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پرداختن به سیره عملی و شیوه زندگی انبیا و اولیاء اهلل و آشنایی با ارزش های 
اخالقـی و انسـانی آن هـا می توانـد بـرای انسـان گم شـده در وانفسـای دنیـای 
مدرن با ارزش های التقاطی و متناقض، نجات بخش باشد. به مناسبت سالروز 
رحلت پیامبر اكرم، رسـول خوبی ها، نگاهی داریم به برخی از ارزش های اخالقی و رفتاری 

آیه ای دیگر، خداوند مؤمنان را امر کرده اســت که از دستورات حضرت محمـد)ص(. 
کــرم)ص( پیــروی کــرده، فرامیــن او را بــه جــای آورند و  نبــی ا
ُســوُل  ُکُم الَرّ آنچــه را از آن بازداشــته اســت رها ســازند: »َو َمــا آَتا
ُکْم َعْنــُه َفانَتُهــوا« در آیه دیگری اشــاره نموده  َفُخُذوُه َو َمــا َنَها
ُکْم ُتْرَحُموَن؛ و از خدا و رسول 

ّ
ُسوَل َلَعَل الَرّ ِطیُعوْا اهلَل و َ

َ
است: »َو أ

اطاعت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.«
از ســعد بــن هشــام، نقل  شــده کــه می گوید: »از عایشــه همســر 
کــرم)ص( در وصــف اخــالق پیامبــر خدا)ص( ســؤال  رســول ا
کردم. او در این بــاره گفت: آیا قــرآن نخوانــده ای؟ گفتم چرا؟ 
ســپس گفت: »اخالق پیامبر)ص( همان قرآن است.« روایت 
کــرم)ص( را به قرآن تشــبیه نموده اســت؛  فوق، اخالق نبــی ا
گر کســی بــه دنبــال  نمونه عینــی و عملــی قرآن  یعنــی این کــه ا
اســت، اخالق آن حضــرت را بررســی کند تــا دریابد کــه چگونه  
قرآن در اخــالق، بینش، منش و ســیره  آن حضــرت تبلور یافته 

است.
الگــوی شایســته  را  پیامبــر خــدا)ص(  علــی)ع(  همچنیــن، 
پیروی معرفــی می کند و الگوپذیری از ایشــان را بــرای همگان 
بســنده می داند، چنان کــه می فرمایــد: »روش نبــی خدا)ص( 
بــرای الگــو بــودن تــو کافــی اســت و پیامبــر در نکوهــش دنیــا 

کاســتی ها، رســوایی ها و بدی هــای فــراوان آن راهنمــای  و 
کیزه تمســک جوی کــه راه  ک و پا توســت. پس، بــه پیامبــر پــا
و رســم او الگویی برای همــه الگوخواهــان و مایه بزرگی اســت 
برای کســی کــه خواهــان بزرگــواری باشــد. دوســت ترین بنده 
نزد خدا کســی اســت که از پیامبرش پیروی کند و پای بر جای 
پای او نهــد. امام صادق)ع( هــم در بیان اهمیــت الگوگیری از 
ُجِل َاْن َیُمــوَت َوَقْد  ْکــَرُه ِللَرّ کــرم)ص( فرمودنــد: »ِاّنی اَل پیامبرا
ِتها؛ دوســت ندارم 

ْ
ٌة ِمــْن ِخالِل َرُســوِل اهلل ِ َلْم َیأ

ّ
َبِقَیــْت َعَلْیِه َخَل

مســلمانی بمیــرد، مگر این کــه تمام آداب و ســنت های رســول 
گر چه یکبار[ انجام دهد.« خدا)ص(، را ]ا

    مهربانی و محبت
کــرم)ص( را  خداوند در آیه 128 ســوره توبــه، مهربانی پیامبر ا
ْم  در برابــر مؤمنــان، چنین بیــان می کنــد: »َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنُتّ
َحِریــٌص َعَلْیُکــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف َرِحیــٌم؛ بــه رنــج افتادنتان 
بر او گران و دشــوار اســت، به شــما دلبســته اســت و به مؤمنان 
دلســوز و مهربان.« در مقابل در آیه دیگری جدیت و سرسختی 
ٌد َرُســوُل اهلَلِّ  آن حضــرت را در برابر کافــران ذکر می کنــد: »ُمَحَمّ
ــاِر ُرَحَماء َبْیَنُهْم؛ محّمد فرســتاده 

ّ
اء َعَلی اْلُکَف ِشــَدّ

َ
ِذیَن َمَعُه أ

ّ
َواَل

خداســت و کســانی که با اویند بر کافــران سرســخت و در میان 
خود مهربانند.« 

گرچــه خوش خلقــی در هــر جــا و هــر زمانــی مــورد ســتایش و از 
ســفارش های حضــرت رســول)ص( اســت، امــا رفتــار نیکو در 
خانه و خوش رفتاری با اعضای خانواده، سفارش ویژه پیامبر 
کرم)ص( اســت، به گونــه ای که یکــی از شــاخصه های افراد  ا
نیک، برخــورد مناســب و نیکو بــا خانــواده اســت. آن حضرت 
کســی  در روایتــی فرمودنــد: »بهتریــن مــردم از نظــر ایمــان، 
اســت که دارای نیکوتریــن اخالق باشــد و لطیف تریــن رفتار را 
با خانواده اش داشــته باشــد و من لطیف ترین شــما نســبت به 

خانواده ام هستم.«
در روایت دیگــری، به نقل از یکی از همســران آن حضرت آمده 
کســی خوش خلق تــر از پیامبــر)ص( نبــود. هیچ کــس  اســت: 
از اصحــاب و خانــواده اش او را صــدا نمی کــرد، مگــر این کــه آن 
حضــرت در پاســخ او لّبیــک می گفــت. امــروزه در شــیوه های 
تربیتی از نکات مهمی که مورد توجه مرّبیان تربیتی قرار دارد، 
ع پاســخ دادن به ندای دیگــران، به ویژه خانواده و همســر،  نو
است. درباره ســیره آن حضرت نســبت به خانواده آمده است: 
هنگامی که پیامبــر)ص( با خانواده اش بود، شــوخ ترین افراد 

به شمار می آمد.
کــرم)ص( مکــّرر  از مــوارد قابــل توجهــی کــه در ســیره رســول ا
نقــل شــده، احتــرام بــه کــودکان اســت. در روایتــی از انــس بن 
مالک نقل شــده اســت که پیامبر خــدا از کنار کــودکان که عبور 
می کردنــد بــه آنــان ســالم می کردنــد. شــاید بســیاری از افــراد 
گمان کنند کــه چون کــودکان کوچک ترنــد باید همیشــه آنان 
به بزرگ ترها ســالم کنند، در حالی که آمــوزش آداب اجتماعی 

آنان بر عهده بزرگ ترهاست.
کــرم)ص( با وجــود علــّو مقــام و درجاتــش، در برخورد  پیامبر ا
با کــودکان با خوش خلقــی و حتی در بســیاری از مــوارد، مزاح و 
شــوخی برخــورد می کــرد. در روایتــی از انــس نقل شــده اســت: 

گاهی من با برادر کوچکم به نزد پیامبر شــرف یاب می شــدیم. 
آن حضــرت در برخــورد با آن کــودک، مــزاح می کــرد. رحمت و 
کــرم)ص( به نحــوی وســیع و بی پایــان بوده  محبــت پیامبرا
اســت تا آن جا که عماًل به دوســتان و پیروان خود در ســطحی 

بسیار وسیع، درس احسان و محبت را می آموخت.

    تواضع و فروتنی
تواضع و فروتنی، یکی از مهم ترین و برترین صفات پســندیده 
انسانی است. تواضع آن است که انسان در مقایسه با دیگران 
خــود را برتــر و بزرگ تــر ندانــد. خداونــد، آن جــا که شــخصی از 
بنی امیــه، با مرد نابینایی از ســر خودبرتربینــی برخورد می کند 
و چهــره از او برمی گردانــد، ایــن آیــه را نــازل می کنــد: »َعَبَس و 
ّکی؛ چهره درهم  ــُه َیَزّ

ّ
ْعمــی* َو َما ُیْدریَک َلَعَل

َ
توّلی* َاْن جاَءُه اأْل

کشــید و روی گردانیــد که آن مــرد نابینا پیــش او آمــد. و تو چه 
کی گراید.« خداوند با نازل کردن این آیه،  دانی، شــاید او به پا

بر رفتار متکبرانه و مغرورانه فرد هشدار می دهد.
اسالم که عزت را از آِن خدا و رسول خدا)ع( و مؤمنان می داند، 
تکبــر و همچنیــن خواری را بــرای مؤمنــان نمی پســندد، بلکه 
مؤمنــان را عزیــز می شــمارد و در رفتارهــای اجتماعــی آنچه را 
گــر این  می پســندد، همانــا تواضــع اســت. بــه عبــارت دیگــر، ا
ح شــود کــه »بــا دیگــران چگونــه رفتــار  پرســش اساســی مطــر
کنیــم؟«، پاســخ مناســب را می تــوان در آیــه 110 ســوره مبارکه 
کهف یافــت. بــدان حــد تواضع در ایــن آیــه کریمه آمده اســت 
ما َاَنا َبَشــٌر  کــرم)ص(، می فرماید: »ُقل ِاَنّ که خطاب به پیامبر ا
ِمْثُلُکْم« این آیه به روشــنی بیانگر آن اســت که انسان نباید به 

مقام و موقعیت خود مغرور شود.
کــرم)ص(  ا پیامبــر  گشــاده رویی  دربــاره  قــرآن  همچنیــن، 
می فرمایــد: »بــه خاطــر رحمــت الهی بــود که بــرای مــردم نرم 
کنــده  گــر تندخــو و ســخت دل بــودی، از دور تــو پرا شــدی و ا
می شدند«. رفتار پیامبر)ص(، به گونه ای بود که از زمانی که 
یتیم و بی کس بود تا زمانی که پیامبــری، راهنمایی و رهبری 

همه مسلمانان را بر عهده گرفت، هیچ تغییری نکرد.
کــه پیامبــر اعظــم)ص(  از امــام باقــر)ع( روایــت شــده اســت 
کل علی الحضیض  فرمود: »خمس الادعهن حتی الممات: اال
مع العبیــد، و رکوبی الحمــار مؤکفًا و حلبی العنــز بیدی، و لبس 
الّصوف و التســلیم علی الصبیان لتکون ســّنًة من بعدی؛ پنچ 
چیز اســت کــه تا زمــان مــرگ آن هــا را تــرک نخواهم کــرد: غذا 
خوردن با بندگان بر روی زمین، ســوار شــدن بر االغ به صورت 
برهنه، دوشــیدن بزها با دستان خود، پوشــیدن پشمینه و در 
اختیار کودکان بودن. همه این ها بدان روســت که این کارها 

به یک سّنت تبدیل شود.«
در روایتــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده اســت: رســول خــدا 
غالبــًا رو به قبلــه و بــر روی زمین می نشســت و غــذا می خورد و 
می فرمــود: مــن بنــده ای بیــش نیســتم، همان گونــه کــه یک 

بنده غذا می خوَرد، غذا می خورم و مانند بندگان می نشینم.
بنابراین، ســیره عملی و احادیث پیامبر اعظم)ص( سرشــار از 
تواضــع و فروتنــی و دوری از تکبر و خــود بزرگ بینی اســت. آن 
حضرت ضمن آن کــه خود از هــر کاری کــه موجب تکبر شــود، 
دوری می نمــود، پیروان خویش را هم از آن بر حذر می داشــت 

از موارد قابل 
توجهی که در سیره 

رسول اکرم)ص( 
مکّرر نقل شده، 

احترام به کودکان 
است. در روایتی از 
انس بن مالک نقل 

شده است که پیامبر 
خدا از کنار کودکان 
که عبور می کردند 

به آنان سالم 
می کردند. شاید 
بسیاری از افراد 

گمان کنند که چون 
کودکان کوچک ترند 

باید همیشه آنان 
به بزرگ ترها 

سالم کنند، در 
حالی که آموزش 

آداب اجتماعی 
آنان بر عهده 

بزرگ ترهاست

    شایسته ترین الگو
پیامبر اعظم)ص( به دلیل داشــتن »ُخلٍق َعظیم« و جایگاه »َرحَمٌة ِللَعاَلمیــن«، نمونه و الگوی 
مــکارم اخالقــی بــراى تمــام انســان ها در تمــام دوران هاســت. آن حضــرت بــه عنــوان بهترین و 
کامل ترین اسوه راستین بشرّیت، نســبت به تمام مردم بسیار دلســوز، صمیمی و مهربان بود. در 
راستای متخلق بودن به اخالق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول 23 سال نبوت توانست 
کرم)ص( می توان  دل های گمراه بسیاری را شیفته مکتب اســالم کند. در بیان عظمت پیامبر ا
گفت که خداونــد بــرای تکریــم و تجلیل مقــام آن حضــرت، در قــرآن بــا لقب هــای بی همتایی، 

بی«، از ایشان یاد می کند. سول« و »یا اّیها الَنّ مانند؛ »یا اّیها الَرّ
کرم)ص(، بــدان حد بوده اســت کــه خداوند  همچنین، جایــگاه، عظمــت و بزرگــواری پیامبــر ا
ُهْم َلفی َســْکَرِتِهْم َیْعَمُهــوَن«؛ به جانت  به وجود گرامی او چنین ســوگند یاد می کنــد: »َلَعْمــُرَک ِإَنّ

سوگند که این ها در مستی خود سرگردانند.
عالوه بر آن، قرآن کریم، رسول گرامی اســالم)ص( را به عنوان اسوه ای نیکو یاد نموده است که 
ْسَوٌة َحَسَنٌة؛ به یقین برای 

ُ
همگان باید به آن حضرت تأّسی کنند: »َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفی َرُســوِل اهلَلِّ أ

شــما، در زندگی رســول خدا الگوی نیکویــی اســت.« همچنین خداونــد درباره آن رســول گرامی 
َک َلَعلــی ُخُلق َعِظیــم؛ به یقین تــو اخالق عظیــم و بزرگــی داری.« همچنین در  می فرمایــد: »َوِإَنّ

گر تندخو   ا
و سخت دل بودی...

عسگر آرمون، حجت االسالم عبداهلل اسدی
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راهبــــرد

محـور  در  ببینـد  بایـد  دریابـد،  را  خـود  مأموریـت  بخواهـد  ایرانـی  جـوان  اگـر 
مختصاتـی بـا دو محـور عمـودی و افقـی »ایمـان« و »انقـالب اسـالمی« در كجـا 
ایسـتاده اسـت؟ آنچه روشـن اسـت، این كه »وظیفه شناسـی« و »عمل مبتنی بر 
آن« بیـش از آن كـه مسـئله ای انتزاعـی و نوعـی باشـد، یـک واقعیـت عینی و مصداقی اسـت؛ 
یعنـی مأموریـت و وظایـف هـر كسـی و هـر جوانـی بـا جـوان دیگـر بـه فراخـور زندگـی و حیات 
آن ها تفاوت دارد. اما این نکته كه رهبر معظم انقالب اسالمی همزمان با وضعیت و شرایط 
امـروز از جوانـان كشـورش توقـع افزون تـری دارد، به هیچ اسـتدالل و دلیلی نیاز نـدارد. كافی 
اسـت میـزان مخاطـب قـرار دادن، دفـاع  كردن، حمایت  كـردن و مطالبات ایشـان از جوانان را 

از این جـا ببینید.
بـا ایـن همـه، در ایـن نوشـتار و صرف  نظـر از همـه مصادیـق و نمونه هـای متعـددی كـه در 
طول چند دهه گذشته در بیانات و پیام های رهبر انقالب وجود دارد، كوشیده ایم برخی از 
برجسـته ترین و مغفول ترین »وظایف جوان مؤمن انقالبی« را فهرسـت كنیم. ۱2بند پیش 
رو آن قدر صریح و روشـن هسـت كه نیازی به توضیح و تبیین نداشـته باشـد؛ با این وجود و 

بـه فراخـور هـر فراز، نکاتـی را نیز توضیحًا اضافـه كرده ایم. 

     1. با »تقویت ارتباط با خدا« بر محیط خود اثر 
بگذارید نه با »سیاسی کاری«

یکــی از جذاب تریــن و پرنکته تریــن بیانــات رهبــر معظــم 
رقــم می خــورد.  دانشــجویان  در جمــع  انقــالب  همــواره 
اردیبهشــت مــاه ســال 1377 در پایــان دیــدار معظم لــه بــا 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران و در جلســه  پرســش و پاســخ 
دانشــجویی، ایشــان این ســؤال را که: شــما چه توقعی از ما 
دارید و جوانان دانشجوی مؤمن به اسالم و انقالب اسالمی 
چه وظیفــه ای دارنــد؟ این طــور پاســخ دادند: »شــخصیت 
معنوی خــود را ارتقــا بدهید و بکوشــید کــه با ایمــان خود بر 

مجموعه های پیرامون خود اثر مثبت بگذارید.«
»بــه نظــر مــن، جوانــان انقالبــی دانشــگاه - چــون بحــث 
کننــد خــوب درس بخواننــد.  دانشــجو را داریــم - ســعی 
خوب فکر و معرفتشــان را باال ببرند. ســعی کننــد در محیط 
خودشــان اثــر بگذارنــد. فعــال باشــند، نــه منفعــل. روى 
محیط خودشــان اثــر فکــرى و روانــی بگذارند. این شــدنی 
مجموعــه  می توانــد  اوقــات  گاهــی  جــوان  یــک  اســت. 
پیرامونــی خــودش را - کالس را، اســتاد را و حتــی دانشــگاه 
را - تحت تأثیر شــخصیت معنوى خودش قــرار دهد. البته 
ایــن کار بــا سیاســی کارى بــه  دســت نمی آیــد؛ بــا معنویــت 
به دســت می آیــد، بــا صفــا بــه  دســت می آید، بــا اســتحکام 
رابطه با خدا به  دســت می آید. عزیزان من! رابطــه با خدا را 
جدى بگیرید. شــما جوانید؛ بــه آن اهمیت بدهیــد. با خدا 
حرف بزنید. از خدا بخواهید. مناجات، نمــاز - نماز با حال 
و بــا توجه - براى شــما خیلــی الزم اســت. مبادا این هــا را به 

حاشیه برانید.«

     ۲. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید
شــاید نقطــه  تالقــی »ایمــان بــه اســالم« و »انقالبــی بــودن« 
جــوان، امــر واجــب، امــا فراموش شــده و مهجــور »امــر بــه 
معروف و نهی از منکر« باشــد. رهبر انقــالب در این خصوص 
فرموده انــد: »دشــمن از راه اشــاعه  فرهنــگ غلــط - فرهنگ 
فســاد و فحشــا - ســعی می کند جوان های مــا را از مــا بگیرد. 
کاری کــه دشــمن از لحــاظ فرهنگــی می کنــد، یــک »تهاجم  
گفــت یــک »شــبیخون فرهنگــی«،  فرهنگــی«، بلکــه بایــد 
یــک »غــارت فرهنگــی« و یک »قتــل عــام فرهنگی« اســت. 
امروز دشــمن ایــن کار را بــا مــا می کند. چــه کســی می تواند از 
ایــن فضیلت ها دفــاع کند؟ آن جــوان مؤمنی کــه دل به دنیا 
نبســته، دل به منافع شــخصی نبســته، می تواند بایستد و از 
فضیلت ها دفاع کند. کســی که خودش آلوده و گرفتار اســت 
که نمی توانــد از فضیلت هــا دفاع کنــد! این جــوان بااخالص 
کنــد. ایــن جــوان، از انقــالب، از اســالم، از  می توانــد دفــاع 
فضایل و ارزش های اسالمی می تواند دفاع کند. لذا، چندی 
پیش گفتم: »همه امر به معروف و نهــی از منکر کنند.« اآلن 
هم عــرض می کنــم: نهــی از منکــر کنیــد. این واجب اســت. 
این مســئولیت شــرعی شماســت. امروز مســئولیت انقالبی و 

سیاسی شما هم هست.«

     3. تاریخ معاصر را بخوانید
کــه  »جایــی  از  درســت  فهــم  بــه  رســیدن  راه  مهم تریــن 
ایســتاده ایم«، مطالعــه تاریــخ اســت. مــرور تحلیلــی تاریخ و 
شــناخت افــراد و جریان هــای تاریخــی بیــش از آن کــه بــرای 
حســرت خــوردن از دســت داده ها یــا تحســین پیروزی های 
آن باشــد، برای فهم رفتــار و تصمیم درســت وضعیــت امروز 
ماســت. آیت اهلل خامنه ای بارهــا و در نوبه هــای مختلف به 
این گونه  خواندن و مطالعه تاریخ توصیه و ســفارش کرده اند 
و خــود نیز در خطبه هــای نماز جمعــه و دیگر بیاناتشــان و به 
فراخور بحث، به مواردی از این دســت اشــاره داشته اند. لذا 
نگرانی از بی اطالعــی جوان مؤمن انقالبی از تاریخ 200 ســال 
گذشته، مطالبه ای جدی و جزئی از فهرست وظایف اوست: 
»نمی دانــم آیــا جوانان نســل مــا و نســل انقالبــی، تاریخچه 
این صدوپنجاه، دویســت ســال را درســت خوانده انــد یا نه؟ 
من همه دغدغه ام این اســت کــه جوان انقالبی امــروز نداند 
ما بعــد از چــه دورانــی امــروز در ایران مشــغول چنیــن حرکت 
عظیمــی هســتیم. تاریخچــه ایــن صدوپنجــاه، دویســت 
ســال اخیــر از دوران اواســط قاجــار بــه ایــن طــرف؛ از دوران 
جنگ هــاى ایــران و روس به این طــرف را بخوانیــد و ببینید 

چه حوادثی بر این کشور گذشته است.«

     ۴. کار فرهنگی را گسترش بدهید
بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی همیشــه راهبردی 
و کالن اســت. یکــی از دســتورهای ایشــان ایــن بــود کــه کار 
فرهنگــی را جــدی بگیریــد و آن را محکــم ادامــه بدهیــد: 
»مــن می خواهــم بگویــم آن جوان هایــی کــه در تهــران، در 
گون، در استان های مختلف، در خود مشهد،  شهرهای گونا
در بســیاری از شــهرهای دیگــر کار فرهنگــی می کنند بــا اراده 

خودشــان، با انگیــزه خودشــان - کارهای بســیار خوبی هم 
از آن ها ناشی شــده اســت که از بعضی از آن ها را ما بحمداهلل 
اطالع پیــدا کرده ایــم - کار را هرچــه می تواننــد به طور جدی 
دنبال کنند و ادامــه بدهنــد. بدانند که همین گســترش کار 
فرهنگــی در بین جوان هــای مؤمــن و انقالبی، نقش بســیار 
زیادی را در پیشــرفت این کشــور و در ایســتادگی ما در مقابل 

دشمنان این ملت ایفا کرده است.

     ۵. نظام سلطه را تحلیل کنید
پیام هــای رهبــر انقــالب بــه تشــکل های دانشــجویی دو 
مشــخصه  جالــب دارد؛ اول این کــه معمــواًل خیلــی طوالنــی 
نیســت و دیگر آن که بسیار کاربردی اســت. ایشان در پیامی 
شــفاهی بــه تشــکل های دانشــجویی انقالبــی فرموده انــد: 
»نظام ســلطه را با تمام ابعاد و الیه هایش بشناسید و اهداف 
و راهبردهــای واقعــی آن را تحلیــل کنید و بــرای رویارویی با 
آن، تمام ظرفیت های خودتان را به کار گیرید و در این مسیر 

به وعده های خداوند اطمینان داشته باشید.«

     ۶. با مشکالت بسازید
بعضی هــا کار بــه ســنگ کــه می خــورد، مأیــوس می شــوند. 
در تاریــخ ایــن انقــالب  مؤمنیــن انقالبــی ای بوده انــد کــه از 
جایــی بــه بعــد دلســرد شــده اند و مشــکالت راه شــعله شــور 
انقالبــی را در دلشــان فروکاســته اســت. مأیــوس شــده اند و 
صحنــه را تــرک کرده انــد. در این بیــن باید توجه داشــت که 
دایره  »جوان مؤمن انقالبی« وســیع تر از قشــر دانشجوست. 
بخــش مهمــی از ایــن طیــف مهــم را طلبه هــا و روحانیــون 
تشــکیل می دهند. رهبــر معظم انقــالب در ســال 1389 و در 
جریان ســفر مهمشــان به قم، موارد کوتاه و کاربردی مهم و 
سنگینی را بیان نمودند: »انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا 
باشد، باید پیچیدگی هاى شرایط زمانه را درک کند. مسئله 
این جــور ســاده نیســت کــه یکــی را رد کنیــم، یکــی را اثبات 
کنیم، یکــی را قبول کنیم. این جورى نمی  شــود. باید دقیق 
باشــید. باید شــور انقالبی را حفظ کنید. باید با مشکالت هم 
بســازید. باید از طعــن و دّق دیگران هم روی گردان نشــوید، 
اما باید خامــی هم نکنیــد. مراقب باشــید. مأیوس نشــوید. 
در صحنــه بمانیــد، امــا دقــت کنیــد و مواظــب باشــید رفتــار 
بعضــی از کســانی که به نظر شــما جــاى اعتراض دارد، شــما 
را عصبانــی نکنــد، شــما را از کــوره در نبــرد. رفتــار منطقــی و 
عقالیی یــک امر الزم اســت. البته این را هم بــه همه توصیه 
کنیم که نیروهــاى انقالبی را متهــم به افراطی گــرى نکنند. 
بعضــی هم این جورى دوســت دارنــد عنصر انقالبــی، جوان  
انقالبــی، طلبــه انقالبــی، فاضــل انقالبــی، مــدرس انقالبــی 
در هر ســطحی از ســطوح را متهم کنند بــه افراطی گرى؛ نه، 
این هم انحرافی است که به دست دشــمن انجام می گیرد. 

واضح است. پس نه از آن طرف، نه از این طرف.«

     ۷. به هیچ کس ظلم نکنید
ســال 1389 کــه فتنــه  اوج گرفتــه بــود، آنــان  کــه در میــدان 
غبارگرفته جنــگ نرم، شمشــیر بصیرت در دســت داشــتند، 

پیام های رهبر 
انقالب به تشکل های 

دانشجویی دو 
مشخصه  جالب دارد؛ 

اول این که معمواًل 
خیلی طوالنی نیست 
و دیگر آن که بسیار 

کاربردی است. 
ایشان در پیامی 

شفاهی به تشکل های 
دانشجویی انقالبی 
فرموده اند: »نظام 
سلطه را با تمام 

ابعاد و الیه هایش 
بشناسید و اهداف 

و راهبردهای واقعی 
آن را تحلیل کنید و 

برای رویارویی با 
آن، تمام ظرفیت های 

خودتان را به کار 
گیرید و در این 

مسیر به وعده های 
خداوند اطمینان 

داشته باشید.«

کار فرهنگی را  
گسترش بدهید  

وظایف جوان مؤمن انقالبی 
برای پیشرفت کشور چیست؟
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هدف از نگارش این مقاله، بررسی هم گرایی دین و اخالق در تربیت، با تأكید بر 
سـیره تربیتی امام رضا)ع( اسـت. می توان رابطه دین و اخالق را در چهار نظریه 
زیر جسـتجو كرد: تباین، اتحاد، تعامل، رابطه ارگانیک. تشـریح مفهوم تربیت 
و تربیـت دینـی بـه مـا كمـک خواهـد كـرد كـه بـا توجه بـه بیانات و سـیره عملـی امام رضـا)ع( 
مـواردی ماننـد تدریجـی بـودن تربیـت، بعـد از تولـد، نام گـذاری، مراقبـت از كـودک، كـودک 
و سـالمتی، صحبـت بـا كـودک، محبـت، احتـرام، تشـویق، نظـارت والدیـن، خوداتکایـی و 

پـرورش ُبعـد عقالنـی در زمینـه هم گرایـی دیـن و اخـالق در تربیت، نتیجه گیری شـوند. 

    تربیت دینی
دیــن عبــارت اســت از »مجموعــه اى از باورداشــت ها و طــرز 
تلقی ها، یــك نظــام ارزشــی و دامنــه اى از احــکام رفتــارى«، 
بحــث  همــان  کــه  باورداشــت ها  از  مجموعــه اى  یعنــی 
جهان بینــی و تلقــی مــا از کلیت هســتی و چگونگی آن اســت 
و یــك نظــام ارزشــی از بایدهــا و نبایدهــاى اخالقــی کــه ناظر 
به رفتار اســت و فقــط جنبــه  نظــرى و تئوریك صرف نــدارد و 
یك دســته احــکام حقوقــی کــه بایدهــا و نبایدهــاى رفتارى 
در دامنــه  حقــوق را شــامل می شــود. رابطــه دین و اخــالق از 
پرســابقه ترین بحث های اندیشــه دینی اســت. فیلســوفان 
دیــن و عالمــان علــم اخــالق در زمینه رابطــه دیــن و اخالق، 
اصالــت دیــن یــا اخــالق، ضمانــت اجرایــی اخالق به وســیله 
دین، سرچشمه گرفتن دین از اخالق یا اخالق از دین و سایر 
وابستگی ها و نیازمندی های دین و اخالق سخن گفته اند. 

گونــی ارائه شــده اســت  بــراى واژه تربیــت تعریف هــای گونا
که هریــك متأثــر از مکتب یــا رویکرد فلســفی تربیتــی و حال و 
کم بــر نظریه پــردازى اســت کــه درصدد  هــواى فرهنگــِی حا
توصیــف ایــن مفهــوم برآمده اســت. تربیــت عبارت اســت از 
شکوفاســازی اســتعدادها و جهت دهــی آن به ســوی کمــال 

مطلــوب. تربیــت ضروری ترین نیاز انســان در زندگی اســت. 
انســان بدون تربیت صحیــح راه به جایی نمی بــرد، نه از باغ 
زندگــی خویش میــوه شــیرین می چیند و نه کام انســان های 
دیگــر را از ثمــرات درخت وجــود خود شــیرین می کنــد و باالتر 
آن که، نه به درك معناى انســانیت نایل می آیــد و نه به فتح 
قله  هاى رفیع انسانیت دســت می یابد. بدین جهت تربیت، 
عالی ترین هدف پیامبران و اساســی ترین پیام کتب و اولین 
و ضروری تریــن وظیفــه والدیــن اســت. ضــرورت و اهمیــت 
تربیت، والدیــن را بر آن مــی دارد که به این مســئولیت  بزرگ 
ارجــی دوچنــدان نهنــد و بــرای ایفــای درســت آن خــود را به 
گاهی از روش و فنون تربیت مجهز بســازند و با الگو  صالح و آ
گرفتــن از مربیــان موفــق در انجــام دادن ایــن وظیفــه مهــم 

بکوشند.
و  مربیــان  موفق تریــن  علیهم الســالم  معصومــان  بی شــك 
ســیره قولی و عملــی آن هــا مطمئن تریــن الگو بــراى والدین 
در امر ظریــف و پرپیچ وخــم تربیت اســت. برای بررســی این 
همگرایی بر تربیــت، این مقاله بر آن اســت تا نکاتی از ســیره 
تربیتی امام رضا)ع( در تربیت فرزنــد را یادآورى کند و گامی، 

هرچند ناچیز، در ترویج معارف اهل بیت  بردارد. 

    1. تدریجی بودن تربیت
کــه نــه  تربیــت جریانــی مســتمر و فعالیتــی تدریجــی اســت 
مرزمی شناســد و نه زمان و مکان؛ بلکه به درازاى عمر اســت 
کبر؛ یعنی انســان. درخت  و بــه پهناى ابعــاد وجودى عالــم ا
تربیــت زود ثمــر نمی دهــد و نبایــد انتظارداشــت  یك شــبه یــا 
چنــد ماهــه در امــر ظریــف و پیچیده تربیــت معجــزه صورت 
گیــرد؛ بلکه  باید از ســال ها قبــل از تولد زمینــه تربیت صحیح 
را فراهــم کــرد و بعــد از تولــد، به تدریج  با صبــر و حوصلــه، به 
انجــام آن پرداخــت. در ســیره ائمــه اطهــار علیهم الســالم  و 
دیدگاه هــای آنان مســائلی چــون انتخاب همســر شایســته، 
لــزوم رعایــت آداب ازدواج، توجــه به مواقــع و شــرایط انعقاد 
نطفه، مراقبت های ایام بــاردارى و...، حکایت از این نکته 

مهم دارد.
صفوان بن یحیی از امام رضا)ع( نقل کرده اســت که فرمود: 
»هیــچ ســودى بــراى مــرد بهتــر از همســر صالــح، کــه  هنگام 
دیدن وى شــوهر خوشــحال شــود و در غیــاب شــوهر نگهدار 
خــود و اموالــش باشــد، نیســت.« چنان کــه زن بایــد صالح و 
شایســته باشــد، مرد نیز باید شایســته باشــد. بر والدین است 
که به کمك دخترانشان، شــوهران شایســته و صالحی براى 
آنــان انتخــاب کننــد. حســین بــن  بشــار واســطی می گویــد: 
خدمــت امــام رضــا)ع( نامه نوشــتم کــه یکــی از بســتگانم از 
دخترم خواســتگارى کرده اســت، ولی مرد بداخالقی اســت. 
]آیا صالح هســت که دخترم را به ازدواج او در آورم؟[ حضرت 
گــر بداخــالق اســت، دختــرت را بــه ازدواج او در  فرمــود: »ا

نیاور.«
بایــد  ازدواج  انتخــاب همســر شایســته، در طلیعــه  از  بعــد 
مهم ترین هــدف ازدواج، کــه همــان تربیت فرزنــدان صالح 
اســت، مــورد توجــه باشــد و یــاد خداونــد متعــال میهمــان 
قلب هــای پــاك زن و مــرد بــوده و آن هــا بایــد ضمــن رعایــت  

ســایر آداب نــکاح، از خداونــد فرزنــد ســالم و صالــح طلــب 
کننــد. در کتــاب شــریف فقه الرضــا، که بــه حضــرت رضا)ع( 
منســوب اســت، در مورد اولین برخورد زن و مرد، خطاب  به 
شــوهر، چنین آمــده اســت: هنگامی که زن بــه خانه تــو وارد 
شــد، پیشــانی اش را بگیر و او را به طــرف قبله  بنشــان و بگو: 
»خداوندا، او را به امانت گرفته ام و با میثاق تو بر خود حالل 

کرده ام، پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزى ام کن.«
بعــد از انعقــاد نطفــه، مراقبت هــای ایــام بــاردارى بســیار 
مهــم و ضــرورى اســت. توجــه بــه  وضعیــت روانــی همســر، 
ج آن و نیــز تغذیــه  گســتراندن بســتر آرامــش در منــزل و خــار
مناســب  و ســالم از ضرورت هــای ایــن دوره اســت. عــالوه بر 
کی ها  غذاى سالم و مقوى، اســتفاده از برخی میوه ها و خورا
می تواند در آینده کودك و شــخصیت و صفاتش مؤثر باشــد، 
بدین جهت، معصومــان علیهم الســالم بهره گیــرى از برخی 

خوردنی ها را در ایام باردارى  توصیه کرده اند. 

    ۲. بعد از تولد
بعــد از تولد، کــودك قدم بــه جهانــی نــو می گــذارد. در اولین 
گام  بایــد آواى توحیــد را در گــوش نــوزاد زمزمه کــرد، فضاى 
گین ســاخت و  هســتی اش را از نســیم خــوش وحــدت عطرآ
بــا افشــاندن بــذر توحیــد، ســرزمین وجــودش را از الله هــاى 
زیباى ذکر الهی سرشــار کــرد. امام رضــا)ع( فرمــود: »هنگام 
تولد فرزنــد در گــوش راســت او اذان و در گوش چپــش اقامه 

بگویید.«

    3. نامگذاری
هر واژه اى حکایت از معنایی می کنــد. زیبایی و رکیك بودن 
واژه ها بســتگی مســتقیم به معنــاى آن هــا دارد. گرچه معنا 
امــرى اعتبــارى اســت و در نامگــذارى چنــدان مــورد توجــه 
گاه  نیســت؛ ولــی هنگام بــه کاربــردن آن هــا معانــی ناخــودآ
تداعــی می شــود. نــام نیکــو مایــه ســربلندى و افتخــار و نام 
زشــت  باعث  سرشکســتگی و احیانًا احســاس حقارت است. 
زیرا نــام تا پایــان عمر با انســان همراه اســت و فرد همــواره با 
آثار خوب و بدش مواجه اســت. ائمه طاهرین  علیهم السالم 
هم خود نام های نیکو براى فرزندانشــان بر می گزیدند و هم 
دیگران را بدین امر ســفارش می کردند. امام هشتم شیعیان 
نام نیکوى محمد را بر فرزند دلبنــدش نهاد و از تأثیر این نام 
نیکو چنیــن پرده برداشــت: »خانــه اى که در آن  نــام محمد 

باشد، روز و شبشان را با خیر و نیکی به پایان می رسانند.«

    ۴. مراقبت از کودك
نــوزاد انســان گلــی نــو رســیده اســت کــه به تدریــج  بــه رشــد 
مراقبــت  بــه  گل  نشســتن  ثمــر  بــه  شکوفایی می رســد.  و 
دائمــی باغبــان نیــاز دارد. والدین، به ویــژه  مــادر، باغبانان 
دلســوز زندگی انــد و گل هــای معطر زندگی شــان بــه مراقبت 
همه جانبــه آنــان نیــاز دارد. مراقبــت از ســالمت جســمانی، 
تغذیــه مناســب، تأمیــن آرامــش و ســالمت روانــی و تأمیــن 
نیازهــاى عاطفی نوزاد در رشــد جســمانی، عاطفــی و تکامل 
معنوى اش  تأثیر بسزایی دارد؛ به ویژه در نخستین روزهاى 

تربیت، جریانی 
مستمر و فعالیتی 

تدریجی است که 
نه مرزمی شناسد و 

نه زمان و مکان؛ 
بلکه به درازای عمر 

است و به پهنای 
ابعاد وجودی عالم 
اکبر؛ یعنی انسان. 

درخت تربیت زود 
ثمر نمی دهد و 

نباید انتظارداشت  
یک شبه یا چند ماهه 

در امر ظریف و 
پیچیده تربیت معجزه 
صورت گیرد؛ بلکه 
 باید از سال ها قبل 

از تولد زمینه تربیت 
صحیح را فراهم 

کرد و بعد از تولد، 
به تدریج  با صبر و 

حوصله، به انجام آن 
پرداخت

هرگز 
به او تندى نكرد

محسن موحدی

هم گرایی دین و اخالق در تربیت از دیدگاه امام هشتم
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جوانی یک نعمت بزرگی است که یک بار به هر انسانی داده می شود؛ یک دوره نعمت بزرگ جوانی
معینی هم دارد. از آن دوره که گذشتید، از برکات آن دوره می توانید استفاده کنید. 

این ذخیره ای که شما در جوانی فراهم می کنید، این ذخیره همه عمر شماست.
مقام معظم رهبری

نمونه ای از حرکات استکبار برای خارج کردن جوانان از صحنه مقاومتنمونه ای از حرکات استکبار برای خارج کردن جوانان از صحنه مقاومت
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کلمه نخست

ربیــع االول در ماه هــای قمری میزبان خوش رویی اســت برای مســافران دنیــا. از ابتــدای این ماه 
بوی خیر و برکت بلند اســت. از همان شــب نخســت شــادی آمدنــش دل مردمــان را در خود غرق 
می کند. دلنشین است. این خوبی سببش نگینی است نشســته بر خاتم پیام آوری. این روز های 
ســعادتمند، ســال ها قبل به حضــور نازنینی متبرک شــده اند که شــرف آفرینش اســت. خوشــا به 

سعادتشان. 
آن یگانه هستی آن انســان کامل آن قرآن ناطق در هفده ربیع االول متولد شــد. وجود مبارکش در 
ســایه مهر آمنه و حکمت حلیمه و حمایت عبدالمطلــب دوران کودکی را طی کــرد. در جوانی فخر 
جوانان مکــه بــود و غیورترین شــان. با دیگــر جوانان برومنــد مکه جمع آمدنــد و پیمان بســتند از 
مظلومان حمایت کنند و پناهشان دهند. پیمان جوانمردان که سرمشق عیاران و پهلوانان بوده 

است. 
این اســوه تمام خصایل زیبا با بانوی ادب و جمال و ســرآمد زنان مکه در حشــمت و جــالل ازدواج 
کــرد. ازدواجی پســندیده کــه حاصلــش فاطمه زهــرا ســالم اهلل علیها بــود و ســال ها بعــد در طلیعه 

رسالت، اسالم نوپا را استوار ساخت. 
پیامبر دین نو را کوچه به کوچه و گــوش به گوش برای اهالی کم طاقــت و متعصب و بی دانش و 
تندخوی مکه و اطراف آن با مهربانی توضیح داد . کم کم جماعتی مسلمان شدند و گروه نخست 
مســلمانان شــکل گرفت. این گروه کوچک که دینشــان را پنهان می کردند و انــدک اندک معارف 
را می آموختند و احکام نازل شــده را فــرا می گرفتتد چند ســال بعد حکومتــی را در مدینه پایه ریزی 
کردند، در سراســر حجاز گســتراندند و دیگر ســرزمین ها را تحــت تاثیر قــرار دادند. این تاثیــر و نفوذ 
از کجا آمد؟ چگونــه چنان مردمانی کــه از قوت دانش و ســالح و پــول بی بهره بودنــد در چند قرن 

صاحب دانش و قدرت نظامی و قدرت اقتصادی غالب جهان شدند؟
از همه دالیلی که برای  پاســخ به چرایــی این تفوق بی بدیل به ذهن می رســد یکی به نظر ســبب 
اصلی است؛ انسان متحول شــده. انسانی که همه این ویژگی ها را نداشــته و صاحب همه این ها 

شده تنها تفاوتش با قبل از آن در تحول روحی ایجاد شده است. 
ک دل  این انقالب در روح انســا ن ها چنان شــگرف اســت که از جنگ طلبان خون ریز مجاهدان پا
ســاخت. از زر اندوزان دنیاطلــب انفاق کننــدگان در راه خدا ســاخت. از می خواران و باده گســاران، 
روز ه داران  نمازخوان  پدید آورد .این دگرگونی علت واقعی همه تغییراتی بود که در جهان بیرونی 
خ داد. آن ها جهان خود را با خود به همه جا بردند. آن ها  مســلمانان و در زندگی و همه امورشــان ر
صاحــب اراده و روح برتر بودنــد و این روح بــزرگ بر همــه مرزها غلبه کــرد. جهان به تســخیر اراده 
مردمان مسلمان درآمد. این ویژگی، نیروی ممتاز و پیش برنده جامعه بزرگ اسالمی شده بود و تا 
وقتی در پیکر این اجتماع جریان داشت هیچ نیرویی بر آن غلبه نکرد. انحطاط جامعه اسالمی از 

انحطاط در روح مسلمانان آغاز شد.
انقالب اســالمی ایران نیز منشــا تحول در اراده ها و روح ها بود. این اراده های مقاوم و انسان های 
متفاوت بر هر ســختی غلبــه کردند و هیــچ تنگنایــی راه را بر آنان ســد نکرد. تــا روزی کــه روح این 
مردمان و این جامعه دچار انحطاط نشده باشد هیچ نیرویی عزت آنان را خدشه دار نمی کند و این 

روح های بزرگ صاحب دانش و قدرت خواهند شد.

انسان تحول یافته
معجزه پیامبر

یاسر احمدوند
سردبیر 



حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنان اخیرشان در 
جمع جوانان نخبه کشـور با اشـاره به اینكه نیروی انسـانی یک گنجینه و یک 
ثـروت عظیـم بـرای هـر کشـوری هسـتند نكاتـی را در خصوص جمعیت جـوان و 
نخبه کشور بیان فرمودند. مطلب نخست راهبرد این شماره به مسئولّیت ها و 
وظایف جوانان مستعد و نخبه کشور در دیدگاه رهبر معظم انقالب اختصاص 
دارد. مطلـب دوم ایـن شـماره بـه تحلیـل حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای دربـاره 
علـل عقـب ماندگـی علمـی ایـران در دویسـت سـال اخیر و تبییـن بی اعتنائی به 
نخبگان و استعداد ایرانی می پردازد. در مطلب بعدی نویسنده به خطراتی که 
در کمین جوان مومن انقالبی است با اشاره به دیدگاه رهبر انقالب اشاره نموده 
کـه چـرا ایشـان این قـدر روی ایـن دسـته از  و بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده اسـت 

مـردم تكیه و تاکیـد دارند؟
گر جوان ایرانی بخواهد مأموریت  در مقاله بعدی به این نكته پرداخته ایم که ا
خـود را دریابـد، بایـد ببینـد در محـور مختصاتـی بـا دو محـور عمـودی و افقـی 
»ایمـان« و »انقـالب اسـالمی« در کجـا ایسـتاده اسـت؟ دو مطلـب انتهایـی ایـن 
شـماره از راهبـرد نیـز بـه توصیه هـای حكیمانـه امـام خمینـی )ره( بـه جوانـان و 
جایـگاه ایـن قشـر در اندیشـه بنیانگـذار انقـالب اسـالمی اختصاص یافته اسـت.

راهبــرد

 5

نمی توانید در این جنـگ بی تفاوت باشید
نعمت بزرگ جوانی
نقطه عزیمت انقالب
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راهبــــرد

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در سخنان اخیرشان در 
جمع جوانان نخبه كشور، از جهات مختلفی به این موضوع نگاه كرده و درباره 
ویژگی هـای هـر كـدام از ایـن جهـات نکاتـی را بیـان فرمودنـد. مطلـب زیـر نگاهـی 

دارد بـه ایـن بخش از سـخنان رهبر معظـم انقالب. 

ثروت آفریــن، انحصــار داشــته های قدرت آفریــن؛ دنبال این 
اســت. لذاســت کــه شــما می بینیــد در یــک کشــوری می آینــد 
دانشــمندان را ترور می کنند - دانشمندان هســته اِی ما را ترور 
کردنــد - ]چــون[ می خواهد این ثــروت در این کشــور نباشــد. 
گفتم مخصوص ما هم نیست؛ در عراق، در آن برهه  سه چهار 
ساله ای که آمریکایی ها مستقیمًا مســائل عراق را بعد از رفتن 
صّدام بــه عهده داشــتند، ده هــا دانشــمند عراقی ترور شــدند؛ 
گر چنانچه با نبودن صّدام این  آمریکایی ها می دانســتند که ا
دانشمندها باشــند، کشــور را حرکت می دهند، پیش می برند؛ 
]لذا[ شناسایی کردند، دانه دانه دانشــمندها را ترور کردند. در 
جاهای دیگر هم همین جور است؛ انحصار، توّجه کنید! پس 

نخبه در معرض است.« 
آیت اهلل خامنه ای به روش هــای مختلف کنــار زدن نخبگان 
و دانشمندان از جامعه اشــاره می فرمایند: »می خواهم شماها 
توّجــه داشــته باشــید کــه دســتگاه اســتکبار و نظــام ســلطه با 
وجود نخبه در یک کشــور - که مایه  پیشــرفت آن کشور است 
و بزرگ تریــن ثــروت یک کشــور محســوب می شــود - مخالف 
اســت. از هر راهــی بتوانند ســعی می کنند ایــن نخبــه را از این 
کشــور بگیرند: یا بــا ِامحــای فیزیکــی یا بــا ِامحــای فرهنگی و 
نرم افزاری یا بــا بیکار کــردن یا با مشــغول کردن او به مســائل 
شــخصی غیر مرتبط با کشــور و از این قبیل؛ باید به این توّجه 

داشته باشید.«
ایشــان ســپس بــه تبییــن مفهــوم نظــام ســلطه می پردازنــد 
و می فرماینــد: »نظــام ســلطه - کــه در ادبّیــات سیاســی مــا و 
بین المللــی مــا سال هاســت وارد شــده و تعبیــر بســیار قــوی و 

تعاملدوجانبه
در نگاه رهبر معظم انقالب باید تعامل دوجانبه ای میان نخبگان و نظام مدیرّیت کشــور وجود 
داشــته باشــد. از نظر ایشــان معنای این تعامل دوجانبه از ناحیــه  نخبگان این اســت که آن ها 
همه  امکاناِت خودشــان را برای پیشــرفت کشــور به کار بگیرند؛ البّته گاهی به صورت شخصی 
می توانند این کار را انجام دهند، گاهی هم بایســت مجموعه  دولت کمک کند. ایشــان درباره 
نقش نخبه معتقد هســتند که او باید کشــوِر خود را پیش ببرد؛ امکان، اســتعداد و ظرفّیت خود 
را در خدمت کشــورش بگذارد. نقش دســتگاه حکومتــی و نظام مدیرّیتی کشــور هم این اســت 
گر  که خدمات بدهد، موانــع را برطرف بکند، نگــذارد که نخبــه از نقش آفرینی عقــب بماند که ا
نخبــه  از نقش آفرینــی عقب بماند، کشــور عقــب خواهد مانــد. از نظر ایشــان نخبه بایــد تحّرک 
داشــته باشــد، باید پیشــرفت کند، َوااّل ِصرف نخبه بودن کافی نیســت؛ نخبه  متحّرک، نخبه  

پیش رونده، نخبه  فّعال، برای کشور یک ثروت عظیمی است. 

منابعانسانی
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به این که امروز در دنیا ثابت شــده هیچ چیز بــه اندازه  منابع 
گر منابع انسانی قابل توّجه  انسانی در پیشرفت یک کشور تأثیر ندارد، خاطرنشان می سازند: »ا
و خوب بود، کشور پیشــرفت خواهد کرد، َوااّل َفال. پس منابع انســانی یک گنجینه و یک ثروت 
عظیم برای هر کشوری اســت، از جمله کشــور ما.« از نظر ایشــان این گنجینه و ثروت، مثل هر 
ثروت دیگری در معرض چپاول، غارت و تطاول اســت و دشمن درصدد است که این ثروت را از 
چنگ کشور بیرون بیاورد. ایشان اضافه می فرمایند: »البّته این مخصوص ما نیست - در مورد 
کشــور عزیز ما البّته شاید شــّدت بیشــتری دارد - ]بلکه[ دستگاه ســلطه، نظام ســلطه، درصدد 

ج کند.«  است که این ثروت را از چنگ مّلت ها خار
ج کنــد؟ برای  ح این پرســش که دشــمن بــرای چه ایــن ثــروت را خار رهبــر معظم انقــالب با  طر
این که خــودش اســتفاده کنــد؟ این گونه ادامــه می دهند: »نــه، این همــه  قضّیه نیســت. البّته 
گر[ خودش بتواند اســتفاده کند خواهد کــرد، اّما هدف عمده  دیگر او عبارت اســت از انحصار؛  ]ا
دســتگاه ســلطه دنبال انحصار اســت: انحصار علمــی، انحصار فّنــاوری، انحصار داشــته های 

نمی توانید 
در این جنــــگ 
بی تفاوت باشید

محمدرضا  بختیاری
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رســایی اســت - ســردمدارانش کســانی هســتند کــه ابزارهای 
قــدرت را دارند، ]ولــی[ ابزارهای کنتــرل قدرت را ندارنــد. ابزار 
قدرت عبارت اســت از سیاست، رسانه، ســالح، پول، ُپررویی 
– این هــا ابزار قدرت اســت - ابــزار کنترل قدرت عبارت اســت 
از دیــن، اخالق، شــرف؛ کــه ندارند! لذا هــر کاری از دستشــان 
بربیایــد می کنند. نظام ســلطه یعنی تقســیم دنیا به ســلطه گر 
و ســلطه پذیر؛ مدیرانــش هــم این هایــی هســتند کــه گفتــم. 

مراقب نظام سلطه باشید.«
رهبــر معظــم انقــالب در ادامــه بحــث بــه مســئله هویــت ملی 
اشــاره می نماینــد و راه جلوگیــری از فریــب و اغــوای دشــمِن 
نخبگی کشــور را تقویت هوّیت مّلی و تقویت آرمان خواهی در 
مجموعــه  نخبه ها می داننــد. به اعتقــاد ایشــان »هوّیت مّلی 
بایــد در مجموعــه  نخبــه  کشــور تقویت بشــود، باید احســاس 
کنند که ایرانِی مســلمانند، باید افتخار کنند بــه این که ایرانِی 
مســلمانند؛ این باید در آن ها تقویت بشــود؛ بایــد افتخار کنند 
که تتّمه و دنبالــه  یک تاریخ بســیار شــرافتمندانه و باارزشــند؛ 
دانش ما یــک روز دنیا را در تصّرف داشــته، فلســفه  ما یک روز 
برترین فلســفه در دنیــا بوده،  دانشــمندان ما، حقــوق ما، فقه 
ما همین جور؛ مــا دنباله  آن تاریخ هســتیم. البّتــه انقطاع پیدا 
شــده - گفتم که حداقل دویســت ســال انقطاع حاصل شــد - 
لکن بعد از پیــروزی انقــالب، آن حرکت عظیــم تاریخی ادامه 
پیدا کرده و با همه  مشــکالت و با همه  کارشــکنی ها پیشــرفت 
کرده ایــم. افتخــار بایــد بکنیــم؛ هوّیــت مّلــی و آرمان هــا.« 
بــه مســئولیت ســنگین نخبــگان  انقــالب همچنیــن  رهبــر 
اشــاره فرمــوده و می فرماینــد: »بــار ســنگینی بــر دوش شــما 
نخبه هاست. اســتعداد شما و نخبگی شما به شــما مسئولّیت 
می دهــد؛ البّته این مســئولّیت مثل همــه  مســئولّیت ها، مایه  
شــرف و افتخار و عّزت دنیا و آخرت اســت؛ هم در دنیا، هم در 
آخرت ان شاءاهلل سربلند خواهید بود. بدانید! یکی از کارهای 
دشــمن، آرمان زدایی اســت، هوّیت زدایی اســت؛ این یکی از 

کارهاست؛ متوّجه این نقطه  تهاجم دشمن باشید.«

هدفهایبرتر
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تخصــص را مظهــر نخبگــی ذکر 
گونی که  کرده و بــا اشــاره بــه ارزش همــه  تخّصص هــای گونا
برای اداره  کشور و اداره  جوامع بشــری الزم است، خاطرنشان 
می ســازند کــه بــدون هیــچ تردیــدی جامعــه  نخبــگان نبایــد 
ح  ع هدف هــای برتــر را مطر کتفا کنــد. ایشــان موضو به ایــن ا
می فرماینــد: »جامعــه  نخبــگان بایــد متوّجه  هدف هــای برتر 
هم باشــد؛ هدف های برتــری وجــود دارد: فرد نخبــه نباید در 
فضــای تخّصص خــودش غرق بشــود به طوری کــه از فضای 
پیرامونــی، از فضــای جامعــه، از مــردم غفلت پیــدا بکند؛ این 
نباید اّتفــاق بیفتد. نخبــه نباید مســائل انســان ها را فراموش 
کند؛ مســائل عمــده و مهــّم مّلتــش را، اســتقالل را، عدالت را، 
پیشــرفت را، مســائل عمــده  آســیب های اجتماعــی را نبایــد 
فرامــوش کــرد. نخبه نبایــد صرفًا بــه دانشــی کــه در آن نخبه 
گــر چنانچــه شــما کار نخبگــی را زیــر پرچــم  اســت بپــردازد. ا
عدالت خواهــی انجــام بدهیــد، ارزشــش مضاعــف می شــود؛ 
زیــر پرچم اســتقالل مّلــی و هوّیت مّلــی انجام بدهید ارزشــش 

مضاعف می شــود؛ یک جنگ تحمیلی اقتصادی و سیاسی و 
امنّیتی علیه ما در جریان است؛ شما نمی توانید در این جنگ 

بی تفاوت باشید؛ نمی توانید.«
ایشــان در همین زمینــه به یــک واقعــه تاریخی در صدر اســالم 
اشاره می فرمایند: »آن وقتی که آمدند اطراف امیرالمؤمنین)ع( 
را گرفتند کــه حتمًا شــما بیایید خالفــت را قبول کنیــد، فرمود: 
ــِة ِبُوجوِد الّناِصِر َو مــا َاَخَذ اهلُل  »َلو ال ُحضــوُر الحاِضِر َو قیاُم الُحّجَ
گر  ِة ظاِلــٍم َو ال َســَغِب َمظلوم «؛ ا وا َعلــی ِکّظَ  ُیقاّرُ

َ
َعَلی الُعَلمــاِء َااّل

این مسئولّیت ها نبود، من قبول نمی کردم، اّما این مسئولّیت 
ِة ظاِلم«؛  وا َعلی ِکّظَ هســت. چیســت این مســئولّیت؟ »َااّل ُیقاّرُ
ــة« در عربی بــه معنــای زیاده خــواری و افزون خــواری ای  »ِکّظَ
اســت کــه آدم را از کار می انــدازد - البّته این کنایه اســت دیگر، 
خــوردن بــه معنــای غذاخــوردن مــورد نظــر نیســت؛ یعنــی 
برخورداری هــا، یعنــی پــاداش نجومــی، حقــوق نجومــی ... 
این هــا نبایــد باشــد؛ »َو الَســَغِب َمظلــوم« - »َســَغب« یعنــی 
گر نگرانی مــن و دغدغه   گرســنگی - امیرالمؤمنیــن می فرماید ا
مــن دربــاره  مســئولّیت در برابــر زیاده خــواران، ویژه خــواران از 
یک ســو و محرومان از یک ســوی دیگر نبود، قبول نمی کردم؛ 
آن وقت می فرماید: »َو ما َاَخَذ اهلُل َعَلی الُعَلماء«؛ یعنی مسئولّیت 
شــما دانشــمندها فقط درس  دادن و درس  خوانــدن و تحقیق  
 

َ
کردن نیســت؛ یکی از مســئولّیت هایتان هم این اســت که »َااّل

ِة ظاِلٍم َو الَسَغِب َمظلوم.«  وا َعلی ِکّظَ ُیقاّرُ

تصویرسازیدشمن
رهبــر معظــم انقــالب در ایــن دیــدار بــه مســئله  تصویرســازی 
کیــد کردنــد االن یــک جنگ  دشــمن هم اشــاره فرمودنــد و تأ
تبلیغاتــی و رســانه ای بســیار تنــدی علیــه مــا وجــود دارد، 
درســت مثــل جنــگ تحمیلــی. ایشــان در تبیین شــرایط این 
جنــگ فرمودنــد: »در جنــگ تحمیلی، مــا اوایل جنــگ حّتی 
آرپی جــی نداشــتیم؛ آرپی جــی! خــب مقابــل مــا یگان هــای 
بزرگ زرهی آمده بودند صف کشــیده بودند؛ بنده اهواز بودم 
کــه همین طور پشــت ســر هــم یگان هــای زرهــی، لشــکرهای 
زرهی دشمن ]می آمدند[؛ خب این ها ]ســالح[ ضّد تانک الزم 
داشــتند؛ ضّد تانک معمولِی دم دســتِی همه کس اســتفاده کن 
هم آر پی جی اســت، مــا آرپی جی نداشــتیم! ســالح ســازمانی 
ارتش هم نبود؛ حّتی این را نداشتیم. آن وقت دشمن از انواع 
و اقســام تســلیحات برخوردار بود؛ االن هم همان جور شــده. 
االن امکانات تبلیغاتی و رســانه ای  ما در مقابل دشــمن، مثل 
امکانات آن روز ماست در مقابل دشــمن؛ البّته آن روز ما غلبه 
کردیم بر دشــمن، امــروز هم غلبــه خواهیم کرد؛ بــدون تردید 
غلبه خواهیم کرد، اّما وضع این اســت. با آن امکانات وسیع، 
مهم تریــن کاری کــه دشــمن می خواهــد بکنــد تصویرســازی 
غلط از وضع کشــور اســت؛ نه فقط برای اغوای افــکار عمومی 
دنیا، بلکه حّتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشــور؛ 
حّتی داخل خود کشور! یعنی حرف می زنند برای این که بنده 
و جنابعالی کــه خودمان در ایــن فضا داریم تنّفــس می کنیم، 
گر  چیز دیگری فرض کنیم غیر از آن واقعّیتی که وجود دارد. ا
نتوانیم در این جنگ ســهم ایفا کنیم، نخبه نتواند سهم ایفا 

کند، وظیفه اش را انجام نداده است.«   

رهبر معظم انقالب: 
می خواهم شماها 

توّجه داشته باشید 
که دستگاه استکبار 

و نظام سلطه با 
وجود نخبه در یک 

کشور - که مایه  
پیشرفت آن کشور 
است و بزرگ ترین 
ثروت یک کشور 
محسوب می شود- 

مخالف است. از 
هر راهی بتوانند 

سعی می کنند این 
نخبه را از این 

کشور بگیرند؛ یا با 
اِمحای فیزیکی یا 
با اِمحای فرهنگی 
و نرم افزاری یا با 
بیکار کردن یا با 

مشغول کردن او به 
مسائل شخصی غیر 

مرتبط با کشور و از 
این قبیل؛ باید به این 

توّجه داشته باشید
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راهبــــرد

رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در سـخنان اخیرشـان بـا اشـاره بـه تاریـخ توسـعه 
را دلیـل  ایرانـی  بـه اسـتعداد  بـه نخبـگان و بی توجهـی  ایـران، بی اعتنایـی  در 
عقب ماندگـی 200 سـاله كشـورمان از قافلـه علـم دنیـا برشـمردند. ایشـان عـدم 
مطالعـه تاریـخ را یـک آسـیب جامعـه جوان دانسـتند و فرمودند: »یک نکتـه ای را من این جا 
نمی توانـم نگویـم، و آن نگاهـی به گذشـته  تلخ دویست سـاله  كشـور ماسـت. شـما جوان ها 
- به خصوص آن هایی كه در رشـته های علمی و مانند این ها مشـغول كار هسـتید - از این 
كمتـر اّطـالع داریـد؛ چـون معمواًل متأّسـفانه شـماها تاریخ نمی خوانید؛ ما دویسـت سـال از 
قافلـه  علـم دنیـا عقب مانده ایم؛ به خاطر بی اعتنایی به نخبگان و بی اعتنایی به اسـتعداد 

ایرانـی.« متـن تحلیـل ایشـان را مـرور می كنیـم: 

جمعّیت جهان اســت؛ در طــول ایــن دهه های قبــل از انقالب 
هــم تــا حــدودی همین جورهــا بــوده؛ یــک ُخــرده کمتــر، یک 
خرده بیشــتر؛ حدود یــک درصدیم - پــس بنابراین ســهم  ما از 
تالش های مشــترک بشــری باید الاقل یک درصد باشد. تولید 
علــم در آخــر دوران پهلــوی - یعنی آخر این دویســت ســال که 
منتهی می شــود به 1357 کــه انقالب مبارک اســالمی به وجود 
آمده - عبارت اســت از یک دهم درصد؛ در کشــور ما تولید علم 
در ســال 57 که ســال انقالب اســت، عبارت اســت ازیک دهم 
درصد؛ ببینید چقدر ما عقب بوده ایم! این به خاطر بی کفایتی 
حکمرانــان بوده؛ دلیل دیگــری ندارد. حکمرانــان بی کفایت، 
دنیاطلــب، مــاّدی، وابســته، بی عرضــه؛ تکّبــر می فروختنــد، 
تَبخُتــر نشــان می دادنــد، اّمــا تــا کمــر در مقابــل بیگانــه خــم 
می شدند و به فکر مصالح مّلتشان هم نبودند؛ این وضع کشور 
ما ]بود[. حاال ]این[ آمارهای تلخ ]بــوده[؛ البّته به فضل الهی، 
امروز ما بیش از ســهم خودمان در دنیا تولیــد علم داریم، یعنی 
تقریبًا حدود دو برابر سهم خودمان. یعنی ما 1 درصد باید سهم 
تولید علم داشته باشیم، االن تقریبًا 2 درصد است؛ 1.9 درصد 
تولید علم داریم که خب چیز خوبی است. البّته قانع نیستیم، 

بیشتر از این باید سهم داشته باشیم، اّما سهم ما این است.
در بهمن ســال 1313 - این ها را شــما باید توّجه داشته باشید؛ 
شــما جوان هــای خــوب و مؤمــن و اندیشــمند و باهــوش، باید 
از کشــورتان این هــا را بدانیــد - دانشــگاه تهــران، یعنــی اّولین 
دانشــگاه کشــور تشــکیل شــده. 44 ســال بعــد، یعنی در ســال 
1357 کــه قبل از انقالب باشــد، تعداد دانشــجویان کّل کشــور 
150 هزار ]نفــر[ بوده. یک تعــدادی هم به همین نســبت البّته 
غ الّتحصیل شــدند، اّما بعد از آن که کشور 44 سال دانشگاه  فار
داشته، موجودی دانشگاه 150 هزار نفر است! امروز 40 سال از 
انقالب گذشته، موجودی دانشجوی ما بیش از چهار میلیون 
غ الّتحصیل داریــم؛ یعنی ببینید،  اســت؛ چند میلیون هــم فار
دو جور حکومــت و دو جــور نظام، این جاها ]اســت که[ نشــان 
می دهــد خــودش را. ایــن گذشــته تاریک و تلــِخ ماجــرای علم 
و داســتان علم و نخبــگان در کشــور ماســت. نخبه هــا تربیت 
گــر یــک آدمــی هــم مثــل امیرکبیــر پیدا می شــد،  نمی شــدند؛ ا
آن جور پدرش را درمی آوردنــد. در دوران پهلوی ها وضع از این 
بدتر بود، منتهــا ظاهرســازی می کردنــد؛ عقب ماندگی علمی، 
عقب ماندگی فرهنگــی، عقب ماندگی اخالقــی، عقب ماندگی 
سیاســی. باید از جمهوری اســالمی و از انقــالب و از امــام بزرگوار 

سپاسگزار بود به خاطر این حرکت عظیم.
... ما احتیــاج داریم به این کــه از لحاظ علمی پیشــرفت کنیم؛ 
گــر از لحــاظ علمی پیشــرفت نکنیم،  این نیاز قطعی ماســت. ا
تهدیــد دشــمناِن تمّدنی مــا و دشــمنان فرهنگی و سیاســی ما، 
تهدید دائمی خواهد بود؛ آن وقتی این تهدید متوّقف می شــود 
یا خطرش کم می شــود کــه ما از لحــاظ علمی پیشــرفت کنیم. 
بنده بارهــا روی این مســئله تکیه کــرده ام. االن قریب بیســت 
سال است روی این تکیه می کنم و بارها هم این حدیث شریف 
را خوانده ام که »َالِعلُم ُســلطان«؛ علم، قدرت است. از این نظر 
هم نگاه به نخبگان اهمیت پیــدا می کند. نخبگان می توانند 
علم کشور را پیشرفت بدهند و کشــور را به موضع اقتدار و عّزتی 

برسانند که آسیب پذیری هایش کاهش پیدا کند.   

این استعدادی که امروز شما در کشور می بینید، به صورت خلق الّساعه که به وجود نیامده؛ این 
در طول تاریخ بــوده؛ دلیلش هم ]وجــود[ فارابــی و ابن ســینا و خوارزمی و صدها دانشــمند بزرگ 
معروف تاریخی دنیا - نه ما - از ایران اســت. پس این اســتعداد وجود داشــته؛ چرا باید ما در این 
دویست سال اخیر که علم با این سرعت پیشرفت کرده، این جور عقب بمانیم که در دوران اخیر 
قاجار و دوران پهلوی، به یکی از عقب مانده ترین کشــورها از لحاظ دانش روز، ُمّتصف باشــیم؟ 

این گذشته  تلخ بسیار عجیبی است.
توّجــه کنید که مــا تقریبــًا یک درصــد جمعّیــت جهانیــم - جمعّیت کشــور مــا تقریبًا یــک درصد 

گذشته  تلِخ بسیار عجیب

تحلیل رهبر معظم انقالب از دلیل 
عقب ماندگی ایران از علم روز



9آبان     1397  |     مشاره         37

»جوانـان عزیـز! دسـت یافتـن بـه آرزوهـای بـزرگ ملـی، نیازمنـد فکـر روشـن و عـزم 
راسـخ و شـجاعت و اخـالص اسـت، و جـوان مؤمـن كـه مبانـی جمهوری اسـالمی و 
راه امام بزرگوار را عمیقًا پذیرفته است، امیدبخش ترین نیرویی است كه می تواند 
ملت ایران را در رسیدن به آرزوهای بزرگش یاری برساند. نقشه راه برای رسیدن به پیشرفت 

و عدالـت در دهـه چهـارم را فقـط بـا اذعـان بـه این حقیقت می توان ترسـیم كـرد.« 

جامعه اى بســازید کــه به برکت اســالم و زیــر پرچم قــرآن، الگو 
باشــد؛ هم الگو از لحاظ ماّدى و پیشــرفت هاى مــاّدى، هم در 

عین حال الگو از لحاظ معنوّیت و از لحاظ اخالق.«
از میان بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره »جوان مؤمن 
انقالبــی« دســته بندی های متعــددی به دســت می آیــد. این 
موضوع و مترادفات دیگر آن، حجم قابل توجه و البته مغفولی 

داشتند که دو محور عمده اش عبارتند از:
»خطــرات و آفت هایــی کــه جــوان مؤمــن را تهدیــد می کنــد« و 
»وظایف و مســئولیت هایی که جوان مؤمــن انقالبی به عهده 
دارد« ایــن دو محــور، بهانــه ای برای تهیــه دو گــزارش مجزا از 

بیانات ایشان است.

چهخطراتیجوانمؤمنانقالبراتهدیدمیکند؟
1.پشتکردنبهانقالب!

آیا ممکن اســت جوانی مؤمن و انقالبی باشــد و در اثر گذر زمان 
و تغییر شرایط، روزی برســد که آن جوان دیگر مؤمن یا انقالبی 
نباشــد؟ رهبــر انقــالب در اوج رخدادهــای فتنه آمیــز ســال 88 
تعبیری داشــتند به عنوان: »انقالبی فرسوده پشیمان«! دیدار 
دانش آموزان یــک روز پیــش از روز دانش آموز مثل هر ســال در 
حسینیه امام خمینی برگزار شده بود. آن روز رهبر انقالب بیانی 
داشــتند که خیلی زود در افــکار عمومی مرجع ضمیــرش را پیدا 
کــرد: »...صرف نظــر از یک عده انقالبی فرســوده پشــیمان که 
گــون، زندگی راحــت را، ســازش را ترجیح دادند،  به دالیل گونا
یا به ســاز دشــمن رقصیــدن را عیــب ندانســتند، جواِن کشــور، 
کثریت هم جوان هســتند، این انگیزه عمیق را  توده ملت که ا

دارند.«
جالب اســت که یک ســال قبل از انتخابــات ســال 88 فرموده 
بودنــد: »جوان هــاى امــروز مــا، جوان هــاى نســل معاصــر ما و 
جوان هایــی کــه در آینــده خواهنــد آمــد، بداننــد راه انقــالب، 
راهی اســت که احتیاج دارد به عــزم، به ایمان، بــه ثبات قدم. 
بعضی این ثبات قدم را دارنــد، بعضی در بیــن راه برمی گردند؛ 
البته این ها به ضرر خودشان عمل می کنند؛ »فمن نکث فإّنما 
ینکث علی نفســه« آن کســانی که از راه انقــالب برگردند، مثل 

چراجوانمؤمنانقالبی؟
ســؤالی که ممکن اســت به ذهن برســد این اســت که چرا رهبر انقالب این قدر روی این دســته از 
کید دارند؟ آیت اهلل العظمی خامنه ای حداقل دوبار  مردم انقالب اسالمی و مردم ایران، تکیه و تأ

به صراحت به این پرسش پاسخ داده اند:
گهان مثل چشــمه اى  »هرجایــی که مــا به ابتــکار و اســتعداد جوانانمــان تکیه کردیــم، آن جــا نا
جوشــید، شــکوفا شــد؛ در قضایاى مربوط به مســائل هســته اى، در قضایــاى مربوط به مســائل 
گون، در ســّلول هاى بنیــادى، در نانو، در ایــن برنامه هاى صنعتِی  دارویی، در درمان هاى گونا
دفاعــی، هــر جایــی مــا ســرمایه گذارى ]کردیــم [ و بــه ایــن نیــروى جــوان و عالقه منــد و مؤمــن و 
ج نهادیم، کارمــان پیش رفــت؛ خب، به این برســیم.  بااخــالص داخلی تکیــه کردیــم و بــه او ار

مسائل اقتصادى هم همین جور است.«
»این که ما تکیــه می کنیم بــر روى نیروهاى انقالبــی و نیروهــاى متدّین، به خاطر این اســت که 
ما راه طوالنی در پیــش داریم؛ این مّلــت راه طوالنی در پیــش دارد. هدفی که ما بــراى جمهورى 
اســالمی، بر اســاس آموخته هاى عمومی انقالب در نظر گرفتیــم - »ما« که عــرض می کنم، مراد 
این حقیر نیست؛ مراد، مّلت ایران و مسئوالن انقالب است؛ صاحبان انقالب - آن هدف، هدف 
خیلی واالیی اســت. هدف، ایجاد یک جامعه نمونه اســت. شــما می خواهید در محدوده ایران 
عزیز - کــه از لحــاظ جغرافیایی در یک نقطه  بســیار حّساســی از دنیا هم واقع شــده اســت - یک 

که در  هشت خطری 
کمین جوانان است

فرزاد  جهان بین
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کســانی هســتند کــه در تابســتان روزه گرفته انــد و تا اواخــر روز، 
روزه را حفظ می کنند، اما یک ســاعت به غروب، دو ســاعت به 
غروب طاقتشان تمام می شود؛ افطار می کنند. این مثل همان 
کســی اســت کــه از اوِل روز، روزه نگرفتــه اســت. باطــل کــردن 
روزه در هر زمانی از ســاعات روز باشــد، ابطال روزه است. در راه 
گــر پیوســتگی حرکت  گر ثبــات قــدم وجود نداشــت، ا انقــالب ا
وجود نداشت، انســان رابطه اش با انقالب قطع می شود. این 
بی وفایی به انقالب است. همیشه بودند کسانی که به انقالب 
بی وفایــی کردند، دلبســتگی خود را بــه انقالب کــم کردند، به 
انقالب پشت کردند. وصیت امام این است که جوان  ما، مردم 
گــون ما، بــا چشــم واقع بینانه نــگاه کنند.  ما، نســل هاى گونا
اصل، انقالب اســت؛ اشــخاص، اصل نیســتند. انقالبی  بودن 
به حفــظ رابطه خــود و عمل خــود و پیوســتگی خود بــا انقالب 

است.«

     ۲.یأسوناامیدی
وقتــی از بــاال نــگاه کنیــد، دســت دشــمن در ســد کــردن مســیر 
ایــن موتــور محرکــه انقــالب اســالمی خــوب پیداســت. شــاید 
انذارهایشــان  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  کــه  روســت  همیــن  از 
چیزهایــی می گویند کــه در نگاه اول به چشــم کســی نمی آید. 
بــه ریزش هــای انقــالب اســالمی کــه نــگاه کنیــم و مصادیــق 
نــون  نقطــه   از  عــده ای  کنیــم،  بررســی  را  فرسوده  شــده ها 
»نمی شود« منحرف شدند، مأیوس شدند. رهبر فرزانه انقالب 
در دیــدار بــا دانش آموزان دهه شــصت بــه همین نقطه اشــاره 
فرمودند: »جوانان عزیز! دشمن روى شما سرمایه گذاری هاى 
زیادى می کند؛ حواســتان جمع باشــد. عده اى را به بی تفاوتی 
یــأس،  مأیــوس می کنــد.  و  دلســرد  را  عــده اى  و  می کشــاند 
بزرگ تریــن آفت جــوان اســت. جوان هــا بدانند که متأســفانه 
یأس بــه روح جوان زودتــر راه پیــدا می کند؛ همچنــان که امید 
این گونــه اســت. در مقابــل یأســی کــه دشــمن می خواهــد بــه 

جوان ها تلقین و تزریق کند، خودتان را مصونیت بدهید.«
مــن بارهــا از اعمــاق جــان، قلبــم بــراى ایــن جوانــان مؤمــن و 
انقالبــی، ســوخته و گداخته اســت. بارها تأســف خــورده ام که 
چرا باید بــه جوانان به ایــن خوبی، بی اعتنایی شــود!؟ این ها 
هیچ  چیزشــان از آن کســانی که در جاهایی به عنــوان هنرمند 
معروف شده اند، کمتر نیست. در بسیارى از امور، از آن ها خیلی 
هم بهترند. اما به این ها بی اعتنایی می شود. وقتی که انسان 
مطلب را به درســتی کاوش می کند، می بیند سر رشته می رسد 
بــه اراده خباثت آمیــزى در نقطــه اى! مســئولین هــم متوجــه 

نیستند.

     3.منزویشدن
کــه  دهــه ای  در  و  رهبــری  ابتدایــی  ســال های  همــان  در 
راســت روشــنفکری علیــه هنرمنــدان  جریان هــای چــپ و 
انقالبــی از جنــگ برگشــته، از هیچ اقدامــی دریــغ نمی کردند، 
یک فراز بلنــد از کلمــات ایشــان در دیــدار کارگــزاران فرهنگی 
وقت درد دلی ماندگار اســت: »از کارهاى دشــمن این شــد که 
این مجموعه هــاى مؤمن را منــزوى کند. جــوان، بی تجربه 
اســت. به مجــرد این که ببیند در یک دســتگاه رســمی کشــور 

مثــاًل در یــک مرکــز فرهنگی کشــور دو نفــر بــه او اخــم کردند، 
بــه او بی اعتنایی کردنــد، او را تحقیــر کردنــد؛ در حرکتش اثر 
می گذارد و او را کند می کند. یا مثاًل وقتی ببیند که در مجالت 
به اصطالح ادبــی و هنرى کشــور، چهره هاى مخالــف با این 
روش و خــط را، بــزرگ می کننــد، برجســته می کننــد، تعریــف 
می کننــد، ایــن جــوان دلــش آب می شــود و روحیــه اش را از 
کزى  دســت می دهــد. وقتــی یــک فیلمســاز، اثــرش را بــه مرا
می بــرد کــه می تواننــد از او اســتفاده کننــد و کارى کننــد کــه 
بتواند کارش را ادامه دهد؛ اما بــا بی اعتنایی به او می گویند: 
»نه آقا؛ ما این را قبول نداریــم. این طورش را قبول نداریم«، 
و بعد در همان حال ببیند انواع و اقسام کارهایی که از لحاظ 
نشانه های هنرى از کار او کمتر اســت، اما چون مایه اسالمی 
نــدارد مــورد قبــول آن هاســت؛ ایــن جــوان به خودى خــود، 

منزوى و ناامید خواهد شد.«

     ۴.رفتارتکفیری
یکــی از زنهارهــای رهبــر انقــالب خطــاب بــه جوانــان مؤمن 
انقالبــی ایــن بود کــه تکفیــر و متهــم کــردن را به نفــع منطق 
محکم نقادی کنار بگذارنــد. »من در مورد تذّکــرات معتقدم 
باید با منطق محکم و با بیان روشــن، نقطه نظرات صحیح 
را ارائه بدهنــد. با تهمت زنــی و جنجال آفرینــی، بنده موافق 
نیســتم؛ با تکفیر کردن و متهم کردن ایــن و آن، بنده موافق 
نیســتم. اعتقــاد من این اســت کــه مجموعــه انقالبی کشــور 
-که بحمــداهلل تعداد بی شــماری از آن ها در بیــن جوان های 
مــا،  بــزرگان  مــا،  اســاتید  مــا،  بیــن صاحب نظــران  در  مــا، 
تحصیل کرده هــای مــا حضــور دارنــد -می تواننــد بــا منطــِق 
محکــم وارد میــدان شــوند، نّقــادی کننــد. نقاط ضعــف را و 
خ ما مســئولین بکشــانند. گاهی می شــود  نقــاط منفی را بــه ر

وقتی از باال نگاه 
کنید، دست دشمن 
در سد کردن مسیر 
این موتور محرکه 

انقالب اسالمی 
خوب پیداست. شاید 
از همین روست که 

آیت اهلل خامنه ای 
در انذارهایشان 

چیزهایی می گویند 
که در نگاه اول به 

چشم کسی نمی آید. 
به ریزش های 

انقالب اسالمی که 
نگاه کنیم و مصادیق 

فرسوده  شده ها 
را بررسی کنیم، 

عده ای از نقطه  نون 
»نمی شود« منحرف 
شدند، مأیوس شدند
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که مسئول متوّجه نیســت در متن جامعه چه می گذرد، اّما آن 
جوان در متن جامعه است، او می فهمد.«

     ۵.افراطوتفریط
از دیگــر هشــدارهای رهبــر انقــالب کــه مخاطب اولــش طالب 
کــردن بــه  انقالبــی بوده انــد، پرهیــز از افراطی گــری و اهانــت 
دیگران اســت: »مبادا حرکــت انقالبی جورى باشــد که بتوانند 
تهمت افراطی گرى به او بزنند. از افراط و تفریط بایستی پرهیز 
کــرد. جوان هــاى انقالبــی بداننــد همان طــور کــه کناره گیــرى 
و ســکوت و بی تفاوتــی ضربــه می زنــد، زیــاده روى هــم ضربــه 
گــر آن چیــزى کــه  می زنــد؛ مراقــب باشــید زیــاده روى نشــود. ا
گزارش شــده اســت که به بعضی از مقدســات حوزه، به بعضی 
از بزرگان حوزه، به بعضی از مراجع یک وقتی مثاًل اهانتی شده 
باشــد، درســت باشــد، بدانیــد این قطعــًا انحــراف اســت، این 

خطاست. اقتضاى انقالبی گرى، این ها نیست.«

     ۶.نفوذدشمن
در ســال های ابتدایــی دهــه هفتــاد و در دورانی که انقــالب در 
حال پیدا کردن تجربه جدیدی بود، عده ای با خلق وضعیتی 
مشابه ظاهر مؤمن و حزب اللهی، اقدام به مشوه کردن فضای 
افــکار عمومــی می کردند. این دســته بــا راه انداختــن جریانات 
بدلی با تابلــوی امر بــه معــروف و نهــی از منکر کارهــای خالف 
قانون و شــرعی را ســازمان دهی می کردند که یک هدف بیشتر 
نداشــت. آیت اهلل خامنــه ای در جمع فرماندهــان گردان های 
عاشــورا کــه نمونــه تــازه ای از تشــکل در نیــروی مقاومــت بود 
فرمودنــد: »جــوان حزب الّلهــی هــم بایــد باهــوش باشــد. باید 
چشــم هایش را باز کند و نگذارد کســی در صفــوف او رخنه کند 
و به  نام امــر به معــروف و نهی  از منکر، فســادى ایجــاد کند که 

چهره حــزب اهلَلّ را خــراب کنــد. باید مواظــب باشــید. این، به 
عهــده خودتــان اســت. مــن یقیــن دارم - و تجربه هــاى ایــن 
چندســال هم نشــان داده - تا نیروهــاى مؤمــن و حزب اّللهی 
براى انجــاِم کارى به میــدان می آیند، یک عــّده عناصر بدلی 
و دروغین، بــا نام این ها در گوشــه اى فســادى ایجاد می کنند 
تا ذهن مســئولین را نســبت به نیروهاى مؤمن و حزب اّللهی و 
مردمی چرکین کنند. مواظب باشــید. مســئله امر به معروف و 

نهی  از منکر، مثل مسئله نماز است. یاد گرفتنی است.«

     ۷.ظلمبهدیگران
آیت اهلل خامنه ای در نماز جمعــه چهارده خــرداد 89 و در حرم 
امام راحل هشدار محکمی به جوانان مؤمن دادند. هشداری 
کــه فقــط جنبــه اخالقــی نداشــت. یــک امــر حکومتــی بــود: 
»جوان هاى انقالبی و مؤمن و عاشق امام، که حرف می زنند، 
می نویسند، اقدام می کنند؛ کاماًل رعایت کنید. این جور نباشد 
که مخالفت با یک کســی، ما را وادار کند که نسبت به آن کس 
از جاده  حق تعدى کنیــم، تجاوز کنیم، ظلم کنیــم؛ نه، ظلم 

نباید کرد. به هیچ کس نباید ظلم کرد.«

     ۸.انقالبیمنفیشدن!
آخریــن فــراز ایــن گــزارش بــه یکــی از بدیع تریــن تعبیرهــای 
زمــره  در  کــه  تعبیــری  دارد.  اختصــاص  انقــالب  رهبــر 
ادبیات ســازی های راهبــردی انقالب اســالمی قابــل بحث و 
فحص اســت. نیــازی بــه توضیــح نیســت. »انقالبــِی منفی« 
شدن یکی از آفت هایی است که جوان مؤمن انقالبی را تهدید 
می کند. »ما از اّوِل انقالب دوگونه انقالبی داشتیم و انقالبّیون 
ما دوگونــه نقش ایفا کردنــد. بعضــی از انقالبّیــون، انقالبّیوِن 
مثبت بودند؛ بعضی از انقالبّیــون هم انقالبّیون منفی بودند. 
در اوایل انقالب، انقالبِی منفی به آن انقالبی اى می گفتیم که 
از میدان کار و تالش و حرکت، آن جایی که دردســرى داشت، 
عقــب می کشــید. انقالبــی بــود، امــا انقالبــِی وجاهت طلب و 
راحت خــواه؛ انقالبــی اى کــه می گفــت مــن مبــارزه ام را قبــل 
کنــون دیگــر می خواهــم احتــرام شــوم.  از انقــالب کــرده ام، ا
بنابراین، چنین کسانی به میدان خطر و دردسر و آن جایی که 
چهار نفر آدم از انسان گله مند می شوند، وارد نمی شدند. یک 
عّده هم انقالبِی مثبت بودنــد. حاضر بودند آبرویشــان را هم 
ج کننــد. آن جایی که فکــر می کردند وجودشــان می تواند  خر
گــر جبهه بود، یک  کمکی بکند، با همــه وجود حاضر بودند. ا
گر میدان فرهنگی یا سیاسی  گر دانشگاه بود، یک طور؛ ا طور؛ ا
بــود، وارد میــدان می شــدند. انقالبِی منفــی، خــودش را از کار 
گر یک وقــت کارى هــم به دســتش افتاد،  کنار می گیــرد؛ امــا ا
مثــل آدم هایــی کــه هیــچ کارى در دستشــان نیســت، حالت 
منفی بافی و شــکل اپوزیســیون به خودش می گیــرد؛ کأّنه در 
گر هیچ کاره  هیچ کارى مسئولیت ندارد! انقالبِی مثبت حّتی ا
هم باشد، خودش را مســئول ترین افراد می داند و وارد میدان 
می شــود. من می خواهــم به شــما عرض کنــم: عزیــزان من! 
جوانان! انقالبِی  مثبت باشید. دانشگاه باید انقالبّیون مثبت 
پرورش دهــد؛ این ملــت و ایــن تاریخ بــه شــما نیــاز دارد؛ باید 

خودتان را آماده کنید.«  

مقام معظم رهبری: 
ما از اّوِل انقالب 
دوگونه انقالبی 

داشتیم و انقالبّیون 
ما دوگونه نقش ایفا 

کردند. بعضی از 
انقالبّیون، انقالبّیوِن 
مثبت بودند؛ بعضی 

از انقالبّیون هم 
انقالبّیون منفی 

بودند. در اوایل 
انقالب، انقالبِی منفی 

به آن انقالبی ای 
می گفتیم که از 

میدان کار و تالش 
و حرکت، آن جایی 

که دردسری داشت، 
عقب می کشید. 

انقالبی ای که 
می گفت من 

مبارزه ام را قبل 
از انقالب کرده ام، 

اکنون دیگر 
می خواهم احترام 

شوم
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راهبــــرد

محـور  در  ببینـد  بایـد  دریابـد،  را  خـود  مأموریـت  بخواهـد  ایرانـی  جـوان  اگـر 
مختصاتـی بـا دو محـور عمـودی و افقـی »ایمـان« و »انقـالب اسـالمی« در كجـا 
ایسـتاده اسـت؟ آنچه روشـن اسـت، این كه »وظیفه شناسـی« و »عمل مبتنی بر 
آن« بیـش از آن كـه مسـئله ای انتزاعـی و نوعـی باشـد، یـک واقعیـت عینی و مصداقی اسـت؛ 
یعنـی مأموریـت و وظایـف هـر كسـی و هـر جوانـی بـا جـوان دیگـر بـه فراخـور زندگـی و حیات 
آن ها تفاوت دارد. اما این نکته كه رهبر معظم انقالب اسالمی همزمان با وضعیت و شرایط 
امـروز از جوانـان كشـورش توقـع افزون تـری دارد، به هیچ اسـتدالل و دلیلی نیاز نـدارد. كافی 
اسـت میـزان مخاطـب قـرار دادن، دفـاع  كردن، حمایت  كـردن و مطالبات ایشـان از جوانان را 

از این جـا ببینید.
بـا ایـن همـه، در ایـن نوشـتار و صرف  نظـر از همـه مصادیـق و نمونه هـای متعـددی كـه در 
طول چند دهه گذشته در بیانات و پیام های رهبر انقالب وجود دارد، كوشیده ایم برخی از 
برجسـته ترین و مغفول ترین »وظایف جوان مؤمن انقالبی« را فهرسـت كنیم. ۱2بند پیش 
رو آن قدر صریح و روشـن هسـت كه نیازی به توضیح و تبیین نداشـته باشـد؛ با این وجود و 

بـه فراخـور هـر فراز، نکاتـی را نیز توضیحًا اضافـه كرده ایم. 

     1.با»تقویتارتباطباخدا«برمحیطخوداثر
بگذاریدنهبا»سیاسیکاری«

یکــی از جذاب تریــن و پرنکته تریــن بیانــات رهبــر معظــم 
رقــم می خــورد.  دانشــجویان  در جمــع  انقــالب  همــواره 
اردیبهشــت مــاه ســال 1377 در پایــان دیــدار معظم لــه بــا 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران و در جلســه  پرســش و پاســخ 
دانشــجویی، ایشــان این ســؤال را که: شــما چه توقعی از ما 
دارید و جوانان دانشجوی مؤمن به اسالم و انقالب اسالمی 
چه وظیفــه ای دارنــد؟ این طــور پاســخ دادند: »شــخصیت 
معنوی خــود را ارتقــا بدهید و بکوشــید کــه با ایمــان خود بر 

مجموعه های پیرامون خود اثر مثبت بگذارید.«
»بــه نظــر مــن، جوانــان انقالبــی دانشــگاه - چــون بحــث 
کننــد خــوب درس بخواننــد.  دانشــجو را داریــم - ســعی 
خوب فکر و معرفتشــان را باال ببرند. ســعی کننــد در محیط 
خودشــان اثــر بگذارنــد. فعــال باشــند، نــه منفعــل. روى 
محیط خودشــان اثــر فکــرى و روانــی بگذارند. این شــدنی 
مجموعــه  می توانــد  اوقــات  گاهــی  جــوان  یــک  اســت. 
پیرامونــی خــودش را - کالس را، اســتاد را و حتــی دانشــگاه 
را - تحت تأثیر شــخصیت معنوى خودش قــرار دهد. البته 
ایــن کار بــا سیاســی کارى بــه  دســت نمی آیــد؛ بــا معنویــت 
به دســت می آیــد، بــا صفــا بــه  دســت می آید، بــا اســتحکام 
رابطه با خدا به  دســت می آید. عزیزان من! رابطــه با خدا را 
جدى بگیرید. شــما جوانید؛ بــه آن اهمیت بدهیــد. با خدا 
حرف بزنید. از خدا بخواهید. مناجات، نمــاز - نماز با حال 
و بــا توجه - براى شــما خیلــی الزم اســت. مبادا این هــا را به 

حاشیه برانید.«

کار فرهنگی را  
گسترش بدهید  

وظایف جوان مؤمن انقالبی 
برای پیشرفت کشور چیست؟
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منکرراترکنکنید      ۲.امربهمعروفونهیاز
شــاید نقطــه  تالقــی »ایمــان بــه اســالم« و »انقالبــی بــودن« 
جــوان، امــر واجــب، امــا فراموش شــده و مهجــور »امــر بــه 
معروف و نهی از منکر« باشــد. رهبر انقــالب در این خصوص 
فرموده انــد: »دشــمن از راه اشــاعه  فرهنــگ غلــط - فرهنگ 
فســاد و فحشــا - ســعی می کند جوان های مــا را از مــا بگیرد. 
کاری کــه دشــمن از لحــاظ فرهنگــی می کنــد، یــک »تهاجم  
گفــت یــک »شــبیخون فرهنگــی«،  فرهنگــی«، بلکــه بایــد 
یــک »غــارت فرهنگــی« و یک »قتــل عــام فرهنگی« اســت. 
امروز دشــمن ایــن کار را بــا مــا می کند. چــه کســی می تواند از 
ایــن فضیلت ها دفــاع کند؟ آن جــوان مؤمنی کــه دل به دنیا 
نبســته، دل به منافع شــخصی نبســته، می تواند بایستد و از 
فضیلت ها دفاع کند. کســی که خودش آلوده و گرفتار اســت 
که نمی توانــد از فضیلت هــا دفاع کنــد! این جــوان بااخالص 
کنــد. ایــن جــوان، از انقــالب، از اســالم، از  می توانــد دفــاع 
فضایل و ارزش های اسالمی می تواند دفاع کند. لذا، چندی 
پیش گفتم: »همه امر به معروف و نهــی از منکر کنند.« اآلن 
هم عــرض می کنــم: نهــی از منکــر کنیــد. این واجب اســت. 
این مســئولیت شــرعی شماســت. امروز مســئولیت انقالبی و 

سیاسی شما هم هست.«

     3.تاریخمعاصررابخوانید
کــه  »جایــی  از  درســت  فهــم  بــه  رســیدن  راه  مهم تریــن 
ایســتاده ایم«، مطالعــه تاریــخ اســت. مــرور تحلیلــی تاریخ و 
شــناخت افــراد و جریان هــای تاریخــی بیــش از آن کــه بــرای 
حســرت خــوردن از دســت داده ها یــا تحســین پیروزی های 
آن باشــد، برای فهم رفتــار و تصمیم درســت وضعیــت امروز 
ماســت. آیت اهلل خامنه ای بارهــا و در نوبه هــای مختلف به 
این گونه  خواندن و مطالعه تاریخ توصیه و ســفارش کرده اند 
و خــود نیز در خطبه هــای نماز جمعــه و دیگر بیاناتشــان و به 
فراخور بحث، به مواردی از این دســت اشــاره داشته اند. لذا 
نگرانی از بی اطالعــی جوان مؤمن انقالبی از تاریخ 200 ســال 
گذشته، مطالبه ای جدی و جزئی از فهرست وظایف اوست: 
»نمی دانــم آیــا جوانان نســل مــا و نســل انقالبــی، تاریخچه 
این صدوپنجاه، دویســت ســال را درســت خوانده انــد یا نه؟ 
من همه دغدغه ام این اســت کــه جوان انقالبی امــروز نداند 
ما بعــد از چــه دورانــی امــروز در ایران مشــغول چنیــن حرکت 
عظیمــی هســتیم. تاریخچــه ایــن صدوپنجــاه، دویســت 
ســال اخیــر از دوران اواســط قاجــار بــه ایــن طــرف؛ از دوران 
جنگ هــاى ایــران و روس به این طــرف را بخوانیــد و ببینید 

چه حوادثی بر این کشور گذشته است.«

فرهنگیراگسترشبدهید      ۴.کار
بیانات رهبر انقالب در حرم مطهر رضوی همیشــه راهبردی 
و کالن اســت. یکــی از دســتورهای ایشــان ایــن بــود کــه کار 
فرهنگــی را جــدی بگیریــد و آن را محکــم ادامــه بدهیــد: 
»مــن می خواهــم بگویــم آن جوان هایــی کــه در تهــران، در 
گون، در استان های مختلف، در خود مشهد،  شهرهای گونا
در بســیاری از شــهرهای دیگــر کار فرهنگــی می کنند بــا اراده 

خودشــان، با انگیــزه خودشــان - کارهای بســیار خوبی هم 
از آن ها ناشی شــده اســت که از بعضی از آن ها را ما بحمداهلل 
اطالع پیــدا کرده ایــم - کار را هرچــه می تواننــد به طور جدی 
دنبال کنند و ادامــه بدهنــد. بدانند که همین گســترش کار 
فرهنگــی در بین جوان هــای مؤمــن و انقالبی، نقش بســیار 
زیادی را در پیشــرفت این کشــور و در ایســتادگی ما در مقابل 

دشمنان این ملت ایفا کرده است.

     ۵.نظامسلطهراتحلیلکنید
پیام هــای رهبــر انقــالب بــه تشــکل های دانشــجویی دو 
مشــخصه  جالــب دارد؛ اول این کــه معمــواًل خیلــی طوالنــی 
نیســت و دیگر آن که بسیار کاربردی اســت. ایشان در پیامی 
شــفاهی بــه تشــکل های دانشــجویی انقالبــی فرموده انــد: 
»نظام ســلطه را با تمام ابعاد و الیه هایش بشناسید و اهداف 
و راهبردهــای واقعــی آن را تحلیــل کنید و بــرای رویارویی با 
آن، تمام ظرفیت های خودتان را به کار گیرید و در این مسیر 

به وعده های خداوند اطمینان داشته باشید.«

     ۶.بامشکالتبسازید
بعضی هــا کار بــه ســنگ کــه می خــورد، مأیــوس می شــوند. 
در تاریــخ ایــن انقــالب  مؤمنیــن انقالبــی ای بوده انــد کــه از 
جایــی بــه بعــد دلســرد شــده اند و مشــکالت راه شــعله شــور 
انقالبــی را در دلشــان فروکاســته اســت. مأیــوس شــده اند و 
صحنــه را تــرک کرده انــد. در این بیــن باید توجه داشــت که 
دایره  »جوان مؤمن انقالبی« وســیع تر از قشــر دانشجوست. 
بخــش مهمــی از ایــن طیــف مهــم را طلبه هــا و روحانیــون 
تشــکیل می دهند. رهبــر معظم انقــالب در ســال 1389 و در 
جریان ســفر مهمشــان به قم، موارد کوتاه و کاربردی مهم و 
سنگینی را بیان نمودند: »انقالبی باید بصیر باشد، باید بینا 
باشد، باید پیچیدگی هاى شرایط زمانه را درک کند. مسئله 
این جــور ســاده نیســت کــه یکــی را رد کنیــم، یکــی را اثبات 
کنیم، یکــی را قبول کنیم. این جورى نمی  شــود. باید دقیق 
باشــید. باید شــور انقالبی را حفظ کنید. باید با مشکالت هم 
بســازید. باید از طعــن و دّق دیگران هم روی گردان نشــوید، 
اما باید خامــی هم نکنیــد. مراقب باشــید. مأیوس نشــوید. 
در صحنــه بمانیــد، امــا دقــت کنیــد و مواظــب باشــید رفتــار 
بعضــی از کســانی که به نظر شــما جــاى اعتراض دارد، شــما 
را عصبانــی نکنــد، شــما را از کــوره در نبــرد. رفتــار منطقــی و 
عقالیی یــک امر الزم اســت. البته این را هم بــه همه توصیه 
کنیم که نیروهــاى انقالبی را متهــم به افراطی گــرى نکنند. 
بعضــی هم این جورى دوســت دارنــد عنصر انقالبــی، جوان  
انقالبــی، طلبــه انقالبــی، فاضــل انقالبــی، مــدرس انقالبــی 
در هر ســطحی از ســطوح را متهم کنند بــه افراطی گرى؛ نه، 
این هم انحرافی است که به دست دشــمن انجام می گیرد. 

واضح است. پس نه از آن طرف، نه از این طرف.«

     ۷.بههیچکسظلمنکنید
ســال 1389 کــه فتنــه  اوج گرفتــه بــود، آنــان  کــه در میــدان 
غبارگرفته جنــگ نرم، شمشــیر بصیرت در دســت داشــتند، 

پیام های رهبر 
انقالب به تشکل های 

دانشجویی دو 
مشخصه  جالب دارد؛ 

اول این که معمواًل 
خیلی طوالنی نیست 
و دیگر آن که بسیار 

کاربردی است. 
ایشان در پیامی 

شفاهی به تشکل های 
دانشجویی انقالبی 
فرموده اند: »نظام 
سلطه را با تمام 

ابعاد و الیه هایش 
بشناسید و اهداف 

و راهبردهای واقعی 
آن را تحلیل کنید و 

برای رویارویی با 
آن، تمام ظرفیت های 

خودتان را به کار 
گیرید و در این 

مسیر به وعده های 
خداوند اطمینان 

داشته باشید.«
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جوانانــی بودند کــه رهبــر انقالب اســالمی آن هــا را »افســران 
کــه ســرش را بــه  جــوان« خطــاب می کــرد. رزمنــده جوانــی 
خدا عاریــه داده و بــه میــدان رزم آمده بــود، دســتور مهمی از 
فرمانده کل قوا گرفت؛ »مراقب باشید به کسی ظلم نشود«: 
گــون... کار  آن جوان هایی کــه در تهران، در شــهرهای گونا
فرهنگی می کنند بــا اراده خودشــان، با انگیزه  خودشــان... 
کار را هرچــه می تواننــد به طــور جــدی دنبــال کننــد و ادامــه 
کــه همیــن گســترش کار فرهنگــی در بیــن  بدهنــد. بداننــد 
را در  زیــادی  نقــش بســیار  انقالبــی،  و  جوان هــای مؤمــن 
پیشرفت این کشور و در ایســتادگی ما در مقابل دشمنان این 

ملت ایفا کرده است.

نگهدارید      ۸.پرچمگفتمانعدالتخواهیراباال
عدالت خواهی فقط نام یک ســال یــا مأموریتــی محدود به 
یک دوره خاص نیســت؛ بلکه شــأن جــوان مؤمــن انقالبی 
اســت. ایــن را رهبــر انقــالب در یکــی از دیدارهــای مهــم 
دانشجویی فرمودند؛ دیدار با اســاتید و دانشجویان شیراز. 
حجم توضیح و تبیین معظم له در این فراز برای چیســتی و 
چگونگی عدالت طلبی، به شــدت راهگشا و عملیاتی است: 
»یک لحظه از درخواســت و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید. 
این شأن شماست. جوان و دانشجو و مؤمن  شأنش همین 
اســت که عدالــت را بخواهد. پشــتوانه این فکر هــم با همه 
وجود، خودم هســتم و امــروز بحمداهلل نظام هســت. البته 
تخلفاتــی هم ممکن اســت انجــام بگیــرد؛ شــما زرنگی تان 
این باشــد: گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنیــد، اما انتقاد 
شــخصی و مصداق ســازى نکنیــد. وقتــی شــما روى یــک 
کــرده  مصــداق تکیــه می کنیــد، اواًل احتمــال دارد اشــتباه 
باشــید؛ من می بینم دیگر. من مواردى را مشــاهده می کنم 
گــون - که  - نــه در دانشــگاه، در گروه هــاى اجتماعی گونا
روى یک مصداق خاصی تکیه می کنند؛ یا به عنوان فساد، 
یــا به عنوان کجــروى سیاســی، یا بــه  عنوان خــط و خطوط 

غلــط. مثــاًل بنــده اتفاقــی از جریــان اطــالع دارم و می بینــم 
این جورى نیست و آن کســی که این حرف را زده، از قضیه 
اطــالع نداشــته اســت. بنابرایــن وقتــی شــما روى شــخص 
و مصــداق تکیــه می کنیــد، هــم احتمــال اشــتباه هســت، 
هم وســیله اى بــه دســت می دهید بــراى این کــه آن زرنگ 
قانون داِن قانون شــکن - که من گفتــه ام قانون دان هاى 
کنــد - بتواند علیه شــما اســتفاده کند.  قانون شــکن خطرنا
گــر یک  شــما از دادســتان چــه گلــه اى می توانیــد بکنیــد؟ ا
نفرى به  عنوان مفترى یک شخصی را معرفی کند و بگوید 
آقــا او ایــن افتــرا را به مــن زده، خــوب شــأن آن قاضــی این 
گر این افتــرا گفته  نیســت که برود دنبــال ماهیت قضیــه. ا
شده باشــد، زده شــده باشــد، ماده  قانونی آن قاضی را ملزم 
به انجام یک کارى می کند؛ لــذا نمی توانیم از او گله کنیم. 
شــما زرنگی کنیــد، شــما اســم نیاوریــد، شــما روى مصداق 
تکیه نکنید. شــما پرچــم را بلند کنیــد. وقتی پرچــم را بلند 
کردید، آن کســی که مجرى اســت، آن کســی که در محیط 
اجرا می خواهد کار انجام دهد، همه حســاب کار خودشان 
را می کنند. آن کســی هم که فریاد مربوط بــه محتواى این 
پرچم را بلنــد کرده، احســاس دلگرمــی می کنــد و کار پیش 
خواهــد رفــت. بنابرایــن بــه نظــر مــن مشــکلی در کار شــما 
نیســت. شــما جوان هاى  مؤمنی هســتید کــه انتظــار هم از 
شــما همین است. هر شــعار خوبی که داده می شــود، بعد از 
اتکال به خــداى بزرگ کــه همه دل هــا و زبان هــا و اراده ها 
دســت اوســت، تکیه بــه شــما جوان هاســت، امید به شــما 

جوان هاست. این را بدانید.«

ع!      9.زودرنجیممنو
یکی از فرق هــای جوانان مؤمــن انقالبی با پیــران طریقت 
آیــت اهلل  اســت.  زودرنجــی  و  بی صبــری  در  انقــالب، 
خامنه ای در جمع دانشــجویان شــیراز مثل پدری مهربان 
فرمودنــد: »شــما جوانیــد و تــازه از راه رســیده و بی صبــر! 

عدالت خواهی فقط 
نام یک سال یا 

مأموریتی محدود 
به یک دوره خاص 

نیست؛ بلکه شأن 
جوان مؤمن انقالبی 
است. این را رهبر 

انقالب در یکی 
از دیدارهای مهم 

دانشجویی فرمودند؛ 
دیدار با اساتید و 

دانشجویان شیراز. 
حجم توضیح و 

تبیین معظم له در 
این فراز برای 

چیستی و چگونگی 
عدالت طلبی، 

به شدت راهگشا و 
عملیاتی است
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همــه اش خــوب اســت، جــز ایــن بی صبــری: »وفــا کنیم و 
مالمت کشــیم و خــوش باشــیم  / کــه در طریقت مــا کافرى 
همیــن  برویــد.  کار  دنبــال  نرنجیــد؛  رنجیــدن...  اســت 
مطلــب را عینــًا خطاب بــه آن بــرادر عزیــزى که بــه  عنوان 
نماینــده جامعــه اســالمی، بســیار متیــن و شــیوا مطالبــی را 
بیان کردند، عرض می کنم. ایــن حرف ها، حرف هاى دل 
ماســت، منتها فرق ما و شــما این اســت که ما بر اثــر تجربه  
روزگار فهمیده ایــم کــه یــک مقــدارى باید انســان تحمل و 
صبر کند، شما جوانید و تازه از راه رسیده و پرشور و بی صبر! 
همه اش خوب اســت، غیر از این بی صبرى. البته این هم 
عالج نــدارد. نه این کــه بخواهــم بگویم خیلی عــالج دارد؛ 
نه، ما خودمان هم این دوره  شما را گذرانده ایم، می دانیم 
چه جــورى اســت؛ ولــی باالخــره می خواهم ایــن را به شــما 
بگویم که همه این چیزهایی که شــما گفتید و شــعارش در 
این کشور داده شده، به حول و قوه الهی و بإذن اهلل تحقق 

پیدا خواهد کرد.«

     10.بامعنویاتبنیهدینیوانقالبیخودراقوی
کنید

کارکــردن انــرژی می خواهــد، امــا بــرای جنگیــدن بیــش از 
گــر روی ُبــردار »انقالبــی  انــرژی، بایــد بنیــه داشــت. جــوان ا
بودن« اعتال یافته باشــد، اما روی جنبه های دینی و معنوی 
کار نکــرده باشــد، نمی توانــد مصــداق جــوان مؤمــن  خــود 
انقالبــی باشــد. قیــد »ایمــان« هــم مثــل قیــد انقالبــی بودن 
دائمــًا تقویت می خواهــد: »نقش معنویت را نباید دســت کم 
گرفت. بــا توجه بــه خدا و تقــرب به خدا، با توســل بــه دامان 
قــدس الهــی و ذیــل عنایــت الهــی می تــوان خیلــی کارهــاى 
دشــوار را انجــام داد. شــماها جوانید. شــما بــا ما فــرق دارید. 
ایــن را به شــما بگویــم، شــما خیلــی از این جهــت جلوتــر از ما 
ک، نورانی، بی تعلــق، بی آالیش،  هســتید. دل هاى شــما پا
مثل یــک آیینــه  روشــن، بالفاصلــه نــور را منعکــس می کند. 
آلوده نشــده اید؛ ایــن را قــدر بدانید. با خــداى متعــال رابطه 
برقــرار کنیــد. بــا نمــاز، بــا نافلــه، با تــالوت قــرآن، بــا دعــا، با 
صحیفه ســجادیه. این صحیفه ســجادیه پر از معارف دینی 
اســت. با این کار بنیه دینی و انقالبی  خودتــان را هم محکم 

می کنید.«
را  بنیــادى  ســلول هاى  مســئله  همیــن  کــه  روزى  »آن 
جوان هاى مــا داشــتند دنبال می کردنــد و کشــف می کردند، 
خــدا رحمــت کنــد، مرحــوم مهنــدس کاظمــی - رئیــس این 
مؤسســه رویان - آمــده بود با همــان جمع پیش مــن گزارش 
می داد. گفت من تلفن کــردم که ببینم مهنــدس جوانی که 
مشــغول تعقیب این قضیه بود، کار را به کجا رسانده -چون 
مثاًل دیــروز گفته بود که فــردا کار را تمام می کنیــم - خانمش 
بود، گوشــی را برداشــت و گفت آقاى مهنــدس آن نقطه  آخر 
را توانســته پیدا کنــد و افتاده به ســجده، دارد گریــه می کند. 
وقتی مرحــوم مهنــدس کاظمی ایــن قضیــه را می گفت، هم 
خودش گریــه اش گرفت، هــم آن جوان کــه در مجلس بود، 
گریــه اش گرفــت. بنــا کردند گریــه کــردن. نقــش معنویت را 

دست کم نباید گرفت.«

11.بتهایعلومانسانیراپرستشنکنید
یکی از خطراتی کــه جوانان مؤمــن انقالبی را تهدیــد می کند، 
»بت پرســتی« اســت! بت هــای غربــی علــم. گمان نشــود که 
مخاطب ایــن وظیفــه آن دســته از جوانانند که علوم انســانی 
خوانــده یــا می خواننــد، مگر علــوم پایه، مهندســی و پزشــکی 
بی نیاز و بدون پشــتوانه علوم انســانی رشــد کرده انــد؟ بدون 
کار وظیفــه  هیــچ تعــارف و اهمالــی و بــا قیــد این کــه »ایــن 
»امــروز  فرموده انــد:  جوانــان  بــه  انقــالب  رهبــر  شماســت« 
خوشبختانه ما دانشمندان  جواِن مؤمن  و تحصیل کرده هاى 
گیــر و به  باایمــان داریــم کــه می توانند یــک حرکت علمــِی فرا
معناى واقعی کلمه، در عرصه علوم انسانی به وجود آورند. از 
این ها باید استفاده بشود. مواظب باشید دچار آن بت پرستی 
نشــوید. آن کســی که در فلســفه، اقتصــاد، علــوم ارتباطات و 
سیاســت، همان حرفی که از دهن یک متفکــر غربی درآمده، 
آن را حجــت می دانــد، حــاال گاهــی اوقــات آن حــرف هــم در 
خود غرب نســخ شــده، از این نمونه ها ما زیاد هم داریم. یک 
مطلبی را چهل، پنجاه سال پیش، یک فیلسوف اجتماعی یا 
سیاسی در غرب گفته و بعد آمده اند ده تا نقد بر آن نوشته اند؛ 
این آقــا تازه بــه حــرف آن پنجاه ســال قبل دســت یافتــه و به  
عنوان حرف نو به داخل کشــور می آورد و با َبه َبــه و َچه َچه آن 
گرد و محیط خودش می دهد. از این  را به خورِد دانشجو و شــا
قبیل هــم داریم. چقــدر بر اســاس همیــن نظــرات اقتصادى 
غربی، بانک جهانی و مجامع پولــی و مالی جهانی به ملت ها 
و دولت ها برنامه ها دادند و چقدر از طــرف خود غربی ها علیه 
آن هــا موارد نقض نوشــته شــده! بــاز هــم کســانی را داریم که 
می آیند و همان توصیه ها را عینــًا تکرار می کنند و دقیقًا همان 
نســخه ها را می نویســند. ایــن غلط اســت. تحقیــق علمی به 
گیــرى و تقلیــد نیســت؛ تحقیق، ضــد تقلید  معنــاى فقــط فرا

است. این کار، کار شماست.«

     1۲.باهمدوستورفیقباشید
انقالبی بــودن فقــط در »أِشــّداُء َعَلــی الُکّفــار« بودن نیســت؛ 
»ُرَحمــاُء َبیَنُهــم« هــم می خواهــد. موتــور محرکــه انقــالب 
اســالمی در ســومین دهــه حیات خــود که نــه، بلکــه در همه  
طــول عمــر خــود، صمیمیــت هــم می طلبــد؛ بایــد مراقــب 
بــود. باید بیــن خــود و دیگــران، بین دوســت و دشــمن فرق 
گذاشــت. نباید نیروی ایــن موتــور محرکه خــودش را خنثی 
بــرادران  مســلمان،  بــرادران  می کنــم  توصیــه  »مــن  کنــد: 
انقالبــی ، بــرادران معتقــد بــه ارزش هــاى انقــالب، هرچــه 
می تواننــد فاصله بین خودشــان را کــم کنند؛ با هم دوســت 
و رفیق باشــند. با هم همکار باشــند. علیه یکدیگر جوسازى 
و فعالیت نکنند، اما فاصله را با دشــمن ها زیــاد کنند. این ها 
توصیه هایی اســت که علی رغم دشــمنان این ملت، در دل 
جوانان جا گرفته اســت. هــر جا ما ایــن توصیه هــا را کردیم، 
احساس کردیم و دیدیم و تجربه کردیم که این نسل جوان  
ک و صافشــان و بــا روح هاى  مؤمن، بــا دل هاى  روشــن و پــا
صمیمی شــان، آن ُلــّب مطلــب را فهمیدنــد و بــه کار گرفتند 
و فوایــدش بــراى کشــور آشــکار شــد. این جــا نیــز همین طور 

خواهد بود.«  

کارکردن انرژی 
می خواهد، اما 

برای جنگیدن بیش 
از انرژی، باید 

بنیه داشت. جوان 
اگر روی بُردار 
»انقالبی بودن« 

اعتال یافته باشد، 
اما روی جنبه های 

دینی و معنوی خود 
کار نکرده باشد، 

نمی تواند مصداق 
جوان مؤمن انقالبی 
باشد. قید »ایمان« 

هم مثل قید انقالبی 
بودن دائمًا تقویت 
می خواهد: »نقش 
معنویت را نباید 
دست کم گرفت. 
با توجه به خدا و 
تقرب به خدا، با 

توسل به دامان قدس 
الهی و ذیل عنایت 
الهی می توان خیلی 
کارهای دشوار را 

انجام داد
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نعمت بزرگ جوانی

نمونه ای از حرکات استکبار برای خارج کردن جوانان از صحنه مقاومت
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جوانی یک نعمت بزرگی است که یک بار به هر انسانی داده می شود؛ یک دوره 
معینی هم دارد. از آن دوره که گذشتید، از برکات آن دوره می توانید استفاده کنید. 

این ذخیره ای که شما در جوانی فراهم می کنید، این ذخیره همه عمر شماست.
مقام معظم رهبری

نمونه ای از حرکات استکبار برای خارج کردن جوانان از صحنه مقاومت
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به ویـژه جوانـان، به واسـطه  ایـران،  كـه در ملـت  بـه تحـول شـگرفی  بـا توجـه 
نفـس قدسـی و گـرم امـام بـه وجـود آمـد و نقـش عظیم ایشـان در هدایـت انقالب 
كبیـر اسـالمی كـه از بزرگ تریـن ثمـرات آن، احیـای دیـن در جهـان امـروز اسـت، 
بازخوانـی رهنمودهـای ایشـان ضـروری اسـت. ازایـن رو، در ایـن مقالـه، سـعی شـده اسـت 

رابطه امام خمینی)ره( و نسـل جوان در رهنمودها و توصیه های ایشـان بررسـی شـود. 

صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را دریابید.«

     پاالیشروح
امام خمینــی)ره(، درباره پاالیــش روح می فرمایــد: »از حاال که 
جوان هســتید و قوای جوانی محفوظ اســت، جدیــت کنید به 
ج کنیــد.« در جای  این که هوای نفس را از نفــس خودتان خار
دیگر می فرماید:  »اسالم آن قدر که با تهذیب این بچه های ما و 

جوان های ما کوشش دارد،  به هیچ چیز کوشش ندارد.«

     رویگردانیازدنیا
جذابیت ها و ظواهــر دنیا آن قدر لذت بخش اســت کــه نه تنها 
مردم عادی، بلکه بــزرگان را به خود جذب می کنــد و فقط هنر 
مردان خداست که می توانند از این دام رهایی پیدا کنند. امام 
خمینــی)ره( در این بــاره می فرماید: »توجه کنید کــه دنیا را به 
چیزی نگیریــد. توجه کنیــد که همــه رفتنی هســتیم و باید به 
خدای تبارک و تعالی نزدیک بشــویم تا آن جا ما را راه بدهند.« 
در جای دیگر نیــز می فرماید:  »امــوری که مربوط بــه این عالم 
است، گذراســت. زودگذر هم هســت و پیروزی ها و شکست ها 
و خوشی ها و ناخوشی های این دنیا بیش از چند روزی و مقدار 
اندکی پایدار نیســت. آنچه برای من و شما می ماند، آن چیزی 
است که در درون خودتان تحصیل کرده باشید. باور کنیم که 
خدای تبــارک و تعالی حاضر اســت. باور کنیم کــه همه چیز به 

دست اوست.«

     خودباوری
امــام خمینــی)ره( بــا اشــاره بــه تــالش دشــمن بــرای ناامیــد 
کــردن جوانــان و انــکار پیشــرفت های عظیــم ملــت ایــران، 
کیــد می کــرد دشــمن می خواهــد بــه جــوان ایرانی القــا کند  تأ
که بدون وابســتگی بــه قدرت ها بــه جایی نخواهد رســید و از 
ایــن راه، انگیزه حرکــت و پیشــرفت را از ملت و جوانــان ایران 
بگیرد، ولی موفق نخواهد شــد. حضرت امــام در مورد قدرت 
ســازندگی جوانــان بــر خودبــاوری جوانــان و خوداتکایــی و 
کیــد می ورزیــد و می فرمــود:  ابتــکار و تــالش علمــی آنــان تأ
»جوان هــای ما اثبــات کردنــد کــه می توانند خودشــان عمل 
کنند و شــما مطمئــن باشــید کــه در درازمدت،  شــما همــه کار 
می توانیــد بکنید. همان طــوری که با شــجاعت، ابرقدرت ها 
ج کردید، با شــجاعت در فرهنگ خودتــان کار بکنید و  را خار
در کارهای خودتــان،  خودتان عمل بکنیــد و اتکای خودتان 
ج کــم کنید و یــک وقتــی برســد که مــا هیچ  را هــر روز بــه خــار
ج نداشــته باشــیم و همه چیــز را خودمان تهیه  اتکایی به خار
کیــد می کند:   کنیم.« ایشــان در جــای دیگر بــر این مطلــب تأ
»ما باید ایــن را بفهمیــم که همه چیــز هســتیم، و از هیچ کس 
کم نداریم. ما که خودمــان را گم کرده بودیــم، باید این خوِد 

گم کرده را پیدا کنیم.«

     مبارزهعلمیوعملی
امــروز دیگر مبــارزه ما، مبــارزه با ســالح و توپ و تفنگ نیســت؛  
زیرا دشــمن دریافته اســت که اراده های پوالدین ایرانی با این 
کنــون مبــارزه،  مبــارزه علمی و  اســلحه ها از پای نمی نشــیند. ا

     انسباقرآنودعا
امام خمینی)ره( در توصیه به فرزندشــان، حاج سید احمد خمینی می نویســد:  »فرزندم! با قرآن 
گرچه با قرائت آن، راهی به سوی محبوب باز کن... پسرم!  دعاها و  این کتاب معرفت آشنا شو؛ ا
مناجات هایی که از ائمه معصومین)ع( به ما رسیده است،  بزرگ ترین راهنماهای آشنایی با او - 
جّل  و عال - است و واالترین راهگشای عبودیت و رابطه بین حق و خلق است و مشتمل بر معارف 
گر توانی از انس  الهی و وسیله انس با اوست و... وسوسه های بی خبران تو را از تمسک به آن ها و ا

با آن ها غافل نکند.«

     فقطانگیزهالهی
رابطه با خدا،  فطری ترین، اصولی ترین،  کارســازترین و زیباترین رابطه اســت. امام خمینی)ره( 
درباره ایــن رابطه ســفارش می فرماید:  »شــما باید دانشــگاه ها را رو به خــدا ببریــد،  رو به معنویت 
ببرید و همــه درس ها هم خوانده بشــود، همه درس ها هم برای خدا خوانده بشــود.« ایشــان در 
وصیت نامــه خویش بــه جوانان توصیــه می کنــد:  »اینجانب بــه همه نســل های حاضــر و آینده 
گر بخواهید اسالم و حکومت اهلل برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران  وصیت می کنم که ا
ج و داخل از کشــورتان قطع شــود، ایــن انگیزه الهــی را که خداونــد تعالی در قــرآن کریم بر آن  خار
ســفارش فرموده اســت،  از دســت ندهید.« همچنیــن می فرماید: »من بــرای آن که شــما جوانان 
شایسته ای هســتید، عالقه دارم که جوانی خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوری اسالمی 

کنیم گم کرده را پیدا  خوِد 
مرضیه کوثری

توصیه های حکیمانه امام خمینی )ره( به جوانان
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تالش و کوشــش در راه تحقق اهداف اســت. رهبر کبیر انقالب 
که با ژرف نگــری خود این انقــالب را بــه پیروزی رســاند، برای 
ادامه این راه، ما را چنین راهنمایــی می کند: »من در این جا به 
جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم 
الهی و به این گل های معطر و نوشکفته جهان اسالم سفارش 
می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و 
خودتان را برای یک مبــارزه علمی و عملی بزرگ تا رســیدن به 
اهداف عالــی انقالب اســالمی آماده کنیــد.« نیز در جــای دیگر 
می فرماید: »بهترین و مؤثرترین مبارزه با اجنبی، مجهز شدن 
به سالح علم و دین و دنیاست و خالی کردن این سنگر و دعوت 

به خلع این سالح، خیانت به اسالم و مملکت اسالمی است.«

     حفظاستقاللونفیوابستگی
کید امام بر اســتقالل به اندازه ای بود که محاصره اقتصادی  تأ
ایران از ســوی آمریکا را یک پیــروزی برای ملت ایران دانســت 
تا به این ترتیــب جوانــان و متخصصــان داخلــی، نوآوری ها و 
اختراعات خود را بروز دهند. ایشــان در این بــاره فرمود: »حصر 
اقتصادی، جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند خودشان باید کار 
ج نداشــته باشند.« و  کنند و زحمت بکشــند تا احتیاجی به خار
در جای دیگــر فرمود: »فرزنــدان عزیزم! دیگر این شــمایید که 
باید هر چه بیشتر کوشش کنید تا نهال آزادی و استقالل کشور 

را آبیاری کنید.«

     اصالحمملکت
»شــما جوانــان... بایــد با وحــدت کلمــه، با اســالم،  با ایمــان از 
این نهضت تا این جا کــه آمده اید، از این جا بــه بعد هم به جلو 
بروید. باید همه ریشه های استبداد و استعمار را از این مملکت 
ک ســازی کنید... به نیروی شما  بَکنید. باید این مملکت را پا

جوانان باید این مملکت اصالح بشود.«

     بیداریدرمقابلتوطئههایدشمنان
امــام خمینــی)ره( در بخشــی از وصیت نامــه خــود می فرماید: 
»از جوانان،  دختران و پســران می خواهم که اســتقالل و آزادی 
و ارزش هــای انســانی را ولــو بــا تحمــل زحمــت و رنــج،  فــدای 
کز فحشا  تجمالت، عشــرت ها، بی بندوباری ها و حضور در مرا
کــه از طــرف غــرب و عمــال بی وطــن بــه شــما عرضه می شــود 
نکنند؛ که آنــان چنانچــه تجربه نشــان داده،  جز تباهی شــما 
و اغفالتــان از سرنوشــت کشــورتان و چاپیــدن ذخایر شــما و به 
بنــد اســتعمار و ننگ وابســتگی کشــیدنتان و مصرفــی نمودن 
ملت و کشــورتان بــه چیز دیگــر فکــر نمی کننــد و می خواهند با 
این وســایل و امثال آن شــما را عقب مانده و بــه اصطالح آنان، 
»نیمه وحشــی« نگــه دارنــد.« در ســفارش بــه این امــر مهم نیز 
می فرماید: »شــما جوانان برومند، شــما محصلیــن ارجمند که 
امید من هستید و نوید من هستید، در هر جا که هستید، در هر 
جایی از ایران که هستید، باید بیدار باشید، با بیداری از حقوق 

خودتان دفاع کنید.«

     حفظدانشگاههاازانحراف
امــام خمینــی)ره( بــه اثرگــذاری دانشــگاه بــر جامعــه کنونی و 

آینده معتقد بــود و نجــات کشــور از انحرافات را در گــرو نجات 
دانشــگاه ها می دانســت و می فرمود:  »به همه نسل ها توصیه 
می کنــم بــرای نجــات خــود و کشــور عزیــز و اســالم آدم ســاز،  
دانشگاه ها را از انحراف و غرب و شــرق زدگی حفظ و پاسداری 
کنید و با این عمل انســانی - اســالمی خود، دست قدرت های 
کنون  بزرگ را از کشــور قطــع، و آنان را ناامیــد نماییــد... پس ا
ک ســازی  کــه دانشــگاه ها و دانش ســراها در دســت اصالح و پا
اســت، بر همه ما الزم اســت با متصدیــان کمک کنیــم و برای 
همیشه نگذاریم دانشــگاه ها به انحراف کشــیده شود و هر جا 
انحرافی به چشــم خورد، با اقدام ســریع به رفع آن بکوشیم. و 
این امر حیاتی باید در مرحله اول با دست پرتوان خود جوانان 
دانشــگاه ها و دانش ســراها انجــام گیــرد کــه نجات دانشــگاه 
از انحــراف، نجــات کشــور و ملــت اســت.« ایشــان در ادامه به 
کید بر این مطلــب می افزاید: »وصیــت این جانب به  جهت تأ
جوانان عزیز دانش سراها و دبیرستان ها و دانشگاه ها آن است 
کــه خودشــان شــجاعانه در مقابــل انحرافــات قیــام نمایند تا 

استقالل و آزادی خود و کشور و ملت خودشان مصون باشد.«

     یأس؛هرگز
از نقشه هایی که دشمنان ما پس از شکست باورنکردنی برای 
ما کشــیدند، تلقیــن روحیــه یــأس و ناامیــدی در میــان ملت، 
به ویــژه جوانــان اســت تا بــه آن ها القــا کنــد نمی توانند کشــور 
را بــدون وابســتگی بــه غــرب اداره کننــد. امــام با هوشــیاری، 
همیشه به ملت امیدواری می داد و آن ها را از ناامید شدن منع 
می کرد: »یکی از جنود ابلیس، یأس است، در اموری که انسان 
باید بــا امید و طمأنینه و تســلیم عمــل بکند و شــیاطین ایجاد 
یأس می کنند و با ایجاد یــأس، جوان های ما را در آن مســائلی 

که باید با تصمیم جدی پیش بروند، گاهی سست می کنند.«

     دفاعازاسالم
امام خمینی)ره( می فرماید: »شما جوانان تحصیل کرده در هر 
جا هســتید، وظایف خطیری داریــد. وظیفه دفاع از اســالم که 
به عهده هر فرد مســلم اســت، وظیفه دفاع از میهن و استقالل 
آن، وظیفه شناساندن اسالم بزرگ به جوامع بشری. بکوشید 
و خود به احکام اســالم عمــل کنیــد و دیگــران را وادار به عمل 
کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اســالم 
افکنده اند را برطــرف کنید. باید اشــخاص و طــالب جوان که 
مشغول به تحصیل هســتند، عالوه بر تحصیل، بروند و تبلیغ 

کنند.«

گاهساختنملتها      آ
امام خمینی)ره( دراین باره می فرماید:  »بر شما جوانان ارزنده 
اســالم که مایه امید مســلمین هســتید، الزم اســت که ملت ها 
گاه ســازید و نقشــه های شــوم و خانمان سوز اســتعمارگران  را آ
را برمــال نماییــد.« ایشــان در جایــی دیگــر می فرماید: »بر شــما 
جوانان روشــنفکر اســت کــه از پــا ننشــینید تــا خواب رفته ها را 
از ایــن خــواب مرگبــار برانگیزانیــد و با فــاش کــردن خیانت ها 
و جنایت هــای اســتعمارگران و پیــروان بی فرهنــگ آن هــا، 

گاه نمایید.«   غفلت زده ها را آ

امام خمینی)ره( 
می فرماید: »شما 

جوانان تحصیل کرده 
در هر جا هستید، 
وظایف خطیری 

دارید. وظیفه دفاع 
از اسالم که به 

عهده هر فرد مسلم 
است، وظیفه دفاع 

از میهن و استقالل 
آن، وظیفه شناساندن 

اسالم بزرگ به 
جوامع بشری. 

بکوشید و خود به 
احکام اسالم عمل 
کنید و دیگران را 

وادار به عمل کنید 
و پرده های ضخیمی 

که کجروان بر 
چهره نورانی اسالم 

افکنده اند را برطرف 
کنید. باید اشخاص 
و طالب جوان که 
مشغول به تحصیل 

هستند، عالوه بر 
تحصیل، بروند و 

تبلیغ کنند.«
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راهبــــرد

دوران جوانی از ویژگی هایی همچون پاكی، صداقت، شـجاعت و عشـق و شـور 
برخـوردار اسـت و از آن بـه عنـوان بهتریـن ایـام در زندگـی هر انسـان یاد می شـود. 
در ایـن دوران اسـت كـه »جـوان« بـا توجـه بـه فطـرت پـاک و خداجـوی خویـش 
آمـاده پذیـرش كمـاالت، فضیلت هـا و ارزش هـای انسـانی و الهـی اسـت. جوانـی، آغـاز فـراز 
و نشـیب های روحـی، جسـمی، اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. جوانـی، فصلـی پرشـکوه، 

باطـراوت و همـراه بـا امیـد، شـادمانی و پرسـش گری اسـت. 

جوانان دریــغ ورزید؟ در معارف دینی، نســبت بــه این دوران 
کیــدات خاصــی شــده اســت. پیامبــر اســالم)ص(  توجــه و تأ
کــه  در روایتــی می فرمایــد: »خداونــد دوســت دارد جوانــی را 
دوران جوانی خویــش را در راه بندگی خدا ســپری کند.« امام 
خمینی همــواره به فرداى نســل نــو و کارآمدى آنــان در پهنه 
ع و انسان دوســتانه می نگریســت. او هــر  کوشــش هاى متنــو
جوانی را به منزلــه ذخیره عزت و اقتدار کشــور تلقــی می کرد و 
از او انتظار داشت که خویشــتن را براى ایفاى مسئولیت هاى 
ملــی و مردمی مجهــز و مهیا ســازد. فروتنــی و ارادت پیوســته 
ایشــان در قبــال شــور و ذوق و خدمــت صادقانــه جوانــان 
تحصیل کــرده و حمایــت از ایده ها و جنبش هــاى خیرگرایانه 

مردمی، از واالیی اندیشه او حکایت دارد.

     جایگاهجوان
در میــان جوانــان، رهبــر فقیــد انقــالب، عنایت خاصــی بــه 
دانشــجویان داشــت، آنان کــه خواه ناخــواه روزی ســکان دار 

این کشتی در دل طوفان ها و گرداب ها خواهند بود.
وارث بــودن جوانــان و تحصیل کــردگان فرهیختــه و متعهــد 
کشــور، بی تردید متولیــان و صاحبان قــدرت را در برابــر آنان و 
آینــده و خواسته  هایشــان مســئول می ســازد. رفتــار عاطفــی 

نقطه عزیمت انقالب
سید محمد یاسر حسینی

جایگاه جوانان در اندیشه امام خمینی )ره(

تأثیرگذارى نســل جــوان در هر شــکل، ُبعــد، گســتره ، تاریــخ، فرهنــگ، تمدن هــا و انقالب ها، 
واقعیتی انکارناپذیر بوده و همواره نظر اندیشه وران و رهبران مردمی را به خود معطوف داشته 
اســت. چگونــه می تــوان از ایــن نیــروى اعجازآمیــز در عرصه تحــول و تکامــل حیــات و جامعه 
بشــرى چشــم پوشــید و از ســرمایه گذارى به منظور پرورش ذوق و استعدادهاى شــگفت انگیز 
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عامــل  دانشــجویان،  منزلــت  و  موقعیــت  درک  و  مناســب 
تأثیرگــذاری در هدایت گری اندیشــه  ها و عاطفه های سرشــار 
آنــان خواهــد بــود. بدبینی هــا، بی حرمتی هــا و تکفیرهــای 
جاهالنه بــه مــرور زمــان فراخنــای رابطه آنــان را بــه تنگنای 
خســران  آمیز تبدیــل می کند. رهبــر فقیــد انقالب، همــواره بر 
روش و منــش پدرانــه و مهرورزانه با نســل جوان دانشــگاهی 
کید و ســفارش داشــت، و اولیای امور را از بی  تفاوتی بر حذر  تأ

می داشت.

     وظیفهجوانانمسلمان
انحــراف فکــری انســان ها، جنایتــی بــزرگ و جبران ناپذیــر 
اســت. این عمل ناجوانمردانه، با هجوم اندیشه های شوم و 
هجوم سپاه نامرئی دشمن، به صورت ویروس های فکری و 
شــبهه های ویرانگر عقیدتی پدید می آید؛ شبیخونی که تنها 
گیــری دانش های دینی و قوی ســاختن  راه رهایــی از آن، فرا
بنیان هــای اعتقــادی اســت. حضــرت امــام)ره( در این بــاره 
فرموده اســت: »توجه نسل جوان به شناســایی و شناساندن 
چهره واقعی اســالم، موجــب تقدیر اســت. ما امروز قبــل از هر 
چیز وظیفــه داریم تبلیغات اجانــب و عمال اســتعمار را خنثی 
کنیم. شما نسل جوان موظف هستید غرب زده ها را از خواب 
بیدار کنید و فجایــع حکومت های ضد انســانی آن ها و عمال 
آن هــا را برمال کنید.« ایشــان در جای دیگــری می فرماید: »در 
شناسایی اســالم بیشــتر جدیت کنید. تعالیم مقدســه قرآن را 
بیاموزیــد و بــه کار بندیــد. با کمــال اخــالص در نشــر و تبلیغ و 
معرفی اســالم به ملل دیگر و پیشــبرد آرمان های بزرگ اسالم 

بکوشید.«

     خودسازی
انسان مؤمن باید همواره در راه اصالح خویش، با نفس اماره 
مبــارزه کند و نفــس را بــا بندگی خــدا، مطیع خویــش گرداند. 
کــه  بهتریــن زمــان بــرای مهــار نفــس، دوران جوانــی اســت 
انســان از قدرت و تــوان کافــی برخوردار اســت. امــام خمینی 
خطــاب بــه جوانــان متذکــر می شــوند: »شــما جوان هــا بهتــر 
می توانیــد تحصیل نفــس کنید، شــما بــه ملکــوت نزدیک تر 
و  می شــوند  اصــالح  جــوان  هــزاران  پیرمردهــا.  از  هســتید 
یــک پیرمــرد نمی شــود. نگذارید بــرای ایــام پیری، حــاال که 
جوان هســتید ســیر خودتان را بکنید، شــروع کنید االن.« نیز 
گــر در جوانــی تهذیــب کرد، خــودش را  می فرمایــد: »انســان ا
گر بگــذارد تا به پیری برســد، هــم قوای  نجــات داده اســت. ا
خــودش ضعیــف می شــود و هــم آن درختــی کــه شــیطان در 
دل انســان کاشــته اســت قــوی می شــود و آن درخت قــوی را 

نمی شود با یک اراده ضعیف از بین برد.«

     بهارتوبه
یکــی از دســتورات مؤکــد دینــی، توصیــه و ترغیــب بــه توبه و 
پشیمانی از گناه و بازگشــت به سوی خداست. انسان مؤمن، 
نباید هیچ گاه خود را با وعده های شیطانی و خیاالت و اوهام 
فریب دهد. و با غفلــت، از گناهــان عبور کــرده و خویش را به 
توبــه در دوران پیــری وعده دهــد. »جوانــی« بهترین فرصت 

گر انســان از این دوران طالیی بدون توبه  برای توبه اســت. ا
گذشت، ایام ناتوانی و پیری بسیار مشکل خواهد بود.

نــزد  روایتــی می فرمایــد: هیچ چیــز  در  اســالم)ص(  پیامبــر 
خداونــد محبوب تــر از جوانــی کــه توبه کنــد، نیســت.« امام 
خمینــی می فرماینــد: »بهــار توبــه، ایــام جوانی اســت کــه بار 
گناهــان کمتــر و کــدورت قلبــی و ظلمــت باطنــی ناقص تــر و 
شــرایط توبــه ســهل تر و آســان تر اســت... پــس ای عزیــز! هر 
چه زودتر دامــن )همت( به کمر بــزن و عزم را محکــم و اراده 
را قوی کن و از گناهان - تا در سن جوانی یا در حیات دنیایی 
هســتی - توبه کن و مگــذار فرصت خداداد از دســتت برود، و 

به تسویالت شیطانی و مکاید نفس اماره اعتنا مکن.«

     فردایبهتر
از رهبــری، همــواره انتظار مــی رود کــه از بیم هــا و امیدهایی 
ســخن برانــد کــه در واقعیــت امــروز و فــردای ملت  به چشــم 
گرفتاری هــای  سبب  ســاز  کــدام،  هــر  از  غفلــت  می خــورد. 
پیچیده ای می شــود که چه بســا در آینــده، تزلــزل در باورها و 
حرکت ها را پدید آورد. چشــمان نگران و امیدوار رهبر، کمک 
گون  شــایان و تأثیرگذاری در روند انقــالب و راهبردهای گونا
آن خواهــد داشــت. گسســت های تکان دهنــده اجتماعــی و 
سیاســی، حاصــل مشــغولیت های کاذب و دیــده فروبســتن 
از واقعیت هایــی اســت کــه بــه هــر حــال - چــه مثبــت و چــه 
منفــی در حــال شــکل گرفتــن بــوده و روزی بــه ســود یــا زیان 
کی هــا، امیدهایی  تمام می شــود. امام خمینی در کنــار بیمنا
را نظــاره می کــرد و نظــر و اهتمــام همــگان را بــدان معطــوف 
می داشــت. او در جوانــان ایــن مــرز و بــوم عزت خواهــی را 
یــک واقعیــت انکارناپذیــر می دانســت و از ایــن رو تــداوم دو 
شــعار و محــور تعیین کننــده - اســتقالل و آزادی - را در بســتر 
شــناخت ها و اقدام های آنان ممکن تلقی می کرد. رهبر فقید 
انقــالب، چشــم بــه راه خودباوری هــا و بهره گرفتــن از آن در 
جهت نوســازی و سامان بخشی مســائل کشــور بود و بارها بر 

اداره آن از رهگذر همت و بصیرت جوانان سفارش می کرد.

     تعلیموتربیت
گیــری دانش هــا و معرفت هــا،  امــام خمینــی، فرا از منظــر 
بایــد منشــأ اثــر روانــی و اخالقــی و اجتماعــی باشــد. تحصیل 
گر  و تدریس فلســفه و معــارف توحیدی و الهــی و قرآنــی هم ا
تأثیری مثبــت و نورانی بر اخالق آدمی نداشــته باشــد و ذهن 
و دل و زبــان وی را به رنگ رحمانــی درنیاورده باشــد، باطل 
و عبث و خسران دنیا و آخرت اســت. »به تو، و سایر جوان ها 
که طالــب معرفتند وصیت می کنم که شــما و همه موجودات 
جلــوه اوینــد و ظهــور وی انــد. کوشــش و مجاهــده کنیــد تــا 
بارقــه ای از آن را بیابیــد و در آن محــو شــوید و از نیســتی بــه 
هستی مطلق برسید. جدیت کنید در تحصیل، جدیت کنید 
در یاد گرفتن معــارف الهیه، جدیت کنیــد در این که خودتان 

را خوب بار بیاورید.«

     معاشرت
آنچــه در بــاب غنیمــت  شــمردن جوانــی گذشــت، بی شــک 

انسان مؤمن باید 
همواره در راه 

اصالح خویش، با 
نفس اماره مبارزه 
کند و نفس را با 

بندگی خدا، مطیع 
خویش گرداند. 

بهترین زمان برای 
مهار نفس، دوران 

جوانی است که 
انسان از قدرت و 

توان کافی برخوردار 
است. امام خمینی 
خطاب به جوانان 
متذکر می شوند: 

»شما جوان ها بهتر 
می توانید تحصیل 
نفس کنید، شما به 
ملکوت نزدیک تر 

هستید از پیرمردها. 
هزاران جوان اصالح 

می شوند و یک 
پیرمرد نمی شود. 

نگذارید برای ایام 
پیری، حاال که جوان 
هستید سیر خودتان 

را بکنید، شروع 
کنید االن.«
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مشروط به آن است که جوان به گفته پیر سالک از مصاحبت  
بدان بگریزد و یار بد را چون مار بد! دشــمن خویش بشناسد. 
همنشــینی های غافالنــه و بازدارنــده از تأمــل، تفکــر، تعلیــم 
و تربیــت عرفانــی - اخالقــی، عاقبــت تهی دســتی آدمــی را در 
محضــر پروردگار ســبب می شــود کــه شــرمندگی و حســرتش، 
گوار اســت. و از طرف دیگر، جهت معرفت و ســرعت  عذابی نا
مطلــوب در ســلوک، بهره بــردن از دوســتان آزاده و وارســته از 
دنیاطلبــی، ضرورتــی انکارناپذیر اســت. بی اعتنایــی به این 
اندرزها و ســرگرم داشــتن خــود بــه رفاقت ها و معاشــرت های 
بی حاصل، کار را به جایی می رســاند که در رســتاخیز آرزومند 

جدایی به مسافت میان مشرق و مغرب می شود.
امام در این باره چنیــن می فرماید: »از وصیت هــا)ی( من که 
در آســتان مرگ )بوده( و نفس های آخر را می کشــم، به تو که 
از نعمــت جوانی برخــورداری، آن اســت کــه معاشــران خود و 
دوســتان خویش را از اشــخاص وارســته و متعهد و متوجه به 
معنویات، و آنان که به حب دنیا و زخــارف آن گرایش ندارند 
و از مــال و منــال بــه انــدازه کفایت و حــد متعــارف، پــا بیرون 
نمی گذارند و مجالس و محافلشــان آلوده به گناه نیســت و از 
اخالق کریمــه برخوردارند، انتخاب کن که تأثیر معاشــرت در 

دو طرف صالح و فساد، اجتناب ناپذیر است.«

     خطراندیشههایوارداتی
هدف دشــمنان اســالم و اســتقالل مــا آن اســت که افــق نگاه 
جوانــان را به ســوی خواســته های شــیطانی خویــش تنظیم 
کنند و با عناوین فریبنده، جوانان را منحرف سازند. حضرت 
امــام خمینی)ره( با اشــاره بــه این نکتــه مهم فرموده اســت: 
»عوامل استعمار که می دانند با آشنایی ملت ها، به خصوص 
نســل جوان تحصیل کرده به اصول مقدســه اسالمی، سقوط 
و نابــودی اســتعمارگران و قطع دســت آنــان از منافــع ملت ها 
و کشــورهای استعمارشــده قطعــی خواهد بود، به کارشــکنی 
پرداخته و می کوشند که با سمپاشــی و آلوده ساختن اذهان و 
ک اسالم جلوگیری  افکار جوانان، از جلوه گر شــدن چهره تابنا
کنند و با عناوین فریبنده و مکتب های رنگارنگ، جوانان ما 

را منحرف سازند.«

     نقطهامید
جوانــان متعهــد و دین بــاور، نقشــی اساســی در پیــروزی و 
حفــظ اســتقالل و آزادی ملت هــا داشــته، در صحنه هــای 
مختلف از کیان اســالم و انقــالب دفــاع و پاســداری کرده اند. 
بــر همیــن اســاس، امــام خمینــی)ره( جوانــان را نقطــه امیــد 
اســت:  فرمــوده  چنیــن  کــرده،  معرفــی  مکتــب  پاســدار  و 
»اینجانــب در ایــن نفس هــای آخــر عمــرم، امیــدم بــه طبقه 
جوان، عمومــًا محصلین، اعــم از روحانی و غیره اســت. امید 
اســت دانشــمندان و متفکران روشــن ضمیر، مزایــای مکتب 
نجات بخــش اســالم کــه کفیــل ســعادت همه جانبــه بشــر و 
هادی ُســُبل خیــر در دنیا و آخــرت، و حافظ اســتقالل و آزادی 
ملت هــا، و مربــی نفــوس و مکمــل نقیصه هــای نفســانی و 
روحانــی و راهنمای زندگی انســانی اســت، برای عمــوم بیان 

کنند.«

     روشنگریجوانها
تجربه و تاریخ مبارزه  هــا و عدالت خواهی ها، نشــان می دهد 
ک باختــه، ســهمی شــایان  کــه جوانــان پرشــور و متعهــد و پا
ذکــر در روشــن گری ملت هــا داشــته  اند. آنــان بــا مددگرفتــن 
از ایمــان و ادبیــات انســانی و حماســی و ارائــه تحلیل هــای 
جامعه شــناختی و تاریخی، زمینه گرایــش و پیوند نیروهای 
بیگانــه از هــم را فراهــم آوردنــد. رهبر فقیــد انقالب خواســتار 
گاهی انسانی و اجتماعی  استمرار بیدارگری ها و انتقال خودآ

و تاریخی در بستر ذوق و شوق انقالبی از جوانان است.

     اصالحنفس
کلیــدی در  تربیــت و تهذیــب جوانــان، یکــی از موضوعــات 
بهبود جامعه اســالمی اســت. توجه به اصالح نفس جوانان، 
برگرفتــه از معــارف وحیانــی و آموزه هــای عقالنــی اســت کــه 
همواره در آســمان ذهــن پیشــوایان دینی مــا می درخشــد؛ از 
جملــه امــام صــادق)ع( فرمــوده اســت: »جوانــان را دریابید؛ 
زیرا آنان ســریع تر از دیگران به کارهای خیــر روی می آورند.« 
حضرت امام خمینی)ره( هم باتوجه به ایــن ویژگی جوانان 
چنین فرمود: »شــما جوان هــا بهتر می توانیــد تحصیل نفس 
کنید، شــما به ملکوت نزدیک تر هســتید از پیرمردها، در شما 
آن ریشــه های فســاد کمتر اســت... یک پیــر بخواهد اصالح 

بشود، بسیار مشکل است؛ جوان زودتر اصالح می شود...« 
امــام راحــل و روشــن اندیش که خــود پیروز میــدان مبــارزه با 
هــوای نفــس بــود، به خوبــی از آموزه هــای آســمانی مکتــب 
گاهــی داشــت و بهتریــن  اســالم در مــورد تهذیــب نفــس آ
دوره چنیــن مبــارزه پیگیــری را »ایــام جوانی« می دانســت و 
می فرمــود: »اســالم آن قــدر که بــه تهذیــب این بچه هــای ما 
و جوان هــای مــا کوشــش دارد، بــه هیچ چیز کوشــش ندارد. 
اســالم اصاًل برای آدم ســاختن آمده اســت و این مکتب های 
انحرافــی، آدم را از آدمیتــش بیــرون می کنــد... مهم تریــن 
چیزی که برای کشــور ما الزم اســت، تعهد اســالمی و تهذیب 

اسالمی است.«
گفتگو با نســل جــوان، آســان تر و مطمئن تر اســت و می توان 
به ســلوک و وفادارى آنان در هــر برهه اى از زمان دل بســت. 
بی تردیــد، انقالب و نهضتــی که بتواند ایــن ارتبــاط را توأم با 
گــون حفظ کند،  پاســخ گویی به انتظار جوانــان در ابعاد گونا
در نیــل بــه هدف هــا و راهبردهــاى اولیــه توفیــق بــه دســت 
 خواهد آورد. جوان در فضــاى آزاد و نورانی خویش، هنگامی 
کــه رنــگ و بــوى حقیقــت گفتــار و رفتــارى را احســاس کند، 
بی درنــگ و بی محابــا بــه همدلــی و همراهــی برمی خیــزد و 

کم و محیط را در هم می شکند. بندهاى جهل و جور حا
امام خمینی)ره( در سراسر عمر پر برکتشان به جوانان عشق 
می ورزیدنــد و آنــان را فرزنــدان خــود می دانســتند. ایشــان 
جوانــان را ذخایــر ملــت و ســرمایه های اســالم و کشــورهای 
اســالمی بــه شــمار می آوردند. امــام راحل با کشــف پتانســیل 
موجــود در نســل جــوان بــرای احیــای دیــن حنیــف اســالم و 
برقــراری حکومت اســالمی، جوانان را نقطــه عزیمت انقالب 
کید داشــتند که این جوانان هستند  می دانســتند و همواره تأ
کــه می تواننــد ایــن نهضــت را بــا استقامتشــان بــه نتیجــه 

برسانند.    

گفتگو با نسل جوان، 
آسان تر و مطمئن تر 
است و می توان به 
سلوک و وفاداری 

آنان در هر برهه ای 
از زمان دل بست. 
بی تردید، انقالب و 
نهضتی که بتواند 

این ارتباط را توأم 
با پاسخ گویی به 
انتظار جوانان در 

ابعاد گوناگون حفظ 
کند، در نیل به 

هدف ها و راهبردهای 
اولیه توفیق به دست 
 خواهد آورد. جوان 

در فضای آزاد و 
نورانی خویش، 

هنگامی که رنگ و 
بوی حقیقت گفتار و 
رفتاری را احساس 

کند، بی درنگ و 
بی محابا به همدلی و 
همراهی برمی خیزد و 
بندهای جهل و جور 
حاکم و محیط را در 

هم می شکند



بخشـی از مطالب این شـماره از مهر و ماه به موضوع وقف اختصاص داده 
شـده اسـت. در نخسـتین مطلب از پرونده وقف ما با مفهوم وقف در سـیره 
پیامبـر و اهـل بیـت علیهـم السـالم آشـنا می شـویم. مطلـب دوم، وقـف را از 
منظر  نشانه شـناختی بررسـی کرده اسـت. در این نگاه، وقف، به مثابه یك 
گزارش می دهد. در این مقاله  گویا از اجتماع حاضر و تاریخ گذشـته  نشـانٔه 
به شـش نشـانه بسـنده شـده اسـت و به عقیده نگارنده ارتباط این نشانه ها 
بـا وقـف، از نـوع ارتبـاط آیینه با اشـیاء اسـت؛ آنچنان که آیینه، مـا را به خود 
نشـان می دهـد، وقـف نیـز تاریـخ و چگونگـی رفتارهـا و فرهنـگ پیشـینیان 
کتـاب »میـراث  گزارشـی از  مـا را بـرای مـا، و مـا را بـرای آینـدگان می نمایانـد. 
ماندگار« که درباره موقوفات جمعیت هالل احمر منتشـر شـده اسـت مطلب 
ج در این کتاب گویای  بعدی این بخش را تشكیل می دهد. 99 سند مندر
نكاتـی دقیـق از چگونگـی نفـوذ جمعیـت هـالل احمـر جمهـوری اسـالمی در 
محیـط زندگـی اعتقـادی مـردم ایـران اسـت. بـزرگان ادبـی ایـن مـرز و بـوم 
در آثـار خـود بـه فرهنـگ پسـندیده  وقـف پرداخته انـد. در مقالـه بعـدی ایـن 
بخش، کوشـش شـده اسـت با بیان شـواهد اندکی از آثار بزرگان ادب فارسـی 
در رابطـه بـا وقـف بـه بررسـی نظـر و عقیـده  آنـان در مـورد ایـن عمـل نیـک 
انسـانی پرداختـه شـود. ارائـه راهكارهایـی بـرای احیـای ایـن سـنت دیرینه، 
نقـش فرهنـگ وقـف در شـكوفایی علـم و دانش در تمدن اسـالمی  و بررسـی 

رفتارشناسـانه وقـف مطالـب انتهایـی ایـن پرونده را تشـكیل می دهند.

وقــف

 23

سرمایه گذاری اجتماعی برای آینده
کتاب »میراث ماندگار« درباره موقوفات هالل احمر  نگاهی به 
کوی یار کرده ایم وقف سر  ملک جهان 
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در حدیـث مشـهوری از رسـول خـدا)ص( نقل شـده كـه فرموده اند: هـرگاه فرزند 
آدم بمیرد، عمل او قطع می شود، مگر از سه چیز: صدقه جاریه ) وقف به عنوان 
نمونـه ای از صدقـه جاریـه(، علمـی كه از آن سـود برده شـود و فرزند صالحی كه 
بـرای او دعـا كنـد. رسـول گرامـی اسـالم)ص( در حدیـث دیگری می فرماید: چند چیز اسـت 
كـه بعـد از مـرگ مؤمـن، پـاداش آن هـا بـه او می رسـد؛ علمـی كـه از خـود بـه یـادگار گذاشـته 
باشـد، فرزند صالحی كه جانشـین خوبی برای او باشـد، قرآنی كه به ارث گذاشـته باشـد، 
مسجدی كه ساخته، منزلی كه برای مسافران در راه مانده بنا كرده، نهری كه آن را جاری 

سـاخته اسـت و صدقه ای كه در حالت حیات و زندگی خود انجام داده باشـد. 

و در روایت دیگر چنین می فرماید: کسی که در کنار جاده ای 
بــرای عابــران منزلــی بســازد، خداونــد در روز قیامــت او را بــر 
مرکبی که از گوهر، تزیین شــده ســوار می کند و نــور صورت او 
بر تمــام نورها برتــری می یابد، تــا آن جا که برابــر نور حضرت 
ابراهیم قرار می گیرد و مردم می پرســند، آیا این فرشــته ای از 
فرشــتگان اســت. هرگز مانند او را ندیده ایم و با شفاعت وی 

هزار هزار انسان به بهشت می روند.
پاداشــی  »هیــچ  می فرمایــد:  روایتــی  در  صــادق)ع(  امــام 
انســان را پس از مرگ تعقیب نمی کند، مگر در ســه خصلت: 
صدقه ای کــه در زمــان حیــات بدهد کــه این صدقــه پس از 
مرگش تا روز قیامت به عنوان صدقــه موقوفه غیر قابل ارث 
جریــان خواهد داشــت، یا ســنتی نیکــو کــه آن را بنیــان نهد 
که خود بــدان عمل کرده و دیگــران نیز پــس از او بدان عمل 

کنند، یا فرزندی که برای او طلب مغفرت کند.«

  قرآن
در قــرآن آیــه ای کــه بــر وقــف و احــکام آن صراحــت داشــته 
کلیــت  باشــد، وجــود نــدارد. ولــی دانشــمندان اســالمی از 

خیر مستمر
وقف درسیره پیامبر و اهل بیت )ع(

سینا  خطیبی
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برخــی مفاهیــم اخالقی کــه در قرآن ذکر شــده اســت، چنین 
دریافته انــد که وقــف مورد تأییــد قــرآن کریم اســت؛ چرا که 
اعمــال خیــر و صالــح همــواره در آیــات ایــن کتــاب شــریف و 
مقدس ســتوده شــده و به طــور عموم هــر آنچه که بــر انجام 
کارهای نیکو و تشویق بدان داللت داشته باشد، بر وقف نیز 
داللت می کند. بــه تعبیر دیگــر می توان گفت کــه روح وقف 
مورد تأیید قرآن کریم قرار گرفته است. به عنوان تبرك چند 

آیه را نقل می کنیم.
1. کارهای شایســته ماندنی نــزد پــروردگارت از نظر پاداش، 

بهتر و امید آن بیشتر است.) کهف / 46(
2. هرگز به مقام نیکــوکاران و خاصان خدا نخواهید رســید، 
مگر آن که از آنچه دوســت دارید در راه خــدا انفاق کنید. )آل 

عمران/92(
3. هر عمل نیك برای آخرت خود پیش فرســتید پاداش آن 
را نزد خداوند بیابید و آن اجر و ثواب آخرت )بهشــت ابدی( 

بسی بهتر و بزرگ تر و بیشتر است. )مزمل /20(
4. نیکوکاری بدان نیست که روی به جانب مشرق و مغرب 
کنید چرا که این بی اثر اســت ) در جواب یهــود و نصارا( لکن 
نیکوکار کســی اســت که بــه خــدا و روز قیامت و فرشــتگان و 
کتاب آســمانی و پیامبــران ایمــان آورد و اموال خــود را در راه 
دوستی خدا بر خویشــان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان 
و مستمندان بدهد و در آزاد ســاختن بندگان صرف کند...( 

) بقره / 177(

   سیرهپیامبر)ص(
شــیوه رفتار رســول خــدا)ص( یکــی از منابــع مهــم دراحکام 
دینی و معــارف اســالمی به شــمار می رود کــه از آن به ســنت 
تعبیــر می شــود. ســنت بــه قــول، فعــل و تقریــر )ســکوت 
یــا  گرامــی اســالم  از رســول  کــه  گفتــه می شــود  مقتضــی( 
امامان شــیعه صــادر شــده باشــد. امــا اهــل ســنت کارهایی 
را که صحابــه انجــام داده اند نیز ســنت می شــمارند. درباره 
تشــویق به وقف، روایات متعددی از قول رســول خدا)ص( 
نقل شــده اســت. آن حضــرت از نظــر عملی نیــز در ایــن باره 

پیش قدم بودند که در ادامه به چند نمونه اشاره می کنیم:
- مــردی از یهودیــان بــه نــام مخیریــق کــه در جنــگ احــد 
مسلمان شــده بود، همراه ســپاه اســالم در جنگ با مشرکان 
شــرکت داشــت. هنگامــی کــه بــه ســوی احــد حرکــت کــرد، 
گــر من کشــته شــدم، هفــت قطعــه از باغ هــای من از  گفت: ا
آِن رســول خدا)ص( باشــد. آن باغ ها عبارت بودند از عواف 
ل برقــه، مبیــت، حســنی، صافیــه و حائــط ام ابراهیــم.  دال
مخیریق در این جنگ کشته شد و آن باغ ها از همان تاریخ، 
یعنی ســال ســوم هجری به ملــك پیامبــر)ص( در آمــد و آن 

حضرت تصرف نمود.
رســول خــدا)ص( آن باغ هــا را اداره می کردنــد تــا این کــه در 
همان ســال آن باغ هــا را وقــف کردنــد، اما ایــن وقف خاص 
بود، یعنی، بر اوالد و بر بنی هاشــم وقف شــد. پــس از رحلت 
پیامبر)ص( خلیفه اول این باغ هــا را گرفت ولی خلیفه دوم 
آن را بــه علــی)ع( بازگردانید کــه در تاریــخ مفصاًل نقل شــده 

است.

در مــدارك و مصــادر تاریخــی، زمین هــای دیگــری بــه نــام 
صدقــات رســول خــدا)ص( ذکــر شــده اســت، از آن جملــه: 
رسول خدا)ص( زمینی را وقف کرد و آن را برای ابن السبیل 
صدقــه قــرار داد و دیگــر این کــه یاقــوت حموی می نویســد: 
در »قبا« نخلســتانی بــوده به نام »بویــره« کــه از زمین های 
ایــن  اســت،  می شــده  محســوب  بنی النضیــر  یهودیــان 
نخلســتان از صدقــات پیامبــر اســت کــه وقف بــر فقیــران و 

بینوایان بوده است.
همچنین نقل شــده که پیامبر)ص( در خیبر موقوفه هایی 
داشــته اســت که از عوائــد و منافــع آن ها بــه مهمانــان خود 
اتفــاق می کــرده اســت. بخــاری، صاحــب یکــی از صحــاح 
ســته، می گویــد: نوشــته یــا نوشــته هایی در دســت علی)ع( 
بوده کــه وقف های پیامبر)ص( در آن نوشــته شــده بود، یا 
آن نوشته ها وقفنامه یا موقوفه های رسول خدا)ص( بوده 
گر چه وی توضیح نداده اســت که آیــا موقوفه های  اســت، ا
نوشته شــده همــان هفــت بــاغ مذکــور مخیریــق بــوده یــا 
موقوفه هــای دیگــری بوده اســت، لیکــن داللت بــر این امر 
دارد کــه رســول خــدا)ص( دارای موقوفــات فراوانــی بــوده 

است.
موقوفــات دیگــری نیز برای رســول خــدا)ص( نــام برده اند 
که »مهزور« از آن جمله اســت )کــه نام محلی در بــازار مدینه 
بوده( آن جا وقف مســلمانان بوده و ســهم رسول خدا)ص( 
از اموالی بوده اســت که پس از فتح بنی النضیر به دســت آن 

حضرت رسیده است.

    سیرهامامعلی)ع(
امامان شیعه که پس از رســول گرامی اسالم)ص( پرچم دار 
ایــن شــیوه حســنه اند، در این عرصــه خوش درخشــیده اند 
کــه در پیشــاپیش آن علــی)ع( قــرار دارد. دربــاره صدقات و 
موقوفــات علــی)ع( تاریخ نــگاران مطالــب زیــادی را یــادآور 
شــده اند کــه انســان را بــه شــگفتی وامــی دارد؛ از آن جملــه 
گــر صدقــه )موقوفات( مــن امروز  این کــه: علــی)ع( فرمود: ا

میان بنی هاشم تقسیم شود، همگی را کفایت می کند.
ایــن مطلــب در حالــی اســت کــه خــود آن حضــرت فرمــود: 
خود را با پیامبر)ص( دیدم که از گرســنگی ســنگ بر شــکم 
کنــون صدقــات مــال من  خویــش می بســتم در حالــی کــه ا
ســالیانه بــه چهــل هــزار دینــار می رســد. یــا در عبــارت دیگر 
فرمــود: صدقــه من امــروز بــه چهل هــزار می رســد یــا فرمود: 
صدقات اموال من ســالیانه برای فقیران بنی هاشم کفایت 
می کنــد. ابــن اثیر می گویــد: مــراد از صدقــه در این جــا زکات 
نیست، بلکه مراد موقوفه هایی اســت که آن حضرت وقف 
کــرده و صدقه جاریه قــرار داده که حاصل درآمــد آن ها، این 

مقدار )چهل هزار( می شده است.
علــی)ع( چشــمه هایی را در ینبــع، ســویقه و مدینــه ایجــاد 
کــرد و زمین هــای مــوات فراوانــی را احیا کــرد، ســپس آن ها 
ج ســاخته و صدقــه برای مســلمانان قرار  را از ملــك خود خار
داد؛ به گونه ای کــه هنگام مرگ چیزی بــرای خویش باقی 

نگذاشته بود.
علــی)ع( در محلی بــه نــام »ینبع« صد چشــمه حفــر کرد که 

 پیامبر)ص( در 
خیبر موقوفه هایی 
داشته است که از 

عوائد و منافع آن ها 
به مهمانان خود 

اتفاق می کرده است. 
بخاری، صاحب 
یکی از صحاح 
سته، می گوید: 

نوشته یا نوشته هایی 
در دست علی)ع( 
بوده که وقف های 
پیامبر)ص( در آن 
نوشته شده بود، یا 

آن نوشته ها وقفنامه 
یا موقوفه های رسول 

خدا)ص( بوده 
است، اگر چه وی 
توضیح نداده است 
که آیا موقوفه های 

نوشته شده همان 
هفت باغ مذکور 
مخیریق بوده یا 

موقوفه های دیگری 
بوده است، لیکن 
داللت بر این امر 

دارد که رسول 
خدا)ص( دارای 

موقوفات فراوانی 
بوده است
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وقف بر حاجیان خانــه خدا کرد. همچنیــن در راه مکــه و کوفه چاه هایی حفر کرد و مســجد 
فتــح را در مدینــه و مســجدی در برابــر قبــر حمــزه و در میقــات و بصــره و کوفــه آبادانی هــای 

بسیاری به وجود آورد.
ســمهودی می نویســد: پیامبر در »ذوالعشــیره« از زمین های ینبع قطعه ای به علی)ع( داد و 
عمر در زمــان خالفت خود قطعه ای بــر آن افزود. علی)ع( نیــز قطعه ای خرید و بــر آن افزود. 
از این رو در اموال علی)ع( در آن جا چشــمه های فراوانی بود. از آن جا که این زمین ها موات 

بود، آن حضرت شخصًا چاه حفر کرده و آن سرزمین را آباد کرد.
کن بودنــد و نزدیك  از جملــه موقوفــات علی)ع( می تــوان به ســویقه )محلی کــه آل علی ســا
مدینــه بــوده( و امــوال خیبــر و وادی القری اشــاره کــرد. همچنیــن اموال ابــی نیــزر، بغینغه 
ارینه، رعد، رزیــن، قصیبه، ترعه، حرة الرجلــی، که احمر نامیده می شــود از جمله موقوفات 

آن حضرت به شمار می رود.
همچنین علــی)ع( برخی از زمین هــای خود را پــس از مرگش وقــف کرد و گروهــی از غالمان 
خود را آزاد ســاخت و شــرط کرد کــه در زمین های وقفــی به مدت پنج ســال کار کننــد. زمین 
و خانه خویــش را در مصر بــا اموالی که در مدینه داشــت، وقــف اوالد کرد؛ به گونــه ای که در 
پایان عمر هر چه امالك داشت وقف کرد، این در حالی اســت که ابن ابی الحدید می نویسد: 
علی)ع( بــرای فرزندان خود ارثی باقی نگذاشــت، مگر چند نفر برده و غــالم و کنیز و هفتصد 

درهم پول که برای خرید خانه ای ذخیره کرده بود.

   سیرهحضرتزهرا)س(
حضرات معصومین به اندازه توانایی مالی که داشــتند و مصلحتی که تشخیص می دادند، 
اموال خود را وقف می کردند که از آن جمله حضرت زهرا)س( است که از پدر بزرگوار و همسر 
گرانقــدرش پیروی کــرد. ابوبصیر از امام صــادق)ع( نقل می کنــد که فرمود: آیــا وصیت نامه 
حضرت زهــرا)س( دربــاره وقــف را برایتــان نخوانــم؟! گفتــم: چــرا، آن گاه امام صــادق)ع( 

بسته ای را درآورد که نوشته ای داخل آن قرار داشت در آن این گونه نوشته بود:
به نــام خداوند بخشــنده مهربان. این چیزی اســت که فاطمــه دختر محمــد)ص( در مورد 
باغ هــای هفتگانــه )خیبــر( وصیــت کــرده اســت. باغ هــای هفت گانــه بــه نام هــای عواف، 
کــه ماریــه قبطیــه در آن  ل، برقــه، مبیــت، حســنی، صافیــه، مــال ام ابراهیــم )باغــی  دال
سکونت داشــت( این وصیت برای علی بن ابیطالب)ع( که پس از درگذشت او به فرزندش 
حســن)ع( و بعد از درگذشــت او بــه حســین)ع( و پــس از او بــه اوالد بــزرگ وی، یکــی پس از 

دیگری به فرزندانشان می رسد.
همان گونه که یادآور شــدیم مخیریق یهودی که از بزرگان بنی نضیر به شــمار می آمد در روز 
گذار کرد  احد، سال سوم ه.ق به شهادت رسید و باغ های هفتگانه فوق را به پیامبر)ص( وا

و آن حضرت نیز این باغ ها را در سال هفتم ه.ق مخصوص 
حضرت زهرا)س( قرار داد.

گــر چــه هنگامــی کــه رســول خــدا)ص( مهمانی داشــت یا  ا
هر کــه نیازمنــد بــود از منابــع آن اســتفاده می کــرد، حضرت 
زهرا)س( نیــز برای هریك از زنان رســول خــدا)ص( دوازده 
اوقیه ) هر اوقیــه چهل درهم بــود( وصیت کــرد و به همین 
مقدار بــرای زنان بنی هاشــم نیــز و صیت کــرد، خالصه این 
کــرد و  هفــت بــاغ را وقــف بنی هاشــم و بنــی عبدالمطلــب 

گذار نمود. سرپرستی آن ها را به علی)ع( وا
ایــن مطلــب نیــز در داســتان گرفتــن فــدك از خلیفــه اول و 
و  زهــرا)س(  حضــرت  میــان  گفتگوهــای  و  احتجاجــات 
خطبــه آن حضــرت در مســجد رســول خــدا)ص( در مدارك 
بی شــماری از کتاب هــای شــیعه و اهــل ســنت نقــل شــده 
کــه همگــی گواهــی می دهنــد آنچــه را کــه پیامبــر)ص( به 

گذار کرده همگی وقف بوده است. فاطمه)س( وا

   سیرهدیگرامامانشیعه
دیگر امامان شــیعه نیز اموال و باغ هایی را در راه خدا و برای 
بر طرف ســاختن نیاز بینوایــان و نیازمندان و خویشــاوندان 

خود وقف کردند که برخی از آن ها را یادآور می شویم. 
کنون در محله نخاوله  طبق نقل مشهور، باغ هایی که هم ا
مدینــه )محلــه شیعه نشــین( به نــام باغ صبــا و بــاغ مرجان 
وجود دارد، از موقوفات امام حسن مجتبی)ع( یا بنابر نقلی 

از موقوفات امام سجاد)ع( است.
شــیخ بهایی از جدش روایــت می کند کــه: امام حســین)ع( 
نیز زمین هــا و چیزهای دیگــری که ارث برده بــود وقف کرد 
و حتی اطــراف قبــر مطهر خویــش را از اهــل نینــوا و غاضریه 
به شــصت هــزار درهم خریــد و وقف آنــان کرد، بدین شــرط 
که زائرانــش را به ســوی قبرش راهنمایــی کنند و آنــان را به 

مدت سه روز به عنوان میهمان پذیرایی کنند.
امام صــادق)ع( نیز موقوفاتی داشــته اســت. شــیخ صدوق 
روایتی را نقل می کند که آن حضرت وصیت کرده تا مجلس 
عزاداری بر پا کنند و اموالی را نیز بدیــن جهت وقف کردند، 
و همچنیــن در روایــت دیگــری نقــل شــده کــه آن حضــرت 
موقوفه هایــی داشــته اســت، گرچــه جزئیــات آن را یــادآور 
نشده اند. از امام موســی بن جعفر)ع( نیز وقف نامه ای نقل 
شده است که در آن چنین نوشــته اند: این است آنچه را که 
موســی بن جعفر وقف کــرد. همه زمین خــود را کــه در فالن 
مکان قرار دارد و حــدود )چهارگانــه( زمین از شــرق، غرب و 

شمال چنین است ) حدود آن را بیان کرده است.(
به طــور کلــی درختــان خرمــا، زمیــن، قنــات، آب، آســیاب، 
حریــم، حقــوق، حــق آب زمیــن، پســتی، بلنــدی، عــرض، 
بــزرگ،  و  کوچــك  نهرهــای  جلوبــاغ،  میــدان  طــول، 
مرغزارهای آبــاد) عامــر( و خراب همــه را وقف کرده اســت. 
ج مزرعــه و  متولــی وقــف، درآمــد آن را )پــس از کســر مخــار
ســی عدد درخت خرما برای فقیران آبادی( میــان فرزندان 
موســی بن جعفر تقســیم کرده، برای هــر مرد دو برابر ســهم 
گر دختــری از فرزندان موســی بن جعفر  زنــان در نظر گیرد و ا

ازدواج کرد سهمی از این صدقات ندارد...    
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اگـر بخواهیـم واژه »وقـف« را بـه فارسـی برگردانیـم، بـه معنـای »ایسـتادن« و 
»پایندگـی« اسـت. در فرهنگ هـا و اصطـالح نامه هـای فارسـی نیـز معانـی ای 
همسـان ایـن مـوارد نگاشـته شـده اسـت كـه بـه طـور خالصـه بیـان می دارنـد كه: 
»وقف، نگه داشتن سرمایه، خانه، وسیله، مغازه، باغ، ساختمان یا زمین و... است برای 
همیشـه، بـدون واگـذاری اختیـار فـروش و جابه جایی و از بین بـردن آن، كه حق بهره برداری 
یـا سـود و منفعـت آن بـر حسـب نظـر واقف )صاحب ملک( به همـه یا عده خاصـی از مردم، 

تعلـق خواهـد گرفـت.« در مطلـب زیـر بـه جایـگاه اجتماعـی وقـف اشـاره می شـود. 

جامعه و کمک به پویایی و حرکت و تالش نسل جوان، بسیار 
کارآمد خواهد بود.

وقف می تواند به اهــداف اقتصادی دولت ها کمــک فراوانی 
کند. وقف می تواند در کم کردن کســر بودجه دولت نیز نقش 
مؤثری داشــته باشــد، زیــرا کســر بودجه یا ناشــی از کم شــدن 
درآمد و یا ناشی از افزایش مخارجی است که دولت معمواًل در 
انجام وظایف خود مجبور به تحمل آن اســت، که در این دو 
زمینه، وقف می تواند یاری رســان باشــد؛ زیرا با افزایش تولید 
کاال و ارتقای ســطح خدمات عمومــی، دولــت از هزینه کردن 
برای این موارد، معاف می شود. مثاًل وقتی که یک ورزشگاه، 
کارگاه تولیدی، مدرسه یا بیمارستان از طریق وقف، تأسیس 
می شــود و بــه جامعــه خدمــت می کنــد، در واقــع دولــت را از 

کن معاف کرده است. هزینه های ایجاد و اداره این اما
کمــک در تأمیــن خدمــات عمومــی،  و همچنیــن وقــف بــا 
کــم می کنــد و بــه تبــع آن، دولــت را از  هزینه هــای دولــت را 
اســتفاده از وجــوه اســتقراضی باز مــی دارد و لــذا تا حــدودی از 

کمبود بودجه دولت جلوگیری می کند.
از دیگــر مشــکالت دولــت در اقتصــاد، توزیــع عادالنــه درآمد و 
ثروت اســت که وقــف می تواند وســیله مناســبی بــرای توزیع 
مجدد و حمایت مســتقیم و غیر مستقیم از اقشــار آسیب پذیر 
جامعه باشــد، بدون آن که هزینه ای بر بودجه دولت تحمیل 

کند.
کــه خیلــی از  بیــکاری نیــز یکــی از معضــالت مهمــی اســت 
کشــورها بــه آن دچــار شــده اند کــه در ایــن زمینــه نیــز وقــف 
می توانــد کمــک مؤثــری بــه دولت هــا بکنــد؛ زیرا بر اســاس 
ســنت وقــف، گــروه زیــادی از طبقــات مختلــف جامعــه بــه 
گونه ای بــا اوقــاف در ارتباط اند، یــا در امور وقــف به صورت 
مســتقیم و غیــر مســتقیم نظــارت دارنــد، یــا از خدمــات آن 
کــه تمــام ایــن مــوارد از میــزان  بهره منــد می شــوند و یــا... 
گــر فرهنــگ وقــف و اوقــاف  بیــکاری در جامعــه می کاهــد و ا
در جامعــه ای رونق گیــرد، قطعًا درصــد قابل توجهــی از آمار 

بیکاری کاسته خواهد شد.    

   جایگاهاجتماعی
مهم ترین ویژگی های اجتماعی وقف را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

1. از بارزترین ویژگی های اجتماعی نظام وقف، طبقاتی نبودن آن است. بدین معنا که سنت 
وقف، همواره و بــرای همه اقشــار جامعه قابل دســترس اســت و در انحصار یــک طبقه خاص 
نبوده و نیست. بر این اســاس، ســنت وقف، پیوســته افراد زیادی را از طبقات مختلف جامعه 
جذب می کند که یا واقف انــد و یا از درآمد اوقاف و خدمات آن بهره مند می شــوند. لذا از طبقات 
فقیر اجتماع گرفته تا مردم متوسط الحال )همچون کشاورز، پیشه ور، صنعتگر و فروشنده( تا 

توانگران و مسئوالن بلندپایه حکومتی، همه با وقف در ارتباط بوده اند و هستند.
2. نظــام وقــف، عبــارت اســت از چارچــوب بنیادیــن مســئولیت های متقابــل و همبســتگی 
اجتماعی میان ثروتمندان و نیازمندان. در این چارچوب بنیادین، برای رفع نیازهای ضروری 
طبقات محروم و صاحبــان نیازهای خاص )همچــون یتیمان، بیــوه زنان، پیــران، آوارگان و 

قربانیان حوادث مختلف(، اقدامات و حمایت های الزم در نظر گرفته شده است.
3. نظــام وقــف، یکــی از ســاز و کارهــا )مکانیزم هــای( تحقــق عدالــت اجتماعــی و وســیله ای 
کمه بوده و هست.  صلح آمیز برای توزیع مجدد درآمد، بدون هرگونه اجبار و مداخله قدرت حا
از این رو، می تــوان گفت کــه وقــف، در حمایــت از وحدت ملــی و اجتماعــی و جلوگیــری از بروز 
بی ثباتی و خشــونت و تنش میــان گروه هــای اجتماعی بــا وضعیت اقتصــادی متفاوت نقش 

دارد.
4. وقــف، نقــش ملموســی در ارائــه خدمــات رفاهــی )به ویــژه در مناســبت ها و حــوادث و 
تصمیم گیری های مهــم شــخصی و خانوادگی، ماننــد: ازدواج، اشــتغال، تحصیــل، برگزاری 
مراسم عزا و...( دارد و از این طریق، سهم مؤثری در افزایش »امید« به زندگی و آینده در جامعه 

ایفا می کند.
5. وقــف، در حمایــت از کیــان خانــواده )کــه ســنگ بنــای جامعــه اســت( و حفــظ انســجام و 
یکپارچگی آن از طریق حمایت های مالی و تدارکاتی و نیز حمایت از حقوق افراد ضعیف و بیمار 
خانواده ها و کســانی کــه از توانمندی های جســمی و روحی کمتــری برخوردارند، نقش مهمی 

داشته و دارد.
6. وقف، فراهم کننده چارچوبی اساســی برای مشــارکت مــردم در امور اجتماعی اســت. بدین 
معنا که تصمیم یک فرد برای اختصاص داوطلبانه بخشــی از دارایی خود بــه امر وقف، کافی 

است که نهادی عام المنفعه )چون مدرسه یا بیمارستان( را به وجود آورد.
به طــور کلی، یکــی از بهتریــن بســترهای مشــارکت اجتماعــی، نظام وقف اســت کــه توجه به 
دیگران و نیکوکاران و نادیده گرفتن تمایالت خودخواهانه و اندیشیدن به منافع گروهی را مورد 
تشــویق قرار می دهد و چنانچه از جانب رهبران و نخبگان جامعه به ســمت حیات فرهنگی و 
ارتقای علمی و معنوی و نیز کارآفرینی و ریشــه کنی فقر هدایت شــود، در ارتقای ســطح امید در 

سرمایه گذاری اجتماعی 
برای آینده

حمزه کریم خانی
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وقف، را از منظرهای گوناگون نگریسته اند، ولی هنوز جای نگاه نشانه شناختی 
خالی اسـت. در این نگاه، وقف، به مثابٔه یك نشـانٔه گویا با ما سـخن می گوید 
چشـم انداز  از  وقـف  می دهـد.  گـزارش  گذشـته  تاریـخ  و  حاضـر  اجتمـاع  از  و 
نشانه شناسی، سخنان بسیاری برای گفتن دارد كه در این مقاله به شش نشانه بسنده 
شـده اسـت. ارتبـاط ایـن نشـانه ها بـا وقـف، از نـوع ارتبـاط آیینـه بـا اشـیا اسـت؛ آنچنـان كـه 
آیینـه، مـا را بـه خـود نشـان می دهد، وقف نیز تاریخ و چگونگی رفتارها و فرهنگ پیشـینیان 

مـا را بـرای مـا، و مـا را بـرای آینـدگان می نمایانـد.  

   مقدمه
بــرای  راه هــا  هموارتریــن  از  یکــی  نشانه شناســی  دانــش 
شناخت پدیده های انســانی و اجتماعی است. این دانش 
مــدرن، از رهگــذر نشــانه ها، پدیده هــای نوپیــدا و کهــن را 
بــه مطالعــه می گیــرد و از بیــرون بــه آن هــا نظــر می افکند. 
نشــانه ها، ســخنگویان خاموش و آیینــه داران چابك اند و 
در آشکارسازی ناپیداها دســتی توانا دارند. نشانه شناسی، 
رویکــردی روش شــناختی در بررســی موضوعــات مختلــف 
تــا  ادبــی و اســطوره ها  از متــون  کــه  اســت؛ موضوعاتــی 
ارتباطات انســانی و هر پدیــده ای را کــه ظهور و بــروز عینی 

دارد، در بر می گیرد.
یکــی  کــه »وقــف«  اســت  ایــن  نوشــتار حاضــر،  مدعــای 
جامعــه،  دیــن،  شــناخت  بــرای  نشــانه ها  مهم تریــن  از 
انســان و تاریخ یك کشــور اســت. بدین رو وقــف، به لحاظ 
نشانه شناســی اهمیــت واالیــی دارد و کمتر نشــانٔه دیگری 
را می تــوان یافــت کــه بــه انــدازٔه آن گویــا باشــد و خاصیت 
آیینگی داشته باشــد. از همین روست که یکی از مهم ترین 

گویای اجتماع آیینه 
رضا بابایی

نشانه شناسی وقف
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منظــر  از  بایــد  وقــف،  دربــارٔه  مطالعــات  کارآمدتریــن  و 
نشانه شناسی مدرن باشد.

به گمــان نویســنده، وقــف، گنجینــه ای از نشانه هاســت؛ 
شــناخت هایی دســت  بــه  آن  رهگــذر  از  یعنــی می تــوان 
یافت که شــاید از راه های دیگــر نتوان یا به ســختی بتوان. 
نوشــتار حاضر، می کوشــد وقف را از این منظر بنگــرد و آن را 
به مثابٔه نشــانه ای گویــا و توانا بــه کار گیرد تا از چشــم انداز 
آن، جامعٔه دینی را محك زند. به ســخن دیگــر، این مقاله 
پاســخی اســت به این ســؤال مهــم که »وقــف، نشــانٔه چه 
واقعیت هایــی اســت؟« وقف، واجد نشــانه های بســیاری 
اســت کــه از آن میان بــه شــش نشــانٔه مهــم، در زیر اشــاره 

می کنیم:

   1.آخرتباوریعمومی
داســتان وقف، داســتان ایمان به خــدا و آخرت اســت؛ زیرا 
مردمی که بــه جهان پســین ایمان نداشــته باشــند، تن به 
گذاری امــوال خود بــه دیگــران و نیازمنــدان نمی دهند؛  وا
به ویژه دیگران و نیازمندانی که به چشــم خــود نمی بینند 
تا بر اثر تحریك احساسات و ســرریز عواطف، به کمك آنان 
بشــتابند؛ زیر ســود و فایــدت وقــف، بیشــتر بــرای آیندگان 
است که هنوز نیامده اند و چشــم واقف آنان را ندیده است 

و هیچ تصوری از آنان ندارد.
آنــان کــه در ورای ایــن جهان مــادی، بــه جهانی دیگــر نیز 
عقیده دارنــد، می کوشــند آن جا را نیز بــرای خود آبــاد کنند 
و صدقات جاریه داشــته باشــند. بی شــك، جامعه ای که از 
ایمان تهــی اســت، از وقف و انفــاق هم در آن خبــر چندانی 
نیســت. وقــف، نشــانٔه ایمــان اســت و از اعتقاد راســخ خبر 
می دهــد. خداوند نیز در قــران می فرماید: »فمــا اوتیتم من 
شــیء متــاع الحیــاه الدنیــا و الباقیــات الصالحــات خیر عند 
ربک ثوابا و خیرًا«؛ یعنــی آنچه از متاع دنیا به شــما دادیم، 
اندك اســت و آنچه نزد پــروردگارت خیر و ثواب خیز اســت، 
اعمــال صالحی اســت که پس از شــما باقــی می ماند. وقف 
از بارزتریــن مصادیق باقیات صالحات اســت؛ زیرا ســال ها 
و قرن هــا پــس از واقــف باقــی اســت و بــرای او ثــواب و خیر 
می فرســتد. در روایتی از رسول گرامی اســالم)ص(، تعریف 
رســول)ص(  گرامــی   آن  می بینیــم.  را  مــال  از  متفاوتــی 
می فرماینــد: مــال واقعــی آن اســت کــه بــرای آخــرت خــود 

می فرستید، نه آنچه برای وارثان خود باقی می گذارید.
این ســخن بدان معناســت کــه مــال واقعی و آنچــه به حق 
متعلــق به انســان اســت، همــان دارایی هــا و داشــته هایی 
است که برای او فضیلت می آفریند، نه آنچه او را برخوردار 
از لذایذ زودگــذر دنیوی می کند و زمینه انــواع رذیلت  ها را در 

درون او هموار می کند.
در روایــات بســیاری، مــردم از زیاده خواهــی و مال انــدوزی 
نهــی شــده اند و زهــد و پارســایی، توصیــه شــده اســت. بــه 
ع،  عبارت دیگر، روایات دینی و فرهنگ اسالمی، در مجمو
مال انــدوزی و جمــع آوری ثروت فــراوان را چنــدان توصیه 
نکرده انــد و افــراط در تجمیــع مــال را قبیــح دانســته اند. از 
طرف دیگر، انســان چاره ای جز کار و تالش نــدارد. روایاتی 

هم که کوشش برای کســب مال را تشویق کرده اند، اندك 
نیســت. بنابراین هم کسب مال تشویق شــده است و هم 
بیــزاری از آن! جمــع میــان ایــن دو حالت، چگونــه ممکن 
است؟ چرا مؤمنان هم به کسب وکار توصیه شده اند و هم 
به کناره گیری از مال اندوزی و جمــع آوری ثروت؟ آیا راهی 

برای جمع این توصیه های به ظاهر متضاد وجود دارد؟
شــاید جمع آن توصیه ها کــه به نظــر ناهمگون و ناســازگار 
می آیند، دشــوار نباشــد؛ زیــرا از راه هــای بســیاری می توان 
کســب مــال را وســیله ای بــرای تقــّرب و آخرت گرایــی قــرار 
داد، کــه از آن جمله اســت راهــکار »وقف« و ماننــد آن، که 
به نیکی از عهدٔه جمع مــال و مآل اندیشــی برمی آیند. این 
ح:  راهکارها، مبنایی قرآنی و اخالقی نیز دارند. به این شــر
در قــرآن مجید خداونــد می فرمایــد: »آنچه نزد شماســت، 
پایان می پذیرد و آنچه نزد اوســت، باقی است. و بر ماست 
که صابران را بهتر از آنچه کرده اند، پاداش دهیم.« در این 
آیــه خداوند می فرماید، آنچه شــما به کــف می آورید، دوام 
و بقایی ندارد. بنابرایــن چرا عمری را کــه ارزش آن بیرون 
از حســاب اســت، صــرف متاعی کنیــم کــه داومی نــدارد؟ 
آیا هیچ عاقلــی، بی نهایــت را در پــای امور محــدود و حقیر 

می ریزد؟ 
وقــف راهــی اســت کــه بی نهایــت را بــه بی نهایــت وصــل 
کند. راهی اســت بــرای این که قیمت عمــر خــود را بگیریم 
کار و  و بــه انــدازٔه آنچــه داده ایــم، نصیــب بریــم. وقــف، 
عمر انســان را ضایع نمی  کنــد و بابت صرف عمــر که ارزش 

بی نهایت دارد، سود ابدی می دهد.
فضیلت هایی همچون وقــف و انفاق، ارزش مــال را تا حد 
ارزش عمــر انســان بــاال می بــرد. کســی کــه بخشــی از مال 
خود را نــزد خدا باقــی می گــذارد، بــه ارزش واالی عمر خود 
احتــرام گذاشــته اســت. مــال را از هر راهــی کــه بیندوزیم، 
هزینه ای گزاف بابت آن داده ایم که همان عمر و سالمتی 
و فرصت های اندك زندگی اســت. بابت این هزینٔه گزاف، 
هر چه به دست آوریم، زیان کرده ایم؛ مگر آن که بخشی از 
آن را نزد خدا به امانت بگذاریم و ایمان داشــته باشــیم که 

»ما عند اهلل باٍق.« 
بــه هــر رو می تــوان گفــت: در هــر دوره ای کــه وقــف میان 
مــردم رونــق بیشــتری داشــته اســت، آن دوره ایمانی تــر و 
گر بــدون ایمــان و عقیده،  مردمانــش مؤمن تــر بوده انــد. ا
پایه های وقف فرومی ریزد، هر جا که بنای وقف افراشــته 
بود، آشکار می شــود که بنیان های عقیدتی و ایمانی مردم 
نیز استوار بوده اســت. وگرنه چگونه ممکن است که وقف 
باشــد و ایمان نه؟ ایمان به آخرت باشــد و وقف نه؟ یکی، 
گــر یکــی از آن دو نبــود، دیگری هم  الزمٔه دیگری اســت. ا
نخواهد بــود، مگر از روی ریــا و تظاهر که چنــدان نمی پاید 

و نمی گسترد.
از راه دیگری نیز می توان رابطٔه وقف و ایمان گرایی واقعی 
ع موقوفــات اســت. وقتــی مردمــی  را کشــف کــرد، و آن نــو
اموال خود را برای مســجد و عبادتگاه و نمــاز و کتاب های 
دینی و کوشــش های فرهنگی و مانند آن هــا وقف کردند، 
یعنــی آن مــردم، از ایمــان و عقیــده برخوردارنــد. از منظــر 

در روایات بسیاری، 
مردم از زیاده خواهی 

و مال اندوزی 
نهی شده اند و 

زهد و پارسایی، 
توصیه شده است. 

به عبارت دیگر، 
روایات دینی و 

فرهنگ اسالمی، در 
مجموع، مال اندوزی 
و جمع آوری ثروت 

فراوان را چندان 
توصیه نکرده اند و 

افراط در تجمیع مال 
را قبیح دانسته اند. 

از طرف دیگر، 
انسان چاره ای جز 

کار و تالش ندارد. 
روایاتی هم که 

کوشش برای کسب 
مال را تشویق 
کرده اند، اندک 

نیست
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نشانه شناســی، وقــف بــه مــا نشــان می دهــد کــه در قرون 
گذشــته، پســندهای دینــی مــردم چگونــه و چقــدر و در چه 

مسیری بوده است.
بــرای  اســت  ترازویــی  نیــز  جامعه شناســان  بــرای  وقــف 
ســنجش ایمــان دینــی جامعــه و تقــوای آحــاد آن. شــهر 
یا کشــوری کــه در آن بــازار وقــف گرم اســت و در هــر کوی و 
برزنــش، نشــانی از آن اســت، به صدزبــان تعلقــات دینی و 
گر کسی وارد شهری  اخروی خود را فریاد می زند. بنابراین ا
شــد و در هــر جــای آن، موقوفــه ای عام المنفعــه یافــت، 
درمی یابد که به میان مردمی دینــدار و دین باور و آخرت گرا 
ع دوســتی شــهروندان تجلــی  آمــده و تفضــالت الهــی در نو

کرده است.

   ۲.امیدبهآیندهواعتمادبهفضلالهی
کــه بــه آینــدٔه خــود امیــدی ندارنــد و ســر در الك  مردمــی 
نومیــدی فروبرده انــد، چنــدان به وقــف و هر چــه از جنس 
ع دوســتی اســت، نمی پردازنــد. خوش بینــی بــه آینده و  نو
امیــدواری بــه تفضــالت الهــی، نشــانه هایی دارد کــه از آن 
میــان، وقف اســت. وقف، بــه زبــان گویــا و با صــدای بلند 
می گویــد: جــز امیــدواران بــه فضــل خداونــد و جز مــردان و 
زنانــی کــه گرفتــار افســردگی و بدبینی بــه آینده نشــده اند، 
به ســوی مــن نمی آیند. بــاری؛ وقــف، نشــانٔه خوش بینی 
بــه آینــده و امیــدواری بــه قــدرت و حکمــت الهــی اســت. 
آن که آینــده را تاریك و دســت خدا را بســته می دانــد، هرگز 
بــرای آخــرت خــود ســرمایه گذاری نمی کنــد و چنــان غــرق 
کنون و روزمّرگی اســت که آینده را نمی بینــد و به آن وقعی  ا

نمی گذارد. 
کــه  گــر در مطالعــات تاریخــی، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم  ا
مــردم دوره ای از ادوار گذشــته، بیــش از ســایر دوره ها اهل 
وقــف و انفــاق بودنــد، می تــوان مطمئن شــد که مــردم آن 
دوره، دچــار بیمــاری نومیــدی و پوچــی نبودنــد و نگاهــی 
خــوش و امیدوارانــه بــه آینــده داشــته اند. از ایــن رو وقف، 
چشــم اندازی اســت که می توان ادوار تاریخی ملتی را رصد 

کرد و ویژگی های جامعه شناختی آن را برشمرد. 
انســان، تا آن گاه که آینــدٔه خویــش را تأمین نبینــد، اموال 
خود را وقف نمی کنــد. از ایــن رو وقف را باید از نشــانه های 
تأمیــن اجتماعــی نیــز دانســت. بــه ســخن دیگــر، وقــف، 
نشــانٔه آســودگی خیــال مــردم دربــارٔه آینــده اســت و ایــن 
آســودگی خیــال بــرای آینــده، خــود نشــانٔه وجــود و حضور 
مدیریت هــای خردمنــد در ادارٔه امــور کشــور و مردم اســت. 
بر این پایه، از چشــم انداز وقف می تــوان دریافت که مردم 
کدام دورٔه تاریخی، بیشتر احســاس خوشبختی و آسودگی 

می کردند.

عدوستی    3.سنجٔهاخالقوترازوینو
افزون بر ایمان و امیدواری به آینده، وقف نشانٔه زنده دلی 
ع دوســتی  و پویایــی جامعــه، و گرایــش آن بــه اخــالق و نو
اســت. در همــٔه ادوار تاریخــی و در همــٔه جوامــع انســانی، 
ع دوســتی و انســان گرایی  از دیــروز تا امــروز، هماره شــعار نو

و اخالق مــداری وجــود داشــته اســت؛ امــا ایــن فضایــل 
بــزرگ اخالقی، نشــانه هایی دارد کــه بدون آن هــا، چیزی 
گــر مردمــی شــعار  کاری باقــی نمی مانــد. ا جــز شــعار و ریــا
ع دوســتی ســردادند، امــا عمــاًل جــز بــه خویــش و منافــع  نو
خویش نیندیشــیدند، نشــانه های اخالق در رفتــار و کردار 
آنان ظاهر نمی شــود. نشــانه ها به ما می گوینــد کدام ملت 
و مــردم، به حق اخالقــی و فضیلت گــرا بودند و کــدام مردم 
و گروه هایــی جــز شــعار و تظاهــر هیــچ نداشــتند. از میــان 
ع دوســتی، وقف است. وقف، سند  نشانه های اخالق و نو
گــر  اخالق منــدی و انسان دوســتی جوامــع بشــری اســت. ا
گــر نبــود، اخالق و  بود، اخــالق و آدمیــت نیز بوده اســت و ا

آدمیت در غیبت به سر می برده است. 
بدیــن رو وقــف را بایــد از نشــانه های اخالق منــدی واقعی 
دانســت و بــا آن بر مدعیــان اخــالق، احتجــاج کــرد؛ یعنی 
ع دوســتی و خداپرســتی  گــر شــما بــه اخــالق و نو گفــت: ا
پای بندید، چرا وقف و انفاق در میان شــما، چنین نحیف 
و الغــر اســت؟ چنان کــه خداونــد متعــال در ســورٔه جمعــه، 
گــر شــما را ایمان اســت و خــدا را  از اهــل کتــاب می پرســد: ا
دوســت داریــد، چــرا از مــرگ می گریزیــد؟ از ایــن پرســش 
کــه ادعــای دوســتی خداونــد، بــدون  رازگشــا، برمی آیــد 
نشانه های آن پذیرفته نیست و نشانٔه اولیای خدا بودن، 
نهراســیدن از مــرگ و بلکــه تمنــای آن اســت. نیــز یکــی از 
نشــانه های اخالق منــدی و فضیلــت داری انســان، انفاق 
اســت، و وقف از بارزترین و کاراترین مصادیق انفاق در راه 

خداست.

   ۴.علمگرایی
وقف از دو راه با علم و علم گرایی ارتباط می یابد:

موقوفاتخاص
ع و جنــس بســیاری از موقوفــات در ایــران یــا هر کشــور  نــو
دیگــری، نشــان از عالیــق و گرایش هــای مــردم آن کشــور 
دارد. بنابراین از راه موقوفات، می تــوان دریافت که مردم 
گــون، چــه چیزهایی  کشــورها یــا شــهرها و یــا مناطــق گونا
را بــرای زیســت دینــی و مدنی خــود مهــم می شــمردند. در 
کــزی دینــی  ایــران، بیشــترین موقوفــات، مربــوط بــه مرا
)ماننــد مســاجد و حســینیه ها و آســتان قــدس رضــوی و 
کــزی علمی  امــام زادگان( اســت. پــس از آن، نوبــت به مرا
و کاالهــای فرهنگــی )مانند کتاب( می رســد که بیشــترین 
موقوفــات را دارد. وقف هــای عام المنفعــه، ماننــد پل ها، 
کاروان ســراها و بیمارســتان  ها در مرتبــٔه ســوم  آبنبارهــا، 
اســت. بــه هــر رو، مطالعــٔه وقــف و وقفیــات، نشــانه های 
بســیاری را پیش روی ما می نهد که به مدد آن ها می توان 
میــزان دانش گرایــی و علم دوســتی مســلمانان را در ادوار 

مختلف تاریخی تخمین زد. 

واقفان
وقــف از راه دیگــری نیــز وضعیــت دانــش و دانشــوری را در 
جهــان اســالم آشــکار می کنــد و آن شــمار شــخصیت های 
حقوقــی و حقیقی واقفان اســت. وقــف، در ایــران تنها یك 

وقف برای 
جامعه شناسان  

ترازویی است برای 
سنجش ایمان دینی 

جامعه و تقوای 
آحاد آن. شهر یا 

کشوری که در آن 
بازار وقف گرم 

است و در هر کوی 
و برزنش، نشانی 

از آن است، به 
صدزبان تعلقات 

دینی و اخروی خود 
را فریاد می زند. 

بنابراین اگر کسی 
وارد شهری شد 

و در هر جای 
آن، موقوفه ای 

عام المنفعه یافت، 
درمی یابد که 

به میان مردمی 
دیندار و دین باور 
و آخرت گرا آمده 
و تفضالت الهی 

در نوع دوستی 
شهروندان تجلی 

کرده است
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عمــل عبــادی نبــوده اســت، بلکــه نوعــی فعالیــت علمــی 
نیز بــه شــمار می آمــده اســت. وقــف و وقف گرایی، نیــاز به 
معرفــت علمــی و هشــیاری داشــته اســت. بدیــن رو وقــف 
در اندیشــٔه بســیاری از مــردم عــادی نمی گنجــد. مــردم 
عــوام، کمتــر بــه وقــف اهتمــام ورزیده انــد و مطابــق آنچه 
کثر واقفــان یا کثیــری از آنان، از  از وقف نامه هــا برمی   آیــد، ا
قبیلــٔه دانشــمندان یــا دانش دوســتان بوده اند. بــه همین 
دلیل اســت که تناســب آشــکاری میــان اهتمام بــه وقف با 
میزان دانشوری و فرزانگی جامعه وجود دارد؛ همچنان که 
تناســب روشــنی میــان وقــف و وضعیــت اقتصــادی مــردم 
و  وقف نامه هــا  بــه  گــذرا  نگاهــی  می خــورد.  چشــم  بــه 
به خوبــی  واقفــان،  حقوقــی  و  حقیقــی  شــخصیت های 
نشــان می دهد کــه وقــف از جنــس فعالیت های اهــل علم 
یا دوســتداران علم یــا آشــنایان با علــوم و اهمیــت آن بوده 
اســت. از هر ده واقــف، بیــش از نیمــی از آنان، یا دانشــمند 
اســت یا  دانش دوســت یا دانش پرور. برای نمونه، خواجه 
کــه از فرزانــگان  نظام الملــك طوســی را بایــد در نظــر آورد 
جهان اســالم نیز به شــمار می آمد و نیــز می توان به اســامی 
ماننــد  ایــران،  بــزرگ  کتابخانه هــای  در  کتــاب  واقفــان 
کتابخانٔه آستان قدس رضوی و کتابخانٔه دانشگاه تهران 

و کتا بخانٔه آیت اهلل مرعشی نجفی در قم اشاره کرد.

   ۵.رونقاقتصادی
رابطه تالزمی وقف با رونق اقتصادی، بدیهی است؛ اما نه 
به این معنــا که وقف فقــط در دوران شــکوفایی اقتصادی 
بوده است و بس. سرچشمٔه وقف، اعتقاد به خدا و آخرت، 
ع دوســتی در میــان انسان هاســت و رونــق اقتصــادی،  و نو
فقط بــر حجــم و میــزان آن می افزایــد. بنابرایــن می توان، 
گســترش کّمــی و کیفــی وقــف را از نشــانه های شــکوفایی 

اقتصادی شمرد.
اقتصــاد از دو جهــت، بــا وقــف ارتبــاط می گیــرد: نخســت 
این کــه در غیبــت تأمیــن اجتماعــی، تــوش و توانــی بــرای 
وقف های آن چنانی نیست و کسی که از عهدٔه هزینه های 
گر بخواهد، قادر به حضور در  زندگی خود برنمی آید، حتی ا
این عرصــه نیســت. بنابراین هر جــا و هر زمان کــه اقتصاد 
عمومی کشــوری روزگار خوشــی داشــته باشــد، مــردم توان 
بیشتری برای وقف اموال خود دارند. از این رو، دوره های 
طالیــی وقــف را می تــوان دوره هــای شــکوفایی اقتصادی 
هــم دانســت و یکــی را دلیــل دیگــری شــمرد؛ همچنان که 

کسادی اقتصاد، کسادی وقف را هم در پی دارد.
اقتصــاد از راه دیگــری نیز بــر وقف اثــر می گــذارد و آن، تأثیر در 
انگیزه هاســت. بــه ســخن دیگــر، افزون بــر آن کــه توانمندی 
اســت،  اقتصــادی  رونــق  بــه  موقــف  وقــف،  بــرای  مــردم 
انگیزه مندی آنان نیز زیر نفوذ همین عامل است. مردمی که 
با فقر دســت وپنجه نرم می کننــد، نه تنها قادر بــه انفاق های 
خرد و کالن نیستند، انگیزه ای هم برای امور معنوی ندارند. 
بنابرایــن فقــر، هــم از آن رو کــه تــوان مــادی انســان را صفــر 
می کند و هم از آن رو کــه انگیزه های معنوی را در دل انســان 
می ُکشــد، دشــمن وقف اســت. بر این پایــه، هــر گاه که وقف 

رونق گرفــت، می تــوان اطمینــان یافت کــه اقتصاد شــکفته 
است و سفرٔه مردم خالی از آب و نان نبوده است.

   ۶.آزمونتعهددینیوپایبندیبهقانون
وقف و شــیؤه نگهــداری از موقوفــات، از آزمون هــای مهم 
تاریخــی بــرای مردمــی اســت کــه ادعــای تعهــد و انضباط 
گر حرمت موقوفات و مفــاد وقف نامه ها  اجتماعی دارنــد. ا
همان گونه که ثبت و وصیت شده اســت، مراعات نگردد، 
ج اجتماعــی برمــی دارد.  ج و مــر پــرده از بی مباالتــی و هــر
بدین رو سرنوشــت وقف، همســان سرنوشــت مردم اســت 
و بــه مثابٔه آزمون بــزرگ ملت هــا، آیینــه وار در مقابل آن ها 

می ایستد و ماهیتشان نمایان می کند.
در برخــی ادوار تاریخــی، حفــظ و نگهــداری از وقفیــات، 
می تــوان  رهگــذر  همیــن  از  و  دارد  اســف بار  کارنامــه ای 
ج بوده  چ و مــر دریافــت کــه در آن دوران، کشــور دچــار هــر

ع به محاق رفته است.  است و قانون عرف و شر
بســیاری از اعتراض ها بــه موقوفه خــواری و زندگــی وقفی 
در ادبیات کهن ما، بازگوی همین آسیب هاســت. در ادب 
فارســی، اعتراضــات معناداری بــه کیفیت مصــرف اوقاف 
شده است که هشــداردهنده و تأمل انگیز اســت. اعتراض 
به سوء  اســتفاده های تاریخی از موقوفات، نوعی اعتراض 
کمان  کاری گروهــی از حا به بی تقوایــی و بی مباالتی و ریــا
و دین بــازان نیز بوده اســت. مثاًل ســعدی در گلســتان نقل 
می کند که از عالمی پرســیدند که نظرت دربــارٔه نان وقفی 
گــر آن نــان را بــرای آن  چیســت؟ در پاســخ گفتــه اســت: ا
می ستانند که معاش شــان مختل نگردد و به عبادت خدا 
گر خدا را عبادت می کنند  مشغول باشند، حالل اســت؛ اما ا

که به آنان نان وقفی دهند، حرام است.     

رابطه تالزمی وقف 
با رونق اقتصادی، 

بدیهی است؛ اما 
نه به این معنا 

که وقف فقط در 
دوران شکوفایی 

اقتصادی بوده است 
و بس. سرچشمة 
وقف، اعتقاد به 

خدا و آخرت، و 
نوع دوستی در میان 

انسان هاست و رونق 
اقتصادی، فقط بر 
حجم و میزان آن 

می افزاید. بنابراین 
می توان، گسترش 

کّمی و کیفی وقف 
را از نشانه های 

شکوفایی اقتصادی 
شمرد
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همیـاری  بـر  متکـی  مؤسسـه ای  اسـالمی  جمهـوری  احمـر  هـالل  جمعیـت 
خیرخواهـان و داوطلبـان خدمـات اجتماعـی اسـت كـه در سـال ۱30۱ بـا تأكیـد 
حمایـت  و  محرومـان  نیازهـای  رفـع  بـرای  مردمـی،  ظرفیت هـای  مدیریـت  بـر 
از مصیبت دیـدگان تأسـیس شـد. چنـد سـال پیـش بـه همـت ایـن جمعیـت كتـاب »میـراث 
مانـدگار« بـا نگاهـی بـه اسـناد موقوفـات ایـن جمعیـت منتشـر شـد. 99 سـند منـدرج در ایـن 
كتـاب گویـای نکاتـی دقیـق از چگونگـی نفـوذ جمعیـت هـالل احمـر جمهـوری اسـالمی در 

محیـط زندگـی اعتقـادی مـردم ایـران اسـت.  

وقفی گردید. اســناد صلح و هبه در کتابی دو جلدی با عنوان 
یادگار ماندگار منتشر شدند.

کتاب میراث مانــدگار صرفًا حاوی تصاویر اســناد وقف اســت 
که متــن حروف چینی هر ســند را بــدون ارائــه هرگونه توضیح 
و تحلیــل از متن وقــف نامه و شــرایط و مقدمات انعقــاد آن در 
معرض دید قرار می دهد و نام هایی ارجمند را یادآوری می کند 
که بالغ بر شــصت ســال از فوت برخی از آنان می گذرد. این امر 
به نوبه خــود بــرای دیگــران، به ویــژه وارثــان آن مرحومان و 
کســانی که به نحــوی در جریان فوایــد عمل الهی ایشــان قرار 
ح پاره ای نکات  می گیرند انگیزه آفرین است. در عین حال شر
در ارتبــاط با متن هر ســند نیــز الزم و ضــروری به نظر می رســد 
که جــای خالــی آن در کتاب میــراث ماندگار مشــهود اســت؛ و 
باید امیدوار بود اهتمام مســئوالن فعلی جمعیــت هالل احمر 

موجب رفع آن در چاپ بعدی کتاب شود.

   ازنودسالپیش
کتــاب،  در  شــده  چــاپ  ســند  نخســتین  امضــای  تاریــخ 
اردیبهشــت 1308یعنی هفت ســال پس از تأســیس سازمان 
اســت، و آخرین ســند چاپ شــده، تاریــخ تیرمــاه 1381 یعنی 
کندگــی  هشــتاد ســالگی ســازمان را بــر تــارک خــود دارد. پرا
موقوفات مورد اشــاره و تنوع آن ها نیز چشمگیر و الهام بخش 
اســت و حکایت از موفقیت ســازمان در جلب توجه خّیران به 
وقف و اثبات صداقــت و صالحیت خود بــرای پیگیری نیات 

واقفان در نقاط مختلف کشور دارد.
از حیــث مقاصــد وقف هــم می تــوان ترکیــب موقوفــات مورد 

اشاره در کتاب میراث ماندگار را بسیار جالب دانست.
کمک بــه بیمــاران و تأمیــن مصارف بیمارســتان هــالل احمر 

اسناد اعتماد
محمد علی محمدی 

نگاهی به کتاب »میراث ماندگار« 
درباره موقوفات هالل احمر 

   کتابمیراثماندگار
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در هشتادمین ســالگرد تأسیس، به ابتکار عباس 
صحرایــی اردکانی، دبیــر کل وقت جمعیــت، مجموعه اســناد موقوفــات خود را منتشــر کرد تا 
امانتــداری اش را به واقفان اثبات کند و اعتمــاد مؤمنان را بیش از پیش متوجــه خود گرداند و 

بر تمایل آنان به سپردن موقوفات جدید و سهیم شدن در خدمات آتی هالل احمر بیفزاید.
در ایــن اقدام حقوقــی و فرهنگــی، ابتدا مجموعــه ای مختصر شــامل پنجاه ســند از موقوفات 
هالل احمر انتشار یافت و سپس با گسترش همان مجموعه در ویرایش بعدی، 99 سند شامل 
وقف نامه ها و اســناد تکمیلی و الحاقــی در ضمن کتابی با عنــوان میراث ماندگار ارائه شــد. به 
دنبــال آن، اســناد تازه ای نیز شناســایی و بازیابی شــد کــه به فاصلــه کمتر از یک ســال موجب 
تمایل ســازمان به چاپ مجموعه اســناد صلح و هبه، و تکمیل و چاپ مجدد مجموعه اسناد 
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شهرســتان ســاری از درآمــد موقوفــات زراعــی، چهــارده بــاب 
مغــازه و یــک تیمچــه، خالصــه پنــج ســند اول اســت کــه در 
ســال های 1308 تــا 1312 تنظیــم شــده اند. واقــف اولیــن 
موقوفــه، حجت االســالم حــاج شــیخ عبدالرحیــم مجتهــد 
رحمانی است که خود در زمان تنظیم سند رئیس کمیسیون 
]امنای[ بیمارســتان و رئیس جمعیت شــیر و خورشــید ساری 
بوده اســت. در هنگام تنظیم ســند همه اعضای کمیســیون 
]امنای[ بیمارســتان حضور داشــته اند و در وقف نامه تصریح 
شــده که تولیت این موقوفــه همواره نســل به نســل بر عهده 
رئیــس و اعضــای هیئــت امنــا یــا هیئــت مدیــره بیمارســتان 
کید بر انحصــار عایدات  خواهد بــود. در عین حال و از بــاب تأ
موقوفه به بیمارستان و اطمینان از تغییر مصارف آن، از ایالت 
جلیلــه ]=اســتاندار[ و رئیــس وقــت اوقــاف و رئیــس بهداری 

استان هم به عنوان ناظران امر نام برده شده است.
به این ترتیــب واقف که در عیــن حال اولین تحویــل گیرنده 
موقوفه است، دوره تولیت خود را نیز تنها تا زمانی که ریاست 
او بر کمیســیون مورد بحث به قوت خود باقی است قرار داده 
و هرگونه شــائبه تمایل بــه حفظ اشــراف خود بر بیمارســتان 
شهر را منتفی ساخته و در عین حال با ساده نویسی وقف نامه 
کوشــیده اســت بهترین الگو را برای احتــراز از پیچیــده کردن 
اعمــال خیــر بــه همشــهریان و مســئوالن همــدوره خــود و 
جانشــینان ایشــان عرضه کند. در عین حال این جمله نیز در 
انتهای وقف نامه دیده می شــود که با توجه به احــوال روزگار 
واقف جــای تأمــل دارد: »فمن بّدلــه من بعد ما ســمعه، فإنما 

إثمه علی اّلذین یبّدلونه«.

   کوچکسرا
واقف دومیــن موقوفه، حاج محمد باقر تاجر ســاروی اســت، 
اما سندی که در کتاب به چشــم می خورد، مصالحه نامه ای 
کــه وّراث وی بــا فروشــندگان زمیــن معــوض، بــرای  اســت 
جبران از دســت رفتن زمین موقوفه امضا کرده انــد؛ زیرا مورد 
وقف یک دانــگ و نیــم از قریــه »کوچک ســرا« بــوده و پس از 
مــرگ واقف همــه ایــن قریــه بــه تصــرف پهلــوی اول درآمده 
اســت، لذا وراث واقف چــاره را در ایــن دیده اند که چهــار هزار 
تومان معادل بهــای مورد وقف را برای خریــد اراضی بهتر، به 
نام بیمارســتان ســاری در اختیار بگذارنــد و بخشــی از اراضی 
»گل چینــی« و »ســنگریزه« را خریــداری و بــه تصــرف وقفــی 
بیمارســتان ]= شــیر و خورشــید[ ســاری درآورند. از این رو بعد 
از تمام توضیحــات در پایان صلح نامه مزبور آمده اســت: »... 
معادل دو ســهم و خمس ســهم از نه سهم مشــاع از کل شش 
دانگ قریتیــن گلچینی و ســنگریزه... متعلق به کمیســیون 
مریض خانه پهلوی ]=شــیر و خورشــید[ ســاری که در همین 
انتقال نامچه برای مریض خانه وقف شده که موافق مدلول 
وقف نامــه مســّجل در حاشــیه ]ی ســند[، عوایــد آن بــرای 

مصرف لوازم مریض خانه برسانند.«
حاج حسن، تاجر عرب، ســومین واقف مورد اشــاره کتاب نیز 
یک دانــگ مالکیت هر یک از چهــارده بــاب دکان و یک باب 
تیمچــه واقــع در دروازه اســترآباد ســاری را که تنها ســه دانگ 
آن ها در مالکیت وی بوده اســتـ  وقــف مصارف مریض خانه 

کم وقت  شــیر و خورشــید ســاری کرده، تا با نظارت کامــل حا
خ  مازندران ]= اســتاندار[ و هیئت مدیره شــیر و خورشــید ســر
کســر هزینــه تعمیــر موقوفــات بــه مصــرف  ســاری، پــس از 
مریض خانــه برســد؛ و البته همان جملــه که در انتهای ســند 
اول بود در انتهای این ســند هم به چشــم می خورد؛ و این در 
واقع یــادآور حضــور و دخالت حجت االســالم رحمانی، رئیس 
شــیر و خورشــید ســاری و نقش وی در ترغیب واقف به عمل 
وقف و اصرار او بر رعایــت کامل احتیاطات الزم، شــاید از بیم 
طمع ورزی هــای درباریــان و مقامــات مقلــد طمع ورزی های 
درباریــان و مقامــات مقلــد تجاوزگــری رضاخــان بــه اراضــی 
ارزشمند است که حکایت های مفصل از آن در حافظه تاریخ 
معاصــر ضبــط اســت. البتــه ایــن جملــه را می تــوان در پایان 
بســیاری وقف نامه هــای دیگر همیــن دوران و قبــل از آن نیز 
دید؛ و شاید گمان شــود قید چنین نکته ای را که از بدیهیات 

شرعی امر وقف است، باید از لوازم عقد وقف دانست.

   مطلقمصارفخیردرساری
در ســند چهارم، ورثه میرزا محمد خان سورتیجی، ملقب به 
اشجع الملک و در سند پنجم نیز یکی از خواهران وی اراضی 
و مراتعــی ]؟![ را کــه در مالکیــت ایشــان بــوده بــرای مصارف 
مریض خانــه ســاری و در صــورت انحــالل آن بــرای »مطلــق 
مصارف خیر در ســاری« وقف کرده اند. ســند اخیر را می توان 
مکمل ســند ماقبل آن دانســت. کیفیــت مراتع مورد اشــاره و 
چگونگی تملک شــخصی آن ها نیز نکته ای مســتقل اســت 
که در جای خود و با مراجعه و بازدید و کســب اطالع از کیفیت 
اراضی مذکــور در حدود هشــتاد ســال پیــش می تــوان دنبال 

کرد.
موقوفــات ســند ششــم و هفتــم یــک بــاب خانــه در خیابــان 
بــاب خانــه دیگــر در مجــاورت  یــک  و  فــردوس شــاهرود 
بیمارســتان شــهر هســتند کــه عوایــد اّولی صــرف حمایــت از 

کتاب میراث 
ماندگار صرفًا 

حاوی تصاویر اسناد 
وقف است که متن 

حروف چینی هر 
سند را بدون ارائه 
هرگونه توضیح و 

تحلیل از متن وقف 
نامه و شرایط و 

مقدمات انعقاد آن 
در معرض دید قرار 

می دهد و نام هایی 
ارجمند را یادآوری 

می کند که بالغ 
بر شصت سال از 

فوت برخی از آنان 
می گذرد. این امر 
به نوبه خود برای 

دیگران، به ویژه 
وارثان آن مرحومان 

و کسانی که به 
نحوی در جریان 
فواید عمل الهی 

ایشان قرار می گیرند 
انگیزه آفرین است
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بیماران می شــود و خانه دوم به منظور توســعه بیمارســتان تخریب می گردد. تاریخ این اسناد 
دی ماه 1314 و بهمن 1324هجری شمسی است و شــخص واقف - محمد عظیما - در عین 
حال بنیان گذار بیمارســتان شــهر نیز هســت که در اختیار جمعیت قرار داشــته، و امــر نظارت و 

تعیین تولیت آن در انحصار واقف و ورثه وی نسل به نسل قرار داده شده است.
اسناد هشتم، نهم و دهم، عمارتی بزرگ را همراه با رقباتی وسیع در روستاهای اطراف صومعه 
و تعدادی قالی و قالیچه و یک عمارت دیگر در تهران و تعدادی سهام شرکت مخابرات ایران، 
دوازده باب مغــازه و آپارتمان های بــاالی آن ها و خانه دیگری در خیابان ســعدی تهران تحت 
تولیت جمعیت قرار می دهند تا عواید آن ها صرف نگهداری یتیمان، حمایت بیماران، اطعام 
فقرا، اقامــه عزاداری هــای محرم و مــاه مبارک رمضان و ســایر امور - به تشــخیص ســازمان - 
گردد. نام واقف حاج علــی آقا تاجر تهرانی، معروف به وینه، با اصلیت اصفهانی اســت. بخش 
ج در کتاب است.  ج شــده که ســند هشــتم مندر عمده مراتب وقف در متن وصیت نامه وی در
وصیت نامه ای که پس از نام بــردن دو نفر به عنوان وصی موصی تصریــح می کند: »در صورت 
خ جســد موصــی را در حــرم مطهر  نبــودن هیــچ کدامشــان، نماینده بنگاه شــیر و خورشــید ســر
گــر قدر آن دانســته شــود،  حضــرت معصومــه)س( ... دفــن نماینــد«؛ و ایــن درجــه از اعتماد ا

عالی ترین سرمایه و قوی ترین پشتوانه چنین تشکیالتی است.
خ حق »تبدیل به احســن«  وصیت نامه همچنین تصریح می کند: »بنگاه شــیر و خورشــید ســر
رقبات موقوفه را در صورت مقتضی دارد«، اما در ذیل آن یادآوری کرده است که: »مریض خانه 
مذکور در بــاال ]در متن وصیت نامــه[ به اطفال یتیم بی بضاعــت اختصــاص دارد و عواید موارد 

ح مذکور باید فقط به مصرف آن ها برسد.« وقف مسطور به شر

   درمانگاه
در ســند نهم نیز که وقف نامــه ای با تاریخ ده ســال بعــد از وصیت نامــه، یعنی اول آبــان 1327 
اســت، از موقوفاتی جدید یاد می شــود و می توان از این اقــدام جدید نتیجه گرفــت که واقف با 
توجه به نظارت مســتقیم خود در طول ده ســال، از عملکرد جمعیت نســبت به موقوفات قبل 
رضایت کامل داشته است. ســند دهم تصویری از ســند ثبتی ملک موقوفه مرحوم وینه است 
خ ایران به عنوان تولیت صادر شــده، و تاریــخ ثبت آن -  که با نام جمعیت شــیر و خورشــید ســر
بیســتم فروردین 1340 - را نشــان می دهد که واقف تا مدتی قبل از همین تاریخ در قید حیات 
بوده و بر عملکرد جمعیت نظارت داشته است. سند یازدهم به ملکی واقع در خیابان الله زار نو 
تهران اشــاره دارد که عرصه آن وقفی بوده و اعیانی آن به صورت یک بــاب درمانگاه در مقابل 
یک سر نبات زرد شهری از سوی آقای محمود وحید سعد در تاریخ بیست و پنجم تیر 1329 به 
خ تهران صلح شــده اســت. بنابراین نمی توان تشخیص داد که  نفع جمیع شیر و خورشید ســر

جمعیت تا قبل از این تاریخ بر عرصه ملک مزبور تولیت داشته یا خیر.
کن خیابــان کاخ  واقف ســند دوازدهــم در بهمــن مــاه 1330، آقای ابوالقاســم نجــم اهل و ســا
]فلســطین[ شــمالی تهران، و موضوع وقف دو عمارت واقع در چاله میدان تهران برای احداث 
درمانگاه مســتمندان به تولیت و تصدی شــعبه مرکزی جمعیت اســت؛ و نامبرده بدون اشاره 
به نســبت خود با مالــک اولیه - کــه طبعًا از بســتگان درجــه اول وی بــوده اســت - از جمعیت 
می خواهــد بخشــی از درمانــگاه مســتحدثه در موقوفــه را بــا نــام مشــارالیها - بانــو معصومــه 

شاهرودی - نامگذاری کند.
همین واقــف در وقف نامه ای دیگر - ســند شــماره ســیزده کتاب - به تاریخ دو ســال بعد، ســه 
ج درمانــگاه فوق الذکر  دانگ از شــش دانگ یک دکان واقــع در عودالجان را بــرای تأمین مخار

وقف کرده و حق نظارت را برای خود و اوالد ذکورش نسل به نسل مقرر داشته است.
ســند چهاردهم نیز دارای صورت ظاهری صلح است، اما شــروط ضمن عقد از جمله تعبیر »به 
قید حبــس دائمی« به وضوح نشــان می دهد هــدف آن وقف ملکــی مورد نظر به قصد توســعه 
گفته مثل محدودیت وکالت نامه وکیل مصالح اصلی،  پرورشگاه سیرجان بوده و مالحظات نا

موجب تمایل به عنوان صلح شده است.
با تنظیــم این ســند در تاریــخ دوازده آبــان 1331؛ یک بــاب خانه به مالکیت پرورشــگاه شــیر و 
خ شهرســتان ســیرجان کرمان - کــه دارای شــخصیت مســتقل حقوقی اســت -  خورشــید ســر
درآمــده اســت. مصالح نیز آقــای محمد ابراهیم ســها بــه وکالــت از رســتم ماونداد بوده اســت. 
ســند همچنین تصریح دارد که: »ضمن عقد مصالحه، آقای وکیل مزبور از طرف موکل، شــرط 

شرعی و قانونی نمود به این که خانه مورد مصالحه را به هیچ 
عنوانی خریــد و فــروش قطعی انتقــال ندهند و یا بخشــش و 

صلح ننمایند.«
و  وصیت نامــه  کتــاب،  شــانزدهم  و  پانزدهــم  ســندهای 
کی از وقف چند ملک زراعی و مالکیت  اقرارنامه ای اســت حا
دو قریــه در حومــه شــهر میانــدوآب و تــکاب از ســوی مرحوم 
حســن افشــار و بازماندگان وی در ســال 1332، کــه عایدات 
ســالیانه آن ها در زمان تنظیــم وصیت نامه قطعًا بیــش از ده 
هزار تومان ]شاید معادل دویست میلیون تومان امروز[ بوده 
اســت؛ زیــرا در وصیت نامــه می خوانیــم: »الاقل هر ســاله ده 
کات را به شــیر و خورشید و غیره  هزار تومان از عایدات آن امال

بپردازد...«

   یادشهدا
ک وســیع و  ســایر وقف نامه هــا نیــز بــه همیــن ترتیــب امــال
پرارزشی را تحت تولیت این جمعیت و سازمان قرار می دهند 
کــه از آن میــان می تــوان بــه درمانگاهــی در محلــه دربنــد 
شــمیران، ده ها قریــه و بــاغ و مزرعــه در اســتان های کرمان و 
آذربایجان، چنــد حمام و آب انبــار و رخت شــوی خانه و گاراژ 
و چنــد چــاه و قنــات، چنــد پرورشــگاه و بیمارســتان و بنــگاه 
خیریــه، ده هــا خانــه مســکونی و مســتغالت دیگــر در نایین، 
کاشــان، ســیرجان، لنگــرود، نیشــابور، تهــران، بابــل، قــم، 
ج، خرمشــهر  ک، تــکاب، کرمــان، مراغــه، میانــدوآب، کر ارا
و شبســتر، خــوی، زنجــان، مشــهد، آبــادان، رفســنجان، 
شــوش، فریدون کنار، شــیراز، اردبیل، ســرعین، زرین شهر، 
باغ بهــادران و اردکان اشــاره کــرد کــه واقفان آن ها پزشــک، 
مهندس، کشاورز، خانه دار، تاجر و کاسب هستند. در برخی 
کید برخی از خانواده های شــهدای  وقف نامه ها نیز شــاهد تأ

دفاع مقدس، بر ذکر نام شهید خود به عنوان واقف هستیم.
اهــداف و مقاصد وقــف و مصــارف عایــدات موقوفــات مزبور 
نیز عالوه بر آنچه قباًل اشــاره شد، شامل تأســیس پرورشگاه، 
مصــارف خیر به معنی عام، توســعه و تأســیس بیمارســتان و 
درمانــگاه و داروخانــه، تعمیر مســجد، پرداخت حقــوق امام 
جماعت و خادم و مؤذن مسجد، تأمین داروی مجانی برای 
فقرا، خدمــات و مأموریت های جــاری هالل احمر، تأســیس 
زایشــگاه و اورژانــس، ایجــاد بخش هــای امــراض ریــوی و 
کــه و ذغــال مصرفی  قلبــی و چشــم و فلج اطفــال، تأمیــن خا
زمســتان فقرا، تأمین امکانات برای دانش آموزان مستمند، 
خریــد کفــش و لباس بــرای کــودکان یتیــم و بی سرپرســت یا 
بــد سرپرســت، تأســیس مؤسســات فرهنگــی به تشــخیص 
کفــن و دفــن مــردگان، نگهــداری و  ســازمان، هزینه هــای 
مدیریــت مؤسســات مختلــف درمانــی و خیریــه و آموزشــی، 
تأســیس آزمایشــگاه، روضه حضرت زهرا)س(، رســیدگی به 
کین و ابن السبیل و حمایت دانشجویان فقیر  امور زندگی مسا
است؛ و در تعداد قابل توجهی از اسناد، ضمن تعیین مسئول 
کید شــده اســت کــه وی حق  هالل احمر به عنوان متولی، تأ
تولیتی دریافت نخواهد داشت؛ و هرگاه امکان عمل به نیت 
تصریح شده وقف نباشــد، می تواند به تشخیص خود عواید 

یا اصل موقوفه را به امور دیگری اختصاص دهد.   
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از صفـات برجسـته و متعالـی انسان هاسـت.  گشاده دسـتی یکـی  سـخاوت و 
صفتی كه محدود به هیچ دوره  زمانی و یا منطقه جغرافیایی نشده است و به 
گواهی تاریخ، انسان های بسیاری با مختصات فکری متفاوت به این خصلت 
واالی بشـری معـروف بوده انـد. در طبقه بنـدی انـواع بخشـش ها، به جـرأت می توان گفت 
كـه وقـف دارای ارزشـی چنـد برابـر اسـت. وقـف بـه مثابـه ترازویـی اسـت كـه بـا آن می تـوان 
درجـه  ایمـان قلبـی و خصوصیـات انسـانی افـراد یـک جامعـه را به خوبـی سـنجید. وجـود 
تعـداد فـراوان اماكـن موقوفـه  یـک شـهر، بیانگـر اعتـالی ایمـان و اعتقـاد دینـی و پای بنـدی 
سـاكنان آن بـه احـکام و مبانـی شـرعی اسـت. همچنیـن هـر قـدر تمایـل افـراد یـک جامعه به 
مشـاركت عمومـی بـرای سـاختن و آبادانـی و پیشـرفت محـل زندگی شـان بیشـتر باشـد، 
موقوفات بیشتری نیز در آن سرزمین به چشم می خورد. گستره  ادبیات كه در ایران همواره 
عـالوه بـر پرداختـن بـه مضامین درونـی و هنری خود، رسـالت انعکاس واقعیت های جامعه 
را نیز برعهده داشـته، در این زمینه هم كوتاهی نکرده و بزرگان و سـردمداران ادبی این مرز 
و بـوم در جای جـای آثـار خـود بـه فرهنـگ پسـندیده وقـف، چـه در معنـای لغـوی و چـه در 
معنای مجازی آن پرداخته اند. در این مقاله كوشـش می شـود با بیان شـواهد اندكی از آثار 
بزرگان ادب فارسـی در رابطه با وقف، به بررسـی نظر و عقیده  آنان در مورد این عمل نیک 

انسـانی پرداخته شـود.  

    نهبفروشمنهزربستانماینرا
بــه طــور کلــی می تــوان دو معنــای پذیرفته شــده را بــرای کلمه  
وقــف در ادبیات فارســی در نظــر گرفــت؛ معنی لغــوی وقف که 
کثریــت قابــل قبــول اســت، در فرهنــگ روز ســخن این  بــرای ا
چنین آمده اســت: »عقدی که بر طبق آن شخصی مال معّینی 
از اموالــش را جهــت اســتفاده  فــرد یــا افــرادی یــا مؤسســه ای، 
اختصــاص می دهــد و پــس از آن مــال مذکــور از ملکیــت واقــف 
ج شــده و قابــل نقــل و انتقــال نخواهــد بــود...«  بــا در نظر  خار
گرفتن این معنی، به اشعار و متون زیادی در گستره  ادب فارسی 
بر می خوریم کــه دقیقًا در بــر دارنده  معنی لغوی وقــف در روزگار 

خود هستند.
در  خراســانی،  ســبک  بــزرگ  شــاعران  از  یکــی  ناصرخســرو 
ســفرنامه اش، ذیل توصیف بیت المقدس می نویسد: »و چون 
از شــهر به ســوی جنوب، نیم فرســنگی برونــد و به نشــیبی فرو 
روند، چشــمه آب از ســنگ بیرون می آیــد، آن را »عین ســلوان« 
گویند. عمارت بســیار بر آن چشــمه کرده انــد و آب آن به دیهی 
مــی رود و آن جــا عمــارت بســیار کرده انــد و بســتان ها ســاخته 
و گویند هر که بدان آب ســر و تن شــوید، رنج هــا و بیماری های 
مزمن از او زایل شــود و بر آن چشــمه وقف های بســیار کرده اند. 
بیت المقــدس را بیمارســتانی نیک اســت و وقــف بســیار دارد و 
خلــق بســیار را دارو و شــربت دهند و طبیبان باشــند کــه از وقف 

مرسوم ستانند.«  
»ابوالفضل بیهقی«، نویســنده  بزرگ قرن چهارم در جای جای 
اثر ماندگار خود بــه نام »تاریــخ بیهقی« که یکی از مســتندترین 
کتاب های تاریخی زبان فارســی اســت، به موقوفات بی شــمار 

که خیری بماند روان
دکتر لیال هاشمیان، رضوان صفایی صابر

جلوه های وقف در آیینه  ادب فارسی
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بــزرگان و توانگــران عصــر غزنوی اشــاره کرده اســت: »و راســت 
همچنــان بــود کــه بومنصور گفــت که ســوری مــردی متهــور و 
ظالم بود... و آخر کار این مرد آن آمد که بر قلعه غزنین گذشــته 
، بــر وی رحمــت کنــاد کــه کارش بــا 

َ
شــد؛ ... خــدای َعــّزَ َوَجــّل

کمی عــدل و رحیم افتاده اســت مگر ســر به ســر بجهــد که با  حا
ستمکاری، مردی نیکو صدقه و نماز بود و آثارهای خوش، وی 
را به طوس هست. از آن جمله آن که مشهد علی بن موسی الرضا 
علیه السالم را... ســوری در آن زیادت های بســیار فرموده بود و 
مناره ای کــرد و دیهی خرید فاخــر و بر آن وقف کرد؛ و به نشــابور 
مصّلی را چنان کرد که به هیچ روزگار کــس نکرده بود از امرا،... 
و در میان محّلت بلقاباد و حیره رودی است خرد و به وقت بهار 
آن جا سیل بســیار آمدی و مســلمانان را از آن رنج بســیار بودی؛ 
مثال داد تا با ســنگ و خشــت پخته ریخته کردند و آن رنج دور 
شد؛ و بدین دو چیز وقف ها کرد تا مدروس نشود. و برباط فراوه 

و نسا چیزهای با نام فرمود و بر جای است.«  
کمتر کســی در ایران زمین وجود دارد که برای یک بار نام جوی 
مولیان و قصیــده زیبــای رودکــی را در مورد آن نشــینده باشــد. 
همان قصیــده ای که ســلمان امیر نصر ســامانی بعد از شــنیدن 
کفــش و  آن، بی تابانــه بــرای دیــدار وطــن، بــدون پوشــیدن 
لباس بــه راه افتاد. اّما نکته  جالــب در مورد ایــن در وقفی بودن 
آن تجّلــی می یابــد. »در قدیم این ضیــاع جوی مولیــان، ملک 
طغشــاه بوده اســت و وی هر کســی از فرزندان و دامادان خود را 
حصه ای داده است؛ و امیر اسماعیل سامانی، َرحَمه اهلل َعَلیه، 
این ضیاع را بخرید از حســن بن محمد بن طالوت که سرهنگ 
المســتعین بن المعتصم بود... امیر اسماعیل به جوی مولیان 
سرای ها و بوستان ها ساخت و بیشتر بر مولیان وقف کرد و هنوز 

وقف است.«  
همان گونه که اشاره شد، سّنت حســنه  وقف در ایران مختص 
بــه ورود اســالم نمی شــود و ایرانیــان بــا هــر آییــن و مذهبــی به 
ک و خیرخواهی که داشــته اند، از دیربــاز به این  دلیل ضمیر پــا
عمل نیک اهتمام می ورزیدنــد. عطار نیشــابوری در الهی نامه  
خود داســتان مرد گبری را بیان می کند که برای مردم شــهر پل 
ســاخته و به اصرارهای ســلطان محمــود برای دریافــت هزینه  
پل و معروف شدن آن به نام سلطان جواب رد داده بود تا برای 

همیشه نام نیک این عمل بر او باقی بماند.
یکی گبری که بودی پیر نامش 

که جدی بود در گبری نمامش
یکی پل او ز مال خویش کرده 

مسافر را نکو اندیش کرده
مگر سلطان دین محمود پیروز 
بدان پل در رسید از راه، یک روز

پلی باالی رودی سوی ره دید 
که هم نیکو و هم بر جایگه دید

کسی را گفت کاین خیری بلند است 
که بنیاد چنین پل او فکنده ست؟

بدو گفتند: گبری پیر نامی 
ز غیرت کرد شاه آن جا مقامی

بخواندش گفت: تو پیری ولیکن 
گمانم آن که هستی خصم مؤمن

ج پل تو  بیا هر زر که کردی خر
بهای آن ز من بستان به کل تو

که چون گبری تو جانت بی درود است 
تو را چون این پلی آن سوی رود است

زبان بگشاد آن گبر آشکاره 
که گر شخصم کند شه پاره پاره
نه بفروشم نه زر بستانم این را 

که این بنیاد کردم بهر دین را
شهش محبوس کرد و در عذابش 

نه نانی داد در زندان نه آبش
به آخر چون عذاب از حد برون شد 

ک افتاد و خون شد دل آن گبر خا
به شه پیغام داد و گفت: برخیز 
درآور پای این ساعت به شبدیز

یکی ایتاد با خود بر گرامی 
که این پل را کند قیمت تمامی

از این دلشاد شد شاه زمانه 
سوی پل گشت با خلقی روانه

چو شاه آن جا رسید و خلق بسیار 
بر آن پل ایستاد آن گبر هوشیار

زبان بگشاد و آن گه گفت: ای شاه 
کنون قیمت این پل ز من خواه تو ا
ک خود بدین سر پل کنم ساز  هال

جواب تو بدان سر پل دهم باز
ببین اینک بها ای شاه عالی

بگفت این و در آب افتاد حالی
چو در آب او فکند او خویشتن را 

ربودش آب و جان درباخت و تن را
تن و جان باخت و دل از دین نپرداخت 

چو آن بودش غرض از این نپرداخت... 

   ایثارهمهجانبه
بنابرایــن، بــا تأمــل در آثار کهن فارســی مشــخص می شــود که 
تقریبًا در همه مــواردی که به وقــف در معنای لغوی آن اشــاره 
شــده، شــعرا و نویســندگان، عمومــًا وظیفــه تاریخ نــگاری را بــر 
عهده  گرفته انــد و با ذکر جزئیات موقوفات بــزرگان زمانه خود، 
نام آنــان و اعمالشــان را بــرای همیشــه در تاریخ و تمــدن ایران 

جاودان کرده اند.
اّما عالوه بر این معنی، یک برداشــت دیگر نیز می توان از کلمه  
وقف کــرد و آن هــم به کار بــردن ایــن کلمه در معنــای مجازی 
اســت. در ایــن صــورت می تــوان از وقــف بــه عنوان وابســتگی 
شــدید، ایثار همه جانبه و تعّلــق قلبی و عمقی بــه یک موضوع 
کباختگی در معنی مجازی وقف،  نام برد. ایثارگری مطلق و پا
بازتاب وسیعی در میان پدیدآورندگان ادب فارسی دارد. کاربرد 
این کلمه با چنین بار معنایی، به قدری متداول بوده که تقریبًا 
در ذهن شــعرا و نویســندگان، تبدیل به نوعی همسانی مطلق 
گردیده است. بنابراین وقتی در بیتی، شاعر می گوید که خود را 
وقف چیزی یا کسی کرده اســت، منظورش این است که همه 
موجودیت و هســتی ماّدی و معنوی خود را صرف آن می کند و 

با تأمل در آثار کهن 
فارسی مشخص 

می شود که تقریبًا 
در همه مواردی 
که به وقف در 

معنای لغوی آن 
اشاره شده، شعرا و 
نویسندگان، عمومًا 
وظیفه تاریخ نگاری 
را بر عهده  گرفته اند 

و با ذکر جزئیات 
موقوفات بزرگان 

زمانه خود، نام آنان 
و اعمالشان را برای 
همیشه در تاریخ و 
تمدن ایران جاودان 

کرده اند
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در راه این بذل و بخشش، از تمام داشته های خود می گذرد.
بیدل دهلوی در ایــن رابطه می گوید: هر چــه در دل گذرد وقف 

زبان دارد شمع/ سوختن نیست خیالی که نهان دارد شمع  
خواجــوی کرمانی هــم ایــن موضــوع را این گونه بیــان می کند: 
ملک جهان کرده ایم وقف ســر کوی یار/ گــوی دل افکنده ایم 
در خم چوگان عشــق... دو جهــان وقف حریم حــرم او کردیم/ 

اعتماد از دو جهان بر کرم او کردیم...  

   وقفجان
وقف کــردن جــان و روح و روان بر دانش و کســب علــم و ادب و 
یــا اختصــاص دادن همــه  جنبه هــای زندگــی بــه معشــوق و در 
ناب ترین جایــگاه ایثار، وقــف تمام داشــته های موجــود برای 
خداوند و رســیدن به حقیقــت ناب ازلی، توصیه هایی هســتند 
کثر شاعران و نویسندگان برای تبیین و نهادینه شدن آن ها  که ا
در ضمیر مخاطبان خود به کار بســته اند و در این میان، خود را 
از مدعیان عمل به این وقف های انسان ساز نامیده اند. به نظر 
ســنایی در حدیقه الحقیقه که سرشــار از مضامیــن حکمت آموز 

است وقف باید این گونه انجام پذیرد:
جان و تن را به کردگار بسپار

تا درون سرای یابی بار
کان که شد پاسبان خانه و زر 

چون کلیدان بماند در پس در
جان و اسباب از او عطا داری 
پس دریغش از او چرا داری؟

جان و اسباب در رهش در باز 
بر ره رود و سیل خانه مساز

وقف کن جسم و مال را بر غیب 
تا بوی چون کلیدش اندر جیب  

بــه عقیــده  ســعدی، وقــف را بایــد همه جانبــه و از ســوی همــه 
هســتی و موجودیت خــود ارائــه داد: بذل تــو کردم تــن و هوش 
و روان/ وقــف تــو کــردم دل و چشــم و ضمیــر...  او در ادبیــات 
مختلف، برای تشــویق مخاطبان خود به این عمل، از مزایای 
ابــدی آن و جــاودان شــدن نام نیــک انســان ســخن می گوید و 

وقف را نوعی سپاسگزاری در برابر نعمت های خداوند می داند:
جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش

چو حق بر تو باشد تو بر خلق باش
نیامد کس اندر جهان کو بماند 

مگر آن کزو نام نیکو بماند
سزد آن که ماند پس از وی به جای 

پل و خانی و خان و مهمان  سرای
هر آن کو نماند از پسش یادگار 

درخت وجودش نیامد به بار
که را سیم و زر ماند و گنج و مال 

پس از وی به چندی شود پایمال
وز آن کس که خیری بماند روان 

دمادم رسد رحمتش بر روان  
خاقانی نیز در این بــاره ابیاتی را به نظم کشــیده و از وقف برای 
به تصویر کشــیدن مضمون تعّلق همیشــگی و مداوم اســتفاده 
کــرده اســت. چــو کــردم خانــه  دل وقــف مهــرش/ خط مهــر ابد 

بــر در نویســم... ای بــه هــزار جــان دلم مســت وفــای روی تو/ 
خانه جــان بــه چار حــد وقــف وفــای روی تــو... مــس ملکت، 
زر آن گشــت که وقف کــف اوســت/ کیمیایی کــه ز فتــح و ظفر 
ک بالین رســول اهلل همه حرز شفاســت/ حرز  آمیخته اند...  خا
شــافی بهر جان ناتوان آورده ام/ وقف بازوی من است این حرز 
نفروشــم به کس/ گرچه ز اّول نــام دادن بر زبــان آورده ام  کنم 

دفتر عمر وقف قناعت/ نویسم به هر صفحه ای الیباعی  
موالنــا معتقد اســت که عاشــق، تا ابــد متعلق به خرابات اســت 
و ماننــد همــه  موقوفــات، اجــازه بیــرون آمــدن از آن را نــدارد. 
کــردن بــه مســتان  کــه تنهــا خدمــت  همچنیــن وظیفــه او را 
اســت، گوشــزد می کند و به دلیل این که خرابات، مکان حضور 
هوشــیاران نیســت، بیان می کند کــه هرگونه اســتفاده آنــان از 
امــوال موقوفه خرابــات جایز نیســت: تو وقــف خراباتی دخلت 

می و خرجت می/ زین وقف به هشیاران مسپار یکی دانه  
وی در ابیــات زیــر جنبــه متفاوتــی از انگیــزه وقــف در معنــای 
مجازی آن ارائه می دهد و بیان می کند به دلیل این که انسان، 
همه  هستی و تمامیت خود را از وجود خداوند وام گرفته است، 
پس بــر او واجب اســت کــه تمام موجــودی خــود را بر پــروردگار 

وقف کند:
هم بدان سو که گه درد دوا می خواهی

وقف کن دیده و دل، روی به هر سوی مکن... 
وقف کردیم بر این باده  جان کاسه  سر

تا حریف سری و شبلی و ذوالنون باشیم... 
تو وقف کنی خود را بر وقف یکی مرده

من وقف کسی باشم کو جان و جهان دارد...
صائب تبریــزی در بیــت زیر همه  مکنونــات قلبی خــود را وقف 
معشــوق می داند: نرســد جز تو بــه کس گوهــری از خاطــر/ من 

کرده ام وقف تو این بحر لبالب ز زالل  
بیدل دهلوی نیز در ابیاتی، انسان ها را به وقف جان خویش در 
برابر خالق هستی تشویق می کند: قد خم گشــته را تا می توانی 

وقف طاعت کن/ به قالب صید ماهی دریای رحمت کن  
انوری، شاعر قرن ششــم، با توجه به ابدی بودن اموال وقفی، 
استفاده زیبایی از این موضوع می کند و در بیت زیر با بیانی زیبا 
و شاعرانه برای دعای تأیید ممدوح خود، از جاه و جمال و عمر 
ممدوح به عنوان اموال موقوفی نام می برد تا حکم جاودانگی 
بر او جــاری شــود: وقف بــادا بــر جمــال و جــاه و عمــرت روزگار/ 

زان که در اوقاف احکام مؤید می رود  
عطــار نیشــابوری نیز بــا توجه بــه قانــون عــدم خریــد و فروش 
مال وقفی، عشــق واقعــی را قابل معاملــه نمی داند: عشــق جز 
بخشــش خدایی نیســت/ این بــه ســلطانی و گدایی نیســت/ 

ع ما بهایی نیست   عشق وقف است بر دل پر درد/ وقف در شر
او در این بیــت ابتدا عشــق را مانند یک مــال موقوفه، منحصر 
به عاشق؛ یعنی کســی که برای او وقف شــده می داند و سپس 
بیان می کند کــه عشــق در قانون عاشــقان به هیچ وجــه قابل 
قیمت گــذاری و ارزش مــادی نیســت. وی نیــز ماننــد دیگــر 
شعرا، برای بیان نهایت سخاوت و گشاده دســتی خود در برابر 
معشــوق، از وقــف عزیزتریــن داشــته هایش ســخن می گویــد: 
مشــک جهان گر همــه عطار داشــت/ وقــف خط غالیــه فامت 

کنم.     

وقف کردن جان 
و روح و روان 

بر دانش و کسب 
علم و ادب و یا 

اختصاص دادن همه  
جنبه های زندگی 
به معشوق و در 
ناب ترین جایگاه 
ایثار، وقف تمام 

داشته های موجود 
برای خداوند 
و رسیدن به 

حقیقت ناب ازلی، 
توصیه هایی هستند 
که اکثر شاعران و 
نویسندگان برای 

تبیین و نهادینه 
شدن آن ها در ضمیر 

مخاطبان خود به 
کار بسته اند و در 

این میان، خود را از 
مدعیان عمل به این 
وقف های انسان ساز 

نامیده اند
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سـنت دیرینـه و نیکـوی وقـف از اركان مهـم اقتصـاد، اجتمـاع، دیـن و فرهنـگ در 
كشـورهای اسـالمی اسـت. ایـن سـنت در طـول تاریـخ خـود در پیشـبرد امـور 
عام المنفعه، بهبود سطح زندگی مسلمانان و به ویژه در گسترش علم و فرهنگ 
و آمـوزش علـوم و معـارف اسـالمی در میـان ملت هـای مسـلمان نقـش بسـیار مهمـی داشـته 
اسـت. بهتریـن راهکارهـای احیـای وقـف عبارتنـد از كشـف رقبـات موقوفـات بـا موقعیـت 
عالـی، مشـاركت در طرح هـای سـرمایه گذاری، ایجـاد كتابخانه هـای تخصصـی، ایجـاد 
صندوق هـای وقفـی، اسـتفاده از دانشـگاه ها و مراكـز پژوهشـی و آمیختـه شـدن صنعـت 

گردشـگری با سـنت حسـنه وقف. در ادامه به بررسـی هر كدام از این موارد می پردازیم. 

     کشفرقباتموقوفات
برخــی از رقبــات موقوفــات در شــهرها از نظــر موقعیــت 
مکانی در جایی قــرار گرفته اند کــه چنانچــه برنامه ریزی 
گیــرد  صــورت  آن هــا  روی  مناســبی  ســرمایه گذاری  و 
بهره وری شــان به ده ها و صدها برابر می رسد. کافی است 
این گونه رقبات توســط گــروه بهره وری موقوفات اســتان 
که می تواند از بین کارمندان و کارشناســان خبره تشــکیل 
شــود شناســایی شــود و ســپس روی آن هــا بــا توجــه بــه 

کاربری های مربوط، سرمایه گذاری الزم صورت گیرد. 

     مشارکتدرطرحهایسرمایهگذاری
ح ها،  ع مشــارکت و ســرمایه گذاری در طر بانک در این نــو
ایــن  و  می گیــرد  کار  بــه  را  کاهشــی«  »مشــارکت  شــیوه  
ع شــیوه  مشــارکت به طــور خالصه عبــارت اســت از یک نو
جدیــد ســرمایه گذاری اســالمی کــه بــه موجــب آن بانــک 
ح  )سرمایه گذار( با طرف دوم )مؤسســه وقفی( در یک طر
مشخص سرمایه گذاری مشــارکت می کند؛ به این صورت 
ح، طبق میزان درصد  که سود خالص به دست آمده از طر
مشــارکت هرکــدام در ســرمایه گذاری میــان آن ها تقســیم 

می شود. 
آن گاه دو طــرف بــه امضــای قــراردادی که بــه موجب آن 
قســمتی از ســود خالــص جهــت پرداخــت تدریجی ســهم 
بانــک اختصــاص داده می شــود، بــه طــوری که ســهمیه  
اصلــی بانــک به تدریــج کاهــش می یابــد و بــه دنبــال آن 
ســهمیه  طرف دوم افزایش می یابــد تا ســرانجام مالکیت 
ح به طــور کامــل بــه مؤسســه  وقفــی بازمی گردد.  کلی طــر
مناســب  ســبک  و  شــیوه  ایــن  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
کــه پایان  ح هــای وقفــی اســت، چرا ســرمایه گذاری در طر
ح بــه وقــف اســت، و  آن منجــر بــه بازگشــت مالکیــت طــر
بدین ترتیب مقتضای قاعده شــرعی در عدم جواز انتقال 

مالکیت عین وقف به دیگری انجام می پذیرد. 

     کتابخانههایتخصصی 
اســناد و مــدارک زیــادی در اقصی نقاط کشــور وجــود دارد 
که در دســت واقفین، متولیــان و ورثه آن ها یــا در بایگانی 
و زیرزمین هــای ادارات اوقــاف شهرســتان ها همچنــان 
ک می خورد. ایجــاد کتابخانه های تخصصی وقف در  خا
هر اســتان یکی از بهترین روش هایی است که بتوان این 

اسناد را در یک نقطه متمرکز کرد.
 این مــدارک شــامل: کتاب هــای چاپی و ســنگی واقفان، 
و  لوح هــای ســنگی  نســخه های خطــی، وقف نامه هــا، 
کی شده، نشــریات، نقشــه ها و اطلس ها، عکس ها،  حکا
منابــع تصویــری و رایانــه ای و... اســت. بــا جمــع آوری 
این منابــع و بازســازی آن ها و نمایــش برای عمــوم مردم 
بــه صــورت یــک مجتمــع تخصصــی، وقــف را می تــوان 
به عنــوان یکــی از عوامــل احیــا و تبلیــغ فرهنــگ وقف در 
کتابخانه هــای تخصصــی وقــف می توانــد  گرفــت.  نظــر 
کتابخانه هــای اصلــی و  جایگاهــی بــرای خــود در میــان 

مهم کشور باز کند.

راهکارهایی برای احیای یک 

سنت دیرینه
هادی علیزاده
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     صندوقهایوقفی
یکــی از راه های رونــق دادن بــه احیای موقوفــات، ایجاد 
باعــث  کــه  اســت  وقفــی  قرض الحســنه  صندوق هــای 
ســوی  بــه  مــردم  گرایــش  و  موقوفــات  درآمــد  افزایــش 
صندوق ها بــا اعطِا وام با ســودهای پایین اســت. اهداف 

ح زیر برشمرد: عمده این نهاد را می توان به شر
1. جمع آوری ثروت و کمک بهینه به افراد محروم؛

وجــوه  بهینــه  و  کارآمــد  مجــدد  توزیــع  از  اطمینــان   .2
جمع آوری شــده به گروه های خاص محــروم و نیازمند بر 

اساس شرایط واقفان؛
3. باالبردن سطح رفاه افراد نیازمند؛

4. تقویــت ارزش هــای اجتماعــی و فرهنگــی و گســترش 
برنامه های آموزشی؛

5. باال بردن سطح سالمت افراد محروم جامعه؛
6. فراهم ساختن تسهیالت برای فعالیت های مذهبی؛

7. تشویق افراد نیکوکار به امور خیریه مثل وقف؛
8. بــا فعالیــت صحیــح ایــن صندوق هــا بــه بخش هــای 
نیازمنــد جامعه کــه کمک به آن هــا هدف افــراد نیکوکار و 
مؤسسات خیریه اســت، کمک بیشتری نســبت به زمانی 
که انگیزه خیرخواهی روش ســنتی خود را طی کند خواهد 

شد؛
کاهــش بیــکاری در  9. فعالیــت ایــن صندوق هــا ســبب 

سطح جامعه می شود؛
10. تشــویق بــه به کارگیــری ابزارهــای مالــی اســالمی و 

ابزارهای توسعه آن؛
11. یکی دیگر از نتایج این صندوق ها می تواند کم شــدن 

فاصله طبقاتی باشد.

     دانشگاههاومراکزپژوهشی
با توجه به اهمیت علم در احیای تمدن اسالمی و از آن جا 
کانــون جنبش هــای علمــی و نرم افــزاری و  کــه مــکان و 
کز علمی و تحقیقاتی است،  نهضت های تولید علم در مرا
کــز و کانون های حســاس  بایــد توجه ویــژه ای به ایــن مرا
داشته باشیم. در حقیقت دانشــگاه ها، حوزه های علمیه 
کــز تحقیقاتــی هســتند کــه محفــل تولید و گســترش  و مرا
کز  علم و شکســتن مرزهــای دانش می شــوند. اما ایــن مرا
بــا مشــکالتی مواجه هســتند که ایــن مشــکالت را پیش تر 
کــز مالی،  بیان کردیــم. یکــی از راه های کمــک به این مرا
تأمین پشــتوانه هایی مانند وقف است. به طور کلی وقف 
از نظــر درآمد و بهــره مســتمر از بهتریــن و بیشــترین منابع 
درآمد برای تعالیم اسالمی بوده است و پایداری و استمرار 
تعلیــم در اســالم طــی قرن هــای طوالنــی و نظــم و ترتیــب 
دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  در  علمــی  فعالیت هــای 
اســالمی به ایــن منبــع مالــی وابســتگی داشــته اســت. اما 
فوایدی که وقــف می تواند بــرای جنبش نرم افــزاری و در 

نهایت احیای تمدن اسالمی داشته باشد عبارتست از:
و  عالــی  آمــوزش  پایــدار  و  مســتمر  مالــی  تأمیــن   .1

پژوهش های علمی؛
2. احیای ســنت آزاداندیشــی علمی بــه واســطه رهایی از 

جریانات دولتی؛
3. استقالل آموزش و پژوهش از نهادهای دولتی و خصوصی؛

4. توجه بیشتر تحقیقات به نیازهای مردم و تمدن سازی بر اساس آن؛
5. ایجاد تقاضا بــرای علومی که به واســطه عدم تقاضا انجام نشــده باقــی مانده بودند، 

مانند علوم انسانی اسالمی؛
6. درگیر شدن عامه مردم با آموزش و پژوهش؛

7. منطبق شدن تحقیقات با نیازهای مردم به واسطه جهت داشتن وقف.

     صنعتگردشگری
صنعت ســفر از آغاز با ســنت حســنه قف در تعاملی مثبت قرار داشــته است. ســفر و حرکت 
ع  بــه عنــوان موضوعــی فرهنگ ســاز و دارای ارزش از دیدگاه مذهبــی، مورد حمایت شــار
مقدس قــرار داشــته و عالوه بــر احــکام اولیــه تســهیل کننده شــرایط مســافران، ابزارهای 
حمایتــی همچــون مشــارکت در ســرمایه گذاری های وقفــی در توســعه آن نقشــی مؤثــر بر 

عهده داشته اند.
در عصــر حاضــر امــا تعامــل میــان ســنت وقــف و صنعــت ســفر در برخــی جوامــع اســالمی 
و از جملــه در ایــران، کمرنگ تــر از پیش شــده اســت. ایــن رخداد نــه زائیده کاسته شــدن 
از اهمیت ســفر و حرکت نــزد مؤمنیــن و نه حاصــل تضعیف نهــاد وقف در جامعه اســالمی 
اســت، بلکــه به نظــر می رســد کــه تعامــل ســازنده میــان ســفر و وقــف بــه نوعی بــا غفلت 

فرهنگی در طول زمان مواجه شده است.
 نتیجه آن که برای جان بخشــیدن دوباره به این تعامل، فرهنگ ســازی قدم نخستینی 
اســت که باید برداشته شــود. روشن شــدن ســابقه تاریخی نقش وقف در توســعه صنعت 
ســفر و ذکر ایــن تجارب بــه همــراه یادآوری قداســت امــر ســفر در این میــان حائــز اهمیت 

است.
از ســوی دیگــر احیــای موقوفاتــی کــه در گذشــته، تمــام یــا بخشــی از منافــع آن هــا در امر 
ترویج ســفر و تســهیل نیازهای گردشــگران به کار برده می شده اســت، سیاستی است که 
به مــورد اجرا گــذاردن آن برعهــده متولیان وقف اســت. بدیهی اســت در ایــن خصوص، 
نگاه کارشناسی به نحوه توزیع منافع و راهکارهای اجرایی با زنده سازی این موقوفات و 
همچنین تجدید نظر در نحوه بهره برداری کالبدی آن ها، واجد اهمیت بســیاری است. 
موضوعی که هم می باید از ســمت تخصصی گردشــگری و هــم از زاویه عالمانــه و تطابق 

شریعتی وقف به صورت مشترک بدان نگریسته شود.
ســرانجام این که چون وقــف به هر تقدیــر، یکی از شــیوه های تأمیــن مالی ارائــه خدمات 
اجتماعی اســت، از این منظر شــیوه های محرک گســترش فعالیت های مرتبــط با وقف، 
چه از منظر حجم منابــع و چه از لحاظ حیطه هــا و دامنه هــای کاری، نیازمند توجه ویژه 

هستند.
گســترش بیــش از پیش حســنه وقف نــه فقــط در گــرو توســعه فرهنــگ معنــوی و تهییج 
خصلت هــای نیکوکارانــه مؤمنــان اســت، بلکــه از طریــق کاربســت مشــوق های مالــی، 
همچون توســعه معافیت هــای مالیاتی هم فرهنگ وقف قابل اشــاعه اســت. این زمینه 
نیز محــدوده ای اســت که بایــد به صــورت مشــترک از ســوی متخصصــان حوزه مســائل 
مالی، به خصوص حــوزه اقتصاد بخش عمومی و کارشناســان حوزه وقــف، بدان بیش از 

پیش پرداخته شود.
محیــط  نظیــر  فضاهایــی  در  واقفیــن  توســط  وقفــی  ســرمایه گذاری های  انجــام  لــذا، 
دانشــگاه ها، یا توســعه امکانــات مســاجد بــرای ارائه خدمــات اقامــت به گردشــگردان و 
مبلغین مذهبــی و حتی دیگر اقشــار جامعــه، یکی از راهبردهای مشــارکت امــور اوقاف در 
توســعه صنعت گردشــگری به شــمار می آید. بدین ترتیب، امکان احیــای نقش وقف در 
تأمین مالی صنعت گردشــگری؛ صنعتــی که به دلیل برخــورداری از ارتباطــات قوی بین 
بخشــی در اقتصاد، به عنوان موتور محرکه رشــد و توســعه تلقی می شــود، فراهم می آید و 
از این طریق توســعه و ترقی جوامع اســالمی در عصر حاضر شــتاب خواهد گرفت و خاطره 
تاریخچه درخشــان این شــیوه مترقــی تأمیــن مالی اســالمی در پیشــتازترین کســب و کار 

عصر حاضر باز زنده خواهد شد.     
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شـکوفایی تمـدن عظیـم اسـالمی در گذشـته، مرهـون تالش هایـی بـوده اسـت 
كـه وقـوع دوبـاره آن امـری ممکـن اسـت. آنچـه تمـدن اسـالمی را از تمدن هـای 
دیگـر تاریـخ ممتـاز می سـازد، تحول و توسـعه ای همه جانبـه در اركان اجتماعات 
بشـری اسـت بی آن كـه دیـن و دینـداری بـه عنـوان مقولـه ای در تزاحـم بـا آن باشـد. نه تنهـا 
دین در تمدن اسـالمی هیچ تزاحمی با توسـعه و تعالی دانش و هنر و تفکر نداشـته اسـت، 
بلکـه مبنـای تمامـی حركت هـای فکـری و علمـی و توسـعه عدالـت و رفـاه بـوده اسـت. یکـی 
از آموزش هـای باقی مانـده از میـراث گذشـته كـه هنـوز در بیـن جوامـع اسـالمی رایـج اسـت، 
موضـوع وقـف اسـت. بخـش مهمـی از وقـف، آمـوزش بنیـادی در جهـت حفـظ و نگهـداری 
میـراث علمـی و توسـعه و حمایـت از بقـای آن اسـت.  سـاختار و كاركردهـای نهـاد وقـف بـر 
ساختار و كاركردهای نهادهای دیگر چون نهادهای علمی، پژوهشی، آموزشی، درمانی، 
درمانـگاه،  مسـجد،  مدرسـه،  هـزاران  وجـود  دارد.  مسـتقیم  تأثیـر  فرهنگـی  و  اقتصـادی 
بیمارستان، حسینیه، كتابخانه، كاروان سرا، رباط، حمام، قنات، آب انبار، پل و... بهترین 

گـواه و شـاهد آن اسـت.    

از بخارا تا اندلس؛ 
برگ های زرین 

تاریخ علم
 سید حسین امیدیانی

نقش فرهنگ »وقف« در شکوفایی 
علم و دانش در تمدن اسالمی 

امکانات بــرای آن را از عبادت دانســته اند و به وقف اموال 
خــود جهــت این گونــه امــور همــت گماشــته اند. در ادامــه 
کز علمــی و آموزشــی جهان اســالم که  به ذکــر پــاره ای از مرا
در اداره امــور آن هــا از درآمــد موقوفــات مربوطــه اســتفاده 

می شده می پردازیم.

   بخارا
کــه  ابــن ســینا در آن تحصیــل می کــرد  بخــارا در دوره ای 
)نیمــه دوم قــرن چهارم هجــری(، نــه فقط مرکــز فرهنگی 
کــز  مرا از  یکــی  بلکــه  می آمــد،  به شــمار  ســغد  ســرزمین 
فرهنگــی جهــان بــود. جغرافیانویســان قرن ســوم هجری 
شــماره مدرســه های بخــارا را تــا 75 نوشــته اند. یعقوبــی، 
جغرافیانویس قرن ســوم هجری، نوشــته اســت در بعضی 
از مــدارس بخــارا تــا چهارصــد دانشــجو )طلبــه( مشــغول 
درس خوانــدن هســتند و عــده ای از دانشــمندان بــزرگ 
دنیای اســالمی در مدارس بخارا تدریس می کنند. مدارس 
آن روزگار در واقــع یــک دانشــگاه بودنــد و هیچ یــک از آن 
مــدارس، دبســتان یــا دبیرســتان )بــه اصطــالح امــروزی( 
بــه شــمار نمی آمدنــد و در همــه آن هــا علــوم عالــی تدریس 
می شــد. دوره ای که ابن ســینا در بخــارا تحصیــل می کرد، 
دوره اوج فرهنگــی بخــارا بــود، چــون امــرای ســامانی کــه 
همه دوســتدار علم بودنــد، موقوفات زیــادی را به مدارس 
بخارا اختصاص دادند و هزینه تمام مــدارس بخارا به طور 

منظم می رسید. 
ح حــال ابــن ســینا  ع پزشــکی از ایــن جهــت در شــر موضــو
اهمیــت دارد کــه دنیــا در درجــه اول او را پزشــک می داند. 
و  تاریــخ  ریاضــی، نجــوم، فلســفه،  ابــن ســینا دانشــمند 
ادب نیــز بــود. در قدیــم فیلســوفان چــون نمی توانســتند 
از راه فلســفه معــاش خــود را تأمین کننــد، پزشــکی را حرفه 
قــرار می دادنــد، ولــی در مــورد ابــن ســینا این طــور نبــوده. 
روزی که ابن ســینا شــروع بــه تحصیــل علم پزشــکی کرد، 
گر  منظــورش تحصیــل یک علــم جدید بــود و ال غیــر، ولی ا
ع القمــری« در بخارا نبــود، آیا ابن  »ابومنصــور حســن بن نو
سینا به ســوی علم پزشکی می رفت؟ پاســخ این پرسش را 
نمی توانیــم بدهیم و آنچه مســلم اســت این اســت که ابن 
سینا از ســکونت ابومنصور حســن بن نوح القمری در بخارا 
اســتفاده کــرد و فرصــت را مغتنم شــمرد تــا یک علــم جدید 
کــه از علــوم دیگــر داشــت  )علــم پزشــکی( را بــر توشــه ای 

بیفزاید.
کشــورهای  کــه از  شــهرت ابومنصــور بــه قــدری زیــاد بــود 
دیگر بــرای اســتفاده از محضــر درس او به بخــارا می رفتند 
و وی فقــط علــم طــب تدریــس می کــرد و جلســات درس او 
در مدرســه )موقوفــه( بنی ســعد منعقــد می گردید. مدرســه 
کــه ماننــد  بنی ســعد دویســت دانشــجو )طلبــه( داشــت 
دانشــجویان )طــالب( دایمــی ســایر مــدارس بخــارا شــب 
در مدرســه می خوابیدنــد و جیــره و مســتمری )از محــل 
بــه  و  اتاق هــای مدرســه  و  موقوفــات مربوطــه( داشــتند 
اصطالح گذشــتگان، حجره های آن دو نفری و ســه نفری 
بود. دانشــجویانی که از بخارا برای تحصیل علم پزشــکی 

به مدرسه بنی سعد می رفتند در منازل خودشان به سر 

   بهترینوبیشترینمنبعدرآمد
فرهنــگ وقــف و بنیادهــای خیریــه وقفــی از عناصــری هســتند کــه در طــول تاریــخ تمدن 
اســالمی و حتی بشــری نقش ارزنــده و ســازنده ای در توســعه علم و فــن آوری و امــر تحقیق 
و پژوهــش داشــته اند. موقوفــات از نظر درآمــد و بهره مســتمری که همیشــه داشــته اند، از 
بهتریــن و پایدارترین منابــع مالــی و حمایت کننده برای انجــام پژوهش ها و توســعه علم و 
دانش در جوامع اســالمی در طــول تاریخ و در کشــورهای غربــی در یک قرن اخیــر بوده اند. 
حمایت از پژوهشــگران و دانشــمندان و به وجود آمدن نهادهای بزرگ علمــی و تحقیقاتی 
و آموزشــی نظیر مدارس، کتابخانه ها، بیمارســتان ها، نظامیه ها، رصدخانه ها در پوشش 
کز همگانی  فرهنگ اصیل وقف صورت گرفت و واقفان و نیکوکاران خداجوی با ایجاد مرا
دانش و پژوهش، تالش کردند با برآوردن نیازهای پژوهشــگران، زمینه ای را فراهم آورند 
که آن هــا بتوانند بــدون دغدغــه معــاش و هزینه هــای زندگــی به امــر تحقیــق و پژوهش و 

نگارش و توسعه علوم بپردازند.
اوقاف به طــور کلــی از نظر درآمــد و بهــره مســتمر از بهتریــن و بیشــترین منابع درآمــد برای 
پژوهش و توســعه علم و دانــش در جوامع اســالمی بوده اســت و پایــداری و اســتمرار تعلیم 
در ممالک اســالمی طــی قرن هــای طوالنــی و نظــم و ترتیــب فعالیت علمــی و پژوهشــی در 
کــز علمــی بــه ایــن منبع مالی بســتگی  دانشــگاه ها، دارالعلم هــا، بیمارســتان ها و دیگــر مرا
کــرم)ص( و  داشــته اســت. چه، مردم مؤمن و مســلمان با الهام از ســخنان گهربار رســول ا
دیگــر پیشــوایان اســالم در اهمیــت علــم و دانــش، همــراه تعلیــم و تعلــم و فراهــم آوردن 
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می بردنــد و ابــن ســینا هــم در بخــارا خانــه داشــت؛ روز به 
مدرســه می رفــت و شــب عــازم منــزل می شــد. ابــن ســینا 
بیش از 180 کتــاب و رســاله در فنــون مختلف نوشــته که 
پانــزده کتــاب معروفــش در طب اســت و مهم تریــن آن ها 
کــه بــه قــول جرجی زیــدان یــک فرهنــگ  قانــون اســت 
جامع طب و داروســازی اســت. به عقیده گوستاو لویون، 
کتاب هــای ابوعلی ســینا بــه تمــام زبان های دنیــا ترجمه 
شــد و تا مدت شــش قــرن، اصــل و مبنــای طب شــناخته 
گردید و مخصوصًا در دارالفنون های فرانسه و ایتالیا فقط 
کتاب هــای بوعلــی ســینا جــزو کتــب درســی در طــب مقرر 

شده بود.

   قرطبه
در قــرن چهــارم هجــری در قرطبــه مســجد و مدرســه ای 
)دانشــگاهی( بزرگ وجود داشــت که مســلمان ها ساخته 
بودنــد و ابوالقاســم زهــراوی در آن مدرســه علــم پزشــکی 
تحصیــل می کــرد و جــراح شــد. مدرســه اســالمی قرطبــه 
در  مســلمین  برجســته  فرهنگــی  موقوفــه  مؤسســات  از 

کشورهای مغرب محسوب می شد.
مســلمان،  اســپانیای  پایتخــت  قرطبــه  دوره  ایــن  در 
بزرگ تریــن مرکــز فرهنگــی اروپــا بــود و بــا قســطنطنیه و 
بغداد ســه مرکز معتبــر فرهنگی جهــان به شــمار می رفتند 
قرطبــه 113000 خانــه، بیســت و یــک محله بدون شــهر، 
کتابفروشــی و مســجد  کتابخانــه و عــده زیــادی  هفتــاد 
و قصــر داشــت و شــهرت جهانــی یافتــه بــود کــه حیــرت و 

شگفت جهانگردان را بر می انگیخت.
در دوران حکومــت حکم در اســپانیا )اندلس( بــا توجه به 
این که او شــخصًا مــردی دانشــور بــود، دانــش آموختن را 
تشــویق می کرد و به دانشــوران جایزه های خــوب می داد 
و هــم او، در پایتخــت بیســت و هفــت مدرســه بنیــاد کــرد 
کــه در آن جــا تعلیــم رایــگان بــود. در دوران وی دانشــگاه 
قرطبه که عبدالرحمن ســوم در مســجد بزرگ پایتخت به 
پا کــرده بــود و بنیــاد آن از هر قــاره و نظامیــه بغــداد جلوتر 
بــود، در صــف مؤسســات تعلیماتــی جهــان مقامــی بلنــد 
یافت و دانش طلبان مسیحی و مسلمان نه تنها از اسپانیا 
و بس، بلکه از نواحی مختلف اروپا و آسیا و آفریقا بدان جا 
روان می شــدند. حکــم، مســجدی را کــه دانشــگاه آن جا 
بود وســعت داد و به وســیله لوله های ســربی آب به آن جا 
می برد. برای تدریس دانشگاه از شــرق و غرب استادان را 
فراخواند و موقوفاتی برای پرداخت مقرری ایشــان معین 

کرد. 
قرطبه به جز دانشــگاه یک کتابخانه داشــت کــه از لحاظ 
اهمیــت درجــه اول بــود. حکــم از دلبســتگان کتــاب بود 
و کســان وی در کتابفروشــی های اســکندریه و دمشــق و 
بغداد هرجا دســتنویس تازه ای می یافتنــد می خریدند، یا 
از آن نسخه برمی داشــتند، بدین سان 400000 جلد کتاب 
فراهــم آورد کــه فهرســت آن چهل و چهــار جلد شــده بود. 
در آن هنــگام ســطح فرهنــگ مــردم )مســلمان( اندلــس 
چنان بــاال بود کــه بــه گفتــه دوزی، خاورشــناس معروف 
هلنــدی و دیگر دانشــوارن پــس از او، همه کــس خواندن 

......
شهرت ابومنصور به قدری زیاد بود که از کشورهای 

دیگر برای استفاده از محضر درس او به بخارا می رفتند و 
وی فقط علم طب تدریس می کرد و جلسات درس او در 

مدرسه )موقوفه( بنی سعد منعقد می گردید
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و نوشــتن می دانســت. بــا توجــه بــه وضعیــت مــدارس 
علمــی و دانشــگاه های اندلــس و موقوفــات و امکاناتــی 
کــرده بودنــد، طبیعــی  کــه مســلمانان بــرای آن هــا مقــرر 
بود کــه دانشــمندان مختلفی در تمامــی رشــته ها از آن ها 
غ التحصیل شــدند؛ از جمله دانشــمندانی که در آن جا  فار
تحصیل کــرده بــود و تدریــس می کــرد، بزرگ تریــن جراح 
تمدن اســالمی، ابوالقاســم زهراوی یا ابوالقاســم اندلسی 
ســیزدهم  قــرن  در  کــه  اســت  ابوالقســیس  بــه  معــروف 
میــالدی می زیســت و بســیاری از ابــزار جراحــی را شــخصًا 

اختراع کرد.
اصــواًل پیشــرفت فن جراحــی نیــز از دانشــمندان اســالمی 
شــروع شــد و مدارس طبی اروپــا تا زمــان اخیــر از تصانیف 
آن هــا اســتفاده می کردنــد و حتــی داروی بیهوشــی کــه از 
کتشــافات خیلــی جدیــد شــمرده می شــود، بــر جراحــان  ا
اسالمی پوشــیده نبوده، و با »بذرالبنج« مریض را بیهوش 
می کردند. دانشمند انگلیسی، »ســیدنی فیشر«، در مقاله 
خود تحت عنــوان »رشــد آمــوزش و تفکر علمــی در تمدن 
اســالمی« اذعان می کند کــه: اولین دانشــگاه اســالمی که 
در جهان اســالم تأســیس گردید، دانشــگاه قرطبه بود که 
توســط عبدالرحمــن ســوم در اواســط قــرن دهــم میالدی 
گســترش  گشــایش یافــت بــا توســعه و  )ســوم هجــری( 
کــز علمــی و آمــوزش در قرطبــه، اســاتید و  ایــن قبیــل مرا
کرســی های  جهــان  سراســر  از  بســیاری  دانش پژوهــان 
متعدد اســتادی در دانشــگاه قرطبه مفتوح گردید، هزینه 
بسیاری از این کرســی ها در واقع از محل موقوفات تأمین 

می شد. 

   مصر
بنــای مســجد »االزهــر« در رمضــان ســال 361 ه ـــق بــه 
پایان رســید. ایــن مؤسســه علمی تنها از ســال 378 ه ـــق 
و در زمــان خلیفــه فاطمــی العزیــز )365-386ه ـــق( بــه 
صورت یک دانشــگاه موقوفــه واقعی درآمد. در این ســال 
و به فرمــان همیــن خلیفه بود کــه برنامه آموزشــی جامعه 

تنظیم گردید. 
کم نیز مســجد جدیدی بنا کرد  جانشــین عزیز، پســر او حا
کــم« معروف شــد. بنابــر روایــت تاریخ  که بــه »جامــع الحا
کم از مدرســان االزهر خواست تا کالس هایی  مقریزی، حا
در مســجد جدید او برپــا کنند، ولــی در عین حــال از االزهر 
نیز غافل نشــد و آن جــا را تعمیر کــرد و موقوفاتــی برای آن 
مســجد و چند نهاد دیگــر مقرر داشــت. ایــن موقوفات به 
صورت بناهــا و مغازه هایی در قاهره قدیــم و یا دیگر نقاط 

شهر بودند. 

   بیتالمقدس
ناصرخســرو قبادیانــی، اندیشــمند قــرن چهــارم هجــری 
در ســفرنامه خــود، بیمارســتان بیت المقــدس را چنیــن 
توصیف می کند: »... و بیت المقدس را بیمارستانی نیک 
است و وقف بسیار دارد و خلق بسیار دارد و شربت دهند و 

طبیبان باشند که از وقف مرسوم ستانند.«

   نیشابور
در مســیر تحول و تطــور نهادهــای آموزشــی از مســجد به 
مدرســه، خراســان ایران نخســتین زادگاه و مهــد مدارس 
در دنیــای اســالم بــوده اســت. گفتنی اســت که بســیاری 
از این مــدارس به دســت خــود دانشــمندان و با پشــتوانه 
مــردم و حمایت هــای بی دریــغ افــراد نیکــوکار )واقفــان 

خیراندیش( تأسیس و اداره می شد.
شــهر نیشــابور از دیربــاز در تأســیس مــدارس خصوصــی 
شــهرت داشــته و مــردم ادب دوســت و دانش پــرور ایــن 
خطه، به تحصیل دانش عالقه فراوان داشــتند و در حق 
دانشــمندان احتــرام بســیار می کردند و چــه بســیار اتفاق 
می افتــاد که دانشــمندان بــزرگ شــهرها و بالد دوردســت 
اسالمی را برای تدریس به شهر خود دعوت می کردند. در 
این زمینــه گفته ابن ســبکی را مــورد توجه قــرار می دهیم 
که: نیشــابور از مهم ترین و بزرگ ترین شــهرهای اســالمی 
بوده و پس از بغداد در بین همه شــهرهای بزرگ اســالمی 
بی ماننــد بــوده اســت. در ایــن شــهر همچنیــن به دســت 
اســتاد امــام ابومنصــور عبدالرحیــم بــن محمد بیشــکی، 
کــم بــن بیــع،  از اصحــاب شــیخ محــدث ابوعبــداهلل حا
مدرســه ای تأســیس گردید و بیشــکی و اصحابــش در آن 
حضــور می یافتنــد. بیشــکی موقوفاتــی بــر ایــن مدرســه 
اختصــاص داد. کهن تریــن دانشــگاه و مدرســه اســالم در 
شــهر نیشــابور توســط ابوالعبــاس محمــد بن الحســن بن 
ایوب صبغی، در حدود سال 330 ه ـــق به نام )دارالسنه( 
بنیــاد گردیــد موقوفات بســیاری بــر آن وقــف و کتابخانه 

معتبر و معروفی هم داشته است.

   نظامیهها
خواجــه نظام الملــک یکــی از بنام تریــن شــخصیت های 
سیاســی و علمی ایــران در خــالل کارهــای مهم کشــوری 
مدارس بزرگــی هم در بغــداد و نیشــابور و دیگر شــهرهای 
معروف ایــران چــون اصفهــان، بلخ، هــرات، مــرو، آمل، 
طبرســتان و در بصــره و موصــل بنــا نهــاد کــه بــه نامــش 
بغــداد،  نظامیــه  اســت.  می شــده  نامیــده  »نظامیــه« 
کنــار دجلــه در کــوی سه شــنبه بــازار در شــمار بزرگ تریــن 
مدارس عهد اســالمی اســت که در ســال 459 ه ـــق پایان 
یافت و موقوفات بســیاری برای مدرســه تعییــن کرد. که 
هــم بــه مدرســان و اســتادان و کارکنــان آن حقــوق کافی 
گرفتن  پرداخت می شــد و هــم مبلغی بــه طــالب در راه فرا
علم مصــرف می شــد. خانه هایی هــم برای طالبــان علم 
ســاخته بود و کتابخانــه معظمی نیــز برای این دانشــگاه 
بــزرگ زمــان ایجاد کــرده بــود. ابــن جبیــر آندلســی که در 
ســال 580 ه ـــق بغداد را دیــده می نویســد: »ایــن مدارس 
را اوقــاف عظیــم و امــوال زیــاد اســت، و بــه فقهایــی کــه 
آن جــا تدریس می کننــد مراتبــه داده می شــود، و از همین 
کنند ماهیانه  درآمدهای اوقافــی، طالبی را کــه در آن ســا
می دهند.« ابن بطوطه هم از این مدرســه توصیف کرده 

است.
کــه موقوفــه بودنــد و از محــل  از دیگــر مــدارس نظامیــه 

دانشمند انگلیسی، 
»سیدنی فیشر«، 

در مقاله خود 
تحت عنوان »رشد 

آموزش و تفکر 
علمی در تمدن 
اسالمی« اذعان 

می کند که: اولین 
دانشگاه اسالمی 

که در جهان اسالم 
تأسیس گردید، 
دانشگاه قرطبه 
بود که توسط 

عبدالرحمن سوم 
در اواسط قرن 

دهم میالدی )سوم 
هجری( گشایش 

یافت با توسعه 
و گسترش این 

قبیل مراکز علمی 
و آموزش در 
قرطبه، اساتید 

و دانش پژوهان 
بسیاری از سراسر 
جهان کرسی های 
متعدد استادی در 

دانشگاه قرطبه 
مفتوح گردید، هزینه 

بسیاری از این 
کرسی ها در واقع 
از محل موقوفات 

تأمین می شد
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درآمد موقوفات اداره می شدند نظامیه های هرات و مرو، 
اصفهــان و بلــخ بودنــد کــه رشــید وطــواط، شــاعر و مؤلف 
کتاب »حدائق السحر« )درگذشــته به سال573 هجری( 

از تحصیل کرده های نظامیه بلخ بود.

   تبریز
از جملــه بنیادهــای آموزشــی کــه در قــرن هشــتم وقــف و 
اداره امــور آن از محــل درآمــد موقوفــات بــوده، مجتمــع 
آموزشــی پژوهشــی »ربــع رشــیدی« اســت. در نیمــه اول 
رشــیدالدین فضل الــه  بــه همــت خواجــه  قــرن هشــتم 
همدانــی، وزیــر غازان خــان الجایتــو یــا ســلطان محمــد 
خدابنده، در تبریز یک مجتمع بزرگ علمی و دانشــگاهی 
تأســیس شــد که تأثیر عمیقــی در آمــوزش و پــرورش عصر 
خود و حتــی دوره هــای بعــد از آن گذاشــت. اهمیــت این 
مجتمع بزرگ دانشــگاهی را می توان در نحــوه مدیریت، 
ســازماندهی و نیــز رشــته های تحصیلــی آن دانســت. در 
وقف نامــه ای کــه در ســال 704 یا 709 ه ـــق بــه خط خود 
کنون در کتابخانه  خواجه رشیدالدین نوشته شده و هم ا
ملی تبریــز نگهداری می شــود، هدف از تأســیس رشــیدیه 
یا ربع رشــیدی را بیان داشــته که: درک )معانــی و حقایق 
اشیا( و )حدایث علما و مشــایخ و اصحاب قلوب و اربابان 
گســترش علــم و فرهنــگ از  عرفــان( بــوده اســت یعنــی 
اهداف اصلی تأســیس این مرکز بوده، بــه طوری که برای 
تحقق این خواسته، خود نظارت ســاختمان و تولیت را تا 
آخر عمل بر عهده داشــته اســت. این خدمــت او به حدی 
مورد توجــه بوده کــه علمــای هم عصــر او، یعنــی حمداله 

مستوفی و خواندمیر بر این کار آفرین گفته اند.

   مراغه
کتاب هــای  در مغــرب زمیــن او را »الطوســی« و مؤلفــان 
فارســی گاهــی او را »خواجــه نصیــر« یــا »خواجه طوســی« 
می نامنــد. او در یازدهم جمادی االول ســال 597 ه ـــق در 
شــهر طوس به دنیا آمــد. علوم شــرعی و ادبــی را از پدرش 
کــه از فقهــای امامیــه و محدثیــن طــوس بــود آموخــت و 
ســپس بــه تحصیــل علــوم عقلــی از حکمــت تــا ریاضیات 
تــا طبیعیــات پرداخــت. در آغــاز جوانــی بــرای تکمیــل 
کز  اطالعــات خود بــه نیشــابور کــه در آن زمــان یکــی از مرا
علمــی بــود رفــت و محضــر اســتادان بــزرگ خراســان را در 

آن جا درک کرد.
گرفــت و به  ریاضیــات را نــزد کمال الدیــن ابــن یونــس فرا
عنوان منجم شهرت یافت. بعد از فتح بغداد نصیرالدین 
کــو مأموریــت یافــت تــا  در ســال 657 ه ـــق از جانــب هال
رصدخانه مراغه را ترتیب دهــد و جماعتی از ریاضی دانان 
بزرگ زمان را گرد آورد و رصدخانه مراغه را در همان ســال 
کو جمیــع اوقــاف ایلخانــی در اختیار  آغاز کــرد و به امــر هال
او قــرار گرفــت. از عوایــد همیــن اوقــاف بــود کــه خواجــه 
توانســت در مراغه یک مرکــز بــزرگ علمی تشــکیل دهد و 
عالمان بــزرگ زمان را کــه از حوادث بــد روزگار به این ســو 
و آن ســو افتاده بودند در آن جــا در پناه ایلخانــان گردآورد 

و محیطــی ایجاد کند کــه محــل اجتماع حکمــا و علمای 
عهــد گــردد و کتابخانــه ای عظیــم در آن ترتیــب دهد که 

شماره کتاب های آن از چهار صد هزار مجلد تجاوز کند.
کــز علمی و مؤسســات آن یعنی  نصیرالدین بــرای این مرا
رصدخانــه و کتابخانــه عظیــم گروهــی از دانشــمندان و 
حکیمان روزگار را به خدمت گرفت و اوقافی برای حســن 
اداره آن هــا احــداث کــرد. نتیجــه کار خواجــه و همکاران 
کتابخانــه عظیــم تنظیــم »زیــج  او در ایــن رصدخانــه و 

ایلخانی« بود که از جمله زیج های معروف است.
بی اغــراق رصدخانــه بــزرگ مراغــه را بایــد عظیم تریــن 
از نوزایــش  کــه قبــل  پدیــده علمــی پژوهشــی دانســت 
ع  )رنســانس( غــرب در سراســر جوامــع انســانی بــه وقــو
از  قبــل  کــه  رصدخانه هایــی  از  هیچ یــک  پیوســت. 
رصدخانــه مراغــه ســاخته شــده اند از نظــر منزلــت واالی 
پژوهشــی - علمــی و مقــام آموزشــی بــه پــای ایــن رصــد 
خانه نمی رســد. دقایــق و ظرایفی کــه در ایــن مجتمع به 
کز  کار گرفته شــد، بعدهــا به منزلــه الگویی بــرای دیگر مرا
علمی در شــرق و غرب جهان گشــت. رصدخانه ســمرقند 
که از مشــهورترین رصدخانه های اســالمی بــود با مقیاس 

بزرگ به تقلید از رصدخانه مراغه ساخته شد. 
این رصدخانــه تنها مخصوص رصد ســتارگان و ســیارات 
نبــود، بلکه ســازمان علمــی مفصلی بــود کــه در آن تقریبًا 
تمــام شــاخه های علــوم تدریــس می شــد و مشــهورترین 
دانشمندان ســده میانی در آن جمع شــده بودند. ریاست 
این ســازمان عظیم با خواجه نصیرالدین طوسی )وفات 
672 هجری( بــود و دانشــورانی عالی قــدر از اقصی نقاط 
گیتــی، از چین تا تونــس، در ایــن محفل علمی گــرد آمده 
بودنــد. ایــن مجموعه پژوهشــی چنــان تأثیر شــگرفی در 
رونــد علــوم ستاره شناســی، ریاضیــات، فلســفه و علــوم 
وابســته به آن ها بر جای گذاشــت که تا ســیصد سال بعد 
از آن )عصــر اختــراع تلســکوپ( نظریــات و آرای مکتــب 
ستاره شناســی مراغــه در تمــام رصدخانه ها بــه کار گرفته 

می شد.

   نجفاشرف
کز آموزشــی و مدارس شــیعی، مدرســه ای  از مهم ترین مرا
کــه در نزدیکــی حــرم مطهــر حضــرت علــی)ع( در  اســت 
نجف اشــرف در عــراق بنیــاد گردیــد و موقوفــات فراوانی 
بــرای آن در نظــر گرفته شــد. ایــن مرکــز علمــی قرن های 
طوالنی اســت که به فعالیــت خــود ادامه می دهــد و هنوز 
هــم دایــر اســت و علمــا، فقهــا، مفســران و دانشــمندان 
بزرگی به جامعه اسالمی و بشری تحویل داده است. ابن 
بطوطه که در قرن هشــتم هجری این بارگاه و مدرســه را 
زیارت کــرده در رحلــه خــود در وصــف آن گفته اســت: »از 
باب الحضره به مدرســه بزرگی راه دارد که دانشجویان و 
صوفیان شــیعه در آن ســکنی دارند و از هر مسافر تازه وارد 
کی از نان  به این مدرســه تا ســه روز و روزانه دوبار بــا خورا
و گوشــت و خرمــا پذیرایی می شــود. ورود بــه باب القبه از 

اندرون این مدرسه صورت می گیرد.«  

بی اغراق رصدخانه 
بزرگ مراغه را 
باید عظیم ترین 

پدیده علمی 
پژوهشی دانست 

که قبل از نوزایش 
)رنسانس( غرب 
در سراسر جوامع 
انسانی به وقوع 

پیوست. هیچ یک از 
رصدخانه هایی که 
قبل از رصدخانه 

مراغه ساخته شده اند 
از نظر منزلت واالی 

پژوهشی - علمی 
و مقام آموزشی به 
پای این رصد خانه 

نمی رسد. دقایق 
و ظرایفی که در 

این مجتمع به کار 
گرفته شد، بعدها 
به منزله الگویی 

برای دیگر مراکز 
علمی در شرق و 

غرب جهان گشت. 
رصدخانه سمرقند 
که از مشهورترین 

رصدخانه های 
اسالمی بود با 

مقیاس بزرگ به 
تقلید از رصدخانه 

مراغه ساخته شد
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گفته انـد.  زنـده  رفتـار موجـود  را دانـش بررسـی  یـا رفتارشناسـی  روان شناسـی 
در چارچـوب ایـن تعریـف، كلیـه حـركات، سـکنات و اعمـال یـک فـرد می توانـد 
تحـت عنـوان روان شناسـی آن رفتـار نامگـذاری شـود؛ بـر ایـن مبنـا كالبدشـکافی 
روانـی وقـف، بررسـی چرایـی و چگونگـی یـک نحـوه خـاص رفتار )وقـف( و نیت شناسـی آن 
را در برمی گیـرد. نیـت، هدف گیـری و جهت یابـی و یـا مقصـدی اسـت كـه در هنـگام عمـل بر 
ذهن عمل كننده مسـتولی اسـت، بنابراین ارزش تصمیم و اقداِم هدف دار، به ارزش هدفی 
كـه انسـان را تحریـک و وادار بـه اقـدام كـرده، و همچنیـن بـه انگیـزه زیربنایـی مغـز و روان او 
بازمی گـردد. بـرای تحلیـل عمل وقف می توانیم به نظریه های گونا گون علم روان شناسـی 
اسـتناد كنیم. در این نوشـتار برای درک بهتر موضوع، نظریه طبقه بندی نیازهای آدمی را 

كـه آبراهـام مزلـو بیـان كـرده شـرح می دهیـم. 

و از پشم و کرک و موی »شتر و گوســفند« اثاث منزل و اسباب 
زندگانی برای شــما خلــق فرمود تــا در حیات از آن ها اســتفاده 
کنید. و خدا برای آسایش شما از گرما سایبان هایی از درختان 
و ســقف و دیوار و کوه هــا مهیا ســاخت و از غارهای کــوه برای 
شــما پوشــش و اتاق ها قرار داد تــا از ســرما و گرما پنــاه گیرید و 
نیــز )از نباتات و کرم ابریشــم و حیوانات( لباســی که شــما را از 
گرمای آفتاب و سرمای زمستان بپوشاند خلق کرد و نیز برای 
آن کــه در جنــگ محفــوظ مانیــد لبــاس آهــن مقــرر گردانیــد. 
این چنین نعمت هایی را خدا بر شــما تمــام و کامل کرد تا مگر 

مطیع و تسلیم امر او باشید. )نحل 80 و 81(« 
و همچنیــن می خوانیــم: »َفْلیْعُبــُدوا َرّبَ هذااْلَبیــِت. َاّلــذی 
ٍع َو اَمَنُهْم ِمــْن َخْوٍف« )قریــش 4 و 3( پس  َاْطَعَمُهْم ِمــْن جــُو
باید خــدای یگانــه را بپرســتید که بــه آن ها هنگام گرســنگی 
طعــام داد و از تــرس و خطــر ایمنشــان ســاخت. این آیــات به 
گرمــا و ســرما  گرســنگی، تشــنگی،  نیــاز آدمــی در خصــوص 
اشــاره می نمایــد و نکتــه جالــب توجــه این که ایــن نیازهــا در 
قــرآن در کنار انگیــزه بقــای ذات آورده شــده اســت؛ آن جا که 
خداونــد بــه آدم می فرمایــد: »َفُقْلنا یــاآَدُم ِاَن  هــذا َعــُدّوٌ َلَک َو 
ِه َفَتْشــقی. ِاّنَ َلــَک َااّل َتُجوَع  ُکما ِمَن الَجّنَ ِلَزوِجَک َفال یْخِرَجّنَ
ــَک الَتْظَمــْؤا فیهــا َو الَتْضحی. َفَوْســَوَس  فیهــا َو اَلتعــری. َوَاّنَ
َک َعلی َشــَجَرِة الُخلِد و ُملٍک 

ُ
ــیطاُن قال یا آَدُم َهْل َاُدّل

َ
ِاَلیه الّش

الیْبَلــی« )طــه 120-117( آن گاه گفتیــم ای آدم محققًا بدان 
که این شــیطان با تو و همســرت دشــمن اســت. مبادا شــما را 
از بهشــت بیــرون آرد از آن پس به شــقاوت و بدبختــی گرفتار 
شــوید. همانا بــرای تــو در بهشــت هرگونه غــذا و لبــاس آماده 
اســت؛ نه هرگز در آن جا گرســنه شــوی و نه عریان مانی. و نه 
هرگز در آن جا به تشــنگی و گرمــای آفتاب آزار بینی. شــیطان 
در او وسوســه کرده و گفــت: ای آدم آیا تو را بــه درخت ابدیت 
و ملــک جاودانــی راهنمایــی کنم؟ در تفاســیر درخــت ابدیت 
و ملک جاودانی )ســلطنتی که هرگــز کهنه نمی شــود( را بقا و 

تداوم نسل دانسته اند.
تفســیر پرتــوی از قــرآن، ملــک جاودانــی را تــداوم نســل آدم 
می داند که به عنوان یک شــجره طیبه از حضرت آدم شــروع 
می شــود و تا روز قیامت ادامه خواهد داشــت. بــه همین  نحو 
می توان یکــی از علل وقــف کردن مــال و دارایــی را توجه این 
افراد به نیازهای فیزیولوژیک نســل و فرزندان پس از خویش 
کثــر وقف نامه هــا صراحتــًا بخشــی از درآمد  دانســت؛ چرا که ا
کثر  موقوفه را حق فرزندان واقف دانســته و حق تولیت را نیز ا
واقفین بعــد از خود بــرای فرزنــدان ذکــور و اناث خود- نســل 
بعد از نســل - قرار داده و تعیین کرده اند؛ لذا این موارد درباره 

انگیزه های فیزیولوژیک قابل ذکرند:
1. ایــن انگیزه هــا از بــدو خلقت آدمــی در نهــاد وی بــه ودیعه 

گذاشته شده است.
2. ارضای این انگیزه ها امری طبیعی و فطری است.

کوشــش ها، اهــداف و اعمــال آدمــی بــا توجــه بــه ایــن   .3
انگیزه ها قابل تفسیر و توجیه اند.

4. واقفیــن خیراندیــش بــا وقــف کــردن مــال خــود، هــم بــه 
ارضای انگیزه های فرزندان نســل بعد از خــود پرداخته و هم 

ثواب اخروی برای خود خریده اند.

کرده ایم  ملک جهان 
کوی یار وقف سر 

عباس معدن دار آرانی

بررسی رفتارشناسانه وقف

   انگیزههایانیازها
آبراهام مزلــو معتقــد اســت »انگیزه ها یــا نیازها« دالیــل رفتــار آدمی هســتند؛ آن ها موجــب آغاز 
و ادامــه فعالیت می شــوند و جهــت کلی رفتار یــک فــرد را معین می کننــد. باید توجه داشــت که 
اصطالح نیاز در این جا به معنی ضرورت آنی یا خواســت عاجل نیســت و معنــی آن صرفًا چیزی 
اســت کــه در درون فــرد او را بــه عمــل وادار می کنــد. مزلــو در یــک چارچــوب نظری بــه توضیح 
نیازهای آدمی می پردازد. به زعم وی، نیازهای آدمی از لحاظ اهمیت دارای مراتبی هستند:1. 
نیازهــای فیزیولوژیک، 2. نیازهــای ایمنی)تأمیــن(، 3. نیاز تعلــق اجتماعی، 4. نیــاز احترام، 
5. نیاز تحقق خویشــتن. به نظــر مزلو این نیازهــا به عنوان محــرک رفتــاری در درون هر فردی 
ح شوند. این نیازها را می توان  موجودند؛ ضمن این که می توانند به عنوان یک نیاز جمعی مطر
به دو دسته کلی تقسیم کرد:1. نیازهای فردی مرتبط با خود )بقای ذات( و 2. نیازهای فردی 
مرتبط با افراد تحت مســؤولیت فرد )بقای نوع(. اینک به بیان رابطه این دو نوع نیاز با مسئله 

وقف می پردازیم.

    انگیزههایفیزیولوژیکوایمنی
مزلو معتقد اســت در جوامــع بشــری، ارضــای انگیزه هــای فیزیولوژیک نیــاز حیاتی همــه افراد 
اســت و این انگیزه هــا زیربنای اولیــه کلیه رفتارهــای آدمی را تشــکیل می دهنــد؛ در صورتی که 
انگیزه هــای فیزیولوژیِک هــر فرد بــرآورده شــود، وی به دنبــال ارضای ســایر انگیزه هــا خواهد 
رفت. همچنیــن، ترکیــب نیازهــا در آدمیــان با یکدیگــر متفاوت اســت. بــرای یک نفــر ارضای 
غریزه گرسنگی مهم ترین انگیزه اســت و دیگری امنیت و ســالمت از جنگ، امراض، بی ثباتی 
اقتصادی، عوارض طبیعی و غیره را نیاز اصلی خــود می داند. بدین ترتیب جایگزینی انگیزه ها 
تا آخرین انگیزه برای فرد ادامه می یابد و با توجه به وضعیــت زندگی فرد، تغییر یافته، صعود یا 

نزول می کند.
انگیزه  های فیزیولوژیک به عنــوان انگیزه هایی ابتدایی و اّولیه در قــرآن مورد توجه قرار گرفته 
است: و خدا برای سکونت شما )سکونت دایم( منزل هایتان را و برای سکونت موقت از پوست 
چهارپایان خیمه ها را برای شما قرار داد تا وقت حرکت و ســکون سبک وزن و قابل انتقال باشد 
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5. واقفیــن خیراندیــش به بقای نســل خود کمــک کرده اند. 
بدین  دلیل »وقف خــاص«، عینی ترین نمــود غریزه صیانت 
ذات و »وقــف عام« عالی تریــن نحوه ارضــای انگیزه صیانت 

نوع است.

   انگیزهاجتماعی)تعلق(
پــس از آن کــه نیازهــای فیزیولوژیــک و ایمنــی تــا انــدازه ای 
ارضــا شــدند، نیازهــای اجتماعی بر شــخصیت آدمی مســلط 
می شود؛ چرا که انسان موجودی اجتماعی است. اغلِب افراد 
دوســت داِر رابطه متقابل با دیگران هســتند. و دوســت دارند 
در وضعی قرار بگیرنــد که مورد عالقه و پذیــرش دیگران واقع 
شوند. انگیزه اجتماعی باعث می شود تا آدمی به خیرخواهی 

برای جامعه ای که خود فردی از افراد آن است سوق یابد.
ایــن انگیزه هــا باعــث ایجــاد دو دســته خصایــص »روابــط 
اجتماعــی« و »روابــط خانوادگــی« در افــراد می گــردد. تجّلــی 
خصوصیات مربوط به روابط اجتماعی در افراد عبارت اســت 
از رفتــار خوب بــا مــردم، جود و احســان، تعــاون و همــکاری، 
اتحــاد و همبســتگی، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر، عفــو و 
ایثــار و... تجلــی خصوصیات مربوط بــه روابــط خانوادگی در 
افراد عبارت اســت از نیکی به والدین و خویشــاوندان، ُحسن 
معاشرت همسران با یکدیگر، سرپرســتی خانواده و پرداخت 
نفقه به آن هــا و... وقف به عنــوان یک پدیــده اجتماعی، در 
حقیقت بر هــر دو دســته روابط اجتماعــی و روابــط خانوادگی 
واقف تأثیــر مثبت می گــذارد. خداوند با بذل توجــه به انگیزه 
اجتماعی، مــردم را به زندگی بر اســاس تعــاون در راه خیر عام 
دعــوت می نمایــد و می فرمایــد: »و تعاونــوا علی البــّر والتقوی 
و التعاونــوا علی االثــم والعــدوان« و ترتیب این تعــاون جمعی 
را به حســب ترتیب اقوام و بســتگان قرار داده اســت تا این که 
بــر بهتریــن پایه هــا اســتوار باشــد »و وّصینــا االنســان بوالدیــه 
کرهــا« ســپس دایــره  کرهــا و وضعتــه  احســانا حملتــه اّمــه 
گســترش و وســعت داده و مؤمنــان را  عواطــف اجتماعــی را 
کین و همســایگان و غیره  به توجه به ناتوانــان و ایتام و مســا
دعوت کــرده، همه ایــن امــور را عبــادت دانســته می فرماید: 
»َواْعُبــُدوااهلل  َو التشــرُکوا بــه شــیئا َو ِبالواِلَدیِن ِاحســانا َو ِبذی 
کیِن َواْلجار ِذی اْلقربی َواْلجاِرالُجنِب  اْلُقربی َوالیتامی َواْلَمسا
َوالّصاِحِب ِبالَجْنِب َو اْبِن الّســبیل َو ما َمَلَکــْت َایماُنُکم َاَن اهلل 
الیحــّبُ َمــْن کاَن ُمْختــااًل َفُخــورا.« )نســاء 36( خــدای یکتا 
را بپرســتید و چیــزی را بــر او شــریک قــرار ندهیــد و نســبت به 
پدر و مادر و خویشــان و یتیمــان و فقیران و همســایه بیگانه و 
دوســتان موافق و رهگذران و بندگان و کســانی که زیردســت 
شمایند، در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خداوند مردم 
خودپســند و متکّبــر را دوســت نــدارد و ایــن انگیــزه تــا جایــی 
گســترش می یابد که می فرماید »اّنما المؤمنون اخوه« و حتی 
شــامل مهربانی با حیوانات نیز می شــود. عینی ترین مصداق 
عمل بــه این آیــه و ســایر آیــات مشــابه را می تــوان در »وقف« 
کنون هیچ وقف نامه ای یافت نشــده که به  مشــاهده کرد. تا
نحوی از انحا یکی از مــوارد مطروحه در آیه یاد شــده را جهت 
کمک و احســان تعیین نکرده باشــد. این وقف نامه ها عالوه 
بر این که خــود مدارکــی دال بــر حقانیــت دین مبین اســالم - 
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به عنوان عالی ترین اندیشــه - در خدمت رفاه و خوشــبختی 
انســان هایند، ســندی جامــع بــر واقع نگــری اســالم در درک 
فطرت و نیاز بشــری به شــمار می آیند. بد نیســت بــه اختصار 

نگاهی به پاره ای از این وقف نامه ها داشته باشیم:
از شــیعیان  1. »... در هــر شــب نقــدًا تســلیم شــصت نفــر 
اثنی عشــریه ظاهراالحتیــاج ســوای چهل ویــک نفــر مقــّرری 
هر شــب نمایند کــه از آن وجــه افطــار کننــد...« )از وقف نامه 

مدرسه سلطانی اصفهان(
کن  کن آن جا و خدمت از اما 2. »... صرف صلحا و علمای ســا

شریفه شود...« )از وقف نامه مدرسه نوزیه اصفهان(
3. »... و دو ثلث، صرف مصیبت حضــرت ابی عبداهلل  و یک 
ثلث دیگــر صــرف خیــرات مطلقــه..« )از وقف نامــه حاج رضا 

گوگدی در گلپایگان(
4. در قریــه مجومــرد یزد جــزو مصارف وقــف »پاپــوش برای 
ج مکتب  زّوار« و آش و نان فقرا و تعمیر پــل و ایجاد راه و مخار

اطفال فقیر و دستمزد معلم آنان معین شده است.
بدین لحاظ پدیــده وقف به عنوان یک ســنت و ســیره نبوی 
دارای حیطــه وســیعی از فعالیــت و اقدام اســت، تــا جایی که 
گر به درســتی در جامعه عمل و اجرا شــود، هیچ گاه در جامعه  ا
کمبودهــای اقتصــادی، اجتماعــی و آموزشــی،  اســالمی بــا 
فرهنگی روبه رو نخواهیم شــد. با وجود ایــن، پدیده وقف در 
زمینه انگیزه اجتماعی اواًل توانســته است عواطف و نیازهای 
اجتماعی واقفین را برآورده سازد، ثانیًا وسیله ای دائمی برای 
تعدیل امتیازهــای طبقاتی فراهم کنــد و ثالثًا پدیــده زیان بار 

فقر را تا حد ممکن در جامعه ریشه کن کند.

   انگیزهخودیابییاتحققخویشتن
یکی از مهم ترین و اساسی ترین انگیزه های آدمی که در رأس 
ِهَرم نیازهای »مزلو« قرار دارد، و نیاز انســان به تعالی و ترقی، 
حقیقت جویی و کمال و گرایش به خیر و زیبایی است. زمانی 
که همــه نیازهــای آدمــی بــه نحــوی بــرآورده گردید، نیــاز به 
کمال بار دیگــر او را بــه تکاپو و فعالیــت وامــی دارد؛ گویا آدمی 
همیشه در جســتجوی مرحله و مرتبه ای باالتر است تا به حّد 
اقناع برســد. ایــن نیــاز گاهی باعث می شــود کــه ســایر نیازها 

نادیده گرفته شده و تحت الشعاع قرار گیرند.
فردی که به این مرحله از تکامل در حیات خود رسیده است، 
دیگــر انگیزه هــای ابتدایــی، شــخصیت وی را تحت الشــعاع 
کــی قــوی از موقعیت خود  قرار نمی هــد. وی به بینــش و ادرا
در رابطــه با جهــان و خالــق آن رســیده اســت. در ایــن مرحله 
همه چیز یک سره پوچ و بیهوده می نماید و فقط دستیابی به 
نیکی امری مهم و ارزشمند است. کمال آدمی در نیکی کردن 
بــه خویشــاوندان و جامعه - از جملــه از طریق وقف - اســت. 
وَن َو ما  قرآن می فرماید: »َلــْن َتناُلوا اْلِبّرَ َحتــی ُتْنِفُقوا ِممــا ُتِحّبُ
ُتْنِفُقوا ِمْن َشــی ٍء َفِاَن اهلل  ِبــه علیم« )آل عمــران، 92( هرگز به 
مقام نیکی نمی رســید، مگــر از آنچه دوســت می داریــد انفاق 
کنید. پس به راستی خدا بسی بدان دانا است. کلمه »نیکی« 
نشــان دهنده دســتیابی آدمی به کمال و ارضــای نیاز تحقق 
خویشــتن اســت. تفســیر گران قدر پرتوی از قرآن در توضیح و 
تفســیر این آیه می گوید: مفهوم انفاق - با نظر به ریشه لغوی 

آن - از دلبســتگی به خود و عالیق خود بازشــدن و راه نهایی 
- نفق - به ســوی دیگــران گشــودن اســت. جاذبــه و انگیزه 
تکاملی انســان از طریــق انفــاق - و یکــی از مصادیق بــارز آن 
یعنی وقف - است که انســان را به »مقام« خالفت در زمین و 

مالکیت الهی و حقیقتی می رساند. با این نگاه پس:
گاه - واقــف - با وقــف اموال خــود به یک  اواًل، یــک انســان آ

رهایی و وسعت نظر و اندیشه دست می یابد.
ثانیــًا، هرچــه فــرد بیشــتر امــوال و دارایــی خــود را کــه مایــه 
وقــف  ایــن  کنــد،  وقــف  اوســت  دلبســتگی  و  دلگرمــی 

تکان دهنده تر است و انسان را بیشتر به کمال می رساند.
ثالثًا، آن که کمتــر به انفاق )وقــف( مال و دارایــی می پردازد؛ 
در حالی که استطاعت و قدرت این انفاق را دارد، فاقد انگیزه 

تکاملی و تحقق شخصیت خود است.
در نتیجه وقف امــوال و دارایی یکی از بهتریــن طرق ارضای 

انگیزه خودیابی است؛ چرا که:
1. نیازهــای عالی انســان رشــد و نمّوی اســت که در واپســین 
مراحــل کمــال قــرار دارد و در نتیجه واقف کســی اســت که از 
لحاظ نیازها بــه عالی ترین مرحله شــخصیت وجــودی خود 

دست یافته است.
2. اشــباع نیازهای عالی آثاری را در انســان پدید مــی آورد که 
بــه افزایــش نیک بختی عمیــق او منجــر می شــود؛ همچون 

احساس قرب به خداوند و محبت به او و فنا در او.
3. ســرانجام، اشــباع نیازهای عالــی برای ایجاد شــخصیت 
واالی انســان مناســب تر اســت و بهتریــن وســیله اشــباع این 
نیازها وقف امــوال و دارایی اســت. ذکر ایــن انگیزه ها جهت 
تعیین علــل واقعی وقف، بدین معنا نیســت که محرک های 
آدمــی فقــط در ایــن انگیزه هــا خالصــه می شــود؛ بلکــه مــا 
می توانیــم در این خصــوص محرک ها، تمایــالت و انفعاالت 

رفتاری دیگر را نیز ذکر کنیم.
امام محمد غزالی کــه خود از پرورش یافتــگان مدارس وقفی 
اســت، انگیزه هــا و محّرک هــای رفتــار آدمــی را بــه این نحــو 

تقسیم بندی کرده است:
1. تقســیم محّرک هــای درونــی بــر حســب طبیعــت اخالقــی 
انســان که شــامل چهــار تمایــل بهیمی، ســبعی، شــیطانی و 

ربانی است.
2. تقسیم محّرک های درونی، بر اساس توجه به ُحّب بقا در 
موجود زنده که شــامل ســه تمایل: فــردی، اجتماعی و عالی 

است.
3. تقســیم محّرک های درونی براســاس نگرش بــه مقصد و 

هدف که شامل دو تمایل: دینی و هوی و هوس است.
با توجه به تقســیم بندی غزالی ما می توانیم وقف را از لحاظ 
محــرک درونــی واقفیــن توجیــه و تبییــن کنیــم؛ فی المثــل 
محــّرک آدمــی در وقــف امــوال و دارایــی برحســب طبیعــت 
اخالقی انســان جزو تمایــالت رّبانــی آدمی اســت؛ در حالی که 
محّرک آدمــی در وقف اموال برحســب توجه به بقــا می تواند 
جزو هر ســه دســته تمایل فــردی، اجتماعــی و عالــی واقفین 
باشــد و این همــه در حالی اســت که محــرک واقف براســاس 
نگرش بــه مقصد و هــدف جزو تمایــالت و انگیزه هــای دینی 

است.   

پدیده وقف به عنوان 
یک سنت و سیره 
نبوی دارای حیطه 

وسیعی از فعالیت و 
اقدام است، تا جایی 

که اگر به درستی 
در جامعه، عمل و 
اجرا شود، هیچ گاه 
در جامعه اسالمی 

با کمبودهای 
اقتصادی، اجتماعی 

و آموزشی، فرهنگی 
روبه رو نخواهیم 
شد. با وجود این 

پدیده وقف در زمینه 
انگیزه اجتماعی 

اواًل توانسته است 
عواطف و نیازهای 
اجتماعی واقفین را 
برآورده سازد، ثانیًا 

وسیله ای دائمی برای 
تعدیل امتیازهای 

طبقاتی فراهم کند و 
ثالثًا پدیده زیان بار 
فقر را تا حد ممکن 
در جامعه ریشه کن 

کند



گوهـر دیـن مـا اسـت چنانكـه پیامبـر عظیـم الشـأن اسـالم  فضائـل اخالقـی، 
می فرماینـد بـرای اتمـام مـكارم اخالقـی از جانـب پـروردگار برگزیـده شـده اند. در 
این بخش از مجله مهر و ماه با توجه به مناسـبت های اخیر به سـیره و سـلوک 
حضـرت ختمـی مرتبـت محمـد مصطفـی )ص( و دو تـن از ائمـه اطهـار حضرت 
امام حسن مجتبی )ع( و ثامن االئمه امام رضا )ع( از منظر اخالقی نگاهی گذرا 
کرم)ص( با دیگران؛  داشـته ایم. در مطلب نخسـت به منطق مواجهه پیامبر ا
چـه زمانـی کـه در مكـه از قـدرت دور بودنـد و چـه آن زمـان که در مدینـه در مرکز 
قـدرت، نظـام سیاسـی را پایه ریـزی می کردنـد پرداخته ایم. پیامبـر اعظم)ص( 
میـن«، نمونـه و الگـوی مـكارم 

َ
بـه دلیـل داشـتن »ُخلـٍق َعظیـم« و »َرحَمـٌة ِللَعال

اخالقـی بـراى تمـام انسـان ها در تمـام دوران هـا بـوده اسـت. در مطلب بعدی با 
همیـن رویكـرد بـه برخـی از ارزش هـای اخالقـی، رفتـاری حضـرت محمـد)ص( 
نگاهی داشته ایم. بررسی سیره پیامبر در اجرای امر به معروف و نهی از منكر، 
شـاخص های اخـالق اجتماعـی در سـیره نبـوی و 15 برداشـت از زندگـی حبیـب 
خدا مطالب دیگر این بخش هستند. در ادامه در مطلب اسوه های شكیبایی 
بـا اشـاره بـه اینكـه اهـل بیـت)ع( در زندگـی کوتـاه و بلنـد خویـش، بـرای انجـام 
کـه انـواع سـختی ها،  ماموریـت الهـی هماننـد پیامبـر گرامـی)ص( ناچـار شـدند 
اذیـت و آزارهـا را تحمـل کننـد نویسـنده بر آن اسـت تا نگاهی کوتـاه بر صبر امام 
حسن)ع( اندازد و زمینه بهره وری از آن را در زندگی فراهم آورد. مطلب بعدی 
کتـاب صلـح امـام حسـن)ع( پرشـكوه ترین نرمـش قهرمانانـه  گزیـده ای از  بـه 
تاریـخ اختصـاص دارد. در ایـن مطلـب در خصـوص صبـر ایشـان، بـه عنـوان 
کـه در همـه میدان هـا و جبهه هـا بـدان پنـاه  عكس العمـل جهـاد و حصـارى 
می برد، سـخن گفته شـده اسـت. شـاخص های مكتب اخالقی امام رضا )ع( و 
اخالق مسـلمانی درکالم ایشـان مطالب بعدی این بخش را تشـكیل می دهند. 
نویسـنده در مطلـب اخیـر بـا بیـان برخـی از آموزه هـای اخالقـی اسـالمی در کالم 
حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا)ع(، بـه تبییـن سـبک زندگـی اسـالمی پرداخته 
اسـت. همگرائـی دیـن و اخـالق در تربیـت از دیـدگاه امـام هشـتم و توصیه هـای 

ایشـان دربـاره خانـواده نیـز عنـوان آخریـن مطالـب این بخش اسـت.
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گر تندخو و سخت دل بودی... ا
شاخص های اخالق اجتماعی در سیره نبوی
بی همتای تاریخ
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بـرای بررسـی منطـق مواجهـه پیامبـر اكـرم)ص( بـا »دیگـری«؛ چـه زمانـی كـه در 
مکه از قدرت دور بودند و چه آن زمان كه در مدینه در مركز قدرت، نظام سیاسی 
را پایه ریزی می كردند، ابتدا باید جایگاه پیامبر اكرم)ص( را تعریف كنیم و بر این 

اسـاس، رفتارشـان با مخالفان و مردم را مورد بازخوانی قرار دهیم. 

مثابــه شــخصیتی مواجه اســت که بر اســاس روایــت معروف 
ایشــان که می فرماید »إنما بعثــت ألتمم مــکارم األخالق؛ من 
تنها بــرای تکمیل فضایــل اخالقی مبعــوث شــده ام« ارتقای 

کمال اخالقی انسان ها را هدف قرار می دهد.
و از طرفــی، پیامبر اســالم)ص( در روایــات به مانند پــدر برای 
مردم معرفی شده است »یکون لهم کالوالد الرحیم« و بدیهی 
کرم)ص(  است که باید دلسوز و خیرخواه مردم باشد. پیامبر ا
کســی را طــرد نمی کنــد، بلکــه هدفــش، هدایــت و راهنمایی 
مردم به ســوی ســعادت اســت. بــا توجه بــه آیات قــرآن، این 
کثری مردم و طرد  رویکرد حضرت محمد)ص( به جذب حدا
حداقلی آنــان می انجامد. ایشــان به جــای این کــه به حذف 
فیزیکی مخالفان بیندیشند، به معرفت افزایی نجات آنان از 
جهل عنایت دارند. بر این مبنا، حتی بــا مخالفان خود هم با 
اخالق و کرامت رفتار کرده و ســعی می کنند آنان را به اســالم و 

معارف آن جذب کنند.
پیامبر اسالم)ص( حتی در اوج قدرت، وقتی در جایگاه نبرد و 
مقابله هستند، همچون زمانی که شهر مکه را فتح می کنند، 
خانه بزرگ ترین دشــمن خود را مأمن و پناهگاه قرار می دهند 
و می فرماینــد کــه هرکس بــه آن جــا پنــاه بــرد در امان اســت. 
هنگام فتح مکه برخی از اصحاب از انتقام ســخن می گویند، 
کــرم)ص( می فرمایند: »امــروز روز رحمت اســت،  اما پیامبــر ا
روز انتقام نیست. همه شــمایی که در جنگ اسیر شدید، آزاد 

هستید و اسالم شما را می پذیرد.«
بــه اعتبــار ایــن آیــات و روایــات بایــد گفــت، مواجهــه پیامبــر 
و  گاهی بخشــی  آ جنــس  از  »دیگــری«  بــا  کــرم)ص(  ا
کــرم)ص( بــا ایــن  کرامت بخشــی اســت. بنابرایــن پیامبــر ا
را  خویــش  همــت  نمی تواننــد  خصوصیــات  و  ویژگی هــا 

کرامت بخشی
منطق مواجهه با »دیگری«

سید سجاد ایزدهی 

تأملی بر سیره اخالقی خاتم االنبیا)ص(

تاریــخ با حضــرت محمد)ص( بــه مثابــه پیامبری مواجه اســت کــه رفتــار ایشــان از دل تعالیم 
اخالقی برخاسته است و می کوشد تا مردم را از جهل رها کند. ایشان، جاهلیت را به عنوان امری 
کرم)ص( عزم  گاهی و معرفت ســوق می دهد. پیامبــر ا مذموم تلقی می کند و مــردم را به علم، آ
کرده است که نگاه مردم را از زمین به آسمان برگرداند؛ به تعبیری، نگاه مردم را از ماده و جهان 

ناسوت به معنا و معنویت و جهان الهوت تغییر دهد.
از طرف دیگــر، تاریــخ، با حضرت محمــد)ص( به عنــوان پیامبری مواجه اســت کــه در جامعه 
قبیله ای عــرب، تمدن جدیدی را پی ریزی کرده اســت. این تمدن جدید بر اســاس مســاوات، 
برابری، اعتدال، عدالت، کرامت و معنویت بنا شــده اســت. تاریخ، با حضــرت محمد)ص( به 



معلمان اخالق

49 آبان     1397  |     مشاره         37

که اساســًا منطق و  صرف جنگ یا قــدرت نظامــی کننــد، چرا
معجــزه ایشــان از جنــس »اخــالق« و »گفتگو« اســت. منطق 
پیامبــر)ص( و معجــزه ایشــان قــرآن اســت کــه در بردارنــده 
عقالنیت و منطق اســت. از این رو، عمده کســانی که به دین 
پیامبــر)ص( ایمان آوردنــد، آنانی نیســتند کــه در جنگ ها از 
ایشــان شکســت خوردند، بلکه کســانی هســتند کــه معجزه 
پیامبــر)ص( را شــنیدند و دل در گــرو آن نهادند و اخــالق او را 
پســندیده یافتند و جذب ایشــان شــدند. به تعبیر قرآن »َفِبما 
وا ِمْن 

ّ
ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْنَفُض

ّ
َرْحَمه ِمَن اهلل ِلْنَت َلُهْم َو َلْو کْنَت َفًظ

گر  َحْوِلــک؛ به مرحمت خدا بــود که با خلق مهربان گشــتی و ا
تندخو و ســخت دل بودی مردم از ِگرد تو متفرق می شــدند.« 
مــردم بــه خاطــر منطــق فطــری دیــن اســالم و رفتــار اخالقی 
پیامبر)ص( به سوی ایشان متمایل شده و به ایشان و اسالم 

ایمان آوردند.
در ایــن راســتا، ذکــر دو نکتــه ضــرورت دارد؛ نخســت آن کــه، 
معرفت پیامبــر)ص( در حــوزه رفتــار، منطق اعتدال اســت و 
با »دیگــری«، برخــوردی منصفانه و بــه دور از افــراط و تفریط 
دارند. امــا در موضع اندیشــه، موضع ایشــان، موضعی الهی و 
مبتنی بر آموزه های دینی و فطری است و طبیعتًا مردم را هم 

به همین سمت سوق می دهند.
در بحث از مواجهه پیامبر)ص( با »دیگری«، باید »دیگری« 
را به دســته های مختلف تقســیم کــرد؛ ایشــان، از یک طرف 
بــا دشــمنانی مواجــه هســتند کــه شمشــیر در دســت گرفته و 
بــه کشــور اســالمی حملــه می کننــد؛ طبیعی اســت کــه حمله 
بــا شمشــیر را نمی توان بــا گفتگــو پاســخ داد؛ به تعبیــری، هر 
رفتــاری مســتلزم عکس العمــل مناســب خــود اســت. از ایــن 
رو، محمــد رئــوف و رحیــم)ص( جنگ هــا را بــا جنگ پاســخ 
گفتند، البتــه قبل جنگ، بر دعوت به اســالم، صلــح و گفتگو 
کیــد دارنــد و بر اســاس روایــات، ایشــان هرگز با هیــچ قومی  تأ
نجنگید، مگر این که قبل از جنگ، آنان را به اسالم فرا خواند. 
بنابرایــن طبــق ســنت و ســیره محمــد امیــن)ص( در اســالم 
باید قبــل از جنگ، دشــمنان را به اســالم دعوت کــرد و پس از 
گزیر باشد،  گاهی بخشــی مناســب، در شــرایطی که جنگ نا آ

جنگید.
تاریخ نشــان نمی دهد کــه پیامبر)ص( هیچ جنگــی را انجام 
داده باشــند، مگر این کــه در مرحلــه قبل تهدیدی نســبت به 
کــرم)ص( برای  کشــور اســالمی صورت گرفته باشــد و پیامبر ا
رفع تهدیــد، جنگ را انجام داده باشــد. طبیعتــًا پیامبر)ص( 
در مواجهه با دیگرانی که منطقــی جز جنگ ندارند، با منطق 
خود آنــان با ایشــان مواجــه می شــود و از کشــور اســالمی دفاع 

می کند.
کــه پیامبــر)ص( بــا  دســته دیگــر از ایــن »دیگری«هایــی 
آنــان مواجــه می شــوند، توده هــای مــردم هســتند. برخــورد 
خاتم النبیین)ص( با توده مردم از ســر کرامت و رحمت است 
و پیامبر)ص( با آنان از سر منطق و گفتگو و با منش رحیمانه 
وارد شــده و منطق خــود را عرضــه می کنــد. اما بخشــی از این 
»دیگــری«، مخالفان نظام اســالم و پیامبر)ص( هســتند که 
خود، به چند دســته تقســیم می شــوند؛ یک ســری مخالفان 
اندیشــه  اســالم هســتند، همچــون مســیحیان نجــران که با 

پیامبــر)ص( مناظــره کردنــد، حرف هــا زده و شــنیده شــد و 
منطق معلوم شــد، امــا در نهایت آنــان نپذیرفتند. بــا این که 
آنــان در شــهر مدینــه بودنــد و پیامبــر)ص( می توانســت از 
قدرت خــود اســتفاده کنــد، امــا در نهایــت به منطــق مباهله 
توســل کردند و بــزرگان اســالم؛ حضــرت امیرالمومنیــن)ع(، 
حضرت زهرا)س(، امام حسن)ع( و امام حسین)ع( را آوردند 
و از مســیحیان نجران خواســتند تــا با بــزرگان اســالم مباهله 
کننــد. اما مســیحیان نجــران تحت تأثیــر عظمــت و جایگاه 
اهل بیت)ع( قرار گرفتند و پشــیمان  شــدند و مباهله نکردند 
و بــه منطــق و اخــالق پیامبــر)ص(  تســلیم شــدند؛ هرچنــد 
مســلمان نشــدند، اما با پرداخت جزیه موافقت کردند تا کنار 

مسلمانان و ذیل دولت اسالمی زندگی کنند.
کرم)ص( با آنان مواجه بود، گروهی  گروه دیگری که پیامبر ا
از مخالفانش بودند که در شهر مدینه سکونت داشتند؛ مثل 
یهودیان. پیامبر وقتی وارد شهر مدینه می شوند با همه آنان 
قــرارداد و تعهــد دوجانبــه حمایت آمیــز می بندند کــه همه در 
مشــکالت یکدیگر را حمایت کنند، اما بعد از این که یهودیان 
مدینه نقض پیمان کردند، پیامبر)ص( با آنــان از آن جهت 
کــه در پــی توطئــه  بودنــد و می خواســتند اســالم را بــه خیــال 
باطل خود از بین ببرند، مقابله کردند. این در حالی است که 
پیامبر)ص( هیــچ گاه عهد و پیمان خود را زیر پا نگذاشــتند و 

طبیعتًا به عهد و پیمان منعقد شده با آنان نیز وفادار بودند.
امــا گــروه دیگــری هــم در مدینــه بودند مثــل منافقیــن که با 
پیامبــر)ص( مواجهــه مســتقیم نداشــتند، بلکــه در باطن با 
پیامبــر)ص( مخالفــت می کردنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
پیامبر)ص( هیچ گاه در مواجهه با آنان رفتار خشونت آمیز به 
ج نداد، حتی وقتی عبداهلل بن أبی در جنگ بدر بســیاری  خر
از افــراد را از پیامبــر)ص( جدا می کنــد، وقتی در مرحلــه اول، 
جنگ با شکســت مواجه می شــود، مردم به عبــداهلل بن أبی 
حمله می کنند، اما پیامبر)ص( مانع از حمله به او می شــود و 
در واقع منطق پیامبر)ص( در مواجهه با این دســته هم، باز 

همان منطق گفتگو و مداراست.
گــر این گونــه نبــود و منطق پیامبــر)ص( بــه جــای گفتگو و  ا
مدارا، ســالح و خشــونت ورزی  بود، نمی توانستند این چنین 
گر  اطرافیانشــان را از موافق و مخالف تحت تأثیر قرار دهند. ا
ایشــان با منطق انصاف و عدالــت رفتار نمی کــرد، طبیعتًا نه 
امروز، بلکــه در آن زمان هم از اســالم چیزی باقــی نمی ماند. 
این کــه پیامبــر)ص( اســوه حســنه اســت و این کــه الگــوی 
مطلــوب بــرای همــه زمان هاســت از ایــن جهــت اســت کــه 
پیامبر)ص( توانســت بــا مخالــف و موافــق رفتــار منصفانه، 
اخالقی وکریمانه داشته باشــد و تا حد ممکن آنان را به سوی 

معارف اسالم جذب کند.
از ایــن رو، نحــوه مواجهه پیامبــر)ص( با »دیگــری« رفتاری 
بی بدیل اســت و می توان از آن به عنوان یک الگو تقلید کرد، 
ترویــج داد، تبیین کــرد و در نظام های سیاســی رایج توســعه 
داد. امــروز ما نیــاز داریم که با توســل به ســیره اخالقی پیامبر 
کــرم)ص( و بــا الگــو قــرار دادن منــش ایشــان در مواجهــه با  ا
مخالفانــش، منطــق گفتگــو، مــدارا، عقالنیــت، مصلحت و 

همنشینی کنار هم را ترویج کنیم.   

تاریخ نشان نمی دهد 
که پیامبر)ص( هیچ 

جنگی را انجام 
داده باشند، مگر 
این که در مرحله 

قبل تهدیدی نسبت 
به کشور اسالمی 

صورت گرفته باشد 
و پیامبر اکرم)ص( 
برای رفع تهدید، 

جنگ را انجام 
داده باشد. طبیعتًا 

پیامبر)ص( در 
مواجهه با دیگرانی 

که منطقی جز جنگ 
ندارند، با منطق خود 
آنان با ایشان مواجه 
می شود و از کشور 
اسالمی دفاع می کند
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پرداختن به سیره عملی و شیوه زندگی انبیا و اولیاء اهلل و آشنایی با ارزش های 
اخالقـی و انسـانی آن هـا می توانـد بـرای انسـان گم شـده در وانفسـای دنیـای 
مدرن با ارزش های التقاطی و متناقض، نجات بخش باشد. به مناسبت سالروز 
رحلت پیامبر اكرم، رسـول خوبی ها، نگاهی داریم به برخی از ارزش های اخالقی و رفتاری 

آیه ای دیگر، خداوند مؤمنان را امر کرده اســت که از دستورات حضرت محمـد)ص(. 
کــرم)ص( پیــروی کــرده، فرامیــن او را بــه جــای آورند و  نبــی ا
ُســوُل  ُکُم الَرّ آنچــه را از آن بازداشــته اســت رها ســازند: »َو َمــا آَتا
ُکْم َعْنــُه َفانَتُهــوا« در آیه دیگری اشــاره نموده  َفُخُذوُه َو َمــا َنَها
ُکْم ُتْرَحُموَن؛ و از خدا و رسول 

ّ
ُسوَل َلَعَل الَرّ ِطیُعوْا اهلَل و َ

َ
است: »َو أ

اطاعت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.«
از ســعد بــن هشــام، نقل  شــده کــه می گوید: »از عایشــه همســر 
کــرم)ص( در وصــف اخــالق پیامبــر خدا)ص( ســؤال  رســول ا
کردم. او در این بــاره گفت: آیا قــرآن نخوانــده ای؟ گفتم چرا؟ 
ســپس گفت: »اخالق پیامبر)ص( همان قرآن است.« روایت 
کــرم)ص( را به قرآن تشــبیه نموده اســت؛  فوق، اخالق نبــی ا
گر کســی بــه دنبــال  نمونه عینــی و عملــی قرآن  یعنــی این کــه ا
اســت، اخالق آن حضــرت را بررســی کند تــا دریابد کــه چگونه  
قرآن در اخــالق، بینش، منش و ســیره  آن حضــرت تبلور یافته 

است.
الگــوی شایســته  را  پیامبــر خــدا)ص(  علــی)ع(  همچنیــن، 
پیروی معرفــی می کند و الگوپذیری از ایشــان را بــرای همگان 
بســنده می داند، چنان کــه می فرمایــد: »روش نبــی خدا)ص( 
بــرای الگــو بــودن تــو کافــی اســت و پیامبــر در نکوهــش دنیــا 

    شایستهترینالگو
پیامبر اعظم)ص( به دلیل داشــتن »ُخلٍق َعظیم« و جایگاه »َرحَمٌة ِللَعاَلمیــن«، نمونه و الگوی 
مــکارم اخالقــی بــراى تمــام انســان ها در تمــام دوران هاســت. آن حضــرت بــه عنــوان بهترین و 
کامل ترین اسوه راستین بشرّیت، نســبت به تمام مردم بسیار دلســوز، صمیمی و مهربان بود. در 
راستای متخلق بودن به اخالق و کردار کریمانه بود که حضرت در طول 23 سال نبوت توانست 
کرم)ص( می توان  دل های گمراه بسیاری را شیفته مکتب اســالم کند. در بیان عظمت پیامبر ا
گفت که خداونــد بــرای تکریــم و تجلیل مقــام آن حضــرت، در قــرآن بــا لقب هــای بی همتایی، 

بی«، از ایشان یاد می کند. سول« و »یا اّیها الَنّ مانند؛ »یا اّیها الَرّ
کرم)ص(، بــدان حد بوده اســت کــه خداوند  همچنین، جایــگاه، عظمــت و بزرگــواری پیامبــر ا
ُهْم َلفی َســْکَرِتِهْم َیْعَمُهــوَن«؛ به جانت  به وجود گرامی او چنین ســوگند یاد می کنــد: »َلَعْمــُرَک ِإَنّ

سوگند که این ها در مستی خود سرگردانند.
عالوه بر آن، قرآن کریم، رسول گرامی اســالم)ص( را به عنوان اسوه ای نیکو یاد نموده است که 
ْسَوٌة َحَسَنٌة؛ به یقین برای 

ُ
همگان باید به آن حضرت تأّسی کنند: »َلَقْد َکاَن َلُکْم ِفی َرُســوِل اهلَلِّ أ

شــما، در زندگی رســول خدا الگوی نیکویــی اســت.« همچنین خداونــد درباره آن رســول گرامی 
َک َلَعلــی ُخُلق َعِظیــم؛ به یقین تــو اخالق عظیــم و بزرگــی داری.« همچنین در  می فرمایــد: »َوِإَنّ

گر تندخو   ا
و سخت دل بودی...

عسگر آرمون، حجت االسالم عبداهلل اسدی
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کاســتی ها، رســوایی ها و بدی هــای فــراوان آن راهنمــای  و 
کیزه تمســک جوی کــه راه  ک و پا توســت. پس، بــه پیامبــر پــا
و رســم او الگویی برای همــه الگوخواهــان و مایه بزرگی اســت 
برای کســی کــه خواهــان بزرگــواری باشــد. دوســت ترین بنده 
نزد خدا کســی اســت که از پیامبرش پیروی کند و پای بر جای 
پای او نهــد. امام صادق)ع( هــم در بیان اهمیــت الگوگیری از 
ُجِل َاْن َیُمــوَت َوَقْد  ْکــَرُه ِللَرّ کــرم)ص( فرمودنــد: »ِاّنی اَل پیامبرا
ِتها؛ دوســت ندارم 

ْ
ٌة ِمــْن ِخالِل َرُســوِل اهلل ِ َلْم َیأ

ّ
َبِقَیــْت َعَلْیِه َخَل

مســلمانی بمیــرد، مگر این کــه تمام آداب و ســنت های رســول 
گر چه یکبار[ انجام دهد.« خدا)ص(، را ]ا

    مهربانیومحبت
کــرم)ص( را  خداوند در آیه 128 ســوره توبــه، مهربانی پیامبر ا
ْم  در برابــر مؤمنــان، چنین بیــان می کنــد: »َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنُتّ
َحِریــٌص َعَلْیُکــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف َرِحیــٌم؛ بــه رنــج افتادنتان 
بر او گران و دشــوار اســت، به شــما دلبســته اســت و به مؤمنان 
دلســوز و مهربان.« در مقابل در آیه دیگری جدیت و سرسختی 
ٌد َرُســوُل اهلَلِّ  آن حضــرت را در برابر کافــران ذکر می کنــد: »ُمَحَمّ
ــاِر ُرَحَماء َبْیَنُهْم؛ محّمد فرســتاده 

ّ
اء َعَلی اْلُکَف ِشــَدّ

َ
ِذیَن َمَعُه أ

ّ
َواَل

خداســت و کســانی که با اویند بر کافــران سرســخت و در میان 
خود مهربانند.« 

گرچــه خوش خلقــی در هــر جــا و هــر زمانــی مــورد ســتایش و از 
ســفارش های حضــرت رســول)ص( اســت، امــا رفتــار نیکو در 
خانه و خوش رفتاری با اعضای خانواده، سفارش ویژه پیامبر 
کرم)ص( اســت، به گونــه ای که یکــی از شــاخصه های افراد  ا
نیک، برخــورد مناســب و نیکو بــا خانــواده اســت. آن حضرت 
کســی  در روایتــی فرمودنــد: »بهتریــن مــردم از نظــر ایمــان، 
اســت که دارای نیکوتریــن اخالق باشــد و لطیف تریــن رفتار را 
با خانواده اش داشــته باشــد و من لطیف ترین شــما نســبت به 

خانواده ام هستم.«
در روایت دیگــری، به نقل از یکی از همســران آن حضرت آمده 
کســی خوش خلق تــر از پیامبــر)ص( نبــود. هیچ کــس  اســت: 
از اصحــاب و خانــواده اش او را صــدا نمی کــرد، مگــر این کــه آن 
حضــرت در پاســخ او لّبیــک می گفــت. امــروزه در شــیوه های 
تربیتی از نکات مهمی که مورد توجه مرّبیان تربیتی قرار دارد، 
ع پاســخ دادن به ندای دیگــران، به ویژه خانواده و همســر،  نو
است. درباره ســیره آن حضرت نســبت به خانواده آمده است: 
هنگامی که پیامبــر)ص( با خانواده اش بود، شــوخ ترین افراد 

به شمار می آمد.
کــرم)ص( مکــّرر  از مــوارد قابــل توجهــی کــه در ســیره رســول ا
نقــل شــده، احتــرام بــه کــودکان اســت. در روایتــی از انــس بن 
مالک نقل شــده اســت که پیامبر خــدا از کنار کــودکان که عبور 
می کردنــد بــه آنــان ســالم می کردنــد. شــاید بســیاری از افــراد 
گمان کنند کــه چون کــودکان کوچک ترنــد باید همیشــه آنان 
به بزرگ ترها ســالم کنند، در حالی که آمــوزش آداب اجتماعی 

آنان بر عهده بزرگ ترهاست.
کــرم)ص( با وجــود علــّو مقــام و درجاتــش، در برخورد  پیامبر ا
با کــودکان با خوش خلقــی و حتی در بســیاری از مــوارد، مزاح و 
شــوخی برخــورد می کــرد. در روایتــی از انــس نقل شــده اســت: 

گاهی من با برادر کوچکم به نزد پیامبر شــرف یاب می شــدیم. 
آن حضــرت در برخــورد با آن کــودک، مــزاح می کــرد. رحمت و 
کــرم)ص( به نحــوی وســیع و بی پایــان بوده  محبــت پیامبرا
اســت تا آن جا که عماًل به دوســتان و پیروان خود در ســطحی 

بسیار وسیع، درس احسان و محبت را می آموخت.

    تواضعوفروتنی
تواضع و فروتنی، یکی از مهم ترین و برترین صفات پســندیده 
انسانی است. تواضع آن است که انسان در مقایسه با دیگران 
خــود را برتــر و بزرگ تــر ندانــد. خداونــد، آن جــا که شــخصی از 
بنی امیــه، با مرد نابینایی از ســر خودبرتربینــی برخورد می کند 
و چهــره از او برمی گردانــد، ایــن آیــه را نــازل می کنــد: »َعَبَس و 
ّکی؛ چهره درهم  ــُه َیَزّ

ّ
ْعمــی* َو َما ُیْدریَک َلَعَل

َ
توّلی* َاْن جاَءُه اأْل

کشــید و روی گردانیــد که آن مــرد نابینا پیــش او آمــد. و تو چه 
کی گراید.« خداوند با نازل کردن این آیه،  دانی، شــاید او به پا

بر رفتار متکبرانه و مغرورانه فرد هشدار می دهد.
اسالم که عزت را از آِن خدا و رسول خدا)ع( و مؤمنان می داند، 
تکبــر و همچنیــن خواری را بــرای مؤمنــان نمی پســندد، بلکه 
مؤمنــان را عزیــز می شــمارد و در رفتارهــای اجتماعــی آنچه را 
گــر این  می پســندد، همانــا تواضــع اســت. بــه عبــارت دیگــر، ا
ح شــود کــه »بــا دیگــران چگونــه رفتــار  پرســش اساســی مطــر
کنیــم؟«، پاســخ مناســب را می تــوان در آیــه 110 ســوره مبارکه 
کهف یافــت. بــدان حــد تواضع در ایــن آیــه کریمه آمده اســت 
ما َاَنا َبَشــٌر  کــرم)ص(، می فرماید: »ُقل ِاَنّ که خطاب به پیامبر ا
ِمْثُلُکْم« این آیه به روشــنی بیانگر آن اســت که انسان نباید به 

مقام و موقعیت خود مغرور شود.
کــرم)ص(  ا پیامبــر  گشــاده رویی  دربــاره  قــرآن  همچنیــن، 
می فرمایــد: »بــه خاطــر رحمــت الهی بــود که بــرای مــردم نرم 
کنــده  گــر تندخــو و ســخت دل بــودی، از دور تــو پرا شــدی و ا
می شدند«. رفتار پیامبر)ص(، به گونه ای بود که از زمانی که 
یتیم و بی کس بود تا زمانی که پیامبــری، راهنمایی و رهبری 

همه مسلمانان را بر عهده گرفت، هیچ تغییری نکرد.
کــه پیامبــر اعظــم)ص(  از امــام باقــر)ع( روایــت شــده اســت 
کل علی الحضیض  فرمود: »خمس الادعهن حتی الممات: اال
مع العبیــد، و رکوبی الحمــار مؤکفًا و حلبی العنــز بیدی، و لبس 
الّصوف و التســلیم علی الصبیان لتکون ســّنًة من بعدی؛ پنچ 
چیز اســت کــه تا زمــان مــرگ آن هــا را تــرک نخواهم کــرد: غذا 
خوردن با بندگان بر روی زمین، ســوار شــدن بر االغ به صورت 
برهنه، دوشــیدن بزها با دستان خود، پوشــیدن پشمینه و در 
اختیار کودکان بودن. همه این ها بدان روســت که این کارها 

به یک سّنت تبدیل شود.«
در روایتــی از امــام صــادق)ع( نقــل شــده اســت: رســول خــدا 
غالبــًا رو به قبلــه و بــر روی زمین می نشســت و غــذا می خورد و 
می فرمــود: مــن بنــده ای بیــش نیســتم، همان گونــه کــه یک 

بنده غذا می خوَرد، غذا می خورم و مانند بندگان می نشینم.
بنابراین، ســیره عملی و احادیث پیامبر اعظم)ص( سرشــار از 
تواضــع و فروتنــی و دوری از تکبر و خــود بزرگ بینی اســت. آن 
حضرت ضمن آن کــه خود از هــر کاری کــه موجب تکبر شــود، 
دوری می نمــود، پیروان خویش را هم از آن بر حذر می داشــت 

از موارد قابل 
توجهی که در سیره 

رسول اکرم)ص( 
مکّرر نقل شده، 

احترام به کودکان 
است. در روایتی از 
انس بن مالک نقل 

شده است که پیامبر 
خدا از کنار کودکان 
که عبور می کردند 

به آنان سالم 
می کردند. شاید 
بسیاری از افراد 

گمان کنند که چون 
کودکان کوچک ترند 

باید همیشه آنان 
به بزرگ ترها 

سالم کنند، در 
حالی که آموزش 

آداب اجتماعی 
آنان بر عهده 

بزرگ ترهاست
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و می فرمــود: »هرکــس با تکبــر و خودخواهــی بــر روی زمین راه 
برود، زمین و آنچه در زیر آن اســت و آنچه بر روی آن اســت، او 

را لعن و نفرین نمایند.«

    سادهزیستیوقناعت
کرم)ص(، به شــکلی بود که در سطح پایین تر  زندگانی رسول ا
از طبقه متوســط جامعــه آن روز قرار داشــت، به گونــه ای که بر 
اســاس برخــی از روایــات، آن حضرت برای هم ســانی بــا طبقه 
کم درآمــد و فقیر اّمــت اســالمی، حتی از خــوردن نان گنــدم نیز 
پرهیــز می کــرد. در روایتــی از امــام صــادق)ع( ســؤال شــد: »آیا 
روایتی که از پدر بزرگوار شــما نقل شــده اســت کــه پیامبر)ص( 
هیچ گاه از نان گندم ســیر نخورد، درست اســت یا خیر؟ فرمود: 
نه، پیامبــر هیچ گاه نــان گندم نخــورد و از نان جو نیــز هیچ گاه 

سیر نخورد.« 
در روایت دیگری از ابن مســعود نقل شده اســت: »شخصی به 
محضر پیامبر گرامی شــرفیاب شــد، هنگامی که با آن حضرت 
در حال گفتگو بود، زبانش بــه لکنت افتاد. آن حضرت فرمود: 
راحت باش! من پادشــاه و ســلطان نیســتم، مــن فرزنــد زنی از 
قریش هســتم که قدید )نوعی گوشــت پخته کــه آن را بر روی 

سنگ قرار می دادند و در زیر آفتاب داغ می پختند( می خورد.«
کفــش و  بــود.  نــان جــو و خرمــا  غــذای متعــارف حضــرت، 
لباس هایــش را بــا دســت خویــش وصلــه می کردنــد. در عیــن 
ســادگی، طرفدار فقــر نبودند و مال و ثــروت را به ســود جامعه و 
برای صــرف در راه های مشــروع و مناســب، الزم می شــمردند. 
ُجل الصاِلح؛  همچنان که می فرمودنــد: »ِنعَم الماُل الّصالــح ِللَرّ
چه نیکوست ثروتی که از راه مشروع به دســت آید، برای آدمی 
که شایســته داشــتن ثروت باشــد و بداند چگونه صــرف کند.« 
همچنین آن حضرت می فرمودند: »ِنعَم العوُن َعلی تقوی اهلِل 

الغنی؛ مال و ثروت کمک خوبی است برای تقوا.«
از دیگر جنبه هــای دیدگاه و منش ساده زیســتی رســول گرامی 
اســالم)ص( این اســت کــه ایشــان هرگــز اجــازه نمی دادند که 
مجلسشــان صــدر و ذیــل و بــاال و پایین داشــته باشــد، ایشــان 
پیوســته می فرمودنــد: »اصحــاب و یــاران حلقــه و دایــره وار 

بنشینند تا مجلس باال و پایین نداشته باشد.«

    احسانوکمکبهنیازمندان
کــرم)ص(، در حدیثــی گرانبهــا، کمک به بــرادر دینی  پیامبــر ا
خــود را هم ردیف بــا مجاهــدان در راه خــدا معرفــی می فرماید: 
»َمــْن َقضی ألخیــِه المؤمــِن حاجــًة کاَن کَمــن َعَبــَد اهلَل َدهــَرُه؛ 
کســی که برای کمک به بــرادر مؤمن خــود اقدام کنــد، پاداش 

مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد.« 
آن حضــرت ارزش و مقــام کســی را کــه نیــاز شــخص نیازمند را 
برطــرف کند چنیــن وصــف می کند: »کســی که بــرای رفــع نیاز 
برادر مؤمن خود کوشش کند، مانند این است که نه هزار سال 
خداوند متعال را عبادت کرده، در حالی که روزها را روزه گرفته 

و شب ها را هم شب زنده داری کرده است.«
همچنین آن حضــرت اهمیت خدمت رســانی به مســلمانان را 
چنین ترســیم می نماید: »أّیها ُمســلٍم َخَدَم قومًا ِمَن المسلمیَن 
ِة؛ هر مســلمانی که  إاّل أْعطــاُه اهلُل ِمثَل َعدِدِهــم ُخّدامًا فی الَجَنّ

گروهی از مســلمانان را خدمــت کند، خداوند به تعــداد آنان در 
بهشت به او خدمتکار دهد.«

ثــواب و پــاداش اطعــام مؤمــن بــدان حــد واالســت کــه رســول 
گرامی اســالم)ص( در این بــاره می فرماید: »هرکــس مؤمنی را 
اطعام کند و غذایی بخوراند تا او را ســیر کند، هیچ یک از خلق 
خدا نمی تواند ثواب او را بشمارند، نه ملک مقرب و نه پیغمبر 

مرسل؛ مگر خداوند عالمیان.«
گــر کســی در امــر کمک رســانی و خدمت به  ســرانجام این کــه ا
بــرادر مســلمان خــود کوتاهی کنــد، پیامبــر اعظــم)ص(، او را 
مســلمان نمی شــمارد: »َمــن َاصَبــَح اَلیهَتــُمّ ِبُاُمــوِر الُمســِلمیَن 
َفَلیَس ِمنُهم و َمن َســِمَع َرُجاًل یناِدی یاَللُمســِلمیَن! َفَلم یِجبُه 
َفَلیَس َبُمسِلٍم؛ کسی که شب را به روز آورد و به امور مسلمانان 
رسیدگی نکند، از مســلمانان نیســت و نیز هر که بشنود مردی 
از  پاســخ ندهــد،  او  بــه  از مســلمین فریادرســی می خواهــد، 

مسلمین نیست.«

    حسنمعاشرت
در جوامــع مختلــف، افــراد هنــگام ارتبــاط و روبــه رو شــدن بــا 
یکدیگر از کلمــات و رفتارهــای متفاوتی اســتفاده می کنند. در 
کید زیادی شده و  آیین مقدس اســالم نیز روی برخورد نیکو تأ
به تحیت - که همان ســالم اســت - هنگام برخورد با یکدیگر 
ســفارش شــده اســت. رســول گرامــی اســالم)ص( در برخــورد 
با همه مــردم، طــوری رفتــار می نمود کــه شــخصیت و احترام 
افراد مراعات شود و کســی تحقیر نگردد و یا مورد تمسخر واقع 

نشود.
از جریر روایت شــده اســت که وقتی کســی بر پیامبر)ص( وارد 
می شــد، آن حضــرت او را در بهتریــن جــای منــزل ســکونت 
می داد، بــه گونه ای که وقتــی مهمانی وارد منــزل آن حضرت 
شــد و به دلیل نبودن جــا، در مکانی بدون فرش نشســت، آن 
حضرت لباس خود را به عنوان زیرانداز او قــرار داد. یحیی بن 
یعمر روایت کرده اســت: وقتــی جریر به خانه پیامبــر، که مملّو 
از جمعیــت بــود، وارد شــد و بــه دلیــل نبود جــا در بیــرون خانه 
نشســت، پیامبــر به او اشــاره کــرد، لبــاس مبارکــش را در حالی 
کــه پیچیده بــود، بــه او داد تــا بــر روی آن بنشــیند، ولــی جریر 
نیــز رعایــت ادب نمود و بــه جــای آن که بــر روی لبــاس پیامبر 

بنشیند، آن را گرفت و به صورت و قلب خودش کشید.
همچنین ســلمان فارســی نقل می کند: روزی بــر پیامبر)ص( 
کــه بــر مّتکایــی تکیــه زده بــود. وقتــی  وارد شــدم، در حالــی 
نشســتم، آن حضــرت مّتکایــش را بــه مــن داد و فرمــود: ای 
ســلمان، هیچ مســلمانی نیســت که بــر بــرادر مســلمانش وارد 
شــود و برای احترام مّتکایی برایــش بیاورد، جز این کــه خدا از 

گناهانش می گذرد.
بنابراین، یکی از خصوصیات اخالقی که قــرآن کریم بر پیامبر 
کــرم)ص( ذکــر کــرده اســت، برخــورداری از شــخصیت واال و  ا
َک َلَعلــی ُخُلــق َعِظیم« انبیــای الهی،  اخــالق نیکوســت: »َو ِإَنّ
به خصوص؛ رســول گرامی اســالم)ص(، بهترین شــیوه های 
تربیتــی را فــراروی پیــروان خود قــرار داده انــد. زندگــی متعالی 
آنان می تواند به عنوان موفق تریــن الگوهای تربیتی در طول 

ح شود.   تاریخ بشر مطر

از جنبه های دیدگاه 
و منش ساده زیستی 

رسول گرامی 
اسالم)ص( این است 

که ایشان هرگز 
اجازه نمی دادند که 
مجلسشان صدر و 
ذیل و باال و پایین 
داشته باشد، ایشان 

پیوسته می فرمودند: 
»اصحاب و یاران 

حلقه و دایره وار 
بنشینند تا مجلس 

باال و پایین نداشته 
باشد.«
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کــرد، رســول  مــرد انصــاری بــه رســول خــدا)ص( شــکایت 
خدا)ص( ســمره را احضار کــرد و فرمود، فالنی از تو شــکایت 
بــاغ  وارد  خانــواده اش  و  او  اجــازه  بــدون  این کــه  از  دارد، 

می شوی. از این پس با اجازه و اطالعشان وارد باغت شو! 
کــه متعلــق بــه بــاغ خــودم اســت، جــواز عبــور  - آیــا راهــی 

می خواهد؟ نه چنین نخواهم کرد. 
گذار کــن. در برابــر درختی که  - پــس در این صورت بــاغ را وا

به تو می دهم. 
- نه چنین نمی کنم. 

- در برابر آن دو تا درخت می دهم. 
- نمی خواهم معامله کنم. 

پیامبر مرتب بر تعــداد درختان می افزود کــه او را راضی کند، 
تــا بــه ده اصــل درخــت رســید؛ ولــی ســمره راضی نمی شــد. 

آن گاه پیامبر فرمود: 
- در برابــر درخت تــو ده اصل درخــت در فالن مــکان ]به تو[ 

می دهم. 
- نه مبادله نمی کنم. 

گذار، تو را درختی در بهشت می دهم!  - درختت را وا
- نه راضی نمی شوم. 

- تو شــخص ضررزننده ای هســتی، در حالی کــه: ال ضرر و ال 
ضرار علی مؤمن. آن گاه پیامبر دســتور داد: »تــا آن درخت را 
از ریشــه بکنند و به ســمره فرمود: درختت را بردار و هرجا که 

می خواهی بکار.« 
در این داستان می بینیم که چگونه پیامبر)ص( با مالیمت 
و مدارا سمره را وادار می سازد تا از راه لجاجت برگردد و به راه 
درست و به سوی تربیت رهنمون شود؛ اما، متأسفانه سمره 
ایــن لیاقت را نداشــت و ســیره پیامبــر)ص( در چنیــن موارد 
ایــن بــود کــه در جایــی اعمــال زور، در جــای دیگــر نرمش و 
مالطفت. هر کدام را در جای خــود به کار می برد، تا هم خود 

آن شخص تربیت شود، هم مانع تربیت دیگران نشود. 
پیامبــر)ص( افــزون بــر این کــه در عمــل آن گونــه از امــر بــه 
معــروف و نهــی از منکــر کار می گرفــت کــه همــواره بایــد بــه 
نتیجه درســت و ســازنده تربیتی منتهی شــود، در سخن نیز 
کیدی بســیار داشت و آن را ســازنده ترین عامل به حساب  تأ
مــی آورد؛ چنانچــه در ســخنان گهربــار آن حضــرت همــواره 
کیــد گردیده اســت و در حدیثی از  روی این مطلــب تکیه و تأ
آن حضــرت چنیــن می خوانیــم: »همــواره مــردم به خوبی و 
سالمت به ســر خواهند برد تا وقتی که مردم امر به معروف و 
نهی از منکر را به پا دارنــد و با همدیگر به نیکــی و تقوا کمک 
کنند؛ اما آن گاه که چنین نکنند، برکات از میانشان برداشته 
می شــود و برخی بر برخی دیگر چیــره می گردد کــه یاوری در 

آسمان و زمین ندارند و دستشان از همه جا کوتاه است.«
در جایــی که امــر به معــروف و نهــی از منکــر، با همه شــرایط 
اجرا شود، حساسیت عمومی در دل ها به گناه موج می زند، 
اما آن گاه که این ســنت پســندیده ترک شــود، همان شرایط 
ح داده اســت؛  و اوضــاع غلبــه می یابد کــه پیامبــر)ص( شــر
خوبــان در گوشــه ها می خزنــد و در چنیــن محیــط و اوضــاع 

تربیت سالم مشکل می شود.   

پیامبــر)ص( امــر به معــروف و نهــی از منکــر را با مراحــل آن اجــرا می کردنــد، یعنی از کــم آغاز 
می نمودند و بعد شــدت می بخشــیدند. از آن جا کــه گفته اند: امر بــه معروف و نهــی از منکر، 
گــون جنبــه ارشــادی دارد و از این جهــت نیز یک  به عنــوان یک امــر اجتماعــی در موارد گونا
روش تربیتی اساســی اســت، انســان، طبیعتــًا ارشــاد را بهتــر از دســتور دادن تحمــل می کند. 
پیامبر)ص( به نحو شایســته ای ارشــادی بودن آن را در ســیره اش نشــان می داد کــه نمونٔه 
آشکار آن را در داستان سمره بن جندب می بینیم که عالمان اصول، از آن برای قاعده الضرر 
استفاده کرده اند. در داستان ســمره، پیامبر)ص( کاماًل مراحل را رعایت فرموده و از مالیمت 
و مرحله نخســتین امر بــه معروف و نهی از منکر اســتفاده نموده اســت تا آخریــن مرحله الزم. 
داســتان ســمره چنین اســت: زراره، از امام باقر)ع( روایت می کند که ســمره بن جندب در باغ 
مــرد انصاری درخت خرمایی داشــت کــه خانه انصــاری در آن جا بود و ســمره، بــدون این که 
اجازه بگیــرد به ســراغ نخلــش می رفت. مــرد انصــاری در اعتــراض می گفــت: »ای ســمره تو 
گهان و بی اطالع وارد باغ می شوی و ما در شــرایطی قرار داریم که خوشایند نیست،  همواره نا

وقتی وارد باغ می شوی اجازه بگیر!« 
- من در راهی که مربوط به درخت خودم است، اجازه نمی گیرم. 

مالیمت 
کنار قاطعیت در 

سیره پیامبر)ص( در اجرای 
امر به معروف و نهی از منکر
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 از جمله مباحثی كه در اندیشه نظریه پردازان علم سیاست مورد توجه و چالش 
اسـت و در عمل سیاسـی حاكمان نمودی مسـتقیم دارد، آن اسـت كه تا چه حد 
بایـد عمـل حاكـم تحـت اصـول اخـالق انسـانی بگنجـد و چـه محدودیت هـای 
اخالقـی بـر روش حکومتـی زمامـدار سـیطره دارد؟ این مبحث كـه آن را تحت عناوین اخالق 
قـدرت، اخـالق زمامـداری، یـا همـان اخالق سیاسـی مورد بررسـی قرار می دهند، از مسـائل 
كلیـدی نظریـه قـدرت اسـت. نظریـه قـدرت تـا پاسـخ ایـن سـؤال را ندهـد،  نمی تـوان آن را 
نظریـه كاملـی بـه حسـاب آورد. بـه عبـارت دیگـر، در كنار بحـث از این كـه »چرا باید حکومت 
كـرد؟« و »چـه كسـی بایـد حکومـت كنـد؟« و... بایـد ایـن مطلـب را نیـز تنقیـح كـرد كـه یـک 
زمامـدار »چگونـه بایـد حکومـت كنـد؟« رسـول گرامـی اسـالم)ص( در قـرآن كریـم بـه عنـوان 
شـخصیتی با خلق عظیم معرفی شـده اسـت و خود حضرت نیز هدف از رسـالت خویش را 

تتمیـم مـکارم اخالق معرفـی كرده اسـت. 

    صداقتوامانتداری
صداقــت و راســتگویی از ابتدایی تریــن و بدیهی تریــن اصــول 
اخالقــی به شــمار مــی رود. بــا ایــن حــال این اصــل اخالقــی در 
کمــان کمرنگ شــده و اساســًا برخی  میــان سیاســتمداران و حا
سیاســت را بــا دروغگویــی و تزویــر همــزاد و قریــن می داننــد. 
کرم)ص( مأمور به ابالغ  طبری روایت می کند روزی که پیامبر ا
عمومی دعوت رســالت خویش شــد، بر فراز صخــره ای در کوه 
گر به شــما خبر دهم که  صفا قرار گرفــت و فرمود: ای مــردم آیا ا
در پشــت این کوه دشــمن کمین کــرده و قصد حمله به شــما را 
دارد آیا ســخن مرا می پذیریــد؟ همگی در جواب گفتنــد آری تو 
در نزد ما شــخص معتمدی هســتی و ما هرگز از تو سخن کذبی 
گاه باشــید کــه مــن  نشــنیده ایم، آن گاه حضــرت ادامــه داد: آ

پیامبر خدا و بیم دهند شما از عذاب شدید الهی هستم. 
همچنیــن امانــت داری نیز یکــی صفــات برجســته اخالقی آن 
حضــرت بــود و به قــدری ایشــان بــا این صفت شــناخته شــده 
کــه وی را »محمــد امیــن« لقــب داده بودنــد. خداونــد  بــود 
پیامبــر خویش را بــه دور از هــر خدعــه و نیرنگی معرفــی کرده و 
می فرماید: »و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یات بما غل یوم 
القیامــه« ) آل عمــران/161( و هیچ پیامبری را ســزا نیســت که 
خیانت کنــد و هرکــس خیانــت ورزد، روز قیامت با آنچــه در آن 
خیانت کــرده بیایــد، آن گاه به هرکــس )پاداش( آنچه کســب 

کرده به تمامی داده می شود و بر آنان ستم نرود.

    پایبندیبهعهدوپیمان
پای بندی به عهــد و پیمــان در تمامی زندگی پیامبــر)ص( به 
وضوح آشکار بود و حتی در جزئی ترین مسائل نیز، آن حضرت 
حاضر بــه نقض قــول و وعده خویــش نبودند. در روایت اســت 
که روزی رســول خدا)ص( با مــردی در نقطــه ای )صخره ای( 
قرار گذاشــته بود. آفتــاب به شــدت می تابید و شــدت حرارت، 
پیامبر)ص( را رنج می د اد. اصحاب به پیامبر عرض کردند که 
زیر سایه رود و در آن جا منتظر مرد باشد. حضرت جواب دادند: 

    اصولاخالقاجتماعی
گسســتنی دارد و سیاســت  کرم)ص( پیوندی نا اخالق و سیاســت در نظر و عمل سیاســی پیامبر ا
در نظر ایشــان کاماًل منطبق بر اصول و مبانی اخالقی اســت. ســیره رســول خدا)ص( نشان داده 
است که در هیچ مورد به بهانه پیشبرد مقاصد سیاسی، آرمان های اخالقی ذبح نشده و هیچ گاه 
فضایــل اخالقی بــه نفع سیاســت به حاشــیه رانده نشــدند. از جملــه اصــول اخالقی که در ســیره 

اجتماعی - سیاسی رسول خدا جایگاه ویژه ای داشته اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بنده ای از 
بندگان خدا

عبداالمیر تهرانی

شاخص های اخالق اجتماعی در سیره نبوی
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»وعده ما همین جاست. در این مکان می مانم تا بیاید.«

    رأفتومهربانی
کــرم)ص( در امر  بدون شــک یکی از عوامــل موفقیت پیامبــر ا
رســالت و تبلیــغ دین، حســن خلــق و رافــت و عطوفت ایشــان 
نســبت به مردم بود. خداوند در قــرآن کریم خطــاب به پیامبر 
گر با مردم ســخت دل بودی  خویش می فرمایــد: »ای پیامبر! ا
کنــده  و بــا خشــونت رفتــار می کــردی، هــر آیینــه از کنــار تــو پرا
می شــدند« )آل عمران/159( این مهر و عطوفــت تا حدی بود 
که حتی دشمنان حضرت نیز از آن بهره مند می شدند و حضرت 
گذاشــتن این اخالق  منازعات سیاســی را بهانه ای بــرای زیر پا
حسنه نمی دیدند. در این جا مناسب اســت به نمونه ای بزرگ 

از رافت و رحمت نبوی در سیره ایشان اشاره کنیم: 
زنی به نام ساره دو سال پس از جنگ بدر از مکه به مدینه آمده 

نزد پیامبر رفت، پیامبر به او فرمود: مسلمان شده ای؟
گفت: نه

- برای قبول اسالم آمده ای؟
گفت: نه

- پس برای چه آمده ای؟
کنــون مــن  ســاره گفــت: شــما بــرای مــا پشــت و پنــاه بودیــد ا
پشــتیبانی ندارم و به سختی نیازمند شــده ام، آمده ام تا به من 

کمک کنید و به من جامه و مرکب بدهید.
پیامبر)ص( گفت: تو که آوازه خوان جوانان مکه بودی چطور 

محتاج شدی؟
گفت: پس از جنگ بدر کسی مرا برای آوازه خوانی نمی برد.

پیامبر به خاندان خود دستور دادند که به آن زن کمک کنند و 
آنان نیز کمک کرده و به او جامه و مرکب دادند. 

    قاطعیتدراجرایعدالت
ســیره رســول خــدا)ص( در مســائل شــخصی، همــواره بــا عفو 
و گذشــت و نرم خویــی همــراه بــود، امــا زمانی کــه پــای منافع 
عمومی و نیز تعدی بــه حدود الهــی به میان می آمــد، حضرت 
بــه هیچ وجــه کوتــاه نیامــده و بــا صالبــت و قاطعیــت برخــورد 
گر کســی به شخص ایشان جســارتی می کرد، آن را  می کردند. ا
گر کســی مرزهــا و حدود اســالم را نقض  تحمل می نمــود، ولی ا
می کرد، دیگر نه تنها تحمــل نمی کرد،  بلکه مصمــم در اجرای 

حدود الهی و برخورد قاطع با شخص متخلف بود.

    صبرواستقامت
صبر و استقامت یکی از ابزارهای مهمی است که پیامبر گرامی 
اســالم در تمامی ابعاد زندگی اش بــه کار می بســت. در اهمیت 
این صفت برجســته اخالقــی همین بس کــه خداونــد در قرآن 
کــرم)ص( را بــه  آن توصیــه کرده اســت از  کریم 19 بــار پیامبــر ا
جمله در این آیه که می فرماید: »فاصبر کما صبر اولوا العزم من 
الرســل والتســتعجل لهم« )احقاف/35( پــس همان گونه که 
پیامبران نســتوه صبر کردنــد صبر کــن و برای آنان شــتابزدگی 
ج مده. همچنین در آیات مربوط به جهاد به عنصر صبر  به خر

اشاره  شایانی شده است.
در این جا مناسب است تا به نمونه ای از شکیبایی آن حضرت 

در مقابــل نامالیمات اشــاره داشــته باشــیم. در جریــان جنگ 
احد، یکی از مشــرکان دندان هــای جلوی پیامبر را شکســت و 
صورت آن حضرت شــکاف برداشــت. اصحاب بسیار ناراحت 
شــدند و از آن حضرت خواســتند تــا آن شــخص را نفرین کند. 
پیامبر)ص( به آن ها فرمود: »انــی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت 
گویی مبعوث نشــده ام،  و اعیًا و رحمــه« یعنی من برای ناســزا
بلکــه دعوت کننــده و مایــه رحمتم. لــذا پیامبــر نه تنهــا وی را 

نفرین نکرد بلکه در حق وی دعا نمود.

    رفتارعادالنهبادوستودشمن
یکی از نــکات قابل توجه در ســیره پیامبــر و تعالیم معصومین 
اصالت اجرای عدالت و عدم ظلم با دوســت و دشــمن اســت. 
قرآن کریم می فرماید: مبادا دشمنی با گروهی شــما را وادارد تا 

به بی عدالتی با آنان رفتار کنید )مائده/8(
پیامبر نیز در سیره حکومتی خود این آموزه را عمل می نمودند 
و حفــظ کرامــت انســان را از اصــول اساســی بــر می شــمردند. 
ایشــان می فرماینــد: مردمــان از زمــان حضــرت آدم تــا امــروز 
ماننــد دندانه هــای شــانه برابرنــد و نه عربــی بر عجــم برتری 
دارد و نــه ســرخی بر ســیاه مگر بــه لحاظ تقــوی. کــه صدالبته 
در ســیره پیامبــر تقوی به عنــوان معیــار باطنی موجــب ایجاد 
تبعیض های ظاهری نشده است همان گونه که ایشان و پس 
از وی امیرالمؤمنین با استناد به این اصل از تبعیض جلوگیری 
می کردند و به ســینه آنان که به خاطر ســبقت در اســالم ســهم 
بیشــتری از بیت المال را طلــب می کردند، دســت رد می زدند و 

بیت المال را به تساوی تقسیم می نمودند.

    دوریازتملقخواهی
از دیگــر ویژگی هــای عملــی، به خصــوص در بــاب سیاســت از 
کــرم)ص( دوری از تملق خواهی و نهی شــدید  جانب پیامبــر ا
از این ویژگــی غیرانســانی اســت. پیامبــر)ص( در این بــاره در 
ک در صورت  مقــام بیان زشــتی ایــن مســئله می فرماینــد: خــا
ستایشــگران و تملق گویان بپاشــید که این بیان نشان دهنده 
ذم شــدید عمــل تملق گویــی و خاصیــت فاســدکنندگی آن 
کم اســت. همچنین اســت در مورد داســتان پابوســی  برای حا
پیامبرگرامــی)ص( کــه ایشــان بــه شــدت از آن منــع فرمــوده 
و گفتنــد: بــا مــن مانند شــاهان عجــم برخــورد مکنیــد که من 

بنده ای از بندگان خدایم... 

    فروتنیودرسطحمردمزیستن
از دیگر ویژگی های اخالقی پیامبر)ص( در سیاست، فروتنی و 
خشوع در برابر مردم بود. قرآن کریم به پیامبر دستور می دهد: 
در برابــر مردمان مؤمــن )جامعه دینــی( خاضــع و فروتن باش 
)شعرا/215( و درباره سیره عملی پیامبر، ابوذر می گوید: پیامبر 
چنین بود که هرگاه میان یاران می نشســت )جای مشخصی 
گر بیگانه ای می آمد نمی فهمید پیامبر کدام است  نداشت( و ا
و چون چنین بود از ایشان درخواســت کردیم تا سکویی از گل 
بسازیم و ایشان روی آن نشسته و ما اطراف ایشان بنشینیم. 
و بدین ترتیب اســت کــه پیامبر ایجــاد تفــاوت و تبعیض بین 

کم و مردم را روا نمی شمرده اند.    حا

صبر و استقامت 
یکی از ابزارهای 

مهمی است که 
پیامبر گرامی اسالم 

در تمامی ابعاد 
زندگی اش به کار 

می بست. در اهمیت 
این صفت برجسته 
اخالقی همین بس 

که خداوند در قرآن 
کریم 19 بار پیامبر 
اکرم)ص( را به  آن 
توصیه کرده است 

از جمله در این 
آیه که می فرماید: 
»فاصبر کما صبر 

اولوا العزم من 
الرسل والتستعجل 
لهم« )احقاف/35( 
پس همان گونه که 

پیامبران نستوه صبر 
کردند صبر کن و 

برای آنان شتابزدگی 
به خرج مده. 

همچنین در آیات 
مربوط به جهاد به 
عنصر صبر اشاره  
شایانی شده است
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کرم)ص(، انسانی در اوج اخالق بود. سیره  نویسان  1. پیامبرا
دربــاره او نوشــته اند: رســول خــدا)ص( در همــه عمــر خــود 
کدامن ترین انسان ها  امین ترین مردمان، دادگرترین آنان، پا
و راستگوترین ایشــان بود، تا آن جا که مخالفان و دشمنانش 
کــرم)ص( جلوه  نیز بدین امر معتــرف بودند. اخــالق پیامبر ا
تمام زیبایی هــا و لطافت های قرآنی و کماالت انســانی بود؛ و 
خداوند وی را به آراســته بودن به اخالقی بــزرگ معرفی کرده 

است: »إنک لعلی خلق عظیم« )قلم/4(

کــرم)ص( در تمام زندگــی خود جز راســت نگفت  2. پیامبــر ا
و جــز بــدان نخواند. ایــن ویژگی پیامبــر)ص( چنــان بود که 
سرســخت ترین دشــمنانش نیــز آن را بــه زبــان می آوردنــد و 
تمجیــد می کردند. بــزرگان اهــل  ســنت از قول علــی)ع( نقل 
کرده انــد کــه در اوج مخالفت ســران قریــش بــا پیامبر)ص(، 
ابوجهل بــه وی گفت: ما شــخص تــو را تکذیــب نمی کنیم، 
زیرا تو در میان ما دروغگو شــمرده نمی شــوی، بلکــه آنچه را 
آورده ای تکذیب می کنیــم. آن گاه بود که خداونــد این آیه را 
نازل کرد: »آنان تو را تکذیب نمی کنند بلکه ستمکاران آیات 
خدا را انکار می کنند.« )انعام/33( رفتار و کردار پیامبر)ص( 
چنان بــود کــه مخالفــان سرســخت او نیــز وی را بــه صدق و 
راستی می شــناختند و مخالفتشــان با او به ســبب ترس از به 
خطر افتادن منافعشان و نیز تعصب و لجاجت و رقابت های 

قبیلگی بود.

3. پیامبــر در پای بندی بــه عهد و پیمان ســرآمد بــود و همه 
زندگــی اش چنین گذشــت و بــا دوســت و دشــمن و خویش و 
بیگانه در پاسداشــت عهد و پیمان و استوار بودن بر تعهدات 
یکســان رفتار می کرد. امیر مؤمنان علــی)ع( در توصیف وی 
گفته است که رســول خدا)ص( از همه مردم به آنچه پیمان 
بســته و تعهد کــرده، وفادارتــر بود.پیامبــر)ع( در جزئی ترین 
رســول  عملــی  منطــق  در  نکــرد.  وعــده  خــالف  نیــز  امــور 
خدا)ص( به هیچ قــرار و پیمانی بی مهر و کم توجه نمی شــد 
و در کوچک ترین امــور نیز خیانتی در امانت روا نمی داشــت، 
کید شــده است که آن  چنان که در خبری از امام صادق)ع( تأ
حضرت فرمان مــی داد که حتی درباره نخ و ســوزنی نیز ادای 

امانت کنند. 

4. پیامبــر)ص( در تالش بــرای هدایت و نجــات مردمان بر 
بخشــش و گذشــت شــگفت عمل کرد که گویــای روح بلند، 
دل بی کینــه و سرشــار از دوســتی انسان هاســت. عبداهلل بــن 
 مســعود گوشــه ای از صحنــه ای را کــه خــود شــاهد آن بــوده 
گزارش کرده اســت: گویا رســول خــدا را می بینم که داســتان 
کــه قومــش او را زدنــد  پیامبــری را بــه نمایــش می گــذارد 
کــه خــون از چهــره خویــش  کردنــد و او در حالــی  و خونیــن 
می زدود، می گفــت: »بار خدایا! قــوم مرا بیامرز! زیــرا که آنان 

نمی دانند!«

کــه از هرگونــه تکلفــی  5. ســیرت پیامبــر)ص( چنــان بــود 
ک بــود و این امــر را در همــه عرصه های زندگــی خود پاس  پا

15 برداشت از زندگی 
حبیب خدا

دکتر مصطفی دلشاد تهرانی
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می داشــت؛ در ســخن گفتــن، راه رفتــن، پوشــش و آرایش، 
نشســت و برخاســت و روابــط و رفتــار. او ماننــد ســالطین و 
اشراف لباس نمی پوشــید و مانند آنان ســخن نمی گفت و از 
رفتار شــاهانه، با کر و َفر و طمطراق بیزار بود. چنان نبود که 
در رفــت و آمد، خیــل مریــدان و ملتزمــان رکاب همراهی اش 
کنند. بلکــه ســادگی، راحتــی و بی آالیشــی او بود کــه همه را 
مجذوب می کرد. چون راه می رفت، قدم هایش را ســبک بر 
می داشت و تند می رفت. حســن بن علی)ع( از قول هند بن 
ابی هاله پیامبر)ص( را چنین توصیف کرده است: »]رسول 
خدا[ ســبک گام برمی داشــت و با شــتاب راه را طــی می کرد، 

گویی از سراشیبی پایین می رفت.« 

کــه یارانــش به شــدت او را  6. پیامبــر)ص( چنــان بــود 
دوست می داشتند و به او عشق می ورزیدند؛ و آن حضرت 
ک بود کــه مبــادا دربــاره وی غلو کننــد و او را  ســخت بیمنا
بپرستند، یا ســخنانی درباره او گویند که فراتر از آن چیزی 
باشــد که هســت. روزی به مردم فرمود: »مرا باالتر از آنچه 
هستم قرار مدهید و آن سان که نصارا درباره مسیح سخن 
گفتند، دربــاره من ســخن مگویید کــه به درســتی خداوند 
پیش از آن که مرا رسول]خویش[ گیرد، بنده ]خود[ گرفته 

است.« 

7. پیامبر هرگــز برای ترویــج دیــن و آیین و پیشــبرد اهداف 
خــود از وســیله نادرســت و غیــر حــق بهــره نگرفت. گــزارش 
شده اســت که چون ابراهیم، پسر رســول خدا)ص( از ماریه 
قبطیه در هجده ماهگــی از دنیا رفت، پیامبر)ص( ســخت 
متأثر شــد و اشــکش روان گشــت. پیامبــر)ص( با حــال تأثر 
می گفــت: »ای ابراهیــم! دل می ســوزد و اشــک می ریــزد و 
کیــم، ولی هرگــز چیزی بر خــالف رضای  ما برای تــو اندوهنا
پــروردگار نمی گوییم.« تأثــر پیامبر)ص( همــه را متأثر کرده 
بود. برای دوســتداران پیامبر دیدن چهره اندوهبار و گریان 
وی ســخت بــود. در ایــن اوضــاع و احــواِل غمبار، خورشــید 
گرفت. همزمانی این دو رویداد ســبب شد تا مردم، خورشید 
گرفتگــی را بــه انــدوه و گریــه پیامبــر)ص( مرتبــط ســازند و 
نتیجــه بگیرنــد کــه چــون بــرای پیامبــر)ص( این پیشــامد 
گــوار روی داده، عالــم بــاال نیــز از شــدت تأثــر این گونــه بــا  نا
اندوهگینی وی هماهنگی نشــان داده اســت. اعتقادها به 
پیامبر)ص( بیشــتر شــد و این امــر را نشــانه ای از خداوند در 

تأیید پیامبر دانستند.
چون نظــر مــردم در ایــن باره بــه گــوش پیامبر)ص( رســید، 
ســخت برآشــفت. پــس مــردم را فراخوانــد و بــر منبــر شــد تــا 
کــه چنیــن پیوندهــا و  کنــد  بــه روشــنی و محکمــی اعــالم 
ارتباط هایی در نظام قانونمند الهی نیست! و بر خالف تصور 
عمومی گفت: »مردم! بی گمان خورشــید و ماه دو آیه از آیات 
خدایند که به فرمان او در حرکتنــد و مطیع اویند و برای مرگ 
و زندگی کســی نمی گیرند؛ پس چون گرفتند، نمــاز گزارید.« 
پس پیامبــر)ص( از منبر فرود آمــد و نماز آیات گــزارد و پس از 
نماز به علی گفت: »برخیز و ســاز و برگ تدفین پســرم را آماده 

کن.« 

8. پیامبر)ص( نه در دوران سخت مکی و نه در دوران پرتالطم مدنی، به هیچ روی دعوت و 
کمیت  پیام خود را به کســی تحمیل نکرد؛ نه در دوران محکومیت و ناتوانی و نه در دوران حا
و توانایی. فتح مکه به سال هشــتم پس از هجرت، در واقع نقطه پایان بخش قدرت سیاسی 
مشــرکان، به ویژه قریش بود. مکه بدون خون ریزی فتح شــد و با رحمت آرام گشت. بسیاری 
از آنان که تا پیــش از آن با پیامبر)ص( و مســلمانان جنگیده بودند و دشــمنی ها کرده بودند، 
اســالم آوردند. مهم آن اســت که هیچ کس بر پذیرش اسالم مجبور نشــد. هرکس با انتخاب و 
اختیار خود پذیرای اســالم شــد، پیامبر)ص( با روی گشاده او را - با هر پیشــینه ای که داشت 
- پذیرا شد و هر که اسالم را نپذیرفت، آزاد گذاشت. بسیاری تا ســال نهم و مدتی پس از آن در 

شرک به سر بردند و پس از آن بود که تقریبًا همه پذیرای اسالم شدند. 

9. سوء اســتفاده نزدیکان و ویژگاِن رهبــران و زمامداران از جایگاه و موقعیت آنان و دســتیابی 
به فرصت هــا و امکانات، بیــرون از قانــون و فراتر از حق، امــری رایج بوده اســت. پیامبر)ص( 
در تمــام دوران رســالت خود بــه هیچ یــک از نزدیــکان و ویــژگان اجــازه سوءاســتفاده از رابطه 

خویشاوندی یا نزدیکی با خود را نداد و در این امر بسیار سختگیر بود.
هنگامی که مکه گشــوده شــد و در اختیار پیامبــر)ص( قرار گرفــت، برخی از نزدیــکان پیامبر 
خواســتار فرصت هــای نابرابــر شــدند و جمعــی بــه گمــان خویشــاوندی بــا وی، بــرای خــود 
برتری هــا و بخشــودگی های آخرتــی قائــل گشــتند. پــس پیامبــر)ص( بر کــوه صفا ایســتاد و 
فرمود: »ای فرزندان هاشــم!  ای فرزندان عبدالمطلب! همانا من فرستاده خدا به سوی شما 
و خیرخواهتانم. نگویید که محمد از ماســت. به خدا ســوگند که دوســتان من از میان شما و 
غیر شما کسانی جز پروا پیشــگان نیســتند. من در روز قیامت شما را نشناســم؛ و چنان نباشد 
که به قیامــت درآیید در حالــی که دنیا را بر پشــت خود بار کرده باشــید و مــردم بیایند در حالی 
که آخرت را با خــود آورده باشــند. بدانیــد که میان خــود و میان خــدای بزرگ و شــما عذری و 

بهانه ای باقی نگذاشتم؛ و من در گرو عمل خویشم و شما نیز در گرو عمل خویش  هستید!« 

10. پاسداشــت اخالق در مراحــل مختلف زندگی کار ســاده ای نیســت، به ویژه آن کــه در چند 
جایــگاه، پاسداشــت اخــالق بســیار دشــوار می شــود؛ در جایــگاه قــدرت، در هنگامه وسوســه 
مکنــت، در بحران هــای اجتماعــی، در تنگناهــای اقتصــادی، تحت فشــارهای روانــی و در 
جنــگ. شکســتن مرزهــا و حریم هــای اخالقی در جنــگ راحت تــر از هر جــا صــورت می گیرد و 
توجیه می شــود. اما شــاهکار اخالق پیامبر)ص( در این اســت کــه هیچ جــا از مرزهای اخالق 
عبــور نکــرده اســت، حتــی در بزنگاه هــای جنــگ. یکــی از زیباترین ایــن صحنه هــا ماجرای 
محاصره ثقیف اســت. پــس از فتح مکه و پیــکار ُحِنین، دشــمنان و مخالفــان پیامبر)ص( و 
ج و بــاروی ثقیف گرد آمدنــد. آنان آذوقه یک ســال را درون دژ  اســالم در منطقه طائف، در بر
تدارک کرده بودند و خود را برای جنگی تمام عیار آماده کرده و جنگ افزارهای بســیار فراهم 
ج و بــاروی ثقیف  کرده بودنــد. نیروهــای مســلمان بــه فرماندهــی پیامبر)ص( به ســوی بــر
حرکت کردنــد و آن جا را به محاصــره درآوردند. از قول عمرو بن ُامیه َضْمری نقل شــده اســت 

......
پاسداشت اخالق در مراحل مختلف زندگی کار ساده ای نیست، 

به ویژه آن که در چند جایگاه، پاسداشت اخالق بسیار دشوار 
می شود؛ در جایگاه قدرت، در هنگامه وسوسه مکنت، در 

بحران های اجتماعی، در تنگناهای اقتصادی، تحت فشارهای روانی 
و در جنگ. شکستن مرزها و حریم های اخالقی در جنگ راحت تر 

از هر جا صورت می گیرد و توجیه می شود. اما شاهکار اخالق 
پیامبر)ص( در این است که هیچ جا از مرزهای اخالق عبور نکرده 

است، حتی در بزنگاه های جنگ
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که تیرباران دشــمن از حصار قلعه بر ما چنــدان بود که گویی 
ســیل ملخ به ســوی مان روانه شــده بــود. محاصــره بیش از 
دو هفتــه ادامه یافــت. در این مدت مســلمانان بــا ابزارهای 
ج و بارو حملــه می بردند و دشــمن نیز  نظامی متفاوت به بــر
آنــان را دفع می کرد؛ ولی مســلمانان ســخت مصمــم به فتح 
ج و بــاروی ثقیــف بودنــد و پیــروز شدنشــان چنــدان دور  بــر

نمی نمود.
در ایــن اوضــاع و احــوال زمزمه هایــی میــان برخی ســپاهیان 
مســلمان در توصیــف زیبایــی و هوس انگیــزی زنــان ثقیــف 
برخاســت و ایــن زمزمه هــا بــرای تصاحــب آن زنان بــه گوش 
پیامبر)ص( رســید. آســیب های اخالقــی ســپاهیان را تهدید 
می کرد و پیامبر احســاس خطر می کرد. پانــزده روز از محاصره 
ثقیف گذشــته بود و ســپاهیان پیامبر پیروزی قریب الوقوع را 
انتظار می بردند. اما با آن زمزمه ها نظر پیامبر)ص( تغییر کرد 
و تصمیم به ترک محاصره گرفــت. عمر بن خطاب که قدری 
متوجه تغییر موضع پیامبر)ص( شده بود نزد وی آمد و گفت: 
آیا اجازه فتــح طائف را نیافتــه ای؟ پیامبر گفــت: خیر! گفت: 
پس اجازه می دهید که فرمان کوچیدن سپاه را دهم؟ فرمود: 

آری! 
به ســپاه فرمــان داده شــد کــه از محاصره دســت کشــند و باز 
گردند و به ســوی محل خویش کوچ کنند. ولوله اعتراض ها 
برخاســت. نیروهــای نظامــی بــه ســراغ یکدیگــر می رفتنــد، 
گفتگو می کردند و سخنانشان این بود که از جای خود تکان 
نمی خوریم تــا فتــح و پیروزی بــر طائفیــان نصیبمان شــود! 
فرماندهان آنــان را آرام کردنــد و پیامبر)ص( وعــده پیروزی 
نزدیــک را بــه ایشــان داد. ســپاه حرکــت کــرد. پیامبــر)ص( 
نمی خواســت در ســایه انگیزه های پســت، کاری پیش برده 
کشــیده  کارزاری در راه خــدا بــه هوســبازی  شــود و نتیجــه 
شود. چون سپاه مســلمانان از طائف به سوی مدینه کوچید 
کنون ثقیــف را نفرین  عده ای بــه پیامبــر)ص( گفتند پــس ا
کن! پیامبر دســت به دعا گشــود و گفــت: »اللُهَم اْهــِد َثِقیًفا َو 
اْئِت ِبِهْم« بار خدایا! ثقیف را هدایت فرمــا و آنان را در زمره ما 

در آور!« مدتی بعد چنین شد. 

11. رسول خدا)ص( در ذی قعده ســال ششم به قصد عمره 
بی آن کــه جنگــی در نظــر باشــد، بدون ســالح جنگــی، فقط 
با ســالح مســافر، یعنی شمشــیر در غالف، آهنگ مکــه کرد. 
مســلمانان همــراه پیامبــر)ص( بیــن 700 تــا 1600نفــر ثبت 
شــده اند. پیامبــر)ص( در ذوالُحَلیَفــه ُمحــرم شــد تــا همــه 
دریابنــد کــه هیــچ اندیشــه ای بــرای جنــگ در کار نیســت و 
فقط قصد زیــارت و انجــام دادن اعمــال عمره اســت. چون 
قریش از حرکت پیامبر)ص( و یاران وی به قصد مکه باخبر 
شدند، تصمیم گرفتند از ورود آنان به مکه جلوگیری کنند. 
پیامبر)ص( با همه توان در پی اثبات صلح طلبی مسلمانان 
بود. از جمله رویدادها این بود که قریش چهل یا پنجاه مرد 
را برای جاسوسی به سوی کاروان مســلمانان فرستاد و آنان 
فرمان یافته بودند که پیرامون لشــکر مسلمانان بگردند و از 
یاران پیامبر کســی را دســتگیر کنند، ولی خودشان دستگیر 
شــدند و آنــان را نــزد رســول خــدا بردنــد. با آن کــه ایشــان به 

ســوی مســلمانان تیرانــدازی و ســنگ پرانی کــرده بودنــد، 
پیامبر)ص( ایشان را بخشید و آزاد کرد. 

12. در رویــداد ُحَدیِبیــه بــا وجــود مشــخص بــودن موضــع 
صلح  طلبانــه پیامبــر)ص( و مســلمانان، قریــش هرگونه که 
توانســت بدرفتــاری نشــان داد، ولــی پیامبــر بــر صلح  طلبی 
کنش احساســی پرهیز کرد. وی  خویش پایداری ورزید و از وا
برای بیان موضــع صلح طلبانه خود ِخــراش بن امیه ُخزاعی 
را به مکه نزد قریش فرســتاد و او را بر شــتر خود کــه َثْعَلب نام 
داشــت ســوار کرد. آنان شــتر رســول خدا را کشــتند و در مقام 
کشــتن ِخراش نیز برآمدند، اما حبشــیان از او دفاع کردند و او 
را از چنــگال قریش رها ســاختند تا نزد رســول خدا بازگشــت. 
این اقدام می توانســت همه چیز را پایان بخشد، ولی پیامبر 
بــر صلح  طلبی خــود پایــداری ورزیــد و اجــازه نــداد بدرفتاری 

قریش کار را به جنگ بکشاند.

13. پیامبــر)ص( در جمــع اصحــاب نشســته بــود و ســخن 
می گفتند. در این میان پیامبر گفت: »ســوگند به آن که جانم 
در دســت اوســت، وارد بهشــت نمی شــوید تــا آن کــه دربــاره 
یکدیگر اهل رحمت شوید!« اصحاب گفتند:  ای رسول خدا! 
ما همگی دل رحــم و مهربانیم! پیامبر فرمــود: »نه این که به 
فردی یا گروهی خــاص رحمت کنید و مهربان باشــید، بلکه 
به همــه مردمــان رحمــت کنیــد و مهربــان باشــید!« و دوباره 
فرمود: »بــه همــه مردمان رحمــت کنیــد و مهربان باشــید!« 
پیامبر بارها به مسلمانان آموخت که جلوه  گر رحمت گسترده 
الهــی باشــند تــا آن گونــه شــوند کــه بایســته اســت، چنان که 
در آمــوزه ای واال بــه آنــان فرمــود: »خــدای رحماِن خجســته 
و واال، بــه مردمــاِن دل رحــم و مهربــان رحمــت مــی ورزد. بــه 
کنان زمین رحمت ورزید و مهربانی کنیــد تا آن که در  همه ســا

آسمان است به شما رحمت ورزد!« 

14. پیامبــر در روابــط و مناســبات خــود بــا غیرمســلمانان، 
پرلطــف و رحیم برخورد می کرد. با آنان نشســت و برخاســت 
می کرد و احوالشان را جویا می شد. گزارش کرده اند که چون 
به وی گفته شد مردی یهودی بیمار شده است، به عیادت 

او شتافت. 

15. پیامبر هرگــز برای خود خشــم نگرفت؛ پیوســته خطاها 
و رفتار ناپســند دیگران را با گذشــت و بزرگــواری تحمل کرد؛ 
جواب نامردمی هــا را با خشــونت و انتقام نــداد، و هیچ گاه با 
تحقیر و کوچک کردن دیگران، کاری را پیش نبرد؛ و این در 
جامعه ای بود که تندی و تیزی و خشــونت ورزی امری رایج 
بود. در خبــر حســین)ع( از امیرمؤمنــان علی)ع( آمده اســت 
که پیامبر درباره مردم از ســه چیــز پرهیز می کرد: هرگز کســی 
را ســرزنش نمی کرد و از کســی عیــب نمی گرفــت و لغزش ها و 
عیب های مردم را جســتجو نمی کرد. ابوعبداهلل َجَدلی نقل 
کرده اســت که از عایشــه، ُام المؤمنین، درباره اخالق رســول 
خدا)ص( پرســش کردم و او گفت: آن حضرت پاسخ بدی را 

با بدی نمی داد، بلکه می بخشید و گذشت می کرد.    

پیامبر در روابط 
و مناسبات خود 
با غیرمسلمانان، 
پرلطف و رحیم 
برخورد می کرد. 
با آنان نشست و 

برخاست می کرد و 
احوالشان را جویا 

می شد. گزارش 
کرده اند که چون به 
وی گفته شد مردی 

یهودی بیمار شده 
است، به عیادت او 

شتافت
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وضــو می گرفــت  بندهــاى اســتخوانش بــه هــم می خــورد و 
رنگــش زرد می گشــت، و چــون ســببش را پرســیدند فرمــود: 
بایــد  بــزرگ می ایســتد  پــروردگار  کــه در پیشــگاه  هرکــس 
این گونــه باشــد کــه بندهایش به هــم بخــورد و رنگــش زرد 
شــود. و چون بر در مســجد می رســید، ســرش را بلنــد کرده و 
می گفت: خدایــا میهمانت  بــر در خانه توســت، اى نیکوکار! 
بدکار به درب خانه ات آمده، پس از زشــتی هایی که نزد من 

است  به خوبی هایی که نزد توست درگذر، اى بزرگوار!
و از کتــاب »فائــق« زمخشــرى روایــت کــرده که گوید: رســم 
غ می شد  امام حســن)ع( چنان بود که چون از نماز صبح فار
ع کند... و آن حضرت  با کسی سخن نمی گفت تا آفتاب طلو
بیســت و پنج بار پیــاده حج  به جــاى آورد... و امــوال خود را 
دو بار با خدا تقســیم کرد... )یعنی نصــف آن را در راه خدا به 
فقــرا داد...( و از »حلیــة االولیــاء« ابــی نعیم نقل کــرده که از 
امام باقــر)ع( روایــت نموده که فرمــود: من از خدا شــرم دارم 
که دیــدارش کنــم و پیــاده بــه خانــه اش نرفتــه باشــم. و به 
همین خاطر بیست بار پیاده از مدینه به حج رفت. و به سند 
خود از شهاب بن عامر روایت کرده که حسن بن علی)ع( دو 
بار همه مالــش را با خدا تقســیم کرده و دو نصــف کرد، حتی 
نعلین خــود را... و به ســند خــود از علــی بن جذعــان روایت 
کرده که گوید: حســن بــن علــی)ع( دو بــار همه مــال خود را 
در راه خدا داد و ســه بار هم تقســیم کرد، نصف بــراى خود و 

نصف را در راه خدا داد.   

مرحوم شــیخ صــدوق در کتــاب »امالی« به ســند خود از امــام صــادق)ع( روایت کــرده که آن 
حضرت فرمود: حســن بــن علــی)ع( عابدترین مردم زمــان خــود و زاهدترین آن هــا و برترین 
آن ها بــود و چنان بود کــه وقتی حج  به جــا می آورد، پیــاده به حــج می رفت و گاهــی نیز پاى 
برهنه راه می رفت. و چنان بــود که وقتی یاد مرگ می کرد می گریســت، و چون یاد قبر می کرد 
می گریســت، و چــون از قیامت و بعث و نشــور یــاد می کــرد می گریســت، و چون متذکــر عبور و 
گذشــت از صراط - در قیامت - می شــد می گریســت. و هر گاه به یاد توقف در پیشگاه خداى 

تعالی در محشر می افتاد، فریادى می زد و روى زمین می  افتاد...
و چون بــه نماز می ایســتاد بندهــاى بدنش می لرزیــد و چون نام بهشــت و جهنم نــزد او برده 
می شــد مضطرب و نگــران می شــد و از خــداى تعالــی رســیدن بــه بهشــت و دورى از جهنم را 
درخواســت می کرد... و هرگاه در وقت  خواندن قرآن به جمله  »یا ایها الذین آمنوا« می رســید 

می گفت: »لبیك اللهم لبیك «...
و پیوســته در هــر حالــی کــه کســی آن حضــرت را می دید بــه ذکر خــدا مشــغول بــود، و از همه 
مــردم راســتگوتر و در نطق و بیــان از همه کــس فصیح تر بــود... و مرحــوم ابن شهرآشــوب در 
کتــاب مناقــب از کتاب محمــد بن اســحاق روایت کــرده کــه گوید: پــس از رســول خدا)ص( 
در شــرافت کســی به مقام حســن بن علی)ع( نرســید. و ســپس می گوید: رســم چنان بود که 
براى آن حضرت بر در خانه اش فرش می گســتراندند و چون امام)ع( می آمد و روى آن فرش 
می نشست، راه بسته می شــد و بند می آمد، زیرا کسی از آن جا نمی گذشــت جز آن که به خاطر 
جاللت مقــام آن حضرت می ایســتاد و جلــو نمی رفــت، و هنگامی که امــام)ع( از ماجــرا مطلع 

می شد برمی خاست و داخل خانه می شد و مردم هم می رفتند و راه باز می شد.
و دنبــال ایــن حدیــث، راوى گویــد: مــن آن حضــرت را در راه مکــه پیــاده مشــاهده کــردم و 
هیچ یــك از خلق خدا نبــود که او را مشــاهده کند، جــز آن که پیاده می شــد و پیــاده می رفت تا 
آن جا که ســعد بن ابی وقــاص را دیــدم )به احتــرام آن حضرت( پیــاده می رفــت. و از »روضة 
الواعظیــن« فتال نیشــابورى روایت کــرده که گوید: حســن بن علــی)ع( چنان بــود که چون 

که نزد توست خوبی هایی 
سید هاشم رسولی محالتی
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صبـر و شـکیبایی از برجسـته ترین فضایـل انسـانی اسـت. خداونـد در آیاتـی 
بسـیار، اهـل صبـر را می سـتاید و از مقـام صابـران سـخن می گویـد. همـه اهـل 
بیـت)ع( در زندگـی كوتـاه و بلنـد خویـش، بـرای انجـام مأموریـت الهـی هماننـد 
پیامبر گرامی)ص( ناچار شـدند كه انواع سـختی ها، اذیت و آزارها را تحمل كنند و بگویند: 
هیچ پیامبری چون ما اذیت و آزار نشده است. چنان كه امیرمومنان علی)ع( نزدیک به سه 
دهه از عمر خویش را تنها برای حفظ امت پیامبر)ص( و وحدت كلمه ناچار شد در سکوت 
سـپری كند و همه اذیت و آزارها را نسـبت به اهل بیت)ع( تحمل كند. امام حسـن)ع( و امام 
حسـین)ع( نیـز ناچـار شـدند بـرای حفـظ و اصـالح امـت، بـر بسـیاری از فشـارهای جانکاه، 
صبـر و شـکیبایی نماینـد و صبـر جمیل را بـرای رضای خداونـد و وجه الهی به جان بخرند. 
نویسـنده در ایـن مطلـب بـر آن اسـت تـا نگاهـی كوتـاه بر صبـر امام حسـن)ع( انـدازد و زمینه 

بهـره وری از آن را در زندگـی فراهـم آورد.  

داشــته باشــیم. آنان در همه صفات از جمله صفــت صبر در 
برترین مقــام نشســته اند. بنابرایــن می توان گفــت همه آن 
امتیــازات و ویژگی هایی که خداوند در قــرآن برای اهل صبر 
و صابران بیان مــی دارد، برای اهل بیــت عصمت)ع( نیز به 

طور کامل تحقق دارد.
نکته قابل توجــه و تأمل در این باره آن اســت کــه اهل بیت 
عصمت و طهارت برای انجام مأموریت خویش و به عنوان 
خلیفــه الهــی، متصف بــه صفــت کمالی صبــر بودنــد و همه 
انواع و اقســام صبــر را در خــود بــروز داده اند. به ایــن معنا که 
گر برای صبــر ویژگــی و خصوصیتی گفته شــده، آنــان همه  ا
این خصوصیــات و ویژگی هــا را دارا هســتند. از جمله این که 
از امیرالمؤمنــان علــی)ع( تفســیری از صبــر بیــان شــده کــه 

مصداق آن، خود آن بزرگواران هستند. 

    انواعصبر
امیرالمؤمنیــن علــی)ع( می  فرمایند صبر بر ســه گونه اســت: 
صبر بــر مصیبــت، صبر بــر طاعــت و صبــر در برابــر معصیت. 
صبر بر مصیب آن اســت که خداوند برای امتحان و پرورش 
مؤمــن، وی را گاهــی بــه کمبودهایــی در زندگی چــون فقر، 
بیمــاری، فقــدان دوســتان و آشــنایان و خویشــان و ماننــد 
این امور دچــار می کند تــا افزون بــر آزمــون، او را در شــرایطی 
قــرار دهــد تــا اســتعدادها و توانمندی هــای سرشــته در ذات 
خویــش را بــه فعلیت رســاند و رنگ خدایــی گیرد و در مســیر 
کــه نقــش  متألــه شــدن گام بــردارد. در ایــن شــرایط اســت 
توســل و تــوکل، خــود را در زندگــی به خوبــی نشــان می دهد 
و انســان های مؤمن با بهره گیــری و یاری حق می کوشــند تا 
مشــکالت خویش را حل کــرده و بــر پایه آموزه هــای وحیانی 

عمل کنند.
صبر بــر طاعــت آن اســت کــه انســان در برابــر وسوســه های 

    درمقامصابران
بی گمان اهــل بیــت پیامبر)ع( مصــداق اَتــّم انســان های کاملــی هســتند که می بایســت در 
زندگــی خویش آنان را بــه عنوان الگو و سرمشــق قــرار دهیم و به فرمــوده خداوند، آنــان را به 

عنوان الگو بپذیریم و در پیروی و اطاعت از سیره و سنت آنان کوتاهی نکنیم.
ح  کمــل الهی مطر از آن جایی که آنــان در همه صفات و اســمای الهی به عنــوان مظهر اتّم و ا
هســتند و در مقام قرب و تألــه، در مقام قاب قوســین او ادنــی )نجم آیه 9( نشســته اند، عقل 
و شــریعت حکم می کند که انســان، آنــان را به عنوان الگو بپذیرد و در مســیر و ســنت ایشــان 
کمل خویــش، در همه صفات و اســمای الهی به عنوان  گام بردارد. آنان به ســبب مظهریت ا
گر بخواهیم  ح هســتند. بنابراین می توان گفت که در صفت و اسمی ا انسان های کامل مطر
انســان کامل و برتری را نشــان دهیم، می بایســت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( اشــاره 

اسوه  های شکیبایی
علی اکبر  روزی طلب
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شــیطانی مقاومت کند و اجازه ندهد تا وسوســه های ابلیس 
کارهــای عبــادی و نیــک و صالــح بــازدارد.  او را از انجــام 
چنان که می بایســت برای انجام عبادت و کارهای نیک در 
برابر هرگونه فشــار بیرونی و درونی خود را حفــظ کند و اجازه 
ندهد تا دلبســتگی به دنیا و زن و فرزند و یا سختی انجام کار 
نیــک، وی را از انجام آن بازدارد. صبر بــر طاعت، به ویژه در 
مسائل جهادی و انفاق مال بیشــتر خودنمایی می کند، زیرا 
انســان کمتر حاضر اســت تــا از مــال و جــان خویــش بگذرد. 
بنابرایــن بــا صبــر در اطاعــت خداونــدی، انســان می توانــد 
گام هــای بلنــدی را در خودســازی و تزکیــه نفــس از طریــق 

انجام فرمان های الهی و معصومان)ع( بردارد.
صبــر در برابــر معصیــت بــه معنــای آن اســت کــه انســان در 
برابر وسوســه های انجــام کارهای زشــت و گناهــان، خود را 
حفظ کنــد و اجــازه ندهد تــا گناهان لــذت آور و مورد کشــش 
نفــس، وی را به ســوی انجام آن بکشــاند. بنابرایــن مبارزه 
بــا  مخالفــت  و  آن  هواهــای  و  نفســانی  خواســته های  بــا 
وسوسه های گناه نیازمند صبر و شــکیبایی است که به آن، 

صبر معصیت اطالق می شود.
انســان بایــد در برابــر ایــن اشــتیاق نفــس بــه گنــاه، صبــر و 
کنــد و از خــود مقاومــت نشــان دهــد. بی گمــان  پایــداری 
مخالفت حضرت یوسف)ع( در برابر خواسته های زلیخا، از 
نمونه های بــارز و زیبای صبر در برابر معصیــت و مخالفت با 

انجام آن است که در آیات قرآنی آمده است.

    الگوهایصبر
در قــرآن اشــخاصی بــه عنــوان اســوه های صبر و شــکیبایی 
ادریــس)ع(،  بــه  از جملــه می تــوان  کــه  شــده اند  معرفــی 
اســماعیل ذبیــح اهلل)ع(، ایــوب)ع(، داوود)ع( و ذوالکفــل 
اشاره کرد. هریک از ایشان در مســیر زندگی خویش با آزمون 
یا مصیبت و یا گرفتاری مواجه شــدند که به ســبب در پیش 
گرفتــن صبــر و شــکیبایی، بــه مقــام صابــران رســیده و حتی 

ضرب المثل شده اند.
البته خداوند در آیات قــرآن، همه پیامبــران و علمای ربانی 
را به این صفت بزرگ ســتوده اســت، ولی در ایــن میان افراد 
مذکور به عللی به شــکل خاص به صبر و شکیبایی توصیف 

شده و از آنان یاد شده است.
گر به مواردی که خداوند درباره ایشــان اشاره می کند خوب  ا
دقت شــود، به روشــنی معلوم می شــود کــه آنــان در موردی 
و یا مــواردی صبــر ورزیده اند. از ایــن رو، نمی تــوان گفت که 
ایشــان در همه زمینه ها و مســائل توانســته اند مصداق صبر 
و شــکیبایی باشــند. اما اهل بیت عصمت و طهــارت)ع( در 
همه عرصه هــا و زمینه ها پیشــتاز و ســرآمد بودند؛ زیــرا آنان 
برای خشنودی الهی از هیچ گونه تالشی دریغ نکردند و تنها 
برای وجه اهلل صبر بر اطاعت و مصیبت و در برابر معصیت را 

به شکل کامل به نمایش گذاشتند.

    مقامصبرجمیل
امام حســن)ع( هماننــد جد و پــدر بزرگــوار خویــش، همواره 
در همــه امور زندگــی خویش صبــر را منش خویش قــرار داده 

بــود. از این رو بســیاری از ســختی ها و رنج های جانــکاه و توانفرســا را تحمل می کرد. ایشــان 
برای انجام مأموریت الهــی خویش در حفظ وحدت امــت و انجام اصالحــات در زندگی امت 
پیامبر)ص(، از تمام توان و اســتعداد و ظرفیت خویش بهره گرفــت و رنج ها و مصیبت های 
بزرگی را حتــی در خانه تحمل کــرد. آن حضرت)ع( در شــرایطی زندگی کرد کــه حتی در خانه 
نیــز از اذیــت و آزار همســر منافــق خویــش در امــان نبــود. به طــوری کــه جــام زهر را به دســت 

مبارکشان می دهند تا او را که سد راه منافقان بود از میان بردارند.
در سیره ایشان آمده است که از سوی دوســتان و دشمنان بسیار تحت فشــار قرار می گرفت و 
حتی دوستان دیروز به وسوسه های شــیطانی معاویه بر آن حضرت)ع( شوریدند و به خیمه 
وی حمله کــرده، حتی با شمشــیر، زخمی ســخت بر پــای مبارکشــان وارد کردند. فشــارهای 
درونی و بیرونــی به اندازه ای بود که آن حضرت)ع( ناچار می شــود تــا صلح نامه ای با معاویه 
بنویســد که معاویه با ترک انجام آن، در نهایت چهره نفاق خویش را آشــکار ســاخت و نشان 

داد که به هیچ عهد و پیمانی وفادار نیست.
در روایات داستان های بســیاری از صبر و شــکیبایی آن حضرت)ع( در انجام مأموریت های 
الهی اش بیان شده است که از جمله آن ها می توان به داستان مرد شامی اشاره کرد. داستان 
مرد شامی بســیار مشهور اســت. مبرد در کتاب کامل و ابن شهر آشــوب نیز در مناقب از ایشان 
نقل نموده و درکتاب های »مقتل الحســین« خوارزمی و »مطالب السئول« محمد بن طلحه 

شافعی و دیگران نیز آمده است.
مردی از اهل شــام می گویــد: من هنگامی کــه به مدینــه رفتم، مــردی را دیدم که بر اســتری 
ســوار اســت که زیباتر و خوش لباس تر از او ندیده بــودم و مرکبی هم بهتر از مرکب او مشــاهده 
نکرده بودم. من از آن مرد خوشــم آمد و از شخصی پرســیدم: این مرد کیست؟ گفتند: حسن 
بن علی بن ابیطالب اســت! در این وقت سینه ام پر از کینه شد و نســبت به علی بن ابیطالب 
رشک و حســد بردم که فرزندی این گونه داشته باشــد، از این رو به نزد او رفته و بدو گفتم: تو 

پسر ابوطالب هستی؟ فرمود: من فرزند اویم!
در این وقت من شــروع کردم به دشــنام او و پدرش تا جایی که می توانســتم! و چون ســخنم 
تمام شــد، آن حضرت رو به من کرده، فرمود: »احسبک غریبا؟« به گمانم تو غریب این شهر 
ک، او الی  ک، او الی مال آســینا هســتی؟ گفتم:آری. فرمود: »فــان احتجت الی منــزل انزلنــا
گر نیاز بــه مالی داری به تو  گر نیازمند منزل هســتی به تو منــزل دهیم، و ا ک!«، ا حاجه عاونا
گر نیاز دیگری داری کمکت کنیم؟ مرد شــامی گوید: »فانصرفت و ما علی االرض  بدهیم، و ا
احد احب الــی منه«، من از نــزد آن حضرت رفتــم درحالی که احــدی در روی زمیــن نزد من از 

وی محبوب تر نبود. 
و در مناقب ابن شــهر آشــوب این گونه اســت که چون آن مرد از ســخنان خــود فراغت یافت، 
امام)ع( بدو ســالم کــرده و خندید ســپس فرمــود: ای پیرمرد گمــان دارم که غریب این شــهر 
گر در صدد جلب رضایت ما هستی از تو راضی شویم! و  هستی، و شاید اشتباه کرده ای، پس ا
گر  گر راهنمایی و ارشــادخواهی ارشادت کنیم، و ا گر چیزی از ما بخواهی به تو می دهیم، و ا ا
گر  گر گرســنه ای ســیرت کنیم و ا برای برداشــتن بارت از ما کمک خواهی بارت را برداریم. و ا
گر آواره ای، در پناه خویشــت  گر نیازمندی بی نیــازت گردانیم، و ا برهنه ای بپوشــانیمت، و ا
گر مرکب و بار و بنه ای را به خانه ما انتقال  گر خواسته ای داری، انجامش دهیم و ا گیریم، و ا
دهی و تا وقتی که قصد رفتن داری مهمان ما باشــی برای ما آســان تر و محبوب تر اســت، که 

ما را جایگاهی وسیع و مقامی منیع و مالی بسیار است.
و به دنبال آن نقل شــده که چون آن مرد ســخن آن حضرت را شــنید گریســت و آن گاه گفت: 
گواهی دهم که به راســتی تویی خلیفه خــدا بر روی زمین و خدا خود داناتر اســت که رســالت  
کنون  خود را در چه جایی قــرار دهد و تو و پــدرت مغضوب ترین خلق خدا نزد من بودیــد و تو ا
محبوب ترین خلق خدا پیش منی! و ســپس آن مرد به خانه امام حســن)ع( رفــت و تا وقتی 

که در مدینه بود مهمان آن حضرت بود، و از دوستداران آن خاندان گردید. 
این داســتان همچنان که منش صابرانه آن حضرت)ع( را نشــان می دهد، همچنین بیانگر 
فشارهایی است که از همه جهت بر ایشان وارد می آمده اســت. جامعه، تحت تأثیر شایعات 
و تبلیغات دروغین به جایی می رســد که ســرور جوانان اهل بهشــت)ع( که خداوند در ســوره 
دهر )انسان(، جایگاه بهشــت را به ایشان نشــان می دهد و آنان را به صراحت از اهل بهشت 

می شمارد، متهم به اموری می شود که از سوی هرکسی مورد اهانت قرار می گیرد.    
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جوابــی اش، قــدرت منطقــش و هیبتــش، حلمش و عقــل و درایتــش را دشــمنان تصدیق 
می کردند، چه رسد به دوستان.

به ســتایش هاى معاویه از او بنگرید، هرگاه در محضر او بحث و مشــاجره اى درباره حسن 
در می گرفــت، وى در آخــر کار ســخنی در تمجیــد آن حضــرت می گفــت و گاه بــدون آن کــه 
بحثی از این گونه پیش آید، نظر ستایش آمیز خود را ابراز می داشــت. یك بار شیرینی گفتار 
آن حضــرت را چنین ســتود: دربــاره هیچ کس به قدر حســن این احســاس را نداشــته ام که 

وقتی می گوید، ادامه گفتار او را دوست بدارم.
نوبــت دیگــرى کــه در حضــور او از امام حســن یــاد شــد، گفــت: این هــا مردمی هســتند که 
ســخن گفتــن بــه آنــان الهــام شــده اســت. دربــاره هیبــت و خوش محضــرى آن حضــرت 
گفت: به خــدا، هرگــز او را ندیدم مگــر آن که از غیابــش ناشــاد و از عتابش بیمنــاك بودم. و 
همچنین گفت: به خدا هرگاه در کنار خود نشســته اش دیدم از وضــع او و از عیب جویی او 

گشتم. بیمناك 
در ســتایش او شــعرى بدیــن مضمــون ســرود: حســن فرزنــد همــان کســی اســت کــه هرجا 
می رفت، مرگ نیز پا به پاى او قدم بر می داشــت، بچه شیر همانند اوســت و حسن نیز پدر 
گر حلم و درایتش را بتوان وزن کرد، بایــد گفت همچون یدبل  خود را مثل و مانند اســت، ا

و ثبیر است.
آرى، این همان معاویه، دشــمن شــماره یك حســن)ع( اســت. مروان بن حکم نیز همان 
گویی آشــکار  کســی اســت که درباره آن حضرت می گفت: حملــش با کوه ها برابر اســت. ثنا
ایــن دو دشــمن، دلیل مقــام ارجمنــد امــام حســن)ع( در اعتقاد مــردم و یــا دلیل تســلیم و 
گر نه، باید آن را پوششــی دانســت که آن دو روى  ع ایــن دو در برابر واقعیت اســت و ا خضو

کی که براى امام حســن در نظر داشتند، می کشیده اند. نقشه هاى خطرنا
کــه مــا بــه اشــاره از آن درگذشــتیم و در برخــی از کتاب هــاى بــزرگ،  ایــن مشــاجره هایی 

صبــر او، عکس العمــل جهــاد و حصــارى بــود کــه در همه 
میدان ها و جبهه ها بــدان پناه می بــرد. او از زمانه و مردم 
زمانه بــه قــدرى محرومیــت، خیانــت، غــدارى، توطئه، 
ترور، پیمان شــکنی، تهمت و دشنام دشمنان و روگردانی 
و عتاب دوســتان تحمل کرد که در میــان زعماى تاریخ - 
تا آن جا کــه ما به یــاد داریم - از کســی جــز او همانند آن را 

سراغ نداریم.
او همه این نامالیمات را بــا صبرى که کوه ها با آن برابرى 
نمی توانند کرد، متحمل شــد و شرایط نامساعدى را که از 
همه ســو احاطه اش کرده بود با حکمت سرشــار و پختگی 
و کارآزمودگــی تمام طی کــرد، هرگز تســلیم غضب و زبون 
احساســات نشــد، در برابــر حــوادث خــود را نباخــت و از 
شــدائد در اضطراب نیفتــاد و هیچ عاملی جــز یارى دین و 
برافراشــتن پرچم قرآن و بلند آوازه ساختن دعوت اسالم، 

نتوانست او را برانگیزد.
دارنــده ایــن مزایــا و ایــن خصــال، همــان حســن، ســبط 
کــه خدایــش آفریــده  پیغمبــر اســت، بــا همــان حقیقتــی 
دشــمنی  یــا  لجــوج  جاهلــی  جــز  بــه  هیچ کــس  اســت. 
بی انصاف را یاراى آن نیســت که در این صفات و خصال 
بــر حســن خرده گیــرى کنــد. صفــات او در زمــان خــودش 
همچــون  کرمــش  و  بخشــش  از  بــود؛  صفــات  برتریــن 
ضرب المثلــی نــام بــرده می شــد، شــیرینی گفتــار و حاضــر 

بی همتای
 تاریـــخ

برگرفته از کتاب 
صلح امام حسن)ع(
 پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ
راضی آل یاسین، آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای
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پــاره اى از آن ها را بــا اهمیت یــاد کرده اند، عبــارت از )مفاخره( هایی اســت کــه معاویه در 
بــر خوردهایش با امام حســن - چــه در هنگامی که آن حضــرت پس از صلح در شــام بود و 

چه هر آن گاه که معاویه به مدینه می آمد - با عالقه و شــورى مخصوص، پیش می آورد.
مجالس فراهم می ســاخت و دوســتان نزدیك خود را که همگی چون خود او، اهل بیت و 
پیامبر را مانع نفوذ و محبوبیت خود در میان مردم می دانســتند، جمع می کرد آن کســانی 
که بیشــتر در ایــن مجالس حضــور داشــتند عمروعاص، عتبه پســر ابوســفیان، عمرو پســر 
عثمــان، مغیــره بن شــعبه، ولید بــن عقبه، مــروان حکم، عبــداهلل بــن زبیر، زیاد بــن ابیه 
بودنــد. گاه فقــط چنــد نفــر از ایــن جمــع را حاضــر می ســاخت و گاه کســان دیگــرى را هم 
بدان ها می افزود، آن گاه حســن)ع( را به این مجلس دعوت می کرد و سران و سردمداران 
این باند، یکــی پس از دیگــرى، بــا خشــم برافروخته و ســینه پرکینــه، هر چیــزى را که به 
وســیله آن ممکــن بــود بــا امام حســن مفاخــره کــرد، بــر زبــان می آوردنــد و ســخنی نگفته 
نمی گذاشــتند و بدیــن ترتیــب تشــفی خاطــر خــود را فراهــم می آوردنــد و ایــن مجالس در 

حقیقت به صحنه پیکار دســته جمعی آن جبهه با امام حسن)ع( مبدل می شد.
امام حســن)ع( کــه به گفتــه عبــداهلل بــن جعفــر، صخــره تســخیر ناپذیــر دور از تیــررس و 
کدلــی و پیراســته خویی داشــت کــه او را از تنزل بــه حضیض  برتر از ســتیغ بود، چنــدان پا
این مشــاجرات و ســتیزه جویی ها بــاز دارد، با این حــال از پاســخ آنان خــوددارى نمی کرد 
گــر این نبود کــه بنی امیــه مرا بــه ناتوانــی در گفتار منســوب  و می فرمود: بــه خدا ســوگند ا

می سازند، بی تردید از پاسخ دادن به آنان خوددارى می ورزیدم.
آنــان را با منطق قوى و رســاى خــود که در هــم کوبنــده عناد روزافزون ایشــان بود پاســخ 
ع و سرافکندگی مبدل می ســاخت. در برخی از پاسخ هاى  می داد و آن را به تســلیم و خضو
خ ایشــان می کشــید و با حاضرجوابی و فراســت خود  خود، میراث نبــوت و حکومت را به ر
که از دریــاى مواج و بیکران دانشــش سرچشــمه می گرفت، نــرم نرم، ایشــان را به اعتراف 

کردن به حق او و پدرش وادار می ساخت.
باز به ســخن ادامه مــی داد و چنــدان ســخن می گفت که 
سزاى ناسزاها و دشــنام هاى آنان را - بی آن که مثل خود 
آنان به دروغ یا ناسزا و دشنام متوسل شود - در کنارشان 
می نهــاد هر یــك از حریف ها را تنهــا و جدا پیش می کشــید 
و بارزتریــن خصوصیات حســبی یا نســبی او را کــه خود او 
ح می ســاخت و بــدان اعتراض  بــدان تکیه داشــت، مطــر
کارگرتریــن انــواع  و ایــراد می کــرد و بی شــك رســاترین و 
کــه انســان  این گونــه بحث هــاى مفاخره آمیــز آن اســت 
بزرگ تریــن افتخــارات حریــف را کــه مایــه ســربلندى او و 

گذشتگانش است، مورد طعن و رد قرار دهد.
در تمام این مجالس، حســن، حریف پیــروز و نیرومندى 
بود در برابــر مردمــی ضعیف و مغلــوب. آن کــس که بیش 
از همــه ایــن جمــع، احســاس ضعــف و شکســت می کــرد، 
رئیــس ایشــان معاویــه بــود کــه اتفاقــًا نیروهاى مــادى و 
انســانی را بیــش از دیگــران در اختیــار داشــت. بر او بســی 
دشــوار و غیر قابــل تحمل بــود که بــرادران و عمــوزادگان 
کــه در پایــان هــر مشــاجره و مباحثــه ای،  خــود را بنگــرد 
از  زخم دیــده  و  شکســته  پــا  و  دســت  و  شکســت خورده 

ج می شوند. میدان خار
در چنین مواقعی به آنــان روى می کرد و می گفت: دیدید! 
هر چه گفتم نشــنیدید! تا حرف هایی به گوشــتان رســید 
که جهان را در چشــمتان تیــره و تار کــرد و محفلتان را تلخ 
ســاخت! یا می گفت: مــن که بــه شــماها گفتــم او - یعنی 
حســن - کســی اســت که نمی توان با او معارضه کرد. گاه 
بــه مــروان حکــم روى می کــرد و می گفت: هــر چه تــو را از 
روبه رو شــدن با این مــرد نهی کــردم نشــنیدى و در آنچه 
به کار تو نمی آمد فرو رفتی! مراقب خود باش! زیرا نه پدر 
تو همچــون پدر اوســت و نــه خودت همســنگ اویــی! تو 
فرزند آن رانده آواره اى و او پســر رســول گرامی خداســت، 
افســوس کــه بعضی ندانســته گــور خــود را به دســت خود 

می کنند و به پاى خویشتن به دنبال مرگ می دوند.
عمروعــاص  بــه  تحریك آمیــزى  و  مالمت بــار  لحــن  بــا 

......
امام حسن)ع( که به گفته عبداهلل بن جعفر، صخره 
تسخیر ناپذیر دور از تیررس و برتر از ستیغ بود، 
چندان پاکدلی و پیراسته خویی داشت که او را از 
تنزل به حضیض این مشاجرات و ستیزه جویی ها 

باز دارد، با این حال از پاسخ آنان خودداری 
نمی کرد و می فرمود: به خدا سوگند اگر این 

نبود که بنی امیه مرا به ناتوانی در گفتار منسوب 
می سازند، بی تردید از پاسخ دادن به آنان خودداری 

می ورزیدم
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می گفت: پدرش یعنــی امیرالمؤمنین)ع( به تو حمله کرده 
و تو جانت را به وســیله عورتت نجات داده اى! این اســت 
که از او مالحظه می کنی! یا می گفت: با دریا ســتیزه مکن تا 
غرقت کند، بــا کوه در میفــت تا نفســت را ببرد، گوشــه اى 

بنشین تا مجبور به عذرخواهی نشوى!
پســر زبیر که آن روزها در ســلك ندیمــان و حاشیه نشــینان 
معاویــه قــرار داشــت، نوبتــی از مشــاجره بــا امــام حســن 
پشــیمان شــده بود و بــا لحــن عذرخواهــی بــه آن حضرت 
بــه  شــخص  ایــن  محمــد!  ابــا  ببخــش!  مــرا  می گفــت: 
معاویــه اشــاره می کــرد مــرا بــه درآویختن بــا تــو وادار کرد، 
گر مــن نادانی  او دوســت دارد که میان مــا نفــاق بیفکند. ا
می کنم تــو چرا کوتــاه نمی آیی؟ شــما خاندانی هســتید که 
اغماض و گذشــت خوى و خصلــت شماســت و معاویه که 
نمی توانســت عذرخواهی عاجزانه و مغلوبانــه او را در برابر 
حســن، تحمــل کنــد بــه او گفــت: حقــا کــه او خاطــر مــرا از 
دست تو آسوده ســاخت و رگ حیات تو را هدف گرفت! در 
دســت او همچون کبکی در چنگال شــاهین گرفتار شــدى 
و هر طور که خواســت با تو بازى کــرد! دیگر نبینــم که بعد 

از این بر کسی فخرفروشی می کنی!
نوبتــی دیگــر کــه عمروعــاص و مــروان و زیــاد بن ســمیه از 
یك ســو و حســن)ع( از ســوى دیگــر، مشــاجره می کردنــد، 
پــس از پایــان مجلــس، معاویه گفــت: عمرو خوب ســخن 
گفــت، فقــط منطقــش محکــوم شــد! مــروان هــم حرفــی 

نزد اال این کــه شکســت خــورد! آن گاه بــه زیــاد روى کرد و 
گفــت: تــو دیگــر چــرا وارد بحث شــدى؟! مثــل کبکــی که 
در چنگال شــاهین گرفتار شــود اســیرت کــرد! عمروعاص 
در مقــام جــواب بر آمــد و گفــت: در این صــورت مــن نیز در 
نادانی شــریك شــما بــودم! مگر با کســی که جدش رســول 
خداســت ســرور گذشــتگان و آینــدگان و مــادرش فاطمــه 
زهراست ســرور زنان جهان، می توان مفاخره کرد؟ سپس 
گر اهل شــام از ایــن مباحثه باخبر  به عمرو گفــت: به خدا ا
شــوند، رســوایی عجیبــی خواهــد بــود. عمــرو بــا رنــدى و 
زیرکــی گفــت: آرى او تــو را نگاهداشــت ولی مــروان و زیاد 
را همچون ســنگ زیرین آسیا در هم فشــرد و لگدمال کرد 
و زیاد با آشــفتگی گفت: آرى، همچنان اســت کــه گفتی، 
ولی این معاویه اســت که به هر قیمت، مایل اســت میان 

ما و آن ها فتنه و نفاق افکند.
چنان که مالحظه می کنید، هم زیاد و هم پســر زبیر گواهی 
داده انــد که ایــن بحــث و جدال هــا به دســت معاویــه و با 
فتنه انگیــزى او پیــش می آمــده و امــام حســن)ع( نیــز در 
بســیارى از پاســخ هایی کــه بــه آنــان داده بدیــن مطلــب 
اشــاره فرمــوده اســت. گوینــد: عبــداهلل بــن عبــاس چــون 
بــا حســن تنهــا شــد، میــان دو چشــم او را بوســید و گفــت: 
قربانت گردم پســر عمــو! به خدا پیوســته دریاى دانشــت 
در تالطم اســت، چنــدان برایشــان تاختی تــا انتقــام مرا از 

فرزندان باز ستاندى.
متــن ایــن مشــاجره ها بــه خاطــر ظرافــت ادبــی و ارزش 
هنــری اش، در خور آن اســت کــه همچــون میــراث عربی 
اصیل بــه معــرض نمایش گــذارده شــود، زیرا کــه صحت 
کیفیــت  انتســاب آن از متنــش آشــکار اســت و اســلوب و 
ترکیــب آن، ترســیم کننده صورتــی از ادب مشــاجره در آن 
عصر اســت، ولی چیزى که ما را از عرضه کــردن آن در این 
ســطور باز می دارد، لحن زشــت و دشــنام آمیزى اســت که 
امویان در دروغگویی هــا و خالف پردازی هــاى خود آن را 
به نهایت درجه رســانیده و خویشتن را بیش از آنچه براى 

دشمن خود می پسندیده اند، رسوا ساخته اند.
مشــاجرات  ایــن  متــن  آوردن  از  کــه  حــال  عیــن  در 
ع  کــه بــا موضــو می پرهیزیــم، نمی توانیــم حقیقتــی را - 
مــورد بحث مــا یعنــی )صبــر امام حســن( متناســب اســت 
- نادیــده بگیریــم. آن حقیقــت عبــارت اســت از میــزان 
عجیــب بدرفتــارى ایــن جمــع بــا امــام حســن)ع( در این 
مجالس و صبــر و تحمل عجیــب آن حضــرت در برابر این 
عمل خصومت بار معاویه که با ســایر روش ها و رفتارهاى 
خصومت آمیــزش، چه در جنــگ و چه در صلح، ســنخیت 
داشــت. مطلبــی کــه نمی تــوان در آن تردیــد داشــت ایــن 
اســت کــه ایــن مجالــس همــه حساب شــده و پیش بینــی 
شــده بود و از تشــکیل آن ها هدف سیاســی خاصی تعقیب 
می شــد. از ایــن نظــر می تــوان ایــن مجالــس را میــدان 
کــه معاویــه، نقشــه جنــگ اعصــاب بــا  دیگــرى دانســت 
امــام حســن و شــیعیانش را - کــه اینــك جانشــین جنــگ 
گــرم ســاخته بــود - در آن پیــاده می کــرد. ایــن جنــگ، 

میدان هاى دیگرى نیز داشت.   

هم زیاد و هم 
پسر زبیر گواهی 

داده اند که این 
بحث و جدال ها 
به دست معاویه 
و با فتنه انگیزی 
او پیش می آمده 
و امام حسن)ع( 
نیز در بسیاری 

از پاسخ هایی که 
به آنان داده بدین 

مطلب اشاره فرموده 
است. گویند: عبداهلل 

بن عباس چون 
با حسن تنها شد، 
میان دو چشم او 

را بوسید و گفت: 
قربانت گردم پسر 

عمو! به خدا پیوسته 
دریای دانشت در 

تالطم است، چندان 
برایشان تاختی تا 

انتقام مرا از فرزندان 
باز ستاندی
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خداونـد در آیـه 4 سـوره قلـم در توصیـف پیامبـر)ص( می فرمایـد: تـو ای پیامبـر، 
دارای اخـالق عظیـم و بزرگـی هسـتی. ایـن توصیف الهی خود به تنهایی بیانگر 
مقام و منزلت پیامبر)ص( و نیز بیانگر معیار ارزش گذاری افراد در پیشگاه خداوند 
اسـت. بـه ایـن معنـا كـه خداونـد در میـان همـه صفـات الهـی پیامبـر)ص( بـه اخـالق ایشـان 
اشاره می كند؛ چرا كه از نظر خداوند اخالق چنان برجسته و اساسی است كه می بایست 
آن را تنهـا معیـار سـنجش افـراد قـرار داد. از همیـن روسـت كـه پیامبـرش را بر اسـاس این معیار 

سـنجیده و ارزش و جایـگاه و منزلـت وی را تعییـن می كند. 

گرفته انــد، با این همــه پیامبر گرامــی)ص( و اوصیای ایشــان 
هســتند که در میان همگان در اوج و فراز قــرار گرفته اند و آنان 
گری  تنها اســوه های حســنه کاملی هســتند که بی هیچ اما و ا

می توان از آنان پیروی کرد.
امام رضا)ع( یکی از اوصیا و خلفای به حق پیامبر)ص(، نماد 
همان خلق عظیم نبــوی)ص( بود، به گونه ای که هر کســی 
از دوست و دشمن به ایشان می نگریست ایشان را یادآور خلق 
و خــوی پیامبــر)ص( می دید. ســنت قولــی و ســیره علمی آن 
حضرت)ع( گواه صادقی بر این خلق عظیمی است که ایشان 
را تجســم عینی قرآن و رســول اهلل)ص( قــرار می دهد. مکتب 
اخالقی امام رضا)ع( که در ســنت و ســیره ایشــان تجلی یافته 
اســت، همان مکتب قرآن و رســول اهلل)ص( اســت. از همین 
رو، خوانــدن و عمل به ایــن آموزه های اخالقــی، می تواند ما را 
به همان جایگاهی برســاند که اهل بیت)ع( از ما انتظار دارند 
و می خواهنــد تا ما خدایی شــویم و بــه محبت علمــی و عملی 

بدانان نزدیک شده و به خدا تقرب جوییم.

    1.دوستیاهلبیت)ع(درسایهعملصالح
محبــت در حقیقــت ایجــاد علقــه و پیونــد بــا عمــل اســت. 
گر بخواهد محبــت خودش را بــه دیگری بیــان کند،  انســان ا
می بایســت خود را همانند محبوب ســازد و صفات او را تخلق 
نماید و از هر چــه که او بیزار اســت دوری ورزد و هــر صفت و کار 
خوب از منظر محبوب را به جا آورد. از همین روست که تخلق 
به اخالقی الهی، محبوبیت و تقرب به خدا را موجب می شود. 

با مردم 
کن با روی خوش رفتار 

حامد سرمدی

شاخص های مکتب اخالقی امام رضا)ع(

برخی از انسان ها به عنوان انســان های کامل معرفی شده اند، زیرا توانسته اند به فضل الهی در 
مقام تخلق به تمامیت برســند و همه کمــاالت الهی را در خود به فعلیت رســانند و مظهر اســما و 
صفات الهی شوند. بر اساس آموزه های قرآنی هر چند که پیامبران الهی علیهم السالم، به ویژه 
پیامبــران اولوالعزم)ع( در این مســیر گام هــای بلندی برداشــته و در فضیلت از دیگران ســبقت 
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بنابراین، مدعی دروغین خواهد بود کســی که مدعی محبت 
محبوبی اســت و در عمــل برخــالف رضــا و خشــنودی او رفتار 
گر کســی واقعــًا مدعی محبــت اهل بیت)ع( اســت،  می کند. ا
چگونه می توانــد رفتار ضد اخالقــی خود را توجیه کنــد و آنچه 
را موجب ناخشــنودی آنــان اســت، به جــا آورد؟ امــام رضا)ع( 
در بیان حقیقت محبت بــه این نکته اشــاره می کند و محبت 
کسانی که مدعی هستند، ولی خالف محبوب عمل می کنند، 
نادرســت و غلــط می دانــد و می فرمایــد: مبــادا اعمــال نیک را 
به اتکای دوســتی آل محمــد علیهم الســالم رها کنیــد و مبادا 
دوســتی آل محمد علیهم الســالم را به اتکای اعمــال صالح از 
دســت بدهید؛ زیرا هیــچ کدام از ایــن دو، به تنهایــی پذیرفته 

نمی شود. 

    ۲.خیرجوییازخوشخلقی
چنان کــه گفتــه شــد، اخــالق معیــار ســنجش در دنیــا و آخرت 
گر کسی اخالق نداشته باشد، چیزی ندارد. از همین رو  است. ا
امام رضا)ع( می فرماید: پنج صفت است که در هر کس نباشد 
امید چیــزی از دنیا و آخرت به او نداشــته باشــید: 1. کســی که 
در نهادش اعتماد نبینی 2. کســی که در سرشــتش کرم نیابی 
3. کســی کــه در آفرینشــش اســتواری نبینی 4. کســی کــه در 
ک نباشد.  نفسش نجابت نیابی 5. کسی که از خدایش ترسنا
آن حضرت)ع( در جایی دیگر می فرماید که انســان نمی تواند 
از برخی افراد به ســبب موقعیت و مناســبت ها یا خلق و خوی 
بدی کــه بدان تربیــت شــده، انتظار امر خیری داشــته باشــد. 
آن حضــرت می فرماید: بخیل را آسایشــی نیســت، و حســود را 
خوشی و لذتی نیست، و پادشاهان را وفایی نیست، و دروغگو 
را مروت و مردانگی نیســت. پس، از این دسته افراد نمی توان 
انتظار خیر و خوبی داشــت و بدان ها امیدوار بود. این مســئله 
گاه به ســبب همــان موقعیــت شــغلی چــون پادشــاهی ایجاد 
می شود، زیرا ملوک نمی توانند به وعده ای که می دهند وفادار 
باشند و در نهایت پیمان شکنی و خلف وعده می کنند و وفایی 
از ایشــان انتظار نمی رود و این به ســبب همان عادت به خلق 
زشــت اســت، چنان کــه از دروغگــو نمی تــوان انتظار مــروت و 
مردانگی داشــت، زیرا هرگز قــول و فعلش هماهنگ نیســت و 

صدق و صداقتی را نمی توان از او انتظار داشت.

    3.رفتارمناسب
امــام رضــا)ع( بــا توجــه بــه موقعیــت افــراد و اشــخاص و نیــز 
جایگاه هر کســی، خواهــان رفتار مناســب با اوســت. بنابراین 
نبایــد در رفتارهــای خودمان همیشــه یک گونــه عمل کنیم. 
در آموزه های قرآنی آمده اســت که نســبت به مؤمنان نرم و به 
دشمنان سخت باشــیم. بنابراین، بر اساس مناسبت حکم و 
موضوع باید عمل کرد و رفتار مناســبی را در شــرایط متفاوت و 
نسبت به افراد مختلف باید در پیش گرفت. به عنوان نمونه، 
تواضع در برابر متکبر موجب می شــود تا او گســتاخ شود، بلکه 
بایــد بــا او همانندش عمــل کرد تــا از تکبر دســت بــردارد. پس 
شــناخت موقعیت ها و درک آن ها برای اتخاذ مواضع مناسب 
و رفتــار مفیــد و ســازنده بســیار اساســی اســت. اصــواًل حکیم و 
خردمند کسی است که موقعیت زمانی و مکانی را بشناسد و بر 

اساس آن رفتار مناســبی را در پیش گیرد. از همین روست که 
گفته اند: هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. امام رضا)ع( 
می فرمایــد: با ســلطان و زمامدار بــا احتیاط همراهی کــن، و با 
دوست با تواضع و فروتنی، و با دشمن در پناه حرز، و با مردم با 

روی خوش رفتار کن.

    ۴.آمدوشد،عاملمحبت
انســان موجــودی اجتماعی اســت. ایــن گرایش بــه اجتماع، 
چه بــه قصد تســخیر باشــد یا هــر عامل دیگــری، امــری ذاتی 
انسان است. انســان بدون جفت و زوج نمی تواند زندگی کند 
و در نهایت انسانی ناتمام خواهد بود، زیرا این جفت است که 
انسان را به تمامیت می رســاند و از نقص می رهاند. انسان ها 
از نظر روحــی و روانی و نیــز جنبه های دیگر مادی و جســمی، 
نیازمنــد ارتبــاط بــا دیگــری هســتند، پــس نمی توانــد بــدون 
اجتماع زندگی کند و به آســایش و آرامش و خوشبختی دست 
یابد. خلق انسانی نیک آن است که این ارتباط را در محدوده 
انســانی در چارچوب قوانیــن الهــی و عقالنی ســامان دهد و با 
دیگران اظهار دوســتی نمایــد و محبت ایشــان را گدایی کند؛ 
زیرا گدایــی محبت برخالف هر گدایی دیگر پســندیده اســت 
و انســان را به ســوی کمــال می برد. البتــه چنان که گفته شــد 
ع  ارتبــاط و آمــد و شــدها می بایســت در چارچــوب عقــل و شــر
باشــد تا از مشــکالت غیراخالقی جلوگیری کند. امــام رضا)ع( 
آدابی را بــرای ارتبــاط بیان می کنــد که برخــی از آن هــا در این 
سخن ایشان تجلی یافته است. ایشــان می فرماید: به دیدن 
یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر 
را بفشــارید و به هم خشــم نگیرید. از نظر امام رضا)ع( یکی از 
نشــانه های خوشــی در زندگــی دنیایی این اســت که انســان 
دارای دوستان و محبان بسیاری باشــد و این جز با رفت وآمد 
خوب و مناسب شــدنی نیســت. درباره خوشــی در دنیا سؤال 
شد، فرمود وسعت منزل و زیادی دوستان، البته دید و بازدید 
از بســتگان و خویشــان در اولویــت اســت؛ زیــرا آنــان بیشــتر از 

دیگران نیاز و انتظار دارند که به دیدار آنان بروید. 
امام)ع( در این بــاره می فرمایــد: پیوند خویشــاوندی را برقرار 
کنید گرچه با جرعه آبی باشد، و بهترین پیوند خویشاوندی، 
در  حضــرت)ع(  آن  اســت.  خویشــاوندان  آزار  از  خــودداری 
جایی دیگر بدترین مــردم را کســی می داند کــه از ارتباطات با 
مردم خودداری می کنــد و حتی با دیگران غــذا نمی خورد و به 
تنهاخوری عــادت دارد و اجازه نمی دهد تــا خیری به دیگران 
برســد. چنیــن افــرادی در حقیقــت به ســبب عــدم ارتباطات 
اجتماعی از اخالق انســانی به دور هســتند؛ زیرا خلــق و خوی 
انســانی بــر اجتمــاع و ارتباطــات، بلکــه کمک بــه دیگــران در 
قالب مظهریت در خالفت ربوبیت الهی است. آن حضرت)ع( 
کــه  کســی اســت  کــه بدتریــن مــردم  می فرمایــد: به راســتی 
یاری اش را )از مردم( باز دارد و تنها بخورد و افراد تحت امرش 

را بزند.

    ۵.ادخالسرور
مؤمــن باید اهــل ســرور و شــادی باطنی باشــد و هرگز تبســم و 
لبخند از لبانش محو نشــود. این که شــخص عبوس باشــد و 

امام رضا)ع( با 
توجه به موقعیت 
افراد و اشخاص 
و نیز جایگاه هر 

کسی، خواهان رفتار 
مناسب با اوست. 
بنابراین نباید در 

رفتارهای خودمان 
همیشه یک گونه 

عمل کنیم. در 
آموزه های قرآنی 

آمده است که نسبت 
به مؤمنان نرم و 
به دشمنان سخت 
باشیم. بنابراین، بر 

اساس مناسبت حکم 
و موضوع باید عمل 
کرد و رفتار مناسبی 

را در شرایط 
متفاوت و نسبت به 
افراد مختلف باید در 

پیش گرفت
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با گشــاده رویی با مردم برخورد نکند، از رذایل اخالقی اســت. 
مســلمان نه تنهــا بایــد شــاد باشــد، بلکــه این شــادی و ســرور 
خود را به دیگران نیز منتقــل کند، به طوری که هر کســی با او 
دیدار می کند از دیدارش مســرور و شــادان شــود و غم و اندوه از 
دلش بــرود. البته نبایــد در ایجاد ســرور راه هــای باطلی رفت و 
نیازی هم نیســت که با ابزارهای باطل بخواهیم کاری مفید 
انجام دهیم؛ زیرا وقتی ابزار آلوده باشــد، ســرور نیــز دروغین و 
واهی خواهــد بود. از همین روســت کــه پس از ســرورهایی که 
از ابزارهای باطل پدید می آید، غمی ســنگین بر جان مستولی 
می شود و شخص را به افســردگی دو چندان می کشاند. باید از 
ابزارهای سرور مباح و جایز بهره برد و زمینه و بستر زیارت را به 

شادی مباح رنگین کرد. 
این گونــه اعمال پــس از عبــادت محض چــون نمــاز و روزه، از 
مهم تریــن اعمال عبادی بشــر اســت. از این روســت کــه امام 
رضــا)ع( در تشــویق مــردم بــه ایــن عمــل می فرمایــد: بعــد از 
انجام واجبات، کاری بهتــر از ایجاد خوشــحالی برای مؤمن، 
نزد خداونــد بزرگ نیســت. چــرا که بــا ایجــاد ســرور در محیط 
ارتباطی، خوش خویی خــود را دو چندان به نمایش گذاشــته 
است و افزون بر این که زیارت کنندگان از ایشان بهره معنوی و 
مادی می برند، از نظر روحی و روانی نیز تقویت می شــوند و آثار 

آن در ارتباطات دیگر ایشان نیز نمایان می شود.

    ۶.رفعمشکالتمردم
انســان تا می تواند  بایــد در کمک به خلق خدا بکوشــد. کمک 
گر کسی این گونه عمل  به انسان ها باید در اولویت قرار گیرد و ا
نکرد، باید او را از دایره انســانیت به دور دانســت؛ چه رســد که 
او را انســانی اخالقی دانست. خلق الهی انســان اقتضا می کند 
گر  که در مقام خالفت الهی در رفع مشــکالت دیگران بکوشد. ا
انســان بتواند در حد مقدورش از دیگران مشــکلی را حل کند، 
به همان میــزان ارزش و اعتبار خــود را افزوده اســت. البته آثار 

این گونه اعمال تنها محصور به دنیا نیست، بلکه همان گونه 
کــه در دنیا موجبــات رضایــت خاطــر خــود را فراهم مــی آورد و 
انسانیت خود را بروز می دهد، زمینه اندوه زدایی اخروی خود 
را نیز فراهم مــی آورد؛ یعنی زمانــی که همه در قیامــت از هول 
و هــراس آن در اندوه هســتند، خداوند گشایشــی در گره های 
قیامتی او قرار می دهد و دلش را شــاد می گرداند. امام رضا)ع( 
می فرماید: هرکس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف نماید، 

خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.

    ۷.مدارابامردم
مودت با مؤمنان و مدارا با مردم از خصلت های نیک اسالمی 
گــون شــاید  انســانی اســت. انســان ها در موقعیت هــای گونا
رفتارهای نادرســتی داشته باشند و اشــتباهاتی بکنند. از این 
رو می بایســت با مردم کنــار آمد و ســخت گیری نکــرد. این که 
بخواهیــم نســبت بــه مــردم ســخت گیری کنیــم و متــه روی 
خشخاش بگذاریم، کاری ضد اخالقی انجام داده ایم. سنت 
و ســیره عملی پیامبــر)ص( این گونــه بود که حتی نســبت به 
منافقــان و دشــمنان و مخالفان خــود کوتــاه می آمد و بــا آنان 
مــدارا می کــرد کــه گویــی چیــزی از آن نمی دانــد و حرف های 
نادرســت ایشــان را گــوش مــی داد و گاه بــا آن کــه می دانســت 
دروغ می گوینــد، ولــی بــه همــان ظاهــر کالم ایشــان بســنده 
می کرد به طــوری که ایشــان را بــه تحقیر و اســتهزا و تمســخر 
»ُاُذن« می گفتند. انسان مؤمن باید این خصلت و سیره نبوی 
را اتخاذ کند و با مردم مدارا کند و ســختی نورزد. امام رضا)ع( 
می فرمایــد: مؤمــن، مؤمــن واقعــی نیســت، مگــر آن کــه ســه 
خصلت در او باشد: ســنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش 
و ســنتی از امامش؛ اما ســنت پروردگارش، پوشــاندن راز خود 
است؛ و اما سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است؛ 
و امــا ســنت امامــش، پس صبــر کــردن در زمــان تنگدســتی و 

پریشان حالی است.   

مؤمن باید اهل 
سرور و شادی 

باطنی باشد و هرگز 
تبسم و لبخند از 

لبانش محو نشود. 
این که شخص 

عبوس باشد و با 
گشاده رویی با مردم 

برخورد نکند، از 
رذایل اخالقی است. 
مسلمان نه تنها باید 

شاد باشد، بلکه 
این شادی و سرور 
خود را به دیگران 
نیز منتقل کند، به 

طوری که هر کسی 
با او دیدار می کند 

از دیدارش مسرور 
و شادان شود و غم 

و اندوه از دلش 
برود
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كـه عقایـد اسـالمی و باورهـای آن در تعییـن نگرش هـا نقـش  بـه همـان انـدازه 
تعیین كننـده دارد، تخلـق بـه اخـالق اسـالمی نیـز نقـش كلیـدی واساسـی ایفـا 
می كنـد، زیـرا اگـر انسـان بـاور بـه چیـزی داشـته باشـد، ولـی اخـالق مناسـب بـا 
آن بـاور را نداشـته باشـد، نمی توانـد تغییـر اساسـی در زندگـی خـود و دیگـران ایجـاد كنـد. 
نویسـنده در مطلـب حاضـر بـا بیـان برخـی از آموزه هـای اخالقـی اسـالمی در كالم حضـرت 
علـی بـن موسـی الرضا)ع(، بـه تبییـن سـبک زندگـی اسـالمی پرداختـه اسـت. در این جـا بـه 
برخـی از اخالقیاتـی كـه نقـش تعیین كننـده در زندگـی بشـر دارد در كالم امـام رضـا)ع( اشـاره 

می شـود.

پوزش خواهی می گذرد. )مائده، آیه15؛ شــوری، آیات 25 
و 30(

خداونــد پیامبــرش را مأمــور می کنــد کــه بــا عفــو و گذشــت 
بــا مــردم برخــورد کنــد و بــا کرامــت از کنــار جاهل بگــذرد و 
بهتریــن و نیکوترین رفتار کــه معروف و پســندیده در میان 
بشــریت اســت را برگزینــد و بــا آنــان رفتــار نمایــد. )اعراف، 
کــه  آیــه199( امــام رضــا)ع( دربــاره ایــن ســخن خداونــد 
»پس گذشــت کن؛ گذشــتی نیک و زیبــا«. )حجر، آیه85( 
گذشــت بــدون مجــازات و تنــدی و ســرزنش  می فرمایــد: 
اســت. پــس اخــالق اســالمی در تعامــل بــا دیگــران اقتضــا 
کــه از مصادیــق  کــه نیکوتریــن و برتریــن اخــالق  می کنــد 
مکارم و محاســن اخالقــی اســت را در پیش گرفتــه و بدون 
تندی و بــه دور از هر خشــونت کالمی و رفتار و یا ســرزنش و 
عتاب و مجازات و عقوبت، از خطا و گنــاه دیگری بگذریم 
و عذرش را بپذیریم. با او چنان رفتــار کنیم که گویی هیچ 
گر چنین رفتار کنیم،  خطا و گناهی مرتکب نشــده اســت. ا
آن هنگام اســت که مــی توان گفت ســبک زندگی اســالمی 
را انتخــاب کــرده و رفتــار مســلمانی را در پیــش گرفته ایــم. 
امام رضــا)ع( در جایی دیگر می فرمایــد: از میان دو گروهی 
که با هــم روبــه رو می شــوند، پیــروزی بــا گروهی اســت که 
بخشــش بیشــتری داشــته باشــد. پــس از نظــر آموزه هــای 
قرآنی حقیقت پیروزی از آِن کســی اســت که اهل بخشش 

و گذشت و عفو باشد.

    ۲.مالفدایِعرضوآبرو
از مهم تریــن مظاهــر اخــالق اســالمی این اســت که انســان 
مال خویــش را فدای جان و عــرض و آبروی خــودش کند. 
برخــی از مــردم نه تنهــا این گونــه نیســتند، بلکــه حاضرنــد 
برای کســب مــال، آبرو و عــرض خود را نیــز حــراج کنند؛ در 
گرچه  کیــد دارد. ا حالــی که اخالق اســالمی بــر حفظ آبــرو تأ

کن گذشت 
گذشتی نیک و زیبا!

علی خدایی

اخالق مسلمانی در کالم امام رضا )ع(

    1.عفووگذشت
قرآن مقابلــه به مثل و مجــازات خاطــی و گناهکار را مجاز دانســته اســت. )انعــام، آیه160؛ 
غافــر، آیه40؛ شــوری، آیــه40؛ یونــس، آیــه27( اما بــه عنــوان احســن و نیکوتریــن خلق و 
کید ویژه داشــته و عفــو و گذشــت را بهتر و برتر  خوی انســانی، بر مکارم و محاســن اخالق تأ
از مجــازات و عقوبــت و مقابله به مثل برشــمرده اســت. ایــن مســئله به ویــژه در ارتباطات و 
کیــد قــرار گرفته و بــه عنــوان مصادیقــی از احســان و ایثار،  تعامــل اجتماعی بیشــتر مــورد تأ
دعوت بــه عفو و گذشــت از دیگران شــده اســت. )نــور، آیــه22( چنان کــه خود خداونــد نیز 
با بندگان خویــش این گونه عمــل می کند و از بســیاری از خطاها و گناهان ایشــان بــا توبه و 
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در اســالم گفته شــده که انســان می تواند برای دفاع از مال 
گر کشــته شــد شــهید  و جان وعرض خــود به جنگ برود و ا
اســت، ولــی در میــان ایــن ســه، بهتــر آن اســت که انســان 
مال را فدای جان و عــرض خویش کند، نــه آن که عرض و 
آبروی خود را فــدای مال خود کند. بدتــر آن که برخی برای 
کســب مال، عرض و آبرو می گذارند، نه بــرای حفظ و دفاع 
از آن. از ایــن رو امام رضــا)ع( می فرمایــد: بهتریــن مال آن 

است که آبرو با آن محفوظ بماند.

    3.تالشبرتوفیقوتوکل
برخی مفهوم تــوکل را بــد فهمیده اند. از نظر آنــان می توان 
با توکل بر خــدا و بدون هیــچ کار دیگری، شــتر را در جایش 
میخکــوب کــرد و بســت؛ در حالی کــه براســاس آموزه های 
اســالمی، انســان پس از تصدیق بــه فایده کاری و رســیدن 
بــه جــزم در اندیشــه، می بایســت در مقــام عمــل و اراده، 
عــزم داشــته باشــد و خــود تــالش و اقدامــی بــرای تحقــق 
آن انجــام دهد، ولــی در همان حــال بدانــد که بــی توکل و 
توفیــق الهــی آن چیز، شــدنی و دســت یافتنی نیســت. )آل 
عمــران، آیه 159( بــه قول مولــوی باید هم توکل داشــت و 
هم بــا طناب پای شــتر را بســت. همان طوری کــه خداوند 
گــر کاری را در آینــده می خواهیــد انجــام دهید  می فرمایــد ا
بگوییــد ان شــا ءاهلل آن را انجــام می دهیــم )کهــف، آیــات 
23 و 24( همچنین در انجــام هر کاری باید همــراه با جزم 
اندیشــه و عزم اراده، بر توفیــق و توکل الهی توجه داشــت. 
امام رضا)ع( در ایــن باره می فرماید: هر کــس از خدا توفیق 
بخواهــد و تالش نکنــد، خود را مســخره کرده اســت. البته 
بیشــتر مردم از آن ســمت پشــت بام افتاده اند؛ یعنــی کاماًل 
از یــاد برده اند که بــدون توفیق الهــی و بدون تــوکل بر خدا 
هرگز کاری پیش نمی رود و انســان نباید بــه خودش مغرور 
شــود و گمــان کنــد که اوســت کــه بــا تــالش و علــم خویش 
به چیزی رســیده و به مــال و نعمــت و مکنتی دســت یافته 
اســت؛ چنانچه قارون چنیــن تفکری داشــت و همه ثروت 
و قدرت خویش را نتیجه علم و تالش خــود در علم اقتصاد 
می دانســت، نــه آن که هــر چــه دارد از خداســت. )قصص، 

آیه 78؛ زمر، آیه 49(

    ۴.تقوا،مالکارزش
از مهم تریــن آموزه های اســالمی این اســت کــه در تعامل با 
دیگران بایــد مبنا و معیــار را تقوا قرار دهیــد. )حجرات، آیه 
13( به این معنا که کرامت و بزرگی هر کســی به تقواســت، 
نه قــدرت و ثــروت و یا امــور اعتبــاری دیگــر که همــه زینت 
و آرایه هــای دنیاســت. )آل عمران، آیــه 14( پــس وقتی با 
فقیــر و غنی بــا قدرتمنــد سیاســی و اجتماعــی یا بــا ناتوان و 
ناشناس سیاســی و اجتماعی برخورد می کنیم، می بایست 
گر دربــاره میزان  در تعامــل با هــر دو یکســان عمل کنیــم و ا
تقــوای آنــان اطالعــات و علمــی نداریــم و بــرای مــا از ایــن 
جهت ناشناس هســتند، باید هر دو را به یک چشم ببینیم 
و احتــرام بگذاریم؛ نــه آن کــه ثروتمنــد و قدرتمند را بیشــتر 
ارزش و اهمیــت دهیــم و بی توجــه به فقیر باشــیم یــا به او 

محل نگذاریم و یــا کم محلــی و کم توجهــی روا داریم؛ چرا 
کــه ممکــن اســت او از نظــر تقــوا شایســته تر از آن ثروتمنــد 
بــاره می فرمایــد: هرکــس  ایــن  در  رضــا)ع(  امــام  باشــد. 
مســلمان فقیــری را دیــدار کنــد و برخــالف ســالمی کــه بــه 
ثروتمنــدان می کند، به او ســالم کنــد، روز قیامــت در حالی 

به دیدار خدا می رود که بر او خشمگین است. 

    ۵.پرهیزازحرصوآز
کــه  آزمنــدی، اخــالق دنیاپرســتان اســت. اینــان هســتند 
از دنیــا ســیری ندارنــد و هــر چــه بــه ایشــان داده شــود بــاز 
هماننــد دوزخیــان می گوینــد: هــل مــن مزیــد، آیا بیشــتر از 
ایــن هســت؟ )ق، آیــه 30( اما بایــد توجه داشــت کــه دنیا 
کــه هــر چــه بیشــتر بنوشــی و  هماننــد آب شــور دریاســت 
بچشــی بیشــتر تشــنه می شــوی. پــس انســان می بایســت 
از زیاده خواهــی و تکاثــر دنیــا دســت بــردارد و گمــان نکنــد 
کــه ایــن تکاثــر و گــردآوری و شــمارش ثــروت چیــزی به او 
می افزاید، بلکــه همین ثــروت، بالی جانش خواهد شــد و 
چون آتشــی درون ســینه اش به جوشــش درمی آید و شعله 
می کشــد. )ســوره تکاثر( امام رضا)ع( در یک دســته بندی 
درباره مردم به این نکته اشــاره می کند و می فرماید: مردم 
دو گونه اند: یابنده ای که ]به یافته اش[ بســنده نمی کند، 
و جوینــده ای کــه نمی یابــد. پس نبایــد این انــدازه حرص 
بزنیــم، به ویــژه آن کــه براســاس مقــدرات الهی هــر چیزی 
تقســیم شــده و بیــش از آنچــه که بــرای تــو مقدر اســت به 
گر چیزی مقدر شــده باشد، هیچ کس  دست تو نمی رســد و ا
و هیــچ چیــزی نمی توانــد مانــع رســیدن آن بــه تــو باشــد. 

)فاطر، آیه 2(

    ۶.امانتداری
وفــای بــه عهــد و پیمــان، از مهم تریــن اصــول اخالقــی 
انســانی و اســالمی اســت. )مائده، آیه 2( بر همین اســاس 
انســان مســلمان می بایســت اهل وفای به عهد باشد و هر 
آنچه را که به امانــت گرفته به خوبــی محافظت و صیانت 
کرده و بــه صاحبــان آن بازگردانــد. این امانــت داری حتی 
نســبت به دشــمنان نیز جاری اســت و بر همین اســاس در 
گــر قاتــل امــام حســین)ع( شمشــیری  احادیــث آمــده کــه ا
که بــدان امــام را شــهیدکرده به دســت امــام ســجاد)ع( به 
امانــت مــی داد، آن را حفــظ کــرده و به رســم امانــت داری 
بــه قاتــل بــاز می گردانــد. در آیــات قرآنی بــر امانــت داری و 
دوری از خیانــت، مطالــب بســیاری بیــان شــده. )انفــال، 
آیــه 27( خداونــد می فرمایــد کــه برخــی از مــردم بــه خاطر 
ع را  اختــالف عقیــده یــا دشــمنی، ایــن حکــم عقــل و شــر
عمــل نمی کنند و در امانــت خیانت می کننــد. )آل عمران، 
آیــه 75( البتــه باید توجه داشــت کــه امین هرگــز در امانت 
خیانــت نمی کنــد، ولــی انســان ها گاه در تشــخیص امیــن 
اشــتباه و خطا می کنند و خائن را امین می شمارند و چیزی 
را بــه امانــت نــزدش می گذارند کــه خائــن، بنا بــه طبیعت 
خودش خیانت می کند. امام رضــا)ع( می فرماید: امین به 

تو خیانت نمی کند، اما تو خائن را امین می شماری.   

برخی مفهوم توکل 
را بد فهمیده اند. از 
نظر آنان می توان 

با توکل بر خدا 
و بدون هیچ کار 

دیگری، شتر را در 
جایش میخکوب 
کرد و بست؛ در 

حالی که براساس 
آموزه های اسالمی، 

انسان پس از 
تصدیق به فایده 
کاری و رسیدن 

به جزم در اندیشه، 
می بایست در مقام 
عمل و اراده، عزم 
داشته باشد و خود 

تالش و اقدامی 
برای تحقق آن انجام 

دهد، ولی در همان 
حال بداند که بی 

توکل و توفیق الهی 
آن چیز، شدنی و 
دست یافتنی نیست
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هدف از نگارش این مقاله، بررسی هم گرایی دین و اخالق در تربیت، با تأكید بر 
سـیره تربیتی امام رضا)ع( اسـت. می توان رابطه دین و اخالق را در چهار نظریه 
زیر جسـتجو كرد: تباین، اتحاد، تعامل، رابطه ارگانیک. تشـریح مفهوم تربیت 
و تربیـت دینـی بـه مـا كمـک خواهـد كـرد كـه بـا توجه بـه بیانات و سـیره عملـی امام رضـا)ع( 
مـواردی ماننـد تدریجـی بـودن تربیـت، بعـد از تولـد، نام گـذاری، مراقبـت از كـودک، كـودک 
و سـالمتی، صحبـت بـا كـودک، محبـت، احتـرام، تشـویق، نظـارت والدیـن، خوداتکایـی و 

پـرورش ُبعـد عقالنـی در زمینـه هم گرایـی دیـن و اخـالق در تربیت، نتیجه گیری شـوند. 

    تربیتدینی
دیــن عبــارت اســت از »مجموعــه اى از باورداشــت ها و طــرز 
تلقی ها، یــك نظــام ارزشــی و دامنــه اى از احــکام رفتــارى«، 
بحــث  همــان  کــه  باورداشــت ها  از  مجموعــه اى  یعنــی 
جهان بینــی و تلقــی مــا از کلیت هســتی و چگونگی آن اســت 
و یــك نظــام ارزشــی از بایدهــا و نبایدهــاى اخالقــی کــه ناظر 
به رفتار اســت و فقــط جنبــه  نظــرى و تئوریك صرف نــدارد و 
یك دســته احــکام حقوقــی کــه بایدهــا و نبایدهــاى رفتارى 
در دامنــه  حقــوق را شــامل می شــود. رابطــه دین و اخــالق از 
پرســابقه ترین بحث های اندیشــه دینی اســت. فیلســوفان 
دیــن و عالمــان علــم اخــالق در زمینه رابطــه دیــن و اخالق، 
اصالــت دیــن یــا اخــالق، ضمانــت اجرایــی اخالق به وســیله 
دین، سرچشمه گرفتن دین از اخالق یا اخالق از دین و سایر 
وابستگی ها و نیازمندی های دین و اخالق سخن گفته اند. 

گونــی ارائه شــده اســت  بــراى واژه تربیــت تعریف هــای گونا
که هریــك متأثــر از مکتب یــا رویکرد فلســفی تربیتــی و حال و 
کم بــر نظریه پــردازى اســت کــه درصدد  هــواى فرهنگــِی حا
توصیــف ایــن مفهــوم برآمده اســت. تربیــت عبارت اســت از 
شکوفاســازی اســتعدادها و جهت دهــی آن به ســوی کمــال 

هرگز 
به او تندى نكرد

محسن موحدی

هم گرایی دین و اخالق در تربیت از دیدگاه امام هشتم



معلمان اخالق
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مطلــوب. تربیــت ضروری ترین نیاز انســان در زندگی اســت. 
انســان بدون تربیت صحیــح راه به جایی نمی بــرد، نه از باغ 
زندگــی خویش میــوه شــیرین می چیند و نه کام انســان های 
دیگــر را از ثمــرات درخت وجــود خود شــیرین می کنــد و باالتر 
آن که، نه به درك معناى انســانیت نایل می آیــد و نه به فتح 
قله  هاى رفیع انسانیت دســت می یابد. بدین جهت تربیت، 
عالی ترین هدف پیامبران و اساســی ترین پیام کتب و اولین 
و ضروری تریــن وظیفــه والدیــن اســت. ضــرورت و اهمیــت 
تربیت، والدیــن را بر آن مــی دارد که به این مســئولیت  بزرگ 
ارجــی دوچنــدان نهنــد و بــرای ایفــای درســت آن خــود را به 
گاهی از روش و فنون تربیت مجهز بســازند و با الگو  صالح و آ
گرفتــن از مربیــان موفــق در انجــام دادن ایــن وظیفــه مهــم 

بکوشند.
و  مربیــان  موفق تریــن  علیهم الســالم  معصومــان  بی شــك 
ســیره قولی و عملــی آن هــا مطمئن تریــن الگو بــراى والدین 
در امر ظریــف و پرپیچ وخــم تربیت اســت. برای بررســی این 
همگرایی بر تربیــت، این مقاله بر آن اســت تا نکاتی از ســیره 
تربیتی امام رضا)ع( در تربیت فرزنــد را یادآورى کند و گامی، 

هرچند ناچیز، در ترویج معارف اهل بیت  بردارد. 

    1.تدریجیبودنتربیت
کــه نــه  تربیــت جریانــی مســتمر و فعالیتــی تدریجــی اســت 
مرزمی شناســد و نه زمان و مکان؛ بلکه به درازاى عمر اســت 
کبر؛ یعنی انســان. درخت  و بــه پهناى ابعــاد وجودى عالــم ا
تربیــت زود ثمــر نمی دهــد و نبایــد انتظارداشــت  یك شــبه یــا 
چنــد ماهــه در امــر ظریــف و پیچیده تربیــت معجــزه صورت 
گیــرد؛ بلکه  باید از ســال ها قبــل از تولد زمینــه تربیت صحیح 
را فراهــم کــرد و بعــد از تولــد، به تدریج  با صبــر و حوصلــه، به 
انجــام آن پرداخــت. در ســیره ائمــه اطهــار علیهم الســالم  و 
دیدگاه هــای آنان مســائلی چــون انتخاب همســر شایســته، 
لــزوم رعایــت آداب ازدواج، توجــه به مواقــع و شــرایط انعقاد 
نطفه، مراقبت های ایام بــاردارى و...، حکایت از این نکته 

مهم دارد.
صفوان بن یحیی از امام رضا)ع( نقل کرده اســت که فرمود: 
»هیــچ ســودى بــراى مــرد بهتــر از همســر صالــح، کــه  هنگام 
دیدن وى شــوهر خوشــحال شــود و در غیــاب شــوهر نگهدار 
خــود و اموالــش باشــد، نیســت.« چنان کــه زن بایــد صالح و 
شایســته باشــد، مرد نیز باید شایســته باشــد. بر والدین است 
که به کمك دخترانشان، شــوهران شایســته و صالحی براى 
آنــان انتخــاب کننــد. حســین بــن  بشــار واســطی می گویــد: 
خدمــت امــام رضــا)ع( نامه نوشــتم کــه یکــی از بســتگانم از 
دخترم خواســتگارى کرده اســت، ولی مرد بداخالقی اســت. 
]آیا صالح هســت که دخترم را به ازدواج او در آورم؟[ حضرت 
گــر بداخــالق اســت، دختــرت را بــه ازدواج او در  فرمــود: »ا

نیاور.«
بایــد  ازدواج  انتخــاب همســر شایســته، در طلیعــه  از  بعــد 
مهم ترین هــدف ازدواج، کــه همــان تربیت فرزنــدان صالح 
اســت، مــورد توجــه باشــد و یــاد خداونــد متعــال میهمــان 
قلب هــای پــاك زن و مــرد بــوده و آن هــا بایــد ضمــن رعایــت  

ســایر آداب نــکاح، از خداونــد فرزنــد ســالم و صالــح طلــب 
کننــد. در کتــاب شــریف فقه الرضــا، که بــه حضــرت رضا)ع( 
منســوب اســت، در مورد اولین برخورد زن و مرد، خطاب  به 
شــوهر، چنین آمــده اســت: هنگامی که زن بــه خانه تــو وارد 
شــد، پیشــانی اش را بگیر و او را به طــرف قبله  بنشــان و بگو: 
»خداوندا، او را به امانت گرفته ام و با میثاق تو بر خود حالل 

کرده ام، پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزى ام کن.«
بعــد از انعقــاد نطفــه، مراقبت هــای ایــام بــاردارى بســیار 
مهــم و ضــرورى اســت. توجــه بــه  وضعیــت روانــی همســر، 
ج آن و نیــز تغذیــه  گســتراندن بســتر آرامــش در منــزل و خــار
مناســب  و ســالم از ضرورت هــای ایــن دوره اســت. عــالوه بر 
کی ها  غذاى سالم و مقوى، اســتفاده از برخی میوه ها و خورا
می تواند در آینده کودك و شــخصیت و صفاتش مؤثر باشــد، 
بدین جهت، معصومــان علیهم الســالم بهره گیــرى از برخی 

خوردنی ها را در ایام باردارى  توصیه کرده اند. 

تولد     ۲.بعداز
بعــد از تولد، کــودك قدم بــه جهانــی نــو می گــذارد. در اولین 
گام  بایــد آواى توحیــد را در گــوش نــوزاد زمزمه کــرد، فضاى 
گین ســاخت و  هســتی اش را از نســیم خــوش وحــدت عطرآ
بــا افشــاندن بــذر توحیــد، ســرزمین وجــودش را از الله هــاى 
زیباى ذکر الهی سرشــار کــرد. امام رضــا)ع( فرمــود: »هنگام 
تولد فرزنــد در گــوش راســت او اذان و در گوش چپــش اقامه 

بگویید.«

    3.نامگذاری
هر واژه اى حکایت از معنایی می کنــد. زیبایی و رکیك بودن 
واژه ها بســتگی مســتقیم به معنــاى آن هــا دارد. گرچه معنا 
امــرى اعتبــارى اســت و در نامگــذارى چنــدان مــورد توجــه 
گاه  نیســت؛ ولــی هنگام بــه کاربــردن آن هــا معانــی ناخــودآ
تداعــی می شــود. نــام نیکــو مایــه ســربلندى و افتخــار و نام 
زشــت  باعث  سرشکســتگی و احیانًا احســاس حقارت است. 
زیرا نــام تا پایــان عمر با انســان همراه اســت و فرد همــواره با 
آثار خوب و بدش مواجه اســت. ائمه طاهرین  علیهم السالم 
هم خود نام های نیکو براى فرزندانشــان بر می گزیدند و هم 
دیگران را بدین امر ســفارش می کردند. امام هشتم شیعیان 
نام نیکوى محمد را بر فرزند دلبنــدش نهاد و از تأثیر این نام 
نیکو چنیــن پرده برداشــت: »خانــه اى که در آن  نــام محمد 

باشد، روز و شبشان را با خیر و نیکی به پایان می رسانند.«

    ۴.مراقبتازکودك
نــوزاد انســان گلــی نــو رســیده اســت کــه به تدریــج  بــه رشــد 
مراقبــت  بــه  گل  نشســتن  ثمــر  بــه  شکوفایی می رســد.  و 
دائمــی باغبــان نیــاز دارد. والدین، به ویــژه  مــادر، باغبانان 
دلســوز زندگی انــد و گل هــای معطر زندگی شــان بــه مراقبت 
همه جانبــه آنــان نیــاز دارد. مراقبــت از ســالمت جســمانی، 
تغذیــه مناســب، تأمیــن آرامــش و ســالمت روانــی و تأمیــن 
نیازهــاى عاطفی نوزاد در رشــد جســمانی، عاطفــی و تکامل 
معنوى اش  تأثیر بسزایی دارد؛ به ویژه در نخستین روزهاى 

تربیت، جریانی 
مستمر و فعالیتی 

تدریجی است که 
نه مرزمی شناسد و 

نه زمان و مکان؛ 
بلکه به درازای عمر 

است و به پهنای 
ابعاد وجودی عالم 
اکبر؛ یعنی انسان. 

درخت تربیت زود 
ثمر نمی دهد و 

نباید انتظارداشت  
یک شبه یا چند ماهه 

در امر ظریف و 
پیچیده تربیت معجزه 
صورت گیرد؛ بلکه 
 باید از سال ها قبل 

از تولد زمینه تربیت 
صحیح را فراهم 

کرد و بعد از تولد، 
به تدریج  با صبر و 

حوصله، به انجام آن 
پرداخت
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زندگی که نوزاد، به ســبب بیگانگی بــا محیط جدید و ضعف 
و ناتوانی، به توجه افزون تر نیازمند است.

حکیمه، خواهــر امام رضا)ع( گفته اســت: وقتــی زمان وضع 
حمــل خیــزران، مــادر حضــرت جــواد)ع( رســید، حضــرت 
رضــا)ع( مــرا صــدا زد و فرمــود: »هنــگام وضــع حمــل، پیش 
او حاضــر بــاش و همــراه او و قابلــه  درون اتــاق بــرو.« آن گاه 
حضــرت چراغــی در اتــاق گذاشــت و در آن را بســت. هنــگام 
وضع حمل خیــزران چــراغ خاموش شــد و او ناراحت شــد. در 
ایــن وضیعــت  بودیم کــه حضرت جــواد)ع( بــه دنیا آمــد، در 
حالی که بــر روى او چیز نازکی ماننــد پارچه بود، نــورش تمام 
اتاق را روشــن کــرد و ما بــه آن نــگاه می کردیــم. آن گاه او را در 
آغوش گرفتم و آن پرده را از او جدا کردم. در این هنگام امام 
رضا)ع( آمد، در اتاق را باز کرد، جواد)ع( را گرفت و در گهواره 

گذاشت و به  من فرمود: حکیمه مراقب گهواره اش باش ...

    ۵.کودكوسالمتی
کید بر پرورش همه ابعاد زندگی  از ویژگی های دین اســالم تأ
انســان اســت. هرچنــد در تربیــت اســالمی، پــرورش ابعــاد 
معنــوى هــدف اصلــی و نهایــی اســت، امــا دســتیابی بــه آن 
هدف بــزرگ در پرتو داشــتن جســمی ســالم و روانی با نشــاط 
امکان پذیــر اســت. در ســیره تربیتی امــام رضا)ع(، عــالوه بر 
کید بر ســایر ابعاد، به رعایت  بهداشــت، تغذیه ســالم و نیز  تأ
عوامــل غیرمــادی مؤثــر در ســالمتی ماننــد صدقــه  و عقیقــه 
توجه خاص شــده اســت. آن حضرت، در بخشــی از مطالبی 
کــه بــراى مأمــون نوشــت، چنیــن نگاشــت: »عقیقــه کــردن 
براى پســر و دختــر، نامگــذاری، تراشــیدن موهای ســر نوزاد 
در روز هفتم و معادل وزن موها طال یا نقــره صدقه دادن الزم 

است.«

    ۶.صحبتباکودك
قدرت درک کــودك اندك اســت و توان فهم معانــی کلمات را 
نــدارد. در عین حال ســخن گفتن با او نشــانه توجــه والدین 
به اوســت. کودك ایــن توجــه را نوعــی اظهــار محبــت و ابراز 
عاطفــه می دانــد و با تمــام ضعــف و نقصــان، گاه بــا لبخند و 
زمانــی بــا حــرکات دســت وپا بــه آن پاســخ می دهد؛ عــالوه بر 
این، مشاهده چگونه ســخن گفتن والدین، به ویژه حرکات 
لب، زمینه مســاعدى براى آموزش سخن گفتن کودك پدید 
می آورد. کلیم بن عمران می گوید: به امــام رضا)ع( گفتم: از 
خدا بخواه به تو فرزندى دهد. حضرت فرمود: »من صاحب 
یك فرزند می شــوم و او وارثــم خواهد شــد.« هنگامی که امام 
جواد)ع( بــه دنیا آمد، حضرت رضا)ع( بــه اصحابش فرمود: 
»فرزندى به دنیا آمد که شــبیه موســی بن عمران شــکافنده 
دریاســت و ماننــد عیســی بن مریــم مــادرش پــاك و مطهــر 

است.« و در تمام طول شب با او صحبت می کرد.

    ۷.محبت
محبــت، داروى شــفابخش دردهــا، تســکین دهنده قلب ها 
تربیتــی  ناســازگاری های  و  حل مشــکالت  راه  بهتریــن  و 
اســت. محبــت  بجــا، در هــر مــکان و زمــان و در هــر مقطــع و 

ســن، وســیله اى کارآمد و مؤثر اســت. همگان، در هر ســن و 
کــودکان،  موقعیــت، بــه عاطفــه و محبــت نیازمندنــد؛ امــا 
ل  زال جــام  تشــنه  دیگــران  از  بیــش  و جوانــان  نوجوانــان 
محبت اند. رفتار نابجا و ناقصشــان را محبت اصالح می کند 
و ناســازگارى و پرخاشــگرى نابجایشــان را داروى محبت  از 
میان می برد. با محبت می توان بســیارى از گره ها را گشود و 

راه های  ناهموار را هموار کرد.
امــام رضــا)ع( از ایــن شــیوه مؤثــر تربیتــی بــه شــکل هاى 
گون بهــره می گرفت. گاهی اوج محبت خــود را در قالب   گونا
جملــه زیبــاى »بابی انــت و امی « )پــدر و مــادرم بــه فدایت( 
نشــان مــی داد و زمانــی او را در آغوش می گرفــت، بــه ســینه 
خود می فشرد و می بوســید. اباصلت می گوید: »هنگامی که 
جواد)ع( بر بســتر شــهادت پدر وارد شــد، حضرت رضــا)ع( از 
بستر برخاست، به سوی او رفت، دست  برگردنش انداخت، 
او را به سینه فشرد، میان دو چشــمش را بوسید و با او سخن 

گفت...«
محبت کلید حل بســیارى از مشــکالت تربیتی است. گاهی 
والدیــن در مقابل اصــرار زیــاد کودکان بــر خواســت های غیر 
معقول یا غیرممکــن، رفتارى تند و نامناســب  ابراز می کنند؛ 
ولی حتی در چنیــن موقعیتی رفتــار محبت آمیز مناســب تر و 
مؤثرتر اســت. امیه بــن علی نقــل می کند: »در ســالی که امام 
رضا)ع( حج  به جای آورد و ســپس  به خراســان رفت، من در 
مکه همــراه امام بــودم و امــام جــواد)ع( نیز همراهــش  بود. 
امــام رضا)ع( بــا خانه کعبــه وداع کــرد. وقتی طوافــش تمام 
شــد، به  طــرف مقــام ]ابراهیــم[ رفــت و در آن جا نمــاز گزارد. 
جواد)ع( که خردســال بــود، بر دوش موفــق )غالم حضرت( 
طــواف داده می شــد. جــواد)ع( به طــرف حجــر ]اســماعیل[ 
کشــید.  رفــت، در آن جــا نشســت  و ایــن امــر مدتــی طــول 
موفق بــه او گفــت: جانم بــه فدایــت  بــاد، برخیــز. او فرمود: 
برنمی خیــزم تــا وقتی کــه خــدا بخواهــد و در چهــره اش غــم 
نمایان شــد. موفق خدمت امام رضــا)ع( آمــد و گفت: جانم 
بــه فدایــت  بــاد، جــواد)ع( در حجــر نشســته، برنمی خیــزد. 
امــام رضــا)ع( به  طــرف جــواد)ع( آمــد و فرمــود: برخیــز، اى 
حبیب مــن. جــواد)ع( فرمــود: چگونــه برخیــزم، درحالی که 
شــما با کعبه چنــان وداع می کنیــد که گویــا هرگز به ســویش 
بازنمی گردید! ]براى بار ســوم[ امــام رضا)ع( فرمــود: برخیز، 
اى حبیب مــن. جواد)ع( برخاســت.« از این حدیث  شــریف 
در می یابیم کــه امام رضــا)ع( در مقابل اصرار امــام جواد)ع( 
هرگز بــه او تندى نکرد؛ بلکــه با جمالت محبت آمیــز و صبر و 

حوصله فرزند خردسالش را قانع کرد.

    ۸.احترام
بی شــك هر انســانی در هر مقطع ســنی، با توجه به برداشتی 
کــه از ارزش و منزلت خویــش دارد، بــراى خــود احتــرام و 
شــخصیت قائــل اســت. هــر انســانی خــود را دوســت دارد و 
دوســت دارد کــه مــورد احتــرام دیگــران واقــع شــود. کــودك 
و نوجــوان نیــز هــر چنــد بــه رشــد اجتماعــی و عقالنــی کافی 
نرسیده است؛ اما براى خود احترام قائل است. بدین جهت 
رفتار احترام آمیز والدیــن و مربیان نقش مؤثــرى در تربیت و 

قدرت درک کودک 
اندک است و توان 

فهم معانی کلمات را 
ندارد. در عین حال 

سخن گفتن با او 
نشانه توجه والدین 

به اوست. کودک 
این توجه را نوعی 

اظهار محبت و 
ابراز عاطفه می داند 
و با تمام ضعف و 

نقصان، گاه با لبخند 
و زمانی با حرکات 

دست وپا به آن پاسخ 
می دهد؛ عالوه بر 

این، مشاهده چگونه 
سخن گفتن والدین، 
به ویژه حرکات لب، 

زمینه مساعدی 
برای آموزش سخن 

گفتن کودک پدید 
می آورد
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رشد او دارد.
امام رضا)ع( بــراى امام جواد)ع( احترام بســیار قائل بودند و 
از این شــیوه  مؤثر در تربیت فرزند بســیار بهره می برد. محمد 
بــن ابی عباد، کــه بــه تصویب فضــل بن ســهل امــور نگارش 
حضرت رضــا)ع( را به عهــده گرفته بود، می گویــد: »حضرت 
رضــا)ع( همــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمد بــا کنیــه ]که نزد 
عرب عالمت  احترام  اســت[ نام می برد و می فرمــود: ابوجعفر 
به من چنین نوشت و من به ابوجعفر چنین  نوشتم. با آن که 
امام جــواد)ع( در مدینه به ســر می بــرد و کودکــی بیش نبود، 
حضرت رضا)ع( وى را بســیار احترام می کــرد و نامه هایی که 
از حضرت جواد به وى می رســید، با کمــال بالغت و نیکویی 

پاسخ می داد ...«

    9.تشویق
تشویق در تربیت کودك و نوجوان بسیار مؤثر است. تشویق 
بجــا و مناســب،  در فرزنــدان ایجــاد انگیــزه و شــوق می کنــد 
و آنــان را بــراى انجــام کارهــاى بزرگ تــر آمــاده می ســازد. در 
واقــع تشــویق، نردبــان پیشــرفت و موفقیــت آن هاســت. 

بدین جهت این شیوه نیز مورد توجه حضرت رضا)ع( بود.
کــه  زکریــا بــن آدم می گویــد: »خدمــت امــام رضــا)ع( بــودم 
حضرت جــواد)ع( را نزد مــا آوردنــد. او، که حدود چهارســاله 
بــود، دســت ها را بــر زمین نهــاد و ســرش را بــه  طرف آســمان 
بلند کــرد و به فکر فرو رفــت. امام رضا)ع( بــه او فرمود: جانم 
بــه فدایت بــاد، در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه می کنــی؟ 
فرمــود: در آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمــه انجــام داده اند. 
به خــدا قســم، آن هــا را از قبر بیــرون مــی آورم، می ســوزانم و 
کسترشــان را به دریا می ریزم. امام رضــا)ع( ]در مقابل کار  خا
نیکویــش[ او را به خــود نزدیك ســاخت، بین دو چشــمش را 
بوســید و فرمود: پدر و مــادرم به فدایــت باد، تو بــراى امامت 

شایستگی دارى.«

    10.نظارتوالدین
زندگــی صحنــه درس و تجربــه اســت. آنــان کــه بیشــتر عمر 
کرده انــد، در رویارویــی بــا  کســب تجــارب صــرف  خــود در 
دشــواری ها ازتوان فزون تر برخوردارند. کودکان و نوجوانان 
بهــره کمتــرى از تجربــه  دارنــد و بدیــن ســبب بــه نظــارت و 
کمــك والدیــن نیازمندترنــد. نظــارت مســتمر و حساب شــده 
بر وضعیت اخالقــی، تحصیلــی و رفتارى فرزند یــك ضرورت 
انکارناپذیــر در امــر تربیــت اســت؛ البتــه ایــن نظــارت بایــد 
کــه  منطقــی و غیرمســتقیم باشــد. نکتــه مهــم ایــن اســت 
کانــون  نظــارت به مواقــع حضــور والدیــن، به ویــژه پــدر، در 
خانــواده اختصاص ندارد؛ بلکــه حتی وقتی پــدر براى مدتی 
حضــور فیزیکی ندارد، بایــد هم چنان از وضعیــت فرزندانش 
گاه باشــد و بر کار آن ها نظــارت کند. ســفارش های پیش از  آ
مســافرت و مکاتبه بــا فرزنــد در طول ســفر، امری ضــروری و 

کارساز است.
گزیر مدتی  حضرت رضا)ع( که به سبب ســتم فرمانروایان نا
گون  دور از وطــن و خانــواده به ســر بــرد، بــه شــکل های گونا
همچون نامه و پیام های  شفاهی از دور بر وضعیت فرزندش 

جــواد)ع( نظــارت می کــرد و راهنمایی هــای الزم را بــه  وى 
ارائه می دادنــد. چنان کــه پیش از رفتــن به خراســان درباره 

فرزندانش آنچه  شایسته می نمود، سفارش کرد. 

    11.خوداتکایی
توجه به اســتقالل و خوداتکایی از نکات  مهم تربیتی است. 
همگام با رشد جسمانی و افزایش ســن، توقعات و انتظارات 
 مردم از کــودك افزایش می یابــد و او باید خود را بــراى ایفاى 
نقــش در جامعــه آمــاده  ســازد. از طرفــی وابســتگی فرزند به 
والدین، به ویژه پدر، نه مطلوب اســت و نه  همــواره ممکن؛ 
زیــرا امــکان پیــش آمــدن موقعیــت ویــژه و محــروم شــدن 
فرزند از کمــك  والدین انکارناپذیر اســت؛ بنابرایــن، والدین 
باید ضمن نظــارت صحیــح و حساب شــده،  به تدریج زمینه 
اســتقالل و خوداتکایی را در فرزندانشــان به وجــود آورند و با 
گذارى مســئولیت،  قــدرت اداره زندگــی را در آن ها تقویت  وا

کنند.
از نکات  بســیار زیبــاى ســیره تربیتی امــام رضــا)ع( توجه به 
ایــن امــر مهــم اســت. آن حضــرت به خوبــی بــراى فرزندش 
جواد)ع( آینده نگرى فرمود و چون می دانســت فرزندش در 
نوجوانی  مســئولیت  بزرگ رهبرى جامعه اسالمی را به عهده 
گذاردن مسئولیت ها، به ویژه قدرت مدیریت و  می گیرد با وا
رهبــرى را در او تقویت کــرد. امام هشــتم)ع(، هنگامی که در 
مدینه بــود، اداره امــور خویش را عمــاًل به فرزنــدش وا نهاد و 
حضرت جواد)ع(، با این که کودك و نوجــوان بود، به خوبی 
از عهــده این امــر برآمد. حنان بن ســدیر می گوید: »پیوســته 
حضرت جــواد)ع( با این کــه کودك بــود، اداره امــور حضرت 
رضــا)ع( را در مدینــه به عهده داشــت و به خادمــان حضرت 
امــر و نهــی می کــرد و هیچ کــس بــا وى مخالفــت نمی کــرد.« 
این ســخن بــدان معناســت که حضــرت جــواد)ع( به خوبی 

مدیریت می کرد و آن ها با او مخالفت نمی کردند.

    1۲.پرورشُبعدعقالنی
و  عقالنــی  بعــد  پــرورش  باشــد.  همه جانبــه  تربیــت  بایــد 
ل در فرزند یکی از  شکوفا ســاختن اســتعداد منطق و اســتدال
مهم ترین ابعاد تربیت اســت. منطقی بارآوردن فرزند سبب 
می شود درســت  بیندیشــد، منطقی تصمیم بگیرد، منطقی 
رفتار کنــد و در صورت لــزوم، بی هیــچ هراســی از دیدگاه ها و 
رفتارهاى خود دفــاع کند. ســیره تربیتی حضــرت رضا)ع( از 
این منظر نیــز الگویی کامل بــراى همه رهــروان آن حضرت 
اســت. بنان بن نافــع نقــل می کنــد: »روزى مأمــون از جایی 
که حضرت جــواد)ع( با کــودکان بازى می کرد، می گذشــت. 
کودکان از ترس میــدان بازى را تــرک کردند و تنهــا جواد)ع( 
آن جــا ایســتاد. مأمــون از او پرســید: چرا همــراه بچه هــا فرار 
نکردى؟ فرمــود: گناهــی مرتکب نشــدم تــا از تــرس بگریزم 
و جــاده هــم تنــگ نیســت  تــا آن را برایــت  بــاز کنــم، از هر جا 
می خواهــی عبور کــن. مأمــون ]از این پاســخ تعجــب کرد و[ 
پرســید: تو کیســتی؟ حضــرت در جــواب فرمود: مــن محمد 
بن علی بن موســی بن جعفــر بن محمد بن علی بن الحســین 

بن علی بن ابی طالب علیهم السالم هستم.«   

بی شک هر انسانی 
در هر مقطع سنی، 

با توجه به برداشتی 
که از ارزش و 

منزلت خویش دارد، 
برای خود احترام 
و شخصیت قائل 
است. هر انسانی 

خود را دوست دارد 
و دوست دارد که 

مورد احترام دیگران 
واقع شود. کودک و 
نوجوان نیز هر چند 
به رشد اجتماعی و 

عقالنی کافی نرسیده 
است؛ اما برای خود 

احترام قائل است. 
بدین جهت رفتار 

احترام آمیز والدین و 
مربیان نقش مؤثری 

در تربیت و رشد 
او دارد
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خانواده، هسته نخستین تشکیل ساختمان جامعه به شمار می رود و عواملی 
چـون عشـق و محبـت و عاطفـه را در وجـود انسـان  ها ریشـه دار می  نمایـد. بـا 
رعایت موازین ارزشی اسالمی، زندگی خانوادگی شکوفا می گردد و آیین اسالم 
حقوقـی بـرای اعضـای آن بـه وجـود مـی آورد كـه بـا مراعـات و اجـرای آن، صفـا و صمیمیـت 
چـون چشـمه  ای جوشـان در خانـواده جـاری می  شـود. یکـی از وجـوه سـبک زندگـی اهـل 
بیـت)ع(، رفتـار آنـان بـا خانـواده بـه معنـای همسـر و فرزنـدان و پـدر و مـادر و نـوع تعامـل آنان 
بـا اهـل خانـه اسـت. در این نوشـتار با اشـاره بـه روایاتی از حضرت رضـا)ع(، به دنبال یافتن 

سـبک زندگـی حضـرت در رابطـه بـا خانواده هسـتیم. 

کــردن مــوی و آمادگــی )آراســتن  پــاداش اســت. رنــگ 
کدامنــی زنــان را افزون  ظاهــر( از چیزهایــی اســت کــه پا
چــون  کردنــد  رهــا  را  کدامنی هــا  پا زنــان  می ســازد، 
همسرانشــان خــود را بــرای ایشــان آمــاده نکردنــد. آن 
حضرت در حدیثــی دیگر به نقــل از پدران خــود، نزدیک 
به همین مضمون فرمودند: »زنان بنی اســرائیل از عفت 
کی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت  و پا
جــز آن کــه شوهرانشــان، خــود را نمی آراســتند.« ســپس 
افــزود: »زن نیــز از مــرد همــان را انتظــار دارد که مــرد از او 

دارد.«
از ایــن احادیــث و دیگــر آموزه هــای اســالمی اســتفاده 
می شــود کــه حقــوق زن و مــرد در خانــواده باید دوســویه 
باشــد و هرکــدام بــا دیگــری بایــد رابطــه ای درســت و 
انســانی داشــته باشــد. آراســتگی و خودآرایــی و پرهیــز از 
گر به درســتی  ژولیدگــی، از جملــه این حقوق اســت کــه ا
صــورت پذیــرد، طرفیــن را بــه زندگــی زناشــویی دلگــرم 
می کنــد و آرامش الزم را بــه ارمغان خواهــد آورد. اما امروز 
مردان و برخی زنان کــه به دلیل مشــکالت اقتصادی در 
ج از منــزل کار می کنند، چنان غرق کار می شــوند که  خار
وقتی بــه منزل باز می گردند، نه نشــاط روحــی دارند و نه 
احساســی باقی مانده اســت که بخواهند به همســر خود 
ابراز احساســات کنند. این جاســت که زندگی مشترک رو 
به خمودگی مــی رود و خانه برای زن و شــوهر، به زندانی 
مخوف تبدیل می شــود که درصدد فــرار از آن برمی آیند. 
این فرار، گاه بــا ترک منــزل و گاه با ترک زندگی مشــترک 

حاصل می شود.

    امنیتروانیواطمینانقلبی
وقتــی آرایــش و پیرایــش بــرای یکدیگــر صــورت گیــرد، 
عالوه بــر ایجاد روابط پســندیده اخالقی و روانــی و ازدیاد 
عواطف قلبی، موجبات اطمینان زوجین نســبت به هم 
را پدیــد مــی آورد. این جاســت که نــه زن به مــردی غیر از 
شــوی خویش نظــر خواهد داشــت و نه مردی نســبت به 
زن دیگری می اندیشــد و امنیتی که از این رفتــار متقابل 
به دســت می آیــد، همــه ابعــاد زندگــی زن و مــرد را تحت 
پوشــش قــرار می دهــد و هرگونــه بدبینــی و بی اطمینانی 
در روابط خانوادگی را محــو می کند. بدین گونه پایه های 
نظــام خانواده بر اســاس ُحســن روابــط و ســالمت روحی 
استوار خواهد شد و این همان است که قرآن می فرماید: 
»یعنــی هــر کــدام حافــظ امنیــت دیگــری و مایــه زینت و 

افتخار همسر می گردد.« )بقره / 178(
کلینــی در »فروع کافــی« حدیثی را بدین مضمــون از امام 
رضــا)ع( نقل می کنــد: هیچ فایده ای به کســی نمی رســد 
بهتــر از این کــه برایــش بانویی باشــد کــه نگاه کــردن به 
او و مصاحبــت بــا او موجــب شــادمانی همســر باشــد و در 
غیاب شــوهر امانت دار و حافظ حریم خویــش و خانواده 
کــه مســئولیت امنیــت  و امــوال شــوهر اســت. از آن جــا 

    حسنرفتار
خانواده کانونی اســت که هر چه با صفا و گرم تر باشــد، زندگی  ر و توفیقات انسان بیشتر 
خواهد شــد. از ایــن رو امام رضــا)ع( در اشــاره به اهمیــت این کانــون، به بیــان برخی از 
عواملــی که در صفــا و گرما بخشــیدن بــه کانــون خانــواده مؤثــر اســت، می پردازند. آن 
حضــرت در ســخنی نورانی از قول رســول خــدا، هم به حســن رفتــار در خانــواده توصیه 
ع رفتار ایشــان با همسرشــان خبــر داده و می فرمایند: رســول خدا)ص(  کرده و هــم از نو
فرمودند: کســی کــه ایمانــش برتر از دیگــران اســت، اخالقــش نیکوتر و بــه خانواده اش 
مهربان تر است و من نســبت به خانواده خود، مهربان ترم. ایشــان در فرمایش دیگری 
از قول رســول خــدا)ص( می فرماینــد: )همانــا( نزدیک ترین شــما به مــن در روز قیامت 
کسی اســت که خوش خلق تر باشــد و برای خانواده خود بهترین باشــد. بنابراین یکی از 
اصول اولیه که الزم اســت هر مســلمان به کار گیرد، خوش خلقی در جامعــه و مهربانی و 

رأفت با خانواده است.

    خودآراییدرخانه
نکته دیگــری که باید بــه آن توجه داشــت، بایســتگی آراســتگی و خودآرایی مــردان در 
خانواده اســت؛ یعنی همان طور که مردان، از همســران خود توقع دارند تــا خود را برای 
آنان بیارایند، آن ها نیز بایــد در حد معمول، به ظاهر خود برســند و بــرای ایجاد محبت 
در همســر، خود را بیارایند. این دستور دینی و انسانی و عملی ســاختن آن را از بزرگواری 
چون امام رضا)ع( بیاموزیم که آراســتگی در منــزل را، نه برای خود که بــرای خانواده و 

برای تربیت درست، امری بایسته می دانستند.
حســن بن َجْهم می گویــد: نزد امــام رضا )ع( رفتــم و او موهایــش را رنگ ســیاه زده بود، 
گفتم: فدایت شــوم، با رنگ ســیاه موهایــت را رنگ کــردی؟ فرمــود: در رنگ آمیزی مو 

همسران؛ 
مایه زینت 

و افتخار یکدیگر
محمد نوروزی

توصیه های ثامن االئمه درباره خانواده
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روانی خانــواده بر عهــده زن اســت و کلیدهــای عاطفه و 
رمــوز ایجــاد روابط قلبــی به دســت اوســت، اســالم از زن 
انتظاری متناســب بــا ایــن جایــگاه دارد و در واقــع چون 
ســعادت و شــقاوت خانــواده بــه بانــوی خانــه وابســته 
اســت، در روایــات ائمــه هــدی باالتریــن زینــت و نهایت 
ســعادت بــرای مــرد، برخــورداری از همســری شایســته، 

معرفی شده است.

    ابرازمحبتوایجادمودت
اصل محبــت را خداوند در قلب زن و شــوهر قــرار می دهد 
و بــر آنــان اســت کــه ایــن نعمــت باطنــی و حالت قلبــی را 
کی اســت به وســیله  کــه موجب آرامــش زندگــی و صفا و پا
کاری، خوش اخالقــی،  جانبــداری از هــم، گذشــت و فــدا
توقع در انــدازه و ظرفیت الزم، حفظ شــئون و شــخصیت 
طرفیــن و اجتنــاب از بگومگوهــای بیهــوده حفــظ کننــد 
و از عواملــی کــه بــه محبــت و عاطفــه خلــل وارد می کنــد 
بپرهیزنــد؛ زیــرا تبدیــل ایــن عاطفــه و شــوق بــه کینــه و 
ک شــرعی و عقلــی  کــه مــال نفــرت و بغــض، در صورتــی 
در کار نباشــد، مبدل کــردن نعمت بــه نقمت و بالســت و 
خــود نوعی ناسپاســی به شــمار می آید. البته بــه فرمایش 
حضــرت امام رضــا)ع( دل هــا را رغبــت و نفرت و نشــاط و 
سســتی می باشــد؛ هنگامی که دل، میل و اقبال می کند، 
ک دارد و زمانــی که بی میل اســت، افســرده  بینــش و ادرا
و ناتــوان می باشــد. از ایــن رو هنگامی که درون با نشــاط 
توأم  باشــد، باید دل ها را بــه کار گرفت و زمانــی که حالت 

سستی و رخوت دارد، باید آن را رها کرد تا توان و آرامش خود را بازیابد.
هربار امــام رضــا)ع( را در نظر 

ُ
زن و شــوهر در روابــط عاطفی بــا یکدیگر بایــد این بیــان گ

گــر مؤمنــی خشــمگین شــود، عصبانیــت وی را از طریق حق  گیرنــد کــه می فرماینــد: »ا
گر شــادمانی یابد، این خرســندی وی را دچار باطل نمی سازد و چون  بیرون نمی برد و ا

به اقتداری می رسد بیشتر از آنچه حق دارد، نمی گیرد.«
حضــرت امــام رضــا)ع( در ســیره عملــی خویــش در جهــت تقویــت عواطــف و تکریــم 
شــخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشــران این گونــه بودند. ابراهیــم بن عباس 
می گوید: هرگــز شــخصیتی برتر از امــام رضا)ع( ندیــدم، هرگز پــای خویــش را در مقابل 
همنشــین خویــش دراز نمی کــرد و پیــش از او تکیــه نمــی داد. بــه خدمتگزاران دشــنام 
نمی گفت، صدایــش به خنده بلند نمی شــد و همواره بــا غالمان و زیردســتان خود کنار 
کیــزه متأثرند کــه در آن هر دو  ســفره غذا می نشســت. روابط از سرچشــمه ای عالــی و پا
طــرف در زندگی مشــترک به عاطفــه و محبــت وابســته اند. عطوفتی که یک احســاس 
گهانــی و زودگــذر نبــوده و بــر ارزش هــای واال و خردهــای مقــدس اســتوار اســت؛ زیرا  نا

......
ابراهیم بن عباس می گوید: هرگز شخصیتی برتر از امام رضا)ع( ندیدم، 
هرگز پای خویش را در مقابل همنشین خویش دراز نمی کرد و پیش از 
او تکیه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت، صدایش به خنده بلند 

نمی شد و همواره با غالمان و زیردستان خود کنار سفره غذا می نشست. 
روابط از سرچشمه ای عالی و پاکیزه متأثرند که در آن هر دو طرف در 

زندگی مشترک به عاطفه و محبت وابسته اند
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گهانــی و هیجانــی در برابــر امیــال و هواهــای  عواطــف نا
متضاد تاب مقاومت ندارد و به سرعت رنگ می بازد.

    گشایشبرایاهلخانه
تأمین معاش حالل و فراهم بودن امکانات زندگی برای 
اهل خانــه در ایجاد آرامش و افزایــش صمیمیت دخالت 
مهمی دارد. امــام علی بن موســی الرضــا)ع( فرموده اند: 
هرکــس صبــح کنــد در حالی کــه تنــش ســالم و خاطرش 
آســوده و معاشــش تأمیــن باشــد، از مواهــب یــک زندگی 
مطلــوب و آرام برخوردار اســت. امــام رضــا)ع( در روایتی 
دیگر از پیــروان خود می خواهــد برای ایجاد گشــایش در 
زندگی و رفــاه اهل خانه بکوشــند: افــرادی کــه از نعمتی 

برخوردارند باید بر زن و فرزند خود گشایش دهند.
کیــد آن اســت کــه اهتمــام و تکاپــو در این  حکمــت ایــن تأ
خصــوص اثــری مهــم در پیونــد عاطفــی اعضــای خانواده 
دارد و روابــط محبــت آمیــز افــراد خانــه را تحکیــم و قــوت 
می بخشــد. در فرهنگ اهــل بیــت)ع( یکی از نشــانه های 
سعادت انســان این اســت که بتواند به وضع خانواده خود 
رســیدگی کنــد. در این باره نیز هشــتمین ســتاره درخشــان 
آسمان امامت چنین گوهرافشانی کرده اند: شایسته است 
ج زندگی( گشاده دســتی  مرد بــر اهل خانــه )از لحاظ مخــار

کند تا آنان مرگ او را از خداوند درخواست نکنند.
البتــه گشاده دســتی موجــب نمی شــود آدمــی از اعتدال، 
قناعــت و کســب رزق حــالل دوری گزیند. حضــرت امام 
کیــد کرده انــد: هرکــس در مقابل  رضــا)ع( در این بــاره تأ
روزی انــدک از خداونــد متعال راضــی باشــد، خداوند نیز 

در مقابل عمل اندک او از وی راضی خواهد شد.

    مهرورزیبهزنودختر
یکی از دســتورات مؤکد اســالم، عطوفت و مهربانی بیشــتر 
نســبت بــه زن و دختر اســت؛ چــرا کــه آنــان از احساســاتی 
در  رضــا)ع(  امــام  برخوردارنــد.  شــکننده تر  و  ظریف تــر 
ضــرورت رعایــت ایــن اصــل، به نقــل از رســول خــدا)ص( 
فرمودند: خداوند بزرگ نسبت به زنان مهربان تر از مردان 
است و مردی نیســت که زنی از محارم خویش را شاد کند، 

مگر آن که خداوند او را در قیامت شاد خواهد کرد.

ومادر     احترامبهپدر
کــه  پــدر و مــادر از احترامــی ویــژه برخوردارنــد تــا جایــی 
قــرآن کریــم نیکــی بــه والدیــن را در کنــار توحیــد و اصــل 
کــه ســپاس  یکتاپرســتی قــرار داده اســت؛ همان گونــه 
نهــادن و احتــرام بــرای آنــان را در کنــار ســپاس و احترام 
کید شده  برای خداوند آورده اســت. از این رو در اسالم تأ
اســت که فرزنــدان در رعایــت حقــوق والدین بکوشــند و 
با کوتاهــی در این باره مــورد عاق آنــان قــرار نگیرند؛ چرا 
که عاق والدین گناهی بزرگ و نابخشــودنی اســت. این 
کرم)ص(اســت که در این باره فرمودند:  ســخن پیامبر ا

به کســی که مورد عــاق والدیــن قــرار گرفته اســت گفته 
را  تــو  مــن  کــن،  عمــل  خواهــی  مــی  هرطــور  می شــود 

نمی بخشم.
کید بــر حفــظ حرمت پــدر و مــادر و در  امــام رضــا)ع(در تأ
اشــاره به فلســفه این دســتور، بی توجهــی به پــدر و مادر 
را نوعــی بی توجهی به خدا و فرمان شــکنی او می دانند و 
می فرماینــد: خداوند نافرمانی پدر و مــادر را به این دلیل 
حــرام کــرد کــه موجــب بیــرون رفتــن از توفیــق اطاعــت 

خداوند می شود.
آن حضــرت)ع( در حدیثــی جامــع، ضــرورت اطاعــت از 
پــدر و مــادر را گوشــزد می کننــد و در حفــظ احتــرام آنــان 
می فرماینــد: بر تو بــاد که پــدرت را اطاعــت و نیکی کنی، 
ج دهــی، او را بــزرگ  ع بــه خــر در برابــر او تواضــع و خضــو
کــرام کنــی، در نــزد او صــدای خــود را آهســته  شــماری و ا
ع  گردانی؛ چرا که پدر اصل و ریشــه فرزند است و فرزند فر
گر او نبود فرزند نیز نبــود... در دنیا با بهترین  بر اوســت، ا
صورت ممکن پدران خــود را اطاعت کنیــد و پس از مرگ 
آنــان را دعــا و برایشــان طلــب رحمــت کنیــد؛ زیــرا روایت 
گر کســی در حیات پدر، به او نیکی کند ولی  شــده اســت ا
پــس از مرگــش، او را دعــا نکنــد، خداونــد او را عــاق پــدر 

می نامد.
آن حضرت)ع( در ادامه این ســخن نورانــی، درباره حق 
کیــد فــراوان می کننــد و آن را الزم ترین حقوق  مــادران تأ
برمی شــمرند و می فرمایند: بدان که حــق مادر الزم ترین 
و واجب تریــن حقــوق اســت؛ زیــرا ایــن مــادر اســت کــه 
آنچه دیگــران تحملــش را ندارنــد، تحمل کرده اســت و 
با چشــم، گوش و تمام اعضای بدن خود، از فرزندش با 
خرسندی و شــادمانی نگهداری می کند. کودک خویش 
را با تمام مشــکالتی که کســی یــارای پذیرش آن نیســت 
حفــظ می کنــد، او بــه ایــن رضایــت داده اســت کــه خود 
گرســنگی را تحمل کند تا فرزندش سیر شــود. او تشنگی 
را تحمل می کند تا کودک او سیراب شــود، او خود برهنه 
می ماند تا فرزندش با لباس پوشــانده شود، فرزندش در 
ســایه قرار گیرد و او آفتاب ســوزان را به جــان می خرد. از 
این رو بایــد به انــدازه زحمت مــادر، از او تقدیر شــود، به 
او نیکی کــرد و با او مدارا کرد، البته جز با کمک خدا شــما 

توان ادای حق مادر را ندارید.

بزرگدرحکمپدر     معلموبرادر
امام رضا)ع( معلم و برادر بزرگ را به منزله پدر دانســته و 
رعایت حقوق آنان را نظیر حقوق پــدر الزم می دانند. آن 
حضرت)ع( درباره ضرورت تکریم استاد فرمودند: معلم 
خّیر و آموزنده دین به مثابه پدر است و رفتاری همچون 
رفتار با پدر نســبت به معلم واجب است، پس حق معلم 
را یــاد بگیــر و آن را بــه موقــع، ادا کــن. همچنیــن درباره 
ضــرورت تکریــم بــرادر بــزرگ نیــز فرمودنــد: بــرادر بزرگ 

جایگزین و به منزله پدر خواهد بود.   

امام رضا)ع( در 
تأکید بر حفظ حرمت 

پدر و مادر و در 
اشاره به فلسفه این 
دستور، بی توجهی 
به پدر و مادر را 

نوعی بی توجهی به 
خدا و فرمان شکنی 

او می دانند و 
می فرمایند: خداوند 

نافرمانی پدر و 
مادر را به این دلیل 

حرام کرد که موجب 
بیرون رفتن از توفیق 

اطاعت خداوند 
می شود



رزق و روزی در قـرآن از نـگاه عالمـه طباطبایـی بـا اشـاره بـه تفسـیر چنـد آیـه 
از کالم اهلل عنوان اولین مطلب از بخش در پرتو معنا اسـت. در این نوشـتار 
کـه روزى دادن بـه موجـودات نیـز همچـون ایجـاد آنـان،  اشـاره شـده اسـت 
مختـص خـداى تعالـی و حقـی اسـت بـراى خلـق کـه خداونـد بـر خـود واجب 
فرموده اسـت ؛ سـپس عالمه برای این موضوع نظایری را از آیات قرآن ذکر 
می نماید. قصه زیبای نزول رزق آسمانی برای حضرت مریم )س( موضوع 
مطلب بعدی این بخش از مجله است. تفسیر دو حكمت از نهج البالغه از 
بیان آیت اهلل مكارم شیرازی در خصوص رزق و روزی و همچنین گزیده ای 
از کتـاب مفاتیـح الحیـات، اثر آیـت اهلل جوادی آملی دربـاره »اهمیت تالش و 
کسب و برخی شرایط آن از منظر دین« دیگر مطالب در پرتو معنا را تشكیل 
می دهند. در یكی از مطالب این بخش نیز به احكام خرید و مصرف، تولید 

و فـروش کاال مطابـق بـا فتاوای رهبر معظم انقـالب پرداخته ایم. 
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غذای بهشتی
از مردم بی نیاز باش
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كلمه رزق )به معناى اسـم  مصدری اش( عبارت اسـت از هر چیزى كه موجودى 
دیگـر را در بقـاى حیاتـش كمـك كنـد، و در صورتـی كـه آن رزق ضمیمـه آن موجود 
و یـا بـه هـر صورتی ملحق به آن شـود، بقائش امتـداد می یابد؛ مانند غذایی كه 
حیات بشر و بقائش به وسیله آن امتداد پیدا می كند كه غذا داخل بدن آدمی شده و جزو 
بدن او می گردد و نیز مانند همسر كه در ارضای غریزه جنسی آدمی او را كمك كرده و مایه 
بقای نسـل او می شـود و به همین قیاس هر چیزى كه دخالتی در بقای موجودى داشـته 

باشـد، رزق آن موجود شـمرده می شود. 

که خــداى تعالــی در جهــان رانــده، محیط بــه عالم اســت و 
تمامــی ذرات را فــرا گرفتــه، و آنچــه در هر موجــودى جریان 
دارد، چــه در خــودش و چه در اشــکال وجودش، همــه از آن 
قضاســت. و به عبارتی دیگر: سلســله حوادث عالــم با نظام 
جارى در آن تألیــف شــده، از علت هاى تامــه و معلول هایی 

است که از علل خود تخلف نمی کند.
از این جا روشــن می شــود که رزق و مــرزوق دو امــر متالزمند، 
که به هیچ وجه از هم جدا شــدنی نیســتند، پــس معنا ندارد 
موجودى بــا انضمام و الحق شــدنش به وجــود چیزى دیگر 
در وجودش شــکلی جدید به خود بگیــرد، و آن چیز منضم و 

الحق در این شکل با او شرکت نداشته باشد.
پس نه این فــرض معنــا دارد که مرزوقی باشــد کــه در بقای 
خود از رزقی اســتمداد جوید، ولی رزقی با آن مرزوق نباشــد، 
و نه این فرض ممکن است که رزقی وجود داشته باشد ولی 
مرزوقی نباشد. و نه این فرض ممکن است که رزق مرزوقی 
از آنچــه مــورد حاجت اوســت زیادتــر باشــد، و نه ایــن فرض 
ممکن اســت که مرزوقی بــدون رزق بماند. پــس رزق داخل 
در قضــای الهی اســت، و دخولــش هم اولــی و اصلی اســت، 
نه بالعــرض و تبعی، و ایــن معنــاى همین عبارت اســت که 

می گوییم: رزق حق است.

رزق ما در آسمان است
حامد رهنما

رزق و مــرزوق دو امــر متالزمند؛ ایــن معنا واضح اســت که موجــودات مادى بعضــی از بعضی 
دیگر ارتزاق می کنند، مثاًل انسان با گوشت )و شــیر حیوانات( و نیز با گیاهان ارتزاق می کند و 

نیز حیوانات با گیاهان، و گیاهان با آب و هوا.
پس آنچه از رزق کــه منتقل به مــرزوق و ضمیمه آن می شــود، و آن مقدارى کــه در بقاى آن 
گــون آن موجــود درمی آیــد، همان طور که  دخالــت دارد، و بــه صــورت احــوال و َاشــکال گونا
اشکالی است از عالم کْون که ملحق به مرزوق شده، وفعاًل به او نسبت می دهیم، همچنین 
خود آن مــرزوق نیز اشــکالی از عالم کون اســت که الحــق به رزق و منســوب به آن می شــود، 
هرچنــد که چه بســا اســما تغییــر کند. پــس همان طــور کــه انســان از راه خــوردن غــذا داراى 
اجزایی جدید در بدن خود می شود، همچنین آن غذا هم جزو جدیدى از بدن او می شود که 
نامش مثاًل فالن چیز است. رزق داخل در قضای الهی است؛ این نیز روشن است که قضایی 

رزق و روزی در قرآن از نگاه عالمه طباطبایی
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    حقیکهخداوندبرخودواجبکرد
 َعلَی 

َ
ْرِض ِإاّل

َ
ٍة فِی اأْل عالمه طباطبایی در ذیل آیه »َو َما ِمن َداّبَ

اهلِل ِرْزُقَها« اواًل به این نکته می پردازد کــه ذکر این که خداوند 
ضامن رزق تمامی جنبنده هاست، برای  اثبات سعه علما و به 
ح  همه حاالت جنبندگان می باشد و ســپس این بحث را مطر
می کند که روزى دادن به موجودات نیز همچون ایجاد آنان، 
مختص خداى تعالی و حقی اســت براى خلق کــه خداوند بر 
خود واجب فرموده اســت ؛ ســپس عالمــه برای ایــن موضوع 

نظایری را از آیات قرآن ذکر می کند.
ایشــان می نویســد: و این معنــا، یعنــی یــادآورى رزق تمامی 
جنبنده هــا و این کــه خــداى تعالــی ضامــن آن اســت، براى 
گاهــی اش به همــه حاالت  این اســت که ســعه علــم خــدا و آ
جنبنــدگان را اثبــات کنــد. در نتیجــه برگشــت معنــا بــه این 
می شــود که: کل جنبنده هایی که در زمین هستند رزقشان 
بر عهده خــداى تعالی اســت - و هرگز بــدون رزق نمی مانند 
- پس خــداى تعالی دانــا و با خبــر از احوال آن هاســت هر جا 
گر در قرارگاهی معین باشــند، قرارگاهی که هرگز  که باشــند، ا
ج نمی شــوند مانند دریا براى ماهی، و نظیر صدف  از آن خار
که در گوشه اى از ته دریا زندگی می کند، خداى تعالی رزقش 
گر قرارگاه معینی نداشــته باشند  را در همان دریا می دهد، و ا
و هــر جا که هســتند بــه عنــوان موقتنــد ماننــد مرغــان هوا و 
مســافران دور شــده از وطن، و یــا آن جا که هســتند تــا زمانی 
معین هســتند و پــس از مدتی بیــرون می آینــد، مانند جنین 

در رحم مادر، خداى تعالی رزقشان را در همان جا می دهد.
هــر  حــال  بــه  گاه  آ تعالــی  خــداى  این کــه،  ســخن  کوتــاه 
جنبنــده اى اســت کــه در پهنــاى زمیــن زندگــی می کنــد )در 
آن واحــد ناظر احــوال و برآرنــده حاجــت میلیاردهــا جنبنده 
اســت که در هوا و روى زمیــن و زیر زمیــن و در شــکم مادران 
هستند( و چگونه چنین نباشد با این که رزق آن ها به عهده 
آن جناب اســت، و معلوم اســت که رزق وقتی به روزى خوار 
گاه بــه حاجت او و باخبــر از وضع  می رســد که روزى دهنده آ
او و مطلع از محل زندگی او باشــد، چه محل زندگی موقت و 

چه محل زندگی دائمی اش.
کــه  کالمــی اســت  و امــا این کــه فرمــود: »َعَلــی اهلِل ِرْزُقهــا« 
داللت می کند بــر این کــه دادن رزق بــر خداى تعالــی واجب 
اســت، و در قرآن کریــم مکــرر آمــده کــه روزى دادن، یکی از 
افعــال مختــص بــه خــداى تعالــی اســت، و این کــه روزى، 
حقــی اســت بــراى خلــق بــر عهــده خــداى تعالــی، بــه ایــن 
ْمَســَك 

َ
ــِذی َیْرُزُقُکــْم ِإْن أ

َ
ــْن هــَذا اّل ّمَ

َ
آیات دقــت فرماییــد: »أ

ِرْزَقــُه« کــه بــه خوبــی داللــت دارد بــر این کــه غیــر از خــداى 
ِة  اُق ُذو اْلُقّوَ ّزَ تعالــی روزى دهنده اى نیســت، »ِإّنَ اهلَل ُهــَو الــّرَ
ــماِء َو  ــماِء ِرْزُقُکــْم َو مــا ُتوَعــُدوَن َفــَو َرّبِ الّسَ اْلَمِتیُنــَو ِفــی الّسَ
ُکْم َتْنِطُقوَن.« و این اشــکال وارد  ّنَ

َ
ُه َلَحّقٌ ِمْثــَل ما أ ْرِض ِإّنَ

َ
اأْل

نیســت که چگونه بر خــداى تعالی حقی براى حلــق او ثابت 
می شــود؛ براى این که این حــق را خود خــداى تعالی بر خود 
واجب کــرده نــه این کــه کســی از او طلبــکار باشــد، و در کالم 
خداى تعالی بــراى این مطلب نظایرى هســت، مثاًل این که 
ْحَمَة« و یا می فرماید: »َو کاَن  می فرماید »َکَتَب َعلی  َنْفِسِه الّرَ

و آیات دیگرى از این قبیل. ا َعَلْینا َنْصُر اْلُمْؤِمِنین« َ
ً

َحّق

اعتبــار عقلی هم مؤیــد این معناســت، بــراى این کــه رزق عبارت اســت از هر چیــزى که مایه 
دوام حیــات مخلوقــات زنــده اســت، و چــون هســتی ایــن مخلوقــات از فیض خــداى تعالی 
اســت، چیزى هم که هســتی آن ها بســتگی به آن دارد نیــز از ناحیه اوســت، و همان طور که 
خداى تعالی در ایجاد مخلوقات شــریکی نداشــته، در روزى دادن به آن ها و هر چیز دیگرى 

که نیازمند به آنند نیز شریکی ندارد.

    رزقبیحساب
طبق تفســیر عالمه طباطبایــی، رزق به این دلیل »بغیر حســاب« اســت که خداونــد آن را در 
مقابل عوضی، عطا نمی کند و مرزوق طلبی از خدا ندارد. ایشــان در معنای »َو َتْرُزُق َمْن َتشاُء 
ِبَغْیِر ِحســاٍب« می فرمایند: توصیــف رزق به صفت بی حســابی، از این بابت اســت که رزق از 
ناحیه خداى تعالی بر طبق حال مرزوق صورت می گیرد، نه عوضی در آن است، و نه مرزوق 
طلبی از خدا دارد و نه استحقاقی نســبت به رزق. آنچه مرزوقی ندارند، حاجت ذاتی یا زبانی 
ایشــان اســت، که هم  ذاتشــان ِملک خداســت، و هم حاجت ذاتشــان، و هم احتیاجاتی که 
به زبان درخواســت می کنند، پــس داده خــدا در مقابل چیزى از بنــدگان قــرار نمی گیرد، و به 

همین جهت حسابی در رزق او نیست.
عالمه طباطبایــی، این احتمال را که »رزق بغیر حســاب« بــه معنای »نا محدود« باشــد را رّد 

می کند و می فرماید: 
بعضــی احتمــال داده انــد ایــن بی حســابی راجــع بــه اندازه گیــرى رزق باشــد و می خواهنــد 
بگویند: »رزق خدا نســبت به هر کس کــه او بخواهد نامحدود اســت.« اما این معنــا با آیاتی 
 َشــْی ٍء َخَلْقناُه ِبَقــَدٍر؛ ما هر چیزى 

َ
ا ُکّل که صریحًا رزق را مقدر می داند نمی ســازد، نظیر آیه »ِإّنَ

ِق اهلَل َیْجَعــْل َلُه َمْخَرجًا َو َیْرُزْقــُه ِمْن َحْیُث ال  را با اندازه گیــرى آفریدیم« و آیه شــریفه »َو َمْن َیّتَ
ْمــِرِه َقْد َجَعَل اهلُل ِلُکّلِ َشــْی ٍء َقْدرًا؛ و 

َ
ْل َعَلی اهلِل َفُهَو َحْســُبُه، ِإّنَ اهلَل باِلُغ أ

َ
َیْحَتِســُب، َو َمْن َیَتَوّک

هر کس از خدا پــروا کند، خــدا برایــش راه نجاتــی قــرار داده، از راهی که خــودش پیش بینی 
نکنــد روزیش می دهــد، و هر که بــر خدا تــوکل کنــد او وى را کافی اســت، که خدا بــه کار خود 
می رســد، و چگونه چنین نباشــد با این کــه براى هــر چیزى اندازه گیــرى دارد.« پــس رزق هر 
چند از خــداى تعالی عطیــه اى بدون عوض اســت، و لیکن در عیــن حال انــدازه دارد، تا چه 

اندازه اى را خواسته باشد.

    رزقکریم
ُکْم  ّنَ

َ
ــُه َلَحّقٌ ِمْثَل مــا أ ْرِض ِإّنَ

َ
ــماِء َو اأْل عالمه طباطبایی آیه در توضیح آیه شــریفه »َفــَو َرّبِ الّسَ

َتْنِطُقون« معنــای آیه را چنیــن می گوید: پس به پروردگار آســمان و زمین ســوگند که آنچه ما 
گفتیم که رزقتان است و آنچه که وعده داده شده اید که همان بهشت باشد - که خود رزقی 
دیگر اســت - در آســمان اســت. و این مطلبی اســت ثابت، و قضایی اســت حتمی، مثل حق 
بودن ســخن گفتن خودتان، همان طور که در سخن گفتن خود شــکی ندارید، در این گفته 
ما هم شك نداشــته باشــید. و در ادامه می افزاید:  و اما این که گفتیم بهشــت هم رزقی است، 
دلیلش قرآن کریم اســت کــه در آیه شــریفه »َلُهــْم َمْغِفــَرٌة َو ِرْزٌق َکِریــٌم« بهشــت را رزقی کریم 

خوانده.   

......
خدای تعالی آگاه به حال هر جنبنده ای است که در پهنای زمین زندگی می کند )در 

آن واحد ناظر احوال و برآرنده حاجت میلیاردها جنبنده است که در هوا و روی زمین 
و زیر زمین و در شکم مادران هستند( و چگونه چنین نباشد با این که رزق آن ها 
به عهده آن جناب است، و معلوم است که رزق وقتی به روزی خوار می رسد که 

روزی دهنده آگاه به حاجت او و باخبر از وضع او و مطلع از محل زندگی او باشد، 
چه محل زندگی موقت و چه محل زندگی دائمی اش
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والدت حضـرت مریـم و سرگذشـت مـادرش و ماجـراى حاملـه شـدن خـود وى 
كـه دوشـیزه بـود و آوردن پسـرى بـه نام عیسـی پیغمبر خدا، داسـتانی شـنیدنی 
و بی نظیر است كه در قرآن مجید آمده است.خداوند داستان آنان را به تفصیل 
در سـوره مریم شـرح داده اسـت. اینك خالصه آن داسـتان به موجب آیات سـوره آل عمران 

و سـوره مریـم:  

یا بیت المقدس ساخته شد. ســرانجام، دعاى مادر مریم که 
از بانوان پاك سرشت بود مستجاب شد اما وقتی وضع حمل 
کرد و دید که نوزاد دختر اســت و پسر نیســت گفت: خداوندا! 
من دختری بــه دنیــا آوردم ولــی خدا بهتــر می دانســت که او 
چه دختر پاك سرشــتی اســت. مادر مریم پنداشــت کــه براى 
خدمت در خانه خدا، پســر به مانند دختر نیست و گفت: من 
او را مریــم نامیــدم و او و فرزندش را از شــّر شــیطان مطــرود در 

پناه تو قرار دادم.
مادر مریــم می دید که بایــد به نذر خــود عمل کند. بــا این که 
مریم دختر بــود او را به عنــوان دختر عابده تقدیــم خانه خدا 
کرد. خــدا هم مریــم را به وجهــی نیکو قبــول کــرد و به خوبی 
پرورش داد. پدر مریم پیش از والدت او از دنیا رفته بود از این 
رو مادرش او را که طفلی خردسال بود آورد و به متولیان خانه 

خدا سپرد تا نذر او را براى خدمتگزارى خانه خدا بپذیرند.
متولیــان بیت المقدس کــه از بــزرگان و روحانیــون عالی مقام 
بنی اسرائیل بودند بر سر کفالت مریم با هم به نزاع پرداختند. 
ســرانجام تصمیــم گرفتنــد قلم هــاى خــود را بــه آب اندازنــد 
تا قلم هر کدام بــه روى آب آمــد، به حکم قرعــه کفالت مریم 
دختر عمران مرد نامی و محترم شــهر، با او باشد و این افتخار 
در خانه خدا نصیــب او گــردد. در آن میان تمــام قلم ها به زیر 
آب رفت و تنها قلم زکریا به روى آب آمد. بدین گونه زکریا )که 
شوهرخاله مریم بود(کفالت و سرپرستی او را به عهده گرفت.

ــه یا حنا، ســال ها بــود که با عمــران از بــزرگان و روحانیــون محتــرم آل یعقوب  مــادر مریم، َحِنّ
ازدواج کرده بــود، ولــی از او فرزنــدى نیــاورد. مدت ها گذشــت اما انتظــار او به جایی نرســید. 
ع و التجا برداشت. زن عمران گفت: پروردگارا! من  سرانجام رو به درگاه خدا آورد و دست تضر
نذر کرده ام که آنچه را در شکم دارم )وقتی متولد شد( آزاد بگذارم )تا خدمتکار خانه تو باشد( 

پس تو این نذر را از من بپذیر که می دانم شنوا و دانایی.
در آن روز بیت المقدس معروف به هیکل بود. ساختمان این معبد را حضرت داوود آغاز کرد و 
فرزندش سلیمان به اتمام رسانید. در کنار همین معبد بود که در دوران اسالمی مسجد اقصی 

غذای بهشتی
علی دوانی

داستان حضرت مریم در قرآن
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    غذایبهشتی
در بیت المقــدس اطاقکــی در جــاى بلنــدى در اختیــار مریــم 
نهادند و زکریا بــه مراقبت از وى هّمت گماشــت. بــا این که غذا 
و مایحتاج مریم بــه عهده زکریــا بــود، مع الوصف چند بــار زکریا 
ســر زده به دیدن مریــم آمــد و دید که غــذاى بهشــتی در مقابل 
مریــم نهاده اند و او مشــغول خوردن آن اســت! زکریــا گفت: اى 
مریم! این غــذا را از کجا براى تــو آورده اند؟ مریم گفــت: آن را از 
جانب خدا آورده اند، خدا به هر کس بخواهد بی حســاب روزى 

می دهد.
زکریا متوجه شد که مریم سخت مورد لطف و عنایت خداست. 
مریم سال ها در خانه امن خدا و تحت کفالت و نظارت حضرت 
کنون دخترى بالغ است و با  زکریا پیغمبر خدا به ســر برد. او هم ا
قد کشــیده واز نظر ظاهر و باطــن بهترین دختران عصر اســت. 
او در همان بلندى در اطاقك خود به ســر می بــرد، در اوقاتی که 
مردان بیــرون می رفتنــد پاییــن می آمد و مشــغول جــارو کردن 

خانه خدا و گردگیرى می شد.
روزى در اطاقــك خــود نشســته بــود کــه فرشــتگان آمدنــد و به 
وى گفتنــد: اى مریــم! فرمانبــردار خدا باش و ســجده کــن و با 
خاضعان در پیشــگاه خدا خضوع کــن. روز دیگر باز فرشــتگان 
نــازل شــدند و گفتنــد: اى مریم! خــدا تــو را بشــارت می دهد به 
مولــودى که نامش مســیح عیســی بــن مریــم اســت و در دنیا و 
آخرت آبرومند خواهد بــود و از مقربان الهی اســت. او در گهواره 
مانند روزى که بزرگ خواهد شد، با مردم سخن خواهد گفت، 
و یکی از بنــدگان شایســته خداوند اســت. مریم گفــت: خدایا! 
چگونه ممکــن اســت مــن صاحب پســرى شــوم و حــال آن که 
بشرى با من تماس نگرفته است. فرشــته گفت: با این وصف 
خدا ایــن کار را خواهد کــرد و آنچه را بخواهــد می آفریند. وقتی 
خدا فرمانی صادر کند )و چیزى را اراده نماید( همین که بگوید: 

بشو، می شود.
دنباله داســتان را در ســوره مریــم بخوانید که خداونــد ماجراى 
ح  حامله شــدن مریم دوشــیزه نمونه و پاك سرشــت عصر را شــر
می دهد: اى پیغمبر! بــه یادآور داســتان مریــم را هنگامی که از 
کسانش کناره گرفت و به نقطه اى در مشرق جایگاه خود رفت. 
درست در همین هنگام ما روح القدس را به سوى او فرستادیم. 
مریــم بــا روح و اراده خداونــد حاملــه شــد و همیــن احســاس 
حاملگــی او را به محــل دورى کشــاند. در آن جــا درد زاییدن به 

سراغ او آمد و به درخت نخلی پناه برد.
او که می دید دوشیزه اى دست نخورده آبستن شده است و یك 

لحظه دیگر وضع حمل می کند به قدرى هراسان شد که گفت: 
اى کاش! پیش از این واقعه مرده بودم و از خاطره ها فراموش 
شــده بــودم. درســت در همیــن هنــگام از زیــر درخــت نخلــی 
خشــکیده صدایی آمد که: اى مریم! غمگیــن مباش! خدایت 
از زیر پایت چشمه آبی جارى ساخته است و این را نشانه لطف 

خود درباره تو قرار داده است.
اى مریم! شــاخه درخــت نخل را )که ســبز و بارور شــده اســت ( 
تکان ده تا رطب تــازه فرو افتد. ســپس از آن رطب تــازه بخور و 
گر پس از وضع حمل بدخواهان یهود  چشــمت روشــن باشــد. ا
زاییــدن و بچه دار شــدن تــو را بهانه کردنــد و دیدى کــه درباره 
آن ســؤال می کنند، به آنان بگو: من براى خدا نذر کرده ام روزه 

بگیرم، بنابراین با کسی سخن نمی گویم.
به دنبــال آن، مریم زایید و عیســی، نــوزاد زیباى خــود را پاك و 
کیزه و پیچیده در قنداق، در بغل گرفت و بــه میان قوم آمد،  پا
شــهرى که این ماجرا در آن به وقوع پیوســت، ناصــره، واقع در 
فلســطین بود که امروز هم هســت و بــه زادگاه حضرت عیســی 
معروف است. چون عیســی در ناصره  متولد شــد، او را عیساى 
ناصرى می گفتند و به همیــن علت هم پیروانــش را نصرانی یا 

نصارا می خوانند.
مریم که خود از اوالد یعقوب یعنی دودمان بنی اســرائیل و قوم 
یهود بود، همین که با آن کیفیت و حال و وضع، نوزاد را به بغل 
گرفته و به میان قــوم خــود آورد، گفتند: اى خواهر هــارون! نه 
پدرت مرد بدى بود و نه مادرت ســابقه بدکارى داشته است تو 
که دختر هستی این بچه را از کجا آورده اى؟ مریم با الهام غیبی 
اشــاره به نوزاد کرد که از خود وى جویا شوید. گفتند: چگونه با 

نوزادى که در گهواره )قنداق ( است سخن بگوییم؟
در همین لحظه عیساى نوزاد گفت: من بنده خدایم و )معانی 
( کتاب آسمانی به من داده شــده و خدا مرا پیغمبر نموده است 
و هــر جا باشــم پر برکــت قــرار داده و ســفارش کــرده اســت که تا 
زنــده ام نمازگــزارم و زکات بدهــم. و ســفارش کــرده اســت کــه 
نسبت به مادرم نیکوکار باشم و ستمگر و سنگدل نباشم. درود 
بر من روزى که متولد شدم و روزى که می میرم و روزى که زنده 

می شوم.
خداوند شــخصیت مریم را در آیه آخر ســوره تحریــم بدین گونه 
بازگــو می فرمایــد: مریم دختــر عمــران نمونــه کامل یك فــرد با 
ایمــان بــود. رحمــش پــاك و مــا روح خــود را در آن دمیدیــم. او 
ســخنان خداى خود و کتب او را تصدیق داشت و شخصًا نیز از 

بندگان فرمانبردار خداوند بود.    

در بیت المقدس 
اطاقکی در جای 
بلندی در اختیار 

مریم نهادند و 
زکریا به مراقبت از 
وی هّمت گماشت. 

با این که غذا و 
مایحتاج مریم به 
عهده زکریا بود، 
مع الوصف چند 

بار زکریا سر زده 
به دیدن مریم آمد 

و دید که غذای 
بهشتی در مقابل 

مریم نهاده اند و او 
مشغول خوردن آن 
است! زکریا گفت: 
ای مریم! این غذا 
را از کجا برای تو 

آورده اند؟ مریم 
گفت: آن را از 

جانب خدا آورده اند، 
خدا به هر کس 

بخواهد بی حساب 
روزی می دهد
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آیـت اهلل جـوادی آملـی در بخشـی از كتـاب »مفاتیـح الحیات«، بـه اهمیت تالش 
و كسـب و برخـی شـرایط آن از منظـر دیـن پرداختـه اسـت كـه گزیـده ای از ایـن 
سـخنان در ایـن نوشـتار می آیـد. ایشـان بـا بیـان این كـه، اسـالم، مـال و ثـروت و 
هرگونـه نعمـت مـادی را مایـه اسـتواری جامعـه و به مثابـه سـتون فقـرات جامعـه انسـانی 
می دانـد، بیـان داشـته: افـراد یـا گروهـی كـه فاقـد مال هسـتند، از آن جهت فقیرند كه سـتون 
فقـرات اقتصـادی آن هـا شکسـته و قـوام و مقاومـت ندارنـد، زیـرا فقیـر كسـی اسـت كـه مهـره 
كمرش شکسته و قدرت ایستادن و ایستادگی را از دست داده است. چنین فرد و جامعه ای 
اسـتقالل خـود را از دسـت می دهنـد. تحریـم اقتصادی برخی كشـورها از سـوی مسـتکبران 
جهانـی نیـز از این روسـت كه مردم تهیدسـت، قـدرت مقاومت ندارند، از همیـن رو قرآن كریم 
تی  

َ
ْمواَلُکـُم اّل

َ
بـه مـال اهمیـت داده و آن را مایـه و پایـه قـوام و قیـام انسـان ها دانسـته اسـت: »أ

َجَعـَل اهلُل َلُکـْم ِقیامـًا.« 

وی در کتــاب مفاتیــح الحیات، بــا اشــاره به این که اســالم 
کاملــی اســت، مرقــوم داشــته اســت: اســالم، دیــن  دیــن 
کاملــی اســت؛ چرا کــه هــم بــه آخــرت توجــه دارد و هــم به 
دنیا. و روایات نیز بیانگر این اســت کــه در دنیا برای آخرت 
خویش کار کن و داشتن اقتصاد جامع و سالم که زمینه ساز 
استقالل دینی اســت، می  تواند مصداق حسنه دنیا در برابر 
نیا َحَسَنًة وِفی األِخَرِة  نا ءاِتنا ِفی الّدُ حسنه آخرت باشــد: »َرّبَ

َحَسَنة.«
وی در بخــش ســوم کتــاب مفاتیــح الحیــات، بــه اهمیت 
تالش و کســب و برخی شــرایط آن از منظر دین اشاره کرده 
و آورده اســت: در روایتی، در نکوهش افرادی که برداشــت 
ــِق اهلَل یجَعل َلــُه َمخَرجــًا و یرُزقُه  ناصحیــح از آیۀ »وَمــن یّتَ
ِمن َحیــُث ال یحَتِســُب« داشــتند، چنیــن آمده اســت: امام 
صــادق)ع( می فرماید: چــون این آیه فــرود آمــد، گروهی از 
اصحاب رسول خدا)ص( با برداشتی نادرست از آیه، از کار 
دســت کشــیده، به عبادت و دعا پرداختند. چون این خبر 
بــه پیامبر)ص( رســید آن حضرت فرمود: من دشــمن دارم 
کسی را که دهانش را به دعا بگشــاید و بگوید: روزی ام ده، 

ولی کار و کسب را رها کند.
کــه  کســی  می فرمایــد:  خــدا)ص(  رســول  کــه  حالــی  در 
برای تأمیــن هزینــه زندگــی پــدر و مــادر و بی نیازی آنــان از 
مــردم و بــرای تأمین معــاش همســر و فرزنــدان و بی نیازی 
آنــان از مــردم و بــرای تأمیــن معــاش خــود و بی نیــازی از 
کــه بــرای  کســی  کارش در راه خداســت و  مــردم بکوشــد، 

مال اندوزی بکوشد کارش در راه شیطان است.
محمــد بــن منکــدر می گویــد: روزی یکــی از بــزرگان قریش 
)امام محمد بــن علی بن الحســین)ع(( را دیــدم که در پی 
کنــون اجل تو فرا  گر هم ا کســب مال دنیا بود. به او گفتم: ا
رســد چه می کنی؟ گفت: من در حال اطاعت خدا هســتم، 
زیرا به این وســیله نیاز خود و خانــواده ام را تأمین می کنم و 

از تو و مردم بی نیاز می شوم.
آیت اهلل جــوادی آملی، در بخــش دیگری از ایــن اثر نفیس 
ک ترین کســب ها، آورده اســت: رسول خدا)ص(  در بارۀ پا
ک باشــد چنیــن دعــا  دربــاره مؤمنــی کــه در پــی کســب پــا
کیزه کســب کند؛  کردند: خــدا رحمت کنــد مؤمنــی را کــه پا
همچنین می فرماید: بهترین کسب ها، کسب دست کارگر 
گــر درســت و خیرخواهانــه باشــد. نیــز می فرمایــد:  اســت؛ ا
کیزه تریــن مالی که انســان صرف می کند، آن اســت که از  پا

دسترنج خودش باشد.
همچنیــن آن وجود مقــدس در مورد زمان مناســب کســب 
کار پرداختــن برکــت آور اســت  می فرماینــد: بامــدادان بــه 
بیفزایــد؛ همچنیــن  را  روزی  به ویــژه  نعمت هــا،  و همــه 
می فرمایــد: صبحگاهان در پــی نیازمندی هایتــان بروید؛ 
چرا که آســان بــه دســت می آیــد... و خیــر را نــزد خوبرویان 

بجویید.
ایشــان در رابطه با شــرایط کســب حالل و آثار کســب حالل 
به احادیثی از رسول عالمیان)ص( پرداخته و آورده است: 
رســول خدا)ص( می فرماید: هرکــس ]در داد و ســتد[ چهار 
ک باشــد: هنــگام خرید عیب  چیز را رعایت کند کســبش پا

از مردم بی نیاز باش
آیت اهلل جوادی آملی
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نگذارد، هنگام فروش نســتاید، فریب ندهد و در میان داد 
و ستد سوگند یاد نکند.

مالــی  حــرام  راه  از  کــه  کســی  فرمــود:  رســول خــدا)ص( 
کســب کند، خــدا صدقــه، بــرده آزاد کــردن، حج و عمــره او 
را نمی پذیــرد. مــردی از رســول خــدا)ص( تقاضــا کــرد تا از 
خدا بخواهــد دعایــش پذیرفته شــود. آن حضــرت فرمود: 
گر خواســتی دعای تو مســتجاب شــود )هرچند به وســیله  ا
ک و حالل کن. رسول  دعای پیامبر)ص(( کسب خود را پا
خدا)ص( می فرماید: هر کس از راه حالل کسب کند و با آن 
خویشــتن را از مردم بی نیاز و خانواده و فرزندانش را تأمین 

کند، روز قیامت با پیامبران و صدیقان محشور گردد.
وی در پایــان ایــن بخــش، آثــار درآمدهــای فاســد را مــورد 
خــدا)ص(  رســول  می کنــد:  مرقــوم  و  داده  قــرار  بررســی 
می فرماید: ... پس از من هرگاه کم فروشی شود، خدا مردم 

را به قحطی و کمبود گرفتار سازد.
امام باقــر)ع( می فرماید: مالــی کــه از راه دروغ، ربا، خیانت 
و دزدی به دســت آید، صــرف آن بــرای زکات، صدقه، حج 
و عمــره پذیرفتــه نمی شــود. کســب حــرام، موجــوب ورود 
خ: رســول خــدا)ص( می فرمایــد: آن که راه کســب  بــه دوز
]حالل و حرام آن[ برایش مهم نباشد، برای خدا ]نیز[ مهم 

خ درآورد. نیست که از کجا او را به دوز
کید بــر تضمیــن روزی  ایشــان مرقوم داشــتند: اســالم بــا تأ
بنــدگان از ســوی خــدای متعــال، ســعی و تــالش را توصیه 
کرده و در قرآن می فرماید: »وَان َلیَس ِلاِلنســاِن ِااّل ماَســعی؛ 
انسان جز محصول کوشش خویش مالك چیزی نیست.«

در بســیاری از روایــات از کار و تــالش بــرای روزی حــالل به 
عبــادت برتــر تعبیــر شــده اســت؛ امیرمؤمنــان)ع( آن را از 
ســحرخیزی در راه خــدا کمتــر ندانســته و امام رضــا)ع( نیز 
اجــرش را بیــش از جهــاد در راه خــدا دانســته و در حدیثــی 
رســول  اســت.  شــده  معرفــی  عبــادت  دهــم  ُنــه  قدســی 
خدا)ص( می فرماید: کسی که بر اثر خستگی از کار و تالش 
به خــواب رود، آمرزیده شــود و می فرماید: کســی کــه برای 
کســب روزی خود و خانواده اش مســافرت کند، روز قیامت 

در سایه عرش خداست.

      کارگریسیرهانبیاوامامان
ایشان با اشاره به سرگذشــت برخی از انبیا و امامان)علیهم 
الســالم(، کارگری را ســیرۀ ایشــان معرفی کــرده و آورده اند: 
پیامبر)ص( فرمود: هیچ کس غذایــی بهتر از غذای فراهم 
آمده از کار خویش نخورد و داود پیامبر)ع( از دسترنج خود 

می خورد.
امیرمؤمنــان)ع( می فرمایــد: خــدای عّزوجــّل بــه داود)ع( 
وحی فرمــود کــه تو بنــده خوبــی هســتی به شــرط آن کــه از 
کنــی.  کار  بیت المــال ارتــزاق نکنــی و بــا دســتان خویــش 
داود)ع( چهل روز گریســت؛ آن گاه خدا به آهن وحی فرمود 
که برای بنده ام داود نرم شــو. آهــن به فرمان خــدا برای او 
نرم شــد و داود)ع( هــر روز زرهــی می ســاخت و آن را به هزار 
درهــم می فروخت و از بیت المال بی نیاز شــد. شــخصی به 
امــام صــادق)ع( عرض کــرد: مــن نمی توانــم با دســتم کار 

کنون محــروم و محتاج هســتم. آن حضرت  کنــم و راه تجارت را نیــز به خوبی نمی دانــم و ا
فرمود: کارگری کن و بر سر خود بار ببر تا از مردم بی نیاز شوی.

امام صادق)ع( فرمــود: امیر مؤمنــان)ع( هیزم جمع می کرد و آب از چاه می کشــید و شــخم 
می زد و از دست رنج خود هزار برده آزاد کرد و به جاروکردن خانه می پرداخت و فاطمه)س( 
نیــز بــا دســتانش گنــدم را آرد و آن را خمیــر می کــرد و نــان می پخــت. حســن بــن علــی بــن 
أبی حمزه از پــدرش نقل می کند که گفت: امام موســی کاظــم)ع( را دیدم کــه در زمین خود 
کار می کــرد و پاهای او غرق عرق شــده بود. گفتم: فدایت شــوم! کارگــران کجایند؟ فرمود: 
ای علی! کســانی با دســت خــود در زمیــن خویــش کار کردند کــه از من و پــدرم برتــر بودند. 
گفتم: کدام کسان؟ فرمود: رســول خدا)ص( و امیرمؤمنان)ع( و همه پدرانم با دست خود 

کار می کردند و این سیره انبیا، رسوالن و صالحان است.

تنبلیوکمهمتی       پرهیزاز
آیت اهلل العظمی جوادی آملی در ادامه به پرهیز از تنبلی و کم همتی از منظر اسالم پرداخته 
و خاطرنشــان کردند: امام صادق)ع( به برخی از فرزندانش می فرماید: از دو خصلت تنبلی 
و بی حوصلگی )بیقــراری( بپرهیز که ایــن دو مانع بهره گیــری تو از دنیا و آخرت می شــوند. 
همچنین آن امــام همام می فرماید: سســت نباش تا آن کــه تو را می شناســد تحقیرت نکند 
و می فرماید: ســربار مردم نباشــید و باز می فرماید: منفورترین مردم نزد خدا کســی است که 
شــب خواب و روز بیکار باشــد. امــام کاظم)ع( هــم می فرماید: خــدا بنده پرخــواب بی کار را 

دشمن می دارد.
ابن عباس گوید: رسول خدا)ص( هرگاه کســی را می دید و از او خوشش می آمد می پرسید: 
گــر می گفتند: نه، می فرمود: از چشــمم افتاد. پرســیدند: چرا ای رســول  آیا حرفه ای دارد؟ ا
خدا؟ فرمــود: چون هــرگاه مؤمــن دارای حرفه ای نباشــد، بــه ناچــار از دینش بــرای تأمین 

زندگی اش بهره می برد ]دین فروشی می کند[.

      سحرخیزی
ح اهمیت کار و تالش و دوری از تنبلی و کم همتی، بــه نقل از روایات اهل  ایشــان ضمن طر
بیت علیهم الســالم، ســحرخیزی را ســبب افزایــش روزی دانســتند و اشــاره کردند: رســول 
خدا)ص( می فرماید: سحرخیزی مبارك است و همه نعمت ها، به ویژه روزی را می افزاید. 
امیرمؤمنــان)ع( می فرمایــد: صبــح زود در پــی روزی رفتــن، روزی را افــزون می کنــد؛ نیــز 
می فرمایــد: هیچ ســحرخیزی در راه خدا برتر از ســحرخیزی بــرای تأمین معــاش فرزندان و 

خانواده نیست.
امام صــادق)ع( می فرمایــد: جدیت و تــالش کنید! هــرگاه نماز صبــح  گزاردید و بازگشــتید، 
صبحگاهان در پی روزی روید و کســب حالل کنید، چرا که خــدای عّزوجّل روزی تان دهد 
و یاری تان رســاند؛ همچنیــن آن حضــرت می فرماید: امام ســجاد)ع( هنــگام صبح در پی 
روزی بیرون می رفت. پرسیدند: ای فرزند رســول خدا کجا می روی؟ فرمود: برای پذیرش 
صدقه برای خانواده ام. پرســیدند: آیا بــرای خانواده ات صدقه می پذیــری؟ فرمود: هر که 

کسب حالل کند، صدقه عایله خود را از خدا می پذیرد و به آنان می رساند.

      لزومکسبروزیحالل
اســتاد برجســتۀ اخالق حــوزۀ علمیه در ادامــه، لزوم کســب حــالل و فضیلت آن را به رشــتۀ 
تحریــر درآورده و مرقوم داشــته اند: رســول خــدا)ص( می فرماید: کســب حالل بر هــر مرد و 
زن مســلمانی واجب اســت؛ همچنیــن می فرمایــد: عبــادت ده جزء دارد کــه ُنه جــزء آن در 
کســب حالل اســت و نیز می فرمایــد: تحمــل ســختی در راه کســب حــالل بــرای زن و فرزند 

پرده نشین، نزد خدا از یک سال ضربت پیوسته شمشیر در رکاب امام عادل برتر است.
به فرمــوده امــام صــادق)ع(: امیرمؤمنان)ع( در شــدت گرمــا در روز برای انجــام کارهایش 
از خانه بیــرون می رفت و با این کــه خدمتکارانی برای رفع نیاز داشــت، می خواســت خدا او 
را در حالی ببیند که بــرای درآمد حــالل، خود را به زحمت افکنده اســت. رســول خدا)ص( 
می فرماید: کســی که در راه کســب روزی حالل برای خانواده اش بکوشــد ماننــد مجاهد در 

راه خداست.
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بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع سـبک خریـد و مصـرف كاال كـه رهبـر انقـالب بارهـا 
بـه آن اشـاره كرده انـد، پایـگاه اطالع رسـانی KHAMENEI.IR بـه پرسـش های 
شـرعی دربـاره  »احـکام خریـد و مصـرف، تولیـد و فـروش كاال« مطابـق بـا فتـاوای 
حضـرت  آیـت اهلل  العظمـی خامنـه ای مدظلـه العالـی پاسـخ داده اسـت. بـه همیـن منظـور 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین فالح زاده، عضو دفتر استفتائات حضرت آیت اهلل 
 العظمـی خامنـه ای و رئیـس مركـز موضوع شناسـی احـکام فقهـی، بـه پرتکرارتریـن سـؤاالت 

مطابـق بـا فتـاوای معظم لـه پاسـخ داده اسـت.  

کاالیــی را غیرایرانی می داننــد، اما اجمــااًل بســیاری از کاالها در 
داخل تولید می شــوند که مواد اولیه  یا اجزایش خارجی اســت؛ 
و در این جــا طبــق مقــررات بــا مجــوز قانونــی مونتــاژ و عرضــه 
می شــوند، نمی تــوان گفــت کــه ایــن کاالهــا خارجی هســتند، 
گرچــه در این مــوارد هــم خریــد کاالیی کــه صددرصــد داخلی  ا
کرده انــد و  اســت، یعنــی متخصصــان داخلــی آن را طراحــی 
می سازند بهتر است و این کار به اقتصاد کشور کمک بیشتری 

می کند.

    خریدبرخیمحصوالتتولیدداخلبه
دلیلپایینبودنکیفیتشان،باعثخسارت

خریدارمیگردد؛ایندرحالیاستکهخرید
نمونههایخارجیآنهاباعثایجادامنیتبیشتر

اینصورتخرید مصرفکنندگانمیشود.آیادر
کاالیخارجیجایزاست؟

به تولیدکننــدگان داخلی توصیه می شــود که کیفیــت کاالها را 
باالتــر ببرند، ولی بخشــی از این حرف ها تبلیغات ســوء اســت، 
یعنــی این گونه نیســت کــه کیفیــت کاالهــای  ایرانی همیشــه 
پایین تر باشــد، حتی در برخی مــوارد باالتر اســت و بعضی افراد 
همان کاالهای ایرانی را با برند خارجی می فروشند، تنها به این 
خاطر که بعضی افــراد نگاه بهتری به کاالی خارجــی دارند؛ اما 
این مســئله واقعیت ندارد و توهم بی جایی است. اما بر فرض 
این کــه کاالی داخلی واقعًا کیفیت نداشــت و خریــد آن موجب 
خســارت خریــدار شــود، در این جــا تولیدکننــده ضامــن اســت 
و مســئولیت شــرعی دارد؛ در این جــا کســی نمی گویــد که شــما 
حتمــًا بروید کاالیــی را که کیفیت نــدارد خریــداری کنید، بلکه 
گر مشــابه داخلی خوبــی دارد، شــما آن مشــابه داخلــی بهتر را  ا
خریــداری کنید تا آن کســی کــه تولیدکننــده کاالی کم کیفیت 
اســت بفهمد و ســعی کند کیفیت کاالی خود را ارتقا دهد. این 

کار یک نمونه نهی از منکر است.

فروشندهغیرمسلمانچهحکمیدارد؟     خریداز
فروشنده فروشندهمسلمانبرخریداز آیاخریداز

غیرمسلمانارجحیتدارد؟
در این جا دو بحث وجود دارد؛ یک بحث این که غیرمسلمانی در 
داخل کشور اسالمی مثاًل داخل کشور خودمان فروشگاهی دارد، 
وقتی ما از او خرید می کنیم، این کمک به غیرمسلمانان، کمک 
به دشــمنان ما نیســت و اقتصاد کشــور هم لطمه نمی خــورد، در 
این جا اشــکالی ندارد، زیرا از هموطنمان کاالیــی ایرانی یا کاالی 
خارجــی مجــازی را خریــداری کرده ایــم. منعی هــم از نظر فقهی 
در کار نیســت. اما یک وقت اســت که مــا از باب امر بــه معروف از 
مســلمان خرید می کنیم تا غیرمســلمان تشویق شــود و به اسالم 
تمایل پیدا کند که این بحث دیگری اســت. امــا به خودی خود 
گــر از یــک فروشــنده غیرمســلمان کــه داخــل کشــورمان کاالی  ا

ایرانی یا خارجی مجاز می فروشد خرید کنیم اشکالی ندارد.

لباس چیست؟اگراینکاال     حکمکلیقاچاقکاال
باشد،آیامیتوانباآننمازخواند؟

هر چیــزی را که قانــون قاچــاق دانســته، خریــد و فــروش آن از 

    آیاسخنانحضرتآقادربارهخریدکاالیداخلیبهمعنایفتوایحرمت
خریدجنسخارجیدرصورتوجودمشابهداخلیاستیااینکهصرفًایک

توصیهاست؟یااینکهحکمحکومتیاست؟درهرصورتچهنسبتیبانظرات
دیگرمراجعتقلیددارد؟

گر کســی یــک مــورد کاالی  گرچــه این جــا نمی توانیــم بگوییــم که ایــن فتوای شــرعی اســت و ا ا
خارجی خریده و بخواهد اســتفاده کند، او مرتکب کار حرام و گناه شــده اســت، امــا از طرف دیگر 
هم نمی توانیم این ســخنان را یک توصیه ســاده تلقی کنیم. ایشان در بیاناتشــان تعبیر »باید« 
داشــتند اما »باید« به معنای حرمت فقهی نیســت. ولی به هر حال همه کسانی که نظر حضرت 
آقا برایشــان محترم اســت یا بــه کشورشــان و تقویت اقتصاد کشورشــان عالقــه دارند، بــه دنبال 
پیشــرفت کشورشــان هســتند، به این توصیه گوش دهند. فرقی هم نمی کند که این افراد مقلد 
مراجع دیگر باشند یا مقلد حضرت آقا. به هر حال مجتهد جامع الشرایطی که رهبری جامعه را بر 
گاه هستند، یک توصیه ای  عهده دارند و بر قله اداره  کشــور قرار دارند و از مسائل کشور به خوبی آ

گر پیشرفت کشورشان را می خواهند باید به این توصیه گوش دهند. به مردم می کنند و مردم ا

درخارجازکشور کاالیایرانیدقیقًاچیست؟اگراجزاییککاال از     منظور
راایرانینامید؟ ماسرهممیشود،میتوانآنکاال تولیدشدهوفقطدرکشور

مصرفکاالییکهمشابهایرانیندارد،چهحکمیدارد؟
هر چند این ســؤال را باید از اهل فــن، بازار و تولیدکنندگان پرســید که چــه کاالیــی را ایرانی و چه 

منصف باشید

احکام خرید و مصرف، تولید و فروش کاال
مطابق با فتاوای رهبر معظم انقالب
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نظــر شــرعی حــرام اســت و اســتفاده از آن جایز نیســت. به طور 
کلــی کاالی قاچــاق بــه دو دســته تقســیم می شــود: یــک وقت 
هم اصل آن کاال ممنــوع قانونی بوده و هم از نظر شــرعی حرام 
اســت، اما یک وقــت آن کاال ممنوع شــرعی یا قانونی نیســت، 
ولی تشــریفات گمرکی برای ورود آن طی نشــده اســت و کســی 
جنــس قاچــاق مــی آورد. در این جــا خریــد چنیــن کاالیــی کــه 
بدانیم قاچاق است و کار ما کمک به قاچاقچی و قانون شکن 

می شود، اشکال دارد.
گر ایــن کار کمک بــه او نباشــد و اصل ایــن کاال هم ممنوع  اما ا
شــرعی یا قانونــی نباشــد، خرید و فروشــش اشــکالی نــدارد. در 
صورتی هــم که شــک داریــم کاالیی را کــه می فروشــند قاچاق 
اســت یا نه، خریــدش مشــکلی نــدارد، ولــی در این گونــه موارد 
کــه  کاالی قاچــاق لباســی اســت  گــر  احتیــاط خــوب اســت. ا
پوشــیدنش غیرقانونی نبوده و از نظر شرعی هم حرام نیست، 
ولی به صورت قاچاق وارد کشــور شــده و فرد نادانســته خریده 
گر بپوشــد و با آن نماز بخواند، نماز خواندن با آن  اســت، حال ا

اشکال ندارد، با این شرط که تبلیغ کاالی قاچاق نباشد.

    آیاخریدازدستفروشانیاافرادیکهاهل
را تخلفدرمعاملههستندحراماست؟اگرکاال

خریدهباشیمچهبایدکرد؟
کار می کنــد، بــه قانون شــکن  گــر دســت فروش غیرقانونــی  ا
نباید کمــک کــرد و از او نبایــد خرید کنیــم. همیــن کار خودش 
نهی از منکر اســت. در مرحلــه  اول امر به معــروف و نهی از منکر 
گفته شــده ترک مراوده کنید؛ ترک مــراوده یک مصداقش هم 
نخریــدن از افــراد متخلف اســت، حــاال متخلف یــا گرانفروش 
اســت یا اهل ربا و احتــکار اســت یا اهــل خدعه و فریب و قســم 
دروغ اســت، یا این کــه غیرقانونــی کار می کند، یعنــی در جایی 
گر کار او غیرقانونی  که نباید کاالیی بفروشــد، کاال می فروشــد؛ ا
گر کاالیی کــه از نظر قانون  اســت، ما نباید از او خرید کنیم. اما ا
کشور فروشش ممنوع نیســت، ولی در جایی به فروش رسیده 
که غیرقانونــی اســت و االن خریده شــده اســت، اســتفاده از آن 

اشکالی ندارد.

استچنددرصدسودروی     فروشندهمجاز
راخریداریکردهیاخدماتموردارائه قیمتیکهکاال

خودبکشدوآنهارابفروشد؟ایندرصدبایدعالوه
برهزینههاباشد؟یااینکهبدونلحاظهزینهها؟

گاهی بر اثر تحریم ها افراد ســودجویی بازار را متشنج می کنند ، 
برخــی از کاالهــا گــران می شــود و متدینیــن ســؤال می کنند که 
گر بخواهیم االن آن را با  کاالیی را به قیمتی خریداری کردیم، ا
مثاًل 10 درصد سود مشخص شــده بفروشیم، دیگر نمی توانیم 
نمونه آن کاال را بخریم و متضرر می شویم. این سؤالی است که 

می پرسند.
جواب این اســت که به قیمــت متعارف بــازار بفروشــید، نه به 
قیمتی که با موج ایجاد شده است. قیمت متعارف بازار ممکن 
ج از انصاف  اســت گران تر از قبل هم باشــد، اما به اصطالح خار
نیســت و اجحاف به مشتری نمی شــود. با این شرایط اشکالی 
نــدارد و می توانــد بــه قیمــت متعــارف بــازار بفروشــد. حــاال آن 

ک همیشگی برای همه کاالها نیســت. گاهی وقت ها ممکن  درصد سود مشخص شــده هم مال
است افراد به درصد کمتری قانع باشند یا نباشند و درصد باالتری بخواهند، مثاًل به خاطر این که 
کاالیی هزینه باالتری داشته مثل هزینه  حمل و نقل، نگهداری یا انبارداری یا امثال این ها. پس 

قاعده  کلی این است که قیمت متعارف بازار مراعات شود.

    اگرشخصیکاالیمعیوبیراخریداریکند،سپسآنرامرمتکند
بهطوریکهعیبآنپوشاندهشودوبعدبفروشد،حکمآنچیست؟

گر عیب آن کاال را مرمت کرده و عیب به طور کامل از بین رفته است - حال ممکن است مقداری  ا
جزئی باقی مانده باشــد کــه تأثیــری در رغبت افــراد ندارد - اشــکالی نــدارد. چون در فــروش کاال 
گر خریدار آن عیب را بفهمــد، آن کاال را نمی خرد یا به این قیمت  گر کاال عیبی دارد که ا می گویند ا
نمی خرد، اصطالحًا می گویند آن عیــب در رغبت افراد تأثیر دارد، در این جا فروشــنده باید خریدار 
گر فروشــنده عیب پوشــی  کــرد، مثاًل عیــب را مرمت جزئی کــرده، حاال  گاه کند. اما ا را از آن عیــب آ
می خواهد آن را به قیمت کاالی ســالم بفروشد و مشــتری هم اصاًل متوجه آن عیب نمی شود، در 
گر فروشنده عیب را  این جا اشکال دارد و جایز نیست و حتمًا باید آن عیب به خریدار گفته شود. ا

به خریدار نگفت و خریدار بعدًا متوجه شد، اختیار فسخ معامله را دارد.

اینجانبدرمغازهامکاالیتولیدایرانراکهبرندخارجیداردمیفروشم.آیا
اینکارجایزاست؟

به اشــتباه انداختن مردم که یک دروغ عملی است، حرام اســت. ممکن است برخی بگویند این 
گر  عرف بازار اســت و همه می دانند. در جواب باید گفت این گونه نیســت که همــه بدانند، اصاًل ا
همه می دانند، دیگر این کار چه فایده ای دارد؟ پس معلوم می شــود که بســیاری نمی دانند و به 
گر کســی چیزی را بنویســد، یا برندی  اشــتباه می افتند. دروغ که حتمًا نباید از زبان صادر شــود، ا
بزند، یا کاری انجام دهــد که حکایت از مطلــب غیرواقعی کنــد و طرف مقابل به اشــتباه بیفتد، 
گر مشتری متوجه شود برندی که روی کاال بوده واقعیت ندارد حق فسخ معامله را  کذب است و ا
گر کاالی داخلی را برند خارجی بزنند و افراد به اشتباه بیفتند و تصور کنند این کاال  دارد. بنابراین ا
خارجی است، این کار حرام اســت. بیایید کاالهای خودمان را تبلیغ و ترویج کنید تا مردم رغبت 
بیشــتری به آن ها پیدا کنند. به مردم اعالم کنید این کاالی ایرانی اســت، ببرید اســتفاده کنید، 
مقایســه کنید و به اهل فن نشــان دهید، تا ببینید کیفیتش کمتر از خارجی نیســت، بلکه بیشتر 

هم هست؛ نه این که یک گناه کبیره مرتکب شوید.

آیافقطخریدجنسخارجیاشکالدارد؟یعنیآیافروشجنسخارجیدر
مغازهبالاشکالاست؟

آن چیزی که توصیــه حضرت آقا بوده این اســت که افراد ســعی کننــد کاالهای ســاخت داخل را 
اســتفاده کننــد. این که شــما می گویید مــن کاالی خارجــی را بفروشــم، خب شــما کاالی خارجی 
را از کجــا آورده اید؟ حتمــًا خریده اید دیگــر. پس با ایــن کار خــود از آن توصیه خریــد کاالی ایرانی 
تخطی کرده اید. بنابراین به طور کلی استفاده از کاالهای داخلی توصیه  حضرت آقا بوده است، 
حاال ممکن است در قالب خرید و فروش باشــد یا در قالب استعمال؛ مثاًل فرد لباسی را می پوشد یا 

وسیله نقلیه ای را سوار می شود و امثال این ها.

نهایتارزانشدن آیااگرتولیدکنندهبرایکاهشقیمتتمامشدهودر
مواداولیهنامرغوباستفادهکنداشکالدارد؟ محصولاز

گر کاالیی که تولید می شود مثمرثمر نیست و نمی شود از آن استفاده کرد و در این صورت خریدار  ا
متضرر می شــود یا خســارت می بیند، ایــن کار قطعــًا جایز نیســت و حرام اســت. مثاًل کاال وســیله  
نقلیه ای اســت که به دلیل اســتفاده مواد نامرغــوب در تولیــد آن، حادثه بــه بار مــی آورد یا اجاق 
گر آن طور نیست که استفاده او از  گازی است که موجب حادثه می شود. این کار حرام اســت. اما ا
گر اجناس مرغوب به کار  موادی که مرغوبیت کافی را ندارد منجر به خسارت خریدار شود، ولی ا
کش کمتر است؛  ببرد، استفاده  بهتری از آن کاال می شــود یا طول عمرش بیشتر می شود و استهال
از این جهت ممکن اســت کاالها به درجه یک یا دو یا سه تقسیم شــوند و افراد در حد توان و مورد 

استفاده شان آن ها را خریداری کنند.    
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نخــل، خرمــا بــراى او تهیه کــرد و نیــز در کنــار محرابش 
غذاهــاى بهشــتی یــا میوه هایــی کــه در آن فصــل وجود 

نداشت فراهم می شد.
گــر مشــیت الهیــه بــر حیــات کســی تعلق  بــر ایــن پایــه، ا
گیــرد، اســباب حیــات او را حتــی در اتــاق دربســته یــا 
در زنــدان و غــارى کــه کســی در آن راه نمی یابــد فراهــم 
می ســازد و همان گونه که فرشــته مــرگ می توانــد از این 
موانع عبور کند، فرشــته اى که اســباب حیــات را فراهم 
ســازد نیــز می توانــد از آن عبــور کنــد. بســیار دیده ایــم یا 
شــنیده ایم که در زلزله هــاى خطرناك، افــرادى را بعد از 
یك هفته یــا بیشــتر و حتی بچه هــاى کوچکــی را زنده از 
زیــر آوار درآورده انــد. در حالی کــه طبق موازیــن عادى، 
نه هواى کافــی براى زنــده ماندن داشــته اند و نــه غذا. 
بــه تعبیــر دیگــر، رزق دوگونــه اســت: رزق حتمــی و رزق 
غیــر حتمــی. یــا رزق مقســوم و رزق غیــر مقســوم؛ رزق 
حتمی روزى اى اســت که انســان بخواهد یا نخواهد به 
او می رســد. جنین که در شــکم مادر زنده است، خداوند 
رزق حتمی به او می دهــد، چه بخواهد و چــه نخواهد و 
گر قادر به تالش باشــد، تالش او هیچ گونه تأثیرى  حتی ا
ندارد. اما روزى غیر حتمی چیزى اســت که انســان باید 
گر تالش  براى به دســت آوردن آن به کوشــش برخیزد. ا
گر تنبلی کند به آن نخواهد رســد،  کند به آن می رســد و ا
از ایــن رو در روایتــی می خوانیــم: کســی کــه در خانه اش 
کار نکنــد و بگویــد: خــدا روزى رســان اســت،  بنشــیند و 
دعایش مســتجاب نمی شــود و بــه او گفته می شــود: آیا 
من به تو دســتور ندادم برخیزى و براى به دست آوردن 

روزى تالش کنی؟

در حکمــت 356 نهج البالغــه آمده اســت که از امــام)ع( پرســیدند: »َلْو ُســّدَ َعَلــی َرُجٍل 
گر  َجُله. ا

َ
ِتیــِه أ

ْ
ِتیِه ِرْزُقــُه؟ َفَقاَل)ع(: ِمــْن َحْیُث َیأ

ْ
ْیــَن َکاَن َیأ

َ
أ َباُب َبْیِتــِه َو ُتِرَك ِفیِه، ِمــن ْ

دِر خانــه کســی را بــه روى او ببندنــد و در همان جــا محبــوس گــردد، از کجــا روزى اش 
می رســد؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: از همان جا که اجل به ســراغ او می آید!« امام)ع( در 
این گفتار حکیمانه در برابر ســؤال پیچیده اى جواب پیچیده اى بیان فرموده اســت. 
در این جا ســؤالی اســت کــه ابــن ابــی الحدیــد آن را در آغــاز تفســیرى که بــر ایــن گفتار 
شــریف دارد ذکر کرده اســت و آن این که بســیار دیده شــده افرادى را در زنــدان یا خانه 
یا غارى محبــوس کرده اند و از گرســنگی مرده انــد، بنابراین چگونه پاســخ امام)ع( در 
این ا قابل قبول اســت؟ به تعبیر دیگر، مرگ، فناســت و فنــا بر اثر اســبابش که از جمله 
آن عدم تغذیه اســت حاصــل می شــود، بنابرایــن نمی تــوان آن را با حیات که ســببش 

رزق و روزى است قیاس کرد.
در پاســخ این مطلــب همــه شــارحان و از جمله ابــن ابــی الحدیــد تقریبــًا راه واحدى را 
برگزیده اند و آن این که این سخن مربوط به جایی اســت که اراده و مشیت الهیه تعلق 
گرفته باشد کســی زنده بماند و در این حال خداوند از طرق ممکن اسباب ادامه حیات 
او را فراهــم می کنــد؛ مثاًل خدا می خواســت اصحــاب کهف ســیصد و نه ســال در خواب 
باشــند و زنــده بمانند و قطعــًا در ایــن مّدت نیــاز به تغذیــه داشــته اند؛ ولــی امدادهاى 
الهی به نحــوى آن ا را تغذیه می کرد و زنده نگاه می داشــت. یا این که خدا می خواســت 
یونــس)ع( در شــکم ماهی چهــل روز )بنابــر قولی( زنــده بمانــد، از این رو اســباب آن را 
براى او فراهم ســاخت. در داســتان مریم)س( می خوانیم که خدا از درخت خشــکیده 

غم رزق مخور
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

تفسیر دو حکمت از نهج البالغه 
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شعرا نیز هر دو قســم روزى را در اشــعار خود آورده اند؛ در 
مورد قســم اّول، شــاعرى می گویــد:از مــرگ میاندیش و 

غم رزق مخور/ کاین هر دو به وقت خویش ناچار رسد
کــه نیــاز بــه تــالش وکوشــش  در مــورد قســم دوم روزى 
دارد، صائــب تبریــزى می گویــد: چــون شــیر مــادر اســت 
کوشــش تــو بــه جــاى  گرچــه رزق/ ایــن جهــد و  مهیــا ا

مکیدن است

    رزقوروزىافراد
کیــد  در آیــات قــرآن و روایــات اســالمی بــر ایــن معنــا تأ
شــده اســت که خدا براى هــر موجــودى رزق و روزى اى 
معیــن کــرده کــه بــه او می رســد؛ در آیــه 6 ســوره »هود« 
می خوانیــم: هیــچ جنبنــده اى در زمیــن نیســت، مگــر 
این کــه روزى او بــر خداســت! او قــرارگاه و محــل نقــل و 

انتقالش را می داند.
در حدیثــی از پیامبر گرامی اســالم)ص( می خوانیم: اى 
گر انســان از رزق و روزى اش بگریــزد، همان گونه  ابوذر ا
گریــزان اســت، روزى بــه ســراغش می آیــد  کــه از مــرگ 
همان گونــه کــه )روزى( مــرگ بــه ســراغ او خواهــد آمد. 
امثــال این روایــت در منابــع روایی فراوان اســت. هدف 
از ایــن تعبیــرات و آن کــه دســتور داده شــده انســان باید 
بــراى بــه دســت آوردن روزى کوشــش کنــد، این اســت 
کــه از حــرص زدن بپرهیــزد و بــه زندگــی معقولــی قانــع 
باشــد تــا آلــوده حــرام نگــردد و میــدان را بــراى دیگــران 
نیــز بــاز بگــذارد، از ایــن رو در حکمــت 379 امیرمؤمنان 
علــی بــن ابــی طالــب)ع( روزى را بــه دوگونــه تقســیم 
می کنــد: یك گونــه آن روزى که در طلب انســان اســت و 
یك گونــه روزى اى که انســان آن را طلــب می کند، حتی 
گر بــه ســراغش نــرود روزى بــه ســراغ او می آید. ســپس  ا
می افزایــد: بنابرایــن فکر فردا را بــر فکر امــروزت تحمیل 
نکــن و زیــاد بــراى بــه دســت آوردن روزى بیشــتر تالش 

آمیخته با حرص نداشته باش.
امام صــادق)ع( نیــز می فرمایــد: بایــد تالش تو بــراى به 
کــه سســتی  دســت آوردن روزى فراتــر از افــرادى باشــد 
می کننــد و ضایــع می ســازند و کمتــر از کســانی باشــد کــه 

حرص می زنند و آز و طمع بر آن ها غالب است.

    دوگونهروزى
در حکمــت 379 نهج البالغــه ایــن گونه آمده اســت که 
ْزُق ِرْزَقــاِن: ِرْزٌق  امام علــی)ع( فرمــود: »َیــا اْبــَن آَدَم، الــّرِ
َتاَك؛ َفاَل َتْحِمْل َهّمَ 

َ
ِتــِه أ

ْ
َلْم َتأ َیْطُلُبَك، َفِإن ْ َتْطُلُبُه، َو ِرْزق ٌ

 َیْوم َعَلــی َما ِفیِه؛ َفِإْن 
ُ

َســَنِتَك َعَلی َهّمِ َیْوِمَك! َکَفاَك ُکّل
ــَنُة ِمْن ُعُمــِرَك َفــِإّنَ اهلَل َتَعاَلی َســُیْؤِتیَك ِفی ُکّلِ  َتُکِن الّسَ
ــَنُة ِمــْن ُعُمِرَك  َغد َجِدید َما َقَســَم َلــَك; َو ِإْن َلــْم َتُکِن الّسَ
َفَما َتْصَنــُع ِباْلَهّمِ ِفَیما َلْیــَس َلَك؛ َوَلْن َیْســِبَقَك ِإَلی ِرْزِقَك 
َطاِلٌب َوَلْن َیْغِلَبَك َعَلْیــِه َغاِلٌب، َو َلْن ُیْبِطــیَء َعْنَك َما َقْد 
َر َلَك.« اى فرزنــد آدم! روزى دو گونه اســت؛ یکی آن  ُقّدِ
روزى که تو بــه دنبالش می روى و دیگــرى آن روزى که 
گــر بــه دنبالش نــروى بــاز هم به  به دنبــال تــو می آید و ا

ســراغ تو خواهد آمد. بنابراین غــم و اندوه تمام ســال را 
بر هــّم و غّم امــروزت اضافه مکــن. غم هــر روز براى آن 
گر در تمام ســال زنده بمانی و جزو عمر  روز کافی است. ا
تو باشــد، خداونــد هــر روز آنچــه از روزى براى تــو معین 
گر تمام آن ســال جــزو عمر  کرده اســت به تــو می دهــد و ا
تو نباشــد، چرا غم و انــدوه چیزى را بخــورى که مربوط 
به تــو نیســت؟ )بــدان( هیچ کس پیــش از تــو نمی تواند 
روزى تــو را دریافــت کنــد و یــا آن را از دســت تــو بیــرون 
ببــرد و آنچــه براى تــو مقدر شــده اســت بــدون تأخیر به 

تو می رسد.
همان گونــه کــه مرحــوم ســید رضــی در ذیــل ایــن کالم 
کلمــات  در  قبــاًل  کالم  ایــن  از  بخشــی  آورده  نورانــی 
کــه  قصــار )حکمــت 267( آمــده اســت و همان گونــه 
دیگــران گفته اند بخشــی از آن در نامه 31 کــه وصایاى 
امیرمؤمنــان علــی)ع( را بــه امــام حســن)ع( منعکــس 
می کنــد ذکــر شــده اســت. بخــش دیگــرى نیــز تنهــا در 
این جــا آمده اســت. بــه هر حــال هــدف اصلی امــام)ع( 
این اســت که انســان ها را از حرص بــه دنیا بــازدارد و به 
گونــه اى نباشــند که تمــام تالش و کوشــش آن هــا براى 
بــه دســت آوردن رزق و روزى باشــد و از وظایــف دیگــر 
دور بماننــد و لــزوم تحصیــل روزى را بهانــه خــود بــراى 
حرص بــه دنیا قــرار دهنــد. می فرمایــد: اى فرزنــد آدم! 
روزى دوگونه اســت؛ یکی آن که تو بــه دنبالش می روى 
گر بــه دنبالش  و دیگــرى آن که به دنبــال تو می آیــد که ا
ْزُق  نروى باز هم به ســراغ تو خواهــد آمد. َیا اْبــَن آَدَم، الّرِ

َتاَك.
َ
ِتِه أ

ْ
َلْم َتأ َیْطُلُبَك، َفِإن ْ ِرْزَقاِن: ِرْزٌق َتْطُلُبُه، َو ِرْزق ٌ

به یقین همــه روزى ها مقدر اســت ولی بعضی مشــروط 
گر این شرط  اســت به تالش و کوشــش و ســعی و کار که ا
حاصل نشــود فراهــم نخواهــد شــد. ماننــد روزى هایی 
کــه از طریــق کشــاورزى و دامــدارى و صنایــع و تجــارت 
و امثــال آن حاصــل می شــود. قســم دوم، روزى هایــی 
است که مشــروط به این شرط نیســت، بلکه ناخواسته 
به ســراغ انســان می آید. ماننــد ارث غیر منتظــره اى که 
بــه انســان می رســد و یا ســود کالنــی کــه بدون تــالش و 
کوشــش از طریق ترقی قیمت ها یا هدایــاى غیر منتظره 

عاید انسان می گردد.
آنگاه امــام)ع( چنیــن نتیجــه می گیــرد: بنابرایــن غم و 
اندوه تمــام ســال را بر هــّم و غّم امــروزت اضافــه مکن. 
غــم هــر روز بــراى آن روز کافــی اســت. َفــاَل َتْحِمــْل َهــّمَ 

 َیْوم َعَلی َما ِفیِه.
ُ

َسَنِتَك َعَلی َهّمِ َیْوِمَك! َکَفاَك ُکّل
درســت اســت که انســان باید آینده نگــر باشــد و تنها به 
فکــر امــروز نباشــد و بــه همیــن دلیــل در دنیایــی کــه ما 
زندگــی می کنیم، دولت هــا برنامه هــاى پنج ســاله و ده 
ســاله و پنجــاه ســاله دارنــد. منظور امــام)ع( این اســت 
کــه حریصان را از حــرص زیاد بــازدارد تا به بهانــه تأمین 

آینده، شب و روز در فکر دنیا نباشند.
پرداختــه،  روشــنی  ل  اســتدال بــه  امــام)ع(  آنــگاه 
گــر در تمــام ســال زنــده بمانــی و جــزو عمر  می فرمایــد: ا
تو باشــد، خداونــد هــر روز آنچــه از روزى براى تــو معین 

اگر مشیت الهیه بر 
حیات کسی تعلق 

گیرد، اسباب حیات 
او را حتی در اتاق 

دربسته یا در زندان 
و غاری که کسی 
در آن راه نمی یابد 
فراهم می سازد و 

همان گونه که فرشته 
مرگ می تواند از 

این موانع عبور کند، 
فرشته ای که اسباب 

حیات را فراهم سازد 
نیز می تواند از آن 

عبور کند
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گر تمام آن ســال جزو عمر تو  کرده اســت به تو می دهد و ا
نباشــد، چرا غم و اندوه چیــزى را بخورى کــه مربوط به 
ــَنُة ِمــْن ُعُمِرَك َفــِإّنَ اهلَل َتَعاَلی  تو نیســت؟ »َفِإْن َتُکِن الّسَ
َســُیْؤِتیَك ِفــی ُکّلِ َغــد َجِدید َما َقَســَم َلــَك; َو ِإْن َلــْم َتُکِن 

ــَنُة ِمْن ُعُمِرَك َفَما َتْصَنُع ِباْلَهّمِ ِفَیما َلْیَس َلَك.« الّسَ
بســیارند کســانی که بــراى بــه دســت آوردن درآمدهاى 
هنگفــت دســت و پــا می زننــد، در حالی کــه تنهــا بخش 
کــرده و بقیــه را بــراى وارثــان  کوچکــی را از آن مصــرف 
خود می گذارند و در واقع تالشــگران خســته و بی مزدند. 
هــدف امام)علیــه الســلعام( این اســت کــه این گــروه از 
افــراد را از تالش هاى بی حد و حســاب که آرامــش دنیا و 
نجات آخرت را بــر باد می دهد بازدارد. و به گفته شــاعر: 
آن که مکنت بیش از آن خواهد که قســمت کرده اند/ گو 

طمع کم کن که زحمت بیش باشد بیش را
بــاره  همیــن  در  دیگــرى  نکتــه  بــه  جملــه  آخریــن  در 
کــرده، می فرمایــد: )بــدان( هیچ کــس پیــش از  اشــاره 
تــو نمی توانــد روزى تــو را دریافــت کند یــا آن را از دســت 
تو بیــرون ببرد و آنچــه براى تو مقدر شــده اســت، بدون 
تأخیر به تو می رسد: »َوَلْن َیْســِبَقَك ِإَلی ِرْزِقَك َطاِلٌب َوَلْن 

َر َلَك.« َیْغِلَبَك َعَلْیِه َغاِلٌب، َو َلْن ُیْبِطیَء َعْنَك َما َقْد ُقّدِ
همان گونه که در باال اشــاره کردیم هــدف امام)ع( هرگز 
ایــن نیســت کــه افــراد را از تــالش و کوشــش بــراى حــل 
که آن حضرت و ســایر  مشــکالت اقتصادى بــازدارد، چرا
معصومین)علیهم الســالم( در کلمات دیگر خود به این 

ع تــالش ســفارش کرده انــد، بلکــه هــدف این اســت  نــو
که با بیــان ایــن واقعیت ها کــه روزى بر دوگونه اســت و 
خداوند آنچه مقدر باشد به انســان می رساند، سدى در 
برابر حــرص و طمــع و دنیاپرســتی و افزون طلبــی ایجاد 

کنند.
مرحوم ســید رضی در ذیل ایــن کالم حکیمانه می گوید: 
مضمــون ایــن ســخن در همیــن بــاب )حکمــت 267( 
گذشــت، ولی چــون کالم امــام)ع( در این جــا واضح تر و 
مشــروح تر بود، آن را بر اســاس روشــی که در آغــاز کتاب 
: و قد مضی  تذکــر داده ایــم تکرار کردیــم. »قــال الرضــّیُ
هــذا الــکالم فیمــا تقــّدم مــن هــذا البــاب، إال أّنــه هاهنــا 
ُح، فلذِلــك کّررناه علی القاعــدِة المقّررة فی  أْوَضُح و أْشــَر

أّول الکتاب.«
این ســخن ســید رضی اشــاره بــه نکتــه اى اســت که در 
مقدمــه نهج البالغــه آورده و آن این که کلمــات امام)ع( 
گاهی با روایات مختلف نقل شــده اســت. سید رضی آن 
را مطابق یکــی از روایات نقل می کند ســپس بــه روایتی 
کــه از طریــق دیگــر نقــل شــده و مشــروح تر و گســترده تر 
اســت دســت می یابــد و لــذا آن را تکــرار می کند تــا فایده 
زمینــه  ایــن  در  گــردد.  خواننــدگان  نصیــب  بیشــترى 
توضیحات دیگــرى در ذیــل حکمــت 267 و همچنین 
در ذیــل نامه 31 که مشــتمل بــر حکمت هــا و اندرزهاى 
فراوان خطاب بــه امام حســن مجتبی)ع( اســت، آمده 

است.    

بسیارند کسانی 
که برای به دست 
آوردن درآمدهای 
هنگفت دست و پا 
می زنند، در حالی 

که تنها بخش 
کوچکی را از آن 

مصرف کرده و 
بقیه را برای وارثان 

خود می گذارند و 
در واقع تالشگران 

خسته و بی مزدند



کـران اسـت  گفتگـو بـا کارگـردان انیمیشـن در مسـیر بـاران کـه ایـن روزهـا در ا
بـاران«  انیمیشـن سـینمایی »در مسـیر  اسـت.  ایـن بخـش  اولیـن مطلـب 
روایتگر روزهای سخت زندگی مردی به نام ریان است که خشكسالی تاب 
و توانـش بریـده و روزگار را بـر او و خانـواده اش سـخت کـرده اسـت. کارگردان 
کران آن پرداخته است.  این اثر در گفتگویی به جریان ساخت انیمیشن و ا
مطلـب بعـدی بـه هنر قصه گویی برای کـودکان و فواید آن اختصـاص دارد. 
از نظـر نویسـنده قصـه گفتـن بخش مهمی از رشـد کلی شـخصیت کـودک را 
شـكل می دهد و سـنتی قدیمی اسـت که بخش مهمی از کودکی اغلب ما را 
هم تشـكیل داده اسـت. همچنین در گفتگو با حمیدرضا شـاه آبادی درباره 
رمانـی  تاریخـی کـه بـرای نوجوانان نگاشـته اسـت زوایای مختلف ایـن اثر را 
مـورد بررسـی قـرار داده ایـم. او ایـن روزهـا نخسـتین جلـد از سـه گانه »دروازه 
مـردگان« را روانـه بـازار کتـاب کـرده اسـت؛ رمانـی عجیـب و خوش خـوان در 
قالـب فانتـزی کـه پیونـدی جـذاب میـان تاریـخ و روایت معاصر برقـرار کرده 
است. معرفی »کتاب کتاب« که مولف آن سعی داشته همه بیانات مشهور 
آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای در موضوعـات مرتبط با کتـاب و کتاب خوانی را 
گـردآوری کنـد، معرفـی کتـاب »سـید موسـی صـدر؛ هفـت روایـت خصوصـی« 
کـه در واقـع اثـری اسـت کـه می خواهـد دریچـه ای ولو به قدر جزئیـات از یک 
شـخصیت بزرگ به روی مخاطب خود بگشـاید و معرفی رمان »مسـتوری« 

مطالـب دیگـر ایـن بخش را تشـكیل می دهند.

فرهنگ و هنر
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انیمیشـن سـینمایی »در مسـیر بـاران«، روایتگـر روزهـای سـخت زندگـی مـردی 
كـه خشکسـالی تـاب و توانـش بریـده و روزگار را بـر او و  بـه نـام »ریـان« اسـت 
خانواده اش سـخت كرده اسـت. ریان دل از خانه و خانواده می برد و با دوسـت 
قدیمـی اش »هرمـز«، قصـد عـزم تجـارت می كنـد و بـه سـوی مـرو راهـی می شـود و ایـن راه 
پـر پیـچ و خـم شـروع دنیـای تـازه ای بـرای او و دوسـتش هرمز خواهد بود. از شـاخصه های 
ایـن پـروژه سـینمایی، تنـوع در لوكیشـن، شـخصیت ها و اتفاقـات پیـش روسـت. ایـن اثـر به 
سـفارش مؤسسـه آفرینش های هنری آسـتان قدس رضوی در شركت سینمایی بنیان فیلم 
تهیـه و تولیـد شـده اسـت. انیمیشـن سـینمایی »در مسـیر بـاران« سـه سـال بعـد از حضـور و 
درخشـش در جشـنواره فیلم فجر، به تازگی در سـینما های كشـور اكران شـده اسـت. حامد 
كاتبی، كارگردان اثر پویانمایی »در مسیر باران«، در گفتگویی به جریان ساخت انیمیشن 

در ایـران و اكـران آن پرداختـه اسـت.  

کشور ها به انیمیشن به چشم صنعت نگاه می کنند.

    بخش خصوصی ایران چقدر توانایی تولید 
انیمیشن دارد؟

ما از نظر فنی بســیار توانمند هســتیم و حتی با دیگر کشور ها 
برای تولید انیمیشن همکاری می کنیم، همین االن دفتری 
که در آن مشــغول هســتم در حال همکاری با کشــور روســیه 
بــرای صــادرات خدمــات فنــی انیمیشــن اســت. مــا از نظــر 
کیفــی و اجرایی مشــکلی بــرای تولید انیمیشــن نداریــم، اما 
همان طــور کــه اوضــاع اقتصــادی جامعه ایــن روز هــا خوب 
نیست، حال انیمیشن هم خوب نیســت و به شدت نیازمند 
حمایــت مردم اســت تــا بــا رفتــن بــه ســینما و خرید بلیــت از 

انیمیشن ایرانی حمایت کنند.

کران رسید؟     چرا »در مسیر باران« این قدر دیر به ا
انیمیشــن در ایران با شــرایط عجیب و غریبی روبه روســت. 
کــران فیلــم را مهیــا کنیم.  مــا دو ســال دویده ایم تا شــرایط ا
فیلــم در جشــنواره مقــام آورد و خیلی وقت اســت کــه پروانه 
کــران خــوب نبوده اســت.  نمایــش گرفته ایــم، اما شــرایط ا
کران داشــته باشــید، اما ما  می گفتنــد فقط در شهرســتان ها ا

کران در سراسر کشور داشته باشیم. می خواستیم ا

    با توجه به این که فیلم محصول سه سال پیش 
است و انیمیشن به شدت با فناوری روز پیش می رود، 
فکر نمی کنید مخاطب امروز، تکنیک فیلم را نپسندد؟!

تولید در مســیر باران از زمــان خودش خیلی جلوتــر بود و فکر 
نمی کنــم مخاطــب بــا تکنیــک آن مشــکلی داشــته باشــد، 
از ســوی دیگــر فیلــم دربــاره حضــرت امــام رضــا)ع( اســت و 
داســتان آن به همیــن دلیــل هیچ وقــت کهنه نمی شــود و از 

این جهت هم به نظرم مشکلی پیش نخواهد آمد.

    درباره داستان فیلم و ارتباط آن با امام رضا)ع( 
توضیح می دهید؟

ع در هم تنیــده دارد. داســتان دربــاره فردی  فیلــم دو موضــو
بــه نــام »ریــان« اســت کــه بــا همســر و دو فرزنــدش در بغداد 
زندگی می کند. شــرایط ریــان که زمانــی برکه پــر آب و زندگی 
عالی داشته، به دلیل خشکســالی با بحران روبه رو می شود. 
دوســت وی کــه تاجــری ایرانــی بــه نــام »هرمز« اســت بــه او 
پیشــنهاد می کنــد کــه بــا هــم بــه تجــارت بپردازنــد و مســیر 
تجاری آن ها از بغــداد به مرو اســت. در این مســیر اتفاقات و 

کران نوروزی »فیلشاه«، انیمیشن      بعد از ا
»در مسیر باران« دومین کار سینمایی انیمیشن 

کران شود، چرا میزان  است که قرار است در سینما ا
تولید انیمیشن سینمایی در ایران تا این حد پایین 

است؟
تولیــد انیمیشــن بــه طور کلــی کاری ســنگین، ســخت 
گــران اســت و معمــواًل تعــداد محــدودی از کشــور ها  و 
هســتند کــه توانایــی تولیــد انیمیشــن بلنــد ســینمایی 
را دارنــد، حتــی خیلــی از کشــور های اروپایــی بــا وجــود 
داشــتن تکنولــوژی، تــوان ســاخت اثــر بــزرگ و بیــگ 
کشــن را ندارنــد و نمی تواننــد از نظــر ســخت افــزاری و نــرم افــزاری شــرایط تولیــد فیلم  پرودا

انیمیشن را مهیا کنند.

    با این اوصاف وضع ایران در تولید انیمیشن چندان بد هم نیست؟!
تولید انیمیشــن در ایــران به شــکل خصوصی پیــش مــی رود و از ســوی دولت کمتــر حمایت 
می شــود. در همــان کشــور هایی کــه گفتــم انیمیشــن ســینمایی ســاخته نمی شــود، شــاهد 
ســرمایه گذاری و حمایــت دولت هــا در تولیــد ســریال های انیمیشــن هســتیم و بســیاری از 

در مسیر باران
محمدصادق عابدینی

گفتگو با کارگردان انیمیشنی که این روزها 
در اکران است
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علـی ثابت نیـا، مدیرعامـل مؤسسـه آفرینش هـای هنـری آسـتان قـدس رضوی، 
در نشسـت خبـری ایـن فیلـم گفـت: ایـن مؤسسـه همـواره به دنبـال خلـق آثـار بـا 
محوریـت فرهنـگ رضـوی، زندگـی ائمـه اطهـار)ع(، به ویـژه نشـان دادن سـیره 
و زندگـی امـام رضـا)ع( اسـت تـا بتوانـد از ایـن طریـق اهـل بیـت)ع( را بـه آحـاد جامعـه بیشـتر 

معرفـی كنـد. 

فیلم نامه انیمیشن »در مسیر باران« بر اساس داســتانی از فاطمه کاتبی و از سوی سعید تشکری 
و مهدی ســیم ریز نوشــته شــده اســت. در ادامه این نشســت، یکی از نویســندگان این فیلم بلند 
انیمیشن گفت: داستان این اثر در خصوص جغرافیای تاریخی سفر امام رضا)ع( از مدینه به مرو 

کاوی علل پذیرش والیتعهدی از جانب ایشان است. و وا
مهدی ســیم ریز منبع اصلی داســتان این انیمیشــن را کتاب »عیون اخبــار الرضا)ع(« و داســتان 
ریان بن صلت دانســت و گفت: ریان بن صلت از یاران باوفای امام کاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام 

جواد)ع( است و از محدثان برجسته اهل بیت)ع( به شمار می رود.
وی افزود: نــگارش فیلم نامه »در مســیر باران« شــش ماه طول کشــید و در زمان نــگارش با گروه 
تولیــد جلســات متعــددی داشــتیم و در نهایــت قبــل از ورود بــه مراحــل تولیــد، به تأیید مســعود 

ح انیمیشن کشور است، رسید. علمداری که از فیلم نامه نویسان مطر
کارگردان انیمیشن »در مسیر باران« هم در ادامه این نشست خبری از به کارگیری استانداردهای 
موجود در این فیلم خبر داد و گفت: در این اثر تکنیك برای ما بســیار مهم بود، زیرا کار ســخت ما 
در انیمیشن رقابت با سایر کشورها و نشــان دادن فرهنگمان به بهترین شکل به آنان است و به 
همین جهت ما تیم تحقیق و توسعه را در این پروژه به وجود آوردیم که شرایط روز انیمیشن دنیا 

را رصد کنند و ما را در جریان آخرین تحوالت قرار دهند.
حامد کاتبــی افزود: انیمیشــن، هنری اســت کــه روزبــه روز در حال پیشــرفت اســت و جنبه های 
گونی را در بر می گیرد؛ بنابراین ما این انیمیشن را فقط برای کودکان در نظر  بسیار مختلف و گونا
نگرفته ایم، بلکه ســنین مختلف مدنظر ما هســتند. این کارگردان جوان ادامــه داد: در این اثر از 
٢٧بازیگر اســتفاده کردیم که امین زندگانــی، رحیم نــوروزی و محمدرضا شــیرخانلو از بازیگران 
آن هســتند. وی افزود: در این فیلــم بلند انیمیشــن از چهره حقیقــی بازیگران اســتفاده کردیم و 
برای این که این چهره هــا واقعی تر به نظر برســند، تالش های زیادی داشــتیم و به همین جهت 
پیش تولیدمان حــدود هفت مــاه به طــول انجامیــد و البته بایــد در نظــر بگیریم کــه پیش تولید 
انیمیشــن در مقایســه با یــك فیلم واقعــی طوالنی تر اســت، زیــرا بایــد تمام دنیــای فیلــم را ایجاد 
کنیم و این موضوع باعث می شــود که در انیمیشــن عماًل از نظر فنی مراحل پیش تولید سخت تر 
و طوالنی تر باشــد. کاتبــی گفت: طراحــی صحنه و لبــاس این فیلم بــر عهده مجیــد میرفخرایی 
بوده و در بخش هایی از زمان تولید از حسن فتحی مشــاوره هایی گرفته شده است. وی جایگاه 
انیمیشن ایران در جهان را خوب و البته نوپا دانست و افزود: این شغل در جهان جزو ١١شغل برتر 

جهان است و خوشبختانه در چند سال اخیر در کشور ما نیز به آن توجه شده است.    

روایت جغرافیای تاریخی 
سفر امام رضا )ع(

کتر ها در  خ می دهــد و کارا موقعیت های جذابی برای آن ها ر
ع امام رضا)ع(  طول مسیر رشد می کنند و در نهایت به موضو

و داستان ولیعهدی و سفر ایشان از مدینه به مرو می رسند.

    »در مسیر باران« برای مخاطب کودک است یا 
بزرگسال؟

مخاطــب ایــن انیمیشــن از نوجوانــان حــدود 11 ســال بــه 
باالست.

    با توجه به تجربه فیلم های انیمیشن ایرانی، تا 
چه حد می توان روی موفقیت انیمیشن های مذهبی 

حساب باز کرد؟
همه ما نیاز به تغذیه دینی داریم و صحبت این است که یک 
فیلم می توانــد دیگر قالب هــای انتقال مفاهیــم مانند کتاب 
را بشــکند و همــان مفاهیــم را بــه صــورت جامع تــر و در قالبی 
جذاب تــر بیان کند. انیمیشــن مذهبــی هم به طور مســتقیم 
و غیر مســتقیم مفاهیم دینــی را به مخاطب منتقــل می کند، 
ولی مشــکل این اســت که به خوبی این فیلم هــا به مخاطب 
معرفی نمی شــود و تبلیغات و بستر اطالع رســانی برای معرفی 
کران  به مردم باید به وجود بیاید. تا زمانی که مردم در جریان ا
و موضــوع فیلــم قــرار نگیرند، نمی تــوان انتظــار داشــت با آن 

ارتباط برقرار کنند.

    اما تبلیغات فیلم های سینمایی در تلویزیون و 
گهی های محیطی وضع خوبی دارد!  آ

کــران  بــه غیــر از فیلم هــای کمــدی، دیگــر فیلم هایــی کــه ا
کثــر  ا همیــن  بــرای  ندارنــد،  را  شــرایطی  چنیــن  می شــوند 
همــان  می رســند  میلیــاردی  فــروش  بــه  کــه  فیلم هایــی 
فیلم های کمدی هســتند. یکی از مشکالت ســینمای ایران 
هم همین است که شــرایط برابری برای دیده شدن فیلم ها 

وجود ندارد.

    اما ژانر انیمیشن به دلیل ارتباطی که با مخاطب 
کودک و نوجوان برقرار می کند، می تواند راه خود را پیدا 

کند!
مخاطب کودک در ایــران تفریحات عجیب و غریبــی ندارد، 
گزینــه خوبــی بــرای ســرگرم  بــرای همیــن ســینما می توانــد 
شــدن باشــد. وقتی هم یک کــودک بخواهد به ســینما برود، 
همراهــش خانــواده هــم بــه ســینما می رونــد و همیــن باعث 
رونق فروش فیلم می شود. ولی همان طور که گفتم اول باید 
کــران آن را به گــوش مخاطب برســانیم و در  موضوع فیلــم و ا

نهایت برای حضور آن ها در سینما بستر سازی کنیم.    
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و  زیباتریـن  از  بخشـی  خالـق  نویسـنده،  مقـام  در  شـاه آبادی  حمیدرضـا 
تاثیرگذارتریـن داسـتان های معاصـر ایـران بـرای نوجوانـان اسـت كـه پیونـدی 
او نویسـنده ای  ایـران، به ویـژه در دوران قاجـار دارد.  تاریـخ معاصـر  بـا  عمیـق 
اسـت كـه تاریـخ را هدفمنـد و كنجکاوانـه جسـتجو كـرده و از دل آن دسـتمایه های روایـی 
قابـل اعتنایـی را در قالـب داسـتان خلـق كـرده كـه رمـان »الالیـی بـرای دختـر مـرده« و »كافه 
خیابان گوته« در زمره مهم ترین آن هاسـت. او این روزها نخسـتین جلد از سـه گانه »دروازه 
مـردگان« را روانـه بـازار كتـاب كـرده اسـت؛ رمانـی عجیـب و خوش خـوان در قالـب فانتزی كه 
پیوندی جذاب میان تاریخ و روایت معاصر برقرار كرده است. به همین بهانه با او به گفتگو 

نشسـتیم. 

هر داستان نویسی عالقه دارد. این خروج باعث می شود ببنیم 
چطور زندگی تغییر شکل پیدا می کند...

    چرا به عنوان نویسنده برای گزارش گرفتن از تجربه 
بشری به سراغ تاریخ می روید، چرا گزارش ها و تجربه های 

جامعه شناختی یا انسان شناختی برای شما چنین 
خاصیتی ندارد؟

این گزارش هــا که گفتید به نوعی وابســته به حــوادث تاریخی 
کنش هایی  خ دهد و افراد دست به وا هستند؛ یعنی باید اتفاق ر
کنش ها گزارشــی خلق  شــود  بزننــد و در نهایت بــر مبنای این وا
که حتی گاهی نه تنهــا اجتماعی و مردم شــناختی، که فلســفی 

است.

    شنیده اید که می گویند شاه آبادی خود را وقف روایت 
داستانی از تاریخ کرده  است؟

راســتش این حــرف را قبول نــدارم. این کــه من معاصرنویســی 
نمی کنم را نمی پذیرم. من همیشه در داستان هایم نگاه به روز 
هم داشــته ام. در همین »دروازه مــردگان« مســئله کار کودکان 
در دنیای معاصر مســئله من بوده اســت. تاریخ اما به من اجازه 
می دهد تا از مســائلی کــه امروز هم بــه آن مبتال هســتیم فاصله 
بگیــرم و بتوانم درســت تر دربــاره آن ها اظهــار نظر کنــم. من در 
نمایــش تاریخــی چنیــن رویدادهایــی موفق تــرم. می خواهــم 
بگویم که هر کدام از ما داستان  خودمان را داریم و باید بتوانیم 
خ داد، از نویســندگان دیگر  گر این مســئله ر آن را کشــف کنیم. ا
متمایــز می شــویم و بــه ســبک و زبــان و شــیوه بیانــی خودمان 
می رســیم که عاملی مهم برای ماندگار کردن ماســت؛ و این که 

می بینید داستان من است.

    االن احساس می کنید به سبک خودتان رسیدید؟
الاقل می گویم که در این مسیر تالش می کنم. فکر می کنم دیگر 
راه خودم را پیــدا کرده ام. البتــه این که چقــدرش را طی کرده ام 

    خاطرم هست وقتی قبل از انتشار این رمان با هم درباره آن صحبت می کردیم، از 
بررسی ها و جستجوهایتان در گزارش های مطبوعاتی دوران قاجار گفتید که در نهایت 

سوژه این رمان از دل آن درآمد. در سابقه کاری شما هم این نوع از سوژه یابی ها و تخیل 
پیرامون آن هست. خب با این وصف برایم این سؤال پررنگ می شود که شما در دل تاریخ 

 تاریخ قاجار دیده اید که فکر 
ً
به دنبال چه هستید؟ چه چیزی در دل تاریخ، مخصوصا

می کنید برای نوجوان ایرانی امروز قابل توجه خواهد بود؟
مــن از دوره ای که شــاید حدود پانزده ســال قبل شــروع شــد، یــاد گرفتم دو عالقــه خــودم را با هم 
گر قبــول کنیم که رمــان چکیده تجربه  ترکیب کنم. یکی عالقه ام به داســتان و دیگــری تاریخ. ا
بشر است؛ تجربه ای که در قالب سؤال جلوه می کند و الزامًا با پاسخ همراه نیست و تنها یک سؤال 
است که به سؤال های دیگر ما افزوده می شود، آن وقت می شــود گفت تاریخ گزارشی است از این 

تجربه های بشر. رجوع به تاریخ بر این اساس خیلی مفید است.
تاریخ به من کمک کــرده که به عنوان انســان به هویت خــودم رجوع کنم و متوجه شــوم که چه 
خ داده تا به هویت امروزی خود رسیده ام؛ هویتی که شاید واقعی نباشد و به شکل های مختلف  ر
به من تحمیل شــده اســت. تاریخ کمک کرده تا آدم ها را در موقعیت های خاصی ببینم که بشود 
خ می دهــد که جریــان زندگی در جایی از شــکل  بر اســاس آن داســتان خلق کرد. داســتان زمانی ر
خ داد، داســتان شــروع می شــود. تاریخ، نمایشی از این  ج شــود. وقتی این اتفاق ر عادی خود خار

موقعیت های غیر معمول زندگی است.

    شما به طور معمول به موقعیت های غیر معمول در داستان نویسی عالقه دارید؟

نمایشی از 
موقعیت های 

غیر معمول زندگی

گفتگو با حمیدرضا شاه آبادی
درباره رمان  تاریخی

برای نوجوانان
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می شــود دربــاره اش حــرف زد. ایــن رمــان کــه قــرار اســت یــک 
ســه گانه باشــد، فرصتی خوب اســت برای این که من خــودم را 
در نوشــتن با این ســیاق تثبیت کنم، اما دوســت نــدارم تنها در 
این بخش متوقف شوم. االن قصد دارم بعد از جلد سوم دروازه 
مردگان به سراغ یک موضوع داستانی کاماًل معاصر بروم و البته 

فکر می کنم که در آن هم به تاریخ اشاراتی خواهم داشت.

    رمان »کافه خیابان گوته« را دو سال قبل منتشر کردید 
و مخاطبش هم بزرگسال بود و این رمان مخاطبش 
نوجوان. به نظرم شما خود را به یک مخاطب خاص 

محدود نمی کنید. این هم یک استراتژی برای نویسندگی 
است؟

واقعیت این اســت که مــن نوشــتن را فرآیندی خیلی شــخصی 
می دانــم و به همیــن خاطــر برایم امر مقدســی هم هســت. من 
در نوشــتن به ســراغ بخشــی از وجــودم مــی روم کــه کاماًل بــا آن 
صادقــم و غلیــان اتفاقاتــی در ایــن زمینــه را بازگــو می کنــم. به 
همین خاطر مخاطب درســت در وقت نوشتن اســت که خود را 
نمایش می دهد. دوستانم می گویند کارهای نوجوانانه من به 
مذاق بزرگساالن هم خوش می آید. این به نظرم طبیعی است؛ 
نوجوانی سنی است که در آن انسان روبه تکامل دارد و به خاطر 

همین بزرگساالن نیز می توانند مخاطب آثار نوجوانانه باشند.

    در »دروازه مردگان« داستان تنه به تنه یک گزارش 
مستند می زند. داستان به شکلی روایت شده که مخاطب 

حس می کند با یک گزارش واقعی روبه روست. بگذارید از 
خودتان در این باره بپرسم. چقدر از این روایت داستانی 

عجیب، مستند و واقعی است؟
اجازه بدهید برای پاسخ به این سؤال بگویم که این رمان اثری 
فانتــزی اســت. فانتــری تکنیکی اســت بــرای قلب و اســتحاله 
واقعیت توســط زبــان داســتان. فانتــزی به شــما این امــکان را 
می دهد که ناممکن را ممکن جلوه دهید. در فانتزی خودتان را 
از واقعیت نمی توانید منفک کنید. در عین حال فانتزی نویس 
همیشــه به ممکن ها توجه دارد هــر چند که موقعیــت روایتش 
غیرواقعــی اســت. باختیــن در نظریــه کارنــاوال خــود می گوید: 
یــک کارنــاوال وقتی کــه برپــا می شــود قواعــد معمــول را بر هم 
می ریزد، اما در عین حال گذراســت و محدود اســت. در نتیجه 
گزیــر از انتخاب  شــما به عنوان نویســنده و مخاطب ایــن ژانر نا
یک دریچه بــرای ورود بــه این دنیا و خــروج از آن هســتید. من 
ســعی کردم همین کار را بکنم. رمان من دریچــه ای دارد برای 
ورود به دنیای فانتزی و خــروج از آن. حوض آب قالیباف خانه 
دریچه ورود شــما به دنیــای غیرواقعی فانتزی اســت. اوهامی 
که نمی دانیم هســتند یا نیســتند. در کنار این مســئله، حوادث 
تهــران قدیــم و موقعیــت میــرزا حســن خان رشــدیه را داریم که 

واقعی است و البته کمی تقدم و تأخر آن جابه جا شده است.

    ماجرای کشته شدن کودکان در حوض خانه ها و 
قالیباف خانه ها که بن مایه اصلی این کتاب است، استناد 

تاریخی دارد؟
در زمــان ناصرالدیــن شــاه شــخصی بــه نــام کنــت دو مونــت 

فــورت، رئیــس نظمیه تهــران شــده اســت. او گزارش هــای هفتگــی به شــاه می داده اســت که 
بعــدًا ایــن گزارش ها بــه صــورت کتاب منتشــر شــد. وقتی بــه واســطه پژوهشــی به ایــن کتاب 
مراجعه کــردم متوجه شــدم کــه ماجــرای افتــادن و غــرق شــدن کــودکان در حوض خانه ها در 
آن دوره مســئله رایجی بــوده اســت. متأســفانه در دوران قبل مدرن، کــودکان در ایــران ارزش 
زیادی نداشــتند. خانواده ها فرزندآوری باالیی داشــتند و در این میان تلف شدن برخی از آن ها 
اهمیت زیادی نداشــت. برای همین مســئله این دســت از مرگ ها در آن زمان زیاد بوده است. 
همین مسئله من را رســاند به این که داســتانی بنویســم درباره بچه هایی که در حوض ها غرق 
می شــدند، تصور ذهنی ام از داســتانم نیز چیــز دیگری بــود. این که چند کــودک در چند حوض 
غــرق شــوند و در جایــی دیگر به هــم برســند. اما ماجــرا به شــکل دیگری پیــش رفــت. در دوره 
قاجــار ماجــرای خرید و فــروش و اجــاره دادن کــودکان بــرای قالیبافی بســیار رایج بوده اســت و 
کاری تعریف شــده بوده اســت. کــودکان زیــادی را در کارگاه هــای قالی بافی و شــال بافی به کار 
می گرفتنــد. حتی کــودکان ســه چهار ســاله بــه خاطــر دســتان ظریفشــان در کارگاه هــای بافت 
فرش ابریشم به کار گرفته می شدند. شــرایط بسیار بسیار بد بوده اســت. در گزارش ها آمده که 
کودکان به خاطر زیاد نشستن پشــت دار قالی دچار فلج تدریجی می شده اند و شب هنگام حتی 

توان راه رفتن برای بازگشت به خانه را نداشته اند.

    در کتاب شما شخصیت های تاریخی حقیقی هم کم نیستند و نیز موقعیت های 
تاریخی واقعی. اما درباره آن ها کمتر می شود گزارشی دقیق دید. مثاًل دوست داشتم 

داستان شما درباره میرزا حسن خان رشدیه یا موقعیت یک قالیباف خانه بیشتر و دقیق تر 
توضیح بدهد، اما این ماجرا اتفاق نمی افتد.

قصه قصــه اســت و هــر چیــزی که 
گــر  در آن اســت مأموریتــی دارد. ا
عالقه منــد شــده اید که دربــاره این 
داســتانم  در  لوکیشــن ها  و  افــراد 
بیشــتر بخوانید برایم مایه مســرت 
اســت. یعنی کارم را درســت انجام 
کار قصــه همیــن اســت.  داده ام. 
حاال دیگر بایــد بروید دنبــال منابع 
دیگــری برای کســب اطالع بیشــتر 
دربــاره آن ها. موقعیــت قهوه خانه 
قنبــر و زندگــی ســیاهان در ایــران و 
ورودشان به ایران در جلد دوم این 
رمان هم مورد توجــه قرار می گیرد. 
داســتان ظرفی اســت و فانتــزی در 
میان ســبک های داســتانی ظرفی 
ویژه. من بــه اقتضای ایــن ظرف، 

مظروفی تهیه کرده ام.

    در تمام این گفتگو عالقه شما به ادبیات ژانر مشهود بود، اما قبول دارید که ادبیات 
ژانر در ایران تجربه ای مرده است؟ چقدر انتظار دارید این قالب مرده بار دیگر مورد توجه 

مخاطب قرار بگیرد؟
بله. ادبیات ژانــر در ایران نمــرده، که ضعیف اســت. متأســفانه ژانرنویســی و ژانرخوانــی را کاری 
عامه پســند تلقی کرده ایم و در نتیجه بخش زیادی از مخاطبمان را در ادبیات از دست داده ایم. 
فکر می کنم این رمــان و یا کارهایی کــه اخیرًا مهدی رجبی نوشــته، رفته رفته فضــا و جّوی برای 

ترغیب دیگر نویسندگان به ادبیات ژانر ایجاد می کند.

    فکر نمی کنید این موضوع در ادامه نگران کننده شود؟
چرا. ورود زیاد افرادی که موضوع را نمی شناســند به آن لطمه خواهد زد. با این همه من در مدت 

انتشار کتاب تا االن بازخوردهای خوبی از اثر گرفته ام و امیدوارم این موضوع ادامه دار باشد.    
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چقدر به عنوان پدر و مادری مسئول، از قصه گویی برای فرزندتان لذت برده اید 
گاه هستید؟ پاسخ این روزهای اغلب  و چقدر از فایده قصه گفتن برای كودک آ
والدیـن، »به نـدرت« یـا »اصـاًل« اسـت. در ایـن دوران كـه والدیـن جـوان از یـک 
طرف درگیر پیچیدگی های خانواده های بسیار كم جمعیت هستند و از طرفی دیگر، كمبود 
وقت و در عین حال اعتیاد به انواع تکنولوژی ها و وسـایل الکترونیکی گریبان گیر آن ها شـده 
است، هنر قصه گفتن دارد در حال از یاد رفتن است. قصه گفتن بخش مهمی از رشد كلی 
شـخصیت كـودک را شـکل می دهـد. قصه گویـی سـنتی قدیمـی اسـت كـه بخش مهمـی از 

كودكی اغلب ما را هم تشـکیل داده اسـت.  

    قصه گویی چیست؟
در ایــن روزگار، والدیــن ترجیــح می دهنــد بــه جــای این کــه 
کودکشــان را در آغوش بگیرنــد و برایــش قصه بگوینــد تا به 
خــواب بــرود، او را بعــد از تماشــای کارتــون مــورد عالقه اش 
بــه رختخــواب بفرســتند. بــا این حال بســیار مهم اســت که 
والدیــن هــر شــب زمانــی را بــه فعالیــت قصه گویــی بــرای 
کودکان اختصاص دهنــد. بنابرایــن در این مقالــه 10 فایده 
قصه گفتن بــرای کودک را بیان می کنیم تا از همین امشــب 

این فعالیت را با فرزندتان آغاز کنید.
گر توانایی به یاد ســپردن داستان  قصه گویی ساده اســت. ا
گر می توانید  را ندارید، خیلی ســاده از روی کتاب بخوانید. ا
قصــه ای را از بــر بــرای کودکتــان تعریــف کنیــد، از خاطرات 
خودتــان بگوییــد یــا حتــی از روی متــن تلفــن همراهتــان 
کــودکان و به ویــژه  بلندبلنــد بخوانیــد. قصه گویــی بــرای 
خردساالن و کودکان پیش دبستانی فواید بی شماری دارد.

در این جــا بــه 10 فایــده قصــه گفتــن برای کــودک کــه نباید 
گــوش انداخــت،  بــه  عنــوان پــدر و مــادر به راحتــی پشــت 

می پردازیم:

درونــی می کنــد.  کودکتــان  در  را  ۱. قصه گویــی خوب هــا 
بــه داســتان ها  دارنــد  کجــای دنیــا دوســت  هــر  کــودکان 
گــوش بدهنــد. آن هــا دوســت دارنــد بیشــتر و بیشــتر درباره 
شــخصیت های مــورد عالقه شــان بداننــد و اغلب ســعی 
می کنند شــبیه آن ها رفتار کنند. شــما بــا تعریف 
معنــاداری  پیــام  کــه  داســتان هایی  کــردن 
دارنــد می توانیــد به راحتــی صفاتــی همچــون 
خردمنــدی، شــجاعت، صداقــت و... را از همــان 

سنین کودکی در کودکتان درونی کنید.

۲.قصه گویــی باعــث می شــود کــودکان دربــاره فرهنگ 

10 فایده قصه گویی 
کودکان برای 

مهسا علی میرزایی
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و ریشــه های خــود بیشــتر بدانند. یــک فایــده قصه گفتن 
بــرای کــودک، آشــنایی او بــا آداب  و رســوم و ریشــه های 
کــردن داســتان هایی دربــاره  فرهنگــی اســت. تعریــف 
کودکی خودتــان و صحبت کردن در مــورد اتفاقات خوب 
گذشته باعث می شــود کودکتان درباره فرهنگ و مراسم 
کــردن  تعریــف  بدانــد.  بیشــتر  مختلــف خانوادگی تــان 
داســتان درباره اعضای مختلف خانواده باعث می شــود 
کان خود را بهتر  کودک شما درباره آن ها بیشــتر بداند و نیا

بشناسد.

تقویــت  را  کــودک  کالمــی  مهارت هــای  گفتــن  قصــه   .۳
می کنــد. قصه گویــی باعــث می شــود کــودک شــما بــا زبــان 
کلمــات و  آشــناتر شــود و همچنیــن در یــک رونــد منظــم، 
جمالت بیشــتری یاد بگیــرد. این کار باعث می شــود کودک 

شما در تلفظ و بیان کلمات نیز ماهرتر شود.

۴. قصه گویــی مهارت هــای شــنیداری را تقویــت می کنــد. 
اغلــب کــودکان توانایــی تمرکــز کوتاه مدتــی دارنــد و متمرکز 
مانــدن روی چیزی برایشــان مشــکل اســت. آن ها دوســت 
دارند بیــش از گوش دادن حــرف بزنند. قصه گفتــن نه تنها 
باعــث می شــود تمرکــز کــودک بیشــتر شــود، بلکه شــرایطی 
گــوش دادن و فهمیــدن  بــه  کــودک  کــه  فراهــم می کنــد 

عالقه مندتر شود.

۵. قصه گویــی خالقیــت و قــدرت تخیــل کــودک را تقویــت 
می کنــد. گــوش دادن به داســتان به کــودک کمــک می کند 
تا بــه جای تماشــای یــک چیــز خــاص و واحــد روی صفحه 
داســتان،  شــخصیت های  دربــاره  خــودش  تلویزیــون، 
ح داســتان خیال پردازی کند.  مکان های مختلــف و نیز طر
این کار باعــث تقویت خالقیــت و تخیل کودک می شــود که 
نهایتــًا او را نســبت بــه ایده هــای مختلــف آزاداندیش تــر بار 

می آورد.

۶. قصه گویی ابزاری قدرتمند برای تقویت حافظه است
دیگــر فایــده قصه گفتــن برای کــودک این اســت که شــما با 
اســتفاده از ایده های خالقانه می توانید از این فعالیت برای 
کمک به تقویت حافظه او کمک بگیرید. می توانید چند روز 
بعــد از تعریف کــردن داســتان از او بخواهید دوباره داســتان 
را برایتان تعریف کنــد. می توانید از او بخواهید داســتان را تا 
بخش مشــخصی از آن تعریف کند. در کل این روش، برای 
تقویــت حافظــه در عین تشــویق بــه متمرکــز مانــدن جذاب 

است.

۷. قصه گویــی افق هــای گســترده تری پیــش روی کــودک 
قرار می دهد. ممکن اســت کودکان همیشــه فرصت روبه رو 
گون  شدن با فرهنگ های مختلف یا دیدن کشورهای گونا
را نداشــته باشــند. شــما با کمک دنیــای قصه هــا می توانید 
ع  متنــو و فرهنگ هــای  بــا مکان هــای مختلــف  را  آن هــا 
سراســر دنیا آشــنا کنید. برای ایــن منظور از داســتان هایی از 
کشــورهای مختلف جهان اســتفاده کنیــد تا درک آن هــا را از 

دنیا گسترده تر کنید.

کادمیــک را تســهیل می کند. قصه گفتــن برای کــودک، گام اول  ۸. قصه گویــی، تحصیالت آ
کادمیــک او در آینده اســت. بســیاری از کــودکان عــادت دارند بدون  موفقیــت در تحصیالت آ
این که مطالب را بفهمند آن ها را طوطی وار یاد بگیرند. قصه گویی منظم باعث می شود کودک 
شــما آنچه می خواند را بیشــتر و بهتر درک کنــد. این کار بــه یادگیری مطالب درســی نیز کمک 
می کند. گاهــی آموزش یــک مبحث درســی به عنوان داســتانی جالــب می تواند بــه درک بهتر 
کــودک و برانگیختن کنجــکاوی اش کمک کنــد. )به عنــوان مثــال تبدیل کــردن یک درس 

خسته کننده تاریخ به یک داستان جذاب تاریخی)

9. قصه گویی به بهبود ارتباطات کمک می کند. گاهی کودکان با وجود کنجکاوی زیادی که 
درباره موضوعی دارند، از پرســیدن سؤال می ترســند. قصه گویی هنر پرسیدن سؤاالت درست 
را در کودکان تقویــت می کند. ایــن روش همچنین مهارت ارتبــاط برقرار کردن آنــان را تقویت 
می کند و اعتمادبه نفسشــان را باالتــر می بــرد. قصه گویی و گــوش دادن منظم، کــودکان را به 

سخنرانان توانمندتری نیز تبدیل می کند.

۱۰. قصه گویی به مواجهه آســان تر کودک با شرایط دشــوار کمک می کند. شرایط دشوار اغلب 
حس ســردرگمی در کــودکان ایجاد می کند. شــنیدن داســتان شــخصیت های مختلفــی که با 
شــرایط دشــوار روبه رو شــده اند می تواند به درک بهتر این موضوع کمک کند. داستان هایی را 
انتخاب کنید که به کودکان یاد می دهد همان طور که شــادی و لذت، بخشی از زندگی است، 
درد و رنج هم یک قسمت از زندگی اســت. داســتان های واقعی می تواند به کودک کمک کند 

برای مواجهه با زندگی و شرایط مختلف آن آماده تر باشد.

    به چه نکته هایی هنگام قصه گویی برای کودکان توجه کنیم
همان قدر که قصه گویی برای کودکان مهم اســت، اجرای درســت آن نیز اهمیت دارد. شــش 
نکته ای که در ادامه بیان می شــود به شــما کمک می کند تکنیک های قصه گویی را به خوبی 

درک کنید و قصه گوی بهتری شوید.

۱.میزانطوالنیبودنداســتان: داستان نه باید خیلی کوتاه باشــد و نه خیلی طوالنی. یک 
داستان خیلی کوتاه شاید نتواند پیام را به درستی منتقل کند و یک داستان بلند هم شاید برای 
کودکان خسته کننده شود و جذابیتش را از دست بدهد؛ بنابراین با در نظر گرفتن سن و شرایط 

مخاطب در مورد میزان طوالنی بودن داستان تصمیم بگیرید.

۲.شــرایطمناســب:هنگام قصه گویی بــرای کودکان یک مــکان و فضای راحــت انتخاب 
کنید. یک فضای مناسب حس و حال خوب را ایجاد می کند.

گر می خواهید قصه ای بگویید، درباره جایی که داستان را از آن شنیده اید  ۳.مقدمهمناسب: ا
خ داده، صحبت کنید. برای  و کسی که آن را برایتان تعریف کرده است یا مکانی که قصه در آن ر
کودک بگویید این داستان چه کمکی در زندگی تان کرده است و فکر می کنید چه فایده ای برای 

او داشته باشد. تالش کنید از همان ابتدا احساس اشتیاق و عالقه مندی را در کودک بیدار کنید.

۴.حالتهایچهرهمتناســبباداســتان: هنگامی که مشــغول قصه گویی برای کودکان 
هســتید، از حرکت هــای دســت و حالت هــای چهــره خــود کمــک بگیریــد و تــالش کنیــد ایــن 
گــون دربیاورید یــا از کودک  حرکت ها متناســب با قصه باشــد. حتــی می توانید صداهــای گونا

بخواهید این کار را انجام دهد تا داستان جذاب تر شود.

۵.بلندوشــمرده:با صدای بلند و رســا، امــا در عین حال شــمرده و آهســته قصه گویی کنید. 
صدایتان باید بتواند احساسات مختلف داستان را برای کودکان بیان کند. تن و لحن صدای 

خود را هنگام قصه گویی تغییر دهید و هر کجا الزم است درنگ کنید.

ح کردن  ۶.مشــارکتدادنکــودک: تــالش کنیــد بــا اســتفاده از جمله های مختلــف و مطــر
پرسش هایی مانند: »تو می دانی؟« او را هم در جریان قصه گویی شرکت دهید. شما می توانید 

درباره پیام داستان هم از کودک سؤال بپرسید و به این روش او را در فعالیت شریک کنی    
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مؤلف در این كتاب سعی داشته همه بیانات مشهور آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در موضوعـات مرتبـط بـا كتـاب و كتاب خوانـی را گـردآوری كنـد كـه بـا نگاهـی بـه 

كتـب منتشرشـده در ایـن حـوزه، این اثر كتابی بی سـابقه به شـمار مـی رود. 

حــد جزئــی بــه موضوعاتــی نظیــر ترویــج، توســعۀ ویتریــن، 
اقتصاد نشر و… نشان از اهمیت این مسئله نزد رهبر انقالب 
ع توجه داشــته و چنین  دارد که تا این حد به جزئیات موضو
نگاهی دارند. از این حیث وقتی مجموعۀ نظرات ایشان در 
حوزۀ کتاب را نگاه می کنیم، به نظــر می آید که فردی مطلع 
کــه شــبانه روز در حــوزۀ کتــاب فعالیــت کــرده، چنیــن اظهار 
نظرهایی دارد و این در حالی است که رهبر فرزانۀ انقالب در 
حوزه های دیگر )و شــاید این طور تصور شود که موضوعاتی 
نظیر سیاســت و اقتصاد اهمیت بیشــتری دارد( نیــز همواره 
پیگیــری جــدی و مســتمر داشــته و بــه همیــن نســبت ورود 

دارند.
از ایــن رو بســیاری از کســانی کــه می خواهنــد در حــوزۀ کتاب 
فعالیت داشته باشــند، می توانند با مرور اظهار نظرها و نکات 
ح کرده اند، با دســت پر در مســیری که مد  راهبــردی که مطــر

نظر دارند حرکت کنند.
انتشــارات »کتــاب فــردا« در نمایشــگاه کتــاب ســال جــاری، 
اثری بــا عنوان »کتــاِب کتــاب«؛ رهیافتی بــه منظومه فکری 
رهبــر معظم انقــالب دربــارۀ کتــاب، منتشــر کــرد که قــرار بود 
همین کارکرد را داشــته باشــد. یعنی عــالوه بر این کــه نظرات 
رهبر انقــالب در حوزۀ کتاب را مرور کرده باشــد، برای کســانی 
که می خواهنــد در عمق حرکت کننــد و نیاز به دســت نامه ای 
بــرای فعالیــت دقیــق در حــوزۀ کتــاب دارند نیــز مفید باشــد. 
شــاید این کتــاب در نــگاه اول کار تــازه ای در قیاس بــا آثاری 
نظیر »من و کتــاب« و … نباشــد؛ امــا کافی اســت اندکی تأمل 
کــه مؤلــف و گردآورنــدۀ ایــن کتــاب  کنیــد تــا متوجــه شــوید 
تنهــا بــه جمــع آوری ســخنان رهبــر انقــالب در حــوزۀ کتــاب 
نپرداختــه؛ بلکــه بــا نگاهــی جامــع ، آن هــا را در یــک قالــب 
طراحی شــده قرار داده تا خواننده بتواند به صورت موضوعی 
ایــن  بــه بازخوانــی  و ذیــل محورهایــی نظیــر اقتصــاد و… 
نظــرات بپــردازد. نظراتــی کــه بســیاری از آن هــا می توانند بر 
تاریکی های ذهــن فعالین این حوزه چــراغ بیندازد و مســیر را 

روشن کند.
مخاطــب  کنــد  احســاس  کتــاب«  »کتــاِب  خواننــدۀ  شــاید 
چنیــن ســخنانی نیســت؛ ایــن در حالی اســت که کســی خود 
را خواننــده ندانــد؛ یعنــی بــه خوانــدن به چشــم یــک حرکت 
مســتمر برای کســب معرفت ننگرد، در غیر این صــورت بعید 
اســت کســی خواننــدۀ اثــری باشــد و نتوانــد از آن بهــره ببرد. 
ح شده در این  البته پذیرفتنی است که بســیاری از نکات مطر
اثر، موضوعات کالنی اســت که شــاید مخاطب عــام به آن ها 
ع، این اثر می تواند  احســاس نیاز نداشــته باشــد؛ اما در مجمو
در ساخته شــدن جهــان فکری خواننده نســبت بــه مطالبات 
عالی ترین مقام جمهوری اســالمی در حوزۀ کتاب )به صورت 
کتــاب می توانــد در  کنــد. حتــی ایــن  کالن فرهنــگ( کمــک 
حوزه های دیگر فرهنگی هم کارکرد داشــته باشــد؛ زیرا آن جا 
که حرف از محتوا زده می شود، بی شک این محتوا در ارتباط 
با ســایر قالب های هنری نیز صادق است و یا جایی که حرف 
از کار ترویجی کتاب می شــود، می توان از آن الگــو برای دیگر 

حوزه ها نیز بهره برد.
کتاب »کتــاِب کتاب« اثر مجید تقی زاده را نشــر کتــاب فردا در 

610 صفحه منتشر کرده است.    

تصور کنید یکــی از بلندپایه ترین شــخصیت های کشــوری دربارۀ یک کتاب اظهــار نظر کند، 
آن هــم نه اظهــار نظــری از جنس نظــرات کلی کــه اغلب می تــوان در مــورد کتاب ها بــه آن ها 
دســت پیدا کرد )کافی اســت جســتجویی در وب داشــته باشــید تا بتوانید دربــارۀ کتاب هایی 
کــه نخوانده اید، اطالعاتی کســب کنیــد و در مواقع ضــروری نظرتــان را نیز بیان کنیــد(؛ بلکه 
نظراتــی کامــاًل شــخصی کــه نشــان می دهــد گوینــده نه تنهــا کتــاب را مطالعــه کــرده، بلکــه 
برخوردی فعال بــا متن داشــته و نکاتی کــه می گویــد، حاصل مواجهــۀ او با متن اســت. البته 
این تصور که یک شخصیت بلندپایه دربارۀ یک اثر مکتوب چنین اظهارنظری داشته باشد، 
تصور دور و درازی نیســت؛ زیــرا در ایران خودمــان، حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبر معظم 
انقالب اســالمی، نه تنها کتاب می خواند؛ بلکه برخوردی جدی با متــن دارد؛ برخوردی که از 
ســوی یک رهبر تا حدودی دور از انتظار اســت. اما رهبر انقالب با اظهار نظرهایی که در حوزۀ 
کتاب دارند، تا پایه یک کتاب شناس برجسته، مانند یک کارشناس اظهار نظر کرده و همین 
موجب اعجاب و شــگفتی شــنونده می شــود. تســلط بر ادبیات کالســیک جهــان و همچنین 
خواندن آثــاری کــه مخاطب عــام و در پــاره ای از مــوارد مخاطــب جــدی ادبیات هــم آن ها را 
نخوانده اســت، ســبب می شــود شــنونده از این میزان عالقه و جدیت در مطالعه شــگفت زده 
شــود. برای همین می توان نتیجه گرفت که کتــاب در باور و گفتمان ایشــان جایگاه ویژه ای 

دارد.
اما این تنها یک وجه از شــخصیت رهبر انقالب در حوزۀ کتاب اســت؛ یعنی اظهار نظر دربارۀ 
آثار مکتوب و مطالعۀ آن ها، تنها یک روی ســکه است؛ زیرا ایشــان در امور کالن حوزۀ کتاب 
نیز دارای نظر اســت و موضوعات را با عینک نقد و پیشــنهاد می نگرد. به همین خاطر کسی 
که با این بخش از نظرات ایشــان روبه رو می شود، بیشــتر متعجب می شــود؛ زیرا ورود تا این 

کتاب کتاِب 
حسام آبنوس
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بسیاری از نویسندگان و منتقدان ادبی درباره مواجهه رمان با موضوعات حاد 
اجتماعی، سیاسی و تاریخی، بر این نکته تأكید دارند كه برای نوشتن داستان 
بـر مبنـای یـک رویـداد تاریخـی و سیاسـی بایـد اجـازه داد تـا گـذر زمـان، طوفـان 
حـوادث پیرامـون آن واقعـه را ته نشـین كند، تا پس از فروكش كردن التهابات پیرامـون آن، به 
خلـق اثـر دربـاره آن واقـع دسـت زد. بـا این همـه سـیل حـوادث و تعـدد آن در جوامـع امـروز گاه 
چنان پیاپی هم می آیند كه مخاطب چنین گزاره های تاریخی را بر نمی تابد و از نویسنده 
و اهل قلم به وضوح موضوع گیری درباره این اتفاقات را طلب می كند و حتی ساكت بودن 

و یـا نبـودن دربـاره آن را معیـار قضـاوت دربـاره او قـرار می دهد.  

ایــن سیســتم، خلــق دیالوگ های متناســب با شــخصیت ها و 
رفتارهایی که انتظار می رفت تا از آن ها ســر بزنــد، در این رمان 
ستودنی است. رمان اما جدای از این مسئله، دو فراز تاریخی را 
نیز چاشنی خود گرده است که بخشــی به رابطه شهید مهدی 
زین الدین بــا قهرمان داســتان و خانواده او، و بخشــی دیگر به 
ماجراهایــی از مبــارزات سیاســی در ســال های قبــل از انقــالب 
اســالمی باز می گردد. در این بخــش، به ویژه زمانــی که کرمیار 
تصمیم شــکل دادن به حــوادث و روابطی در ســال های پیش 
از پیــروزی انقــالب اســالمی گرفتــه اســت، اتفاقــی تــازه و نو در 
رمان شــکل نگرفته اســت. روابط، آدم ها و اتفاقات پیرامون، 
کلیشــه های همیشــگی داستان نویســی موســوم بــه انقــالب 
اسالمی است و از این منظر داســتانی تازه برای مخاطب شکل 

نمی گیرد.
مستوری با این همه رمانی قابل قبول است؛ رمانی که متعلق 
به زمانه خودش اســت و بــدون تعارف داســتانی درباره همین 
روزگار و زمانــه را روایت می کند؛ داســتانی که مخاطبش انتظار 
آن را دارد و در مواجهــه بــا آن روایتــی سفارشــی را نیــز مشــاهده 
نمی کند. کرمیار تند و رک و بدون رودربایستی می نویسد، اهل 
مماشــات با جریانی نیســت و قهرمانــان داســتانش نیز همگی 
تکلیفی روشــن با خود و داســتان دارند و داســتان نیــز با تعلیق 
مناسب و کافی توانســته راه خود را در ذهن و روان مخاطب باز 

کند.
بــا این همــه ایــن ســؤال باقی اســت کــه چنین آثــاری بــا تغییر 
قفســه  در  می توانــد  انــدازه  چــه  تــا  آن  مخاطبــان  دغدغــه 
کتابخوانان ایران باقــی بماند. آیا بــا گذر زمان و تحــوالت تازه 
در جامعه ایران و حتی تغییر دغدغه های اجتماعی و سیاســی 
کان جایی در ذهــن و قلب مخاطبان  مردم، چنین آثاری کمــا
خواهند داشــت و از آن ها یــاد خواهد شــد؟ برای پاســخ به این 
ســؤال باید بار دیگر به رمــان رجوع کــرد. رمان کرمیــار با وجود 
خوش خوانی اش، به نظر نمی رســد که توانسته باشد راهی به 
درون زندگــی و زمانــه شــخصیت های و اتفاقاتی کــه راوی آن 
است پیدا کرده باشد. این رمان با وجود حسن های ذکرشده، 
رمانــی اســت تک الیــه ای. »مســتوری« بــا وجــود چابکــی در 
روایت، قصد ندارد به ریشــه های داســتانی که بیــان می کند و 
بن مایه های فکری و فلسفی شــکل گرفتن چنین اتفاقاتی سر 
بزند و الجرم چنین داســتانی تا زمانی ســکه خواهد داشــت که 
آنچه می گوید نقل محافل مخاطبانش باشد و در نتیجه وقتی 
التهابــات فروکش کند و چیــزی جز الیه های رویــی قصه برای 
توجــه مخاطــب اهمیــت پیدا کنــد، »مســتوری« تنــی نحیف 
برای عرضه کردن و در ذهن ماندن دارد و این شاید مهم ترین 
نقد به خلق آثار داستانی با چنین مضامینی باشد؛ آثاری که در 
ســال های اخیر با شــمارگان و عناوین متعدد پیرامون انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس نوشته شده است، اما چیزی جز روایت و 

قصه پردازی در پس خود برای بیان شدن ندارند.
بــا ایــن وجــود، تــالش و گام برداشــتن کرمیــار در ایــن عرصــه 
ســتودنی اســت و نشــان می دهد که تــوان بــاال و البتــه زمین و 
عرصــه تمرین باالیــی برای خلــق آثــاری با چنیــن موضوعاتی 
پیش روی جامعه ادبی ایران گشــوده اســت که نیازمند سری 

سودایی و نترس برای طی طریق در آن است.   

رمان »مســتوری« اثر صادق کرمیــار را نیز بایــد در زمره آثاری دانســت کــه تاب مســتوری در برابر 
مخاطبش را از دســت داده و بــرای او از آن چیزی گفته کــه این روزهــا در جامعه ایــران درباره آن 

حرف های زیادی می توان گفت و شنید.
بن مایــه و پیرنگ »مســتوری«، فســاد سیســتماتیک اقتصــادی در جامعــه ایران معاصر اســت. 
ماجــرای یک رزمنده ســابق که حــاال مبدل بــه رئیس یــک کارتل اقتصــادی کالن و البته فاســد 
شــده اســت و در منجالبی که بــرای خود ســاخته دســت و پا می زنــد و پســرش کــه در میانه قصه 
درباره رابطه پدر و پســری با وی دچار شک می شود و دختر جوانی که همســر اوست و البته راوی 

داستان.
کرمیار نویســنده ای شــناخته شــده در ژانر رمــان تاریخی اســت. »نامیــرا«، »درد« و »دشــت های 
ســوزان« شــاخص ترین آثار او در ایــن ژانر هســتند که همگــی با اســتقبال مخاطبــان و منتقدان 
روبه رو شده اســت. با این همه در اتفاقی تازه که او با رمان »مســتوری« رقم زده است نشان داده 
است که می تواند خود را از قالب نویسنده ای تاریخی و حتی جنگی نویس به یک داستان نویس 

اجتماعی نیز ارتقا دهد.
خ می دهــد، احاطــه نویســنده به جزئیات فســاد سیســتماتیک  اتفــاق جالبی کــه در مســتوری ر
اقتصادی اســت که رمــان با پیرنــگ آن به جلــو مــی رود. او روابــط میان افــراد در این سیســتم و 
فعالیت آن ها و نیز نوع تنظیم روابط میان آن ها را به روشــنی ترســیم می کنــد و از این منظر حتی 
می توان گفت که مخاطبان این رمان با فصلی تازه و بکر از روابط سیستماتیک فساد اقتصادی 

در جامعه ایران امروز مواجه می شوند.
تــالش فوق العــاده و موفقیــت کرمیــار در شــخصیت پردازی و ســاخت چهره هــای متفــاوت در 

متعلق به زمانٔه خود
خبرگزاری مهر
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»3۱ اوت ۱9۷۸ )9 شـهریور ۱3۵۷( بابـا از لیبـی برنگشـت…« ایـن جملـه شـاید 
حیـن خوانـدن یـک كتاب خیلی مهم نباشـد، چـون ما به عنـوان خوانندگان متن 
می دانیـم كـه چـه اتفاقاتـی افتـاده و اصاًل اگر این »برنگشـتن« اتفاق نیفتـاده بود 
كـه مـا امـروز مشـغول خوانـدن كتابـی دربـاره فـردی كـه برنگشـته اسـت نبودیـم. امـا اگـر بـه 
اهمیـت ایـن جملـه در ذهـن تک تـک افـراد یک خانواده از رفتن بدون بازگشـت بابا، همسـر، 
برادر و یک انسان دوست داشتنی پی ببریم، دیگر به راحتی از كنار آن رد نمی شویم. امروز 
40 سال است كه از رفتن بی بازگشت امام موسی صدر می گذرد و شاید هیچ كس باور نکند 
كه 40 سال از آن روز گذشته و 40 سال است كه حداقل یک خانواده چشم انتظار بازگشت 
او هسـتند. )كـه البتـه تنهـا یک خانواده این چشـم انتظاری را نـدارد و ابعاد بزرگ تـری دارد( 
روایـت خبرنـگار فـارس از جدیدتریـن كتـاب منتشـر شـده دربـاره امـام موسـی صـدر را مـرور 

می كنیـم. 

همین جزئیات است که گاهی انسان های معمولی بی تفاوت 
از کنار آن ها رد می شوند، ولی انسان های غیرمعمولی )خاص( 
بــه همان هــا توجــه می کننــد و زمینه ســاخته شــدن تصویری 
بهتر از خود را فراهم می کنند. همسر آقا موسی می گوید هرچند 
برخی رفتارها خیلی ریزند، ولی روشــنایی بخش هستند و این 

نکته بسیار مغفول است.
البتــه قصــد نداریــم احیانــًا ایراداتــی کــه در این کتــاب توجه 
برانگیز بود را از نظر دور بداریم و یک ســره لب به تحســین آن 
بگشــاییم. هرچند ممکن اســت این ایرادات کاماًل شــخصی 
باشــد و از نظر خواننــده دیگری ایراد محســوب نشــود و از آن 
به عنوان یک مزیت بــرای اثر یاد کند. برای مثال در بخشــی 
که خواهران امام موسی صدر مشغول مرور خاطرات هستند، 
بیشــتر مشــغول روایــت زندگــی خــود هســتند تــا بازگــو کردن 
گر  روایتی کــه »داداش موســی« از دل آن بیرون بیاید. شــاید ا
بخواهیــم نگاهــی بــه ایــن بخش داشــته باشــیم بایــد گفت 
خواهران مشــغول گفتگو هســتند و امام موســی صدر در پس 
کت نشســته و لبخند می زند، زیرا گاهی به ضرورت  زمینه سا
و تناســب اتفاقــات، خواننده می بینــد که امام موســی صدر از 
مقابل دوربیــن رد می شــود و هیــچ نقشــی در ســاختن روایت 
نــدارد. البتــه در ایــن بخش بــاز هــم جزئیاتــی توجــه برانگیز 
اســت که خواننــده نکته ســنج می تواند اســتفاده های خوبی 
گــر قــرار باشــد تنبــل بمانیم و  از آن داشــته باشــد، ولــی خــب ا
منتظر باشــیم نویســنده یــا راوی لقمــه در دهــان ما بگــذارد، 
بایــد بگوییم که ایــن کتاب ســیرتان نمی کند و حتمًا گرســنه 

می مانید!
در مجموع کتاب »سید موســی صدر؛ هفت روایت خصوصی« 
یــک اثــر متفــاوت بــا محوریــت امــام موســی صــدر اســت کــه 
می تــوان آن را در دســته آثــار تاریخ شــفاهی دســته بندی کرد و 
خب خواننده نیز حتمًا متفــاوت بودن این اثــر را با اندکی تأمل 
درمی یابد. انتشــارات ســپیده باوران این کتاب را منتشر کرده 

است.    

کتاب »ســید موســی صدر؛ هفت روایت خصوصــی« که تنظیــم و تدویــن آن را حبیبــه جعفریان 
برعهــده داشــته، در واقــع اثــری اســت کــه می خواهــد دریچــه ای ولــو بــه قــدر جزئیــات، از یــک 
شــخصیت بزرگ به روی مخاطب خود بگشــاید. قبل از هرچیز باید تکلیــف مخاطبی که گمان 
می کنــد با دســت گرفتــن این کتــاب خطــوط درشــت و پررنگــی از شــخصیت امــام موســی صدر 
را خواهد دید روشــن شــود، در صورتی که شــاید باید گفــت که چنین اتفاقــی در این کتــاب برای 
خ نمی دهد. همســر، دختران، خواهران، پســر ارشــد، برادر، خواهرزاده و یک دوســت  خواننده ر
خانوادگی، کسانی هستند که در این کتاب روایت های خود از شخصیتی به نام سیدموسی صدر 
را روایت کرده اند؛ روایتی که کاماًل شــخصی اســت و همین ســبب می شــود خواننده ای که توقع 
دارد روایتی جامع از این شــخصیت بخواند تا حدودی راضی نشــود، اما توصیه می کنیم حداقل 

این یادداشت را تا پایان بخوانید.
گر قرار به ترســیدن و احتیاط از مخالفت ها باشد  »آدم باید به خدا توکل کند و کارهایش را بکند. ا
که همه باید بنشینیم توی خانه، در را روی خودمان ببندیم.« شاید این جمله را بتوان جمله ای 
محرک دانســت. جمله ای که منســوب به رهبر شــیعیان لبنان و جریــان مقاومت در این کشــور 
اســت و با وجود این که از کلمات محدودی شــکل گرفته اما دعــوت به حرکت کــردن در آن موج 

می زند.
باالتر گفتیم این کتاب قرار اســت دریچه ای رو به شــخصیت امام موســی صدر ولو به قدر نشــان 
دادن جزئیــات او باز کنــد. هرچند شــاید این  طور بــه نظر بیاید کــه جزئیات موضــوع بی اهمیتی 
ک زیادی  به شمار می روند، اما بهتر اســت این طور نگاه کنیم که انســان ها در کلیات، وجه اشترا
با هم دارند، اما آن چیزی که هر فرد را از فرد دیگری متمایز می کند همین جزئیات است. از زبان 
ملیحه صدر، کوچک ترین فرزند آقا موسی می خوانیم: »شــاید نبودن بابا باعث شد بعضی ها او 
را دقیق تر ببینند.« به نظر می رســد از دســت دادن و یا دور شــدن از کسی ســبب می شود جزئیات 
در ذهــن افراد رنــگ بگیرنــد و موجب متمایز شــدن افــراد از هم شــود. شــاید پربی راه هم نباشــد 
گــر بگوییم ایــن جزئیات هســتند کــه به خطــوط کلی شــخصیت افراد معنــا می دهنــد و هویت  ا

می بخشند.
وقتــی در این کتاب بــا جملــه ای کوتاه روبــه رو می شــویم کــه می گوید: »آقا موســی احتــرام پری 
]همســرش[ را داشــت.« شــاید این طــور بــه نظــر بیایــد کــه جملــه ای کوتــاه از نحــوه تعامل یک 
شــخصیت روحانی با همســرش خوانده ایم، در صورتی که ایــن جمله دنباله و عقبــه بزرگی دارد 
که ذهن خواننده را به پرواز درمی آورد تا زوایای شــخصیت فردی که احترام همسرش را داشته، 
پیدا کنیم. برای همین است که شاید نباید به سادگی از کنار این کتاب نه چندان حجیم رد شد. 
در بخش دیگری همســر امام موســی صدر می گوید: »این ها خیلی ریزند، ولی قلب آدم را روشــن 
می کنند.«؛ ثابــت می کند آن چیزی کــه در ذهن و زبان انســان ها اهمیت دارد و ماندگار می شــود 

هفت روایت خصوصی



کربـال در  گزارشـی از بازدیـد مسـئوالن جمعیـت از پایگاه هـای هـالل احمـر در 
گزارشـی از  ایـام اربعیـن سـاالر شـهیدان حضـرت اباعبـداهلل الحسـین)ع( و 
حـال و هـوای درمانگاه هـای هـالل احمـر در مراسـم اربعیـن، اولیـن مطالـب 
ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد. روایـت خاطـره ای جالـب از یـک پزشـک 
داوطلـب هـالل احمـر که در کشـورهای مختلف حاضر می شـود و نیازمندان 
را رایـگان درمـان می کنـد نیـز مطلبـی خواندنـی در ایـن شـماره از مهـر و مـاه 
اسـت. او داسـتان یک پیامک پر مهر از کنیا را برای ما بیان می کند. گفتگو 
کـه بنیانگـذار عكاسـی نابینایـان اسـت و بـه  بـا یكـی از اعضـای هالل احمـر 
گفتگـو بـا روحانـی  کـودکان روسـتاهای محـروم نقاشـی آمـوزش می دهـد و 
عضـو جمعیـت  هالل احمر دربـاره تالش هایش در روسـتا مطالب بعدی این 
بخـش هسـتند. گزارشـی از کانون هـای طـالب هالل احمـر کـه  بـرای جـذب، 
آماده سـازی و بكارگیـری طلبه هـای مـدارس و حوزه هـای علمیـه تشـكیل 

شـده اند، نیـز مطالـب دیگـر ایـن بخـش را تشـكیل می دهنـد.

هالل
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موکب عشق
پیامک پرمهر از آفریقا
تنها رکاب زِن یک پای ایران
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حجت االسـالم والمسـلمین معـزی، نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـالل احمر، 
بیمارسـتان  در  احمـر  هـالل  امـدادی  و  درمانـی  پایگاه هـای  از  بازدیـد  از  پـس 
بـا  كـه  اسـت  ارزشـمندی  و  بـزرگ  عنایـت  و  توفیـق  گفـت:  كربـال  الحسـین)ع( 
نـگاه انسـانی بتـوان بـه زائـران میلیونـی اباعبـداهلل حسـین)ع( در اربعیـن، خدمـات بـدون 

داد.   ارائـه  چشم داشـت 

جمعیت هالل احمر اســت که با عشــق، عالقــه و انگیزه های 
دینی تالش می کنند تا زائران در ســالمت کامل بتوانند زیارت 

خود را انجام دهند.
مجموعــه  ایــن  ســازماندهی  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خدمت رســانی، موقتی اســت و در ایــام اربعین ارائه می شــود 
افزود: باید برنامه ریزی و تالش مضاعفی برای ارائه خدمات 
کثری را بــرای آینــده پیش بینی کرد تا  بهتر، مناســب تر و حدا

بتوان ارائه خدمات را افزایش داد.
نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر بــه منظــور بررســی رونــد 
خدمات رســانی به زائران اباعبداهلل الحســین)ع( در اربعین و 
کز مختلــف درمانی و امدادرســانی به عراق ســفر  بازدیــد از مرا

کرده بود.

    عملیات بی سابقه
کربــال از  دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر نیــز پــس از ورود بــه 
و  ک  مــال درمانــی  کــز  مرا و  الحســین)ع(  بیمارســتان های 
کیــد بــر این کــه عملیات  المــاس شــرق بازدید کــرد. وی بــا تأ
ج از مرز  خدمات رســانی بــه زائــران در اربعین در داخــل و خــار
با برنامه ریــزی 6 ماهه به خوبی در حال انجام اســت، گفت: 
خدمــات درمانــی و امــدادی بــه نحو احســن بــه زائــران ارائه 

می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هالل احمر، مهندس 
محمود محمدی نســب در بازدید از بیمارســتان الحسین)ع( 
در کربال با اشــاره به ارســال 400 قلــم دارو و تجهیزات مصرفی 
پزشــکی بــرای ارائــه خدمــات بــه زائــران در اربعیــن، افــزود: 
خوشــبختانه دارو به انــدازه کافی در پایگاه ها موجود اســت و 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشــاره به این کــه داروهای ارســالی به عــراق در اربعین 

موکب عشق

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در هــالل احمــر، حجت االســالم 
والمســلمین معزی افزود: جمعیت هالل احمر یک نهاد جهان شــمول و بشردوســتانه اســت و 
بدون توجه به دین، مذهب و نژاد انســان ها در هر کجای دنیا که نیاز به کمک رســانی باشــد، 
خدمات بشردوستانه ارائه می دهد و این روزها در عراق و برای زائران عزیز از سراسر عالم، این 

خدمات ارائه می شود.
وی مهم ترین جنبه خدمات رســانی جمعیــت هالل احمــر را داوطلبانه بودن آن عنــوان کرد و 
افزود: پزشکان متخصص و پرســتاران عضو هالل احمر در این روزها، فعالیت های خود را رها 
کرده تا به زائــران امام حســین)ع( خدمت کنند و بی تردیــد اجر و پاداش بی بدیلی شــامل آنان 

خواهد شد.
حجت االسالم والمســلمین معزی با اشــاره به خیل عظیم عزاداران حســینی افزود: زائرانی که 
دچار بیماری می شــوند، به درمان نیاز دارند و این وظیفه ســنگین بــر دوش اعضای داوطلب 

بازدید مسئوالن جمعیت 
از پایگاه های هالل احمر در کربال

محمود  اورعی
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بــرای درمــان ســرپایی و اورژانســی تأمین شــده اســت، اظهار 
کرد: هــالل احمر در اطالعیه هــای متعددی قبــل از اربعین به 
زائــران بیمــار توصیه کرد تــا داروهــای خاص مصرفــی خود را 
که داروهای خاص در اقالم دارویی  همراه داشته باشند، چرا
هالل احمر بــرای ارائه خدمــت در اربعین موجود نیســت، اما 
با این حــال به بعضی زائــران بیمار خاص داروهای مشــابه یا 

جایگزین داده شده است.
دبیــرکل جمعیت هــالل احمر با اشــاره بــه این که هــالل احمر 
در چارچوب پروتکل هــای درمانی، خدمــات الزم را به زائران 
ارائه می کند، افزود: هر ساله تجربیات به دست آمده بازبینی 
و بررســی می شــود، لــذا ایــن حــوزه هــم می توانــد با توجــه به 
ارزیابی ها تغییر کــرده و تقویت شــود؛ به هر حــال این تجربه 
دائــم در حال ترمیــم اســت و کمبودهای احتمالی هم، ســال 

بعد جبران خواهد شد.
کــز درمانی  وی رونــد ارائــه خدمــات درمانی بــه زائــران در مرا
هالل احمــر در اربعیــن را رضایت بخش خواند و گفــت: کارها 
کنون گزارشی  طبق برنامه پیش رفته است و خوشــبختانه تا

مبنی بر نارضایتی زائران نداشته ایم.
پوشــش  بــزرگ  عملیــات  این کــه  بیــان  بــا  محمدی نســب 
خدمات امــدادی مــورد نیــاز زائــران در اربعین از ســوی هالل 
احمــر ایــران در میــان جمعیت هــای ملــی اتفاقــی بی ســابقه 
کز بین راه  کز درمانی نجف، مرا است، خاطرنشــان کرد: از مرا
کزی که در شــهر کربال هستند، بازدید کردم  نجف و کربال و مرا
کز کــه مجموعــًا 4٠ مرکز هســتند،  و برای راه انــدازی ایــن مرا
کــه ایــن  بیــش از 6 مــاه برنامه ریــزی انجــام شــده بــود، چرا
عملیاتی با لجســتیک بســیار عظیم اســت و هیچ نهاد دولتی 
یا موکب هایی کــه مردم بر پا کردند به وســعت جمعیت هالل 
احمر نفــرات و امکانــات خود را بــه ایــن منظور بســیج نکرده 

است.
کــز درمانی  وی بــا ابــراز رضایــت از خدمــات ارائــه شــده در مرا
هالل احمــر در اربعین، افــزود: خدمات قابــل دفاعی به لطف 
امام حســین)ع( و زحمات بیش از 2 هزار نیروی کادر درمانی 
ارائه شــده اســت و به ســهم خودم از همه این عزیزان تشکر و 

قدردانی و البته به این فعالیت افتخار می کنم.
دبیــرکل جمعیــت هــالل احمــر بــا بیــان این کــه این حجــم از 
عملیــات در جمعیت های ملی تقریبًا بی ســابقه بوده اســت، 
بــه جلســه هفتــه گذشــته خــود در کمیتــه بین المللــی صلیب 
خ اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن جلســه در مــورد تیم هــای  ســر
کراتــی انجــام دادیــم و یکــی از مطالبه هــا ایــن  درمانــی مذا
بود که چــرا از ظرفیت های جمعیــت ملی در ایــن زمینه کمتر 
اســتفاده می شــود و بیشــتر توجــه بــه ســمت دولت هاســت 
که در خــالل ایــن بحث ها بــه نمونــه مراســم اربعین اشــاره و 
توضیحاتــی دربــاره پیــاده روی مراســم اربعیــن ارائه شــد که 
گاه  خ تا حــدی از آن آ مســئوالن کمیته بین المللی صلیب ســر
بودند و می دانســتند که این مراســم، بزرگ تریــن پیاده روی 
اســت که در جهان برگزار می شــود، افراد حاضر در این جلســه 
باور نمی کردند که چنین حجمی توســط جمعیت هالل احمر 
ایــران انجام می شــود، امــا من بــا افتخــار از ایــن کار صحبت 
ع اشــاره کــردم که بایــد از این ظرفیت ها  کردم و به این موضو

کــه بــا بحران هــای مختلــف همــراه اســت،  در منطقــه ای 
استفاده شود.

کیــد بــر این کــه اغلــب افــرادی در پوشــش درمانــی  وی بــا تأ
مراســم اربعیــن حاضــر شــده اند فعالیــت خــود را بــه صــورت 
داوطلبانــه انجــام می دهنــد، افــزود: در ایــن عملیــات افــراد 
زیــادی داوطلبانه بــا هالل احمــر ایــران همــکاری می کنند و 
داوطلبــی از اصــول جمعیت هاســت و من هــم بارهــا گفته ام 
که در ایــران از هر 100 نفــر که لبــاس جمعیت را به تــن دارند، 
97 نفــر داوطلــب هســتند و رابطــه و اســتخدامی بــا جمعیت 
هــالل احمــر ندارنــد و وجهــی در قبــال فعالیت هــای خــود 
دریافت نمی کنند، بلکه فعالیت آن ها با نیت خداپســندانه و 

اقدامات بشردوستانه است.
 محمدی نسب با اشاره به یکی از ویژگی های مراسم امسال 
گفت: آنچه در این مراسم بیشتر مورد توجه بوده و به عنوان 
یک تجربه موفــق می تــوان از آن نام برد این اســت کــه ما در 
ســال تقاضاهای زیادی از کادر درمانی داوطلب داشــتیم که 
عالقمند بودند به زائران خدمــات درمانی ارائه دهند این کار 
را امســال در قالب یــک پــروژه و در قالب پروتکل هــای کاری 
تعریف کردیم و بــه این افــراد دارو تجهیزات دادیــم و آنها در 
قالب دســتورالعمل های مشــخص فعالیــت می کنند. همین 
کــز مــا در ســال جــاری افزایش  امــر باعــث شــد کــه تعــداد مرا
کــه از میــان 40 مرکــز ؛ 24 مرکــز  چشــمگیری داشــته باشــد 
توســط این گروه هــا و بــا در نظــر گرفتــن اســتانداردهایی که 
مرکز پزشــکی جمعیت هالل احمــر در نظر گرفته بــود فعالیت 

کردند.    

دبیرکل جمعیت 
هالل احمر با اشاره 

به این که هالل 
احمر در چارچوب 

پروتکل های 
درمانی، خدمات 
الزم را به زائران 

ارائه می کند، گفت: 
هر ساله تجربیات به 
دست آمده بازبینی 
و بررسی می شود، 

لذا این حوزه هم 
می تواند با توجه به 

ارزیابی ها تغییر کرده 
و تقویت شود؛ به 
هر حال این تجربه 
دائم در حال ترمیم 
است و کمبودهای 

احتمالی هم، سال بعد 
جبران خواهد شد
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مراسـم پیـاده روی اربعیـن، شـاید فرصتـی مغتنـم و تکرارنشـدنی بـرای تک تـک 
مـا باشـد كـه بیشـترین بهره معنـوی را برای خـود ذخیره كنیم. هركـس به نوعی 
دوست دارد در ثواب این مراسم سهیم باشد و شاید نوشتن از این مراسم و ثبت 
كارها و خدماتی كه توسط نهادها و ارگان های دولتی و غیر دولتی به زائران اربعین حسینی 

ارائـه می شـود، بتوانـد این ثـواب را بـرای ما ثبت كند.
حال و هوای این روزها باعث می شـود سـاعت ها بدون خسـتگی و از سـر ذوق و شـوق، قلم 
را روی كاغـذ بغلتانـی و از آدم هایـی كـه روزهـا و هفته هـا بـا پـای پیـاده، قدم در مسـیر عشـق 
و جاودانگـی می گذارنـد، بی اختیـار و بـا افتخـار بنویسـی، ولـی تا در این مسـیر همگامشـان 
نشـوی، ایـن حـس و حـال را لمـس نخواهـی كـرد. راسـت گفته انـد كـه كربـال رفته ها، عطش 
بیشتری برای رفتن به كربال دارند، چون قدم به قدم خاكش را با جان و دل لمس كرده اند 

و دیگـر می داننـد پـا بـه كجـا می گذارنـد و از این سـفر چـه می خواهند. 

    آغاز سفر عشق
برای شــروع ســفر، با دیــدن موکب هایی که به همیــن منظور 
در فــرودگاه امــام آماده شــده بودنــد، در کمال نابــاوری حس 
این که باالخره کربال قســمت شد، نگرانی کنســل شدن سفر را 
به کلی برطرف کرد. عشــق دیدن جایی که آرزویش را داری، 
ســاعت ها تأخیر پرواز، شــلوغی باورنکردنی فــرودگاه نجف و 
شــلوغی خیابان ها و حتی باران ســیل گونه کربــال و… را برایت 
زیبــا می کنــد و هیچ کــدام بــه چشــم نمی آیند تــا بــه جایی که 

دلت را جا گذاشته ای برسی.

    قرار بیماران پریشان
غ نجف خیره  سراســیمه و چهارچشــمی به خیابان های شــلو
هســتم که مادری با دیدن لباس هالل احمر بر تن سرپرســت 
گــروه، به همــراه دختر بچــه ای حــدودًا ٨ ســاله، هراســان به 
ســمت ما می آیــد و درخواســت کمــک می کنــد، گویا بــا دیدن 
یــک هــالل احمــری، دنیــا را بــه او داده انــد. بــا آرام کردنــش 
سعی در پرســیدن علت پریشــانی اش دارم که خودش شروع 
گزیدگــی حشــرات  بــه صحبــت می کنــد: دختــرم ســارینا بــه 
حساســیت دارد و بدنــش، پــس از خوابیــدن در خیابــان، بــه 
علــت گزیدگی حشــرات، پــر از جــوش شــده و جــای جوش ها 
تــورم دارد و از شــدت درد و خــارش، دیگــر نمی توانــد راه برود 
و بــا مراجعــه بــه درمانگاه هــای عراقی هــا هــم نتیجــه ای 

نگرفته ایم.
سرپرســت گروه که مــردی با تجربــه در این راه اســت، او را به 
مراجعه به پزشــکان ایرانی در درمانگاهی که ما در آن مستقر 
بودیــم راهنمایــی می کنــد و از او می خواهــد دختــرش را بــه 

آراِم جان زائران
حبیب احسنی پور

گزارشی از حال و هوای 
درمانگاه های هالل احمر در مراسم اربعین
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همراه ما به آن جا برساند.
ســارینا، از هموطنــان خونگــرم جنوب کشــورمان، بــه همراه 
مادر و بــرادرش، برای شــرکت در مراســم پیــاده روی اربعین، 
قدم در ایــن راه گذاشــته و از آن دســته افرادی اســت که نگاه 

معصومش در ذهن ماندگار می شود.
در میان همه ســاختمان هایی که به رســم عزاداری شهادت 
اباعبــداهلل الحســین)ع( و یــاران باوفایش ســیاهپوش شــده 
بود، ســاختمانی که پرچم هایی با آرم هــالل احمر و درمانگاه 
مرکز پزشــکی حج و زیــارت هالل احمــر به در و دیــوارش دیده 
کــرد و بــا رســیدن بــه درمانــگاه  می شــد، نگاهمــان را جلــب 
همچون کســی که به خانه اش رســیده، به آرامش رسیدیم، 
اما همچنــان رفت و آمــد بیمــاران و مصدومان در آن ســاعت 
از نیمه شــب ادامــه داشــت کــه نشــان از خدمــات بی وقفــه و 
شبانه روزی امدادگران و دریادالن خستگی ناپذیر هالل احمر 

بود.

    عمود ۱۰۸۰ مقصد نهایی خدمت
بعد از رســیدن به موکــب و دیدن دوســتان و رفع خســتگی به 
سمت درمانگاه هالل احمر رفتم تا با مراجعین درمانگاه های 
این موکــب، هم کالم شــوم و طی ســاعاتی در درمانــگاه و کنار 
مردمی از جــای جای جهان، با کســانی که به نظر می رســید، 
می توان با آن ها دقایقی بــه گپ و گفت پرداخــت، به گفتگو 
بنشــینم و اولین ســوژه هم، بــزرگ مردی بــود که خــودش از 

امدادگران دفاع مقدس بود.
عمران علی کرمی، زائری از استان زنجان، خداقوت به همه 
کســانی که تســکین دردهای زائرین هســتند می گوید و ادامه 
می دهد: پرســنل درمانگاه با صبــر و مهربانی پذیــرای زائران 
هســتند و من بــار دوم اســت که بــه کربــال می آیم، ولــی اولین 
بار اســت از درمانــگاه خدمات می گیــرم که از آن بســیار راضی 
هســتم، آن ها با همه زائران بــا مهربانی برخــورد، و تاول ها را 

درمان می کنند.
وی در رابطــه بــا مســیری که پیــاده آمــده و حســی کــه دارد، 
می گوید: ایــن راه همه خاطره اســت. بــرادران عراقــی هر چه 
توان دارنــد تقدیــم می کننــد. بنــده در جنــگ حضور داشــتم 
گــر روزی می گفتند در منــزل عراقی ها پذیرایی می شــویم،  و ا
برایمــان باورکردنی نبــود، ولی به برکــت خون شــهیدان این 

روزها را می بینیم.
این زائر اربعین اضافــه می کند: من در عملیــات خیبر امدادگر 
بــودم و زخمی هــا و مجروحــان را بــه کمــک دیگــر امدادگران 
درمــان می کردیــم. در جزیــره مجنــون و عملیــات خیبــر و در 
گردان های مختلف، به امدادرســانی پرداختــه و در حد توان 

زخم ها را می بستیم.
وقتــی جویای هدفــش از قــدم گذاشــتن در این راه می شــوم، 
اســت؛  عشــق  بــا  مســیر  ایــن  در  پیــاده روی  می گویــد: 
شــیعیان جهــان عاشــق هســتند و واقعــًا نــژاد و زبــان و ملیت 

نمی شناسند.
علی اصغر بابایی، بیمار دیگری اســت که بــه درمانگاه هالل 
احمــر مراجعــه کــرده اســت. هــر دو پایــش تــاول زده، امــا بــا 
لبخندی رضایت بخش، کنار پزشکان این درمانگاه، منتظر 

پانســمان پاهایش نشســته اســت: عشــق به ســفر اربعین قابل وصف نیســت و در پیــاده وری 
مســیر نجف و کربــال کف پــای زائــران زیــادی تــاول می زنــد و از خدمات هــالل احمر اســتفاده 

می کنند؛ خدماتی که قطعًا رضایت زائران را در پی دارد.
روبه روی درمانــگاه برادران، پشــت شمشــادهای زیبــای حیاط موکــب، درمانــگاه خواهران 
دیده می شــود. در میان ازدحــام زائران پشــت در درمانگاه و خواهــران امدادگری که ســعی در 
به صف کــردن آن ها داشــتند، با اشــاره بــه کاور مرکز پزشــکی حج و زیــارت که به تن داشــتم، 
وارد درمانگاه می شوم و مشــغول گپ و گفت با زائران مراجعه کننده. فرشته برونی، از استان 
اصفهان در مورد این ســفر می گوید: من برای ســال ســوم هســت که به این ســفر آمــدم و از مرز 
چزابه پیاده روی را با پدر و مادر و همسرم آغاز کردم و در طول مسیر هر جا درمانگاه های هالل 

احمری را دیدیم، توقف کردیم و واقعًا از خدمات هالل حمر راضی هستیم.
برونی ادامه می دهد: این جا واقعًا حال و هوای خوبی دارد و این حس و حال غیر قابل وصف 
است، ما با عشــق حرکت می کنیم و با این همه ازدحام و دشواری، احساس خستگی نداریم و 

سختی های سفر اربعین را به دل و جان می خریم.

    مترجمی در قامت یک فرشته
کریم موســایی، از اســتان خوزســتان با عنوان مترجم زبان عربی و پذیرش درمانگاه مشــغول 
صحبت با زائران بیمار مراجعه کننده اســت. بهترین خاطراتش از اربعین را خدمت به زائران 
می داند و می گوید: خدمت به زائران امام حســین)ع( اجر و پاداش زیــادی دارد. ما از خدمات 
هالل احمر نیز به زائران رضایت داریم، البته برخی از داروهای تخصصی این جا نیســت، ولی 

با این حال همه تالش می کنند و بی وقفه در حال خدمت رسانی هستند.
گون مشــغول چیدن پازلی هســتم که ســال ها در انتظار  حاال با دنیایی از افکار و تصورات گونا
درســت چیده شــدن، ناقــص مانده بــود و حــاال می توانم هضــم کنم که چطور می شــود اســم 

مشقت های این راه را عشق گذاشت؛ کافی است که پا در این راه بگذاری...    
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در مکتب شیعه شخصیت و زیارت امام حسین)ع( از موقعیت ویژه ای برخوردار 
است و روایات بسیاری در مورد ایشان ذكر شده است. حتی پیامبر اسالم)ص( 
در ایـن خصـوص می فرمایـد: »كربـال پاک تریـن بقعـه روی زمیـن اسـت و از نظـر 
احتـرام بزرگ تریـن بقعه هاسـت و الحـق كـه كربـال از بسـاط های بهشـت اسـت« كـه درک آن 

تنها وقتی پای در مسـیر عشـق بگذاری میسـر اسـت. 

حســین)ع( و ائمه اطهار مــورد نظارت قــرار می گیریــم می تواند 
موجب صبوری و حالوت زبان شود.«

او با چشــمانی اشــک آلود، تاول هــای پای زائــران را یــادآور رنج 
اسرای شام می داند: »من افتخار می کنم مرهمی بر این تاول ها 
بگذارم. عشــق به حضرت را مادرم از کودکی در دلم گذاشــت و 
حاال به واســطه و خواســته مادرم و البته به نیابت از ایشــان که 
به تازگی فــوت کردند، تصمیــم دارم هر ســال بــرای خدمت به 

زائران آقا در این مسیر حاضر شوم.

    خدمتبهزائرانخستگینمیشناسد
در مســیر نجف تا کربــال و در عمــود 1092 نیــز تابلــوی درمانگاه 
جمعیه النور الخیریه، همان درمانگاه هــالل احمر توجه زائران 
پیاده را جلب می کند. روبــه روی درمانگاه، آمبوالنس جمعیت 
هــالل احمــر مســتقر اســت و البتــه راننــده آن، مــات و مبهــوت 
عظمــت پیــاده روی زائــران شــده اســت. »علــی محمدپــور از 
اســتان خراســان رضوی کارمند رســمی هالل احمر با 25 ســال 
سابقه است که به گفته خودش از 21 مهرماه جاری خدمت به 
زائران را آغاز کرده. او چند روز در مرز مهران مســتقر بوده و اعزام 
بیمــاران از مــرز مهران بــه مرکز درمانــی ایــالم را بر عهده داشــته 
اســت: »بعد از مهران به نجف اعزام شــدم و بعد از 2 روز خدمت 
در نجف، حاال در پایگاه درمانی جمعیه النــور الخیریه در عمود 

1092 هستم.«
علــی در 8 روزی که در این پایگاه مســتقر اســت، هــر روز تجربه 
اعزام بــه درمانگاه الحســین در کربــال را دارد: »فعالیــت در جمع 
زائــران را خســتگی ناپذیر می دانــم، خوشــبختانه بــا همکاری 
عراقی هــا در یــک ردیــف و همســو کار می کنیــم و بــا این کــه بــه 
ســختی زبــان یکدیگــر را متوجــه می شــویم امــا بــا زبــان اشــاره 
توانســته ایم در جهت اعزام بیماران به بیمارســتان های عراق 
کنــون با مشــکلی هــم مواجه  تعامــل خوبی داشــته باشــیم و تا
نشــدم. من افتخــارم این اســت کــه در ایــن رکاب و بــرای امام 

حسین)ع( به زائرانش خدمت می کنم.«
این جــا، دوری از خانــواده مفهومــی ندارد. شــوق و شــور زائران 
برای رسیدن به کربال تو را هم با خود همراه می کند و انگیزه ات 

را برای خدمت، صد چندان.    

    نجفتاکربال؛خدمتدرراهحضرتعشق
عمود 1080 در مسیر نجف تا کربال و در موکب حرم حضرت معصومه)س(، درمانگاه مرکز پزشکی 
حج و زیارت جمعیت هــالل احمر به زائــران پیاده آن حضــرت، خدمات درمانــی می دهد. پایگاه 
درمانی ای کــه با توجه به شــرایط فیزیکی موکب به چند قســمت خواهران، بــرادران، داروخانه و 

انبار تجهیزات دارویی تفکیک شده است.
در ورودی قسمت خواهران، امدادگر داوطلب هالل احمر با آرامش، بیماران را پذیرش می کند، به 
زبان عربی مسلط نیست، اما دست و پا شکســته اســم و فامیل و علت مراجعه زائران را می پرسد. 
آن قدر که بــا مراجعه کننــدگان صحبت کرده، صدایش گرفته و بســیار هم خســته اســت، اما این 

خستگی بر اخالق و رفتارش تأثیر منفی نگذاشته و همچنان با نرم خویی در حال خدمت است.
در قســمت پرســتاری و تزریقات هم شــوق خدمــت را بــه راحتــی در صورت خســته، امــا پرانگیزه 
پرســتاران می توان دید. یکی از پرســتاران، پاهای تاول زده زائران را شستشو و پانسمان می کند و 
همچنان زیر لب ذکر یاحســین و صلوات زمزمه می شــود. الهام باقری 6 ســال است که در کسوت 
پرستاری خدمت می کند و امســال دومین بار اســت که با کاروان هالل احمر همراه شده تا فرصت 
خدمت به زوار امام حســین)ع( را از دست ندهد. در جواب ســؤال این که چرا این جایی؟ می گوید: 
»ما برگزیده ایم. مطمئنًا خیلی ها دوست داشتند در این ایام زائر و یا خادم امام حسین)ع( باشند و 
حاال این قرعه به نام ما افتاده و افتخارش نصیبمان شــده است. برگزیده شدیم تا خدمت کنیم، 
همراهی و خدمت به زائران آقا زیباست و همه دوست دارند از طریق دعای زائران، گرفتاری های 

خود را حل کنند.«
او همچنان کــه با خوش رویی پذیرای بیماران اســت ادامــه می دهد: »زائران خســته اند و ممکن 
اســت حرفــی بزننــد کــه موجــب رنجــش شــود، امــا همیــن کــه احســاس می کنیــم از طــرف امام 

برگزیدگان
فاطمه پاک سرشت

از نجف تا کربال
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برای بیماری کاپوزی سارکوما. حاال من راه می روم و دردی 
ندارم. لکه های ســیاه هــم در بدنم نیســت. از دولــت ایران 
بــرای فرســتادن پزشــکانی ماننــد شــما کــه موجــب نجــات 
جان ها هستید، متشــکرم.« اول خوشــحالم وظیفه انسانی 
خود را انجــام دادم و با آن کــه مبتال به ایدز بــود خودم تزریق 
او را انجــام دادم. دوم خــدا را شــکر بــه لطــف و مرحمتــش 
بهبــودی را بــه او عنایــت کــرد. ســوم هــم چقــدر لــذت بردم 
که در پیــام خود اســمی از مــن نگفته و از کشــور ایران تشــکر 
کــرده اســت. روز چهارشــنبه ٩١/٣/٣ تعــدادی از بیمــاران 
با مشــکالت پوســتی را در مرکــز درمانی بهداشــتی روســتایی 
کوهیخل بــه طــور رایــگان معاینــه کــردم. آن ها خوشــحال 
کــه پزشــک متخصــص پوســت بــه دیدارشــان در  بودنــد 
کــه در واقــع خانه شــان بــوده رفتــه. شــب هــم  روســتایی 
میهمان دانشگاه برای تقدیر از اســتادان برتر دانشگاه علوم 
پزشکی بودیم. آقای دکتر عبدالهی از دانشــمندان برتر دنیا 
نیز میهمــان ویژه بودنــد. اســتاندار محترم جنــاب مهندس 
طاهایــی هــم حرف هــای دلنشــینی زدنــد. از آن جایــی کــه 
مراســم به نام اســتاد شــهید مطهری بود، در زمان مراســم از 
جناب دکتر ناصحی خواستم مطلبی را از یک بیمار مسلمان 
آفریقایی بیان کنم که نام فرزندش را شــهید مطهری نهاد. 
ایشــان هم اجــازه دادنــد. ماجــرا از این قــرار بود کــه عبداهلل 
کن شــهر المو از کشــور کنیا بود به من زنگ زد که  عمر که ســا
خدا امروز به من فرزند ســوم پســر را عنایت کرد و من نام او را 
شــهید مطهری نهادم که این نشــانه عشــق و عالقــه او، هم 

به اسالم و هم به ایران بود.    

دکتر ناصر عمادی پزشکی است که مرز نمی شناســد. او متخصص پوست، عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران و از مجروحــان شــیمیایی جنگ اســت. این پزشــک داوطلب 
هالل احمر در کشــورهای مختلف حاضر می شــود و نیازمندان را رایگان درمــان می کند. آنچه 

در ادامه می آید، دو خاطره از حضور ناصر عمادی در کنیااست:
فروردین سال ١٣٩١ در بیمارســتان مابقی نایروبی، بیماری به علت مشکالت پوستی ناشی از 
بیماری ایدز به درمانگاه مراقبت های ویــژه بیماران مبتال به ایدز مراجعه کرده بود. پزشــکان 
نظرات مختلفی داشــتند. مــن در همان زمــان اتفاقی آن جا بــودم. آن ها نظر من را خواســتند. 
گفتــم احتمــااًل کاپوزی سارکوماســت و نه ســل پوســتی. بعــد از کمــی گفتگو قرار شــد بــا انجام 
آزمایشــاتی درمان را با توجه به نتیجه آزمایش انجام دهیم که ســرانجام با تشــخیص و روش 
درمانی مــن موافقــت کردنــد. او را در بخش بســتری کــردم و نخســتین تزریق را خــودم انجام 
دادم و به بقیه پزشــکان و پرســتاران هم آمــوزش دادم که ٥ نوبــت بعدی را انجــام دهند. نام 
بیمار ٣٠ســاله جوزف بود و به علت شــدت بیمــاری نمی توانســت راه برود و از درد و ورم شــدید 
در پاها بســیار آه و ناله می کــرد. واقعًا خیلــی برایش ناراحت و نگران بودم؛ چون بســیار انســان 
آرام، صبور و مظلومی بود؛ هم ایدز و هم سل و حاال هم ناراحتی شدید پوستی که حرکت را از او 
سلب کرده بود. بعد از ٤ هفته از او پیامکی از کنیا دریافت کردم که متن آن را کامل می نویسم:

My name is Joseph Osiko patient from MbagathiHsp. Nairobi 
Kenya whom u gave direction for blood test Hb and gave vincristin 
2mg and Bleomycin 15mg 1m first injection for kaposis sarcoma 
which am given every 2 weeks for 6 courses, now i am walking no 
pains no more black spots on my body. Thanks for Iran gaverment 
sending people like you to save lives.

ترجمه اش این است: »من جوزف اسیکو، بیماری از بیمارستان مابقی در نایروبی کنیا، جایی 
که شما راهنمایی کردی برای انجام آزمایشــات و تزریق آمپول های بلومایسین و وینکرستین 

پیامک پرمهر از آفریقا
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جـای پـای چپـش خالـی اسـت، امـا حتـی وجـود ایـن معلولیـت هـم نتوانسـته 
»هادی شعبانی« را از عالقه و هدفش، یعنی قهرمانی در ورزش دوچرخه سواری 
دور كنـد. ایـن عضـو جمعیـت هالل احمـر ٣٦ سـال دارد و فارغ التحصیـل رشـته 
سـینما از دانشـگاه هنر اسـت. عکاسـی را در فرانسـه آموزش دیده و دسـتی بر آتش نقاشـی 
كادمیك عکاسی به نابینایان و معلوالن جسمی  و مجسمه سازی دارد. بنیانگذار آموزش آ
حركتـی، مـدرس هنـر بـه كـودكان در مناطـق محـروم كشـور، مـدرس عکاسـی و سـینما و 
ورزشـکار حرفه ای در رشـته دوچرخه سـواری و تیراندازی اسـت. شـعبانی بعد از حادثه  ای 
كه به معلولیتش منجر شد، تمام تالش خود را به كار گرفت تا فرصت تجربه كردن را برای 
خـود و دیگـر افـراد جامعـه معلـوالن فراهـم كند و كاسـتی های موجود در فضاهای شـهری و 
اجتماعـی را جبـران كنـد. شـعبانی می  گویـد: »تصمیـم گرفتم یـك پای مصنوعی و مناسـب 
را سـاختم  انجـام دادم و نمونـه پیشـرفته ای  را  كار  ایـن  كنـم.  دوچرخه سـواری طراحـی 
كـه حتـی از خارجـی اش بهتـر اسـت؛ ارزان تـر و خیلـی سـبك تر از آن.« گفتگـوی مـا را بـا تنهـا 

ایرانـی ای كـه بـا یـك پـا دوچرخه سـواری می  كنـد از دسـت ندهیـد. 

    مدیونهاللاحمرم
هالل احمر بخش های مختلفــی دارد؛ بخش های درمانی، 
امداد و نجات، مرکز جامع توانبخشــی و مسلمًا بهتر است در 
این ساختار جایگاهی هم برای معلوالن در نظر گرفته شود. 
مــن یــك خروجــی موفــق از مرکــز توانبخشــی هــالل  احمرم. 
هالل احمر ساالنه هزار نفر را توانمند می کند و می توان از این 
خروجی های موفق برای کار داوطلبانــه بهره گیری کند. در 
همین حادثه کرمانشــاه افراد زیادی نقص عضو پیدا کردند 
که به چنــد نفــر از آن هــا در مرکــز توانبخشــی مشــاوره دادم. 
به یکــی از آن هــا که چند بــار به خاطــر وضعیتش خودکشــی 
کــرده بــود کمــک کــردم و رابطــه مــا بــه جایی رســید  کــه به 
شــوخی گفت: »جایی ســراغ  داری که جای آثار خودکشــی را 
لیــزر کنــد؟« از قدیــم گفته اند دردکشــیده طبیب اســت. من 
سال هاست به بیماران ســرطانی و معلوالن افسرده مشاوره 
می دهــم و اولیــن روش مــن بــرای ایــن کار توانمندی های 
خودم اســت. حاضرم برای هالل احمر و رســاندن پیام صلح 
تــا هــر جایــی کــه مســئوالن بخواهنــد رکاب بزنــم و تیمی از 
معلــوالن را بــرای خدمت رســانی بــه نقــص عضوهایــی کــه 
در کرمانشــاه گوشه نشــین شــده اند تشــکیل دهم. آن وقت 
قول می دهــم در کوتاه ترین زمان ممکن و بــا حداقل هزینه 
نتیجــه تحســین بــر انگیــزی را شــاهد باشــیم. مــن مدیون 
هالل  احمرم. چــون در این ارگان بزرگ شــده و خودم را پیدا 
کرده ام و هرکاری از دســتم بر بیاید بــرای موفقیت آن انجام 

می دهم.

ناحیهپاآسیبببینید؟     چهاتفاقیباعثشداز
هیچ وقت بــه موضوعاتی که در گذشــته برایم اتفــاق افتاده 
کارهایــم می شــود. در دوران  فکــر نمی کنــم. چــون مانــع 
کودکی بیش از ٦ بار عمل شــدم، ولــی نهایتًا پایــم را از باالی 
زانــو قطــع کردنــد. در آن مــدت حتــی تــا همیــن چنــد وقــت 
پیــش از مــادرم نپرســیدم ایــن همــه عمــل بــرای چــه بــود. 
کــردن ماجراهــا و توضیــح دادن  چــون می ترســیدم بازگــو 
دربــاره مســائلی کــه پیــش آمــده برایش ســخت باشــد. یك 
حادثــه باعث شــد که مــن ســال ها پیــش معلول شــوم. من 
تالش کردم و بــه این جا رســیده ام کــه امروز توجه رســانه ها 
به من جلب شده اســت و به همین دلیل دوست دارم از این 
فرصت اســتفاده کنم تا نگرش  جامعــه را دربــاره معلولیت و 

معلوالن تغییر دهم.

    چطورمیخواهیداینتغییرراایجادکنید؟
نگــرش مــن بــه معلولیــت مثــل تفــاوت قائــل نبــودن بیــن 
رنــگ پوســت انسان هاســت. معلولیــت یــك زبــان مشــترك 
و بین المللــی اســت. متأســفانه نــگاه جامعــه مــا بــه معلول، 
فردی اســت که لنگ لنگان راه می رود و محتــاج به دیگران 
اســت و برای گذران زندگی اش گدایی می کند. قصد دارم با 

انجام کارهای مختلف با این تفکر مبارزه کنم.

    میدانمعکاسینخستینهنریاستکهیاد
گرفتهایدواکثرسوژههایتانمسائلاجتماعیاست.

تنها رکاب زِن 
یک  پای ایران

علی جواهری

گفتگو با یکی از اعضای هالل  احمر که بنیانگذار 
عکاسی نابینایان است و به کودکان روستاهای 

محروم آموزش نقاشی می دهد
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راانجام باوجودشرایطبدنیتاناینکار چطور
میدهیدودنبالسوژههایتانمیروید؟

پدرم عــکاس بود و همیشــه یــك دوربین نســبتًا حرفه ای در 
خانــه مــا وجــود داشــت. از دوران کودکــی عکاســی را شــروع 
کردم. خیلی سخت این کار را انجام می دهم. چون چند بار 
دوربینم را دزدیدند. آخریــن بار همین چند وقت پیش بود. 
موتورســوار وقتی متوجه ناتوانی بدنی ام شــد کــه نمی توانم 
دنبالــش بــدوم دوربیــن را از دســتم قاپیــد و با خــودش برد. 
شاید تا چند وقت دیگر نتوانستم دوربین بخرم. ولی این ها 
مانعــی برایــم نیســت. هیچ وقت دســت از تالش نکشــیده و 
در دانشــگاه فرانسه بورســیه رشــته عکاسی شــدم. یکبار در 
فرانسه داشــتم عکاســی می کردم که یکباره یك نفر از سقف 
کلیســای نوتردام به پایین افتاد. مأموران نجات طی مدت 
چنــد دقیقــه بــه محــل حادثــه آمدنــد. هیچ گونه دسترســی 
به آن فــرد وجــود نداشــت و به دلیــل تاریخــی بودن کلیســا 
مأمــوران امدادی نمی توانســتند هــر طوری کــه می خواهند 
وارد محوطه شــوند. به هرترتیبی که بود بــا عصا خودم را به 
محل حادثه رساندم. وقتی مسئول تیم امداد مرا با دوربین 
و آن وضع دید یــك نیرو در اختیارم گذاشــت تــا در محلی که 

می خواهم مستقر شوم و عکاسی کنم.

    ایدهآموزشعکاسیبهنابینایانوتشکیلبنیاد
عکاسینابینایانازکجاشکلگرفت؟

کــردن و  کــه انجــام می دهــم، صحبــت  کارهایــی  یکــی از 
انگیــزه دادن بــه معلــوالن اســت. من بخشــی از زندگــی ام را 
وقف معلوالن کرده ام و دوســت دارم تمام تالشم را برایشان 
انجــام دهــم. مدت ها بــه این فکــر می کــردم که عکاســی را 
ع تحقیقات  به نابینایان آمــوزش دهم و دربــاره این موضــو
بســیار زیادی انجــام داده ام. به همیــن دلیل با افــرادی که 
نابینایی را در مقاطع مختلف از زندگی شــان تجربه کرده اند 
صحبــت کــردم. نابینایــان حس المســه بســیار قــوی دارند 
و جــدا از صدا و بــو، تجســم دقیــق دربــاره رنگ ها و اجســام 
دارنــد. آن هــا بالفاصلــه وقتــی در محیطــی وارد می شــوند 
محیطشــان را تا ٣٦٠ درجه تجســم می کنند. این کار کمك 
می کند تا عکاســی کنند. اولین فــردی که به او عکاســی یاد 
دادم یك خبرنگار بود که به عراق رفتــه بود و آمریکایی ها با 
قنداق تفنگ به سرش زده بودند و این گونه بینایی اش را از 
دست داده بود. شاید دوست نداشته باشــد نامش را در این 
مصاحبه ذکر کنم ولی به هرحال کمکش کردم عکاســی یاد 
بگیــرد. بعد روی یــك تیــم نابینا شــروع به آموزش عکاســی 
کــردم کــه موفقیت آمیــز بــود و ســال ١٣٧٨ بنیــاد عکاســان 

نابینا را راه اندازی کردم.

یادگرفتید؟     دوچرخهسواریراچطور
کاًل دنبال کارهای غیر ممکن هســتم تا ثابــت کنم معلولیت 
پایــان زندگی نیســت. وقتــی می خواســتم دوچرخه ســواری 
ع بــودم کــه دوچرخــه ای را  کنــم، ســال ها درگیر ایــن موضو
مختص خــودم طراحــی کنــم، ولــی موفق نشــدم و بــه این 
نتیجــه رســیدم کــه بایــد خــودم را تغییــر دهــم. در غیر ایــن 

صورت دیگــر نامم دوچرخه ســوار نیســت و نمی توانم ادعا کنــم یك دوچرخه ســوار حرفه ای 
هســتم. به همین دلیل شــروع به یادگیری کردم. خیلی تالش کردم. حتی دســتم شکست. 
وقتــی از طــرف چــپ تعادلــم را از دســت می دهــم، خــودم را نمی توانــم حفــظ کنــم و زمیــن 
می خورم. در دوران دانشگاه با مرحوم عباس کیارســتمی و تیمی از فرانسه که برای تحقیق 
و ســاخت فیلمی درباره معنویت در ســینما کار می کردند شــروع به کار کردم. من عکاسشــان 
بــودم. وقتــی شــرایط و توانمندی هایــم را دیدنــد کمــك کردنــد از کشــور فرانســه یــك پــای 
مصنوعی تقریبًا رایگان تهیه کنم. این برایم نقطه عطفی در یادگیری دوچرخه ســواری بود 
و پیشرفت خوبی کردم. اما زود از دستش دادم. وقتی داشتم از چهارراه ولی عصر)عج( عبور 
می کردم، یك موتورســوار بــه من زد و فــرار کرد. همه چیز درســت بــود؛ چراغ بــرای عابر پیاده 
سبز بود و من هم داشــتم آهســته از روی خط کشــی عبور می کردم که یك دفعه موتورسوار به 
کنش نشــان می دهم به طرفــم  آمد. ولی  خیال این کــه من هم مثل مــردم دیگر با دیدنش وا
نمی دانســت که من نمی توانم مثل دیگران عکس العمل نشــان دهم. من ماندم با یك پای 

داغان .

یادگیریدوچرخهسواریراادامهدادید؟     پسچطور
بعد از آن حادثه برای گرفتن پــای جدید به تمــام ارگان های مربوطه ســر زدم و توانمندی ام 
را در دوچرخه ســواری با فیلم های ضبط شــده نشــان دادم، ولی هیچ کس کاری برایم انجام 
نداد. من دومین ایرانی هســتم کــه این توانمنــدی را دارم که با یك پا دوچرخه ســواری کنم 
و در دنیــا جزو ٣٠نفری هســتم که ایــن کار را انجــام می دهند. نفــر اولی که به عنــوان معلول 
دوچرخه سوار در ایران رکورددار بود، در المپیک ریو فوت کرد و حاال فقط من این توانمندی 
را در ایران دارم. مسئوالن می گویند مگر چند نفر هســتید که ما پیست در اختیارتان بگذاریم 
تا تمرین کنیــد؟ من در فضــای عمومــی تمرین می کنــم و روی پای خــود ایســتاده ام. جدا از 
حمایت هایی که نشــد، زانوی مصنوعی مناســب بــرای این کار بیــش از ١٨ هــزار دالر قیمت 
دارد. بــه همین دلیل تصمیــم گرفتم یك پای مصنوعی و مناســب دوچرخه ســواری طراحی 
کنــم. ایــن کار را انجــام دادم و نمونــه پیشــرفته ای را ســاختم کــه حتــی از خارجــی اش بهتر 
اســت؛ ارزان تــر و خیلی ســبك تر از آن. بــا پایی کــه خودم طراحــی کــردم حــدود ١٨کیلومتر با 
دوچرخه رکاب می زنــم و کارهایی مثل رانندگــی را انجام می دهم. این توانمنــدی را از پدرم 
یاد گرفته ام. چون او جدا از عکاســی، تراشکار بســیار زبردستی است. تراشــکاری و مهندسی 

اجسام را از او یادگرفته ام.

    واکنشمردموقتیشمارادرحالدوچرخهسواریمیبینندچیست؟
بیشــتر وقت هــا از شــلوارك دوچرخه ســواری اســتفاده می کنــم. چون شــلوار بلنــد مانع خوب 
کثر افرادی که در زمان دوچرخه ســواری مــرا می بینند  رکاب زدنم می شــود. به همین دلیــل ا
حیــرت زده می شــوند. گاهی بعضــی افرادی کــه از کنارشــان عبور می کنــم دنبالــم می آیند تا 
کثرًا اعتراف  ببینند آن چیزی که دیده اند درســت بوده یا خیر. کلی با من عکــس می گیرند و ا
می کنند کــه معلوالن توانایی هــای باالیی دارند. ایــن اعتراف برایم خیلی لذت بخش اســت 
چون نشــان می دهد توانســته ام توانمندی معلوالن را به جامعه ثابت کنم تا کســی با حالت 

تحقیرآمیز به ما نگاه نکند.

    شمابادوچرخهبهروستاهایمحروممیرویدوبهنیازمندانکمكمیکنید.
اینبارهتوضیحدهید. در

با افتخار این کار را انجــام می دهم. من زیاد به ســفر می روم و تالش می کنــم همه آن ها مؤثر 
کثر جامعه آن به دلیل ازدواج های فامیلی  باشد. روســتاهایی در اســتان البرز وجود دارد که ا
معلول هستند. متأســفانه هیچ کدام از آن ها جرأت شکســتن این فرهنگ نادرست را ندارند. 
به آن جا می روم و تالش می کنم برای بچه هایی که در محرومیت به سر می برند کاری انجام 
دهم. آن ها با دیدن من که دوچرخه سواری می کنم خیلی انگیزه می گیرند. به آن ها نقاشی 
کردن یاد می دهــم و اوقات خوشــی را با هــم می گذرانیم. خیلــی از آن ها از افســردگی به امید 
برگشــته اند. می دانید بدترین صحنه برای من چه وقت است؟ بدترین زمان هنگامی است 

که می بینم معلولی دست نیاز به سمت دیگران دراز می کند.    
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قابل باور تلقی شــود، برای همین هم با آمــوزش قصه گویی 
در روستایی که تعدادشان هم کم نیســت، این مهارت ها را 
به صورت هرمی به کودکان منتقل می کنــم. ما باید چراغی 
در تاریکی باشــیم تا هر کســی حداقــل بتواند اطــراف تاریک 
خودش را روشــن کند و حتــی کمی بیــش از توانــش. با خود 
فکر کنیــم در مســجد، محله، شــهر و روســتای خودمان چه 
کاری می توانیــم بــرای حــل مشــکالت بکنیم. بــا هنری که 
ک می گذاریم، با تجربه و تخصص خودمان برای  به اشــترا
تحقق ایــن کار، از کارهای کوچک شــروع کنیم، در خدمت 
ع دوســتی را بارزتر کنیم تــا ایران  بشــریت باشــیم و صفت نو

گلستان تر شود.

    چرااینمأموریتراانتخابکردهاید؟
مــن قــم درس می خواندم، بعــد از مدتــی تحصیل بــا خودم 
کهگیلویــه  و  گفتــم دیگــر بــس اســت و بــه شــهر و اســتانم 
بویراحمــد بازگشــتم. بایــد یــک فعالیــت را شــروع می کردم، 
نمی توانســتم بــه شــهرم بی تفــاوت باشــم و عالقــه  داشــتم 
یک فعالیت مســتمر، پرثمــر و پایدار و اساســی را دنبال کنم؛ 
به همین دلیــل ایــن فعالیت را انتخــاب کــردم. دغدغه ام، 
دغدغــه بچه هاســت؛ بچه هایی کــه بعضی از آن هــا کتاب 
ندارنــد، مثــل بچه هــای شــهری والدیــن باســواد ندارنــد، 
گر من  حمایت مالــی و فکری ندارنــد، آن ها تنهــا هســتند و ا
هــم ســراغی از آن هــا نگیــرم، در ســختی ها و مشکالتشــان 
تنهاتر می شوند. بچه های شــهری و روستایی توانایی های 
نــدارد.  هــم  بــه  زیــادی  شــباهت  جسمی شــان  و  روحــی 
بچه هــای روســتایی کاری تــر، خودســاخته تر و رنجدیده تر 

هستند.

    چرابهسراغکودکانمیروید؟
کودکــی، مهم تریــن دوره رشــد اســت؛ ایــن دوره از لحــاظ 
تربیتــی اهمیــت فراوانــی دارد. متأســفانه مــا بچه هــا را در 
آن هــا  کرده ایــم.  فرامــوش  فرهنگــی  کالن  برنامه ریــزی 
کشــور  فرهنگــی  برنامه ریــزی  سیســتم  فراموش شــدگان 
هســتند؛ بــه همیــن دلیــل تمرکــزم را روی کــودکان و کتاب 

گذاشتم.

درموردنحوهفعالیتتانهمکوتاهتوضیح
دهید؟

با شــعار قصه، تــوپ و رنــگ شــروع کردیــم. در واقــع همین 
شعار ابزار کار و دلیل فعالیتمان شد. قصه را انتخاب کردیم؛ 
چون  می خواهیــم مهــارت  زندگی را بــا قصه به کــودکان یاد 
بدهیم. کار بــا توپ را بــه دلیل این کــه یک فعالیت  ورزشــی 
است و باعث تخلیه هیجانات و در نهایت کاهش خشونت  
هم می شــود، انتخاب کردیم. در شروع فعالیت هایمان هم 
روســتاهایی کــه می رفتیم، وضــع خوبی بــه لحــاظ زیبایی 
کردن باطن، ظاهر  نداشــتند؛ ما ســعی کردیم که ضمن زیبا
و محیط پیرامونمان را نیز زیبا کنیــم. از رنگ کردن مدارس 
شــروع کردیم، رنگ کمک می کند که دنیــای بچه ها زیباتر 
شــود؛ ظاهر زیبا، فضای  ذهنی را هم زیبا می کند. در نهایت 

کارمان شد قصه، توپ ورنگ.    

کن شــهر دهدشت استان کهگیلویه  حجت االسالم اســماعیل آذری نژاد، متولد  سال 58 و سا
و بویراحمد اســت. او عالوه بــر تحصیالت حوزوی، لیســانس جامعه شناســی و ارشــد عرفان 
دارد، مــدرس و معــاون فرهنگــی حــوزه اســت؛  قصه خوانــی مهم تریــن فعالیــت  داوطلبانــه 
این روحانی پرکار اســت، ولی تنهــا فعالیتش نیســت. آذری نژاد عــالوه بر خواندن داســتان، 
کنــدوکاو در مفاهیم و مضامیــن قصه ها را هم دنبــال می کنــد. او یکی از روحانیــون داوطلب 
ع دوســتانه با این جمعیت  همــکاری دارد.  جمعیت  هالل  احمر اســت که با هدف فعالیت  نو
طلبه داوطلب جمعیت هالل احمر پر از ایده های نو بــرای کمک به باالبردن دانایی کودکان 
روســتاهای محروم اســتانش اســت و زاویه دیــد متفاوتــی دارد؛ پیام رســانی صلح و دوســتی 
یکــی از همکاری هــای حجت االســالم اســماعیل آذری نــژاد بــا ســازمان داوطلبــان جمعیت 
هالل  احمر اســت که به   تازگی  آغاز شــده است. قرار اســت این روحانی  نو ع دوســت پیام صلح 
و دوستی و استفاده از خدمات داوطلبانه برای حل مشــکالت دور و اطرافشان را به قلب تک 
تک روســتاها و نقــاط دورافتاده اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ببرد، تــا آن ها نیــز در آینده به 
ع دوســت بپیوندند. به همین منظور گفتگوی کوتاهی با ایــن روحانی داوطلب  این جمع نو

داشته ایم.

    درموردمأموریتجدیدتاندرسازمانداوطلبانهاللاحمرحرفبزنیم؟
پیام صلح و دوستی و استفاده از خدمات داوطلبانه برای حل مشکالت، پیامی است که قرار 
ع نگرش یك خّیر  اســت به قلب تک تک روســتاها و نقاط دورافتاده برود؛ پیامی که با آن نــو
گاه  و داوطلب شناخته می شــود؛ پیامی که با تکرار و به  صورت مسلســل وار، در ضمیر ناخودآ
کنان تلنگری خواهد شــد. من نمی خواهم حرکــت فرهنگی ام غیر  تك تك این کودکان و ســا

گلستان تر شود تا ایران 
 شهروند

گفتگو با روحانی عضو جمعیت  هالل  احمر 
درباره تالش هایش در روستا
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چندیــن مرتبه  مرکــز مدیریــت حوزه هــای علمیه و ســازمان 
جوانــان هــالل احمــر تفاهم نامه هــای همــکاری مشــترکی 
را در این جهت امضــا کرده اند . ایــن تفاهم نامه هــا با هدف 
بســط و گســترش فعالیت هــای بشردوســتانه و عام المنفعه 
و تعامــل و همــکاری طرفیــن در ایجــاد، توســعه و حمایــت 
از کانون هــای طــالب و روحانیون هــالل احمر در مــدارس و 

حوزه های علمیه سراسر کشور شکل گرفته  است.
در پیش نویــس مهم تریــن تفاهم نامه جمعیــت  هالل احمر 
و مدیریــت حوزه هــای علمیــه، بــر تقویــت حــس تعــاون و 
نیکــوکاری بیــن طــالب و کمــک بــه وفــاق و همدلی بیشــتر 
بین قشــر روحانی و ســایر اقشــار جوانان در راســتای اهداف 
بشردوستانه، توســعه مشــارکت و حضور طالب و روحانیون 
جــوان در تصمیم گیری هــا و تصمیم ســازی های ســازمان 
جوانــان هــالل احمــر و کمک بــه امر ســالمت جامعــه و دفاع 
از ارزش هــای اســالمی و انســانی توســط طــالب و روحانیون 

تکیه شده است.
کوشــش در جهــت برقــراری دوســتی و تفاهــم  همچنیــن 
بین المللــی و اســتفاده از ایــن ظرفیــت بــرای تبلیــغ معــارف 
خدمــات  هدفمندکــردن  و  بیــت  اهــل  مکتــب  و  اســالمی 
اجتماعــی و عام المنفعــه در راســتای رفــع مشــکالت دینــی 
مناطــق نیازمند، از دیگر اهــداف این پیش نویس ذکر شــده 
کوشــش در جهــت شناســاندن وظایــف و اهــداف  اســت. 
انســانی جمعیت هــالل احمر از طریــق برنامه های آموزشــی 
و پژوهشــی حوزه هــای علمیه و جلــب همــکاری داوطلبانه 
برنامه هــای خدمــات بهداشــتی،  طــالب و روحانیــون در 
فرهنگــی، درمانــی و اجتماعی برای اقشــار مختلــف جامعه 
از اقداماتــی اســت کــه به موجــب ایــن پیش نویــس صورت 

می گیرد.    

کانون های طالب »هالل  احمــر«  برای جذب، آماده ســازی و به کارگیــری طلبه های مدارس 
و حوزه های علمیه تشــکیل شــده اند. اعضای کانون های طالب مثل اعضای دیگر سازمان 
ح هــای مختلف ماننــد کاروان های نیکــوکاری و اردوهای آموزشــی و امدادی شــرکت  در طر
می کننــد. اعتمــاد و اقبــال عمومی مــردم به طــالب باعث می شــود که ایــن اعضــا بتوانند در 
ع دوســتی و خدمات بشردوستانه را ترویج دهند.  دورترین نقاط کشور و روستاها، اندیشه نو
اعضای کانون های طالب بعد از 29 سالگی می توانند براساس نیاز با سازمان امداد و نجات 
همکاری کنند و مهــارت و آمادگی الزم را بــرای حضور در حوادث به دســت آورند. در حوادثی 
مثل ســیل و زلزله، حضور روحانیون در منطقه باعث قوت قلب بازماندگان و اطمینان خاطر 
کســپاری صحیح عزیزانشــان می شــود. امدادگران طلبــه عالوه بر انجــام احکام  آن ها به خا
شــرعی مورد نیاز در زمان بحران، می توانند در ارائه خدمات امداد و نجات با سازمان امداد و 

نجات همکاری کنند.
در حــال حاضــر بیشــتر از 200 کانــون طــالب در مــدارس و حوزه هــای علمیه کشــور تأســیس 
شــده اســت. توجه به لزوم تشــکیل این کانون ها برای آشنایی بیشــتر طالب و ارتقای سطح 
معلومــات امــدادی آنــان اســت. فعالیــت کانون های طــالب بــر اســاس آیین نامــه کانون ها 
در راســتای اصــول و اهــداف جمعیــت هــالل  احمــر و آموزش هــای مختلــف امــدادی بــرای 
کاهش پذیــری اثــرات و بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی، می توانــد نقش بســزایی را ایفــا کند. 

محفل داوطلبان روحانی
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نماینــده رهبر معظم انقــالب در جمعیــت هالل احمــر، در مراســم تکریــم و معارفه مســئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در اســتان تهران، خدمت در ایــن مجموعه مردمی را نعمت الهی دانســت و 
گفت: توفیق فعالیــت در هالل احمــر دارای ارزش واالیی اســت کــه پــاداش آن را خداوند نصیب 

خدمتگزاران به مردم خواهد کرد.
حجت االسالم والمسلمین معزی با حضور در این مراسم، با اشاره به این که اصواًل ارزش انسان به 
کید کرد: تنها انسان در این جهان  دلیل جایگاه و مسئولیتی است که خداوند به او عطا فرموده تأ
مسئول است و به دلیل همین مســئولیت از او در رابطه با موقعیت، سرمایه و نعمت هایی مانند 
هدایــت، عقــل، اراده و اختیار که خداونــد متعال در اختیــارش قرار داده مورد ســؤال قــرار خواهد 

گرفت و باید پاسخگو باشد.
نماینــده رهبر معظــم انقــالب در جمعیــت هالل احمــر، خدمــت در ایــن جمعیــت را نیــز از جمله 
نعمت هــای بزرگ دانســت کــه خداونــد متعال بــه کارکنــان ایــن مجموعه ارزشــمند عطــا کرده 
تا بتواننــد دســت افتــاده ای را بگیرنــد و هویت و شــخصیت فــرد مصیبــت زده ای را دوبــاره به او 

بازگردانند.
وی افزود: اعضای هالل احمر در تمام حوادث و بحران ها، در کنار مردم حادثه دیده حضور دارند 
و در تســکین آالم مصیبت دیــدگان و بازگشــت آنان بــه روند عــادی زندگی از هیچ کوششــی دریغ 
نمی کنند که این کار دارای ارزش واالیی است و به هیچ عنوان قابل اندازه گیری نیست و پاداش 

آن نزد خداوند محفوظ خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین معزی همچنین با اشاره به وظایف و مسئولیت های حوزه نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هــالل احمر تصریح کــرد: این حوزه با دو مســئولیت عمده ارتقــای اخالق، 
فکر، اندیشــه و معرفت دینی کارکنان و همچنین نظارت بر امــور در جمعیت هالل احمر فعالیت 
می کنــد کــه بــا برنامه ریــزی و طراحی هــای الزم در اجــرای دقیــق مســئولیت ها و وظایــف اقدام 

می کند.
وی به نقــش حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر بــرای جلــب و افزایــش اعتماد مــردم به 
این نهاد تأثیرگذار هم اشــاره کرد و افــزود: نظارت بر عملکــرد و فعالیت های هالل احمر از ســوی 
نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر نقش بســیار مهمــی در افزایش اعتماد مــردم دارد که خود را در 
کنار این مجموعه می دانند و انتظار این است که نظارت دقیق و صحیح بر این کمک ها صورت 

پذیرد.
نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمــر در ادامه، با برشــمردن ویژگی ها و وظایــف روحانیون 

طی حکمی از ســوی نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر، حجت االســالم 
والمســلمین ســلطانی به عنوان مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت 
هــالل احمر اســتان تهــران منصوب شــد. به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حوزه 
ح  نمایندگی ولی فقیه، متن حکم حجت االســالم والمســلمین معزی به این شر

است:

قایمرتضیسلطانی برادرارجمندحجتاالسالموالمسلمینجنابآ
نظر به مســئولیت های خطیر و نقش مؤثر و حســاس حــوزه نمایندگی ولی فقیه 
در تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف مقــدس جمعیــت و ضــرورت انجــام وظایــف 
امــام خمینــی)ره( و  اجــرای منویــات حضــرت  و مأموریت هــای محولــه در 
رهنمودهای مقام معظم رهبــری حضرت آیت  اهلل  العظمــی خامنه ای)مد ظله 
العالی(، با توجه به تجارب مؤثر و مفید جنابعالی، به موجب این حکم به سمت 

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان تهران منصوب 
می شوید.

اهــم وظایــف آن نمایندگــی، گســترش معــارف و فرهنــگ اســالمی و تحکیــم 
پایه هــای اعتقادی، معنــوی و اخالقی مدیــران، کارکنان، جوانــان، امدادگران 
و داوطلبــان جمعیت، تقویــت ارزش های اســالمی و انقالبــی و نظارت بــر امور و 

تالش در جهت رعایت موازین شرعی در سطح جمعیت استان است.
امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و تحــت عنایــات حضــرت بقیــه اهلل 
االعظم)عج( و تالش و کوشش مضاعف با هماهنگی کامل حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در مرکز و همکاری متقابل با مسئولین جمعیت اســتان در انجام وظایف و 

مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.    
عبدالحسینمعزی
نمایندهولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر

نعمتی الهی برای خدمت به مردم 

انتصاب مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر استان تهران 

کــرد: یــک روحانــی عــالوه بــر  در ایــن جمعیــت خاطرنشــان 
مسئولیت های مشــخص شــده باید بتواند با اخالق خود مردم 
را به هالل احمــر جذب کند تا این نهاد مردمــی بتواند در اجرای 
وظایــف خود بــه نحــو مناســب و دقیق بــرای خدمت بــه مردم 
اقدام کند، باید تجسم آنچه که از معارف دینی و اخالقیاتی که 

در اختیار مردم قرار می دهد، باشد.
وی در ادامــه با اشــاره به فعالیت های ارزشــمند حجت االســالم 
والمســلمین صادقی، مســئول ســابق دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در استان تهران در دوران مسئولیت و حضور مؤثر در مسئولیت 
جدیــد در ســازمان امــداد و نجــات، از فعالیت هــا، اقدامــات و 
تقویت روحیه همــکاری و مســئولیت پذیری در جمعیت هالل 

احمر تقدیر کرد.
در ادامــه ایــن مراســم، حجت االســالم والمســلمین ســلطانی 
طی حکمی از ســوی نماینده ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
به عنــوان مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در اســتان تهران 
معارفــه و از زحمــات و تالش هــای حجت االســالم والمســلمین 

صادقی در این جمعیت قدردانی شد.    
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پیام کوتاه مجله، اعالم اسامی میسر نیست. ان شااهلل نام برندگان محترم دو مرحله از مسابقه پیامکی، در شماره بعد منتشر خواهد شد.
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و  صفحه اختصاصی دفاتر استانی نمایندگی
 ولی فقیه در جمعیت هالل احمر

نسخه آزمایشی پایگاه اطالع رسانی نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر بر روی آدرس
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www.nvhelal.ir

پایگاهاطالعرسانی
حوزهنمایندگیولیفقیهدرجمعیتهاللاحمر

کتــاب صلــح امــام حســن علیــه الســالم، پرشــکوه ترین نرمــش 
قهرمانانه تاریخ، نوشته شــیخ رضی الدین آل یاسین است که در 
ســال 1348 توســط آیت اهلل العظمی خامنه ای به فارسی ترجمه 

و منتشر شد.
در این کتاب شرایط اجتماعی، سیاســی و فرهنگی دوره حساس 
خالفت امــام حســن مجتبــی علیه الســالم کــه منجر به حــوادث 
منتهی به صلح بین آن امام و معاویه شــد، به خوبی تبیین شــده 

است.
مقدمــه ایــن کتــاب کــه در عیــن کوتــاه بــودن، بررســی و تحلیل 
عمیقی از جریان خاندان امــوی را ارائه می کند به قلم دانشــمند، 
روشنفکر و مصلح بزرگ مرحوم آیت اهلل عالمه شرف الدین تألیف 

شده است.

مقدمه کتاب صلح امام حسن )ع(، به همت حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در جمعیت هالل احمر در قالب کتابچه ای منتشــر شــد و در 

اختیار همکاران گرامی قرار گرفت.
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