیله دانشــی که نزد من است، به دســت آورده ام.« 
برخی، علم او را به کاردانی و مهارت تفسیر کرده اند، برخی دیگر 
از مفســران این علم را چند چیز می دانند: علم تورات، علم انواع 
تجارت و کشاورزی و سایر مکاسب و علم کیمیا. ادامه داستان، 
خ کشــیدن ثروت به مردم و حســرت خوردن عــده ای بر این  به ر
ِذیــَن ُیِریُدوَن 

ّ
َج َعلــَی  َقْوِمِه فِی ِزیَنِتــِه َقاَل اَل دارایی اســت: »َفَخَر

ُه َلــُذو َحٍظّ عظیم؛  وتــِیَ  َقاُروُن ِإَنّ
ُ
ْنَیا َیاَلْیــَت َلَنا ِمْثَل َما أ

ّ
اْلَحَیوَة الُد

آراســته به زیورهای خود به میان مردمش آمد. آنان که خواستار 
زندگی دنیوی بودند. گفتند: ای کاش آنچه به قارون داده شده 
ما را نیز می بود، که او سخت برخوردار است.« این آیه ما را به این 

امور رهنمون می کند:

کهقارونراغلطهاداد
سودایزراندوزی

بازخوانی داستانی از قرآن

علی محمودی
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1. ثروتمنــدان دوســت دارنــد کــه زینــت و آرایــش و امکانــات 
خ مــردم بکشــند؛ بــه همیــن جهــت  گــون خــود را بــه ر گونا
کاخ های بلند و آراســته برای خود می سازند و هنگام آمدن به 
کیزه و وســایل  میان مردم با زیب و زیــور و با لباس های نو و پا
ســواری زیبا می آیند؛ و این هــا )اغلب( برای برتــری فروختن 

به توده مردم و محرومان است.
2. مــردم ظاهربیــن، دلباختــه احــوال ظاهــری ثروتمنــدان 
می شــوند و آرزو می کنند کــه همچون آنان مال دار باشــند، به 

همین جهت آرامش روحی خود را از دست می دهند.
3. دلباختــگان، دوســتدار زندگــی دنیــوی و امــور ماّدی اند و 
می پندارند ثروتمنــدان دارای بختی بلندنــد، لیکن مؤمنانی 
کــه خواســتار چیزهــای ناپایدار نیســتند، بــه ایــن ثروت ها به 

عنوان هدف نهایی هستی انسان نمی نگرند.
در حقیقــت در این جــا کــوره عظیــم امتحــان الهــی داغ شــد، 
از یک ســو قــارون در وســط کــوره قــرار گرفتــه و بایــد امتحان 
دنیاپرســتان  دیگــر  ســوی  از  و  بدهــد  را  خــود  خیره ســری 
گــرد ایــن کــوره قــرار گرفته انــد. ولــی در  بنی اســرائیل در گردا
مقابــل ایــن گــروه عظیــم، گــروه اندکــی عالــم و اندیشــمند، 
پرهیزگار و باایمان که افق فکرشــان از این مسائل برتر و باالتر 
بــود در آن جا حاضــر بودند، کســانی که شــخصیت را بــا معیار 
زر و زور نمی ســنجیدند، کســانی که بر این گونــه نمایش های 
مسخره همیشــه لبخند تمســخرآمیز می زدند و این مغزهای 
وُتوْااْلِعْلــَم َوْیَلُکــْم 

ُ
ِذیــَن أ

ّ
پــوک را تحقیــر می کردنــد. »َو َقــاَل اَل

 
ّ

ِإاَل ئَهــا 
ّ

ُیَلَق اَل  َو  َصاِلًحــا  َعِمــَل  َو  َءاَمــَن  َمــْن  َخیٌرِلّ اهلَلِّ  َثــَواُب 
ابــُرون ؛ امــا دانش یافتــگان گفتنــد: وای بــر شــما. بــرای  الَصّ
آن هــا که ایمــان می آورنــد و کارهای شایســته می کننــد ثواب 

خدا بهتر است و بدین ثواب جز صابران نرسند.« 
از میــان همــه قابلیت های نیکــو و برجســته، در این جــا قرآن 
تنها بر »علــم« تکیه می کند، چــرا که علم، خمیرمایه و ریشــه 
ایمان، استقامت و عشق به ثواب الهی و سرای آخرت است. 
وُتوااْلِعْلَم« پاســخ کوبنده ای است به قارون 

ُ
ِذیَن أ

ّ
تعبیر به »اَل

کــه خــود را عالــم می دانســت، قــرآن می گویــد: »عالــم این ها 
هستند که افق فکرشــان این چنین بلند است، نه تو خیره سر 
و مغــرور!« و بــه ایــن ترتیب باز هــم می بینیــم که ریشــه همه 

برکات و خیرات به علم و دانش حقیقی بازمی گردد.
به هــر حــال، خداوند بــرای هدایــت ایــن متکبر دنیاپرســت، 
پیامبــر زمانــش )حضــرت موســی علیه الســالم( را به ســویش 
ْرَســْلَنا 

َ
أ »َوَلَقــْد  می فرمایــد:  قــرآن  کــه  همچنــان  فرســتاد، 

ِبیٍن ِإلــَی  ِفْرَعــْوَن َو َهاَمــاَن َو َقاُروَن  ُموســَی  َباَیِتَنــا َو ُســْلَطاٍن ُمّ
اب؛ ما موســی را با آیــات خود و دلیل روشــن 

ّ
َفَقاُلــوْا َســاِحٌر َکــَذ

فرســتادیم بــه ســوی فرعــون و هامــان و قــارون، ولــی آن هــا 
گفتند: او ساحری بسیار دروغگوست.« 

موســی)ع( از او زکات می خواهــد، ولــی قارون ســر بــاز می زند 
و مردم را علیــه او می شــوراند و زنــی را برای اتهــام به حضرت 
نبــی خــدا  بــه  زنــا  تــا نســبت  موســی)ع( تحریــک می کنــد 
بدهــد، ولی اتفاقــَا آن زن قــارون را رســوا می کند، لــذا حضرت 
موســی)ع( از خــدا می خواهد تــا عذاب خــود را بر قــارون نازل 

کند.

 سرانجام قارون
ْرَض َفَمــا َکاَن َلُه ِمن ِفَئــٍة َیْنُصُروَنُه 

َ
»فَخَســْفَنا ِبِه َو ِبَداِرِه اأْل

کَاَن ِمــَن اْلُمنَتِصِریــن؛ ســپس مــا، او و  ِمــن ُدوِن اهلَلِّ َو َمــا 
خانــه اش را در زمین فــرو بردیم و گروهی نداشــت کــه او را 
در برابــر عــذاب الهی یــاری کننــد و خــود نیز نمی توانســت 

خویشتن را یاری دهد.« 
کت است که آیا در  ع حادثه ســا البته قرآن در ذکر محل وقو
مصر بوده یــا صحرای ســینا؟ از روایات و تفاســیر برمی آید، 
محل زندگی بنی اســرائیل صحرای ســینا بوده اســت و نیز 
طبق آیــات، او کاخ مجللی داشــته، بنابراین شــاید حادثه 

خ داده است. در مصر ر
داســتان قارون )ســمبل ثروتمنــد مغرور( روشــنگر این 
گاه انســان  کــه غــرور و مســتی ثــروت،  حقیقــت اســت 
خ کشــیدن  را بــه انــواع جنــون می کشــاند؛ جنــون بــه ر
تحقیــر  از  لذت بــردن  جنــون  دیگــران،  بــه  ثــروت 
تهی دســتان و بــاز همین غرور و مســتی و عشــق بی حد 
گاه ســبب می شــود که دســت به  و حصر به زر و ســیم، 
مقابــل  در  بزنــد؛  گناهــان  ننگین تریــن  و  زشــت ترین 
کنــد و به مبــارزه و ســتیز با حق  ک خــدا قیام  پیامبــر پا

و حقیقــت برخیزد.
از امام صادق)ع( نقل شده است: »...بزرگ ترین فساد آن 
اســت که آدمی از وضع خود راضی باشــد و از خداوند غافل 
شــود، این حالت از حــرص، تکبر، خودخواهــی و فرورفتن 
در آرزوها و هوس هــا پدید می آید، همان گونــه که پروردگار 

در داستان قارون بیان داشته است.«
خداوند متعــال در قرآن مجیــد درباره قــارون می فرماید: 
ْرِض ِإَنّ اهلَلَّ اَلیُحُبّ اْلُمْفِســِدین « 

َ
»َواَل َتْبــِغ اْلَفَســاَد فــِی اأْل

و این خصلت هــای پلیــد در قارون وجود داشــت. ریشــه 
کــردن مــال  همــه ایــن صفــات از محبــت دنیــا و جمــع 
به دســت می آیــد، هواپرســتی و پیــروی از نفــس موجب 
می شــود که این خوی های زشــت در انســان پدید آیند و 
آدمی از هوای نفس پیروی کند و دنبــال هوس ها برود. 
مال پرســتی، دنبال آمــال و آرزوها رفتن، شهوت پرســتی 
و اظهــار خوشــوقتی از ســتایش و تعریف دیگــران از خود، 
موجب می شود که آدمی در دام شــیطان گرفتار شود و در 
راه او گام بــردارد و همــه این ها حاصل غفلــت و فراموش 
کــردن خداســت. عــالج همــه ایــن دردهــا آن اســت کــه 
انسان جامعه فاســد را ترک کند، از گرایش به دنیا دست 
باز دارد، خود را از عادات ناپســند خالص کند، شهوت ها 
و هوس هــا را از خود دور کند، به ذکر خدا مشــغول شــود و 

طاعت خدا را گردن نهد.
این مطلــب را بــا بیانــی نورانی از حضــرت رســول)ص( به 
پایــان می بریــم: »هرکــس لباســی بپوشــد و در آن بــه خــود 
خ فرو بــرد، آن گاه  بالیدن گیــرد، خداونــد او را بــه کنــار دوز
همدم قارون گــردد چرا که قارون اول کســی بــود که تبّخر 
کرد و فخــر فروخت، پس خــدای متعــال او و ســرایش را به 
زمین فرو بــرد. هرکس تکبر کند، پس بــه تحقیق با خدا در 

کبریائی اش ستیز کرده است.«  

داستان قارون 
روشنگر این حقیقت 

است که غرور و 
مستی ثروت، گاه 
انسان را به انواع 
جنون می کشاند؛ 

جنون به رخ کشیدن 
ثروت به دیگران، 

جنون لذت بردن از 
تحقیر تهی دستان 
و باز همین غرور 
و مستی و عشق 
بی حد و حصر به 

زر و سیم، گاه سبب 
می شود که دست 

ین و  به زشت تر
ننگین ترین گناهان 

بزند؛ در مقابل پیامبر 
پاک خدا قیام کند 
و به مبارزه و ستیز 
با حق و حقیقت 

برخیزد
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لغت شناسـان در معنای احتکار سـه امر را معتبر دانسـته اند: گردآوری کاال، اعم از 
مـواد غذایـی و غیـر آن، نگه داشـتن و امتنـاع از فـروش، انتظـار و امیـد گرانـی نـرخ. 
امـام خمینـی در تعریـف احتـکار فرمودنـد: حبـس و نگهـداری مـواد غذایـی بـه 
امیـد و انتظـار گرانـی در نـرخ. بنابرایـن تنهـا تفاوت معنـای لغوی و تعریفی که حضـرت امام 
از احتـکار دارنـد ایـن اسـت کـه بسـیاری از لغت شناسـان، احتـکار را منحصـر در آذوقـه و مـواد 

غذایـی نمی داننـد، ولـی حضـرت امـام آن را منحصـر در طعـام می داننـد.

است و احتکار و امتناع از فروش آن جایز نیست.
در دیــدگاه امــام خمینــی)ره( برخــالف نظــر برخــی از فقهــا، 
اضطــرار در خوف از تلــف نفس منحصر نیســت، بلکه شــامل 
کســی که خوف از مرض یا ضعف شــدید و یا طوالنی شدن آن 
را دارد و یا خوف از دست دادن مال فراوان و معتنابه دارد و یا 

بر عرض و آبرو و یا ناموس خویش ترسان است، نیز می شود.
از دیــدگاه امام خمینــی)ره( قیــد زمــان و خرید کاال)شــراء( در 
صدق احتکار منهی عنه معتبر نیســت و مقتضای بســیاری از 
روایات حرمت احتکار به طور مطلق اســت؛ چه کاالی حبس 
شده از طریق خرید به دست آمده باشــد، چه از هر راه دیگری 
مثــل زراعــت، ارث و هبــه و ماننــد این هــا. بســیاری از فقها و 
به خصوص فقهــای معاصر و حضرت امــام خمینی)ره( قائل 
به حرمــت احتکارنــد. در مقابــل، گروهــی از فقهــا مخصوصًا 
قدمــای از آنــان ماننــد شــیخ مفیــد و شــیخ طوســی قائــل بــه 

کراهت احتکارند.
اختــالف فقهــا در حرمــت یــا کراهــت احتــکار در فرضی اســت 
کــه حبــس و انبــار مــواد غذایــی در فصــل کمیابــی آن باشــد 
و یــا موجب نایاب شــدن آن شــود و مردم بــه آن مــواد غذایی 
محتاج باشــند و بذل کننده و یا فروشنده دیگری به حد کافی 
نباشــد. در این کــه چــه اقالمــی احتکارشــان جایــز نیســت، از 
ســوی فقها نظریات مختلفی ارائه شده اســت که می توان به 
طور خالصــه آن را بــه دو گــروه کلی تقســیم بندی کــرد: گروه 
اول آن دسته از فقهایی که معتقدند احتکار منحصر است در 
اقالم خاصی کــه در روایات به آن تصریح شــده اســت )گندم، 
جــو، خرما، کشــمش، روغــن حیوانــی و روغن زیتــون(. گروه 
دوم آن دسته از فقهایی که معتقدند احتکار منحصر در اقالم 

ذکرشده در روایات نیست.
از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( حکــم اولیــه در حرمــت احتــکار 
منحصــر در اقــالم شــش گانه؛ جــو، گنــدم، خرمــا، کشــمش، 
روغــن حیوانی و روغــن زیتون اســت، اما در صــورت اقتضای 
مصلحت عمومــی، ولی امــر مســلمین می توانــد از احتــکار هر 

ویرانگرسالمتمادیو
معنویجامعه

نظر اسالم درباره احتکار بر اساس آرای فقهی 
امام خمینی )ره(

حجت االسالم والمسلمین محمدرضا فقهی

احتکار، اثرات و تبعات مخربی بر ســالمت مــادی و معنوی اقشــار مختلف مــردم و جامعه دارد 
که اهم آن عبارتند از: اختــالل در نظام توزیع، معطل کردن قدرت خرید مــردم، اختالل در نظام 
خ ها و  توزیع ثــروت، تحت فشــار قرارگرفتن اقشــار مــردم، مخصوصًا مســتضعفین، باالرفتــن نر

ایجاد تورم، ایجاد بحران در نظام اقتصادی ملت ها و مانند این موارد.

 مالک و معیار حرمت احتکار
از دیدگاه امــام خمینی)ره( چهار شــرط در صدق احتــکار منهی عنه معتبر اســت: نیــاز و احتیاج 
خ.  مردم، فقدان فروشــنده یــا بذل کننده دیگر به حــد کافی، حبس طعــام و طلب زیــادت در نر
ک و معیار حرمت احتکار از دیدگاه امام احتیاج است، ولو به حد اضطرار نرسیده باشد. بذل  مال
آذوقه در حال ضــرورت و اضطرار در صورتی کــه مالک آذوقه، خود مضطر به آن نباشــد، واجب 
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چیزی که الزم بداند، جلوگیری کــرده، محتکر را نیز مجازات 
کند. حکم والیی در تزاحم بــا حکم اولی و در تعــارض با اراده 
و اختیــار برخــی از افــراد مقدم می شــود، زیــرا کــه در تزاحم دو 
حکــم، یکــی از مرجحــات تقدیم حکــم اهم بــر مهم اســت و 
کــم کــه در ارتبــاط بــا مصلحــت عمومی و  بی شــک حکــم حا

نظام و جامعه اسالمی است، اهم است.
ع  والیــت فقیــه و میــزان صالحیت هــا و اختیاراتــش موضــو
کــم و بیــش از ســوی همــه فقهــا  جدیــد و تــازه ای نیســت و 
ح و مــورد بحــث و محــل اختــالف انظار بــوده اســت. از  مطــر
دیــدگاه امــام خمینــی)ره( فقیــه عــادل از همــه اختیــارات و 
صالحیت هــای حکومتــی و سیاســی کــه بــرای رســول خــدا و 
ائمه معصومین)علیهم الســالم( ثابت اســت، برخوردار است 
و در این زمینــه فرقی بیــن فقیه عــادل و معصومین نیســت. 
بنابرایــن فقیــه جامع الشــرایط متولــی و مســئول همــه ابعــاد 
دیــن در عصــر غیبــت امــام معصــوم)ع( اســت. اجــرای همه 
احــکام اجتماعی اســالم کــه در نظــم جامعه اســالمی دخالت 
دارند، برعهده اوست و در هنگام اجرای دستورهای خداوند 
متعــال، در مــوارد تزاحــم احــکام اســالمی، اجــرای برخــی از 
احکام دینی را برای اجرای احکام دینِی مهم تر موقتًا تعطیل 

می نماید.
مشــروعیت احــکام حکومتــی از اصــل والیــت فقیــه کــه خود 
از احــکام اولیــه اســت ناشــی می شــود و اســتخراج آن احــکام 
براســاس مصلحت به دســت می آید. محدوده والیت مطلقه 
کم اســالمی تا آن جایی هســت که اواًل ضرورت و مصلحت  حا
جامعه اســالمی اقتضا می کند و ثانیًا به شــأن نبــوت و امامت 
و عصمت پیامبر و امام مشــروط نباشــد و ثالثًا مقــام والیت به 
هر شــکلی که به اداره امور مســلمین بپردازد، نباید از ســنت و 

کرم)ص( تخطی کند. روش والیت و رهبری رسول ا
از آن جا که احکام حکومتی، تابع مصلحــت نظام و حکومت 
اســت، بنابرایــن پذیــرش والیــت مطلقه بــه معنــای حجیت 
درک فقیــه جامع الشــرایط از مصلحــت نظــام خواهــد بــود. 
ایــن تشــخیص بالواســطه و یــا باواســطه کارشناســان امیــن 
کــه مشــاوران فقیــه هســتند، انجــام می گیــرد. بقــای احکام 
ع  حکومتــی مادام المصلحــة بوده و مشــروط به بقــای موضو
اســت. علل و عوامل زمینه ســاز احتکار، گاه جبری)طبیعی( 
است، مانند ســیل و زلزله، و گاه خارجی است، مانند جنگ و 
تحریم های اقتصادی، و گاه داخلی اســت، مانند عدم ثبات 
اقتصــادی، عــدم تعــادل بین عرضــه و تقاضــا، عــدم نظارت 
دقیــق و پی گیــر از ســوی دولــت بــر کنتــرل قیمت هــا و ایجاد 
تعادل بیــن عرضــه و تقاضــا و...، اما شــاید مهم تریــن عامل 

ضعف ایمان به خداوند و معاد باشد.
امر به معروف و نهی از منکــر، مدیریت مصرف بهینه و دوری 
از اســراف و تبذیر، ترویج پیشــگیرانه مردم نســبت به احتکار 
اســت. تصویــب و تجدیــد نظــر در قوانیــن و مجازات هــا در 
مقابله بــا احتکار، تقویــت و اشــاعه اخالق و فرهنگ اســالمی 
در جامعه، نظــارت بر امور اقتصادی و عملکــرد بازار و هدایت 
صحیح آن و همچنین جلوگیــری از انحصارگری و ایجاد بازار 
ســیاه از جمله اقدامات پیشــگیرانه دولت در مقابله با احتکار 

است.

 هدایت بازار
»تلقــی رکبــان«، در اصطالح فقهــی به اســتقبال رفتــن برای 
خرید از کاروان هــای تجاری اســت که برای فــروش اجناس 
خود و یا برای خرید اجناس به ســمت شــهر حرکــت کرده اند. 
ایــن اســتقبال در صورتــی کــه قبــل از ورود آن کاروان هــا بــه 
خ شــهری باشــد، کراهت دارد  شــهر و قبل از اطالع آن هــا از نر
و ســزاوار اســت مســلمانان کاالهایی را که از این راه به دست 
می آیــد خریــداری نکننــد. همان طــور کــه نظــارت دولــت بــر 
وضعیت اقتصادی جامعــه و مبارزه با مفســدین اقتصادی و 
محتکرین ضروری اســت، فشــار و دخالت بیش از حد دولت 
و عمل بــدون برنامه ریــزی دقیق علمی و مجــازات بی پایه و 
اســاس نیز امــری مشکل ســاز و لطمه زننــده بر اقتصاد کشــور 

است.
در مکتــب اقتصــادی اســالم، تعییــن قیمت بــه بازار ســپرده 
گــر کمبــود کاال و خدمــات و افزایــش قیمت ها  شــده اســت، ا
ناشــی از کمبود طبیعــی کاال و خدمات یا عوامل تولید باشــد، 
تعیین قیمت به عهده خــود بازار خواهد بــود و چنانچه روند 
عملیات بازار دســتخوش عوامل سوء اســتفاده کننده باشــد، 
حکومت اســالمی هدایت بــازار را بر عهــده می گیــرد. در اجبار 
محتکر بــر فــروش کاالی احتکار شــده، میــان فقهــا اختالفی 
نیســت. در زمان اجبار محتکر بر فروش کاالی احتکار شــده، 
دو دیدگاه وجود دارد که حضرت امام معتقدند زمان آن پس 
از امتنــاع و ســرپیچی محتکــر از تذکــرات مســئولین مربــوط، 
ج کــردن کاالی  مبتنــی بــر دســت برداشــتن از احتــکار و خــار

احتکار شده از انبار و فروش آن است.

 مبانی اجبار محتکر بر فروش کاالی احتکاری
روایــات قائل بر قاعــده الضرر، اجمــاع و وجوب نهــی از منکر، 
ادله و مبانی اجبار محتکــر بر فروش کاالی احتکاری اســت. 
از دیــدگاه امــام خمینــی)ره( اجبــار محتکــر بر فــروش کاالی 
کــه در زمــان  احتــکاری از شــئون والیــی و حکومتــی اســت 
غیبت امام معصوم بر عهده فقهای جامع الشرایط است و در 
صورت عدم دسترســی به فقیه جامع الشرایط و عدم تشکیل 
حکومت اسالمی، برای عدول مؤمنین چنین والیتی متصور 
نیســت. بله از باب دفع ظلم نه فقط بر عدول مؤمنین، بلکه 
بر همه مردم واجب اســت محتکــر را اجبار بر فــروش نمایند. 
کم  کثر فقهــا معتقدند اجبار بــر بیع از شــئونات حکومت و حا ا
شرعی اســت و فقط در مواقع خاص با شــرایط خاصی عدول 

مسلمین نیز چنین اختیاری را دارند.
در چگونگی قیمت گذاری اجناس احتکارشــده، پنج دیدگاه 
خ گذاری در ابتدا جایز  وجود دارد که امام خمینی معتقدند نر
خ تعیین شــده از  نیســت،  اما در مرحلــه دوم در صورتــی که نر
ســوی محتکر ناعادالنــه و اجحــاف بر خریــداران باشــد، او را 
ملزم بــه پاییــن آوردن قیمت می کننــد به حدی کــه از حالت 
ج شــود، بدون این که نرخی را به طور مشخص  اجحاف خار
گــر محتکــر قیمــت خــود را  تعییــن کننــد و در مرحلــه ســوم ا
پایین نیاورد تا بــه حد عدالت برســد، دولت اجنــاس احتکار 
خ مســاوی بازار و یا نرخــی که خود صــالح بداند  شــده را به نر

قیمت گذاری می کند.   

در مکتب اقتصادی 
اسالم، تعیین قیمت 

به بازار سپرده شده 
است، اگر کمبود کاال 
و خدمات و افزایش 

قیمت ها ناشی از 
کمبود طبیعی کاال و 
خدمات یا عوامل 
تولید باشد، تعیین 

قیمت به عهده 
خود بازار خواهد 

بود و چنانچه 
روند عملیات بازار 
دستخوش عوامل 
سوء استفاده کننده 

باشد، حکومت 
اسالمی هدایت بازار 

را بر عهده می گیرد. 
در  اجبار محتکر  بر 

فروش کاالی احتکار 
شده، میان فقها 
اختالفی نیست
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از بعضـی از احـکام و آداب در نظـام اقتصـادى اسـام بـه دسـت می آیـد کـه نبایـد 
شـرایط بـه گونـه اى تنظیـم شـود و فعـاالن اقتصـادى بـه انـدازه اى آزادى داشـته 
باشند که بستر انحصار در تولید و عرضه کاال و خدمات فراهم شود، بدین معنا 
که تنها یك بنگاه یا فرد تولیدکننده یا فروشنده کاال یا خدمت، تولید یا عرضه کاال و توزیع 
در بـازار را در اختیـار داشـته باشـد و دو عرصـه تولیـد و عرضـه، از رقابـت سـالم خـارج شـود. 
حال آن که نظام توزیع ثروت و درآمد در اسام به گونه اى شکل گرفته که در صورت اجراى 
آن، نیازهاى اساسـی و حیاتی هر فرد به غذا، پوشـاك، مسـکن، آموزش و بهداشـت تأمین 

می شود.

امــورى کــه در فقــه تحــت عنــوان »مکاســب محرمــه« از آن 
بحث می شود، جلوگیرى می کند.

ع تولیدات،  در بینــش اســالم، درآمدهــاى حاصــل از ایــن نــو
کل مــال بــه باطــل بــوده و مالکیتــی از  همگــی از مصادیــق ا
کــه در  آن هــا حاصــل نمی شــود. بدیــن ترتیــب بــازار ســیاه 
اصطــالح فقهــی »احتــکار« نــام دارد، از امــورى اســت کــه در 
اســالم به شــّدت از آن نهی شــده اســت. زیرا احتــکار از طریق 
خ ها به طور ســاختگی  کمبــود کاذِب عرضه پدیــد می آیــد و نر
باال می رود و از ایــن طریق درآمد سرشــارى عایــد محتکران و 

انحصارگرایان اقتصادى می شود.
اســالم با تحریم احتکار یکــی دیگر از راه هــاى تعدیل ثروت را 
پیموده اســت و مانع تمرکز ثروت از این راه شــده اســت. حتی 
رویکرد اسالمی این گونه است که مردم سرمایه خود را احتکار 
نکنند، بلکه به وســیله ثروت خود، تولید کار کــرده و جوانان 
بیکار را دعوت به کار و فعالّیت کنند تا گوشــه اى از مشــکالت 

بیکارى حل شود.
در ایــن زمینــه عــّده اى خدمــت امــام صــادق)ع( رســیدند و 
عرض کردند: »یابن رســول اهلل! بــه منظور تجــارت و فروش 
کاالهایمــان کاروانی تشــکیل داده و بــه همراه دوســتان تاجر 
به ســمت کشــور مصر حرکت کردیــم. قبــل از ورود بــه مصر از 
کــه قصــد خــروج از آن کشــور را داشــتند در مــورد  مســافرانی 
موقعّیــت اقتصــادى کاالهایی که بــراى فــروش آورده بودیم 
تحقیق کردیم. متوّجه شــدیم که بازار آن جا ســخت نیازمند 
کاروان تفاهــم  کاالهــاى ماســت. بدیــن جهــت تمــام تّجــار 
کردند کــه کاالهــا را بــه قیمت بــاال فروختــه و به کمتــر از فالن 
مقدار ســود رضایت ندهیم، و به همین شــکل عمــل کردیم و 
سود سرشارى نصیب ما شد. کار ما چه حکمی دارد؟ حضرت 
فرمود: مرتکب کار حرامی شده اید، مســلمان نباید بازار سیاه 
درســت کنــد. هنگامــی کــه مــردم نیازمنــد کاالى تو هســتند 

نباید آن را به چندین برابر قیمت بفروشی.«
آری اســالم با تحریــم این گونــه فّعالّیت ها، از انباشــته شــدن 
ثروت هاى نامشــروع حاصل از بازار ســیاه جلوگیــرى می کند. 
البته دولت اســالمی بــراى پیشــگیرى از احتکار و ایجــاد بازار 
ســیاه باید از نظارت خود اســتفاده کرده و با برخورد به هنگام 
و مناســب، از ســودجویی محتکــران و ســتم بــه تــوده مــردم 

پیشگیرى کند.  

در این میان نبایــد از نقش حیاتــِی تاجران و واســطه های توزیع غفلــت کرد، زیرا آنــان هر چند 
به طور مســتقیم در تولید کاال نقش ندارند؛ ولــی از آن جا که کار و فعالیت هاى اقتصادى شــان 
کــز تولید به دســت مصرف کننــده اســت، از نظر علــم اقتصاد از  انتقــال کاال و رســاندن آن از مرا

خدمات شمرده شده و به نوعی کار تولیدى محسوب می شود.
لــذا آنچــه بــه عنــوان »حرمــت احتــکار« از آن یــاد می شــود، در حقیقــت مربــوط بــه تاجــران و 
بازرگانانی اســت که می خواهند عرصه بازار را در اختیار خود بگیرند و همــه کاال یا فرآورده هاى 
غذایی را یك جا خریدارى کنند تا عرضه آن منحصر به خودشــان باشــد، در حالی که در روایت 
می خوانیــم: »همانا رســول خــدا)ص( احتــکار را زمانی نهــی فرمود که مــردی از قریــش به نام 
»حکیــم بن حــزام« هر طعامــی که داخــل مدینه می شــد همــه آن را خریــداری می کــرد، پیامبر 

کرم)ص( بر وی گذشت و فرمود: ای حکیم، برحذر باش از این که احتکار نمایی.« ا

 مبارزه با پدیدۀ شوم فقر
کــه از ســوى  ع فقــر در جامعــه بشــرى، اجحاف هایــی اســت  بی شــک یکــی از اســباب شــیو
تولیدکنندگان، فروشندگان و واسطه ها به مصرف کنندگان وارد می شود؛ آن ها با انواع حیله ها 
و ایجــاد بــازار ســیاه، درآمــِد کــم قشــرهاى نیازمنــد را از طریــق قیمت هــاى غیرعادالنــه تمّلك 
می کنند و آن ها را به خاك سیاه فقر می نشانند. لذا یکی از عوامل مبارزه با فقر نیز همین مسئله 

است. 
از آن جهت که همه فعالیت هاى اقتصادى که به زیان جامعه یا گروهی از مردم تمام می شــود 
ع اســت، احتکار و انبارکردن مواد مورد نیاز مردم براى درآمد بیشتر، تحریم  از نظر اســالم ممنو
شــده اســت و در مورد ســود کاال نیز توصیه شــده اســت که به حداقل آن کــه زندگی فروشــنده را 

ع است. تأمین می کند قناعت شود؛ بنابراین ایجاد بازار سیاه در اسالم ممنو

 پیشگیری از تشکیل بازار سیاه
اســالم، براى تولید، ثروت افزایی و تحصیل مالکّیت آن حدود و ثغور خاصی قائل شــده اســت 
و آن را در چارچــوب قراردادهــاى ویژه اى از عقــود و ایقاعات، به رســمیت می شناســد و از تمام 
شــیوه هاى تولیدِى نشــأت گرفته از فعالیت هاى حرام، چون ایجاد بازار ســیاه، احتکار و سایر 

برحذرباش!
گفتاری در حرمت احتکار

آیت اهلل مکارم شیرازی
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پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای طـی فراخوانـی 
اعـام کـرد بـه پرسـش های شـرعی مخاطبـان کـه مربـوط بـه مسـائل تحصیلی 
دانش آمـوزان، دانشـجویان و طـاب، معلمـان و اسـاتید اسـت، پاسـخ می دهـد. 
حجت االسـام والمسـلمین فاح زاده، کارشـناس مسـائل فقهی، به پرتکرارترین سـواالت، 
مطابـق بـا فتـاوای حضـرت  آیت اهلل العظمـی خامنـه ای پاسـخ داده انـد کـه در ادامـه متـن 

پاسـخ  ایشـان بـه برخـی از ایـن سـواالت ارائـه می شـود:  

گردان باشــد،  کمــک می کنــد، معلــم باشــد یــا از شــا کــه او را 
گر بعد  راضی باشــد یا نباشــد، تأثیــری در این مســئله نــدارد. ا
از امتحــان جبــران کنــد آیــا حکمش برطــرف می شــود؟ اصل 
حکــم تقلب نــه؛ زیرا به هــر حال کاری اســت کــه نبایــد تکرار 
کند، ولــی تبعاتش قابــل جبران اســت. مثاًل فــردی که درس 
نخوانده یــا کم درس خوانــده و با تقلــب مدرک گرفتــه و االن 
در حــد آن مقطــع تحصیلــی معلومــات نــدارد و می خواهــد بــا 
گــر بــرود درس بخواند  همین مدرک اســتخدام شــود، خوب ا
و شــرایط دیگر اســتخدامی را هم داشته باشــد، استخدامش 
گر به  ایرادی ندارد و حقوقی هم که می گیرد مانعی ندارد؛ اما ا
مقدار آن مقطــع تحصیلی که بــه خاطر آن پذیرش می شــود، 
درس نخوانده و معلومات ندارد، به هر حال شرایط را ندارد و 

استخدامش صحیح نیست.

      همان طور که مطلع هستید در تحصیالت تکمیلی 
بخشی از نمره درس به ارائه تحقیق تعلق می گیرد، ولی 

متأسفانه برخی دانشجویان به جای انجام تحقیق، 
اقدام به خریداری این مقاالت از مراکزی در سطح شهر 

می کنند. این کار چه حکمی دارد؟
جایــز نیســت. دانشــجو خــودش بایــد پایــان نامــه بنویســد، 
خــودش بایــد مقالــه بنویســد و ارائــه دهــد. کمــک گرفتــن یا 
مشــورت گرفتن از دیگران یا کســی که در این امــور اطالعاتی 
دارد و یا مثاًل تحقیق میدانی در کتاب ها و ســایت ها، اشــکال 
ندارد؛ این متعارف اســت. امــا این که پول به کســی بدهد که 
به جای او پایــان نامه بنویســد، ایــن جایز نیســت و اصل کار 

خالف است و پولی هم که دریافت می شود حالل نیست.

      من در دوران تحصیلی بر اثر جهل در حق  الناس 
بودن اموال مدرسه، بیهوده از لوازمی مثل گچ و کاغذ 

استفاده کردم. حال چگونه می توانم جبران کنم؟
اموالی که انســان از بیت المال اســتفاده بی جا کــرده، مثاًل در 

      آیا درس خواندن در عصر حاضر برای ما واجب عینی است؟
شــاید همه این حدیث شــریف را از وجــود مبارک پیامبر خدا)ص( شــنیده باشــید کــه فرمودند 
گاهــی پیدا کردن  »طلب العلم فریضه علی کل مســلم و مســلمه؛ طلب علم، درس خواندن و آ
بر هر زن و مــرد مســلمان واجب اســت.« اما ایــن وجــوب، وجوب کفایی اســت، واجــب عینی 
نیســت، یعنی دانش  هایی که برای رفع نیاز جامعه اسالمی الزم اســت، به تعداد و مقداری که 
این نیاز مرتفع بشود، باید افرادی که دارای شرایط هستند، بروند یاد بگیرند، اما واجب عینی 
نیست. مگر در موارد اســتثنایی که ممکن است دانشی بر یک ســری افراد خاصی واجب شود، 

اما به طور کلی درس خواندن واجب کفایی است.

     حکم تقلب کردن چیست؟ آیا در قیامت عذاب دارد؟ اگر مسئول یا معلم راضی باشد 
چطور؟ آیا اگر بعد از امتحان، درس مورد نظر خوانده شود مشکل برطرف می شود؟

گر حقی از کســی ضایع شــود یا خالف مقررات نظام، کسی مرتکب  تقلب کار نادرســتی اســت و ا
گرد دیگر که از روی دســتش  گر مســئول یا معلم یا حتی شــا شــود، بله مســتحق عذاب اســت. ا
گر کســی تقلب می کند، آن فردی  می نویســد راضی باشــد، این تأثیری در مســئله ندارد. یعنی ا

طلبعلمواجباست
پاسخ به سؤاالت شرعی درباره مسائل تحصیلی بر 

اساس فتوای حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
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مدرسه بی جهت گچ را برداشته و نوشته یا شیر آب را باز گذاشته یا المپی را شکسته یا درختی را 
شکسته، هر چقدر ارزش داشــته باشد موجب ضمان اســت و باید جبران کند. جبرانش به این 
گر چیزی بوده  اســت که به همان مدرســه یا ســازمان یا اداره، مثل آن یا قیمت آن را برگرداند. ا
گر خسارت دیده، باید خســارتش را جبران کند.  که االن موجود اســت، همان را باید برگرداند. ا
گر نمی شــود که مثلــش را پرداخت کند،  گر موجود نیســت، مثلش را تهیه کنــد تحویل دهد. ا ا
مثــاًل آب را باز کــرده رفته، نمی شــود االن بیســت لیتر آب تهیــه کنــد و بگوید آقا من بیســت لیتر 
آب دوران دبیرســتان هــدر دادم و آب را بــاز گذاشــتم و تحویل دهــد! این که بــه درد نمی خورد 
- این جــا می گوینــد »قیمتی« اســت و قیمتــش را بایــد بپــردازد - در این صــورت قیمتــش را به 
گر مدرســه را خــراب کرده اند و موجود نیســت، به اداره  روز حســاب کند و به مدرســه برگرداند. ا
گــر آن هم وجــود ندارد، بــه امــوال دولتــی و بیت المال  آمــوزش و پــرورش آن منطقــه بدهند. ا

برگرداند.

   نگاه کردن به چهره دختران دانشجو که همکالسی ما هستند و در برخی از موارد 
مجبور به صحبت کردن و تعامل با آن ها در زمینه های درسی می شویم و آن ها حجاب 

را به طور کامل رعایت نمی کنند و حواس ما به آن ها پرت می شود و بعضًا آرایش هم 
می کنند چه حکمی دارد، در صورتی که آن ها برای خود حرمت قائل نیستند و به 

تذکرات دیگران در مورد وضع پوشش خود اعتنا نمی کنند؟
گــر آرایش  گر آرایش داشــته باشــد، جایز نیســت. ا به نظر حضرت آقــا نگاه به چهــره زن نامحرم ا
نداشــته باشــد بدون قصد لــذت )یعنی از روی شــهوت و لــذت نگاه نکنــد( نگاه کــردن به قرص 
گــر حجابش را  صورت بــه مقداری که در وضو شســته شــود و دســت ها تا مچ اشــکالی نــدارد. اما ا
گر مثاًل  درست مراعات نمی کند، چه به تذکر گوش بدهد چه به تذکر گوش ندهد فرقی نمی کند، ا
موها پیداست، گردنش پیداست، نگاه کردن جایز نیست. حاال یک موقع هست نگاه می افتد، 
باید دیگر ادامــه ندهد. نگاه اول هم معنایش همین اســت مثاًل دارد مــی رود نگاهش می افتد به 
گر  خانمی که موهایش پیداست، گردنش پیداست و ادامه هم نمی دهد، این اشکال ندارد؛ اما ا

عمدًا و با توجه نگاه کند و نگاه را ادامه دهد، این حرام است.

    بی  احترامی و ناسزاگویی برخی از معلمین آن هم در سر کالس و با وجود سایر 
دانش  آموزان چه حکمی دارد؟

گویی از نظر احکام شــرعی جایز نیســت و فرقی  اصــاًل بی احترامی به دیگــران و فحــش و ناســزا
نمی کند که در حضور دیگران باشــد یا در تنهایــی، هر چند معلم برای آمــوزش و پرورش، یعنی 
برای تربیــت دانش  آمــوزان وظایفــی دارد، امــا زمانی که بــه آن وظایف عمــل می کنــد، نباید از 
حدود شــرعی تجاوز کند. مثل این که فحش بدهد یا کتک بزند. حاال یک وقت اســت تنهایی 
گر در حضور دیگران باشــد که موجب آبروریزی دیگران شــود،  بد می گوید، خالف اســت؛ ولی ا

این گناهش بیشتر است.
زمانی که اســتاد ســر کالس می آید تا درس را شــروع کنــد، قبــل از آن حضور و غیــاب می کند، آیا 

اشــکال شــرعی دارد که من حضورم را بزنــم و بــروم بیرون تا 
کالس بعدی شروع شود؟

این سؤالی است که همه جوابش را می دانند: خالف، خالف 
اســت. این را که شــما بیایید حاضــری را بزنید، امــا در کالس 
شــرکت نکنیــد وکالس بعــدی را بیاییــد یعنــی چــه؟ یعنــی 
نیســتم و اعالم می کنم هســتم! این یک دروغ عملی اســت؛ 
حرام و گناه اســت، گاهی اوقــات تخلف از مقررات دانشــگاه 

هم هست.

    چگونه فرزند خود را از انحرافات فکری و عملی 
که در مدرسه و در ارتباط با دوستان منحرف ایجاد 

می شود دور نگه داریم؟
کوتاهــی اســت، ولــی جــواب  ایــن ســؤال هــر چنــد ســؤال 
بســیار مفصلــی دارد و اقدامــات پیشــگیرانه نیــاز اســت که از 
ســال ها قبــل پــدر و مــادر بایــد مراقبت هایی داشــته باشــند، 
نظارت های ظریــف و دقیقی بــدون برانگیختن حساســیت 
او داشته باشــند. در هر صورت باید بروید مشاوره، چون این 
ســؤالی نیســت که حاال ما همین جا جواب دهیم. مــا به طور 
کلی می گوییم توجیه فرزندان، رفاقت با فرزندان، پاســخ به 
ســؤاالتی که برای آن ها پیش می  آید و جواب گویی شبهات، 
فراهم کردن امکانات مطالعه، باال بردن رشد فکری و نحوه 
عمل خودمــان که تأثیــر دارد در آن ها، این ها کلیاتی اســت و 
گر یک مورد خاصی است که خودشان  درست هم است؛ اما ا
واقعــًا نمی توانند پیشــگیری کنند، بایــد نزد مشــاوره بروند و 

مشاور همان گونه که راهنمایی کرد اقدام کنند.

    در محیط دانشگاه وظیفه ما نسبت به بدحجابی 
چیست؟ آیا واجب است امر به معروف و نهی از منکر 

کنیم؟ تا چه اندازه مثاًل مِن پسر می توانم به یک دختر 
تذکر دهم؟

در پاســخ به این ســؤال باید عــرض کنیم به نظــر حضرت 
آقا امر بــه معروف و نهــی از منکــر در هر محیطی باشــد، در 
ج از دانشــگاه، حتــی در منــزل خودمــان  دانشــگاه، خــار
در حــد تذکــر لســانی، یعنــی مرتبــه دوم امــر بــه معــروف و 
نهی از منکر واجب اســت. مرتبــه اول ترک مراوده اســت، 
مرحلــه دوم امــر و نهــی لســانی اســت. امــا امــر بــه معروف 
و نهــی از منکــر شــرایطی دارد کــه آن شــرایط بایــد موجود 
باشــد؛ همچنین مراتبی که باالتــر از این دو مرتبه اســت و 
وظیفه عموم نیســت، و برمی گردد به وظایف قانون، مثاًل 
نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و لذا در محیط دانشــگاه 
گــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اثــر دارد و احتمال  هم ا
تأثیــر دارد و مفســده  ای هــم نــدارد، بلــه واجب اســت. اما 
یک وقت اســت دانشــجویی کالس را به هــم می ریزد که 
حاال می خواهد نهی از منکر کند، امــا حق دیگران را ضایع 
می کند، آبروی دیگــران را می ریــزد که این خــودش منکر 
اســت و نمی شــود با منکر جلوی منکر را گرفت. باید راهی 
ع و خالف قوانین جاری مملکت  پیش بگیریم خالف شــر
نباشــد و تأثیرگــذار هم باشــد. با ایــن توضیح، بلــه وظیفه 

است. 



کـران فیلـم سـینمایی ابو قریـب کـه داسـتان رشـادت های رزمندگان اسـالم  ا
در گـردان عمـار در روزهـای آخـر جنـگ تحمیلـی را روایـت می کنـد دسـتمایه 
ج چند مطلب در این خصوص شـده اسـت. در بخش های دیگر  ما برای در
کـه یكـی از شـاعران پیشـرو در غزل سـرایی  مطالبـی دربـاره حسـین منـزوی 
معاصـر محسـوب می شـود، یادداشـتی دربـاره تفاوت هـای سـهراب سـپهری 
راز  موضـوع  بـا  مقالـه ای  پاییـزی،  شـعرهای  از  برگزیـده ای  دیگـران،  بـا 
مانـدگاری حافـظ، داسـتانی از علـی اهلل سـلیمی و گفتگـو با هنرمنـدان آلبوم 

ج شـده اسـت. »بزرگـراه«در
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تنگـه ابوقریـب کجاسـت؟ یـک تنگـه اسـتراتژیک در منطقـه فکـه، در شـمال غرب 
خوزستان، جایی در نزدیکی دشت عباس و جاده اندیمشک –دهلران. اهمیت 
این تنگه در تاریخ جنگ را می توان در اواسط جنگ و در گفتگوهای شهید صیاد 
شیرازی و محسن رضایی پیدا کرد؛ در عملیاتی که لشگر 2۷ محمد رسوال اهلل)ص( سپاه 

و لشـگر ذوالفقار ارتش مأمور می شـوند تنگه ابوقریب و تپه های دشـت علی را آزاد کنند. 

کســی را فرمانــده تیپ کــرد؟« صیــاد می گوید: »بله می شــود، 
این هم درجه ات!«

و  شــونده  درگیــر  گردان هــای  از  یکــی  یاســر  عمــار  گــردان 
راهبــردی لشــگر 2۷ محمد رســول اهلل)ص( بــود؛ گردانی که 
همــان اوایل تشــکیل این لشــگر، در اواخــر ســال 1360 و بعد 
از عملیــات طریــق القدس)فتــح بســتان( و حیــن شــرکت در 
عملیــات فتح المبیــن تشــکیل شــد. ایــن گــردان در روزهای 
کبــر حاجی پــور فرماندهی  اول تأســیس، زیر نظر شــهید علی ا
می شــد و به عنوان یکی از گردان های آفندی لشگر در مواقع 

درگیری شدید به صورت عنصر هجومی به صحنه آمد.
گردان عمــار همزمان با حضــور احمد متوســلیان در لبنان، به 
عنوان یکــی از قــوای لشــگر 2۷ بــه لبنان رفــت، امــا فرمانده 
لشگر 2۷ محمد رسول اهلل)ص( برای تعیین تکلیف نیروها، 
ظهــر پنج شــنبه ســوم تیرمــاه 1361 بــا یــک پــرواز فوق العاده 
از دمشــق راهــی تهــران شــد. همزمــان امــام خمینــی)ره( به 
مســئولین سیاســی و نظامی کشــور تفهیم کرد که اقدام رژیم 
صهیونیســتی در حمله بــه ســوریه و لبنان، دسیســه ای بوده 
تــا ایــران را از مســئله  اصلــی اش، یعنــی بــا جنگ رژیــم صدام 
بازدارد. به خاطر همین امام فوری دســتور بازگشــت نیروها را 

صادر می کند.
صیــاد شــیرازی در خاطراتــش دارد کــه امــام بــه آن هــا گفت: 
گر خــون از دماغشــان  »ایــن نیروهایــی کــه برده ایــد آن جــا، ا
بیایــد، مــن مســئولیتش را قبــول نمی کنــم. بگوییــد ســریع 
طــی  تیرمــاه  هشــتم  هــم  ســپاه  کل  فرمانــده  برگردنــد.« 
تلفن گرافی دستور مراجعت هرچه ســریع تر لشگر 2۷ به ایران 
را به داود کریمی، فرمانده ســپاه منطقه 10 تهــران ابالغ کرد و 

اهمیت استراتژیک تنگه به قدری بوده که در تاریخ جنگ نوشته اند در همین عملیات، صیاد 
شــیرازی خودش را با هلی کوپتر رسانده بود به دشــت عباس و پی برده که فرمانده تیپ، در اثر 
ترس و برای حفظ نیروها، عقب نشینی کرده و نیروها را عقب کشانده است. صیاد شیرازی به 

محض رسیدن، یکی از نیروها را احضار می کند به قرارگاه قدس.
آن نیرو خودش را نگران و دســتپاچه به فرمانده می رســاند و صیاد شــیرازی با لحنی مضطرب 
می پرســد: »به نظرت چه کار کنیم که تنگه آزاد بشــود؟ از دیشــب تا حاال تنگه تصرف نشده و 
این مشــکل دارد به وجود می آید که دســت دشــمن باقــی بماند.« نیــرو می گویــد: »من می روم 
و تانک های دشــمن را می زنم.« صیاد با لحنی که از خوشــحالی سرشــار اســت می گویــد: »تو از 
همین االن فرمانــده تیپ دزفول هســتی.« باورش نمی شــود؛ »مگــر می شــود در میدان جنگ 

آخریندفاع
درباره داستان واقعی فیلم »تنگه ابوقریب«

محمد جعفر لهراسبی
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تا پایان 15 تیر به آن ها مهلت داد. به دنبال ابالغ این دســتور 
فرماندهی کل، روند بازگشــت نیروهای اعزامی به ایران آغاز 
شد و جمع زیادی از نیروهای بســیجی در چند پرواز از دمشق 

به تهران منتقل شدند.
ایــن بازگشــت همزمان شــد بــا تبدیــل این گــردان بــه تیپ و 
بعد از چندی، بازگشــت دوبــاره به قالب گردان. حوالی ســال 
62 و بعــد از شــهادت حاجی پــور، عبــاس کریمــی، جانشــین 
محمد ابراهیم همــت، محمد یــزدی را به ســمت فرماندهی 
این گردان منصوب کــرد و عمار این بار بــه فرماندهی محمد 
یزدی در عملیات هــای مختلف حضور پیدا کــرد. آمار و ارقام 
می گوینــد گــردان عمــار بــه خاطر حضــور غالبــًا آفنــدی  خود، 
صدها شهید داشــت و بارها بعد از انجام یک عملیات، تعداد 
شــهدای گــردان از باقی مانده ها بیشــتر بود و بــه همین دلیل 
چندبار کلیت گــردان از اســاس ترمیم شــد. طبــق گفته های 
حــدود  جنــگ  دوران  طــول  در  گــردان  ایــن  فرماندهــان، 
هفتصــد شــهید و پنجــاه اســیر داشــت کــه بــرای یک گــردان 
عدد شــگفت انگیزی محســوب می شــود. حضور تأثیرگذار در 
عملیات هایی ماننــد بیت المقدس، والفجــر مقدماتی 1 و 4، 
والفجــر 8، کربــالی 5 و مرصــاد نمونه هایــی از حضــور متعدد 
گــردان عمــار در عملیات هــای حســاس و مهــم دوران جنگ 

است.

     در تنگه ابوقریب چه اتفاقی افتاد؟
در آســتانه پذیــرش قطع نامه 598 از ســوی ایران، لشــگر 2۷ 
محمدرســول اهلل)ص( در ســه جبهه غــرب، میانــی و جنوب 
با دشــمن بعثی درگیر می شــود. درگیری های جبهه میانی به 
لشــگر 2۷ و گردان عمار ســپرده می شــود. به محمــد یزدی و 
غالمرضا صالحی)قائم مقام فرماندهی لشگر 2۷( در منطقه 
دشــت عباس و حوالــی  چاه هــای ابوقریــب. آن هــا مأموریت 
پیــدا می کنند که بی درنگ به دشــت عبــاس برونــد و از تنگه 
گــر بعثی ها از  اســتراتژیک ابوقریــب محافظت کننــد؛ چرا که ا
این تنگه راهبردی عبور می کردند، هیچ راه مقاومتی در برابر 

خود نمی دیدند و سقوط خوزستان امری قطعی بود.
عراق هوشــمندانه عمل می کنــد، در روزهایی که کمتر کســی 
در ایران گمــان می کند یــک عملیات جدی و جدیــد پیش رو 
گهان  باشد و همه مشــغول مقدمات پایان جنگ هســتند، نا
با تجهیزاتــی بســیار کامــل و نیروهای فــراوان بــه منطقه ای 
حمله می کند کــه به لحاظ جغرافیایی تــوان مبارزه پدافندی 
در آن بســیار ســخت بــود و ایــن یعنی همــه چیز برای اشــغال 

خوزستان آماده است.
نیروهــای ایرانــی این روزهــا درگیر حراســت از مرزها هســتند؛ 
یک ســری در شــمال غرب، گروهی دیگر در شــلمچه و جزیزه 
مجنــون، نیروهــای گــردان عمار هــم تــازه از خــط پدافندی 
برگشــته اند و بــه آن هــا مرخصــی داده شــده تــا بــه تهــران 
برگردنــد. ســاعت 9:30 روز 21 تیرمــاه 136۷، ســردار یحیــی 
رحیم صفــوی، معــاون وقت نیــروی زمینی ســپاه، بــه یزدی 
اعــالم می کند که عــراق به تنگــه ابوقریب حمله کــرده و هیچ 

نیرویی نداریم که مقابل آن ها بایستد.
گلعلی بابایی، نویســنده و پژوهشــگر جنگ، دربــاره وضعیت 

رزمندگان می گویــد: »نیروهــای ایرانی در آن بــازه  زمانی همه درگیــر بودند، عده ای در شــمال 
غرب و عــده ای دیگر شــلمچه و جزیره مجنــون، بچه های گــردان عمار تازه از خــط پدافندی 
برگشــته بودند، به آن ها مرخصی داده بودند تــا برگردند تهران، چون بیشترشــان بچه تهران 
بودند. ایــن بچه ها حمام رفتند و آماده شــدند و بلیت قطارشــان را دریافــت کردند. قطارهای 
اندیمشــک معمواًل بعدازظهــر راه می افتــاد. ســاعت 10 –11 صبح اعــالم کردند عــراق به تنگه 
ابوقریــب حمله کرده و کســی را نداریم که بــرود جلوی آن ها بایســتد. می گویند گــردان عمار را 

بفرستید. اطالع می دهند که گردان عمار آماده شده اند که مرخصی بروند.
دســتور می دهنــد: »گــردان عمــار را بــه تنگــه ابوقریــب برگردانیــد.« بچه هــای گــردان عمــار 
را به پــادگان دو کوهــه برمی گردانند و ســریع تجهیــزات می دهند و بــا کامیون آن هــا را به خط 
می فرســتند.« محمد شــریفی، جانشــین فرماندهی گردان عمار می گوید یک تلفن سرنوشــت 
نیروها را تغیــر می دهــد؛ »روز 21 تیرماه ســال 6۷ از قبــل به بچه ها اعــالم کرده بودیم ســالح و 
تجهیزات را تحویل دهند و آماده شــوند تا فــردا مرخصی بروند. یک عده می خواســتند همان 
روز با اتوبوس بروند، چون معمواًل هماهنگ می کردیم قطار می گرفتیم و با قطار دسته جمعی 
برمی گشــتند. یک عده هم نمی خواســتند به تهــران بروند و چــون زودتر می خواســتند بروند، 
سالح ها را تحویل داده بودند. در اتاق گردان نشســته بودیم. تلفن زنگ خورد. از سمت ستاد 
بود. گفتند ســریع به ســتاد بیایید. من به آقا رضا )ســردار محمد یزدی( گفتم و ایشــان گفت: 

من می روم. ایشان به ستاد رفت و به فکر ما هم نمی رسید اتفاقی افتاده باشد.
شاید حدود یک ربع بیشتر از رفتن آقای یزدی نمی گذشــت که تلفن زنگ خورد و اعالم کردند 
عراق حملــه کرده اســت. بعد از ایــن تماس، شــریفی همــراه دو نفر دیگــر از اطالعــات عملیات 
راهی منطقــه فکه می شــوند: »مــا با ماشــین با ســرعت حرکــت کردیم و به ســمت اندیمشــک 
رفتیم و دیدیم در این شــهر مردم سراســیمه و حیران بودند. با هر وضعیتی بود به سمت جاده 
اندیمشــک – شــوش رفتیم و خودمان راه به ســه راهــی تنگه ابوقریــب رســاندیم. از همان جا 
نگاه کردیم و برگشــتیم و پیغامــی به آقای یــزدی دادیم که بیایید، تا ســه راه خبری نیســت، 
ولی ســریع خود را برســانید. ســاعت 2-3 بعداز ظهر بود که این هــا رســیدند. راه انداختن یک 

گردان، به سرعت نمی شد.«  
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گــر از ســمت عین خــوش آمدنــد  کــه ا عین خــوش گذاشــتیم 
این جــا بتوانیــم راه را ببندیــم. برای ما مســلم بود کــه این ها 
کنــده نمی شــوند کــه بخواهنــد عملیات  در اطــراف جــاده پرا
خ نــداد.  نظامــی کننــد. شــب را آن جــا گذراندیــم و اتفاقــی ر
دم صبح حدودًا بعــد از نماز درگیر شــدیم. یکــی از گروهان ها 
را خواســتند که بفرســتیم. 11:30 بــود و اوج درگیری شــدید و 
بی آبی مــا و مهمات تــه کشــیده بود، چــون عقبه نداشــتیم. 
از مهماتــی کــه بچه هــا آورده بودنــد اســتفاده شــد و مهماتــی 
کــه بــرای ارتشــی ها  بــود و پیــدا می کردیــم اســتفاده شــد. بــا 
آقارضــا تمــاس گرفتم کــه پیگیــری کنم. ایشــان در »ســه راه 
عین خوش« بــود. گفــت : حاجی [شــهید غالمرضــا صالحی] 
آمده و در حال پیگیری هســتیم. گفتم این جا امکان ماندن 
نیســت. بچه هــا شــدید در فشــار هســتند و تلفــات بــاال رفتــه 
اســت. یــک دکــه و آلونکــی بــود و ارتشــی ها بــه عنــوان بوفه 
درست کرده بودند که مواد غذایی به ســربازها می فروختند. 
من پشــت ایــن ســنگر گرفته بــودم. این هــا کــه فــرار کردند و 
به ســمت شــیار رفتند، من تنهــا آن جا نشســتم و یــک کالش 
ســمت  بــه  عراقــی  پی ام پی هــای  از  یکــی  وقتــی  داشــتم. 
دکه آمــد، فکر کــردم مــن را دیدنــد، بلند شــدم و رگبــار را روی 
وی پی ام پــی گرفتــم و نفراتــی کــه روی آن نشســته بودنــد، 

ریختند.«
یــزدی دربــاره درگیــری می گویــد: »دو تیــم را جلوتر فرســتاده 
بودم تا منطقه را چک کنند. چون اصاًل نمی دانستیم دشمن 
کجاســت. حدود هشــت کیلومتر پیــاده رفته بودیــم. نیروها 
غذا نخــورده بودند، آب و مهمــات کم بود. بعد از رســیدن به 
تنگــه دو گروهــان را در دو طرف تنگه مســتقر و با دو دســته از 
تنگه عبور کردم. با عبور از تنگه با دشــمنی کــه در 150 متری 
کریز مستقر بود، درگیر شدیم و آتش پر حجم دشمن  پشت خا
کــی از ترس،  اعــم از توپخانــه، ادوات، تانک هــا و تیربارها حا
نگرانــی و در انتظار بــودن عراقی ها بــود. گرمای شــدید هوا و 

نبود آب کار را برای مقابله با دشمن مجهز سخت کرده بود.
استعداد دشمن چیزی در حدود یک تیپ نیرو بود و در مقابل 
تعداد نیروهای ایرانی بســیار کم بود. نیروها در ســخت ترین 
شــرایط در برابر دشــمن بعثی ایســتادگی کردند و بــا مقاومتی 
گــر عراقی ها  مثال زدنی حماســه تنگه ابوقریــب را رقم زدند. ا
در آن مقطــع می توانســتند از تنگــه ابوقریــب عبور کننــد و به 
پل کرخــه برســند، انگار اصــاًل ایــن هشــت ســال را نجنگیده 
بودیــم.« تعــداد شــهدای ایــن عملیــات کــم نیســت؛ »در آن 
منطقه و در آن روز ســخت حدود پنجاه شهید دادیم، دشمن 
گــردان  بــا دیــدن مقاومــت رزمنــدگان برگشــت و نیروهــای 
عمــار توانســتند جلــوی پیشــروی و حادثــه جبران ناپذیــری 
را بگیرنــد. تعــدادی از نیروها در آن منطقه از تشــنگی شــهید 
شــدند، اما تکلیفشــان را انجام دادند. نگفتند تا آب نباشــد و 
مهمــات ندهیــد، نمی جنگیــم. رفتند و بــه اعلی تریــن درجه 
هم رســیدند. به هر حال تعدادی از بچه ها همــراه قائم مقام 
لشــگر، غالمرضــا صالحــی، در آن جــا بــه شــهادت رســیدند و 
جلوی پیشــروی دشــمن را در ابوقریب گرفتند. ســه چهار روز 
بعد قطعنامه پذیرفته شــد و این آخرین عملیات ایران قبل از 

پذیرش قطعنامه 598 بود.«  

ســردار محمد یــزدی، فرمانده وقــت گــردان عمــار، 21 تیــر 136۷ را این گونــه به یاد مــی آورد: 
»تعــدادی از نیروهای عمــار به مرخصی رفته و در شــهر بودند. به هر شــکلی بود تعــدادی را که 
برگشــته و در دوکوهه حاضــر بودند ســریع جمع و توجیه کــردم. ابتــدا خیلی از نیروها باورشــان 
نمی شــد که می خواهنــد بروند عملیــات، اما بعد از گذشــت مدتــی با دیــدن رفتار مــا و اتفاقات 
متوجه شدند که بله، مثل این که قضیه جدی اســت. یادم است مهمات و تدارکات نداشتیم. 
با همان تعــداد بچه ها با مهمات محدود در تســلیحات گردان راهی شــدیم. حتی یادم می آید 
که در تســلیحات را شکســتیم. مســئول آن نبود و ما نمی توانســتیم منتظر بمانیم. کامیون ها 
آمــد و تقریبًا تــا بعدازظهــر نیروهــای ما کمی جمــع و جور شــدند. حرکــت کردیم و به پــل کرخه 
رســیدیم. تجمــع عجیبی آن جــا بــود. ترافیک هم شــده بــود. وقتی رســیدیم به دژبــان آن جا 
گفتم اواًل این هــا را پخش کن تــا حین بمبــاران و زمانی که دشــمن آتــش می ریزد تلفــات کمتر 
باشد. چون لباس بسیجی به تن داشتم او را من نشــناخت و گفت اصاًل شما کی هستید؟ و ... 
گفتم در ثانی این ترافیک را طوری حل و فصل کن تا ما رد شــویم. وقتی دیدم گوشش بدهکار 
گر الزم باشد ما برویم و شــما را در رودخانه بیندازیم این کار را  نیست کمی تندی کردم و گفتم ا

می کنیم. در کل بعد از اتفاقاتی راه را باز کردند و ما پیاده از پل کرخه حرکت کردیم.
شریفی درباره تقســیم بندی نیروهای ایرانی می گوید: »آن زمان تعداد گردان از جهت انسانی 
چهار گروهان بهشتی، باهنر، رجایی و مطهری بود. تقسیم کردیم و دو گروهان را در سه راهی 

انگاراصاًلاینهشت
سالرانجنگیدهبودیم

حمید جوادی
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فرهنگ

مجیـد مجیـدی، کارگـردان برجسـته سـینما، دربـاره فیلـم »تنگه ابـو قریب« گفته 
اسـت: »بهـرام توکلـی، بـا این کـه در جنـگ نبـوده، امـا بـا یـک تصویـر حماسـی 
جنـگ را روایـت و مظلومیـت و خلـوص بچه های جنـگ را به خوبی تصویر کرده 
است. تنگه ابوقریب یکی از نقاط عطف جنگ ما در تاریخ است که تاکنون به آن پرداخته 
نشـده بـود، امـا بـه انـدازه کل جنـگ مـا مهم بـوده و توکلی به زیبایی این شـکوه، عظمت و 

حماسـه را به تصویر کشـیده اسـت.« 

گران و منتقدان سینما »تنگه ابوقریب« از بهترین فیلم هایی است که  به باور بسیاری از تماشا
درباره جنگ ایران و عراق ســاخته  شده اســت، فیلمی که به  دور از هرگونه اغراق و شعارزدگی، 
در کمــال واقع گرایــی، تصویــری متأثرکننــده و به غایــت جــذاب ارائــه می دهــد. حقیقــت این 
اســت که طی چند ســال اخیر که زمانی طوالنی از پایان جنگ گذشته اســت، احساسات مردم 
فروکــش کــرده و فیلم های شــعاری دهه شــصت و هفتاد رنــگ  باخته انــد، فرصتی پدیــد آمده 
ع حســاس و در عین  حال  اســت تا فیلمســازان جوان و خوش قریحه مــان به ســراغ این موضــو
مهم در تاریخ کشــورمان بروند. بعــد از »ایســتاده در غبــار« و »ویالیی ها« که هرکــدام با رویکرد 
منحصربه فــردی جنگ و ابعــاد آن را بررســی کرده اند و به شــدت هم موفق بوده اند، می شــود 
ع معطوف  کنون بــه این موضو گفت »تنگه ابوقریب« کامل ترین و بهترین نگاهی اســت که تا

شده است.
نظر هــای مردم بعــد از دیــدن فیلم ایــن مفهــوم را می رســاند کــه »تنگــه ابوقریــب« قضاوت گر 
ک از  نیســت و از بیننده اش نمی خواهد قضاوت کند، این اثر ســینمایی فقط فاجعــه ای دردنا
دل واقعیت را به تصویر کشــیده اســت. عمق فاجعه در میدان نبرد و تیرهایی که شلیک شده 
نشــان داده نشــده، بلکه عمق فاجعه زمانی اســت که روایت پایان یافته و بار دیگر نوشــته ای 

روی تصویر ظاهر می شود: پنج روز بعد جنگ تمام می شود.
خوب اســت به نقاط ضعفی که برخی منتقدان ســینما هم به آن اشــاره کرده اند گریزی بزنیم، 
یکی از موارد قابل توجه در ایــن فیلم، مبهم بودن جغرافیای فیلم اســت؛ یعنــی محل جنگ و 
نبرد در فیلم نامشــخص اســت. فیلم در نوعی ســردرگمی مکانی به ســر می بــرد، در واقع توکلی 

روایتحماسیاز
مظلومیترندانتشنهلب

درباره فیلم »تنگه ابوقریب«

علی پورمحسنی

گر توضیح می دهد در  باید آنچه را در قالب کپشــن برای تماشا
داســتان فیلم نمایش می داد. این یک نقطه ضعف است که 
بهرام توکلی به جای این که نتیجه گیری داستان فیلم خود را 
در داستان اعمال کند، در قالب متن نوشته اعالم کرده است.

     نمایش واقعی جنگ
در  فیلمــش  پاســخ  و  پرســش  نشســت  در  فیلــم  کارگــردان 
جشــنواره فیلم فجر گفته بود: »ســعی مــن از روِز اول ســاخت 
تنگــه ابوقریب، تــالش برای واقعــی نشــان دادن جنگ بود، 
گر را وســط میــدان جنــگ قــرار دهیم و  به نحــوی کــه تماشــا
گر را با  می خواســتیم براساس مســتندات و شــنیده ها، تماشــا

مفهوم واقعی جنگ و لحظات آن دوران آشنا کنیم.«
توکلی دربــاره مســتندات وقایــع فیلم اشــاره به ایــن دارد که: 
کــه بــرای ایــن فیلــم انجــام شــد در دو بخــش  »تحقیقاتــی 
میدانی و مصاحبه بود. این روز که در فیلم نشــان داده شــد، 
آن قدر وقایع گســترده ای داشــت که هیــچ فیلمــی نمی تواند 
بــه طــور کامــل آن را نشــان دهد؛ بــه طــوری که تــا امروز ســه 
رمان در مورد آن نوشــته شــده اســت. ما تالش کردیم کلیات 
مستند این یک روز و نیم در فیلم حفظ شود و قصه بر مبنای 
آن پیــش بــرود. در واقــع فیلــم از یک آرامش شــروع می شــود 
و بــا التهــاب بــه اتمــام می رســد. دوربیــن در این فیلــم تالش 
داشــت تا این رونــد را به خوبــی نمایــش دهــد.« او همچنین 
به فضای باورپذیر فیلم اشــاره کــرده و گفته اســت: »ما برای 
نزدیک شدن به روایت مســتند؛ نقش موسیقی را در فیلم کم 

کردیم.«
تنگــه ابوقریــب از ســعید ملــکان شــروع می شــود. »ماجــرای 
بچه هــای گــردان عمــار از لشــگر 2۷ محمد رســول اهلل)ص( 
در آن روز از تاریــخ ســال 6۷، ســال ها ذهنــم را اشــغال کــرده 
بــود و تحقیقــات ســاختنش را دو ســال پیــش بــا بازماندگان 
همــان عملیــات شــروع کــردم. او ایــن قصه هــا و اطالعــات را 
بــه بهــرام توکلــی انتقــال می دهــد و توکلــی نوشــتن فیلمنامه 
تنگه ابوقریب را شــروع می کند: »مــن چیزی از ایــن روز و این 
ماجرا نمی دانســتم. همه چیز با ســعید ملکان و تعریف کردن 
داســتان واقعــی 21 تیرمــاه 6۷ شــروع شــد و ماجــرای گردان 
عمار و تنگه ابوقریــب. من به ماجرا عالقه مند شــدم و ســعید 

ملکان هم در تمام مراحل همراهم بود.«  
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سـخن گفتـن از شـخصیت های برجسـته درگذشـته، سـنتی دیریـن و شـیرین در 
میـان ایرانی هاسـت کـه گاه بـا شـیطنت هایی از سـوی هم صنفانشـان نیـز همراه 
می شـود. گاه شـنیده و دیـده می شـود کـه شـاعری از هم قطـارش خاطـره ای 
می گویـد و دیگـری آن را تکذیـب می کنـد، برخـی مواقـع نیـز پـای خانـواده مرحـوم بـه میـان 
می آیـد تـا موضـوع را روشـن کنـد. حسـین منـزوی از جملـه شـاعرانی اسـت کـه خاطـرات 
بسـیار درباره او در سـال های اخیر گفته شـده اسـت؛ خاطراتی که گاه از سـوی دوسـتانش 
نقـد می شـود. منـزوی، شـاعر متعهـد، توانا و قلـه آمالی برای شـاعران جوان تر اسـت که هر 
کسی دوست دارد خاطره ای از او در این روزها نقل کند و او را از دوستان و هم صحبتان خود 
بداند، اما در این میان شـنیدن از منزوی از زبان خود او، جان مایه ای اسـت که کمتر دسـت 
می دهد و آب حیاتی است که می تواند پریشان ذهنی ها را در میان نقل قول های متعدد از 
میان بردارد. »از عشـق تا عشـق: یک گفتگوی بلند ناتمام با حسـین منزوی« کتابی اسـت 
از ابراهیم اسـماعیلی اراضی که از سـوی انتشـارات فصل پنجم عرضه شـد. این اثر شـامل 
گفتگـوی نگارنـده کتـاب بـا زنده یـاد منزوی اسـت کـه دربردارنده سـؤاالت مصاحبه کننـده و 
پاسخ های بعضًا ناشنیده از شاعر است. اسماعیلی خود این کتاب را اتوبیوگرافی از شاعر 
می دانـد کـه در خـود خاطراتی ذکر کرده که روشـن کننده بسـیاری از مسـائل حـول و حوش 
زندگی وی و اجتماع شـاعران اسـت. گفتگوی کوتاهی با ابراهیم اسـماعیلی درباره منزوی 

را در ادامـه می خوانیـد: 

1325 متولــد شــده و 1383 کــوچ کــرده، به عنــوان یک  متن 
اســت و هر روز زنده تــر، و می بالــد و می بالد و می بالــد؛ همانند 
دیگر بزرگان تاریخ ادبیات ایران این اتفاق درباره شان افتاده 
اســت. مهم ترین چیزی که به دوســتداران ادبیــات دلگرمی 
می دهــد ایــن اســت کــه پیونــد او بــا نســل هایی کــه درکــش 
نکردند، بیشتر اســت. من خودم به عنوان کســی که حداقل 
15 ســال از آشــنایی  نزدیکــم بــا او می گــذرد، از پیوندهــای 
تــازه ای کــه بیــن منــزوی و نســل های جدیــد شــعری اتفــاق 

می افتد، روزبه روز متعجب تر و ذوق زده تر می شوم.

     شما به نسبت کسانی که منزوی را از کتاب ها و 
آثارش شناختند، آشنایی بیشتری با منش اخالقی او 

دارید. طی این گفتگو و ارتباطی که با آن زنده  یاد داشتید، 
او را از منظر اخالقی چطور شناختید؟

شاید پاســخ این ســؤال کمی ســخت باشــد، چون به هر حال 
غ از ایــن گفتگــوی مفصل دیده بــودم. من  من منــزوی را فار
کــه در ایــن گفتگــو  ســؤال شــما را این طــور جــواب می دهــم 
فرازهای مختلفی اســت که شــاید در وهله نخســت مخاطب 
فکــر کند کــه فقــط و فقــط خاطــره اســت، امــا ایــن فرازهــا به 
کــه بــه نــگاه منــزوی،  کمــک می کنــد  شــدت بــه مخاطــب 
هستی شناســی او، تحلیــل و شــکل عاطفــه ورزی منــزوی و 

جزئیات شخصیتی او نزدیک تر شود.
یعنــی همین که شــما می بینیــد در فصلی ایشــان دربــاره فالن 
شــخص حرف می زند؛ فالن شــخصی که در فضای مجالس 
خ می دهــد و  ادبــی موفــق بــوده و بعــد برایــش حوادثــی ر
خ دهد... تمام این موارد نشــانه  وضعیتی که نباید برایــش ر
دغدغه های انســانی منزوی اســت کــه ورای ادبیاتــی بودن 
و اهل شــعر بودن آن هــا و صــرف هم وطن بودن داشــت. ذکر 
این دســت از مســائل منجر به تحلیــل اجتماعی از شــاعر هم 
می شود. مصداقی را اشــاره می کند و در کنار آن برخی از خألها 

     شما در این سال ها فرمودید همراه حسین منزوی بودید و به تبع، رابطه بیشتری با 
ایشان داشتید. درباره زندگی شاعرانه او بگویید و این که چقدر شعر و زندگی منزوی به 

هم نزدیک بوده است.
مخاطب حق دارد نســبت به برخی از کارهایی که درباره منزوی در این ســال ها ارائه می شود، 
یک حــس بی اعتمادی داشــته باشــد. زمانی که منــزوی زنده بــود و با ایمــان و بــاور تمام پای 
معتقداتش ایســتاد، ســختی ها را کشــید، تبعیض ها را تحمل کرد و با تمام باور و ایمانش همه 
نادیده شــدن ها را نادیده گرفت، خیلی هایی که نبودند، پیدا شــدند و نقل قول ها کردند. من 

هم یکی از خوشبختی های زندگی ام این بود که با منزوی مرتبط شدم.
در مورد پرســش شــما باید بگویــم که حســین منــزوی اآلن هم نســبت بــه خیلی از کســانی که 
در صحنــه ادبیــات در دهه هــای اخیــر زیســتند، شــاعر مبراتر و رســتگارتری اســت، بــه همین 
دلیل اســت که او بیش از هر چیز به شــعر باور داشــت و ســر شــعر با هیچ چیز دیگر معامله نکرد و 
انســانیتش را به هیچ نفروخت. او در ایــن مدت زندگی اش خیلــی از ســختی ها را پذیرفت و در 
کید کرده  این گفتگو بارها به مصیبت هایی که در زندگی کشــیده، اشــاره کرده اســت و بارها تأ
که باز هم همه چیز را به جان می خرم و پای معتقداتم می ایســتم. به هر حال خدا را شــکر، کما 
کید می کند و عالوه بر این کاًل ســیر تحوالت ادبی ما و ســیر  این که این گفتگو درباره دیگــران تأ
متنی که بــه نام حســین منزوی به جــا مانــده و تکاپویی کــه این متــن همچنان دارد، نشــان 
می دهد کــه نه تنها منزوی، منزوی نشــد، بلکــه روزبــه روز دارد بالنده تر و شناخته شــده تر قدم 

برمی دارد و البته باز هم برخی در این میان تالش می کنند که این اتفاق نیفتد.
چرا وقتی در آن زمان که منزوی در آمریکا ســتاره شــد، رســانه های ما این قدر بی خبر بودند که 
سکوت کردند و این همه اســتقبالی را که جوانان نســبت به او در کشــور و در بین فارسی زبانان 
وجود داشــت، کتمان کردند؟ تا کی؟ حســین منزوی اآلن، نه به مثابه یک انسانی که در سال 

همزاِدپاییز
فریده خان محمدی

آشنایى با حسین منزوی، غزل سرای پیشرو  معاصر
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اولین ســؤال کتــاب از »عشــق تــا عشــق« در روز جمعــه، هفدهــم مردادمــاه 1382، 
در زنجــان در منــزل اســتاد حســین منــزوی پرســیده می شــود. اســماعیلی از منزوی 
می پرســد: »از اســتاد می خواهم که از اول مهر 1325 آغاز کنیم، یــا حتی از هر موقعی 
که اســتاد آن را ســرآغاز این اتفاق ادبــی می دانند.« و منــزوی این گونــه از پیوند خود 
با پاییــز می گوید: »در مورد آغــاز این اتفاق که هنــوز نمی دانم اتفــاق میمونی بوده یا 
اتفاق نامیمونی، ســعد بوده یا نحس )ایــن را ظاهرًا باید روزی دیگــران داوری کنند 
در مــوردش(؛ اما مــن خودم تعبیــری برای ایــن اتفــاق دارم که همیشــه گفته ام من 
که حتمًا وقتی می گوییم  با پاییز 1325 همزاد هســتم؛ نه فقط هم ســن و ســال؛ چرا
همــزاد، نــگاه به چیزهــای دیگــری هــم داریــم. مــن در زندگی خــودم خیلــی چیزها 
دیــده ام که نشــانه ایــن اتفــاق و این همــزاد بودن اســت؛ همــزادی بــا پاییز بــا تمام 
اوصافــی کــه از پاییــز می دانیــم و می شناســیم. ایــن تقــارب ضمنــًا آن قــدر پررنــگ 
بوده که در شــعر مــن هــم نمودهــای متعدد داشــته، این مســئله مــن و پاییــز، من و 
پاییز همــزاد من، مــن و درخت های پاییــزی، من و رســتاخیز بهــاری درخت ها... و 
مجموعه این طیف؛ یعنی همه چیزهایی که در این طیف قرار می گیرند. بد نیســت 
حاال برای این که رنگ مســتقیم تر و شــفاف تری از شــعر بــه این گفتگــو بدهیم، من 
این شــعر »کهربــا و کافــور« را هم بــرای شــما بخوانم کــه از همیــن داســتان صحبت 
می کند؛ از من و همزاد من پاییز... و البته وسوسه رســتاخیز؛ وسوسه رستاخیزی که 
از آن صحبت می کنم، حتی به قیمت دو پله نزول، نزول از مرتبه انسانی به حیوانی 
و از حیوانــی بــه گیاه یــا نباتی به اصطــالح همان شــعر مشــهور موالنا کــه »از جمادی 

ُمردم و نامی شدم« ... تا بعد. عرضم به حضور شما که شعر این است:
با چشم کهربایی کمرنگش

همزاد من کاهل وار 
- اسب کهر -

درآمد به باغ 
از شیهه اش که انگار

تشویش های اسطوره را
می آمیخت با اضطراب عصر 

وحشت
در دودمان درختان

افتاد
تمام  و برگ ها 

فرو ریختند
شاید

درختی بودم گر  ا
این بار هم

از کهربا و کافور
در خواب می گذشتم

در صبحی از عقیق و زمرد و آن گاه 
بیدار می شدم

پاییز! اما... 
آه

پاییز!
ای رهگشای حسرت رستاخیز!

با رتبه دو پله فروتر نیز!
بله... 

سینا خطیبی

و وضعیت خاص اجتماعی را نشان می دهد.
در مورد یک بخش دیگری که می تواند به شــدت کمک کند 
و بــه شــخصت او آشــناتر شــویم، بخشــی اســت کــه او درباره 
خانواده و زنجانی که در آن بزرگ شده، صحبت می کند. این 
خاطرات در وهله نخســت مصداقش حســین منزوی اســت، 
امــا در عیــن حــال در خیلــی از خانواده هــا می توانــد مصــداق 
داشــته باشــد؛ مثــل تأثیــر مطالعــه در بــزرگ شــدن فرزنــد. در 
این بخش به ایــن می پردازد که پــدرش که فرهنگــی بوده و 
مادرش که فرهیخته بوده چقدر در شــکل دهی شخصیت او 
کمک کرده اند. از این منظر این گفتگو می تواند به مخاطبی 
کــه دوســت دارد بــه او نزدیــک شــود، منظرهــای منــزوی و 

اهداف او را بشناسد، کمك بسیاری کند.

     رهبر انقالب در سال هایی که در مشهد بودند و بعد 
در تهران، پیوسته در جلسات شعری شاعران حضور 
داشتند. منزوی در این کتاب خاطره ای از ایشان نقل 

نکرده است؟
بخشــی از کتاب به صحبت های منزوی درباره نویســندگان 
چــپ و شــاعران حزبــی اختصــاص دارد. از موضوعــات مهــم 
دیگــر، جریان شــورای شــعر ارشــاد و نحــوه تصویب ســرودها 
و آهنگ هاســت. در ایــن کتاب تنهــا خاطره ای کــه از منزوی 
دربــاره رهبــر انقــالب ذکــر شــده، خاطــره ای اســت کــه در آن 
اخوان ثالث شــعری را در معرفی منزوی برای یافتن کار برای 

رهبر انقالب می نویسد که بعد از آن کارش پیگیری می شود.
این خاطــره از زبان اخوان ثالث چنین نقل شــده اســت: پس 
از ســقوط رژیــم پهلــوی بــود کــه حســین منــزوی، غزلســرای 
نام آشــنای دیارمان از همســرش به خاطــر بیکاری جدا شــد و 
دخترش غزل را نیز به خاطر بیکاری به مادرش ســپرد. مدتی 
در زنجــان و بعــد در تهــران بــه دنبــال کار می گشــت و چــون 
می دانســت که من با آقای ســیدعلی خامنه ای، امــام جمعه 
تهران )هنوز ایشان رئیس جمهور نشده بودند( آشنایی دارم 
به نزدم آمد تا توصیه ای برای کار برایشان بنویسم تا مشکل 
بیکاری اش حل شــود. من قطعه زیر را برای همشــهری خود 
آقای خامنه ای نوشــتم و منزوی هم با خط زیبا آن را نوشــت 

و به خدمتشان برد:
امام جمعه  تهران، جناب خامنه ای

کسی که این ورق آرد حسین منزوی است
حسین منزوی از شاعران زنجانی ست

جوان و فاضل و صاحب قریحه ای قوی است
چکد ز لطف و تری آب از غزل هایش

به شور نیز گهی چون جناب مولوی است
گر گشته خط عارض او چو ریش و پشم ا
خط کتابت او همچو نقش مانوی است

گر هیکلی و باالیی چو من ندارد ا
چه غم! نه خوشگل صوری، که خوب معنوی است

سه چهار بیت از او موقع ورود امام
سروده گشته و طومار آن نه منطوی است

امام گشت چو بیمار، او سرود دعا
که چاپ گشت و مجله سروش محتوی است...  

کافور کهرباو
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کـم نبـوده و نیسـت شـاعری کـه مـورد اقبـال جمـع واقـع شـده، از سـویی به همان 
نسـبت مـورد انتقـاد اهـل فـن قـرار گرفتـه باشـد، چـه آن کـه ادبیـات مـورد توجـه 
عمـوم مـردم را شـأنی نمی دارنـد کـه لـزوم سـخن گفتـن داشـته باشـد. امـا در این 
میـان معـدود و نـادر چهره هایـی هسـتند کـه در علـم و فضلشـان هـم شـکی نیسـت و از قضـا 
در افـواه عمومـی راه برده انـد و در همـان زمـان حیـات شـناخته شـده و مؤثـر واقـع شـده اند. 
یکـی از ایـن چهره هـا، شـاعر هـم روزگار مـا سـهراب سـپهری سـت کـه جـزو رده بـاالی جامعه 
روشنفکری است و از سویی، نسبت گرمی با بازار مخاطب و جامعه و مردم خود دارد. اما 
دلیل این امتیاز و توجیه این تمایز چیسـت؟ به عبارتی شـعر او چه دارد که دیگران چون او 

پذیرفته شـده نیستند؟ 

محبوب و عام پســند دیگر که عرفان گرا هم نیستند چه دلیلی 
بیاوریم؟ به نظر علت اصلی را باید در ماهیت شــعر نو جســتجو 

کرد.
شعر نو علی رغم شعارش که مرتبط با زندگی و برخاسته از متن 
زندگی بــود، اساســًا از مردم بریــده و تافتــه جدابافتــه و حاصل 
کارگاه های روشنفکران بود. این پارادوکس عالم روشنفکری از 
چیزی می گوید که خود در عمل قائل به آن نیست، لذا مسئله 
حضور انسان و مردم در شعر را برای خود، نه به شکل انعکاس 
طبیعــی زندگی جمعــی در شــعر، بلکه بــه عنــوان مخاطبی که 
گر معدودی  باید بشــنود و بپذیرد حــل کرده اند. در این میــان ا
شاعران و شعرها توانسته اند نقبی به قلب و خلوت مردم بزنند 

حائز همین ویژگی مردم گرایی اند.
بررسی شــعرهای مشــهوری همچون زمســتان اخوان، کوچه 
فریــدون مشــیری، ســیب حمیــد مصــدق، اشــک رازی ســت، 
لبخند رازی ســت شــاملو، ســفر به خیر شــفیعی کدکنی، ایمان 
بیاورید به آغاز فصل ســرد فروغ، حجم سبز ســهراب و دریافت 
ویژگی های آن ها کمک شایانی به گشایش گره ماجرا می کند. 
گرانــی گاه ایــن دســته از  کــه  در نگاهــی اجمالــی درمی یابیــم 
شــعرها، حضــور انســان بــه درجــات و اشــکال مختلف اســت. 
انســان فردی یا جمعی، منتها نه به معنا و در جایگاه مخاطب 
)که طبیعتًا مخاطب همه شعرها انسان است( بلکه انسان به 

مثابه موضوع و طرف گفتگوی شاعر.
تنها از این منظر اســت که ســهراب امتیاز باالیی کسب می کند 
و از دیگر هم نســالن خود که در زبان و ســاختمان شــعر رقیبان 

چیره دستی هستند جلو می افتد.
غ از گرایش و مباحث عرفانی، همین امتیاز »مردم  بنابراین فار
در شعر« باعث استقبال رسانه )به عنوان مخاطب عام( از شعر 
او می شود. او نه فقط از عرفان و گوشواره تبت، که از سیاست و 
ک  از کارگران لوله کشی و پاســبان ها می گوید. در کنار راهبان پا
مسیحی، از شــیار روشــن جت ها هم حرف می زند. کسانی که 

چــه چیــزی در شــعر ســهراب هســت کــه در شــعر امثــال شــاملو نیســت کــه علی رغــم شــعارهای 
انسان دوستانه و سیاسی و شــعر کاربردی و ظلم ســتیز، او نتوانســته در جمع مخاطبان پذیرفته 
شــود؟ در مقایســه با هم دوره ای ها، ســهراب به گرایش های عرفانی مشــهور اســت، اما آیا برای 
مدعا همین گزاره کافی اســت؟ یعنی خأل معرفــت و عرفان در جامعــه ای که رو بــه دنیای مادی 
مدرن دارد تا این حد اســت که یکی را انتخاب و دیگران را رد کند؟ در ثانی برای شاعران مقبول، 

شاعرانبومی
جهانیاند

تفاوت های سهراب سپهری با دیگران

علی داوودی
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ایرادشــان پرواز کبوتر در شــعر ســهراب اســت، یــا پیامــی در راه 
را نخوانده انــد و یــا دنبــال مستمســکی بــرای محکومیــت او 

هستند.
آیــا دســت درویشــی نــان خشــکیده فــرو بــرده در آب اجتمــاع 
نیســت؟ و اجتماع صرفًا همان گروه موهومی هســتند که یاوه 
یاوه َمستند و منگ؟ و خورشیدشان سرد شــده و برایشان امید 

رستگاری نیست؟
بــاری ســهراب از مــردم زندگــی می گوید، عنصــری که در شــعر 
دیگــران غایــب اســت، منتهــا شــیوه او جبهه گیــری و جناحی 
کردن نیســت، بلکــه با لحــن پیامبرگونــه ای همــه طرف های 

دعوا را به صلح فرا می خواند و نصیحتشان می کند:
گر تب داریم بد نگوییم به مهتاب ا

کنــار ایــن نــگاه فراجناحــی، فراملــی و فرامذهبــی،  البتــه در 
کیدهــای خــود را هــم دارد. در زمانــی کــه دیگر  او گزینــش و تأ
هم دوره ای هــای منتقــدش از جلجتــا و مــزدک می گوینــد، بــا 

جسارتی ستودنی اعالم می کند: اهل کاشانم و من مسلمانم!
منکر خود و گذشته خود نیســت و نمی خواهد برای خود تاریخ 
و اصل و نســبی فخرفروشانه دســت و پا کند، ای بسا که نسب 

انسان امروز به زنی فاحشه در گذشته برسد!
ســهراب ســپهری در دوره ای ظهــور کرد کــه شــعر در تجربه ای 
گذرا دوره تحــول را می گذراند؛ عصر پیدایش انــواع مکتب ها، 
ســبک ها، مدل هــا و رواج مانیفســت هایی کــه جــز مبــدع آن 
پیروی نداشت و ای بســا خوِد نظریه پرداز یک مکتب هم بعد 

از چندی دیگر هیچ اعتقادی به ادامه نداشت.
در این ســیر تحول، توجه به اجتماع و رویکردهای اجتماعی، 
به ویژه جریانات سیاســی، یکی از محورهای اساسی شعر بود. 
چیزی که ســپهری به آن روی خوش نشــان نداد و به راه خود 
رفت تــا در افقــی بازتر صدایی از شــعر معاصــر ایــران را به گوش 

جهان برساند.
او خود را متعلق به جامعــه و جناح جهانی و تاریخی انســانیت 
می دانــد، بلکه فراتر از انســان و متعلــق به عالم هســتی. لذا به 
سنگ ها ســالم می کند، خطاب به گل سوســن می گوید: شما! 
شــعر او ســیر زمین )مســافر( و زمان )صــدای پای )آب( اســت. 
او دلبســته تاریخ هــم نیســت و نمی پرســد پدرهــای پدرها چه 
نسیمی، چه شبی داشته اند. در این معراج عرفانی او مسافری 
اســت که به »هیِچ« مالیم می رســد، در گذر به بی مرزی است، 
حتی مرگ نمی تواند پایان عبور و حرکتش باشــد، چرا که مرگ 

پایان کبوتر نیست.
در مرحله اعــال و نهایی، خود را در جریان هســتی همین زندگی 
ددمنشــانه رها می کند و می گوید ساده باشیم و شــناور و دنبال 
خ! ســاخت باز و محوری و ادامه دار شــعر او نیز برآمده از  گل ســر
چنین نگرشی است، یعنی گســترش انسانیت بدون مرز و شعر 

بدون مرز و فرم!
ســهراب در ســیر خــود از پیچیدگــی و فشــردگی لفظ گــذر کرد و 
بــه زبانی رســید کــه در حیــن ســادگی بتواند بــار معنــای بلند را 
بکشد و این بیان صمیمی، اندیشــه عمیق وی را نه به عنوان 
معلومــات، کــه بــه عنــوان کشــف ها و دریافت هــای انســانی 

بپذیرد.
ســهراب علی رغم تمام انتقادات به حق یا ناحق، تنها شاعری 

از بزرگان شــعر نو بــود که توانســت آثــاری بــرای مخاطب عام 
خلق کنــد و بر جریــان نــوآوری شــعر تأثیر بگــذارد. بســیاری از 
خرده گیری هــای بــزرگان معیــار علمــی ندارد و بیشــتر ســالئق 
و عالئق شــخصی و برآشــفتگی حســی اســت. برخــی از همین 
منتقدین کــه وی را متهم به ندیدن جهــان و جامعه پیرامون 
کردنــد و در رد وی چنیــن جمالت طالیــی دارند که: وقتی ســر 
انســان بی گناهی را پای جوی آب می برند و ســهراب می گوید 
آب را گل نکنیــد. خــود در دوره یــک دهــه جنــگ و بــه خــون 
غلطیــدن همــان مردمــی کــه منتقدیــن محتــرم از آن هــا دم 

می زنند، کارنامه درخشانی ندارند.
حاال که گذشته ها گذشــته، و هم شــاعر و هم منتقد رفته اند و 
تنها شعر مانده اســت، به این واقعیت می رســیم که در عرصه 
منعطف شعر به ســادگی نمی توان حکم صادر کرده و شاعری 
ج کرد. زمان انتخابگر خوبی اســت. ســپهری  را از گردونه خار
ماند و توانســت قله ای از شــعر ما باشــد که رهنوردان جهانی را 
به سوی خود فرا بخواند. ترجمه های متعدد و مقاالت و کتب 

فراوان در اقصا نقاط جهان گواه این مدعاست.   

سهراب در سیر 
خود از پیچیدگی 

و فشردگی لفظ 
گذر کرد و به زبانی 
رسید که در حین 

سادگی بتواند 
بار معنای بلند را 
بکشد و این بیان 
صمیمی، اندیشه 

عمیق وی را نه به 
عنوان معلومات، که 

به عنوان کشف ها 
یافت های  و در
انسانی بپذیرد.

سهراب علی رغم 
تمام انتقادات 

به حق یا ناحق، 
تنها شاعری از 

بزرگان شعر نو بود 
که توانست آثاری 

برای مخاطب 
عام خلق کند و بر 

یان نوآوری شعر  جر
تأثیر بگذارد
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     مولوی
ای باغبان، ای باغبان، آمد خزان، آمد خزان

بر شاخ و برگ از درد دل، بنگر نشان، بنگر نشان
ای باغبان هین گوش کن، ناله درختان نوش کن

نوحه کنان از هر طرف، صد بی زبان، صد بی زبان
هرگز نباشد بی سبب، گریان دو چشم و خشک لب

خ زعفران خ زعفران، ر نبود کسی بی درد دل، ر
حاصل درآمد زاغ غم، در باغ و می کوبد قدم

پرسان به افسوس و ستم، کو گلِستان، کو گلِستان
کو سوسن و کو نسترن، کو سرو و الله یاسمن
کو سبزپوشان چمن، کو ارغوان، کو ارغوان
کو میوه ها را دایگان، کو شهد و شکر رایگان

خشک است از شیر روان، هر شیردان، هر شیردان
کو بلبل شیرین فنم، کو فاخته، کوکوزنم

طاووس خوب چون صنم، کو طوطیان، کو طوطیان
خورده چو آدم دانه ای، افتاده از کاشانه ای

پریده تاج و حله شان، زین افتنان، زین افتنان
گلشن چو آدم مستضر، هم نوحه گر هم منتظر

چون گفتشان ال تقنطوا، ذو االمتنان، ذو االمتنان
جمله درختان صف زده، جامه سیه ماتم زده

بی برگ و زار و نوحه گر، زان امتحان، زان امتحان
ای لک لک و ساالر ده، آخر جوابی بازده

در قعر رفتی یا شدی، بر آسمان، بر آسمان
گفتند ای زاغ عدو، آن آب بازآید به جو

عالم شود پررنگ و بو، همچون جنان، همچون جنان
ای زاغ بیهوده سخن، سه ماه دیگر صبر کن

تا دررسد کوری تو، عید جهان، عید جهان
ز آواز اسرافیل ما، روشن شود قندیل ما

زنده شویم از مردِن آن مهر جان، آن مهر جان
تا کی از این انکار و شک، کاِن خوشی بین و نمک
خ پرخون مردمک، بی نردبان، بی نردبان بر چر

می رد خزان همچو دد، بر گور او کوبی لگد
نک صبح دولت می دمد، ای پاسبان، ای پاسبان

صبحا جهان پرنور کن، این هندوان را دور کن
مر دهر را محرور کن، افسون بخوان، افسون بخوان

ج حمل ای آفتاب خوش عمل، بازآ سوی بر
نی یخ گذار و نی وحل، عنبرفشان، عنبرفشان

گلزار را پرخنده کن، وان مردگان را زنده کن
مر حشر را تابنده کن، هین العیان، هین العیان

از حبس رسته دانه ها، ما هم ز کنج خانه ها
آورده باغ از غیب ها، صد ارمغان، صد ارمغان

گلشن پر از شاهد شود، هم پوستین کاسد شود
زاینده و والد شود، دور زمان، دور زمان

لک لک بیاید با یدک، بر قصر عالی چون فلک
لک لک کنان کالملک، یا مستعان، یا مستعان

بلبل رسد بربط زنان، وان فاخته کوکوکنان
مرغان دیگر مطرِب، بخت جوان، بخت جوان

من زین قیامت حاملم، گفت زبان را می هلم
می ناید اندیشه دلم، اندر زبان، اندر زبان

خاموش و بشنو ای پدر، از باغ و مرغان نو خبر
پیکان پران آمده، از المکان، از المکان

کهعاشقاست بهاری
همراه با چند شعری که برای خزان 

سروده شده است

     مهدی اخوان ثالث
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
کش. ابر؛ با آن پوستین سرِد نمنا

باغ بی برگی،
روز و شب تنهاست،

کش. ِک غمنا با سکوت پا
ساِز او باران، سرودش باد

جامه اش شوالی عریانی ست
و رجز، اینش جامه ای باید

بافته بس شعله زرتار پودش باد
گو بروید، هرچه در هر جا که خواهد، یا 

نمی خواهد
باغبان و رهگذاران نیست.

باغ نومیدان
چشم در راه بهاری نیست

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد،
ور به رویش برگ لبخندی نمی روید؛

باغ بی برگی، که می گوید که زیبا نیست؟
داستان از میوه های سر به گردونسای اینک 

ک می گوید. خفته در تابوت پست خا
باغ بی برگی

خنده اش خونی است اشک آمیز
جاودان بر اسب یال افشان زردش می چمد 

در آن
پادشاه فصل ها، پاییز...

     سهراب سپهری
کاج های زیادی بلند
زاغ های زیادی سیاه
آسماِن به اندازه آبی

سنگچین ها، تماشا، تجرد
کوچه باغ  فرا رفته تا هیچ

ناودانِ  مزین به گنجشک
آفتاِب صریح

ِک خوشنود خا
چشم تا کار می کرد

هوش پاییز بود.
ای عجیب قشنگ!

با نگاهی پر از لفظ مرطوب
مثل خوابی پر از لکنت سبز یک باغ،

چشم هایی شبیه حیای مشبک،
پلک های مردد

مثل انگشت های پریشان خواب مسافر! 
زیر بیداری بیدهای لب رود

انس
کستر محرمانه مثل یک مشت خا

ک پاشیده می شد. روی گرمای ادرا
فکر

آهسته بود
آرزو دور بود

مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند.
در کجاهای پاییزهایی که خواهند آمد

یک دهان مشجر
از سفرهای خوب
حرف خواهد زد؟
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     مژگان عباسلو 
این معجزه توست که پاییز قشنگ است

هر شاخه با برگ گالویز قشنگ است
هر خش خِش خوشبختی و هر نم نِم باران

تا یاد توام هرکس و هرچیز قشنگ است
کم صبرم و کم حوصله، دور از تو غمی نیست

پیمانه من پیش تو لبریز قشنگ است
موجی که نپیوست به ساحل به من آموخت

در عین توانستن، پرهیز قشنگ است
بنشین و تماشا کن از این فاصله من را
فواره ام، افتادن من نیز قشنگ است
بنشین و ببین،  زردم و نارنجی و قرمز

پاییز همین است؛ غم انگیز قشنگ است

     جواد کنگرانی
 پاییز بهاریست که عاشق شده باشد

 خوابیست که لبریز حقایق شده باشد
 تنها شد و ُدردانه ترین خلق جهان شد

 تا همدم و هم صحبت خالق شده باشد
 این برگ، شناور شده در باد که شاید

 چون عقربه ها غرق دقایق شده باشد
 آن تیرگی لکه دلگیر نگاهش

 ابریست که با گریه موافق شده باشد
 طوفان شود آرام ترین نقطه  دنیا

گر عاشق قایق شده باشد  گرداب ا
ل کردن این شعر در این فصل طالیی

ُ
 گ

 رویای دروغیست که صادق شده باشد
 پاییز جهانیست پر از درد خوش آیند
 پاییز بهاریست که عاشق شده باشد

     علیرضا بدیع
پاییز می رسد که مرا مبتال کند
با رنگ های تـازه مرا آشنا کند

پاییز می رسد که همانند سال پیش
خود را دوباره در دل قالیچه جا کند

او می رسد که از پس نه ماه انتظار
راز درخت باغچه را برمال کند

او قول داده است که امسال از سفر
اندوه های تازه بیارد، خدا کند

او می رسد که باز هم عاشق کند مرا
او قول داده است به قولش وفا کند

پاییز عاشق است، َو راهی نمانده است
جز این که روز و شب بنشیند دعا کند

شاید اثر کند، َو خداونِد فصل ها
یک فصل را به خاطر او جابه جا کند

تقویم خواست از تو بگیرد بهار را
تقدیر خواست راه شما را جدا کند

خش خش... ، صدای پای خزان است، یک نفر
در را به روی حضرت پاییز وا کند...   

     شهریار
شب است و باغ گلستان خزان رؤیاخیز

بیا که طعنه به شیراز می زند تبریز
به گوشوار دالویز ماه من نرسد

ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز
به باغ یاد تو کردم که باغبان قضا

گشوده پرده  پاییز خاطرات انگیز
چنان به ذوق و نشاط آمدم که گویی باز

بهار عشق و شبابست این شب پاییز
عروس گل که به نازش به حجله آوردند
به عشوه بازدهندش به باد رخت و جهیز

شهید خنجر جالد باد می غلتند
ک و خون همه در انتظار رستاخیز به خا
خزان خمار غمش هست و ساغر گل زرد

بهار سبز کجا وین شراب سحرآمیز
خزان صحیفه پایان دفتر عمر است

به این صحیفه رسیده است دفتر تا نیز
به سیمای خزان ماجرای خود دیدم

شباب با چه شتابی به اسب زد مهمیز
هنوز خون به دل از داغ الله ام ساقی

به غیر خون دلم باده در پیاله مریز
شبی که با تو سرآمد چه دولتی سرمد

دمی که بی تو به سر شد چه قسمتی ناچیز
عزیز من مگر از یاد من توانی رفت

که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز
پری به دیدن دیوانه رام می گردد
پری وشا تو ز دیوانه می کنی پرهیز

نوای باربدی خسروانه کی خیزد
مگر به حجله شیرین گذر کند پرویز

ک تو بگذشتم از مقام ملک به عشق پا
که بال عشق تو بادم زند بر آتش تیز

تو هم به شعشعه وقتی به شهر تبریز آی
که شهریار ز شوق و طرب کنی لبریز

     لیال حسین نیا
آمیختند در گل من عشق و درد را

خ و زرد را آن گونه که به روح خزان سر
یک القبا و خسته ام اما نمی نهم

از سر هوای رد شدن از فصل سرد را
دیری ست راه عشق ندیده ست رهروی

باید تکاند از تن این جاده گرد را
سر می نهم به شانه سبز بهار تو
تا بازگویم آنچه که پاییز کرد را

آری! پناه باش در این عصر دردخیز
این شاعر شکسته دل دوره گرد را

من آن یگانه  سرو تبرخورده ام ولی
می ایستم که فتح کنم این نبرد را
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ایران مهد تمدن ها و سخن سـرایان ارزشـمندی 
است که در هر زمان به فراخور نیاز جامعه ظهور 
کـرده و مـردم آن دوران را از تاطم هـای موجـود 
نجـات  داده انـد. در میـان ایـن شـعرای برجسـته، شـاهدیم 
کـه حافـظ در جـذب و کشـش اذهـان عمومـی بـه سـوی 
خـود در رتبـه نخسـت قـرار دارد کـه در ایـن رابطه سـخنی از 
مقام معظم رهبری نقل شـده اسـت که می فرمایند: »همه 
قشـرها از عرفـای مجـذوب جلوه هـای الهـی تـا ادیبـان و 
شـاعران خـوش ذوق، تـا مـردم معمولـی، هرکـدام در حافـظ 
سـخن دل خـود را یافتـه و بـه زبـان او شـرح وصـف خـود را 
سـروده اند؛ شـاعری کـه لفـظ و معنـا و قالـب و محتـوا را بـا 
هـم بـه اوج رسـانده اسـت و در هـر مقولـه ای زبده تریـن، 

موجزتریـن و شـیرین ترین گفتـار را دارد.« 

ایشــان در جایی دیگر ســخنان حافظ را در هــر دوران، نو و 
تازه قلمداد کــرده و فرمودند: »حافظ، هفتصد ســال پیش 
طوری حــرف می زنــد که مــا امــروز وقتــی آن ســخنان را باز 
می گوییــم اصــاًل احســاس غربــت نمی کنیــم و اصــاًل زبان، 
زبــان امــروز اســت.« و بــه واقع نیــز شــاهد هســتیم؛ همین 
تازگی کالم حافظ است که موجب شــده سخن حافظ پس 
از قرن ها همچنان در دل و جان خوانندگانش نفوذ کرده و 

دیوان او جزو پر  فروش ترین کتاب ها باشد.
ایــن کشــش و جــذب تــا جایــی پیــش رفتــه کــه بــه گفتــه 
بســیاری از اهالــی فــن، آوازه ایــن حکیــم، ادیــب و عــارف 
واالمقام از مرزها گذشــته و نه تنها صاحبان اندیشه و ایران 
و ایرانــی را مجــذوب خــود کــرده، بلکــه ســخنوران غربــی 
چــون گوته آلمانی نیز شــیفته او شــده اند؛ به طــوری که به 

خود می بالد که لقب »مریدی« حافظ را یدک بکشد.
ح  کتــاب »شــر دکتــر حمیدیــان، حافظ پــژوه و نویســنده 
در  حافــظ  مجذوبیــت  و  کشــش  بــا  رابطــه  در  شــوق«، 
میــان اقشــار مختلــف مردم بــا هــر تفکــر و مذهبی، بــه هنر 
حافــظ اشــاره کــرده و می گویــد: حافــظ در حقیقــت شــعر را 
به گونــه ای می گویــد کــه در عیــن وجــود آن همــه مباحــث 

راز ماندگاری حافظ چیست؟

زهرا گودرزی

بیتالغزلمعرفت
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دشــوار فلســفی ادبی، کالمی و...، حتی عوام کــه ارتباطی 
با نقــد و پژوهــش ندارند می تواننــد به قدر ظرف خودشــان 
از این دریــا آب بردارند. افراد عوام شــعر حافــظ را به صورت 
ســطحی می فهمند و از آن فال می گیرند، اما روشنفکران و 
فرهیختگان بــه ظرایف زبانی و معنایــی، به عمق مباحث 

فلسفی در این شعرها توجه دارند.
به تعبیر دیگر شــعر حافظ خواننده را در یک مسیر مستقیم 
و یــک اندیشــه معّین - خــواه زمینــی خــواه آســمانی - قرار 
کالم حافــظ نــه اســیر حــال و هــوای عارفانــه  نمی دهــد. 
می شــود و نــه تــن بــه اســارت قیل وقــال مفاهیــم مــادی و 
مجــازی می دهــد. همیــن امتیــازات عامــل جــذب اقشــار 

مختلف مردم می شود.
حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، 
این جذب را محصول اســتعداد خــدادادی حافظ می داند 
کــه حافــظ اســتعدادی  و می گویــد: واقعیــت ایــن اســت 
خــدادادی دارد؛ او حقیقــت را آنچنــان می گویــد که خاص 
گــر  و عــام و باســواد و بی ســواد آن را درک می کننــد؛ حتــی ا
نتوانند درکی معرفتی به دست بیاورند، دست کم به درکی 
عاشقانه خواهند رســید و این مســئله شــأن و بزرگی حافظ 
بر بزرگانی مانند ابن عربی و محصول مواجهه بی واسطه و 

عارفانه حافظ با وجود حقیقت است.

     آیا حافظ اهل عرفان بوده است؟
بحــث دربــاره  »عرفــان حافــظ«، ســخن مفصلــی اســت 
گر  که نظــرات مختلفــی پیرامــون آن گفته شــده اســت. ا
بخواهیم به لحاظ تاریخی حافظ را بشناسیم، خواهیم 
دید که او در زمان خودش به گونه ای شــناخته می شــده 
کــه جنبه های دیگــر او، بــر جنبه شــاعری  و هم بــر جنبه 
عــارف بــودن و درویــش بودنــش غلبــه داشــته اســت؛ 
کســانی که حافظ را در زمان خــودش یا نزدیــک به زمان 
خــودش توصیــف کــرده و القابــی برایــش ذکــر کرده اند، 
نه لقــب شــاعری بــه او داده اند و نــه لقب عرفانــی، بلکه 
گویی اصاًل یک فقیهــی را، یک حکیم و ادیبــی را تعریف 

می کنند.
مرحوم قزوینی می گوید: از القابی که کاتبان بسیار نزدیک 
به عصر خواجه و شــاید معاصر خواجه در حق او نگاشته اند 
- بــدون این کــه هیــچ عبارتــی دیگــر داّل بــر این کــه وی از 
مشــاهیر عرفــا و صوفیــه عصــر خــود بــوده - از قبیــل قطب 
الســالکین، فخرالمتألهیــن، ذخراالولیــاء، شــمس العرفاء، 
عارف معارف الریبــی، واقف مواقف اســرار غیبــی، و امثال 
ذلک، شــاید بتوان اســتنباط کرد کــه خواجــه در عصر خود 
بیشتر از زمره علما و فضال و دانشــمندان به شمار می رفته تا 
از فرقه عرفا و صوفیــه؛ یعنی جنبه علم و فضــل و ادب او بر 

جنبه عرفان و تصوف او غلبه داشته است.
مرحــوم حضــرت آیــت اهلل العظمــی ســید علــی آقــا قاضــی، 
حافظ شیرازی را عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف 
ح منازل و مراحل ســلوک تفســیر می فرمودند؛ ولی  او را شــر
گرد محی الدین اســت  معتقد بودنــد که: ابن فارض که شــا

کمل است. از وی ا

     الهامات و حدیث قدسی در اشعار حافظ
از طرف دیگر شــاهد هســتیم که در مقدمه  حافظ انجوی، 
مرحوم دکتــر معین نقــل می کند: »هــرگاه در مجلس درس 
گرگانــی شــعر خوانــده می شــد،  میــر ســید شــریف عالمــه 
می گفت به عوض این تّرهات )مراد سخن باطل و لهوآمیز 
بود( به فلســفه و حکمت بپردازید، اما چون شمس الدین 
محمد می رسید، عالمه  گرگانی می پرسید بر شما چه الهام 
گردان عالمه به وی  شده است؟ غزل خود را بخوانید. شــا
اعتراض می کردند؛ این چه رازی اســت که ما را از ســرودن 
شعر منع می کنی، ولی به شنیدن شــعر حافظ رغبت نشان 
می دهــی؟ اســتاد در پاســخ می گفــت: شــعر حافــظ همــه 
الهامات و حدیث قدســی و لطائــف حکمی و نــکات قرآنی 

است.« 
قبول لقب »لســان الغیب« که از همان زمان های قدیم به 
حافظ داده شده، قرینه دیگری است که این مرد از همان 
زمــاِن خودش بــه عنوان یــک مرد عــارف اهل معنــا بوده، 
به طوری که اساســًا او را زبــان غیب می دانســته اند؛ یعنی 
حافظ به عنوان یک بشــر نبوده که این شــعرها را بسراید، 

بلکه از غیب بر زبان او جاری می شده است.
حســن بلخــاری در رابطــه بــا بعــد عرفانــی حافــظ معتقــد 
اســت: »در دیوان حافظ، ناب ترین و عمیق ترین مفاهیم 
عرفانــی را کــه نــه بــر اســاس ذوقــی، بلکــه محصــول نگاه 
شاعرانه به عالم و مستند متکی به اصول و معانی عرفانی 
اســت، می  توان یافت، چنانچــه همه معتقدنــد که حافظ 
در برخی از ابیات خود، چنان پرده از اسرار ژرف ما برداشته 
که گویی در این حوزه یک اســتاد به تمام معنا بوده اســت 
و بلکــه یــک مواجهه عرفانی داشــته اســت. به طــوری که 
گر مواجهه صــورت نگیرد،  باید دانســت در قلمرو عرفان، ا

سخن به زبان درنمی آید.

ع نگاه به حافظ، جفا در حق اوست      این نو
دکتر شهرام پازوکی در مورد جایگاه حافظ در جهان معاصر 
گفت: »به طور معمــول به حافــظ در جهان معاصــر به دید 
شــاعر و ادیب نگاه می کنند، در حالی که بعد عرفانی آن ها 
مغفول مانده اســت. هــر چند حافــظ به عنــوان مهم ترین 
شــاعر زبان فارســی اهمیت ویژه ای دارد، اما آنچــه درباره 
او مغفــول مانده، عرفــان حافظ اســت؛ یعنی بــه یک معنا 
گر ما  شــعر حافظ از عرفــان حافظ جــدا نیســت و بنابرایــن ا
حافظ را فقط شــاعر و ادیب بدانیم و شــعر را هم به معنای 
سانتی مانتالیســم آن کــه در حــال حاضــر مرســوم اســت، 
که بــی هیچ  در نظــر بگیریم، در حــق او جفــا کرده ایــم چرا

تردیدی حافظ یک شاعر اهل عرفان است.«
عضــو هیئــت علمــی مؤسســه پژوهشــی حکمت و فلســفه 
ایران در رابطه با جایــگاه عرفان، زهــد و تصوف در حاالت 
گر بــه اشــعار حافظ نــگاه کنیم،  حافظ خاطرنشــان کــرد: ا
بی هیچ تردیدی جنبه های عرفانی بســیار قوی و نابی در 

اشعار او خواهیم یافت.
نکته دیگری که بــاز درباره حافــظ مورد غفلت قــرار گرفته 
اســت، طعنه زدن هــای او بــه زهــدان و عابــدان و برخی از 

گر بخواهیم به   ا
یخی  لحاظ تار

حافظ را بشناسیم، 
خواهیم دید که او 

در زمان خودش 
به گونه ای شناخته 

می شده که 
جنبه های دیگر او، 
بر جنبه شاعری  و 
هم بر جنبه عارف 

یش  بودن و درو
بودنش غلبه داشته 

است؛ کسانی که 
حافظ را در زمان 

خودش یا نزدیک 
به زمان خودش 
توصیف کرده و 

القابی برایش ذکر 
کرده اند، نه لقب 

شاعری به او 
داده اند و نه لقب 

یی  عرفانی، بلکه گو
اصاًل یک فقیهی را، 
یک حکیم و ادیبی 

یف می کنند را تعر
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صوفیــه زمانــه اش اســت. این اشــتباه القا شــده کــه گویی 
حافــظ زهد، عبــادت و تصــوف را نفــی می کنــد در حالی که 

اصاًل این طور نیست.
پازوکــی در گفتگویــش یادآور شــد: بایــد توجه داشــت هیچ 
عارفی نیســت کــه از صوفیــه زمــان خــودش انتقــاد نکرده 
باشــد و نقــد تصــوف همــواره در درون خــود صوفیــه وجود 
داشته. نکته جالب توجه این اســت که فقط در میان اهل 

تصوف و عرفان است که انتقاد از خود همواره وجود دارد.
کیــد بر این که حافظ اهل ســلوک بــوده، گفت:  پازوکی با تأ
حافظ در عین این کــه صوفی را نقد می کنــد، از »روضه خلد 
برین خلوت درویشان است« هم سخن می گوید. بنابراین 
باید به این نکته توجه داشت که به درستی در مورد حافظ 
گر توجه به حافــظ فقط به  قضاوت شــود و مراقب بود کــه ا
بعد ادبــی  او مصــروف شــود، در حــق او جفا صــورت گرفته 

است.

     غزل حافظ همیشه می ماند
آیت اهلل جوادی آملی، اســتاد فلســفه و اخالق، در رابطه 
با غزلیــات حافــظ می گویــد: »گاه مناجات یک جــوان را 
اداره می کنــد، گاه نیز یک غــزل یا قصیــده، کمبودهای 
درونــی او را ترمیم می کنــد، اما لــذت غزل هرگــز در ترانه 
یافــت نمی شــود. ترانه لذتــی کاذب ایجــاد می کنــد، اما 
غزل شــهدی اســت که لذت صــادق را بــه همــراه دارد و 
تا پایــان عمــر با انســان همــراه اســت. غزل هــای حافظ 
گر کســی خــود را با  و ســعدی چنین اســت. به هر حال، ا
ترانه ســرگرم کند، در ســنین باالتر، خود متوجه می شود 
که با ذائقــه او هماهنــگ نیســت، در حالی که انســان با 
مناجات و غــزل انس دیگری دارد. غزل حافظ همیشــه 
می مانــد و هرچــه ســن باالتــر بــرود، انســان با آن بیشــتر 

مأنوس می شود.«

     گرایشات دینی و مذهبی حافظ
ایــن نکتــه قابل توجــه اســت کــه موضوعاتی چــون اثبات 
شیعه یا ســنی بودن شــاعر، آســیبی به مفاهیم ارزشمندی 
کــه از راه شــعر بــه مخاطــب منتقــل می شــوند، نخواهــد 
داشــت، با ایــن وجــود در رابطــه با مذهــب حافــظ گفته ها 
و نظــرات متفاوتــی وجــود دارد؛ عــده ای حافــظ را شــیعی 

مذهب و برخی دیگر وی را بر مسلک اهل سنت می دانند.
حافــظ  مذهــب  دربــاره  مطهــرى)ره(  شــهید  مرحــوم 
می نویســد: »نمی دانــم کــه حافظ آیــا واقعًا شــیعه اســت یا 
ســّنی، و خیال هم نمی کنم که کســی بــه طور قطــع بتواند 
بگویــد کــه حافــظ شــیعه بــوده اســت.« در مقالــه ای آقای 
محیط طباطبایی شواهدی را بیان می کند که تاریخ زمان 
حافظ او را یک مرد متّدین می شناسد و ایشان معتقد است 
که حافظ را در عصر خود سّنی و در عصرهای بعد شیعه هم 

می دانستند.
کــه دربــاره  دکتــر محمــد معیــن در بررســی های مفصلــی 
تشــّیع و تســنن حافــظ دارد، پنــج دلیــل بــر تســنن حافــظ 
و دوازده دلیــل بــرای تشــیع او آورده و در نتیجــه پــس از 

بررســی همه جانبه، می گوید: می تــوان به تشــیع او معتقد 
بود. اســتاد خرمشــاهی دربــاره مذهــب حافظ می نویســد: 
حافظ در اصــول عقاید، یعنی مکتب کالمی، پیرو اشــعری 
و در فــروع )مذهــب فقهــی( شــافعی اســت و در عیــن حال 
آشــکارا گرایش به تشــیع دارد، اما شــیعه کامل عیار نیست 
ک اعتقاد بی تعصِب  و مسّلم اســت که مثل هر مســلمان پا
صاحبدلی، دوستدار خاندان عصمت و طهارت)ع( است.

از طرفی به گفته بهاءالدین خرمشــاهی، حافظ و اشعارش 
را از اســالم جــدا ندانســته و می گویــد: »حافــظ و اشــعارش 
جدا از اســالم نبوده، حتی فلســفه های تفکرات وی مبدأ و 
مبنــای اســالمی دارد و از هر طــرف بنگریم، حتی در شــکل 
عاشــقانه و روایتگرانــه اشــعار، بــا اســالم و روایــت دینــی و 

عرفان در ارتباط است.«
کاوند، اســتاد ادبیات فارســی و عضو هیئت علمی  رشید کا
ج، معتقد است؛ اشاراتی که حافظ  دانشگاه آزاد اسالمی کر
به طور مســتقیم در اشــعارش به قرآن، الطاف الهی، آیات 
و روایــات و احادیــث دارد، گرایــش واضــح وی را به اســالم 
نشان می دهد. وقتی تمام زوایای مختلف و اندیشه های 
حافظ و سبک و سیاق وی را بررسی می کنیم، به خوبی در 
می یابیم حافظی که خود تخلص حافظ را به ســبب حفظ 
کل قرآن برمی گزیند، ارتباط مستقیمی با گزاره های اسالم 

داشته و قرآن را در سینه دارد.
با توجــه به تمــام آنچــه کــه بیان شــد به نظــر می رســد که 
پذیرفتن حافــظ به عنــوان یک شــاعر بدون هیــچ عیب و 
ایرادی که توانســته باشــد در همه ابعاد فضل نمایی کند، 
مــورد تأییــد همــه پژوهشــگران و حافظ پژوهــان نبــوده و 

نیست.
نکته دیگر این که با مراجعه به اشعار افرادی چون حافظ، 
ممکن اســت هــم با ســخنانی قابــل تأییــد مواجه شــویم، 
هــم در میان کلماتشــان مطالبی پیدا شــود که مــورد تأیید 
ع  نباشــد، چرا که به دلیل امکان تفســیرهای مختلف و نو
نــگاه و ابــزاری که بــرای شــناخت یــک شــاعر و شــعرهای 
می شــود؛  متفــاوت  نظرهــا  نقطــه  می شــود  اســتفاده  او 
گر کســی بخواهد با نگاه صرف بــه دیوان حافظ  چنانچه ا
شــخصیت او را بشناســد، شــاید او را یــک شــاعر هوســران 
و الابالی گــر بدانــد کــه جــز عیــش و نوش چیــزی نداشــته، 
در حالــی که در بیــان بزرگان بســیاری، حافظ ُبعــد عرفانی 
قــوی ای داشــته و دلیــل اســتفاده از کلماتــی چــون مــی و 
شــراب و... معانی دیگــر عرفانی بــوده که تا کســی خود در 

این حیطه گام برندارد متوجه نخواهد شد.
به تعبیری، برای شــناخت حافظ باید هم عاِلــم بود و هم 
عارف تا بتوان به تعبیر شهید مطهری که »حافظ را گلی از 
بوستان فرهنگ اسالمی معرفی کرده است«، را شناخت و 
فهمید که اشعار او ارتباط مســتقیم و تأثیر پذیری زیادی از 
آموزه های اسالمی داشته است. در باب اعتقادات و عقاید 
گرچه ســنی یــا شــیعه بــودن او بــه طور  او هــم بایــد گفــت ا
آشکار مشــخص نیســت، اما گرایشــات اهل بیتی و ارادتی 
که به اهل بیت داشــته کاماًل در آثار و زندگی او مشهود بوده 

است. 

 آیت اهلل جوادی 
آملی : »گاه 

مناجات یک 
جوان را اداره 

می کند، گاه 
نیز  یک غزل یا 

قصیده، کمبودهای 
درونی او را ترمیم 
می کند، اما لذت 
غزل هرگز در ترانه 

یافت نمی شود. 
ترانه لذتی کاذب 
ایجاد می کند، اما 

غزل شهدی است 
که لذت صادق را 
به همراه دارد و تا 

پایان عمر با انسان 
همراه است. 

غزل های حافظ 
و سعدی چنین 

است. به هر حال، 
گر کسی خود را با  ا

ترانه سرگرم کند، در 
سنین باالتر، خود 

متوجه می شود 
که با ذائقه او 

هماهنگ نیست، 
در حالی که انسان 
با مناجات و غزل 

انس دیگری دارد. 
غزل حافظ همیشه 

می ماند و هرچه 
سن باالتر برود، 

انسان با آن بیشتر 
مأنوس می شود.«

فرهنگ
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انسـان تنهـا موجـودی اسـت کـه روایـت می کنـد. در ابتـدا چنـد مسـئله فلسـفی 
هیـچ  آیـا  این کـه  دوم  معناسـت؟  چـه  بـه  روایـت  این کـه  اول  می شـود؛  مطـرح 
موجـودی می توانـد خـود را روایـت کنـد؟ کـدام موجـودی می توانـد خـودش را 
روایـت کنـد؟ راوی بـا روایت شـونده متفـاوت اسـت؟ می شـود موجـودی، هـم راوی باشـد 
و هـم روایت شـونده؟ روایت شـونده غیـر از راوی اسـت، ولـی راوی می توانـد روایت شـونده 
باشـد. هیـچ موجـودی غیـر از انسـان نمی توانـد از خـودش روایـت کند، چراکه انسـان، تنها 
موجـودی اسـت کـه می توانـد از خـودش فاصلـه بگیـرد، بـه این معنـا که او سـوژه اسـت، اما 

می توانـد خـود را بـه ابـژه نیـز تبدیـل می کنـد، می توانـد از بـاال خـود را بنگـرد. 

چگونــه می شــود بــه خلــوت کســی راه یافــت؟ هیچ کــس بــه 
خلــوت دیگــری راه نــدارد غیــر از خداونــد، امــا شــاید بتــوان 
گــر  از خلــوت خــود بــه خلــوت دیگــری راه یافــت. بنابرایــن ا
بخواهیــم به خلــوت حافــظ برویــم، باید بــه خلوت خــود راه 
یابیــم، می تــوان از طریــق هرمنوتیــک بــا حافظ هم نوا شــد. 
پس از ایــن مباحــث، نتیجه می گیریــم که حافظ هــم خود را 
روایت کرده است و همه آنچه گفته است از خود گفته، از این 
رو شــاید تصور کنیم دیگر تفسیری در بین نیســت، اما حافظ 
گاه اســت، بنابراین خود را تفســیر کرده،  نیز بر نیمی از خــود آ
او به خــودش راه نیافته اســت، به عبارت فلســفی، او به خود 

انضمامی اش راه یافته و نه خود مطلقش.
درســت اســت که شــعر نیاز به فلســفه ندارد، امــا به ایــن معنا 
نیســت کــه نامعقــول اســت. ُلــّب و عصــاره  عقــل، شــعر ناب 
گــر در جامعــه  ای روح شــعر نباشــد، بایــد گفــت در آن  اســت. ا
کالممــان  جامعــه آدمــی نیســت. شــعر چاشــنی فرهنــگ و 
می شــود، فرهنــگ غنــی مــا بــه شــعر درهــم آمیختــه اســت، 
به  ویژه شــعر حافــظ که هــر بیتش یــک جهانی اســت. حافظ 
گاه است. خودی را چون نیک بنگری  خود یک انسان خودآ
گاه مطلق باشد اصاًل انسان  گاهی است. انســانی که ناآ خودآ
نیســت. حافــظ در تاریک  تریــن دوران تاریخــی مــا زندگــی 
می کرده اســت. محتســب بســیار تیز بــوده اســت و نفس کش 
وجــود نداشــته، حافــظ در چنیــن شــرایطی آزاد زندگــی کرده 

است.

     بنیادی ترین پیام حافظ
گر وابســته شــوی دیگــر آزاد  او پیــام آزادی به مــا داده؛ یعنی ا
کــرده، امــا بــه  نیســتی. مشــخص نیســت او چطــور زندگــی 
کار نبوده،  هر حال خــوب زندگــی کــرده اســت، وابســته و ریــا
بــه همیــن جهــت قیــام اول او آزادی و نتیجــه اش پرهیــز 
کاری بــوده اســت. بنیــادی  تریــن پیام هــای حافــظ را  از ریــا
کاری و دورویــی خالصه کرد.  می شــود در آزادی و پرهیز از ریا
کاری ســراپای آن را فرا بگیرد،  وای به حال جامعــه  ای که ریا
کاران و منافقــان در قرآن کریم  کاری، انحطاط اســت. ریــا ریا
کــه در  مذمــت شــده اند، چــون ام الفســاد اســت. جامعــه ای 
آن ظاهــر و باطــن آدم هــا یکی نیســت چه امــن عیشــی در آن 

هست؟
یکــی دیگــر از پیام های بنیــادی حافظ هــم همت بلند اســت. 
کیــد دارد. البته  حافــظ روی کلمه همت و همــت بلند بســیار تأ
این ها همه به هم ارتباط دارند. همت بلند یعنــی از تفرقه بازآ، 
حواســت متقرق نباشــد، هدفی متعالی و بلنــد را در نظــر بگیر و 
نترس. این ها پیام های بنیادی حافظ هستند. حافظ به ذات 
شاعر بوده است، اما فقیه، محدث، فیلسوف، عارف و ادیب نیز 
بوده. او بر ادب فارسی و عربی مسلط بوده است، او تمام این ها 
را به نحو زیبایی در سخنش آورده است، غزلش، مغانه است. 
او تا زرتشــت و زروان و آیین مهر پیــش رفته، معارف اســالمی را 
هم کامل در چنگ داشته اســت. او تمام معارف را در یک بیت 
آورده اســت. نیچه درباره حافظ می گوید: ای حافظ تو این قدر 
از می صحبت می کنی از مــی چه می خواهی؟ تــو همان می ای 

هستی که عالم را مست کردی... 

یکجهانپیچیدهدر
یکبیت

دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی

گر به این معنا برســیم که تنها انســان خود را روایت می کنــد، نتیجه دیگری هم بایــد بگیریم و  ا
آن، این که روایت غیر هم از آِن انســان اســت، آن را در خود می آورد و روایــت می کند. نتیجه این 
دو مقدمه این است که هرچه انسان می گوید از خود اوست، حتی وقتی که از غیر می گوید، حتی 

وقتی که از خدا می گوید، او خدایی را روایت می کند که خود فهمیده است.



فرهنگفرهنگ

مهر    1۳9۷  |     مشاره         76۳۶

علـی اهلل سـلیمی نویسـنده ای اسـت کـه تاکنـون مجموعـه  داسـتان های »سـفر 
معمـواًل صبـح اتفـاق می افتـد«، »بـاد برگ ها را به سـمت دره می بـرد« و »زنی به 
نام حوا« را منتشر کرده است. وی عاوه بر نویسندگی، در زمینۀ روزنامه نگاری 
و نقد داسـتان نیز فعالیت می کند. داسـتان »بار« از این نویسـنده اسـت که چندی پیش در 

یک شـنبه  داسـتان های شهرسـتان ادب، خوانده شـد. این داسـتان را می خوانیم: 

نکنم! کار من با این همــه زیبایی منافات داشــت و من، این 
را خیلی هم خوب می دانســتم. اّما چاره ای نبــود و باید کاری 
را که شــروع کرده بودم الاقل بــرای مّدتی هم که شــده ادامه 

می دادم تا تکلیفم با خودم روشن شود.
کــردم، چشــم انداز  کــه رد  کوهســتان را  اولیــن پیــچ بعــد از 
دّره ای ســبز در مقابل چشــم هایم جان گرفت. منظره ای که 
شــب های زیــادی در تاریکــی و گاهــی هم زیــر نور مهتــاب به 

تنهایی تا انتهای آن رفته و برگشته بودم.
از دور مردی را دیدم که سر راه ایســتاده بود و با دیدن ماشین 
من دســت بلند کــرد. تا به حال، در این مســیر، کســی را ســوار 
نکرده بــودم. فقط گاهی افــرادی را در طول مســیر می دیدم، 
و زود از کنارشــان رد می شدم و ســعی می کردم چهره به چهره 
نشــویم تا مجبور نباشــیم بــا هم حــرف بزنیم. نمی خواســتم 
کســی به من نزدیک شــود. بــا ســوار کردن کســی کــه احتمااًل 
در آن حوالــی زندگــی می کــرد و محیــط را خوب می شــناخت، 
برای خــودم و کارم دردســر درســت می کــردم، و ایــن را خوب 
می دانســتم. یک لحظــه ماندم ســر دو راهــی که آیــا این مرد 
ناشــناس را ســوار کنم یا نه؟ بایــد خیلی ســریع تصمیم خودم 
را می گرفتم، چون هر لحظه ماشــین داشــت بــه نقطه ای که 
مرد ایســتاده بود نزدیک می شــد. ســرعت زیادی نداشتم اّما 
گر قرار بود این مرد ناشــناس را ســوار کنم بایــد زودتر تصمیم  ا
می گرفتم و سرعت ماشــین را باز هم کم و کمتر می کردم. مرد 
گاه و بــدون این که در آن  دوباره دســت بلند کرد و من ناخودآ
لحظــه کنترلی روی رفتارم داشــته باشــم، ســرعت ماشــین را 

کم کردم.
کی که تــا آن جا  نزدیک مــرد پــا روی ترمز گذاشــتم. گــرد و خا
پشت سر ماشین جا می ماند با نســیم مالیمی که در هوا شناور 
ک دیدم  بود از ماشــین جلو زد. مــرد را در هالــه ای از گرد و خــا
که دویــد و آمد خود را به ماشــین رســاند. دســتگیره دِر ســمت 
گرد را گرفت و خــود را باال کشــید. عاقل مردی بــود پنجاه  شــا
شصت ســاله؛ نمی شد ســّنش را دقیقًا تشــخیص داد. سّنی از 
او گذشته بود، اّما ِفرز و چابک به نظر می رسید؛ این را می شد 
از حرکاتش در همان لحظــات اّولیه که خود را کنار دســتم جا 

داد فهمید.
ســعی کردم برایش لبخند بزنــم و او هــم متقاباًل همیــن کار را 
کــرد و لبخندهامان در هم گره خــورد و لحظاتی بعد لبخندها 
روی چهره هایمــان ماســید. البــد مرد روســتایی فکر کــرد چرا 
بی احتیاطی کرده و نشــناخته ســوار ماشــین یک غریبه شده 
و من هم از ایــن که مرد غریبــه ای را داخل ماشــین خودم راه 
داده بودم، احســاس خوبی نداشــتم، اّما کاری بود که شــده 

بود و در آن لحظه نمی شد زمان را به عقب برگرداند.
کی را  نیازی نبــود مســیرش را بپرســم. مــن داشــتم جــاّده خا
مستقیم به ســمت دّره ای می رفتم و ســر راهم چند شاخه راه 
فرعــی بود که هــر یک به ســمت روســتایی در دو ســوی جاّده 
کی پیــش می رفت. مــرد حتمًا کنــار یکی از راه هــای فرعی  خا
پیاده می شــد و بقیه راه را پای پیاده گز می کرد. نپرسیدم، اّما 
مرد با دستش مقابل جاّده را نشــان داد و گفت: »سر سرراهی 

دهشیر پیاده می شم«
باز لبخند زدم و به نشانه تأیید، سر تکان دادم.

تا به حال در روز روشــن به دّره دهشــیر نرفته بودم. همیشــه نیمه شــب راه می افتــادم و معمواًل 
هم چراغ خاموش می رفتم. بیشتر شــب ها صبر می کردم ماه در بیاید و زیر نور مهتاب راه بیفتم 
کی  گر کمی نــور مهتاب می پاشــید در جــاّده خا که مجبور نباشــم چراغ ماشــین را روشــن کنم. ا
راحت تر می رفتم. برای خودم موسیقی مالیمی می گذاشتم تا در آن محیط خلوت و گاهی هم 
ک راحت بتوانم بروم کارم را انجام بدهم و برگردم. کارم را دوســت نداشــتم، اّما مجبور  ترســنا
بودم انجــام دهم؛ آن هم دور از چشــم روســتایی هایی که هرازگاهی ســر راهم ســبز می شــدند 
ج می دادنــد تــا ســر از کارم در بیاورنــد، اّما مــن هم کــم نمی آوردم و ســعی  و کنجــکاوی به خــر
کی و  می کردم با حرف های پرت و بی ربط آن ها را از ســرم وا کنم. دیدن ماشین من در جاّده خا

شب های مهتابی برای آن ها تازگی داشت.
دوســت داشــتند بدانند برای چــه در آن ســاعت از شــب راه می افتــم و در دل تاریکی به ســمت 
انتهای دّره می روم و ســاعتی بعد بر می گردم؟ یکی دو بار که پرســیدند، گفتم می روم ماشــین 
کی و گاهــی هم کثیف ماشــینم، کمک  را کنار رودخانه می شــویم. ریخــت و قیافه معمــواًل خا
می کرد حرفم را باور کنند. گاهــی فکر می کردم باالخره این روســتایی های کنجکاو ســر از کارم 
در می آورند و آن وقت اســت که دســت بــه کار شــوند و ایــن کار را که بــه زحمت و با هــزار و یک 
دردســر و رو انداختن به ایــن و آن به دســت آورده بودم، از دســت می دهم. این ترس همیشــه 
با من بود اّما ســعی می کردم به آن فکر نکنم و هفتــه ای یک بار زیر نور مهتاب تا تــه دّره بروم و 
برگردم. حاال که این بار مجبور شــدم در روز روشــن راه بیفتم، شــرایط فرق کرده بود. فکرهای 
دیگری در سرم می چرخید و هر کاری می کردم مثل شب های دیگر باشم، نمی شد. چشم انداز 
کوهســتان را می دیــدم و دّره ای کــه در دامنــه آن بــود و نمی گذاشــت بــه این همــه زیبایی فکر 

بـــــــــــار
علی اهلل  سلیمی
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نــور مهتــاب  کــه چراغ خامــوش و زیــر  در همــه شــب هایی 
ایــن جــاّده را رفته و برگشــته بــودم، بــه راه های فرعــی که در 
کــی جدا می شــد دقــت نکرده  فاصله هــای معّیــن از جــاّده خا
بودم؛ اّمــا می دانســتم راه هــای فرعی زیــادی در طــول جاّده 

کی وجود دارد که هر یک به سمت روستایی می رود. خا
در همه آن شــب ها ســعی کرده بــودم فقــط بــه کارم فکر کنم 
و حواســم به جاّده باشــد و بــاری که بایــد داخــل رودخانه ته 
دّره، خالی می کــردم و بر می گشــتم. معمواًل هفتــه ای یک بار 
می رفتــم و بــار کامیــون را دور از چشــم هــر جنبــده ای داخــل 
رودخانه پرخــروِش ته دّره خالــی می کردم. صــدای رودخانه 
باعث می شــد کســی در آن حوالی، ســر و صدای خالــی کردن 
بــار را نشــنود. وقتی به کنــار رودخانــه می رســیدم، کامیون را 
دنده عقب تا لب رودخانــه می بردم و با یک فرمــان، همه بار 
را داخل رودخانه خالی می کردم. شــیب نســبتًا تنــد رودخانه 
باعث می شد سرعت آب زیاد باشد و در یک چشم بر هم زدن 
موج های کوچک و بزرگ، همه بار را جذب آب خروشان کند 

و با خود ببرد.
صدای مــرد را شــنیدم که گفــت: »امــروز خیلی خســته بودم، 

ممنون که سوار کردی.«
بگویــم.  چــه  نمی دانســتم  بــود.  پاییــن  ســرش  برگشــتم، 
لب هایم را به هم فشــار دادم. بــه نظر خودم لبخنــد زدم، اّما 
ندید. باید چیــزی می گفتم؛ مثــاًل چی؟ همین طــوری گفتم: 
»مــن داشــتم ایــن مســیر را می رفتــم. شــما را هم می رســانم؛ 

یعنی با هم می رویم. بهتر.«
همان طور که ســرش پایین بــود، گفت: »این مســیر را معمواًل 

تنها می روید. آن هم شب ها، درسته؟«
پس این مرد من را دورادور می شــناخته و می دانســته بعضی 
شــب ها در این مســیر رفت و آمد دارم. آن هم تنهایــی. حتمًا 
خیلی چیزهای دیگر هم درباره من می داند و شــاید هم امروز 
قصدی داشــته که دســت بلند کرده تا سوار شود و ســر از کارم 
ع،  در بیاورد. نمی دانســتم چطور باید ذهنــش را از این موضو
منحــرف کنــم و در عین حــال، بــه دروغ هم کــه شــده، به او 
گر من و ماشینم را شبی از شب های  بگویم من تنها نیستم و ا
گذشته در این مسیر دیده، اشتباه کرده که فکر کرده من تنها 

هستم!
گاهــی مســیرم از ایــن طرف هــا هــم می افتــد؛  گفتــم: »آره، 
گردم این طرف ها را خوب می شناســد. امروز از شــانس بد  شــا

من، کار داشت نیامد.«
گردت را تا بــه حال  حــاال نگاهــش بــه جلــو بــود. گفــت: »شــا
ندیــده ام. شــاید هــم شــب بــوده و تاریکــی نگذاشــته خــوب 

ببینم.«
این بار صدای خنده اش در اتاقک ماشــین پیچید و همزمان 
گفت: »حتمــًا تو هم مثــل بعضی ها فکــر می کنی حــاال که پیر 
شــده ام بایــد چشــم هایم هــم کم ســو باشــد؛ اّمــا این طــوری 

نیست. چشم های من حاال هم مثل عقاب، تیز است.«
داشت تیزی چشم هایش را به ُرخم می کشید و شک نداشتم 
می خواهــد چیزی بگویــد که به مــن و کارم ربــط دارد. گفتم: 
»ان شــاءاهلل که همیشه همین طوری ســالم و سالمت باشید؛ 

چشم هایتان هم تیِز تیز بماند.«

برگشــتم رو به مرد لبخند زدم. انتظار داشــتم او هم همیــن کار را بکند. برایش آرزوی ســالمتی 
کرده بودم و حاال منتظر بودم مرد حّداقل تشکر خشک و خالی بکند.

ایــن کار را نکرد. گفــت: »ســالمتی« دیگــر ادامه نــداد. منتظر بــودم بقیــه حرفش را هــم بزند؛ 
سکوت شــد. جاّده خلوت بود و درخت های دو سوی جاّده را جا می گذشــتیم و به مسیر فرعی 
روســتای دهشــیر نزدیک می شــدیم. ســعی می کــرد نگاهش همچنــان بــه جلو باشــد. گفت: 
»سابقه نداشــت کســی از روســتاهای دّره دهشــیر، مریضی های ناعالج بگیرند، اّما حاال دارند 

می گیرند و می میرند.«
همه روســتاهای اطراف را به دّره دهشــیر ربط می داد. من فقط نام دّره دهشــیر را شنیده بودم 
که عمق نســبتًا زیادی داشــت و رودخانه ای از کف آن می گذشــت. گفتم: »این روزها در شــهر 

هم بیمارهای ناعالج زیاد شده؛ کسی هم به درستی نمی داند مشکل اصلی چیه؟!«
یک دســتش را گذاشــت روی داشــبورد، و برگشــت به من نگاه کرد: »ولی ما می دانیم مشــکل 

چیه، می خواهیم ریشه اش را بخشکانیم.«
کلمات آخر را با کمی غضب گفت؛ انگار بخواهد به من بگوید ریشــه مشــکل را پیدا کرده و حاال 

دارد برای خشکاندن آن نقشه می کشد.
فقط توانســتم بگویم: »چه خوب، حتمًا این کار بکنید.« بعد پشــیمان شدم که مرد را تشویق 
کردم برای خشکاندن ریشه ای که در جان هم والیتی هایش، مریضی های ناعالج می کاشت، 

دست به کار شود.
گفت: »اتفاقًا می خواهیم همین کار را هم بکنیم.«

جمله را جمع بســت. یعنی همدســتانی هم دارد که می خواهند با هم ریشــه ای را بخشــکانند 
که به نظر خودشــان باعث همه مریضی های ناعالج در روســتاهای اطراف دّره دهشــیر است. 
پس ایــن مــرد بــه نمایندگــی از بقّیــه هم والیتی هایــش دارد به من عالمــت می دهد که ســرنخ 

ماجرا دستم بیاید.
فقط سری تکان دادم و از دهانم پرید: »اوهم«

آرام و با تحّکم زد روی داشبورد: »همین جا پیاده می شوم، نگه دار.«
ک اطراف ماشــین را  ک از ماشــین جلــو زد. هالــه ای از گرد و خا زدم روی ترمــز. دوباره گرد و خا

پر کرد.
ک فروکــش کنــد، پیــاده شــد. قبــل از این کــه در ماشــین را ببنــدد، گفت:  نگذاشــت گرد و خــا
»گوش های مــن هم مثــل چشــم هایم تیز اســت. شــب ها صــدای ماشــین تــو را در روســتا هم 

می شنوم.«
ســعی کــردم برایــش دســت تــکان بدهــم و همزمــان لبخندی هــم بزنــم، اّمــا احســاس کردم 
عضالت صورتم در اختیارم نیست و فرســنگ ها از مرد و جاّده دور شده ام. مرد در را بست و دور 

شد. گاز دادم و درخت های دور سوی جاّده را جا گذاشتم.
ک به ماشــین نمی رســید. شیشــه ها را دادم پایین، تــا هوای خنک بیــرون عرِق  حاال گرد و خا

تنم را خشک کند. همین طوری داشتم عرق می کردم؛ عرق سرد.
پــا روی پدال گاز گذاشــتم و به ســمت انتهــای دّره پیش رفتــم. آن پاییــن، رودخانه بــه آرامی 
جریان داشت. از نقطه ای که شیب مالیم داشت و ســر راه رودخانه تخته سنگ ها خودنمایی 
می کرد، موج های کوچک شــروع می شــد. صدای موج ها را نمی شــنیدم. ماشــین را کنار جای 
همیشــگی در کنار رودخانه نگه داشــتم. پیاده شــدم. اطراف خلوت بود، اّما احساس کردم از 
گر آن ها در  پشت هر بوته و شــاخه ای، یک جفت چشــم دارند من و ماشــینم را نگاه می کنند. ا
تاریکی شــب رّد پایم را زده و ســر از کارم درآورده اند، پس در روِز روشن برایشــان کاری ندارد که 

این کار را از راه دور هم انجام دهند.
بهانه شســتِن ماشــین تنها کاری اســت کــه در ایــن لحظه بــه دادم می رســد. رودخانــه، دیگر 
کید کــرده بــود جایی دور  جایــی دور از چشــم دیگــران نیســت. پیمانــکار بیمارســتان بارهــا تأ
از چشــم دیگــران پیدا کــن. روزهــا و ســاعت ها در دل کوه ها و دشــت ها گشــتم تا ســرانجام در 
انتهــای دّره، رودخانــه را یافتــم. آب همه چیــز را بــا خــود می بــرد و در خــود حل می کــرد؛ هیچ 
نشــانه ای هــم بــر جــا نمی مانــد. تــا کجــا می بــرد؟ پــس روســتایی ها بــا آب همیــن رودخانه، 

مزارعشان را آبیاری می کنند. چه بد! از شانس بد من است، از اول هم شانس نداشتم!
ماشــین را گربه شــور می کنم و بر می گردم. پشــت هــر بوته و شــاخه ای، یک جفت چشــم ردیف 

کی. اولین بار است که بار ماشین را خالی نکرده دارم بر می گردم.  شده اند به موازات جاّده خا
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آلبوم »بزرگراه« کاری از مؤسسـه موسـیقی مأوا سـت که برای یادواره شـهیدان و 
سـردارانی که نام آن ها بر کوی و برزن پایتخت ایران زمین می درخشـد، سـاخته 
شـده تـا جوانـان و نوجوانانـی کـه تنهـا از بزرگـراه »هّمـت« نـام آن را شـنیده اند، 
بداننـد ایـن شـهید چه سـردار رشـیدی بوده، همچنین اسـامی بزرگـراه »چمران« و »شـهید 
تولیـد،  مدیـر  چوگان بـاز«  »مهـدی  انقـاب.  شـهید  رشـید  سـرداران  دیگـر  و  بروجـردی« 
»محمدمهدی استخر« مشاور ادبی و شاعر و »احسان جوادی« مشاور هنری و آهنگساز، 
عوامل اصلی خلق آلبوم »بزرگراه« را تشـکیل می دهند. خبرگزاری فارس در این خصوص 

میزگـردی بـا عوامـل ایـن آلبـوم برگـزار کـرده کـه گزیـده آن را در ادامـه می خوانیـد: 

     ایده خلق نخستین این اثر از کجا شکل گرفت و 
چگونه استارت کار زده شد؟

طاها چوگان بــاز مدیر تولید آلبوم »بزرگــراه«: ایده اولیه خلق 
ایــن آلبــوم در آذرماه ســال 96 در جلســه شــورای هماهنگی 
مــأوا )وابســته به ســازمان هنــریـ  رســانه ای »اوج«( شــکل 
گرفت که با موضوعیت ســرداران شــهید تولید شود. خالصه 
ع 10 ســردار  به ایــن نتیجه رســیدیم کــه ایــن آلبوم بــا موضو
»همــت«،  »زین الدیــن«،  شــهیدان  شــامل  بــزرگ  شــهید 
»طهرانی مقــدم«،  »باقــری«،  کــری«،  »با »بروجــردی«، 
»صیاد شــیرازی«، »برونســی«، »چمران« و »خــرازی« تولید 
شــود. با مطالعاتی که در این زمینه انجام شــد، استارت کار 

از دی ماه 96 زده شد.
همکاران مــا در مــأوا بــرای تولیــد اثــر هیچ گونه عجلــه خاصی 
ندارند؛ زیرا کیفیت و محتوا برایمان از اهمیت باالیی برخوردار 
اســت. باالخره پس از نشســت های مختلــف و بررســی و اظهار 
نظر در ایــن خصوص بــه جمع بندی رســیدیم و بــرای این کار 
دو فــرد مــورد وثوق کــه هــم از جنبــه تخصــص و هم تعهــد در 
شــرایط بســیار مطلوبــی قــرار داشــتند، بــرای ایــن کار انتخاب 
شــدند که آقایان »احســان جوادی« به عنوان مشــاور هنری و 
»محمدمهدی اســتخر« به عنوان مشــاور ادبی بودند. این دو 
نفر نهایت همکاری خود را چه از جنبه علمی و چه از جنبه دلی 

سرودسرداران
گفتگو با هنرمندان آلبوم »بزرگراه«
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کیفیت  و عاطفی به این کار با ما آغــاز کردند که به خلق اثری با
منجر شد.

     این شهدای بزرگوار، هر کدام نماینده یکی از 
استان های ما هستند و گویا شما از توان و استعداد 

هنرمندان شهرستانی نیز در این آلبوم استفاده کرده اید.
ما در مأوا بخشــی به نــام آموزش و توانمندســازی داشــتیم که 
متأســفانه بنــا بــه دالیلی کمرنگ شــد کــه بخشــی از ایــن ایده 
آن بود کــه نبایــد همــه کارهــا و شــرایط و امکانــات بــرای مرکز 
باشــد و این دیــدگاه کــه همه هنرمنــدان خــالق و حرفــه ای در 
تهران هســتند، ایده اشــتباهی  اســت. بنا را بر این گذاشتیم تا 
از توانمندی هــای شهرســتان ها هم بهــره ببریم و بــر این ایده 
ایمــان داشــتیم کــه کل کشــور می تواننــد در این پروژه ســهیم 
باشــند. از این رو هر قطعه ای از ایــن آلبوم را با گروه ســرود یک 

شهرستان کار کردیم.
گروه ســرود »نســیم رحمــت« از تهــران، »طاهــا« از الرســتان، 
»رویــش« از مشــهد »آوای مهــر طاهــا« از اصفهــان، »نــدای 
ثامن« از تهران، »عاشــقان والیت« از یزد، »وصال« از تهران، 
کی«  »موعــود« از ارومیه، »هدهــد« از قــم، و »نغمه هــای افال
از لرســتان، 10 گروهــی بودنــد کــه از تهــران و دیگر شــهرهای 
سراســر کشــور خلق این آلبوم را به ثمر رســاندند. یکی از نّیات 
و اهــداف اصلی ما هــم این بود کــه هر گروهی آهنــگ مربوط 
به شــهید شــهر خود را بخواند؛ مثاًل گروه ســرود موعود ارومیه 
کری را که اهل آن دیــار بوده بخواننــد یا گروه  ســرود شــهید با
مهــر طاهــای اصفهــان ســرود شــهید خــرازی  آوای  ســرود 
کشــوری شــدن و بســط و  را بخواننــد. ایــن تصمیــم باعــث 
گسترش همکاری این آلبوم شــد. ما همیشه در مأوا به دنبال 
این هدف بودیــم که باالخــره در پروژه ای دیگر شــهرها را هم 
دخیل کنیم که به لطف خــدا این امر در همیــن پروژه تحقق 

یافت.

     یکی از مهم ترین بخش های محتوایی چنین کاری 
به انتخاب شعر برمی گردد. در این باره چگونه عمل 

کردید؟
ما در ایــن کار ســعی کردیم اشــعار را طــوری انتخــاب کنیم که 
تاریخ انقضا نداشته باشــند؛ یعنی صرف یک موضوع یا رویداد 
گر برای و به نام یک شهید ساخته شده، تمام  خاصی نباشد. ا
ابعاد شخصیتی شــهید را در آن گنجانده ایم و حتی می توانیم 
آن را به شهدای دیگر بسط دهیم. ایده این اثر در مؤسسه مأوا 
شــکل گرفت. مأوا حدود سه ســال است که شــروع به فعالیت 
خلــق آثــار فرهنگــی هنــری کــرده و در زمینه هــای »موســیقی 
کاِپــال« و »ســرود« فعالیــت می کنــد که امســال شــاخه  پــاپ« »آ
»موســیقی ســنتی« هم به آن افزوده شــده اســت. بحث آلبوم 
در برنامه های امســال ما در مأوا بود. هم آلبــوم »بزرگراه« و هم 
یک آلبــوم دیگر که فعــاًل در مــورد آن صحبــت نمی کنیم و یک 
آلبوم هم بــا »محمــد معتمــدی« کار کرده ایــم که بعدًا منتشــر 
خواهد شــد. خالصه در برنامه ما بود که آلبومی شــامل سرود با 
محتوای ســرداران شــهید کار شــود که به لطف خدا موفق هم 

از آب درآمد.

     برای چینش عوامل چطور به جمع بندی و نتیجه 
رسیدید؟

خیلی از هنرمنــدان و بچه های بــا ذوق با مأوا همــکاری دارند 
و از بیــن خیلــی از گزینه ها این دوســتان انتخاب شــدند. ما در 
مأوا بــرای هر پــروژه یک ســری عوامــل را تعریــف می کنیم که 
می دانیــم از پــِس آن پــروژه برمی آینــد. مثــاًل شــخصیت آقای 
استخر، بسیار خوش فکر و دارای قلم قدرتمند و نافذ هستند. 
آقای جوادی هم که رزومه ای درخــور دارند و کارهای فاخری 
خلق کرده انــد، خصوصًا از زمانــی که این پــروژه را آغاز کردیم، 
همکاری مأوا با ایشان بسیار بسیار بیشتر شده است، زیرا تعهد 
و تخصــص را یک جــا دارند و با شــرایط ما بیشــترین نزدیکی و 
همخوانی را دارند. آقای جوادی عالوه بــر کمک به خلق اثر از 
جنبه انتقادی و نگرش بر کلیت کار و پیشــینه ای که داشــتند 
با نگاه منتقدانه خــود خیلی به ما کمک کردند کــه ما در حوزه 
موسیقی هم از تخصص او استفاده کردیم هم از نقطه نظرات 

و انتقادات و پیشنهادهایش.
ما در مأوا دو بخش داریم؛ بخش تولید صــوت یا به اطالح میز 
تولید صــوت و میز تولید تصویــر که ما در بخش تولیــد صدا کار 

می کنیم و دوستانی دیگر در مأوا کار تصویر انجام می دهند. 

     آقای جوادی، در مورد مشکالت فنی خلق آلبوم و 
چالش هایی که بعضًا در مرحله ضبط با دانش آموزان 

گروه سرود داشتید، توضیح بدهید.
همیشــه بــه کار ســرود و تجربــه ایــن ژانــر عالقــه داشــتم؛ بــه 
ویژه چالــش کار با نوجوانــان را دوســت داشــتم و گام صوتی و 
تونالیتــه ای که این گروه ســنی می تواننــد بخواننــد. از این رو 
همیشــه در ذهنم بود که ســعی کنم در ارتقای ســرود ســهمی 
داشــته باشــم؛ چه از نظر آهنگســازی و به ویژه از نظر تنظیم، 
خواســتم تنــوع را در آهنگ هــای ســرودی وارد کنــم و آن را تــا 
حد ممکن به روز دربیاوریم. تالشــم این بود کــه آلبومی تولید 
کنیم که قابــل رقابت با آلبوم های پاپی باشــد کــه االن در بازار 
موسیقی موجود هستند. ما از عناصر روز موسیقی در خلق این 
آلبوم ســرود بهره بردیم که جذابیت خود را حفــظ کند. جالب 
بود خیلی از دوســتان موزیســین که خیلی وقت بود کار ســرود 
نشــنیده بودنــد از شــنیدن ایــن اثــر خیلی خوشــحال شــدند و 

ما در این کار 
سعی کردیم اشعار 
را طوری انتخاب 

یخ انقضا  کنیم که تار
نداشته باشند؛ یعنی 
صرف یک موضوع 

یداد خاصی  یا رو
نباشد. اگر برای و 
به نام یک شهید 

ساخته شده، تمام 
ابعاد شخصیتی 

شهید را در آن 
گنجانده ایم و حتی 

می توانیم آن را به 
شهدای دیگر بسط 

دهیم
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گفتند اصاًل انتظار نداشتیم که این آلبوم تا به این اندازه خوب 
و جذاب تولید شــده باشــد. خالصه من با بضاعتم تمام تالش 
خودم را برای خلق اثری ماندگار و جذاب به کار بستم. البته ما 
در تولید این آلبوم با توجه به محتوایی که داشت و موضوع آن 
که سرداران شهید بود، با محدودیت هایی هم مواجه بودیم و 
نمی توانســتیم از هر آنچه که از عناصر به روز موسیقی است در 
این اثر بهره ببریــم. جنبه ای از کار و محدودیــت آن به حرمت 
محتوایــی کار بازمی گشــت کــه تا حــدودی دامنــه اســتفاده از 
امکانــات و تکنیک هــا را برای مــا محــدود می کرد، ولــی با این 

وجود کار خیلی خوب و قدرتمند و جذاب از آب درآمد.
کار ســرود بنا به دالیلی بســیار دشــوارتر از خلق آلبوم پاپ است؛ 
چرا کــه در آلبوم پاپ شــما فقط با یــک خواننده ســروکار دارید، 
ولــی در کار ســرود حداقــل بــا 20 تــا 30 نفر بــه صــورت خواننده 
ســروکار داریــد و تــازه باقــی عوامــل بمانــد. از ایــن رو کار بســیار 
دشــوارتر می شــود؛ بــه ویــژه این کــه بیشــتر خواننــدگان ســرود 
خواننــدگان حرفــه ای نبــوده و دانــش چندانــی از موســیقی 
ندارند. بــه خصــوص در مرحله ضبط صــدای آن ها با مشــکل 
مواجــه می شــدیم و مجبــور بودیــم، مثاًل هــر 5 نفــر را بــا هم به 
داخــل اســتودیو بفرســتیم و در خیلــی جاهــا صدایشــان با هم 
ســینک و هماهنگ نبود کــه بایــد پــس از رکــورد، آن خط ها را 
کوکی بودند  سینک می کردیم. خیلی جاها خوانندگان دارای نا
و آن ها را کــه خیلی فاحــش بود، مجبور می شــدیم مجــددًا به 
اســتودیو بیاوریم و ضبط کنیــم و بقیه کارها را کــه کمتر فالش 
کوک بود، با صرف ساعت ها کار با نرم افزار اصالح می کردیم  و نا
و ســر ُنت می آوردیم. حیــن کار کم کم به این نتیجه رســیدیم 
کــه چندنفــر از متبحرترین هــای ایــن ســرودخوانان را بیاوریم 
و چند خــط رکــورد از آن هــا بگیریــم، کپــی کنیم تا حجــم کلی 
ووکال افزون شود. بدین ترتیب کیفیت همخوانی بسیار بهتر 
می شــد. البته هرکدام از این روندها بسیار دشــوار و زمان بر بود 
که این جا در مقام گفتگو و صحبت، ســریع از آن می گذریم، اما 
در عمــل دشــواری های فراوانی داشــت، ولی لــذت خلق اثری 

شایسته، خستگی به تنمان نمی گذاشت.

     آقای استخر، شما مشاور ادبی آلبوم بزرگراه بودید 
و اشعار چند قطعه از آلبوم هم متعلق به شماست. 

چگونه همکاری شما با مأوا در تولید این آلبوم به وجود 
آمد؟

کودکــی بــه واســطه خانــواده ام بــا شــعر و ادب آشــنا و  مــن از 
عالقه مند شــدم. کم کم با بزرگ تر شــدن دوســت داشتم دایره 
توانایی های خود را گســترش دهم و از این رو در رشته ادبیات 

ادامه تحصیــل دادم، اما متأســفانه به این نتیجه رســیدم که 
تحصیالت خیلی چیزی به شــاعر اضافه و تغییری در او ایجاد 
نمی کند. به طور کلی دانشــگاه یعنی مکتوب کــردن هر آنچه 
اســتاد می گوید و کاًل اتفاق خاصی از جنبه ادبی نمی افتد. من 
خیلی از دوستان را می شناســم که اشعار خوبی خلق می کردند 

و بعد که به دانشگاه رفتند از شعر سرودن هم افتادند.
از ســال 85 بود که فعالیت شــعری بنده با موسیقی گره خورد. 
حدود ســال 94 بود که با بچه های ســرود آشنا شــدم که یکی 
از دوســتان ســفارش کار ســرود بــه مــن داد. متأســفانه خیلــی 
از شــعرا بــه حــوزه ســرود کــه می رســند می گوینــد یک شــعری 
بنویســیم و بگذریــم و بعد بــرای یک ســفارش کار پــاپ خیلی 
جدی تر کار می کنند. من اصاًل این نگاه از باال به پایین نسبت 
به ســرود را قبول ندارم. باید تــالش کنیم تا جوانان با ســرود و 
پتانسیل های آن بیشتر آشنا شوند. متأسفانه سرود تقریبًا االن 
از بین رفتــه و تقریبًا ظاهــری صرفًا ارگانــی گرفته و بایــد از این 

مرحله گذر کنیم.
برای ایــن آلبوم قرار بود من فقط مشــاور ادبی باشــم و در خلق 
اشــعار ســهیم نباشــم. دوســت نداشــتم برای ایــن آلبوم شــعر 
بگویــم، زیــرا نمی خواســتم شــائبه ای پیــش بیایــد کــه چون 
خودم مشــاور ادبی این پروژه هســتم، خودم هم در این آلبوم 
شــعر گفته ام. همکاران قبول نکردنــد و با اصــرار، من نیز چند 
شــعر این آلبوم را نوشــتم. ما نمی خواســتیم دنبــال نمادهای 
خیلی مشخص از شــهید باشیم، بلکه می خواســتیم کلیات و 
ماهیت درونی شــهید را دریابیــم و آن را به چرایــی و چگونگی 

جامعه امروزمان گره بزنیم.
پس از نوشــتن اشــعار، با دوستان شاعر شــروع به چکش کاری 
اشــعار و اصالح و ارتقاء آن ها کردیم. در این پروسه به تک تک 
واژگان اندیشــیدیم و ســعی کردیــم زبــان شــعر نــه بچه گانه و 
کودکانه باشــه، نه خیلی ســنگین و فنی، بلکه سهل و ممتنع، 
گر شــعر ســنگین باشد  قابل درک، آســان و ادبی باشــد. چون ا

شنونده از باقی عناصر اثر باز می ماند.

     آیا شما ملودی ها را بر اساس اشعار خلق کردید یا 
برعکس، شعر را بر اساس ملودی نوشتید؟

اســتخر: در این آلبوم 8 قطعه بر اساس شــعر ملودی خلق شد؛ 
یعنی ابتدا شعر خلق شد سپس ملودی خلق شد ولی دو قطعه 
»شــهید چمران« و »شــهید باقــری« بر اســاس ملودی، شــعر را 

خلق کردیم.
جــوادی: بــه نظر مــن، بهتریــن نــوع آهنگســازی بــرای اثری 
کالم این اســت که ابتدا ملودی ســاخته شــود و ســپس بر آن  با
مبنا شــعر روی ملودی ســاخته شــود؛ زیــرا چنانچه ملــودی بر 
مبنای شــعر خلق شــود، کار محدودتــر خواهد شــد؛ چون یک 
شــعر دارای وزن و قالب محدود و مشــخصی اســت و آهنگساز 
مجبور اســت فقط در آن متر و مقیاس آهنگسازی کند و باید از 
شعر به ملودی برسد. در این آلبوم ما دو قطعه را ابتدا با ملودی 
ساختیم و سپس شعر آن تولید شد که کارهای خوبی هم از آب 
درآمدند، اما شــرایط محتوایی ایجاب می کرد که مابقی کارها 
- با توجه به موضوع آلبوم که سرداران شــهید بود - ابتدا شعر 

ساخته شود. 

کار سرود بنا به 
دالیلی بسیار دشوارتر 

از خلق آلبوم پاپ 
است؛ چرا که در 

آلبوم پاپ شما فقط 
با یک خواننده 

ید، ولی  سروکار دار
در کار سرود حداقل 

با ۲۰ تا ۳۰ نفر به 
صورت خواننده 

ید و تازه  سروکار دار
باقی عوامل بماند. 
از این رو کار بسیار 
دشوارتر می شود؛ به 

یژه این که بیشتر  و
خوانندگان سرود 

خوانندگان حرفه ای 
نبوده و دانش 

چندانی از موسیقی 
ندارند



گزارشـی دربـاره پرفروش تریـن  کتـاب ایـن شـماره از مهـر و مـاه  در بخـش 
کتـاب  گفتگویـی بـا مهنـاز فتاحـی نویسـنده  کتاب هـای شـعر در دهـه نـود، 
گفتگو با علی موذنی خالق رمانی درباره حضرت زینب )س(،  »فرنگیس«، 
معرفی چهار کتاب تازه منتشر شده و یادداشتی درباره فوایدمنحصر به  فرد 

كتابکتابخوانـی را خواهیـد خواند.
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کتاب»فرنگیس« گفتگوبامهنازفتاحینویسنده
شانزدهاپیزوداززندگیشهیدحججی
کنارخانوادهقصهبخوانید شبهایبلندپاییزدر
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شـعر، گونـه ای از ادبیـات محبـوب ایرانی هاسـت و شـاعران بزرگـی کـه از قرن هـا 
پیـش، هنـر و طبـع ادبی شـان را در قالـب شـعر بـه یـادگار گذاشـتند هـم دلیـل ایـن 
ادعا هسـتند. شـعر در ایران سرنوشـت پرفراز و نشـیبی دارد، گاهی زمین خورده 
و گاه لبـاس نـو بـه تـن کـرده، گاه رنـگ حماسـه گرفتـه و گاه ادبیات را بـه اوج برده تـا به امروز 
رسـیده اسـت. سـایت »الف یا« به تازگی فهرسـت ۱5 کتاب شـعر پرفروش دهه 90 را منتشـر 
کرده که این فهرست شامل کتاب هایی است که در دهه 90 بیش از ۱000۱ نسخه آن منتشر 
شـده و در یک سـال گذشـته هم دسـِت کم یک بار به تجدید چاپ رسـیده اند. این فهرسـت 
براساس بانک داده »خانه کتاب« تنظیم شده است و به طور تقریبی نشان می دهد میل 
و سـلیقه ادبی کشـور در حوزه شـعر به کدام سـمت مایل اسـت. در بررسـی این فهرست که 
مـا در جدولمـان تـا ردیـف دهم آن را آوردیم، نکته هایی وجود دارد که نشـان می دهد رابطه 

محبوب بودن و پرفروش بودن بسـیار مسـتقیم اسـت و گاهی هم اصًا این طور نیسـت. 

     »فاضل نظری« شاعر پرفروش این سال ها
فاضــل نظــری بــا 140هــزار نســخه کتــاب، پرمخاطب تریــن 
شــاعر دهه 90 اســت. »ضد« کتــاب محبــوب او در میان غزل 
دوست ها، با 85هزار و »کتاب« با 55هزار نسخه در رتبه های 
کتاب هــای  اول و دوم قــرار دارد. ایــن اولیــن رکوردشــکنی 
او نیســت، او قبل تــر بــا »ضــد« رکــورد فــروش ســوره مهــر را در 
نمایشــگاه تهــران شکســت و »کتــاب« پنجمیــن دفتر شــعر او 
طی یک ماه 25 هــزار جلد فروخــت. مضمــون غزل های این 
شاعر39 ســاله در این دو کتاب عارفانه، عاشقانه و اجتماعی 

است.
گر جای مروت نیســت بــا دنیا  او جایــی در »ضــد« می گوید:»ا
کــن/ بــه جــای دلخــوری از تنــگ بیــرون را تماشــا کن«  مدارا
و در »کتــاب« می گوید:»نســبت عشــق بــه مــن نســبت جــان 
اســت به تن/ تو بگو من به تو مشــتاق ترم یا تو به من« فاضل 
نظری به غیر از نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران معمواًل در 
کتابفروشــی دیگری جشــن امضا ندارد و با در نظر گرفتن این 
ع، می توان گفــت او به خوبی رگ خواب شــعر و غزل را  موضــو

پیدا کرده است.

     15 کتاب شعر و 8 شاعر
فهرســت پانزده تایــی پرفروش ترین هــا، در اختیــار هشــت 
شــاعر اســت و نام چند شــاعر در آن تکرار شــده. نــام علیرضا 
کتاب»آتایــا«، »اســمش همیــن اســت«  آذر بــا ســه عنــوان 
ع 43هــزار و 600 نســخه در  و »اثــر انگشــت« و در مجمــو
رتبه هــای پنجــم، یازدهــم و پانزدهــم تکــرار شــده اســت. 

کمتراز شعر
یکسوِمداستان

مخاطبدارد

معرفی 15 کتاب شعر پرفروش دهه 90

اکرم انتصاری
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بیــت معــروف »چمدان دســت تــو و تــرس بــه چشــمان من 
اســت/ ایــن غم انگیزتریــن حالــت غمگیــن شــدن اســت« 
در کتاب »اســمش همین اســت« آمــده. فاضل نظــری با دو 
ع 140هــزار نســخه، ســیدحمیدرضا برقعــی  کتــاب و مجمــو
ع  کتــاب» قبلــه مایــل بــه تــو« و »رقعــه« و در مجمــو بــا دو 
46هــزار و 300 نســخه رتبه هــای ســوم و ســیزدهم، گروس 
کتــاب »حفره هــا« و »پذیرفتــن« و در  عبدالملکیــان بــا دو 
ع 32هزار و 200 نســخه در جایگاه های ششم و دهم  مجمو

قرار دارند.
همچنین کامــران رســول زاده با دو کتــاب »فکر کنم دیشــب 
باران مرا شسته امروز توام« و »کوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد 
ع 31هــزار و 350 نســخه جایگاه های  نمی دهــد« و در مجمــو
هشــتم و نهم را از آن خــود کرده اســت. جالب ایــن که کاظم 
بهمنی با تعداد کمتری یعنی 29 هزار و ۷00 هزار نسخه برای 
دو کتاب »پیشامد« و »عطارد« رتبه های بهتری مانند هفتم 
و دوازدهــم را دارد. در ایــن فهرســت ناصــر فیــض با»فیــض 
بوک« و 2۷هزار و 220نســخه حضور دارد و ســجاد افشــاریان 
نیز با »اسکارلت دهه 60«و 12 هزار نسخه جایگاه یکی مانده 

به آخر را دارد.

     پرطرفدار بودن طنز و جای خالی خانم ها
گــر کتاب هــای ایــن فهرســت را ورق بزنیــد متوجــه نکتــه  ا
جالبــی می شــوید. مخاطب هــای شــعر در دهــه 90 هنــوز به 
کــه تقریبــًا  کالســیک عالقه مندنــد. بــه طــوری  شــعرهای 
۷0 درصــد از این فهرســت را اشــعار کالســیک در برمی گیرد و 
30 درصــد آن شــامل اشــعار نو اســت. نکتــه جالب تــر در این 
فهرســت نــام »فیض بــوک« به عنــوان تنهــا مجموعه شــعر 
طنز در این فهرســت اســت. این می تواند خبر خوشــی برای 
طنــز نویســان باشــد، چون بــا تکیــه بــر ایــن نکتــه می توان 
امیدوار بود کــه طنز مکتــوب هنوز هم مخاطبان طنزپســند 
کتاب بخر داشته باشد. قســمت غم انگیز این سیاهه، جای 
خالی خانم های شــاعر اســت. بانوان شــاعر و حتی ترانه سرا 
هنــوز نتوانســته اند بــه فهرســت پانزده تایی هــا راه یابنــد. 
قســمت دیگر این فهرســت به ناشــرها برمی گردد. پنج ناشر 

در این فهرســت تکرار شــده اند که نشــر نیمــاژ با پنــج کتاب 
پرتعدادترین آن هاســت. انتشــارات چشمه و ســوره مهر هر 
کدام با سه کتاب و انتشــارات فصل پنجم و مروارید هر یک 

با دو کتاب در رده های بعدی قرار دارند.

     »پروفروش ها« لزومًا محبوب نیستند
بــا در نظــر گرفتن شــمارگان بــاالی 10 هــزار، کتاب های شــعر 
منتشرشــده در دهه 90 کمتر از 30 درصد کتاب های داستان 
منتشرشــده در این دهه مخاطب دارد. این بــه معنی ریزش 
عالقه منــدان بــه شــعر اســت. یعنــی در آثــار منتشرشــده در 
این سال ها، شــعر کمتر از یک ســوِم داســتان مخاطب دارد. 
نکته ناراحت کننده ای اســت، اما در فهرســت پرفروش های 
هرکــدام، یعنــی شــعر و داســتان، یــک نکتــه مشــترک وجود 
دارد که هر کتاب پرفروشــی، کتاب محبوبی نیســت. برخی 
از کتاب هــا در ایــن فهرســت ها به درســتی در جای خــود قرار 
گرفته اند و نمی توان خدشــه ای بــه جایــگاه آن وارد کرد، اما 
دربــاره برخــی از ایــن کتاب هــا ســؤاالتی وجــود دارد، آن هــم 
این کــه چطــور شــاعران و نویســنده های جوانــی در اولیــن 
تجربه های خود به آمار خیره کننده ای می رســند و یک شــبه 
مخاطــب  می تــوان  چطــور  می کننــد.  طــی  را  صدســاله  ره 
پیگیــر شــعر و داســتان را بــا مخاطبــی که بــا یک جرعه شــعر 
گرامی ظرف شــعری اش پر می شــود در یک کفه ترازو  اینســتا
گذاشت و چشــم به روی جشــن های امضای بی شمار برخی 

شاعران و نویسنده ها بست.  

اگر کتاب های این 
فهرست را ورق 

بزنید متوجه نکته 
ید.  جالبی می شو

مخاطب های شعر 
در دهه 9۰ هنوز به 
شعرهای کالسیک 

عالقه مندند. به 
 
ً
یبا طوری که تقر

۷۰ درصد از این 
فهرست را اشعار 

کالسیک در 
برمی گیرد و ۳۰ درصد 

آن شامل اشعار نو 
است. نکته جالب تر 

در این فهرست نام 
»فیض بوک« به 

عنوان تنها مجموعه 
شعر طنز در این 

فهرست است

کتابهایشعردهه90 پرفروشترین
کتابردیف تیراژنشرعنوانشاعرعنوان

85000 نسخهسوره مهرفاضل نظريضد1
55000 نسخهسوره مهرفاضل نظريکتاب2
33800 نسخهفصل پنجمحمیدرضا برقعیقبله مایل به تو3
2۷220 نسخهسوره مهرناصر فیضفیض بوک4
1۷400 نسخهنیماژعلیرضا آذرآتایا 5
1۷000 نسخهچشمهگروس عبدالملکیانحفره ها 6
16۷00 نسخهنیماژکاظم بهمنیپیشآمد7
کنم دیشب باران مرا شسته امروز»تو«ام8 15950 نسخهمرواریدکامران رسول زادهفکر 
15400 نسخهمرواریدکامران رسول زادهکوتاه بیا عمرم به نیامدنت قد نمی دهد9
15200 نسخهچشمهگروس عبدالملکیانپذیرفتن10
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نوشـتن خاطـرات زنـان حاضـر در دفـاع مقـدس، هرچنـد از همان سـال های اولیه 
پـس از اتمـام جنـگ آغـاز شـد، امـا در سـال های اخیـر از منظـر سـاختاری و نـوع 
پرداختـن بـه ایـن خاطـرات، تغییراتـی داشـته کـه در مجمـوع ایـن خاطـرات را بـه 
سـمت پخته تـر شـدن پیـش بـرده اسـت. نگاهـی بـه کتاب هـای منتشرشـده در سـال های 
آغازیـن ایـن نهضـت و مقایسـه آن بـا آثـاری کـه بعدهـا بـا همـان موضـوع امـا بـا پختگـی و 
توانایی بیشـتر نویسـنده سـاخته و پرداخته شـده، مؤید همین مطلب اسـت؛ کتاب هایی 

چـون »روایـت اسـیر شـماره ۳۳58«، »مـن زنـده ام«، »عـروس جنـوب« و »دا«.
در کنار این تغییرات، شناسـایی راویان جدید و نگاه به جنگ از منظر آن ها، امری اسـت که 
خاطره نگاری بانوان جنگ را با تنوع بیشتری در سال های اخیر همراه کرده است. از جمله 
کتاب هایـی کـه اخیـرًا بـا همیـن موضـوع منتشـر شـده، کتـاب »فرنگیـس« شـامل خاطـرات 
فرنگیـس حیدرپـور، از بانـوان حاضـر در جبهـه غـرب اسـت که از سـوی انتشـارات سـوره مهر 
بـه چـاپ رسـیده اسـت. کتـاب بـه قلـم مهناز فتاحی نوشـته شـده و در خـود خاطرات زنـی را 
دارد که تنها با یک تبر توانسـت هم از سـپاه عراق اسـیر بگیرد و هم سـربازی را بکشـد. کتاب 
از دوران کودکـی »فرنگیـس« در یکـی از روسـتاهای گیان غـرب آغـاز شـده، بـه کوه هـای سـر 
بـه فلـک کشـیده کرمانشـاه سـر زده و از دشـت های آن پونه هـای وحشـی چیـده و در ادامه 
روایتگـر جنگـی خانگـی اسـت کـه اهالـی یک روسـتا را آواره کوه هـا کرده اسـت. جنـگ از منظر 

مـردم بومـی و بی دفـاع، محـور ایـن کتـاب اسـت که این بار فرنگیـس روایتگر آن اسـت.
جذابیـت کتـاب حـول شـخصیت اصلـی آن، فرنگیـس، می چرخـد. شـخصی که بـه خاف 
بسـیاری از زنـان روسـتای خـود، تصمیـم می گیـرد از خانـه خـود دفـاع کـرده و تـا زمانـی کـه 
روسـتایش توسـط نیروهـای خودی آزاد نشـود، خط مقـدم را ترک نکند. کتـاب از خاطرات 
پـر  بـرای  نویسـنده  کـه  روایـت می کنـد  گیان غـرب  زمان هـای مختلـف جنـگ در  وی در 
کـردن جـای خالـی خاطـرات از یـاد رفتـه فرنگیـس، بـه سـراغ مـادر و خواهـر او هـم رفته اسـت 
و خاطـرات را از زبـان و ذهـن آن هـا نیـز بازیابـی می کنـد. هفتمیـن پاسداشـت ادبیـات جهـاد و 
مقاومـت بـا رونمایـی تقریـظ مقام معظم رهبری بر این کتاب برگزار شـد.خبرگزاری تسـنیم 

بـه ایـن مناسـبت بـا مهنـاز فتاحی به گفتگـو پرداخـت: 

کــه در  گیالن غــرب اســت  کــرد  کتــاب دربــاره یــک خانــم 
روســتای گورســفید زندگــی می کنــد. در ســال 59 کــه ارتش 
ک ایــران حملــه می کنــد، مــردم ایــن روســتا به  بعــث به خــا
کوه ها پنــاه می برند تا در امان باشــند. در این مــدت هرگاه از 
لحاظ تغذیــه و آذوقه به مشــکل برمی خوردنــد، تعدادی به 
روســتا می آمدند و بــا خود برای دیگــران غذا برمی داشــتند و 
می بردند. فرنگیــس نیز در یکی از این روزها به روستایشــان 
برمی گــردد و قصــد بردن غــذا بــرای اعضــای خانــواده خود 
داشــت کــه در راه بازگشــت بــه صــورت اتفاقــی بــا دو ســرباز 
کــه زنــی روســتایی و  عراقــی مواجــه می شــود. فرنگیــس 
زحمت کشــیده بود، در دســتان خود تبری داشــت. او با این 
تبر یکــی از ســربازان عراقی را کشــت و دیگــری را به اســارت 
گرفــت. فرنگیــس زن رشــید و قدرتمنــدی اســت، از کودکی 
کارگری کــرده اســت. تندیســی از ایــن خانم در قصرشــیرین 
کرمانشــاه هســت، من با دیدن این تندیــس تصمیم گرفتم 
که خاطــرات او را بنویســم. فرنگیس زن ســختی اســت و در 
ابتدای امر راضی نمی شــد که من خاطراتش را بنویســم، اما 

در نهایت راضی شد و کتاب »فرنگیس« شکل گرفت.
خــود شــخصیت فرنگیــس هــم بــرای مــن بــه عنــوان یــک 
کــه عمدتــًا منتشــر  بــود. خاطراتــی  نویســندٔه زن جــذاب 
می شــود، حــول ســربازان و فرماندهــان اســت و در بخــش 
زنان نیــز عمدتًا به خاطراتی پرداخته می شــود که همســران 
شــهدا هســتند. تفاوت خاطــرات »فرنگیس« بــا کتاب های 
مشــابه در این اســت که او نمــاد مقاومت گیالن غرب اســت 
و تندیس او به عنوان تندیس مقاومت در شــهر نصب شــده 
است. زنان کرد روحیه خاصی دارند، عالوه بر این فرنگیس 
یک زن روستایی بود. نمونه های مشابه فرنگیس در غرب 
کشــور زیاد اســت، خیلی از زنان در هنــگام نــگارش کتاب او 
به ســراغ مــن می آمدنــد که بیــا خاطــرات مــا را هــم بنویس. 
فرنگیــس  خاطــرات  از  کمــی  دســت  نیــز  آن هــا  خاطــرات 
ع  نداشــت، همه این زن هــا فرنگیــس بودند. نمونــه این نو
مادران در غرب کشــور کم نیســتند، مادر خــودم نمونه ای از 
این زنان اســت که در نبــود همســرش در زمان جنــگ و بعد 

     خانم فتاحی، کتاب »فرنگیس« درباره خاطرات یک زن روستایی از استان کرمانشاه 
است. کرمانشاه با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد، در طول جنگ تحمیلی و در 
برهه های مختلف تاریخ انقالب اسالمی، حوادث متعددی را پشت سر گذاشته است، 

از تحرکات نیروهای کومله تا بمباران های دوران جنگ. در این میان هستند افرادی که 
خاطراتی از خط مقدم داشته باشند، چطور شد که شما از میان این همه سوژه که 

شاهد مواجهه مستقیم با جنگ بودند، یک زن روستایی را انتخاب کردید؟

جنگمیتواندبهاندازه
تمامآدمهاروایتشود

گفتگو با مهناز فتاحی 
نویسنده کتاب »فرنگیس«
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از فــوت همســر، توانســت هشــت فرزنــد خــود را بــزرگ کند. 
من گاهی بــه زندگی خودمان فکــر می کنم که مــادرم چطور 
با این شــرایط بدون پناه خاصــی با آن دل و جرأت توانســت 
فرزندان خود را بزرگ کند؟ وقتی فرنگیــس را برای اولین بار 
دیدم، دســت های او خیلی توجهــم را جلب کرد. او دســتان 
بزرگــی دارد و ایــن دســتان بــزرگ توانســته کار بزرگــی انجام 

دهد.

     در سال های گذشته خاطره نویسی دفاع مقدس 
به یک نهضت تبدیل شده است. تعداد کتاب هایی که 

در این سال ها منتشر می شود، بیش از هر زمان دیگری 
است. نهادهای مختلف سعی کرده اند تا وارد این 

حوزه شده و آثاری را منتشر کنند. با وجود همه این  
ع مطرح می شود که ما در  تالش ها، امروزه این موضو

خاطره نویسی به یک تکرار رسیده ایم و دیگر زمان آن 
فرارسیده که از این حوزه عبور کرده و فضای جدید را 

تجربه کنیم. چقدر با این گزاره موافق هستید؟
ممکن اســت که ما کم ضبط کرده باشــیم، اما ایــن خاطرات 
تکراری نیســتند. من بعــد از کتــاب »فرنگیس«، کتــاب »باغ 
کــه شــامل خاطــرات خانــه مادربــزرگ خــودم  مادربــزرگ« را 
از دوران دفــاع مقدس اســت، نوشــته ام. این زن با تبر ســرباز 
عراقــی را نکشــته اســت، امــا توانســت جماعــت بزرگــی را در 
منطقه خــودش در زمان جنــگ تحمیلی مدیریــت و هدایت 
کنــد. او حتــی در زمــان بمبــاران حلبچــه، عراقی هــا را در بــاغ 
خود پنــاه داد. چند کتــاب دربــاره آوارگی های مــردم در زمان 
جنگ نوشته شــده اســت؟ این ادبیات مردمی است، مردان 
کنــار آوارگان ایرانــی و  ایــن خانــواده در جبهــه هســتند و در 
عراقی زندگــی می کنند. بــه نظرم کتابی منتشــر نشــده که به 
این روایت بپردازد. کتاب بعدی ام، خاطرات خودم است که 
جنگ را از زاویه دید یک دختر کالس پنجمی روایت می کند. 
ع نگاه هــا با هم  او بــه همــراه جنگ بــزرگ می شــود. ایــن نــو

متفاوت است.
افــراد مختلفی با جنــگ مواجه شــده اند و به انــدازه تمام این 
کن  آدم ها مــا از جنگ روایت داریم. در کرمانشــاه، که من ســا

این استان هســتم، ســوژه های مختلفی وجود دارد که هنوز 
کار نشده است؛ این در حالی اســت که این خاطرات مشمول 
زمان می شــود و امکان دارد راویــان این خاطرات را از دســت 

دهیم یا خاطرات در ذهن آن ها به فراموشی سپرده شود.

     البته در سال های گذشته تعداد کتاب های زرد 
خاطره  هم کم نبوده اند؛ فکر می کنید که این کتاب ها 

می تواند رمق خاطره نویسی اصیل دفاع مقدس را 
بگیرد؟

انتشــار این دســت کتاب هــا بــه جریــان خاطره نویســی دفاع 
مقــدس آســیب رســانده اســت و می تــوان از آن بــه عنــوان 
یکــی از اصلی تریــن آســیب های این بخش یــاد کرد. انتشــار 
کتاب های ضعیف و کلیشه ای که ســاختار ندارد و فرد ظاهرًا 
یك خاطره تعریف می کند، در ســال های اخیر رشــد بیشتری 
داشــته و می توانــد اســتمرار آن بــه جریــان خاطره نویســی 
ع کتاب ها  اصیــل ضربــه و آســیب وارد کنــد. انتشــار ایــن نــو
برای مخاطبی که عالقه مند به ادبیات دفاع مقدس اســت، 
دلزدگی ایجاد می کنــد. من برای نگارش کتــاب »فرنگیس« 
زندگی ام را گذاشتم؛ سه سال تمام شب و روز با این خاطرات 
زندگــی کــردم، پژوهش کــردم، مطالعه کــردم و ســاختار این 
کتاب را چندبار تغییر دادم، برای ایجــاد جذابیت در اثر وقت 
گذاشتم و از صناعات ادبی استفاده کردم. یک زن روستایی 
چه می تواند بگوید؟ من روایت ســاده روســتایی را تبدیل به 

کتاب »فرنگیس« کردم.
روز اول کــه بــه او گفتــم فرنگیــس خاطراتــت را تعریــف کن؛ 
گفت خب یک نفــر را کشــتم و یک نفر دیگر را اســیر کــردم! از 
نگاه او تمام شده بود. هنر نویسنده این است که بسازد و زیر 
و رو کند، ویرایش کند و زحمت بکشــد و لباسی زیبا به قامت 
آنچه شــنیده انــدازه کنــد تا یــک اثر فاخــر هنری خلق شــود. 
در خاطــرات دفــاع مقدس بخشــی بــر عهــده راوی اســت که 
خاطراتش را روایت می کند و بخش دیگر، بر عهده نویســنده 
گــر نوشــته نمی شــد،  اســت. کتاب هــای زرد خاطره نویســی ا
بهتر بــود. در مقابــل این باید بــا معرفی کتاب هــای خوب به 

مخاطب در انتخاب کتاب کمک کنیم.

مهناز فتاحی: 
من بعد از کتاب 

»فرنگیس«، کتاب 
»باغ مادربزرگ« را 
که شامل خاطرات 

خانه مادربزرگ 
خودم از دوران 

دفاع مقدس است، 
نوشته ام. این زن با 

تبر سرباز عراقی را 
نکشته است، اما 
توانست جماعت 
بزرگی را در منطقه 
خودش در زمان 
جنگ تحمیلی 

مدیریت و هدایت 
کند. او حتی در زمان 

بمباران حلبچه، 
عراقی ها را در باغ 

خود پناه داد
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     کتاب های خاطرات دفاع مقدس در سال های 
گذشته با ابتکار توانسته وارد فضایی جدید شود؛ 
فضایی که توانسته مخاطبان جدیدی جذب این 

حوزه کند. نویسندگان این دست از آثار عمدتًا با کمک 
عناصر داستان، کارهایی خلق کردند که دوران جدیدی 

برای خاطره نویسی در ایران رقم زد. این دست از آثار 
تا چه اندازه توانسته اند به مدد داستان نویسی دفاع 

مقدس بیایند و چقدر نویسندگان از این خاطرات بهره 
برده اند؟

مــن داســتان نویس بــودم، امــا از کالس پنجــم خاطراتــم را 
نوشــتم. خاطره پایه داســتان اســت، شــما بــا خاطره نویســی 
به دنیــای داســتان وارد می شــوید. اما داســتان شــما را پخته 
وارد  بعــد  و  بودنــد  داســتان نویس  کــه  کســانی  می کنــد. 
خاطره نویسی شدند، به این حوزه کمک کردند. اما االن این 
نیاز احســاس می شــود که برخی از ایــن خاطرات به داســتان 
تبدیل شــود و جــای خالــی رمــان و داســتان دفــاع مقــدس از 
این طریق پر شــود. من دو خاطره داشــتم که می خواستم در 
ع  بخش خاطره کار کنم، اما تصمیم گرفتم که این دو موضو
را در حوزه داســتان کار کنم. خیلــی از مخاطبان ما شــاید ژانر 
خاطــره را نپســندند، امــا بــه داســتان و خوانــدن رمــان عالقه 
داشته باشند. جای کار در حوزه داستان و رمان دفاع مقدس 
بسیار است. در سال های اخیر احساس می شــود که وزنه کار 

بیشتر به سمت خاطره نویسی متمایل بوده نه داستان.
نیســت،  قــوی  خاطره نویســی  حــوزه  در  ســوژه ها  از  برخــی 
چــون نویســنده کمبودهایی در حــوزه مســتندات دارد و خط 
قرمزهایــی هســت کــه بایــد رعایــت شــود؛ امــا ایــن ســوژه ها 
کــه  کار دارد؛ بــه شــرطی  در حــوزه داستان نویســی قابلیــت 
حمایت هــا در بخــش سیاســت گذاری ها در نظر گرفته شــود. 
البته در کتاب های خاطرات در ســال های گذشته، ما ردپای 
داســتان را می بینیــم، هرچنــد نویســنده بــه اصــل روایــت 

خدشه ای وارد نمی کند.

     کتاب مورد استقبال مخاطب قرار گرفته و 
خوانندگانی از سنین مختلف کتاب را مطالعه کرده و 
راضی بودند. تقریظ مقام معظم رهبری بر این اثر هم 

رونمایی شد.
بلــه، مــن بــه همــراه گروهــی از نویســندگان در ســال 96 به 
دیــدار مقام معظــم رهبــری رفتــه بودیم؛ مــن در آن جلســه 

اسم کتاب »فرنگیس« را آوردم. 
ایشــان راوی کتاب را شــناختند و حتی بــه تندیس خانم 
حیدرپور اشــاره کردند. در آن جلســه از ایشــان درخواست 
کردم که کتاب را مطالعه کنند و در صــورت امکان تقریظ 
بر این اثر بنویســند. ایشــان نیز با خوشــرویی فرمودند که 
گــر کتــاب را خواندند  هنــوز کتــاب را مطالعــه نکرده اند و ا
و دلشــان لرزیــد، بــه تعبیــر خــود ایشــان، و کتــاب قــوی 
بــود، یادداشــتی بر ایــن اثــر خواهند نوشــت. البتــه در آن 
زمان اســم خودشــان را به درخواســت من بــر روی کتاب 

نوشتند.
چند روز پیش به من اطالع دادند که رهبــر معظم انقالب بر 
این اثر تقریظ نوشته اند. خدا را شکر می کنم که کتاب مورد 
توجه ایشــان قرار گرفت. دوســت داشــتم که ایشــان کتاب 
را که ســال ها برایش زحمت کشــیده بــودم، مطالعــه کنند؛ 
احساس وصف ناشــدنی دارم؛ البته هنوز از مضمون تقریظ 

اطالع ندارم.
در چند شب گذشته که مراسم »شب خاطره« با حضور رهبر 
معظم انقالب برگزار شــد، نیز ایشــان به کتــاب »فرنگیس« 
اشــاره کرده و فرموده بودند: »... بگذاریــد بدانند در آبادان 
چــه گذشــت، در خّرمشــهر چــه گذشــت، در جنگ هــا چــه 
ح حالی که  گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. بر این شر
برای این خانــم کرمانشــاهی - فرنگیس - نوشــته اند، من 
یک حاشیه ای آن جا نوشتم؛ در آن حاشــیه نوشتم ما واقعًا 
نمی دانســتیم در روســتاهای منطقــه  جنگــی چــه حوادثــی 

اّتفاق افتاده.«  

مهناز فتاحی: من 
داستان نویس 

بودم، اما از کالس 
پنجم خاطراتم را 

نوشتم. خاطره پایه 
داستان است، شما 

یسی  با خاطره نو
به دنیای داستان 
ید. اما  وارد می شو

داستان شما را پخته 
می کند. کسانی 

یس  که داستان نو
بودند و بعد وارد 

خاطره نویسی 
شدند، به این 

حوزه کمک کردند. 
اما االن این نیاز 

احساس می شود 
که برخی از این 

خاطرات به داستان 
تبدیل شود و جای 

خالی رمان و داستان 
دفاع مقدس از این 

یق پر شود طر
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صبح کــه از خواب بلند شــدم، گفتم بروم شــیان، پیش پدر و 
مادرم. بی قرار شــده بودم. حداقل می رفتم پیش خانواده ام 
تا کمی  آرام شوم. خداحافظی کردم و راه افتادم. روی جاده، 
منتظر ماشــین بودم که مرا تا نزدیکی شــیان ببــرد. یک دفعه 
ماشــینی جلویــم ایســتاد. خــوب کــه نــگاه کــردم، فامیلمان 
ابراهیم نوربخش را شــناختم. انگار دنیا را به من دادند. مرِد 
فامیل، دســتش را جلــوی دهانش گرفــت و با تعجــب گفت: 
»خــدا خانــه ات را آبادکند. فرنگیــس، این تویی؟ تــک و تنها 

اینجا چه  کار می کنی؟«
قبــل از این که جوابــی بدهم، در ماشــینش را باز کــرد و گفت: 
»ســوار شــو... ســوار شــو ببینم کجا مــی روی!« پیــکان مدل 
باالیــی داشــت. وقتــی ســوار شــدم، احســاس آرامش کــردم. 
گفتــم: »آمده بــودم کــه بــه خانه بــروم، امــا عــراق مــا را توی 
داربــادام بمباران کــرد. تمام گلــۀ دایی ام نابود شــد. دایی ام 
زخمی  شــد...« گفــت: »فرنگیــس، چقدر به هــم ریخته ای؟ 

پس شوهرت کجاست؟ پسرت؟«
وقتی ایــن حــرف را زد، اشــک از چشــمم ســرازیر شــد. گفتم: 
»دور مانــده ام از آن هــا. آن ها توی ماهیدشــت هســتند و من 
مانــده ام ایــن طــرف.« ســعی کــرد دلــداری ام بدهــد و گفت: 
»ناراحت نباش. بــه خدا توکل کــن. مطمئن بــاش همه چیز 
درســت می شــود. نیروهای مــا دارنــد بــا عراقی هــا و منافقین 
می جنگند. من هم دارم می روم ســراغی از خانواده ام بگیرم. 

بعد هم باید بروم و به بقیه کمک کنم.«
پرســیدم خانواده اش کجا هســتند. ســری تکان داد و گفت: 
»من هم مثــل تو. من هــم از خانــواده ام جدا افتــاده ام. رفتم 
سراغشــان. انــگار اآلن کرمانشــاه هســتند و مــن ایــن طــرف 
مانــده ام.« مرا تــا نزدیکی شــیان رســاند. باید راهــش را ادامه 
می داد. خداحافظی کردیم و از ماشــین پیاده شــدم. سهیال را 

روی کول گرفتم و از کوه های قازیله به سمت شیان رفتم.
شــیان، دهاتــی در یک جــادۀ فرعــی بود. تــوی راه، بــا خودم 
شروع کردم به حرف زدن. کمی  زیرلبی برای خودم و تنهایی 
کــردم و اشــک ریختــم.  گریــه  و خســتگی ام شــعر خوانــدم. 
گر بــه آن جا  دشــمن حاال تــا نزدیــک ماهیدشــت رفتــه بــود و ا
می رســید، حتمًا شــوهرم و رحمان از آن جا می رفتند. من این 
گر دشــمن پیروز می شــد،  طرف مانده بودم، آن ها آن طرف. ا
باید چــه  کار می کردیــم؟ برای همیشــه از هم جدا می شــدیم. 
وقتی به شیان رســیدم، به خانۀ فامیلمان شیخ خان برزویی 
رفتم. در حیاط بــاز بود. عمویم یک خانۀ بزرگ داشــت. ســر 
و صــدای زیــادی از تــوی خانــه می آمــد. خانــواده ام در خانــۀ 

فامیلمان بودند. پنجاه نفری آن جا بودند.
یک دفعه صــدای بچه ها بلند شــد کــه فرنگیس آمــد. مادر و 
خواهرها و برادرهایــم، دوره ام کردند. همه با خوشــحالی مرا 
می بوسیدند و شــادی می کردند. مادرم پرسید: »پس رحمان 
و علیمردان کجا هســتند؟« اســم آن ها که آمــد، بغضم ترکید 
و شــروع کــردم بــه گریه. همــه بــا نگرانــی پرســیدند: »اتفاقی 

افتاده؟«
در میان گریــه ام گفتم: »نــه، از هم جدا شــده ایم. آن ها توی 
ماهیدشــت هســتند.« مادرم پرســید: »پس چرا جدا شدید؟« 
گفتم: »داشــتم می رفتم گورســفید. می خواســتم بروم ســری 

به خانه ام بزنم.«  

»فرنگیــس« یــک روایــت ســاده و در عیــن حــال جــذاب از زندگــی زنــی اســت کــه جنــگ قصد 
داشــت چنگال هایش را در خانــه کوچک او فــرو بــرد و آرزوهایش را بــدزدد، اما فرنگیــس آن را 
شکســت داد. »فرنگیــس« یک نفــر نیســت، او نماد تمــام زنــان ایرانی اســت که بــا هرآنچه در 
دست داشتند، از آرمان هایشــان دفاع کردند. کتاب به قلم مهناز فتاحی نوشته شده و در خود 
خاطرات زنی را دارد که تنها با یک تبر توانســت هم از لشــکر عراق اســیر بگیرد و هم ســربازی را 
کید مقام معظم رهبری بر نگارش خاطرات راویان  بکشــد. به گفته فتاحی؛ این کتاب ثمره تأ

جنگ تحمیلی است. 
فتاحی توانســته در این اثر بــا نثــری داســتان گونه و در عین حال مقیــد به مســتندات موجود، 
روایتی جــذاب از خاطــرات یک زن روســتایی ارائــه دهد. بــه گفته فتاحی، او ســه ســال با این 
کتــاب و خاطــرات فرنگیــس زندگی کــرده اســت. بخش هایــی از ایــن اثر را بــاز نشــر می دهیم؛ 
بخش هایــی کــه در آن راوی به حملــه منافقین در واپســین روزهــای جنگ اشــاره می کند، به 
بی خانمان شدن بســیاری از مردم، به دلهره های مادران و مجاهدت های سربازانی که برای 

ک و آرمان هایشان، جان خود را بخشیدند: حفاظت از خا
وقتی کــه گفتند راه بســته شــده، انــگار درهای دنیــا را بــه روی قلبم بســتند. یکی از پاســدارها 
گفت: »منافقین از ر اه ســرپل ذهاب و کرند تا چهارزبر رفته اند.« خانــوادۀ فامیلمان با تعجب و 

ناراحتی به من نگاه کردند. با عجله پرسیدم: »پس اسالم آباد چی؟«
پاســدار ســری تکان داد و گفت: »اســالم آباد هم دســت آن هاســت.« انگار کمرم شکست. این 
چه مصیبتی بود؟ با گریه گفتم: »پسرم توی ماهیدشت اســت.« زِن فامیل زیر بغلم را گرفت و 

گفت: »بلند شو، نگران نباش. خدا بزرگ است.« اما نمی توانستم بلند شوم.
تمام جاده پر از ماشین های نظامی  بود. نیروهای ما و نیروهای عراقی و منافقین با هم قاطی 
شــده بودنــد. منافقین از کنــار ســرپل ذهاب گذشــته بودند و بــه اســالم آباد رســیده بودند. من 
مانده بودم این طرف، شــوهرم آن طرف. دیگر راهی نبود که به اسالم آباد و ماهیدشت برسم. 

فکر این که دیگر رحمان را نبینم دیوانه ام می کرد. روی زمین نشستم و گریه کردم.
به کفراور برگشــتیم. خانوادۀ زن بــرادرم دوباره مرا به خانۀ خودشــان بردند. شــب توی کفراور 
ماندم. تا صبح خواب به چشــمم نیامد. فکر های مختلف داشــت دیوانه ام می کــرد. با خودم 
می گفتم: »نکنــد تا آخر عمرم رحمــان و علیمردان را نبینم؟ نکند توی درگیری کشــته شــوند؟ 

وقتی عراقی ها و منافقین به علیمردان و رحمان برسند، چه  کار می کنند؟«

درهایدنیارا
بهرویقلبمبستند

بازنشر بخشی از کتاب »فرنگیس«
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علـی مؤذنـی بـه تازگـی بـا رمان »احضاریه« که از سـوی نشـر اسـم منتشـر شـده 
است، نام خود را در بازار کتاب بلند کرده است. رمانی متفاوت و البته مستحکم 
که با تمی مذهبی نوشـته شـده اسـت. داسـتانی که شرح سـفر یک روزنامه نگار 
بـه کربـا را شـرح می دهـد و مکاشـفه ذهنـی او و خواهـرش بـرای ایـن سـفر؛ سـفری کـه بـا 
یـک دیـدار فراواقعـی بـا حضـرت زینـب)س( در عالـم رویـا شـروع می شـود و پایانـش نیـز بـه 
راهپیمایی اربعین ختم می شود. مؤذنی در سال های گذشته تجربیات متعددی در زمینه 
خلق رمان دینی، اجتماعی و خلق آثار نمایشـی و تلویزیونی داشـته اسـت و بر پایه همین 
نیـز آثـار جـذاب و قابـل اعتنایـی را نیـز خلـق کـرده اسـت. بـا این همـه رمـان »احضاریـه« در 
ادامه آثار او اثری اسـت که می توان با آن شناسـنامه و سـبک نوشـتاری ویژه این نویسـنده 
را تثبیت شـده نامیـد. احضاریـه رمانـی اسـت کـه می تـوان از آن به عنوان شناسـنامه ادبی و 
کاری نویسنده اش یاد کرد؛ رمانی که بدون نام نویسنده نیز نشان او را به روشنی بر خود 

دارد. در ادامـه گفتگـوی مهـر بـا نویسـنده این رمـان می خوانیم. 

برای روشــن شــدن بحــث باید بــه تفاوت هــای دیــن و مذهب 
توجــه داشــته باشــیم. دیــن توســط پیامبــر عرضــه می شــود، 
امــا مذهــب، حاصــل برداشــت های یــک فــرد یــا یــک گــروه از 
مفاهیــم خاصــی از همــان دیــن اســت. طبــق ایــن تعریــف، 
مــن در رمان هــای »دوازدهــم« و »احضاریــه« بــه دو مفهــوم 
و  تفکــر بســیار مهــم  ایــن  کــه هــر دو در  شــیعی پرداختــه ام 
تعییــن کننده انــد. ســعی کــرده ام ایــن مفاهیــم را از زاویــۀ دید 
داســتان نویس، مــورد بحــث قــرار دهــم، بــی این کــه در اصــل 
اعتقادات شیعی چون و چرایی داشــته باشم. رویکرد داستانی 

من در هر دو رمان جهت اثباتی دارد. 

     شما چگونه مضمونی دینی را مناسب داستان نویسی 
تشخیص داده و کشف می کنید و هسته اولیه 

مهندسی تان را برای نگارش داستان قرار می دهید؟ این 
مضمون باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ 

نمی توانم قاطــع بگویم کــه این فرآینــد چطور اتفــاق می افتد. 
تأثیر حسی اولیه خیلی مهم است. بعد هم بررسی قابلیت های 
ع هــای دینــی و مذهبــی،  ع. لطــف موضو دراماتیــک موضــو
قرارگرفتن غیب و شهادت )به تعبیر قرآن( در کنار هم است که 

به نظرم سطح معرفتی داستان را عمیق و چند الیه می کنند. 

     آقای مؤذنی داستان بلند و رمان دینی و نگارش آن در 
ایران همیشه محل مناقشه بوده است، به ویژه به سبک 

داستان شما که بخش زیادی از کار امتزاج باور دینی و 
زندگی روزمره است و قرار نیست صرفًا بازنویسی از یک 

واقعیت باشد. شما از راه رفتن بر لبه تیغ خلق داستان دینی 
در ایران هراسی ندارید؟ از لبه تیغی که می شود به فرجام 

کج فهمی ها از رمان دوازدهم منجر شود؟

     خاطرم هست که آخرین اثر داستانی از شما که تمی مذهبی داشت و من موفق 
به خواندنش شدم، رمان دوازدهم بود. دوازدهم را شاید باید داستانی با تم اجتماعی 

و با مضمون و دغدغه ای دینی بدانیم، اما احضاریه به معنای کامل رمانی است که 
ع دینی است. از اولین سطر تا آخرین سطر سرشار از نشانه هایی  دغدغه اش یک موضو

اینچنینی است.

پروازدوبارهحقیقت
گفتگو با نویسنده رمانی درباره حضرت زینب)س(

حمید نور شمسی
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راســتش، من هیچ وقت در تصورم هم نمی گنجید که روزگاری 
مثاًل دربارۀ امــام زمان)عج( یا بانــو زینب)س( رمان بنویســم. 
گر بحث نوشتن فیلمنامه در مورد این دو بزرگوار پیش  چه بسا ا
نمی آمد و من مراحــل تحقیق را طی نمی کردم، نوشــتن این دو 
رمــان هرگز اتفــاق نمی افتاد. البتــه روایت قرآنــی حضرت خضر 
و حضرت موســی)علیها الســالم( معادالت دو دو تا چهــار تا را در 
ذهن من کامــاًل به هم ریخته. احســاس حقیقی من این اســت 
که جهانی مقتدر بر ســاز و کار این دنیا نظارت و دخالت دارد که 
گاهی رشحه ای از آن را با همۀ وجود احساس می کنم... خیلی 
کارهــا را اراده کرده ام انجام دهم، نشــده و خیلی کارها هم جزو 
برنامه هایم نبوده و انجام شده. مثاًل من برای نوشتن داستان 
»پنــج پیامبــر اولوالعزم« برنامه مشــخصی داشــتم. ســال های 
هفتاد تــا هفتاد و یــک، چهار داســتان بلنــد از چهار پیامبــر را به 
ترتیب مبعوث شدنشان نوشتم، اما در نوشــتن داستان پیامبر 

اسالم)ص( متوقف شدم.

     اشباع شده بودید؟
نه. چــون بی وقفه که نمی نوشــتم. بینشــان فاصلــه می افتاد. 
تا آن چهــار تا داســتان بلنــد نوشــته شــوند، دو بار اسباب کشــی 
کــردم. حاال هــم که بیســت و پنــج ســال گذشــته و من چنــد بار 
اراده کــرده ام بنویســم و نشــده. از ایــن بحــث کــه بگذریــم، با 
شــما موافقم. نوشــتن داســتان دینــی، راه رفتــن روی لبــۀ تیغ 
اســت. جامعــۀ مذهبــی مــا اعــم از خــواص و عوامــش انتظــار 
دارنــد بــا مفاهیــم دینــی و مذهبــی برخــورد ایمانی شــود. عوام 
در مســائل اعتقادی دنبال چون و چــرا نیســتند و مفاهیم آن را 
کامــاًل پذیرفته اند و چــون و چــرا را برای علمــا گذاشــته اند. حاال 
شــما به عنوان داســتان نویس می خواهی ایــن مفاهیم ایمانی 
را وارد حــوزۀ داســتان بکنی کــه دنبال چــون و چراســت و حتی 
در عالم واقع، نمای داســتان ســعی دارد جلوه هایــی از واقعیت 
به مفاهیــم دینــی و مذهبی ببخشــد و آن هــا را بــرای مخاطِب 
داســتان ملموس و قابل باور کنــد. به نظرم کار داســتان نویس 
در بحث داســتانی کردن این مفاهیم، مثل پرداختن به شــأن 
نزول آیــات قرآنی اســت. اولین بار کــه قرآن می خوانــدم، مدام 
در پی شــأن نزول آیات بودم. درک شــرایط سیاسی و اجتماعی 
آن دوران باعــث می شــد قــرآن را بهتــر بفهمــم و بدانــم علــت 
نازل شــدن بســیاری از آیات چه بوده. بنابراین، رفتن به سراغ 
ع ها و مضمون های دینی این خطر را دارد که در مواجهه  موضو
با عده  ای قرار بگیری کــه نمی گویم کج فهمی، اما قرائتی دیگر 

از مفاهیم دارند...

     یکی از تم های مهم رمان احضاریه روبه روی هم قرار 
گرفتن شک و باور و اعتماد در مقابل هم است. شکاکی 

راوی، و باور و ایمان خواهرش. رودرویی این دو باور 
و در نهایت غلبه تم باور قلبی و اعتماد بر تم شک، باور 

قلبی شماست و یا امری است که حاصل تدبر در حقایقی 
مکتوب و محتوم دارد؟

تقابلــی از شــک و ایمــان میــان راوی و خواهــرش وجــود ندارد. 
راوی هــم مثــل خواهــرش ایمــان دارد. تفــاوت در اخــالق و 
رفتــار آن هاســت. ایــن تفــاوت بیشــتر روی محــور برون گرایــی 

و درون گرایــی دور می زنــد. امــا در ایــن نکته شــکی نیســت که 
یکی از وظایف داســتان یا رمان باید این باشــد که تجربه های 
قلبی مــا را به کمک همیــن عقل جزئی )بــه تعبیر موالنــا( کاماًل 
تجزیــه و تحلیــل کنــد و عقیدۀ ســطحی را بــا عمق بخشــیدن 
ارتقــا ببخشــد. حضــرت ابراهیــم)ع( بــه برانگیختــه شــدن در 
روز رســتاخیز اعتقاد قلبی داشــت، اما می خواست به چگونگی 
گاه شــود، بــرای همیــن خــدا بــه  کیفیــت برانگیختــه شــدن آ
او فرمــان داد کــه چهــار تــا پرنــدۀ متفــاوت را بگیــرد و بکشــد و 
درهمشــان کنــد، طــوری کــه تشخیصشــان غیــر ممکن شــود 
و بعــد آن ترکیب را چهار قســمت کنــد و هر قســمت را روی یک 
کوه بگــذارد و نتیجــه را ببیند. آنچــه ابراهیم)ع( از ایــن فرآیند 
گاهــی نســبت بــه قدرتــی اســت که بــر این  متوجــه می شــود، آ
گاهی کامــل در آتش فرو  جهان ســیطره دارد. بــرای همین بــا آ
گــر برای اطرافیانش عجیب اســت، بــرای او عجیب  می رود و ا
نیست که آتش گلستان شــود. به نظرم وظیفۀ داستان نویس 
در مقابــل مخاطب همین اســت کــه پرنده های کشــتۀ در هم 

شدۀ حقیقت را دوباره به پرواز درآورد...

     بخش های قابل توجهی از رمان احضاریه به 
بازخوانی برش هایی از زندگی حضرت زینب)س( و 

خانواده وی در چند برهه مهم تاریخی دارد. به گواه 
امضای انتهای کتاب، نگارش این اثر نیز سه سال زمان 

برده است. چقدر از این سه سال صرف جستجو و تحقیق 
در زندگی ایشان شد؟

تاریخ انتهــای رمان مربوط می شــود به زمان شــروع نوشــتن تا 
پایان. پژوهش از مهر ماه نود و چهار شــروع شد که به دنبالش 
ســفر دوهفتــه ای بــه عــراق بــود و بعــد از آن یک ســره مطالعه. 
شــناخت از زندگــی بانــو می طلبیــد کــه بــه دوران زندگــی پنــج 
معصوم اشــراف پیــدا کنــم، چون بانــو عالوه بــر پنج تــن، امام 
ســجاد و امام باقر )هرچند کودک( را درک کرده بــود. بنابراین 
می طلبیــد که ایــن دوره ها بــه صــورت تحلیلی خوانده شــوند، 
زیــرا بانــو زینــب)س( بــه عنــوان شــخصیتی مؤثــر در خانواده 

حضور و در چند و چون وقایع شرکت داشته.

علی مؤذنی:  نوشتن 
داستان دینی، 

راه رفتن روی لبۀ 
تیغ است. جامعۀ 
مذهبی ما اعم از 

خواص و عوامش 
انتظار دارند با 
مفاهیم دینی و 
مذهبی برخورد 

ایمانی شود. عوام 
در مسائل اعتقادی 

دنبال چون و چرا 
نیستند و مفاهیم آن 
را کاماًل پذیرفته اند و 
چون و چرا را برای 

علما گذاشته اند. 
حاال شما به عنوان 

داستان نویس 
می خواهی این 

مفاهیم ایمانی را 
وارد حوزۀ داستان 

بکنی که دنبال 
چون و چراست و 

حتی در عالم واقع، 
نمای داستان سعی 

دارد جلوه هایی از 
واقعیت به مفاهیم 

دینی و مذهبی 
ببخشد و آن ها 

را برای مخاطِب 
داستان ملموس و 

قابل باور کند
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     آنچه روایت شده، چقدر مستند و چقدر زاییده خیال 
شما است )از منظر رفتارهای موردی حضرت در زندگی 

شخصی ایشان است(؟
نقش تاریخی بانو زینــب)س( در واقعۀ کربال و پس از آن اســت 
که شکل می گیرد. پیش از این تاریخ مطلبی که تفصیل داشته 
باشد، دربارۀ ایشان گفته نشده. ایشان در آن جامعۀ مردانه، و 
با وجود چهار امامی که درکشــان کرده، به طور علنی در مسائل 
اجتماعــی یــا سیاســی ورود نمی کــرده. اما قطعــًا قــرآن تدریس 
می کرده. مشــاور پدر و برادرها و برادرزاده ها و همســر و فرزندان 
و ســایرین بوده. آنچه در رمان آمــده، دریافت مــن از موقعیتی 
است که ایشان در خانواده و قبیله داشته. چرا »عقیله« نامیده 
می شده؟ تسلط ایشــان بر قرآن و مفاهیم دینی در مواجهه اش 
با ابن زیاد و یزید آشــکار اســت. این تســلط نشــان از آن دارد که 
خــوب می خوانــده و خــوب درک می کــرده. وقتــی ابــن زیــاد به 
فصاحت او در کالم اشــاره می کند که همچون پدرش علی)ع(، 
روان و آهنگین ســخن می گوید، غیرمســتقیم فرهیختگی بانو 
را افشــا می کند. در عین حال با تاختن به جرأت و جســارت بانو 

وجوه دیگری از شخصیت ایشان را بازگو می کند.
وقتی بانو در پاســخ به ابن زیاد می گوید »جز زیبایی ندیده ام«، 
ســطح معرفــت خــود را نســبت بــه آنچــه در ظاهــر و باطــن این 
دنیا می گذرد، نشــان می دهــد. به نظــرم همین ها کافی اســت 
تا بتوان مؤلفه های شــخصیتی ایشــان را شناســایی و پرداخت 
کــرد... بعضــی مســتندات هم در رمــان هســتند که شــاید وجه 
استنادی قوی ای نداشته باشند، اما از وجاهت داستانی خیلی 
خوبی برخوردارند. نمونه اش پیرهــن امانتی بانو فاطمه)س( 
کــه بــرای ازدواج بانــو  بــه بانــو زینــب)س( اســت. یــا شــرطی 
امــام  بــا  ســفر  در  ایشــان  کــه  می شــود  گذاشــته  زینــب)س( 
حســین)ع( به اذن همســر نیاز نداشــته باشــد، وجه اســتنادی 
قــوی نــدارد و بســیاری آن را جــزو ســاخته های متأخــر شــیعه 
می داننــد، امــا چه واقعیت داشــته باشــند چه نداشــته باشــند، 

جان می دهند برای آن که داستانی شوند...

     نکته ای که در این اثر مهم است، نوعی بازتاب 
آینه گونی است که از زندگی شخصی امروز ما ارائه 

می دهد؛ بازتابی که حاصل دست و پا زدن ما میان واقعیت 
زندگی و باورهای دینی است که از قضا قرار بوده واقعیت 
زندگی ما شوند و نخواستیم که بشود و یا نشد که بشود. 

نظر شما در این زمینه چیست؟
مــن بــاور دینــی و واقعیــت زندگــی را از هــم تفکیــک نمی کنم. 
جامعۀ ما سال هاســت نســبت به دین و سیاســت گرفتار افراط 
و تفریــط شــده و همیــن مســئله از جهــات مختلــف بحــران 
ایجادکرده و ضربه زده. روش های نادرســت بخشــی از جامعه 
را دیــن زده کــرده. نمی شــود کــه در تعلیــم و تربیــت جامعــه از 
بهشــت فقط حرفش را بزنی، اما جهنم را خیلی خوب نشانش 
بدهــی. عوام با همــه چیز احساســی برخــورد می کننــد، حتی با 
گر هــم تحت فشــار قــرار بگیرند کــه همه چیز  دیــن و مذهــب. ا
را از اســاس منکــر می شــوند. داســتان محمــل خوبــی اســت 
برای بیان عقاید و عمق بخشــی به احساســات. بــرای ارزیابی 
کــه  و علت یابــی وقایــع، چــه دینــی چــه تاریخــی، همان قــدر 
منبــر و ســخنرانی حکــم مونولــوگ را دارد، داســتان بــه مفهوم 
امروزینش با مخاطــب دیالوگ برقرار می کنــد و ذهنش را درگیر 
انگیزه ها و رفتــار شــخصیت های مختلف می کند و بــه چون و 
چرا وا می دارد. در سخنرانی ها، شنونده ممکن است بر اساس 
خواســت ســخنران احساســاتی بشــود و شــعار هــم بدهــد، امــا 
داســتان محلی برای شــعار دادن نیســت. حضور قــوی علت و 
ح  معلــول راه را بر شــعار می بندد، پــس جایگاه خوبی بــرای طر
مفاهیمی است که دین و مذهب را هم شامل می شود. در این 
صورت چه بســا ترجمه ای دیگر از دین عرضه شــود و مخاطب 
کــه  بــه درک تــازه ای از مفاهیــم برســد و بــا شــناخت عمیقــی 
داســتان به او می تواند بدهد، بهتر بتواند زندگــی اش را با دین 
همســو کند، هم در رفتار فردی و هم رفتار اجتماعی. دین باید 
گر برعکس شد، ماییم که  نگه دارندۀ جامعه از پلشتی باشــد. ا

راه را به خطا رفته ایم.  

علی مؤذنی: 
من باور دینی و 
واقعیت زندگی 

را از هم تفکیک 
نمی کنم. جامعۀ ما 
سال هاست نسبت 
به دین و سیاست 

گرفتار افراط و 
تفریط شده و همین 

مسئله از جهات 
مختلف بحران 

ایجادکرده و ضربه 
زده. روش های 

نادرست بخشی از 
جامعه را دین زده 
کرده. نمی شود که 
در تعلیم و تربیت 
جامعه از بهشت 

فقط حرفش را بزنی، 
اما جهنم را خیلی 

خوب نشانش 
بدهی. 
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آئیـن رونمایـی و جشـن امضـای کتـاب »احضاریـه« تازه تریـن اثـر علـی مؤذنـی، 
در کافـه کتـاب ترنجسـتان سـروش برگـزار شـد. در ایـن برنامـه، صـادق کرمیـار، 
نویسنده آثار داستانی، با اشاره به ویژگی های شاخص علی مؤذنی و آثارش، 

گفـت: دربـاره مؤذنـی و کارهـای او صحبـت کـردن کار سـختی اسـت. 

ایــن را من بــاور دارم. دومین دلیــل هم که باعث شــده مؤذنی 
بــه نوشــتن ایــن داســتان جــذب شــود، صبــوری اوســت. بــا 
بخش هایی از گرفتاری هایی که بــرای مؤذنی در همین حوزه 

ادبیات داستانی پیش آمده، آشنا هستم.
نویســنده رمان »دشــت های ســوزان« افزود: او تصمیم گرفته 
مسیری را انتخاب و در آن حرکت کند. مؤذنی در گروه افرادی 
همچون گلشــیری در آخر دهه 50 و اوایل دهه 60 قرار داشت. 
در جلســات داســتان خوانی داســتان می خوانــد و در همــان 
جلســات هــم نســبت بــه دیگــران یــک ســروگردن باالتــر بود. 
شــنیده ام که داســتانی دربــاره جنگ نوشــته بود که گلشــیری 

می گفت کاش آن داستان را من نوشته بودم.
وی تصریــح کــرد: در آن فضــا مســیر خــود را بــرای نویســندگی 
انتخــاب می کنــد و باعــث می شــود از همــه طــرف به ســمت او 
هجوم بیاورند. صبری که از خود در این هجوم ها نشــان داد، 
از عهده کمتــر کســی برمی آیــد. از یک طرف کســانی کــه ادای 
نویســنده ها را درمی آورنــد و ژســت مذهبی می گیرنــد و از طرف 
دیگــر دوســتان قدیمی خــودش بــه او حملــه می کردنــد. بعد از 
نوشــتن رمان »دوازدهم« هجمه ها بیشتر شــد. نوشتن رمانی 
کــه دربــاره باورهــای آدم هــا باشــد، کار دشــواری اســت و بایــد 
انتظار تبعات آن را داشــته باشــیم. مؤذنــی انتظار ندارد کســی 
از او تعریــف کنــد و یــا ســازمانی از او حمایــت کند، بلکــه انتظار 
دارد بعــد از نوشــتن هر رمانــی حمله ها به ســوی او روان شــود. 
امیــدوارم حضــرت زینــب)س( بــاز هــم ایــن صبــوری را بــه او 

بدهد.  

 کتــاب »احضاریه« یک دنیــای جدید آفرید کــه در ذهن من ماندگار خواهد شــد. جهانــی را آفرید 
با انســان های به ظاهر عادی با باطــن عجیب غریب. فضایــی را آفرید که فقــط مختص جهان 
داستانی بومی شــده خودمان در ایران اســت و علی مؤذنی آن  را می شناســد و به درستی در جای 

خود از آن استفاده می کند.
وی ادامه داد: مؤذنی نه از آن دســته نویســندگانی اســت که بگوید برای خواص می نویســم و با 
عامــه کاری نــدارم، و نه از آن نویســندگانی اســت که فقط بــرای عامه بنویســد. ویژگــی عجیبی 
اســت که هم عوام و هم خواص آثار او را می پسندند. بیشــتر آثارش این طور است، به جز یکی دو 

اثر که به نظرم بهتر است فقط خواص آن  را بخوانند.
ایــن داســتان نویس اظهــار کــرد: ســال ها پیــش بــا خوانــدن کتــاب »دالویزتــر از ســبز« بــا جهان 
داســتانی علی مؤذنــی آشــنا شــدم. روح حســاس و لطیفــی دارد و ضریب حساســیت او بــر تمامی 
نویســندگان می چربــد و گاهــی ایــن ضریب بــرای خود مــن آن قــدر آزاردهنده می شــود کــه با آن 
گاهانــه آن  را  جدل می کنم. خــودش هــم آزار می بیند، ولــی حاضر نیســت آن  را کم کنــد و کاماًل آ
حفظ می کنــد. جدا از نوشــتن، ایــن حساســیت را در دیگــر امــور زندگی نیــز دارد. این حساســیت 
نشــان دهنده این اســت که علی مؤذنی از دنیای دیگــری به زندگــی و دنیا نگاه می کنــد و از این 

زاویه نگاه کردن کار هرکسی نیست. داستان کتاب جدیدش هم همین طور است.
کرمیار در ادامه با اشــاره به کتاب »احضاریه« گفت: به تصور من، این که علی مؤذنی شــخصیتی 
مانند حضــرت زینب)س( را بــرای نوشــتن انتخاب کرده و ایشــان محور اصلی داســتان اســت، 
دو دلیــل دارد؛ نخســت این که مؤذنــی واقعًا احضار شــده تا بــرای حضرت زینب)س( بنویســد و 

کاشآن
داستانرا
مننوشتهبودم

روایت صادق کرمیار
 از نویسنده »احضاریه«

سحر حسابی
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کتاب »صد روز ُکما )با نگاهی به زندگینامه شـهید محسـن حججی(« مشـتمل 
بر ۱6 روایت داستانی، و در پایان زندگینامه یکی از مدافعان حرم به نام محسن 
حججـی اسـت کـه نـوع دسـتگیری و شـهادتش و تصاویـری کـه از آن لحظـات 
منتشر شد، صحنه هایی از عاشورای 6۱ هجری را تداعی می کند. »ذوزنقه«، »برخورد«، 
»کمـا«، »ابـر و توفـان«، »عکـس یـادگاری«، »انگشـتر یـادگاری«، »ابـرام سـیا«، »آقـا ضیـا«، 
»تعلیـق«، »آشـنایی«، »الـف، ب«، »شـهرک امیـد«، »جملـه کلیـدی«، »دفترچـه تانـک«، 

»َمخالـه« و »کافـه ۷8« عنوان هـای ۱6 داسـتان ایـن کتـاب اسـت. 

لب شــروع کرد به ذکر کردن: »انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 
حاربکم…« یادش می آمد که از هفت ســالگی یــاد گرفته بود این 
دعا را بخواند. حاال دشــمنان داشــتند از راه می رســیدند. محسن 

بوسه اس بر انگشتر زد و سعی کرد روی دو پایش بایستد.
یکــی از آن هــا ســالحش را روی ســر محســن گذاشــت و بــا تحکم 
گفت: التحرک!! بعد با یک دســت بدن او را بازرســی کرد. اسلحه 
را به ســمتش گرفــت و داد زد: امشــی… محســن راه افتــاد. مرد با 
اسلحه زیر بازویش زد. محسن دست ها را روی سر گذاشت. یکی 
از مهاجمان دســت های محســن را از پشت بســت و بازوهایش را 
هم. محسن به روبه رو خیره شد. مرد از محسن خواست بایستد. 
محســن به چهره اش نگاه کرد. صورت تپلی داشت و کمی ریش 
بــر چهــره اش. رنــگ پوســتش بــه ســرخی مــی زد، انــگار التهــاب 
پوستی داشته باشــد. مرد اتیکت محســن را که خواند شروع کرد 

به خندیدن دیوانه وار. انظروا…
»جــون،  داد:  نشــان  دوســتانش  بــه  را  اتیکــت  روی  عبــارت 
بــا قنــداق اســلحه اش  کــرد و  کمــی مکــث  خادم المهــدی…« 
محکم به شــانه راست محســن کوبید. محسن ســکندری خورد 
و امــا تعادلــش را حفــظ کــرد و روی دو پایش ایســتاد. مــرد حدود 
8-2۷ ســال ســن داشــت و به نظر می آمد اســمش عمران باشد. 
یا اسم مســتعارش شــاید این بود. گونه راســتش زخمی شده بود 
و خون از آن جــاری بود. یک نفــر از مهاجمان با گوشــی اش فیلم 
می گرفــت. محســن بی توجــه از کنــار او گذشــت. یکــی دیگر جلو 
دوربین با حرارت صحبت می کرد. مثل یک خطابه یا رجزخوانی 

دیوانه وار.
آســمان نیمه ابری بــود و نور در پــس ابرها بــه رنــگ زرد و نارنجی 
تجزیه می شــد. او را به زور ســوار وانت تویوتــای دوکابینه کردند. 
پشــت وانت یک تیربار دوشــکا بود و مســیر خیلــی طوالنی به نظر 
می رســید. آفتاب باال آمــده بــود و خیمه هــا در دوردســت در آتش 

می سوخت.«
نخستین چاپ کتاب »صد روز ُکما )با نگاهی به زندگینامه شهید 
محســن حججی(« در 104 صفحه با شــمارگان یک هزار نســخه 

به تازگی از سوی انتشارات مدرسه راهی بازار نشر شده است.  

     ُکما
»ُکما« ســومین داســتان کتــاب اســت کــه نویســنده آن  را این گونــه نوشــته اســت: »آدم هــا می آیند و 
می رونــد. مثــل مســافران یــک ایســتگاه. گاهــی شــادند و گاه پریشــان. خیلی هــای دیگر هــم انگار 
خسته اند. این جا هم مثل همان کافه ای ست که من با شتاب از آن جا آمدم بیرون. اما نورش خیلی 
کســیژن نفس می کشــم.  خیلی زیاد اســت. خــودم را می بینم کــه زیر یک دســتگاه، به زوِر کپســول ا
خیلی  ها آمده اند. کاش بتوانم به نازنین بگویم دنیال کیفم بگردد. کاش نادر اقاًل بتواند حرف هایم 
را بفهمد. می گویند دوقلوها مثل یک روح توی دو تا جســم اند. اما نادر انگار فقط توی خودش است 

نه به اطراف نگاه  می کند نه با کسی حرف می زند.
حس کســی را دارم که در حال خداحافظی در فرودگاه باشد و برای عزیزانش پشت شیشه های گیت 
پرواز دســت تکان بدهــد و آن ها فقط اشــک بریزند. چهره هایشــان در غم ســنگینی فرور فتــه. انگار 
هریک برای خودشان رازی دارند. شاید به خاطراتشان با من فکر می کنند. شاید در ناامیدی عمیقی 
فــرو رفته  اند. حاال به ســبکی رســیده ام. دلــم می خواهد بار ســنگین هســتی را روی همیــن تخت جا 
بگذارم. همه چیز در سفیدی و مه فرو می رود. حتی آن ها که پشت شیشه های مات به بدرقه مسافر 

آمده اند.«

     انگشتر یادگاری
»انگشــتر یادگاری« یکــی دیگر روایت های داســتانی کتاب اســت که در بخشــی از آن لحظه اســارت 
محسن به تصویر کشیده شده است: »پنج مرد به او نزدیک شدند. یکی شان داشت فیلم می گرفت. 
ک نشســته بود، اما توان نداشــت بلنــد شــود. زانوانش بی حــس بود. مــوج انفجار  محســن روی خا
اندام هایش را کرخت کرده بود. درســت مثل خوابی که در آن یارای حرکت کردن نداشــته باشد. زیر 

ُکما« »صدروز
شانزده اپیزود از زندگی شهید حججی

محیا خزاعی



کتابکتاب

93 مهر    1۳9۷  |     مشاره         ۳۶

از این طریق به خواننده می دهد: »خیــال می کردم تو این جا 
را بهتر از من می شناسی.

من؟
گمان می کنم یک ســاعت بعد باالی آن بلندی برســیم. از آن 

باال می شود گیلده را یک جا دید.
گیلداد سراسیمه به عقب برگشت و پرسید:

شما شوخی می کنید؟
برای چه باید شوخی کنم؟

ی...ی..یعنی منظورتان این است که ما االن از جنگل توکا 
گذشتیم؟

پس تا حاال چه خیال می کردی؟
پ...پ...پس آن قبرستان وبایی ها بود؟

این طور می گویند.«
مهم ترین ویژگی این رمان به اشراف نویسنده به ارزش های 
مردم نگارانــه، فرهنگ و شــیوه زیســت مردم گیــالن در برهه 
تاریخــی روایــت برمی گــردد. او بــا دقتی تمــام، مراســم بومی 
فراموش شــده ای چون »عــروس گولــه« را از زبان »شــاجان« 
نقــل می کنــد. بــه میــان آوردن ایــن مراســم، بــه هیــچ رو 
بی ارتباط به قصه نیســت. نویســنده در پی آن اســت که این 
مراســم بومی به پیوندی آشــکار بــا بخش پایانی رمــان یعنی 
لحظه رویارویــی گیلداد و گودرزخان منجر شــود. گودرزخان 
همانند شخصیت »کوســه« در عروس گوله است و در مقابل، 
گیلداد با سری تراشیده و رویی سیاه شده با زغال، به »غول« 
کام از عشــقی اســت کــه بــه خاطرش  عاشــقی می مانــد که نــا
جنگیــده اســت. رمــان مشــحون از »زبانزدهایــی« اســت که 
برخی از آن ها امــروزه از زبان گیلکی اصیل فاصلــه گرفته اند. 
رمان »گیلداد« حســن قلی پور در 482 صفحه و 2500نســخه 
بــه قیمــت 18000تومــان در ســال 139۷ از ســوی انتشــارات 

سوره مهر منتشر شده است.  

»گیلــداد« رمانی دربــاره انقالب جنگل اســت و اثری تاریخی به شــمار می آید. نویســنده در این 
رمان بــا بهره گیــری از اقلیــم منطقه شــمال و همچنیــن اســتفاده از زبانــی خاص بــرای روایت 
ماجــرا، توانســته خواننــده را در درک فضــای زمانــی روایت یــاری دهد. نــگاه نویســنده در این 
رمان بر بســتری تاریخی شــکل می گیرد و تاریخ بهانه  ای می شــود تا او دنیای ذهنــی خود را در 
آن بنا کند و از پنجره خود به وقایع تاریخی بنگرد. در بخش اول این کتاب به نام »اوشــانان« 
می خوانیم: »از ســر و روی چنــد مرد ناامیدی کــه برای یافتن ســر نخ از خروس خــوان پابه پای 
امنیه ها همه سوراخ سنبه های ده را گشته بودند خشــکی و سردی می بارید. پارس سگ های 
خانگی و زوزه کشــیده شــغال ها آرام آرام بــاال می گرفت. از کلبــه کربالیی کــه راه افتادند،  دکان 
کوتــاه و کاهگلــی کاس آقاجان از کنارشــان گذشــت. از پشــت بقعه ذوالپیــر پیچیدنــد در جاده 
مال رویــی کــه بــه آبگیــر می رســید. دیگــر از رقــص شــاپرک ها و قاصدک هــا در آســمان صاف و 
تفتیــده گیلده خبــری نبود. خــط خونی کــه از باختــر آرام آرام رنــگ می باخت از مرگ خورشــید 

حکایت داشت.«
»گیلــداد« را می تــوان رمانــی توصیفــی خوانــد. نویســنده در عین حــال کــه تمرکزش بــر روایت 
تاریخی داستان هم هســت، از توصیفات مربوط به اقلیم فضای داســتان نیز غافل نمی شود: 
»وقت زوال آفتاب به خانه کدخدا رســیدند. خورشــید آرام آرام پشــت ســقف مخروطی و کلش  
به خانــه می نشســت. پیش تــر آن ها چنــد تــن از اهالی آمــده بودنــد و روی تــاالر ایــوان عریض 
خانه کدخدا نشســته بودند؛ ایوانی که دورتــادور دو اتاق فوقانی می گشــت. خانه کدخدا مثل 
گرد خیــاط و باغ را با  همه خانه های روســتایی میان باغ های صیفی و میوه بنا شــده بود و گردا

پرچین هایی از شاخ وبرگ ترکیب یافته درختان محصور کرده بودند.«
نکتــه دیگــری کــه در ایــن رمــان جلــب توجــه می کنــد، نــگاه ســینمایی و تصویری نویســنده 
در بســیاری از فصل هــا و بندهاســت، تــا آن جا کــه گاه احســاس می شــود در حــال مطالعه یک 
فیلمنامــه هســتیم. تصویرســازی های شــاعرانه و توصیفــات دلنشــین از طبیعــت گیــالن بــه 
زیبایی تمام ارائه شــده اســت و بی گفتگو این حس را در ما برمی انگیزد که نویسنده فضاهایی 
را که توصیف کرده اســت، به خوبی می شناســد و بر آن ها وقوف کامل دارد. در کنار توصیفات 
مبسوط این رمان،  نویســنده از کارکرد دیالوگ ها نیز غافل نشــده و بخش مهمی از اطالعات را 

مردمشناسی
درافقتاریخ

معرفی»گیلداد«
 رمانی درباره انقالب جنگل

مهتاب هاشم زاده
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»دختـر بـا چابکـی درون خمـره ای گلـی کـه خالـی بـود پریـد. در آن لحظـه کـه 
می خواسـت درون خمـره بنشـیند، چرخیـد و دعبـل را کنـار جعبه هـای هلـو و انـار 
دید. او را شناخت و تعجب کرد که در آن موقعیت می بیندش، صدای سم اسبی 

شـنیده شـد. در خمـره پنهـان شـد و میوه فـروش سـبد انجیـر را روی خمـره گذاشـت...« 

به میان مــی آورد که داســتان دلدادگــی دعبل و زلفــا را از یک 
ج می کنــد. همچنیــن در نهایــت نیــز با  عاشــقانه صــرف خــار
توجه به عالقــه و محبتی که ایــن زوج به اهل بیــت دارند، در 
ضمن بیان داســتان زندگی آنان به ماجرای شــرفیابی دعبل 
بــه محضر امــام رضــا)ع( و تقدیــم قصیــده ای به ایشــان و به 
گوشــه ای از زندگی دو امام معاصر با این شاعر جوان؛ )یعنی( 

امام کاظم و امام رضا علیهماالسالم پرداخته می شود.
مظفر ســاالری در این کتاب نیز چون کتاب رؤیای نیمه شــب 
در توصیف فضا حد اعتدال را نگه داشــته اســت؛ به گونه ای 
کــه توصیفــات شــهر ها، کاخ هــا و عــادات روزمره مــردم قدیم 
کمــک می کنــد  ج از حوصلــه مخاطــب نیســت و حتــی  خــار
فضای توصیف شــده در ذهن و تصــور مخاطب جــای خود را 
پیدا کنــد. همچنین نویســنده با قــرار دادن گره هــای متعدد 
در داســتان، مخاطــب را در کنار خود نگــه می دارد تــا در انتها 
به ویــژه در نیمــه دوم کتــاب، در موقعیت هــای گفتگومحور 
اســت،  تدریــس  مشــغول  مدرســه  در  دعبــل  وقتــی  ماننــد 
اطالعــات تاریخــی را بیــان کنــد، هرچند کتــاب فاقــد پاورقی 
اســت و منابــع ایــن اطالعــات تاریخــی عنوان نشــده اســت. 
در بیــان شــعر های این شــاعر نامــدار در این کتاب بــه ترجمه 
کتفا شــده اســت که شــاید در مــواردی ذکر شــعر به  آن بــه نثر ا
صــورت عربــی یــا ترجمــه اشــعار بــه صــورت نظــم به فارســی 
لذت ادبــی بیشــتری را بــرای مخاطــب بــه ارمغان مــی آورد. 
کامــل  ح جلــدی از حامــد امامــی  کتــاب بــا طــر روایــت ایــن 
کــه بیشــترین تطابــق را بــا محتــوای کتــاب دارد و  می شــود 
می تواند خواننده را برای مدتی به فکر فرو برد. این کتاب که 
توسط انتشــارات »به نشــر« به چاپ رســیده، به عنوان منبع 
مســابقه ملی کتابخوانــی »دعبــل و زلفا« معرفی شــده اســت 
که مخاطبــان می تواننــد آن را با 50 درصد تخفیــف به قیمت 

12500 تومان تهیه و مطالعه کنند.  

آنچه در چند ســطر بــاال خواندیــد، بخشــی از روایــت دلدادگــی دعبل خزائــی و دختــری به نام 
زلفاســت که پدرش توســط عوامل حکومت بنی عباس کشــته شــده و خود دور افتــاده از مادر و 
برادر در بند به بغداد فرستاده شــده است. حجت االسالم مظفر ســاالری در نخستین صفحات 
این کتاب، دعبــل را در خالل گفتگوهایــش با یک طبیــب ملحد به مخاطــب معرفی می کند، 
شــاعری که شــعر را ابزاری برای مدح پادشــان و ســلطه گران و دریافت صله از آنــان نمی داند و 
حاضر اســت برای اعتقــاد به مذهب تشــیع جان خــود را فدا کنــد. هرچند شــخصیت دعبل در 
ابتدای داســتان یک شخصیت خودســاخته و مؤمن اســت، اما در ادامه داســتان و در مواجهه 
با عشــق زلفا چند روزی را به می گســاری و ترک نماز می گذراند و پایش به کاخ پادشــاه عباسی، 
خ می دهد، با توجه به  هارون باز می شود. اما زمانی که گفتگویی کوتاه بین او و زلفای در بند ر

شخصیت آزاده و شجاع زلفا، راه خود را دوباره پیدا می کند.
آنچه در این کتاب از عشــق بین دعبــل و زلفا بــه مخاطب ارائه می شــود، از یک عشــق زمینی 
و در چارچــوب تــن آغاز می شــود و به یک عشــق حقیقــی می انجامد؛ عشــقی که ایــن زوج را در 
گــر عــده ای از منتقــدان دربــاره  راه اهــداف متعالی شــان بــه ســختی های زیــادی می انــدازد. ا
ع  کتاب »رؤیای نیمه شــب« اثر دیگر این نویســنده با توجه به اصل بودن روایت عاشــقانه و فر
بودن بیــان اعتقادات، آن کتــاب را رمان عامه پســند دینی می دانســتند، باید بیــان کرد که در 
این کتاب نویســنده قدم بزرگی برداشــته اســت و در کنار روایت عاشــقانه ای کــه مخاطب را با 
خود همــراه می کنــد، از مفاهیم اساســی دیگری مثــل عدالت طلبی و ظلم ســتیزی نیز صحبت 

دعبلوزلفا
فاطمه افتخاری
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کتـاب »یـادت باشـد«، داسـتان زندگـی شـهید حمیـد سـیاهکالی  مـرادی، اولیـن 
شـهید مدافـع حـرم اسـت کـه عاشـقانه زیسـت و سـبک زندگـی را نشـان داد، کـه 
بـه فرمـوده رهبـر انقـاب بایـد آن را در تاریـخ ثبـت کرد. قرار برای جشـن امضای 
نزدیکـی،  بـود. درسـت در همیـن  انقـاب  زوج دهـه هفتـادی در حوالـی خیابـان  کتـاب 
نویسـنده قـراری بـا مخاطبانـش داشـت تـا کتابـی را کـه تـا ایـن حـد سـر و صـدا بـه پـا کـرده 

را امضـا کنـد.  

توجه به این کــه زندگی شــهدای مدافع حرم خیلــی به زندگی 
ما نزدیک اســت و بــه قول حضرت آقا این شــهدا بــرای صد یا 
دویست سال پیش نیستند )برای همین سال های 94 یا 95 
هســتند( امیدواریم از ایــن کتــاب رزومــه و کار عملیاتی برای 

زندگی خود استخراج کنیم.
بــه اعتقــاد مــن »یــادت باشــد« داســتان و قصــه »رباب های 
ســرزمین  ماســت«. امیدواریــم ما شــرمنده همســران شــهدا، 
مظلومیت آن ها و این همه ایثارشــان نباشــیم. این ها از تمام 
وجود خود گذشتند تا ما امروز در امنیت باشیم. امیدواریم ما 

مدیون همه شهدا و شهدای مدافع حرم نباشیم.
بعد، حرف هایــش را این طــور ادامه می دهــد: برخی افــراد در 
اوج گمنامــی بــه شــهادت می رســند. در همان شــب کــه این 
شــهید بزرگوار به شــهادت می رســد، دو همــرزم ایشــان نیز به 
شهادت می رســند که پیکرشان حتی به کشــور باز نمی گردد. 
ایــن اوج ایثــار و ازخودگذشــتگی اســت و درســی بــرای همــه 
ماســت که کنــار همــه روزمرگی هامان این نــگاه متعالــی را در 
زندگــی دنبــال کنیم تــا روزی برســد کــه ما هــم بتوانیــم مثل 

آن ها به دنیا و اطرافمان نگاه کنیم.
سخنان نویسنده که به پایان می رســد، نوبت رسانه هاست. 
یــک بــه یــک، شــاتر بــه شــاتر از نویســنده و امضایــش ثبــت 
خاطــره می کننــد و فریم هایــی ثبــت می شــود تــا بمانــد برای 
تاریخ از آنچــه در تاریخ باید ثبت شــود. »یادت باشــد« روایت 
عاشــقانه ای از زندگــی شــهید مدافع حــرم، حمید ســیاهکالی 
مرادی، به روایت همسر شهید اســت که به قلم محمدرسول 
مالحســنی نوشــته شــده و از ســوی انتشــارات  شــهید کاظمی 
در بــازار کتــاب عرضه می شــود. نخســتین چــاپ ایــن کتاب 
اسفندماه 96 با شــمارگان یک هزار و 500 نسخه از سوی نشر 
شــهید کاظمی راهی بازار نشر شــد و در مدت کمتر از هفت ماه 

به چاپ بیست و سوم رسید.  

کتاب »یادت باشــد«، داستان زندگی شهید حمید ســیاهکالی  مرادی، اولین شهید مدافع حرم 
است که عاشقانه زیســت و ســبک زندگی را نشــان داد، که به فرموده رهبر انقالب باید آن را در 
تاریخ ثبت کرد. قرار برای جشــن امضای کتــاب زوج دهه هفتــادی در حوالــی خیابان انقالب 
بود. درست در همین نزدیکی، نویســنده قراری با مخاطبانش داشت تا کتابی را که تا این حد 

سر و صدا به پا کرده را امضا کند.
کمی از ساعت مقرر گذشت و نویســنده نیامد. هرچند بر تعداد مخاطبان حاضر در »ترنجستان 
ســروش« افزوده می شــد، تعداد بانوان بیش از ســایرین بود و مردم در راهروهــا و کنار کتاب ها 

مخاطبان جوانی را می دیدند که برای یک کتاب عاشقانه گرد هم آمده بودند.
داستانی که باید در تاریخ ثبت شــود، این بار روایت جوانانی را در خود داشــت که نه برای 200 
سال گذشته، بلکه معاصر ما هســتند؛ این روزها را دیده و با عشق در کنار هم زیسته اند. سبک 
زندگی دختر و پســری که با ما هم نســل بوده اند، اما روش و منش زندگی شــان آن ها را به مسیر 

ایثار سوق داد.
این جا ترنجســتان ســروش، همچنان بر میزان جمعیت افزوده می شــود، همه سراغ نویسنده 
را می گیرنــد و در نهایت »مالحســنی«، نویســنده کتاب وارد ســالن می شــود. مقابلــش کتاب را 
چیده اند و حاضران در ترنجســتان هم یا کتــاب را از قبل تهیه کرده و یا همان جا از پیشــخوان 
خریــده و در صف امضا ایســتادند. دهه نودی هــا هم به همــراه خانواده ها آمده انــد. جوانان از 
ح شــده بــا هم صحبــت می کننــد و روایــت از آنچه  زندگــی این بانــوی جوان کــه در کتاب مطر

عاشقانه بود حکایت دارد.
تنها نباید کتاب های نویســندگان مشــهور باشــد تا صف طویل امضا برایش ایجاد شود؛ گاهی 
هم بــرای کتاب ســاده ای کــه رهبــر انقــالب از آن در نشســت بــا اعضای مجلــس خبــرگان یاد 
می کننــد، این گونه صــف طویل شــکل می گیرد. مالحســنی کنار میــزی که کتــاب در آن چیده 
شــده می نشــیند. ابتدا با صلوات بر شــهدا و امام شــهدا جمــع را از همهمه های معمــول فاصله 
می دهد و ســپس این گونه ســخن می گوید؛چه آن ها کــه کتــاب را خوانده اند، چــه افرادی که 
امروز کتــاب را خریــده و مطالعــه می کنند، این ســفارش بنــده را مدنظر قــرار دهند؛ همیشــه به 
مخاطبان دو ســفارش می کنم: اول این که کتــاب را به عنوان یک حرکــت فرهنگی نگاه کنند 
گر کتاب »یادت باشــد« دیده شــده به خاطــر مخاطبانش بوده،  و از آن حمایــت کنند، چرا که ا

پس از همه افرادی که در این مدت لطف داشته اند، تشکر می کنم.
کید بنده  اما دومین سفارشــم این اســت کــه به عنــوان یک درس زندگــی نگاه کنیــم. همــه تأ
بــه عنــوان نویســنده و خانــم ســیاهکالی بــه عنــوان راوی کتــاب این بــوده کــه انتهــای همه 
ایــن ماجراهــای عاشــقانه بــه یــک درس زندگــی برســیم. از بازخوردهایــی کــه از مخاطبیــن 
در شــبکه های مختلــف گرفته ایم، متوجه شــدیم همــه اذعان دارنــد به این نکتــه که »یادت 
باشــد« عالوه بــر این کــه یــک اثــر عاشــقانه و درام امــروزی اســت، درس زندگــی هم هســت. با 

یادتباشد
صف جوانان برای خرید کتاب توصیه شده 

توسط رهبر معظم انقالب
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و  اینترنـت  دنیـای  در  امـا  هسـتیم،  آشـنا  کم وبیـش  مهربـان  یـار  آن  بـا  مـا  همـه 
رسـانه های گوناگونـی کـه به سـادگی در دسـترس همـه قـرار دارنـد، لـذت غـرق 
شـدن در صفحـات یـک کتـاب خـوب، به راحتـی فرامـوش شـده اسـت. بـا وجـود 
این کـه سـرانه مطالعـه بسـیار پاییـن اسـت و بـا گسـترش شـبکه های مجـازی، ایـن سـرانه 
روزبه روز کمتر هم می شود، کتاب خواندن چیزی فراتر از یک سرگرمی ساده یا یک تکلیف 

درسی است. باور کنید یا نه، فواید کتاب بیشتر از آن چیزی است که فکرش را می کنید.  

تحریک کننــده ذهــن مثــل کتــاب خوانــدن را به طــور مرتــب 
کــه چنیــن  کســانی اســت  کمتــر از  انجــام می دادنــد، بســیار 
فعالیت هایــی را در برنامــه روزانــه خــود نگنجانــده بودنــد. 
کــه در طــول  کســانی  همچنیــن ایــن تحقیقــات نشــان داد 
زندگی خود فعالیت ذهنی داشتند، 32 درصد کمتر از دیگران 
با مشــکالت ذهنی در دوران پیری مواجه می شــوند. سرعت 
کاهــش توانایی مغــز و حافظــه در کســانی که فعالیــت ذهنی 

ندارند، 48 درصد بیشتر است.

     3. تحریک ذهنی و پیشگیری از آلزایمر
کــه تحریــک ذهــن و فعــال  تحقیقــات نشــان داده اســت 
نگه داشــتن آن بــا تکنیک هــای تقویــت حافظــه، رونــد ابتال 
به آلزایمر و زوال عقل در ســنین بــاال را ُکند می کنــد، یا حتی از 
آن پیشــگیری می کنــد. فعــال نگه داشــتن مغز مانــع کاهش 
قــدرت آن می شــود. مغــز هم مثل ســایر عضــالت بــدن برای 
این کــه ســالم و قــوی بمانــد، نیــاز بــه تمریــن دارد. عالوه بــر 
کتاب خواندن، درســت کردن پــازل، بازی هــای کامپیوتری 
و بازی های فکــری مثل شــطرنج، تأثیــرات مثبت خــود را در 

تحریک ذهن ثابت کرده اند.

     4. داشتن خواب راحت 
بســیاری از متخصصــاِن اختــالالت خــواب، توصیــه می کنند 
کــه یــک برنامــه روزانه بــرای کاهــش اســترس و آماده شــدن 
برای خــواب در نظر بگیریــم و کتاب خواندن یکــی از بهترین 

کهقدرشرا یارمهربانی
نمیدانیم

فواید منحصربه فرد کتابخوانی

محمد رحمانی  

     1. افزایش آرامش و کاهش استرس
گر در زندگی روزمره اســترس زیادی را تجربه می کنید، کتاب بخوانید. تحقیقات انجام شــده  ا
نشــان داد که مطالعه کــردن، مؤثرتریــن روش برای مقابله با اســترس اســت. کتــاب خواندن 
حتی از فعالیت های محبوبی مانند گوش دادن به موســیقی، لذت بــردن از یک فنجان چای 
یــا قهــوه و قــدم زدن، در حفظ آرامــش هنــگام مواجهه بــا مشــکالت و مقابله با اســترس بســیار 
مؤثرتر اســت. فرقی نمی کند که چقــدر یا چرا اســترس دارید. غرق شــدن در دنیــای یک کتاب 
خوب، حال و هوای شــما را عــوض می کند. یک رمــان خوب شــما را به دنیای دیگــری می برد 
و یک مقالــه درگیرکننــده و جذاب، حــواس شــما را از مشــکالت و ناراحتی هــای فعلی تان پرت 

می کند و موجب آرامش می شود.

     2. تقویت ذهن و حفاظت از آن
طبق تحقیقاتی که در مجله آنالین نورولوژی منتشر شده اســت، خواندن کتاب در تمام طول 
عمر باعث می شــود که مغز در ســنین پیری، توانایی خود را حفظ کند. این تحقیق روی 294 
شــرکت کننده ای صورت گرفته بود که همگی در میانگین ســنی 89 ســال از دنیــا رفتند. نتایج 
تحقیقات ثابــت کرد رونــد کاهش قــدرت حافظه کســانی که در طــول عمر خــود فعالیت های 
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روش هــا بــرای مقابله بــا اختالالت خــواب اســت. المپ های 
پرنــور و نــور ساطع شــده از وســایل الکترونیکــی ایــن پیــام را 
به مغز می فرســتند کــه زمان بیداری اســت و موقع خــواب فرا 
نرســیده اســت. بنابرایــن بــه جــای خوانــدن پــی دی اف در 
لپ تاپ، کتابی را زیــر نور مالیم مطالعه کنید تــا در کمتر از 30 

ثانیه به خواب بروید.

     5. افزایش همدلی
همدلــی یــا هم احساســی؛ درک احســاس و فهم تجربه حســی 
دیگران که با قراردادن خود در جایگاه آن ها حاصل می شــود. 
طبــق تحقیقــات منتشرشــده، غــرق شــدن در داســتان ها و 
افســانه ها، می توانــد همدلــی و هم احساســی را در فــرد تقویت 
گرفــت و  کنــد. ایــن تحقیقــات در قالــب دو آزمایــش انجــام 
نتایــج آن نشــان داد کســانی کــه تحــت تأثیر یــک کتــاب قرار 
گرفته بودنــد، همدلی بیشــتری نســبت بــه دیگران احســاس 
می کردنــد. محققــان ایــن پــروژه در گزارش هــای خــود اعــالم 
کردند: نتایج به دســت آمده از دو مطالعه تجربی نشان داد که 
پس از یک هفتــه خواندن داســتان های تخیلی، مهارت های 
هم احساسی در افراد به شکل چشم گیری افزایش یافته است.

     6. مقابله با افسردگی با مطالعه کتاب های 
خودیاری

مطالعه کتاب های خودیاری می توانــد نقش مؤثری در بهبود 
زندگی افراد داشته باشد. یک تحقیق نشان می دهد خواندن 
کتاب درمانــی، همــراه بــا جلســات  کتاب هــای خودیــاری یــا 
حمایتی که نحوه  اســتفاده از کتاب ها را توضیح می  دهد، پس 

از یک سال موجب کاهش سطح افسردگی می شود. 

گاهی      7. افزایش آ
هر چیزی که می خوانید، اطالعــات جدیدی به اندوخته های 
قبلی خــود اضافه می کنیــد. این اطالعــات، هر چنــد کوچک، 
گاهــی  کارتــان می آینــد. هرچــه دانــش و آ مطمئنــًا روزی بــه 
بیشــتری داشــته باشــید، بــرای غلبــه بــر چالش هــای زندگــی 
آماده تر خواهید بود. خودتان را در شــرایط سختی تصور کنید. 
فرامــوش نکنید هــر چیزی کــه دارید از قبیــل پــول، کار و حتی 
گاهی  سالمتی ممکن است روزی از دستتان برود، اما دانش و آ

و مهارت های شماست که همواره با شما می ماند.

     8. گسترش دایره  لغات
این مــورد هم در تناســب بــا موردی کــه پیش تر اشــاره کردیم 
قــرار دارد. هرچــه بیشــتر کتــاب بخوانیــد بــا کلمــات جدیدتــر 
گاه از آنهــا بیشــتر در  و بیشــتری مواجــه می شــوید و ناخــودآ
مکالمــات روزمره ی خود اســتفاده می کنید. داشــتن فن بیان 
و بالغــت در گفتــار، در زمینه هــای حرفــه ای و شــغلی کمــک 
بســیار بزرگی به شــما خواهد کــرد. اینکــه بدانیــد می توانید در 
ســطح باال و با اعتماد به نفس بیشــتری صحبت کنید، عزت 
نفس شــما را افزایــش می دهــد. در مســائل مربوط به شــغل و 
گــر فردی اهــل مطالعه و دارای فــن بیان عالی  حرفه تان هم ا
گاهــی نســبی داشــته  باشــید و درمــورد موضوعــات مختلــف آ

باشید، امکان ارتقای شغلی شما بیشتر و سریع تر فراهم می شود. در مقابل، کسانی که دامنه ی 
لغات محدودی دارند و اطالعات کمی از پیشرفت های علمی و وقایع روز دارند، فرصت ارتقای 

شغلی را از خود می گیرند.

     9. تقویت حافظه
کترها، پیش زمینه  آن ها، آمال و آرزوها،  زمانی که کتابی را می خوانید، باید مجموعه ای از کارا
کتورهای فرعی را  سرگذشت و اختالفات جزئی آن ها را به خاطر بسپارید. همچنین باید تمام فا
که بر روند داســتان و کتاب تأثیرگذار هســتند را در ذهن داشته باشــید. همان طور که می بینید، 
بــرای این کــه بتوانیــد یک کتــاب و داســتان را دنبــال کنیــد، بایــد چیزهای زیــادی را بــه خاطر 
بســپارید، اما مغز یک عضو شــگفت انگیز اســت و به راحتی این اطالعات را حفظ می کند. نکته 
شگفت انگیزی که در مورد عملکرد مغز وجود دارد این است که هر بار که شما مطلب جدیدی را 
به ذهن می سپارید، مغز، سیناپس ها یا مســیرهای عصبی جدیدی می سازد و مسیرهای قبلی 

را تقویت می کند. این روند به تقویت حافظه کوتاه مدت و ثبات خلق وخو کمک می کند.

     10. تقویت مهارت تفکر تحلیلی
آیا تابه حــال برایتان پیش آمده که یک داســتان معمایــی و مرموز خوانده  باشــید و پیش از تمام 
گر این مورد را تجربه کرده اید به این معناست  شدن کتاب، معمای داستان را حل کرده باشید؟ ا
که توانســته اید با کنار هم گذاشــتن اطالعات و جزئیات موجود در داســتان و دسته بندی آن ها، 
گر فرصتی پیش بیاید تا در مورد یک  تفکر انتقادی و تحلیلی را به کار بگیرید و معما را حل کنید. ا
کتاب با دیگران بحث و گفتگو کنید، می توانید به روشنی نظرات خود را بیان کنید، چرا که برای 

درک بهتر تمام جنبه های درگیر در کتاب، زمان صرف کرده اید.

     11. افزایش تمرکز
ما روزانه بــا رســانه های زیادی روبه رو هســتیم و اینترنــت توجه مــا را به هــزاران جنبه مختلف 
جلب می کند. ما هر روز در آِن واحد چندین کار را با هم انجــام می دهیم. در یک بازه زمانی پنج 
دقیقه ای ممکن اســت هم کار خــود را انجــام بدهیم، هــم ایمیل هایمان را چک کنیــم، هم از 
گون با دو نفر دیگر همزمان چت کنیم. یک نگاهمان به نوتیفیکیشن  طریق نرم افزارهای گونا
اســمارت فون اســت و در عین حال با همکاران خود هم تعامل داریم. این رفتــار باعث افزایش 
اســترس و کاهش بهره وری می شــود. زمانــی که کتــاب می خوانیــد، تمام توجه شــما معطوف 
داستان می شود، دنیای اطراف را فراموش می کنید و در جزئیات داستان غرق می شوید. برای 
این که اثرات شگفت آور مطالعه بر افزایش تمرکز را مشاهده کنید، هر روز قبل از شروع به کار، 15 
تا 20 دقیقه کتاب بخوانید. مثاًل در مســیر و زمانی که ســوار مترو هســتید تا به محل کار برسید، 
برای مطالعه وقــت بگذارید. خواهید دید که بــا مطالعه، در محیط کار تمرکز بیشــتری خواهید 

داشت.

     12. آرامش خاطر
عالوه بــر این کــه خوانــدن کتــاب خــوب موجــب آرامــش فــرد می شــود، موضوعــی کــه در مورد 
آن مطالعه می کنیــد هــم می تواند آرامــش خاطر را برای شــما بــه ارمغان بیــاورد. مثــاًل خواندن 
متن های معنــوی می تواند فشــار خون را کاهــش بدهــد و در فرد احســاس آرامش ایجــاد کند. 
تحقیقات نشان داده است که کتاب هایی با موضوع خودیاری، به بهبود کسانی که اختالالت 

خلقی و بیماری های روانی خفیف دارند کمک می کند.

     13. مطالعه، یک سرگرمی رایگان برای زندگی باکیفیت تر
بســیاری از ما دوســت داریم خودمان کتاب بخریم، بــرای آن حاشیه نویســی کنیم و صفحات 
مورد عالقه  خود را مشــخص کنیم تا در مراجعات بعدی به آن ها دسترســی داشــته باشــیم. اما 
این روزها خرید کتاب ممکن اســت بســیار گران تمام شــود و مــا نتوانیم تمــام کتاب های مورد 
عالقه مان را بخریم. برای این که یک سرگرمی ارزان و حتی رایگان داشته باشید، به کتابخانه 
محله خود سر بزنید و از هزاران کتابی که در کتابخانه وجود دارد به رایگان یا با پرداخت هزینه 

بسیار اندک استفاده کنید.  
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محمد میرکیانی به خانواده ها توصیه کرد در شب های بلند پاییز برای کودکان 
و نوجوانانشـان قصـه بخواننـد؛ چـرا کـه موجـب پیونـد عاطفـی میـان اعضـای 

خانواده می شـود.
محمد میرکیانی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان کشورمان با توجه به اینکه سال  ها 
در عرصه قصه گویی در نهادهای مختلفی چون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و رسـانه ملی فعالیت داشـته، پیرامون اهمیت قصه در شـب های بلند پاییز اظهار داشـت: 
»شـب های شـیرین« حـاوی ۱۱۱ قصـه اسـت کـه والدیـن و مربیـان می توانند پیـش از خواب 

بـرای کـودکان و نوجوانان آن را بخوانند. 

قصه هــای تــک گــو و منولوگــی مناســب نیســتند، البتــه باید 
توجــه شــود کــه قصه هایــی بایــد انتخابــی شــوند کــه دارای 
پایانــی خــوب باشــد چــرا کــه ایــن پایان خــوش بــه آنهــا امید 

می دهد.
بــه گفتــه ایــن نویســنده، قصه هــای پیــش از خــواب معموال 
بــرای کــودکان نباید بــا محوریــت ژانر وحشــت باشــد هرچند 
شــاید برخــی نوجوانــان خودشــان ســراغ ایــن آثــار برونــد امــا 
قصه هــای قبــل از خــواب بایــد همــراه آرامــش باشــد، البتــه 
داســتان های طنز هم مناسب اســت، چرا که کودک با نشاط 

به خواب می رود.
کید بــر اینکــه کار  نویســنده کتــاب »قصه مــا َمَثــل شــد« بــا تا
قصه گویی این اســت بخش مهمــی از تنش هــای روزانه را از 
خانواده ها دور می کند، ادامــه داد: خود فضا و هنر قصه گویی 
باعــث همدلــی قصه گــو و شــنونده می شــود و در ادامــه ایــن 
تعامــل بیــن مــادر و فرزنــد، پــدر و فرزنــد ارتبــاط خــوب ایجاد 

می شود.
میرکیانــی بــه انــس بچه هــا با فضــای مجــازی اشــاره کــرد و 
افــزود: االن بچه هــا درگیــر اینترنــت و شــبکه های مجــازی 
هســتند و متاســفانه از عمــق تولیــد فرهنــگ دور شــده اند، 
امــا قصــه گویــی گنجینــه واژگانــی بچه هــا را پربــار می کنــد و 
وقتی واژه داشــته باشــند با آرامــش آنچه در ذهــن دارند بیان 
کمتــر دچــار خشــونت و اســترس  می کننــد، در ایــن صــورت 
گــر بچه هــا کلمــه و واژه داشــته باشــند می توانند  می شــوند. ا
آنچــه در ذهــن دارنــد بیــان کننــد و این بیــان کــردن موجب 
آرامش آنها می شــود، ضمن اینکه بســیاری از قصه ها موجب 
انتقال فرهنگ از نســلی به نســل دیگر می شــود، علت جاذبه 
قصه های کهن داشتن موســیقی روایی است و آن اتفاق بین 

نسلی از گذشته به امروز را در این صورت بسیار شاهدیم.
نویســنده کتاب »افســانه خوشبختی« ضمن اشــاره به اینکه 
برخــی از والدیــن نگــران درس خوانــدن بچه ها هســتند و در 
این رابطه قصه می تواند راهکار مناســبی باشــد، اضافه کرد: 
والدیــن می تواننــد پیشــیا پــس از قصــه خوانــی آن بخــش از 
درس را مرور کنند چرا که بشــدت در ذهن می ماند و به نوعی 
بار یادگیری پیــش از خواب باالســت. نکته دیگــر اینکهقصه 
گویی موجب پیوند عاطفی میان اعضای خانواده می شــود، 
را  قصــه ای  بچه هــا  وقتــی  می شــود  موجــب  گویــی  قصــه 
می شنوند پرســش گری را بیاموزند، چرا که قصه گویی چهره 
بــه چهــره ایــن فضــا را ایجــاد می کنــد کــه بچه ها به پرســش 

برسند.
گفــت: نکتــه پایانــی اینکــه خانواده هــا  میرکیانــی در پایــان 
کــه در هــر ســنی بچه هــا  نگــران ســن بچه هــا نباشــند چــرا 
عالقه منــد بــه قصــه هســتند و بــا آن ارتباط بــر قــرار می کنند، 
بچه هــا یــاد می گیرنــد خــوب بشــنوند و خــوب گــوش کنند و 
گــر بچه ها در خردســالی بیاموزند خوب  خوب جواب دهند. ا
گــوش کننــد در بزرگســالی می توانند خــوب حرف بزننــد. این 
شــب های پاییــز فرصــت خوبــی اســت کــه خانواده هــا از این 
شــب های بلنــد اســتفاده کننــد و قصــه بخواننــد، چــرا که در 
شــهرهای بزرگ قصه گویی فضا هم نشــینی را فراهم کرده و 

کمک می کند تا فضای خانواده ما فرهنگی باشد.   

وی در ادامه با اشــاره به اینکه مدتی هم در شــبکه دو ســیما طراح برنامــه ای در این زمینه هم 
بودم از ایــن رو به قصه گویــی اهمیــت می دهم و بایــد از فرصت هــای بلندی چون شــب های 
ع قصــه و نکاتی در ایــن زمینه توضیــح داد: قصه هایی  پاییز اســتفاده کرد، درباره انتخــاب نو
که برای بچه ها انتخاب می شــود بایــد با زاویه دید بیرونی و نمایشــی همراه باشــد و به عبارتی 

شبهایبلندپاییز
کنارخانواده در

قصهبخوانید

توصیه نویسنده کودک و نوجوان

بهاره فرج پور



بخش هالل این شـماره با گزارش مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه عكس و هنر 
مفهومـی »پـرواز بازگشـت« آغـاز می شـود. سـپس در یـک گزارش بـه موضوع 
دانش آمـوزان امدادگـر و نحـوه عضویـت آنها در طرح دادرس پرداخته شـده 
گزارشـی از مجمـع عمومـی  گزارشـی دربـاره توجـه بـه فرهنـگ نمـاز،  اسـت. 
کـه فرهنـگ اهـداء عضـو را  گفتگـو بـا خانـواده هـالل احمـری  هـالل احمـر، 
ترویـج می کننـد و معرفـی طـرح روحانـی امدادگـر مطالب دیگر ایـن بخش را 

تشـكیل می دهند.

هالل

97

برپایینمایشگاهعکسوهنرمفهومی»پروازبازگشت«
یکمیلیونارتشامدادی
کهفرهنگاهدایعضوراترویجمیدهند گپیباخانوادههاللاحمری
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نماینده ولی فقیه در هال احمر در مراسـم افتتاح نمایشـگاه عکس و آثار هنری 
»پـرواز بازگشـت« گفـت: صبـوری و پایـداری آزادگان، نمایـش چهـره مظلـوم امـا 

مقتـدر جمهـوری اسـامی ایـران در جهـان بـود.   

انسانی آنان آسیبی وارد نشود. 
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در بخش بعدی ســخنان 
خ و  خود بــا تبیین شــاخص ها و وظایــف عمده صلیب ســر
هالل احمر، کمک های انسان دوســتانه به طرفین جنگ 
و نزاع هــای بین المللــی را یکــی از مهم تریــن آنان برشــمرد 
و افــزود: این خدمــات در جنگ بیــن ایران و عــراق عمومًا 
در عرصه هــای مختلــف همچــون پیگیــری بــه منظــور 
ارتباطــات اســرا بــا خانواده هایشــان از طریــق ارســال نامه 
و همچنیــن تــالش بــرای آزادی معلولیــن و مجروحیــن و 

بازگشت آن ها به وطن دیده می شد.
وی بــا یــادآوری فعالیت هــا و خدمــات کمیتــه بین المللی 
خ در ســال های جنــگ تحمیلــی و ضــرورت  صلیــب ســر
اصــل بی طرفــی ایــن مجموعــه بین المللــی اضافــه کــرد: 
و  قوانیــن  براســاس  بین المللــی،  نــزاع  و  جنــگ  هــر  در 
کمیتــه بین المللــی صلیــب  دســتورالعمل های مشــخص 
خ بناســت تــا امتیــازی در کمــک بــه طرفیــن جنــگ و  ســر

درگیری قائل نشود.
کیــد  تأ بــا  پایــان  در  معــزی  والمســلمین  حجت االســالم 
بــر لــزوم مستندســازی و بازخوانــی روزهــای غرورآفریــن 
بــرای  مقــدس  دفــاع  ســال   8 رزمنــدگان  دالوری هــای 
برپایــی  و  برگــزاری نشســت ها  افــزود:  امــروز  نســل های 
بــر  عــالوه  دوران،  آن  تصویــر  و  عکــس  نمایشــگاه های 
کاری هــا، عزت و شــرف رزمنــدگان و  مانــدگار ســاختن فدا
آزادگان، نشــان دهنده چهــره واقعــی و مؤمنانــه فرزنــدان 
اســالِم این مرز و بوم بوده و الگویی برای آیندگان در مسیر 

تحقق اهداف انقالب اسالمی خواهد بود.

    نقش تأثیرگذار هالل  احمر 
دبیرکل جمعیت هالل  احمر گفــت: مظلومیت هالل  احمر 
این است که متأسفانه نقش تأثیرگذار این نهاد مردمی در 
کاوی قــرار نگرفته و  دوران دفــاع مقدس به خوبــی مورد وا

به آن پرداخته نشده است.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر، حجت االســالم 
والمســلمین معزی در این مراســم که با حضور دبیرکل جمعیت هالل احمر و نماینده دفتر 
خ در تهــران و در مرکز مــوزه اســناد ملی جمعیت هــالل احمر  کمیته بین المللــی صلیب ســر
برگزار شــد، اســرای جنگ تحمیلی را شــکوه مقاومت و همچنین نماد ایســتادگی دانست 
گر چه شرایط سخت و فشارهای شــدید روحی و جسمی اسرای ایرانی  و خاطرنشــان کرد: ا
در زندان هــای بعثی هــای عــراق بــر هیچ کس پوشــیده نیســت، لیکن ایــن روحیــه صبر و 
پایداری رزمندگان و اســرا، ســبب بــه نمایش گذاشــتن چهره مظلــوم اما مقتــدر جمهوری 

اسالمی ایران بود.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ادامه داد: البته به گواه اســناد و شواهد تاریخی، 
ع رفتــار جمهوری اســالمی ایــران بــا اســرای عراقی بــه گونــه ای بــود که به شــخصیت  نــو

نمایشچهرهمظلوم
امامقتدرجمهوری

اسالمیایران

برپایى نمایشگاه عکس 
و هنر مفهومی »پرواز بازگشت«
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مهندس محمــود محمدی نســب در افتتاحیه نمایشــگاه 
عکــس و هنــر مفهومــی »پــرواز بازگشــت« بــا محوریــت 
بازگشــت اســرای جنگ ایران و عراق که از سوی جمعیت 
خ  هــالل  احمــر و مشــارکت کمیتــه بین المللــی صلیــب  ســر
گفــت: تصاویــری بســیار زیبــا و غرورآفریــن  برگــزار شــد، 
حماســه  همچنیــن  و  آزادگان  و  رزمنــدگان  حماســه  از 
خ در هشــت سال دفاع  امدادگران هالل  احمر و صلیب  ســر

مقدس خلق شده است.
وی با اشــاره به این که هــالل  احمــر در دوران دفاع مقدس 
گونــی فعالیــت داشــته اســت، افــزود:  در عرصه هــای گونا
متأســفانه نقش مؤثر هــالل  احمر در دوران دفــاع  مقدس و 
خدمت رســانی به آزادگان و اســرا و همچنین ارائه خدمات 
امدادی در خــط مقــدم جبهه هــای جنگ به خوبــی بیان 
نشده؛ این در حالی است که خدمات مؤثری در این زمینه 

ارائه شده است.
دبیــرکل جمعیــت هــالل  احمــر با اشــاره بــه تصمیــم این 
نهــاد بــرای جمــع آوری اســناد و نامه هــای موجــود در 
آرشــیو جمعیت کــه میــان خانواده ها و اســرا تبادل شــده 
اســت، اظهار کرد: بر این اســاس تصمیم گرفتیــم تا این 
نامه ها را محفوظ داشته و از درون آن ها اسناد و مطالبی 
بــرای بهره بــرداری بیشــتر از آن هــا  کــرده و  اســتخراج 

استفاده کنیم.
وی بــا اشــاره بــه این کــه زنجیــره انتقــال مجروحــان در 
دوران دفاع مقدس کــه در عملیات کربــالی 5 به اوج خود 
رسید، بســیار بی نظیر بوده اســت، گفت: امروز با قاطعیت 
گــر اتفاقــی مشــابه آنچــه در دوران جنگ  می توان گفــت ا
خ داد، بیفتــد؛ در کوتاه مــدت نمی توانیم همــان زنجیره  ر

انتقال مجروحان را بازسازی کنیم.
به گفته محمدی نســب؛ هــالل  احمر در تأمیــن تجهیزات 
درمانی و دارو در دوران جنگ نیز زحمات بسیاری کشیده 
و تالش های بســیاری کــرده اســت و پایه گــذاری و تقویت 
آنچه امروز به عنوان سازمان تدارکات پزشکی هالل  احمر 
خ داده اســت. وی با اشاره  داریم، در دوران دفاع مقدس ر
به فعالیــت روابط عمومی هــالل  احمر در زمینه بازنویســی 
مجموعــه خاطــرات امدادگــران، گفــت: بخــش زیــادی از 
خاطرات امدادگــران کــه در قالب کتــاب  تهیه شــده نیز در 

حوزه دفاع مقدس است.
دبیرکل جمعیــت هالل احمــر بــه همکاری های ایــن نهاد 
خ اشــاره و اظهار  مردمــی بــا کمیتــه بین المللــی صلیب  ســر
کــرد: همــکاری هــالل  احمــر بــا کمیتــه بین المللــی صلیب 
خ در دوران دفــاع مقــدس صرفــًا در زمینــه تبادل اســرا   ســر
خ، از جمله  نبوده و کارهای بســیاری بــا کمیته صلیب ســر
رســاندن نامه هــای خانواده هــا بــه آزادگان و برعکــس و 
پیگیــری مســائل درمانــی آن هــا در زندان هــای عــراق، 
خدمــات حقوقــی و غیره انجام شــده اســت که جــا دارد در 
ایــن زمینــه از همکاری هــا و خدماتــی کــه کمیته بــا هالل  
احمر داشــته، تقدیــر کــرد و امیــدوار بود تــا این نمایشــگاه 
آغازی بــرای تولیــد محصــوالت فرهنگی مرتبط بیشــتر در 

این حوزه باشد.

    ارائه خدمات بشردوستانه 
خ  رئیــس دفتــر نمایندگــی کمیتــه بین المللــی صلیب  ســر
در تهــران گفــت: نمایشــگاه عکــس و هنــر مفهومی»پرواز 
بازگشــت«، بیانگر خدمات بشردوســتانه بوده و نمایشگر 
واقعیتــی اســت که هــالل  احمــر ایــران در شــرایط ســخت 
جنگ، به خوبی به ارائــه خدمات بشردوســتانه پرداخته 

است.
مــارک آخرمــن در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه بــا محوریــت 
بازگشــت اســرای جنگ ایران و عراق که از سوی جمعیت 
خ  هــالل  احمــر و مشــارکت کمیتــه بین المللــی صلیب  ســر
برگزار شــد، گفت: امروزه ســوانح طبیعی و ســاخته دســت 
بشــر منجر به رنج و آالم بشــری شــده که نیازمند توجه به 
کاهــش ایــن دردهــا و آســیب ندیدن جوامــع اســت، البته 
باید توجه کرد که تسکین آالم بشــری با رعایت استقالل، 
بی طرفی، بی غرضی و ســایر اهداف و اصول مــا مورد نظر 

است.
وی بــا اشــاره بــه این کــه نهضــت بین المللــی بــا توجــه به 
اصــول هفتگانــه خــود بــه ارائــه خدمــات بشردوســتانه 
بــه افــراد آســیب پذیر می پــردازد، افــزود: نقــش کمیته به 
عنوان بخشــی از نهضت، حفظ شــأن و کرامت انســانی و 
ارائه خدمات بشردوســتانه به قربانیان درگیری هاســت، 

حجت االسالم معزی: 
برگزاری نشست ها و 

پایی نمایشگاه های  بر
عکس، عالوه بر 
ماندگار ساختن 

فداکاری ها، عزت 
و شرف رزمندگان و 

آزادگان، نشان دهنده 
چهره واقعی و مؤمنانه 

فرزندان اسالِم این 
مرز و بوم بوده و 

یی برای آیندگان  الگو
در مسیر تحقق 
اهداف انقالب 

اسالمی خواهد بود



هــــــــالل

مهر    1۳9۷  |     مشاره         102۳۶

همان طور کــه هانری دونــان، بنیانگــذار ایــن نهضت بر ایــن امر معتقد اســت و بر اســاس 
کنوانســیون های ژنــو، حتــی جنگ هــا هــم قوانیــن خــود را دارنــد و در ایــن زمینــه حقــوق 

بین الملل بشردوستانه نیز به فعالیت پرداخته است.
خ در تهران با بیان این که ارائه خدمات  رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب  سر
بشردوســتانه بــه مجروحــان و آســیب دیدگان در درگیری هــا و زندانیــان جنــگ، اهمیــت 
گسترش این حمایت ها در سراســر جهان، امروز نکته اصلی و هدف برگزاری این نمایشگاه 
است، گفت: بر اساس قوانین کنوانســیون های ژنو نیز بدون در نظر گرفتن مذهب و نژاد، 

باید بــه قربانیــان درگیری ها خدمــات بشردوســتانه ارائه 
کرد.

وی با اشــاره به این که از آغاز جنگ ایران و عراق در ســال 
خ بــه تبــادل نامه  1988، کمیتــه بین المللــی صلیــب ســر
بین اســرای عراقی و ایرانــی پرداخت و مقدمات بازگشــت 
اســرا بــه ایــران را فراهــم کــرد، افــزود: کمیتــه بین المللــی 
خ حتی مقدمات بازگشــت مجروحان به شدت  صلیب  سر
آســیب دیده بــه کشــور را فراهــم کــرد و در ســال 1988 تــا 
1990 بخــش عمــده ای از اســرای ایرانــی و عراقــی مبادله 
شــدند و در عملیاتی گســترده بیش از ۷0 هزار اســیر ایرانی 
و عراقی به خانه های خود بازگشــتند و در سومین سالگرد 
تبادل اســرا، تصمیم به انجام فعالیت های مشترک برای 
بزرگداشــت بازگشــت اســرا و ارائــه خدمــات بشردوســتانه 
گرفتند و بــا برگزاری ایــن نمایشــگاه فرصت بســیار خوبی 
برای نمایش فعالیت های بشردوســتانه بر اســاس اصول 
هفتگانــه فراهــم شــد؛ نمایشــگاهی کــه بیانگــر خدمــات 
بشردوســتانه بوده و نشــان دهنده این واقعیت اســت که 
ایرانیان در این شــرایط ســخت به خوبی به ارائه خدمات 

بشردوستانه پرداختند.

    پیشگام در مسائل انسانی جنگ
ســردار ســیدمحمد باقرزاده، فرمانــده کمیته جســتجوی 
کل نیروهــای مســلح نیــز در افتتاحیــه  مفقودیــن ســتاد 
ایــن نمایشــگاه با اشــاره بــه این کــه کتــاب قطــور جنگ، 
صحنه های تلخ و شــیرین زشــت و زیبــای فراوانــی دارد، 
گفــت: افتخــار جمعیــت هــالل احمــر و کمیتــه بین المللی 
خ ایــن اســت کــه در کاهــش عــوارض روانی،  صلیــب ســر
اجتماعــی و بــه خطــر نیفتــادن مســائل انســانی جنــگ 

پیشگام بوده و است.
وی به نقــش مقــام معظــم رهبــری در ســال 62 در زمینه 
شــکل گیری کمیســیون اســرا و مفقودیــن اشــاره و اظهــار 
کــرد: در آن زمان به منظــور کمک و حمایــت از هالل  احمر 
درخواســت کردیــم تــا به منظــور پیگیــری امــور مفقودین 
جنگ، کمیســیونی با عنوان اســرا و مفقودیــن راه اندازی 
شــود و هالل  احمــر در آن زمان واســطه تبــادل مجروحان 

بود.
کید بر این که بایــد برای بیان حقایــق جنگ ایران  وی بــا تأ
ج داد، گفــت: بایــد بــه  و عــراق شــجاعت بیشــتری بــه خــر
صورت علنی و شفاف بسیاری از مسائلی که در جنگ میان 
گفته های جنگ  خ داده اســت و در اصــل نا ایــران و عــراق ر
و ســختی هایی که ملت ایــران متحمل شــدند، با همکاری 

خ بیان شود. نهادهایی چون کمیته بین المللی صلیب  سر
کنــون در هفــت  ســردار باقــرزاده بــا اشــاره بــه این کــه هم ا
ک عــراق انجــام می شــود،  محــور تفحــص شــهدا در خــا
افزود: 45 هزار شــهید پیدا شــده و باید 4 هزار شــهید دیگر 
را نیز پیــدا کرد و در این مدت اجســاد بســیاری از شــهدای 
عراقی هــا هــم پیــدا و تحویــل آن هــا شــده اســت و بــرای 
پیگیــری کار نیازمنــد کمــک لجســتیک همه دســتگاه ها 

هستیم.  
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آمـوزش تقریبـًا 4٠٠ هـزار دانش آمـوز در ٨ هـزار مدرسـه، یعنـی ایجـاد یـک گـردان 
بـرای یـک ارتـش امـدادی؛ یعنـی حـاال پـس از 6  سـال، آمـوزش دانش آمـوزان، 
یـک  بـرای  سـرباز  یک میلیـون  دارد،  یک میلیونـی  امـدادی  ارتـش  یـک  کشـور 
آالم  تسـکین  بـرای  پایـدار،  صلـح  برقـراری  بـرای  سـرباز  یک میلیـون  بشردوسـت،  ارتـش 
بشـری. ارتشـی کـه در تمـام کشـور سـرباز دارد، یعنـی در هـر نقطـه ای کـه حادثـه رخ دهـد، 
یـک دانش آمـوز کـه مهارت هـای امـدادی را آموختـه حاضـر اسـت. در مـورد طـرح »دادرس« 
صحبـت  می کنـم، طرحـی که مخفف عبـارت »دانش آموز آماده در روزهای سـخت« اسـت. 
در طرح »دادرس« تیم های ١4 نفره دانش آموزی در مرحله نخست در مدرسه و در مرحله 
بعـد در شهرسـتان و اسـتان بـا هـم بـه رقابـت می پردازنـد و در آخریـن مرحلـه نیـز به صـورت 
کشـوری در رقابتـی بـه  عنـوان »المپیـاد آمـاده« آموخته هـا و دانسـته های خـود را در زمینـه 
امـدادی بـه مقایسـه و ارزیابـی نهایـی می گذارند. حاال با شـروع  سـال تحصیلی، هفتمین 

دوره المپیـاد آمـاده بـا حضـور دادرسـان برگـزار خواهـد شـد. 

ح  در میان دانش آموزان و چــه در میان مربیان خبــر می داد. طر
دادرس هــم بــه همین دلیــل یک ســال بعــد از حادثه شــین آباد 
بــا تعریــف 8 مهــارت امــدادی شــامل اطفــای حریــق، اســکان 
اضطراری، حمایت های حیاتی، پناه گیری و تخلیه اضطراری، 
آتل بنــدی،  و  شکســتگی  حیاتــی،  عالیــم  کنتــرل  و  ارزیابــی 
از برنامه هایــی  بانــداژ اجرایــی شــد.  خونریــزی، پانســمان و 
ح دنبــال شــده، رشــد و شــکوفایی  کــه در هفــت دوره ایــن طــر
استعدادهای امدادی، افزایش روحیه کار جمعی دانش آموزان 
ســازمان جوانان، افزایش ســطح ایمنــی و کاهــش خطرپذیری 
در مواجهه با حــوادث و آموزش خودامــدادی بین دانش آموزان 

بوده است.

    کانون دانش آموزی هالل؛ پاتوق بشردوستی
کانــون دانش آمــوزی ســازمان جوانــان جمعیــت هــالل  احمــر را 
می تــوان محفــل و پاتوق بشردوســتی معرفــی کرد. تشــکلی که 
دانش آموز بــه دور از هر نگاه سیاســی، برنامه هــا و فعالیت های 
خود را در جهت اهــداف جمعیت هالل  احمر که همان تســکین 
آالم بشری، صلح و دوستی و تفاهم، حمایت از زندگی و سالمت 
انســان ها و تأمیــن احتــرام انسان هاســت، دنبــال می کنــد. از 
مهم ترین اهداف تشــکیل کانون هالل  احمر در مدارس، ایجاد 
ارتباط صحیح و سالم بین اعضای کانون دانش آموزی، تعامل 
اعضا برای انجام فعالیت ها، مشارکت اعضا در تصمیم گیری ها 
و برنامه  ریزی هــای منطبق بر نیازهایشــان و همچنین جذب و 
تربیت دانش آموزان به منظور آماده ســاختن آنــان برای انجام 
خدمــات امــدادی، اجتماعــی و عام المنفعــه اســت. از دیگــر 
اهداف این کانون هــا می توان به تقویت حس مشــارکت جویی 
و نیکــوکاری بیــن دانش آمــوزان و کمــک بــه وفــاق و همدلــی 
بین آنــان و همچنیــن ایجاد فضای مناســب در جهــت تحکیم 

دوستی، صلح و تفاهم در جامعه اشاره کرد.

    چطور عضو شویم؟
نحــوه و شــرایط عضویــت دانش آمــوزان در هــر پایــه تحصیلــی 
این گونه اســت که بــا مراجعــه بــه )مربی هــالل  احمــر( اعضای 
کانــون در مدرســه، فــرم ثبت نــام را  شــورای اجرایــی یــا دبیــر 
تکمیــل و ظــرف یــک هفته نســبت بــه ارائــه مــدارک مــورد نیاز 
اقــدام کــرده و پــس از آمــوزش و قبولــی در آزمــون، بــه عضویت 
در آینــد.  هالل احمــر  جوانــان  ســازمان  دانش آمــوزی  کانــون 
نحوه تشــکیل کانــون در مــدارس هم به این شــیوه اســت که با 
کز آموزشــی بــوده و حداقل  درخواســت کتبی مدیر مدرســه یا مرا
10 نفر از دانش آموزان مدرســه باید داوطلــب عضویت در کانون 
باشــند. مدارس درخواســت کننده بایــد مکانی مســتقل را برای 
انجام فعالیت های کانون در نظر بگیرند. وظایف این کانون ها 
هم عبارت از عضوگیری از بین دانش آموزان داوطلب، تشکیل 
مجمع عمومی اعضــا و برگــزاری انتخابــات به منظــور انتخاب 
اعضای شــورای اجرایی، آموزش اعضا به منظور ایجاد آمادگی 
در آنــان جهــت ارائــه خدمــات امــدادی و عام المنفعــه، جلــب 
همکاری مــردم و نهاد هــا، ارائه خدمــات اجتماعی بــه اعضای 
آســیب پذیر در چارچوب اهــداف و برنامه های ســازمان جوانان 

است.  

    طرحی با قدمت 70ساله! 
تشکیل کانون های دانش آموزی از ۷0 سال پیش در جمعیت هالل  احمر آغاز شده است. با اجرای 
ح »دادرس« در مدارس طی 6 ســال گذشــته، یک میلیــون دانش آموز، آموزش هــای پایه برای  طر
گرفته انــد. فعالیــت کانون هــای دانش آمــوزی از ۷0 ســال  تعامــل و پیشــگیری از مخاطــرات را فرا
پیش آغاز شــده و هدف ما این اســت که در جمع دانش آمــوزان ورود کنیم و به آن هــا آموزش های 
امدادی و آموزش های پایه برای تعامل و گفتگو و پیشــگیری از مخاطرات ارائه دهیم، همچنین 
از ظرفیت هــای مــدارس آموزش وپرورش در مواقــع خطر برای کمــک به مردم بهــره می بریم. این 
کانون به منظور جذب و آماده سازی دانش آموزان عالقه مند به انجام داوطلبانه خدمات امدادی 
و عام المنفعــه براســاس توافقنامــه منعقــد شــده بــا وزارت آموزش وپــرورش و همچنیــن ســازمان 
دانش آمــوزی در مدارس تحت پوشــش )براســاس ســهمیه مــورد توافق( ایجــاد می شــود. در این 
کانون هــا با برنامه ریــزی جهت ثبت نــام و آمــوزش و ســازماندهی دانش آمــوزان عالقه مند، ضمن 
فرهنگ ســازی در انجام خدمــات داوطلبانه و امــدادی، زمینه ای مناســب جهت شــناخت عینی 
دانش آموزان از نوع دوســتی و مصادیق آن به وجود می آید.  ســال93 با توجه به تفاهم نامه ای که 
با وزارت آموزش وپرورش منعقد شــد، کانون های دانش آموزی که پیش از این منحل شده بودند 
و فعالیتی نداشتند دوباره در مدارس شــروع به کار کردند و در قدم نخست 8 هزار کانون در مدارس 

سراسر کشور افتتاح شد و قرار است این تعداد به 20 هزار کانون افزایش پیدا کند.

    »دادرس« گره خورده با حادثه »شین آباد«
ح دادرس با داســتان »چهارشنبه سیاه شــین آباد« گره خورده است. چهارشنبه ای که  داستان طر
در آن به دلیل نقص تجهیزات گرمایشــی، 29 دانش آموز دچار جراحت شــدید ســوختگی شــدند. 
درســت 15 آذرماه 1391 بود که مدرســه دخترانه انقالب اسالمی شــین آباد در شهرستان پیرانشهر، 
بــه دلیــل اســتفاده از بخــاری نفتــی غیراســتاندارد، دچــار حادثه آتش ســوزی شــد و آتش بــه جان 
دانش آموزان این مدرســه کوچک انداخت؛ آن روز چهارشــنبه بود؛ شش ســال قبل که ساعت 8 و 
20 دقیقه، بخاری دانش آموزان کالس چهارم مدرســه روســتای شــین آباد آتش گرفت و مسئوالن 
مدرسه با وجود کپسول آتش نشانی که پشت در کالس در راهرو نصب بود، نتوانستند آتش را مهار 
گاهی امدادی در مدارس کشور، چه  کنند. ارزیابی انجام شــده در حادثه شــین آباد از میزان پایین آ

یکمیلیونارتش
امدادی

چطور یک دانش آموز امدادگر می شود؟
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نماینـده رهبـر معظـم انقـاب در هال احمـر، حاضربودن در محضـر الهی را یکی 
از برکات اقامه نماز دانسـت و خاطرنشـان کرد: برپایی نماز جماعت، موجبات 

توجه بیشـتر به پـروردگار متعـال را فراهم می کند.

حجت االسالم والمســلمین معزی در بخش بعدی سخنان 
خود بــه مســئله امر بــه معــروف و نهــی از منکــر اشــاره کرد و 
گفت: اعضای ســتاد امــر به معــروف و نهی از منکــر در هالل 
احمر باید با بهره گیــری از فرصت های موجود در حوزه های 
خود، در جهــت تقویــت و اشــاعه فرهنــگ امر به معــروف و 

نهی از منکر تالش کنند.
وی خاطرنشــان کرد: پیشــگیری از اســراف در صرف اموال 
اداری یکــی از مصادیق امر به معروف اســت کــه باید احیا و 

به آن توجه شود. 
در ادامــه جلســه، اعضــای جدیــد ســتاد مرکــزی اقامــه نماز 
و همچنیــن احیــای امر بــه معــروف و نهــی از منکر بــه بیان 

نظرات و پیشنهادات خود در این زمینه پرداختند. 
در پایان، احکام اعضای جدید ستاد اقامه نماز و همچنین 
شــورای احیای امر به معــروف و نهی از منکر هــالل احمر، از 
ســوی نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر به ایشــان 
اعطــا شــد کــه معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی، رئیــس 
و  روابــط عمومــی، حراســت  ســازمان جوانــان، مدیــرکل 
گزینــش جمعیــت هالل احمــر، فرمانــده بســیج و همچنین 
معاون فرهنگــی حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر 
اعضای ســتادهای مذکور هســتند. یادآور می شــود، در این 
جلســه بــه برگــزاری نشســت های ایده پــردازی بــه منظــور 
ترویــج فرهنــگ نمــاز و جلســات منظــم شــورا و همچنیــن 

کید شد.   تجهیز نمازخانه ها تأ

گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر،  بــه 
حجت االســالم والمســلمین معزی در جلســه مشــترک ســتاد امر به معــروف و نهــی از منکر و 
کید بر اهمیت برپایــی نماز جماعت در  همچنین ســتاد اقامه نماز جمعیت هالل احمــر، با تأ
اول وقت گفت: مســئله نماز و ترویــج فرهنگ عبادت و بندگی در دین امری روشــن اســت، 

لیکن باید تالش کرد تا ادای این فریضه الهی سست و نادیده گرفته نشود.
کید بر ضــرورت توجــه به ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای برپایی نمــاز جماعت در  ایشــان با تأ
مجموعه های مختلف هالل احمر تصریح کرد: در حال حاضر در شعب جمعیت هالل احمر 

که بیش از 5 پرسنل دارد، نماز جماعت اقامه می شود.
حجت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه بــار دیگــر بــا یــادآوری لــزوم گســترش فرهنگ 
نمازخوانی به عنوان یکی از اساســی ترین فرائض دینی، به تبیین شــاخص های الزم برای 
تحقق این مهــم پرداخت و خاطرنشــان کرد: عالوه بــر بهره گیــری از فرصت هایی همچون 
ایراد ســخنرانی، انتشــار مقاالت و اســتفاده از رســانه ها بــرای ترویــج و بیان اهمیت مســئله 
نماز، والدین نیز باید با ارتباط صحیح با فرزندان به تشــویق و ترغیب آنان در این خصوص 

بپردازند.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر افزود: معاونــت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل 
کنون با اســتقرار 224 روحانی در جمعیت هالل احمر سراســر کشــور سبب شده است  احمر تا
تا عالوه بر برپایی نمــاز جماعت، امامان جماعت به پاســخ گویی مســائل شــرعی کارکنان و 

اعضای هالل احمر نیز بپردازند.

ترویجفرهنگبندگیوعبادت
نماینده ولی فقیه در هالل احمر تاکید کرد
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همزمان با هفته جهانی کودک، آیین اختتامیه پنجمین جشنواره ملی و دومین 
جشنواره بین المللی نقاشی صلح و دوستی، با داوری حدود 50 هزار اثر رسیده 
به دبیرخانه جشـنواره و حضور رئیس سـازمان جوانان، سرکنسـول کشـورهای 
ترکیـه و جمهـوری آذربایجـان، نماینـدگان اسـتان های شـرکت کننده، مدیـر کل دفتـر امـور 
فرهنگـی اسـتانداری، معاونـان امـور فرهنگـی شـهرداری، کانـون پـرورش فکـری کـودکان و 
نوجوانـان و صدهـا کـودک پیـام آور صلـح و دوسـتی در سـالن شـمیم پایـداری تبریـز برگـزار 

شد.

را، آمــوزش مفاهیم بشردوســتی، صلــح و دوســتی از طریق 
کــودکان  روش هــای مناســب و متناســب بــا ســن و ســال 
دانســت و ادامــه داد: در ایــن راســتا مصمــم هســتیم ایــن 
سیاســت را از طریق روش های متعددی همچون؛ نقاشی، 
بازی، ســرود و موســیقی و نظایر آن، از همان ســنین پایین 
به کــودکان و نوجوانــان آموزش دهیــم و این جشــنواره نیز 
که مراســم افتتاحیه آن ســه ماه پیش بود، در همین راســتا 
برگزار شــد و امروز نیز آذربایجان به مناســبت انتخاب تبریز 
به عنوان پایتخت گردشگری کشــورهای اسالمی، میزبان 
برگــزاری آییــن اختتامیه پنجمین جشــنواره ملــی و دومین 

جشنواره بین المللی نقاشی صلح و دوستی است.
وی با بیــان این کــه کلیــه آثــار برگزیده بــه صــورت کتابچه 
رنگی چاپ خواهند شــد، ابراز داشــت: ایــن کتابچه پس از 
چــاپ بــه جمعیت هــای هــالل احمــر، سرکنســولگری های 
کشــورهای شــرکت کننده و خــود شــرکت کنندگان اعطــا و 

ارسال خواهد شد.

    50 هزار اثر از سطح کشور و 60 اثر از 12 کشور خارجی 
ســعید کنعانی، مدیر عامل جمعیت هــالل احمر آذربایجان 
شــرقی، با تکیه بــر چگونگــی برگزاری ایــن جشــنواره ملی و 
بین المللــی با اظهــار این کــه این جشــنواره در تــداوم همان 
نقاشــی های ترسیم شــده کــودکان در چادرهــای دوســتدار 
کــودک اســت کــه از طــرف هــالل احمــر برگــزار و جمــع آوری 
می شــد، گفــت: خوشــبختانه در ادامــه جمــع آوری همــان 
آثار، امســال پنجمین دوره از جشــنواره ملــی و دومین دوره 
از جشــنواره بین المللی نقاشــی صلح و دوستی اســت که به 

میزبانی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار می شود.
وی با اشــاره به آثــار رســیده بــه دبیرخانــه تبریز ادامــه داد: 
در ایــن دوره، بالــغ بــر 50 هــزار اثــر از ســطح کشــور و 60 اثر از  
کی،  کشــور خارجــی از جملــه، برزیــل، ترکیــه، اســلووا  12
آذربایجــان، لبنــان و کروواســی دریافت شــده و بیش ترین 

آثار بین المللی دریافتی از برزیل و ترکیه بوده است.
مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر آذربایجان شــرقی، آثــار 
ملــی برگزیــده را متعلق بــه اســتان های آذربایجان شــرقی، 
گفــت: باالتریــن  خراســان رضــوی و اصفهــان دانســت و 
نقاشــی های دریافتــی متعلــق بــه آذربایجــان شــرقی بــود و 
این اســتان در رتبه اول قرار گرفت و به ترتیب اســتان های 
خراســان رضوی، اصفهــان و کرمان نیــز در رده هــای دوم، 

سوم و چهارم قرار گرفتند.
وی در تبییــن داوری آثــار نیــز ادامــه داد: داوری آثــار رســیده، 
توســط داوران کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
انجــام شــده، و همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم در حضــور 
سرکنســول های ترکیــه و آذربایجــان بــه 50 هــزار اثر کشــوری 
جوایــز نفیس اهــدا می شــود و بــه منظور نشــان دادن حســن 
نیت کشور جمهوری اسالمی ایران که به تبعیت از دین مبین 
اســالم مبّین و مرّوج صلح و دوســتی اســت، به هر اثر رسیده از 

کشورهای خارجی لوح یادبودی اعطا خواهد شد.  

شــهاب الدین صابونچــی، رئیس ســازمان جوانــان جمعیت هــالل احمــر، در اختتامیه این 
جشــنواره یکی از مهم ترین اهداف و اصــول اولیه هالل احمــر را ترویج مفاهیم بشردوســتی 
و بحث صلح و دوســتی دانســت و گفت: اقدامات دیگر هالل احمــر در فرصت های متعدد و 

زمینه های مختلف نیز با همین رویکرد و در راستای همین اهداف انجام می شود.
رئیس ســازمان جوانان جمعیت هــالل احمر یکــی از سیاســت های مهم در ســال های اخیر 

طرحهاورنگهابرای
صلحودوستی



هــــــــاللهــــــــالل

مهر    1۳9۷  |     مشاره         106۳۶

نماینـده ولـی فقیـه در هـال احمـر، در چهارمیـن جلسـٔه چهارمیـن دوره مجمـع 
عمومی جمعیت تأکید کرد: اگر باور داریم سـرمایه اصلی و اساسـی هال احمر، 
اعتماد مردمی است، وظیفه داریم برای حفظ این سرمایه تاش کنیم تا درخت 

هـال احمـر را از قبـل پربارتـر کـرده و بـار و ثمـر خدمـات هـال احمـر را به مردم برسـانیم.

افزود: امانتداری یکی از حقوق بشــر در اســالم به شــمار می رود 
و صرفًا بــرای مســلمانان نبــوده، بلکــه بــرای تمام افــراد حتی 
غیر مســلمین نیــز باید مــورد توجــه باشــد. روایات بســیاری در 
رابطه با اهمیت امانتداری در اسالم وجود دارد مبنی بر این که 
کرم)ص(  امانتداری پایه اســالم اســت. همان طور که پیامبــر ا
می فرمایند: »باالترین و برترین ایمــان نزد خداوند، امانتداری 
اســت.« و همچنیــن می فرماینــد کــه »از مــا نیســت کســی که 
امانتــدار نبــوده و در حفــظ امانــت، ســهل انگاری می کنــد.« 
همچنیــن امــام زین العابدیــن)ع( می فرمایند »بــه آن خدایی 
گر قاتــل پدرم  کــه پیغمبر را به رســالت و نبــوت منصوب کــرد، ا
شمشیری که با آن شمشــیر، پدرم را به شــهادت رساند نزد من 

به امانت بگذارد، آن امانت را حفظ می کنم.«
بــا بیــان این کــه مجمــع  حجت االســالم والمســلین معــزی 
دارد،  قــرار  احمــر  هــالل  جمعیــت  ارکان  رأس  در  عمومــی 
کیــد کــرد: کمتریــن مســئولیت اعضــای مجمع، رســیدگی  تأ
اولویــت  بررســی  و  جمعیــت  مالــی  صورتحســاب های  بــه 
برنامه های انجام شــده اســت و توجه به این که آیا بودجه در 
جایــی کــه برنامه ریزی شــده مصرف شــده یــا خیر، کــه برای 

انجام این مسئولیت، باید امانتدار باشیم.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وظایــف مجمــع عمومــی جمعیت 
کــرد: بــرای حفــظ امانــت و مســئولیت در جمعیــت  کیــد  تأ
باید توجه داشــته باشــیم که انحــراف از بودجه پدیــد نیاید و 
رســیدگی بــه فعالیت هــای موقوفــات، تشــکیل بانک هــای 
اطالعاتی دقیق و شــفاف و انسجام بخشــی گــزارش عملکرد 
گــر از  مالی ایــن حــوزه را مــورد توجــه قــرار دهیــم، چرا کــه ما ا

احمــر،  هــالل  جمعیــت  در  فقیــه  ولــی  نمایندگــی  حــوزه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کید کرد: اعضای مجمع عمومی هالل احمر  حجت االسالم والمسلمین معزی در این جلســه تأ
و تمام کســانی که مســئولیتی در این جمعیت برعهده دارند بار امانتی را بر دوش می کشــند که 
این امانت، تعیین خط مشــی آینــده جمعیت و صــالح و مصلحــت هالل احمر اســت. اعضای 
مجمع نســبت بــه امکانــات مــادی، ســرمایه ها، هزینه هــا و مصــارف هــالل احمر کــه در قالب 
برنامــه و بودجه نهفته اســت، وظیفه بررســی و جمع بندی و تصویــب را برعهــده دارند که این 

وظایف بسیار سنگین و گرانسنگ است.
کیــد بــر اهمیت موضــوع امانتــداری در اســالم،  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر با تأ

هاللاحمرامانتدار
اعتمادمردمباشد

در مجمع عمومی عنوان شد
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کافــی نداشــته باشــیم،  فعالیت هــای ایــن حــوزه اطالعــات 
امانتدار خوبی در زمینه حفظ موقوفات که در اختیارمان قرار 

گرفته است، نبوده ایم.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر خاطرنشــان کرد: 
گــر می خواهیــم جمعیــت هــالل احمــر بــه عنــوان نهــادی  ا
گــر بــاور داریــم  مردم محــور بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد و ا
ســرمایه اصلی و اساســی هــالل احمــر، اعتماد مردمی اســت، 
وظیفــه داریم تالش کنیــم تا هــالل احمر به عنــوان جمعیتی 
مستقل و غیردولتی و بر پایه سرمایه اصلی جمعیت که همان 
اعتماد مردمی اســت، فعالیت کند. تالش کنیم درخت هالل 
احمر را از قبل پربارتر کرده و بار و ثمر خدمات هالل احمر را به 
مردم برســانیم و از ایــن طریق بتوانیــم به اهــداف بلند هالل 
احمر از جمله تکریم انســان ها، احساس مســئولیت در مقابل 
دیگران و تــالش برای ترویج صلح و دوســتی در کشــور، جامه 

عمل بپوشانیم

    تدوین برنامه جامع پاسخ گویی
دبیــرکل جمعیــت هالل احمــر و دبیــر شــورای عالــی جمعیت 
در چهارمین جلســه چهارمیــن دوره مجمــع عمومی جمعیت 
هــالل احمــر، مهم تریــن فعالیت هــای جمعیــت و مصوبــات 
شورای عالی هالل احمر را در مدت 6 ماه گذشته تشریح کرد.

مهنــدس محمــود محمــدی نســب در ایــن جلســه بــا اشــاره 
بــه اهــم فعالیت هــای انجــام شــده در فاصلــه میــان مجمــع 
ســال گذشــته هالل احمــر و مجمــع ســال جــاری، مهم ترین 
فعالیت های حــوزه امداد و نجــات جمعیت را تدویــن برنامه 
کــه کلیــات آن بــه تصویــب  کــرد  جامــع پاســخ گویی عنــوان 

رسیده است. 
از  کــه  را  جمعیــت  پایگاه هــای  رتبه بنــدی  همچنیــن  وی 
اســفندماه ســال گذشــته آغاز شــده از دیگر فعالیت های مهم 
حوزه امداد در جمعیت معرفی کرد و افــزود: تقویت انبارهای 
امدادی جمعیــت، هم در حوزه اقالم و هــم تجهیزات که بعد 
از زلزله کرمانشــاه موجودی انبارهای جمعیــت کاهش یافته 
و از ســطح اســتاندارد پایین تر آمده بود، تفاهم نامــه و قرارداد 
تأمین بســته های غذای اضطــراری و یک ماهــه در حوادث، 
تالش برای تقویت توان فیزیکی امــدادی جمعیت و افزایش 
اردوهای توان افزایی جمعیت در اســتان های سراســر کشور، 
افزایش پرداختــی 10 درصدی به امدادگــران و پرداخت های 
مناســبتی که دریافتی امدادگران را نسبت به ســال گذشته تا 
40 درصد افزایش داد، خرید ۷5 ســت نجات تیــپ 2 و توزیع 
آن در کشــور طی روزهای آینده و خرید 180 ســت هیدرولیک 
و پنوماتیک، از فعالیت های مهم حوزه امــداد و نجات هالل 

احمر در فاصله زمانی میان دو جلسه مجمع بوده است.
دبیــرکل جمعیت هــالل احمــر بــه فعالیت های شــاخص حوزه 
جوانان جمعیت نیز اشاره کرد و افزود: اردوهای فرهنگی که در 
تابستان سال جاری برگزار شد نسبت به سال گذشته به لحاظ 
کّمی و کیفی 2 برابر شــده و در حــوزه دانش آموزی هــم، المپیاد 
آماده با کیفیت بسیار باالیی برگزار شد و مشارکت دانش آموزان 

در این المپیاد نسبت به سال گذشته بیشتر بود.
مهندس محمدی نســب اظهار کــرد: در حــوزه داوطلبان هم 

بــا تغییــر رویکــرد در برنامه هــا و فعالیت هــا، در فضاهایی که 
در حیطه وظایــف هالل احمر بوده ورود بیشــتری داشــتیم و 
ح »نذر آب« در همین راستا انجام شده است که بر  اجرای طر
اساس آن، ما در 502 روستای استان سیستان و بلوچستان، 
یک هــزار و 2۷0 تانکــر آب با همــکاری شــبکه آب و فاضالب 
روســتایی توزیع کردیــم و امیدواریــم بتوانیم بــا تأمین منابع 
ح را در سایر استان های دچار مشکل خشکسالی  الزم این طر

اجرا کنیم.
وی افزود: طــی 6 ماه گذشــته، کمیــت توزیع اقــالم حمایتی 
هم نســبت به ســال قبــل افزایــش پیــدا کــرده و با آغاز ســال 
تحصیلــی جدیــد حــدود 40 هــزار بســته لــوازم تحریــز میــان 

دانش آموزان مناطق محروم توزیع شده است.
فعالیت هــای  احمــر،  هــالل  جمعیــت  شــورای عالی  دبیــر 
شــاخص معاونت هــای جمعیــت را نیــز برشــمرد و گفــت: در 
ح  حــوزه آمــوزش بــا تغییــر رویکــرد کالن، نحــوه اجــرای طــر
کــرد و تقویــت برنامه هــای آمــوزش همگانــی  خــادم تغییــر 
گیر در دســتور کار قــرار گرفت.  قابل پخــش از رســانه های فرا
در حــوزه معاونــت امــور بین الملــل و حقــوق بشردوســتانه، 
ســاماندهی ســفرهای خارجی بــه شــکل هدفمند و بــا صرف 
هزینه ای کمتر مــورد توجه بــوده و در معاونت پشــتیبانی نیز 
همــکاران دارای 12 ســال ســابقه کار تبدیــل وضعیــت شــده 
و پرداخت هــای رفاهــی نیز نســبت بــه ســال قبــل 20 درصد 

افزایش یافت.
مهندس محمدی نســب، کیفیت بــاالی انجام مراســم حج 
را بــا توجه به خدمــات مرکز پزشــکی حج و زیــارت هالل احمر 
و همچنیــن تــدارک راهپیمایــی عظیــم اربعین حســینی را از 
فعالیت هــای مهــم مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت هــالل احمر 
برشمرد و افزود: طی یک سال گذشــته در 4 جلسه کمسیون 
دائمــی شــورای عالی، موضوعــات مهمــی چــون اصالحیــه 
نمایندگــی  دفاتــر  و  شــعب  تأســیس  نحــوه  دســتورالعمل 
ک  جمعیــت، مجــوز دفاتر جمعیــت در برخــی اســتان ها، امال
جمعیت و... بررسی شد و همچنین در 5 جلسه شورای عالی 
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  احمــر موضوعاتــی چــون  هــالل 
قراردادهای کارکنان، ارزیابی عملکرد شرکت سرمایه گذاری 

هالل و... مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.  

حجت االسالم 
والمسلین معزی: 

برای حفظ امانت 
و مسئولیت در 

جمعیت باید توجه 
داشته باشیم که 

انحراف از بودجه 
پدید نیاید و رسیدگی 

به فعالیت های 
موقوفات، تشکیل 

بانک های 
اطالعاتی دقیق 

و شفاف و 
انسجام بخشی 

گزارش عملکرد مالی 
این حوزه را مورد 
توجه قرار دهیم، 

چرا که ما اگر از 
فعالیت های این 
حوزه اطالعات 

کافی نداشته باشیم، 
امانتدار خوبی 
در زمینه حفظ 
موقوفات که در 

اختیارمان قرار گرفته 
است، نبوده ایم
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کـه آدم را مـدام بـه ادامـه دادن  عطشـی در کارهـای خیرخواهانـه وجـود دارد 
راه خدمـت بـه دیگـران ترغیـب می کنـد و بـه یـك عـادت در زندگی شـان تبدیـل 
می شـود؛ عادتی که این گونه انسـان ها را تا مرز فدا کردن جانشـان برای نجات 
دیگـری پیـش می بـرد و آن وقـت کل زندگـی خیـر می شـود و خیـر. در خانـواده آقای نصیری 
اهدای عضو یك فرهنگ است؛ فرهنگی که بیشترین نقش را مادر خانه در آن ایفا می کند. 
قبـل از این کـه هـر ٢فرزنـد ایـن خانـواده بـرای تکمیـل تخصـص بـه خـارج از کشـور برونـد، 
همـه بـا هـم به عنـوان داوطلـب هـال احمر به محرومان و آسـیب دیدگان شـهر کمك رسـانی 
می کردنـد. امـا ایـن روزهـا پـدر و مادر با کار بیشـتر جای خالی آن ها را پر می کنند. به مناطق 
دورافتـاده و محـروم شـهر می رونـد و خدمـات پزشـکی و آموزشـی را در اختیـار مـردم روسـتا 
می گذارند. هزینه بیماران را تا حد توان پرداخت می کنند و اگر از عهده هزینه ها برنیایند، از 
کمك خانواده و خّیران شـهر بهره می گیرند. چند خانواده و بچه نیازمند را تحت پوشـش 
دارند و وقتی پای صحبت هایشان می نشینی، از نگرانی مردم برای زندگی عادی صحبت 
می کنند و از محرومیت هایی می گویند که مردم شهرشان با آن دست و پنجه نرم می کند. 
»مرتضـی نصیـری« و»فـروزان سـلیمانی« خانـواده هـال احمـری هسـتند کـه غیرتمندانـه 
پـای آرمان هایـی کـه حـدود ١٧سـال پیـش بـا جمعیـت سـرخ بسـته اند، ایسـتاده اند و تمـام 

روزهـای زندگی شـان بـا خدمت رسـانی گـره خورده اسـت.

دوست داشتم برای نیازمندان کاری انجام دهم. مدام با 
خودم فکر می کردم من که چیزی نــدارم، چطور می توانم 
کاری انجــام دهــم. خیلی ناراحــت بودم. به خــودم گفتم 
که این بــدن پــس از مرگ چــه اســتفاده ای برایــم دارد؛ به 
خــودم جــواب دادم: هیچــی! اول تصــور می کــردم بــرای 
اهــدای عضــو باید در هــالل احمــر ثبت نــام کــرد. وقتی به 
شــعبه هالل احمر شــهر اراك مراجعــه کردم، بــا دنیایی که 

سال ها دنبالش می گشتم آشنا شدم.
فکر کردم عضویــت در هالل احمر ســخت اســت. از طرفی 
دوســت داشــتم عضــو شــوم. از مســئول ثبت نــام شــرایط 
عضویت را پرســیدم. لبخنــدی زد و گفت: فقط کافیســت 
یك فرم پر کنید. خیلی خوشــحال شــدم. شــاید این ماجرا 
خیلی ســاده باشــد، ولی بزرگ ترین اتفاق زندگی ام اســت. 
کارت اهــدای عضــو را هــم گرفتــم. بعــد از چند مــاه که در 
هــالل احمر فعالیــت می کــردم با همســرم دربــاره کارهایی 
که انجام می دهیم صحبت کردم. او هم مشــتاق تر از من 
برای عضویــت اعــالم آمادگــی کــرد.« او می گوید کــه همه 
اعضــای خانــواده اش عضــو هــالل احمــر هســتند و کارت 
کید می کنــد: »تا جایی کــه بتوانم  اهدای عضــو دارنــد و تأ
این فرهنگ را بین اقوام و آشــنایان ترویج می دهم. چون 
کــه انســان می توانــد  معتقــدم ایــن بهتریــن کاری اســت 

انجام دهد.«

    آغاز ماجرا از اهدای عضو بود
گر ســاعت ها پــای صحبت هایش  مادر خانــواده با مهربانــی صحبت می کنــد؛ طوری که ا
بنشــینید خســته نخواهید شــد. فروزان خانم، متولد ســال 1349 اســت و به ســادگی اما با 
اشــتیاق زیــادی ماجرای عضویــت خانــواده اش در هــالل  احمــر را تعریف می کنــد: »خیلی 

سفیرانزندگی
گپى با خانواده هالل احمری که فرهنگ اهدای عضو را ترویج می دهند

حسن حسن زاده 
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    دنیای هالل  احمر متفاوت است
بــه عقیــده فــروزان خانــم، کار در هــالل احمــر تلخی ها و 
شــیرینی های بســیاری دارد. بــه تعبیــر او تلخی هایــش 
و  او  اســت.  انگیزه دهنــده  شــیرینی هایش  و  ســازنده 
همســرش، آقا مرتضــی در طول ســال به مناطــق محروم 
می رونــد و کلــی خدمات را برایشــان بــه ارمغــان می برند. 
حــاال روســتاییان هــر مــاه ســر موعــد مقــرر انتظارشــان را 
می کشــند. خانــم خانــه می گوید: »گاهــی برخــی اتفاقات 
باعث افزایــش انگیزه انســان می شــود. چند ســال پیش 
بــرای بررســی مشــکالت روســتای خنــداب رفتــه بودیم. 
کی بود  اوضاع مــردم خیلی بد بــود. کوچه های روســتا خا
و بعضی بچه ها در سرمای زمســتان با دمپایی به مدرسه 
می رفتند. آن جا با پســربچه ای روبه رو شدیم که بیماری 
گال داشــت و پدر و مادرش را از دســت داده بــود و آن قدر 
کــه حتــی نمی توانســتند یــك  در فقــر زندگــی می کردنــد 
داروی ســاده بخرند. باور کنید برای یــك لحظه دنیا دور 
ســرم چرخیــد. بایــد کاری انجــام مــی دادم. مادربزرگش 
را متقاعــد کــردم تــا آن پســر را با مــن به شــهر بفرســتد که 
کارهــای درمانــی اش را انجــام دهــم. 5 ســال از آن ماجرا 
می گــذرد. هنــوز بیمــاری آن پســر خــوب نشــده اســت. او 
هر ماه به شــهر می آید و درمانش را انجــام می دهد. البته 
نســبت به روزهای اول خیلی بهتر شــده اســت و به گفته 
پزشــك معالجــش رونــد بهبــود را ســپری می کنــد. هــالل 
احمر مــرا با دنیایی آشــنا کرد کــه به هیچ وجــه نمی توانم 
از آن دلــم بکنم. مــردم در فقر مطلــق زندگــی می کنند. با 
دانش آموزانی روبه رو شــدم که در آموزشگاه شبانه روزی 
درس می خواننــد و بــه دالیل مالــی نمی توانند آخــر هفته 
به دیدن خانواده هایشــان بروند. این ها همه درد است؛ 
دردهایــی کــه مســلمًا مرهمــی دارد. مــن به ســهم خودم 
همــراه خانــواده ام تــالش می کنــم تــا بــرای رفــع مشــکل 

آن ها قدمی بردارم.«

    همه به کمک هالل احمر بیایند
ایــن داوطلــب هــالل احمر بــا مــرور ایــن خاطرات ســکوت 
کوتاهــی  درنــگ  از  بعــد  و  می کنــد  معنــاداری  و  عمیــق 
گــر از ایــن فرصــت اســتفاده نکنم و مشــکالت  می گویــد: »ا
مــردم را به گــوش مســئوالن نرســانم در حق یــك جماعت 
کــم کاری کــرده ام. شــهر اراك یك شــهر صنعتــی و ثروتمند 
اســت. در ایــن شــهر خیلــی از روســتاها از ابتدایی تریــن 
خدمات پزشکی محروم هستند. یکبار به روستایی به نام 
کمیجان رفتیم که بیشتر اهالی روســتا کم خونی داشتند. 
گاهی  ع را بررســی کردیم و متوجه شــدیم بــه دلیل آ موضو
نداشــتن درباره رژیــم غذایی چنیــن اتفاقی افتاده اســت. 
چنــد روز در آن روســتا ماندیــم و در طــول یــك روز 3 بــار از 
شهر اراك درخواســت دارو کردیم. مســئوالن باید انسجام 
بیشــتری بــا هــالل احمــر داشــته باشــند و از ایــن ســازمان 
حمایــت بیشــتری کننــد. چــون ذات فعالیت هــای هــالل 
احمر داوطلبانه اســت و به همین دلیل در کارهایش رنگ 

و بوی مادیات نیست.«

    نیازمندان زیر چتر حمایت
آقــا مرتضــی، پــدر خانــواده متولــد ســال 1339 اســت. او 
می گویــد:  می کنــد.  یــاری  را  همســرش  کارهــا  تمــام  در 
»فعالیت هایم مســتمر نیســت. اما تــا جایی کــه بتوانم در 
کارهــا به همســرم کمــك می کنــم. هر چیــزی کــه در هالل 
احمر یاد می گیریم روزی در جایی بــه کار می آید. تعدادی 
کــه شــرایط  از نیازمنــدان شــهر را تحــت پوشــش داریــم 
مناســبی ندارنــد و حتــی قــادر بــه راه رفتــن هــم نیســتند. 
آن ها حتی یك نفر را ندارند که یك لیوان آب به دستشــان 
دهد، چــه برســد از آن هــا پرســتاری کنــد. مرتب بــه آن ها 
ســر می زنیم و بــا چیزهایی کــه از جمعیــت یــاد گرفتیم به 
آن ها کمــك می کنیم. بــرای تعــدادی از آن ها بســته های 
غذایی می بریــم. البته هالل احمر حمایت هــای زیادی از 

ما می کند که جای قدردانی دارد.«

    برکات فعالیت های داوطلبانه خانوادگی
این داوطلب هالل احمر می گوید: »در خانواده ما همسرم 
راهنمای ماســت. فرزندانمان قبل از این که برای تکمیل 
ج از کشــور برونــد در این کارها مشــارکت  تخصص بــه خار
می کردند و عضو جوانان هالل احمر بودند. آن ها تصمیم 
دارنــد بعــد از پایان تحصیالتشــان به ایــران بازگردنــد و در 
این جمعیت صلح جو فعالیت هایشان را ادامه دهند. این 
تفکــر بچه ها برایــم لذت بخش اســت و خســتگی را از تنم 
درمی آورد.« یکــی از فعالیت های خانــواده نصیری ترویج 
خ پوشــان هالل  فرهنگ اهــدای عضــو و پیوســتن بــه سر
احمر اســت کــه آقــا مرتضــی دربــاره اش توضیــح می دهد: 
»کار خوب را بایــد به دیگران معرفی و همه را در آن ســهیم 
کــرد. مســلمًا خانــواده 4نفری مــا قادر بــه انجــام این همه 
کار نیســت. به همین دلیل ابتــدا از اقوام و بعد از دوســتان 
کنــون جــدا از خانواده،  در این کارهــا اســتفاده می کنیم. ا
پزشــکان شــهر و بازاری های خّیر هم با ما همراه هســتند. 
تالش کرده ایــم جمع کثیــری از آن هــا را عضو هــالل احمر 
کنیــم و از اهمیت اهدای عضو برای آن هــا بگوییم. جای 
خوشــحالی دارد کــه بیشــتر آن هــا را بــه انجــام این گونــه 

کارهای خداپسندانه مجاب کرده ایم.«  

به عقیده فروزان 
خانم، کار در هالل 

احمر تلخی ها 
ینی های  و شیر
بسیاری دارد. 

به تعبیر او 
تلخی هایش سازنده 

ینی هایش  و شیر
انگیزه دهنده است. 

او و همسرش، آقا 
مرتضی در طول سال 

به مناطق محروم 
می روند و کلی 

خدمات را برایشان 
به ارمغان می برند. 

حاال روستاییان 
هر ماه سر موعد 

مقرر انتظارشان را 
می کشند
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مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان کرمانشاه گفت: 
تبییـن رسـالت جمعیـت هـال احمر بـا بهره گیـری از ظرفیت و تـوان روحانیـون، با 
برنامه ریزی های فرهنگی، جهت تعمیق و ترویج مبانی اسـامی فرهنگ دینی 

و اسـامی باالخـص بصیرت افزایـی امکان پذیر خواهد بـود. 

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
اجرایــی  ویژه برنامه هــای  خصــوص  در  کرمانشــاه  اســتان 
در ســطح شــعب و ســتاد ایــن اســتان مصوب جلســه شــورای 
گفــت: نشســت هم اندیشــی بــا حضــور رابطیــن  فرهنگــی، 
کانــون  فرهنگــی شــعب، بــا محوریــت ســاماندهی اعضــای 
اجــرای  و  امــدادی  پایگاه هــای  در  حضــور  جهــت  طــالب 
کــه بــا عنایــت بــه تفکــر  ح امدادگــر روحانــی برگــزار شــد  طــر
الهــی روحانیــت و رســالت طــالب، امیدواریــم در خصــوص 

مأموریت های جمعیت به توفیقات اثربخشی برسیم.
ح و نهادینه  وی در همیــن زمینه ادامــه داد: اجــرای این طــر
کــردن مبانــی اعتقادی و اســالمی و خدمت رســانی بــه مردم، 
سبب ارائه مطلوب خدمات خواهد شد که ثمره آن به جامعه 

اسالمی باز می گردد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر 
استان کرمانشاه با اشاره به فعالیت های فرهنگی ایام محرم 
تا اربعین گفــت: برگــزاری مســابقه کتابخوانی میان پرســنل 
و اعضــا در این ایــام و همچنیــن برپایــی نمایشــگاه از کربال تا 
شــام با همکاری ســپاه کربال در هفتــه دفاع مقدس تــا اربعین 
از مصوبــات جلســه شــورای فرهنگــی اســت. حجت االســالم 
رابطیــن  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  حســن آبادی  والمســلمین 
فرهنگــی، افــزود: روحانیــون اعزام شــده بــه شــعب، در غیر از 
ســاعات اقامــه نمــاز در جمعیــت حضور داشــته و پاســخ گوی 

سؤاالت و شبهات اعضا و پرسنل بوده اند.
ایشــان در همیــن زمینــه بــه برگــزاری جلســات هم اندیشــی 
روحانیون بــا اعضــا و گروه های آموزشــی اشــاره کــرد و افزود: 
در این جلســات تالش می شــود با آمــوزش و روشــنگری های 
الزم در راســتای بصیرت افزایی جوانان و امدادگران، فلســفه 
نهضت عاشــورا تبیین گــردد تا ثمــره آن در خدمت رســانی به 

مردم مشاهده شود.  

حجت االســالم والمســلمین حســن آبادی در گفتگو با پایگاه اطالع رســانی حوزه نمایندگی ولی 
فقیــه در جمعیت هالل احمــر با اشــاره به نشســت شــورای فرهنگی این اســتان افــزود: در این 
جلسه که با هدف تبیین رســالت جمعیت هالل احمر با بهره گیری از ظرفیت و توان روحانیون 
در راســتای اعتالی رســالت جمعیت هالل احمــر برگزار شــد؛ برنامه ریزی هــای فرهنگی جهت 
تعمیق و ترویــج مبانی اســالمی و ترویــج فرهنگ دینــی و اســالمی باالخــص بصیرت افزایی در 

مجموعه ها، شعب و ستاد انجام شد.

طرحامدادگرروحانی
درپایگاههای
امدادونجات

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل 
احمر کرمانشاه خبر داد 
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