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كلمهنخست

گــر هــم نباشــند برســاخته می شــوند. قهرمــان الزم دارد  قهرمان هــا در هــر جامعــه ای هســتند، ا
بشــر. بــرای این کــه بــرای لحظاتــی فــردی بــا قــدرت خارق العــاده را ببینــد و آرزو کنــد جــای او 
باشــد، دوســتش بدارد، قربان صدقه اش برود و دلش خوش باشــد بــا ابرمردش کــه زورش زیاد 
گر  اســت. یعنــی می توانــد کارهایی بکنــد کــه از عهــده معمولی هــا برنمی آیــد. ایــن قهرمان هــا ا
قدرتی ماورایی داشته باشــند و ســاخته ذهن باشــند، در جهان افسانه ها و اســطوره ها قهرمانی 
می کننــد، قــوه خیــال بشــر را می نمایاننــد و آرزوهــای یــک قــوم را - یــک ملــت را - جامــه عمــل 
می پوشــانند. ادبیات ملت ها خانه این شخصیت های افسانه ای اســت. به درد هم می خورند. 
ذهن هنرمنــدی آن ها را تراشــیده و پیکــر تنومندشــان را درگذر از وقایعی ســخت که تحملشــان 
غیرممکن اســت آب دیــده کرده اســت؛ بازتــاب افق پــردازی یــک ملت اند. شــاهنامه فردوســی 

سرزمین این قهرمان هاست. با داستان هایی که فراز و فرودی خواندنی و شنیدنی دارند. 
از این هــا امــا قهرمان تــر در تاریخ هر قــوم هم هســت. انســان هایی که نــه در دنیای افســانه ها، 
کــی و با تن چون دیگر مردمــان کارهایی کرده اند فراتــر از جریان عادی زندگی،  بلکه در زمین خا
اتفاقی را رقم زده اند که مختص خودشــان اســت و از عهده دیگری برنمی آیــد. اینان معمواًل زور 
بازویشان بیشتر نیســت و هیکل تنومند و عضالت درهم پیچیده ندارند. این ها به نیروی ویژه 
اراده شــان شــخصیتی خارق العاده یافتــه و در تاریــخ ماندگار شــده اند. یک بخش از نشــریه این 

کاران. شماره به این افراد اختصاص یافته است؛ به فدا
کاران بین ما زندگــی کرده اند، همین جا نفس کشــیده اند و در شــرایط ســخت تصمیم بزرگ  فدا
کاران در اراده تصمیم گیر و قاطعشــان اســت، در میلشــان  زندگی شــان را گرفته اند. همة هنر فدا
به انجام کاری بزرگ در خواستشــان بــرای تغیییری بــزرگ، برای اصالحی بــزرگ، برای نجاتی 

بزرگ. 
بــزرگ قــرار می گیریــم، در موقعیــت انتخــاب  همــه مــا در زندگی مــان در شــرایط تصمیمــی 
ســخت، در حالت تردیــد بین جان و تــن، بین لــذت و زحمت، بین دیگــران و خود، بیــن آینده و 
کنون. تصمیم ســخت فقــط از اراده هــای پرورش یافتــه برمی آید. گمــان باطلی اســت که روح  ا
هرزه خواه و تربیت نشــده می تواند چنان تصمیمی را بگیــرد. برای پرورش اراده و برای داشــتن 
آمادگــی در لحظه تصمیم بــزرگ، باید مراقبــت دائمی کرد. آن هــا که از خواســت های کوچک و 
دلخوشــی های اندک نمی گذرنــد، نمی تواننــد در لحظه انتخاب بــزرگ زندگی چنــان تصمیمی 

بگیرند. 
آموزگاری که بــه آتش می زند تا جان دانش آموزان خردســال را نجات دهد، قباًل بر آتش خشــم و 
شهوت خود غلبه کرده اســت. دختر نوجوانی که از لذت زندگی چشــم می پوشد و مقابل دشمن 
می ایســتد، روحش به هــزار رنگ دنیا آلوده نشــده اســت. بزرگ مــردی کــه راه بر تانــک متجاوز 

می بندد، پیش تر لذتی بزرگ تر از زندگی را درک کرده است.
ایثار، مفهوم بلندی اســت؛ این که دیگران را بر خودمان مقدم بداریم کار ســختی اســت، تمرین 
می خواهد، صبر می خواهد و مهم تر از همه، عزتمندانه باید از مسابقه بیشتر داشتن کنار کشید.

کار نداشته باشد، خیلی زود فدا می شود.  جامعه ای که فدا

کاران ماندگار فدا

یاسراحمدوند
رسدبیر



رهبـر معظـم انقـاب در دیـدار بـا مسـئوالن نظـام و میهمانـان کنفرانـس وحـدت 

اسـامی بـا اشـاره بـه اینکـه مقاومـت جـز در سـایه  ایمـان و اتـّکا بـه خـدا و اعتمـاد 

بـه وعـده  الهـی ممکـن نیسـت نـکات ارزشـمندی را دربـاره وعـده نصـرت الهـی 

بیـان فرمودنـد. در بخـش راهبـرد ایـن شـماره بـا محـور قـرار دادن ایـن موضـوع 

تحقـق وعـده  کرده ایـم. چگونگـی شـرط  گـردآوری  بـاره  در همیـن  چنـد مطلـب 

می رسـد؟  فـرا  وقـت  چـه  خداونـد  یـاری  این کـه  و  الهـی  نصـرت  عوامـل  الهـی، 

و  االسـام  حجـت  سـخنرانی  مکتـوب  متـن  هسـتند.  مطالـب  ایـن  جملـه  از 

تفسـیر  همچنیـن  و  قـرآن  در  الهـی  نصرت هـای  موضـوع  بـا  قرائتـی  المسـلمین 

مبارکـه  آیـه ۴۰ سـوره  از  العالـی(  )مدظلـه  العظمـی خامنـه ای  آیت اللـه  حضـرت 

ایـن بخـش  او دیگـر مطالـب  یـاری کـردن خداونـد و وعـده نصـرت  حـج دربـاره 

و  دانش آمـوزان  از  جمعـی  دیـدار  در  اسـامی  انقـاب  رهبـر  همچنیـن  هسـتند. 

نـرم  قـدت  بـه  توجـه  بـا  آمریـکا«  »افـول  دربـاره   تبیینـی  سـخنرانی  دانشـجویان 

پدیـده   مقالـه  یـک  در  مناسـبت  همیـن  دادند. بـه  انجـام  کشـور  ایـن  سـخت  و 

آخریـن  کرده ایـم.  بررسـی  غربـی  اندیشـمندان  برخـی  دیـدگاه  از  را  آمریـکا  افـول 

)ص( دربـاره   اعظـم  رسـول  حضـرت  از  حدیثـی  تشـریح  بـه  نیـز  راهبـرد  مطلـب 

رهبـر  توسـط  کـه  قیامـت«  روز  در  پیامبـر  بـه  افـراد  »نزدیک تریـن  ویژگی هـای 

اختصـاص  اسـت،  شـده  بیـان  فقـه،  خـارج  درس  ابتـدای  در  انقـاب  معظـم 

دارد.

راهــــــــبرد
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نصرت الهی محقق خواهد شد

کشتی امکان یکی است ناخدای 

انتقال قدرت از غرب به شرق
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پاســخ بدهــد، گرفتاری های بشــر برطــرف خواهد شــد. امروز 
کــی و تهــّور آن ها در  هم حضــور قدرت ها و ظلــِم ناشــی از بی با
َاعمال مجرمانه، موجب شــده اســت دنیا مثل آن روز »کاِسَفُة 
الّنــور« و »ظاِهــَرُة الُغــرور« باشــد؛ امروز هم متأّســفانه بشــرّیت 
گرفتار اســت. این گرفتاری، مخصوص دنیای اســالم نیست 
کــه از اســالم دور مانده اســت، ]بلکه[ همــه  بشــرّیت گرفتارند؛ 
آن کشورهایی هم که به ظاهر از پیشــرفت تمّدنی و زرق وبرق 
دنیایی برخوردارند، به شّدت گرفتارند؛ این گرفتاری، ناشی از 
جهل است، ناشــی از فریب است، ناشــی از نبود عدالت است؛ 
و اســالم پاســخگوی همه  این هاســت، اســالم تضمین کننده  
فالح و رستگاری مّلت هاست؛ ما مســلمان ها باید این درس را 

بگیریم.

     بیداری اسالمی
البّته این را نبایــد فراموش کرد کــه به توفیق الهــی و به فضل 
الهی، جریان مقاومت در مقابل ظلم و زور، امروز در دنیا وجود 
دارد، مّتکی به نام خدا و به اسالم. منطقه  ما یک نمونه  از آن 
اســت. امروز در منطقه  ما روحیه  بیداری اســالمی بر بســیاری 
کم اســت. اینکه شما مالحظه می کنید  از مّلت ها و کشورها حا
قدرتمندان مســتکبر دنیــا، در رأس آن ها آمریــکای جنایت کار 
-شــیطان بــزرگ- نســبت به ایــن منطقه حّســاس هســتند، 
به خاطر این اســت که در این منطقه روحیه  گرایش به اســالم 
و اقبال بــه اســالم و بیــداری اســالمی به طــور واضح به چشــم 
می خــورد؛ این هــا بــا بیــداری مّلت هــای مســلمان مخالفند، 
این ها از بیــداری مّلت های مســلمان می ترســند. در هرجایی 
که اســالم توانســته اســت بــر دل و جــاِن مردم مســّلط بشــود، 
استکبار سیلی خورده و ما جّدًا معتقدیم که استکبار، بار دیگر از 

بیداری اسالمی در این منطقه سیلی خواهد خورد.
عــرض مــا بــه بــرادران مســلمان، بــه مّلت هــای مســلمان، 
بــه روشــنفکران دنیــای اســالم، بــه علمــای محتــرم دینــی 
در کشــورهای اســالمی همیــن اســت؛ ایــن حرکــت اســالمی را 

نصرت الهی محقق 
خواهد شد

اگر چنانچه ما خودمان را اصالح کنیم

رهبـر معظـم انقـاب در دیـدار بـا مسـئوالن نظـام و میهمانـان کنفرانـس وحـدت 
اسامی، گرفتاری بشر از آغاز تا امروز را ناشی از نبود هدایت و رحمت دانستند 
و بـا اشـاره بـه دیـن اسـام، تمسـک بـه نور قـرآن را یگانه راه بشـر برای رسـتگاری 

برشـمردند. در مطلـب پیـش رو فرازهایـی از ایـن سـخنرانی را مـرور می کنیـم.  

     هدیه الهی
کــرم خورشــید فروزانــی اســت کــه در دوران جهــل و فریــِب جاهلّیت طلــوع ، و جهــان را  پیامبــر ا
نیا کاِســَفُة الّنــوِر ظاِهــَرُة الُغرور.  روشــن کرد؛ به تعبیر امیرالمؤمنیــن )علیه  الّصاله  والّســالم( َو الّدُ
دنیا، در تاریکِی جهل و فریب فرو رفتــه بود، در آن دورانی که پروردگار عالم این نور را به بشــرّیت 
اهدا فرمــود و عطا فرمــود. امروز جســم مبارک پیغمبــر در میــان ما نیســت لکن »َارَســَلُه ِبالُهدى 
گر مشــمول این  گر از این نــور تبعّیت کنیم، ا َو دیِن الَحــّق«؛ دین او، هدایــت او همراه ماســت. ا
نِزَل َمَعُه«، آن وقت نتیجه اش این است که »ُاولئَک 

ُ
ذی أ

َ
َبُعوا الّنوَر اّل تعبیر قرآنی باشیم که »َواّتَ

ُهُم الُمفِلحون« تبعّیت از هدایت الهی و نوری کــه او آورد -که این نور، قرآن اســت و قرآن کتاب 
کرم به بشــرّیت، موجب  هدایت و کتاب نور اســت- تبعّیت از این هدیه  الهی به وســیله  پیغمبر ا

این است که فالح و رستگاری به بشر عطا بشود و عنایت بشود.
بشر دنبال فالح است، دنبال رســتگاری اســت. گرفتاری بشــرّیت از آغاز تا امروز، عبارت است از 
گون بشــر، زندگی را بر آن ها دشــوار  نبود عدالــت، نبود رحمت، نبود هدایــت. گمراهی های گونا
کرده اســت. امروز هم بشــرّیت، محتــاج همان سرچشــمه  نور اســت؛ امروز هم بشــرّیت، محتاج 
کــرم -که دعوت حق اســت، دعــوت صدق اســت، دعوت رحمت  این اســت که به دعوت نبّی ا
گر بشــر به این مرحله  از بلوغ فکری برســد که به دعوت نبّی مکّرم اســالم  اســت- پاســخ بگوید؛ ا
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هرچه می توانید تقویــت کنید؛ راه نجات ایــن منطقه تقویت 
بیداری اسالمی است، تقویت حرکت مقاومت اسالمی است. 
این وظیفــه متوّجــه عمــوم آحــاد مّلت های مســلمان اســت؛ 
بــه خصــوص علمــای اســالم، بــه خصــوص روشــنفکران، 
نخبــگان  هنرمنــدان،  دانشــمندان،  شــعرا،  نویســندگان، 
سیاســی؛ این ها مّوظفند، این ها مخاطبند به خطاب دعوت 
پیامبــر اســالم و هدایت اســالمی. امــروز ایــن زمینــه در دنیای 
اسالم پدید آمده اســت؛ به خصوص در این منطقه  غرب آسیا 
زمینه  بیــداری اســالمی فراهم اســت؛ همه باید کمــک کنند، 

این بیداری را به ثمر برسانند.

     والیت اسالم
نصیحت مــا به حــّکام کشــورهای اســالمی هم این اســت که 
به والیت اســالم برگردند؛ تحت والیت اهلل قرار بگیرند؛ والیت 
آمریــکا و والیــت طاغــوت بــه کار آن هــا نخواهــد آمــد. امــروز 
متأّســفانه بعضــی از کشــورهای مســلمان منطقه  ما بــه جای 
والیــت  اهلل، زیر َعَلــم والیت طاغوت ســینه می زننــد، به جای 
تبعّیت از اســالم و از نور قرآن، از آمریکا تبعّیت می کنند. آمریکا 
هم بنا بر طبع اســتکباری خود، آنها را تحقیر می کند؛ شنیدید 
-همه شــنیدند- که رئیس جمهــور یاوه گــوی آمریــکا، حّکام 
ســعودی را تشــبیه کرد به گاو شــیرده؛ این تحقیر اســت؛ این 
اهانــت اســت؛ اهانــت بــه مــردم آن منطقه و مــردم آن کشــور 
گر آل ســعود از اهانت بــه خودشــان بدشــان نمی آید،  اســت. ا
خب به جهّنم، بدشان نیاید، اهانت بشوند؛ اّما این اهانت به 
مردم منطقه اســت، اهانت به مّلت های مســلمان است. چرا 
باید حّکام اسالمی در دو حرکت جنایت آمیز که امروز متأّسفانه 
منطقه  ما را جریحه دار کرده اســت -یکی حرکــت جنایت آمیز 
علیــه فلســطینی ها و درباره  مســئله  مهّم فلســطین، یکی هم 
حرکت جنایت آمیز درباره  یمن- با آمریکا همراه بشوند؟ این را 
هم مطمئن باشــند که در هر دو قضّیه هم مطمئّنــًا پیروزی با 
مردم فلسطین و مردم یمن است و آمریکا و تبعه  آمریکا در این 

قضّیه شکست خواهند خورد.

     نصرت الهی
به وضوح امــروز آمریــکا، در ایــن منطقــه ضعیف تر از ده ســال 
پیش و بیست سال پیش است؛ به وضوح رژیِم صهیونیستِی 
خبیث، امروزضعیف تر از گذشته است. چند سال قبل از این، 
رژیم صهیونیســتی در مقابل حــزب اهلل لبنان شکســت خورد؛ 
33 روز توانســت مقاومت بکند و بعد شکســت خورد؛ دو سال 
بعد از آن در مقابل فلســطینی ها 22 روز توانست مقاومت کند 
و شکســت خورد؛ چند ســال بعد در مقابل مردم مظلوم غّزه 8 
روز توانســت مقاومت بکند و شکســت خــورد؛ در همین هفته  
اخیر 2 روز توانست مقاومت بکند و شکست خورد؛ این ضعف 
رژیم صهیونیستی اســت، ضعِف روز افزون رژیم صهیونیستی 

است.
مّلت هایی که فکــری دارند، هوّیتــی دارند، انگیــزه ای دارند، 
مّتکــی به خدا هســتند، متــوّکل علی اهلل هســتند، می ایســتند 
ذیَن 

َ
و خدای متعال بــه آنها کمک خواهــد کرد. َوَلو قاَتَلُکــُم اّل

تی 
َ
َة اهلِل اّل ــا َوال َنصیًرا * ُســّنَ ــُوا ااَلدباَر ُثــّمَ الَیِجدوَن َوِلّیً

َ
َکَفروا َلَوّل

ِة اهلِل َتبدیال؛ این سّنت الهی  َقدَخَلت ِمن َقبُل َوَلن َتِجـــَد ِلُســّنَ
گر مسلمان ها ِبایســتند، بر همه  سازوبرگ قدرت های  است؛ ا
طاغوتــی و مســتکبر پیــروز خواهنــد شــد. امــروز مــردم یمــن 
ســخت ترین شــکنجه ها را دارنــد از ناحیــه  دولت ســعودی و 
همراهانــش و آمریــکا -پشــتیبانش- تحّمــل می کننــد لکــن 
بدانید قطعــًا مّلت یمــن و انصاراهلل پیــروز خواهند شــد؛ آن ها 
شکست نمی خورند؛ مّلت فلسطین شکست نمی خورند؛ تنها 
راه، مقاومت است و آن چیزی که امروز آمریکا را و مّتحدینش 
را دستپاچه کرده که به حرف های یاوه متوّسل می شوند، به 
کارهای غلط متوّسل می شوند، ایستادگی مّلت های مسلمان 

است و این ایستادگی نتیجه خواهد داد.
برادران عزیــز، خواهــران عزیز! مّلت ایران چهل ســال اســت 
کــه مقاومــت می کنــد. مــا در روز اّول مثــل یــک نهــال باریکی 
بودیم، آســیب پذیر بودیم؛ بــه برکت نــام مبارک پیامبــر و به 
برکت هدایت امام بزرگوار، توانســتیم ایســتادگی کنیم؛ البّته 
شــهید دادیم، سختی کشــیدیم، اّما ایســتادگی کردیم. امروز 
مّلت ایران و کشــور ایران یک درخت تناور است؛ امروز آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی غلــط می کنند کــه مّلــت ایــران را تهدید 
کنند؛ تهدیدهــای آن ها، حرکات آن هــا، خباثت های آن ها تا 
امروز شکســت خورده اســت، از این پس هم شکســت خواهد 
خورد؛ تحریم هــم شکســت خواهد خورد، سیاست هایشــان 

هم شکست خواهد خورد؛ به برکت مقاومت.
مقاومت هــم جز در ســایه  ایمــان بــاهلل و اّتــکاء بــاهلل و اعتماد 
به وعــده  الهی ممکن نیســت؛ خدای متعــال وعــده فرموده 
کید فرمــوده اســت »َو َلَینُصــَرّنَ  اهلُل َمــن َینُصُره«؛  اســت، با تأ
کید، وعده  نصــرت داده اســت؛ ایــن وعده تحّقــق پیدا  بــا تأ
گــر چنانچــه مــا خودمــان را اصــالح کنیــم، به  خواهــد کــرد. ا
وعــده  الهــی بــا چشم ُحســن ظن نگاه کنیم نــه با ســوء ظن، 
پیروز خواهیم شــد. ســوء ظّن به وعــده  الهی مال کّفار اســت؛ 
ــوِء  َو َغِضــَب اهلُل  ــوِء َعَلیِهــم داِئَرُة الّسَ »الّظاّنیــَن ِباهلِل َظــّنَ الّسَ
َعَلیِهــم َو َلَعَنُهــم«؛ ایــن کســانی کــه به وعــده  الهی ســوء ظن 
دارنــد، معلــوم اســت کــه از وعــده  الهــی ســود نخواهنــد بــرد. 
مّلــت ایــران حســن ظّن خــود بــه وعــده  الهــی را اثبــات کــرده 
اســت؛ ایســتاده اســت. به مــا حمله  نظامــی هم شــد، تحریم 
هم شــدیم، نفوذ عوامل جاسوســی هــم اّتفاق افتاد، شــهید 
هم دادیــم، اّما مّلــت ایــران مثل کوه ایســتاد و توانســت خود 
را مســتحکم و پایــدار کنــد! امــروز این شــجره  طّیبه -شــجره  
طّیبه  جمهوری اســالمی و مّلت ایران- شجره  طّیبه ای است 
ــماء« روز بــه روز به فضل الهی  که »َاصُلها ثاِبٌت َو َفرُعها ِفی الّسَ
ما پیشــرفت کردیم، روز بــه روز قوی تر شــدیم؛ بعــد از این هم 
همین خواهد بود؛ و این نســخه  حرکت مســلمین و پیشرفت 
مســلمین در دنیای اســالم اســت. رحمت خدا بر امــام بزرگوار 
مــا کــه او ایــن راه را جلــوی پــای مــا بــاز کــرد، و رحمت خــدا بر 
شــهیدان عزیز ما که آن ها بودنــد که جان خودشــان را در این 
راه گذاشــتند و توفیقات را برای مّلــت ایران به وجــود آوردند؛ 
گــر[ بــرادران  ان شــاءاهلل در آینــده هــم همیــن خواهــد بــود. ]ا
مســلمان، وحــدت را، اّتحــاد را، یک زبانــی را، یک دلــی را در 
همه  منطقــه  اســالمی در نظــر بگیرند، بــر همه  ایــن توطئه ها 

ان شاءاهلل غالب خواهند شد به فضل الهی.    

مقاومت جز در 
سایه  ایمان باهلل 

و اّتکاء باهلل و 
اعتماد به وعده  

الهی ممکن 
نیست؛ خدای 

متعال وعده 
فرموده است، 

کید فرموده  با تأ
َینُصَرّنَ  

َ
است َو ل

اهلُل َمن َینُصُره؛ 
کید، وعده   با تأ

نصرت داده است؛ 
این وعده تحّقق 
پیدا خواهد کرد. 

اگر چنانچه ما 
خودمان را اصالح 

کنیم، به وعده  الهی 
با چشم ُحسن ظن  

نگاه کنیم نه با 
سوء ظن، پیروز 

خواهیم شد
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 »برای این که مــا ارزش ایمــان را و نتیجــه  ایمــان را بدانیم، 
الزم اســت از مژده هــا و نویدهایــی که خــدا به مؤمنیــن داده 
کنیــم، ببینیــم خــدای متعــال بــرای  گاهــی پیــدا  اســت، آ
مؤمــن، در مقابــل ایمانــش و در مقابــل عمل شایســته اش و 
انجــام تعهداتــش، متقاباًل چــه چیــزی را تعهد می کنــد.« در 
فرهنــگ قــرآن، ایمان بــه خــدا یک طرفــه نیســت. خداوند 
متعــال در قبال ایمــان آوردن بندگانش همیشــه یک ســری 
از ثواب هــا و پاداش ها را در نظر گرفته اســت. قــرآن کریم در 
برخی موارد ایــن وعده های جــزای الهی را به صــورت حقی 
برعهده  خداوند بیان می کنــد. اصطالح »حقوق« و دو طرفه 
بــودن آن، در روابــط میــان بنــدگان امــری روشــن و واضــح 
اســت؛ یعنی هر یــک از بندگان در قبــال حقی که بــر دیگران 
دارند، متقابــاًل دیگران هم نســبت به او حقی دارنــد که باید 
گر حقی بخواهد یک طرفه باشــد، شایسته   رعایت نمایند و ا
خداونــد و بــه خاطــر قــدرت و عدالــت اوســت. بــا ایــن حال 
خداوند از ســر تفضــل، حقوق میــان خــود و بندگانــش را نیز 
دوطرفه قرار داده اســت، یعنی در قبال بندگی آن ها، جزای 

بهشت را قرار داده است.

      مصادیق نصرت خداوند
تاریــخ  در  بیاناتشــان  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
1392/10/19، بــه میــدان آمــدن مــردم قــم در روز 19 دی 
ســال 1356 را با اســتناد بــه قرآن، یکــی از مصادیــق نصرت 
خدا بــه مؤمنین برشــمردند؛ زیرا ایــن حادثه جــزو مؤثرترین 
عوامل گســترش قیــام مردمــی بود کــه منتهــی بــه پیروزی 
انقالب اسالمی شــد: »حادثه  19 ]دِی [ قم، مظهر و نماد این 
ا َعَلینا 

ً
آیه  شریفه اســت: َفانَتَقمنا ِمَن الذیَن َاجَرموا َو کاَن َحّق

َنصُر الُمؤِمنیــن؛ در آیه  قرآن، در ســوره  مبارکــه  روم، به تعبیر 
خداوند متعال نصرت مؤمنین حقی است بر عهده  خداوند؛ 
چند جــا در قرآن کریم ایــن تعبیر بــه کار رفته اســت -]مثل [ 
ــوراِة َو ااِلنجیِل َو الُقــرءان، و موارد دیگری-  ا ِفی الّتَ

ً
َعَلیِه َحّق

و یکــی این جاســت کــه می فرماید این حقی اســت بــر عهده  
ما یعنی بــر عهده  ذات اقــدس پــروردگار عاَلم کــه مؤمنین را 
نصــرت بدهیــم. خب، ایــن در چــه شــرایطی اســت؟ در چه 
شــرایطی گفته اند کــه مؤمنیــن نصرت پیــدا می کننــد؟ این 
در آن شــرایطی اســت که هیچ روزنه  امیدی به حسب ظاهر 
وجود نــدارد. مالحظــه کنید همین آیــات را؛ آن وقتی اســت 
که دشــمِن جبهه  ایمان با قدرت ظاهری و با ســرپنجه های 
قوی در مقابل مؤمنین ایستاده است؛ یک مبارزه  جبهه اِی 
عظیمــی به وجــود آمــده اســت؛ در یــک چنیــن شــرایطی 

ا َعَلینا َنصُر الُمؤِمنین.«
ً

می فرماید: َو کاَن َحّق
 در فرهنگ قــرآن، ایمان به خدا یک طرفه نیســت. خداوند 
متعــال در قبــال ایمــان آوردن بندگانــش همیشــه یکســری 
از ثواب هــا و پاداش ها را در نظر گرفته اســت. قــرآن کریم در 
برخی موارد ایــن وعده های جــزای الهی را به صــورت حقی 
برعهــده  خداونــد بیــان می کنــد... در آیــه  قــرآن، در ســوره 
مبارکه  روم، بــه تعبیر خداونــد متعال نصــرت مؤمنین حقی 

است بر عهده  خداوند.
قرآن کریــم در چنــد مــورد، از واژه  حــق -به عنــوان حقی که 

یاری مؤمنان حقی 
بر عهده پروردگار است

درباره چگونگی شرط تحقق وعده های الهی 

ذیَن 
َ
ناِت َفانَتَقمنا ِمـَن اّل رَسـلنا ِمـن َقبِلَک ُرُسـًا ِإلـی َقوِمِهم َفجاءوُهم ِبالَبّیِ

َ
»َوَلَقـد أ

ـا َعَلینـا َنصـُر الُمؤِمنیـَن« و پیـش از تـو پیامبرانـی را بـه سـوی 
ً

جَرمـوا َوکاَن َحّق
َ
أ

ولـی  رفتنـد،  قـوم خـود  بـه سـراغ  بـا دالیـل روشـن  آن هـا  قومشـان فرسـتادیم؛ 
)هنگامـی کـه اندرزهـا سـودی نـداد( از مجرمـان انتقـام گرفتیـم )و مؤمنـان را یـاری کردیـم( و 

یـاری مؤمنـان، همـواره حقـی اسـت بـر عهـده  مـا )سـوره  روم آیـه  ۴۷(  

مهدی معتمد رضایی
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بــر خداونــد واجــب اســت- اســتفاده کــرده اســت. ورود بــه 
بهشــت و بهره منــدی از نعمت هــا بــرای دارنــدگان ایمــان و 
عمل صالــح، به عنــوان وعــده حق بــر عهــده  خداونــد بیان 
شــده اســت. در ســوره  توبه خداوند در دادوســتد بــا مؤمنان 
در برابر مال و جانشــان، یعنی حاضرشــدن در میدان جهاد، 
وعده  حــق بهشــت داده اســت. همچنیــن از بازگشــت همه  
موجودات به ســوی خداوند در قیامت به عنــوان یک وعده  
حق در سوره  یونس و نحل یاد شده است. موارد پیش گفته 
مربــوط بــه تحقــق وعده هــای خداونــد در آخــرت بــود، امــا 
پاره ای دیگــر از آیات، معنــای عام تری دارند و شــامل وعده  
خداونــد در دنیا هم می شــوند. وعــده  »نجــات« و »نصرت« 
ا َعَلْینــا ُنْنِج اْلُمْؤِمنیــَن«؛ بر ما 

ً
مؤمنین از این جمله انــد: »َحّق

ا َعَلْینا 
ً

حق است که مؤمنان را رهایی بخشیم! و یا »کاَن َحّق
َنْصُر اْلُمْؤِمنین«؛ یاری مؤمنان، همواره حقی اســت برعهده  

ما.

     ناامیدی از غیر خدا
این آیــه هنگامــی نازل شــد کــه مســلمانان در مکــه بودند و 
قدرتی نداشتند و از پیروزی بر جبهه  دشمنان ناامید بودند. 
در واقــع ایــن عنصــر »ناامیــدی از غیر خــدا« خود نیــز یکی از 
شــروط نزول نصــرت الهــی اســت. تکیه بــر امکانــات مادی 
و ســالح در میدان مبــارزه عنصر پیــروزی نیســت؛ جبهه ای 
پیروز میــدان اســت که بــه قدرتــی تکیه کنــد که فــوق همه  
قدرت هــا باشــد. ایــن مطلــب در ســوره  یوســف آمده اســت: 
»رســوالن از ایمــان  آوردن قــوم خــود مأیــوس شــدند )و یــا 
نزدیک بود مأیوس شــوند( و مردم گمــان کردند آن کس که 
به پیغمبرشــان گفته عذابی چنین و چنان دارند دروغشان 

گفته؛ در این موقع بود که یاری ما انبیاء را دریافت.«
ســؤالی که پیــش می آیــد این اســت کــه نصــرت خداوند که 
بــه پیامبــر و مؤمنیــن وعــده داده چگونــه اســت؟ خداونــد 
به وســیله  چــه ابزارهایی نصــرت می رســاند؟ آیا درســتی آن 
آزمایــش و تجربه شــده اســت؟ معنــای نصرت الهــی، یاری 
رســاندن خداونــد بــه مؤمنــان در مقابلــه با دشــمنان اســت 
که بــه پیــروزی نهایــی مؤمنــان خواهــد انجامیــد. »خدای 
گــر دیــن او را و راه او را  متعــال به شــما وعده داده اســت کــه ا
و هدف های الهی را یاری کنید، شــما را یــاری خواهد کرد.« 
»یاری خــدا بــه معنی یــاری تمــام نیروهــای موجــود در این 
طبیعت اســت؛ همه به کمک شــما خواهند آمد.« »هر کس 
برای خــدا کار کنــد، خدا هــم تمام امکانــات و علــم و قدرت 
خــودش و ســنت های آفرینــش را در خدمــت او قــرار خواهد 

داد. ولینصرّن اهلَلّ من ینصره«

     وعده های تجربه شده
آیات نصرت الهی جزو بیشــترین استنادهای قرآنی حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای در سخنانشــان در دوران رهبــری بــوده 
اســت. بــه صحنــه آوردن قــرآن در زندگــی، و تجربــه  عینــی 
وعده های خداونــد از مهم ترین تجربه های انقالب اســت. 
»این ها آیات الهی است. ما همه  این ها را قبول داشتیم؛ اما 
قبول داشتن، یک مســئله اســت؛ لمس کردن، یک مسئله 

دیگر. ما حاال این آیات را لمــس می کنیم... تا این جا هرچه 
وعــده  الهــی بــود، درســت بــود و عمــل شــد. هرچــه تحلیل 
بر اســاس آیات محکمــات قرآن بــود، درســت از آب درآمد و 
محقق شــد. تا این جا مــا به وضــوح و عیان دیدیــم که یک 
ملت مؤمــن و با خــدا، وقتی همــه  دنیا هــم در مقابــل او قرار 
گــر بایســتد و صبر کنــد، شکســت نخواهــد خورد؛  بگیرنــد، ا

این را تجربه کردیم.«
 قرآن کریــم در چند مــورد از واژه  حق -به عنــوان حقی که بر 
خداوند واجب است- اســتفاده کرده است. وعده  »نجات« 
ــا َعَلْینــا ُنْنــِج 

ً
و »نصــرت« مؤمنیــن از ایــن جمله انــد: »َحّق

اْلُمْؤِمنیــَن«؛ بر ما حق اســت که مؤمنان را رهایی بخشــیم! 
ا َعَلْینا َنْصــُر اْلُمْؤِمنین«؛ یاری مؤمنان، همواره 

ً
و یا »کاَن َحّق

حقی است برعهده  ما.
نصــرت الهــی بــر اســاس آیــات قرآنــی همچنان کــه دربــاره  
امت هــای گذشــته جــاری و ســاری بــوده اســت، امــروز هم 
ع خواهد  درباره  هــر ملتی که در راه خــدا حرکت کنند بــه وقو
پیوســت. پیــروزی انقــالب اســالمی، هشــت ســال جنــگ 
تحمیلی و ایســتادگی انقالب در مقابل فشــارهای دشمنان 
تــا بــه امــروز همگــی از نمونه هــای کالن نصــرت خداوند به 
ملت ایران بوده اســت. حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
خود بــا مردم قــم، با اســتناد بــه آیــه  47 ســوره  روم، نصرت 
خداوند را امری قطعی می دانند و بــا تبیین موقعیت ضعف 
مســلمانان صدر اســالم که ایــن آیه دربــاره  آن ها نازل شــده 
اســت، عنصر مشــترکی که در همه  زمان ها موضع قدرت به 
مسلمانان می بخشــد را بیان می کنند. »عامل پیروزی این 
اســت که یک جماعتی -در یک مقیاس بزرگ، یک ملتی- 
ایمان درستی داشته باشــد، و این ایمان راسخ باشد، و این 
ایمــان با بصیــرت همــراه باشــد، و ایــن ایمــان و بصیــرت با 
عمل و اقــدام همراه باشــد؛ این هــا وقتی روی هم گذاشــته 

شد، نصرت قطعی است.«    

نصرت الهی بر 
اساس آیات قرآنی 
همچنان که درباره  
امت های گذشته 

جاری و ساری بوده 
است، امروز هم 

درباره  هر ملتی که 
در راه خدا حرکت 

کنند به وقوع خواهد 
پیوست. پیروزی 
انقالب اسالمی، 

هشت سال جنگ 
تحمیلی و ایستادگی 

انقالب در مقابل 
فشارهای دشمنان 
تا به امروز همگی 

از نمونه های کالن 
نصرت خداوند 

به ملت ایران بوده 
است
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و مقاومــت و مخالفــت نموده انــد( تــا آن جا کــه پیغمبــران )از 
ایمــان آوردن کافــران و پیــروزی خــود( ناامید گشــته و گمان 
برده انــد کــه )از ســوی پیــروان انــدك خویــش هــم( تکذیــب 
شــده اند )و تنهای تنها مانده انــد(. در این هنگام یــاری ما به 
ســراغ ایشــان آمده اســت )و لطف و فضل ما آنان را در برگرفته 
اســت( و هرکس را که خواســته ایم نجات داده ایــم. )بلی! در 
هیچ زمان و هیچ مکانی( عذاب ما از ســر مردمان گناهکار دور 

و دفع نمی گردد.«
و  یــأس  پیامبــران می شــود،  کــه دامنگیــر  ابتالیــی  آخریــن 
نومیدی اســت. زیرا آنان از اســتراحت و خواب و خــوراك خود 
مایه گذاشــته و اوج ســعی و تالش خــود را به عمــل آوردند. اما 
با این وجود، جز اصرار بر گناه و معصیــت و انکار و عناد با پیام 
حق، چیز دیگــری مشــاهده ننمودنــد. البته صبر و اســتقامت 
پیامبــران بــا صبر و اســتقامت دیگــر انســان ها بســیار متفاوت 
اســت،  و زمانی که پیامبران زبان به شــکوه می گشایند بیانگر 
آن اســت کــه آنــان در اوج محنت و مشــکالت به ســر برده اند. 
همــه می دانیــم کــه خداونــد متعــال، پیامبــران خــود را از هــر 
نظر بــرای ایــن امانــت ســنگین آمــاده کــرده اســت تــا در برابر 
مشکالت و نامالیمات استقامت ورزند،  اما با این وجود، یأس 
و نومیــدی آن ها را فرا گرفته اســت. حــال تصور کنیــد پیروان 
آنان در چه بحران و گردابی به ســر برده انــد. در آن هنگام که 
سختی و مشکالت به اوج خود می رسد و قلب های مستحکم 
و پایدار انبیا را به لــرزه می اندازند، آری! در آن لحظات دشــوار 
که دعوتگــران راه خــدا از تمامــی ظرفیــت و توانایی های خود 
اســتفاده می کننــد، یــاری خــدا برای یــاران حــق فرا می رســد. 
ســید قطــب می فرماید: »ایــن یك صحنه بســیار وحشــتناك و 

چشم بستن 
بر هرچه غیر اوست

عبد الحمید الباللی / مترجم: قادر قادری

مطلـب زیـر کـه برگرفته از کتاب »اوصاف مصلحان« اسـت با تأکیـد بر آیات الهی 
دربـاره زمـان فرارسـیدن نصرت پروردگار به سـه عامل در عرصـه دعوت و حرکت 
دینی اشاره و با کمک گرفتن از نظریات یکی از اندیشمندان معاصر جهان اسام 

به نام سـید قطب آن ها را تبیین می نماید.  

فرا رســیدن یاری و مدد الهی به چند عامل بســتگی دارد و وظیفه انسان مســلمان در این رهگذر 
آن اســت که پرچــم  دین بــر دوش بگیــرد و در راه رســاندن پیــام رهایــی بخش اســالم به گوش 
دیگران، پیوســته و مداوم گام بردارد و یك لحظه  از حرکت باز نماند. آن گاه اســت که استحقاق 
برخــورداری از لطف و یــاری خداونــد را پیــدا می کند. در خــالل مطالعه آیــات قرآن بــه وضوح در 

می یابیم که هر گاه سه عمل در عرصه دعوت و حرکت دینی تحقق یابد، یاری خدا فرا می رسد.

    عامل اول: به كار گیری تمامی توانایی ها
ُهْم َقْد ُکِذُبوا  ّنَ

َ
وا أ ُسُل َوَظّنُ َس الّرُ

َ
ی ِإَذا اْسَتْیأ خداوند متعال در آیه 110 سوره یوسف می فرماید: » َحّتَ

ُســَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیــَن « »)ای پیغمبر! یاری ما را دور 
ْ
َی َمْن َنَشــاُء َواَل ُیَرّدُ َبأ َجاَءُهْم َنْصُرَنا َفُنّجِ

از خویشــتن مدان. یاری مــا به شــما نزدیــك و پیروزیتان حتمی اســت. پیــش از ایــن پیغمبران 
متعّددی آمده اند و به دعوت خود ادامه داده اند و دشمنان حق و حقیقت هم به مبارزه خاسته 

یاری خدا چه وقت فرا می رسد؟
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تکان دهنده، و بیانگر اوج تنگا و گرفتاری در زندگی پیامبران 
اســت؛ پیامبرانی که بــا اوج کفر و الحاد و شــرك و بت پرســتی 
مواجه بوده انــد. روزها در پی هــم می آمدند و جز گــروه اندکی 
از مردمــان به آنــان ایمــان نمی آوردنــد و ســال ها باطــل و کفر 
همچنان در قوت و شوکت باقی می ماند و از ابهت و ضخامت 
آن کاســته نمی شــد و مســلمانان هــم چنــان در اقلیــت به ســر 
می بردنــد و نیرویی انــدك داشــتند. آری! آن روزها و ســال ها، 
بــرای پیامبــران و پیــروان آنــان لحظــات ســخت و طاقــت 
فرســایی بود زیرا باطل به تفتیش عقایــد می پرداخت طغیان 

می کرد و ستم می ورزید و هجوم می آورد.
پیامبران نیــز در تمامی آن لحظات دشــوار، چشــم بــه تحقق 
وعــده الهی دوختــه بودند، و همیشــه این خیال به ذهنشــان 
خطور می کرد که مبــادا در تصــور و امید خویش بــه نصر الهی، 
کار نباشــد؟! در آن  دچــار اشــتباه شــده و نصــر و مــددی در 
لحظــات که فشــار مرحلــه بــه مرحلــه  دایــره محاصره خــود را 
تنگ تر می کرد و فضای ســنگینی را ایجاد می کرد و هیچ اثری 
و نیرویی را برای آنان باقی نگذاشــته بــود، در چنین لحظات 
حساســی پیــروزی قطعــی و کامــل الهــی فــرا رســید: »َجاَءُهْم 

ُسَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِمیَن.« 
ْ
َی َمْن َنَشاُء َواَل ُیَرّدُ َبأ َنْصُرَنا َفُنّجِ

یکی از سنت های عمومی الهی این است که حتمًا گرفتاری و 
مشکالتی را برای جوامع به وجود می آورد، به طوری که برای 
رهایی از آن گرفتاری ها از تمامی نیرو و توان خویش اســتفاده 
کننــد،  و پــس از آن کــه از تمامــی اســباب و عوامل ظاهــری که 
مردم به آن متوسل می شوند، یأس و نومیدی حاصل گردید، 
یاری خــدا فرا می رســد و آن هایی که شایســتگی رهایی یافتن 
کننــدگان  کــه دامنگیــر تکذیــب  را داشــته باشــند، از عذابــی 
می شود، نجات پیدا می کنند و از ظلم و ستمی که سردمداران 

زور بر آنان تحمیل می کنند،  در امان می مانند.«
در چنیــن لحظات دشــواری اســت که معنــای تــوکل در آدمی 
تحقــق می یابــد و از هرگونــه  اســباب و عوامــل ظاهــری روی 
می گرداند و فقط متوجه خداوند می شــود. پــس از تحقق این 
عامل مهــم در عرصه دعــوت و حرکت اســالمی، باید به ســراغ 

عامل دوم در شکل گیری یاری الهی برویم.

    عامل دوم: پیدایش شخصیت های فّعال و مخلص
جامعــه اســالمی همچنــان در ایــن زمینه دچــار نقص فــراوان 
اســت و از ایــن ناحیــه بــه شــدت رنــج می بــرد. امــروزه کمبود 
شــخصیت های قوی و نیرومنــد میان جوامع اســالمی بســیار 
چشــمگیر اســت، حال آن کــه در میان نســل های پیشــین، به 
وفــور ایــن شــخصیت ها یافــت می شــدند، شــخصیت هایی 
کــه بــه منصــب و مقــام نمی اندیشــیدند و آنچــه بــرای آنــان 
گفتــه شــود و مکتــوم  کــه حــق  اهمیــت داشــت، ایــن بــود 
کــه همیشــه بــه  نمانــد. آن انســان های وارســته و اســتواری 
ایــن می اندیشــیدند کــه در راه خــدا ثابــت قــدم بماننــد و یــك 
لحظه سســتی و فتور به آنــان روی نیــاورد. آنان هرگــز به این 
نمی اندیشــیدند کــه جایگاه شــان در دعوت کجاســت؟ برای 
آنان مهم نبود کــه در رأس امور قــرار گیرند یا به عنــوان رفتگر 
ح باشــند؟ آنچه برای آنان اهمیت داشت این  راه دعوت مطر

بود که راهرو راه خدا باشند و در این راه گام بردارند.

آری! در میــان نســل های پیــش از مــا بــزرگ مــردان زیــادی 
وجود داشــتند که آســودگی و آســایش را نمی شــناختند و هرگز 
خســتگی آنان را از پای در نمی آورد و هرگاه در اعماق کارهای 
دعــوت اســالمی و تکالیــف دینــی غوطه ور می شــدند، دســت 
مناجات بــه درگاه خداوند دراز کــرده و می گفتنــد: » بارخدایا! 
کــن و از باطــل دور بگــردان«.  گفتــار حــق مشــغول  مــا را بــه 
آن ها چنان نبودنــد که وقت مشــخصی را بــرای پرداختن به 
کارهای دعوت در نظر بگیرند بلکه تمامی اوقات خود را برای 

انجام امور دین اختصاص داده بودند.
آنــان بــرای رضایــت و خشــنودی دیگــران یا بــرای به دســت 
آوردن اهــداف و مقاصد دنیــوی کار نمی کردند، بلکــه انگیزه 
آنان تنها جلب رضایت خدا بــود. آن مردان خدایی، هنگامی 
که دیگران خود را به عقب می کشــیدند، بــه پیش می تاختند 
و هنگامــی کــه دیگــران را تزلــزل و اضطــراب فــرا می گرفــت، 
اســتوار و پا برجا باقی می ماندند و زمانی کــه دیگران حماقت 
می ورزیدند، آنان بردباری را پیشه کرده و اشتباه دیگران را با 

عفو و گذشت پاسخ می دادند.
آنان هیــچ کینه ای را نســبت به مســلمانان در دل نداشــتند و 
هرگز برای اعــاده حقوق خویش بــه انتقام بر نمی خواســتند، 
مصیبت های وارده بر اســالم و مســلمین خواب را از چشــمان 

آنان زدوده و هیچ لذت و آسایشی را برای آنان نگذاشته بود.
ســید قطب می فرماید: »قــرآن دل هایــی را می ســاخت و برای 
حمل امانت آمــاده می کرد و ایــن دل ها باید از چنــان صالبت و 
وارســتگی و قوت برخوردار می شــدند که علی رغم بــذل کردن 
همه چیز تحمل و نمودن هر نوع اذیت و آزار به هیچ چیز از این 
زمین طمــع نورزند و جز آخرت بــه هیچ جایی نظــر ندوزند و جز 
به خشــنودی و رضوان خدا، امید نبندنــد| دل هایی که آماده 
کاری تا دم  باشند سفر دنیا را با رنج و ســیه ورزی و حرمان و فدا
مرگ بــه انجام رســانند. بدون این کــه منتظر پاداشــی زودرس 
در ایــن دنیــا باشــند،  هــر چند ایــن پــاداش، نصــرت دعــوت و 
غلبه اســالم و پیروزی مســلمانان بوده یا نابودی ســتمکاران و 

تکذیب کنندگان توسط قهر و عذاب خدا باشد.
وقتــی چنیــن دل هایــی ســاخته شــدند و ایــن دل هــا تنهــا 
وظیفــه خــود را در ایــن ســفر دنیــوی این دانســتند کــه بدون 
توقع پــاداش، مرتبــًا از خــود مایه بگذارنــد و به عنــوان فاروق 
میــان حــق و باطــل، تنهــا منتظر آخــرت باشــند وقتــی چنین 
دل هایی پیدا شــدند و خداوند صــدق نیت آن هــا را در بیعت 
و تعهدات شان دریافت، نصرت و پیروزی در زمین را به آن ها 
داد و آنــان را امین و پاســدار ایــن نصــرت گردانیــد. آن هم نه 
بــه خاطــر خودشــان،  بلکــه بــدان جهــت کــه بتواننــد امانت 
الهــی را نگه دارنــد و از وقتــی که به هیــچ چیــزی از منافع دنیا 
امیدوار نشــدند که آن را از خــدا طلب نمایند و بــه هیچ چیزی 
از منافع زمین تمایــل پیدا نکردند که خداوند آن را به ایشــان 
عطا فرماید و هر چیــزی را جز خدا از خود دور ســاختند و چنان 

شدند که جز رضای خداوند برای خود پاداشی نمی دیدند.«

    عامل سوم: استقامت و پایداری
اســتقامت بر مصائــب و محنت هــا حتــی صابرتریــن مردمان 
و قوی ترین آنــان را کــه پیامبران خــدا و پیروان آنان باشــند،  

کمك و یاری 
خدا شامل 

کسانی می شود 
که شایستگی 

برخورداری آن را 
داشته باشند و تنها 

کسانی آن شایستگی 
را پیدا خواهند کرد 

تا پایان راه ثابت قدم 
و استوار بمانند،  آن 

کسانی که در برابر 
یان های مالی و  ز

جانی ثابت و استوار 
می ایستند و از جای 

به در نمی روند. 
کسانی که در برابر 

طوفان ها سرهایشان 
را خم نمی کنند 

و سر تسلیم فرود 
نمی آورند
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متزلزل ســاخته و آن ها را بر آن داشــت تا در میــان آن روزهای 
ســخت فریــاد بــر آورده و بگوینــد: »یــاری خــدا چــه وقــت فــرا 

می رسد؟«
ــَة  ْن َتْدُخُلــوا اْلَجّنَ

َ
ْم َحِســْبُتْم أ

َ
خداونــد متعــال می فرمایــد: » أ

َســاُء 
ْ
ــْتُهُم اْلَبأ ِذیــَن َخَلــْوا ِمــْن َقْبِلُکــْم َمّسَ

َ
ِتُکــْم َمَثــُل اّل

ْ
ــا َیأ َوَلّمَ

ِذیــَن آَمُنوا َمَعــُه َمَتی 
َ
ُســوُل َواّل ی َیُقــوَل الّرَ اُء َوُزْلِزُلــوا َحّتَ ــّرَ َوالّضَ

اَل ِإّنَ َنْصــَر اهلِل َقِریــٌب.  آیا گمــان برده ایــد که داخل 
َ
َنْصــُر اهلِل أ

بهشــت می شــوید بــدون آن کــه بــه شــما همان برســد کــه به 
کســانی رســیده اســت که پیش از شــما درگذشــته اند؟ )شــما 
که هنــوز چنیــن رنج هــا و دردهایــی را ندیده اید و باید چشــم 
گــوار در راه کــردگار باشــید و  بــه راه تحّمــل حــوادث تلــخ و نا
بدانید: نخســت رنج، ســپس گنج(. زیان های مالــی و جانی 
)و شــدائد و مشــکالت، آن چنان مّلت های پیشــین را احاطه 
کرده اســت و( به آنان دســت داده اســت و پریشــان گشته اند 
کــه پیغمبر و کســانی که بــا او ایمــان آورده بوده انــد )هم صدا 
شــده و( می گفته انــد: پــس یــاری خــدا کــی )و کجا( اســت ؟!  
)لیکن خدا هرگــز مؤمنــان را فرامــوش ننموده اســت و پس از 
کاری به مؤمنان و آبدیدگی ایشــان کــه رمز تکامل  تعلیم فــدا
اســت، به وعده  خــود وفا کرده و بدیشــان پاســخ گفته اســت 

که:( بی گمان یاری خدا نزدیك است.« 
ســید قطب می فرمایــد: »ایــن آزمــون، آزمونی بس شــگرف و 
هراســناك اســت| چنیــن پرسشــی از جانــب پیغمبــران و آن 
کســانی کــه بــه او ایمــان آورده انــد، از ســوی پیغمبــری کــه با 
خــدا پیونــد دارد و از ســوی مؤمنانی که بــه خدا ایمــان دارند، 
بی گمــان چنینی پرسشــی: »متــی نصــر اهلل؟« انــدازه محنت 
فراوانــی را می رســاند که حتــی باالتر از آن اســت کــه به وصف 
درآیــد، محنتی کــه بتوانــد چنین دل هایــی را به تــکان آورد و 

ســایه شــوم خویش را بر آن ها بیفکند و چنین پرســش 
کــی را از درون آنهــا بــر انگیــزد: »متی نصر  اندوهنا

اهلل؟«
هنگامی که دل هــا در برابــر این محنت 

اســتوار  و  ثابــت  دهنــده،  تــکان 
کمــال  بماننــد، ســخن خــدا 

او  پیــروزی  و  می پذیــرد 
اّن  »أال  می رســد:  فــرا 
کمك  نصر اهلل قریب«. 
شــامل  خــدا  یــاری  و 
کــه  می شــود  کســانی 
برخورداری  شایستگی 
باشــند  داشــته  را  آن 
آن  کســانی  تنهــا  و 
پیــدا  را  شایســتگی 
تــا  کــه  کــرد  خواهنــد 
پایــان راه ثابــت قدم و 

استوار بمانند،  آن کسانی 
کــه در برابــر زیان هــای مالی و 

جانی ثابت و اســتوار می ایســتند و 
از جای بــه در نمی روند. کســانی که در 

برابر طوفان ها سرهایشــان را خم نمی کنند 

و ســر تســلیم فــرود نمی آورنــد| آن هایی کــه یقیــن دارند که 
هیچ گونــه یــاری و پیــروزی وجــود نــدارد مگــر اینکه از ســوی 
خــدا باشــد، چنیــن یــاری و پیــروزی الهــی نیــز وقتــی نصیب 
کســانی  کنــد. ایــن چنیــن  کــه خــدا اراده  مردمــان می شــود 
هنگامــی کــه رنــج و محنــت بــه اوج رســید، دســت به ســوی 
آسمان بلند می کنند و چشــم به لطف و عنایت خدا می دوزند 
و تنهــا و تنها »یاری خــدا« را می پاینــد  و می خواهنــد و راه حل 
دیگــری را نمی جوینــد و یــاری دیگــری را چشــم نمی دارند،  
فقــط جویــای یــاری خــدا و خواســتار رضایــت او می باشــند، 
زیــرا هیچ گونه یــاری و پیــروزی نیســت مگــر آن که از ســوی 
خدا باشــد. بدیــن وســیله مؤمنــان بعــد از جهــاد و امتحان، 
بردبــاری و شــکیبایی،  خالصانه دل بــه خــدا دادن،  تنها به 
او اندیشــیدن،  وارســتگی و پیراســتگی و چشم پوشــی از هــر 
چیزی و هر کسی به جز خدا،  شایســته بهشت خواهند شد و 

به آن وارد خواهند گشت«.
کــه از روی آن  آنچــه ذکــر شــد عالیــم و نشــانه هایــی بــود 
می توان پیش بینی کرد زمان فرا رســیدن یاری خدا نزدیك 
شده اســت. البته این بدین معنی نیست که عالیم و نشانه 
مذکــور، یگانــه عوامــل و عالیــم نزدیــك شــدن یــاری خــدا 
باشــند، بلکه مــا بــه بارزترین آن هــا اشــاره کردیــم و قطعًا با 
مالحظه این عالیم نمی توان وقت معینی را برای فرا رســید 
فتح و ظفــر پروردگار مشــخص کرد، بلکه چه بســا علی رغم 
مشــاهده ایــن عالیــم، خداوند متعــال بــه خاطــر حکمت و 
مصلحتی که بشر به آن واقف نیست، یاری مساعدت خود 
را به تأخیــر بیانــدازد و در این صورت وظیفه ما آن اســت که 
به انجام تکالیف خویش مبادرت ورزیــم و نتیجه را به خدا 

بسپاریم.
به هــر حال، همچنــان که بــرای ادامــه دادن راه، احتیاج 
بــه تجدید قــوا داریم، بــاور به پیــروز شــدن نیز یکی 
از لوازمــات گام برداشــتن در راه خــدا و حرکــت 
بــدون انقطاع اســت. و چنانچه همچون 
اعتقــادی بــرای مــا حاصــل نشــود، 
بدون شــك گام هایمان سســت 
خواهنــد شــد. دعوتگــران و 
همیشــه  خــدا  راه  رهــروان 
بایــد ایــن فرمایــش خداوند 
العیــن  نصــب  را  متعــال 
کــه  دهنــد  قــرار  خویــش 
اهلُل  »َکَتــَب  می فرمایــد: 
َنــا َوُرُســِلی ِإّنَ اهلَل 

َ
ْغِلَبــّنَ أ

َ
َل

َقِوّیٌ َعِزیٌز .«
»خداونــد چنین مقــّدر کرده 
اســت کــه مــن و پیغمبرانــم 
می گردیـــــم.  پیـــــروز  قطعـــــًا 
بی گمان خداونــد نیرومند چیره 
اســت.« پس کسی که احســاس کند 
قوی ترین نیرو، حامی و پشتیبان اوست 
گام هایــش  یــاری می دهــد، چگونــه  را  او  و 

سست و ضعیف می شود؟!     

مؤمنان بعد از جهاد 
و امتحان، بردباری و 
شکیبایی،  خالصانه 

دل به خدا دادن،  
تنها به او اندیشیدن،  

وارستگی و 
پیراستگی و 

چشم پوشی از هر 
چیزی و هر کسی به 

جز خدا،  شایسته 
بهشت خواهند شد 
و به آن وارد خواهند 

ناخدای کشتی امکانشد
یکی است
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نــازك می شــود، آهنــش اســتهالك دارد، اما عوضش ســفید 
می شــود و براق می شــود. باالی بیل آهنش کلفت تر است. 

اما سیاه و زنگ زده است.

    تلخی ها و سختی ها، الزمه رشد
کــه  بیــل اســتهالك دارد در درگیــری بــا خــاك، در فشــاری 
بــه آن وارد می شــود و در خــاك مــی رود و می آید، اســتهالك 
کی ضرر نیســت مثــل  میخی کــه در دیوار  دارد. هــر اســتهال
می کوبیــم، ایــن مثل هــا را دقــت کنیــد. ممکــن اســت یك 
آدمــی، طلبه ای، اســتادی، معلمــی، این حرف هــا را بزند. 
اما مثال های من بیــش از حرف های خودم اثــر دارد. میخ 
کــه چکــش در ســرش می زنــی، این میــخ در ســرش چکش 
می خــورد، امــا هرچــه چکــش بخــورد، نفــوذ ایــن میــخ در 
چوب بیشــتر می شــود و ایــن چــوب پایدارتر می شــود. پس 
هر ضربه ای ضرر نیســت. به کله  میخ ضربه وارد می شــود، 
به ســر بیل فشــار وارد می شــود، ماشــین بــه نــرده می خورد 
زخمــی می شــود، هر زخمــی و هــر ضــرری... گاهی انســان 
نمی فهمــد. گاهــی یــك چیزی ضرر اســت، امــا این بــه نفع 
اســت. مــا نمی دانیــم چیســت؟ خــوب این هــا مســئله ای 

است که آدم نمی داند مقدرات چیست؟
ــا َلَنْنُصُر ُرُســَلنا« ما قطعــًا پیغمبــر را یــاری می کنیم. حاال  »ِإّنَ
کــه یــاری می کنیــم نمونــه  یــاری پیغمبرهــا  پیغمبــران را 
ْینــاُه َو َمْن  را بگویم. حضــرت نــوح را یــاری کردیــم. » َفَنّجَ
َمَعُه ِفــی اْلُفْلك « )یونس/73( به او گفتیم: کشــتی بســاز. 
هرکــس ایمــان آورده ســوار شــود. زمیــن را زیــر آب بردیــم. 

حجت االسالم و المسلمین قرائتی

بحث ما درباره نصرت های الهی است. چون خدا خیلی قول داده من کمکتان 
می کنـم. در ایـن بحـث می خواهیـم  کمـك خـدا را بررسـی کنیم کـه چطور بعضی 
جاهـا شکسـت می خوریـم؟ بـاران نمی آیـد، گرانی می شـود، مریض می شـویم، 
تصادف می کنیم، این که خدا گفته کمکتان می کنیم، پس این حوادث تلخ برای چیست؟ 
ذیَن آَمُنوا ِفی اْلَحیاِة 

َ
ا َلَنْنُصُر ُرُسَلنا َو اّل

َ
آیه موضوع بحث ما، آیه آیه  51 سوره  غافر است. »ِإّن

ْشـهاُد«    
َ
ْنیا َو َیْوَم َیُقوُم اْل الّدُ

    در كمك الهی شك نكنیم
ایــن قطعیــت از کلمــه  »ِاّن« درمی آیــد. یعنــی قطعــًا و از کلمــه  )ل( مفتوحــه یعنــی قطعــًا. 
ْنســاَن َلفــی  ُخْســٍر« )عصــر/2( »ِإّنَ  »لننصــر« هرجــا )ل( بــود ایــن )ل( یعنــی قطعــًا. »ِإّنَ اْلِ
ْنســاَن َلَیْطغــی « )علق/6( »انــا َل...« یعنی قطعــًا. خود »اّنــا« یعنی قطعــًا »ل« هم یعنی  اْلِ
گر یــك مومنی ضربــه فنی هم  قطعــًا. پس ترجمــه می شــود قطعًا قطعــًا. یعنی شــك نکــن. ا
شــد، در این لطف خداســت. گاهی ماشــین به نــرده می خــورد. آدم می گویــد: آخ.....! چه 
گــر به نــرده نمی خــورد در دره می رفت.  ســفر تلخی پیش آمد. نــه آقا این لطــف بود. چون ا
گاهی یك حادثــه ی کوچك جلــوی یك حادثه ی بــزرگ را می گیرد. ماشــین به نــرده حادثه 
خ می دهد،  اســت. اما شــما تلخی را نبین. ماشــین به نرده می خورد. گاهی یك حادثه ای ر
مثــاًل جنگی که هشــت ســال به ایــران تحمیــل شــد. این جنــگ خیلــی جوان هــای عزیز ما 
رفت. خیلی جانباز شدند، معلول شــدند، ما خیلی ضربه خوردیم. اما کشــور بیمه شد یعنی 
آمریــکا اآلن از هیچ کشــوری حســاب نمی کند جــز ایران. تمــام دنیا بــرای ایران حســاب باز 
می کنند. چــون می گویند: کشــوری که هشــت ســال از زمین و آســمان به او حمله شــد، یك 
وجــب زمینش را نــداد.  گاهی یك چیزی اســتهالك دارد. بیــل وقتی در خاك می رود ســرش 

ناخدای کشتی امکان
یکی است

باور به نصرت های الهی در بیان قرآن
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همه کفار غرق شــدند. نــوح و مؤمنین، این نصرت اســت. 
ــا َلَنْنُصــُر ُرُســَلنا« مــا پیغمبرهــا را یاری  ایــن یــك نمونــه، »ِإّنَ
می کنیــم. نمونــه دیگر لوط بــود. به لــوط گفتیم: شــبانه و 
سحر، جمعی را بردار برو بیرون. فالن و بهمان را بردار برو. 
باقی شــهر زیــر و رو شــد. چون قــوم لــوط اهل لــواط بودند، 
شهرشان زیر و رو شــد، ولی لوط را نجات دادیم. به یوسف 
می گویــد: »َلَنْنُصُر ُرُســَلنا« ایــن »ُرُســَلنا« را باز کنیــم. چطور 
»ُرُســَلنا«، چون در این جــا گفتیم کــه نمونه هــا را بگوییم. 
نوح با کشــتی. لــوط بــا خــروج از منطقــه، یوســف بــا تعبیر 
خــواب؛ شــاه خوابی دیــد، خــواب شــاه را تعبیر کرد، کشــور 
را با ایــن تعبیر خــواب از قحطی و خشکســالی نجــات داد. 
ْســَتْخِلْصُه ِلَنْفســی « تو بازرس ویژه  من. »ِکْدنا 

َ
شاه گفت: »أ

ِلُیوُسف « )یوسف/76(
صالــح،  )هــود/94(  ُشــَعْیبا«  ْینــا  »َنّجَ شــعیب، 
ُهــودا«  ْینــا  »َنّجَ هــود،  )هــود/66(  ْیناصاِلحــا«  »َنّجَ
آن  در  »نجینــا«  کــه  اســت  انبیایــی  این هــا  )هــود/58( 
ْیناُه ِمــَن اْلَغم « )انبیاء/88( از شــکم  اســت. یونــس »َو َنّجَ
ماهی نجاتش دادیم. موســی را نجــات دادیم. از رودخانه 
عبــور کردنــد. فرعــون بــا لشــکری موســی را تعقیــب کــرد، 
یــك مرتبــه موســی دید پشــت ســرش لشــکر فرعون اســت، 
جلویش دریاســت. مانــد چه کند. گفــت: خدایا چــه کنم؟ 
گفت: نتــرس! عصایــت را بــه دریا بــزن، آب دریــا روی هم 
ســوار می شــود، کف دریا خشــك می شــود عبــور کــن. عبور 
کــرد. فرعون که آمــد بگذرد آب ها روی هم ســوار شــد غرق 
یــَك َو  ــی ُمَتَوّفِ شــد. عیســی را نجــات دادیــم. چطــور؟ »ِإّنِ
راِفُعــك « )آل عمــران/55( عیســی را خداونــد مثــل پیغمبر 
ما کــه معراج بــرد، او را آســمان بــرد از توطئــه  بنی اســرائیل 
که می خواســتند تــرورش کنند نجــات پیدا کــرد. پس این 
ا َلَنْنُصُر ُرُســَلنا«  نمونه هــای »ُرُســَلنا«. این که می فرمایــد »ِإّنَ
»َلَنْنُصــُر« یــاری می کنیم. به چــه طریق، چنــد رقم نصرت 

داریم.

    راه های یاری خداوند 
گاهی با اســتجابت دعا، از طریق دعای مستجاب، دعای 
پیغمبر مســتجاب می شــود. ایــن یك نصرت اســت. گاهی 
با اســتجابت دعا. گاهی با معجــزه، از طریق معجــزه؛ ما با 
معجــزه، تو را کمــك می کنیــم. گاهی بــا حکومت؛ مــا به تو 
حکومــت می دهیم. مثل ســلیمان، مثل یوســف، از طریق 
حکومــت. گاهی از طریق پیــروزی در جبهه هــا مثل جنگ 
بدر. گاهی از طریق سکینه و آرامش. همه دلشان می تپد. 
ــکیَنة« )فتــح/4( از  امــا دل پیغمبــر آرام اســت. »َاْنــَزَل الّسَ
کــردن دشــمن. هــالك دشــمن، تــو را یــاری  طریــق هــالك 
می کنیم؛ دشــمن را هالك می کنیم. از طریــق ایجاد رعب و 
ترس در دل دشــمن. در دل دشــمن ترس ایجاد می کنیم. 
»و نصرتــه بالرعب« )بحاراالنــوار/ج80/ص276( در دعا 
داریــم. از طریــق نــزول فرشــته، در جنــگ بــدر فرشــته ها 

کمك آمدند.
گســترش فرهنــگ و فکــر.  گســترش فرهنــگ،  از طریــق 
امــام  شــدیم؟  پیــروز  کربــال  در  مــا  دیــدی  گفــت:  یزیــد 

ســجاد)ع( فرمود: ظهر شــود بــه تــو می گویم. تا ظهر شــد، 
گفتنــد، »اشــهد َاّن محمــدًا رســول اهلل« امــام  در مناره هــا 
زین العابدین)ع( فرمود: حاال چه کســی پیروز اســت؟ این 
محمدی که در مناره هــا می گویند جد من اســت یا جد تو؟ 
گاهــی وقت هــا انســان تکــه تکه می شــود امــا فکــرش.... 
گاهی وقت ها یك آتشــی له می شــود، اما هــر جرقه اش یك 
خانه می افتــد، یــك خانــه ای را آتــش می زند. این کــه فکر 
انســان گســترش پیدا کند، ما اآلن انقالبمان به دنیا صادر 
شــده اســت. امام حســین)ع( زیر ســم اســب رفت، اما بعد 
از هزار و چهارصد ســال یکــی از بچه های امام حســین)ع( 
بــه نــام امــام بــه مــردم ایــران فرمــود: خــون بــر شمشــیر 
پیروز اســت. بــه چه دلیــل؟ به دلیــل کربــال. در کربــال امام 
حســین)ع( خــون داشــت، و یزیدی ها شمشــیر و خــون بر 
شمشیر پیروز اســت. بعد از 1400 ســال ببینید فکر حسینی 
پیروز شــد. پیــروزی این نیســت کــه مــن خانه و ماشــین و 
تلفن داشــته باشــم. پیروزی این اســت که ببینیم عاقبت 

قیَن« )قصص/128(   چه می شود؟ »َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمّتَ
هــر  از  گفتنــد:  کــه  حیلــه ای  حیله هــا؛  کــردن  خنثــی  بــا 
قبیلــه ای یــك نفــر تروریســت بیایــد جمعــی بشــویم ســر 
پیغمبــر بریزیــم شــبانه پیغمبــر را بکشــیم. فامیــل پیغمبر 
هم نمی تواننــد با همــه  قبیله هــا درافتند. باالخــره یك نفر 
که نیســت. هر قبیلــه ای یــك تروریســت دارد. مثــاًل 40 نفر 
از 40 قبیلــه، فامیــل پیغمبر کــه بــا 40 قبیلــه نمی جنگند، 
این دیگر باالترین توطئه شــان بود. یــك مرتبه این توطئه 
توســط تار عنکبوت حل شــد. تــار عنکبــوت کنار غــار آمد، 
دشــمن های تروریســت هــم تــا کنار غــار آمدنــد گفتنــد: در 
گــر پیغمبــر در غــار رفته باشــد، بایــد تار  غار اســت، گفــت: ا
پاره شــده باشــد. یــك وقــت می بینی یــك توطئــه ای، یك 
بســیج عمومی بــرای تــرور پیغمبر با یــك تــار عنکبوت حل 

می شود.

    نصرت مؤمنان
عوامــل نصرت چیســت؟ چه کنیــم که خدا کمــك ما کند؟ 
کــه »ُرُســَل«  ــا َلَنْنُصــُر ُرُســَلنا« حــاال مــا  قــرآن می گویــد: »ِإّنَ
ذیَن 

َ
نیســتیم. مــا مــردم عــادی هســتیم. بعــد گفتــه: »َو اّل

ذیــَن آَمُنوا« ما 
َ
آَمُنــوا« یعنــی مؤمنین هــم همین طــور. »و اّل

گــر یــك حقــی را، فهمیدیم حق اســت پایــش ایســتادیم،  ا
متلــك گفتنــد، بایســتیم. در مقابــل متلــك باید بایســتید. 
از  اســت  ممکــن  بکنــی  می خواهــی  خیــر  کارهــای  االن 

اطرافیانت هم متلك بشنوی. 
در ســوره  انبیــا، اســم چنــد پیغمبــر را بــا یــك نشــانی بــرده 
اســت. اســم نوح، یونــس، زکریــا، ایــوب، دائــم می گوید: 
کــه »فاْســَتَجْبنا« بیــش از همــه   »فاْســَتَجْبنا«  ســوره ای 
ســوره ها دارد ســوره  انبیــاء اســت. همین طــور یــك قصــه 
از پیغمبــر نقــل می کنــد می گویــد: »فاْســَتَجْبنا« یعنــی مــا 
گــوش می دهیــم. »َلَنْنُصــُر ُرُســَلنا« از طریــق  نالــه  انبیــا را 
دعــا، از طریق معجــزه، حکومــت، پیروزی، نزول ســکینه 
و آرامــش، هــالك دشــمن، ایجــاد رعــب، نــزول فرشــته، 

گسترش فرهنگ، این ها همه درآن است. 

در سوره  انبیا، اسم 
چند پیغمبر با یك 
نشانی برده شده 
است. اسم نوح، 

یا، ایوب،  یونس، زکر
ید:  دائم می گو
»فاْسَتَجْبنا«  
سوره ای که 

»فاْسَتَجْبنا« بیش 
از همه  سوره ها دارد 

سوره  انبیا است. 
همین طور  یك 

قصه از پیغمبر نقل 
ید:  می کند می گو

»فاْسَتَجْبنا« یعنی 
ما ناله  انبیا را گوش 

َنْنُصُر 
َ
می دهیم. »ل

نا« از طریق 
َ
ُرُسل

یق  دعا، از طر
معجزه، حکومت، 

پیروزی، نزول سکینه 
و آرامش، هالك 

دشمن، ایجاد 
رعب، نزول فرشته و 

گسترش فرهنگ
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آَمُنــوا« یعنــی مؤمنیــن را هــم  ذیــَن 
َ
اّل بعــد می گویــد: »و 

یــاری می کنیــم. باالخــره مــادر موســی کــه پیغمبــر نبــود. 
یــك زن بــا ایمانــی بــود. دیــدی چطــور کمکــش کردیــم؟ 
کردیــم بچــه اش را شــیر بدهــد در جعبــه در  بــه او الهــام 
وُه« تو نیکــی کن و در دجلــه انداز.  ــا َراّدُ دریــا بیانــدازد. »ِإّنَ
ایــن آیــه  قــرآن اســت. مــادر، بچــه ات را در دریــا بیانــداز، 
وُه ِإَلْیــِك َو جاِعُلوُه  ــا َراّدُ که ایــزد در بیابانــش دهــد بــاز. »ِإّنَ
اضافــه  چیــزی  یــك  بــاز  )قصــص/7(  اْلُمْرَســلیَن«  ِمــَن 
برمی گردانیــم. تــو نــوزاد را بیانــداز، مــن خدا هســتم. من 
همان خدایی هســتم که بچه  نوزاد بی دســت و پا را حفظ 
می کنم. فرعــون با دســت و پــا را در همــان رودخانه غرق 
می کنــم. در یــك رودخانــه نــوزاد بی دســت و پــا را حفــظ 
می کنــم، در همــان رودخانــه فرعــون دســت و پــا دار را 
غــرق می کنم. نــوزاد بی کــس را حفــظ می کنــم. فرعون را 
با لشــگرش که پر از کــس بود، غــرق می کنــم. »انــا َلَنْنُصُر 
باالیــی  مقــام  هــم  خیلــی  هســتند،  افــراد  ُرُســَلنا«گاهی 

ندارند، ولی یك دل صافی دارند. 

    نشانه  ایمان كامل
می خواهــی ببینــی ایمانــت کامــل اســت، یــا ناقــص، یــك 
عالمــت اســت. عالمــت را بگویــم. چــه کنیــم کــه بفهمیم 
اصاًل ایمان ما ناقص اســت یــا کامل؟ عالمت ایمــان کامل 
این اســت کــه بــه آنچــه در دســت خــودت داری، مطمئن 
نباش. به آنچه در دست خداســت، مطمئن باش. عالمت 
ایمــان کامــل این اســت. بــه آنچه در دســت خداســت دل 
داشــته بــاش، تکیــه کــن، نــه بــه آنچــه در دســت خــودت 
اســت. بــه خانــه و ماشــین و مــدرك، نمی خواهــم بگویــم 

دنبال این ها نرویم، به این ها تکیــه نکن. به این ها تکیه 
ــِذی اَل َیُموت « )الکافی/ج2/

َ
ْلــُت َعَلی اْلَحّیِ اّل

َ
نکن. »َتَوّک

ص551( چــون باقی ها »َیُموت« هســتند، »حی« نیســتند 
گــر »حی« هســتند، زنــده هســتند، »َیُمــوت« می میرند.  یا ا
ِذی اَل َیُموت « آن کســی که همیشــه 

َ
ْلُت َعَلــی اْلَحّیِ اّل

َ
»َتَوّک

ــوم « همــه چیــزی بــه دســت او  زنــده اســت. »اْلَحــّیُ اْلَقّیُ
بپاست. ما که به پا نیستیم.

    یاری خداوند در برابر شاهدان قیامت
ْنیــا« در  ذیــَن آَمُنــوا ِفــی اْلَحیــاِة الّدُ

َ
ــا َلَنْنُصــُر ُرُســَلنا َو اّل »ِإّنَ

ْشــهاُد« اشــهاد هم در 30 
َ
دنیا... آن وقــت »َو َیــْوَم َیُقوُم اْل

ثانیــه بگویم.»اشــهاد« یعنــی شــاهد. روز قیامــت چنــد تــا 
شاهد به پا می خیزد. چرا چند شاهد؟ چون زمین شهادت 
ْثقاَلها«)زلــزال/2( »َو َقــاَل 

َ
ْرُض أ

َ
ْخَرَجــِت اْل

َ
می دهــد. »َو أ

ْخَباَرَهــا« 
َ
ُث أ ااْلنَســاُن َمــا لَهــا« )زلــزال/3( »َیْوَمئــٍذ تَحــّدِ

)زلــزال/4( زمیــن شــهادت می دهد کــه این انســان روی 
مــن گنــاه کــرد. دســت شــهادت می دهــد. قــرآن می گوید: 
»َشــِهد ... ُجُلوِدِهم« )فصلت/20( پوست دست شهادت 
می دهد که من چه گناهی کردم. زمان شــهادت می دهد. 
فرشــته ها شــهادت می دهنــد. وجــدان شــهادت می دهد. 
خدا هم شــهادت می دهد. خدا شــهادت می دهد. فرشــته 
شــهادت می دهد. زمیــن، زمــان، مالئکه، اعضــای بدن، 
همه شــهادت می دهند. و لــذا روز قیامت به پــا می خیزند. 
آن روزی هــم کــه همــه شــاهدها بــه پــا می شــوند بــاز هــم 
آن روز خــدا کمــك می کنــد. خــدا بایــد کمــك مــا کنــد. هم 
پیغمبرهــا را، هــم مومنیــن را، هــم در دنیــا، هــم آن روز 

خطرناك.   

عالمت ایمان 
کامل این است که 
به آنچه در دست 

خودت داری، 
مطمئن نباش. به 

آنچه در دست 
خداست، مطمئن 

باش. عالمت ایمان 
کامل این است. 

به آنچه در دست 
خداست دل داشته 
باش، تکیه کن، نه 

به آنچه در دست 
خودت است
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    ملموس شدن آیات الهی
گویــی در طــول قرن هــای  کریمــه  الهــی،  بعضــی از آیــات 
یــا  بــود  نشــده  تفســیر  واقعــی  معنــای  بــه  یــا  متمــادی، 
به وســیله  ما و نســل های معمولِی بشــر فهمیده نشده بود. 
ایــن آیــات، در دوران انقالب مــا و در طــول ایــن ده، یازده 
ســاِل ُپرحادثه و ُپرماجــرا معنا شــد. حق هم همین اســت. 
حوادث و شــرایط خاص اســت که می تواند حقایــق الهی را 
که در قالب الفاظ اســت، درســت معنا کند. مثــاًل آیات نازل 
شــده در جنگ ُاحــد را نمی شــود در یک زندگــی عافیت آلود 
و عافیت آمیــز، درســت فهمیــد. آیات نــازل شــده در غربت 
کرم )ص( و اصحاب آن بزرگوار در شــعب ابی طالب یا  نبّی ا
در راه مکه را نمی شــود در شــرایط معمولی زندگی، در خانه 
و در بــازار و در محیــط مأنــوس خانوادگــی، درســت درک 
کرد؛ چیز دیگری الزم اســت. شــرایط خاصی الزم اســت که 
گــر بخواهیــم درســت نظر  بســیاری از آیــات معنــا بشــود و ا
بدهیم، بایــد بگوییم کــه مجموعه  آیــات الهی، با تفاســیر 
ائمه  معصومیــن )ع( که در ظــرف انقــالب و دوران بعثت و 
هجرت و جهــاد و شــهادت - دوران برانگیختگی و زحمت 
و تــالش - نازل شــده بــود، بهتــر از همیشــه  تاریــخ فهمیده 

وعده ملموس خداوند 
در انقالب اسالمی

خِرجوا ِمن ِدیاِرِهم ِبَغیِر 
ُ
ذیَن أ

َ
خداوند در سوره مبارکه حج آیه ۴۰ می فرماید: »اّل

َمـت َصواِمـُع  َنـا اهَّلُل َوَلـوال َدفـُع اهَّلِل الّنـاَس َبعَضُهـم ِبَبعـٍض َلُهّدِ ن َیقولـوا َرّبُ
َ
َحـّقٍ ِإاّل أ

َوِبَیٌع َوَصَلواٌت َوَمساِجُد ُیذَکُر فیَها اسُم اهَّلِل َکثیًرا  َوَلَینُصَرّنَ اهَّلُل َمن َینُصُرُه ِإّنَ اهَّلَل 
َلَقـِوّیٌ َعزیـٌز. همان هـا کـه از خانه و شـهر خود، به ناحق رانده شـدند، جز این که می گفتند: 
»پروردگار ما، خدای یکتاست!« و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع 
نکند، دیر ها و صومعه ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده 
می شـود، ویـران می گـردد! و خداونـد کسـانی را کـه یـاری او کننـد )و از آیینـش دفـاع نمایند( 
یاری می کند؛ خداوند قوی و شکسـت ناپذیر اسـت. در مطلب پیش رو تفسـیر این آیه را از 

زبـان حضـرت آیـت اهَّلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( با هـم می خوانیم.  
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می شود، یا قابل فهمیده شدن است.
گــر بــرای خــدا کار کنید،  یکــی از آیات الهــی این اســت که ا
اهلَلّ مــن  کــرد: »ولینصــرّن  کمــک خواهــد  بــه شــما  خــدا 
گــر صبــر و  کــه ا ینصــره«.  یکــی از آیــات الهــی ایــن اســت 
اســتقامت کنیــد، خــدا را بــا خــود خواهیــد یافــت: »ان اهلَلّ 
مع الّصابریــن«. نمی شــود ایــن آیــات را همین طــور خوانــد 
و رد شــد. هــر کلمــه ای از کلمــات ایــن آیــات، یــک تجربــه  
زندگی و یک درس حکمت اســت. همین طوری نیست که 

بخوانیم و عبور کنیــم و فکر کنیم که فهمیده ایم.
در قــرآن کریم هســت کــه هر کــس در راه خــدا تــالش کند، 
هر کــس برای خــدا مجاهدت کنــد، در حقیقت بــرای خود 
تالش و مجاهــدت کرده اســت: »و من جاهــد فاّنما یجاهد 
لنفســه«. این ها آیات الهی اســت. مــا همه  این هــا را قبول 
داشــتیم؛ امــا قبــول داشــتن، یــک مســأله اســت؛ لمــس 
کردن، یک مســأله  دیگر اســت. ما حــاال این آیــات را لمس 
می کنیم. در طول دوران نهضت و انقــالب، بعد از پیروزی 
انقــالب، در هشــت ســال جنــگ، در ایــن دو ســال بعــد از 
جنگ، مجموعــًا در ســال های بعــد از بیســت و دوم بهمن 
57 تا امــروز، این هــا را یکی یکــی تجربه و لمــس می کنیم و 
قدم به قــدم درک می نماییــم؛ یعنی ملت مــا این ها را درک 

می کند.
تا این جــا هرچــه وعده  الهــی بود، درســت بود و عمل شــد. 
هرچه تحلیل براســاس آیــات محکمات قرآن بود، درســت 
از آب درآمــد و محقق شــد. تــا این جا مــا به وضــوح و عیان 
دیدیــم که یک ملــت مؤمــن و با خــدا، وقتی همــه  دنیا هم 
گر بایســتد و صبر کند، شکســت  در مقابل او قــرار بگیرنــد، ا
نخواهد خورد؛ ایــن را تجربــه کردیم. همیشــه می گفتیم، 
قبــل از انقــالب و اوایــل انقــالب می گفتیــم، در طــول ایــن 
ده ســال بار ها و بار هــا می گفتیــم؛ اما حوادث، ایــن گفته را 

برای ما عینی و ملموس کرد.
آزمودیــم،  مــا  دیدیــم.  خودمــان  در  را  نمونــه اش  مــا 
تجربــه کردیــم کــه »اّن اهلل ال یغّیر مــا بقــوم حّتی یغّیــروا ما 
بأنفســهم«. این را ما ملت ایران آزمایــش کردیم؛ این را در 
عمــل آزمودیــم. در خودمــان تغییر ایجــاد کردیــم، خدای 
متعال هم اوضاع ما را تغییر داد. عجیب هم این اســت که 
گریک قدم مــا برداریــم، خدا ده قــدم برمیدارد. مــا اندکی  ا
خودمــان را تغییــر دادیــم، خــدا مبالغــی بــه ما کمــک کرد، 

اوضاع ما را تغییر داد.

    باور به وعده نصرت الهی
هر کس برای خــدا کار کند، خدا هــم تمام امکانــات و علم 
و قــدرت خــودش و ســنت های آفرینــش را در خدمــت او 
قــرار خواهــد داد. »ولینصــرّن اهلَلّ مــن ینصره«؛ ایــن جمله  
کیــد - حتمــًا خــدا  عجیبــی اســت - »ل« قســم و »ن« تأ
کســانی را که او را نصرت کنند، بدون شــک نصرت خواهد 

کرد.
گر دیــن او را  خــدای متعال به شــما وعــده داده اســت کــه ا
و راه او را و هدف هــای الهــی را یــاری کنیــد، شــما را یــاری 
خواهــد کــرد. یــاری خــدا بــه معنــی یــاری تمــام نیروهــای 

موجود در این طبیعت اســت؛ همه به کمک شــما خواهند 
آمــد؛ نیروهــای مــاوراء طبیعی هم بــه کمک شــما خواهند 
آمد. عمل به اســالم، این اســت کــه ما حرف و وعــده  قرآن 
را قبول داشته باشــیم، معنایش این اســت که وقتی قرآن 
می گویــد »و لینصــرّن اهلَلّ من ینصــره اّن اهلَلّ لقــوی عزیز«، 
 ،» گر نصــرت خدا کردیــد، »لینصرّن اهلَلّ این را بــاور کنیم. ا
خدا شــما را نصرت می کنــد. »اّن اهلَلّ غالب علــی امره« این 
را باور کنیــم. این معرفــت قرآنی به مــا یک چنین باوری را 

می دهد.

    شرط نصرت الهی
چــه کارکنیــم کــه خــدا مــا را یــاری کنــد؟ ایــن یک مســئله 
کــه نصــرت خــدا شــامل حــال مــا  کنیــم  کار  اســت. چــه 
بشــود؟ این را هم خــود قرآن به مــا گفتــه: »ان تنصروا اهلل 
ینصرکم«،»ولینصــرّن اهلل من ینصره«؛ شــما خدا را نصرت 
کنیــد، دین خــدا را نصــرت کنیــد، بــرای خــدا قیــام کنید، 
خدا شــما را نصرت خواهــد کرد. هر جــا ملت ها بــرای دین 
خدا قیام کردند، نیروشــان را آوردند وسط صحنه، خدای 
متعــال آن هــا را نصــرت کــرد. و وقتی خــدا آن هــا را نصرت 
کــرد، دیگر هیــچ کس نتوانســت بــر آن هــا غلبه پیــدا کند. 
با نشســتن، بــا تنبلی کردن، بــا توهمات دلخــوش کردن، 
بــا مصالح امــت اســالمی بــازی کــردن و هــوای نفــس را بر 
مصالــح امت اســالمی ترجیــح دادن، نصــرت الهــی خود را 

نشان نخواهد داد.
تــا وقتــی از مــردم پشــتیبانی نداشــته باشــد، یــک  حــق 
واقعیــت ذهنــی و یــک حقیقــت معنوی اســت؛ نمی شــود 
توقع داشــت در جایی تحقق و اســتقرار پیدا کند. اما وقتی 
به دنبال حق، نیروی ایمان انســان ها بســیج شــد و به راه 
افتاد، حــق طبــق طبیعت نظام هســتی اســت؛ لــذا تحقق 

پیدا می کند و تحقق پیدا کرد.   

خدای متعال به 
شما وعده داده 

است که اگر دین 
او و راه او را و 

هدف های الهی را 
یاری کنید، شما 
را یاری خواهد 

کرد. یاری خدا به 
معنی یاری تمام 

نیروهای موجود در 
این طبیعت است؛ 

همه به کمک 
شما خواهند آمد؛ 

نیروهای ماوراء 
طبیعی هم به کمک 

شما خواهند آمد
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    تهدید رقبا و آزار متحدان
بــا  و  می کنــد  ســپری  را  پرتالطمــی  دوران  جهــان 
و  مناســبات  روبه روســت:  دشــواری  فرازوفرودهــای 
معاهدات بین المللی بازتعریف می شــوند؛ ادبیات سیاسی 
در حــال تغییر اســت؛ کشــورهای رقیــب و گاه متخاصم در 
تشــکل های جدیــد بــه یکدیگــر می پیوندنــد و دولت های 
ج می شــوند. در ایــن میان  متحد از ائتــالف با یکدیگــر خار
آمریکا شرایط خاصی دارد. واشنگتن از بسیاری معاهدات 
ج می شــود؛ اصــول  بین المللــی یکــی پــس از دیگــری خــار
اقتصــاد لیبــرال و تجــارت آزاد را کــه ده هــا ســال مــروج آن 
بوده، آشــکارا نقض می کند، خود را به هیــچ پیمانی وفادار 
نمی داند، متحدان ســنتی خود را مــی آزارد و تهدید می کند 
کــه از پیمان هــای محدودکننــده  ســالح های هســته ای و 
ج خواهد شــد. سیاستمداران  پیمان های اســتراتژیک خار
کاخ ســفید متفــاوت عمــل می کننــد، سراســیمه بــه نظــر 
می رســند، شــتاب زده کار می کنند، از ثبــات فکری کمتری 
ک  برخوردارنــد، مــدام تغییــر روش می دهند، گویــی بیمنا

هستند. اما چه رویدادی آن ها را نگران کرده است؟
واشــنگتن نه تنهــا رقبــای دیریــن خــود ماننــد روســیه و 
چیــن را بــا تهدیدهــای تجــاری، سیاســی و حتــی نظامــی 
به چالــش می کشــد، بلکــه متحــدان خــود را نیز مــی آزارد. 

انتقال قدرت 
از غرب به شرق

محمدرضا عرفانیان 

»سیاسـت های متناقـض«، »خـروج از پیمان هـای بین المللـی«، »بدعهـدی و 
ایجـاد تخاصـم بـا کشـورهای هم پیمـان«، همه  و همه نشـان دهنده  آن اسـت که 
آفتـاب ابرقدرتـی اربـاب اسـلحه، یعنـی ایـاالت متحـده  آمریکا به سـر آمده اسـت. 
متفکـران و صاحب نظـران کـه روزی جهـان را بـدون آمریکای ابرقدرت متصور نبودند، اکنون 
به جهان پسـاآمریکا نظر دارند؛ جهانی با هندسـه  قدرتی بر مبنای علم و اقتصاد که دیگر 
خبری از فشـنگ و باروت در آن نیسـت تا مظهر ابرقدرت بودن، گسـترش جنگ و تجاوز به 
کشـور ها بشـود. امـروز »افـول آمریکا«، داسـتان تخیلی بعـد از جنگ جهانـی دوم، رفته رفته 
برای اندیشمندان غربی واقعیتی نمایان می یابد. رهبر انقاب اسامی در دیدار جمعی از 
دانش آمـوزان و دانشـجویان در آبان مـاه ۹۷ بحـث مفصلـی دربـاره  »افـول آمریـکا« بـا توجه 
بـه قـدت نـرم و سـخت ایـن کشـور انجـام دادنـد. این مقاله، پدیـده  افـول آمریـکا را از دیدگاه 

برخی اندیشـمندان غربی بررسـی کرده اسـت.   

رؤیای بعد از جنگ جهانی دوم به واقعیت پیوسته است
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اتحادیــه  اروپــا چنــدی اســت در یــک ســردرگمی سیاســی 
به ســر می برد؛ محور بروکســل از یک ســو تــالش می کند به 
ارزش هــای لیبرالیســم و آمریــکا وفــادار بمانــد و از ســوی 
دیگر شــاهد زاویــه دار شــدن مواضع واشــنگتن نســبت به 
خود اســت. اینک متحدان ســنتی آمریکا مانند فرانســه و 
آلمــان، از تشــکیل ارتش مســتقل اروپــا ســخن می گویند. 
امانوئــل مکرون، رئیــس جمهــوری فرانســه، در اظهارات 
بی ســابقه ای از این کــه اروپــا ارتــش مســتقلی نــدارد تــا در 
برابــر آمریــکا از خــود دفــاع کند، ابــراز تأســف می کنــد. هند 
کســتان بــا اشــتیاق بــه پیمان هــای جدیــدی ماننــد  و پا
شــانگهای می پیوندند. پکــن و دهلی نو به عنــوان رقبای 
ســنتی به یکدیگــر نزدیــک می شــوند. اژدهــای زرد تالش 
می کنــد بــا صــرف ده هــا میلیــارد دالر، جــاده  ابریشــم را 
احیا کند و از آســیای دور بــه مدیترانــه و اروپا برســد. بلوک 
اقتصــادی غول آســایی ماننــد »بریکس« ایجاد می شــود. 
این همه فرازونشیب برای چیست و منشأ آن کدام است؟

    انتقال قدرت و وحشت آمریكا
حقیقت آن اســت که جهــان آبســتن حادثه  مهمی اســت: 
»افــول آمریــکا و انتقــال قــدرت از غرب بــه شــرق«. پدیده  
انتقال قدرت، یــک رویداد چند بعدی و با وجوه سیاســی، 
کــه اندیشــمندان  نظامــی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت 
ع، از آن خبــر داده اند و اینــک به نظر  از ســال ها قبل از وقــو
می رســد زمــان رخــداد آن نزدیک شــده اســت. ولــی چقدر 
نزدیــک؟ آن قــدر نزدیــک که ظاهــرًا مقامــات کنونــی کاخ 

سفید را به وحشت انداخته است!
تئــوری »انتقال قــدرت« اولین بــار در ســال 1958 میالدی 
توسط اورگانسکی استاد علوم سیاسی دانشگاه میشیگان 
ارائــه شــد. بــر اســاس ایــن نظریــه، قدرت هــای بــزرگ در 
طــول تاریــخ یکــی پــس از دیگــری متولــد می شــوند، بــه 
اوج می رســند و در نهایــت افــول می کنند و این سرنوشــت 

محتوم همه  ابرقدرت هاست.
الوین تافلر، نویسنده و اندیشــمند آمریکایی سه دهه پس 
از اورگانســکی، بــا انتشــار کتابی در ســال 1990 میــالدی از 
پدیــده ای بــه نــام »تغییــر ماهیــت قــدرت« ســخن گفت. 
وی معتقد بود در عصر حاضــر، ماهیت قدرت به کلی تغییر 
یافتــه اســت و این رونــد همچنــان ادامــه خواهد داشــت. 
تافلر در اثر دیگر خود تحت عنوان »موج سوم« می نویسد: 
»تمــدن جدیــدی در حــال ظهــور اســت، ولی انســان های 
ع  نادان در همه جا ســعی دارند آن را ســرکوب کنند ... طلو

این تمدن جدید، تنها واقعیت روشن زندگی ماست.«
امانوئــل والرشــتاین، جامعه شــناس شــهیر آمریکایــی و 
کیــد  ارائه دهنــده نظریــه »نظــام جهانــی«، به صراحــت تأ
گرفتــه و افــول  کــه آمریــکا در مســیر ســقوط قــرار  می کنــد 
این کشــور امــری حتمــی و اجتناب ناپذیــر اســت. به گفته  
ایــن جامعه شــناس، »از زمــان جنــگ ویتنــام تــا حادثه  11 
ســپتامبر 2001، از ســرعت روند و توســعه  اقتصادی آمریکا 
کاسته شــده و این کشــور، درخشــش ایدئولوژیک خود را از 

دست داده است.«

والراشتاین می گوید: »تفوق آمریکا فقط به برتری نظامی 
خالصه می شــود؛ و ایــن، حکایــت از آن دارد کــه ابرقدرت 
در حــال افــول اســت.« وی می افزایــد: »شــاید در آمریــکا 
جمعیت کســانی که فکر می کنند این کشــور در سراشــیبی 
سقوط قرار گرفته زیاد نباشــند، ولی تندروهای این کشور 
بهتر و بیشــتر از دیگران می دانند که آمریکا در حال سقوط 
اســت و به همین دلیل تالش می کنند با  تمــام وجود مانع 

از آن شوند.«
از دیــدگاه ایــن جامعه شــناس، جنــگ ویتنــام، فروپاشــی 
اتحــاد شــوروی و حادثــه  11 ســپتامبر، روند ســقوط آمریکا 
را تســریع کرده اســت. جنــگ ویتنام نه تنها یک شکســت 
نظامی بزرگ بــرای آمریکا بــود، بلکه بــه اقتصــاد و اعتبار 
این کشــور نیز لطمات بزرگی وارد کرد. شکســت در جنگ 
ویتنام برای واشنگتن یک فاجعه بود، زیرا آمریکا با تمام 
توان نظامــی، اقتصــادی و سیاســی وارد آن شــده بــود. از 
گرچه فروپاشــی اتحاد شــوروی ظاهرًا به نفع  سوی دیگر ا
واشــنگتن تمام شــد، ولی آمریکا پــس از ایــن حادثه دیگر 
توجیهی بــرای گســترش هژمونــی خــود در افــکار عمومی 
جهان نداشــت. در واقع پس از فروپاشــی اتحاد شــوروی، 
هژمونی آمریکا به شــدت مــورد تهدیــد قرار گرفــت. حمله  
صدام به کویت بهانه  خوبــی برای آمریکا بــود تا توجیهی 
برای ماشــین جنگی خود داشــته باشــد، ولی ایــن روند در 

افکار عمومی آمریکا و جهان تداوم نداشت.
والراشــتاین می گویــد: »واشــنگتن در عرصــه  نظامــی هم 
پیــروزی مهمــی بــه دســت نیــاورده اســت. آمریکا در ســه 
جنگ پس از ســال 1945، در )ویتنام( شکست خورد و در 
دو جنگ دیگر )جنــگ کره و خلیج فــارس( چیز مهمی به 

دست نیاورد.«
نشــریه  نیویــورک تایمز در شــماره  بیســتم آوریــل 2002 در 
مقالــه ای نوشــت: »یــک آزمایشــگاه در ژاپــن کامپیوتری 
کــه ســریع ترین در جهــان اســت و بــا ترکیبــی از  می ســازد 
20 کامپیوتــر برتــر آمریکایــی برابــری می کنــد. این نشــان 
آمریکایــی در رقابــت علمــی و  کــه مهندســان  می دهــد 
کثرشــان تصــور می کنند دســت بــاال را  فنــاوری نیــز -کــه ا
در آن دارنــد- بــازی را باخته انــد.« ایــن مقالــه تصریــح 
دارد کــه »اولویت هــای علمــی و تکنولوژیــک در دو کشــور 
یکســان نیســت. کامپیوتــر ژاپنــی تغییــرات آب و هوایی، 
داده هــای علمــی و اقتصــادی را محاســبه می کنــد ولــی 
کامپیوتــر آمریکایــی بــه شبیه ســازی جنــگ می پــردازد.« 
این تفــاوت در واقع بیانگر یــک حقیقت جامعه شــناختی 
کم،  کهن درخصوص قدرت های بزرگ اســت: قــدرت حا
بــر نظامی گــری تمرکــز دارد و قدرت هایــی کــه قــرار اســت 
متمرکــز  اقتصــاد  و  علــم  روی  بــر  شــوند،  آن  جایگزیــن 

می شوند.
نکته  آخر این که: بسیاری از اندیشمندان جهان می گویند 
ســؤال واقعی این نیســت که آیا آمریکا ســقوط خواهد کرد 
یا خیــر؟ زیــرا افــول آمریــکا حتمی اســت؛ بلکه نکتــه  مهم 
این اســت که آیا می توان راهی پیدا کرد که هنگام سقوط 

آمریکا، کمترین آسیب به جهان وارد شود؟    

بسیاری از 
اندیشمندان جهان 

یند سؤال  می گو
واقعی این نیست 

یکا سقوط  که آیا آمر
خواهد کرد یا خیر؟ 

یکا  یرا افول آمر ز
حتمی است؛ بلکه 

نکته  مهم این است 
که آیا می توان راهی 
پیدا کرد که هنگام 

یکا،  سقوط آمر
ین آسیب به  کمتر
جهان وارد شود؟
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این نیست که حاال یک  پولی شما دست بنده بسپرید، بنده 
آن را به شــما برگردانم؛ این یکــی از انواع امانت اســت. همه  
آن چیزهایــی که مردم بــه ما می ســپرند، امانت هــای مردم 
اســت؛ مقام را به مــا می ســپرند، امنّیــت را به ما می ســپرند، 
دینشــان را بــه مــا می ســپرند، حفــظ نوامیس شــان را بــه مــا 
می سپرند؛ همه  این چیزها امانت های مردم دست ماست. 
ما حکومتیــم دیگر؛ هر کســی هر جا هســت؛ یکــی مثل بنده 
در یــک جایگاهــی قــرار دارد، یکــی در جایــگاه دیگــری قــرار 
دارد، یکــی قاضــی اســت، یکــی مســئول تعلیــم و تربیــت 
اســت، یکی امام جماعت اســت؛  همــه  این هــا امانت هایی 
است که دست ما ســپرده اســت؛ ادای امانت. هر کدام بهتر 
اداء امانــت کردیــد، آن جــا جایتــان بــه حضــرت نزدیک تر  و 

امنّیتتان بیشتر است.

اُكم ِبالَعهد
َ

    َو َاوف
]در مورد[ پیمان های فردی و اجتماعی، وفای به این عهد ها 
بکنید؛ که البّته مهم ترینش پیمان های اجتماعی است؛ این 
قراردادهــای اجتماعی، این حقوق شــهروندی ]اســت[. خب 
این چیزهایی که حاال امــروز فرنگی ها یــاد گرفته اند می گویند 
»حقــوق شــهروندی«، ماهــا هــم از این هــا می خواهیــم یــاد 
بگیریم! حرف هایی که در روایات ما و در قرآن ما هســت، حاال 
ما داریــم از غربی ها این هــا را ]یاد می گیریم[! خــب این جا دارد 
ُکم ِبالَعهد«؛ »عهد« یعنــی قرارداد، آن چیزی که  می گوید »َاوفا
بین شما و بین دیگران قرارداد بسته ]شده[. شما وقتی در یک 
محیط با هم زندگــی می کنید، یک قــراردادی با هم بســته اید 
دیگر؛ مثل این اســت که در یــک آپارتمانی ده خانــواده زندگی 
می کننــد؛ این ها ولو هیــچ کاغذی هــم امضــا نکرده انــد، ]اّما[ 
یک معاهداتی در مقابل هم دارند؛ این چیز قهری است دیگر؛ 
]مثاًل[ تو ســر و صدا نکن کــه در خانه  او بّچــه اش از خواب بیدار 
نشــود، او هم ســر و صدا نکند که بّچه  تو از خواب بیدار نشــود؛ 
این قرارداد روشنی است دیگر؛ حقوق شهروندی یعنی این ها.

    َو َاحَسُنُكم ُخُلقًا
کــه خوش اخــالق باشــید؛  یکــی از چیزهــا هــم ایــن اســت 
بداخــالق و عبــوس ]بــودن[ و ]این کــه[ در خانــه یــک  جور، 
در محــّل کار یک جور، بــا مردم یک جــور، با تکّبــر، با اوقات 
کــه  کســانی  کــردن[، خیلــی بــد اســت. آن  تلخــی ]رفتــار 

»َاحَسُنُهم ُخلقًا« هستند، آن جا نزدیک ترند.

    َو َاقَرُبُكم ِمَن الّناس
مردمی بــودن. ببینید، ســبک زندگی اســالمی این هاســت. 
همیــن »مردمــی بــودن« هــم از حرف هایــی اســت کــه حاال 
متجّددیــن و ماننــد این هــا فکــر می کنند کــه از دیگــران یاد 
گرفته اند؛ نــه، این هــا در روایات ماســت. مردمی باشــید، با 
مردم باشــید. معنــای با مــردم بودن این نیســت کــه فرض 
کنیــد انســان بــه چهــار نفــر از طبقــه  ممتــازه بگویــد این هــا 
مردمند؛ نــه، یعنی توده  مــردم، طبقات پایین مــردم، عاّمه  
مردم؛ با این ها باشــید، بین این ها باشید، مثل آن ها زندگی 
کنید، در حــّد آن هــا زندگی کنید، پیــش آن ها تواضــع کنید؛ 

این ها معنای مردمی بودن است.      

نزدیک ترین افراد به 
پیامبر در روز قیامت چه 

گی هایی دارند ویژ

رهبر انقالب، در ابتدای جلسه  درس خارج فقه بیان کردند

ابتـدای  در  اخیـرًا  اسـامی،  انقـاب  رهبـر معظـم  آیـت اهَّلل خامنـه ای،  حضـرت 
جلسـه  درس خـارج فقـه، بـه بیـان حدیثـی از حضـرت رسـول اعظـم )ص( دربـاره  
ویژگی های »نزدیک ترین افراد به پیامبر در روز قیامت« پرداختند. متن سخنان 

رهبـر انقـاب بدیـن شـرح اسـت:  

در حدیث از امام جعفر صادق )ع( روایت شده است: »عن جعفر  بن  محّمد علیهما  الّسالم عن 
ی  اهلُل  َعَلیِه َو  آِلِه: َاقَرُبُکم َغدًا ِمّنی ِفی الَموِقِف 

َ
ابیه عن جّده علیهم  الّســالم قاَل َرســوُل  اهلِل َصّل

ُکم ِبالَعهِد َو َاحَســُنُکم ُخُلقًا َو َاقَرُبُکم ِمَن الّناِس. امام  ُکم ِلاَلماَنِة َو َاوفا َاصَدُقُکم  ِللَحِدیِث َو آدا
کــرم )ص( نقــل می کنند که پیامبــر فرمود: نزدیک ترین شــما  صادق )ع( از پــدرش از پیامبر ا
به من در قیامت، آن کســی است که راستگوتر باشــد، آن کسی که بیشــتر از همه ادای امانت 

می کند، به پیمان ها و عهدهایش پای بندتر باشد، خوش اخالق تر و مردمی تر باشد.«

ُكم  ِللَحِدیث
ُ

دًا ِمّنی ِفی الَموِقِف َاصَدق
َ

    َاقَرُبُكم غ
گون برای انسان وجود دارد،  در موقف قیامت، همه  سختی ها، وحشت ها، ترس ها و اهوال گونا
ه؛ َوَابیــِه * َو صاِحَبِته؛  و فرقی هم نیســت بین مؤمن و غیر مؤمــن: َیوَم َیِفّرُ الَمــرُء ِمن َاخیـــِه * َو ُاّمِ
َو َبنیــِه   * ِلُکّلِ امــِرٍئ ِمنُهــم َیوَمِئٍذ َشــأٌن ُیغنیه؛ یــک چنین روزی اســت روز قیامت، کــه در آیات 
کریمه  قــرآن، به خصــوص در ســوره های اواخر قــرآن، خیلــی زیاد بــه احــوال و اهــوال در قیامت 
پرداخته شــده. در یک چنین معرکه  ســختی که اهّمّیت و ســختی آن موقف اصاًل بــرای ما قابل 
تصّور نیست، انســان دنبال یک مرجع امن می گردد؛ یک جایی که به آن پناه ببرد، به آن تکیه 
کند، در زیر ســایه  آن باشــد. آن کس و آن جایگاهــی که از همه  اشــخاص و جایگاه هــا در قیامت 
کرم)ص( است. چه کسی می تواند برود آن  امنّیت بیشتری به انسان می دهد، جایگاه پیغمبر ا
نزدیک؟ خالیق جن و ِانــس از اّولیــن و آخرین که در آن جــا جمعند، همه مایلند که خودشــان را 
لوَن  َو  برسانند به این بزرگوار؛ می بینند مقام و مرتبه  او را، می بینند مقامی دارد که »َیغِبُطُه ِبِه ااَلّوَ
اآلِخرون « آن را می بینند و می خواهند، ]اّما[ می توانند؟ نه، همه نمی توانند. این روایت می گوید 
وسیله ای که شــما بتوانید با آن، خودتان را نزدیک پیغمبر بکنید، چیســت؛ آن را دارند به ما یاد 

می دهند.
این جا دار عمل است، آن جا دار نتیجه اســت. این جا یک کارهایی را به ما یاد داده اند، گفته اند 
این کارهــا را انجام بدهیــد کــه در آن موقف دشــوار بــه دردش می خــورد. حاال این ها چیســت؟ 
چند مــورد را ذکــر کرده انــد. خــود حضــرت فرمودنــد: »َاقَرُبُکم َغــدًا ِمّنــی، ]نزدیک ترین شــما به 
من[، ِفــی الَموِقف -یعنــی در قیامــت- اّول ایــن ]فرد[ اســت: َاصَدُقُکــم  ِللَحدیث؛ آن کســی که 
راســتگوتر اســت، در حــرف زدن راســتگو اســت، آنچــه می گویــد از روی صــدق بیــان می کنــد؛ 
دروغ، تهمت،شــایعه، حــرف ضعیف، قــول به غیر علــم و مانند این هــا در آن نیســت. »صدق« 
یعنی انطباق بــا واقع، آنچه را واقع اســت -کــه او می داند واقع اســت- بیــان می کنــد؛ َاصَدُقُکم  

ِللَحدیث.«

    َو آداُكم ِلاَلماَنة
آن کســی کــه بیشــتر از همــه ادای امانــت می کند؛ کــه مکّرر عــرض کرده ایــم که امانــت فقط 



هـال  جمعیـت  داوطلـب  امدادگـر  فـداکار،  دهقـان  درگذشـت  سـالگرد  مـاه،  آذر 

و  »مهـر  تحریریـه  اینکـه  بـرای  شـد  بهانـه ای  موضـوع  همیـن  اسـت.  احمـر 

عزیزمـان  میهـن  سـرافراز  فـداکاران  بـه  شـماره  ایـن  در  را  ویـژه ای  بخـش  مـاه« 

خواجـوی،  ریزعلـی  بپـردازد.  آن هـا  از  برخـی  معرفـی  بـه  و  دهـد  اختصـاص 

فهمیـده  حسـین  سـورانی،  دریاقلـی  امیـدزاده،  حسـن  ویسـی،  حشـمت الله 

سـخن  آن هـا  دربـاره  بخـش  ایـن  در  کـه  هسـتند  فداکارانـی  خیـام  سـهام  و 

کتاب هـای  در  حضورشـان  جاودانـه،  دالوران  ایـن  مشـترک  وجـه  گفته ایـم. 

اسـت. دانش آمـوزان  درسـی 

كاران فدا

21

کار خالی است جای دهقان فدا
که در امتحان الهی سربلند شد معلمی 

که ارزشش از صدها قلم بزرگ تر است  کوچکی  قلب 
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کــه در انتظارشــان بــود،  این کــه او آن هــا را متوجــه خطــری 
ســاخت. پــس از آن کــه مســافرین بــا چشــم خــود ریــزش کوه 
را دیدنــد بــه تشــکر و عذرخواهــی از او پرداختنــد. او در ســال 
1385 بــه دلیــل ایــن عملکــرد انسان دوســتانه اش تندیــس 
کار حدود یک ســال  کاری را دریافت کرد. دهقان فدا ملی فــدا
پیش به دلیل عارضه کلیوی در بیمارســتان »خاتم االنبیا«ی 
تبریــز بســتری شــد و 11 آذر 1396 چمدانــش را بســت و از این 

دنیا رفت.

     از افسانه تا واقعیت
کار«  بســیاری از کســانی کــه در کودکــی داســتان »دهقان فــدا
را خوانــده بودند، تصــور نمی کردند ایــن ماجرا واقعی باشــد یا 
تمام داســتان واقعی باشــد، اما بعد ها رسانه ها ســراغ او رفتند 
و روشــن شــد قصه واقعیت دارد و همان اســت که روز 16 آبان 

1340 در روزنامه اطالعات چاپ شد.
خبــر این گونه آغــاز می شــود: »در دره قرنقو، کــوه در روی خط 
آهن ریزش کــرد و دهقانی پیراهن خــود را آتــش زد و راننده را 
گاه ساخت. قطار با کوشــش زیاد راننده متوقف شد و  از خطر آ
جان دو هزار نفر از مسافرین از خطر مرگ نجات یافت. هیئت 
کار جایــزه و پــاداش داد.  مدیــره راه آهــن به ایــن دهقــان فــدا
ایستگاه راه آهن قرنقو از صعب العبورترین مناطق کوهستانی 

در راه آهن تهران - تبریز است.«
کار«  همین متن نشــان گر این اســت که اصطالح »دهقــان فدا
را خبرنگار اطالعات در سال 1340 به کار برده یا مسئول باالتر 
او در روزنامه. از ســوی دیگر جالب اســت بدانیم نام درســت و 
کار، ریزعلی خواجــوی نبــوده و احتمااًل به  اصلی دهقــان فــدا
دلیل اشــتباه چاپی و در حروف چینی روزنامه بــه این صورت 

چاپ شده و رواج یافته است.

     دهقان فداكار، امدادگر هالل احمر
کار تیرماه ســال 91 بــه عضویت  دهقان فــدا
جمعیت هــالل احمــر آذربایجان  شــرقی در 
آمــد. در حاشــیه مراســم پیوســتن دهقان 
کار بــه جمعیــت هــالل احمــر، عنوان  فــدا
کــه ریزعلــی خواجــوی مشــهور  شــده 
کــه امدادرســانی  کار  بــه دهقــان فــدا
پیــش در حادثــه  او حــدود 50ســال 
در  قطــار  مســیر  مسدودشــدن 
شهرســتان میانــه بــه علــت 
ریــزش کوه زبانــزد خاص و 
عــام اســت، بــه عضویــت 
داوطلبان جمعیت هالل 
احمــر درآمــد تــا الگویــی 
امدادرســانان  بــرای 

باشد.
کار که هنــوز هم  دهقــان فــدا
از آن شــب حادثــه بــا شــور حــال و 
می کــرد،  یــاد  خاصــی  هیجــان 
در ایــن مراســم ضمــن تشــکر از 

کار  جای دهقان فدا
خالی است

به مناسبت سالگرد فوت امدادگر هالل احمر

محمدجواد کسمایی

ریزعلی خواجوی را سال سوم دبستان در کتاب فارسی شناختیم، برای این که 
درس فداکاری و حتی درس ازخودگذشـتگی را یاد بگیریم. حاال یک سـال اسـت 
کـه قطـار زندگـی، »دهقـان فـداکار« را جـا گذاشـته و رفتـه اسـت و ایـن ماییـم کـه 
بایـد مشـعل ایـن فـداکاری را روشـن نگـه داریـم. برخـی از مـا ایرانیـان ماجـرای او را داسـتان 
می پنداریم، بسـیاری نیز نمی دانیم که وی اهل کدام دیار و در کجای این سـرزمین سـکنی 
گزیده بود. با این حال او قهرمان دوران کودکی نسل گذشته و نیز نسل های آینده ادبیات 

آموزشـی ایران اسـت. 

کار« کــه روزنامه نــگاران و مورخــان نــام او را »ریزعلی  آزبرعلــی حاجوی معــروف به »دهقــان فدا
خواجــوی« ثبــت کرده انــد، اســفندماه 1309 در شهرســتان »میانــه« آذربایجــان متولــد شــد. او 
در آذرماه 1340 شمســی، در ســن 32 ســالگی شــب هنگام در حالی کــه در کنار ریل قطــار حرکت 
می کرد، متوجه مســدود شــدن مســیر به علت ریزش کوه شــد. برای نجات قطار و مسافران آن، 
گاه سازد و  ُکت خود را آتش زد و به ســمت قطار حرکت کرد؛ این کار نتوانســت مســئولین قطار را آ

در نهایت او با شلیک چند گلوله از تفنگ شکاری خود، توانست باعث توقف قطار شود.
بــه گفته آزبرعلــی پــس از توقف قطــار، مــردم ناراضی از قطــار پیــاده شــدند و او را کتــک زدند. تا 
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فعالیت های جمعیت هالل احمر و ابراز خرســندی از عضویت 
در ایــن جمعیــت گفــت: از مدت هــا پیــش در نظــر داشــتم به 
عضویت هالل احمر درآیــم که امروز این آرزویم در شهرســتان 

ع پیوست. میانه به وقو
از ســوی دیگر به پاس تجلیل از امدادرســانی تاریخــی و بزرگ 
کار در دهــه 40 و نجات جــان صدها تن  شــادروان دهقان فدا
از مســافران قطــار در دل کوه هــای آذربایجان به عنــوان نماد 
کاری، ســاختمان مرکــزی جمعیــت هــالل احمــر اســتان  فــدا
آذربایجــان شــرقی واقــع در چهــار راه آبرســان تبریــز بــه نــام 
شــادروان ریزعلــی خواجــوی )ازبرعلــی حاجــوی(؛ دهقــان 
کار نامگــذاری شــده اســت، چــرا کــه امدادســانی، ایثــار و  فــدا
کاری او ســرلوحه امدادگــران، نجاتگــران، داوطلبــان و  فــدا

جوانان بوده و هست.

     دهقان فداكار مستند شد
و  گران  ســینما دســت  بــه  بهانــه ای  ریزعلــی  کاری  فــدا
کار  مستندســازان داده اســت وروایــت جدیــدی از دهقــان فدا
به کارگردانی ســامان مرادحســینی، در دبیرخانه دوازدهمین 
»ســینما  ایــران،  مســتند  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دوره 

حقیقت« ثبت شده است.
ایــن فیلــم مســتند، کــه تولیــد روابــط عمومــی راه آهــن اســت 
کار(  روایتی از رویداد قهرمانانه ریزعلــی خواجوی )دهقان فدا
به زبان خودش، همسر، نزدیکان و دوستانش است که مقدر 
بــود در ایــام پایانــی حیــات وی صــورت گیــرد. فیلــم، روایتی 
ع رویــداد اســت و حس  مســتند از ایــن قهرمانــی در محــل وقو

کاری را به مخاطب انتقال می دهد.  فدا
این فیلم در صورت تأیید هیئت انتخاب بخش مســابقه ملی 
جشــنواره ســینما حقیقت، به نمایش درمی آیــد. دوازدهمین 
»ســینما  ایــران  مســتند  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دوره 
حقیقت« طی روزهــای 18 تــا 25 آذرماه 1397 در شــهر تهران 

برگزار خواهد شد.

     دهقان فداكار سال های بعد را چگونه گذراند؟
کار هرچنــد به عنــوان ماجرایی که درس  ماجرای دهقــان فدا
دبســتان   فارســی  کتاب هــای  در  مــی داد  ازخودگذشــتگی 
گنجانده شد، اما تا ســال 70-69 هیچ کس ریزعلی خواجوی 
راهــی  آن حادثــه  از  پــس  کــه  مــردی  نشــناخت؛  را  واقعــی 
بیمارستان شد و مجبور شد برای هزینه درمان، گوسفندانش 
کار در آخریــن مصاحبــه اش در ســال  را بفروشــد. دهقــان فــدا
90 به خبرنــگار خبرگزاری مهــر می گوید: »چــون لباس هایم را 
درآورده و ُلخــت شــده بــودم و عرق ریــزان بر روی ریــل دویده 
بودم، آن شــب ســرما خوردم و تمام بدنم عفونت کرد و 15 روز 
در یکی از درمانگاه هــای میانه تحت درمان بــودم و بعد از آن 
بود که بــرای ادامــه درمان بــه تبریز رفتــم، اما هزینــه درمانم 
آن قــدر باال بود کــه حتــی گوســفندانم را فروختــم و خالصه در 
ج کردم. یک سال  آن دو ســه ماه درمان، تمام دارایی ام را خر
پس از حادثه، داستان آن شب وارد کتاب های درسی بچه ها 
شــد، امــا تــا ســال 69 یــا 70 هیچ کــس جــز اهالــی روســتایمان 
کار منم، تا این کــه وقتی به خاطر  نمی دانســت که دهقان فدا

بیماری در یکی از بیمارســتان های تبریز بســتری شده بودم، 
به طور اتفاقی و البته بعد از تحقیقات، من را شناختند.

ود به كتاب  درسی و حذف از آن       ماجرای ور
کار یک ســال پــس از متوقــف کــردن قطــار، وارد  دهقــان فــدا
کتاب های درسی شــد. او ماجرا را این گونه روایت کرده است: 
»یــک روز در خانه بــودم که در زدنــد و گفتند رئیــس آموزش  و 
 پرورش زنجان تو را خواســته. آخر آن موقع مــدارس میانه زیر 
نظــر آن ناحیه بــود. گویــا ماجرا را شــنیده بــود. من هــم رفتم 
و آن جــا از مــن خواســت همــه واقعــه را برایــش تعریــف کنم. 
وقتی توضیــح دادم آن را نوشــت و ســال بعد معلم روســتا آمد 
در خانه مان که ازبرعلــی مژده بده! تو رفتــی توی کتاب های 

کار. درسی! اسمم را گذاشته بودند دهقان فدا
روایــت نوســتالژیکی که حــاال چند ســالی اســت از کتاب های 
گلــه صریــح ریزعلــی نیــز  درســی حــذف شــده اســت و حتــی 
نتوانســت آن را به کتاب های درســی بازگرداند. حذف درس 
کار« حــاال بــا خاموش شــدن فانــوس زندگــی او  »دهقــان فــدا
بر تعــداد منتقدان ایــن ماجرا افــزوده اســت تا جایی کــه امام 
جمعــه تبریــز و اســتاندار آذربایجــان   شــرقی بــا صــدور پیــام 
تسلیت مشــترک، این حذف را مورد انتقاد قرار داده اند: »خبر 
کار باعث  درگذشــت ریزعلی خواجوی، معروف به دهقان فدا
کار از کتاب  تأســف و تألم گردید، هرچند داســتان دهقان فدا
درســی حذف و فانوس اســطوره چندین نســل از مــردم ایران 
و آذربایجان کــه به دلیل عارضه شــدید ریوی در بیمارســتان 
امــام رضــا)ع( تبریــز بســتری بــود، بــا لبیــک بــه دعــوت حق 

خاموش شد، اما همواره در خاطرات ما باقی است.« 
هرچنــد حــذف ایــن درس در فروردین مــاه ســال 96 توســط 
رضــوان حکیــم زاده، معــاون وقــت وزیــر آمــوزش  و  پــرورش 
کــه بــرای عیــادت ازبرعلــی حاجوی بــه منــزل او در روســتای 
قهرمانلــوی میانــه رفتــه بــود، تکذیــب شــد و او بــه خبرنــگار 
صداوســیمای مرکــزی آذربایجــان شــرقی در این بــاره گفت: 
کاران  چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه این داســتان به بخش فدا

کتاب بخوانیم پایه سوم ابتدایی منتقل شده است.
پس از انتشــار خبر درگذشــت ریزعلــی خواجوی، ســید محمد 
بطحایی، وزیــر آمــوزش  و  پــرورش، در پاســخ بــه انتقادهای 
صورت  گرفته در این زمینه گفت: موضوعات کتب درســی هر 
کار در کتاب  چند سال یک بار تغییر می کند؛ درس دهقان فدا
فارســی ســوم دبســتان نیز جای خود را به نمادهــای دیگری 

داده است.    

به پاس تجلیل از 
یخی  امدادرسانی تار

و بزرگ شادروان 
دهقان فداکار در 
دهه 40 و نجات 

جان صدها تن از 
مسافران قطار در دل 

کوه های آذربایجان 
به عنوان نماد 

فداکاری، ساختمان 
مرکزی جمعیت 

هالل احمر استان 
آذربایجان شرقی 
واقع در چهار راه 

یز به نام  آبرسان تبر
یزعلی  شادروان ر

خواجوی )ازبرعلی 
حاجوی(؛ دهقان 
فداکار نامگذاری 

شده است
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داغ تاول هـای شـیمیایی را چشـیده بـود، وقتـی از قـاب تلویزیـون سـیاه و سـفید از 
بمبـاران شـیمیایی حلبچـه بـا خبر شـد. همیـن باعث شـد بی معطلی وسـایلش را 
جمـع کنـد تـا بـه عنـوان امدادگـر مجـدد بـه جبهه هـای جنـگ برگـردد، امـا ایـن بـار 
بـرای مبـارزه بـا دشـمن نرفتـه بـود. حشـمت اهَّلل ویسـی برای نجـات کودکان شیمیایی شـده 
عراقـی حلبچـه پـا بـه جبهـه می گـذارد. از خودگذشـتگی و شـجاعت امدادگـر ایرانـی باعـث 
نجـات 1۷ کـودک عراقـی شـد تـا در نهایـت نـام او بـه عنـوان قهرمانـی ایرانـی در کتـب درسـی 

چهارم ابتدایی مدارس عراقی جا بگیرد و درس شجاعت و مردانگی به نسل آینده بدهد. 

دوســتان رزمنده اش به خاطر عوارض بمب شیمیایی در شرایط 
کــی قــرار گرفتنــد. آن روز نزدیــک غــروب که مشــغول  بــد و دردنا
گهان دود غلیظی سرتاسر  باندپیچی زخم دو سه مجروح بود، نا
منطقه را پوشــاند. رنگش بین سفید و زرد فســفری بود، هر چند 
که ویســی ماســک داشــت، اما می گوید: »باید در گرمای شــرجی 
جنوب ماسک زده  باشــی و در حال دویدن باشی تا بفهمی چقدر 
شــرایط ســخت اســت، مخصوصًا که هوای بیرون هم به خاطر 
گاز شیمیایی سنگین شده باشــد.« می دانست کسی که ماسک 
زده نبایــد بــدود، امــا نمی توانســت فریادکمــک بچه هایــی کــه 
آسیب دیده بودند را نادیده بگیرد... برای کمک به آن ها به این 
طرف و آن طــرف می دود تا دیگر نفس کشــیدن با ماســک برای 
او سخت می شود و یک لحظه ماســک را کنار می زند، اما شرایط 
بدتر شــد و دیگر چیزی نمی فهمد، فقط می شنود که دوستانش 
فریاد می زنند: »ویسی هم شیمیایی شد.« او بعد از 60 ساعت در 

بیمارستان بقیه اهلل به هوش می آید.

     شیری كه برای امداد به جبهه ها رفت
می گوید: »بین شــیری کــه در آزادی بمیرد با شــیری که در قفس 
بمیرد، فاصلــه زیــادی وجــود دارد.« و ادامــه می دهــد: »من هم 
بــه خاطر همیــن موضــوع تصمیم گرفتــم بــه عنــوان امدادگر به 
جبهه ها بروم.« و این گونه حشــمت اهلل ویسی در بیست سالگی 
ســر از جنــگ و جبهــه در مــی آورد. زمانــی کــه از طریــق اخبــار از 
ماجرای بمباران شــیمیایی حلبچه باخبر شــد به خاطر عوارض 
شیمیایی شدن در خانه بســتری بود، تب داشت و حالش خوب 
نبــود، اما بــه محــض آن کــه از بمبــاران شــیمایی حلبچــه باخبر 
می شــود، وســایلش را جمــع می کنــد و بــا تعــدادی از امدادگــران 
شــبانه راهــی حلبچــه می شــود. آن هــا تقریبــًا 18 ســاعت بعــد از 
کید می کند: »من دوره های  حادثه به آن جا می رســند. ویســی تأ
ویــژه امدادگــری را گذرانده بــودم و می دانســتم کــه می توانم به 

کودک از مرگ نجات 17 
نگاهی به رشادت های 

یکی از امدادگران دفاع مقدس 

محمد جهان شاهی

با بمباران شیمیایی حلبچه در 25 اسفند 1366، دکتر حشمت اهلل ویسی در منطقه حضور پیدا کرد. 
ایرانی قهرمانی که بــه فاصله کوتاهی بعد از شــنیدن خبر بمباران شــیمیایی حلبچــه، برای کمک 
شال و کاله کرد و دل به جاده زد. مردی که نترسید از خردل، از وی ایکس، تابون و سارین. قهرمانی 
کی بین دو کشور گذشت و  که برای نجات شــیمیایی شــده های عراقی داوطلب شــد، از مرزهای خا
از آزمون انســانیت و اخالق ســربلند بیرون آمــد؛ اتفاقی که باعث شــد نامش را در کتاب های درســی 
بچه های دبســتانی عراق بنویســند و ماجرای رشــادتش را شــب ها مادرهــا در گوش بچه هایشــان 

بخوانند.
ویســی تازه بیســت ســاله شــده بود با گذراندن دوره های ویــژه امدادگــری در عملیــات کربالی پنج 
به عنــوان امدادگر حضــور داشــت. چنــد روزی از شــروع عملیات گذشــته بــود و او هــم در کنــار بقیه 
نیروهای امدادی پشــت خط مقدم به رزمندگان مجروح کمک می کرد. دو سه روز قبل از شیمیایی 
شــدنش، صدام در منطقه بمب شــیمیایی زده بود. او آن زمان شــیمیایی نشــده بود، اما بسیاری از 
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مصدومان شــیمیایی حلبچه کمک کنــم. از طــرف دیگر خودم 
هم یک ســال قبل در جبهه شــیمیایی شــده بودم. می دانســتم 
چقدر شرایط برایشان سخت است... انسانیت حکم می کرد به 

کمکشان بروم.« 
از  کمــی عبــور  کــه  بــا خودشــان دارو حمــل می کردنــد  آن هــا 
مســیرهای کوهســتانی را ســخت کــرده بــود. یک کوله پشــتی و 
ک دســتی پر از داروهــای ضدعفونی کننــده، آمپول های  یک سا
ضــد شــیمیایی، داروهای ضــد گاز خــردل و انــواع ماســک های 
کوچک همراه ویســی بود. او بمبــاران را فاجعه انســانی توصیف 
می کنــد و ادامــه می دهد: »هــر جــا را نگاه  می کــردم، فقــط جنازه 
بــود، آدم هایــی کــه روی زمیــن افتــاده بودنــد، در آب رودخانه، 
کنج کوچه ها، یعنی در نگاه اول این حجم زیاد مرده ها به چشم 
تازه واردها می آمد، بعد تازه آدم می دید که بعضی ها هم زنده اند 

و به سختی خودشان را این ور و آن ور می کشند.« 

     نجات 17 كودک عراقی از حلبچه
گاز  کــه دیــده بودنــد، می دانســتند  آن هــا بنابــر آموزش هایــی 
شیمیایی در ارتفاع چون سنگین تر است، پایین تر قرار می گیرد، 
به خاطر همین ســعی کردنــد معــدود آدم هایی را که زنــده مانده 
بودند به ســمت باالی کوه شــندروه راهنمایی کننــد. باالی کوه 
مــردم می توانســتند راحت تــر نفــس بکشــند. امدادگــر قهرمــان 
ایرانی تعریــف می کند: »اولین کســی که از مــن در حلبچه کمک 
خواســت، زن جوانی بــود که بچــه شــش ماهــه اش را در آغوش 
گرفته بود. وقتی فهمید امدادگرم، گفت بچه مرا نجات بده. بعد 
کودکش را به من ســپرد. همان موقع این جرقــه در ذهن من زده 
گر بتوانم  شد که شاید نتوانم واقعًا به بزرگ ترها کمک کنم، اما ا
چند بچه را از مهلکه شیمیایی نجات بدهم، کار بزرگی کرده ام. 
آن زن، بچه را به خوبــی الی پارچه پیچیده بود و خوشــبختانه 
بچه هم تنفس کمتری نســبت به بزرگ ترها داشت و شیمیایی 
نشــده بود. من آن بچه را باالی کوه بردم و گوشه ای روی زمین 
گذاشتم. وقتی پایین کوه برگشــتم، دیدم آن زن شهید شده و از 

دنیا رفته است.« 
به همیــن ترتیــب ویســی بــا کمــک امدادگــران دیگــر 17 کودک 
را نجــات داد. آن هــا یــک شــب طوالنــی و پــر از صــدای نالــه 
شیمیایی شــده ها و صــدای گریــه بچه ها را پشــت سرگذاشــتند، 
امدادگرانــی ایرانــی کــودکان عراقــی را بــه کرمانشــاه بردنــد و در 
اســتخری به اســم 22 بهمن آن ها را شست و شــو دادنــد و درمان 

کردند. ویســی به دلیل آن که دچار مصائب شــیمیایی بود، دیگر 
از سرنوشــت کــودکان عراقــی باخبــر نمی شــود، تــا این که بعــد از 
23 ســال، یکی از بچه ها به اسم علی را در مشــهد و یکی دیگر به 
اسم مریم را در شــمال پیدا می کند و کمک می کند به عراق و نزد 
خانواده هایشان بازگردند. مادر علی فکر می کرد فرزندش مرده و 
حتی در گورســتان بزرگ حلبچه برای بچه اش یک قبر نمادین 

درست کرده و روی سنگ قبر اسم علی را نوشته بود.

     قهرمان ایرانی در كتب عراقی
قهرمانی و شــجاعت ویســی در عراق زبانــزد می شــود و می گوید: 
»بعــد از پایان جنــگ تحمیلی، چند بــار دیگر به عــراق رفتم و به 
حلبچه ســر زدم. از حــال و روز مردمــش خبر گرفتــم. حتی آن جا 
می خواستند نشان افتخاری استانداری حلبچه را به من بدهند 
که قبول نکردم. مردم این شهر برای قدردانی یک ماشین جیپ 
آمریکایــی به من هدیــه دادند که باز هــم قبول نکــردم و آن را به 
ج تحصیل  بچه های کوبانی اهــدا کردم تا با عواید فروشــش خر
آن هــا را بدهنــد. بعدها گفتند کــه ما بایــد از تو یک جــوری تقدیر 
کنیم و تصمیمشان این شد که ماجرای آن کمک و امدادرسانی 
را در کتاب درسی شان بنویسند، با این مضمون که یک انسان، 
فراتــر از ملیتــش و بــه خاطــر انســانیت، جان خــودش را بــه خطر 

انداخت و جان خیلی ها را نجات داد.«

     امدادگر كارآفرین
حشــمت اهلل ویســی با 40 درصد جانبازی و عوارض شیمایی که 
ع داروی  تا آخر عمر بــا او خواهد بود، کارآفرین برتر کشــور و مختر
تقویت ریه جانبازان شیمیایی است، او بجز امداد و نجات جان 
انسان ها، عناوین درخشــانی در کارنامه اش دارد. کارآفرین برتر 
کشــور، یکی از آن هاست؛ عنوانی که ســال 1388 به این پزشک 
داروســاز رســید. او به خاطر عالقــه زیادی که به مبحــث گیاهان 
کرمانشــاه راه انــدازی  دارویــی دارد، یــک مزرعــه ارگانیــک در 
کرد و بــه خاطر مبارزه با ســموم کشــاورزی، به طــور ویــژه از ورنی 
کمپوســت اســتفاده کــرد که ایــن قضیــه خــودش بــرای جوانان 
روســتایی اشــتغال زایی درپی داشــت. او از طرف دیگر به کشت 
گیاهان دارویی روی آورد و مدتی است به عنوان کارآفرین فعال 
با جمع آوری گیاهان دارویی خاص و نادر از کوهستان ها و نقاط 
صعب العبــور، بــه احیــا و زنــده نگه داشــتن ایــن گیاهــان کمک 

می کند.    

یسی به دلیل  و
آن که دچار مصائب 

شیمیایی بود، 
دیگر از سرنوشت 

کودکان عراقی باخبر 
نمی شود، تا این که 

بعد از 23 سال، 
یکی از بچه ها به 

اسم علی را در 
مشهد و یکی دیگر 
یم را در  به اسم مر
شمال پیدا می کند 

و کمک می کند 
به عراق و نزد 

خانواده هایشان 
بازگردند. مادر 

علی فکر می کرد 
فرزندش مرده و 

حتی در گورستان 
بزرگ حلبچه برای 

بچه اش یک قبر 
نمادین درست کرده 

و روی سنگ قبر 
اسم علی را نوشته 

بود
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دانش آمـوزان  تمـام  از  هسـتند.  و  بـوده  دانش آمـوزان  الگـوی  همیشـه  معلمـان 
سـؤال کنیـد، حتمـًا می گوینـد یکـی از شـغل هایی کـه در آینـده انتخـاب خواهنـد 
کـرد معلمـی اسـت، در ایـن بیـن معلم شـجاع و فـدارکاری که با به خطـر انداختن 
جـان خـود دانش آمـوزان کاس دوم شهرسـتانی دورافتـاده را نجـات داده اسـت، با گذشـت 

21 سـال همچنـان الگـوی شـجاعت و فـداکاری بـه شـمار مـی رود. 

را کرد، به طوری کــه تمام اضافه های گوشــت ســوخته من و 
خون بدنم به لباس هایش چسبیده بود.«

حادثــه ای  به رغــم  اســت  معتقــد  امیــدزاده  آقــای  همســر 
کــه بــرای شــوهرش اتفــاق افتــاده اســت، امــا او هیــچ گاه از 
سوختگی شدیدش گله ای نکرد و می گفت »وجدانم راحت 
کار  اســت.« دانش آموزان ســوم دبســتانی، این آقامعلــم فدا
کــه ماجــرای نجــات دادن  را بــه خوبــی می شناســند، چرا
کاران  دانش آمــوزان یــک دبســتان از آتــش جــزو درس فــدا

کتاب سوم ابتدایی است.
قبــل  ســال های  دانش آمــوزان  از  کــه  زادفــالح  اســداهلل 
آقــای امیــدزاده اســت و آن روزهــا مدیــر مدرســه ای دیگــر و 
شــاهد آتش ســوزی از بیــرون محیــط مدرســه بــوده، ادامــه 
می دهد: شــدت آتش زیــاد بــود و هنگامی کــه امدادگــران و 
مردم رســیدند تا نرده های پنجــره کالس را بشــکنند و آقای 
امیــدزاده را نجــات دهنــد، گــوش، ســر، بینــی و بــدن آقای 

امیدزاده به شدت دچار سوختگی شده بود.
از ایــن رو آقــای امیدزاده بــه تهــران منتقل شــد و مدت ها در 
بستر بیماری بود. او 15 ســال با رنج و درد ســوختگی زندگی 
کــرد. بعــد از حادثــه، امیــدزاده دیگــر نتوانســت بــه مدرســه 
بازگردد، چرا که انگشت های دست راســتش قطع شده بود 
و امــکان این کــه بتوانــد دوبــاره در کالس درس حضــور یابد 
خیلی ســخت بود و در نهایت نیز 28 تیرماه سال 91، حالش 
بد شــد و همین که به بیمارستان منتقل شــد، برای همیشه 

با زندگی وداع کرد.

که  معلمی 
در امتحان الهی 

سربلند شد
مهتاب هاشم زاده

»حســن امیدزاده« از خطر مــرگ نجات پیدا کــرد و فعالیت خــود را در آموزش و پــرورش ادامه 
کاری اش به کتاب های درسی هم رسید،  داد، چند باری از او تجلیل شــد و حتی داســتان فدا
اما او پس از 15 سال تحمل رنج و سختی در 28 تیرماه ســال 1391 فوت کرد تا به  عنوان یکی 

از اسطوره های ایثار، نامش در تاریخ آموزش و پرورش ثبت شود.
در آن زمان خــودش ماجرا را این طــور تعریف کرده اســت: »در 18بهمن1376 ســاعت 11 صبح 
بر اثر وزش باد شــدید و طوفانی بودن هــوای بیجار سرشــفت گیالن، بخــاری کالس دوم آتش 
ع شــدم.  گرفت و به آتش ســوزی کالس منجر شــد. بر اثر داد و فریــاد بچه ها، متوجه این موضو
بچه ها را یکی یکــی به همــراه معلم دیگــری از کالس بیــرون آوردم که در این مــدت آتش تمام 
گرفتــه بود. وقتی خواســتم بیرون بیایم در بســته شــد و به دلیل این کــه در کالس از  کالس را فرا
درون دستگیره نداشــت، در داخل کالس گیر افتادم. هرچه سعی کردم نتوانستم بیرون بیایم 
و زبانه های آتش نیز در حدی بود که تمام بدنم ســوخته بود و به دلیل سوختگی و درد زیاد نیز 
نتوانستم از پنجره کالس بیرون بیایم. پس از ســوختگی و آتش گرفتن کالس بود که مسئوالن 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان، آقــای حســینی، رئیس آمــوزش و پــرورش وقــت شــفت و آقای 
بهرامی، مســئول ســابق روابط عمومــی اداره کل آموزش و پرورش اســتان، به مدرســه آمدند و 
مرا به بیمارســتان منتقل کردند. در آن شــرایط که سوختگی بسیار شــدیدی به من دست داده 
بود، هیچ کس حاضر نبــود همراه مــن در داخل آمبوالنس بنشــیند، ولــی آقای بهرامــی این کار 

کاران کارانفدا فدا



کاران فدا

27 آذر    139۷  |     مشاره         38

رقیه دخت، همســر مرحوم امیدزاده از دردی که همیشــه با 
حسن آقا بود می گوید، چرا که امیدزاده 95 درصد سوختگی 
داشــت. تمــام بدنــش و صورتــش ســوخته بــود؛ 5 انگشــت 
دست راستش قطع شــده بود. فقط پاهایش سالم بود که از 
پوست کشاله ران تا مچ پا را گرفته بودند و بینی و گوش او را 

ترمیم کرده بودند.
این معلم شــجاع 7 مــاه در بیمارســتان تهران بســتری بود، 
ع آتش ســوزی در کالس درس،  امــا یــک ســال قبــل از وقــو
یعنــی در ســال 75، اتفــاق عجیبی افتــاد؛  زمانــی که بخش 
خبری تلویزیون آتش سوزی مدرســه را نشان می دهد که 4 
دانش آموز دختر در آن سوخته اند، امیدزاده منقلب می شود 
گر مــن آن جا بودم خودم را بــه آب و آتش می زدم  و می گوید ا
تا جان این بچه ها را نجات دهم، و در پاســخ همســرش که 
گفتــه »آقــا نمی شــود کاری کــرد، اتفاقی اســت که افتــاده«، 
گر طیبه در این اتاق بســوزد تو چه کار می کنی؟   گفته »خانم ا
این دخترها هــم برای من طیبه هســتند« و شــروع بــه گریه 

کرد.
همســرش بر این باور اســت که در ســال 76، خــدا صحنه را 
حاضــر کــرد و او امتحــان پــس داد؛ امتحان خوبــی هم پس 
داد و از ایــن آزمایــش ســربلند بیــرون آمــد. حســن امیــدزاده 
ماننــد ققنوســی در آتــش مدرســه ســوخت، امــا دو ققنــوس 
کســتر بیــرون آمده انــد، یاســر، فرزنــد بزرگ  جوان از ایــن خا
کنون پیشــه پــدرش را ادامه می دهــد، با این  کار، ا معلم فدا
تفاوت که او آمــوزش در مدرســه اســتثنایی را انتخاب کرده 

است.
کــرده بســیار  یاســر از این کــه شــغل پــدر خــود را انتخــاب 
خوشــحال اســت و می گویــد: پــدرم نیــت خیــر داشــت و بــا 
کار می کــرد و همیشــه دوســت داشــت بــه  خلــوص نیــت 
هم نوعانــش کمــك کنــد؛ مــا نیــز ســعی می کنیــم صادقانــه 
گــر ببینیــم دانش آمــوزی مشــکلی دارد، ســعی  کار کنیــم و ا
می کنیم برای حل این مشــکل با جــان و دل مشــکل را حل 

کنیم.
یاســر امیــدزاده معتقــد اســت بردبــاری و صبــوری  را از پــدر و 
مادر آموختــه اســت و روزهایی که پــدر از شــدت درد به خود 
می پیچیــد و دم نمــی زد و مــادر بــار زندگــی و خانــواده را بــه 
دوش کشــیده بــود، کالس درســی بــرای کــودکان خانــواده 

بوده است.
ققنوس دیگر میثم امیدزاده، پســر کوچک آقــای امیدزاده، 
کنــون 30 ســال دارد و شــغل آتش نشــانی را انتخــاب کــرده  ا
اســت. میثم می گوید پدر در تمام مراحل زندگی برایش الگو 
بوده اســت و ادامه می دهد: هر زمان که برای عملیات های 
آتش نشــانی اعــزام می شــویم، پدر مقابل چشــمانم اســت و 

کار باشم. سعی می کنم فردی ایثارگر و فدا
همســر آقــای امیــدزاده معتقــد اســت به رغــم حادثــه ای که 
برای شــوهرش اتفاق افتاده اســت، اما او هیــچ گاه از این که 
کاری انجام داده گله ای نکرده است و همیشه از این که  فدا
توانســته اســت آنچه وظیفه اش بوده اســت را انجــام دهد، 

کر بوده و می گفته »وجدانم راحت است.« خدا را شا
مــزار آقای امیــدزاده بــه فاصله چنــد دقیقه ای با خانه شــان 

کار گیالنی تبدیل شــده  کنون 6 ســال اســت به خانــه ابدی معلــم فــدا قــرار دارد؛ مــزاری که ا
اســت. در زمان حیــات آقــای امیــدزاده، رهبر معظــم انقــالب از این مرد بــزرگ تجلیــل کرد و 
کاری به یکی از درس های دانش آموزان  رئیس جمهور وقت به او نشــان لیاقت داد و این فدا

دبستانی تبدیل شد.    

......
یک سال قبل از آن واقعه اتفاق عجیبی افتاد؛  زمانی که بخش خبری 

یون آتش سوزی در یک مدرسه را نشان می دهد که 4 دانش آموز  یز تلو
ید اگر من آن جا  دختر در آن سوخته اند، امیدزاده منقلب می شود و می گو

بودم خودم را به آب و آتش می زدم تا جان این بچه ها را نجات دهم، و در 
پاسخ همسرش که گفته »آقا نمی شود کاری کرد، اتفاقی است که افتاده«، 
 گفته »خانم اگر طیبه در این اتاق بسوزد تو چه کار می کنی؟ این دخترها هم 

یه کرد برای من طیبه هستند« و گر
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فیلم »شـب واقعه« داسـتان رشـادت های یکی از نیروهای مردمی آبادان اسـت؛ 
فیلم شـجاعت و از خودگذشـتگی »دریاقلی سـورانی«. او مانند دیگر قهرمانان 
اقدامـات  کشـاندن  تصویـر  بـه  واسـطه  بـه  و  اسـت  مانـده  یادهـا  در  ایرانـی 
نجات بخش خرمشـهر، این فیلم برای اولین بار در بیسـت و هشـتمین جشـنواره فیلم فجر 
اکـران و رکـورددار نامـزدی جوایـز جشـنواره آن سـال شـد و چهـار سـیمرغ بلوریـن را بـه نـام 

خـود زد. 

ســپاه، بســیج و مردم محلی عرب زبان و غیر عرب به منطقه 
ذوالفقاریه آمدند و به ســه گروه 12، 13 نفری تقســیم شدند. 
دو گــروه از وســط و یــک گــروه هم به ســمت چــپ از حاشــیه 
بهمنشــیر رفتند تــا عراقی هــا را دور زده و به پل دســت یابند. 
نیروهــای مردمی با دســت خالــی در عملیــات نجــات آبادان 
گر کسی کشــته یا زخمی می شــد، با اسلحه  حضور داشــتند و ا
او می جنگیدند. ســرانجام مهاجمــان که تا جاده خســروآباد 
پیش آمده بودنــد، به داخــل نخلســتان عقب رانده شــدند. 
نیروهای محور چپ به نزدیک پلی که عراقی ها نصب کرده 
بودند رســیدند و با انهدام تجهیزات در حال عبور از آن، پل را 
مســدود و عقبه عراقی ها را قطع کردند. عراقی ها با مشــاهده 
کنده دســت زدند،  این وضــع ناامیدانه بــه مقاومت هــای پرا
عده ای هم تســلیم شــدند یا به قصد فرار خود را به بهمنشــیر 
انداختنــد. به ایــن ترتیب عملیــات متوقف کردن پیشــروی 
مهاجمــان و عقــب راندن آن ها تــا ســاعت 1 بامــداد 10 آبان با 

موفقیت به پایان رسید. 
امــا داســتان دریاقلــی بــا نجــات آبــادان به پایــان نمی رســد، 
چرا کــه دو شــب بعــد از ایــن عملیــات، عراقی ها بــا اطالعاتی 
که از جاسوســان خود بــه دســت آورده بود، متوجه می شــوند 
عملیات محاصره آبادان از ســوی دریاقلی، قهرمان داســتان 
مــا لــو رفتــه اســت، بعثی هــا کلبــه گلــی دریاقلــی ســورانی را 
شناســایی کردند و آن را هدف خمپاره ها قرار دادنــد. او که در 
خانه بود به شدت مجروح شــد و پس از رسیدگی اولیه، برای 
درمان بــا قطار به تهــران اعزام شــد، امــا در راه درگذشــت و در 

بهشت زهرای تهران در ردیف 92 قطعه 34 دفن شد. 
احمدقلــی ســورانی، خاطــرات نابــی از حماسه ســازی کــوی 
ذوالفقاریــه آبــادان بــه یــاد دارد و می گویــد: نــام دریاقلــی از 
رادیوی عراقی ها برده شــده اســت، آن ها اعتقــاد دارند که او 
ح عملیاتــی عراق در آبادان را شکســت داده اســت. اغراق  طر
گر بگویم بعثی ها در ســال اول جنگ وجب به وجب  نیست ا
ح و نقشه  آبادان را با آتش گلوله و خمپاره شــخم زدند و با طر
حســاب شــده ای در حال ورود بــه اســتان خوزســتان بودند. 
خرمشهر که سقوط کرد، با نزدیك شدن دشمن به بهمنشیر، 
عماًل آبادان در محاصر افتاده بود که بــرادرم با ورود به موقع، 

آبادان را نجات می دهد.
او ادامه می دهد: دریاقلی اوراق فروش بود. برای 
این که شــغلش دردســر و مزاحمتی نداشته باشد، 
کار می کــرد؛ آن جــا  در منطقــه ذوالفقاریــه 
محوطه بازی داشت. به اعتقاد بنده اصل 
حضور وی در آن بیابــان امری خدایی 

به وسعت دریاست نام تو
درباره رشادت های حماسه ساز آبادان

بهاره فرج پور

دریاقلی، حماسه ســاز کوی ذوالفقاریه اســت، آن جا که عراقی ها برای تصاحب و محاصره آبادان 
ک  از ســمت کــوی ذوالفقــاری کــه نیــروی نظامــی کمتــری در آن مســتقر بودند قصــد ورود بــه خا
ک آبادان از ســمت کوی  ایران را داشــت، اما دریاقلی با تمام توان مانع اشــغال حتی یک وجب خا

ذوالفقاری شد.
ماجرا از این قرار بود که در جریان جنگ ایران و عراق، پس از سقوط خرمشهر، ارتش عراق تصمیم 
گرفت که آبادان را نیز اشغال کند و به همین دلیل، این شهر را محاصره و از سمت کوی ذوالفقاریه 
به ســمت شــهر حمله کرد. ایــن بخــش از شــهر دور از مرکز آبــادان بــود و با توجــه بــه درگیری های 
فــراوان، نیروهای زیــادی در آن جــا نبود تا آن کــه »دریاقلی ســورانی« متوجه شــد و بــا دوچرخه به 
سمت شــهر حرکت کرد تا مســئوالن ســپاه را خبر کند و همان طور که رکاب می زد، فریادکنان مردم 
را به سمت ذوالفقاریه هدایت کرد. مردم نیز با شنیدن فریادهای التماس گونه او از خانه ها بیرون 
آمدنــد و با هر چــه در دســت داشــتند، از چوب و چاقــو و بیــل و کلنگ بــه ســمت ذوالفقاریه حرکت 
کردند. در همیــن هنگام دوچرخه اش پنچر شــد و شــروع به دویــدن کرد و خــود را به ســپاه آبادان 
رساند و موضوع را به فرماندهی سپاه گفت و نیروهای سپاه و بسیج هم سریع به سمت ذوالفقاریه 
حرکت کردند. ســورانی پیاده به ســمت مقــر هنگ ژاندامــری دویــد و نیروهای خــودی را از حمله 

گر آبادان سقوط می کرد، ارتش عراق توان یورش به اهواز را داشت. گاه کرد. ا عراقی ها آ
با اطالع از حضــور عراقی ها در کــوی ذوالفقاریــه، بالفاصله نیروهــای نظامی داخل شــهر اعم از 
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بود که گویی مقدر شــده بود کــه آن اقدامی مهــم و تاریخی را 
بــرای نجــات آبــادان و اســتان خوزســتان و در نهایــت کشــور 

اسالمی مان انجام دهد.
احمدقلــی چهــار ســال از دریاقلــی کوچک تــر اســت و می گویــد 
برادرش جسارت و جرأت مثال زدنی داشت و بسیار اهل شوخی 
و مــزاح بود و اصــاًل در قید مــال و ثــروت دنیوی نبــود؛ به طوری 
که مدتی خانه اش را به خانواده فقیر و بی ســرپناهی داده بود و 

خودش در همان محل اوراق فروشی زندگی می کرد.
این برادر شهید ماجرای روز واقعه 8 آبان سال 59 را این گونه 
تعریف می کند که دریاقلی بــه همراه پســرش در همان محل 
کارش در ذوالفقاریه مشــغول کار بود که متوجه عبور سربازان 
عراقی از بهمنشیر شــد. عراقی ها اصاًل تصور نمی کردند کسی 
در آن حوالــی باشــد و بــا خیــال راحــت در حــال عبــور از عرض 
رودخانه بودنــد. وی ابتــدا اقدام به شناســایی دشــمن کرده 
و پــس از آن در حالــی کــه هــم خــودروی ســواری و هــم موتور 
داشــت، بــرای این کــه عراقی هــا متوجــه حضــورش نشــوند 
بالفاصله با دوچرخــه ای به طرف آبــادان به راه افتاد و مســیر 

9 کیلومتری آن را به سرعت طی کرد و خبر را به شهر رساند.
از همیــن ماجــرا و بــا الهــام گرفتــن از زندگــی شــهید دریاقلــی 
ســورانی، فیلــم »شــب واقعــه« در ســال 1387 بــه کارگردانی 
خ نــژاد در ایــن فیلم  شــهرام اســدی ســاخته شــد که حمید فر
کار را بــازی کــرد. همچنین داســتان  نقــش این قهرمــان فــدا
کاری ایــن قهرمان ملی از ســال 1391 و  زندگی، رشــادت و فدا
بــا عنــوان »دریاقلــی« در درس چهاردهــم کتاب فارســی پایه 
ششــم ابتدایی آمــده اســت کــه شــاید قبــل از آن کمتر کســی 

ح ایثارش را می دانست.   نامش را شنیده بود، یا شر

شــعر زیر ســروده دکتر محمدرضــا ترکی بــرای شــهید دریاقلی 
سورانی است:

آن سوی نخل ها، ُپر سرباز دشمن است
این شهِر در محاصره، شهر تو و من است

دشمن نفوذ کرده و این شهر بی پناه
ک دشمن است اینک به زیر چکمه ناپا

دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو
چشم انتظار همت تو، دین و میهن است 

ای مرد اهل درد، بنازم به غیرتت
این خانه ها هنوز پر از کودک و زن است
گر درنگ کنی - کوچه های شهر فردا - ا

میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است
گر بمانی و روشن شود هوا از راه ا

تکلیف شهِر خاطره های تو روشن است!
دریاقلی! رکاب بزن، گر چه سهم تو

از این دیار، ترکش و یک مشت آهن است
دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو

تاریخ در تلفظ نام تو الکن است
هی مرِد مرد، از نفس افتاده ای مگر؟!

همپای مرگ، کار تو امشب دویدن است
چون موج ها، به دامن ساحل نمی خزی

دریایی و طریقت دریا، تپیدن است   

......
یاقلی با نجات آبادان به پایان نمی رسد. عراقی ها با اطالعاتی  داستان در

که از جاسوسان خود به دست آورده بودند، متوجه می شوند عملیات 
محاصره آبادان از سوی قهرمان داستان ما لو رفته است، بعثی ها کلبه گلی 

یاقلی سورانی را شناسایی کردند و آن را هدف خمپاره ها قرار دادند. او  در
که در خانه بود به شدت مجروح شد و پس از رسیدگی اولیه، برای درمان 
با قطار به تهران اعزام شد، اما در راه درگذشت و در بهشت زهرای تهران در 

ردیف 92 قطعه 34 دفن شد
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امام خمینی )ره( بنیانگذار انقاب اسامی، در پیامی به مناسبت دومین سالگرد 
پیـروزی انقـاب چنیـن فرمودنـد: »رهبـر مـا آن طفـل سیزده سـاله ای اسـت کـه با 
قلـب کوچـک خـود کـه ارزشـش از صدهـا زبـان و قلـم بزرگ تر اسـت، بـا نارنجک، 

خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید.« 

     اراده پوالدین
در همیــن مــدت کوتــاه حضــور در خرمشــهر بــا دوســتش بــه نام 
محمدرضا شــمس، مجــروح می شــوند و آن دو را به بیمارســتان 
منتقل می کننــد و علی رغم مخالفت فرمانده آن گــروه و با حالت 
مجروحیت، دوباره به خطوط مقدم در خرمشــهر برمی گردد. در 
حیــن برخورد بــا فرمانده و پــس از ممانعــت وی از حضــور درخط 
مقدم، چشمان حســین پر از اشک شــده و با ناراحتی به فرمانده 
می گوید: من به شــما ثابــت می کنم کــه می توانم به خــط بروم و 

لیاقت آن را دارم. 
او بــه تنهایــی بــه میــان عراقی هــا رفتــه و لبــاس و اســلحه ای از 
عراقی ها بــه دســت مــی آورد و در شــکل ظاهــری یــک عراقی به 
نیروهــای خــودی نزدیــک می شــود؛ بــه طــوری کــه رزمنــدگان 
مشــاهده می کنند که یک عراقی کوچک به طرف آنــان می آید، 
می خواهند به او شلیک کنند که یکی از آنان می گوید، صبرکنید 
با پــای خــودش بیایــد تــا اســیرش کنیــم. هنگامــی کــه نزدیک 
می شــود، می بیننــد حســین اســت کــه خواســته ثابــت کنــد کــه 
می تواند با دست خالی هم با عراقی ها بجنگد و شهامت و لیاقت 
حضــور در خــط مقــدم را دارد. مســئول گروه کــه بــه توانمندی، 
توانایــی و اراده پوالدیــن حســین بــرای رزم در جبهــه اعتمــاد و 

اطمینان پیدا می کند، به او اجازه ماندن در جبهه را می دهد.

     محاصره خرمشهر
از آن پــس او بــه اتفــاق دوســت شــهیدش محمدرضــا شــمس، 
در یک ســنگر قــرار می گیرنــد تــا در هجــوم عراقی ها به خرمشــهر 
محاصــره می شــوند. محمدرضــا، هم ســنگر حســین، زخمــی 
می شــود و حســین بــا ســختی و زحمــت زیــاد او را بــه پشــت خط 
می رســاند و به ســنگر خــود برمی گــردد و می بیند کــه تانک های 
عراقی به طرف رزمندگان اسالم هجوم آورده و در صدد محاصره 
آن ها هســتند. حســین در حالی که تعدادی نارنجک به کمرش 
بســته و در دســتش گرفته بود به طرف تانک هــا حرکت می کند. 
تیری به پای او می خــورد و از ناحیه پا مجروح می شــود. اما زخم 

گلوله نمی تواند از اراده محکم و عزم پوالدین او جلوگیری کند.
بــدون هیــچ دغدغــه و تردیــدی تصمیــم خــود را عملــی می کند 
واز البه الی امــواج تیر که از هر ســو به طــرف او می آمد، خــود را به 
تانک پیشــرو می رســاند و آن را منفجر می کند و خود نیز تکه تکه 

کم جزایر سرسبز  حا
اقیانوس بی انتهای نور

قلب کوچکی که ارزشش از صدها قلم بزرگ تر است 

سهیل مهاجرانی

محمدحســین فهمیده، این رهبر کوچک اما شجاع ما زمانی که دوازده ســاله بود حوادث کردستان 
اتفاق افتاد و خود را به کردستان رساند، ولی به دلیل سن کم، برادران کمیته او را باز می گردانند و در 
ج نشــود، اما حسین زیر بار نمی رود و می گوید:  ج خار حضور مادرش از او تعهد می گیرند که دیگر از کر
گر امام بگوید، به هر کجا که باشد، آماده رفتن هستم.« و روزهای  »خودتان را به زحمت نیندازید. ا
نخســت جنگ تحمیلی، محمدحســین تصمیــم می گیرد کــه به جبهــه برود و بــا متجــاوزان بعثی 

بجنگد. 
ج شده بود، مبلغ 50 تومان را به دوستش می دهد  حسین یک روز که به بهانه خرید نان از منزل خار
و از او می خواهد که نان را بخرد و به منــزل آن ها ببرد و تصمیم خود را برای رفتن به خوزســتان به او 
می گویــد و از وی می خواهــد که تا ســه روز به خانــواده اش خبر ندهد تا مانع رفتن او نشــوند و ســپس 

آن ها را مطلع کند.
شهید فهمیده که در عزم خود راســخ بود، خود را به شهرهای جنوب کشــور می رساند و هرچه تالش 
می کند که همراه گروه یا دســته ای که عازم خطوط مقدم جبهه هســتند، برود، موفق نمی شــود. تا 
با گروهی از دانشــجویان انقالبی دانشــکده افســری برخورد کرده و آن قدر اصرار می کند تا فرمانده را 
متقاعد می کند که برای یک هفته او را همراه خود به خرمشــهر ببرد. دراین مدت کوتاه هر کاری که 

پیش می آید حسین پیشقدم می شود و استعداد و قابلیت خود را درهمه کارها نشان می دهد.
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می شــود. افــراد دشــمن گمــان می کننــد کــه حملــه ای از ســوی 
رزمنــدگان اســالم صــورت گرفتــه اســت، جملگــی روحیــه خــود 
را می بازنــد و بــا ســرعت تانک هــا را رها کــرده و فــرار می کننــد. در 
نتیجه، حلقه محاصره شکسته می شــود و نیروهای کمکی هم 

ک سازی می کنند.  می رسند و آن قسمت را از وجود متجاوزان پا

     جاودانه
کاری و شــجاعت او جاودانه  به این ترتیب محمد حســین و فــدا
شد. بقایای پیکر شــهید حسین فهمیده در بهشــت زهرا، قطعه 
ک ســپرده می شــود. اشــیای  24، ردیــف 44، شــماره 11، بــه خا
بازمانــده از شــهید حســین فهمیــده در مــوزه شــهدای تهــران 
نگهــداری می شــود و مــوزه شــهدای دانش آمــوز در خانــه پدری 
ج ســاخته شــد. پیــش  از آن هــم تصویر  حســین فهمیــده، در کر

حسین فهمیده به صورت نقش  آب روی اسکناس چاپ شد.
رهبر معظــم انقــالب، در خصوص رشــادت های شــهید فهمیده 
فرمودنــد: زنــده نگه داشــتن یــاد حادثــه شــهادت دانش آمــوز 
بســیجی، شــهید فهمیــده، از اصالت هــای دفاع مقدس اســت. 
مقام معظم رهبــری در دیدار با خانواده شــهید فهمیده در رابطه 
کاری و شــجاعت او نیز بیان کردند: بروز چنین حوادثی که  با فدا
از تربیت صحیح و اصالت خانوادگی است، صرفًا در محیط های 

اسالمی جلوه گری و نورافشانی می کند.
همچنیــن ســید شــهیدان اهل قلــم، شــهید مرتضــی آوینــی، در 
قســمتی از برنامه روایت فتح با نام شــهری در آســمان، شــهادت 
محمد حسین فهمیده را این گونه زیبا ترسیم می کند: خرمشهر، 
از همــان آغــاز خونین شــهر شــده بــود. خرمشــهر، خونین شــهر 
شــده بود. آیا طلعت را جز از منظــر این آفاق می توان نگریســت؟ 
آنان در غربــت جنگیدنــد و بــا مظلومیت به شــهادت رســیدند و 
پیکرهایشان زیر تانک های شیطان تکه تکه شد و به آب و باد و 
ک و آتش پیوست، اما راز خون آشکار شد. راز خون را جز شهدا  خا
در نمی یابنــد. گــردش خــون در رگ های زندگی شــیرین اســت. 
اما ریختن آن در پای محبوب شــیرین تر. شایســتگان آنانند که 
قلبشــان را عشــق تا آن جا انباشــته اســت که ترس از مرگ جایی 
بــرای مانــدن نــدارد. شایســتگان جاوداننــد. حکمرانــان جزایــر 
سرســبز اقیانوس بی انتهای نور، که پرتوی از آن همه کهکشان 

آسمان دوم را روشنی بخشیده است.
شهید محمدحسین فهمیده در بخشی از وصیتنامه خود نوشته 
اســت: هدف من از رفتــن به جبهه این اســت کــه، اواًل بــه ندای 
»هل من ناصر ینصرنــی« لبیک گفته باشــم و امام عزیز و اســالم 
را یاری کنــم و آن وظیفــه ای را که امام عزیزمان بارهــا در پیام ها 
تکرار داده، که هرکس که قــدرت دارد واجب اســت که به جبهه 
برود. و من مــی روم تا به پیام امام لبیک گفته باشــم. آرزوی من 
پیروزی اســالم و ترویــج آن در تمــام جهان اســت و امیــدوارم که 
روزی به یــاری رزمنــدگان، تمام ملت های زیر ســلطه آزاد شــوند 
گر هــزاران هــزار کشــور بــه او کمک کننــد، او  و صــدام بداند کــه ا
نمی توانــد در مقابــل نیروی اســالم مقاومــت کند. مــن به جبهه 
گر  می روم و امیــد آن دارم که پدر و مادرم ناراحت نباشــند، حتی ا
شــهید شــدم، چون من هدف خود را و راه خود را تعییــن کرده ام 
و امیــدوارم که پیــروز هــم بشــوم. وی خطاب بــه پــدر و مادرش 
نوشته است: پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین ساله شما 

متشکرم. من عاشــق خدا و امام زمان گشته ام و این عشق هرگز 
با هیچ مانعــی از قلب من بیرون نمــی رود، تا این که به معشــوق 
خود یعنی »اهلل« برســم. و به حق که ما می رویم که این حســین 
زمان و خمینی بت شــکن را یاری کنیــم و به حق کــه خداوند به 
کســانی که در راه او پیکار می کنند پاداش عظیم می بخشد. من 
برای خدا از مادیات گذشــتم و بــه معنویات فکر کــردم، از مال و 
اموال و پــدر و مــادر و برادر و خواهر چشــم پوشــیدم، فقــط برای 

هدفم؛ یعنی اهلل...

علیرضــا شــاهزمانی شــاعر کشــورمان نیــز در وصف رهبر ســیزده 
ساله شعری سروده است:

تانک سیاه دشمن نعره می کشید
و آرام آرام نزدیک می شد

هم رزمانت یکی یکی بر زمین می افتادند
و تو در تکاپوی دل به دریا زدن بودی

گهان خدا را احساس کردی نا
بی وقفه و پی در پی

و چه خوش آهنگ دویدی به سوی پروانگی
انفجار تو مهتاب را روشن کرد

انفجار تو دنیا را پر از شکفتن کرد.
تو پر کشیدی و رفتی

چه سبک بال و بی پروا
اما هنوز و همچنان
شعرم از تو جاریست

و قلمم بی تو عاشق نیست...
ساعت درگیر یاد توست

و ثانیه در تپش حضور تو زندگی می کند
تو عشق را فهمیدی ای »حسین«   

ینی سید مرتضی آو
 در قسمتی از برنامه 

روایت فتح با نام 
شهری در آسمان، 

شهادت محمد 
حسین فهمیده 

را این گونه ترسیم 
می کند: آنان در 

غربت جنگیدند 
و با مظلومیت به 
شهادت رسیدند 

یر  و پیکرهایشان ز
تانک های شیطان 

تکه تکه شد و به 
آب و باد و خاک 
و آتش پیوست، 

اما راز خون آشکار 
شد. راز خون را جز 
شهدا در نمی یابند. 

گردش خون در 
رگ های زندگی 

ین است. اما  شیر
یختن آن در پای  ر
ین تر.  محبوب شیر

شایستگان آنانند که 
قلبشان را عشق تا 

آن جا انباشته است 
که ترس از مرگ 

جایی برای ماندن 
ندارد
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قهرمان هـا همیشـه بزرگسـاالن نیسـتند. در هشـت سـال دفـاع مقـدس شـاهد 
تأثیرگذاری حسین فهمیده های 13 ساله زیادی بودیم، اما این بار می خواهیم 
از دانش آموز دختری بگوییم که در مقابل ظلم و توهین به مقدسات، در مقابل 
نظامیان بعثی ایستاد و به درجه رفیع شهادت نازل شد. »سهام خیام« یکی از شهیده های 
جنگ تحمیلی ایران و عراق اسـت که نامش با هویزه گره خورده اسـت، سـهام، دانش آموز 
دوازده سـاله ای اسـت کـه نامـش در کنـار سیدحسـین علم الهدی، فرمانده سـپاه پاسـداران 

انقـاب اسـامی هویـزه برده می شـود.   

بســیار  دختــر  »ســهام  کــه:  می کنــد  توصیــف  این گونــه  را 
کنجکاوی بود.« در همســایگی آن ها پزشکی زندگی می کرد 
که ســهام برخی اوقات پیــش او می رفت. روزی آن پزشــک 
بــه خانــواده ســهام می گویــد: امــروز ســهام در مطــب آن قدر 
بازیگوشــی کرد که مجبور شــدم با طناب دســت و پــای او را 
ببندم. سهام دانش آموز درس خوان مدرسه بود و پنج سال 
تحصیل در دبســتان را با نمرات باال در خردادماه قبول شد، 
درکالس اول راهنمایــی ثبت نام کرده بود، امــا به دلیل آغاز 
جنگ تحمیلی و اشــغال شــهر هویزه، نتوانســت به مدرســه 
بــرود و ناچــار تحصیــل را رهــا کــرد. بــا وجــود ســن کمــی که 
داشــت، از بیشــتر اوضاع داخلی شــهر و کشــورش باخبر بود. 
نماز می خواند، با قرآن مأنوس بود. درجلســات و دوره های 
مذهبی که در محل برپا می شــد شرکت می کرد. خوش رویی 
و اخالق نیکوی او باعث شــده بود تا همه دوســتش داشــته 
باشــند. بســیار کنجــکاو بــود و احســاس مســئولیت، تمــام 
بــود. خواهــرش ادامــه می دهــد:  گرفتــه  فــرا  را  وجــودش 
»ســهام خیلی می فهمیــد. او از همــان کوچکی، بــزرگ بود. 
خیلی بــزرگ.... او دلش نمی خواســت در اتاقش بنشــیند و 
مدادهــای رنگی را روی کاغذهای ســفید دفتــرش برقصاند 
و نقاشــی بکشــد.« شــیرین به یــاد دارد کــه ســهام می گفت: 
مــن عاشــق  کننــد.  بگــذار شــهیدم  بکشــند.  مــرا  »بگــذار 

شهادتم. آری، سهام عاشق شهادت بود.«   

کوچکی، بزرگ بود از همان 
زیبا ابوالقاسمی

رژیم اشــغالگر صدام در همان روزهای آغازین جنگ از مرزهای دشــت آزادگان گذشــت و روز 
ک  ششــم مهرمــاه 1359 هویزه را به اشــغال کامل خــود درآورد، ســهام به شــدت از این که خا
کشور اشغال شده است عصبانی و در تالش بود در مسیر آزادســازی هویزه دست به کار شود و 
یک بار تا مرز شــهادت رفت اما اهالی هویزه او را فراری می دهند. ســه روز از اشــغال شهرشان 
توســط نظامیان عراقی و ارتش متجاوز صدام گذشــته بود کــه مردم هویزه 9 مهــر ماه همان 
ســال دســت به قیامی سراســری می زنند. زنان و دختران هویزه ای به کنار رودخانه می روند 
و به ســمت نظامیان عراقی ســنگ پرتاب می کنند،  تا این که سربازان دشــمن به طرف آن ها 

تیراندازی کردند. 
امــا آن روز مــادر اجازه خــروج از خانــه را بــه کودکانش نمی دهــد، حســی مادرانه به او هشــدار 
می دهد که امروز شهر ناامن است، با این حال ســهام دست از تالش بر نمی دارد و در اعتراض 
گــر تمــام درهــا را بــه روی او ببنــدد، در نهایــت راهــی بــرای خــروج و دفاع  بــه مــادر می گویــد ا
پیدا می کند. ســهام اصــرار دارد که دفــاع کار صرفًا مردانــه ای نیســت و او می توانــد در دفاع از 

کشورش قدمی بردارد.
ســهام دور از چشــم مادر، با هــدف ناشــناس مانــدن، لباس هایــش را تغییر می دهــد. او پس 
از تعویــض لبــاس و مرتــب کــردن خــود، گویــی کــه می دانــد لحظــات آخــر را ســپری می کند 
و می خواهد بــه میهمانــی باشــکوهی بــرود، بهتریــن راه و بهانه را کــه همان قطع شــدن آب 
لوله کشی شهر بود انتخاب کرده و جهت شســتن ظروف به طرف رودخانه حرکت می کند. در 
مســیر مادر با او برخورد می کند، هر چه می گوید او کوچک اســت و باید به خانه برگردد، قبول 
نمی کند و ظرف هــا را بــه ســرعت روی زمین می گــذارد و دو انگشــت دســت خود را به نشــانه 

پیروزی باال می برد و در این حالت می گوید: پیروزی و این کلمات را تکرار می کند. 
به دشمن که رســید، تنها کاری که می توانست انجام دهد شــعار بر ضد نظامیان غاصب بود 
که در مقابل او قرار داشــتند، او مرتب اظهار تنفر می کرد و از اسالم، شهر، حق مردم و کشورش 
دفاع می کرد. با این عمل ســهام و اصرار ورزیدنش، دشــمنان تصور کردند که او کودکی بیش 
نیســت و نمی توانــد کاری را از پیــش ببرد. کمتــر به او توجــه می کردند تــا این که ایــن بار وی 
دامن خــود را پــر از ســنگ ریزه می کند و شــروع بــه پرتاب ســنگ به ســوی اشــغالگران عراقی 
می کند. آن قدر ایــن عمل را ادامــه می دهد تا باعــث برافروختن خشــم آن مزدوران می شــود 
و به قول شــاهد این صحنــه تحســین برانگیز، در مقابل چشــم های بهت زده اهالــی، یکی از 
افــراد نظامی ارتــش بعث که به ســتوه آمده بــود، به ســربازان خود گفــت: این دختــر از دیروز 
تا حاال مــا را اذیت کــرده اســت، او را بزنید. در این حال گلوله ای از ســوی دشــمن به ســوی او 
که شــجاعانه از دین و وطن دفاع می کرد شلیک شــد و با تیر مســتقیم، قهرمانانه به شهادت 

رسید.
ســهام خیــام در روز 25 بهمــن مــاه 1347 در بخش ســاحلی شــهر هویــزه بــه دنیا آمــده بود و 
خانواده ســهام او را کودکی بســیار پرجنب و جــوش به یــاد می آورند. شــیرین، خواهر بزرگش 

با شهیده جاودان جنگ تحمیلی آشنا شویم



توجـه  تاریـخ مـورد  انسـانی در طـول  ارزش  یـک  بـه عنـوان  فتـوت  جوانمـردی و 

بـه  را  مـاه«  و  »مهـر  از  ایـن شـماره  اندیشـه  بخـش  اسـت.  بـوده  بشـری  جوامـع 

پیمـان  بـه  بخـش  ایـن  مطلـب  اولیـن  داده ایـم.  اختصـاص  موضـوع  ایـن  تبییـن 

و  جاهلیـت  عصـر  اواخـر  الفضـول« در  اسـت. »حلف  پرداختـه  الفضـول«  »حلـف 

ایشـان  كـه  شـد  منعقـد  ـ  بعثـت  از  پیـش  ـ  اكـرم)ص(  رسـول  زندگانـى  زمـان  در 

در  جوانمـردی  و  فتـوت  بعـدی  مطلـب  جسـت.  شـركت  پیمـان  ایـن  در  نیـز 

و جوانمـردی،  فتـوت  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  و  نمـوده  بررسـی  را  معصومـان  سـیره 

اسـت  اجتماعـی  معاشـرت های  در  كریمانـه«  »برخـورد  شـاخصه های  از  یكـی 

اسـت.  کـرده  اشـاره  دیـن  اولیـای  رفتـار  و  اخـاق  در  عینـی  نمونه هـای  ذكـر  بـه 

عیـاران واقعـی چـه کسـانی بودنـد؟، نگاهـی بـه تعاریـف جوانمـردی در ادبیـات 

در  جوانمـردی  سـنت های  بـه  نگاهـی  بـا  مدنـی  نهادهـای  در  اخـاق  پارسـی، 

آییـن  فردوسـی،  شـاهنامة  در  جوانمـردی  دربـاره  كـزّازی  دکتـر  بـا  گفتگـو  ایـران، 

مطالـب  دیگـر  فتیـان  خرده فرهنـگ  تحـول  و  داسـتان  آینـه  در  جوانمـردی 

می دهنـد. تشـکیل  را  »اندیشـه«  بخـش 
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رفــت و بــا ســرودن شــعرى در وصــف ســتمدیدگی خــود، 
چنین فریــاد بــرآورد: »اى واى مردم! به داِد کســی برســید 
که در دره مکه، در مال به او ســتم شده اســت، در حالی که 
از قبیلــه و افرادش دور بوده اســت. حرمــت ]حرمت مکه[، 
براى کســی اســت که خود حرمَتــش را نــگاه دارد، اما براى 
جامه کســی که مرتکب فجور و خیانت شده است، حرمتی 

نیست«.
کعبــه حضــور  کــه در اطــراف  در ایــن هنــگام، قریشــیان 
داشــتند، نداى ایــن دادخواهــی را شــنیدند، پــس برخی از 
ایشــان بــه راه افتادنــد. در این میــان زبیر بــن عبدالمطلب 
بن هاشــم نخســتین کســی بود که بــه تکاپو درآمــد. به هر 
گــرد  روى، برخــی از خاندان هــاى قریــش، در دارالنــدوه 
کــه داد مظلــوم را از  آمدنــد و بــر ایــن امــر توافــق ورزیدنــد 
ظالم بســتانند، ســپس به خانه عبداهلل بن جدعــان رفتند 
و در آن جــا پیمــان بســتند. دربــاره ایــن پیمــان، زبیــر بــن 
کــه پیمانی  عبدالمطلــب چنین ســرود: »ســوگند می خورم 
بــر ضــد آنــان ]ســتمگران[ ببندیــم، هرچنــد همگــی اهــل 
خانه ]اهل مکه[ایــم. آن پیمان را فضول نــام می گذاریم. 
هنگامی کــه آن را منعقد ســازیم، به وســیله آن، فرد غریب 
در جــوار ]مجــاورت مکــه[، ارجمنــد و گرامــی خواهــد بــود 
و کســی که در اطــراف خانــه ]کعبه[ اســت می داند کــه ما از 
ســتم بیزاریــم و از هــر ننگــی برکنــار.« دربــاره انعقــاد حلــف 
کــه هــم پیمانــان، در خانــه  گفتــه شــده اســت  الفضــول، 
کــرام قــرار گرفتند  عبــداهلل بــن جدعــان، از ســوى او مــورد ا
و با طعــام پذیرایی شــدند. همچنین، گزارش شــده اســت 
که پــس از انعقــاد پیمــان، آنــان بــه مســجدالحرام آمدند، 

ستاندن داد مظلوم 
از ظالم 

درباره پیمان جوانمردان مکه

حامد منتظری مقدم

پیمـان »حلـف الفضـول« در اواخـر عصـر جاهلیـت و در زمـان زندگانـی رسـول 
اکـرم)ص( - پیـش از بعثـت -رخ داد کـه آن حضـرت نیـز در ایـن پیمـان شـرکت 
داشـت. نزدیکـی زمانـی ماجـراى »حلـف الفضـول« بـه عصـر اسـام از یـك سـو، 
و اهتمـام مورخـان مسـلمان بـه ثبـت و ضبـط دقیـق حـوادث زندگانـی پیامبـر)ص( از سـوى 
دیگر، سبب شده است تا تاریِخ وقوع آن پیمان، براى ما معلوم باشد. پیمان مزبور در سن 
بیسـت سـالگی رسـول اکرم )ص( منعقد شـد. بر این اسـاس تاریخ انعقاد »حلف الفضول« 

نیـز در سـال بیسـتم عـام الفیـل در حـدود سـال 5۹۰ میـادى بـوده اسـت. 

بــه گــزارش علــی بــن حســین مســعودى )متوفــاى 346 ق.( در کتــاب »مــروج الذهب« و 
»معادن الجوهر« در ذیقعده ســال بیســتم عــام الفیل در شــهر مکه، مــردى یمانــی از قبیله 
زبیــد، کاالیی را بــه عاص بــن وائل ســهمی فروخت، امــا عــاص بهــاى کاال را نپرداخت و تا 
آن انــدازه مــرد یمانــی را معطــل کــرد کــه وى از بــه دســت آوردن بهــاى کاالى خــود ناامید 
شــد. پس آن مــرد کــه در شــهر مکــه غریبــه بــود، از کوه»ابوقبیــس« در مجــاورت مکــه باال 
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و بــا مقــدارى از آب زمــزم، ارکاِن کعبــه را شستشــو دادنــد و 
سپس از آن آب -براى تبّرك- نوشــیدند. بر اساس گزارش 
ع محــوری حلــف الفضــول چنیــن بود:  مســعودى، موضــو

»داد مظلوم را از ظالم بستانند.«

     دیدگاه ها
پدیدآورنــدگاِن آثــار کهــن تاریخ اســالم، همگی بــه تمجید و 
بزرگداشــت از حلف الفضــول پرداخته اند: برخــی آن پیمان 
را شــریف ترین پیمــان  بــراى همیشــه دانســته اند، و برخــی 
نیز آن را شــریف ترین پیمان در میان مردمان عرب به شمار 
آورده انــد. بــر ایــن اســاس، مورخــان مســلمان در تمجیــد از 
خ داده بــود، هرگونه  حادثه اى که در متِن تاریــخ جاهلیت ر
درنگی را ناروا دانسته اند، چرا که از یك سو شخص حضرت 
محمد)ص( خود در این پیمان شرکت کرده و بعدها نیز آن 
را مورد تأییــد قرار داده بود و از ســوى دیگر، پیمان یاد شــده 
دقیقًا هماهنــگ با راهبرد آییــن مبین اســالم در برپایی حق 
و یارى مظلومان بوده اســت. از دیدگاه اندیشمندان معاصر 
نیــز پیمان مزبــور بــا محتواى ســتم ســتیزانه خــود، پیمانی 
بــس محتــرم و ارجمنــد بــوده اســت. البتــه در دیدگاه هــاى 
گــون و بــا کارکردهاى  ایشــان، پیمــان مزبــور از زوایــاى گونا

گون مورد توجه قرار گرفته است.  گونا

     كاركردهای اجتماعی
پیمــان مزبــور بــا رویکــرد نفــی ظلــم و ســتم، و دادرســی 
و  تنظیــم  در  مهمــی  نقــش  می توانســت  ســتمدیدگان، 
ســاماندهِی امــور اجتماعــی ایفــا نماید. حــال باید دانســت 
که در عصــر جاهلیــت، در عرصــه مناســبات اجتماعی، چه 
ع چنین پیمانی وجود داشــته است.  زمینه هایی براى وقو

برخی از این زمینه ها عبارت بودند از:

ّوت الف( استغاثه و مر
مردمــان عــرب در هنــگام نیــاز بــه یــارى دیگــران، بانــگ 
واغوثاه )اى واى! کمك( برمی آوردند، و بدین ســان یارى 
و نصــرت دیگــران را طلــب می کردنــد، و بــر کســی کــه ایــن 
بانگ را می شــنید الزم بود که به یارى آن شخص بشتابد، 
وگرنــه مــورد نکوهــش قــرار می گرفــت. البتــه ایــن امــر  در 
صورتی بود که این شخص با فردى که نیازمند یارى بود، 
هم خاندان و یــا هم پیمان بود. اما به ُجــز این، چه چیزى 
می توانســت عرب جاهلی را به یارى دیگــرى برانگیزد؟ در 
پاســخ به این پرســش، می توان روحیه مرّوت )بــه معناى 
کمــال مردانگــی( را مورد توجــه قــرار داد که بــراى مردمان 
ج  عــرب عصــر جاهلی، چونــان دیــن در نــزد مســلمانان، ار
و منزلــت داشــت، و یکــی از مظاهــر آن، یــارى رســاندن به 
شــخصی بود کــه از دیگران کمك خواســته بــود. بنابراین، 
مرّوت می توانســت فراتــر از تعصب هــاى قومــی و پیمانی، 
مردمان عرب را بــه یارى یکدیگر برانگیزد. بر این اســاس، 
گروه هایــی از قریــش بــراى  در ماجــراى حلــف الفضــول، 
اجابت فرد ســتمدیده یمانــی به تکاپــو در آمدنــد و داِد او را 
از فــرد ظالــم ســتاندند، و این امــر در حالــی اتفــاق افتاد که 

ایشــان هیــچ ارتبــاط نَســبی و یــا پیمانــی با فــرد ســتمدیده 
نداشتند بلکه در برابر، فرد ســتمکار هم قبیله آنان بود.

 ب( یارى رساندِن توانمندان به فقیران و ناتوانان
کتــاب »المفصــل فــی تاریــخ العــرب قبــل   جــواد علــی در 
االســالم« با اســتناد بــه پــاره اى از گزارش ها و ســروده هاى 
کهن، بــر این نکتــه پاى می فشــرد کــه اهالی مکــه یکدیگر 
را ســفارش می نمودند که بــه تنگدســتان و ناتوانــان یارى 
رســانند تا بدیــن ســان از شــکاف میــان طبقــات اجتماعی 
کننــد. چنان کــه برخــی از توانمنــدان، درهــاى  جلوگیــرى 
بــوده، و خــود  گشــوده  گرســنگان  را روى  خانه هایشــان 
پناهــگاه آنــان بودنــد ایــن مهــرورزى، نســبت بــه افــراد 
کــه از ســرزمین هاى دیگــر رهســپار شــهر مکــه  غریبــه اى 
می شــدند، فزونــی می یافــت. چنان که در اســاس، در شــهر 
مکه، حاجیــان فقیــر اطعــام می شــدند و در همیــن رابطه، 
ســازمانی تحــت عنــوان »رفــاده« تأســیس شــده بــود. از 
این رو در حلــف الفضول نیــز بنا به گزارشــی، هــم پیمانان 
تعهــد کردند که نســبت بــه تنگدســتانی که وارد شــهر مکه 
می شــوند، کمك مالی نمایند. البته بــی گمان، زمینه هاى 
ع حلــف الفضــول، منحصــر به مــوارد یــاد شــده نبوده  وقــو
بررســی  نیازمنــد  مــوارد، خــود  اســت، و شناســایی همــه 

بیشترى است.
بــه هــر روى، مفــاد اصلــی حلــف الفضــول، ظلم ســتیزى و 
ســتاندِن حق مظلــوم از ظالــم بــود و از این جهــت، پیمان 
کــه  کارکــردى اجتماعــی، قابلیــت آن را داشــت  مزبــور بــا 
مناســبات و روابــط اجتماعــی را ســامان بخشــد. در همین 
رابطــه، جالب توجه اســت کــه در پیمــان مزبور از یك ســو، 
در جهت گیــرى جانبدارانــه از مظلوم، تفاوتــی در میان فرد 
غریبــه - کــه از ســرزمین هاى دیگر وارد شــهر مکه می شــد 
- با فــردى که خــود از اهالی شــهر مکه بــود، در نظــر گرفته 
نشــد. و نیــز از ســوى دیگــر، در جهت گیــرى ســتیزگرایانه 
کــه حــق مظلــوم را بایــد از ظالــم  باظالــم، تصریــح گردیــد 
بــاز ســتاند، چــه ظالــم، فــردى شــریف- از طبقه اشــراف و 

بزرگان- باشد، و چه فردى پست و فرومایه. 
بدیهی اســت کــه بــراى تحّقق مفــاد این پیمــان، ضرورت 
داشــت کــه ظلــم و ســتم مــورد نفــرت و انزجــار، و در برابــر، 
دادرســی بــه ســتمدیدگان مــورد اهتمام باشــد. ایــن امر به 
وضوح در روحیــه برگزارکنندگان این پیمان دیده می شــد. 
چنان کــه زبیــر بــن عبــد المطلــب در هنــگام انعقــاد ایــن 
پیمــان، چنین ســرود: »ما از ســتم بیزاریــم و از هــر ننگی بر 

کنار.«
کوتاه سخن آن که حلف الفضول با رویکردى ستم ستیزانه، 
در واقع به منظور تحقق عدالت اجتماعی انعقاد یافت، و در 
مراحلی از تاریخ اجتماعی عرب نیز توانست کارآمدِى خود را 
نمایان ســازد. در این میان، آنچه که بــر اهمیت این پیمان 
کمیت  ع این پیمان در شــرایطی بــود که با حا می افزود، وقو
گونــه ســازمانی  نظــام قبیلگــی- در عصــر جاهلیت-هیــچ 
وجــود نداشــت کــه از حقــوق و منافــع آحاد مــردم- بــه ویژه 

افراد غریبه -حمایت کند.    

مورخان مسلمان در 
تمجید از حادثه اى 

یخ  که در متِن تار
جاهلیت رخ داده 

بود، هرگونه درنگی 
را ناروا دانسته اند، 
چرا که از یك سو 
شخص حضرت 
محمد)ص( خود 

در این پیمان شرکت 
کرده و بعدها نیز آن را 
مورد تأیید قرار داده 
بود و از سوى دیگر، 

 
ً
پیمان یاد شده دقیقا

هماهنگ با راهبرد 
آیین مبین اسالم در 
پایی حق و یارى  بر
مظلومان بوده است
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     نمونه های تاریخی
ح حــال بــزرگان، اندوخته هــای فراوانی  تاریــخ اســالم و شــر
از مروت هــای فراموش نشــدنی بــه خاطــر دارد که هــر کدام 
درســی از »فتوت« اســت و تابلویی اســت که چشــم دل را به 
ســوی خــود جــذب می کنــد. در ایــن بخش بــه چنــد نمونه 

اشاره می شود: 

     »عفو عمومی« 
نمونه ای از بزرگواری و مروت و مــدارای پیامبر)ص(، حتی 
نسبت به دشمنان سرسخت خویش، اعالن »عفو عمومی« 
بود که نسبت به مردم مکه داشــت. در سال »فتح مکه« که 
مســلمانان پیروزمندانــه وارد مکه شــدند، با آن کــه مکیان، 
آن حضــرت و مســلمانان را بســیار آزرده بودنــد و چندیــن بار 
برای نابودی اســالم لشکرکشــی کرده بودند و خود مشرکان 
نیز خویش را مســتحّق هر گونه انتقام جویــی می دیدند، اما 
انتظار کرم و بزرگواری هم داشتند. رسول خدا)ص( همه را 
َلقاء« - بروید، آزادید -  بخشود. و با جمله »ِاذَهبوا فانُتُم الّطُ
همه را عفو کرد و آب عفو و گذشــت بر آتــش کینه ها ریخت. 
این گونــه برخــورد با دشــمن نیز نشــان روحیه واالی ایشــان 
بود. زندگی پیامبر)ص( و امامان)ع(، سرشــار از نمونه های 
واالیــی از رفتــار کریمانــه با دوســت و دشــمن اســت، از قبیل 

عفو از موضع قدرت و نیکی حتی به دشمن.

     امام علی)ع( در میدان نبرد خندق
رادمردی علی)ع( در تاریخ، نمونه اســت و نمونه هایش نیز 

برای این کــه ذهنیت آماده تری داشــته باشــیم، بــه کالمــی از حضرت امیــر)ع( در ایــن مورد 
ٌف 

ُ
ٍة َو َتَعّف

َ
ٍة، َو احتماٌل ِمْن غیــر ِذّل

َ
اســتناد می کنیم که فرمود: »َثالثٌة ُهّنَ اْلُمروَءُة: ُجوٌد َمــَع ِقّل

َعِن الَمســألة« مروت ســه چیز اســت: بذل و ســخاوت در عین تنگدســتی، تحمل و بردباری 
بدون ذلت و خــواری، عفاف ورزیدن از ســؤال و طلب. بــه قول صائب تبریزی: دســت طمع 

چو پیش کسی می کنی دراز/ پل بسته ای که بگذری از ابروی خویش
ح نکــردن نیازمنــدی بــا ایــن و آن نیز از  مســئله مناعــت طبــع، دوری از ســؤال و طلــب و طــر
خ نگــه می دارنــد و فقر و  نشــانه های تعالی روح اســت و آنــان که صــورت خود را با ســیلی ســر

تنگدستی خویش را به خاطر حفظ آبرو، با دیگران در میان نمی گذارند، از این گروهند.

هیچ جوانمردی جز 
علی  نیست

فتوت و جوانمردی در سیره معصومان

جواد محدثی

فتوت و جوانمردی، یکی از شـاخصه های »برخورد کریمانه« در معاشـرت های 
اجتماعـی اسـت. از آن جـا کـه ذکـر نمونه های عینـی در اخاق و رفتـار جوانمردان 
تأثیرگذارتـر اسـت، در ایـن مطلـب بـه چنـد نمونـه تاریخـی از رفتـار اولیـای دیـن 

اشـاره می شـود.
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فراوان. در جنــگ خندق، وقتی با رقیب شــجاعی همچون 
کت رســاند، چون  »عمرو بــن عبــدوّد« درافتــاد و او را بــه هال
خواهر »عمرو« کنار کشــته برادرش آمد و دیــد که زره قیمتی 
او بــر تنــش باقــی اســت، پرســید: قاتــل او کیســت؟ گفتنــد: 
علی بــن ابــی طالــب. آن گاه گفــت: او را همــاوردی بزرگوار و 
جوانمرد کشــته اســت. ســپس در ســوگ بــرادرش اشــعاری 
گر کشــنده عمرو، کسی جز »علی«  خواند، به این مضمون: ا
بود، همواره بر برادرم می گریســتم؛ ولی چه کنــم که قاتل او 

کسی است که از قتل او، عیب و عاری بر »عمرو« نیست.

وت امام علی)ع( با قاتل خود      مر
امیرالمؤمنین)ع( با آن که می دانســت قاتلــش »ابن ملجم« 
اســت، اما متعرض او نشــد و قصاص قبــل از جنایــت نکرد. 
مردانگی را به حدی رســاند که به فرزندش امام مجتبی)ع( 
کنــون در اختیار شماســت، بــا او مــدارا کنید و  فرمــود: او که ا
گر مــن از دنیــا رفتم، تنها یــك ضربت بــه او بزنید. و دســتور  ا
داد از شــیر و غذای خودش به او هم بدهنــد. این گونه حتی 
دشــمنان و اســیران را مورد محبــت و مروت قرار مــی داد. به 
قول شــهریار: بجــز از علی که گوید به پســر که قاتــل من، چو 
کنون، به اســیر کن مدارا. همیــن فتوت های  اســیر توســت ا
علی)ع( بود که او را ملقــب و مفتخر به »ال فتــی ااّل علی ...« 

ساخت.

وت      عاشورا، جلوه گاه مر
حماسه عاشــورا، سراســر درس کرامت و بزرگواری و جلوه ای 
از برخوردهای کریمانــه اهل بیت)ع( با دیگــران بود. وقتی 
ســپاه تشــنه حــّر آمدنــد و راه را بــر امــام)ع( بســتند، حســین 
بــن علــی)ع( دســتور داد همــه آن گــروه هــزار نفــری و حتــی 

اسب هایشان را هم سیراب کنند.
روز عاشــورا، همیــن حــّر بــن یزیــد، وقتــی تصمیــم گرفــت از 
ســپاه باطل جــدا شــود و بــه حســین بــن علــی)ع( بپیوندد، 
امــام او را پذیرفــت و خطــای گذشــته اش را نادیــده گرفت. 
حّر به آغــوش جوانمردی امــام حســین)ع( پنــاه آورد و توبه 
کرد، توبــه اش هم قبول شــد. حســین بن علی)ع( به ســپاه 
گر دین نداریــد، الاقل آزادمرد باشــید.« خود  کوفه فرمــود: »ا
او که روح بلنــد و خصلت جوانمردی داشــت، دشــمن را هم 
به داشــتن مردانگی و پرهیز از هجوم به زنــان و کودکان بی 

دفاع، فرا می خواند.
علمــدار رشــید و وفــادارش حضــرت ابوالفضــل)ع( نمونــه 
اعالی فتوت و جوانمــردی بود، به ویژه آن جا که لب تشــنه 
بــر فــرات وارد شــد و مشــك را از آب پــر کــرد و خواســت از آب 
ل آن بنوشــد کــه یاد تشــنگی امــام حســین)ع( و کودکان  زال
خیام، مانع از آن شد و به خود خطاب کرد: ای َنْفس! پس از 
حسین زنده نباشی! او و یارانش در آســتانه مرگ و شهادتند 
و تو می خواهی آب سرد بنوشی؟... آب را بر روی آب ریخت 
و لب تشــنه از فرات بیرون آمد و به شــهادت رســید. حضرت 
ابوالفضل، پهلوانی در میــدان فتوت و نــام آوری از دودمان 
غیرت و رادمــردی بود: مرّوت بین، جوانمــردی نگر، غیرت 

تماشا کن/ به دریا پا نهاد و خشك لب بیرون شد از دریا

     امام حسن)ع( و مرد شامی
کــه در اثــر تبلیغــات معاویــه، دشــمن اهــل  مــردی شــامی 
بیت)ع( بود، در مدینه امــام مجتبی)ع( را دید و شــروع کرد 
گویی و لعنت و... آن حضرت نیــز هیچ نمی گفت.  به ناســزا
ســخنانش کــه تمــام شــد حضــرت رو بــه او کــرد، ســالم داد 
گــر از مــا چیزی  و لبخنــد زد و فرمــود: گویــا غریــب هســتی! ا
گــر راهنمایــی بخواهــی، رهنمــون  بخواهــی می دهیــم، ا
گــر بخواهــی، بــارت را بــه مقصــد می رســانیم.  می شــویم، ا
را  تــو  برهنــه ای،  گــر  ا می کنیــم،  ســیرت  گرســنه ای،  گــر  ا
گــر رانده  گــر نیازمندی بی نیــازت می کنیم، ا می پوشــانیم، ا
گــر حاجتــی داری  شــده و بی پناهــی، پناهــت می دهیــم، ا
گــر به منــزل مــا بیایی، تــا وقتی کــه بخواهی  بــر می آوریم، ا

بروی، مهمانت می کنیم و...
مرد شــامی که این ســخنان را شــنید و ایــن برخــورد را دید، 
گریســت، و گفت: شــهادت می دهم که تو جانشــین خدا در 
زمینی. خدا داناتر اســت که رســالت خــود را کجا قــرار دهد. 
تو و پدرت در نظر من منفورترین اشــخاص بودید، اما اینك 
تو محبوب ترین فــرد در نظر منــی. آن گاه به خانــه امام)ع( 
رفــت و تا بود، مهمــان او بود و از دوســتداران اهــل بیت)ع( 

شد. 
این معجزه رفتار کریمانه است که حتی دشمن را به دوست 

تبدیل می کند.

     امام سجاد)ع( و جوانمردی
کــم  هشــام بــن اســماعیل، یکــی از دولتمــردان امــوی و حا
کــه در دوران حکومتــش ســتم های بســیار،  بــود  مدینــه 
به خصــوص بــر علویــان و بزرگ آنــان امــام ســجاد)ع( کرده 
کم جدید او را جلوی خانه  بود. وقتی عزل شد، به فرمان حا
»مروان حکم« نگه داشــته بودند که هرکس از او ستم دیده 

یا ناروا شنیده است، بیاید و تالفی کند.
شهید مطهری می نویسد: »خود هشام، بیش از همه نگران 
علی بن الحســین و علوّیون بود. بــا خود فکر می کــرد انتقام 
علی بن الحســین در مقابل آن همه ســتم ها و ســّب و لعن ها 
نســبت به پدران بزرگوارش کمتر از کشتن نخواهد بود. ولی 
از آن طــرف، امام به علویــون فرمود: خوی ما بر این نیســت 
که بــه افتــاده، لگد بزنیــم و از دشــمن، پس از آن کــه ضعیف 
شــد انتقام بگیریم. بلکه برعکــس، اخالق ما این اســت که 

به افتادگان کمك و مساعدت کنیم.
هنگامی که امام بــا جمعیت انبــوه علّویین به طرف هشــام 
بــن اســماعیل می آمــد، رنــگ در چهــره وی باقی نمانــد. هر 
لحظــه انتظار مــرگ را می کشــید. ولــی برخالف انتظــار وی، 
امام طبــق معمــول که مســلمانی بــه مســلمانی می رســد، با 
صدای بلنــد فرمود: »الســالم علیکم« و بــا او مصافحه کرد و 
گر کمکی از من ســاخته  بر حال او ترحم کــرده، به او فرمود: ا
اســت، حاضرم. بعد از این جریان، مردم مدینه هم شماتت 

به او را موقوف کردند.«
ســخن از جوانمــردی و رفتــار کریمانــه با دوســت و دشــمن، 
به ویژه در سیره پیشــوایان مکتبی و اصحاب آنان دامنه ای 

وسیع دارد.  

امیرالمؤمنین)ع( با 
آن که می دانست 

قاتلش »ابن ملجم« 
است، اما متعرض 
او نشد. مردانگی 

را به حدی رساند 
که به فرزندش امام 

مجتبی)ع( فرمود: او 
که اکنون در اختیار 

شماست، با او مدارا 
کنید. این گونه حتی 
دشمنان و اسیران را 

مورد محبت و مروت 
قرار می داد. همین 

فتوت های علی)ع( 
بود که او را ملقب و 

مفتخر به »ال فتی االّ 
علی ...« ساخت
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عـده ای از ناجوانمـردان کـه از سـیر و سـلوک و سـیرت و صفـات جوانمـردان عیـار 
بی خبـر و بی بهـره بودنـد، بـه اتـکای زور بـازو و فراگیـری مقـدار اندکی از شـیوه ها 
و فنـون رزمـی عیـاران و کاربـرد سـاح بـه روش آنـان در کسـوت عیـاران و بـه نـام 
جوانمـردان، دسـت بـه اعمـال شـنیع و خـاف جوانمردان راسـتین می زدنـد. آنان بـا راهزنی 
از قافله هـا و بـه خدمـت درآمـدن در دسـتگاه امـرا و حـکام بـه نـام عیـاران، جنایـت و تجـاوز و 

ناامنـی فـراوان انجـام می دادنـد. 

بیت المال اسالم دریافت دارند و در غزوه ها و جهادها و حفظ 
شــهر از مهاجمــات دشــمنان و دزدان بــه وظیفــه ملــی خــود 
عمل کننــد. گاهی کــه دولــت در ادای حــق و حقــوق آنان به 
سبب ظالم بودن خلیفه یا عامل تعلل کند، ملوکان و عیاران 
محقند حق خود را از مردم ثروتمند طلب کنند یا در ســر راه ها 
از مال تاجران خمس گرفته، قبض رســید بابت حقوق عقب 
افتــاده ملــی خــود بــه آنــان بســپارند. این امــر موجــب فراهم 
شــدن فرصتی برای سوءاســتفاده طراران )عیاران به افرادی 
که به نام آنــان مرتکــب اعمال خــالف جوانمردان می شــدند 
به کنایه و تمسخر طیار می گفتند( و همچنین تسویه حساب 
شــخصی امرا از یکدیگر یا زیر آب کردن ســر اعیان و متنفذان 
و مخالفــان با قتــل یا دزدیــدن اموال ایــن افراد می شــد و این 

اعمال به نام جوانمردان عیار انجام می گرفت.
ع موجــب نوعــی تبلیــغ بــرای ســرکوب عیــاران  ایــن موضــو
راستین در اذهان عامه مردم می شــد تا زمینه را برای تاخت و 

تاز خود به وسیله این مزدوران طرار فراهم کنند.
چــون جوانمــردی و عیــاری، خطــری بــزرگ بــرای جامعــه 
ثروتمنــدان و ظالمــان و به خصــوص خلفا شــده بــود، در این 
بیــن عــده ای از طــراران، کســوت و نــام عیــاری را وســیله ای 
برای راهزنی و سوءاستفاده خود قرار دادند. حتی در پایتخت 
جهــان اســالم یعنــی بغــداد ایــن افــراد اعمــال نفــوذ کــرده بــا 
دســته بندی ها به انــواع تعــدی و خیانــت دســت می یازیدند 
و جــان و مــال بغدادیــان در دســت طــراران بازیچــه ای بیش 
نبــود و حــکام و امــرا توســط ایــن افــراد، مردمــان معتــرض و 
رقبای خود را درآشــفته بازاری که با نقشه قبلی خود به وجود 
آورده بودنــد، از میان می بردند یا از همیــن افراد در محافظت 
گارد محافــظ اســتفاده  از خویــش بــه صــورت نگهبــان یــا 

می کردند.

وضع اقتصادی کشورهای اســالمی به دلیل مالیات های سنگینی که از طرف دستگاه خالفت 
وضع شــده بود و همچنین مالیات هــای مضاعفی که از ســوی عامالن، عالوه بــر مالیات های 
معمول بر گرده فقرا و محرومان جوامع مســلمان، به خصوص ایرانیان تحمیل می شد، سبب 
ج، به نام و کســوت  شــد آنان در شــهرها و در کســوت تصــوف بــه دریوز گــی پرداخته یــا در خــار

جوانمردان عیار راهزنی کنند.
اصول و قانونی در میان عیاران راســتین وجود داشــت که با تکیه بر آن و با صالحدید و دســتور 
پیر عیار، آن هم تحت شــرایط خاصی، مالیات هــای مضاعفی که به زور و ناحق توســط عمال 
کثرًا شبانه از سوی  حکومتی از فقرا گرفته می شد، با نقشــه و شــگردهای رزمی در عملیاتی که ا
عیــاران صــورت می گرفــت، بازســتانده و بین فقرا تقســیم شــود یــا مقــداری از این امــوال که از 
سوی شحنگان و شــبروان حکومتی از کسی به زور گرفته می شد، از ســوی جوانمردان عیار به 

مالباختگان باز پس داده می شد.
در این بیــن، گاهی عــده ای از ســپاهیان و مأمــوران حکومتی که به ســاز و برگ جنگــی تجهیز 
بودند و دســتگاه خالفت حقوق آنان را به تعویق می انداخت، در کســوت و به نــام جوانمردان 
عیار دســت به غارت و نهــب اموال مخــدوم خود یــا متنفذان شــهر یــا کاروان هــا زده، در میان 
عوام ایــن عمل را به نــام عیاران قلمــداد می کردنــد و به تبعیــت از این اعمال دســتگاه خالفت 
نیز خــالف ایــن مطالــب را بــه مخیلــه خــود راه نــداده، کوس ایــن قبیــل اعمال زشــت بــه نام 

جوانمردان عیار نواخته می شد.
ملک الشــعرای بهار در این باره می نویســد: اســاس اجتماعی عیارپیشــگان و مملــوکان عرب و 
ســالوکان ایرانــی که همــه از طبقه ســوم و مــردم فقیــر بوده انــد، در آن بود کــه حقوق خــود را از 

 هوشنگ  شکری

عیاران واقعی چه   
کسانی بودند؟  



اندیشه

39 آذر    139۷  |     مشاره         38

صبــاح ابراهیم ســعید الشــیخی در کتــاب »اصنــاف« در عصر 
عباسی می نویســد: از ســوی دیگر فتوت میان دنیادوستان و 
مشــتاقان لهو و لذت نیز منتشر شــد. در آغاز قرن دوم هجری 
گروهــی از اهل فتــوت را می بینیم کــه برای لهو و غنا و شــراب 
گرد هم می آینــد و در پایان همین قرن، فتــوت به تدریج مورد 
اقبــال گروهی معــروف به شــاطران و عیاران قــرار می گیرد که 
فعالیت آن ها برای نخستین بار هنگام محاصره بغداد )197 
ـ 196 هجــری قمــری( از طــرف لشــکری کــه مأمــون گســیل 
داشــته بــود، ظاهــر شــد و بــار دیگــر در محاصــره بغــداد )251 
هجــری قمــری( بــه صــورت گروه هــای بزرگ مســلح آشــکار 
شــد. به نظر می رســد جنبش آن هــا در جهت مقابلــه با حکام 
و توانگران بوده و انگیزه آنان در تمایــل به افراط کاری وضع 
شده اقتصادی آن ها بود که میل به انتقام جویی از متنعمان 

را در آنان برمی انگیخت. 
کثــرًا وابســته بــه ایــن امــرا یا دســتگاه عباســی  مورخــان کــه ا
بودنــد، اعمــال و شــنایع ایــن طــراران را بــه نــام جوانمــردان 
عیــار در تواریــخ خــود ضبــط کردند، بــه ایــن ترتیــب مرتکب 
خیانتی بزرگ به این مردان می شده اند. دکتر محمدابراهیم 
باستانی پاریزی در کتاب »یعقوب لیث« می نویسد: برخالف 
آنچــه در بعضــی تواریــخ اشــاره شــد، ایــن عیــاران مردمــان 
ک و راهزن نبودنــد، بلکه تشــکیالت دقیــق و پنهانی  خطرنــا
کار و وفــادار  گــردآوری جوانــان غیــور، فــدا کــه بــا  داشــته اند 

جلوی بسیاری از مظالم را می گرفتند.
عیــاران راســتین خدمــات بی شــماری بــه ایــن مــرز و بــوم 
نموده و بــزرگان علــم، فلســفه، حکمت، شــعر و عرفــان نیز از 
عیاران راســتین به نیکی یــاد کرده و تا حــدودی حقیقت این 
جوانمــردان را در آثــار قلمــی خــود حفــظ و حراســت کرده اند. 
دربــاره اخــالق فتــوت و آییــن جوانمــردی، پژوهش گــران و 
نوشــته اند.  متعــددی  کتاب هــای  و  مقاله هــا  نویســندگان 
از ایــن رویکــرد اخالقــی در متن هــای صوفیانــه هــم چــون 
»رســاله قشــیریه«، »کشــف المحجــوب«، »اســرارالتوحید«، 
»تذکــرة االولیــاء« و از همــه بیشــتر در »طبقــات الصوفیــه« 
دانشــمندان  اســت.  رفتــه  ســخن  ســلمی  ابوعبدالرحمــن 
از جذبه هــای اخالقــی  نیــز، متأثــر  و پژوهش گــران معاصــر 
اجتماعــی جوانمــردان و اهل فتــوت، تحقیقات ارزشــمندی 
را ارائــه نمــوده، هرکــدام ایــن رویکــرد عرفانــی را از منظرهــا و 

زوایای مختلفی بررسی و ارزیابی کرده اند.
فتــّوت در لغــت بــه معنــای جوانمــردی و ســخاوت همــراه با 
بزرگــواری و بزرگ منشــی اســت، امــا در اصطــالح، جریانــی 
اجتماعی اســت که دارای شرایط، مراســم و آداب مخصوص 
بــوده و اهــداف خیرخواهانه انســانی را تــوأم بــا خدمتگزارِی 

صادقانه به فرد و جامعه دنبال می کرده است.
فتّوت در آثــار ادبــی و صوفیانه ای کــه به زبان های فارســی و 
عربی و ترکی به نظم یا نثر به وجود آمده تأثیر زیادی گذاشته 
و فهم بســیاری از بخش هــا و مطالب ایــن آثار جز با شــناخت 
نهضــت فتــّوت و آشــنایی بــا مصطلحــات و مقاصــد فتیــان 

ممکن نیست.
به عقیده خاورشــناس آلمانــی، »فراتنز تیشــنر«، زوال نهایی 
»فتّوِت اصنافی« به علت توســعه اقتصاد مغرب زمین و ورود 

اجناس و مصنوعات اروپایی به ممالک اسالمی اســت که در قرن گذشته )سیزدهم هجری/ 
نوزدهم میالدی( صورت پذیرفته است، همچنین دیگر تشکیالت دولتی از اهمیت این گروه 
کاسته اســت )مثاًل تشــکیالت قشــون و ژاندارمری و نظارت دقیق دولت ها بر افعال گروه های 
مختلف و غیــره به کمک پلیس(. شــکی نیســت کــه عوامــل مذکــور در تضعیف بنیــه اخالقی 
مســلمانان و بعضی از تشــکیالت آنــان تأثیر داشــته و فتــّوت هم از ایــن عوامل صدمــه خورده 
اســت. ولی این امر را تنها معلــول تحوالت اقتصــادی و اجتماعــی نمی توان دانســت و عوامل 

متعدد دیگر نیز در این مورد دخالت داشته است که به بعضی از آن ها قباًل اشاره کردیم.
نزدیک تریــن تشــکیالت فتــّوت در روزگار مــا فتیــان یــا داش مشــدی های تهرانــی هســتند. 
فعالیت هــای نیکوکارانه ایــن داش مشــدی ها در ایران تــا اوایل قــرن پیش به صــورت مرتب 
ادامه داشــته اســت. مســتوفی که خود در 1255ش متولد شــده، درباره موقعیت ایــن گروه در 

دوره ناصرالدین شاه قاجار بر طبق مشاهدات خود، گزارش مبسوطی نگاشته است.  

......
عیاران،  مردمان خطرناک و راهزن نبودند، بلکه تشکیالت 

دقیق و پنهانی داشته اند که با گردآوری جوانان غیور، 
فداکار و وفادار جلوی بسیاری از مظالم را می گرفتند. 
عیاران راستین خدمات بی شماری به این مرز و بوم 

نموده و بزرگان علم، فلسفه، حکمت، شعر و عرفان نیز از 
عیاران راستین به نیکی یاد کرده و تا حدودی حقیقت این 

جوانمردان را در آثار قلمی خود حفظ و حراست کرده اند
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ایـن طریقـه هنـوز  ایـران و ماهیـت  یـا مذهـب جوانمـردی در  پیدایـش طریقـه 
به درستی شناخته نشده است. قدیم ترین اسنادی که در اختیار داریم، مربوط 
بـه قـرن سـوم هجـری اسـت. می دانیـم کـه در ایـن قـرن، در شـهرهای خراسـان، 
گروه هایـی بودنـد کـه »جوانمـرد« یـا »جوامـرد« خوانـده می شـدند. جوانمـردان در میـان 
کسـبه و عّیـاران بودنـد و از زاهـدان و ُقّرایـان و مؤمنـان خشـک ظاهـری متمایـز بودنـد. ایـن 
مطلـب را در داسـتان هایی کـه دربـارۀ جوانمـردان در کتاب هـای صوفیـان نقـل شـده اسـت، 
می توان ماحظه کرد. نخستین آثاری که دربارۀ جوانمردی و تعریف آن نوشته شده، به 
زبان عربی بوده است. در این کتاب ها و همچنین گاهی در کتاب های پارسی ای که در قرن 
پنجـم و بعـد از آن نوشـته شـده اسـت، از معـادل عربـی جوانمـردی یعنـی »فتوت« اسـتفاده 
شـده اسـت؛ ولی به درسـتی معلوم نیسـت که طریقه و مذهبی که جوانمردان در قرن های 
دوم و سوم در شهرهای خراسان یا شهرهای دیگر ایران داشتند، ابتدا جوانمردی خوانده 
می شـده اسـت یـا فتـوت؛ ولـی زبانـی کـه جوانمـردان ایرانـی بـدان تکلـم می کردند، پارسـی 
بـوده و آنچـه در بـاب جوانمـردی گفته اند و تعریف هایی که کرده اند، به زبان پارسـی بوده 

است. این مطالب بعدًا به عربی ترجمه شده و در کتاب های صوفیان ثبت شده است.

قدیم تریــن جملــۀ پارســی در تعریــف جوانمــردی از یکــی از 
جوانمردان نشــاپور در قرن ســوم اســت، به نام نوح عّیــار. نوح 
گرچــه عیــار بــوده، ولــی در عیــن حــال جوانمــرد هم شــناخته  ا
شــده اســت. ظاهرًا عیاری و جوانمردی در قدیم بــا هم مرتبط 
بوده اند. تعریفی که نــوح از جوانمــردی کرده اســت، در کتابی 
ج شــده که نه مؤلف شــناخته شــده اســت و نه عنوان  عربی در
گزیر  کتاب. این تعریف بر اساس 6 حرف کلمۀ جوامرد است و نا
باید به پارسی نقل شــود: »قال نوح بالفارسیه: جوامردی شش 
چیز است: جیم از جود است و واو از وفاست و الف از امانت است 
و میــم از مروت اســت و را از رحمت اســت و دال از دیانت اســت. 
هرکــس کــه ایــن چیزهــا در صحبــت نــدارد، او را از جوامــردی 

نصیب نیست.«
روایت دوم از کتــاب »روضه الفریقین« ابوالرجاء خمرکی اســت: 
»در نشــاپور خواجه ای بوده اســت او را نوح عّیار گفته اند. یکی 
از جمله پیران او را بدید، گفت: ای نوح، جوانمردی چیســت؟ 
گفت: ای شیخ، از جوانمردی ما می پرسی یا از جوانمردی اهل 
طریقت؟ پیر گفت: من خود ندانسته ام که جوانمردی دو قسم 

است. هر دو قسم بگوی.
قــال: جوانمــردی ما که دســت از آســتین قبا بیــرون داریــم، آن 
اســت که هر چــه گوییــم کــه بکنیــم، بکنیم و هــر چــه گوییم 
ک بــود. فاّما جوانمردی آن ها  گرچه بیم هال نکنیم، نکنیم، و ا
که ســر از گریبان مرقع برآورده اند: هر چه به خاطر ایشان بگذرد 

که از آن شرم دارند به قیامت، نکنند.«
روایــت فــوق را یکــی از نویســندگان مــروی کــه اصاًل اهــل چاچ 
)تاشکند کنونی( بوده، نقل کرده است. اتفاقًا تعریف دیگری از 

جود و وفا و دیانت
نگاهی به تعریف های جوانمردی در ادبیات پارسی

دکتر نصراهلل  پورجوادی
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جوانمردی به زبان پارسی از یکی از مشایخ قدیم شهر تاشکند، 
به نام ابوبکــر الشاشــی، در کتابــی عربی هم نقل شــده اســت. 
ایــن کتــاب »روضــه  المریدین اســت کــه به قلــم نویســنده ای 
همدانی به نام ابــن یزدانیار همدانی )ف. 472( نوشــته شــده 
اســت. روضه  المریدین یکی از کتاب های جامع صوفیه در بارۀ 
علم تصوف اســت، شــبیه کتاب های »المع ســراج« و »تهذیب 
خرگوشی« و »رسالۀ قشیریه«. در این کتاب مانند رسالۀ قشیریه 
بابی دربارۀ فتوت نوشــته شــده اســت و با وجود این که سراســر 
کتاب به عربی اســت، ولی فقط دو تعریف به پارســی از دو تن از 
مشایخ قدیم پشت ســر هم در باب فتوت نقل شده است: یکی 
ابوعمــرو بیکنــدی بخــاری و دیگــری از ابوبکــر چاچــی: »قــال 
ابوعمرو البیکنــدی بالفارســیه: جوانمردی ســه چیز اســت: بار 
کشیدن بی نالیدن، و فریاد رسیدن بی منت، و مهر داشتن بی 

مهر جستن.«
ایــن ســه چیــز را تک تــک شــاید در تعریف هــای دیگــران هــم 
مشــاهده کنیــم؛ مثــاًل در مــورد بارکشــیدن از قــول جنیــد نقــل 
کرده اند که فتــوت را به احتمــال زلل االخــوان تعریف کــرد. یا از 
قول یکی دیگر مشــایخ نقل کرده اند که مــروت را به ترک منت 
تعریف کــرد؛ اما کنــار هم قرار دادن این ســه خصلــت )تحمل و 
ایثــار و مهربانی(، بــدون انتظــار و توقع عوض و پــاداش چیزی 
بوده اســت که ابن  یزدانیار نمی خواســته با ترجمۀ آن از دســت 
بدهد. جمله دگر از ابوبکر چاچی فقط دو کلمه اســت: »و ســئل 

کی.« ابوبکر الشاشی عن الفتوه: فقال: راستی و پا
مؤلف می توانســت ایــن دو کلمه را بــه صدق و طهــارت ترجمه 
کنــد، ولی ایــن کار را نکــرده اســت. شــاید در دو کلمه »راســتی و 
کی« لطفــی می دیــده اســت کــه در معادل هــای عربــی آن ها  پا
نمی دیده اســت. شــاید هم این دو کلمــه را به همیــن صورت از 
یکی از مشــایخ خود شــنیده اســت و به احترام وی می خواســته 

است آن را عینًا نقل کند.
جوانمردی به نظر می رســد کــه یکی از مفاهیــم اجتماعی بوده 
است که در جامعۀ پارسی گوی ایرانی بر سر زبان ها بوده است. 
یکی از آرمان هــای اخالقی بوده کــه عموم مــردم، به خصوص 
کســبه و صاحبان حرفه ها ســعی می کردند خود را بــه اصول آن 
پای بنــد نشــان دهنــد. پیــران اهــل طریقت بــه اصــول و آداب 
آن عمــل می کردنــد و در مجالس ســعی می کردنــد آن را توضیح 
دهند. داســتان هایی هســت کــه وقتی شــیخی به شــیخ دیگر 
می رســید، یکــی از ســؤال هایی کــه از او می کــرد، ایــن بــود کــه 
جوانمــردی یــا فتــوت چیســت. همیــن ســؤال و جــواب میــان 

ابوحفص حداد و جنید در بغداد رد و بدل شد.
خواجــه عبــداهلل انصــاری کــه در مجالــس خــود دربــارۀ همــۀ 
موضوعات تصوف توضیح می داد، تعریف هایی هم از مشایخ 
بنام نقل کــرده اســت. ایــن تعریف هــا را در »طبقات الصوفیه« 
می تــوان مالحظــه کــرد. از جنیــد می پرســند فتــوت چیســت: 
می گویــد: »انصــاف دادن و انصــاف طلــب نکــردن.« از ابوبکــر 
شبلی و ابوالعباس دینوری و ابوالقاســم رازی هم تعریف هایی 
نقل کرده است و همه به عربی اســت. گویا از روی کتابی آن ها 
گهان تعریفی هم از خودش می آورد  را می خوانده اســت؛ ولی نا
و این بــار البته به زبان خــودش و مردم هرات، یعنی به فارســی 
دری و با لهجۀ هروی. همیــن تعرف را در کتــاب »صد میدان« 

هم آورده است؛ تعریفی که به طور شــفاهی برای مریدان کرده 
اســت، تعریــف فتــوت اســت: »فتــوت بــه جوامــردی و آزادگی 

زیستن است.«
در این جــا جوانمــردی به عنــوان ترجمــۀ فتــوت بــه کار نرفته 
اســت. فتوت صفتی اســت که ســالک باید بدان متصف شــود 
و این صفت در واقع زیســتن اســت بــه نوعی خاص، زیســتن از 
روی جوانمــردی و از روی آزادگی. ســالکی کــه می خواهد اهل 
فتوت باشــد، باید آزاده باشــد. از هر چــه رنگ تعلق پذیــرد آزاد 

باشد.
انصاری سپس فتوت را به سه قســم تقسیم می کند، کاری که 
در مورد احوال و مقامــات دیگر هم کرده اســت. از نظر او فتوت 
دارای سه روی است: رویی به حق دارد و رویی به خلق و رویی 
به خــود؛ به لهجۀ هــروی: فتــوت »وا حــق و وا خلــق و وا خود« 
ح می دهد. در هر  است. انصاری سپس این وجوه سه گانه را شر
سه وجه حالت سلبی دیده می شود. سالک باید خدا را به خاطر 
خدا بپرســتد و توقــع پاداش نداشــته باشــد. بایــد »بــه توانایی 
خود در بندگــی بکوشــی و آن را پــاداش و جــزا نجویــی و از خود 
بنپسندی.« این در واقع یکی از اصول مذهب محبت یا عشق 
است. کسی که عاشــقانه حق تعالی را دوســت دارد، نه از ترس 
جهنم او را می پرســتد و نه از شوق بهشــت. به عبادت و اعمال 
خود نیز غّره نمی شــود. توصیۀ مشــایخ به مریدان همواره این 
بود که خودپسند نمی باید بود. »فال ُتزّکوا أنُفسکم« حکم قرآن 
اســت. شــیطان بود که خودپســند بود و خودپســندان پیروان 
شــیطان اند. انصاری در واقع یکی از دستورات عملی تصوف را 

به عنوان یکی از اصول جوانمردی معرفی می کند.
دومیــن وجــه، فتوت بــا خلق اســت. جوانمرد کســی اســت که 
مردم را بــه عیبی کــه در آن ها می بینــد و خودش هــم آن عیب 
را دارد، متهــم نکنــد. ســخن انصــاری در ایــن مــورد مبهــم 
اســت. در »صدمیــدان« بدین عبــارت اســت: »قســم خلق آن 
اســت که ایشــان را بــه عیبی کــه از خــود دانــی، نیفگنــی« و در 
»طبقات الصوفیــه« بدین عبارت: »)فتوت( واخلق )آن اســت 
که( به عیب کــه از خود دانــی، بنیفگنی.« در صدمیــدان برای 

این وجه از فتوت سه نشان هم در نظر می گیرد:
گر گمــان می کنی  1. آنچــه از ایشــان ندانی، ظن نبــری )یعنی ا
عیبی در آن ها هســت ولــی دربــارۀ آن مطمئن نیســتی، فکر بد 
گر هم عیبــی واقعًا  نکنی(، 2. »آنچــه دانی، بپوشــانی )یعنی ا
در آن هــا هســت و تــو می دانــی، بــه روی خــودت نیــاوری و آن 
را بپوشــانی(، 3. مؤمنــان را شــفیع باشــی. امــا در طبقــات این 
ح می دهــد: »)دیگــران را( بــر خود فضل  نشــانه ها را چنین شــر
دهی، و برادران خود را به از آن خواهی که خود را و عیب ایشان 

را عذر و تأویل جویی و جرم به سوی خود افگنی.«
ســومین وجه از فتوت که به طرف خود شخص است، عبارت 
از آن اســت که »تســویل نفــس خــود و آرایــش وی بنپذیری.« 
نفس، انســان را فریــب می دهــد و او را گمراه می کنــد. جوانمرد 
کســی اســت که فریب نفس خــود را نخــورد. در صد میــدان نیز 
همیــن تعریــف از وجه ســوم فتــوت شــده و در بارۀ نشــانه های 
ســه گانه آن می گوید: »1. بازجســتن به عیب خویش مشــغول 
باشــی و عیب خویــش بــد داری، و 2. شــکر نعمت ســتر بر خود 

بینی، و 3. از ترس نیاسایی.«   

جوانمردی به نظر 
می رسد که یکی از 
مفاهیم اجتماعی 
بوده است که در 

جامعۀ پارسی گوی 
ایرانی بر سر زبان ها 
بوده است. یکی از 
آرمان های اخالقی 

بوده که عموم مردم، 
به خصوص کسبه 

و صاحبان حرفه ها 
سعی می کردند 

خود را به اصول آن 
پای بند نشان دهند
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در یادداشت حاضر، فرض بر این تعریف از نهادهای مدنی است که در فضای 
میـان دو مـکان بـه وجـود می آینـد و مـکان سـوم متمایـزی را تشـکیل می دهنـد. 
درصـدد  افـراد  مـکان  ایـن  در  اسـت.  خانـواده  و  خصوصـی  مـکان  اول،  مـکان 
نگهـداری شـخصی وخانوادگـی خـود هسـتند. مکان دوم مـکان دولت اسـت. اما نهادهای 
مدنـی، مـکان سـومی از فعالیت هـای داوطلبانـه درون جـوش در اجتمـاع پدیـد می آورنـد و 
سـفارش اجتماعـی خـود را از متـن جامعـه می گیرنـد و البته تمایزهای خـاص خـود را دارند. 
یعنی متمایز از سازمان های کسب وکار هستند چون هدف اصلی آن ها بیشینه کردن سود 
شـخصی نیسـت. هرچنـد ممکـن اسـت بـرای انجـام فعالیت هـای مدنـی بـه فعالیت هـای 
اقتصـادی نیـز بـه قصـد تقویـت بنیـه مدنی خـود بـدون اهـداف انتفاعی خصوصی دسـت 

بزنند.

نهادهای مدنی از بنگاه های کســب وکار متمایزنــد و حتی به 
معنای اخص کلمه، غیر از نهادهای صنفــی و حرفه ای و مثاًل 
کارگری و ســندیکایی هســتند، هرچند کــه از حقــوق و هویت 
اصناف و حرفه هــا دفاع می کننــد. در این جــا بایــد از یك تمایز 
مهم دیگر نهادهای مدنی ذکری بکنیم و آن این که نهادهای 
مدنــی »مــردم نهاد« انــد ولــی تــوده وار نیســتند و بــا وضعیــت 
کنــده ای از  تــوده وار فــرق دارنــد. این که مــردم گالیه هــای پرا
کســی و این جــا و آن جــا از امور  امــور دارنــد و در میهمانی ها و تا
عمومی شــکایت می کنند یا هنگام دیدن زن کولــی و کودکان 
خیابان از ســر عاطفــه کمکی بــه آن هــا می کنند و در زمســتان 
گربــه ای را بــه پارکینــگ خــود می آورنــد و گــرم می کننــد و غذا 
می دهند. این ها همه با ارزش اســت، اما در سطوحی پایین تر 
از نهادهــای مدنــی هســتند. تنهــا بــا وجــود نهادهــای مدنی 
اســت که این فضیلت های مدنی، ســازمان اجتماعی درون زا 
می یابند. مهم تریــن ویژگی نهادهــای مدنی، نقــش آن ها در 
ســازمان یابی درون زا و دموکراتیــك اجتماعــی از متــن جامعه 

است. جامعه مدنی غیر از جامعه توده وار است.
کنــون برمی گردیــم بــه موضــوع بحــث حاضــر کــه اخــالق در  ا
نهادهای مذهبی اســت. نخســت بایــد بگویــم کــه نهادها را 
به تعبیــر گورویــچ نباید شــیء وار ببینیــم و در آن هــا ذات انگار 
باشــیم. نهادها در واقع حالت ســاخت یافته ای از شــیوه های 
فکر، احســاس، اعمــال و اخالقیات ما هســتند. مثــاًل خانواده 
به همیــن صــورت نهــاد می شــود. وقتــی معانــی و هنجارها و 
اعمــال و خلقیاتــی در ما مــدام تکرار می شــوند و پایــداری پیدا 
می کنند، در نتیجه تبلور و تشکل و ساخت اجتماعی می یابند 
و نهاد می شــوند. پــس نهادهای مدنــی از روحیــات اجتماعی 
و فضایــل مدنــی و اخالقیــات مدنــی مــا نشــأت می گیرنــد و 
ســاخت مند می شــوند. حال به بحث اصلی، یعنــی اخالق در 

شنیدن صدای دیگران
اخالق در نهادهای مدنی با نگاهی به سنت های 

جوانمردی در ایران

مقصود فراست خواه

     نهادهای مدنی
نهادهای مدنی جریانی اصلی را در جامعه تشکیل می دهند که با خیلی از جریان های دیگر تمایز 
دارند؛ مثاًل از سازمان های دولتی وظیفه گرا متمایزند. از احزاب به معنای اخص کلمه متمایزند 
چــون درصــدد جایگزینــی قــدرت نیســتند، هرچنــد برحســب مأموریــت درون زای اجتماعــی، 
نهادهای مدنی نیز مطالباتی از دولت دارند، نقد و تأثیرگذاری بر دولت و سیاست گذاری عمومی 

و همکاری ها و تعامالتی با دولت دارند.
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نهادهای مدنــی بپــردازم. به یك جهــت دو سرمشــق اخالقی 
متمایــز در خاســتگاه ها و پایه هــای اخــالق پویــش مدنــی بــه 
نظرم می رسد؛ سرمشق نخســت »فردگرایانه« و سرمشق دوم 

»دیگردوستانه« است.

     سرمشق فردگرایانه
در سرمشــق »فردگرایانــه«، اخــالق مدنــی ادامــه لذت هــا و 
خوشــی های فردی اســت. افــراد در زندگــی دنبــال لذت های 
شخصی هستند. وقتی قدری در این جهت تامین می شوند، 
به کیفیت زندگی، به روابط دوســتی و اجتماعی احساس نیاز 
پیدا می کنند و شادی های توسعه یافته ای را دنبال می کنند و 
آن را در کیفیت گذران اوقات فراغت و در مشارکت های مدنی 

و مشغولیت های توسعه یافته جستجو می کنند.

     سرمشق دیگردوستانه
امــا در سرمشــق »دیگردوســتانه«، اخــالق مدنــی ادامه خطی 
لذت هــا و شــادی های فــردی مــا نیســت، بلکــه بــه تعبیــر 
لوینــاس شــنیدن صــدای دیگــری اســت؛ خصوصــًا صــدای 
فراموش شــدگان اجتماعی و صدای محذوفــان عالم. اخالق 
مدنی در این سرمشــق، اخالق در غم انســان نشســتن اســت. 
اخــالق مدنــی مبتنــی بــر غمخــواری بشــر، حــس مســئولیت 
اجتماعــی، فهــم در هم تنیدگــی سرنوشــت مشــترك جمعــی، 
عدالت خواهی آن ســوی پــرده بی خبــری، از خود گذشــتگی، 
کمــك بــه ســازمان یابی اجتماعــی بــرای مصونیــت جامعــه، 
دغدغه رفاه اجتماعی و آســایش خالیق اســت. سرمشــق اول 
غ البــال فــردی از طریــق  مبتنــی بــر خودشــکوفایی نســبتًا فار
مشــارکت مدنی اســت، اما سرمشــق دوم مبتنی بر خودیابی و 
خودبازآفرینــی پرمخاطره در اثنــای همدردی بــا رنج دیدگان 
اســت. اولــی لــذت را اســتعال می دهــد، ولــی دومــی با رنــج نیز 
آشناســت. اصواًل اخــالق در سرمشــق اول به تعبیــر اریك  فروم 
کیــد دارد به جای »انســان بر ضد  بر »انســان برای خویش« تأ
خویش« اما اخالق در سرمشــق دوم از »انســان برای خویش« 

هم فراتر می رود و »انسان در غم انسان« را می خواهد. 
البته منظور من از این دوتایی به معنای آن نیســت که ســیاه 
و ســفید کنــم و خصوصــًا نمی خواهــم یکــی را نفــی و دیگــری 
را اثبات کنم. باید گذاشــت هر دو سرمشــق، آثار خود را نشــان 
دهند. چون انتخاب هر یك از این دو سرمشــق برای کوشش 
مدنی قــدری هم موکــول به تفاوت هــای فردی ماســت، باید 
بپذیریم که روحیات متفاوت اند، ســطوح عالیق و توانایی ها 
متفاوت انــد و اصــواًل وجــود دو سرمشــق اخالقــی در کوشــش 
مدنی ریشه در تنوعات کثیر بشری دارد. از همه مهم تر چه بسا 
کســانی ابتدا بــا سرمشــق اول وارد تمرین های مدنی بشــوند، 
ولی بعــد پخته تر برســند و در ســطح باالتــری از بلوغ انســانی، 
سرمشــق دوم را نیز عمیقــًا تجربه کننــد. اما بایــد وزن هرکدام 
از ایــن دو سرمشــقی را که متمایز ســاختم بــه درســتی ارزیابی 
کرد؛ مثاًل مزیت سرمشــق اول این اســت که عمومی تر اســت و 
با توانایی های حد متوســط همگان مناســب تر می نماید. اما 
مزیت سرمشق دوم در کمیابی اوســت. ارزش آن به این است 
که بســیار اندك اند آن ها که حاضرند برای رفاه و رهایی عموم 

هزینه بدهند. خصوصًا برای جوامعی مثل ایران که همیشــه 
با مخاطرات درگیر بوده است، این نوع از کوشش های مدنی 

ارزش باالتری دارند.

     نخستین غیرت های شهری مدنی
مــدل نخســت اخــالق مدنــی و نهادهــای مدنــی، سرمشــق 
مشــارکت اســت، امــا دومــی، مــدل مقاومــت اســت. در ایران 
ج، احتمــال خــأ  ج و مــر همیشــه خطــر اســتبداد، خطــر هــر
قدرت مشــروع، خــأ نظــم و امنیت پایــدار و مشــکل نابرابری 
اســت، پس برای ایران، نژادی از نهادهــای مدنی که اخالق 
مدنــی مقاومــت داشــته باشــند کبریت احمــر و کمیاب اســت 
کاری کنند  نهادهایی که حاضر باشــند هزینــه بپردازند و فــدا
گر  تــا ایــران بمانــد و توســعه پیــدا بکنــد. بــرای همین اســت ا
بخواهیــم تبارشناســی هم بکنیم پیشــینه ایرانــی نهادهای 
مدنــی همان طــور کــه محققانــی مثــل کهــن بحــث کرده اند 
بــه گروه هــای فتــوت و جوانمــردی و عیــاری برمی گــردد کــه 
در آن هــا نوعی روحیــه گذشــت وجــود داشــت و در دوره های 
ج و در برابر ظلم ظالمان  ج ومر پرمخاطره ای مثل ناامنی، هر
و اجحاف یا بی اعتنایی اغنیا گســیل شــدند و تشکل یافتند. 
می توان در این زمینه به کارهای سعید نفیسی، محمد جعفر 

محجوب، زرین کوب، خانلری و مهرداد بهار رجوع کرد. 
ُکهــن، گروه هــای فتــوت و جوانمــردی و عیاران را نخســتین 
غیرت هــای شــهری مدنــی در تاریــخ ایــران دانســته اســت. 
ســعید نفیســی میان آییــن فتــوت و اتحادیه های شــهری در 
تاریخ ایران نســبتی یافته اســت. نقــش عیاران )ایــاران/ ای 
یاران( ســالوکان، اخی ها )برادران(، شــطاران یا شاطران را در 
آیین های جوانمردی ایرانی می بینیم. )داســتان هایی مثل 
سمك عیار و...(. گاهی این ها را محزونان نامیده اند به سبب 
غمخواری هاشان. برای همین اســت که آیین های فتوت و 
جوانمردی که فضاها و حوزه هایی اجتماعی بودند برای »در 
غم انســان نشســتن«، اصواًل جریــان متمایــزی از آیین های 
جشــنی ایران به شــمار می آیند. در جشــن ها نیز مردم اجتماع 
می کردنــد، حتــی بــه همدیگــر می رســیدند، امــا رســم فتــوت 
حاوی هزینه های بیشــتری بود. نمونه آیین های اجتماعی 
در تاریــخ ایــران از نوع جشــنی آن، جشــن آبانگان اســت. آب 
برای ما مهم بود، می گفتیم آبادی. می گفتیم آبرو و در جشن 
آبانگان نیز مردم در کنار آب ها اجتماع همگانی داشتند و گویا 
ایــن رســم در میان پارســیان هنــد هنوز هــم باقی اســت. این 
جشن ها به نوعی شکلی از گذران اوقات فراغت مردم بودند. 
اما رســم جوانمردی حاوی ارزش های گرم و پرهزینه انسانی 

و اجتماعی بود.

وه های فتوت      انواع گر
گروه هــای فتــوت در دو شــکل عارفانــه و پهلوانــی مشــاهده 
می شــوند. آیین هــای پهلوانــی بــا آیین مهــری، خــدای مهر 
و جســتجوی خــدای حامی مــردم و بینوایــان و درمانــدگان و 
ســتمدیدگان نســبت داشــتند. در گروه هــای فتوت آثــاری از 
حکمت خسروانی می بینیم. اما جوانمردی در شکل عارفانه 
را در فضیــل عیاض )قــرن دوم(، ابوســعید ابی الخیــر )قرن ٤ 

گروه های فتوت در 
دو شکل عارفانه 

و پهلوانی مشاهده 
می شوند. آیین های 

پهلوانی با آیین 
مهری، خدای 

مهر و جستجوی 
خدای حامی مردم و 
بینوایان و درماندگان 

و ستمدیدگان 
نسبت داشتند. 

در گروه های فتوت 
آثاری از حکمت 

خسروانی می بینیم. 
اما جوانمردی در 
شکل عارفانه را 

در فضیل عیاض 
)قرن دوم(، ابوسعید 
ابی الخیر )قرن ٤ و٥( 
خرقانی )اوایل قرن 

پنجم( می بینیم. 
تصوف، جنبشی 

شهری بود که گاهی 
پدیده های مدنی از 
خود آشکار ساخته 

است
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و٥( خرقانی )اوایل قرن پنجم( می بینیم. تصوف، جنبشــی شــهری بود کــه گاهی پدیده های 
مدنی از خود آشکار ساخته است.

گروه های فتــوت در خراســان، سیســتان و همین طــور آناتولــی و دیگر جاهــا فعالیــت می کردند؛ 
در میــان بافندگان نیشــابور، در مــرو و دیگر جاهــا. البتــه آن تمایزی کــه در ابتدا میــان اصناف و 
نهادهای مدنی گفتیــم، در تاریخ ایرانی مــا نیز کم و بیش دیده می شــود، مثــاًل کلوها نهادهای 
صنفی بودند. ابــن بطوطه به اصفهــان که  می رســد می گوید در آن جــا اهل هر صناعتــی، بزرگی 
برای خود انتخاب می کنــد و او را کلو می نامند. گاهی نیز این کلوهــا نقش کم و بیش مدنی پیدا 
می کنند در فارس کلوحســین و کلوفخرالدین بود. کلوها نوعی عملکرد مدنی نیز داشتند: هرکه 
از این هر دو رست، اوست اخی اوست کلو. پس میان هویت های صنفی و مدنی ما ارتباط هایی 
وجــود داشــت. کمــا  این کــه فتوت نامه هــا گاهــی صنفــی هســتند، مثــل فتوت نامه آهنگــران، 

سقایان، قصابان و چیت سازان.
گروه های فتوت ســوگندنامه هایی داشــتند. تعهدات مشــترکی داشتند مثل »ســخا، صفا، وفا« 
برادرخواندگی و خواهرخواندگی داشــتند. همین جا الزم اســت یاد کنم که هرچند زبان فرهنگ 
مردساالر بر واژه جوانمردی سایه انداز شده است، اما زنان هم در این آیین ها و جنبش ها شرکت 
داشــتند. فاطمه بلخــی از فتیــان بــود؛ او زنی بود کــه از مــردی خواســتگاری کرد و همســر احمد 

خضرویه مشهور )از معاصران بایزید بسطامی در قرن ٢ و ٣( شد.

     اخالقیات فتوت
در گروه های فتــوت سلســله مراتب هایی وجود داشــت؛ مثــاًل اول »مهتر« بود و ســپس »نقیب« 
که جانشــین مهتر تلقی می شــد و ســپس »رفیقان«. این گروه های فتوت، برای خود اخالقیاتی 
داشــتند. ســهروردی ارکان فتوت را به دو ســطح تقســیم کرده اســت؛ رکن ظاهر مثل بند شــلوار 
)سروال/ ســراویل( و رکن باطن مثل ســخاوت و کرم کردن و عفو و چشم پوشــی و درگذشتن. از 
مهم تریــن اخالقیــات در گروه هــای فتــوت، ارزش هایی مثــل بخشــایش، نوع دوســتی و یاری 
درماندگان بود و فضایلی مدنی همچون بخشودن بر دوست و دشــمن، برآوردن مراد نامرادان، 
مدارا با پیران و بخشــودن بر جوانان، داد خلق دادن و دســتگیری از بینوایــان. خرقانی مراد دل 
گروه هایی از جوانمــردان در نیمه دوم قرن ٤ و اوایل قرن ٥ بود. شــفیعی کدکنی ســخنان او را در 
کتاب »نوشته بر دریا« آورده است؛ شجاعت بخشش جان است و سخاوت بخشش مال؛ عالم 
برخیزد در کســب زیادت علم، زاهــد برخیزد در کســب زیادت زهد، بوالحســن در بنــد آن بود که 

ســروری به دل برادری رســد )غمگســاری(؛ ننگ از مهربانی 
گر بر خلق مهربان نباشــم )انســان دوســتی(؛ برکنار  بر خــود، ا
خ برنــد،  خ ایســتادن و دســت هرکــه را خواهنــد بــه دوز دوز
گرفتــن و به بهشــت بــردن؛ دســت بــه کار، ذکــر زبــان و دل با 
حق تا خلقــان را از کار مــا فایده باشــد )مشــارکت در تولید رفاه 
گــر ایــن انــدوه کــه بــر دل جوانمــردان اســت بر  اجتماعــی(؛ ا

آسمان نهی به زمین هوز اید. )غم های متعالی( 

     اهمیت شفقت بر خلق
به طور کلی یکی از ارزش های جوانمردی در ایران، شــفقت بر 
کید داشــت؛ دوست داشــتن  خلق بود کــه خرقانی نیز بر آن تأ
غ از عقیــده بــدون تفــاوت قایــل شــدن در ایــن خصوص  فــار
میــان مؤمــن و کافــر. از مکاشــفات خرقانــی آن طور کــه عطار 
در »تذکره االولیــا« مــی آورد ایــن بــود کــه آوازی شــنید: »هــان 
ابوالحســن خواهــی تــا آنچــه از تــو می دانم بــا خلــق بگویم تا 
سنگســارت کنند«، شــیخ گفت بارالها خواهی تا آنچــه از کرم 
و رحمت تو می دانــم با خلق بگویم تا دیگر ســجودت نکنند، 
آواز آمــد » نه از تــو، نه از مــن« این نوشــته در خانقاه او مشــهور 
اســت: هرکه از در آید نانش دهیــد و از ایمانش نپرســید. آن که 
خــدای را بــه جانــی ارزد بــر خــوان بوالحســن بــه نانــی ارزد. 
تســامح از ارزش های مدنــی در آیین های جوانمــردی ایرانی 
بود چنان که بوســعید چــون که قــرآن خواندی، آیــات عذاب 
بیفکنــدی، او را گفتنــد: ایــن چگونــه قــرآن خوانــدن اســت. 

گفت: ما امت مرحومه ایم ما را با آیات عذاب چه کار! 

     فتوت به مثابه سازه ای اجتماعی
البتــه نمی تــوان از جریــان فتــوت و جوانمــردی ذات باورانه، 
توصیفــی منســجم و یگانــه بــه دســت داد. فتــوت ســازه ای 
اجتماعی بود که حســب شــرایط اجتماعی و سیاســی ساخته 
می شــد و بــاال پاییــن می شــد. در حالــت طبیعــی بــا قشــرها 
و گروه هــای متــن جامعــه پیونــد داشــت و حامــی امنیــت و 
انسان دوســتی و انســجام اجتماعــی و همبســتگی بــود. امــا 
گاهی به ضد خود تبدیل می شــد و عملکردهــای غارت گونه، 
راهزنی و شــهر آشــوبی به بار مــی آورد. ابن اثیــر نمونه های آن 
را در فتیان بغــداد و در طرفــداری از امین، خلیفه عباســی ذکر 
می کند. یکی از مهم ترین عوامل کژکارکردی های گروه های 
فتوت نفوذ حکومــت در آن ها بود و ســبب می شــد در خدمت 
سیاســت ها تابــع مقتضیــات و قــدرت و طبقــات بــاال قــرار 
بگیرند. نمونــه اش دوره خلیفــه الناصرالدیــن اهلل در قرن ٦ و 
٧ هجری بود؛ خلیفه ای از سلسله عباســی و بر مذهب شیعه 
در بغداد که رســمًا به آیین فتوت گرایید و ســراویل پوشید. با 
غلبه دولت بر فتیان، کارکردهــای دولتی در آیین جوانمردی 
نفوذ می یافت، شلوار از ناصر می گرفتند، جواز رسمی به میان 
می آمد، جاسوسی برای دولت می کردند و سیاسی می شدند. 
در تاریــخ معاصــر، نمونــه ای از فعالیت هــای مدنــی مســتقل 
را در انجمن هــای دوره مشــروطه می بینیــم کــه مــن قــدری 
دربــاره آن هــا در کتــاب »جامعه شناســی شــهر در مشــروطه« 
بحث کرده ام. ویژگی های نهادهای مدنی استقالل از دولت 

داوطلبانه بودن و سازمان یابی از متن جامعه بود.   
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جناݥب استاد كّزازی، شما به عنوان یكی از متخصصان 
برجستهٔ شاهنامه در عصر ما شناخته شده هستید و 
بحث ما دربارهٔ جوانمردی و فتوت است. این دو واژه، 

پیوند نزدیك و مستحكمی با پهلوانی و سلحشوری 
ع عمدهٔ شاهنامه است دارد. در این رابطه  كه موضو

تی نوشته شده است. از  بحث هایی مطرح و مقاال
تی به نام »شیوه های عیاری و جوانمردی  جمله مقاال

در شاهنامه« اثر مرحوم دكتر محجوب كه در مجله 
هنر و مردم به چاپ رسید. ما می خواهیم شما از نظرگاه 
وهندگان سابق در این باره  خاص خودتان و دقیق تر از پژ

ع بحث از معنا و  و مساعدت بفرمایید. لذا برای شر
مفهوم جوانمردی سخن بگویید و این كه این واژه یا 

اصطالح نزد شما مترادف چه معنا و یا حوزهٔ معنایی 
است؟

جوانمردی یا عیــاری، در فرهنگ و تاریــخ ایران، پیوندی 
بــه  دارد.  پهلوانــی  بــا  ســاختاری  و  گسســتنی  نا و  تنــگ 
گــر راد و جوانمــرد نباشــد، پهلوان  ســخن دیگــر، پهلــوان ا
کــه در اندیشــه و  نیســت. یکــی از ویژگی هــای بنیادیــن، 
منــش ایرانــی، »پهلــوان« را از »قهرمــان« جــدا مــی دارد، 
همین اســت. پهلوان به ناچار عیار و جوانمرد هم هســت، 
امــا قهرمــان چنین نیســت؛ دســت کــم قهرمــان در کاربرد 
و معنایــی کــه ایــن واژه در روزگار مــا دارد. مــا می بینیم که 
پرســمان بــزرگ در ورزش امــروز مــا، چــه در ایــران و چه در 
پهنه| گیتی، آن اســت که پاره ای از قهرمانــان، از خوی و 

پهلوانان پای بند  به مهر نان و نمک
گفتگو با دکتر کّزازی 

درباره جوانمردی در شاهنامه فردوسی

مسعود رضوی 

ادیـب  کـّزازی، سـخنور،  دکتـر میرجال الدیـن 
روزگار  پرشـور  شاهنامه شـناس  و  برجسـته 
ماسـت. در ایـن پرسـش و پاسـخ، ایشـان بـه 
اجمال در باب آیین پهلوانی و جوانمردی و شیوه عیاری 
ٔ نکته سنج  در شاهنامه، مطالبی بیان کرده اند. خواننده
فـراوان  لـذت  کـّزازی  سـخن  شـیوایی  از  مـا،  هماننـد  نیـز 
خواهـد بـرد. چیرگـی اسـتاد کـّزازی در تقریـر جسـتارها و 
بیـان واژه هـا چنـان بـود کـه مـا جـز پـس و پیـش کـردن چنـد 
کلمه، نیازی به تغییر و ویرایش مطلب ندیدیم و تنها چند 
توضیح کوتاه به صورت پانوشـت به گفتگو افزودیم. این 
پرسـش و پاسـخ بـا مسـاعدت و همراهـی دوسـت گرامـی 
آقـای غامرضـا دادخـواه انجام گرفته اسـت. برای اسـتاد 
دانشـورمان آرزوی سـامت و بهـروزی و اسـتمرار خدمـات 

به فرهنگ ایران زمین را از درگاه یزدان پاك آرزومندیم.   

خیِم پهلوانــی بــه دور افتاده اند. یکــی از آســیب های ورزش پیشــه ورزانه - یا بــه اصطالح 
حرفــه ای - این اســت که ورزشــکار می کوشــد به هــر شــیوه ای، حتی بــا ترفنــد و نیرنگ به 
قهرمانــی برســد. امــا پهلــوان، هرگــز روا نمــی دارد کــه بــه لغــزش، گنــاه، پلشــتی، تباهی و 
ســیاهی دامان بیاالید. هم از این روســت کــه پهلوانی، در منــش و رفتار و خــوی وخیم، با 
درویشــی ســنجیدنی اســت. در روزگارانی در تاریخ ایران، این هــر دو به هم رســیده اند و با 
هم یکی شــده اند؛ به گونــه ای که ما می توانیــم از پهلوانــاِن درویش، یا درویشــاِن پهلوان 
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اگر جوانمردی یا 
پهلوانی، بر خوان 
کسی می نشست 
و نان و نمك او را 

می خورد، سر در گرو 
او می نهاد. از آن 
پس، آن میزبان، 
به گونه ای بر وی 

چیرگی داشت. 
هرگز نمی پذیرفت، 

روا نمی دانست که 
ین گزندی به  کمتر
آن کس برساند، 

چه برسد به این که 
او را بیازارد یا خون 

یزد. یك  وی را بر
نمود برجسته| این 

هنجار و رفتار 
جوانمردی و پهلوانی 

را ما در داستان 
رستم و اسفندیار 

می بینیم

ســخن بگوییم. همواره دری، خانقاه و زورخانــه را به هم 
گیر  گــر فــراخ و فرا می پیوســته و می گشــوده اســت. پس - ا
بنگریــم - آییــن جوانمــردی بــا آییــن درویشــی و آییــن 

پهلوانی یکی است.

آیا در شاهنامه هم به طور خاص چنین است؟
در شاهنامه، که نامه| فرهنگ و منش و اندیشه| ایرانی 
اســت، مایه| شــگفتی نیســت کــه ایــن فرهنــگ و منش، 
گفــت  می تــوان  چــون  باشــد؛  یافتــه  گســترده  بازتابــی 
شــاهنامه، بیشــترین پیوند را بــا فرهنگ و منــش پهلوانی 
گر ما بخواهیم در میانه| زمینه ها، سوی مندی ها و  دارد. ا
گون که در شاهنامه نهفته است، که نامه|  قلمروهای گونا
هزاره هــای ایرانــی اســت، یکــی را برگزینیــم کــه کاربردی 
گیرتــر دارد، از دیــد مــن، آن فرهنــگ و منش  آشــکارتر و فرا
پهلوانی است. شاهنامه به راســتی نامه| پهلوانان است. 
نه بدان ســان که گاهــی کســانی، شــتابزده و خام اندیش، 
می انگارند نامه| شــاهان یا شــاه نامه! شــاهنامه بر پایه| 
هنجــار و پیشــینه ای تاریخــی، این نامــه| نامــی و گرامی 
را بازگفتــه اســت. در ایــران کهــن، ایــران روزگار باســتانی، 
دربــاره|  اســت  بــوده  نامه هایــی  و  دفترهــا  کارنامه هــا، 
اســطوره ها و تاریــخ ایــران. ایــن دفترهــا، »خدای نامــه« 
یــا »ُخَوتای نامــگ« نام داشــته اســت. شــاهنامه برگرداِن 
اســت.  خدای نامــه  معنی شــناختِی  و  ریخت شــناختی 
چــون خــدای در زبــان پهلــوی بــه معنــای شــاه و بــزرگ و 
ســرور اســت. در پارســی  دری، از آن جا که کارکــرد و معنای 
ایــن واژه دیگرگــون می شــود، خــدای برابــر بــا یــزدان و 
آفریــدگار کاربــرد می یابــد. واژه| شــاه، کــه در معنــی برابــر 
است با خدای، به جای او می نشــیند. از این روی، نامه| 
فرهنگ و منش ایران، کــه می توانیم آن را نامه| پهلوانی 
بنامیــم، شــاهنامه خوانده می شــود. این را هــم می دانیم 
که در سراســر شــاهنامه چنین نامی برای ایــن دفتر دانایی 
بــه کار بــرده نشــده اســت. ایــن نامــی اســت کــه دیگــران 
از بیــرون بــرای آن نهاده انــد. پــس، کوتاه تریــن راه - و به 
همان سان آســان ترین - در شــناخت خوی وخیم و کنش 
و منــش جوانمــردی و پهلوانی، آن اســت که به شــاهنامه 
بازگردیم. شاهنامه سرشار اســت از اندیشه ها و آموزه های 

جوانمردی و پهلوانی.

رستم كه جهان پهلوان شاهنامه است، همواره 
می توانسته است هر پادشاهی را از تخت به زیر بكشد 
و خود بر جای او بنشیند. اما هرگز چنین نكرده است. 

چرا؟ 
چون در جهــان شــاهنامه، که همان جهــاِن ایرانی اســت، 
پهلوانــی نه تنهــا فروتر از پادشــاهی نیســت، بلکــه می توان 
گفــت فراتــر از آن اســت. چــون پهلــوان نیــازی بــه پادشــاه 
گر  نــدارد، امــا پادشــاه همــواره بــه پهلــوان نیازمند اســت. ا
پادشــاه تاجــدار اســت، پهلــوان تاْج بخش اســت. تــاِج او را 
پهلوان به وی بخشــیده اســت. از این روی، شــما هر کدام 
از پهلوانان بزرگ شاهنامه، یا پادشاهاِن به آیین، فّره مند و 
راســت کیش در شــاهنامه را بنگرید، نمونه ای ناب از خوی 
و منش و رفتار و کــردار جوانمردی یا پهلوانی را در او آشــکارا 

خواهید دید.

اگر اجازه بدهید، كمی از بحث اصلی فاصله می گیرم تا 
ٔ ناِم شاهنامه مطرح  ٔ بحث اولیه ای كه شما درباره درباره

كردید سؤالی بپرسم. آیا ممكن نیست كه نام شاهنامه، 
به قیاِس واژگانی همچون شاهكار و شاهراه و شاه بیت 

و حتی شاه نشین برگزیده و پذیرفته شده باشد؟ به 
هر حال به بهترین بیت، یا بهترین كار و بهترین اتاق 
می گفته اند شاه بیت و شاهكار و شاه نشین. این هم 

بهترین اثر ادبی و نامه و كارنامهٔ تبار و فرهنگ ما بوده 
است. ضمن این كه به یك معنا شاهنامه بر اساس توالی 

سلسله ها و پادشاهی ها بنیاد و سروده شده است.
گــر آن را گزارشــی پندارینه  ایــن گــزارش پذیرفتنــی اســت؛ ا
و شــاعرانه بشــماریم. امــا بدان ســان که بــه کوتاهــی گفته 
شد، این نام بر پایه| آن هنجار و پیشینه| فرهنگی و تاریخی 
بر این نامــه| ورجاوند نهاده شــده اســت. شــاهنامه، شــاِه 
نامه هــا هســت، امــا نامه| شــاهان نیســت. درســت اســت 
که در شــاهنامه، بخش بنــدی بر پایه| پادشــاهان اســت و 
روزگار فرمانروایــی آنــان. ایــن بخش بنــدی هــم، ســتانده 
از آبشــخورهای فردوســی اســت و بر پایه| همان پیشینه و 
هنجار در شاهنامه پدید آمده است. در خدای نامه| پهلوی 
گون، بر پایه| فرمانروایِی پادشاهان  هم، بخش های گونا
ســامان داده شــده بود. یکی از ویژگی های بنیادین و بسیار 
ارزشــمند فردوســی در شــاهنامه آن است که اســتاد به هیچ 
روی بــر خود روا نمی داشــته اســت کــه داســتاِن ایــران را به 
دلخواه دیگرگون ســازد. فردوســی ســخت به آبشخورهای 
خــود پای بنــد بــوده اســت. از دیــد مــن، هیــچ چهــره ای، 
هیچ رخدادی - هــر چند کناریــن و بی فروغ - در شــاهنامه 
نیســت که آفریده| پندار فردوســی باشــد. از همین روســت 
که شــاهنامه، یکــی از سرچشــمه های اســطوره ها و تاریخ و 
فرهنگ ایران اســت. متنی بر ســاخته و پندارینه نیست که 
تراویده های ذهن و اندیشه| آفریننده| خویش را بر ما آشکار 
کند. بــاری، گمان می کنم روشــن باشــد و مــن نمی خواهم 
بیش از این به این زمینــه بپردازم، چــون از قلمرویی که در 
آنیم بــه دور خواهیم افتاد. امــا این نکته را هــم باید بگویم 
که این ویژگــی نه تنها، هرگز از ارزِش کاِر فردوســی و ســترگِی 
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شاهنامه نمی کاهد، بارها بر آن می افزاید. استاد، در ساختار 
و پیکــره| بنیادیــِن داســتان ها، ســخت بــه آبشــخورهای 
خویش پای بند است. اما آن جا که چونان سخنور، داستان 
را بازمی گویــد، در آن بخــش و بهره| ادبی و زیباشــناختی و 
هنــرِی شــاهنامه، ســخنوری  اســت بی هماننــد، اســتادی 
اســت بی چنــد و چون. امــا هرگــز روا نمــی دارد که ســاختار و 

پیکره| داستان ها را، حتی اندك، دگرگون سازد.

شما به طور مشخص، نمونه هایی از جوانمردی و 
فتوت - یا به گفتهٔ شما پهلوانی - را در شاهنامه برای ما 

بیان می فرمایید؟
گر هنــوز زمان داشــته باشــیم، شایســته می دانم بــر یکی از  ا
هنجارهــا و رفتارهــای جوانمــردی و پهلوانــی، نمونــه وار، 
انگشــت برنهــم کــه در شــاهنامه نیــز بازتــاب یافته اســت. 
رفتاری که تا چندی پیش، هنوز در ایران روایی داشت؛ در 
میان کســانی که به گونه ای به آیین جوانمردی و پهلوانی 
کــه در روزگاران  دلبســته و هنــوز پای بنــد بودنــد، هرچنــد 
بســیار پســین، این آیین بــا ناروایی هایی نیز آمیخته شــده 
بود. به ســخن دیگر، جوانمــردان و پهلوانــان دروغین هم 
به میــان پهلوانــان و پیروان راســتین این آیین، راه جســته 
بودنــد. امــا بــه هــر روی، آن رفتــار و آن هنجــار، حتــی در 
میانه| این کسان هم دیده می شد و آن، »مهر نان و نمك« 
اســت کــه شناخته شــده تر از آن اســت که نیــاز به گــزارش و 
گر جوانمردی یا پهلوانــی، بر خوان  بازنمود داشــته باشــد. ا
کســی می نشســت و نان و نمك او را می خــورد، ســر در گرو او 
می نهاد. از آن پــس، آن میزبان، به گونــه ای بر وی چیرگی 
داشــت. هرگــز نمی پذیرفــت، روا نمی دانســت کــه کمترین 
گزندی به آن کس برســاند، چه برســد به این که او را بیازارد 
یا خون وی را بریزد. یك نمود برجســته| این هنجار و رفتار 
جوانمــردی و پهلوانــی را مــا در داســتان رســتم و اســفندیار 
می بینیم. هنگامی که پشوتن، برادر اسفندیار، که می توان 
گفت: خرد گسســته اوســت، او را اندرز می گوید که با رســتم 
مهربان باشــد، فراخــوان او را بپذیرد، به سیســتان برود و بر 
خــوان وی بنشــیند. اســفندیار از آن تن درمی زنــد. انگیزه و 
برهان او در این تن در زد، مهر نان و نمك اســت. او می گوید 
گر مــن بر خــوان رســتم بنشــینم، کشــتن او بر مــن ناروا  که ا
خواهد شــد. من نمی توانم بر او تیغ درکشــم. با او بســتیزم، 
گر چنین کنــم، از آیین پهلوانی  در آویزم، خون او را بریزم. ا

به دور مانده ام.
گــرم و  کــه ایــن بخــش را از زبــان  مــن خوش تــر مــی دارم 
گیــرا و فســون بار فردوســی بــرای خواننــدگان گرامــی ایــن 
کــه برمی خوانــم و  گفت و شــنود بازگویــم. ایــن نمونــه ای 
از مهــر نــان و نمــك در آن ســخن رفتــه اســت، بازمی گــردد 
بــه گفتگویی که اســفندیار بــا رســتم دارد کــه او را به خوان 

خویش فرا می خواند:
به پاسخ چنین گفت اسفندیار
که  ای در جهان از گوان یادگار

همه راست گفتی، نگفتی دروغ
به کژی نگیرند مردان فروغ

ولیکن پشوتن شناسد که شاه
چه فرمود چون من برفتم به راه

کنون بیایم سوی خوان تو گر ا
بوم شاد و پیروز مهمان تو

تو گردن بپیچی ز فرمان شاه
مرا تابش روز گردد سیاه

فرامش کنم مهرنان و نمك
کی نژاد اندر، آریم شك به پا
وگر سر بپیچم ز فرمان شاه

بدان گیتی آتش بود جایگاه
تو را آرزو گر چنین آمده ست

یك امروز با می پساییم دست
چه داند که فردا چه خواهد ُبَدن

برین داستان ها نباید زدن
آشــکارا می بینیم که پروای اسفندیار، از نشســتن بر خوان 
رســتم، مهــر نــان و نمــك اســت و در پــی آن فرمانبــری از 
گر مهر نــان و نمك را  گشتاســب شــاه. او حتی می گوید کــه ا
فرو بگذارد، که بایسته| آیین پهلوانی است، آنچنان کاری 
کــی نــژاد وی به  پلشــت و تبــاه انجــام داده اســت کــه در پا
گمان خواهــد افتاد. خواهد اندیشــید کــه مبادا او، از بســتر 

گناه برآمده است.
 نمونه ای دیگر از این دست در شــاهنامه، در آن جاست که 
بهرام، پــور دالور گــودرز و برادرگیــو، پهلــوان آزادمنش، که 
سخت پای بند آیین جوانمردی است، در نبردی تازیانه| 
خــود را در آوردگاه، فــرو می افکنــد و گم می کنــد. آوردگاهی 
کــه ســپاه دشــمن در آن خیمــه زده اســت. بهــرام بر آن ســر 
می افتد کــه تازیانــه را بیابــد و بیــاورد. هرچه پــدر او گودرز، 
بــه وی انــدرز می دهد که چنیــن مکــن، کار باریك و دشــوار 
اســت، بیم آن می رود که جان خویش را بر ســر ایــن تازیانه 
بنهــی! مــن ده تازیانــه| گوهرنشــان، بــه تــاوان آن، به تو 
خواهــم داد. بهــرام نمی پذیــرد. شــب هنــگام بــه آوردگاه 
مــی رود، طالیــه داران ســپاه تــوران او را می بیننــد. بــر وی 
می تازند. هنگامی که بهرام، بســیار تن از سپاهیان تورانی 
را در خــاك و خــون فــرو می غلطانــد، بــه گونه ای کــه آنان، 
ســتوهیده و درمانــده، از پیــران یــاری می جوینــد، پیــران 
به بالین بهــرام می آید کــه خســته و خونین بر خــاك افتاده 
اســت. برای این کــه او را آرام بــدارد و دل او را بجوید، از مهر 
نان و نمك یاد می کند. زیرا بهرام، پهلوانی است که همراه 

زنگه| شاُوران، در رکاب سیاوش به توران زمین می رود. 
در فرجام این سخن، شایسته می دانم که بیتی از خواجه| 
بزرگ شــیراز را که در آن بیت هــم رندانه از مهــر نان و نمك 
سخن رفته اســت یاد کنم تا فرجامی فرخنده باشد در این 

گفت و شنود. خواجه در آغازینه| غزلی می گوید:
ای دل ریش مرا، با لب تو حق نمك

حق نگه دار که من می روم، اهلُل معك
خواجه می گوید که من بارها از لب شیرین و نمکین تو، ای 
یار، بوســه برچیده ام و بر خوان این لب نشســته ام. پس بر 
کنــون که به ســفر مــی روم، این  تو مهر نــان و نمــك دارم. ا

مهر و این حق را نگه دار که خدای همواره با تو باد.   

جوانمردی یا 
عیاری، در فرهنگ و 
یخ ایران، پیوندی  تار
تنگ و ناگسستنی و 
ساختاری با پهلوانی 

دارد. به سخن 
دیگر، پهلوان اگر راد 

و جوانمرد نباشد، 
پهلوان نیست. 

یژگی های  یکی از و
بنیادین، که در 

اندیشه و منش 
ایرانی، »پهلوان« را 

از »قهرمان« جدا 
می دارد، همین 
است. پهلوان 

به ناچار عیار و 
جوانمرد هم هست، 

اما قهرمان چنین 
نیست
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در نشسـتی کـه در بنیـاد ادبیـات داسـتانی بـا عنـوان »آییـن جوانمـردی در آینـه 
داستان« برگزار شد، محمدعلی علومی و سیدعلی میرفتاح به بررسی مفهوم 
جوانمـردی در فرهنـگ ایـران و جهـان پرداختنـد. گزیـده ای از ایـن نشسـت را بـا 

هـم می خوانیـم. 

     بحران های اجتماعی 
محمدعلی علومی با اشــاره به تعاریف و مفاهیم جوانمردی 
در این نشســت، جوانمــردی را مفهومــی جهانــی خواند و در 
این باره گفت: بــه نظر می رســد جوانمردی بیشــتر در زمانی 
کــه بحران هــای اجتماعــی، جامعــه ای را  شــدت می گیــرد 
فــرا می گیرد؛ در این زمان اســت کــه قهرمان هایــی به وجود 
ایــن  می رســانند.  عدالــت  بــه  را  بی عدالتی هــا  و  می آینــد 
نویسنده در ادامه با بیان این که مفهوم فتوت و جوانمردی 
حتی قبــل از اســالم و دوره جاهلی نیــز یک مفهوم ارزشــمند 
بوده اســت، اظهار کرد: به  طور کلی در طول سابقه چند هزار 
ساله بشــر، همواره جوانمردانی در جوامع حضور داشته اند. 

هرچند که امروز هم جوانمردان در جامعه کم نیستند.
او با بیان این که در ایران آیین جوانمــردی خیلی بر مباحث 
نظری و حکمت ربط داشته اســت،افزود: ریشه جوانمردی 
یک ریشــه کهن اســت که با آییــن زرتشــت و »مهریــون« به 
وجــود آمــد و »مهریــون« آیینــی بــود کــه در دیگــر آیین هــا و 
مظاهر زرتشــتی نیــز تأثیــر داشــت. و ســرانجام آییــن مهر در 
زمان هخامنشــیان باعث تشــکیل یک گروه هفت نفره شد 
که با دروغ، ناراستی، جادو و غیره ســتیز می کردند و به دفاع 

کشور می پرداختند.
محمدعلی علومــی با مقایســه مفهوم جوانمــردی در دوران 
گذشــته و حال گفت: راســتی، شــجاعت، دفــاع از مظلوم در 
قبل و بعــد از اســالم از مفاهیم اصلــی جوانمــردی بودند و در 
طی سال ها که از این مفاهیم گذشــته است هیچ گاه چیزی 
از آن ها کاســته نشــده، بلکه همواره چیز هایی به آن اضافه 
شده اســت. در ایران قبل از اســالم، ســیاوش مظهر فتوت و 
جوانمردی اســت و پس از اســالم، موال علی)ع( این جایگاه 
را دارد و هــر دوی ایــن افــراد کســانی هســتند کــه از حکمــت 
برخوردارنــد؛ بنابراین حکمت نیز یکــی از اصول جوانمردی 

است.
این نویســنده افزود: در زمان اشــکانیان نیز کســانی به اسم 
»گوســان« بودنــد کــه قصه هــای دینــی را نقالــی می کردند و 
آداب و رســوم، رفتــار و ســوگند نامه های دینــی بــرای خــود 
داشــتند. این افراد معمواًل با خود پیامی هم داشــتند. بعد از 
اســالم نیز در آییــن فتــوت گفته می شــود که جوانمرد کســی 

است که نسبتی هم با پیامبر)ص( داشته باشد.
علومــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه تأثیــر مفهــوم 
جوانمــردی و افزایــش آن در دوران انقــالب و جنــگ اشــاره 
کرد و گفت: در دوران انقالب و جنگ بسیار مشاهده می شد 
کســی از خــودش  کــه آییــن جوانمــردی رعایــت می شــود. 
می گذشــت تــا رفیقــش زنــده بمانــد. همچنیــن فیلم هــای 
زیــادی بــا ایــن مفهــوم ســاخته شــده اند کــه نجات »ســرباز 
رایان« شــکل بســیار ابتدایی آن اســت. او با بیــان این که در 
ادبیات کالسیک ما، شــجاعت، عدالت و عفت اصول ثابت 
مفهوم جوانمردی هســتند و هیچ گاه تغییر نمی کنند، ادامه 
داد: مفهــوم جوانمــردی وقتــی وارد ســینما می شــود فیلمی 
مثل »قیصر« ساخته می شــود و آن جا می بینیم اشکاالتی بر 
این مفهوم وارد می شود و یا در فیلم »گوزن ها« که کارگردان 
عمدًا نام شــخصیت اصلی را »ســید« گذاشته اســت. در این 

آیین جوانمردی 
در آینه داستان
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فیلــم نشــان داده می شــود کــه دوران جوانمــردی گذشــته 
اســت و جوانمــردی در دوران مــدرن در قــواره یــک چریــک 
خ می دهــد. بنابرایــن گوزن ها نقض هــای فراوانــی درباره   ر
مفهــوم جوانمردی دارد. چــون که به جای این که سیســتم 
حکومت را که مســئول به وجــود آوردن اوضاع اســت، مورد 
هــدف قــرار دهــد یــک قاچاق فــروش را نشــان می دهــد و در 
فیلــم سیســتم نشــان داده نمی شــود. فیلــم »قیصــر« نیــز 
شــخصیتش یک آنارشیســت اســت که خــودش می خواهد 
مفاهیــم  از  رگه هایــی  البتــه  کنــد،  حــل  را  مســائل  همــه 
جوانمــردی در ایــن فیلــم مشــاهده می شــود، امــا بی نظــم 
اســت. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه در ادبیــات معاصر 
کل« و در ســینما فیلم هــای »قیصــر« و »گوزن ها« در  »داش ا

حیطه  استفاده از مفاهیم جوانمردی جا می گیرند.

     تحقیر دیگران
ســیدعلی میرفتاح نیز مفهــوم فتوت و جوانمــردی را جهانی 
خوانــد و بــا اشــاره بــه سرچشــمه های بــه وجــود آمــدن این 
مفهــوم در ســرزمین حجــاز و ایــران قبل از اســالم، گفــت: در 
دوران قبل از اســالم هیچ حکومت مرکزی ای وجود نداشت 
و جامعــه بــه شــکل توافقــی اداره می شــد. در آن جامعــه 
عرب نشین، عمده  مشــکلی که به وجود می آمد این بود که 
روستانشــینان و عربان بدوی از گروه های عرب شهرنشــین 
که پول زیادی داشــتند پول قرض می کردند که بهره  زیادی 
داشــت و در این میان هیچ ســندی بیــن هم دیگــر رد و بدل 
نمی کردنــد، بنابرایــن در آن منطقــه قــول و قــرار خیلی مهم 
بود به  طوری که فــردی که به دیگری مقــروض بود، حاضر 
می شــد تمام ســختی ها و عذاب ها را بپذیــرد، امــا منکر این 

نشود که از دیگری پول قرض نگرفته است.
میرفتــاح پیدایــش مفهــوم جوانمــردی را در ســرزمین ایران 
قبــل از اســالم همزمــان بــا پیدایــش حلقه هــای »گنوســی« 
دانســت و گفت: در ایــران حلقه هایی با نام »گنوســی« بوده 
اســت کــه در زبــان یونانــی بــه معنــای دانایــی بــه  کار بــرده 
می شــدند. ایــن حلقه هــا مکان هایــی بودنــد کــه به شــکل 
پیشــرفته دانایــی را تدریــس می کردنــد. بســیاری از ایــن 
حلقه ها در زمان ظهور اســالم ارتبــاط نزدیکی با صدر اســالم 
داشــتند. ایــن افــراد همان کســانی هســتند که بــه اصحاب 
»صفــه« مشــهورند و در همــان زمــان شــکلی از فتــوت را در 
تاریخ اســالم رواج می دهند. این گروه بــه دور علی)ع( حلقه 
می زدنــد و امــروز هــم روایت هــای تاریخــی بســیاری از آن 

دوران برجای مانده است.
میرفتــاح در ادامــه، دانایــی را یکــی از مبانی فتوت دانســت 
کــه مــا تصــور می کنیــم و عمدتــًا  گفــت: برخــالف چیــزی  و 
می پنداریم که فتوت امری فطری اســت، اما این مفهوم به 
شــدت با معرفت پیوند دارد به  طوری که هنوز هم به کســی 
کــه جوانمــرد نیســت، لقــب بی معرفــت می دهیــم. در آیین 
جوانمــردی قرار نیســت اتفــاق خاصــی بیفتد به  طــوری که 
وقتی فتوت نامه ها را می خوانیم، شأن نزول »الفتی اال علی 
الســیف اال ذوالفقــار« در جاهایی اســت که اتفاقًا مســئله ای 

بزرگ و عجیب نبوده است.
ایــن روزنامه نــگار در ادامــه بــه جــاری نبــودن صفت هــا و 
کــرد و  مفاهیــم جوانمــردی در جامعــه امــروز ایــران اشــاره 
گفــت: برخالف تصــور غالــب مــردم، در جامعه امــروز ما روح 
جوانمــردی غایب اســت. مــا انتظــار داریــم در کشــوری که 
انقالب و جنگ شده است، جوانمردانی باشند که با درایت 
مشکالت را حل کنند، در صورتی که این گونه نیست، چون 
گر از مدیران عالی رتبه جامعه تا قشر کارگر از طریق سیستم  ا
آموزشــی مقداری آیین جوانمردی یاد می گرفتند، آن وقت 
در تهمــت زدن و تحقیــر آدم هــای دیگــر دســت  و دلشــان 
می لرزید، چرا که ما در تاریخ، جوانمردی را ســراغ نداریم که 
دیگران را تحقیر کرده باشد ولی متأســفانه جامعه ما چنین 

نیست.
میرفتاح در ادامه دربــاره  این  که چرا مفهــوم جوانمردی در 
داســتان ها بــه کار گرفته نمی شــوند نیــز اظهار کــرد: ما که 
در خأ زندگی نمی کنیم. ما در یــک جامعه زندگی می کنیم 
کرده ایــم.  را فرامــوش  زیــادی جوانمــردی  بــه دالیــل  و 
قصه نویــس هــم در ایــن فضــا نفــس می کشــد و زندگــی 
می کند. در گذشــته کتاب های بزرگ بر مبنای نیاز نوشته 
می شده است نه پول؛ که امروز نیاز همه شده است. البته 
این مسئله مسئولیت ما را سلب نمی کند، اما وقتی اتمسفر 
بــر کل جامعه غلبــه می کند، داســتان نویس هــم این گونه 

می شود.   

میرفتاح:
 برخالف تصور 
غالب مردم، در 
جامعه امروز ما 
روح جوانمردی 
غایب است. ما 
یم در  انتظار دار

کشوری که انقالب 
و جنگ شده 

است، جوانمردانی 
باشند که با درایت 
مشکالت را حل 
کنند، در صورتی 

که این گونه نیست 
چون اگر از مدیران 

عالی رتبه جامعه 
تا قشر کارگر از 

طریق سیستم 
آموزشی مقداری 
آیین جوانمردی 

یاد می گرفتند، آن 
وقت در تهمت زدن 

و تحقیر آدم های 
دیگر دست  و 

ید  دلشان می لرز
یخ،  چرا که ما در تار
جوانمردی را سراغ 

یم که دیگران را  ندار
تحقیر کرده باشد ولی 

متأسفانه جامعه ما 
چنین نیست
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اصطـاح  بـه  از  گروهـی  حضـور  شـاهد  اجتماعـی،  شـبکه های  در  روزهـا  ایـن 
»شـاخ«های شـبکه اجتماعـی هسـتیم کـه بـا شـکل و شـمایل عجیـب و غریـب 
در فضـای مجـازی کـه خودشـان را »خوبـان« و »گنده الت«هـای ایـن شـهر یـا آن 
محله می خوانند و با ایجاد دارودسـته  برای یکدیگر شـاخ و شـانه می کشـند. پژوهشـگران 
علـوم اجتماعـی، ایـن افـراد و گروه هـا و رفتارهایشـان را بـه عنـوان آسـیب و معضل اجتماعی 
دسـته بندی می کننـد و نهادهـای بازدارنـده نیـز بـا آن ها به شـکل ضربتی برخـورد می کنند. 
واقعیت تاریخی اما نشان می دهد که این گروه های اجتماعی که امروز در حاشیه فرهنگ 
روزمـره بـرای خـود دم و دسـتگاه می سـازند، بـه خرده فرهنـگ )subculture( کهنـی در تاریخ 
اجتماعی ایران نسب می برند که دیرزمانی در متن مناسبات اجتماعی ما نقشی محوری 
و انکارناپذیـر داشـت و امـروز بـه واسـطه ورود تجـدد، بـه حاشـیه رانـده شـده و دسـت بـه 
بزهـکاری می زنـد. از لوطیـان دیـروز تـا الت هـای امـروز، تحوالتـی اساسـی در تاریـخ معاصر 
ایـران رخ داده اسـت، بـه گونـه ای کـه بـا تهی شـدن ایـن خرده فرهنـگ از ارزش هـای دیـروز، 
امـروز تنهـا ظاهـری پراعوجـاج از آن باقـی مانـده اسـت کـه حتـی در پوسـته نیـز شـباهتی به 
نسل های پیشین ندارد. در گفتگوی حاضر با علی سوندرومی، پیشینه این خرده فرهنگ 
را در تاریـخ ایـران وامی کاویـم و بـا بررسـی ویژگی هـای آن، بـه وضعیـت ایـن گـروه در زمـان 

حاضـر می پردازیـم.

خرده فرهنگ لوطیان و عیاران، یكی از قدیمی ترین و 
با سابقه ترین خرده فرهنگ ها در تاریخ و فرهنگ ماست 

كه رد پای آن را در میراث فكری خودمان می توانیم سراغ 
بگیریم. نخست می خواستم توضیحی در مورد كلیت این 

جریان یا جنبش و ویژگی های آن ارائه دهید.
فتیان را در تاریخ ایران می توان به عنوان یك جنبش اجتماعی 
کــه ارزش هــای  در نظــر گرفــت. ایــن جنبــش معمــواًل زمانــی 
جامعه از جمع گرایی به فردگرایی و از ارزش های جهان شــمول 
بــه ســمت ارزش هــای قشــری و غیرمعنــوی ســوق می یافت و 
ارزش هــای کارکــردی به ســمت ارزش هــای هنجــاری حرکــت 
می کــرد، یعنی جامعــه تقریبًا به جامعــه ای بیمار بدل می شــد، 
شــکل می گرفــت. بــه عبــارت دیگــر در زمان هایــی کــه ناامنی 
در جامعــه رواج می یافــت، جنبش هــای فتیــان و عیــاران و 
لوطیــان بــا ارائــه ســبك جدیــدی از زندگــی و اندیشــه، بــه مدد 
جامعــه می آمدند. ایــن جوانمــردان در وهله اول بــه رفتارهای 
گرا و باطنــی گرایش و ثانیًا میل به دســتگیری داشــتند و از  معنا
ضعفا و کســانی که دچــار مشــکل بودند، اعــم از اقشــار ناتوان، 
ســالخوردگان، ضعفــا، فقــرا، اقلیت هــا و کســانی که بــه نوعی 

که سر بتراشد قلندری داند نه هر 
تحول خرده فرهنگ فتیان 

مجید بیگلر



اندیشه
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به آن هــا اجحاف شــده اســت، حمایت و پشــتیبانی و بــه آن ها 
کمــك و از ایشــان اعــاده حــق می کردنــد. ویژگــی ســوم فتیــان 
این بود که انســان های جســور و دالوری بودند، یعنــی نوعی از 
»شــوالیه گری« را در خلــق و خــوی ایشــان می بینیــم. افــرادی 
جســور و اخالق مــدار بودنــد و بــه فرهنــگ پهلوانــی مــا نســب 
می بردنــد، برای مثــال می توان به خلــق و خوی عیــاران توجه 
کرد که می کوشــیدند از ظالمان و ســتمگران بگیرنــد و در مقابل 
آن هــا ایســتادگی می کردنــد و بــه مظلومــان کمــك می کردنــد. 
ویژگی چهارمی که در بســیاری از این عیــاران و فتیان می توان 
دیــد، عدم دلبســتگی بــه مــال دنیا و جــاه و مقــام اســت، یعنی 
لوطیان و فتیــان معمــواًل انســان هایی وارســته و قانــع بودند و 

ساده زیستی را سرمشق زندگی خود قرار می دادند.

رابطه این خرده فرهنگ با حاكمیت سیاسی چگونه بود؟ 
نمونه اساطیری پهلوانان ایرانی رستم  دستان است كه 

شاهدیم رابطه ای توأم با مهر و كین نسبت به حاكمان 
دوران خود دارد كه در این زمینه مطالب بسیاری نوشته 

و گفته شده است یا در مورد پوریای  ولی همواره چنین 
بازنمایی می شود كه رابطه ای سلبی با حاكمان داشت 
و در دو گانه دولت - جامعه، طرف جامعه را می گرفت و 
جلوی اجحاف و ستمگری قدرت ها ایستادگی می كرد.

لوطیان و فتیان انســان هایی بودند که معمواًل درمقابل قدرت 
ایســتادگی می کردنــد، اما از ســوی دیگــر جامعه گــرا بودنــد و به 
گر  حفظ کلیــت اجتمــاع، اهمیــت می دادند. بــه همین دلیــل ا
جنگی می شــد یا جامعــه مــورد تهاجم گروه هــای خارجــی قرار 
می گرفت، به عنــوان یك نیــروی مدافع و پا بــه رکاب در صحنه 
حاضر می شدند و مقابل مهاجمان می ایســتادند. با بهره گیری 
از تعابیر امــروزی نیز باید گفت کــه الگوی مبــارزه و جنگ آن ها 
نیز کاماًل چریکی اســت؛ یعنی کاماًل قهرمانانــه و فردمحورانه بر 
اســاس ســنت های پهلوانی بــه مبــارزه می پرداختنــد و از آن جا 
کــه انســان های زورمنــدی بودنــد و جســارت باالیــی داشــتند، 
بیشــترین آســیب را بــه هجمــه دشــمن وارد می کردنــد و اغلب 
نیز موفــق بودنــد. به همین دلیــل عمومــًا در ســاختار حکومتی 
جایگاه ویژه ای داشتند، یعنی نظام سیاســی آن ها را به عنوان 
افــراد ذی نفــوذ در ســاختار اجتماعــی تحت نظــر می گرفــت و از 
کم  آن ها حمایت می کرد. البته در عین حال قدرت سیاســی حا
از سوی این گروه احســاس خطر نیز می کرد و همواره می کوشید 
آن ها را نظــارت و کنترل کنــد. در برخی مــوارد نیز شــاهدیم که 
برخی فتیان خودشــان به جایگاه قدرت سیاســی می رسیدند، 
مثاًل ناصــر )الناصــر لدیــن اهلل( ســی و چهارمین خلیفه عباســی 
در ســده های ششــم و هفتم قمــری خــود از دســته های فتیان 
بود یــا نمونــه بارزتــر آن، سلســله صفویان هســتند کــه از درون 
گرفتنــد.  همیــن جنبش هــای فتیــان بیــرون آمدنــد و شــکل 
کم و  بنابراین همواره نوعی داد و ســتد میان قدرت سیاســی حا
دســته های فتیان و لوطیان وجود داشته اســت، اما این رابطه 
همــواره شــکننده بــوده اســت. وقتــی نظام سیاســی به ســمت 
ظلم و تمامیت خواهی و اخالل در نظم و نظام اجتماعی ســوق 
می یافت، جنبش هــای فتیان قد علــم کــرده و از کلیت جامعه 

حمایت می کردند.

به جنبه های مثبت جنبش های فتیان و لوطیان اشاره 
كردید. معمواًل آنچه در خاطره ها از گذشته به یاد 

می ماند، جنبه اثباتی و وجه ایجابی است. آیا این گروه 
و قشر جنبه های منفی ای نیز داشتند؟ مثاًل شنیده شده 

كه بعضًا باج گیری می كردند یا به مردم زور می گفتند و 
كسی هم جرأت نمی كرد جلوی آن ها بایستد یا به واسطه 

ارتباطی كه با حاكمان داشتند، مورد بهره برداری قرار 
می گرفتند.

هر جنبش اجتماعی از چهار گروه یا چهار دســته افراد تشکیل 
می شــود. عده ای که حدود 5 تــا 10 درصد افــراد آن جنبش را 
تشــکیل می دهند، هسته اولیه شــکل دهنده جنبش هستند 
که معمــواًل افــرادی تأثیرگــذار و ذی نفــوذ و قدرتمند هســتند. 
در مــورد جنبــش فتیــان نیــز تعــداد ایــن افــراد زیــاد نیســت. 
دســته دوم پیروان گروه اول هســتند که بدنــه اصلی جنبش 
هســتند. دســته ســوم افرادی هســتند که بعدًا بــه آن جنبش 
اضافــه شــده اند. وقتــی یــك جنبــش تأثیرگــذار باشــد، خــواه 
ناخواه عده ای به آن ها اضافه می شــوند. حافظ چه خوب در 
وصف این گــروه می گوید: نه هــر که طرف کله کــج نهاد و تند 
نشست/ کاله داری و آیین سروری داند/هزار نکته باریك تر ز 
مو این جاست/ نه هر که ســر بتراشــد قلندری داند. این عده 
کسانی بودند که با دیدن غالب شــدن ارزش ها و هنجارهای 
قلندران، صرفــًا ادا و اطوار آن هــا را تقلید می کردنــد و کاری به 
محتوای تفکــر آن جنبــش ندارنــد. ایــن را در غــرب در زمینه 
جنبش هایی مثل پانك ها و رپ ها نیــز می بینیم که ابتدا یك 
جنبش اجتماعی بودنــد، اما بعدًا محتوایشــان از بین می رود 
و تنهــا فــرم و صورتــش می مانــد و وقتــی بــه جامعــه ای مثــل 
ما می آیــد که تنهــا دیگر فقط فــرم آن هــا باقی می مانــد و اصاًل 

معلوم نیست از کجا آمده است. 
امــا دســته چهارمی هــم همــراه یــك جنبــش پدیــد می آیند که 
سوءاســتفاده چی ها هســتند؛ یعنــی از اســم و نفــوذ آن جنبش 
اســتفاده می کننــد، امــا در اصــل بــه دنبــال منافــع خودشــان 
هســتند. این هــم در همــه جنبش هــا هســت. امــا واقعیت آن 
است که فلســفه اصلی جنبش را باید در افراد پایه جنبش دید. 
نظام های سیاســی نیز طبیعی اســت که در مقابــل یك جنبش 
اجتماعــی قوی یــا بــه دنبال حــذف آن اســت، یــا می کوشــد با 
تقویــت گــروه سوءاســتفاده چی ها آن را تضعیف کنــد و از آن ها 
اســتفاده ابــزاری ببــرد. بنابرایــن شــاهدیم کــه در دوره هایــی 
گروه های لوطیان و فتیان با انگیزه های درست شکل گرفتند، 
اما بعــدًا مــورد اســتفاده اصحــاب قــدرت قــرار گرفتند یــا برخی 
سوءاستفاده چیان تالش کردند از این سرمایه اجتماعی به نفع 
خود سوءاســتفاده کنند. به هر حال جنبش اجتماعی لوطیان 
و فتیــان و عیــاران در تاریخ مــا ســابقه ای کهــن دارد و هر جا که 
به ارزش های آن توجه شده، به ســمت رشد و شکوفایی سوق 
پیدا کــرده اســت و به عنــوان موتــور محرکه ارزش هــای اصیل 

مورد استفاده قرار گرفته است.

با مواجهه ایرانیان با تجدد و فرهنگ جدید غربی، به 
نظر می رسد كه ساختار جامعه به نحوی تغییر می كند 

كه این گروه یا جنبش اجتماعی كاركرد پیشین خود را 

در دوران جنگ 
شاهد بودیم که 

بار دیگر این 
جنبش و شکل 
و جّو جوانمردی 

دوباره قوت گرفت. 
یاد  نمونه های آن را ز

یم، در دوران  دار
جنگ جوانمردانی 

پا به عرصه گذاشتند 
که جامعه گرا بودند 

و به ارزش های 
متعالی و کارکردی 

و جمعی توجه 
داشتند. اما بعد از 
جنگ دوباره این 
روحیه لوطی گری 

به حاشیه رفت 
و بار دیگر این 

خرده فرهنگ، به 
حاشیه رانده شد



اندیشه
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از دست می دهد. برای مثال با تأسیس نظمیه و ایجاد 
نهادهای انتظامی، دیگر این خرده فرهنگ كار ویژه 

پیشین خود مبنی بر حفظ امنیت محالت را از دست داده 
است. در نتیجه این امر، این گروه اجتماعی به تدریج 

به سمت لمپنیسم سوق پیدا می كند و به یك آسیب 
اجتماعی بدل می شود.

لمپن ها ممکــن اســت بخشــی از ایــن گــروه اجتماعی باشــند یا 
افراد سوءاســتفاده چی باشــند که از این جنبش بهــره می گیرند. 
لمپن ها افرادی قشــری و ســطحی نگر هســتند و رفتارهایشــان 
کامــاًل هنجــاری اســت. در دنیــای جدیــد، وقتــی دولت هــای 
کشــوری تأســیس می شــوند، ســاختارهای اجتماعــی  مقتــدر 
دگرگون می شــوند. اما واقعیت این اســت که در جامعه ما دولت 
از برســاختن نهــاد بــه معنــای واقعــی ناتــوان اســت و بــاز شــاهد 
نوعــی فردگرایــی هســتیم، یعنــی حتــی در نهادهایــی هــم کــه 
شــکل می گیرند، باز این افراد هســتند کــه جلوه دارنــد. اما به هر 
حال بــا شــکل گیری دولت هــای جدید و نظــام جدید سیاســی، 
خرده فرهنــگ فتیان بــه حاشــیه رانــده می شــوند. در جامعه ما 
همچنین یك جنبش فکری و اجتماعی چپ گرا نیز پدید می آید 
که هدفش دفاع از کارگران و محرومین اســت و به تعبیری ســند 
حمایت از محرومیــن را به نام خــودش ثبت می کنــد و هر کس را 
که با آن همراه نیست به لحاظ شخصیتی ترور می کند. بنابراین 
همراه با دولت های شــبه مدرنی که در ایران شکل گرفت، نگاه 
انتقــادی افسارگســیخته چــپ نیــز بــود کــه ســایر جنبش های 

اجتماعی غیر از جنبش چپ را مرعوب و منکوب کرد. 
بــه ارزش هــای ســنتی زد و ســایر  زیــادی  امــر آســیب  ایــن 
جنبش های اجتماعــی را مشــروعیت زدایی کرد. یکــی از این 
آسیب ها ضربه زدن به آن نگاه پهلوانی حمایتگر از محرومین 
بود که توسط روشــنفکران به حاشــیه رانده شــد یا مورد طعن 
و تحقیر قرار گرفــت. یعنی مثاًل فتیــان و لوطیــان و پهلوانان را 
به عنــوان کســی کــه چیــزی نمی دانــد، تحقیــر کردنــد. البته 
می گفتند که در نهایت می تــوان از آن ها اســتفاده ابزاری کرد. 
ایــن رونــد بــا انقــالب و اتفاقاتــی کــه در آن افتــاد، تا  حــدودی 
از میــان رفــت. مــا در دوران جنگ شــاهد بودیــم که بــار دیگر 
ایــن جنبــش و شــکل و جــّو جوانمــردی دوبــاره قــوت گرفت. 
نمونه هــای آن را زیــاد داریــم، در دوران جنــگ جوانمردانــی 
پا بــه عرصــه گذاشــتند کــه جامعه گــرا بودنــد و بــه ارزش های 
متعالــی و کارکــردی و جمعی توجــه داشــتند. اما بعــد از جنگ 
دوبــاره این روحیــه لوطی گری به حاشــیه رفت و بــار دیگر این 

خرده فرهنگ، به حاشیه رانده شد.

به رابطه میان خرده فرهنگ لوطی گری با دولت در دوران 
پیشامدرن اشاره كردید. در دوره مدرن نیز شاهد نوعی 

مناسبت و رابطه میان این گروه ها با دولت هستیم. 
برای مثال در دوره پهلوی دوم شاهدیم كه در مقاطعی 
حساس مثل نهضت ملی، دولت با استفاده از این اقشار 

تالش كرد كه مانع از موفقیت نهضت ملی شود. درباره 
نقش سیاسی شخصیت های این خرده فرهنگ مثل 

شعبان  جعفری و  دارودسته اش در كودتای 28 مرداد 
بسیار شنیده ایم و خوانده ایم.

گســترده و پرفرازونشــیبی  در دهــه 1320، شــاهد تحــوالت 
در ایــران هســتیم. به خصــوص بعــد از جنــگ جهانــی دوم و 
ســقوط دولــت مقتــدر پهلــوی اول کــه شــخصیتی دیکتاتور 
کمیت  دارد، شــاهد دولتمردان قوی مثل مصدق و قوام و حا
ضعیــف هســتیم و البتــه ورود بــه صحنــه جــدی نیروهــای 
و جــوان و  ایــن دوره شــاهد شــاهی ضعیــف  مذهبــی. در 
نخســت وزیرانی قدرتمنــد هســتیم و همچنیــن ورود جــدی 
نیروی چــپ بــه صحنه. ایــن تحوالت دســت به دســت هم 
گسســت های اساســی در جامعــه پدیــد می آیــد.  می دهــد و 
در دل ایــن فــراز و نشیب هاســت کــه خرده فرهنــگ لوطیان 
می شــوند،  سیاســی  نیروهــای  جــذب  طبیعــی  به صــورت 
بــا  کوشــیدند  برخــی  البتــه  نداشــتند.  واحــدی  تفکــر  زیــرا 
نوشــتن فتوت نامه هــا، منشــور یا دســتورالعملی تهیــه کنند. 
امــا واقعیــت ایــن اســت افــرادی کــه بــه ایــن خرده فرهنــگ 
تعلق خاطــر داشــتند، پیکــره واحــدی نداشــتند. بــه همیــن 
کنده شدند و نوعی  دلیل وقتی این گسســت ها پدید آمد، پرا
کندگی گروه های سیاسی استفاده  گیجی پدید آمد. از این پرا
یا سوءاســتفاده کرد. مثــاًل نیروهای ملی تا زمانــی که وحدت 
داشــتند و با یکدیگر ارتباط خوبی داشــتند، از این گروه ها به 
نفع نهضت ملی بهــره می گرفتند، اما وقتــی آن وحدت میان 
دکتــر مصــدق و بــازار از میــان رفــت، ایــن خرده فرهنــگ بــه 

مخالفت دولت مصدق پرداخت و به کودتاچیان پیوست.

در چنین شرایطی افراد این خرده فرهنگ به منبعی برای 
گروه هایی بدل می شوند كه می توانند برای اهداف 

سیاسی، مورد بهره برداری قرار بگیرند. این البته در همه 
جای دنیا هست.

بلــه، درســت اســت. اســتفاده از آدم هایی کــه جســور و متهور 
هستند و علقه های دنیوی و موقعیتی ندارند، در سازوکارهای 
سیاسی و اقتصادی، در سراسر دنیا مرســوم است. در ایران نیز 
از این گروه ها چنین بهره برداری هایی شــده است. البته باید 
این واقعیــت را در نظر گرفت که جنبــش اجتماعی و فرهنگی 
فتیان و جوانمــردان، زمانــی کارکرد مثبت دارنــد که وضعیتی 
با ثبات بیابند. در چنین شرایطی از این ظرفیت های فرهنگی 
گــر  و اجتماعــی می تــوان بــه نحــو مثبــت اســتفاده کــرد. امــا ا
بخواهیم از آن ها در پروژه های سیاســی که عمدتًا کوتاه مدت 
هستند، استفاده کنیم، عماًل به این پتانسیل آسیب می زنیم و 

کاری می کنیم که بر ضد خودش عمل کند. 
نکتــه مهــم دیگــر این کــه در عصــر جدیــد ایــران، گروه هایی 
هم داریم که به معنــای واقعی کلمه لمپن هســتند، افرادی 
کــه ربطــی بــه آن جریــان ســنتی  کوتاه فکــر  ســاده اندیش و 
فتیــان و جوانمــردان ندارنــد و چنان کــه در بیــان عــوام رایج 
اســت، الت و جاهــل خوانــده می شــوند. ایــن افــراد صرفــًا 
می خواهند از زور بازوی خودشان استفاده کنند، عماًل شرب 
خمر می کنند و به آســیب های اجتماعی گرایــش دارند و مال 
و ناموس مــردم نیز از آن هــا تأمین ندارد. معمــواًل هم پادوی 
نیروهای سیاســی واپس گــرا بوده اند. امــا باید ایــن گروه ها و 
گرا  افراد لمپن را از جنبش ریشــه دار فتیان که روحیه ای معنا

دارد، متمایز کرد.   

فتیان،  انسان هایی 
بودند که معموالً 
درمقابل قدرت 

ایستادگی می کردند، 
اما از سوی دیگر 
جامعه گرا بودند 

و به حفظ کلیت 
اجتماع، اهمیت 

می دادند. به 
همین دلیل اگر 

جنگی می شد یا 
جامعه مورد تهاجم 

گروه های خارجی 
قرار می گرفت، 

به عنوان یك 
نیروی مدافع و پا 

به رکاب در صحنه 
حاضر می شدند 

و مقابل مهاجمان 
می ایستادند



از  مطهـری  شـهید  و  طباطبایـی  عامـه  تفسـیر  بـه  بخـش  ایـن  آغازیـن  مطلـب 

ایـن سـوره  نـام  نـور اسـت کـه  نـور آیـه 35 سـوره  آیـه  نـور اختصـاص دارد.  آیـه 

نـور  آیـه خداونـد،  ایـن  آغـاز  در  اسـت.  شـده  گرفتـه  آیـه  از همیـن  نیـز  مبـارک 

نـور  چگونگـی  تمثیلـی  قالـب  در  ادامـه  در  و  شـده  معرفـى  زمیـن  و  آسـمان ها 

تشـریح  بـه  بعـدی  مطلـب  اسـت.  شـده  تشـریح  خـدا  بـودن  زمیـن  و  آسـمان 

 69 نامـه  بـر  تأکیـد  بـا  )ع(  علـی  امیرالمومنیـن  نـگاه  از  خداونـد  نعمت هـای 

)ع(  موسـی  حضـرت  همسـفری  داسـتان  روایـت  اسـت.  پرداختـه  الباغـه  نهـج 

بخـش  بعـدی  مطلـب  دینـی  عالمـان  از  تـن  دو  نـگاه  از  )ع(  خضـر  حضـرت  و 

»در پرتـو معنـا« را تشـکیل می دهـد. گفتـاری از آیت اللـه مجتبـی تهرانـی دربـاره 

محبـت اهـل بیـت )ع(، بـرکات دوسـتی بـا اهـل بیـت)ع( در زندگـی، تبییـن آثـار 

دل  را  بیـت  اهـل  محبـت  بـذر  چگونـه  و  ایشـان  بـه  محبـت  اخـروی  و  دنیـوی 

هسـتند. بخـش  ایـن  دیگـر  مطالـب  نیـز  بکاریـم؟  کـودکان 

درپرتومعنا

53

خدا نور آسمان و زمین است
که همین جا است بهشتی 
کودکان بکاریم؟ چگونه بذر محبت را دل 
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آیـه نـور، آیـه 35 سـوره نـور اسـت کـه خداونـد 
در  و  زمیـن معرفـی می کنـد  و  آسـمان ها  نـور  را 
درخشـش  چگونگـی  تبییـن  بـه  مثالـی  قالـب 
ایـن نـور بـر آسـمان و زمیـن و نقـش آن در هدایـت مؤمنـان 
پرداختـه اسـت. خداونـد در ایـن سـوره می فرمایـد: »اهَّلل 
نـور السـموات و االرض مثـل نـوره کمشـکوه فیهـا مصبـاح 
المصبـاح فـی زجاجـه الزجاجـه کانهـا کوکـب دری یوقـد 
مـن شـجره مبارکـه زیتونـه ال شـرقیه و ال غربیـه یـکاد زیتهـا 
یضـیء و لـو لـم تمسسـه نار نور علـی نور یهـدی اهَّلل لنوره 
مـن یشـاء و یضـرب اهَّلل االمثـال للنـاس و اهَّلل بـکل شـیء 
علیـم؛ خـدا نـور آسـمان ها و زمیـن اسـت. مثـل نـور او چـون 
چراغدانی اسـت که در آن چراغی و آن چراغ در شیشـه ای 
از  کـه  اسـت  اختـری درخشـان  گویـی  آن شیشـه  اسـت. 
درخـت بابرکـت زیتونـی کـه نـه شـرقی اسـت و نـه غربـی 
افروختـه می شـود. روغنـش گرچـه بـه آن آتشـی نرسـد، 
نزدیک است روشنی دهد، روشنی بر روی روشنی است. 
خدا هرکه را بخواهد به نور خویش هدایت می کند، و این 
مثل هـا را خـدا بـرای مـردم می زنـد، و خـدا بـه هـر چیـزی 

داناسـت.« 

هدایت کننــده،  بــه  آیــه  ایــن  در  را  نــور  کلمــه  مفســران 
کــرده  هســتی بخش، روشــن کننده و زینت بخــش تفســیر 
و مصادیقــی از جملــه قــرآن، ایمــان، هدایــت الهــی، پیامبر 
کرده انــد. در  اســالم)ص( و امامــان شــیعه بــرای آن بیــان 
برخــی از تفاســیر و روایــات ایــن آیــه بــر پیامبــر)ص( و اهــل 
بیت)ع( تطبیق داده شــده اســت. در این مطلب به تفاســیر 
عالمــه طباطبایی و شــهید مطهــری در این خصوص اشــاره 

می شود.
شــهید مرتضــی مطهــری در کتــاب آشــنایی بــا قــرآن درباره 
این آیه نوشــته اســت: »چه در روایات و چه در غیــر روایات، 
یعنی کلمات مفسرین و علما، راجع به این که این مثل ناظر 
بــه چیســت بیانــات مختلفی شــده اســت. بعضی ایــن مثل 
ع  را بــرای کل جهــان دانســته اند یعنــی بــه اصطــالح مجمو
این اســتعاره را یک چیــز در نظــر گرفته اند که ایــن دار وجود 
و دار هســتی یــک خانــه تاریــک نیســت، خانه ای اســت که 
پــر نورتریــن چراغ هــا در آن وجــود دارد. آن مثال چــراغ را به 
عنوان مصداق پر نورترین چراغ های عصر ذکر کرده اســت، 
پس جهان هستی تاریک و کور نیســت. بعضی نیز این مثل 

را در مورد انسان پیاده کرده اند.«
ع  شــهید مطهری درباره هدایــت می گوید: »هدایــت چند نو

خدا نور آسمان و زمین است
نگاهی به تفسیر عالمه طباطبایی و شهید مطهری از آیه نور

سعید  عزیزی
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اســت: هدایــت طبیعــی کــه در طبیعــت بی جان هــم وجود 
دارد. هدایــت حســی؛ یعنــی همیــن حــواس مــا کــه ایــن دو 
ع هدایــت، چراغ هــای هدایتی اســت که در وجود انســان  نو
یــا حیــوان هســت. هدایــت غریزی کــه در هــر حیوانــی یک 
سلســله غرایز وجــود دارد کــه حیــوان را به ســوی مقصدش 
رهبری می کنــد. هدایــت عقل که خــود این قــوه عاقله یک 
نور اســت که به انســان داده شــده اســت تا از این نور با تفکر 
ع  و تدبــر اســتفاده کنــد. هدایــت وحــی که خــودش یــک نو
هدایــت دیگــری اســت و مبتنی بــر دین اســت. ایــن مثل را 
بعضــی راجع بــه هدایت عمومــی موجــودات ذکــر کرده اند و 
بعضی در مورد انســان که البته برخی گفته اند مقصود تمام 
هدایت هایــی اســت کــه در انســان هســت؛ از حــس و عقــل 
و غریــزه و حتــی هدایــت وحــی، و بعضــی آن را مخصــوص 
هدایت عقل دانســته اند که در بیان ابن ســینا چنین است. 
بعضی هــم آن را در مــورد هدایــت وحی ذکــر کرده انــد که در 
روایات، این مطلب آمده اســت که منظور از مشــکات، قلب 
کرم)ص( است و مصباح همان نور وحی است که بر  پیامبر ا
ایشان نازل شــده اســت. هیچ مانعی ندارد که این آیه که در 
مقام بیان نور هدایت الهی است که جهان را پر کرده است، 
شــامل همــه این هــا باشــد؛ مخصوصــًا همیــن کــه دو بیــان 
در روایــات آمده اســت که هــر دو، ایــن را در مورد انســان ذکر 
کرده اند، یکی در مورد هر فرد انسان یعنی یک مو|من و یکی 
در مورد جامعه انســانی از نظر هدایت وحی. هر دوی این ها 
بیانات بسیار عمیقی اســت، خصوصًا با توجه به آیه بعد که 
می فرماید: »فــی بیــوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اســمه؛ 
یعنی آن نور هدایت در خانه هایی اســت که خدا اجازه داده 

که ارجمندش دارند و نام خدا در آن ها یاد شود.«
شــهید مطهری با اشــاره بــه یکــی از روایــات به تبییــن تعبیر 
چراغدان در آیه شریفه نور می پردازد: »در یک روایت از یک 
تعبیری در آیه اســتفاده شــده اســت. در آیه این طوری آمده 
اســت که مثل نــور الهــی و هدایــت الهــی مثل یک مشــکات 
اســت -یک چراغدان- کــه در آن چراغــی قرار بگیریــد و آن 
چراغ در یک قندیل و شیشــه ای قرار بگیرد. طبعًا این سؤال 
به وجود می آید که چرا اصاًل قرآن کریم ایــن طور تعبیر کرده 
اســت؛ می توانســت بگویــد: »کمشــکوه فیهــا زجاجــه، فــی 
الزجاجة مصبــاح )فیها مصباح(« چراغی باشــد؛ اما می گوید 
مشــکاتی کــه در آن چراغی باشــد، و بعــد می گوید و چــراغ در 
شیشــه ای اســت؟ روایــات مــا ایــن آیــه را ایــن طــور تفســیر 
کرده انــد که مقصــود این اســت که چــراغ ابتــدا در مشــکاتی 
باشــد و بعد این چراغ از مشــکات به زجاجه ای منتقل شود، 
و ســّر این که آیه ایــن طور ذکر شــده این اســت کــه مقصود از 
مشــکوه، مشــکات نبوت اســت و مقصود از زجاجــه، والیت 
و امامت اســت و مقصــود از آن درخــت مبــارک و پربرکتی که 
ایــن مشــکات و ایــن زجاجــه و ایــن مصبــاح از او پیــدا شــده 
شــجره حضــرت ابراهیــم)ع( اســت و این هــا نتیجــه دعای 

ابراهیم)ع( است.«
عالمه طباطبایی نیز در تفســیر المیــزان درخصوص این آیه 
مبارک می نویسد: »خدای تعالی دارای نوری است عمومی 
که با آن آسمان و زمین نورانی شــده- که این همان رحمت 

عام الهی اســت-و به وســیله آن نور حقایقی در عالم ظهــور نموده که ظاهر نبــوده، و خدای 
متعال ظاهر اســت به ذات خود و مظهر اســت برای دیگــران و تنها چیزی کــه در عالم وجود 
به ذات خود ظاهر و برای غیر خود مظهراســت، همان حقیقت نور اســت. لــذا خدای متعال 
همچون نوری اســت که آســمان ها و زمین با تابش او بر آن ها ظهور یافته انــد، همچنان که 
نور حســی نیز همین طور اســت، منتهــا تفاوت در این جاســت کــه ظهور اشــیاء به نــور الهی، 
عین وجــود یافتن آن هاســت، اما ظهور اجســام کدر به وســیله نور حســی، غیــر از اصل وجود 
آن هاســت. در این میان خداوند نور خاصی نیز دارد - که همان رحمت خاص الهی اســت-
که تنها مؤمنان با آن روشن می شوند و به وسیله آن به سوی اعمال صالح راه می یابند و آن، 

نور معرفت و حقیقت ایمان است.
خــدای تعالی این نــور را بــه چراغی مثــل زده کــه در چراغدانی قــرار دارد و چراغ درشیشــه ای 
اســت که با روغن زیتون در غایت شفافیت می ســوزد و چون شیشــه چراغ نیز صاف و شفاف 
اســت، آن چراغ مانند ســتاره درخشــانی تال|لــؤ دارد و صفای شیشــه و چراغ، نــوری فوق نور 
اســت که این چراغ در خانه های اهل عبادت آویخته اســت، خانه هایی کــه در آن مردمانی 
مؤمن، خدای را تســبیح می کننــد؛ مردمانی کــه تجــارت و خرید و فــروش آن هــا را از یاد خدا 
غافل نمی کند. به هر جهت مشــکاه یعنی طاقچــه و جای چراغ. کوکب ُدری یعنی ســتاره پر 
نور، ایقاد به معنای روشن کردن چراغ یا آتش اســت و زیت یعنی روغن زیتون و زجاجه یعنی 
شیشــه. نور نیز عبارتســت از آنچه ظاهر اســت به ذات خود و مظهر اســت برای غیــر خود که 
این معنا در مورد نور حسی و ســایر مقوالتی که چنین خاصیتی داشــته باشند صدق می کند، 
مثاًل عقل نیز نوری اســت که معقوالت را ظاهــر می کند و از آن جا که وجود و هســتی هرچیزی 
باعــث ظهور آن چیــز برای دیگــران اســت، وجود، مصــداق تام نور اســت و چــون موجودات 
امکانی وجودشــان به واســطه ایجاد خدای تعالی اســت، پس خــدا کامل تریــن مصداق نور 
اســت، چون او به ذات خود موجود و ظاهر اســت و ما ســوای او به واســطه وی وجود و ظهور 
می یابنــد. بــه هر حــال خداونــد در این آیــه نور خــود را بــه چراغی تشــبیه کــرده کــه در درون 
چراغدانــی قرار دارد و چراغ درون شیشــه ای  اســت تــا شــعله آن را از اضطراب و نوســان حفظ 
کند و روغن این چــراغ از درخت زیتون مبارک اســت، که نه در جانب مشــرق روییــده و نه در 
جانب مغرب تــا در نتیجــه ســایه آن در جانب مخالــف بیفتد و مانع از رســیدن و کمــال میوه 
ل می شود،  آن شــود، بلکه در وســط قرار دارد و میوه اش کاماًل رســیده و روغنش شــفاف و زال
در نتیجه این روغن نهایت اســتعداد برای احتراق را دارد و نزدیک اســت حتی بدون تماس 
آتش، شــعله ور شــود و نور این چــراغ مضاعف اســت، چون هــم چراغ نورانی و شــفاف اســت 
و هم شیشــه آن صاف و شــفاف اســت و نور چراغ را منعکــس می کنــد. در آخر هــم می فرماید 
خداوند به مشــیت بالغه خود کســانی را که دارای صالحیت ایمان باشــند به ســوی نور خود 
هدایت می کند و صالحیت ایمان، یعنی داشــتن حســن عقیده و عمل. لــذا خداوند دل های 
غیر مســتعد و آلــوده به کفــر را به ایــن نور هدایــت نمی کنــد و این همــان نور خــاص و رحمت 
مخصوص بــه مؤمنان اســت. آن گاه به مثــل بودن ایــن عبارات اشــاره می کنــد و می فرماید 
خداوند این مثل ها را برای مردم می زند که در آن ها اســراری از علم نهفته است و عالی ترین 
حقایق و دقایق را درقالب مثال توضیح می دهد تا عالم و عامی هر دو از آن ها بهره مند شوند 
و هر یک نصیبــی برگیرنــد و خدا نســبت به همــه چیــز داناســت. همچنان که در جــای دیگر 

می فرماید: ما این مثل ها را برای مردم می زنیم اما جز عالمان در آن تعقل نمی کنند.   

......

......
شهید مطهری: مقصود از مشکوه، مشکات نبوت است و 
مقصود از زجاجه، والیت و امامت است و مقصود از آن 
درخت مبارک و پربرکتی که این مشکات و این زجاجه 
و این مصباح از او پیدا شده شجره حضرت ابراهیم )ع( 

است و اینها نتیجه دعای ابراهیم است
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دکتـر محسـن اسـماعیلی، اسـتاد دانشـگاه تهـران و عضـو شـورای نگهبـان، در 
 

َ
شـرح نامـه 6۹ نهـج الباغـه، سـه دسـتورالعمل کلـی در عبـارت »َواْسـَتْصِلْح ُکّل
َثُر َما 

َ
َعـّنَ ِنْعَمـًة ِمْن ِنَعـِم اهَّلِل ِعْنَدَک، َوْلُیَر َعَلْیـَک أ ْنَعَمَهـا اهَّلُل َعَلْیـَک، َواَل ُتَضّیِ

َ
ِنْعَمـة أ

ْنَعـَم اهَّلُل ِبـِه َعَلْیـَک؛ از هـر نعمتـی کـه خداوند به تو داده اسـت به طور صحیح بهـره بردارى 
َ
أ

کـن و هیـچ نعمتـی از نعمـت هـاى خداونـد را که نزد توسـت، ضایع و تباه نکن، و باید نشـانه 
نعمت هایـی را کـه خداونـد بـه تـو داده اسـت در تـو دیـده شـود.« را مـورد بررسـی قـرار داده 

اسـت کـه در ادامـه گزیـده ای از آن را مـرور می کنیـم. 

نسبت به مراقبت از بعضی نعمت ها، اشاره مستقیم دارند 
و مردم را از ضایع کردن آن ها برحذر داشته اند. یکی از این 
نعمت ها که در نهج البالغه مورد تا|کید قرار گرفته، نعمت 
رهبران دینــی و هادیان الهی اســت، یعنی افــرادی که راه 
یافته انــد و راهنما و راهبر مردم هســتند. هم خودشــان به 
مقصد رســیده اند و هم به مــا کمک می کنند تــا به مقصد و 
سعادت برسیم. این افراد هم نعمت های خداوند هستند 

که باید نسبت به آن ها قدرشناس باشیم.
حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( دربــاره پیغمبــر اســالم )ص( 
در خطبــه160 می فرماینــد کــه: »بزرگ تریــن نعمت بودن 
پیامبــر اســالم )ص( به ایــن دلیــل اســت کــه می توانیم از 
او الگــو بگیریــم.« توفیق کمی نیســت که انســان کســی را 
گر دســت در دســت او بگذارد به هدف و  داشــته باشــد که ا
َة  ْعَظَم ِمّنَ

َ
سعادت برسد. در این خطبه می فرمایند: » َفَما أ

 َعِقَبُه 
ُ
ِبُعُه، َو َقاِئدًا َنَطأ ْنَعَم َعَلْیَنا ِبِه َسَلفًا َنّتَ

َ
اهلِل ِعْنَدَنا ِحیَن أ

کــرم )ص( در نزد ما بزرگ  ...« چقدر نعمت وجــود پیامبر ا
اســت به این دلیل که خداوند او را از پیشــینیان ما قرار داد 
تا بتوانیــم از او پیــروی کنیــم و او را رهبــری قــرار داد که ما 
می توانیم قــدم در جــاى قدم هــاى او بگذاریــم. بنابراین 
بزرگ تریــن نعمــت خداوند برای مــا، وجود مبــارک پیامبر 
کــرم )ص( اســت و لــذا خداونــد نســبت بــه او بــر مــا منت  ا

گذاشت.

     اهل بیت )ع(
بیــت)ع(  اهــل  اســالم)ص(،  پیامبــر  از  بعــد  رتبــه  در 
بزرگ ترین نعمت خداوند هســتند که باید کمال اســتفاده 
را از آن هــا کــرده و مبــادا از نعمــت بــزرگ امامــت و والیــت 
غفلــت کــرده و آن را تضییــع کنیــم. بــه دلیل این کــه همه 
نعمت های مــادی و معنوی دیگر هم در ســایه این نعمت 
گر به نعمت سعادت و بهشت دسترسی  به دســت می آید. ا
پیدا کنیم، تنها در سایه هدایت این خانواده است و حتی 
نعمت های مادی که در این دنیا بهــره می بریم، از نعمت 

وجود آن هاست.
ی َو  ّمِ

ُ
ْنُتــْم َو أ

َ
ِبــی أ

َ
در زیارت جامعــه کبیــره می خوانیــم: »ِبأ

َدُه َقِبَل   ِبُکْم َو َمــْن َوّحَ
َ
َراَد اهلَل َبَدأ

َ
ْهِلی َو َماِلی َمْن أ

َ
َنْفِســی َو أ

ْحِصــی َثَناَءُکْم َو 
ُ
َه ِبُکــْم َمَواِلــّیَ ال أ َعْنُکــْم َو َمْن َقَصــَدُه َتَوّجَ

ْنُتْم ُنوُر 
َ
ْبُلُغ ِمــَن اْلَمْدِح ُکْنَهُکــْم َو ِمَن اْلَوْصــِف َقْدَرُکــْم َو أ

َ
ال أ

ــاِر ِبُکْم َفَتــَح اهلُل َو ِبُکْم  ْبَراِر َو ُحَجــُج اْلَجّبَ
َ
ْخَیــاِر َو ُهــَداُة اْل

َ
اْل

ــَماَء  ُل اْلَغْیــَث َو ِبُکــْم ُیْمِســُک الّسَ َیْخِتــُم ]اهلُل [ َو ِبُکــْم ُیَنــّزِ
ُس اْلَهّمَ َو َیْکِشــُف  ْرِض ِإال ِبِإْذِنــِه َو ِبُکْم ُیَنّفِ

َ
ْن َتَقَع َعَلــی اْل

َ
أ

ــّرَ َو ِعْنَدُکــْم َمــا َنَزَلــْت ِبــِه ُرُســُلُه َو َهَبَطــْت ِبــِه َمالِئَکُتــُه  الّضُ
ُکــْم؛ پــدر و مــادر و جــان و خانــواده و مالــم فداى  َو ِإَلــی َجّدِ
شــما، هرکه آهنگ خدا کند، به وســیله شــما آغــاز می کند، 
و هرکه او را بــه یکتایی پرســتد، طریق توحیدش را از شــما 
می پذیرد، و هر که قصد حق کند، به شما توجه می نماید. 
اى ســرورانم، نمی توانم ثناى شــما را شــماره کنم و در امر 
مداح گفتن قدرت رســیدن بــه حقیقت شــما را نــدارم و در 
مقــام وصــف نمــودن، توانایــی بیــان منزلــت شــما در من 
نیســت و حال آن کــه شــما نــور خوبــان و هادیان نیــکان و 

نور خوبان و 
معنای توحید

شرح نعمت های خداوند در نهج البالغه

حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( تا|کید بســیار دارند که هیــچ نعمتی از نعمت هــای خدا ضایع 
نشود. در عین حال ضایع کردن نعمت به این صورت است که انسان از نعمتی که خدا به 

او داده بهره برداری نکند و آن را معطل نگاه دارد یا آن را در راه خالف استفاده کند.
َعــّنَ ِنْعَمــًة ِمــْن ِنَعــِم اهلِل ِعْنَدَک« بــه صورت نکــره آمده  کلمــه »نعمــه« در عبــارت »َواَل ُتَضّیِ
ع نعمــت خدا، کوچک یا بــزرگ، نباید تباه شــود. در  و این تا|کید را می رســاند کــه هیچ نو
بخش هــای دیگر کتــاب شــریف نهج البالغــه می خوانیــم کــه حضــرت امیرالمؤمنین)ع( 

دکتر محسن اسماعیلی
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حّجت هاى خــداى جّبارید، خدا با شــما آغاز کرد و با شــما 
ختم می کند و به خاطر شــما باران فرو می ریزد و تنها براى 
شــما آســمان را از این که بــر زمین فــرو افتــد نگاه مــی دارد، 
مگر بــا اجازه خــودش، و به وســیله شــما انــدوه را می زداید 
و ســختی را برطــرف می نمایــد، و نــزد شماســت آنچــه را بر 
رســوالنش نــازل فرمــوده، و فرشــتگانش بــه زمیــن فــرود 

آورده  اند، و به جانب جد شما.«
کــه خــودم و پــدر و مــادر و خانــواده و  بــه ایــن مفهــوم 
دارایــی ام فــدای اهــل بیــت )ع( شــود، بــه ایــن دلیــل که 
گر کســی بخواهــد به خدا برســد باید از ایشــان شــروع کند  ا
و ابتــدای راه ایــن خانواده هســتند. و هر کســی کــه خدا را 
بــه یکتایــی بپرســتد، ایــن را از اهــل بیــت )ع( یــاد گرفتــه 
گــر ایشــان نبودنــد کســی متوجــه معنــای توحید  چرا کــه ا
نمی شــد. هر کســی قصد دارد از خدا چیــزی بخواهد، اول 
باید بــه این خانــدان توجه کند. اهــل بیت )ع( بــه عنوان 
مجاری فیض الهی به ایــن علت که مبــدأ و منتهای همه 
کــرم)ص(،  نعم مــادی و معنــوی هســتند، بعــد از پیامبر ا
بزرگ تریــن نعمــت خداونــد بــر مــا محســوب می شــوند و 
همیــن کــه مــا منســوب و پیــرو ایشــان هســتیم بــرای مــا 
نعمت محســوب می شــود. البته هر کســی به هر اندازه ای 
در هدایت و ســعادت ما نقشــی ایفــا کند، صاحــب منت بر 
ماســت. امــا هیــچ کســی بــا اهــل بیــت )ع( قابل مقایســه 

نیست.
دوم  خطبــه  در  علــی)ع(  امــام  امیرالمؤمنیــن  حضــرت 
نهج البالغــه از مــردم گالیــه می کننــد کــه نعمــت امامت را 
ــٍد ص ِمْن  ضایــع کردنــد و فرمودنــد: »اَل ُیَقــاُس ِبــآِل ُمَحَمّ
ى ِبِهــْم َمْن َجــَرْت ِنْعَمُتُهــْم َعَلْیِه  َحٌد َو اَل ُیَســَوّ

َ
ــِة أ َمّ

ُ
َهــِذِه َاْل

َبــدًا«؛ هیــچ کس بــا مرتبه و مقــام خانــدان پیامبــر از امت 
َ
أ

اســالمی ســنجیده نمی شــود و هیــچ گاه کســانی کــه خود 
مشــمول نعمت های اهل بیت هســتند با خود آن هــا برابر 
گر کســی به رشد معنوی رسیده در پرتو  نمی شوند.« یعنی ا
همیــن خانــدان اســت و بنابرایــن قابل مقایســه با ایشــان 

نیست.
ح می شــود که شــیوه صحیح  در این جــا این پرســش مطــر
در  اســت؟  چگونــه  )ع(  بیــت  اهــل  نعمــت  از  اســتفاده 
نهج البالغه پاسخ این پرســش در چند عبارت آمده است. 
یکــی از نمونه هــای آن، در خطبــه 97 آمــده اســت کــه آن 
ُکــْم َفاْلَزُمــوا  ْهــَل َبْیــِت َنِبِیّ

َ
حضــرت فرموده انــد: »ُاْنُظــُروا أ

َثَرُهــْم َفَلــْن ُیْخِرُجوُکــْم ِمــْن ُهــًدى َو َلْن 
َ
ِبُعــوا أ َســْمَتُهْم َو ِاَتّ

ُیِعیُدوُکْم ِفی َرًدى َفــِإْن َلَبُدوا َفاْلُبــُدوا َو ِإْن َنَهُضوا َفاْنَهُضوا 
َفَتْهِلُکــوا«؛  َعْنُهــْم  ــُروا 

ّ
َخ

َ
َتَتأ اَل  َو  ــوا 

ّ
َفَتِضُل َتْســِبُقوُهْم  اَل  َو 

مردم! به اهــل بیــت پیامبرتان بنگریــد،  از آن ســو که گام 
بــر می دارند برویــد، قدم جای قدمشــان بگذاریــد، آن ها را 
کت  هرگز از راه هدایــت بیــرون نمی برند، و به پســتی و هال
گر  گــر ســکوت کردنــد ســکوت کنیــد و ا بــاز نمی گرداننــد. ا
قیــام کردند قیــام کنیــد. از آن ها پیشــی نگیرید کــه گمراه 
می شــوید و از آن هــا عقــب نمانیــد که نابــود می شــوید. در 
واقع شــکر نعمــت امامــت به این اســت کــه ســبک زندگی 
ما، ســبک زندگــی آنــان باشــد و ضایــع کــردن ایــن نعمت 

ایــن اســت کــه بــا داشــتن چنیــن الگوهایــی، از دیگــران 
الگوبرداری کنیم. 

خداوند متعال در آیه 45 ســوره حج تعــدادی از اقوامی که 
مورد عــذاب قــرار گرفتنــد را بــرای مــا بازشــماری می کند و 
ْهَلْکناها َو ِهَی ظاِلَمٌة 

َ
ْن ِمْن َقْرَیٍة أ ّیِ

َ
سپس می فرماید: »َفَکأ

َلٍة َو َقْصٍر َمشــید؛ چه  َفِهَی خاِوَیٌة َعلــی  ُعُروِش ها َو ِبْئٍر ُمَعّطَ
ک  بســیار شــهرها و آبادی هایــی کــه آن هــا را نابــود و هــال
کردیم در حالی که )مردمش( ســتمگر بودنــد، به گونه ای 
که بر ســقف های خود فروریخت )نخست سقف ها ویران 
گشــت و بعــد دیوارهــا بــر روی ســقف ها( و چه بســیار چاه 
پر آب کــه بی صاحــب ماند و چه بســیار قصرهــای محکم 
َلٍة«  و مرتفع.« در روایات نقل شــده کــه منظور از »ِبْئــٍر ُمَعّطَ
حضــرت امیرالمؤمنیــن امــام علــی)ع( و مقصــود از » َقْصٍر 

کرم)ص( هستند. َمشیٍد« پیغمبر ا
حضــرت امیرالمؤمنیــن )ع( در خطبــه 152 نهــج البالغــه 
اُم اهلِل َعَلــی َخْلِقــِه َو ُعَرَفاُؤُه  ــُة ُقّوَ ِئّمَ

َ
َمــا اْل می فرمایند: »َو ِإّنَ

 َمــْن َعَرَفُهْم َو َعَرُفــوُه َو اَل 
َ

ــَة ِإاّل َعَلی ِعَبــاِدِه َو اَل َیْدُخــُل اْلَجّنَ
ْنَکَرُهم َو انَکُروه؛ همانا امامان از جانب 

َ
 َمْن أ

َ
اَر ِإاّل َیْدُخُل الّنَ

خــدا تدبیرکننــدگان کار مردمانند و کارگزاران آنان. کســی 
به بهشت نرود، جز آن که آنان را شــناخته باشد و آنان او را 
خ در نشــوند، جز آن که منکر آنان  شناخته باشــند و به دوز
بــود و آنــان وی را نپذیرفته باشــند.« وقتی ایــن نعمت در 
دســت ماســت، چرا باید از آن ها روی گردانده و از دیگران 

الگو بگیریم؟!

     عالمان ربانی
در رتبــه بعد از ائمه اطهــار )ع(، عالمــان ربانی نعمت های 
خــدا برای مــا هســتند کــه بایــد قدرشــناس آن ها باشــیم. 
گر انســان کســی را پیدا کرد کــه راه یافتــه و می توانــد او را  ا
راهنمایــی کنــد، بزرگ تریــن نعمت خــدا را دریافــت کرده 
اســت. این جمله از آیت اهلل ســیدعلی قاضی )ره( مشــهور 
گــر کســی می خواهــد بــه خــدا برســد و  اســت کــه فرمــود: ا
ســعادتمند شــود، نصف عمرش را هــم در پی پیــدا کردن 
یک عالــم ربانی بگذرانــد، ضرر نکرده اســت. چون یافتن 

چنین عالمی نصف راه است.
امــام علــی )ع( در نهج البالغــه در چندیــن مــورد بــه ایــن 
کــه ممکن اســت  نعمــت الهــی اشــاره فرمــوده اســت، چرا
انســان نتوانــد به طــور مســتقیم از ائمــه اطهار )ع( کســب 
َهــا  کنــد. از جملــه در خطبــه 105 می فرماینــد: »اّیُ فیــض 
ِعــٍظ،  ــاُس، اْســَتْصِبُحوا ِمــْن ُشــْعَلِة ِمْصَبــاٍح َواِعــٍظ ُمّتَ الّنَ
َقْت ِمــَن اْلَکــَدِر؛ ای مردم!  َواْمَتاُحــوا ِمْن َصْفــِو َعْیٍن َقــْد ُرّوِ
کنیــد  گوینــده بــا عمــل روشــن  گفتــار  چــراغ دل را از نــور 
از  کــه  چشــمه هایی  ل  زال آب  از  را  جــان  ظرف هــای  و 
ک اســت پر کنیــد.« ما از هوا خالی نمی شــویم  آلودگی ها پا
اما می توانیــم مخالف با هوا باشــیم. آن حضرت فرمودند 
کســی که بتواند با هوای نفس خود مخالفــت کند حجت 
است و سراغ چشــمه هایی بروید که آلوده نیست و عالمی 
کــه آلــوده نیســت. مبــادا چنیــن عالمی در دســترس شــما 

باشد اما شما به جهالت خود راضی باشید.    

شکر نعمت امامت 
به این است که 

سبک زندگی ما، 
سبک زندگی آنان 

باشد و ضایع کردن 
این نعمت این 

است که با داشتن 
چنین الگوهایی، از 
دیگران الگوبرداری 

کنیم
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ـا اْلِجـَداُر َفـَکاَن ِلُغَاَمْیـِن َیِتیَمْیـِن ِفـی  ّمَ
َ
خداونـد متعـال در آیـه۸2 سـوره کهـف »َوأ

ُهَما  ُشـّدَ
َ
ْن َیْبُلَغـا أ

َ
ـَك أ َراَد َرّبُ

َ
ُبوُهَمـا َصاِلًحـا َفـأ

َ
اْلَمِدیَنـِة َوَکاَن َتْحَتـُه َکْنـٌز َلُهَمـا َوَکاَن أ

ِویُل َما َلْم َتْسـِطْع 
ْ
ْمِری َذِلَك َتأ

َ
َك َوَما َفَعْلُتُه َعْن أ َوَیْسـَتْخِرَجا َکْنَزُهَما َرْحَمًة ِمْن َرّبِ

َعَلْیـِه َصْبـًرا و امـا آن دیـوار، از آن دو نوجـوان یتیـم در آن شـهر بـود؛ و زیـر آن، گنجـی متعلـق بـه 
آن دو وجـود داشـت؛ و پدرشـان مـرد صالحـی بـود؛ و پـروردگار تـو می خواسـت آن هـا به حد 
بلوغ برسـند و گنجشـان را اسـتخراج کنند؛ این رحمتی از پروردگارت بود؛ و من آن )کارها( را 
خودسرانه انجام ندادم؛ این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آن ها شکیبایی به خرج 
دهی!« به بخشـی از داسـتان حضرت موسـی و خضر اشـاره می نماید. در مطلب پیش رو 

از منظـر دو تـن از عالمـان دینـی بـه ایـن داسـتان نـگاه کرده ایم: 

غ راهنما چراغ پرفرو
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی

موســی علیه الســالم مأمور می شــود که برای فرا گرفتن علومی - که جنبه نظری نداشــت 
بلکه بیشــتر جنبه عملی و اخالقی داشــت - نزد پیامبر و عالم بزرگ زمانــش برود که قرآن 
از او به عنوان »عبــد من عبادنا آتینــاه رحمه من عندنــا و علمناه من لدنا علمــا؛ بنده ای از 
بندگان ما کــه او را مشــمول رحمت خود ســاخته و از ســوی خود علــم فراوانی بــه او تعلیم 

داده بودیم« یاد کرده است.
او بار ســفر را بســت و به ســوی جایگاه خضر با یکی از یارانش بــه راه افتــاد؛ هنگامی که به 
ح کــرد؛ او نگاهی به موســی علیه  خضر رســید، پیشــنهاد خود را بــه آن معلم بــزرگ، مطــر
الســالم افکنــد و گفــت: »بــاور نمی کنــم در برابــر تعلیمــات مــن، صبــر و شــکیبایی داشــته 

باشی!« ولی موسی علیه السالم قول شکیبایی داد.
ســپس ســه حادثه مهم یکــی بعد از دیگــری اتفاق افتاد؛ نخســت ســوار بر کشــتی شــدند و 
»خضــر« اقدام بــه ســوراخ کردن کشــتی کرد کــه بانگ اعتــراض موســی برخاســت، و خطر 
غرق شدن کشتی و اهلش را به خضر گوشــزد نمود؛ ولی هنگامی که خضر به او گفت: »من 
می دانســتم تو، تــوان شــکیبایی نداری!« موســی از اعتراض خود پشــیمان شــد و ســکوت 
اختیار کرد، چرا که قرار گذاشته بود لب به اعتراض نگشاید تا خضر خودش توضیح دهد.

چیزی نگذشت در مســیر خود به نوجوانی برخورد کردند »خضر« بی مقدمه اقدام به قتل 
ک کشــتن این جوان ظاهرًا بی گناه، موســی علیه السالم را سخت  او کرد! منظره وحشــتنا
از کوره به در برد، و بار دیگر تعهد خود را فراموش کرد و زبان به اعتراض گشــود، اعتراض 
کی را بی آن که مرتکب  شــدیدتر و رســاتر از اعتراض نخســتین، که چرا انســان بی گناه و پا

قتلی شده باشد کشتی؟ به یقین این کار بسیار زشتی است!
گر بار  برای دومین بار، خضر پیمان خود را با موســی علیه الســالم یاد آور شــد و به او گفت ا
ســوم تکرار کنی همیشــه از تو جــدا خواهم شــد. موســی فهمید کــه در این مــورد راز مهمی 

نهفته است و سکوت اختیار کرد تا خضر خودش به موقع توضیح دهد.
خ داد؛ آن دو وارد شــهری شــدند، مردم شــهر حتی  چیزی نگذشــت کــه ســومین حادثــه ر
حاضر بــه پذیرایــی مختصر از آنــان نشــدند، ولی خضــر علیه الســالم بــه کنار دیــواری که 

با چنین جاه و چنین پیغامبری
طالب خضرم ز خودبینی بری

در حال فــرو ریختن بود رســید، آســتین باال زد و از موســی 
نیــز کمــک خواســت تــا دیــوار را مرمــت کنــد، و مانــع فــرو 
ریختن آن شــود؛ باز موسی علیه الســالم پیمان خود را به 
فراموشی سپرد و به معلم خویش اعتراض کرد که آیا این 
دلســوزی در برابر آن بی مهری منطقی است؟ این جا بود 
که خضــر اعــالم جدایی از موســی علیه الســالم نمــود، چرا 
که ســه بار پیمان شــکیبایی را که با خضر داشت شکسته 
بــود؛ ولــی پیــش از آن که جــدا شــوند، اســرار کارهای ســه 

گانه خود را برای او برشمرد و پرده از آن برداشت.
در مورد کشتی گفت: پادشاهی ظالم و جبار، کشتی های 
ســالم را غصــب می کــرد و مــن کشــتی را معیــوب ســاختم 
تــا مــورد توجــه او قــرار نگیــرد؛ زیــرا کشــتی بــه گروهــی از 

مستضعفان تعلق داشت و وسیله ارتزاق آن ها بود.
گر بود و مســتحق  جوان مقتول فــردی کافر و مرتــد و اغوا
اعدام، و بیم آن می رفــت که پدر و مادرش را تحت فشــار 
قرار دهــد و از دین خــدا بیرون بــرد. و اما آن دیــوار متعلق 
بــه دو نوجــوان یتیــم در آن شــهر بــود، و زیــر آن گنجــی 
متعلق به آن ها نهفتــه بود؛ و چون پدرشــان مرد صالحی 
بود، خدا می خواســت این گنــج را برای آن هــا حفظ کند؛ 
سپس او را متوجه ســاخت که من این کارها را خودسرانه 
نکردم؛ همــه به فرمــان پــروردگار بــود! در این جا موســی 
علیــه الســالم از خضر جدا شــد، در حالــی که کوله بــاری از 
گاهــی و اخالق را همــراه خود می بــرد. او به خوبی  علم و آ
درس هاى زیــر را از مکتــب آن معّلم بــزرگ و مرّبی اخالق 

فرا گرفت:
گاه و فرزانــه، و بهره گیــرى از علم  1ـ  پیدا کــردن رهبــرى آ
و اخــالق او تا آن حــد اهّمّیــت دارد کــه پیامبــر اولوالعزمی 
همچــون موســی-به طــور نمادیــن- مأمــور می شــود که 
راه دور و درازى را بــراى حضــور در محضــر او، و اقتباس از 

چراغ پر فروغش، بپیماید.
2ـ  در کارهــا نباید عجله کرد، چرا که بســیارى از امور، نیاز 

به فرصت مناسب دارد.
خ می دهــد ممکــن اســت  3ـ  حوادثــی کــه در اطــراف مــا ر
چهــره اى در ظاهــر و چهــره اى در باطــن داشــته باشــند؛ 
هرگــز نبایــد بــه چهــره ظاهــرى رویدادهــاى ناخوشــایند 
قناعت کرد و عجوالنــه قضاوت نمود؛ بلکــه باید ماوراى 

چهره هاى ظاهرى را نیز از نظر دور نداشت.
4ـ  شکســتن پیمان هــاى معنــوى بــه طــور مکــّرر، ممکــن 
اســت انســان را بــراى همیشــه از فوائــد و برکاتــی محــروم 

سازد!
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5ـ  حمایت از مســتضعفان، خیرخواهی یتیمان و مبارزه با 
گر، وظیفه اى اســت که هر بهایی را  ظالمان و کافران اغوا

می توان در برابر آن پرداخت.
گاه باشــد، نبایــد بــه علــم و  6 ـ انســان هــر قــدر عالــم و آ
دانــش خویش مغــرور گــردد و تّصور کنــد مــاوراى علوم او 
علوم دیگرى نیســت؛ چرا که این تصّور او را از رســیدن به 

کماالت بیشتر باز می دارد.
7ـ  خداونــد بــزرگ در این عالم هســتی، مأمــوران ویژه اى 
دارد که آن ها را بی ســروصدا بــه یارى بنــدگان مظلوم و با 
اخالص می فرســتد، تا از طرق مختلف آنان را یارى کنند، 
و اینها از الطاف خفّیه الهّیه اســت که هر انســان با ایمانی 

می تواند در انتظار آن باشد.
بــراى  واقعــی  آمــوزش  جنبــه  خــواه  داســتان  ایــن 
موســی)علیه الســالم( داشــته باشــد و یــا جنبــه سرمشــق 
بــراى دیگران، هرچــه باشــد، در مــورد الگوگیــری تفاوتی 
نمی کند. کوتاه ســخن این که: نیــاز به رهبــر و دلیل راه در 
طریق افزایش علم و تهذیب نفوس نیازى اســت حتمی و 

غیر قابل انکار!

مشکاتی که نور هدایت را 
در اختیار دارد

آیت اهلل سید محمدرضا مدرسی یزدی

اختالف بین این دو پیامبر، موســی و خضر چه بــود؟ حکمت بیان این قصه چیســت و 
چه برداشــتی باید داشته باشــیم؟ اولین نکته این است که ما اساســًا نسبت به دیگران 
نبایــد زود قضاوت کنیــم. پیش قضاوتی ســبب بســیاری از اختالفات و جنگ هاســت. 
در قرآن این مســئله مورد توجــه قرار گرفته اســت. خداوند فرمــوده: »ِلُکّلٍ َجَعْلَنــا ِمْنُکْم 
ًة َواِحَدًة )ســوره 5 آیه 48(: براى هر یك از شــما  ّمَ

ُ
ِشــْرَعًة َوِمْنَهاًجا َوَلْو َشــاَء اهلُل َلَجَعَلُکْم أ

گر خدا می  خواســت  شــما را یــك امت قرار  امت ها شــریعت و راه روشــنی قــرار داده  ایــم و ا
می  داد.« روز قیامت مشــخص می شود چه کســی در مسیر حق اســت. اما این که مردم 

بخواهند همدیگر را محکوم کنند، این جایش در دنیا نیست.
ــًة َواِحــَدًة َواَل َیَزاُلــوَن ُمْخَتِلِفیَن )ســوره11  ّمَ

ُ
اَس أ ــَك َلَجَعــَل الّنَ با توجه بــه آیه »َلْو َشــاَء َرّبُ

گر پــروردگار تو می  خواســت قطعــًا همه مــردم را امــت واحدى قــرار می  داد،  آیــه118( و ا
در حالــی کــه پیوســته در اختالفنــد« بایــد دانســت ایــن کــه در خصوصیــات ظاهــری و 
خصوصیــات روحی و عاطفــی حتی بین دو بــرادر اختالف اســت، این را خدا قــرار داده و 
گر انگشتان دست شما  حکمتی دارد. تکامل خلقت بدون این اختالفات ممکن نبود. ا
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هم قد بود نمی توانســتی چیزی را از زمین برداری. تمام 
آفرینش بر همین روال اســت. نباید بــه اختالفی که بین 
افراد مختلف اســت دامن بزنیــم. ما بایــد راه خودمان را 

پیدا کنیم و برویم.
یک قصه ای از امام صادق)ع( نقل شــده اســت. ایشان 
از منطقه حیره به ســمت کربال می رفتند تا جدشان امام 
حســین)ع( را زیــارت کننــد. در راه بــه یکــی از اصحــاب 
گر کســی هســت  گفتند بروید در این باغ ها و کشــتزارها، ا
دعوتش کنید که با ما به زیارت امام حســین)ع( برویم. 
امام یــک حصیــری داشــت و روی آن دراز کشــیده بود. 
زمانی سپری شد و آن صحابه امام تنها بازگشت و گفت 
مــن دیــدم این هــا طهــارت و نجاســت و ... نمی فهمند 
لذا منصرف شــدم آن ها را دعوت کنم. امــام صادق)ع( 
گــر شــما بــه  یــک نــگاه تنــدی بــه او کردنــد و فرمودنــد ا
مردم این طــور نــگاه کنید مــا هم به شــما این طــور نگاه 

می کنیم.
یکی از مســائلی که مــن از این داســتان اســتفاده می کنم 
کــه حضــرت موســی یــک چیــز می گفــت و  ایــن اســت 
حضــرت خضــر هــم یــک چیــز می گفــت و هــر دو هــم 
صحیــح بــود. موســی )ع( می گفــت چــرا بچــه مــردم را 
کشــتی؟ حضرت خضر گفــت این بچه فاســد بــود. پدر و 

مادرش افراد خوبــی بودند. حیف آنها بــود که این بچه 
اغوایشــان کند. در صدر اســالم هم زبیر پسر عّم حضرت 
امیر)ع( بــود. وقتی کــه حضرت زهــرا)س( خواســت به 
گر نمی خواهی به  امیرالمو|منین)ع( وصیت کند فرمود ا
وصیت من عمل کنی من وصیت خود را به زبیر بگویم. 
در قصــه ســقیفه، زبیــر بــا حضــرت امیــر)ع( بــود. ایــن 
همراهی با اهــل بیت)ع( ادامه داشــت تا فرزنــد ناخلفی 
به نام عبداهلل بزرگ شــد. این که بزرگ شد پدرش را اغوا 

کرد. گفت پدر، تو با علی)ع( چه فرقی می کنی؟
من در یــک روایتی دیــدم که خداونــد به این پــدر و مادر 
یــک دختــر داد و از نســل آن دختــر 70 پیغمبــر بــه وجود 
آمدنــد. حضــرت موســی ظاهــر را می دیــد حضــرت خضر 
گاهــی در  باطــن را می دیــد و هــر دو هــم حــق بودنــد. 
جامعــه یک مســائلی پیش می آیــد. بدانید خیلــی از این 
اختالفــات شــیطانی اســت و صحبت هایــی کــه گروه ها 
درباره هم می کنند غیبت و افتراست. مثاًل شوخی هایی 
کــه دربــاره قومیت هــای مختلــف می شــود. اینهــا اآلن 
شــوخی اســت اما کــم کم جــدی می شــود. چقــدر خوب 
اســت مراجع و وعــاظ بــه مــردم ایــن مســائل را بگویند. 
بگویند که ائمه چقدر گفته اند به برادرانتان حســن ظن 

داشته باشد و عمل او را تا 70 وجه توجیه کنید.
مســئله دوم در این آیه مربوط به والیت می شود. والیت 
دو قســم اســت: والیــت تکوینــی و والیــت تشــریعی. مــا 
عقیــده داریــم کــه انبیــای الهــی والیــت تکوینــی دارند. 
کــرده.  تفویــض  انبیــاء  بــه  را  والیــت  خداونــد  یعنــی 
البتــه نه ایــن که خــدا خــودش دســت برداشــته اســت. 
مثــاًل خداونــد خورشــید را مأمــور کــرده به مــا نــور بدهد. 
امیرالمو|منیــن)ع( هم مشــکاتی اســت که نــور هدایت 
را در اختیــار دارد. مــا بایــد امیرالمو|منیــن)ع( را آیــت 
خــدا بدانیــم. ماننــد علی بــن جعفر کــه عموی پــدر امام 
جــواد)ع( بــود و بــا این کــه از فقهــای بــزرگ شــیعه بود، 
می آمــد پــای درس امــام جــواد)ع( و در انتهــای جلســه 
جفــت  ایشــان  جلــو  را  حضــرت  کفش هــای  می دویــد 

می کرد.
بــرای توضیــح والیــت تشــریعی مثالــی می زنــم: در یــک 
جامعه یــک نفر ثروتمند باشــد چه اشــکال دارد؟ اما ولی 
گر دیــد ثروت ایــن فرد تــا حدی رســیده کــه دارد به  امــر ا
جامعه ضرر می رســاند، این جا به عنوان ثانوی می گوید 
کاری نکن که همه مردم فقیر شوند و فقط شما ثروتمند 
باشــی. از یک کســی طوری کار کنــد که دیگــران را ذلیل 
کند این فســاد فی االرض اســت. این نمونــه ای از والیت 
تشــریعی اســت. اما نه به عنــوان اولــی. به عنــوان اولی 
حضرت خضر)ع( حق نداشــت کشتی را ســوراخ کند. اما 
گر این کشــتی  حضرت خضر)ع( چون ولی امر بود، دید ا
همین طور که هســت بماند بچه های یتیمــی که از این 
کشــتی نــان می خورنــد نانشــان قطــع می شــود چــرا کــه 

پادشاه آن را مصادره می کند.    

 والیت دو قسم 
است: والیت 

ینی و والیت  تکو
یعی. ما عقیده  تشر

یم که انبیای  دار
ینی  الهی والیت تکو
دارند. یعنی خداوند 

والیت را به انبیاء 
یض کرده. البته  تفو

نه این که خدا 
خودش دست 

برداشته است. مثاًل 
خداوند خورشید را 
مأمور کرده به ما نور 

بدهد
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عالـم ربانـی مرحـوم آیـت اهَّلل مجتبـی تهرانـی، سـال ها پیـش در یکـی از جلسـات 
درس خویـش بـه تشـریح یـک حدیـث نبـوی)ص( در مـورد محبـت اهل بیـت)ع( 
پرداختـه اسـت کـه در ادامـه گزیـده ای از سـخنان ایشـان را بـرای خوانندگان مهر 

و مـاه درج کرده ایـم.  

فشار عظیم و بزرگی قرار می گیری.
ششــم؛ »َو ِعْنَد اْلِمیَزاِن«، هنگام سنجش اعمال، آن جا هم 
َراط«،  زیر فشــار قرار می گیری. و باالخــره هفتم؛ »َو ِعْنــَد الّصِ
هنگام عبــور از صــراط هــم همین طور اســت. انســان از این 
عالــم کــه می خواهــد عبور کنــد و بــه عالــم قیامت بــرود، به  
قول مــا تا منتهــی الیــه کار، هفت موطــن را باید ســیر کند. از 
این جاها بایــد عبور کند که هــر کدامش فشــارهای بزرگ به 

انسان وارد می کند.
هنگام مرگ اســت و قبــر اســت و بعد هــم نشــر و برانگیخته 
شــدن اســت و بعد موقــع نامه| عمل به دســت دادن اســت 
و بررســی نامه| حســاب و باالخره مســئله میزان و ســنجش 
اعمال اســت و دســت آخر عبــور از صــراط کــه ببیند بــه کجا 
می رســد. همه این مواطن ســخت فشــار دارند. آنچــه که از 
این فشارها می کاهد عبارت از حّب به پیغمبر و حّب به اهل 
گر آن را همراه داشــته باشد، برای او  بیت پیغمبر است، که ا

آرامش حاصل می شود.
من تقریبــًا روایــت را ترجمه کــردم، اّما یــک تذّکــر بدهم. در 
این که حّب آن ها نجات بخش انســان در همــه مواطن بعد 
از دنیاســت، شــّکی نیســت، اّما عمده این اســت کــه بتوانی 
این دوســتی را آن گاه که زیر فشــار قرار گرفتی، همراه داشته 
گر این  باشی. مهم این است که از این محّبت جدا نشوی. ا
محّبت باشــد، این پیوند، پیوند قلبی باشــد، نجات بخش 
اســت. اّما خدا نکند کــه این محّبت ســطحی باشــد و عمق 
نداشته باشد. لذا انسان باید کوشش کند تا این پیوند عمق 

پیدا کند. چه  کار کند که عمق پیدا کند؟ معصیت نکن!   

ْهَواُلُهّنَ 
َ
ْهــِل  َبْیِتی  َناِفــٌع  ِفــی  َســْبَعِة َمَواِطــَن أ

َ
ی  َو ُحــُب  أ ُروَی َعــن رســول اهلل)ص( قــال: »ُحّبِ

ُشــوِر َو ِعْنَد اْلِکَتــاِب َو ِعْنَد اْلِحَســاِب َو ِعْنَد اْلِمیــَزاِن َو ِعْنَد  َعِظیَمٌة ِعْنــَد اْلَوَفاِة َو اْلَقْبــِر َو ِعْنَد الّنُ
کــرم)ص( منقول اســت که حضــرت فرمودند: رابطه دوســتی با  ــَراط« روایتــی از پیغمبر ا الّصِ
ْهِل  َبْیِتی  َناِفٌع  ِفی  َســْبَعِة َمَواِطَن«، در هفت موقعّیت حّساســی 

َ
ی  َو ُحــُب  أ اهل بیت من، »ُحّبِ

کــه هــول و هــراس آن مواقــف خیلــی بــزرگ اســت، ســودبخش اســت؛ یعنــی انســان در آن 
ْهَواُلُهّنَ 

َ
جایگاه ها روحش آرامش ندارد و در شــّدت فشــار قرار می گیــرد، »ِفی  َســْبَعِة َمَواِطــَن أ

ْهَواُلُهــّنَ َعِظیَمٌة«، یعنــی هول بزرگ 
َ
َعِظیَمٌة«، خود مــا نیز گاهــی می گوییم: هول کــردم؛ »أ

می کند.
بعــد حضــرت شــمارش می فرمایــد: اّول؛ »ِعْنــَد اْلَوَفــاِة«، هنــگام مــرگ، هنگام مرگ انســان 
در فشــار قرار می گیرد، در ایــن موقعّیت آنچه برای او نافع اســت، رابطه دوســتی بــا پیغمبر و 
ج می شود،  اهل بیت اوســت. دوم؛ »َو اْلَقْبِر«، آنگاه که ازهاق روح می شــود و روح از بدن خار
خ هم تحت فشــار است. آنچه که از  خ می شــود. »َو اْلَقْبِر«، یعنی انسان در برز انســان وارد برز

آن فشار می کاهد، حّب پیغمبر و حّب به اهل بیت پیغمبر است.
خ عبور می کند و به عالم قیامت وارد می شود، از عالم  ُشــوِر«، آن گاه که از برز ســوم؛ »َو ِعْنَد الّنُ
خ برمی خیــزد و به عالــم قیامت وارد می شــود، خوب وارد شــد. چهــارم؛ »َو ِعْنــَد اْلِکَتاِب«  برز
آن گاه که نامه عمل را به دســتش می دهند هم تحت فشــار قرار می گیرد، این موقع نیز هول 
بزرگ دارد. پنجم؛ »َو ِعْنَد اْلِحَســاِب«، یک وقت نامه| عمل را دستش می دهند، یک وقت 
بررســی می کنند و اعمالی که در آن هســت را به رخت می کشــند. آن جاســت که باز هم تحت 

که محبت  هفت جایی 
اهل بیت به داد ما می رسد

آیت اهلل حاج آقا مجتبی تهرانی
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متـن زیـر گزیـده ای از سـخنرانی حجـت االسـام والمسـلمین رفیعـی در برنامـه 
»سـمت خـدا« اسـت کـه دربـاره آثـار محبـت اهـل بیـت )ع( ایـراد شـده اسـت. 

ال ِبِذْکــِر اهلِل  َتْطَمِئــّنُ اْلُقُلــوُب« )رعــد/28( 
َ
ذیــل ایــن آیــه »أ

ال ِبِذْکِر اهلِل  
َ
ذکر خدا آرامــش می آورد. ســؤال شــد منظــور از »أ

َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوُب« فرمودند: یک مصداقش این اســت کسی 
کــه خــدا و پیغمبــر و اهل بیــت و مؤمنیــن را دوســت داشــته 
باشد، »شــاِهًدا وغاِئًبا« مؤمنینی که هســتند یا آن هایی که 
از دنیا رفتند، این همان آرامش برایش می آید. ســوم نشاط 
و شادمانی اســت. یعنی یاد و محبت اهل بیت یک نشاطی 

در زندگی انسان ایجاد می کند.
وجود مقدس امام رضا علیه الســالم از جدشــان رســول خدا 
ک سپرده می شود.  فرمود: پاره تنی از من در خراســان به خا
هر غمدیده  ای او را زیارت کند، غم دلش بر طرف می شــود. 
در آثــار زیــارت امیرالمؤمنیــن)ع( داریــم، در آثار زیــارت امام 
حسین )ع( هم داریم. بحث ما محبتی است که هرکسی با 
هر میزانی این محبت را داشــته باشــد در زندگی اش اثر دارد 

و می تواند از برکاتش بهره مند شود.
اوج ایــن محبــت، والیــت می شــود. پذیرش امامت اســت. 
ایــن روایتی کــه خواندم کــه پیامبــر فرمــود: پاره تــن من در 
خراســان اســت، این را منابــع اهل ســنت نقل کرده اســت. 
»ینابیع المؤده« که قندوزی الحنفی نوشــته است و ترجمه 
فارسی هم شــده اســت همه محبت اهل بیت اســت. یعنی 
حّب امیرالمؤمنیــن)ع( چه اثــری دارد. حــّب اهل بیت چه 
اثــری دارد؟ ده هــا و صدها کتــاب دانشــمندان اهل ســنت 
ع اهل بیــت و محبــت بــه اهــل بیــت نوشــتند.  در موضــو
کر، شــروح مختلفی کــه در نهج البالغه  »مناقب«، ابن عســا

هست.
ع  یک روایتی که مرحوم شیخ صدوق در »خصال« با موضو
محبت به اهــل بیت علیهم الســالم نقــل کردنــد را بگویم. 
ایشــان در این کتــاب نقل می کند که رســول خــدا فرمودند: 
محبــت اهل بیــت مــن بیســت اثــر دارد. »عشــرون  خصله« 
بیســت اثر دارد. »عشــر منها فی الدنیا« ده تــا از این آثار »فی 
حب أهــل بیتی عشــرون  خصله عشــر منها فی الدنیا و عشــر 
منهــا فــی االخــره« )خصــال صــدوق، ج 2، ص 515( ده تــا 

در دعا از رســول گرامی اســالم داریم: خدایا به ما ســه محبــت عطا کــن. »الّلُهّمَ إّنی أســأُلَک 
َک« بــه من عطا کن دوســت  ــَک« اول تو را دوســت داشــته باشــد. 2- »و ُحــّبَ َمــن ُیِحّبُ ُحّبَ
َک« به  داشــته باشــم آن هایی که تو را خیلی دوســت دارند. 3- »و الَعمــَل اّلذی ُیَبّلُغنــی ُحّبَ
من یاد بــده آن عملی که مرا به حّب تو می رســاند. در این دعا پیغمبر گرامی اســالم ســه چیز 
از خدا می خواهنــد. حّب خودشــان، حّب اولیــاء و حــّب آن اعمالی که موجب می شــود خدا 
انسان را به واســطه آن عمل دوست داشــته باشــد. با توجه به این نکته می خواهیم درباره 
حّب اولیــای خدا و حّب رســول خــدا و اهل بیت علیهم الســالم ســخن بگوییم. قــرآن کریم 
ِبُعوِنــی ُیْحِبْبُکــُم اهلل « )آل عمران/31(  ــوَن  اهلَل  َفاّتَ به صراحــت می فرمایــد: »ِإْن ُکْنُتــْم ُتِحّبُ
گر شــما خــدا را دوســت داری، یک چیزی وســط هســت آن را انجــام بده.  دو تا حــب دارد. ا
ِبُعوِنی« از پیغمبر »ُیْحِبْبُکُم اهلل « خدا شــما را دوســت خواهد داشــت. یعنی محبت شما  »َفاّتَ
به خدا نشــانه اش تبعیت از پیغمبر و اهل بیت اســت. اهل بیتش را این جا نــدارد، در روایت 

دارد که عرض می کنیم. بعد نتیجه اش دوست داشتن خدا نسبت به شماست.
ایــن نکته را عــرض کنم کــه محبــت اهل بیــت، دوســتی اهل بیت کــه منظور رســول خدا و 
فرزندانشان است، چهارده معصوم منظور است، آثار زیادی در زندگی انسان دارد که یکی از 
گر کسی ما را دوست داشته باشــد، خدا به او علم و فهم و حکمت  آن آثار مهم این اســت که ا
َق  

َ
و درک می دهد. »من أحبنا أهل البیت« هرکس ما اهل بیت را دوست داشته باشد، »َو َحّق

َنا ِفی َقْلِبِه« ایــن محبت را در دلش جایگزیــن کند. »َجــَرى َیَناِبیُع اْلِحْکَمِه َعَلی ِلَســاِنِه«  ُحّبَ
حرف هایش حرف های حکیمانه می شود. 

هــِل ااَلرض« ما همه  اثر دیگری که در روایت داریم آرامش اســت. »َو َجَعــَل َاهَل َبیتی َامانًا اِلَ
دنبال آرامش و اطمینان هســتیم. فرمود: »َمن أَحّبَ اهلل َ وَرســوَلُه ، وأَحّبَ أهَل َبیتی صاِدًقا 
گر کســی از امام معصوم  َغیَر کاِذٍب، وأَحّبَ الُمؤِمنیَن شــاِهًدا وغاِئًبــا أال ِبِذکِر اهلل ِ َیَتحاّبوَن« ا

غم از دل برود
برکات دوستی با اهل بیت)ع( در زندگی

حجت االسالم والمسلمین رفیعی



در پرتو معنا 

63 آذر    139۷  |     مشاره         38

در دنیــا و ده تــا در آخــرت اســت. مــن روی ایــن دنیایی هــا 
کید کنــم. چرا؟ بــه عبــارت دیگر رســول خدا  می خواهــم تأ
می خواهــد بفرمایــد: محبت خشــک و خالــی فایده نــدارد. 
گــر کســی محبــت اهل بیــت را داشــته  رســول خدا فرمــود: ا
باشــد باید در زندگی ایــن ده مورد نمــود پیدا کند. هرکســی 
به اندازه خودش سعی کند در زندگی این ها را داشته باشد.

    آثار دنیوی محبت اهل بیت)ع(
1-»فالزهــد« اولی زهد اســت. یعنی محــّب اهل بیت خیلی 
نباید غصه فقدان ها را بخورد. بــه حضرت امیر گفتند: زهد 
َســْوا َعلی  ما 

ْ
چیســت؟ گفت: زهــد دو کلمه اســت. »ِلَکْیــال َتأ

ُکْم« )حدیــد/23( زهد یعنی برای  فاَتُکــْم َو ال َتْفَرُحوا ِبما آتا
از دســت رفته هــا غصه نخــور، بــرای آن هایی هم کــه به تو 
می رســد خیلی خوشــحال نباش! خدا آقای قرائتی را حفظ 
کند. می فرمایند: مثل این حسابدارهای بانک، ده میلیون 
واریــز کنــی بــاال و پاییــن نمی پــرد و ده میلیــون از حســابت 
بگیری، ناراحت نمی شود! پس محب اهل بیت زهد دارد. 

چرا؟ چون اهل بیت مظهر زهد بودند.
2-»و الحــرص علــی العمــل« حــرص در عمــل، حــرص بــد 
اســت. اما چند جا خوب اســت؛ یکــی حرص در علم اســت. 
یکــی حــرص در هدایــت اســت. یکــی از اوصــاف پیغمبــر 
خودمــان حریــص اســت. قــرآن می فرمایــد: بــر مؤمنیــن 
ْنُفِسُکْم« )توبه/128( 

َ
حریص بود. »َلَقْد جاَءُکْم َرُسوٌل  ِمْن  أ

بعــد می فرمایــد: ایــن پیغمبــر حریــص بــر مؤمنیــن اســت. 
حــرص در هدایــت! حرص بــر عمل، هــی بچرخــد، بگردد. 
چطــور ثــواب نمــاز زیــاد می شــود؟ می گوینــد: بــرای مثــال 
عبــا بیانــدازی. دیگــر چطــور؟ اذان و اقامــه بگویــی. دیگر 
چه؟ مســجد بــروی. دیگر چــه؟ صــف اول بایســتی. یعنی 
دغدغه داشته باشی به بهترین شکل ممکن نماز بخوانی. 
کنکوری ها برای یک ســؤال خودشــان را می کشــند که رتبه 
یک شوند. کســی که رتبه پانصد می شود، چقدر خوشحال 
اســت. چون هرچــه رتبــه باالتــر شــود حــق انتخابــش بهتر 
اســت. ما وقتــی رتبــه عملمــان باالتر باشــد، در بهشــت هم 
آن جــا می رویــم. مــا می خواهیــم پیــش امــام حســین)ع( 
باشــیم، همســایه امام صادق)ع( باشــیم. در خدمــت امام 
زمان)عج( باشیم. وقتی بهشــت می آیند می گویند: هرچه 
ــک « )علق/3( بخوان و   َو َرّبُ

ْ
قرآن بلد هســتی باال برو! »اْقَرأ

برو باال!
ع و تقوا داشته باشد. ع فی الدین« ور 3- »الور

4-»الرغبــه فــی العبــاده« رغبــت به عبادت داشــته باشــد. 
باالخــره شــما کــه محــب اهل بیــت هســتی، ایــن اهل بیت 
عیلهم السالم هســتند. امام رضا علیه الســالم به هیچ وجه 
اجازه نمی داد نماز اول وقت از بین برود. امیرالمؤمنین)ع( 
نســبت بــه نمــاز، نســبت بــه یــاد خــدا اهتمــام داشــتند. 
خودشــان فرمودنــد: مــا بــا اطاعــت بــه جایــی رســیدیم. 
شــما می خواهیــد بــا عــدم اطاعــت برســید. کســی نــزد امام 
صــادق)ع( آمــد گفت: مــا افــرادی داریــم کــه خیلی شــما را 
دوســت دارند. ولــی اهــل نمــاز نیســتند. وقتــی می گوییم، 
می گویند: به خدا امید داریم. این ها اهل معاصی هســتند. 

»َلُه َقْوٌم َیْعَمُلوَن  ِباْلَمَعاِصی  َو َیُقوُلوَن َنْرُجو« )کافی/ج2/ص68( گناه می کنند ولی امید به 
گر کســی چیزی را امید داشــته باشــد، »ِإّنَ َمْن َرَجا  خدا دارند. فرمــود: واهلل دروغ می گویند. ا

َشْیئًا َطَلَبُه َو َمْن َخاَف ِمْن َشْی ٍء َهَرَب ِمْنُه« )کافی، ج 2، ص 68(
5-»التوبه قبــل الموت« محب اهل بیت توبه قبــل از مرگ دارد. در مفاتیــح پانزده مناجات 
هســت، یکــی مناجــات تائبین اســت. گاهــی ســؤال می کننــد چطــور توبــه انجــام بدهیم؟ 
هفتــه ای یک بار ایــن مناجــات تائبیــن را بخوانید. ایــن مناجات یک شــویندگی در انســان 
گر توبه َنَدم اســت،  ایجاد می کند. چطور امــام در این مناجــات با خدا حرف می زنــد. خدایا ا
گر کســی  من نادم هســتم از همــه نادم ها. خدایــا تو یک دری بــه نام باب التوبه گذاشــتی. ا
این در را نزد، خودش مقصر اســت. کوتاهی کرده اســت. پــس محب اهل بیــت توبه قبل از 

موت دارد.
6-»النشاط فی القیام اللیل« در بلند شدن برای شب نشاط دارد.

7-»الیــأس مما فی  أیدی  الناس « نگاهش به دســت مردم نیســت. ما در داشــته هایمان دو 
جور مقایســه داریم. مقایســه افزاینده و مقایســه کاهنــده. در بحث های روانشناســی خیلی 
کر نیســتند و  مهم اســت. اینهایی که مقایســه افزاینده دارند، همیشــه طلبکار هســتند، شــا
احساس ضعف می کنند. مقایسه افزاینده یعنی شــما آنچه داری به باالترت نگاه کنی. شما 
گر این طور باشد ماشــین برایش لذت ندارد. احساس  پراید داری به پرادو ســوار نگاه کنی. ا
گر پراید دار ســوار موتور ســیکلت دار  شــادی نمی کند، احســاس می کند چیزی کــم دارد. اما ا
شــد، ســعدی می گوید: کفش نداشــتم غصه می خــوردم. رفتم مســجد کوفه دیدم کســی پا 
ندارد. این هم شاد است، هم شــکر می کند و هم احســاس کمبود نمی کند و هم از این پراید 

لذت می برد.
8-»و الحفــظ االمــر اهلل و نهی« محــب اهل بیت امــر و نهی خــدا را محافظت می کنــد. یعنی 
نمی گذارد امر و نهی الهی، یکوقت از دستش در برود دروغ بگوید. حواسش نباشد جایی امر 

خدا را رعایت نکند. ولی مراقب هست. من اشتباه کردم این باید حفظ شود.
9-»بغــض الدنیا« دنیــا نــزد او مبغوض باشــد. این مبغــوض به این معنا نیســت کــه دنیا را 

دنبال نکند. »ربنا آتنا فی الدنیا حسنه« سوار دنیا باشد.
10- مورد بعدی هم سخاوت است. 

در جنگ صفیــن یکی از افراد خدمــت حضرت علی علیه الســالم آمد. نیزه بلندی داشــت به 
او هاشــم مرقال می گفتند. پدرش هم آدم خیلی خوبی نبود. ولی او عاشق حضرت امیر بود 
و مرد مؤمن و متدینــی بود. اجازه گرفــت به میدان برود. آقــا به او فرمود: سفارشــی نداری؟ 
گفت: دوســت ندارم همه دنیا را به من بدهند، اما دســتم در دســت دشمن شــما باشد. دلم 
می خواهد این محبت برای من حفظ شــود. در جنگ جمل زید بن صوهان به زمین افتاد. 
حضرت امیر باالی سرش آمد. نگاهی به او کرد. فرمود: شما کاری ندارید؟ سفارشی ندارید؟ 
گفت: نه، فقط دلــم می خواهد مرا با همیــن خون هایی که روی بدنم هســت دفن کنید که 
فردای قیامــت بگویــم: من از علــی)ع( دفــاع کــردم و در محبت به حضــرت امیــر ثابت قدم 
بودم. بعد حضرت یــک دعایی برای او کــرد. فرمود: رحمــک اهلل یا زید! خــدا رحمتت کند! 
بعد فرمود: بــر ما بار نبودی بلکه بــر ما کمک بودی. »کنــت خفیف الَمئونه و کثیــر الَمعونه« 
این خیلی مهم اســت که ما در راه والیت محبت به اهل بیت علیهم الســالم داشــته باشیم. 

هر ادعایی هزینه دارد، این هزینه پرداخت شود.   

......
یادی در زندگی انسان دارد که یکی از آن آثار مهم این  محبت اهل بیت، آثار ز

گر کسی آن  بزرگواران را دوست داشته باشد، خدا به او علم، فهم،  است که ا
حکمت و درک می دهد. »من أحبنا أهل البیت« هرکس ما اهل بیت را دوست 

ین کند.  ِبِه« این محبت را در دلش جایگز
ْ
َنا ِفی َقل َق  ُحّبَ

َ
داشته باشد، »َو َحّق

ی ِلَساِنِه« حرف هایش حرف های حکیمانه می شود
َ
ِحْکَمِه َعل

ْ
»َجَرى َیَناِبیُع ال
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مطلبـی کـه در ادامـه مطالعـه می کنیـد خاصـه ای از سـخنرانی آیـت اهَّلل سـید 
محمـد مهـدی میرباقـری در دانشـگاه امـام صـادق علیـه السـام اسـت. ایشـان 
پـس از بیـان این کـه مـا ارزاقـی داریـم و ایـن ارزاق مـا یـا نورانـی یـا ظلمانی انـد بیان 
می کنـد کـه محبـت ائمـه اطهـار باالتریـن رزق ماسـت و طبـق روایـت نبـوی موجـب رسـیدن 

بـه تمـام خیـرات دنیـا و آخـرت می شـود و صاحـب ایـن محبت حتمًا اهل بهشـت اسـت.  

یا شــیطان- عبــور می کننــد یعنــی تمــام ارزاق ما یــا ارزاق 
نورانی اند یا ظلمانی.

شــاید بــا توجه بــه این آیــه بتــوان نکته فــوق را برداشــت 
ذیــَن آَمُنوا 

َ
کرد که خداوند متعــال می فرمایــد: »اهلُل َوِلّیُ اّل

ــوِر« تمــام ارزاق آنان که  ُلمــاِت ِإَلــی الّنُ ُیْخِرُجُهــْم ِمــَن الّظُ
ذیَن 

َ
تحت والیت اهلل قرار می گیرند نورانی اســت امــا »َو اّل

ــوِر ِإَلــی  اُغــوُت ُیْخِرُجوَنُهــْم ِمــَن الّنُ ْوِلیاُؤُهــُم الّطَ
َ
َکَفــُروا أ

ُلماِت«)بقره/257( تمام ارزاق کسانی که کافر شدند  الّظُ
و تحت والیت طاغوت قرار گرفتند ظلمانی است.

بنابراین یکی از مهم ترین ارزاق ما رزق محبت اســت که 
گاهــی نورانی و گاهــی ظلمانی اســت. هر محبــت و الفتی 
که با کسی برقرار می کنیم، از دو رشته دیگر عبور می کند. 
هر رشــته ای بیــن دو نفری که بــا هم ارتبــاط محبت آمیز 
دارنــد، از دو رشــته دیگر ناشــی اســت کمــا این کــه هنگام 
برقــراری ارتباط با وســایل جدیــد ارتباطی، هــر ارتباط به 

دو ارتباط با مرکز متوقف است.
این ارتباط ما با شخصی دیگر دارای دو پشتوانه ارتباطی 
گر  اســت که یــا ارتباط هــای ظلمانــی و یــا نورانی اســت. ا
این ارتباط ها از بســتر ارتباط با خدا و اولیــاء اش عبور کند 
ُء 

َ
ِخاّل

َ
نورانی و ااّل ظلمانی است. قرآن کریم می فرماید: »اْل

قیَن«)زخرف/67(   اْلُمّتَ
َ
َیْوَمِئــٍذ َبْعُضُهــْم ِلَبْعــٍض َعــُدّوٌ ِإاّل

جــز متقیــن کــه در ُخلــت و محبــت در وادی تقــوی عمل 
کرده اند، محبت ســایرین به دشــمنی و دوستی هایشــان 

به عداوت تبدیل می شود.
در حدیــث نبــوی که ابتــدای بحــث ذکر شــد آمده اســت 
گر خــدای متعــال در کســی رزِق محبــت ائمه اهــل بیت  ا
مرا قرار دهد، تردید نکنید که این انســان بهشــتی است. 

آیت اهلل سید محمد مهدی میرباقری

که همین جاست بهشتــی 

کرم)ص( فرموده اند: »َمْن َرَزَقُه اهلُل  در کتاب شریف »خصال« نقل شده است که نبی ا
ِة«  ُه ِفی اْلَجّنَ ّنَ

َ
َحــٌد أ

َ
ّنَ أ

َ
ْنَیا َو اآْلِخَرِة َفاَل َیُشــّک َصاَب َخْیَر الّدُ

َ
ْهِل َبْیِتی َفَقْد أ

َ
ِة ِمْن أ ِئّمَ

َ
ُحَب اْل

گر خدای متعال کسی را به این رزق برســاند که محبت ائمه از اهل بیت مرا در سفره او  ا
قرار دهد، به تمام خیر دنیــا و آخرت راه پیدا کرده اســت بنابراین کســی تردید نکند که 

چنین کسی در بهشت است. 
رزق هایی که از طرف خداوند بر ما نازل می شــوند بسیار گســترده اند. یکی از مهم ترین 
آن رزق ها رزق قلوب ماســت که رزق های قلب ما نیز متفاوت اســت و یکی از مهم ترین 
رزق های قلب ما رزق محبت اســت. ما همیشــه در قلب مان محبت و نفــرت داریم که 
این هــا ارزاق ما هســتند، امــا همان گونــه که رزق هــای دیگر حــالل و حــرام، و نورانی و 

ظلمانی دارند رزق قلب نیز این گونه است.
درســت اســت که ما همیشــه ســر ســفره خدا هســتیم و ســر ســفره او رزق می خوریم، اما 
گاهی رزق خود را -در خوردنی ها، پوشیدنی ها و سایر ارزاق- به حرام تبدیل می کنیم. 
همــه ارزاق ایــن گونه انــد کــه گاهــی نورانــی و گاهــی ظلمانــی و گاهــی حــالل و گاهــی 
وِر  ْن َیُکوَن َعَلــی َمَواِئِد الّنُ

َ
ُه أ حرامند. در ثواب زیارت سیدالشــهداء آمده اســت: »َمْن َســّرَ

« در روز قیامت زائرین سیدالشــهداء بر  اِر اْلُحَســْیِن ْبِن َعِلــّیٍ َیْوَم اْلِقَیاَمــِة- َفْلَیُکْن ِمْن ُزّوَ
سفره هایی از نور می نشینند و از مائده های نورانی استفاده می کنند.

بنابراین ارزاق یا نورانی اند یا ظلمانی. تمام ارزاقی که از دســت مبــارک پیامبر)ص( به 
ما می رسد ارزاق نورانی و طیب اند، اما آنچه از دست شیطان و وادی والیت آن هاست، 
کرم  ک اســت. تمام ارزاق ما حتمًا از یکــی از دو وادی فــوق -وادی والیت نبی ا رزق ناپا

رزق نورانی و ظلمانی
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کــه از همیــن اآلن در  شــاید معنــای حدیــث ایــن اســت 
بهشت اســت، چرا که بهشــت خداوند متعال از نقدترین 
چیزهاست و خداوند اصاًل با کســی معامله نسیه نمی کند 
این چشمان ماســت که بسته اســت و گمان می کنیم که 

معامله های خداوند نسیه و موکول به آینده است.
ْبــراَر َلفــی َنعیٍم«)انفطــار/13( 

َ
شــاید معنــای آیــه »ِإّنَ اْل

همین اســت که ابــرار همین اآلن وســط بهشــت اند »َو ِإّنَ 
اَر َلفی َجحیٍم«)انفطــار/14( و فجار هم همین اآلن  اْلُفّجَ
وســط جهنم اند. شــاهد آن این اســت که »َیْصَلْوَنهــا َیْوَم 
یِن«)انفطــار/15( روز قیامــت ورود خاصــی بــه جهنم  الّدِ
گــر کســی وارد  دارنــد، امــا در حــال حاضــر در جهنم انــد. ا
وادی محبــت اهل بیت شــد، همین اآلن وســط بهشــت 

است.
کــه در  دارد  متعــددی وجــود  روایــات  ایــن مطلــب  بــر 
روایتی نقل شــده اســت شــخصی اعرابی خدمــت پیامبر 
کــرم)ص( رســید و عرض کــرد یــا رســول اهلل »َمَتــی ِقَیاُم  ا
ــاَعِة« چه زمانی قیامت برپا می شود؟ وقت نماز رسید  الّسَ
و حضــرت نمــاز را خواندنــد و پــس از آن ســؤال کردند چه 
کسی بود این ســؤال را پرسید؟ آن شــخص پاسخ داد من 
ْعــَدْدَت َلَها؟« تــو برای 

َ
بــودم. حضــرت فرمودنــد: »َفَمــا أ

قیامت چه آماده کرده ای؟ عــرض کرد: من برای آن نماز 
 

َ
و روزه زیــاد آماده نکــرده ام، ولی یــک صفت دارم کــه »ِإاّل

ِحّبُ اهلَل َو َرُسوَلُه« خدا و شما را دوست دارم.
ُ
ّنِی أ

َ
أ

« انســان بــا آن  َحــّبَ
َ
حضــرت فرمــود: »اْلَمــْرُء َمــَع َمــْن أ

کســی اســت که او را دوســت دارد. در واقع محبت شــعاِع 
محبــوب در وجــود انســان و معّیتــی حقیقی اســت و جدا 
شــدنی هم نیســت مگر این که رشــته محبت قطع شود. 
ِبــی َطاِلٍب 

َ
این که در روایــت آمده اســت: »ُحّبُ َعِلــّیِ ْبِن أ

َئة«؛ کــه یعنی محبــت حضرت  َحَســَنٌة اَل َتُضــّرُ َمَعَهــا َســّیِ
علــی)ع( حســنه ای اســت کــه بــا آن هیــچ ســیئه ای بــه 
انسان ضرر نمی رساند؛ یک معنایش این است کسی که 
به مقام حّب امیرالمؤمنین)ع( می رســد با ایشــان همراه 

است.
هرچنــد کــه توضیــح ایــن روایــت مــد نظــر نیســت و تنها 
قســمتی از آن که با بحث مــا مرتبط بود مقصود ماســت، 
امــا از بــاب توضیــح اجمــال آن اشــاره مــی کنیــم کــه این 
گر  روایت بــه دو صــورت معنا شــده اســت. یکــی این کــه ا
کســی با این که محبت و والیت امــام را در او وجود دارد به 
گناهی مبتال شــد، ایــن والیت و محبــت به توبــه تبدیل و 
موجــب ندامــت و مغفــرت می شــود. معنایــی دیگــر ایــن 
است که هرجا محبت باشد، امکان ورود شیطان نیست 
« هرکجا  َحــّبَ

َ
َئة« زیرا »اْلَمــْرُء َمَع َمْن أ و »اَل َتُضــّرُ َمَعَها َســّیِ

گر انسان به  که امام اســت جایی برای شــیطان نیســت. ا
مقام محبت رسید هر زاویه ای از زوایای وجود انسان که 

به نور محبت نورانی شده، جای پای شیطان نیست.
پــس از آن جا کــه یکــی از ارزاق محبت اســت و »اْلَمــْرُء َمَع 
گــر این محبــت محبــِت ظلمانی بــود، این  «، ا َحــّبَ

َ
َمــْن أ

گر محبت،  معیت، معیِت بــا اهل ظلمــات خواهد بــود و ا
محبت نورانی بود، معیت با اهل نور اســت لذا رزقی باالتر 

از این وجود ندارد که انسان به محبت امام)ع( برسد.
گر به این توجه کنیم امام در مقامی  به خصوص این که ا
است که محبت او محبت خداســت که در زیارت جامعه 
َحّبَ اهلل« اصاًل برای رســیدن 

َ
ُکْم َفَقْد أ َحّبَ

َ
فرمودند: »َمْن أ

به محبت خــدا جــز از طریق محبت بــه امام راهــی برای 
ما وجــود نــدارد و ما نمــی توانیم مســتقیمًا واجــد محبت 
خدا شــویم و این محبت باید از طریق محبــت امام به ما 
برســد. امام سرچشــمه حب الهی اســت و ما به اندازه ای 
که بــه وادی محبت الهــی راه پیــدا می کنیــم از آن وادی 

محبت الهی سیراب می شویم.
گر  کــرم)ص( در حدیث فــوق فرمودند ا حضرت پیامبــر ا
کســی به محبــت ائمــه از اهــل بیت من برســد بــه تمامی 
خیرات دنیا و آخرت رسیده اســت. بنابراین تردید نکنید 
چنین کســی کــه در وادی محبــت قــرار دارد و بــا امامش 
همراه است، حتمًا در بهشت است. البته روشن است که 
ما بهشــتی باالتر از امام نداریم و بهشت شــعاعی از وجود 
گر کســی با امام باشــد در بهشــت است.  امام اســت پس ا
تمام مقامــات بهشــت مقامات وجــودی امام اســت و به 
اندازه ای که انســان در درجات والیت امام ســیر می کند، 
در درجات توحید و بهشــت طی مســیر می کنــد و بیرون از 
محیط والیــت امام هیــچ خبری نیســت. پــس این گونه 
نیست که ما یک بهشت داشته باشــیم و یک امام و این 

تصور از اوهام است.
گر کســی در ایــن دنیــا وارد وادی والیت شــد همین اآلن  ا
ْبراَر َلفی َنعیٍم«)انفطار/13( 

َ
در بهشــت اســت زیرا »ِإّنَ اْل

و  اســت  آخــرت  وادی  در  اآلن  همیــن  کســی  چنیــن 
َیْعَلُمــوَن«  کاُنــوا  َلــْو  اْلَحَیــواُن  َلِهــَی  اَر اآْلِخــَرَة  الــّدَ ِإّنَ  »َو 
گر کســی در همین دنیــا وارد وادی  )عنکبــوت/64( اما ا
والیت اهلل و والیت امام نشــد -که مهم بودن دنیا هم به 
خاطر همین اســت که دنیــا دو مدخل دارد و شــخص به 
یکی وارد می شــود- وارد وادی والیت ائمه جور می شــود 
و تمام حرکات و ســکنات و خــوردن و خوابیــدن او تحت 

والیت ائمه جور قرار می گیرد.
ما گمان می کنیم که مثــاًل جناب ســلمان و کافری که در 
دنیا هســتند، هر دو در یک عالم قرار دارنــد و حال این که 
عاَلم ســلمان با عاَلــم کافر متفاوت اســت کمــا این که دو 
مؤمن که در درجات ایمان متفاوتند در دو عالم متفاوت 
در حال ســیر کردن با امام هســتند و مدار ســیر و رزق آنان 

نیز متفاوت است.
بنابرایــن داِر طبیعــت َمدَخــل ورود بــه دو عالــم بهشــت 
و نــار، نــور و ظلمــت، والیــت اهل بیــت و ائمــه جــور و دار 
گــر کســی وارد وادی والیــت  حیــوان و دار مــوت اســت. ا
امام شد و به محبت امام رسید، نسبت به محیط والیت 
ائمه جــور بغض پیــدا می کند و نمــی تواند وارد آن شــود. 
عالمت حّب ائمه این اســت که انســان به محیط والیت 
ائمه جور بغــض پیدا می کنــد و دنیا یعنی این. کســی که 
به امیرالمؤنین برســد نســبت به همه چیــز معاویه بغض 
پیدا می کند، زیــرا خاصیت این محبت بغض نســبت به 

طرف مقابل آن است.    

گر خدای متعال در  ا
کسی رزِق محبت 
اهل بیت مرا قرار 

دهد تردید نکنید که 
این انسان بهشتی 

است. شاید معنای 
حدیث این است 

که از همین اآلن 
در بهشت می باشد 

چرا که بهشت 
خداوند متعال از 

ین چیزهاست  نقدتر
و خداوند اصاًل 
با کسی معامله 

نسیه نمی کند این 
چشمان ماست 
که بسته است و 
گمان می کنیم که 

معامله های خداوند 
نسیه و موکول به 

آینده است
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تبیین آثار اخروی محبت به اهل بیت )ع( با اسـتفاده از آیات قرآن کریم موضوع 
مقاله پیش روسـت. در این مطلب به شـش نتیجه آخروی والیت و محبت اهل 

بیت )ع( اشـاره شـده و درباره ویژگی های مختلف آن ها صحبت شـده اسـت.

اهل بیت)ع( صورت می گیــرد، تعبیر آمرزش گناهان و پس 
از آن، تعبیر زیادی و فزونی برای محسنین را دارد.

با در نظر گرفتــن مواردی که ذکر شــد، می توانیــم بگوییم 
با محّبــت اهل بیــت)ع( و تمّســک به ایشــان، ما نیــز از در 
آمرزش گناهانمــان وارد شــویم و مورد مغفرت و بخشــش 
پروردگارمان قرار گیریم. پس می توان گفت، قطعًا یکی از 
آثار محّبت به اهــل بیت)ع( آمرزش گناهان اســت. »َنْغِفْر 

ُکم ؛ از خطاهایتان در می گذریم« َلُکْم َخطایا

     مرگ با عّزت و راهیابی به بهشت
َة ِفــی اْلُقْربی ؛ بگو من از   اْلَمَوّدَ

َ
ْجرًا ِإاّل

َ
ْســَئُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
»ُقْل ال أ

شما اجری نمی خواهم، جز موّدت خویشاوندانم.«
کتاب هــای فریقیــن، یــک سلســله روایاتــی از پیامبــر  در 
کــه در آن، شــأن و مراتــب مــرگ  کــرم)ص( نقــل شــده  ا
کــه  کــرده اســت و کســی  محّبــان اهــل بیــت)ع( را بیــان 
بــا محّبــت اهــل بیــت از دنیــا بــرود، بــه اوصــاف مختلفی 
توصیف شده اســت. به همین جهت قســمت هایی از این 

حدیث را به ترتیب، بیان می کنیم.

الف( مراتب مرگ محّبان اهل بیت)ع(
در روایتــی از رســول خــدا)ص( آمــده اســت: »هــر کــس بــا 
محّبــت آل محّمــد)ص( بمیــرد، شــهید از دنیــا رفتــه و 
گناهانش بخشــوده شــده و با توبــه و مؤمن کامــل االیمان 
و بر ســّنت و جماعت اســالم از دنیــا رفته اســت. برعکس، 
هر کس با بغــض آل محّمــد)ص( از دنیا برود، کافــر از دنیا 
رفتــه و روز قیامت در حالی وارد عرصه محشــر می شــود که 

در پیشانی او نوشته شده، مأیوس از رحمت خدا!«

ب( امان از عذاب قبر و راهیابی به بهشت
کرم)ص( روایت شــده است  در ادامه حدیث نیز از رســول ا
که: »هرکس با محّبت آل محّمد)ص( از دنیا رود، فرشــته 
مرگ او را بشــارت به بهشــت می دهد، ســپس نکیر و منکر 
به او بشارت دهند، در قبر او دو در به سوی بهشت گشوده 
می شود. قبر او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهند. 
او را بــا احتــرام بــه ســوی بهشــت می برنــد؛ آن چنــان کــه 
عروس بــه خانه دامــاد و بر عکــس آن، هر کس بــا عداوت 
آل محّمــد)ص( از دنیــا بــرود، بــوی بهشــت را هــم حّتــی 

استشمام نخواهد کرد.«
ع این دو اثــر مهّم اخــروی را نیز می تــوان در روایتی  مجمو
ذیــل آیــه شــریفه »خداونــد بــه مــردان و زنــان بــا ایمــان، 
بهشــت هایی را که از پــای درختانش نهرها جاری اســت، 
کیزه در جّنات عدن وعده  که همیشه در آنند و سراهایی پا
داده اســت؛ ولــی رضــوان خــدا ]از همــه [ برتــر اســت، ایــن 
همان کامیابــی بزرگ اســت.« مشــاهده کرد. ایــن روایت 
که از رســول خدا)ص( نقل شــده، چنین اســت: »کسی که 
دوســت دارد حیاتــش همچون مــن و مرگــش نیــز همانند 
من بوده باشــد و در بهشــتی که خداوند به مــن وعده داده 
کن شــود، باید علّی بــن ابی طالب)ع( و  در جّنات عدن ســا

فرزندان بعد از او را دوست دارد.«

     آمرزش گناهان
»و آن زمان کــه گفتیم: به این شــهر ]بیت المقــّدس [ درآییــد و از ]نعمت هــای [ آن، هر جا 
خواســتید فراوان بخورید و از این دروازه خاضعانه وارد شــوید و بگویید: خدایا! گناهان ما 

را فرو ریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم، و ]البّته پاداش [ نیکوکاران را خواهیم افزود.«
در این آیه شــریفه، دو فرمان دخــول به بنی اســرائیل داده شــده بود که دخــول دوم، نظر 
ع و کرنش داشــت که در عین حــال باید با ذکر  به ورود از دربــی مخصوص، با حالت خشــو
معنایی همراه می شد تا موجب ریزش گناهان شــود. آن ذکر، زبان به طلب عفو و مغفرت 
بود؛ هرچنــد کــه بنی اســرائیل، این دســتور را کــه حضرت موســی)ع( ابــالغ کرده بــود، به 
ه« از نظر لغــت به معنی  تمســخر گرفتند و در نتیجه، به عــذاب الهی گرفتــار شــدند. »ِحّطِ
ریزش و پایین آوردن اســت و در این جا به این معناســت که: »خدایا از تــو تقاضای ریزش 
گناهان خــود را داریم.« عکرمــه می گوید: آنان مأمور شــدند که بگویند: »ال الــه ااّل اهلل« که 
خود این کلمــات، گنــاه آنــان را می ریخت و چــون همه این ها ســبب ریختن گناه اســت، 

تعبیر به حّطه شده است.
گــر توّجهی بــه روایــات تفســیری ذیل ایــن آیــه داشــته باشــیم، درمی یابیم که ایــن باب  ا
حّطه، برای اّمت اســالم نیز امیرمؤمنان علی)ع( و اهل بیت)ع( هستند. به عنوان نمونه 

از امام باقر)ع( نقل شده است که فرمودند: 
ِتُکــم ؛ ما بــاب رحمت و آمــرزش شــماییم و نیــز از امــام علی)ع( نقل شــده  َنْحــُن َبــاُب ِحّطَ
اســت که فرمودند: »همانا مثل مــا در این اّمت، مانند کشــتی نوح و همانند بــاب حّطه در 

بنی اسرائیل است.«
جالب آن که در انتهای آیه می فرماید: َســَنزیُد الُمحِســنین« که با توّجه به آنچــه در »آیه 23 
سوره شورا« گفته شد، مصداق حســنه، محّبت اهل بیت)ع( است که خود موجب برکات و 
فزونی است. در این جا نیز پس از امر به درخواست ریزش گناهان که بر طبق روایات توسط 

ایمن از حزن قیامت
آثار اخروی محبت به اهل بیت )ع(

فاطمه احمدی نژاد
سکینه حاجی ده آبادی
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     بهره مندی از شفاعت
کــه نــزد  کــس  »آن هــا مالــك شــفاعت نیســتند، جــز آن 
خــدای رحمــان پیمانــی گرفته باشــد.« بــر طبق ایــن آیه، 
تنها کســانی مالــک شــفاعتند که در نــزد خداونــد رحمان، 
عهــد و پیمانــی دارنــد. تنهــا ایــن دســته اند کــه مشــمول 
شــفاعت شــافعان می شــوند یــا مقامشــان از ایــن هــم برتر 
اســت و توانایــی دارنــد از گنهکارانــی کــه الیق شــفاعتند، 
شــفاعت کنند. در این که منظور از عهد چیســت، مفّسران 
بحث هــای فراوانــی کرده انــد. بعضــی گفته انــد: »عهد«، 
همــان ایمان بــه پــروردگار و اقرار بــه یگانگــی او و تصدیق 
گفته انــد: »عهــد« در  پیامبــران خداســت. بعضــی دیگــر 
این جــا، بــه معنــی شــهادت بــه وحدانیت حــق و بیــزاری 
از کســانی اســت که در برابر خدا، پناهــگاه و قدرتــی قائلند 
و همچنیــن امیــد نداشــتن بــه غیــر اهلل. در روایاتــی نیــز 
قبول والیــت اهــل بیــت)ع( بــه عنــوان آن عهد ذکر شــده 
اســت. ابی بصیر از امــام صــادق)ع( روایت کرده اســت که 
فرمودند: »از آن جناب، معنای آیه »آن ها مالک شــفاعت 
نیســتند، جز آن کس که نزد خدای رحمان پیمانی گرفته 
باشد.« را پرســیدم. فرمود: »یعنی مگر کســی که به والیت 
امیرالمؤمنین)ع( و امامان بعد از او معتقد شده باشد، این 

است عهد نزد خدا.«
در روایتی نیز از رســول خدا)ص( آمده اســت: »به دوســتی 
ما چنگ زنیــد؛ زیــرا هر کــس در روز قیامــت، خداونــد را در 
حالی که ما را دوســت داشــته باشــد، دیدار کند، با شفاعت 
ما به بهشــت می رود.« بنابر روایاتی که ذکر شــد، می توان 
چنیــن نتیجــه گرفــت کــه مــوّدت اهــل بیــت)ع( و قبــول 
والیت ایشان، شــفاعت ایشــان را به دنبال دارد که یکی از 

مهم ترین و حّساس ترین آثار اخروی به حساب می آید.

     دوری از عذاب و حزن قیامت
»دوزخیــان و بهشــتیان برابــر نیســتند. بهشــتیان همــان 
رســتگارانند.«در روایتــی از امــام رضــا)ع( آمــده اســت کــه 
ایشــان فرمودنــد: »از علّی بــن ابی طالــب)ع( و ایشــان از 
رســول خدا)ص( شــنیدند کــه پیامبــر)ص( بعــد از تالوت 
ایــن آیــه فرمــود: »هر کــس کــه مــرا اطاعــت کند و تســلیم 
علّی بن  ابی طالب)ع( شــود و والیتــش را بپذیرد، اصحاب 
الجّنه اســت و هر کس که والیت او را نپذیرد و عهد شکنی 

کند و او را بکشد، اصحاب الّنار است.«
البّتــه این یکــی از مصادیق روشــن آیه اســت و از عمومّیت 
مفهوم آیه نمی کاهد؛ ولــی می توانیم چنیــن نتیجه گیری 
کنیم کــه محّب یا موّدت اهــل بیت)ع( و اقتدا به ایشــان، 
خ در امان اســت و جایگاه  از عــذاب روز قیامت و آتــش دوز
ابدی اش بهشــت برین اســت. همچنین آیه شــریفه »َمْن 
ٍع َیْوَمِئــٍذ آِمُنون ؛  جاَء ِباْلَحَســَنِة َفَلُه َخْیــٌر ِمْنها َو ُهْم ِمــْن َفَز
هر کــس نیکــی بــه میــان آورد، پاداشــی بهتــر از آن خواهد 
داشــت و آنــان از هــراس آن روز ایمننــد.« کــه بیــان شــد و 
محّبــت اهــل بیــت)ع( یکــی از مصادیق بــارز حســنه بود، 
به صراحت می گوید کــه محّبان و عاشــقان و پیروان اهل 

ع و حزن روز قیامت، ایمن هستند. بیت)ع(، از فز

     حشر با اهل بیت)ع(
»)یــاد کــن ( روزی را کــه هــر گروهــی را بــا پیشوایشــان فرا 
می خوانیم. پس هر کس کارنامه اش را به دست راستش 
دهند، آنــان کارنامه خــود را می خواننــد و ذّره ای به آن ها 
ســتم نمی شــود.« در تفســیر ایــن آیــه در منابــع اســالمی، 
احادیــث متعــّددی وارد شــده کــه روشــنگر مفهــوم آیــه و 
هــدف از امامت اســت. بــه عنــوان نمونــه، در حدیثی که 
شــیعه و اهل تســّنن از امام علّی بــن موســی الّرضا)ع( نقل 
کــه آن امــام از پدرانــش از  کرده انــد، چنیــن می خوانیــم 
پیامبــر)ص( در تفســیر این آیه نقــل فرمودنــد: »در آن روز 
هــر قومی همــراه امام زمانشــان و کتــاب پروردگار و ســّنت 

پیامبرشان خوانده می شوند«.
و نیــز از امام صادق)ع( روایت شــده اســت: »آیا شــما حمد 
و ســپاس خدا را به جا نمی آورید؟ هنگامی کــه روز قیامت 
کــه والیــت او  کســی  گروهــی را بــا  می شــود، خداونــد هــر 
را پذیرفتــه می خوانــد، مــا را همــراه پیامبــر)ص( و شــما 
را همــراه مــا. فکــر می کنیــد در ایــن حــال، شــما را بــه کجا 

می بردند؟ به خداوند کعبه، به سوی بهشت.«
امام ســه بار ایــن جمله را تکــرار کردنــد. روایات تفســیری 
ذکر شده، این نکته را می رســاند که در روز عظیم قیامت، 
آدمی بــا امــام و ولّی خــود که در دنیــا بــه او اقتدا کــرده و او 
را محبــوب و ولــّی خود قــرار داده، محشــور می شــود. پس 
محّبــی کــه محّبــت اهــل بیــت)ع( را در وجــودش تثبیت 
نموده و بــه والیت پذیری از امــام و لّی خود رســیده، در روز 
رســتاخیر، پاداش این عمل خود، حشــر با محبوب خود را 

می بیند.

     باقیات الّصالحات
و  دنیاینــد  زندگــی  زیــور  و  زیــب  فرزنــدان،  و  »مــال 
ماندگارهــای نیکــو )ماننــد اعتقــادات حّقــه و فضائــل 
نفســانی و عمل هــای نیــك( در نــزد پــروردگار تــو، از نظــر 
پــاداش بهتــر و از نظر امیــد )به بازتــاب دنیــوی و اخروی 
کــه مــال و  آن( نیکوتــر اســت.« در ایــن آیــه می بینــم 
فرزنــدان را زینــت زندگــی این جهــان معرفــی می کند. در 
مقابل بــه باقیــات الّصالحاتی )یعنــی ارزش هــای پایدار 
و شایســته( اشــاره می کند که در نزد پروردگار، از پاداشــی 
گونی  بهتر و امیدبخش تر برخوردار اســت. مصادیق گونا
برای باقیــات صالحات ذکر شــده  اســت کــه یکــی از این 
مصادیــق، دوســتی اهل بیت اســت. بــه عنــوان نمونه، 
در روایتــی از امــام صــادق)ع( آمــده اســت: »ای حصین! 
دوســتی مــا را کوچــک مشــمار؛ زیــرا از باقیــات صالحات 
اســت.« عرض کرد: یابــن رســول اهلل! مــن آن را کوچک 

نمی شمارم؛ بلکه خدا را بر آن حمد می کنم.
این روایت به وضوح می رســاند که محّبت اهل بیت)ع(، 
باقیــات الّصالحاتی اســت که در ســرای اخــروی و جایگاه 
ابــدی آدمــی، بــروز و ظهــور پیــدا می کنــد و دســتگیر او 
می باشــد. عالوه بر این آثار اخــروی، آثار فــراوان دیگری، 
چون اســتواری بر صــراط، روشــنایی در روز قیامــت، امان 

روز قیامت و... نیز وجود دارد.   

محّب اهل بیت)ع( 
از عذاب روز 

قیامت و آتش 
دوزخ در امان 

است و جایگاه 
ابدی اش بهشت 

ین است. محّبت  بر
اهل بیت)ع( یکی 

از مصادیق بارز 
حسنه است و با 

یفه  توجه به آیه شر
»هر کس نیکی به 
میان آورد، پاداشی 

بهتر از آن خواهد 
داشت و آنان از 

هراس آن روز 
ایمنند.« می توان 
گفت که محّبان و 
عاشقان و پیروان 
اهل بیت)ع(، از 

فزع و حزن روز 
قیامت، ایمن 

هستند



در پرتو معنا در پرتو معنا 

آذر    139۷  |     مشاره         6838

تربیـت مذهبی شـان  پیـش خودمـان هسـتند، دلواپـس  کـه بچه هـا  زمانـی  تـا 
نیستیم. بیشتر نگران زمانی هستیم که به صورت جدی از خانه و خانواده جدا 
می شـوند و پـا بـه محیـط دانشـگاه می گذارنـد و بـرای اولیـن بـار خودشـان برای 
ادامه مسـیر زندگی تصمیم می گیرند و ما کنترل چندانی نداریم و نخواهیم داشـت. خیلی 
وقت هـا دیـده ام کـه مدرسـه ها و خانواده هـای مذهبـی بـرای واکسـینه کـردن بچه هـا انـواع 
و اقسـام کاس هـای عقایـدی و تربیتـی را در دوران دبیرسـتان برگـزار می کننـد کـه بچه هـا تـا 
بـن دنـدان مسـلح بـه دانشـگاه بفرسـتند، امـا طبق تجربه شـخصی مـن، این تعلیـم عقاید 
دژ چنـدان محکمـی نیسـت، چـرا کـه یـا باگ هـای زیـادی دارد و یـا در برابـر افـکار رنگارنـگ 
و جدیـدی کـه آدم می بینـد، دوام نمـی آورد و بـاز طبـق تجربـه شـخصی مـن هیـچ چیـز جـز 
محبـت اهـل بیـت، دیـن آدم را زمانـی کـه بـه یـک تـار عنکبـوت بنـد اسـت نجـات نمی دهـد. 
پـس بـه جـای این کـه چند سـال آخر مدرسـه تاش کنیم تا بچه هـا را به افکار و عقاید مجهز 
کنیـم - کـه ایـن هـم جـای خـودش را دارد- بیاییـم از همـان کودکـی بـذر محبـت اهـل بیـت 

علیه السـام را در دلشـان بکاریـم کـه تـا آخـر عمـر بیمـه شـوند.  

  
     تقویم مذهبی داشته باشید

تقویم تان را چک کنیــد. امروز تولد و یا روز شــهادت یکــی از ائمه 
اســت؟ برایش یــک برنامه کوچــک تــدارک ببینید یــک حدیث 
کوچــک از آن پیــدا کنیــد و بــا هــم برایــش تصویرســازی کنیــد. 
قســمتی از زندگــی امــام را به صــورت نمایش بــا هم بــازی کنید. 
کمی حلوا بپزید یا یک شعر قشنگ درباره خدا و ائمه با هم حفظ 

کنید.
 

     شادی را دو چندان كنید
وقتــی رســیدید بــه روزهــای شــاد تقویــم، آن روز را بــا هدیــه ای 
کوچــک در حــد یک گل ســر یــا جــوراب، پخــت کیــک خانگی یا 
غــذای مــورد عالقــه بچه هــا ویــژه کنیــد. می توانید یــک برنامه 
ویژه در پــارک یا شــهربازی تــدارک ببینید فقط حواســتان باشــد 
کید کنید  که بــه اندازه کافی به جشــن کوچکتــان جو بدهیــد و تا
این همه خوشــحالی به خاطر تولد یکی از بهتریــن آدم های این 

دنیاست.
  

     تشویق كنید
وقتــی می روید مشــهد به بچه هــا بگویید امــام رضا علیه الســالم 
آن هــا را می بینــد و بــه حرف های شــان گــوش می دهــد. آن ها را 
تشــویق کنید با امــام درد دل کنند. همــه حرف های تو دلشــان 
را بــه او بزننــد. از خاطــرات خودتــان، از صحبت هــای خودتــان 
بــا امام هــا بگوییــد از درد دل هایی کــه کرده ایــد، از حاجت های 
برآورده شــده و برآورده نشــده تان حــرف بزنیــد. بگذارید بچه ها 
یاد بگیرند که رابطه با خوب ترین های عالم خودش ارزشــمند و 
آرامش بخش است. آن ها کریمند و بهترین ها را هم نصیب آدم 

می کنند اما حضورشان از دادن حاجات نیز ارزشمندتر است.
  

     دخالت نكنید
کفرتان درآمــده از نمازهای آخــر وقت و موهای بیرون از روســری 
بچه هــا؟ هیــچ وقت، هیــچ وقت بــه آن هــا نگوییــد ائمــه آن ها 
را این گونــه دوســت ندارند ایــن راه خوبــی برای تربیــت مذهبی 
نیست. شما باید مدام و همواره بر محبت اهل بیت علیه السالم 
تأیید کنیــد. بگذاریــد بچه هــا در دورترین لحظات زندگی شــان 
نســبت بــه خــدا هیــچ گاه احســاس نکننــد کــه دوســت نداشــته 
خواهند شــد. بگذارید این حب همیشه در دلشــان باقی بماند و 

دستشان را در روزهای سخت بگیرد.
 

     با هم بازی كنید
هر چیزی می خواهید درباره امام ها به بچه ها یاد بدهید با بازی 
یاد بدهید. می توانید توی خانه یک لی لی درســت کنید یا بازی 
مار و پله، اطالعات یا احادیثی را با هم یاد بگیرید و در قالب بازی 
تثبیتش کنید. همچنین می توانید اطالعاتی را در قالب بازی یاد 
بگیرید. مثاًل کارت بازی کنید، پشت دو کارت مختلف اسم امام 
و حدیثی از ایشــان را بنویســید. چندین کارت این مدلی درســت 
کنید. کارت ها را به پشــت بچینید. هر کــس کارت های جفت را 
زودتر پیدا کند و کارت های بیشتری جمع کند برنده است وقتی 
دانسته هایشان با بازی همراه شود، محبت نسبت به دانسته ها 

در دلشان شکل می گیرد.   

     مهربان باشید
شــما به عنوان کســی که قرار اســت حب اهل بیت علیه الســالم را در دل بچه ها بکارید، باید معدن 
گر کسی را دوســت نداشته باشــند به حرف هایش گوش نخواهند داد.  مهر و امنیت باشــید. آدم ها ا
گر شمایی که  بچه ها خوب نگاه می کنند و تشــخیص می دهند و عاشــق آدم مهربان تر می شــوند. ا
حرف از خدا و پیغمبــر)ص( می زنید مهربان نباشــید، آن ها خاطره خوبی از دین نخواهند داشــت. 
گر بداخالقید یا زود عصبانی می شــوید، هر چه سریع تر از مشاور کمک  پس روی خودتان کار کنید، ا

بگیرید. به خودتان کمک کنید تا خوش اخالق و مهربان باشید.
   

     قصه تعریف كنید
قصه ها بهتر از هزار حدیــث و نصبحت در ذهن آدم هــا می ماند. بگردید دنبال قصه هــای خوب، از 
مهربانی و هوش و خوبــی ائمه برای بچه ها قصــه تعریف کنید. بگذارید به واســطه قصه ها با ائمه 
انس بگیرند. قصه های مناســب سن شــان را برایشــان بخوانید. کتاب هایی با تصویرســازی های 

خیال انگیز پیدا کنید و در اختیار بچه ها قرار بدهید.

چگونه بذر محبت 
کودکان بکاریم؟ در دل 

ریحانه حاجی محمدپور



معرفـی و نقـد فیلـم »سـرو زیـر آب« کـه ایـن روزهـا در اکـران اسـت، آغازگـر بخـش 

شـهدای  پیرامـون  داسـتانی  فیلـم  ایـن  اسـت.  شـماره  ایـن  هنـر  و  فرهنـگ 

مفقوداالثـر و سـرگردانی خانواده هـای آن هـا در پـی خبـر و نشـانی از آن هاسـت. 

ابراهیمـی« کـه  »نـادر  نویسـنده سرشـناس  از  نـام »دشـنام«  بـه  داسـتان کوتاهـی 

بخـش  ایـن  بعـدی  مطلـب  بـود،  شـده  منتشـر  نویسـنده  ایـن  کتـاب  اولیـن  در 

بـازی  ایـن  بررسـی  بـرای  بهانـه ای  نیـز  یونسـکو  در  چـوگان  ثبـت  سـالگرد  اسـت. 

کـرد.  فراهـم  مـا  بـرای  را  فارسـی  ادبیـات  کاسـیک  متـون  در  باسـتانی  ورزش  و 

حبیب اللـه  از  یـادی  و  جهـان  معاصـر  شـاعران  شـعر  در  ایثـار  از  جلوه هایـی 

مطالـب  درگذشـتش  سـالروز  مناسـبت  بـه  آیینـی  برجسـته  شـاعر  چایچیـان 

می دهنـد. تشـکیل  را  هنـر  و  فرهنـگ  بخـش  پایانـی 

فرهنگوهنر
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سروهای سربلند 
گوی فلک در خم چوگان تو باد!
آمدم ای شاه پناهم بده!
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»سـرو زیر آب«، نام فیلمی دفاع مقدسـی اسـت که  این ماه روی پرده سـینماها 
بابـک  و  کـرده اسـت  کارگردانـی  باشـه آهنگر  را محمدعلـی  فیلـم  ایـن  مـی رود. 
حمیدیان، رضا بهبودی، مسـعود رایگان، هومن برق نورد، حسـین باشـه آهنگر، 
سـتاره  و  حقیقت دوسـت  شـهرام  سـاداتی،  مینـا  نصیرپـور،  مهتـاب  ارشـادی،  همایـون 
اسـکندری بازیگـران آن هسـتند. »سـرو زیـر آب« داسـتانی پیرامـون شـهدای مفقوداالثـر و 

سـرگردانی خانواده هـای آن هـا در پـی خبـر و نشـانی از آن هاسـت.

محمدعلــی باشــه آهنگر و حامد باشــه آهنگر نوشــته شــده، 
آمده است: راز جهانبخش کرامت فاش می شود؟

     جای خالی شهدا 
یکی از نویسندگان سینمایی در نقد این فیلم نوشته است: 
ســرو زیر آب یک روایت لوپ دارد که از بیرون کشــیدن یک 
ســنگ یادگاری از مــزار یک شــهید که زیــر آب مانده شــروع 
می شــود و ســپس بــه زمان جنــگ و ســتاد معــراج مــی رود و 

دوباره به اول فیلم می رسد.
فیلم به لحاظ کارگردانی و بازی بازیگران کاماًل طبق اصول 
و قواعد ساخته شــده اســت و به واقع نمی توان خللی در آن 
وارد کــرد. تصویرهــای جنــاب زرین دســت، مخصوصــًا در 
روستاهای یزد و لرستان، بسیار چشم نواز و استادانه است. 
این تصاویر در انبوه باران هــای موجود در فیلم و همچنین 

در زیر آب کاماًل کنترل شده و خوب و شایسته تقدیر است.
همیــن منــوال در طراحــی صحنــه و همچنیــن لبــاس نیــز 
گــون و لوکیشــن های متعــدد و ســخت  در روســتاهای گونا
روســتایی از این حیث نیز کاماًل رعایت شــده است. بازی ها 
نیز کاماًل خوب و استاندارد اســت، اما دو بازی بی نظیر از دو 
بانو در فیلم وجــود دارد که هر کدام در دو ســوی ماجرا کاماًل 
تأثیرگذار و چنان درســت است که دیده نشــدنش واقعًا هنر 

می خواهد.
»ســتاره اســکندری« در نقــش زن »ســیاوش آبادیــان لــر« 
و »مهتــاب نصیرپــور« در نقــش مــادر »ســیاوش آبادیــان 
زرتشــتی« که یکی با ســکوت کامل و نــگاه گیــرا و دیگری با 
ایفــای صالبــت مثال زدنــی در فیلــم، در سکانســی کنار هم 
قرار گرفتند و این تصویر توانسته تأثیر کاماًل دراماتیک جای 

خالی یک شهید را به بیننده منتقل کند.
نگاه اســاطیری به نام »ســیاوش« و شــهید وطن کــه یزد یا 
لرســتان یا تهران یا هر جــای دیگر نمی شناســد نیــز در فیلم 
و تعلــق آن نــه بــه دیــن خــاص، بلکــه بــه همــه ســرزمین و 
همچنین بی ســر بودن او و اصــواًل بر مبنــای چنین نگاهی 

     شهدای گمنام اقلیت 
»ســرو زیــر آب« آخریــن اثــر محمدعلــی باشــه آهنگر اســت، این فیلــم که بــا مشــارکت بنیاد 
ســینمایی فارابی، حوزه هنری و شــهرداری تهران ســاخته شده اســت، به موضوع شهدای 
گمنام اقلیت می پردازد. نخســتین نمایش این فیلم در سی و ششــمین جشنواره فیلم فجر 
یعنی سال گذشــته بود. ســرو زیر آب به عنوان بهترین فیلم با نگاه ملی سی وششمین دوره 

فیلم فجر انتخاب شد.
این کارگردان فعالیت  هنری خود را با ســاخت و بازی در چند نمایش آغاز کرد. فعالیت های 
هنری وی شامل نویســندگی و کارگردانی چندین فیلم کوتاه، مستند، ســریال تلویزیونی و 
چند فیلم سینمایی است. »سرو زیر آب« شش ســال بعد از فیلم موفق »ملکه« ساخته شده 
اســت، در شــانزدهمین جشــن خانۀ ســینما، فیلم ملکه برندۀ 10 تندیــس، از جمله بهترین 
فیلــم، بهتریــن بازیگــر مــرد، بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن فیلم بــرداری و بهتریــن تدوین 
ک«، »نبــات داغ« و »نیمه گمشــده« عناوین دیگر  شــد. فیلم »بیداری رؤیاهــا«، »فرزند خــا
ســاخته های ســینمایی این کارگردان اســت. آهنگر با فیلم »ســرو زیر آب« بــه تهیه کنندگی 

حامد حسینی، پنجمین حضور خود در جشنواره فیلم فجر را تجربه می کند.
این فیلم از منظری جدید بــه مقوله جنگ می پردازد و خط اصلی داســتان آن درباره تبعات 
این اتفاق بر زندگی انسان هاست. در خالصه داســتان »سرو زیر آب« که فیلمنامه آن توسط 

سروهای سربلند 
داستان شهدای مفقوداالثر روی پرده سینما 
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فیلم ســاختن در الیه های پنهان فیلــم و همچنین همگن 
ک ایــن ســرزمین در ســایه ایــن نــگاه  ســازی شــهیدان پــا
اساطیری ایرانی قابل اعتنا و تقدیر است. اما تمام اتفاقات 
خــوب در یــک فیلــم، در فیلمنامــه اثــر و به خصــوص در به 
کارگیــری عناصر صحیح داســتانی در آن معنا پیــدا می کند؛ 

جایی که سرو زیر آب چندان بی نقص نمی نماید.
گر داســتان فیلــم را صرفًا معــارض داشــتن یک پیکر  باری ا
از طرف دو خانواده شــهید در نظر بگیریم و تــالش این افراد 
برای حل این معضل، باید بگوییم فیلم داســتان شســته و 
رفته و سرراســتی تعریف می کند. داســتانی کــه در فیلمنامه 
فیلم در میان انبوهی از شــعارهای روشنفکرانه است که به 
طرز ناشــیانه ای به اثر ســنجاق شــده، تا آن جا که بیننده را 
کاماًل شــوکه می کند و چنان از اثر بیرون می زند که تا برگشت 

او به جریان فیلم مدتی زمان الزم است.

     رعایت ریزه كاری ها در طراحی صحنه
هومن نشتائی از دیگران منتقدان سینمایی است که فیلم 
»سرو زیر آب« را در جشنواره دیده اســت، او درباره این فیلم 
این گونه نوشته است: بعد از شروعی بسیار بد در جشنواره، 
فیلم دومی که به تماشــای آن نشستم »ســرو زیر آب« بود. 
قبل از جشنواره هم این فیلم جزو کنجکاوی های من نبود 
و مشــتاقانه به ســراغ فیلم نرفتــم؛ آن هم بعد از یک شــروع 
ناامیدکننده. انتظار باالیی هم از فیلم نداشتم. اما با شروع 
فیلم، طراحــی صحنه و فضا مــن را مجذوب خــودش کرد. 
مقاومت می کردم در برابر دوســت داشــتن فیلم، اما فیلم بر 
من پیروز شــد. چیزی کــه از همه بیشــتر من را مســحور این 
فیلم کرد، طراحی صحنه، طراحی لبــاس و طراحی فضای 
کار بــود. طراحــی ای بــا جزئیــات و پــر از ریزه کاری هایی که 
حتی به چشــم نمی آیــد. و این مســئله بدون شــک، کمک 
بســزایی بــه باورپذیــری فیلــم کــرده اســت. امــا چیــزی که 

موجب دیده شــدن این طراحی صحنه شــده، فیلمبرداری کار اســت. فیلمبــرداری ای پر از 
حرکات نرم دوربین و استفاده از نماهای قاعده مند. انتخاب نماها باری به هر جهت نبوده 
و کارگردان ســعی کــرده در تمــام نماها از علــم زیبایی شناســی نیز اســتفاده کنــد. پالن های 

ضبط شده همه هدفمند است و به دل می نشیند. 
یکی دیگــر از ســختی های این فیلم، اســتفاده بســیار زیــاد از نماهای النگ شــات اســت که 
طراحی صحنه عظیمی را می طلبد. و در کنار این ها، تدویــن خوش ریتم، این نماها را کاماًل 

به دل مخاطب می نشاند.

     قصه ای پر از پیچیدگی 
اما از این ها بگذریم، می رسیم به فیلمنامه. با فیلمنامه ساده ای ســروکار نداریم. این قصه 
پر از پیچیدگی هــای روایی و قصه هــای از هم جدای به هم مرتبط اســت. و حفظ انســجام 
بین این ها، نیاز به تمرکز و تحقیق باالیی دارد که خوشبختانه انسجام در فیلم حفظ شده و 
مخاطب لحظه ای از فیلم جدا نمی شود. با وجود تمام پیچیدگی ای که این قصه دارد، اما 
مخاطب را دچار سردرگمی نمی کند. قســمت هایی بود که فیلم ریتم خود را از دست بدهد، 

اما می شود از آن ها چشم پوشی کرد.
فیلم حرف برای گفتن زیاد دارد و خوشــبختانه درگیر شــعار دادن نشــده اســت. یکی از مهم 
ترین مسائلی که در فیلم به آن پرداخته شد، تقابل ادیان و خصوصًا اسالم و زرتشت بود، که 
بدون توهین و با نگاهی عادالنه و بدون قضاوت، روند اتحاد این دو دین در فیلم به تصویر 
کشیده شده است. فیلم قدمی رو به جلو برای ایران برداشــت. در این فیلم به نحوی ایران 
بزرگ نشان داده شده که مخاطب عاشق کشــورش می شود. و این بزرگ نمایی بدون شعار 

و اغراق است. 
اما یکی از نــکات ضعف، دیالوگ های پایانــی فیلم بود. که تمام مفهومــی که مخاطب باید 
از فیلم درک می کــرد را در چند جملــه خالصه کرده بــود و می توان گفت تمــام معنای فیلم با 
چند دیالوگ پایانی به خورد مخاطب داده شــد. که ای کاش در نوشــتن دیالوگ های پایانی 
کید دارد که هر مخاطبی با هر اعتقادی می تواند  ج می شد. این منتقد تأ ظرافت بیشتری خر
به تماشای فیلم بنشیند و از بازی خوب بازیگران، فیلمنامه منسجم، فیلمبرداری خوب و 

طراحی صحنه با جزئیات لذت ببرد. 

     166 بار بازنویسی فیلمنامه
محمدعلی باشه آهنگر، کارگردان این فیلم  که 6 سال برای نگارش فیلنامه وقت گذشته 
گــر بخواهم راه ســینمای دفاع  ح اصلی فیلمنامه ســرو زیــر آب می گوید: ا اســت، درباره طر
مقدس را ادامه بدهم، اتفاق بسیار ســختی است، زیرا این سینما راه بســیار سختی دارد و 
من 6 سال از زندگی خود را برای این اثر گذاشتم. فیلمنامه ســرو زیر آب 166 بار بازنویسی 
شــد تا باالخره توانســتیم آن را بســازیم. برای نگارش فیلمنامه بســیار اذیت شدیم و حتی 
بارها مجبور شــدیم اســامی شــخصیت ها را عوض کنیم. سیدحامد حســینی، تهیه کننده 
کشــن بزرگی بود،  فیلم، درباره هزینه ســاخت ســرو زیر آب عنوان می کند: ایــن فیلم پرودا
اما به جرأت می گویم این فیلم یکی از ارزان ترین ســاخته های ســینما ایران در ســال های 

اخیر است.   

......
نگاه اساطیری به نام »سیاوش« و شهید وطن که یزد یا لرستان یا تهران 
یا هر جای دیگر نمی شناسد در فیلم و تعلق آن نه به دین خاص، بلکه 

به همه سرزمین و همچنین بی سر بودن او و اصوالً بر مبنای چنین 
نگاهی فیلم ساختن در الیه های پنهان فیلم و همچنین همگن سازی 

شهیدان پاک این سرزمین در سایه این نگاه اساطیری ایرانی قابل اعتنا 
و تقدیر است
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سلول های فیلم حس می شود و به جرا|ت می توان گفت 
»ســرو زیــر آب« یکــی از بهتریــن فیلم هــای دفــاع مقدس 
اســت. فیلمی شــاعرانه و با شــعور که از مفاهیم انســانی و 

اخالقی سخن می گوید.
فضیلــت گمنامــی، مســئله ای اســت کــه در روزگار آشــفته 
زندگی ما نه فضیلت اســت و نــه ارزش و در عوض میل  به 
دیده شدن و شهرت به هر قیمتی خریدار دارد، مهم ترین 
و اساســی ترین تلنگر فیلــم به مخاطــب اســت و در روزگار 
قحطــی ایثــار و آرمانگرایــی، ایــن مقــام و شــهرت و ثروت 
انــدوزی اســت کــه هــر روز مــا را از گمنامــان این ســرزمین 
بیشــتر و بیشــتر دور می کنــد. جهانگیر هــم در طــول فیلم 
گوشــزد می کند که گمنام بودن فیض اســت و با شــهادت 
مظلومانــه و غریبانــه اش ایــن جملــه را معنایــی دیگــر 

می بخشد.
مهم تــر این کــه فیلــم شــعار نمی دهــد و بــا مخاطبــش رو 
راســت اســت. شــاید بــرای اولیــن بــار هــم باشــد کــه نــام 
کترهای یک فیلم جنگی کلیشه ای نیست و نام های  کارا
کترها نیست، نگاه  علی، حسن، یاســر و حســین روی کارا
کترهــا در فیلــم: جهانگیــر، بهرام،  کنیــد بــه نام هــای کارا
گودرز، کرامــت، جهانبخــش و ... و این همــان احترام به 
شــعور مخاطب اســت کــه از هــر طیــف و خانــواده و قومی 
بــاور پذیرترشــان می کنــد.  در جنــگ حضــور داشــتند و 
فیلمنامــه پــر از تعلیق و پیــچ و تاب اســت از قضیه شــهید 
گمنــام خانواده زرتشــتی گرفته تا شــهادت بــرادر کرامت و 
دلبستگی و عالقه برادر شهید روستا به زن برادرش و ... .

باشــه آهنگر چقــدر در »ســرو زیــر آب«، دوســت داشــتنی، 
منطقــی و بــا احترام بــه حضــور اقــوام و ادیــان مختلف در 
جنگ پرداختــه و این حــس هم به درســتی بــه مخاطب 
منتقل می شود و به خوبی تا|ثیرش را می گذارد و در سوگ 
سیاوش های جنگ کاله از سر بر می دارد و به احترام شان 

می ایستد.   

مهم ترین ویژگی و خصیصه فیلم »سرو زیر آب« به کارگردانی محمد باشه آهنگر 
این اسـت که از دریچه تازه ای به جنگ نگاه کرده اسـت. چیزی که در سـینما به 
شدت به آن نیاز داریم تا از کلیشه و تکرار رهایی یابیم. پرداختن به تبعات جنگ 
هـم ارزشـمند اسـت و هـم نیـاز سـینمای امـروز ماسـت کـه آهنگـر متعهدانـه و خالصانـه بـه آن 

پرداخته اسـت.  

شاعرانه و با شعور
جعفر  گودرزی 

شــهدای گمنام و فضیلت گمنامی و پرداختن بــه حضور اقوام ایرانــی و جغرافیای متعدد 
ایــران که درگیــر جنــگ بوده انــد و آرمانگرایی که بطــن و باطنــش ایثار اســت در تک تک 
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جنـگ، ابعـاد مختلفـی در زندگـی بشـر دارد. اثرات یک نـزاع طوالنی می تواند تا 
سال ها بر مردم یک کشور اثرات مخربی بگذارد. در نگاه انسانی به این مفهوم 
مهم نیسـت یک جنگ را چه کشـوری شـروع کرده و کدام کشـور اقتدار بیشـتری 
داشـته اسـت، جنـگ بـه ذات خـود بـا غـم و حسـرت همـراه اسـت و همیـن موضـوع نقـش 
رسانه ای مانند سینما را پررنگ می کند تا به بازتعریف مفاهیم آن دوره بپردازد. گاهی این 
بازتعریف به بازآفرینی شـرایط و اتفاقات بسـنده می کند و گاهی قدم را فراتر می گذارد و در 
دل شـخصیت هایش مابه ازایـی بـرای امـروز پیدا می کنـد. این مابه ازا عیـار این فیلم ایرانی 
را بیشـتر می کنـد و باعـث درگیـری بیشـتر مخاطب می شـود. باشـه آهنگر تاش می کنـد تا از 
سـطح اول روایـت عبـور کنـد و حرف هـای جـذاب و کاربـردی بـرای مخاطـب امـروز داشـته 

باشـد و در این راسـتا سـعی دارد از شـعاری بودن فاصله بگیرد. 

شــخصیت خواهــر شــهید یــزدی بــا بــازی مینــا ســاداتی 
کــه نقــش بــه خصوصــی در درام نــدارد و حذفــش کمــک 
زیادی بــه بهتر شــدن ریتــم فیلــم می کنــد بگذریــم( ریتم 
مناســبی ندارد. درســت اســت کــه ریتم یــک فیلــم پس از 
فیلمنامــه از دریچــه کارگردانــی و تدوین عبــور می کند، اما 
نقطــه تعیین کننــده بــرای ریتــم کلــی فیلــم بــه فیلمنامــه 
بازمی گردد. جایی کــه فیلمنامه نویس تعییــن می کند که 
رخدادها تا چه حد بسط پیدا کنند و چگونه پشت هم قرار 
ع اصلی فیلم بهتر خودش را نشــان دهد.  بگیرند تا موضــو
از این منظر ســرو زیر آب درجا می زنــد و همین فیلم را کمی 

کسل کننده کرده است.
از نظــر کارگردانــی باشــه آهنگر موفق تــر از فیلمنامــه عمــل 
کثــر  کنــد. ا کــرده و توانســته صحنه هــای جذابــی خلــق 
قاب های فیلــم عمق زیــادی دارنــد و فضای گســترده ای 
را بــه مخاطــب نشــان می دهند کــه همیــن اتفــاق اجرای 
همچنیــن  می کنــد.  پیچیــده  بســیار  را  فیلمــی  چنیــن 
فیلمســاز توانســته در عین این که فیلمش در سه موقعیت 
جغرافیایــی مختلف ســیر می کند، لحن یک دســتی ایجاد 
کثــر بازیگران فیلــم هــم دیدنــی از آب درآمده  کند. بــازی ا
امــا مهتــاب نصیرپــور و شــهرام حقیقت دوســت  اســت. 
برخــالف نقــش کوتاهشــان در فیلــم درخشــیده اند. بازی 
حســی مهتاب  نصیرپــور در نقش مادر شــهید در ســکانس 
ســر قبر به تنهایی می تواند باعث به یادماندنی شدن این 

نقش بشود. 
ســرو زیــر آب می توانســت فیلــم بســیار موفقــی شــود چــرا 
کاربلــدی هــم پشــت  کارگــردان  کــه ایــده جذابــی دارد و 
دوربیــن نشســته اســت، امــا تدویــن بــه تنهایی توانســته 
فیلــم را زمیــن بزند. زمــان فیلم بســیار زیاد شــده و نســبت 
اتفاقــات هماهنگــی دقیقی بــا اهمیتشــان نــدارد. بخش 
مهــم و درگیرکننــده فیلــم دیــر شــروع می شــود و رابطــه 
اضافی جهانبخش بــا دختر ارمنــی کاماًل بی ربــط به فیلم 
و باعــث کــش دار شــدن فیلــم و از دســت رفتــن بــار حســی 
ع »ســرو زیر  پالن هــای انتهایــی فیلــم شــده اند. در مجمــو
آب« جذابیت های »ملکه« را ندارد اما فیلم متوســط رو به 

باالیی است.  

قصه»ســرو زیر آب« جذاب است و شــخصیت ها با وســواس زیادی انتخاب شــدند. قصه 
به صورت جــدی از جایی کــه جهانگیــر کرامت )با بــازی بابــک حمیدیان( شــک می کند 
که شــاید جنازه شــهیدی را به اشــتباه به خانــواده دیگری داده اســت شــروع شــده و برای 
یافتن حقیقت ســفری در فیلم آغاز می شــود. این سفر بستری اســت برای تقابل دو قوم با 
دین های مختلف )زرتشتی و مسلمان( و باعث شــناخت بیشتر مخاطب از نحوه نگاه  آن 

دو خانواده به مفهوم شهید می شود.
سرو زیر آب از یک مزیت نسبی برخوردار است و آن پاسخ مشخص فیلمساز به این سو|ال 
است که چرا این فیلم را ساخته است؟ نویسنده می داند که قصه خود را از کجا شروع کند 
و زنجیره شخصیت ها را به چه شــکلی طراحی کند که از کنار هم قرار گرفتن شخصیت ها 
و نقطــه نظرشــان پیرامــون مســئله اصلی فیلــم، یعنــی ارتبــاط حقیقت بــا آرامــش بتواند 
دیدگاه اخالقــی خود را بــه مخاطب انتقــال دهد. به عــالوه توانســته با کارگردانــی پخته، 

میزانسن های دقیق و قاب بندی های سینمایی در خدمت انتقال مفهوم قدم بردارد.
کــه در شــخصیت هایش داشــته اســت )از  فیلمنامــه فیلــم برخــالف انتخــاب درســتی 

سفری برای رسیدن 
به حقیقت

محسن  ظهرابی
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ســنجاب را از جنگل بزرگ راندنــد؛ چرا که او دشــنام داده 
بــود. تشــنه و آفتــاب زده بــا انگشــتان کوچکــش حســاب 
کمرنــگ نــور  کــرده بــود »یــک بــار نخســتین قطره هــای 
بــه درون النــه ام ریخــت و بــار دیگــر از البــه الی برگ های 
گــرد گرفتۀ ســیب وحشــی میان چشــمم نشســت« بــا این 
حســاب دو روز بیشــتر نمی گذشــت کــه شــیر بــه آن جهت 
کــه حوصلــه اش ســر رفتــه بــود، بــرادر بــزرگ او را چاشــت 
ک  کوچــک از البــه الی شــاخه های تــا کــرده بــود و بــرادر 
وحشــی فریاد زده بود »ای شــیر جوانمــرد به نظــر تو کمی 
تلــخ نبــود؟« و شــیر خســته و اندوهگیــن پرســید: »چــه 
کــه دشــنام  گفتــه بــود  می گویــد؟« و زبانگــردان جنــگل 
می دهــد. پــس ســنجاب را از جنــگل بــزرگ رانــده بودند؛ 
چرا کــه او دشــنام داده بود. ســنجاب تنهــا شــد و تنهایی 
به او امان اندیشــیدن داد. با خــود گفت: »دنیــا پر از همه 
چیز اســت، و بی شــک جنگل در میــان آنه ا چیزی اســت، 
مــرا جنگل هــای دیگــر و درختــان ســیب وحشــی دیگری 
خانه خواهد شد« و همچنان که یکی از ترانه های قدیمی 

جنگل بزرگ را می خواند، به راه افتاد.
شــش بار قطره هــای نخســتین نور بــه چشــمش ریخت و 
دانســت که شــش روز اســت که به راه مــی رود. لحظه ای 
دنیــا را ســبز بلنــد دید. بــوی آشــنای جنــگل به مشــامش 
گفــت: »ای  کــرد و  خــورد. شــادمانه بــه مرزبانــان ســالم 
مــردم مهربان مــرا از جنــگل بــزرگ رانده اند، آیــا می توانم 
در این جا بــر بدنــۀ درختی خانه ای بســازم؟ یــک خانۀ نو 

جنگل شما را آبادتر خواهد کرد.«
مرزبانــان خندیدند و یکی شــان گفــت: »این هنــوز همان 
جنــگل بزرگ اســت، چــه جنگل هــای عالــم همــه به هم 
ک های وحشــی  گــره خورده انــد، و شــاخه های باریــک تا
فرســنگ ها راه را به هم زنجیــر کرده انــد.« دیگری گفت: 
»سنجاب سرگردان! امروز تو دیگر جنگلی که تنهای تنها 
گین  باشــد نخواهی یافت. مرگ تو را به جنگل های عطرآ
بهشــت می برد. مــا همه شــنیده ایم که تو به شــیر دشــنام 

داده ای.«
امــا ســنجاب نهراســید کــه دیگر بــه هیــچ جنگلــی راهش 
او  و  می خندیدنــد  هنــوز  مرزبانــان  داد.  نخواهنــد 
می اندیشــید »دنیــا پر از همه چیز اســت و بی شــک بیشــۀ 
کوچکی کــه از چارســوی بــاز باشــد در میــان آن هــا چیزی 
است« و گردش قوس گردونۀ خورشید را مدام می شمرد. 
آن قدر می دانست و دیگر چیزی نمی دانست که بشمرد و 

حساب روزها بدین سان از دستش به در شد.
زمانی، خســته، بیشــه ای دیــد که از چار ســوی بــاز گفت: 
»دنیــا از آن کســانی اســت کــه می جوینــد و می یابنــد« بــا 
غــرور، خســته و درمانــده بــر دو شــاخۀ بیــد مجنونــی فــرو 
خفــت. امــا آن جــا ســنجاب های دیگــری بــه رنــگ دیگر 
می زیســتند و ســنجاب چــون بیــدار شــد خــود رادر حلقــۀ 
ایشــان دید »آه! عزیزان من! مرا از جنگل بزرگ رانده اند، 
باور کنید. تنهایــی، ســنجابی خیالی چون مرا نیــز از پای 
گــر بخواهیــد سرســختی ســنجاب ها را  درآورده اســت. ا
فرامــوش کنــم، برایتــان هفــت بــار کــه نخســتین پرتوی 

دشنام
داستان کوتاهی درباره دنیا

نادر  ابراهیمی
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نــور از آســمان بتابــد، هفــت روز که شــب شــود و هفــت بار 
که فانــوس آســمان بیاویزد، گریــه خواهم کرد. مــرا قبول 
کنیــد و برایــم در میــان خود جایــی بــاز کنید، جای بســیار 
کوچکی...« چون هیــچ کس جوابی نــداد، دوباره گفت: 
»بله جای بســیار کوچکی... « و ریز لب زمزمــه کرد »من، 

بیشۀ شما را آبادتر خواهم کرد.«
آن گاه یکــی از ایشــان پاســخ داد »ای ســنجاب هرزه گــرد! 
- و ســنجاب هرگز تــا آن زمان چنیــن کلمه ای را نشــنیده 
بود- بدان که بیشــه های باز، فرزندان خلف جنگل های 
بســته اند، چــه روزگاری پیــش، بیــش دنیــا آب بــود و کم 

دنیا جنگل...«
- »این داســتان را شــنیده ام و این را هم شــنیده ام که آن 
زمان کــه کم دنیــا جنگل بود، ســنجاب ها همــه فرزندان 
کندند، ســنجا ب ها  خلف یکدیگر بودند. جنگل ها که پرا
کوچکــی می خواهــم«  جــدا ماندنــد. مــن، جــای بســیار 
نگفتنــد،  کالمــی  و  نگریســتند  او  بــه  حلقــه وار  چــون  و 
بــه دیــدگان یــک یکشــان نگریســت. در چشمانشــان، 
ناآشــنایی دیرینه ای چون ســرمای زمســتان های جنگل 

دید.
گذاشــت. اندیشــید: »دروغ  روی بگردانــد و بیشــه را بــاز 
است و بی شک دروغ است که ســنجاب ها همه فرزندان 
کــه می گوینــد »ای ســنجاب  یکدیگــر بوده انــد« و شــنید 
تنها! کاش می توانســتیم تو را میــان خود نگــه داریم، اما 
باد تیزتــک بــر می خیــزد و به گــوش جنگل هــای کوچک 
ک های وحشی - که فرسنگ ها  می رساند و شاخه های تا
راه را به زنجیر کرده اند - برای جنگل بزرگ خبر می برند، 
که ما ســنجاب دشــنام گوی را پناه داده ایــم، و این خالف 
عقل اســت. چه نویســندگان بیشــۀ مــا در کتاب هایشــان 

نوشته اند که چنان آرامشی را گران خریده ایم.«
پیچیــدۀ  مارســان  کــوره راه  آن  میــان  در  ســنجاب، 
کســتری رنگ که از میــان گندم هــای زرد بادخوابانده  خا
می گذشــت، از سرخشــم خندید. از روی شــانه، نظری به 
گــروه ســنجاب ها انداخــت؛ خواســت پاســخی به ایشــان 
بدهــد؛ امــا اشــک از دیدگانــش فــرو ریخــت »بهتــر اســت 
نداننــد بــه گریــه ام انداخته انــد...« آن گاه با برگ ســبزی 
ک کرد. گل  کــه از گل زرد هرزه ای کند، اشــک هایش را پــا
گفت: »مــن برگم را خیلی دوســت داشــتم. مــا در کنار هم 

زندگی کرده بودیم.«
ســنجاب نیــز بــا نفــرت فریــاد زد: »مــن نیــز بســیار چیزهــا 
را دوســت می داشــتم. روی آن درخــت پیــر ســیب، پــدر، 
داســتان زندگی شــش هزار ســال زندگی اجدادش رابرایم 
گفتــه بــود. مــن و بــرادرم، خودمــان را بــه شــاخه های 
فریــاد  می خوردیــم.  تــاب  و  می آویخیتــم  باریکــش 
می کشــیدیم و ســر بــه ســر مارمولک هــا می گذاشــتم. از 
شــراب انگورهای ســخت رســیده مســت می کردیــم و آواز 

می خواندیم« و رفت.
لحظه ای بعد از خودش پرســید: »چرا این طور خشمگین 
و هراســان شــده ام؟ چــرا گذاشــته ام کــه غــم در دلــم النه 
بســازد و در آن بیارامــد؟ حــاال دیگــر عــدل و ظلــم برایــم 

یکســان شــده اســت. شــاید آن جملــه را اشــتباه آموختــه ام. ای کاش می توانســتم بــاز 
گردم. از مادرم بپرســم: »چــه کســی می گوید که دنیا از آن کســانی اســت کــه می جویند و 

می یابند؟«
آن وقت ســنجاب ســرگردان خواســت تا خودش را دلــداری بدهد »چــه تــو را آزار می دهد 
زمانی کــه دنیا پر از همه چیز اســت و صحــرا درمیان آن ها چیزی اســت؟« زمــان را به گور 
می کشــید و پیش می رفــت تا آن که بــه صحرا رســید و کنــارش نشســت. دید که تا چشــم 
می توانــد ببیند صحراســت. فریاد زد »آی! شــما که این جــا زندگی می کنیــد! در صحرای 
بزرگتان برای مــن جای کوچکی باز کنید.« باد قاصدی را که پر های نرم و ســفید داشــت 
به دامن صحــرا انداخــت. قاصد در گوش بتــۀ خاری نجوا کــرد: »مبادا ســنجاب را قبول 

کنید! شیر پیغام داده است که روابط ما بیش از پیش تیره خواهد شد.«
خارها وحشــت زده بــه هــم تنیدند و ســنجاب شــب ها و روزهــا به هــر طرف که شــتافت، 
راه هــای باز را بســته یافــت. از اعماق وجــودش فریاد کشــید »وای بــرای دنیای شــما که 
برای من جایی ندارد، برای چون من خــردی که از جنگل بزرگ رانده شــده ام« آن زمان 
در میــان کــوره راهــی کــه چاچرخه هــا بــا اسب هایشــان و چارپایان بــا بارهای گردنشــان 
می آمدند و می رفتند و همیشــه صدای زنگ گله ها و طوقه گردن اسب ها شنیده می شد، 

دوید و باز دوید.
گاهی می گفت: »عاقبت پیدا خواهم کرد« و زمانی بعد ســرش را میان دو دست می گرفت 
و زار می گریســت. دهقانی او را میان جاده دید. دهقانان در چایخانه گفتند: »امســال به 
ک و خانه برانداز ریخته اند و این بالیی است برایمان که  صحرای ما موش های وحشــتنا

ک و دانه نداریم.« هیچ چیز جز کمی خا
هــراس بــه دل هایشــان نشســت. پســران دهقان هــا تــور انداختنــد. روزهــا و شــب های 
خ های  بســیار دام گســتردند و پاس دادند؛ اما ســنجاب در میــان کوره راه ها و در کنــار چر
بزرگی که زنگ زده بودند و صدا می کردند و در کنار شــالق ســورچیان و و چاروق چوپانان 

می دوید و باز می دوید.
هــر آن جــا کــه می دیــد کالف راه در ســیاهی شــب پیــدا نیســت، می خفــت و از سرچشــمه 
چون تشــنه بود می نوشــید. کنار آبگیرها می نشســت و دمــی با ماهی ها ســخن می گفت. 
ماهی ها بــه او می گفتند »ما هنوز جانــداری مانند تو ندیده ایم، از کدام ســرزمین آمده ای 

و به کجا سفر می کنی؟«
ســنجاب با انــدوه فــراوان می خندیــد و می گفــت: »مرا از جنــگل بــزرگ رانده انــد، چرا که 
شــیر را دشــنام داده ام« ماهی ها از او می خواســتند که دو روز مهمانشــان باشــد و برایشان 
داســتان هایی از جنگل بــزرگ بگویــد، امــا زود ســیر می شــدند و می گفتند »تــو غمگینی. 

برای همین شادی  ما را از میان می بری. برو و جای دیگری بساطت را پهن کن.«
زمانــی نیز بــا زنبور های عســل می نشســت. همیشــه بــرای آن که ســر صحبت را بــاز کند، 
روی دو پــا می نشســت، ســرش را کمــی کــج می کــرد و می گفــت: »زنبورهــای عزیــز، من! 
داســتان زندگی شــما را در کتاب ها خوانــده ام« و زنبور ها از ایــن که اسمشــان در کتاب ها 
آمده خوشــحال می شــدند، دســت می زدند و دورش را می گرفتند: »برایمــان بگو، بگو در 

آن کتاب ها چه نوشته شده؟«
بعد جلوی خانــه مورچه ها می نشســت و همین جملــه را باز می گفــت: »مورچه های عزیز 
من! داســتان زندگــی شــما را در کتاب ها خوانــده ام.« اما مدت هــا که گذشــت از زنبورها، 
مورچه هــا و ماهی هــا نیــز بــه تنــگ آمــد. می دیــد کــه راهــی بــه درون کنــدو نــدارد و النۀ 
مورچه ها، تاب انگشــت او را هم ندارند. آن وقت بر جاده های قرمز غروب، راه می افتاد. 
باد در دوردســت غبارآلود، شــاخه های بیــد را می تکاند و ســنجاب می اندیشــید: »این ها 
همه به سرزمین خودشان خو کرده اند، آن را برای خودشــان ساخته اند، اما من هرزه گرد 

خانه به دوشی نیستم.«
کــه ســنجاب اندیشــمند شــود، چــه، تلخــی اندیشــه ماننــد تلخــی  چیــزی نمانــده بــود 
ک های وحشــی، او را خمارمی کــرد. یک روز کــه چنین بود،  انگور های ســخت رســیدۀ تا
خ ها کــه زنگ زده بودند و صدا می کردند - راهش را از روی ســر  خ بزرگی - از همان چر چر
او باز کرد. ســورچی بی خیال به گندم هــای زرد باد خوابانده چشــم دوخته بــود و یکی از 

ترانه های قدیم سرزمینش را زمزمه می کرد...    
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»چوگان بازی سـوار بر اسـب همراه با روایتگری 
و موسـیقی«، پنج شـنبه، 16 آذر سـال گذشـته 
در دوازدهمیـن نشسـت کمیتـه میـراث جهانـی 
یونسـکو در کـره جنوبـی به ثبت رسـید. پیـش از ایـن در 12 
آذر سـال ۹2 وقتـی کـه مـا به فکر ثبت جهانـی بازی چوگان 
نیفتاده بودیم، این بازی سنتی توسط یکی از همسایگان 
در هشـتمین اجـاس میـراث ناملمـوس یونسـکو بـه ثبـت 

رسـید.  

آذربایجــان ایــن پرونده را بــا نام »چــوگان، بازی ســنتی با 
اسب در قره باغ« به یونســکو معرفی کرده بود و موفق شد، 
آن را چهــار ســال زودتر از ایــران برای کشــور خــود و البته با 
عنوانی دقیق و مشــخص با نــام آذربایجــان جهانی کند، 
هر چند این اقدام با اعتراض های زیادی از سوی متولیان 
چوگان ایرانــی و دوســتداران میراث فرهنگی مواجه شــد، 
امــا مســئوالن میــراث فرهنگــی کشــور بــرای ثبــت جهانی 
ایــن آییــن، اعتراض هــا را نســبت بــه چــوگان نپذیرفتند، 
کید داشتند اســب قره باغ فقط متعلق به خطه ای  چون تأ
به همیــن نــام در آذربایجــان اســت، بنابراین ایــن عنوان 
و ثبــت جهانــی آن هیــچ تهدیــدی برای بــازی چــوگان در 
ایران ندارد و به همین دلیــل با خیال راحت پرونده خود را 
برای جهانی شــدن این آیین تهیه کرده و به یونسکو ارائه 

دادند.
کــه  کهــن ایرانــی اســت  چــوگان از بــازی | ورزش  هــای 
امــروزه به ورزشــی جهانــی تبدیل شده اســت. این رشــته 
بــه دلیــل رواج در میــان پادشــاهان و بــزرگان، بــه بــازی 
شــاهان معــروف اســت. نــام چــوگان از نــام چوبــی که در 
گرفتــه شده اســت. ایــن بــازی در  آن اســتفاده می شــود 
ابتدا عنوانی نظامی و جنگی داشــت و ســوارکاران ایرانی 
در آن اســتعداد اســب های جنگــی خــود را بــه نمایــش 
می گذاشــتند. ورزش چــوگان امــروزی از بــازی چــوگان 

گرفته است. ایرانی منشأ 
امــروزه بیــش از 77 کشــور مســابقات و برنامه هــای ویــژه 
جملــه  از  همچنیــن  چــوگان  می کننــد.  برگــزار  چــوگان 
ورزش هایــی اســت کــه از ســال 1900 )میــالدی( تــا ســال 
1939 )میــالدی( بــه عنــوان یــک ورزش در مســابقات 
کنون نیز از سوی کمیته  جهانی المپیک بازی شــده و هم ا
بین المللــی المپیک به عنــوان یکــی از ورزش های جهانی 
شــناخته شده اســت و از دیرباز در خود ایران بازی می شده 
و قدمتی چند صد ســاله دارد، اما این ورزش در زادگاه خود 
ایران چندان مورد اقبال عمومی نیست. الزم به ذکر است 
در ســال 1936 در المپیــک برلیــن بــا توجه به عــدم وجود 
اجماع جهانــی یا حداقل حمایت از طرف کشــور خاســتگاه 
آن - ایــران- از بازی هــای المپیــک حــذف شــد.  یوســف 
کرمــی چمــه، دانشــجوی دکتــری زبــان و ادبیات فارســی 

گوی فلک در خم 
چوگان تو باد!

نگاهی به چوگان در ادبیات به بهانه 
سالروز ثبت در یونسکو 

نسرین  صالحی
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دانشــگاه اصفهــان، بــه جلــوه و نمــود چــوگان در غزلیــات 
کــه خالصــه ای از آن را  ســعدی و حافــظ پرداختــه اســت 

می خوانید.
شاعران و ادیبان بخشی از ماده کار خود را از ظرفیت های 
پیرامــون خــود در جامعــه و طبیعــت می گیرنــد. توجــه بــه 
مجموعه هــای فکــری، فرهنگــی، اجتماعــی، اعتقــادی 
و... موجــود در جامعــه و محیــط پیرامــون و ویژگی هــای 
خاص محیطی هــر منطقه در آثار ادب فارســی به تناســب 
دیده می شــود. ادبیات فارســی آینه تمام نمــای فرهنگ و 

آداب و رسوم مردم این سرزمین است.
یکــی از موضوعــات مــورد توجــه شــاعران زبــان فارســی، 
بازی هــا و به ویژه بازی های کالســیکی نظیر چــوگان، نرد 
و شــطرنج اســت. خواننــده جــدی اشــعار فارســی، حضــور 
را  یادشــده  بازی هــای  بــه  مربــوط  نمادهــای  و  عناصــر 
گنجینــه شــعر فارســی مشــاهده  کمابیــش در جای جــای 

می کند.
ســعدی از کســانی اســت کــه در آثــارش به چــوگان، نــرد و 
شطرنج - البته بدون اشــارات چندان پیچیده - پرداخته 
اســت. غلبه »عشــق« بــر ذهــن و زبــان و اندیشــه ســعدی 
و تناســب مناســبات میــان گــوی و چــوگان بــا کنش های 
عاشــق و معشــوق در عالــم عشــق، ســبب شــده تــا وی نیز 
همچــون بســیاری دیگــر از شــاعران غزل ســرا از »چوگان« 

بیش از سایر بازی ها بهره ببرد. 

     چوگان در شعر حافظ 
چــوگان بیــش از بازى هــاى دیگــر در ادبیــات فارســــی، 
مجــال بــروز و نمــود یافتــه اســت. ایــن معنــی در بــاب 
شــعر حافــظ نیــز صــدق می کنــد، زیــرا وى اســــیر عشــــق 
گاه او، عشــق غلبــه دارد کــه البتــه بــه  اســت و در ناخــودآ
گاه هــم رســیده اســت. غــزل بهتریــن قالــب براى  خــودآ
بیــان حــاالت عشــق اســت و حافــظ در غزلیــات خویش، 
هجــده بــار بــه بــازى چــوگان و اصطالحــات آن اشــــاره 
دارد. وى بــا اســــتفاده از تصاویر و اســــتعاراتی کــه از این 
بــازى می ســازد، ســخن خــود را بیــان می کنــد. اشــــارات 
حافــظ بــه چــوگان، چندنکتــه را در بــر دارد: در توصیــف 
گیســــوى معشــــوق، از چــوگان بهــره بــرده اســت، بــراى 
کــرده  اســتفاده  چــوگان  از  عاشــــقانه  مناســــبات  بیــان 
اســت؛ بــه ایــن ترتیــب کــه عاشــق مانند گــوى اســت که 
گزیــر اســت از این کــه  اســیر معشــوق)چوگان( اســت و نا
ســرگردانی و حیرانی و ســختی هاى عالم عشــق را تحمل 
کند. در مقام مــدح، براى بیان تســلط و اقتــدار ممدوح از 
اصطالحات چوگان بهره گرفته است. در اغلب اشــــارات 
حافظ)11مورد(، گــوى و چوگان هر دو با هم ذکر شــــده و 
از میان لغــات و اصطالحات چوگان، تنهــا چوگان و گوى 

و میدان به کار رفته است.

     چوگان در غزلیات سعدی
به نظر می رسد تناســب مناســبات میان گوی و چوگان به 
عنوان دو عنصر اصلی بازی چــوگان با روابط و کنش های 

عاشق و معشــوق با هم و شــباهت های شــخصیتی میان 
گوی و عاشــق از یک سو و چوگان و معشــوق از سوی دیگر 
سبب شده تا شــاعران حوزه تغزل و غنا، توجه ویژه ای به 
چوگان داشــته باشــند. به عبــارت دیگــر، در نزد شــاعران 
ع اصلی اشعارشــان عشــق  غزل ســرا و شــاعرانی کــه موضو
اســت، حــاالت گــوی و چــوگان لطــف خاصــی دارد. ایــن 
معنی درباره آثار ســعدی نیز صدق می کند. در غزلیات که 
بهترین قالب برای بیان حاالت عشــق اســت، سعدی 42 

بار به بازی چوگان و اصطالحات آن اشاره دارد. 
اشــارات ســعدی به چوگان را از چند زاویه می توان بررسی 
کرد. شیخ شیراز هیچ اشاره ای به نحوه انجام دادن بازی 
و ویژگی هــای فنــی آن نمی کنــد، تنهــا دو بــار و آن هــم در 
قالب بیان عاشــقانه و وصف اندام معشــوق، بــه جنس و 
رنگ گوی و چوگان اشــاره می کند. شیخ بیشــتر به حالت 
»گــوی« نظــر دارد و عاشــق را بــه گــوی ماننــد می کنــد. در 
ع رابطه وجــود دارد: یکی تســلیم بودن  این تشــبیه دو نــو
و تحمل کــردن گوی اســت کــه ضربــات چــوگان را تحمل 
می کنــد و ســعدی بــه عاشــق توصیــه می کند چــون گوی 

باشد و صبر و تحمل ورزد.
و رابطه  دیگر، شــباهت ســرگردانی عاشــق در عالم عشــق 
گــوی در میــدان اســت. شــیخ می گویــد  بــه ســرگردانی 
همان گونــه کــه گــوی در تمــام ایــن احــوال دم نمی زنــد و 
سرکشــی نمی کنــد، عاشــق نیــز بایــد تحمــل ســرگردانی را 
داشــته باشــد، زیــرا خاصیت عشــق اســت که شــخص به 

نوعی مجنون می شود.
الفــاظ چوگانــی درکالم ســعدی تــازه و جدیــد نیســتند و 
آن هــا را در ســایر اشــعار نیــز می تــوان یافــت. ایــن مســئله 
حکایــت از غلبه ســنت ادبی بر زبــان شــاعر دارد. طبطاب 
کلمــه ای عربــی در معنــای چــوگان اســت، امــا در این جا، 
گانه نشــان داده شــد تا مشــخص شود که  بســامد آن جدا
گرایــش ســعدی بــه ســمت واژگان عربــی بــازی چــوگان 
نظیــر طبطــاب، صولجــان و... تا چه حد اســت. بــا توجه 
بــه آن کــه از قــرن اول هجــری، چــوگان در ســرزمین های 
عربی رواج یافت و اشــاره هایی بــه چوگان در آثــار عربی از 
قــرن ســوم هجــری، دیــده می شــود و همچنیــن نزدیکی 
شــیراز بــه ســرزمین های عربــی و مســافرت های شــیخ به 
آن نواحی، بســامد اندک الفــاظ عربی و دقت در اســتفاده 
از لغــات فارســی حائــز اهمیت اســت. اســتفاده ســعدی از 
چــوگان و اصطالحــات آن در کنایــات نیــز تکراری اســت و 
تازگی زیادی ندارد. نظیر: »گوی بردن از کسی« در معنای 

برتری داشتن و پیش افتادن.
فرهنــگ  از  بخشــی  می تــوان  را  مختلــف  بازی هــای 
اجتماعــی و عرف هر جامعــه و ملتی دانســت. در ایران نیز 
گونی نظیر چوگان، نــرد و... از دیرباز رایج  بازی های گونا
بوده، به گونــه ای که در آثــار ادبی نیز رد آن هــا را می توان 
دیــد. در شــعر فارســی از قدیم تریــن ایام بــه چوگان اشــاره 
شــده اســت و شــاعران با کاربرد اصطالحات و واژگان این 
بــازی در معنایی کنایی و اســتعاری، مطالب خــود را بیان 

کرده اند.   

یکی از موضوعات 
مورد توجه شاعران 

زبان فارسی، 
ورزش ها و بازی ها 
یژه بازی هایی  به و
نظیر چوگان، نرد 
و شطرنج است. 
خواننده جدی 
اشعار فارسی، 

حضور عناصر و 
نمادهای مربوط به 
بازی های یادشده 

را کمابیش در 
جای جای گنجینه 

شعر فارسی مشاهده 
می کند
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ایثار از فراگیرترین و عمومی ترین موضوعات و مضامین مشترك ادبیات تمام خلق ها و ملل است. 
ایثار، گذشـت و جوانمردی، خود می تواند تعریف تازه و مجملی از شـعر باشـد. مگر نه آن که شـعر 
در خلوت هـای نـاب و خدایـی شـکل می گیـرد؟ ادبیـات بـه عنـوان آیینـه ای زالل می توانـد چهـره 
راسـتین فطرت انسـان ها را به یکدیگر نشـان دهد. خوشـبختانه ادبیات فارسـی لبریز از لحظات ناب فداکاری 
و ایثـار بـوده اسـت و از نخسـتین روزهـای شـکل گیری ایـن ادبیـات سـترگ، شـعر مـا شـعری آزاد و مشـحون از 
لحظات ناب معنویت و عشق بوده است. بی گمان شاعرانی چون رودکی، شهید بلخی، فردوسی طوسی، 
ناصرخسرو، سنایی، عطار، موالنا، سعدی و... تا شاعران معاصر این روزگار، در این باب آن قدر حرف برای 
گفتن داشته و دارند که اگر بخواهیم بخشی از آن همه را بازگوییم، شاید همان حکایت مثنوی هفتاد من کاغذ 
باشد. در این فرصت، به معرفی تنی چند از شاعران مشهور جهان  می پردازیم که در آن جلوه هایی از ایثار و 

فداکاری به تماشـا گذاشـته شـده است.  

انقالب فرانســه بــود، بعد شــیفته انقالب روســیه شــد و در 
نوزده ســالگی دانشــجوی دانشــگاه مسکو شــد. بسیاری 
ح جهــان، شــاعران اعتــراض نیز  از شــاعران بــزرگ و مطــر
بوده اند و بــا افتخــار از آزادی گفته اند و علیه فاشیســت ها 
شــعر ســروده اند. آثار ناظــم حکمت نیــز از این امر مســتثنا 
نیســت. ناظــم حکمــت به عنــوان سرشــناس ترین شــاعر 
معاصر ترك، در محافل ادبی جهان شــناخته شــده است. 
او تــالش می کنــد در شــعرهایش انــدوه و دردهــای بــزرگ 
جهانــی را انعکاس بدهــد. اعتنا به مضامیــن اجتماعی در 
ســال های پختگی اندیشــه این شــاعر، بیانگــر رویکردی 
اســت که در ســال های 60 میــالدی در شــعر جهــان اتفاق 
افتــاده بــود و ایــن جریان بیشــتر تحــت تأثیــر جریان های 
چپ قرار داشت. اما این شــاعران جدا از تأثیراتشان از این 
جریان هــا، بــه انســانیت و ایثار و عشــق نیــز وفــادار بودند 
و در این ســال ها ادبیات وظیفه ســنگین خــود را به خوبی 
انجــام مــی داد و در ســال های بعــد نیــز در شــعر جهــان 
جریان آزادی خواه و شــعر اعتراض حضــوری پررنگ پیدا 
کرد. به  خصــوص بعد از کشــتار ویتنــام و کودتای شــیلی و 
در دهه هــای بعــد نیــز مســائلی چــون فلســطین و عــراق و 
افغانســتان از حوادثی بود که شــاعران آزاده جهان را وادار 

به عکس العمل کرد.

     معین بسیسو
»معین بسیســو« از شــاعران بــزرگ فلســطین اســت که در 
سال 1983 م. در یکی از هتل های لندن به طرز مشکوکی 
کشــته می شــود. معیــن شــاعری شــدیدًا آوانــگارد اســت و 
بارها بــه خاطر مبارزه بــا صهیونیســت ها به زنــدان افتاده 
کت  های ســیگار در درون زندان  بود. شــعرهایش را بر پا

جلوه هایی از ایثار 
در شعر شاعران معاصر جهان

علیرضا  قزوه

     نیكسون كشی
در میــان شــاعران مشــهور معاصــر جهان، 
نام »پاپلو نرودا« بســیار شــاخص 
اســت. او بــه عنــوان یــك شــاعر 
همــه  در  شــیلیایی،  بــزرگ 
قاره هــا شــهرت دارد و بیشــتر 
او را به عنوان شــاعر اعتــراض و مقاومت می شناســند. 
به خصــوص پــس از ســرودن شــعر »انگیــزه نیکســون 
کشــی و جشــن انقــالب شــیلی« در ســال 1973 و درســت 
چند ماه پــس از کودتای ننگیــن آمریکایی ها، به خصوص 
نیکســون. پاپلونــرودا در ایــن شــعر بلنــد، نیکســون را بــه 
کمه می کشد و او را خون آشامی می داند که در کاخ سفید  محا
نشســته و مشــق آدم کشــی می کند. او با وجــود آن که شــاعری 
تصویرگــرا و مــدرن اســت، در این سلســله شــعرها زبانی ســاده و 
همه فهــم را انتخاب می کنــد تا با مــردم نهایــت ارتباط را داشــته 
باشــد. در این شعر، شــخصیت نیکســون در حد شــخصیت هیتلر 
پایین می آید. این شعر همچنین بیانیه مرگ و وصیت نروداست. 
چرا که چند مــاه بعد، نــرودا در ســپتامبر همان ســال با جهــان وداع 
می کنــد. »بدرود، ژنــرال مــن« از شــعرهای همین دفتر اســت که در 
آن شاعر، حماسه و ایثار را در شــعری با صراحت به تصویر کشیده 

است.

     ناظم حكمت
»ناظــم  جهــان،  ح  مطــر شــاعران  از  دیگــر  یکــی 
متولــد  حکمــت  اســت.  حکمــت« 
اســت.  م.   1902 ســال 
عاشــق  جوانــی  در  او 



فرهنگ و هنر

79 آذر    139۷  |     مشاره         38

می نوشــت. او هفت ســال تمام در زندان های کشــورهای 
عربی از جمله مصر و عراق و... زندانی بود و تا لحظه مرگ 
گزیر از او محافظت می شــد تا مبادا جاسوســان اسرائیلی  نا
به او آســیب برســانند. جالب آن که صهیونیست ها حتی از 
جنازه معین نیز هراس داشتند و اجازه ندادند تا جنازه اش 
را در فلســطین اشــغالی دفــن کننــد. ســرانجام جنــازه این 
شــاعر مبارزه را در خــاك مصــر و در نزدیك ترین جــا به خاك 
فلســطین دفن کردند. آثار معین تنها در شــوروی سابق در 
تیراژ دویست هزار نسخه چاپ شد و در فرانسه و ایتالیا نیز 
قریب یکصد هزار نســخه از آثــارش به فروش رفــت، اما در 
کشــورهای عربی، سانســور و اختناق بــه او اجــازه فعالیت 
نمــی داد. شــاید از ایــن نــگاه بتــوان شــاعر انقالبــی عراق، 

»مظفر نواب« را نیز در شمار این شاعران دانست. 

     نزار قبانی
»نــزار قبانــی« ســوری االصل که تــا همین چند ســال پیش 
در لبنان می زیســت و انتشــارات نزار قبانی را اداره می کرد، 
عمــده شــهرتش را با شــعرهای عاشــقانه اش کســب کرده 
اســت. امــا ایــن شــاعر عاشقانه ســرا، چهــره ای دیگــر نیــز 
دارد و آن چهــره خشــم و اعتــراض اوســت. به خصوص در 
شــعر بلند »خشــم خوشــه ها« نزار قبانی یك شــاعر انقالبی 
و معترض اســت؛ اعتراضی با صــدای بلند بــه جنایتکاران 
صهیونیســت. ایــن شــعر بعد از کشــتار ســال 1967 شــکل 
گرفته اســت. شــاید به نوعــی بتــوان این شــعر را بــا انگیزه 

نیکسون کشی و جشن انقالب شیلی نرودا مقایسه کرد.

     انیس الزمان
شــاید کمتــر ملتــی را بتــوان یافــت کــه بــا ایــن ایثارهــا و از 
خودگذشــتگی ها بیگانــه باشــد. در ادبیــات و شــعر معاصر 
ل دارد.  ع انعکاســی وســیع و زال بنگالدش، نیــز این موضو

شعری از »انیس الزمان« را ببینید:
»در بهار آنان همیشــه بــاز می آیند/ نه این جــا میان گل ها 
و شاخ و برگ ها/ در شــکوه رنگ های بسیار آن جا/ جایی 
کــه قلب هــا در سرچشــمه رود زندگــی در هــم می آمیزنــد/ 
آنان دیگر بــار و دیگر بــار باز می آینــد. با غرور جوانی و شــور 
کار/ آنــان بــه زندگــی عشــق ورزیدنــد و خاموشــی مــرگ را 
در آغوش کشــیدند/ آنان زندگی شــان را فدا کردنــد و با هر 
مرگ، زندگی های بیشــماری را رهایی بخشیدند« از دیگر 
ع ایثار و گذشــت،  شــاعران معاصر بنــگالدش که با موضــو
اشعاری زیبا ســروده اند، می توان به »اســکندر ابوجعفر« و 

»حسن حافظ الرحمان« اشاره کرد. 

     الیق شیرعلی
در میان شــاعران همزبــان و هم فرهنگ ما، تاجیکســتان 
گاه بســیارند. به خصــوص  نیــز، شــاعران بیــداردل و دل آ
شــاعرانی کــه بــا شعرشــان از فرهنــگ بیــداری و گذشــت 
گفته انــد و بی شــك روان شــاد  کاری ســخن  و ایثــار و فــدا
اســتاد »الیــق شــیرعلی« را می تــوان از جمله این شــاعران 
بــه حســاب آورد. »محمدعلــی عجمــی« )تولــد 1954 م. 

گاهی اســت  ختالن( نیــز از جملــه شــاعران بیدارگــر و دل آ
که در موضوعات ایثار و شهادت شــعرهای زیبایی سروده 
اســت. شــعر عجمــی شــعری روان و سرشــار از طــراوات و 
تازگی اســت. شــعری که ریشــه در عرفان و ادب ســتیزنده 

دارد، نه عرفان خمود و گوشه نشین.
اعتقــادات و معنویــت و زندگانــی  بــه مقولــه  پرداختــن 
بــزرگان دیــن و ائمه اطهــار، خود ســنت و شــیوه شــاعران 
بــزرگ و آزاداندیشــی اســت کــه جــدا از تعلقــات دنیایــی، 
گــر »موالنــا«ی بــزرگ گفته  دل در گــرو عشــق بســته اند. ا
بالجویــان  خدایــی...  شــهیدان  ای  »کجاییــد  اســت: 
گــر »ســیف فرغانی« گفته اســت: »ای  دشــت کربالیی« و ا
قــوم در ایــن عــزا بگرییــد... بــر کشــته کربــال بگرییــد...« 
و... محمدعلی عجمــی نیز می توانــد در روزگار فراموشــی 
عشــق و معنویت ســر خود را و ملت آزاده اش را باال بگیرد. 
کــدام ایثــار در تاریــخ زیباتــر از ایثــار حضــرت  به راســتی 
سیدالشهدا)ع( در ظهر روز عاشورا بود؟ و خون حسین)ع( 
کاری را بــه خلق هــای آزاده  درس بیــداری و ایثــار و فــدا
جهان داده است و از این روست که بســیاری از قیام های 
حســین)ع(  امــام  را  خــود  الگــوی  جهــان،  آزاده  مــردم 
دانسته اند و بدان اعتراف نیز کرده اند. چنان که »مهاتما 
گانــدی« چنیــن اعترافــی دارد کــه در آزادی هنــد، الگوی 

انقالب وی حضرت امام حسین)ع( بوده است! 

     فردای آزادگی
تماشــای جلوه هــای ایثــار در ادبیات و شــعر ایــران آن قدر 
کــه در حوصلــه ایــن مقــال  گــون اســت  گونا رنگارنــگ و 
نمی گنجــد و خــود تحقیقــی کامــل و پــر و پیمــان اســت. 
شاید به عنوان حســن ختام این گفتار بتوان نمونه هایی 
کوتــاه از یــك شــعر نیمایــی را مثــال آورد. آرش کمانگیــر، 
کســرایی، آن را  کــه ســیاوش  اســطوره ای ایرانــی اســت 
در شــعر نیمایــی بــه روایــت کشــانده اســت. آرش یکــی از 
اســطوره های ایثار در فرهنگ ملی ماســت. بخشی از این 
شــعر را با هــم می خوانیــم: »زندگانــی شــعله می خواهد«/ 
صدا سرداد عمو نوروز/ شعله ها را هیمه باید روشنی افروز، 
کودکانم! داســتان ما ز آرش بود/ او به جان خدمتگزار باغ 
آتش بــود... شــامگاهان راه جویانی که می جســتند آرش 
را بــه روی قلعه هــا پیگیــر/ بازگردیدنــد بی نشــان از پیکر 
آرش/ با کمــان و ترکشــی بی تیــر/ آری آری جــان خود در 
تیــر کــرد آرش/ کار صدهــا صــد هــزاران تیغه شمشــیر کرد 

آرش...«
و هنــوز بســیاری از اســطوره ها و اســوه های ایثار مــا ایرانیان 
در راهند. به خصوص پــس از حادثه تاریخی و بزرگ هشــت 
ســال دفاع مقــدس، از پــس ایــن ســال ها مردانی مــرد چون 
چمــران، حســین علم الهــدی، جهــان آرا، فهمیــده، مهدی 
کری، حســین خــرازی، حــاج همــت و... ظهــور کردند که  با
هر یك اســطوره های فردای آزادگی و ایثار را شکل می دهند. 
حکایــت هــر یــك از ایــن بزرگ مــردان، حکایت آرش اســت؛ 
آرش واقعی. بدان امید که شعر و ادبیات ما رسالت خود را در 

جاودانه کردن این نام های بزرگ از یاد نبرد.   

»نزار قبانی« 
سوری االصل که 

تا همین چند 
سال پیش در 

یست و  لبنان می ز
انتشارات نزار قبانی 

را اداره می کرد، 
عمده شهرتش 

را با شعرهای 
عاشقانه اش کسب 
کرده است. اما این 
شاعر عاشقانه سرا، 

چهره ای دیگر نیز 
دارد و آن چهره 

خشم و اعتراض 
اوست. به خصوص 
در شعر بلند »خشم 
خوشه ها« نزار قبانی 

یك شاعر انقالبی 
و معترض است؛ 

اعتراضی با صدای 
بلند به جنایتکاران 

صهیونیست
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در کتاب »نگاهی به دریا از دور«، حبیب ا... چایچیان )حسان( این گونه معرفی 
شـده اسـت: »در تبریز متولد شـد. شـش سـاله بود که به تهران آمد، و در پانزده 
سـالگی بـا مـرگ پـدر بـه تأثـر خاطـر گرفتـار و همیـن موجـب توجهـش بـه شـعر و 
ادب و سـرودن اشـعار گردیـد. تحصیـات خـود را در مدرسـه  ایـران و آلمـان بـه پایـان بـرد، و 
در یکی از بانک ها رسـمًا مشـغول به کار شـد. با تشـویق مادر فرهیخته، در شـعر، به سـوی 
اشـعار والیی گروید، و در سـفری به کربا از آسـتان امام ابی عبداهَّلل الحسـین )علیه  السام( 
درخواسـت نمـود کـه شـاعر اهـل بیـت قلمـداد گـردد. از آن پـس فقـط بـه سـرودن مدایـح آل 
 کربا«، اثر 

ُ
علـی )علیـه السـام( پرداخـت، و آثـار دیگـرش را در آتش افکنـد. وی کتاب »َبَطَلـۀ

»دکتـر بنـُت الّشـاطی« را بـا نـام »زینب)سـام اهَّلل علیهـا( بانـوی قهرمـان کربـا« بـه فارسـی 
ترجمـه کـرد. گل هـای پرپـر، خـزان گلریـز، باغسـتان عشـق، سـایه های غـم، ای اشـک ها 
بریزید)جلـد اول دیـوان اشـعار(، خلوتـگاه راز )جلـد دوم دیوان اشـعار(، چهل حدیث جالب 

از علـی بـن ابی طالـب)ع( و جلـد سـوم دیـوان اشـعار از جملـه آثـار مرحـوم حسـان اسـت.  

کــه مرحــوم چایچیــان ســرود در 15   نخســتین شــعری 
سالگی و در رثای پدرش بود:

پدرم رخت از این جهان بربست 
کمرم از غم و محن بشکست

می کنم لیک شکر یزدان را
گر پدر نیست باز مادر هست

و  ایــران  مذهبــی  جامعــه  توجــه  مــورد  حســان  اشــعار 
پارسی زبانان اســت و در جمع عزاداران عاشورایی زمزمه 
می شــود. همان طــور کــه در بــاال آمده اســت، حبیــب ا...

چایچیــان بیشــتر ســروده هایش در مــدح و مرثیــه اهــل 
بیت)ع( اســت. خــود او بــه تاثیرپذیــری از اندیشــه های 
کــرده اســت همچنیــن  عالمــه امینــی و عســکری اشــاره 
بارها از ســوی عالمه امینی و آیــت ا... خامنه ای )مدظله 

العالی( مورد تحسین و تشویق قرار گرفته است.

     ارتباط 40 ساله با عالمه امینی
کــرده همــواره در کنــار  کــه مرحــوم حســان بازگــو   چنــان 
عالمــه امینــی بــوده اســت. روایــت زیــر از قــول مرحــوم 
چایچیان نقل شــده که عالوه بر داستان جالب آن رابطه 
مرحــوم حســان بــا عالمــه امینــی را نیــز نشــان می دهــد. 
»مرحــوم دســتمالچی خیلــی خواهــش کردنــد کــه عالمه 
امینی در تهران بــه منبر بــرود؛ ولی عالمه امینــی با توجه 
به آن دید وســیعی کــه داشــت مخالفت کرد و گفــت منبر 
گــر بــاالی منبــر بــروم تمــام هیئت های  نمــی روم؛ چــون ا
قرآنــی و حســینی تعطیــل می شــود؛ چــون همــه عــادت 
گــر من  کرده انــد کــه جمعه هــا پــای ســخن مــن بیاینــد و ا
بروم همــه فکر می کنند که تمام شــده اســت؛ امــا باالخره 
با اصرار بســیار زیاد در خانه یکی از دوســتان من که فرش 
فروش بــود و خانــه بســیار بزرگی داشــت ایشــان موافقت 
کرد که یــک جمعــه منبر بــرود. ایشــان منبر رفــت و طبق 
معمول مــن هم احضار شــدم. آن روز عالمــه امینی باالی 
منبــر و آقــای دســتمالچی کنــار منبر و مــن هم کنــار آن ها 

ایستادم.
عالمه امینی منبــر رفتند؛ ولی با آن شــرط کــه منحصر به 
فــرد باشــد. ایشــان بــاالی منبــر دربــاره حضــرت علی)ع( 
صحبــت می کرد کــه یادداشــتی بــه ایشــان دادند بــا این 
کــه نویســنده ای از دانشــگاه االزهــر مصــر بــه  مضمــون 
مشــهد رفتــه و بــرای بازگشــت بــه مصــر بــه تهــران آمــده 
گاهــی یافته برای  اســت و چون از حضور شــما در تهــران آ
دیدن تــان آمده اســت. آقای امینــی در داغ ترین قســمت 
گفــت؛ مــن ســخنم را قطــع می کنــم تــا  ســخنرانی خــود 

ایشان بیاید با هم صحبت کنیم.
نویســنده مصــری وســط منبــر آمــد و آقــای امینــی هــم 
پایین تــر آمد تــا با یکدیگــر صحبــت کنند. آقــای امینی با 
لحن دلنشــینی که داشــت، گفت کــه بــارک ا...، به زهرا 
پناه بــردی. نویســنده مصری، ســنی بــود. عالمــه امینی 
آن  می ریختنــد.  اشــک  هــم  مــردم  و  می کــرد  صحبــت 
نویســنده گفــت که مــن شــعری دربــاره حضــرت رضا)ع( 
بخوانــم؛  ایشــان  نــزد  بــار  اولیــن  کــردم  قصــد  و  گفتــم 

آمدم ای شاه
پناهم بده!

یادی از شاعر برجسته آیینی 
به مناسبت سالروز درگذشت

احمد  خزاعی
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بنابرایــن به مشــهد آمدم و شــعر را خواندم. عالمــه امینی 
از نویســنده مصــری درخواســت کــرد کــه شــعرش را بلنــد 

بخواند؛ او هم شعرش را خواند.
بایــد زمــان بــه عقــب بازگــردد و شــما دوبــاره آن جلســه 
را ببینیــد. بهشــت بــه پــای آن نمی رســد. بعــد از این کــه 
نویســنده مصــری شــعرش را خوانــد عالمــه امینــی طبــق 
عادت همیشــگی گفت؛ حسان تو هم شــعرت را بخوان. 
کنــارم  مــن هــم حافظــه یــاری ام نمی کــرد و دفتــرم هــم 
نبــود. بــه همیــن دلیــل بــه آرامــی بــه ایشــان گفتــم کــه 
حضــرت آقــای امینــی مــن دفتــرم پهلویــم نیســت. اصاًل 
گوش نمی داد که مــن چه می گویــم؛ بنابراین به حضرت 
رضا)ع( متوســل شــدم و گفتــم که حضــرت آقــای امینی 
دیشب شعری درباره حضرت رضا)ع( سرودم که تصادفًا 
تمام نیســت، بــه ترکــی گفــت؛ »جانــت دربیاید همــان را 
می گویــم؛ یعنــی نمی فهمــی مــن جیــب تــو را می بینــم، 
امینــی را نشــناختی مــن آن را می بینــم آن را بخــوان!«. 
مــن هم شــروع کــردم بــه خوانــدن؛ »حاجتــم بود گــر چه 
بیــت ا... / قســمتم شــد طــواف کــرب و بــال« ایــن را کــه 
خوانــدم دانشــمند مصــری پایین آمــد و مــن را در آغوش 
گرفت و گفت؛ »چــه کار کردی؟« گفتم؛ »هیچی شــعری 
که دیشــب گفته بــودم خواندم«. گفت؛ »متوجه نشــدی 

بیت به بیت شعر من را به فارسی ترجمه کردی؟«.
همچنیــن مرحوم حســان بیــان کرده اســت که هــر هفته 
شــعری می ســاختم و  بــرای عالمــه امینــی می خوانــدم. 
عالمه امینی در محلــه امیریه صحبت می کردند، یک روز 
بیدار شــدم و دیدم من برای ایــن هفته شــعر نگفته ام. با 
خودم گفتم، برای این هفته یک شــعر قدیمی را می برم. 
می گفــت وقتی شــعر را خواندم، عالمــه امینی یــک جمله 
ترکــی بــه مــن گفتنــد، خــب عالمــه امینــی تــرک بودنــد. 
عالمــه بــه شــوخی مــن گفتنــد: ِحســان! جانــت دربیایــد 

این که قدیمی بود!

وز  وز و امر      آشنای نسل دیر
نســل امــروز بــا شــعر »آمــدم ای شــاه پناهــم بــده« بــا آثــار 
مرحــوم حبیــب ا...  چایچــان ارتبــاط گرفته انــد. مرحوم 
چایچیــان در مــورد داســتان ایــن شــعر ایــن گونــه گفتــه 
اســت: اشــعارم عنایتی اســت که از ســوی ائمه اطهار)ع( 
به مــن می شــود. به طــور مثال شــعر »ای شــاه پنــاه بده« 
که درباره امام رضــا )ع( اســت زمانی به من الهام شــد که 
با مــادرم به مشــهد رفتــه بودیــم. مــادرم همیشــه ارادت 
ویژه ای به چهارده معصوم )ع( داشــت؛ مادر دوبار پشت 
ســر هم و در فاصله زمانی نزدیک به هم سکته کرد. دکتر 
به من گفت: فــردی کــه این گونه ســکته کند کمتــر زنده 

خواهد ماند.
آن موقع به مــادرم گفتــم که چــه آرزویــی دارد. او گفت: 
آرزوی من این اســت کــه یک بــار دیگر حضــرت رضا )ع( 
را زیــارت کنــم. بــا این کــه راه رفتــن برایــش دشــوار بود و 
گرفتــم تــا بتوانــد  حــال خوبــی نداشــت، دو بازویــش را 
یواش یــواش حرکــت کند و بــه مشــهد رفتیم. حــرم مثل 

غ بــود. وارد شــدن به حرم مشــکل و  همیشــه خیلی شــلو
برای مادرم غیرممکن بــود. گفتم: مادرجان از همین جا 
ســالم بدهی زیارت اســت. گفت: مــا قدیمی ها تــا ضریح 
را نبوســیم به دلمان نمی چســبد. گفتم: دل چسبی اش 
به ایــن اســت کــه حضــرت جــواب بدهنــد. بــازوی مادر 
را گرفتــه بــودم و همیــن طــور بــه ســمت ضریــح حرکــت 

می کردیم که در همین حال این شعر را سرودم:
آمدم ای شاه، پناهم بده / خط امانی ز گناهم بده

ای َحرَمت ملجأ درماندگان / دور مران از در و راهم بده
ای گل بی خار گلســتان عشــق / قرب مکانی چو گیاهم 

بده
کــه مــن نیســتم / ِاذن بــه یــک لحظــه  الیــق وصــل تــو 

نگاهم بده
مرحــوم چایچیــان در ادامــه می گویــد: وقتــی شــعر بــه 
»تخلص« رســید دیدم مادرم با آن ازدحام که آدم ســالم 
نمی توانســت برود خــودش را به ضریح رســاند و ضریح را 
بوســید؛ من هم ضریح را بوســیدم و این شــعر در حقیقت 
زبان حــال مــادرم در آخرین لحظــات عمرش اســت. اما 
معروف ترین شــعر مرحوم حســان شــعری اســت با مطلع 
»امشــب شــهادت نامــه عشــاق امضــا می شــود / فــردا ز 
خــون عاشــقان، ایــن دشــت دریــا می شــود« که بــا نوای 
حــاج صــادق آهنگــران بــرای بســیاری از مــردم ایــران 

خاطره انگیز است.

     چرا ِحسان
صحیفــه  ح  شــر هفتگــی  جلســه  در  فاطمی نیــا  اســتاد 
دربــاره  ازگل،  جامــع  مســجد  در   96 ســال  ســجادیه 
مرحــوم حبیب ا... چایچیان )حســان( چنیــن گفته اند. 
مرحوم حســان، این شــاعر بزرگ کــه گردن همــه ما حق 
دارد. بنــده بــا ایشــان خیلــی مأنــوس بــودم . اواًل شــاعر 

حرم مثل همیشه 
خیلی شلوغ بود. 

وارد شدن به حرم 
مشکل و برای 

مادرم غیرممکن 
بود. گفتم: مادرجان 

از همین جا سالم 
یارت  بدهی ز

است. گفت: ما 
یح  قدیمی ها تا ضر
را نبوسیم به دلمان 
نمی چسبد. گفتم: 

دل چسبی اش 
به این است که 
حضرت جواب 
بدهند. بازوی 

مادر را گرفته بودم 
و همین طور به 

یح  سمت ضر
حرکت می کردیم که 
در همین حال این 

شعر را سرودم: آمدم 
ای شاه...
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توانمندی بــود، با من کــه صحبت می کــرد می گفت: من 
ج  عهد کرده ام در مســیر شــاعری از راه اهل بیــت)ع( خار
نشــوم و این گونه  هم بــود. خیلی هم اهل شــوخی و مزاح 
هم بــود، یادم هســت خاطــره ای نقل می کــرد، می گفت: 
ســوم شــعبان رفتم کربال، به خــدا و سیدالشــهدا گفتم، یا 
گر من در میان اهل بیت)ع( رو سفیدم،  سیدالشــهدا)ع( ا
با نشــانه ای برایم معلوم کــن. می گفــت: آن ایام عده ای 
در حال بنایی داخــل حرم بودند، همین طــور که در حرم 
راه می رفتم  یک اســتانبولی گچ چپ شــد و برگشت روی 

سر و لباسم، و این گونه رو سفید شدم.
ایشــان تخلصش ِحســان بــود. روزی من بــه او گفتم چرا 
شــما تخلصت را َحّســان قرار نداده ای؟ َحّســان بن ثابت 
شــاعر پیامبر)ص( بود و شــاعر بزرگی بود. یکی از بزرگان 
در تلویزیون می گفت شــعرهای َحّســان در دســت است و 
قســمت قابل مالحظــه ای مدح موال اســت. خب ایشــان 
ک پای ایشــان هم نمی شــوم  مــرد بزرگی اســت و بنده خا
ولــی بنــده اهــل جســتجو و تحقیــق در منابــع و کتاب هــا 
هســتم،  در دیوانی کــه از َحّســان چاپ شــده و بنده همه 
چاپ های آن را دیــده ام،  یک خط از موال در آن نیســت. 
بنده خواســتم بروم بگویم آخــر چگونه شــما این حرف را 
زده ای. اما دیدم عالمه امینی در» الغدیر« از َحّســان شعر 
نقل کرده اســت. که َحّسان غدیر را به شــعر کشیده است 
و عالمــه امینــی رفتــه زحمت کشــیده و ایــن را پیــدا کرده 

است. اما در چاپ های فعلی این گونه نیست.

به هــر حال بنده بــه مرحــوم چایچیان گفتم چرا َحّســان 
تخلــص نکــرده ای؟ ایشــان یــک مزاحــی کــرد و  گفــت: 
آخر َحّســان ُدم داشــت. پرســیدم  یعنی چه؟ گفت چون 
پیغمبــر)ص( فرمودند: خدا تــو را کمک کنــد مادامی که 
ما را یاری می کنــی. این حرف بزرگی اســت، یعنی امکان 
دارد بین راه ما را ول کنی. برای همین می گفت: َحّســان 
ُدم داشــت. به هرحال شــاعر توانمندی بود. امتیازهای 
آقای ِحســان یکی هم این بود که ایشــان 40 سال همراه 

عالمه امینی بود.
ســرانجام حبیب ا... چایچیــان در عصر پنج شــنبه 9 آذر 
1396 در ســن 94 ســالگی درگذشــت. پیکــر وی صبــح 
تجریــش  شــهدای  بیمارســتان  1396از  آذر   10 جمعــه 
ک  تشییع و در بهشــت زهرا قطعه 73، ردیف 177 به خا
کســپاری او دوستان  سپرده شــد. در مراســم تشــییع و خا
و خانــواده و بعضی از شــعرا و مســئولین کشــور نیــز حضور 

داشتند.
کنــش بــه فــوت ایــن شــاعر، مســئوالن و اعضــای  در وا
جامعــه شــعر و ادب ایــران از جملــه آیــت ا... خامنــه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی پیام تســلیت ارســال کردند. 
مقــام معظــم رهبــری در پیام تســلیت خــود به مناســبت 
درگذشــت حســان آورده انــد: شــعر خوش لفــظ و از دل 
برآمــده  این شــاعر عزیــز در شــمار یادگارهای ارزنده  شــعر 
دینــی و آئینــی روزگار ماســت و در خاطره هــا و زبان هــا 

خواهد ماند ان شاءا...   

... وقتی شعر به 
»تخلص« رسید 
دیدم مادرم با آن 

ازدحام که آدم سالم 
نمی توانست برود 

یح  خودش را به ضر
یح  رساند و ضر

را بوسید؛ من هم 
یح را بوسیدم و  ضر

این شعر در حقیقت 
زبان حال مادرم 

ین لحظات  در آخر
عمرش است



کـه  کجایـی؟«  »امدادگـر  کتـاب  نویسـنده  بـا  مـاه«  و  »مهـر  اختصاصـی  گفتگـوی 

از  کتـاب  ایـن  اسـت.  بخـش  ایـن  مطلـب  اولیـن  اسـت  شـده  منتشـر  تازگـی  بـه 

مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  وقایـع  و  امـداد  ایثـار،  جنـگ،  بـه  جدیـد  دریچـه ای 

انقـاب  چهـارم  نسـل  کـه  اسـت  فرصتـی  کجایـی؟«  »امدادگـر  اسـت،  پرداختـه 

داوطلـب  امدادگـران  هـوای  و  حـال  از  و  کننـد  تصـور  را  جنـگ  روزهـای  بتواننـد 

نیـز تقدیـم شـما  ایـن کتـاب  از  ایـن گفتگـو بخش هایـی  از  بـا خبـر شـوند. پـس 

بـه  شـدن  تبدیـل  بـرای  گام   10 موضـوع  بـا  یادداشـتی  اسـت.  شـده  خواننـدگان 

مطالـب  شـده  منتشـر  تـازه  کتـاب  چنـد  معرفـی  و  شـش دانگ  کتابخـوان  یـک 

می دهنـد. تشـکیل  را  بخـش  ایـن  بعـدی 

كتاب

83
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کتاب بخوانیم حرفه  ای 
کنید گوش  »به بلندای آن ردا« را 
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معصومه رامهرمزی یکی از امدادگران دوران دفاع مقدس است که از سال 135۹ و 
در سن 1۴ سالگی به عنوان امدادگر، از پشتیبانی هال احمر جنوب به جبهه های 
حـق علیـه باطـل اعزام شـد. رامهرمزی کـه در طول جنگ به صورت متفرقه موفق 
بـه اخـذ دیپلـم شـده بـود، یـک سـال بعـد از اتمـام جنـگ تحمیلـی، یعنـی در سـال 136۸ در 
دانشـگاه شـهید چمران اهواز در رشـته معارف و الهیات اسـامی به تحصیل پرداخت و پس 
از آن مدرک کارشناسـی ارشـد خود را در رشـته علوم قرآن و حدیث از دانشـگاه آزاد تهران مرکز 
دریافـت کـرد. وی مـدت 16 سـال اسـت کـه بـه تدریـس و نویسـندگی کتـاب و مقالـه مشـغول 
اسـت و تاکنـون کتاب هـای »یکشـنبه آخـر« و » بـر بـال مائـک« کـه شـامل دست نوشـته های 
وی از خاطـرات جنـگ اسـت را بـه چـاپ رسـانده اسـت. او اخیـرًا کتابـی دیگـر در زمینـه دفـاع 
مقدس نوشـته اسـت که از دریچه ای جدید به جنگ، ایثار، امداد و وقایع هشـت سـال دفاع 
مقـدس پرداختـه اسـت، »امدادگر کجایی؟«، فرصتی اسـت که نسـل چهـارم انقاب بتوانند 
روزهـای جنـگ را تصـور کننـد و از حـال و هـوای رزمنـدگان و امدادگـران داوطلـب باخبر شـوند. 
»امدادگـر کجایـی؟« یکـی از بهتریـن نمونه های خاطره نگاری دفاع مقدس به شـمار می رود 
کـه از سـوی انتشـارات مرکـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس منتشـر شـده اسـت. کتـاب پـر از 
جزئیات ریز و درشـت از روزهای جنگ اسـت که به خوبی خواننده را در موقعیت های مکانی 
و زمانی حوادث قرار می دهد. ما در کتاب به زیبایی با سختی و مصائب کار یک امدادگر در 
جنگ آشـنا می شـنویم و تازه آن جا متوجه می شـویم امدادگران چه نقش مهم و تأثیرگذاری 
در جنگ داشـته اند. کاری سـخت که کمتر به چشـم آمده و حتی در روز های جنگ بسـیاری 
متوجـه اهمیـت و سـختی هایش نبودنـد. عچـرش و دیگـر امدادگـران در کـوران نبـرد با دشـمن 
جانباز شدند و بار ها توسط دشمن مورد هدف قرار گرفتند.  به بهانه رونمایی از این کتاب، 

گفتگویـی بـا معصومـه رامهرمزی ترتیب داده ایـم کـه مشـروح آن را در ادامه می خوانید:

ایده كتاب »امدادگر كجایی؟« از كجا آمد؟
تــا بــه امــروز اطالعــات جامعــی در خصــوص امدادگــران 
داوطلب وجــود نــدارد، این کمبــود، انگیزه ای شــد تا کار 
تهیــه کتــاب امدادگــر کجایــی؟ را آغــاز کنــم و نتیجه آن 

کتاب حاضر باشد.
14ســاله بودم کــه به عنوان امدادگــر در بیمارســتان های 
جنوب کشــور حضور داشــتم و از نزدیک شــاهد زحمات و 
ع  تالش امدادگران در جنگ بودم. آشــنایی با این موضو
انگیزه ای شــد تــا گفتگو بــا علی ِعچــِرش، یکــی از فعاالن 

هالل احمر در منطقه جنوب را آغاز کنم.
راســتای  در  کجایــی«  »امدادگــر  کتــاب  واقــع  در 
بــرای  کــه  اســت  کارهایــی  و  تحقیقــات، پژوهش هــا 
و  تحقیقــات  خــالل  در  مــی دادم.  انجــام  جنــگ 
کــه  شــدم  متوجــه  امدادگرهــا  دربــاره  پژوهش هایــم 
کتاب جامع و کاملــی در خصوص آقایــان امدادگر وجود 
کتاب هــای موجــود بــه نقــش امدادگــران زن  نــدارد و 

پرداخته اند.
ع و درک ایــن واقعیــت کــه   بــا توجــه بــه اهمیــت موضــو
و  نمی رفــت  پیــش  جبهــه  کار  نبودنــد  امدادگرهــا  گــر  ا
چرخــه دفــاع کامل نمی شــد، احســاس نیــاز کــردم که به 
ع بپــردازم و ایــن کتاب زمینه آشــنایی بیشــتر  این موضو

ع ایجاد کند. مخاطب را با موضو

آن ها ازجنس مردم بودند
گفتگوی اختصاصی »مهر و ماه« با نویسنده کتاب »امدادگر کجایی؟«

نسترن  دقیقی
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شما در زمینه دفاع مقدس كتاب های متعددی دارید. 
كتاب امدادگر كجایی؟ چه تفاوتی با دیگر كتاب های 

شما در حوزه دفاع مقدس دارد؟
ع  تفاوتی کــه وجود دارد این اســت که در وهلــه اول موضو
امــداد را از نگاه یــک آقا روایــت می کنم؛ آقایی کــه امدادگر 
و راننــده آمبوالنــس اســت. راوی کتاب های دیگــر بنده یا 
فــردی کــه بــرای او در کتــاب اتفاقی می افتــاد خانــم بود. 
کجایــی امدادگــر آقــا بــود،  کتــاب امدادگــر  این کــه راوی 
برای مــن مهــم اســت. تفــاوت دیگــری کــه این کتــاب با 
ســایر کتاب هایم دارد، نحــوه روایت آن اســت؛ در امدادگر 
کجایی خاطــرات و اطالعات به خوبی در کنار هم نشســته 
اســت، از یــک ســو قصــه امدادگــر و راننــده آمبوالنــس را 
می شــنویم و بــا او زندگــی می کنیــم، مطلــع می شــویم کــه 
از کجا آمده اســت، خانواده اش چه کســانی هســتند و چه 
مشــکالتی در جنگ دارنــد، از طرف دیگــر اطالعات خوبی 
در خصــوص امــداد در جنــگ و امــداد حــج در ســال های 

جنگ داده می شود.

در خصوص امداد در جنگ و حج بیشتر توضیح 
می دهید؟

یکــی از ارزش هــای افــزوده ایــن کتــاب، ماجــرای حضــور 
امدادگــران هــالل احمــر در حــج و زیــارت در دهــه 60 را 
روایت می کند. در واقــع امدادگران هالل احمــر دو جبهه را 
پشــتیبانی می کردند؛ از یک طرف در مرز بودند و با دشمن 
می جنگیدند، از طرفی ســه تــا چهار ماه در هیئت پزشــکی 
حج و زیارت تمام مسئولیت ها را  تقبل می کردند. آن ها در 
سه شــهر مدینه، مکه و جده حضور پیدا می کردند، همین 
طــور در مراســم منــا و عرفــات نیــز حاضــر می شــدند. ایــن 
اطالعــات در کنار قصــه زندگی علــی ِعچِرش بســیار خوب 
کنــار هــم نشســته اند. ماجــرای حــج، مردم شناســی شــهر 
آبادان، ماجرای ســینما رکس، مجموعــه ای از خاطرات و 
اطالعات امــداد در کنار هــم مجموعه واحــدی را در کتاب 

امدادگر کجایی تشکیل دهد.

پرداختن به این اطالعات به دلیل حضور خودتان در 
جبهه و تجربه امدادگری تان نیست؟

تجربه حضور شاید 10 تا 20 درصد اثر داشــته باشد؛ این که 
ع کتاب مسلط باشد تأثیر 20  نویســنده چه اندازه به موضو
درصدی در نتیجــه نهایــی دارد، اما به هر حــال هر فردی 
گر بخواهد کار خوب ارائــه دهد، نیاز به  که وارد کار شــود، ا
پژوهــش دارد، بایــد صبور باشــد و تمــام اطالعــات جانبی 
را جمــع آوری کند. ایــن فعالیت هــا در متد و روشــی که فرد 
گر  برای نــگارش دارد اثرگذار خواهد بــود، بنابرایــن حتی ا

تجربه امداد نداشتم، باید این مراحل را طی می کردم.
ح  بســیاری از نکاتــی را آقای عچــرش در زمینه امــداد مطر
ع  می کردند را برای اولین بار می شــنیدم، علــت این موضو
آن بــود کــه بنــده امدادگــر اورژانــس، اتــاق عمــل و بخش 
بودم و به مجروحین کمک می کــردم، بنابراین اطالعاتی 
در زمینــه انتقال مجــروح از خط تــا اورژانس و بیمارســتان 

صحرایــی و بیمارســتان های شــهرهای دور و نزدیــک به 
جبهه نداشتم. 

در واقــع ترانزیــت مجــروح، تعریــف و یــک دنیــا اطالعات 
داشــت کــه مــن بــه عنــوان امدادگــر به طــور جامــع مطلــع 
نبودم. ما هر روز می دیدیم که مجروحین را از بیمارســتان 
اعزام می کننــد، اما وقتــی با علــی ِعچِرش صحبــت کردم 
کــه ترانزیــت مجروحیــن در زمــان جنــگ  متوجــه شــدم 
بســیارمهم و پیچیــده بــوده، نیاز بــه برنامه ریــزی جدی 
داشــته و زنجیره ای از آدم ها و امکانات وســیع در کنار هم 
می توانســتند این کار را انجــام دهند، این مســائل نکاتی 
اســت که در طی گفتگــو و انجــام پژوهش به آن رســیدم. 
با این حســاب چــه خودتــان درگیر ایــن موضوعــات بوده 
باشــید چه نبوده باشــید، الزم اســت برای نــگارش چنین 

کتاب هایی اطالعات کسب کنید.

از علی ِعچِرش خبر دارید؟
از بستگان بنده هستند و در جنوب زندگی می کنند.

هنوز هم امدادگر هستند؟
خیــر همان طــور کــه گفتــم، امدادگــران داوطلب از اقشــار 
مختلــف بوده انــد. در حــال حاضر افــرادی در هــالل احمر 
فعالیــت دارنــد که شــاید شــغل اصلی شــان معلمی اســت، 
گر اتفاقی افتاد به کمک  اما داوطلبانه امدادگر هســتند تا ا
مردم بیایند، این افراد از اقشار مختلف جامعه هستند که 

بعد از رفع بحران به زندگی عادی خودشان برمی گردند.
شغل علی ِعچِرش چیست؟

ایشــان 30 ســال در شــرکت ملی گاز کار می کردند، در حال 
حاضر بازنشسته شــده اند، اما در تمام طول جنگ تا زمان 
قطعنامــه، در هالل ماهشــهر، اهــواز و ســتاد امــداد جبهه 
اهواز خدمت می کردند. کاًل فعالیت ایشان در زمینه امداد 

متمرکز بوده است.

چرا عنوان كتاب را »امدادگر كجایی؟« گذاشتید؟
امدادگــران در زمــان جنگ حکم آچار فرانســه را داشــتند. 
هرجــا نیاز بــه کمــک بــوده امدادگــر را صــدا می کردنــد. در 
کســی مجــروح می شــده صــدا  جبهــه به محــض این کــه 
می زدند امدادگر کجایی؟ امدادگر باید با برانکارد مجروح 
را می برده به همین دلیل دیدم اســمی زیباتــر و درخورتر از 

این نیست که بگوییم »امدادگر کجایی؟«

نگارش این كتاب چند سال طول كشید؟ كمی از این 
وند برایمان بگویید. ر

من در مقدمه کتاب عنوان کردم برای این که ســوژه های 
بهتــری را پیــدا کنیــم، بایــد از مرکــز شــهر دور شــویم و بــه 
شــهرهای مرزی کــه از نزدیک درگیــر جنگ بودنــد برویم 
و ایــن کار را برای من ســخت کرده بــود؛ زیرا بــرای گرفتن 
مصاحبه بــا آقای عچرش بایــد به آغاجــاری می رفتم و در 
فرصت های خالی که بعد از کارشــان داشتند من با ایشان 

مصاحبه می کردم.

در امدادگر کجایی 
خاطرات و 

اطالعات، به خوبی 
در کنار هم نشسته 
است، از یک سو 

قصه امدادگر و 
راننده آمبوالنس 
یم و با  را می شنو

او زندگی می کنیم، 
یم که  مطلع می شو
از کجا آمده است، 

خانواده اش چه 
کسانی هستند 

و چه مشکالتی 
در جنگ دارند، 

از طرف دیگر 
اطالعات خوبی در 

خصوص امداد در 
جنگ و امداد حج 
در سال های جنگ 

داده می شود



کتــــــــاب

آذر    139۷  |     مشاره         8638

جمــع آوری خاطــرات از ســال 87 آغاز شــده اســت و حدود 
10 ســال به طــول انجامیــد. فاصلــه زیــاد، نبــود پیشــینه 
اطالعاتی در مورد نیروهای داوطلب امدادگر جنگ و عدم 
وجود متولــی در ایــن زمینــه و اطالعــات آرشــیوی و حجم 
باالی فعالیت هــای من باعث شــد که نــگارش این کتاب 

زمان زیادی ببرد. 

ع امداد  وشن شدن موضو اطالعات این كتاب چقدر در ر
تأثیر خواهد داشت؟

گر قرار باشــد  این کتــاب یک گام بــرای شــروع کار اســت. ا
ع امداد به صورت همه جانبه مورد توجه قرار گیرد،  موضو
باید ده هــا کتــاب در ایــن زمینه منتشــر و مســائل مختلف 
بررسی شــود. این کتاب در حد مقدورات، امکانات و توان 
راوی و نویســنده بــوده اســت. در واقــع نتیجــه کار دو نفــر 

است. 
گــر قــرار باشــد واقعــًا هالل  حــاال شــما در نظــر بگیریــد که ا
احمر از ایــن کار پیشــتبانی کند، چــه جریان قــوی ای به 
راه می افتد. چه کســی بهتر از هالل احمــر می تواند متولی 
گــر هــالل احمــر تصمیــم بگیــرد بــر  ع شــود. ا ایــن موضــو
ع امدادگــران هالل احمــر در جنــگ کار کند،  روی موضــو
می تواند بــا اســتفاده از توان خود افــراد زیــادی را پای کار 

بیــاورد؛ افــرادی کــه عــالوه بــر دلســوزی و تعهــد، در این 
زمینه تخصص دارند، قطعًا کار خوبی از آب در می آید.

در این کتاب اســامی بیــش از 70 نیروهــای امدادگری که 
در منطقــه جنــوب، آبــادان، خرمشــهر، ماهشــهر و اهــواز 
حضور داشــتند آورده شــده و مشــخص اســت که در کدام 
منطقه بودنــد و چه اقداماتی انجام می دادند. یک ســری 
شــهدای امــداد هــم داریم کــه خیلــی مظلــوم هســتند و از 
آن هــا نیز یــادی کرده ایم. در کتــاب عالوه بر افــراد، وقایع 
و حوادثــی تشــریح می شــود که هــر کــدام می تواند ســرنخ 

ع باشد. خوبی برای ادامه موضو
»امدادگــر کجایــی؟« تنها بــه دواطلبــان امدادگــر جنوب 
کشــور پرداخته اســت، در این کتــاب ورودی بــه بهداری 
بنابرایــن  نمی شــود،  کشــور  غــرب  جبهه هــای  و  رزمــی 
محدوده کار مشخص اســت و می توان با منبع قرار دادن 
کتــاب بــه ماجراهــای امدادگــران هــالل احمــر در جنــوب 
گر بخواهیــم عکس هوایی  ایران پرداخــت. به هر حــال ا
از ماجــرا بگیریــم، نیــاز بــه پشــتیبانی اســت. وقایــع غرب 
کشــور در کردســتان، ایــالم و کرمانشــاه بایــد مورد بررســی 

قرار گیرد.
سال گذشــته در جریان زلزله کرمانشــاه برای تولید برنامه 
کــردم. بــه چنــد شــهرک  کرمانشــاه ســفر  تلویزیونــی بــه 
زلزلــه زده ســر زدیــم و رونــد مدیریــت آن جــا را از نزدیــک 
دیدیــم. امدادگران هالل احمــر، خط مقدم ماجــرا بودند. 
شهرک ها توســط امدادگران دختر جوان مدیریت می شد. 
به لحاظ روحــی و روانی به زلزلــه زدگان روحیه می دادند و 
با کودکان آســیب دیده بــازی می کردند. چــادر امدادگران 
در میانه شــهرک بود تا هــر زمان مــردم به آن ها نیــاز دارند 
در دســترس باشــند. آن لحظه این ســؤال برایم پیش آمد 
که این از خودگذشــتگی ها کجا ثبت می شــود؟ آیا کسی با 
نگاه پژوهشــی از ابتدای حادثــه در میدان حضــور دارد، از 
امدادگران عکــس می گیرد و با آن ها صحبــت می کند تا در 

جایی ثبت شود؟ 

آیا كتاب دیگری در زمینه دفاع مقدس یا امدادگران 
می نویسید؟

ع دیگر  کتــاب بعــدی ربطی بــه امدادگــران نــدارد، موضــو
دارد که در حال آماده سازی آن هستم تا چاپ شود.

به عنوان آخرین سؤال، امدادگران هالل احمر چه 
نقشی در هشت سال دفاع مقدس داشتند؟ 

کــه  نقــش پررنگــی داشــتند، مخصوصــًا ابتــدای جنــگ 
سامانی و سازمانی نبود، امدادگران نقش مهمی داشتند. 

آن ها از جنس مردم بودند. از میان مردم.
کثــر امدادگــران از نیروهــای مردمــی و  کــه ا از آن جایــی 
داوطلــب بودنــد کــه دارای شــغل های متفاوتــی بودنــد، 
مدتــی بــه جبهــه می آمدنــد و بعــد بــه شــهرهای خــود 
بازمی گشتند و شــغل های خود را ادامه می دادند. به علت 
نداشتن تریبون، خاطرات افراد به صورت منسجم وجود 

ندارد.   

سال گذشته 
یان زلزله  در جر

کرمانشاه برای تولید 
یونی به  یز برنامه تلو
کرمانشاه سفر کردم، 

به چند شهرک 
زلزله زده سر زدم 
یت  و روند مدیر

آنجا را از نزدیک 
دیدم. امدادگران 
هالل احمر خط 

مقدم ماجرا بودند، 
شهرک ها توسط 

دختران جوان 
یت  امدادگر مدیر

می شد، به لحاظ 
روحی و روانی به 

زلزله زدگان روحیه 
می دادند و با 

کودکان آسیب دیده 
بازی می کردند
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»امدادگـر کجایـی؟« شـرح خاطـرات »علی عچـرش« در 3۷6 صفحه مصور به 
کوشـش »معصومه رامهرمزی« تدوین و توسـط »مرکز اسـناد و تحقیقات دفاع 
مقـدس« در هـزار نسـخه منتشـر شـده اسـت. ایـن کتـاب شـرح ایثارگری هـای 
امدادگرانـی اسـت کـه حضورشـان در جنـگ تحمیلـی چنـان کـه بایـد بازگـو نشـده اسـت. 
هـر چنـد موضـوع اصلـی کتـاب »امدادگـر کجایـی؟« امدادرسـانی و خدمـت بـه مجروحـان 
بوده، اما طی آن به زوایای دیگر جنگ نیز پرداخته شده است. نویسنده در مقدمه کتاب 
خـود آورده اسـت: »در ایـن کتـاب عـاوه بـر موضوع اصلی خاطـرات به موضوعات دیگر نیز 
پرداخته شده است. موضوعاتی از قبیل مردم شناسی شهر آبادان شامل فرهنگ، عایق 
و روش زندگـی آن هـا، نگاهـی بـه زندگـی عشـایر عرب در آبادان، فاجعه آتش سـوزی سـینما 
رکـس و نگاهـی بـه زندگـی مهاجریـن جنگ تحمیلـی در اردگاه ها و مشـکات و مسـائل آنان 

]مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.[«  

تأمین کرده بود. مجــروح عراقی را به بیمارســتان منتقل 
کرده بودنــد و عچرش می دانســت او دیگر بــه این پوتین 

نیاز ندارد.
هــر روز جنــگ بــرای مــردم خرمشــهر و آبــادان بــه انــدازه 
صد هــا ســال طــول می کشــید. دشــمن کــه برنامه هایش 
بــرای اشــغال چنــد روزه خرمشــهر به هــم ریختــه بــود بــا 
شــدت بیشــتری شــهر را می کوبیــد: »بــه نظــرم 22 روز از 
جنــگ می گذشــت، ولــی ســرعت حــوادث خیلــی بیشــتر 
از ایــن حرف ها بــود. انــگار ســال ها از جنگ می گذشــت. 
خرمشــهر دیگر شــبیه یک ماه قبل نبود. از آن شــهر زیبا و 
خرم تنها یــک ویرانه به جا مانــده بود و هــر روز خرابی ها 

بیشتر می شد.« )ص 141(
بــا اشــغال خرمشــهر روز هــای ســخت حاج علــی عچــرش 
و دیگــر اهالــی جنــوب هــم از راه رســید. آن هــا کــه مانده 
بودنــد و مقاومــت می کردنــد مجبور بــه مهاجرت شــدند. 
مــردم شــهر خانــه و کاشانه شــان را از دســت داده بودند، 
ولــی همچنــان امیــد و مقاومــت درونشــان زنده بــود. در 
آن روز هــای ســخت، آن هــا کــه مجــرد بودنــد در نهایــت 
ســادگی ازدواج می کردنــد و زندگــی مشترک شــان خیلــی 
راحت شــروع می شــد. عچــرش و دوســتانش هــم زندگی 
مشترکشان را در همان روز های جنگ شــروع می کردند و 

خطبه عقد برخی هایشان را امام می خواند.
کشــید و روز هــای فتــح  رفته رفتــه روز هــای ســخت پــر 
و  فتح المبیــن  عملیات هــای  رســید.  ســر  پیــروزی  و 
بیت المقــدس نخســتین ایــن لحظــات برای تمــام مردم 
ایران و به ویــژه مردم جنوب بــود. مردم با مــرور زمان به 
خانه هایشــان برمی گشــتند و زندگی شــان بــه روال قبــل 
برمی گشــت. بــا عملیات هــای بزرگ بعــدی مثــل والفجر 
8 و کربــالی 5 شــرایط جنــگ بــه ســمت آتش بــس پیش 

رفت.
نمونه هــای  بهتریــن  از  یکــی  کجایــی؟«  »امدادگــر 
خاطره نگاری دفــاع مقدس به شــمار می رود که از ســوی 
انتشــارات مرکــز اســناد و تحقیقــات دفــاع مقدس منتشــر 
شــده اســت. کتاب پر از جزئیــات ریز و درشــت از روز های 
جنگ اســت کــه بــه خوبــی خواننــده را در موقعیت های 
مکانــی و زمانــی حــوادث قــرار می دهــد. مــا در کتــاب بــه 
زیبایــی بــا ســختی و مصائــب کار یــک امدادگــر در جنگ 
آشنا می شــنویم و تازه آن جا متوجه می شــویم امدادگران 
چه نقــش مهم و تأثیرگــذاری در جنگ داشــته اند. کاری 
ســخت که کمتر به چشــم آمده و حتــی در روز های جنگ 
نبودنــد.  ســختی هایش  و  اهمیــت  متوجــه  بســیاری 
کــوران نبــرد بــا دشــمن  عچــرش و دیگــر امدادگــران در 
جانبــاز شــدند و بار هــا توســط دشــمن مــورد هــدف قــرار 

گرفتند.
رامهرمــزی بــا وســواس و مهــارت و هنرمنــدی تصویــری 
واضــح و روشــن از روز هــای قبــل و بعــد جنــگ تصویــر کرده 
اســت. »امدادگر کجایی؟« بــه خوبی دســت خواننده اش را 
می گیرد، از کوچه پس کوچه های آبــادان رد می کند و همراه 

با یک امدادگر به خرمشهر و مناطق جنگی می برد.

»امدادگــر کجایی؟« در هشــت فصــل به انضمام »فهرســت منابــع« و »اســناد و تصاویر« 
تنظیــم شــده اســت. فصــل اول: روزهــای خیلــی دور، فصــل دوم: روزهــای بیــداری، 
فصل ســوم: روزهــای بالندگی، فصــل چهــارم: روزهای ایســتادگی، فصل پنچــم: اعزام 
به ماهشــهر، فصل ششــم: مهاجرت، فصل هفتــم: روزهای حج و امداد، فصل هشــتم: 

روزهای پایانی، از فصل های این کتاب است. 
کتــاب بــا روز هــای کودکــی راوی در آبــادان و بازی هــای کودکانــه در بهمنشــیر و محلــه 
کشــتارگاه آغــاز می شــود. شــروعی جــذاب از زندگــی ســنتی کودکانی پر شــر و شــور که جز 
بــازی در کنار همدیگــر چیز دیگــری بلــد نبودنــد. بازی هایی که رفتــه رفتــه از آن ها مرد 
می ســاخت و آمــاده حضورشــان در جامعه می کــرد. کتاب بــا گــذر از روز های تلخ ســینما 
رکس و روز های شــیرین پیروزی انقالب به روز هــای پرالتهاب جنگ می رســد. عچرِش 
کــرده اســت:  کار می کنــد و خبــر حملــه عــراق بــه ایــران شــوکه اش  جــوان در اورژانــس 
»نفهمیــدم نمــاز را چطــور خوانــدم، یعنــی عــراق این قــدر گســتاخ شــده بــود کــه بعــد از 

شکست در ماجرای خلق عرب دنبال درگیری مرزی باشد؟!« )ص 100(
با شــروع رســمی جنگ هواپیما های عراقی مرتب به آبــادان حمله می کردنــد. عراقی ها 
برای پیشــروی عجله داشــتند و فکر می کردند در کمتر از یــک هفته می توانند خرمشــهر 
را اشــغال کنند. عچرش بــه همراه دیگــر امدادگــران، مجروحــان را به بیمارســتان های 
خرمشــهر می بردنــد. آرام و قرار از مردم شــهر رفته بــود و در ایــن میان امدادگــران در کنار 

نیرو های نظامی مهم ترین نقش را داشتند.
یکــی از جذاب ترین بخش هــای کتاب پیــدا کردن یک مجــروح عراقی در پل نو اســت. 
عچرش به همــراه امیر هویــزاوی در حال انتقــال مجروح عراقــی روی برانکارد هســتند 
که نــگاه عچرش به شــماره پوتین ســرباز عراقی می افتد. شــماره پــای او 45 و هم اندازه 
پای عچرش بود. حاال ایــن امدادگر ایرانی برای رفتــن به منطقه پوتیــن مورد نیازش را 

آرام و قرار از مردم 
شهر رفته بود

بازخوانی بخش هایی از کتاب »امدادگر کجایی؟«

صابر  کامران  فرد



کتــــــــابکتــــــــاب

آذر    139۷  |     مشاره         8838

کتـاب را یـار مهربـان می دانیـم، امـا سـؤال این جاسـت آیـا مـا هـم یـار مهربـان او 
بوده ایـم؟ در بـاب مـدت زمـان مطالعـه ایرانی هـا، اعـدادی گفتـه می شـود کـه 
در بـاور خودمـان نیـز نمی گنجـد؛ ایـن مطلـب بـه مـا کمـک می کنـد بـه دنیـای 

شـویم.   وارد  حرفـه ای  کتابخوان هـای 

     گام ششم: معرفی كتاب بخوانید
اســت،  خــورده  گــره  بررســی  و  نقــد  بــا  ادب  و  هنــر  عالــم 
بنابرایــن هر کتابی کــه چاپ می شــود مورد بررســی عده ای 
کتاب خــوان قــرار می گیــرد. بــا ایــن حســاب قبــل از تهیــه 
هــر کتــاب در مــورد آن تحقیــق کنیــد و چنــد معرفــی کتــاب 
بخوانید. خوانــدن معرفی هایی که صرفًا به نام نویســنده و 
کتفــا کرده انــد، چندان  تاریخ نشــر و قســمتی از متــن کتاب ا
مفید به نظر نمی رســد. بهتر است وب ســایت ها یا افرادی را 
دنبال کنید که کتاب هــا را به صورت حرفه ای نقد و بررســی 

می کنند. 

     گام هفتم: از كاردان ها كمک بگیرید
گر نویسنده یا ناشر خاصی را نمی شناسید، بهتر است از کسانی  ا
که این شــناخت را دارند کمک بگیرید. البته حواســتان باشــد 
همان طــور که رنــگ و غــذای مــورد عالقه افــراد با هــم تفاوت 
دارد، کتاب مورد عالقه شــان هم می تواند متفاوت باشد؛ پس 
با پرسیدن »کتاب مورد عالقه ات چیســت؟« از افراد مختلف، 
خودتــان و دیگــران را آزار ندهید. از کســانی ســؤال کنیــد که در 

این زمینه توانایی و تخصص دارند. 

     گام هشتم: فهرست های از پیش تعیین شده را 
فراموش نكنید

همیشه فهرســت های از پیش مشخص شــده ای وجود دارند 
کــه می تواننــد در انتخــاب کتاب مناســب بــه دادمان برســند. 
اســامی کتاب های برگزیــده در جشــنواره های معتبــر داخلی و 
خارجی ماننــد جشــنواره جــالل آل احمــد، کتاب ســال، مدال 
افتخار نیوبری، برنــدگان نوبل ادبیات و غیره بــه راحتی قابل 
جستجوســت. همچنیــن ســازمان هایی وجــود دارنــد که بعد 
از بررســی کتاب هــا در زمینه هــای خاص در هر ســال فهرســت 

کتاب های برگزیده شان را منتشر می کنند.

     گام نهم: هر كتابی نخوانید
کتاب هــای نوشته شــده در  کوتــاه و میــزان  عمــر مــا بســیار 
جهان بســیار زیاد اســت. بــرای خوانــدن بهتریــن کتاب های 
دنیــا آن قدرهــا هم وقــت نداریــم، پــس نمی توانیم هــر کتابی 
گاهــی مطالعــه برخــی  کنیــم.  را بخوانیــم و آزمــون و خطــا 
کتاب های فاخر یا آن کتاب هایی که گفته می شود باید پیش 

از مرگ آن ها را بخوانید، سخت و سنگین است. 

     گام دهم: چاپ چندمی ها
گاهی نه توصیه کاردان ها به کمک می آید و نه فهرست هایی 
از بهترین کتاب های روز دنیا. گاهی می خواهید خودتان حق 
انتخاب داشــته باشید و از بین  قفســه های کتابفروشی کتابی 
را بیــرون بکشــید و آن را مطالعــه کنید. این کار شــدنی اســت، 
تنها الزم است دو نکته را در نظر بگیرید؛ ابتدا کتاب را در ژانری 
که مــورد عالقه تان اســت انتخــاب کنیــد و نکتــه دوم آن که در 
کتابفروشــی ها محلی بــرای عرضــه کتاب های پرفــروش یا به 
قولی چاپ چندمی ها وجــود دارد، از بین آن هــا حتمًا می توان 

کتاب های خوش خوانی پیدا کرد.    

     گام نخست: حرفه ای باشید
تفاوت حرفــه ای از غیر حرفه ای این اســت که بــه صرف این که کتابی به دســتتان می رســد مطالعه 
نکنید، بلکــه مانند برنامــه تلویزیونی کــه می دانید قرار اســت چه ســاعتی از کدام شــبکه تلویزیونی 
برنامــه ای پخــش شــود، بدانید کــه چــه ســلیقه ای دارید و بــاب میــل ســیلقه تان همــان کتاب ها را 

بخوانید؛ پس حرفه ای باشید و سلیقه خود را کشف کنید. 

     گام دوم: كتاب ویترین نیست
کتاب و کتابخوانی، از مهم ترین مســائل فرهنگی کشــور اســت. افــراد معمواًل با توجه بــه معیارهای 
مختلف و با اهداف مختلفی به ســمت کتاب می روند. بعضی ها فقط کتاب می خرند و برای این کار 
مســائلی مانند طرح جلد یا قطر کتاب را در نظر می گیرند. درســت اســت که کتاب به فضــای خانه یا 
محل کار زیبایی و جالل می دهد، اما کتاب ویترین نیست و بیش از آن که به ظاهر کتاب توجه کنید، 

محتوایی که منتقل می شود را در نظر بگیرید.

     گام سوم: زمینه مورد نظرتان را انتخاب كنید
برای خرید کتاب نیاز است شــناختی از خود و ســلیقه ادبی و هنری تان داشته باشــید. بر این اساس 
می توانید زمینه مورد عالقه تان را انتخاب کنید. شما می توانید بین زمینه های مختلف، از شعر گرفته 
گــر رمان را انتخاب  تا رمان، فلســفه و دفاع مقدس و... کتاب انتخاب کنید. منظور این نیســت که ا
کنید تا آخر عمر نباید سراغ کتاب های شعر بروید، بلکه بهتر اســت زمینه اصلی مطالعاتتان را در یک 
گر فرصتی داشــتید برای تفریح یا برای اضافه کردن بر اطالعــات، از حوزه های  حوزه قرار دهید و بعد ا

دیگر هم کتاب انتخاب کنید. 

     گام چهارم: مناسب سن تان كتاب بخوانید
همان طور که بر روی فیلم ها گروه سنی آن نوشته شده است، برای خرید کتاب و مطالعه نیز به گروه 
سنی توجه کنید. بهترین کار این است که مناسب سن تان کتاب انتخاب کنید. با این کار چیزی را 
از دســت نمی دهید؛ چرا که به طور طبیعی هر انسانی رشــد می کند و در وقت مناسب می تواند کتاب 
مناسبش را بخواند. دغدغه ها، نوع نگاه، کلمات مورد استفاده، حتی حروف چینی و صفحه بندی 

کتاب های کودک و نوجوان بسیار متفاوت از کتاب های بزرگسال است. 

     گام پنجم: ناشرها را بشناسید
حاال که زمینه مطالعه و ســن تان مشخص شده، بهتر اســت ناشــرانی را که در زمینه مورد عالقه شما 
گر چه گاهی ممکن اســت کتاب های خوبی توســط ناشــران تــازه کار یا  فعالیت می کنند بشناســید. ا
ناشناخته منتشر شود، اما این را نباید فراموش کرد که ناشران با تجربه و حرفه ای معمواًل کتاب های 
ســطح پاییــن منتشــر نمی کننــد. از طــرف دیگــر، نویســندگان، شــاعران و مترجمــان حرفــه ای نیــز 

کتاب های خود را بیشتر به دست این ناشران می سپارند. 

کتاب بخوانیم حرفه  ای 
مهدی  سورانی

10 گام برای تبدیل شدن  به یک کتابخوان شش دانگ
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انتشارات آستان قدس رضوی برای پاسخ گویی به پرسش هایی دربارۀ تاریخ، 
فقـه، حقـوق، اقتصـاد، جامعه شناسـی و مدیریـت وقـف هم زمـان کتابـی در ایـن 
راسـتا منتشـر کرده اسـت، بنابراین اگر در این زمینه ابهام یا سـؤالی دارد به کتاب 

»پاسـخ نامۀ وقف« رجوع کنیـد.   

آن  قوانیــن  و  وقــف«  »حقــوق  بــه  کتــاب  ســوم  فصــل 
بــا  کتــاب  ایــن  چهــارم  فصــل  در  و  دارد  اختصــاص 
عنوان»اقتصاد وقــف«، مباحثی همچون عرضه، تقاضا و 

هزینه های مرتبط با وقف بیان شده است.
کــه امــروزه مســائل اقتصــادی مــورد توجــه  از آن جایــی 
کــه وقتــی  گرفتــه اســت، بایــد یــادآور شــد  بیشــتری قــرار 
ســخن از تأثیر وقف بر اســتقالل اقتصادی و رشــد و توسعه 
ح می شــود، هرگــز بــه ایــن معنــا نیســت که وقــف به  مطــر
گــون اقتصاد  تنهایــی می توانــد همــه ابعــاد و زوایــای گونا
یــک ملــت را در برگیــرد، بلکــه منظور این اســت کــه وقف 
به عنــوان یک ســرمایه عظیــم مالی، در این ســمت و ســو 
نقشــی ســازنده و قابل توّجه دارد. عالوه بر ایــن، می توان 
ســرمایه های عظیــم وقــف را همانند دیگــر ســرمایه ها، با 
ع و اهداف واقفان،  رعایت همه جوانب وقف، موازین شر
در فعالیت های تولیدی و خدماتی بــه کار انداخت و آن ها 
را از حالــت رکود بــه حالــت تحــرک و پویایی هدایــت کرد، 
تــا بدین وســیله بــه رشــد، توســعه و اســتقالل اقتصــادی و 
سیاســی کشــور کمک شــود. همچنان که بر ســرمایه های 
اوقــاف نیز افــزوده می شــود کــه این نیــز یقینــًا در راســتای 

اهداف واقفان است.
زیرســاخت های  عمده تریــن  از  یکــی  همچنیــن  وقــف 
ح شــده در  اقتصــادی جهــان اســالم و از ارزش هــای مطر
جهان بینــی دینــی اســت کــه نقشــی مؤثــر در شــکل گیری 
ساخت فضای شــهرهای دوره اســالمی، به ویژه شهرهای 
ایران داشته است. نویســنده در خاتمه توصیه می کند که 
متولیان اوقاف با راهنمایــی و آموزش های دینی عملی در 
زمینه وقــف، مردم را بیــش از پیش با این نهــاد اقتصادی 

اسالم آشنا سازند.
در فصل پنجم بــا نام »جامعه شناســی وقــف«، کارکردها، 
آســیب ها و وظایفی که آحاد جامعــه درباره وقــف بر عهده 

دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل ششــم و آخر این کتاب با عنوان »مدیریت وقف« 
بــه مباحــث وقــف در مــورد اشــخاص حقوقــی و حقیقــی 
پرداخته شــده اســت. نقــش عوامــل طبیعی در آســیب به 
موقوفــات و مدیریــت فرهنگی وقــف از دیگــر مباحث این 

فصل است.   

کتاب »پاســخ نامه وقف« تألیف روح ا...  بیدرام؛ توســط انتشــارات آســتان قدس رضوی 
به مناســبت دهه وقف منتشــر شــده اســت. این کتاب در شــش فصل تدوین شــده است 
و موضوعاتی چــون تاریخ وقــف، فقه وقف، حقوق وقــف، اقتصاد وقف، جامعه شناســی 
وقف و مدیریــت وقف، فصل های ایــن کتاب را تشــکیل می دهند که در قطــع وزیری، با 

شمارگان 500 نسخه و با قیمت 35 هزار تومان توسط به نشر چاپ شده است.
کــه الزم اســت در بنــای  در قســمتی از مقدمــه ایــن کتــاب آمــده اســت: »یکــی از امــوری 
جامعه اســالمی مورد توجــه و عنایت خاص قرار گیرد، احیای ســنت های اســالمی اســت؛ 
گــر به طــور جــدی در جامعــه رایــج شــوند، قادرند بســیاری از مشــکالت و  ســنت هایی که ا
مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تکیه بر انگیزه معنوی مردم حل کنند. در این 
میان یکی از ســنت های حســنه و کارهای نیکــو و شایســته ای که همچون صدقــه جاریه 
باقی می ماند و اثرات و برکات آن نصیب افراد جامعه می شود، سنت حسنه»وقف« است.

»وقف نمادی از روح خیرخواهی، تعاون، هم زیستی و عطوفت انسانی و برخاسته از ایده 
واال و ایمان است. وقف می تواند راهگشای حل مسائل، مشکالت و نیازهای اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و مذهبی جامعه باشد. الزم اســت این فرهنگ ادامه یابد و تداوم آن 

در گروی آشنایی و همدلی نسل جوان با مفهوم وقف و آثار و کارکردهای آن است.«
وقــف در بســیاری از روایــات اســالمی بــه »صدقــه جاریــه« تعبیر شــده کــه دارای ثــواب و 
فضیلت های فراوانی اســت. حضرت صادق)ع( فرمودند: »هنگامی که انسان می میرد، 
پرونده عمل او بسته می شــود، مگر این که یکی از این ســه چیز از او باقیمانده باشد که در 
این صورت پرونده اعمــال او مفتوح و تا هنگامی که یکی از این ســه چیز وجــود دارد، اجر 
و ثواب در آن پرونده ثبت می شــود، صدقــه جاریه )هر چیزی که مصــدر و منبع عایدات و 
درآمدهایی اســت که در راه خیر صرف می شــود(، ســّنت و رســم نیکی که در زمان حیات 
خود به تأســیس آن اقــدام و پــس از مرگ همچنــان مورد عمل اســت و فرزنــد صالحی که 

پس از مرگ پدر و مادرش به یاد آن هاست و برای آنان دعا می کند.«
ع »تاریخ وقف« پرداخته شده است  در فصل نخست کتاب »پاسخ نامه وقف«، به موضو
ع وقف را به پیش از اســالم و پس از آن تقســیم بندی کرده است. در فصل دوم؛  که موضو
ع وقف و شــروط آن پرداخته شــده اســت که  بحث »فقــه وقف« بــه مفاهیــم، واژگان، انو
موضوعات وقف، دالیــل و نمونه های آن به همراه اقســام وقف مورد بررســی قــرار گرفته 

است.

از اقتصاد تا 
مدیریت وقف

کتابی که به پرسش های ما پاسخ می دهد
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»افسـران افسـونگر« اولین کتابی اسـت که به شـکلی جامع، شناسـنامه و سـبک 
زندگـی شـخصیت های انیمیشـنی و نقـش جهانـی و تأثیـر ویـژه ای را کـه روی 
کودکان داشـته  اند، بررسـی می کند. مجموعه سـه جلدی »افسـران افسـونگر« 
بـه دنبـال پاسـخ گویی بـه سـه سـؤال از جملـه؛ فرزنـدان مـا چـه کسـانی را بـه عنـوان الگـو و 
پیشـوای زندگـی خـود برمی گزیننـد؟ آیـا خبـر داریـد کـه تعـداد قابـل توجهـی از نوجوانـان، 
بازیگرهـا، خواننده هـا و بعضـًا ورزشـکاران را بـه عنـوان شـخصیت مورد عاقـه خود انتخاب 
می کننـد؟ و آیـا از سـبک زندگـی ایـن شـخصیت ها مطلـع هسـتید؟ همچنیـن زندگی نامـه، 
سبک زندگی و تأثیرات ۷ تن از پرطرفدارترین این شخصیت ها بر زندگی نوجوانان در این 

مجموعـه پژوهشـی، مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.   

جلــدی  ســه  مجموعــه  می گویــد:  جلــدی  ســه  مجموعــه 
»افســران افســونگر« حاصــل پژوهش عمیــق و چندســاله بر 
روی شــخصیت های ســاخته شــده توســط جبهــه معــارض 
در عرصــه کــودکان و نوجوانان اســت. ایــن مجموعه تالش 
کنش های  کرده اســت تا بــا تکیه بــر نتایــج مســتند و ارائــه وا
جهانی و بــدون پیــش داوری، مخاطــب را به یک شــناخت 
واقعی از این شخصیت ها و اهداف پشــت پرده تدارک دیده 
شــده برای آن ها برساند. در انتخاب شــخصیت ها نیز نقش 
جهانــی شــخصیت ها، چرخــه تجاری ســازی، تعــدد و تنوع 
و همچنیــن زنده بــودن آن ها پــس از چندین ســال بــرای ما 
موضوعیت داشــته است. شناسنامه شــخصیت ها، فیلم ها 
و انیمیشــن های این حوزه، ســبک زندگی آن هــا، چگونگی 
گاه اجزای ایــن ســبک زندگــی و پرداخت به  القــای ناخــوادآ
مبانی فرهنگی و تمدنی غرب به عنوان خاستگاه اصلی این 
ســبک زندگی، از جمله کارهایی اســت کــه در این مجموعه 
صــورت گرفته اســت. مــا در نهایــت نیــز راه کارهــای مواجهه 
و تربیت کــودکان و نوجــوان با نــگاه آسیب شناســانه را برای 
مدیران و کارگزاران، معلمــان، کارشناســان و فعاالن تربیتی 
و فرهنگــی و پدران و مــادران دغدغه منــد در این حــوزه ارائه 

دادیم.

     حوزه هنری مجدد به دهه 80 برگردد
دکتر بشــیر حســینی با بیــان این که ایــن مجموعه یــک گام 
تولیــدی و رو به جلوســت، می افزایــد این اثــر را باید بــا زمانی 
مقایسه کنیم که هیچ اثری نداشتیم و به وظایف نهادهای 
مختلف و مشــخصًا حــوزه هنری در حــوزه کــودک و نوجوان 
اشــاره می کند و می گویــد: حوزه هنــری زمانی با شکرســتان و 
غیره در این حوزه ها پیشگام و پیشــتاز بود. ان شاءاهلل حوزه 
هنــری مجــددًا بــه دهــه 80 برگــردد و ایــن راه را از ســر بگیرد 
و خــود ما هــم بایــد بدانیم کــه بچه هــای مــا خیلی بیشــتر از 
عکس هایی که در این سه جلد کتاب آمده، تصویر دیده اند. 

     ارائه تحلیل های عمیق از انیمشین ها
نعیمه اســالملو، نویســنده کتــاب، با اشــاره بــه این کــه برای 
جمع آوری این مجموعه زمان طوالنی ای صرف شده است، 
توضیــح می دهــد: چــون ما یــک مجموعــه مردمی هســتیم 
و بایــد تمــام هزینه هــای کار را خودمــان متقبــل می شــدیم، 
از طــرف دیگر دریــای شــخصیت های غربی انتها نداشــت و 
اواخر کار برای ما ســخت شــده بود، تحلیل هایی هــم که در 
اینترنت و فضای مجازی با نگاه ارزشی به این شخصیت ها 
وجود داشت خیلی سطحی بود و بیشتر مخاطب را عصبانی 
می کــرد. لــذا در این کتاب هــا تمام ســعی مان این بــود که به 
تحلیل هــا عمــق دهیم تــا مخاطب هــم بتواند دلیل آســیب 
بودن این شــخصیت ها را بیشــتر درک کند. برای این کار به 
گاه ذهــن کودکان  این نتیجه رســیدیم که بایــد وارد ناخودآ
شــویم. ایــن دقیقــًا کاری اســت کــه شــخصیت های غربــی 
بر روی آن متمرکز هســتند و مــا هم تالش کردیم پشــت پرده 
گاه ذهنی کودکان را در این ســه  تأثیرگــذاری آن ها بر ناخــودآ

جلد بیان کنیم.   

شــخصیت های انیمشــینی در مجموعه ســه جلدی »افســران افســونگر« در ســه گروه دسته 
 بندی شده اند؛ جلد اول با محوریت شخصیت های دختر با نام »جادوگران برهنه«، جلد دوم 
با عنوان »سفیران آمریکایی« با محوریت شخصیت های پسر و جلد سوم با عنوان »پیشوایان 
هرزه« با محوریت تحلیل شــخصیت های الگوســاز برای نوجوانان نوشــته شــده اســت. این 
مجموعه علی رغم این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز نشــر دارد، قرار نیست توزیع 
ج شده اســت که این مجموعه »ویژه  عمومی داشته باشــد. بر روی هر ســه جلد این کتاب در
مدیران و کارگزاران، معلمان، کارشناسان و فعاالن تربیتی و فرهنگی و پدران و مادران« است.

از این رو چــاپ این کتاب بــاب جدیدی بــه روی سیاســت گذاران و متولیان فرهنگــی باز کند 
گاهی و فرهنگ ســازی  تا با چشــمانی بینا، مســائل کــودک و نوجوانان را رصــد کنند و بــرای آ
قدم بردارند. معمواًل شــخصیت ها برای کودک ســه کار جدی می کنند؛ اولین کار شــخصیت 
این اســت که تیپ ایده آل و افق را به کودک معرفی می کند. دومین کار این اســت که آرام آرام 
گونه شناسی می کند و خوب و بد را تعریف می کند. کار سوم شخصیت ها، تعریف سبک زندگی 
اســت. در مجموعه سه جلدی »افســران افسونگر« هر سه بعد شــخصیت ها به خوبی تحلیل 

شده است.

     كار كودک برای مدیران
محمدحســن زمان وزیــری، مدیر عامل انتشــارات تــالوت آرامــش، در خصــوص اهمیت این 

شخصیت های انیمشینی چه 
کودکان می گذارند؟ تأثیری بر 

کتاب »افسران افسونگر« تبیین می کند
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در این شماره به معرفی کتابی خواهیم پرداخت که در نوع خود نگاهی متمایز 
به مباحث دینی داشـته اسـت. در کنار این، وجوه دراماتیک در روایت داسـتانی 
کتـاب نیـز تأثیرگـذاری مضاعفی ایجاد کرده اسـت، امـا وجه تمایز این معرفی با 

سـایر کتاب ها در این اسـت که این بار قرار اسـت به جای خواندن، کتاب را گوش دهید.  

»به بلندای آن ردا« یــک تجربه اســتثنایی در خلق رمان 
دینی اســت که خوانش آن جدای از لذتبخش بودن، به 
صورتی فشــرده ســیری تاریخی از زندگی و ســیره سیاسی 
و اجتماعــی امــام هشــتم را بــا زاویــه دیــدی بدیــع روایت 
می کنــد و همزمــان بــا آن، بیــان هنرمندانــه از زیســت 
خ مخاطبانش و ســایر نویســندگان این  ایشــان را نیز به ر
ژانر می کشــاند؛ بیانی که نه به دنبال فخرفروشــی اســت 
خ کشــیدن توانمندی هــای تکنیکــی، و نــه چنان  و بــه ر
شــیفته محتوای روایت است که شــیوه بیان آن را فدای 

کند. مضمون 
»بــه بلنــدای آن ردا« امــا جــدای از ایــن، از زبانی فاخــر نیز 
گرچــه در متــون تاریــخ و روایی از  بهره می بــرد؛ زبانی کــه ا
ایــن دســت می تــوان نشــانی از آن گرفــت، امــا در تجربــه 
شــجاعی بــا تغییراتی چند قــوام بیشــتری به دســت آورده 

است.
شــجاعی در ایــن داســتان و بــا بهر   ه گیــری از شــیوه روایت 
داســتانی تاریــخ و در ضمــن بهره گیــری از فضاســازی ها 
مختص آن، به زبانی عاشــقانه و پر احســاس دست یافته 
که مخاطبانش تــا پیش از ایــن در چنیــن متن هایی کمتر 
تجربه کرده اند. از ســوی دیگــر این زبان تاریخــی با وجود 
پای بندی به قواعد بیانی، بســیار ســاده و بــا بهره گیری از 
اصطالحات و عبارت قابل فهم تدوین شده است. در کنار 
این مسئله، بهره مندی نویســنده از توصیف هایی جزئی، 
دقیق و کارســاز، متــن او را به شــدت دقیــق و در عین حال 
دلنشین و قابل اعتنا کرده اســت و خوانش آن را نیز به تبع 

آن برای مخاطب بسیار ساده و دلچسب قرار داده است.
روایــت صوتــی ایــن اثــر کــه بــا خوانــش و مدیریــت تولید 
احســان چریکــی انجــام شــده، سرشــار از حس آمیــزی و 
کــه مخاطــب را عمیقــًا بــا خــود  فضاســازی هایی اســت 

همراه می کند.   

کتاب صوتــی »به بلندای آن ردا« نوشــته ســید علی شــجاعی، با روایت احســان چریکی 
منتشــر شــد. »به بلندای آن ردا« روایت گر نگاهی نوین از یک اتفاق اســت که تا پیش از 
این کمتــر در منابــع داســتانی و تاریخی درباره آن ســخنی به میــان آورده شــده و در کنار 
آن نویســنده زاویه دیدی را بــرای بیان آن برگزیده اســت که تا قبل از آن ســابقه و جرأت 

حرکت به سمت آن وجود نداشته است یا کمتر دیده شده است.
کتــاب بــا هم صحبتــی مأمــون، خلیفــه عباســی و معشــوقه اش آغــاز  نخســتین ســطور 
می شــود. معشــوقه کــه در بســتر بیمــاری اســت و مأمــون را وادار می کنــد کــه تــا دربــاره 
اشــتباهاتش از زمــان آغــاز والیت عهدی تا شــهادت امــام رضا)ع(، بــه او توضیــح دهد و 
توجیهات مأمون در کنار ســؤال و جواب  های معشوقه اســت که در ادامه برای مخاطب 
کــه در آن مأمــون در مقابــل وجــدان بیــدار جامعــه  ایــن اثــر محکمــه  ای را می گشــاید 

کمه کشیده می  شود. مخاطب داستان به محا
متن این اثر داســتانی انباشــته از فالش  بک هایی اســت که در دل روایت های داســتانی 
این کتاب به زیبایی مخاطب را با ســیر تاریخی زندگی امام رضــا)ع( و فراز و فرودهایش 
آشــنا می کند. نویســنده در این راه با تغییر زاویه دید خود توانســته با هنرمندی تمام و با 
اســتفاده از مســتندات تاریخی متعدد، داســتانی رئال و البتــه جزئی نگر و بســیار کامل از 

ح زندگانی امام هشتم را بازگو کند. شر

»به بلندای آن ردا« 
کنید گوش  را 
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علـی خوش لفـظ، جانبـاز هشـت سـال دفـاع مقـدس اسـت کـه در طـول جنـگ 
تحمیلـی 11 بـار مجـروح شـد و بـرادرش نیـز در ایـن جنـگ به شـهادت رسـید.وی 
در سـال گذشـته بر اثر جراحات شـیمیایی ناشـی از دوران دفاع مقدس به آرزوی 

دیریـن خـود رسـید و بـه یـاران شـهیدش پیوسـت. 

کــه قهرمــان قصــه  همزمــان مهتــاب وجــودی خوش لفــظ 
ماســت، همــان شــهید علــی محمدی اســت کــه بــا دمیدن 
مهتاب، گم شده و از این جهت تا پایان جنگ حس داشتن 
یک گمشــده در خوش لفظ وجــود دارد که بایــد از هر طریقی 

این شهید را پیدا کند.
فضــای کتاب »وقتی کــه مهتاب گم شــد« در عیــن حال که 
بســیار حماســی اســت، موجی از عاطفه و معنویت به همراه 
دارد و بار انســانی خاطراتش بســیار باالســت. از طــرف دیگر 
این فرد بســیار مشــهور و معروف می شود و احســاس می کند 
علــت این کــه همــه دوســتانش یکــی پــس از دیگــری بــه 
شهادت می رسند این اســت که بسیار شــناخته شده است و 

باید سلوک گمنامی داشته باشد.
علــی خوش لفــظ بــرای ایــن کار از بیــن بچه هایی کــه چند 
ســالی در جنگ تحمیلــی او را می شــناختند، هجرت می کند 
و نزد رزمنــدگان تهرانــی که در آغــاز جنگ پیــش آن ها بوده 
بازمی گــردد و با این تصــور که دیگــر کســی او را در این مکان 

نمی شناسد، یک نیروی ساده تخریبچی می شود.
بــا ایــن حــال از قضــای روزگار آن جا هــم لــو رفته و شــناخته 
ع برای او  می شــود و باز هم احســاس می کند کــه این موضــو
آســیب اســت، از این رو به کارهــای متفرقــه ماننــد رانندگی 
تانکــر آب می پــردازد و ســعی می کنــد از شــهرت و اعتبــار 
اجتماعــی کــه در چشــم و دل رزمنــدگان پیــدا کــرده پاییــن 

بیاید و به این شکل تزکیه نفس کند و گنام شود.
در نهایت وقتی دومین برادرش شــهید می شــود، غم بســیار 
بزرگی به دلــش راه پیــدا می کنــد، چرا کــه او برادرانــش را به 
جبهــه آورده بــود و نهایتــًا بــرای یازدهمیــن بــار در عملیــات 
کربالی 5، تیر کالیبــر تانک به کنــار نخــاع او اصابت می کند 
و مجــروح و جانباز می شــود. »وقتــی مهتاب گم شــد« حتی 
برای مطالعه به دســت آیت اهلل خامنه ای می رســد و ایشان 
در ســال 95 تقریظــی را بــرای ایــن کتــاب می نگارنــد. متــن 

ح است: تقریظ رهبر انقالب بر این کتاب بدین شر
»بّچه های همدان؛ بّچه های صفا و عشــق و اخالص؛ مردان 
بزرگ و بی اّدعا؛ یاران حسین )علیه الّســالم(؛ یاوران دین خدا 
و آن گاه مــادران؛ مردآفرینــان شــجاع و صبــور و آن گاه فضــای 
معنوّیت و معرفت؛ دل های روشن، هّمت ها و عزم های راسخ؛ 
بصیرت ها و دیدهــای ماورائــی... این ها و بســی جویبارهای 
شــیرین و خوشــگوار دیگر از سرچشــمه  ایــن روایــت صادقانه و 
نگارش اســتادانه، کام دل مشــتاق را غرق لّذت می کند و آتش 
شوق را در آن ســرکش تر می ســازد. راوی، خود یک شهید زنده 
است. تِن به شّدت آزرده  او نتوانســته از سرزندگی و بیداری دل 
او بکاهد، و الحمدهلل رّب العالمین، نویســنده نیــز خود از خیل 
همیــن دلــدادگان و تجربه دیدگان اســت. بــر او و بر همــه  آنان 

گوارا باد فیض رضای الهی؛ انشاء اهلل.«
درباره  نــگارش ایــن کتــاب، آنچه نوشــتم کم اســت؛ لطف 
این نگارش بیش از این هاســت. مقّدمه  کتاب یک غزل به 
تمام معنی اســت. در نهایــت علی خوش لفظ در ســال 96 بر 
اثر جراحات وارده و آثار شــیمیایی دوران جنــگ، دار فانی را 

وداع گفته و به همرزمان شهیدش می پیوندد.   

خوش لفظ داســتان های پــر فراز و فــرودی از آغــاز جنــگ تحمیلــی دارد. او قبل از حــاج احمد 
متوســلیان بــه مریــوان رفــت، در حالــی کــه تنهــا 15 ســال داشــت و در جریــان عملیــات فتــح 
خرمشــهر همراه وی به عنوان نیــروی اطالعات عملیات به شناســایی جاده اهواز-خرمشــهر 

می پرداخت.
او همچنیــن در عملیات هــای دیگــری همچــون والفجــر 5، کربالی 4 و 5، مســلم بــن عقیل 
و رمضان حضــور داشــت و در نهایــت در عملیات کربــالی 5 با اصابــت تیری بــه نخاعش، به 
شــدت مجروح می شــود و تا 25 ســال بعد نیز به علــت ایــن مجروحیت در رنــج بــود و بارها در 

بیمارستان بستری شد.
شــهید خوش لفظ شــخصیتی ویژه داشــت و فردی عاطفی بــود. او خاطرات زیــادی از جنگ 
داشــت و با حدود 90 نفــر از افرادی که در هشــت ســال دفاع مقدس شــهید شــدند عهد اخوت 

بسته و در نهایت شاهد شهادت یک یک آن ها در عملیات های مختلف بوده است.
خوش لفــظ کتابی تحــت عنــوان »وقتی که مهتــاب گــم شــد« از دوران دفاع مقــدس از خود 
به یادگار گذاشــت و پیش از شــهادتش درباره نامگــذاری این کتاب گفته اســت که انتخاب 
عنوان آن بــه این اصل بر می گردد کــه آن ها در شــب های تاریک باید کار شناســایی را انجام 
می دادند که یک شــب مهتابی، شــهید علی محمــدی، یکی از دوســتانی که خیلــی به آقای 
خوش لفظ نزدیــک بود، زمانی کــه مهتاب بــاال می آید در میدان مین توســط دشــمن دیده و 
ج  شــهید می شــود و علی خوش لفظ نمی تواند پیکر وی را جلوی عراقی هــا از میدان مین خار

کند.

که سال ها  آفتابی 
بعد از جنگ 
خاموش شد



نمایندگـی  دفاتـر  فعالیت هـای  شـماره،  هـر  در  دارد  نظـر  در  مـاه«  و  »مهـر 

گفتگـوی  در  ایـن شـماره  در  نمایـد.  را معرفـی  اسـتان های مختلـف  در  ولی فقیـه 

تفصیلـی خبرنـگار »مهـر و مـاه« بـا حجـت االسـام و المسـلمین پیروزفر مسـئول 

بـه  لرسـتان  اسـتان  احمـر  هـال  جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر 

خبرهایـی  و  گزارش هـا  اسـت.  شـده  اشـاره  دفتـر  ایـن  گسـترده  فعالیت هـای 

از نشسـت مشـترک سـتاد اقامـه نمـاز و شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

احمـر، سـی و دومیـن جلسـه شـورای فرهنگـی جمعیـت هـال  جمعیـت هـال 

رضـوی،  خراسـان  اسـتان های  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفاتـر  اقدامـات  و  احمـر 

در  پیـش  سـال   ٨ کـه  کودکـی  بـا  شـهروند  گفتگـوی  اصفهـان،  و  گیـان  فـارس، 

آمبوالنـس هال احمـر بـه دنیـا آمـد و گفتگـو بـا روحانـی مشـهور فضـای مجـازی 

هسـتند. بخـش  ایـن  دیگـر  مطالـب  احمـر  هـال  داوطلـب  و 

هالل

95

کرد باید برای ترویج فرهنگ نماز برنامه ریزی 
»هالل« حاال به مدرسه می رود
باران مهربانی در دشت سیستان
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حجت االسـام والمسـلمین بهـزاد پیروزفر، کارشـناس ارشـد فقـه و مبانی حقوق 
اسـامی و دارای تحصیـات حـوزوی سـطح 3 اسـت کـه از ابتـدای سـال 13۸5 
تاکنـون در جمعیـت هـال احمـر خدمـت می کنـد. وی در ابتـدای حضـور خـود ۷ 
سـال در جمعیت هال احمر اسـتان کهکیلویه و بویر احمد و پس از آن از سـال 13۹1 تاکنون 
مسئولیت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هال احمر استان لرستان را بر عهده داشته 
است. کتاب »تبیین فقهی اعامیه حقوق بشر« از تألیفات اوست. وی در این کتاب اعامیه 
حقوق بشر را که به عنوان یک منشور و در مقام یک قانون در کشورهای دنیا از آن استفاده 
می شـود، از نظـر فقهـی و از جهـت انطبـاق بـا آیـات قـرآن و روایـات اهـل بیت)علیهم السـام( 
بررسـی کرده اسـت. این کتاب در قالب 15۰ صفحه در سـال جاری به رشـته تحریر درآمده 
اسـت. حجت االسـام والمسـلمین پیروزفـر بـا همکاری یک کارشـناس پیگیـری و هماهنگی 
در دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه و 1۰ روحانـی بـه عنوان رابط فرهنگی و امام جماعت در شـعب 
جمعیت هال احمر اسـتان لرسـتان فعالیت های فرهنگی گسـترده ای را اجرا کرده اسـت. در 

گفتگـوی مهـر و مـاه با او درباره این فعالیت ها سـخن گفته ایـم.  

     فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه
حجت االســالم و المســلمین پیروزفر در پاســخ به نخستین 
ســوال، فعالیت های دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان لرســتان را در قالــب چند برنامــه ثابت در 
حال اجرا در حوزه های کارکنــان و اعضا معرفی کرد و گفت: 
در حــوزه کارکنان و بــرای 200 نفر از کارکنــان جمعیت هالل 
احمر اســتان لرســتان در روزهای دوشــنبه هــر هفته کالس 
آموزشــی ســبک زندگــی اســالمی بــا بهره گیــری از اســاتید و 
صاحب نظــران مجــرب بــا موضوعــات اخالقی و اخــالق در 
خانواده و هــم چنین اخــالق اداری بــه صورت ثابــت برگزار 
می شــود. همچنیــن برگــزاری مراســم ســخنرانی و مداحــی 
و قرائــت زیــارت عاشــورا در پنج شــنبه هر هفتــه نیــز از دیگر 
کــه بــه صــورت ثابــت اجــرا  برنامه هــای فرهنگــی اســت 

می شود.
ع  وی برنامه هــای اجرا شــده در حــوزه اعضــا را بر اســاس نو
عضویــت آنــان در واحدهــای مختلــف جمعیــت برشــمرد و 
افزود: در حــوزه امــداد و نجات با توجــه به 18 پایــگاه ثابت 
و 8 پایگاه سیار در بحث امدادرســانی حوادث جاده ای و بر 
اســاس نیازســنجی اقداماتی صورت گرفتــه؛ حداقل ماهی 
کــز و پایگاه هــای امداد  یک مرتبــه روحانیــون در تمامی مرا
و نجات جاده ای اســتان حضــور یافته و در ایــن دیدارهای 
صمیمانه، پاســخگوی مســائل شــرعی، عقیدتــی، فقهی و 
همچنین مســائل مرتبط با امــداد و نجات هســتند که این 
مســئله موجــب برطــرف شــدن شــبهات امدادگــران شــده 

است.
کــردن فعالیت هــای  کیــد بــر نهادینــه  وی در ادامــه بــا تأ
جوانــان  حــوزه  در  کانونــی  اقدامــات  بــه  بشردوســتانه 

همدلی و همیاری 
با مردم

گفتگوی مهر و ماه با مسئول دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در جمعیت هالل احمر لرستان
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کالس هــای  برگــزاری  و  گفــت: هماهنگــی  و  کــرد  اشــاره 
بــا موضوعــات مبتالبــه در راســتای  اعتقــادی و اخالقــی 
مأموریت های جمعیت هــالل احمر و ترویــج فرهنگ ایثار، 
از خود گذشــتگی، شــجاعت، عدالت و خدمت بــه مردم در 
کانون های جوانان جمعیت هالل احمــر و اعزام روحانی به 
کانون های دانش آموزی و دانشــجویی و غنچه های هالل 
از برنامه های ثابت ویژه اعضا از ســوی دفتر نمایندگی ولی 

فقیه جمعیت هالل احمر استان لرستان است.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: آمــوزش مفاهیــم فــوق بــا 
گیــران دارند و  ع بینش، تفکــر و تحصیالتی کــه فرا ســن، نو
همچنیــن مســائل اعتقــادی مرتبــط بــا کار جمعیــت هالل 
کانون هــای  آموزشــی  جلســات  اســت.  متناســب  احمــر 
جوانــان، دانشــجویی، دانش آمــوزی و غنچه هــای هــالل 
بــا اعــزام روحانــی صــورت می گیــرد. ایــن جلســات بــه طور 

متوسط 100 نوبت در ماه برگزار می شود.
هــالل  فقیــه در جمعیــت  ولــی  نمایندگــی  دفتــر  مســئول 
حــوزه  فعالیت هــای  لرســتان در خصــوص  اســتان  احمــر 
گفــت: برگــزاری جلســات متعــدد بــا فعالیــن و  داوطلبــان 
خّیریــن و همچنیــن ترغیــب آنــان بــه انجــام فعالیت های 
خیرخواهانــه، پیگیــری امــور موقوفــات و برگــزاری جلســه 
گلریزان از جملــه فعالیت های اجرایی در بخــش داوطلبان 

است.

     فعالیت های رابطین فرهنگی در سطح شعب
حجت االســالم والمســلمین پیروزفــر بــا اشــاره بــه حضــور 
رابطــان  کــرد:  بیــان  اســتان،  شــعب  فرهنگــی  رابطــان 
فرهنگــی از طریــق مصاحبــه و بــا توجــه بــه روحیــه کار بــه 
کــه عمدتــًا  گزینــش شــده اند  خصــوص در حــوزه جوانــان 
از فعالیــن فرهنگــی شهرســتان ها هســتند. ایــن رابطــان 
مطابــق برنامه ریزی هــای انجــام شــده، عــالوه بــر برپایــی 
نماز جماعت در شعبه، یک جلســه نیز در پایگاه های امداد 
جــاده ای حضــور یافتــه و ســؤاالت امدادگــران را پاســخگو 

هستند.
وی در ادامه به گــزارش عملکرد ماهانه اشــاره کرد و گفت: 
هر هفته یک جلســه کالس آموزشــی ســبک زندگی اسالمی 
توسط رابطین فرهنگی در سطح شــعب برای پرسنل برگزار 
شــده، و با توجــه بــه اعضای جــوان جمعیــت هــالل احمر، 
این دوره آموزشــی حداقل یک جلســه در ماه برای اعضا نیز 

برگزار می شود.

     سایر فعالیت های فرهنگی در طول سال
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
بــه فعالیت هــای  گفتگــو  ایــن  ادامــه  لرســتان در  اســتان 
ســال  طــول  در  اجراشــده  ابالغــی  و  مناســبتی  ابتــکاری، 
اشــاره کرد و افزود: در مناســبت های مختلف ماننــد اعیاد، 
جشــن های ملــی و ایــام عــزاداری در ســتاد و شهرســتان ها 
برنامه های فرهنگی براســاس طراحی تقویم فرهنگی اجرا 

می شود.
وی در همین زمینه به برخی برنامه های ثابت اشــاره کرد و 

گفت: برگزاری ساالنه جشن تکلیف برای فرزندان کارکنان 
و همچنیــن تجلیــل از خانــواده شــهدا بــا اولویــت شــهدای 
امدادگر و شــهدایی کــه از خانــواده کارکنــان جمعیت هالل 
احمــر هســتند، شــهدای مدافــع حــرم، شــهدای انقــالب و 
جنگ تحمیلــی برنامه ریزی شــده کــه به صــورت ثابت در 
پایان هــر هفته ایــن برنامــه در منــازل خانــواده شــهدا اجرا 

شده و از مقام این خانواده ها تجلیل می شود.
حجت االســالم والمســلمین پیروزفر به اجــرای برنامه های 
فصلی و مناســبتی به فراخــور زمان اشــاره کــرد و ادامه داد: 
در مــاه مبارک رمضــان جلســات روزانه تفســیر آیــات قرآن، 
قرائت قــرآن، تجویــد و روان خوانی قرآن در ســتاد و شــعب 
جمعیت هالل احمر اســتان با بهره گیری از علما و مفســرین 
مدعو از قم بــرای کارکنان برگزار می شــود. در طــول اجرای 
چندســاله ایــن برنامه هــا در ایــام ماه مبــارک رمضــان، این 
مجالس با اســتقبال خوبی از ســوی همکاران روبه رو شــده 

است.
وی در همیــن زمینه بــه برنامه های دهه اول محرم اشــاره 
کــرد و گفــت: در ایــن ایــام جلســات ســخنرانی، مداحــی و 
قرائت زیارت عاشــورا برگزار و با مشــارکت کامــل همکاران، 

توزیع نذری انجام می شود.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
کید بر ضــرورت احیای امر بــه معروف  اســتان لرســتان با تأ
گفــت: همه ســاله در دهــه اول  و نهــی از منکــر در جامعــه 
محرم دوره آموزشــی امر به معروف و نهی از منکر در سطوح 
مختلف برگزار می شــود و پــس از پایان دوره بــا ارائه گواهی 

ضمن خدمت در ارزشیابی کارکنان لحاظ خواهد شد.
کارکنــان و  وی همچنیــن بــه برنامه هــای تشــویقی ویــژه 
اعضــای فعــال مشــارکت کننده در برنامه هــای فرهنگــی 
اشــاره کــرد و گفــت: براســاس ارزیابی هــای انجام شــده در 
پایــان ســال و بررســی میــزان مشــارکت کارکنــان و اعضای 
فعال در امــر به معــروف و نهــی از منکر و ســتاد اقامــه نماز و 
همچنیــن افــرادی کــه در برنامه هــای فرهنگــی همکاری 
مســتمری داشــتند، یک نفر به ســفر زیارتی عتبات عالیات 
و تعــداد زیــادی از امدادگــران بــه مشــهد مقــدس اعــزام 

می شوند.

براساس 
یابی های انجام  ارز
شده در پایان سال 

و بررسی میزان 
مشارکت کارکنان و 

اعضای فعال در امر 
به معروف و نهی از 
منکر و ستاد اقامه 

نماز و همچنین 
افرادی که در 

برنامه های فرهنگی 
همکاری مستمری 

داشتند، یک نفر به 
یارتی عتبات  سفر ز

عالیات و تعداد 
یادی از امدادگران  ز

به مشهد مقدس 
اعزام می شوند
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تشــریح  ادامــه  در  پیروزفــر  والمســلمین  حجت االســالم 
فعالیت های دفتر نمایندگی ولی فقیه در اســتان لرســتان، 
به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اشاره کرد و گفت: با 
توجه بــه برنامه ریزی های صورت گرفته در مناســبت های 
ملی و مذهبــی همچــون 22 بهمــن، نهــم ربیــع االول و... 
مســابقاتی نظیــر ایســتگاه نقاشــی، دلنوشــته، کتابخوانی 
و... برگزار می شــود که جوایز نفــرات برتــر در همایش های 

اجرا شده در طول سال اهدا خواهد شد.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان لرســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه حضــور کارکنــان در 
جلســه تفســیر قرآن آیت ا... میرعمادی عنوان کــرد: اعضا 
و کارکنان جمعیت هالل احمر هر شش ماه در جلسه تفسیر 
قرآن در دفتــر نماینده ولی فقیه در اســتان شــرکت می کنند 
که ایــن برنامه به صــورت مســتقیم از صــدا و ســیمای مرکز 

استان پخش می شود.

     برگزاری جلسات ماهانه رابطین فرهنگی شعب 
استان

حجت االســالم والمســلمین پیروزفــر در خصــوص برگزاری 
جلســات رابطیــن فرهنگــی شــعب جمعیــت هــالل احمــر 
اجــرای  و  هماهنگــی  جهــت  گفــت:  لرســتان  اســتان 
برنامه هــای همســان در ســطح شــعب، جلســات رابطیــن 
فرهنگی به صورت ماهانه برگزار می شــود. در این جلسات 
پیرامون اقامه نمــاز و همچنیــن برگزاری دوره هــای امر به 
معــروف و نهــی از منکر بــا 3 محور فلســفه و ضــرورت امر به 
معروف و نهی از منکر، احکام شــرعی امر بــه معروف و نهی 
از منکر و مباحث مرتبط با معروف و منکــرات اداری تبادل 
نظــر و راهکارهــای اجرایــی بررســی و جهــت اجــرا مصــوب 

می شود.
وی در ایــن زمینــه ادامــه داد: دوره هــای فــوق در میــان 
کارکنــان و اعضــا توســط رابطین فرهنگــی و رابطیــن امر به 
معــروف و نهــی از منکــر برگــزار شــده و در صــورت موفقیــت 

گیران، برای آن ها گواهینامه صادر می شود. فرا
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان لرســتان در پاســخ بــه ســؤال چگونگــی همــکاری و 
ارتباط مدیــران و معاونین ایــن جمعیت با دفتــر نمایندگی 
گفت: در اجرای برنامه هــای فرهنگی دفتــر نمایندگی ولی 
فقیــه همــه مدیــران و معاونیــن همــواره پیشــتیبان دفتــر 
نمایندگی ولــی فقیه بــوده و همواره یک همــکاری متقابل 
ح هــا و برنامه هــا بــه صــورت  و دوســتانه برقــرار اســت و طر
مشترک اجرا می شــود و همه حوزه ها و اعضای جمعیت به 
صورت مشــارکتی در اجرای فعالیت های جمعیت تعامل و 

همکاری بسیار باالیی دارند.
حجت االســالم والمســلمین پیروزفر در رابطــه با تخصیص 
اعتبــارات و بودجه بندی دفتــر نمایندگی اظهار داشــت: با 
توجــه بــه گســتردگی فعالیت هــای جمعیت هــالل احمر در 
کشــور و عضویت تعداد زیــادی از جوانــان در ایــن جمعیت 
و همچنیــن لــزوم حضــور امدادگــران در پایگاه هــای امداد 
جــاده ای، به طور کلــی جمعیت های هالل احمر اســتان ها 
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نیازمند ایجاد بســتر فرهنگی مناســب جهت رشــد و ارتقای 
ع نگــرش جوانان خواهد بــود، که این امــر یقینًا  بینش و نو
با بودجه و اعتبــارات موجــود جوابگــوی برنامه های حوزه 
نمایندگــی ولــی فقیــه نیســت، لــذا بــر اســاس فعالیت های 
گــر  کــه در جمعیــت هــالل احمــر وجــود دارد ا گســترده ای 
زمینه ای ایجاد شــود که بودجه ها افزایــش پیدا کند، قطعًا 

دامنه اجرای فعالیت ها بیش از پیش خواهد شد.

     برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و مشاوره 
حجت االســالم والمســلمین پیروزفــر در رابطــه بــا برگــزاری 
جلسات پرســش و پاسخ و مشــاوره گفت: جلســات پرسش 
کارکنــان و اعضــای جمعیــت در  و پاســخ و مشــاوره بــرای 
ستاد و ســطح شــعب جمعیت هالل احمر اســتان به صورت 
مســتمر برگزار می شــود که در این جلســات پیرامون ســبک 
زندگی اســالمی مباحثی ارائه شــده و به ســؤاالت، شبهات و 

ح شده، پاسخ های الزم ارائه می شود.  پرسش های مطر
وی در همین زمینــه ادامه داد: بــا توجه به این کــه رابطین 
فرهنگــی عمدتــًا از روحانیــون سرشــناس در شهرســتان ها 
انتخاب می شوند و خود دارای دفاتر مشاوره و پاسخگویی 
بــه مســایل شــرعی و اعتقــادی هســتند، اشــراف کاملــی بر 

محتوا و پاسخ ها دارند.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان لرســتان با اشــاره به حضور در برخی از این جلســات 
کید کرد: به لحاظ مشــترک  به صــورت ماهانه در شــعب، تأ
بودن برخی از پرســش ها و همچنین پاســخ های ارائه شده 
به شــبهات و مشــکالت اداری، سؤاالت، شــبهات و مسائل 
ح شده در این جلسات در سطح شعب جمع آوری شده  مطر
و در پایــان ســال به صــورت کتابچــه ای گردآوری می شــود 
ح شــده در ایــن جلســات بــه همــراه  و شــبهات مهــم مطــر

پاسخ هایشان چاپ شده و در سطح شعب توزیع می شود. 
ح  حجت االسالم والمســلمین پیروزفر در ادامه به اجرای طر
ایستگاه پاســخگویی به مســائل شــرعی در مصالهای نماز 
جمعه اشــاره کرد و گفــت: در ماه مبــارک رمضــان 12 پایگاه 
پاسخگویی به مسائل شــرعی و دو پایگاه مشاوره حقوقی و 
خانوادگی هــر هفته در تمامی مصالهای نماز جمعه اســتان 
و با بهره گیری از ظرفیت کانون های طــالب حوزه جوانان، 
کــه بــا اســتقبال  فعالیت هــای مؤثــری را انجــام داده انــد 
خوبی از ســوی مردم مواجه شــد تــا جایی که مورد تشــویق 
و تحســین ائمه جمعه شهرســتان ها و اســتان، امــام جمعه 

خرم آباد و نماینده ولی  فقیه در استان قرار گرفت.

     طرح های های ابتكاری و ابالغی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
ح هــای  گفتگــو بــه اجــرای طر اســتان لرســتان در ادامــه 
کثــر قریب به  ابتکاری در این جمعیت اشــاره کــرد و افزود: ا
ح هــای اجرایی مــا ابتکاری بــوده و ایــن در حالی  اتفــاق طر
صورت گرفته اســت که همه برنامه های ابالغــی از مرکز نیز 

به صورت کامل اجرا می شود.
ایشــان در رابطه با برپایی پایگاه فرهنگی اظهار داشــت: در 

ح ملی ایمنی و ســالمت  ایــام نــوروز و همزمان بــا اجرای طــر
ایــن  کنــار  پایگاه هــای فرهنگــی در  نــوروزی،  مســافرین 
کمپ های نــوروزی بــا حضور طــالب برپا شــده کــه در آن ها 
خدمات فرهنگی به مسافران ارائه می شود و به سؤاالتشان 
نیــز توســط روحانیــون و رابطیــن فرهنگــی پاســخ های الزم 

ارائه می شود.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: ایــن پایگاه هــا بــا رویکــرد 
موکب هــای  جــوار  در  اربعیــن  ایــام  زمــان  در  فرهنگــی 
خدمات رســان برپا شــده و تحت عنوان خیمه های نماز در 
این موکب ها که در مســیر اصلــی زائرین اربعین هســتند، با 
استقرار روحانی به صورت شبانه روزی پاسخگوی سؤاالت 

شرعی زائرین هستند.

ون استانی       فعالیت های بر
حجت االسالم والمسلمین پیروزفر در ادامه به فعالیت های 
بــرون اســتانی خــود اشــاره کوتاهــی کــرد و گفــت: جمعیت 
هالل احمر همواره کاروان های ســالمت به مناطق محروم 
در برخی استان ها همچون اســتان کهکیلویه و بویراحمد، 
مرکــزی، کرمانشــاه و... اعزام می کنــد که تالش شــده دفتر 
نمایندگی ولی فقیه در این کاروان ها حضور مســتمر داشــته 

باشد.
کیــد کــرد: در تمامــی کاروان هایــی که تحــت عنوان  وی تأ
محرومیت زدایــی و کاروان های ســالمت از معاونت درمان 
و توان بخشی اعزام می شوند، بدون استثنا روحانی و طلبه 
خواهر و طلبه برادر حضور داشــته و در مناطــق کم برخوردار 
با توجه بــه نیازمندی هــای منطقه و معضالت و مشــکالت 

موجود، بسته فرهنگی توزیع می شود.
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
اســتان لرســتان بــا اشــاره بــه حضــور در مناطــق زلزلــه زده 
کرمانشــاه گفت: در زلزله کرمانشــاه، اســتان لرســتان اولین 

جلسات پرسش 
و پاسخ و مشاوره 

برای کارکنان و 
اعضای جمعیت در 
ستاد و سطح شعب 
جمعیت هالل احمر 

استان به صورت 
مستمر برگزار می شود 
که در این جلسات 

پیرامون سبک 
زندگی اسالمی 

مباحثی ارائه شده و 
به سؤاالت، شبهات 
و پرسش های مطرح 

شده، پاسخ های 
الزم ارائه می شود
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استانی بود که در ساعات نخستین در منطقه حاضر شد که 
این مسئله موجب تحسین رئیس سازمان امداد و جمعیت 
هالل احمر مرکز شــد. اعــزام تیم هــای آواربرداری، اســکان 
و درمان اضطــراری و همچنین اســتقرار پایــگاه فرهنگی در 
منطقه در نخســتین ســاعات پــس از زلزله صــورت گرفت و 

این تیم ها در ساعات اولیه بامداد در منطقه حاضر بودند.
حجت االســالم والمســلمین پیروزفر به حضــور 10 روزه خود 
در مناطق زلزله زده اشــاره کــرد و گفت: حدود 32 روســتا در 
اختیــار جمعیــت هــالل احمــر اســتان لرســتان بــود و در این 
مدت خدمات امــدادی، فعالیت هــا و برنامه های فرهنگی 

مورد نیاز به حادثه دیدگان ارائه شد. 
کیفیت مطلوب ارائه خدمات سبب شده تا نشان شجاعت 
که هر 4ســال یک بار در جمعیت هالل احمر اعطا می شــود، 
در بیــن تمامــی حوزه هــای نمایندگــی ولی فقیــه به ایشــان 

تعلق گیرد.

     همكاری با مسئوالن استانی
مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
استان لرســتان با اشــاره به برعهده داشتن ســمت معاونت 
امــام جمعــه  و  اســتان  در  ولی فقیــه  نمایندگــی  فرهنگــی 
خرم آباد، افزود: جمعیت هــالل احمر در بیــن 70 یا 80 نهاد 
اجرایی در زمینــه فعالیت های فرهنگی به عنوان دســتگاه 
برتر شــناخته شــده و این امر قطعــًا با بهره منــدی از ظرفیت 

کانون هــای طــالب و رابطــان فرهنگــی شــعب و اهتمــام 
مدیــران و مســئوالن جمعیــت هــالل احمــر در اســتان بوده 

است.
وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: بــا توجــه بــه برنامه هــای 
مشــترک با برخی از ادارات، به خصوص سازمان تبلیغات و 
اداره اوقاف و امور خیریه و فرهنگ و ارشــاد، همواره تعامل 
باال و بسیار خوبی در اجرای برنامه های مشارکتی بین این 

ادارات و جمعیت هالل احمر برقرار است.
حجت االســالم والمســلمین پیروزفــر در رابطــه بــا برگــزاری 
افــزود:  کانون هــای دانش  آمــوزی  جلســات فرهنگــی در 
پــرورش  و  آمــوزش  بــا  احمــر  هــالل  جمعیــت  ســوی  از 
تفاهم نامــه ای منعقــد شــده کــه بــر اســاس آن در مــاه 100 
برگــزار  دانش آمــوزی  کانون هــای  در  فرهنگــی  جلســه 
می شــود. جهت زمینه ســازی حضــور روحانیون و تســهیل 
اعزام در مــدارس نیز همکاری بســیار خوبی صــورت گرفته 
اســت تا بتوان در کنار مســائل امدادی مباحــث فرهنگی را 

نیز ترویج داد.
وی در ادامــه به عقــد تفاهم نامــه ســازمان کتابخانه های 
اســتان اشــاره کرد و گفت: طبق ایــن تفاهم نامه، از ســوی 
ایــن ســازمان کتاب هایــی جهــت تجهیــز کتابخانه هــای 
جمعیت هالل احمر مرکز اســتان و شهرستان ها و همچنین 
پایگاه هــای امــداد جــاده ای در اختیــار هــالل احمــر قــرار 
می گیرد. ایــن امر موجب شــد تــا کتاب هــای روز و جدید در 

اختیار کارکنان و اعضا قرار بگیرد.

     یک طرح ابتكاری
مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
ح ابتــکاری و در  اســتان لرســتان در پایــان ایــن گفتگــو طــر
ح ابتکاری  ح کرد و گفت: این طر دست بررسی خود را مطر
در خصوص تشــکیل کانون فضال و علمای استان است که 
با دعــوت از نماینــده ولی فقیه در اســتان و همچنیــن ائمه 
جمعــه و جماعــات شهرســتان ها کــه دارای قــدرت نفــوذ و 
تأثیرگذاری در بین مردم هســتند، در حال بررســی و اجرای 

آزمایشی است.
خصــوص  در  پیروزفــر  والمســلمین  حجت االســالم 
ح گفــت: بــه جهــت  ح شــده در ایــن طــر دیدگاه هــای مطر
تأثیرپذیری و قابلیت پذیــرش جامعه از افراد با نفوذ در این 
کانون در زمان حوادث و سایر زمان ها، اعضای این کانون 
هنــگام تبلیــغ در راســتای مأموریت هــای جمعیــت هــالل 

احمر پیشگام خواهند بود.
کــه دارد  بــا ظرفیتــی  کانــون  ایــن  گفــت:  ادامــه  وی در 
بــا حضــور  اتفاقــات و همچنیــن  خصوصــًا در حــوادث و 
افرادی تحت عنوان امام جمعه شهرســتان ها و همچنین 
نماینــده ولی فقیه در اســتان بــه راحتی خواهد توانســت در 
برنامه هــای فرهنگــی و ارتبــاط بــا مــردم در زمینــه اصول و 
اهداف جمعیــت هالل احمــر مؤثر باشــد. الزم به ذکر اســت 
ح فــوق آمــاده اســت و بــه عنــوان اســتان آزمایشــی  که طــر
در لرســتان و در صــورت حصــول نتیجــه مطلــوب در ســایر 

استان ها اجرا خواهد شد.   

از سوی جمعیت 
هالل احمر با 

آموزش و پرورش 
تفاهم نامه ای 

منعقد شده که بر 
اساس آن در ماه 

100 جلسه فرهنگی 
در کانون های 

دانش آموزی برگزار 
می شود. جهت 

زمینه سازی حضور 
روحانیون و تسهیل 

اعزام در مدارس 
نیز همکاری بسیار 

خوبی صورت 
گرفته است
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سـی و دومیـن جلسـه شـورای فرهنگـی جمعیـت هال احمـر، با حضـور نماینده 
رهبـر معظـم انقـاب در هـال احمـر برگزار شـد.  

کــرد: در برخــی از فعالیت هــای  بــاور قلبــی خاطرنشــان 
صورت گرفتــه در جمعیــت هــالل احمــر، عــدم هماهنگی 
مشــهود اســت که باید برای رفع فــوری آن، اقدامات الزم 
به منظــور جلوگیری از تکــرار فعالیت های بــدون برنامه و 

هدف صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر در بخش بعدی سخنان 
خود با تبیین سیاســت ها و اســتفاده های الزم از ابزارهای 
ارتباطــی روز به منظــور گســترش و تعمیق فرهنــگ دینی 
گــر روزنامه هــا، ســایت ها و  کــرد: ا و اعتقــادی، تصریــح 
فضاهــای مجــازی و همچنیــن رســانه ملــی می توانند در 
تحقــق این مهــم کمــک کنند، ایــن وظیفــه متولیــان امر 
در جمعیــت هالل احمر اســت که بــا برنامه ریــزی و دوری 
از عــدم هماهنگی، چنین بســترهایی را برای نشــر بیشــتر 

فعالیت های فرهنگی این نهاد خیریه فراهم کنند.
شــناخت ظرفیت هــای موجــود و بهره گیــری از آن هــا در 
جهت رســیدن به اهــداف هالل احمــر از مباحــث دیگری 
بود که حجت االسالم والمســلمین معزی به آن اشاره کرد 
و افــزود: شــورای فرهنگــی هــالل احمر نیــز یکــی از همین 
ظرفیت هاســت کــه بایــد مســئوالن بــا برخــورد مســئوالنه 
از ایــن بســتر مناســب به منظــور رشــد و گســترش مفاهیم 
ارزشــمند دینی و معنوی که یقینًا آرامــش روحی به دنبال 

دارد، استفاده کنند.
رئیس شــورای فرهنگــی جمعیــت هــالل احمــر، در پایان 
گرفتــه در خصــوص  بــا اشــاره بــه فعالیت هــای صــورت 
راه انــدازی و تقویــت کانون هــای طــالب هــالل احمــر در 
سراســر کشــور تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت حضور 150 
هزار روحانی در ســطح کشــور می تواند زمینه ساز شناخت 
صحیــح و دقیــق جامعــه بــا اهــداف انسان دوســتانه و 

خیرخواهانه هالل احمر شود.
حجت االسالم والمســلمین معزی در جمع بندی سخنان 
کید بر نقش ارزشــمند کانون هــای طالب هالل  خود، با تأ
احمــر در حوزه هــای علمیــه، خواســتار برگــزاری جلســه 
مشــترک حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه و ســازمان جوانــان 
جمعیــت هــالل احمــر بــه منظــور رفــع مشــکالت و موانــع 
موجــود و همچنین تســریع روند اجــرای شــکل گیری این 

کانون ها شد.
یاســر احمدونــد، دبیــر شــورای فرهنگــی جمعیــت هــالل 
احمــر نیــز در این جلســه بــا تبیین نحــوه شــکل گیری این 
کنــون در جمعیــت هــالل احمــر، بــه  شــورا از ســال 86 تا
برگــزاری بیــش از 500 جلســه شــورای فرهنگی در سراســر 
کنون خبــر داد و  کشــور از ابتــدای شــکل گیری این شــورا تا
افزود: مطابق اساســنامه جمعیت هالل احمر و همچنین 
نظام نامه حــوزه نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر که از 
ســوی دفتــر مقــام معظم رهبــری بــه منظــور اجرا بــه این 
نهــاد بــه عنــوان ســند باالدســتی ابــالغ شــده اســت، ایــن 
شــورا مســئولیت نظــارت و سیاســت گذاری فعالیت هــای 

فرهنگی هالل احمر را برعهده دارد.
در این جلســه نحوه بررســی آیین نامه کانون های طالب 

به تصویب رسید.   

بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر، 
حجت االسالم والمسلمین معزی در این جلسه در ابتدای ســخنان خود هدف از برگزاری 
شــورای فرهنگی جمعیت هالل احمر را همدلی، هماهنگی و تعیین خط مشــی های الزم 
کنون بر  برای اجــرای فعالیت های فرهنگی دانســت و گفــت: این شــورا از ســال 1386 تا
اســاس مســتندات موجود در جمعیت هالل احمــر برگزار می شــود و از همیــن رو مدیران و 
مسئوالن عضو این شورا باید با توجه به  اسناد باالدستی در خصوص حضور مؤثر و کارآمد 

در این شورا اهتمام داشته باشند.
نماینــده ولی فقیــه در هالل احمــر، با تشــریح جایــگاه و نقش شــورای فرهنگــی جمعیت 
هالل احمر تصریح کرد: اســاس تشــکیل این شــورا، نظارت بر کلیه مباحث فرهنگی این 
نهاد مردمی اســت و البته بنا نیســت در این شــورا کلیه فعالیت هــای فرهنگی بخش ها و 
ع هالل احمر به تصویب رسیده و سپس اجرایی شــود، بلکه این شورا  ســازمان های متبو

وظیفه بررسی و نظارت بر فعالیت های فرهنگی را بر عهده دارد.
کیــد بــر مؤثــر بــودن امــور اجرایــی در صــورت وجــود برنامــه و اعتقاد و  وی در ادامــه بــا تأ

شورای فرهنگی
 وظیفه نظارت و هدایت 
امور فرهنگی را بر عهده دارد

نماینده ولی فقیه در هالل احمر تأکید کرد:
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نمایندگـی ولـی فقیه در جمعیت هال احمر اسـتان خراسـان رضـوی در برگزاری 
طرح همسـفران خورشـید 5 موفق و سـر بلند بودند.  

برنامه های دیگر اشــاره کرد و بیان داشت: دومین اقدامی 
که دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
خراســان رضــوی در نظــر دارد، برنامه ریــزی بــرای هفتــه 

وحدت است.
اســدی ادامه داد: با توجه به ضرورت و اهمیت تبیین آثار 
و بــرکات وحــدت در پیــروزی انقــالب اســالمی و به ویژه در 
آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، نسبت 
بــه افزایش بینــش و بصیــرت انقالبــی اعضا و همــکاران و 
ح  خنثی سازی اهداف دشمنان و بدخواهان انقالب در طر

مسائل اختالفی بین مذاهب اسالمی اقدام می شود.
ح برجســته دفتــر نمایندگی ولــی فقیه  وی به ســومین طــر
اشــاره کرد و گفت: در راســتای اجــرای تفاهم نامــه منعقد 
بــا ســتاد اقامــه نمــاز کل کشــور، در روزهــای 24 و 25 آبان 
ماه در اردوگاه کشــوری باغ رود نیشــابور، اردوی یاران نماز 

برگزار شد.
ح بــا  اســدی در توضیــح ایــن اردو بیــان داشــت: ایــن طــر
اهداف تعیین شــده برای حــدود 60 نفر از همــکاران فعال 
مدیریــت اجرایــی نمــاز کــه در حقیقــت ســفره داران نمــاز 

بودند برگزار شد. این اردو فرهنگی و آموزشی بود.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان خراســان رضوی اظهار داشــت: این اردو بــا حضور 
حجت االســالم والمســلمین امــرا... ســبحانی نیا، رئیــس 
ســتاد اقامه نماز خراســان رضوی برگزار شــد کــه دو کارگاه 

ویژه با عنوان شیوه های جذب به نماز داشت.
بــه گــزارش روابــط عمومی هــالل احمــر خراســان رضوی، 
رئیس ســتاد اقامه نماز خراســان رضوی در این همایش با 
ابراز رضایت از عملکرد هالل احمر اســتان در زمینه توسعه 
و ترویــج فرهنــگ نمــاز، خواســتار تدویــن مســائل مبتالبه 
دیــن وکاربردی عمومــی بــرای مواقع بحران هــا و حوادث 

شد.
کید کرد:  حجت االسالم والمسلمین امرا... ســبحانی نیا تأ
گاهــی عمومــی از مســائل کاربردی دینــی در هنــگام بروز  آ
حوادث و بحران ها پایین اســت و می بایســت پیــش از هر 

حادثه ای اطالع رسانی الزم صورت پذیرد.
وی افــزود: مــوارد آرامش بخش بــرای مــردم در بحران ها 
را باید مشــخص کــرد و بــا بســته های آموزشــی و فرهنگی 
امــدادی، آمادگــی الزم را در همــه عرصه هــا بــرای چنیــن 

مواقعی ایجاد کرد.
رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز خراســان رضــوی خاطرنشــان 
کرد:گاهی اوقات با یک حادثه و سانحه، شیطان در ذهن 
و دل برخــی حادثه دیــدگان، تخــم تردید و شــک و شــبهه 
ایجاد می کند که پاســخ گویی بــه این ســئواالت هم نوعی 

کمک و مددرسانی است.
وی همچنین در خاتمــه این همایش با اهــدای لوح های 
تقدیــر ویــژه ای خطــاب بــه دکتــر ســید مجتبــی احمدی، 
اســدا.. والمســلمین  حجت االاســالم  نیــز  و  مدیرعامــل، 

اســدی، مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در هــالل احمر 
خراســان رضوی، از اهتمــام در راه اقامه و توســعه فرهنگ 

نماز تقدیر کرد.    

حجت االســالم والمســلمین جنــاب آقای اســدا...  اســدی، مســئول دفتــر نمایندگــی ولی 
فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان خراســان رضوی، با اشــاره بــه اقدامات ایــن دفتر در 
ح همســفران خورشــید 5 اشــاره کــرد و گفــت: در حقیقت 5 ســال از  آبان ماه بــه اجرای طر
خدمت رســانی به زائران پیاده حضرت رضا)ع( در ایام شــهادت ایشان می گذرد. جمعیت 
هــالل احمــر اســتان، بــا برنامه ریزی هــای از پیش تعیین شــده بــا حــوزه امــداد و نجات و 
با مشــارکت 16 اســتان دیگر، در مســیرهای منتهی به حــرم مطهر رضوی در ایام شــهادت 

ایشان، به ارائه خدماتی چون ماساژ درمانی پرداختند. 
در این راستا علیرضا رشیدیان، استاندار خراســان رضوی، با اهدای لوح تقدیر ویژه ای، از 
خدمات جمعیت هالل احمر اســتان در ایام اربعین حســینی و به پاس میزبانــی از زائرین و 

سوگواران بارگاه منور رضوی در دهه پایانی ماه صفر قدردانی کرد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر اســتان خراســان رضــوی به 

خدمت به زائران در 
طرح همسفران خورشید

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی:
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نماینـده ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر در مراسـم جشـن میـاد پیامبـر 
اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( در سالن اجتماعات معاونت توانبخشی، 
و  رشـد  اساسـی  عوامـل  تشـریح  بـه  آسـمانی،  میـاد  دو  ایـن  تبریـک  بـا 
گسـترش دیـن اسـام در مـدت 23 سـال پرداخـت و گفـت: وجـود پیامبـر اکـرم )ص( بـا 
اخاق حسـنه و نیکو زمینه سـاز نفوذ این دین آسـمانی در قومی شـد که تاریخ شـاهد 

جنگ هـای دراز مـدت آنـان پیرامـون موضوعـات بـی ارزش و بی اهمیـت بـود.  

و مقاومــت، ســخاوت، جــود و دلســوزی بــرای امــت 
خویش است.

حجــت االســالم و المســلمین معــزی افــزود: حضرت 
محمــد)ص( بــا پرهیــز از عیــب جویــی، ســرزنش و 
مذمت دیگران همواره در صدد رفع مشکالت و موانع 
کنــون در عالم  موجــود در زندگی بشــری بود و البتــه ا
ملکوت نیز از جنایات پیش آمده برای جامعه بشری 

رنج می برد.
وی در تکمیــل ایــن بخــش از ســخنان خود با اشــاره 
ع پیوســته در یمــن و دیگــر نقاط  بــه جنایات بــه وقــو
جهان با نام اســالم، جهل، فقــر و گرســنگی در برخی 
از کشورهای اسالمی در حالی که دارنده منابع عظیم 
ثروت و انرژی هستند و همچنین عقب ماندگی آنان 
از علــم روز تصریــح کــرد: این گونــه حرکت هــای غیــر 
انســانی و غیــر دینــی همــواره روح خاتــم پیامبــران را 

آزرده می سازد.
نماینده ولــی فقیــه در جمعیت هالل احمر ســپس به 
کــرم )ص( اشــاره کــرد و افزود:  روحیــه رأفــت پیامبر ا
الگوپذیــری از شــخصیت خطیــر و بی نظیــر و ســیره  
زندگی ایشــان و اهل بیت )علیهم السالم( بیش از هر 

زمان دیگر در جامعه کنونی احساس می شود.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در پایــان، ایجاد 
وحــدت و برابــری در جوامــع اســالمی، ترویــج روحیه 
بشر دوســتی و انســانیت، بخشش و ســخاوتمندی و 
همچنین شناخت مشــکالت مردم و تالش برای رفع 
آن ها را از مهم ترین مســائلی برشــمرد کــه هالل احمر 
کــرم)ص(، در تحقــق آن ها  باید بــه تأســی از پیامبر ا

اهتمام ورزد.   

به گزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر، 
حجــت االســالم و المســلمین معــزی در همیــن زمینــه ادامــه داد: رفتارهــای انســان 

دوستانه و خداپسندانه پیامبر خاتم )ص( نیاز امروز جامعه بشری است.
وی بــا تا|کیــد بر نقــش بی بدیــل حضــرت خدیجه برای رشــد و گســترش اســالم در 
تنگناهای پیــش روی مســلمانان همچــون ســال های تحریــم پیامبر و مســلمانان 
و جنگ هــای پــس از هجــرت بــه مدینه خاطــر نشــان کــرد: خداونــد متعــال از میان 
جامعه، فردی را به پیامبری و هدایت بشــر انتخــاب کرد که الگــوی حقیقی در صبر 

 رفتارهای 
انسان دوستانه پیامبر
 نیاز امروز جامعه بشری است

نماینده ولی فقیه در هالل احمر تاکید کرد
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مسـئول دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر اسـتان فـارس، از 
آمادگـی ایـن اسـتان بـرای میزبانـی مرحلـه اسـتانی مسـابقات المپیـاد ورزشـی 

کشـور خبـر داد.  

قاســمی با بیان این که کمیته فرهنگی در دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان فارس تشــکیل 
اســتانی  مرحلــه  در  فــارس  اســتان  گفــت:  اســت،  شــده 
مســابقات المپیاد ورزشــی کشــوری، میزبان هفت استان 
همجــوار خواهــد بــود و در ایــن رابطــه بــا توجــه بــه حضور 
ع برگــزاری نمــاز  300 نفــر از اســتان های مجــاور در موضــو
جماعت و همچنین زیارت حضرت شــاچراغ)ع(، حضرت 
سید عالءالدین حســین)ع(، اجرای جشــن میالد حضرت 
رســول گرامی اســالم)ص( و امام جعفــر صــادق)ع( تدابیر 

الزم اتخاذ شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان فارس ادامه داد: برنامــه دیگر این دفتــر، تدوین و 
ح »بصیرت افزایی دینــی« برای پرســنل، اعضا و  ارائه طــر

امدادگران 26 شعبه جمعیت هالل احمر استان است.
ح که بــه معاونت فرهنگی  وی بیان داشــت: طبق این طر
و آموزشــی نمایندگــی ولــی فقیــه پیشــنهاد شــده اســت، 
در صــورت اعــالم موافقــت، به صــورت ماهانــه دو جلســه 
بصیرت افزایــی بــا حضــور افــراد جامعــه هــدف و اســتفاده 
از روحانیــون توانــای شهرســتان ها برگــزار خواهد شــد و در 
ع آسیب شناســی شــده بحــث می شــود  موضوعــات متنــو
ع نیز  کــه در مناســبت های ملی یــا مذهبــی در ایــن موضــو

مطالب الزم بیان خواهد شد.
کــه  قاســمی بــا بیــان این کــه نزدیــک بــه دو ســال اســت 
در اســتان فــارس فعالیت هــای فرهنگــی روحانیــون در 
پایگاه هــای امداد و نجــات جاده ای اجرا می شــود، گفت: 
دفتر نمایندگی با بهره گیری از امام جماعات شــعب، طبق 
برنامــه ای مدون بــه پایگاه هــای امداد جاده ای سرکشــی 
کــرده و ضمــن ارائــه مطالــب تبلیغی، جلســات مشــاوره در 

موضوعات مختلف مورد نیاز امدادگران اجرا می شود.
قاسمی در خصوص اجرای مراســم ملی و مذهبی  توضیح 
داد: در ایــن بــاب نیــز مراســم مختلفی برگزار شــده اســت؛ 
از جملــه برگــزاری مراســم زیــارت عاشــورا و ســخنرانی و 
روضه خوانــی و عــزاداری در تمــام مناســبت های عزداری 
ایــام محــرم و صفــر و خصوصــًا ایــام رحلت حضرت رســول 
خــدا)ص(، شــهادت امــام حســن مجتبــی)ع(، اربعیــن 
 2 ایــن  پنجشــنبه های  کلیــه  همچنیــن  و  حســینی)ع( 
مــاه کــه در پایــان مراســم صبحانــه تبرکــی توســط بانیان 

خّیر)پرسنل محترم ( تهیه و توزیع شده است.
کــرد: همچنیــن اعضــا در مراســم راهپیمایــی  کیــد  وی تأ
روز 13 آبــان کــه بــه همــراه جمعــی از مدیــران و کارمندان 

جمعیت صورت پذیرفت شرکت کردند.
مســئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان فارس در خصوص  موریت های انجام شــده اظهار 
داشــت: در اولین روز آبان ماه جهت بازدیــد از موکب هایی 
که جهت پذیرایی از زوار اربعین حســینی بر پا شده بود، در 
شهرســتان نورآباد ممســنی حاضر شــدم و همچنین در دو 
روز پایانــی همین ماه نیز جهت شــرکت در جلســه شــورای 
مدیران جمعیت استان و دوره توان افزایی که به میزبانی 

شهرستان مرودشت اجرا شد، حضور یافتم.   

جواد قاســمی، مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر اســتان فارس، 
بیــان داشــت: در آبــان مــاه ســال جــاری بــا عنایــت مولــی و ســرورمان حضــرت صاحــب 

الزمان)عج( توفیق خدمت گزاری در موضوعات مختلفی نصیب ما شد.
وی با اشــاره بــه اجــرای مســابقه کتابخوانی بــا عنــوان »کتابخانه بهشــتی«، گفــت: این 
مســابقه در دو مرحله اســتانی و کشــوری با همکاری ســتاد اقامه نماز اســتان فارس برگزار 
شــد که گروه هدف آن، کلیه پرســنل و خانواده های ایشــان به همراه اعضــای داوطلب و 
امدادگران پایگاه های جاده ای بودند. این مســابقات در 2 مرحلــه به صورت آنالین برای 
کز وابســته و 26 شــعبه و 22 پایگاه امداد جاده ای برگزار و به نفرات  مرکز اســتان و کلیه مرا

برگزیده جوایزی اهدا شد.

آمادگی استان فارس برای 
میزبانی مرحله استانی مسابقات 

کشور المپیاد ورزشی 

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمر استان فارس مطرح کرد:
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گیـان، گزارشـی از  دفتـر نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال احمـر اسـتان 
کـرد.   اقدامـات خـود در مـاه گذشـته ارائـه 

معاونت هــای ســتادی، به ویژه جوانــان با دفتــر نمایندگی 
ولــی فقیــه در حــوزه بــزرگ امیرالمؤمنیــن)ع( اســتان قابل 
تقدیــر اســت. همچنیــن بازدیــد از طالب و تشــکیل جلســه 
بــا مدیریــت محتــرم حــوزه علمیــه اســتان جهــت انعقــاد 
کــه  تفاهم نامــه بــرای نیــل بــه اهــداف و سیاســت هایی 
نماینده معظم ولــی فقیه در جمعیت هــالل احمر، حضرت 

آیت اهلل معزی دستور فرموده بودند، صورت گرفت.
مســئول دفتر نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمر 
کبــر، بازدید  اســتان گیــالن گفــت: تشــکیل هیئــت علــی ا
کنــار  از پایگاه هــای امــداد و نجــات جــاده ای، حضــور در 
امدادگــران و نجاتگــران در حادثــه ســیل اخیــر اســتان، 
نشســت های صمیمانــه بــا آنــان و شــنیدن مشــکالت و 
کاســتی های آنــان و تــالش در جهــت رفــع ایــن کمبودها، 
یکی از رســالت های مهم دفتر نماینده ولی فقیه بود که با 

تالش ها و پیگیری های مدیر عامل در حال انجام است. 
ح کاروان سالمت  وی اظهار داشــت: حضور و همراهی با طر
کم برخــوردار، ویزیــت  معاونــت داوطلبــان در روســتاهای 
رایگان بیماران و اهدای لــوازم التحریر و ســایر مایحتاج به 
دانش آمــوزان بی بضاعــت و همراهی بــا جوانــان اردوهای 
فصــل رویــش، از دیگــر اقدامــات جدی بنــده در ایــن مدت 

کوتاه بوده است. 
کیــد کرد: حضــور دکتــر پیوندی، رئیــس محترم  چهری تأ
جمعیــت هــالل احمــر، جهــت افتتــاح پروژه هــای جدید و 
پیگیــری موضوعــات مطروحــه در جلســه شــورای اداری 
از دیگــر برنامه هــای جمعیــت هــالل احمر اســتان گیالن و 
حضور بنده به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 
کنار مدیــر عامل محترم و ســایر معاونین و همــکاران بوده 

است. 
کنون که در آســتانه چهلمین  وی افــزود: در پایان عرایضم ا
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی ایران هستیم، 
ســالمتی و توفیقات روزافــزون رهبر معظم انقالب اســالمی 
ایران حضرت آیت ا... العظمی امام خامنــه ای عزیز و همه 
دلســوزان و خادمین و دعــا و همراهی شــما را بدرقه راهمان 
بــرای رســیدن بــه اهــداف متعالــی نظــام مقدس مســئلت 

داریم.    

حجت االســالم والمســلمین امیــر چهری در خصــوص فعالیــت دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان گیالن اظهار داشــت: اینجانب از نیمه دوم سال 1397 به عنوان 
مســئول دفتر نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر اســتان گیــالن کارم را آغــاز کردم. 
از همان ابتدا بــا اتحــاد و همدلی که بیــن مدیر عامــل محترم جمعیــت هالل احمر اســتان و 
همه کارکنان وجود داشــت، با برگزاری جلسات منظم شــورای فرهنگی، ستاد احیای امر به 

معروف و نهی از منکر و شورای اقامه نماز تشکیل شد. 
وی با اشــاره به برنامه های ارائه شــده در این مدت، گفــت: ماحصل برگزاری این جلســات، 
برگزاری مراسم زیارت عاشورا به صورت هفتگی و توسل به آن حضرت است که این مراسم با 
بانی شــدن دوره ای هر کدام از همکاران، همراه با اطعام و احسان به صرف صبحانه در یک 
فضای دوســتانه و صمیمی و بدون این که ریالی از وجوهات جمعیت هزینه شود برگزار شد و 

همچنان استمرار دارد.
مســئول دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان گیالن بیان داشت: با تشکیل 
دومین جلسه شورای فرهنگی، موضوع مهم دیگری که در دستور کار ما قرار گرفته، برگزاری 
دومیــن یــادواره شــهدای امدادگر هــالل احمــر جمعیت هــالل احمر اســتان گیالن اســت که 

ان شاء اهلل در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. 
چهری ادامه داد: دفتر نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان گیالن نیز طبق تقویم 
فرهنگی، مراسم فرهنگی - مذهبی را در دستور کار خود قرار داده است. در این بین نشست 
فصلی با امامان جماعــت ترتیب داده شــد و از آنان برای حضورشــان تقدیر به عمــل آمد و بر 

کید شد. حضور بیشتر و مؤثرتر آنان در معاونت ها و شعبی که در آن اقامه نماز می کنند، تأ
وی با اشــاره به ســایر برنامه هــای فرهنگی این دفتــر گفت: همراهــی و حضور مدیــر عامل و 

بازدید از سیل زدگان استان تا 
برگزاری اردوهای فصل رویش

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر 
استان گیالن، گزارش داد:
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بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیـت هـال 
احمر، حجت االسـام والمسـلمین معزی در نشسـت مشـترک سـتاد اقامه نماز 
و شـورای امـر بـه معـروف و نهـی از منکر جمعیت هـال احمر، در ابتدای سـخنان 
خـود، مسـئله نمـاز و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را از موضوعـات اساسـی و مهـم دیـن 
دانست و گفت: نماز زمینه ساز دور کردن انسان ها از بدی ها و زشتی هاست و باید در اقامه 

ایـن فریضـه الهـی تـاش مضاعـف صـورت گیـرد.  

روایــات معصومیــن علیهم الســالم، امــر به معــروف و نهی 
از منکر را راه پیامبران و شــیوه انســان های صالح دانســت 
گفــت: امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر فریضــه بســیار  و 
بزرگی اســت که در پرتو آن دیگــر فرائض دینــی و الهی برپا 

می شود.
کید بــر این که ایمنی جامعه به ســبب وجود امر به  وی با تأ
کی در اجتماع  معروف و نهی از منکر اســت، افزود: وجود پا

نیز از دیگر برکات آن است.
و  دیــن  اســتواری  معــزی،  والمســلمین  حجت االســالم 
حکومت دینی را در گرو این فریضه دینی دانست و اضافه 
کرد: امر بــه معروف و نهــی از منکــر نه تنها در اصــول دین، 
بلکه بایــد در اعتقــادات، اخالقیات و رفتارهــای اجتماعی 
و البته با شــیوه های صحیح و اساســی صــورت پذیرد و به 

کار رود.
نماینده رهبــر معظم انقــالب در جمع بندی ســخنان خود 
کیــد بــر داشــتن برنامــه ای مــدون، منســجم و جامع  بــا تأ
بــه منظور تقویــت و ترویج ایــن دو فریضه الهی در ســطوح 
مختلف جمعیت هالل احمر، خاطر نشــان کرد: البته باید 
در نظر داشت مجریان امر به معروف و نهی از منکر نیز باید 
گاه  با معارف دیــن، اصول، روش ها و خط مشــی های آن آ
بوده و در شــیوه و روش پیاده کــردن این فریضــه الهی نیز 

دقت الزم را داشته باشند.
در ادامه این نشســت، اعضای شــورای اقامه نماز و ســتاد 
امر به معــروف و نهی از منکــر جمعیت هالل احمــر به ارائه 
نقطه نظــرات و پشــنهادات خــود در زمینــه برپایــی هرچه 
بهتــر و بــا شــکوه تر نمــاز اول وقــت و همچنیــن تقویــت و 
ترویــج اجرای امر بــه معروف و نهــی از منکر در هــالل احمر 

پرداختند.   

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر، با تبیین ابعاد مختلــف فردی و اجتماعی نماز، 
تقرب به پــروردگار متعال را از اصلی ترین اهــداف انجام این عمل دینی دانســت و تصریح 
گر بخواهیم در جهان کنونی منادی اســالم باقی بمانیم، باید به یاد داشــته باشــیم  کرد: ا

کیزگی و طهارت انسان ها و جامعه تجلی پیدا می کند. کی، پا که این مهم در پا
حجت االســالم والمســلمین معزی ســپس با اشــاره بــه این نکتــه که دیــن تنها بــه منظور 
ایجاد ارتباط با خدا نیســت و بلکه مســیری صحیــح برای ایجــاد ارتباط با مخلــوق نیز به 
کیدات دین که این مســئله اساســی را  شــمار می آید، خاطرنشــان کرد: یکی از آموزه ها و تأ
شاهد است، توصیه به پرداخت زکات و دســتگیری از نیازمندان است که در کالم الهی نیز 

پس از سفارش به اقامه نماز مورد اشاره قرار می گیرد.
نماینــده ولــی فقیــه در جمعیت هــالل احمــر، در بخــش بعدی ســخنان خــود با اشــاره به 

باید برای ترویج فرهنگ 
کرد نماز برنامه ریزی 

نماینده ولی فقیه در هالل احمر:
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ثابتــی،  محســن  والمســلمین  حجت االســالم 
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیت 
هالل احمر اســتان همدان، با اشــاره به اقدامات 
این دفتر در آبان مــاه اظهار داشــت: امور جوانان 
با همــکاری دفتــر نمایندگی ولی فقیــه، کارگاهی 
بــا عنــوان عبرت هــای عاشــورا و قیــام امــام  را 
حســین)ع( برگزار کــرد. مخاطــب ایــن کارگاه در 
واقع اعضای جــوان جمعیت هالل احمر اســتان 

همدان بود.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کارگاهــی دیگــر بــرای 
گفــت: شــعبه خدابنــده بــا همــکاری  نوجوانــان 
دفتر نمایندگــی ولی فقیه، بــرای اعضای نونهال 
جمعیت هــالل احمر کارگاهــی در نظر داشــت، در 
این کارگاه که با عنوان کارگاه امام شناســی برگزار 
شــده بــود، در خصــوص راه و روش امام شناســی 

سخنرانی شد.
کید بــر اهمیــت زیــارت عاشــورا، بیان  ثابتــی بــا تأ
داشــت: در مــاه گذشــته برگــزاری مراســم زیــارت 
امــام  اربعیــن  در  مداحــی  و  ســخنرانی  عاشــورا 
حســین)ع( از ســوی دفتر نمایندگی ولــی فقیه در 

جمعیت هالل احمر اســتان همدان در دســتور کار 
قــرار گرفته بــود کــه این مراســم بــرای همــکاران 

اداری مرکز استان همدان انجام شده است.
کارگاه امــر بــه معــروف  ثابتــی همچنیــن افــزود: 
دیگــر  از  محیطــی  تبلیغــات  و  منکــر  از  نهــی  و 
برنامه های این دفتــر نمایندگی بود که همکاران 

اداری مرکز استان، مخاطب این کارگاه بودند.
کــرد: برگــزاری نشســت تخصصــی  وی عنــوان 
معــارف قــرآن بــا رویکــرد امامــت و قــرآن از دیگــر 
برنامه هــای ایــن دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
مــاه  در  همــدان  اســتان  احمــر  هــالل  جمعیــت 
گذشــته اســت. ایــن برنامــه بــا حضــور همــکاران 
اداری مرکز اســتان برگــزار شــد و برکاتی بــه همراه 

داشت.
وی ادامــه داد: دفتــر نمایندگــی ولی فقیه شــعبه 
شهرســتان زنجان، بــا همــکاری دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه اســتان همدان، در ماه گذشــته مراســم 
عــزاداری و مداحــی و ســخنرانی و احســان شــام 
حضــرت  رحمــت  ســالروز  در  همــکاران  توســط 
رســول)ص( و امــام حســن)ع( و امــام رضــا)ع( 

را در کارنامــه کاری خــود دارنــد. در ایــن مراســم 
کثــری همــکاران و داوطلبــان  شــاهد حضــور حدا

وامدادگران بوده ایم.
کثــری همــکاران و  گفــت: بــا حضــور حدا ثابتــی 
داوطلبــان وامدادگــران، بــا همــکاری همــکاران 
اداری و دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســالروز 
رحلت نبــی مکــرم)ص( و شــهادت امام حســن و 
امام رضا)علیهما السالم( مراســم زیارت عاشورا و 

احسان نذر حلیم توسط همکاران برگزار شد.
مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در جمعیــت 
داشــت:  اظهــار  همــدان  اســتان  احمــر  هــالل 
نشســت تخصصی گفتمــان دینی با رویکــرد امام 
حسین)ع( و احیای دین در شــورای فرهنگی نیز 
برگزار شــد که اعضای شــورای فرهنگی استان در 

این نشست حضور داشتند.
وی گفت: نشســت تخصصــی مهدویت و پســت 
مدرنیســم از ســوی دفتــر نمایندگــی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر اســتان همدان برگزار شــد که 
مخاطــب این نشســت اعضای شــورای معاونین 

استان بودند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان آذربایجان 
شرقی، با حضور در منزل امدادگر شهید ولی صبری باروقی، از رشادت های 

شهدای امدادگر تجلیل به عمل آورد. 
به گزارش روابــط عمومی جمعیــت هالل احمر اســتان آذربایجان شــرقی، 
در این دیــدار حجت االســالم والمســلمین محمد علــی احمدیان، مســئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اســتان آذربایجان شرقی، 
با تجلیل از شــهدای 8 ســال دفاع مقدس و با اشــاره به جایگاه رفیع شــهدا 
در نزد پــروردگار متعال گفت: امروز امنیت و آرامش کشــور مــا مدیون خون 
ک و مطهر شهدای انقالب و شــهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم  پا
اســت که باید همواره یــاد و خاطره آن ها در جامعه زنده نگه داشــته شــود و 

کاری آن ها به نسل های آینده منتقل شود.  درس فدا
وی با اشــاره به حملــه غرورآفرین ســپاه پاســداران بــه مقر تروریســت های 
حمله خونیــن اهواز افزود: فرزندان رشــید انقــالب و همرزمان شــهدا، امروز 
در ادامــه راه شــهدا، به رهبــری ولی امر مســلمین جهــان، امــام خامنه ای، 
با اقتدار تمــام در برابر تروریســت ها ایســتاده و هیچ گونه تعرض بــه مردم و 
امنیت مردم را بــر نتافته و تروریســت ها را بــا جوابی پشــیمان کننده مواجه 

خواهند ساخت.
شــهید امدادگــر ولــی صبــری باروقــی، در آبان مــاه ســال 1362 در عملیات 
والفجــر 4 در منطقــه پنجوین در 22 ســالگی به درجــه رفیع شــهادت نائل 

آمده است. 

برگزاری نشست تخصصی معارف قرآن

عیادت از خانواده امدادگر شهید در تبریز

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان همدان اعالم کرد:

جواد فعال، جانشــین مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیه در 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان، با اشاره به برنامه های 
ایــن دفتــر در آبــان مــاه اظهــار داشــت: روز دوشــنبه 22 آبان 
مــاه، تعــداد 40 نفر از پرســنل ســتاد مرکــزی جمعیت اســتان 
در مراســم پرســمان این دفتر نمایندگی که با حضور حضرت 

آیت اهلل مهدوی برگزار شد شرکت کردند.
وی ادامــه داد: در ایــن مراســم کــه به وســیله صدای اســتان 
ضبــط و در اردیــوی اســتان پخــش شــد، حاضرین ســؤاالت 
تربیتی، مذهبــی و اجتماعی خــود را پرســیدند و جواب های 

خود را دریافت کردند.
جانشین مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل 
احمــر اســتان اصفهــان بیــان داشــت: همچنیــن ایــن دفتــر 
نمایندگی بــا همــکاری معاونت جوانــان جمعیت اســتان در 
روز 14 آبان مــاه اقدام بــه برگــزاری اردوی »طریــق معرفت« 
برای 30 نفر از جوانان خواهر شعبه شهرستان اصفهان کرد.

فعــال توضیــح داد: در ایــن اردو شــخصًا در جمــع جوانــان 
ع جــوان از دیــدگاه  حاضــر شــدم و ســخنرانی ای بــا موضــو
امیرالمؤمنیــن)ع( داشــتم. همچنیــن بعد از حضــور جوانان 
در ســتاد مرکزی و شــرکت در نماز جماعت، حضــرت آیت اهلل 

مهدوی زید عزه نیز در جلسه پرسمان شرکت کردند.   

برگزار ی مراسم پرسمان در اصفهان
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ح »نــذر آب« جمعیــت هــالل احمــر جمهوری اســالمی  گــزارش اجــرای طــر
خ  ایــران در دهمیــن کنفرانس جمعیت های ملــی هالل احمر و صلیب ســر
منطقه آســیا - اقیانوســیه، مــورد اســتقبال نماینــدگان جمعیت های ملی 

خ و هالل احمر قرار گرفت. صلیب سر
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی جمعیت هــالل احمر؛ کارگــروه »داوطلبان 
در جوامع مــدرن« در حاشــیه دهمین کنفرانــس جمعیت هــای ملی هالل 
خ منطقه آسیا - اقیانوسیه برگزار و از جمعیت هالل احمر  احمر و صلیب سر
ایران دعوت شــد تا بــه تشــریح دســت آوردها و بهترین اقدامــات جمعیت 

ح مذکور صحبت شد. پرداخته شود که در این رابطه در مورد طر
براســاس ایــن گــزارش، طبــق اســتراتژی ٢٠٢٠، داوطلبــان قلــب تقویــت 
جامعه هستند. آن ها اولین افرادی هســتند که در مواقع بروز سوانح و بالیا 
در صحنــه حاضر و بــه ارائه خدمات مشــغول هســتند. آن هــا در تاب آوری 
جامعه، انســجام اجتماعی، تقویت گروه های جامعه مشــارکت داشته اند 
و ضمن مدافعه گری از اقشار آســیب پذیر، تالش می کنند در توسعه جامعه 

در تمامی سطوح مشارکت داشته باشند.
بازبینــی جهانــی گزارشــات داوطلبی، نشــانگر تغییــرات محســوس و زیاد 
شــیوه عمــل داوطلبــان بــه دلیــل تغییــرات زیــاد و ســریع جهانــی از جملــه 
شهرنشــینی، جهانی شــدن، تغییــرات در انتظارات، تغییــرات اقتصادی، 
ارتباطــات  از  بهره گیــری  همزمــان،  اســت.  زیســتی  محیــط  و  سیاســی 
کارکــرد و عملکــرد  شــبکه های مجــازی و اجتماعــی تأثیــر بســیاری در 
ع، کارگــروه ویــژه   کــه بــه دلیــل اهمیــت موضــو داوطلبــان داشــته اســت 
»داوطلبــان در جوامع مدرن« در حاشــیه دهمین کنفرانــس جمعیت های 

خ منطقه آسیا - اقیانوسیه برگزار شد و با توجه  ملی هالل احمر و صلیب سر
به فعالیــت و تعــداد داوطلبــان در ایــران، از نماینــده جمعیت هــالل احمر 

ح را ارائه کند. کشورمان دعوت شد که گزارش اجرای این طر
لیلی خالقی، مدیرکل تشریفات و ارتباطات بین الملل جمعیت هالل  احمر 
ایران، در این جلسه به خالصه ای از مهم ترین اقدامات جمعیت در حوزه 
خدمــات داوطلبانه، اشــاره کرد و از پــروژه »نــذر آب« به عنوان یــک پروژه 

موفق با بهره گیری وسیع از شبکه اجتماعی داوطلبان نام برد.
ح »خّیریــن  گزارشــی در خصــوص اجــرای طــر وی همچنیــن بــه ارائــه 
داوطلــب« در خانه هــای خّیریــن و خانه هــای داوطلبــان و اســتفاده از 
شــبکه مجازی و اجتماعی برای ترغیب و به کارگیــری داوطلبان و ارتباط 
دادن »نیــاز نیازمنــدان« به »“تــوان توانمنــدان« پرداخت که مــورد توجه 

نمایندگان جمعیت های ملی حاضر در نشست قرار گرفت.
الزم به ذکر است شرکت کنندگان در جلســه به بررسی مباحثی چون: آینده 
خ و هــالل  احمــر، نقــش رســانه ها و شــبکه های  داوطلبــان در صلیــب ســر
مجــازی در رفــع موانــع، افزایــش دسترســی و تبــادل اطالعــات، ارزش 
بهره گیری از تکنولوژی ارزان و شبکه های مجازی برای بسیج داوطلبین 
جامعــه، نقش رهبــران در کلیه ســطوح بــرای گفتگــو در زمینه توســعه امر 
داوطلبی و حمایت از داوطلبــان و کارهای داوطلبانه، چگونگی اســتفاده 
از تکنولوژی جدید در جوامع مدرن برای تبادل اطالعات و برقراری شبکه 
ارتباطــی بین داوطلبان در ســطح ملــی و بین المللی و لــزوم بازبینی مجدد 
مفهــوم داوطلبی، فکر کــردن در ایــن مــورد و در نظــر گرفتن کلیه مــوارد با 

توجه به تغییرات جامعه و نیازهای دنیای در حال تغییر پرداختند.

استقبال از طرح »نذر آب« هالل احمر ایران 
کنفرانس آسیا - اقیانوسیه در دهمین 
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خ و هــالل احمــر در ایران  رئیــس نمایندگــی کمیتــه بین المللی صلیب ســر
گفت: هالل احمــر جمهوری اســالمی ایران بــه عنوان عضو فعــال نهضت 
خ، دارای دانش و تجربه بســیار باال در  بین المللــی هالل احمر و صلــب ســر

زمینه مواجهه با حوادث و بالیای طبیعی و غیر طبیعی دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، مــارک آخرمــن، سه شــنبه در حاشــیه کارگاه 
گاهــی و مدیریــت ریســک در ســوانح شــیمیایی، بیولوژیکــی،  آمــوزش آ
کتیــو و هســته ای در شــیراز در جمــع خبرنــگاران افــزود: هــالل احمر  رادیوا
ایــران دانــش، تجربــه و تخصــص خــود را در میــدان عمل کســب کــرده و 

می تواند به حوادث متعدد پاسخ مناسب دهد.
خ،  ســر صلــب  بین المللــی  کمیتــه  در  مــا  مأموریــت  کــرد:  تصریــح  وی 
کمک رســانی بــه قربانیــان مناقشــه های مســلحانه در سراســر دنیاســت و 
در انجــام ایــن مأموریــت طــی ســال های طوالنــی تجربیــات زیــادی را در 
حوزه هــای مختلف کســب کرده ایم کــه یکی از ایــن حوزه هــا پرداختن به 
آلودگی هــای باقیمانده از تســلیحات نظامــی مختلف از جملــه بمب های 

شیمیایی، میکروبی و هسته ای است.
او اظهار کرد: ما تجربیات و اطالعات خــود را باید مطابق با مأموریتی که بر 
عهده داریم به اطالع شــرکای ملی خود برســانیم تا آن ها آمادگی بیشــتری 

برای پاسخ دادن به این بالیا و حوادث داشته باشند.
ع آمادگی برای برخــورد با یک واقعه شــیمیایی،  آخرمن بیــان کرد: موضــو
ع تقریبــًا جدیدی  میکروبی یا هســته ای بــرای جمعیت های ملــی، موضو
اســت و شــاید برخی جمعیت هــا دانــش کافــی را در این خصوص نداشــته 

باشند.
خ و هــالل احمــر در ایران  رئیــس نمایندگــی کمیتــه بین المللی صلیب ســر
افــزود: مطابق مأموریت، موظف هســتیم کــه در کشــورهای مختلف دنیا 
این دوره ها و کارگاه های آموزشی را برگزار کنیم تا نهضت های ملی دانش 

روز را داشته باشند و بتوانند از آن ها در میدان عمل استفاده کنند.
مارک آخرمن اضافه کرد: در این بین همچنین بســیار مشــتاق هستیم که 

از دانش هالل احمر جمهوری اسالمی هم استفاده کنیم.

خ، چهــل و هفتمین  بــر اســاس اعــالم کمیتــه بین المللی صلیــب ســر
دور اهدای مــدال »فلورانــس نایتینــگل« در 12مــی 2019 مصادف با 

اردیبهشت سال 98 برگزار می شود.
در  احمــر،  هــالل  جمعیــت  دبیــرکل  محمدی نســب،  محمــود 
اطالعیه ای خبر داده است که مدال فلورانس نایتینگل به پرستاران 
ورزیده زن یا مــرد و همچنین بــه مــددکاران داوطلب زن یا مــرد که از 
خ و هــالل احمر یا  اعضــا یــا حامیــان دائــم جمعیت هــای صلیــب ســر
سازمان های پرستاری و درمانی وابســته است و خدمات ارزنده ای را 

ارائــه کــرده و دارای روحیه خالق و پیشــگام در زمینه های بهداشــت 
عمومی با آموزش پرستاری هستند اهدا می شود.

در این اطالعیه درخواست شده اســت که در خصوص اطالع رسانی و 
معرفی کاندیداهایی از کارمندان و یــا داوطلبین جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایــران که بر اســاس فرم هــای طراحی شــده اقدام 
کنند و فرم هــای تکمیــل شــده را جهت ارســال بــه کمیتــه بین الملی 
خ، پیش از تاریخ 10 دی ماه ســال جاری بــه معاونت امور  ســلیب ســر

بین الملل و حقوق بشردوستانه ارسال شود.   

هالل احمر ایران در مواجهه با حوادث 
دانش بسیار باالیی دارد

برگزاری چهل و هفتمین دوره اهدای مدال فلورانس نایتینگل
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»وعـده مـا بـا خـدا«؛ شـیخ کمیـل نظافتـی را بـا همیـن عبـارت کوتاهـی کـه در 
میـان  کـه  عبارتـی  می شناسـیم.  می گویـد  اینسـتاگرامی اش  ویدیوهـای  آخـر 
دنبال کننده هایـش در فضـای مجـازی هـم رایـج شـده و روحانـی خـوش مشـرب 
شـمالی را با آن پوشـش منحصربه فردش در خط مقدم امدادرسـانی به افراد بی بضاعت 
قرار داده است. نام روحانی نحیف و الغراندامی که این روزها با لباس نظامی و عمامه ای 
کـه بـه سـر دارد در مناطـق محـروم سیسـتان و بلوچسـتان بـه دنبـال عملـی کردن وعـده اش 
بـا خداسـت، از همـان روزی کـه کلیـه اش را بـه کودکـی خردسـال اهـدا کـرد بـر سـر زبان هـا 
افتـاد. ایـن روحانـی نظامی پـوش امـا چنـد صباحی اسـت کـه لبـاس داوطلبی هال احمـر را 
هـم بـه تـن کـرده تـا مرهمـی بـرای درد محرومـان سیسـتان باشـد. او بـا پیوسـتن بـه کمپیـن 
نذر آب، الیوها و پسـت های پیاپی اینسـتاگرامی، اکنون نیز در خط مقدم امدادرسـانی به 
مناطق خشکسالی زده سیستان ایستاده است و وعده هایش را با خدا در سرزمین خشك 

سیسـتان عملـی می کنـد. شـهروند بـا او گفتگویـی کـرده اسـت کـه در ادامـه می خوانیـم.  

می کردند. بازخورد مناســب همین فعالیت هــا بود که باعث 
شــد با پیشــنهاد دبیرکل هالل احمر افتخار ســهیم شــدن در 
کمپین نذر آب و کمك رســانی به مناطق محروم سیستان را 

هم به دست آوردم.

چرا هالل احمر را انتخاب كردید؟
بــرای مــن کارنامــه درخشــان هالل احمــر در حوادثــی چون 
زلزلــه کرمانشــاه اهمیــت داشــت. نهــادی مردمی کــه مورد 
غ از هــر مســئله ای تنهــا یك  اعتمــاد خــود مــردم اســت و فــار
دغدغــه دارد و آن هــم امدادرســانی بــه محرومــان اســت. 
هدفــی کــه مــن و دنبال کننده هــای صفحــه شــخصی ام در 
گرام هــم بــرای آن تــالش می کنیــم و همیــن هــدف  اینســتا

مشترك من و دنبال کننده هایم را به هالل احمر رساند.

وستاهای سیستان بازدید كرده اید؟ از كدام شهرها و ر
تا به امروز با حمایت هالل احمر چند سفر به استان سیستان 
و بلوچستان داشته ام و تقریبًا به بیشتر شهرها و روستاهای 
این استان که از خشکسالی متأثر شــده اند سرکشی کرده ام. 
مســائل  و  هامــون  شــدن  خشــك  خشکسالی٢٠ســاله، 
زیســت محیطی، مشــکالت معیشــتی بســیاری بــرای مردم 
این مناطــق ایجاد کــرده اســت و باوجود این کــه هالل احمر 
تالش های زیادی برای حل این مشــکالت انجام می دهد، 

اما نیازمند همکاری دیگر نهادهاست.

كمپین نذر آب كه توسط هالل احمر برای كمك رسانی 
به اهالی این استان راه اندازی شده است، تا چه اندازه 

اثر گذار بود؟
آب رسانی وظیفه ذاتی هالل احمر نیست، اما جمعیت ثابت 
کرده است که دردهای مردم را خوب می شناسد. نمونه اش 
شــناخت مشــکالت حقیقی مــردم سیســتان و بلوچســتان و 
راه انــدازی یك کمپیــن اثر گذار بــرای خدمت به آن هاســت. 
کنون با مشــارکت مردم در کمپین نــذر آب و تالش خانواده  ا
بزرگ هالل احمر، در بیشــتر روســتاهایی که با خشکســالی و 
کم آبی دســت و پنجه نرم می کننــد، تانکــر آب تهیه و نصب 
شــده اســت. ســفر آخــری کــه بــه ایــن اســتان داشــتم برای 
چنــد روســتای باقیمانده هــم تانکــر آب ســفارش دادیم که 

به زودی در اختیار مردم این روستاها قرار می گیرد.

عالوه بر نصب تانكر چه خدماتی ارائه شده است؟
چنــد روز پیــش که بــه روســتای محــروم زهك ســفر کــردم، 
امدادگران نه تنها تانکر آب روســتا را برای اهالی نصب کرده 
بودنــد، بلکه قنــات و چــاه قدیمی روســتا را هم بــرای اهالی 
بازســازی کردنــد تا در ایــن روســتا و بســیاری از روســتاهایی 
که مشکل مشــابه دارند، کم آبی کمتر شــود. همچنین یکی 
از خدمــات مفیــد و اثرگــذار هالل احمــر، اعــزام کاروان هــای 
ســالمت بــه مناطــق متأثــر از خشکســالی ایــن اســتان برای 

درمان بیماران بود.

اكنون كه در سیستان كودكان بسیاری با انواع 

چه شد كه سفیر آب شدید؟
ماجرا بــرای من از زمان خشکســالی و کم آبی در خوزســتان شــروع شــد. آن زمان به پشــتوانه 
گرام، توانســتیم ١٠٠ تانکــر بــرای روســتاها و مناطــق محــروم  دنبال کننده هایــم در اینســتا
کــه از خشکســالی خســارت دیــده بودنــد تهیــه و نصــب  ایــن اســتان در خرمشــهر و  آبــادان 
کنیــم. همچنین عــالوه بــر ٣ تریلــی و ٥ کامیــون آب معدنــی، ١٥ تانکر ســیار هم با مشــارکت 
دنبال کننده هــای صفحــه شــخصی ام تهیــه کردیــم کــه روزانــه در ایــن مناطــق آب رســانی 

باران مهربانی در 
دشت سیستان

گفتگو با روحانی مشهور فضای مجازی و داوطلب هالل احمر
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بیماری ها دست و پنجه نرم می كنند، به عنوان 
داوطلب هالل احمر خدماتی به آن ها  ارائه می كنید؟

بیماری هــا هــم یکــی از نتایــج مســتقیم خشکســالی در 
کــه  سیســتان و بلوچســتان بــوده اســت. در ســفرهایی 
به عنــوان داوطلــب هالل احمــر بــه ایــن مناطق داشــتم، 
بــه خانه هــا سرکشــی و بــا اهالــی روســتا گفتگــو کــردم تــا 
کنون هــم چند بیمار  بیمــاران نیازمند را شناســایی کنم. ا
را شناســایی کــرده ام تــا با کمــك پزشــکان همــان منطقه 
درمان شــوند و یا در مــوارد حادتر با کمك خّیران شــرایط را 
برای انتقال به تهران و پیگیری رونــد درمان در پایتخت 
فراهم کنــم. جالب اســت بدانیــد به هر شــهر و روســتایی 
کــه می رفتــم کــودکان روســتایی از کاروان هــای ســالمت 
هالل احمــر می گفتنــد. از پزشــکان مهربانــی کــه خانــه به 

خانه سراغ شان رفتند و لبخند را به آن ها برگرداندند.

خاطره ای هم از كمك به كودكان دارید؟
بله. در ســفر گذشته به سیســتان، کودکی را به من معرفی 
کردند که تومور مغــزی داشــت. نشــانی اش را داده بودند 
اما متأسفانه در ســفرهای پی در پی به روســتاها نشانی را 
گم کرده بودم. چهره آن پســر اما در ذهنم باقی مانده بود 
و تبدیل به مهم ترین دغدغه ام شده بود. تا این که وقتی 
بــرای توزیع غذای گرم به روســتایی رفته بــودم، با همان 
پســر خردســال روبه رو شــدم. با بدن نحیف و چشم های 
معصومــش برای گرفتــن غذا آمده بــود. همان جــا با یکی 
از پزشــکان خیر در زاهــدان تماس گرفتم و شــرایطش را با 
او در میان گذاشــتم. هزینــه درمان او هم بــا کمك خّیران 
کنون آن پســر خردســال تحــت درمــان قرار  تأمیــن شــد و ا

گرفته است.

خّیران در حوزه های مختلف چگونه با شما 
همراهی می كنند؟

بســیاری از آن هــا در فضــای مجــازی وقتــی مشــکالت 
خانواده هــای نیازمنــد و یــا بیمارانــی کــه نیــاز بــه هزینــه 
درمــان و جراحــی دارنــد را می بیننــد، بــرای کمك رســانی 
گرام از  داوطلب می شــوند. به عنوان مثال وقتی در اینستا
مشکل معیشتی روســتاییان سیســتان گفتم، فرد خّیری 
از اســترالیا بــا من تمــاس گرفــت و ١١ میلیون تومــان برای 

تهیه و توزیع غذای گرم در اختیارم گذاشت.

بنابراین همراهی دنبال كننده های تان در اینستاگرام 
مهم ترین نقش را در عملی كردن وعده ها یتان با 

خدا ایفا می كند؟
بله. حتی آن ها بیمــاران نیازمنــد، خانواده هــای محروم 
و کم بضاعــت و... را بــه مــن معرفــی می کننــد و مــن هــم 
پس از بررســی وضعیــت آن خانــواده آن مشــکل را با دیگر 
دنبال کننده هــا در میــان می گــذارم و همگــی دســت در 
دســت هم به آن ها کمك می کنیم. به عنوان مثال مدتی 
پیــش یکــی از دنبال کننده هایم ماجــرای تولــد ٥قلوها در 
کــی را بــا مــن در میان گذاشــت و  یك خانــواده محــروم ارا

ع را بــا دبیر کل  از ناتوانــی پدر ٥ قلوهــا از تأمیــن هزینه های نــوزادان گفت. من نیــز موضو
ح کردم و با قول مســاعد ایشــان قرار اســت هزینه های تأمیــن معاش این  هالل احمر مطر
خانــواده را با کمــك هالل احمــر برعهــده بگیریم. بــا عملی شــدن این قــول من نیــز برای 

اهدای کمك ها به دیدار ٥ قلوها می روم.

فراخوان شما در صفحه مجازی برای پیوستن دنبال كننده هایتان به كمپین نذر 
آب چقدر اثر داشته است؟

به طور کلی برای همراهی با زحمتکشان هالل احمر، در دو بخش برای کاهش مشکالت 
مردم سیســتان همــکاری کرده ام. نخســت پیوســتن بــه کمپین نــذر آب و درخواســت از 
گرام برای به اشــتراك گذاشتن کمپین نذر آب بود.  دنبال کننده های صفحه ام در اینستا
همان شــب موجی ایجاد شــد که بــرای خــودم قابل بــاور نبــود. در چند دقیقــه صفحات 
بســیاری ایــن کمپین را بــه اشــتراك گذاشــتند و خودشــان هم با کمــك کردن بــه کمپین 
نــذر آب دیگــران را بــه مشــارکت دعــوت کردنــد. همچنیــن الیوهایــی کــه از حضــورم در 
روســتاهای محروم و وضعیت معیشت و زندگی روزمره مردم سیســتان می گذاشتم نیز در 

جلب مشارکت دنبال کننده ها در کمپین نذر آب اثر زیادی داشت.

و این مشاركت به چه صورت بود؟
بســیاری از دنبال کننده ها در همــان صفحه الیو عالوه بــر ابراز حس همــدردی و حمایت 
معنوی، دســت به کار شــدند و بر اســاس گزارش های مختلفی که به من رسیده است، با 
پرداخت مبالغ مختلف در کمپین نذر آب ســهیم شــدند. در واقع من و مجموعه دوستان 
گر دســت به دســت هم  گرام بــه ایــن نتیجه رســیدیم که ا و دنبال کننده هایــم در اینســتا
ع مهمی چون خشکسالی اســتان سیستان و بلوچستان  بدهیم می توانیم حتی در موضو

نقش مؤثر داشته باشیم.

و دومین مورد همراهی شما با كمپین برای كمك رسانی به مردم سیستان چه 
بود؟

یکــی از مهم ترین مشــکالتی کــه در بازدیــد مکــرر از روســتاهای متأثــر از خشکســالی با آن 
روبــه رو شــدم، مشــکل معیشــتی بــود. این کــه در اثــر خشکســالی، کشــاورزی و دامداری 
روســتاها تقریبــًا از بیــن رفتــه بــود و اهالــی بــرای تأمیــن غــذای روزانه هــم دچار مشــکل 
جدی بودند. بــه همین دلیل تصمیــم گرفتیم برای تهیــه و توزیع غذای گــرم در برخی از 
ع را در فضای مجازی بــا دنبال کننده هایــم در میان  روســتاها کاری انجام دهیم. موضــو
گذاشــتم و هزینه هــای الزم بــرای توزیــع غذای گــرم حداقــل در ایام مــاه محــرم در برخی 
روســتاهایی که شناســایی کرده بودم فراهم شــد. هالل احمری ها هم مثل همیشه پای 
ثابت بودند و خودشان مســئولیت توزیع غذا در روســتاها را برعهده گرفتند که با توجه به 

فاصله روستاها از یکدیگر و شرایط جوی و محیطی کار آسانی نیست.

در یكی از تصاویری كه در صفحه شخصی تان در اینستاگرام به انتشار گذاشتید 
وم سیستان به تحصیل اشاره كردید. به عنوان داوطلب  به عالقه بچه های محر

هالل احمر برای آن كودكان كاری انجام دادید؟
بلــه. این کــه آن بچه هــا در میــان آن همــه محرومیــت عالقه زیــادی بــه درس خواندن 
داشــتند و می خواســتند یــك روز خودشــان محل زندگی شــان را بســازند، انگیــزه زیادی 
به مــن داد. یك روز که به روســتای تپــه کنیز رفتــه بودم و مشــغول بررســی کمبودهای 
گهان چند کودك روســتایی به ســمت مــن دویدند. یکــی از آن ها گفت:  روســتا بودم، نا
عمو مدرســه ما از روســتا دور اســت و پیاده تا مدرســه می رویم اما هیچ کدام از ما امســال 
کیف و دفتر نداریم. بــه آن ها قول دادم در ســفر بعدی بــا لوازم تحریر به روستای شــان 
ع را با دبیر کل جمعیت هالل احمر در میان گذاشــتم  بروم. وقتی از ســفر برگشــتم موضو
و درخواســت هزار بســته لوازم تحریر برای توزیــع در روســتاها کردم. همان جلســه مقرر 
شد ٢٠ هزار بســته لوازم تحریر تهیه و در روزهای آغاز ســال تحصیلی در مناطق محروم 

سیستان توزیع کنیم. 



هــــــــاللهــــــــالل

آذر    139۷  |     مشاره         11038

     كانون دانش آموزی پاتوق بشردوستی
هــالل حــاال دانش آمــوز کالس اول اســت. او کــه در بــدو تولد 
هالل احمــری شــده اســت در گفتگــو  بــا   »شــهروند« از آینده و 
دوســت داشــتنی هایش می گوید:»درس هایــم رامی خوانم، 
به بزرگ ترها احترام می گــذارم  و آرزو می کنم که در آینده مثل  

هالل احمری های نجات دهنده باشم.« 
در  پیــش  ٧٠ ســال  از  دانش آمــوزی  کانون هــای  تشــکیل 
جمعیــت هالل احمــر آغــاز شــده اســت .کانون دانش آمــوزی 
اســت  نهــادی  هالل احمــر  جمعیــت  جوانــان   ســازمان 
برنامه هــا  و  کــه  غیر دولتــی  و  غیرسیاســی  دانش آمــوزی، 
فعالیت هــای آن در جهــت اهــداف جمعیــت هالل احمــر که 
همانا تســکین آالم بشری، صلح و دوســتی و تفاهم،  حمایت 
از زندگی و سالمت انسان ها و تأمین احترام انسان هاست، در 

مدارس به فعالیت می پردازد .
کانــون هالل احمــر در  یکــی از مهم تریــن اهــداف تشــکیل 
مــدارس ایجــاد ارتبــاط صحیــح و ســالم در بیــن اعضــای 
 کانون دانش آمــوزی براســاس فرهنــگ قرآنی »تعاونــوا علی 
البر و التقــوی« اســت. شــرکت در  فعالیت های بشردوســتانه 
و امــدادی احســاس مفیــد بــودن را در آنــان ایجــاد می کنــد. 
تعامــل اعضــا بــرای انجــام  فعالیت هــا و مشــارکت اعضــا در 
تصمیم گیری هــا و برنامه ریزی هــا منطبــق بر نیازهــای آنان 
همســو بــا اهــداف  جمعیت اســت کــه بــا تحقــق آن می توان 
انتظــار داشــت اعضــا بــه پویایــی، خودبــاوری و احســاس 
مســئولیت در  قبال خود و دوستانشــان دســت  یابند و شرایط 
پذیرش زندگی جمعی باوجود تفاوت های فردی و اجتماعی 
کنده از مهر و محبت و  و در سایه مشــارکت و همدلی فضایی آ

همکاری را برای یک  زندگی جمعی تجربه کنند .
این کانــون بــه منظــور جــذب و آمــاده ســازی دانش آمــوزان 
و  امــدادی  خدمــات  داوطلبانــه  انجــام  بــه  عالقه منــد 
وزارت  بــا  شــده  منعقــد  توافقنامــه  براســاس  عام  المنفعــه 
آمــوزش و پــرورش و همچنیــن ســازمان دانش آمــوزی در 
 مدارس تحت پوشش)براساس ســهمیه مورد توافق( ایجاد 
می شــود. در ایــن کانون ها بــا برنامه ریــزی جهــت  ثبت نام و 
آمــوزش و ســازماندهی دانش آمــوزان عالقه مند ضمن 
فرهنگ ســازی در انجــام خدمــات داوطلبانــه  و 
امــدادی، زمینــه ای مناســب جهــت شــناخت 
عینــی دانش آمــوزان از نوعدوســتی و مصادیق 

آن به وجود می  آید. 
کــه  در ســال 93 بــا توجــه بــه تفاهمنامــه ای 
شــد،  منعقــد  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  بــا 
کانون هــای دانــش  آموزی کــه پیش از 
ایــن منحــل شــده بودنــد و فعالیتی 
نداشــتند دوباره در مدارس شروع 
قــدم  اول  در  و  کردنــد  کار  بــه 
8 هزار کانون در مدارس سراسر 
کشــور افتتــاح شــد و قرار اســت 
این تعداد بــه 20 هــزار کانون 

 افزایش پیدا کند .   

ک، جــاده روســتا بــه شــهر را مســدود کــرده بــود و حتــی  »زمســتان عجیبــی بــود، بــرف و کــوال
 شیشــه های خودرو ها هم یخ زده بود. امکان عبــور و مرور فراهم نبود؛ اما همســر من باردار بود 
و ما   باید به شــهر می رفتیم با یک تویوتا شــخصی به همراه مادرزنم راهی شهر شدیم، در جاده 
چند خودرو  دیگر هم بودند به میانه جاده که رسیدیم، با انباشتی از برف مواجه شدیم؛ بارش 
هم ادامه داشت. عماًل  ادامه مسیر امکانپذیر نبود؛ تصمیم به برگشت گرفتیم، اما راه برگشت 
هم دیگر بسته شده بود، ما در  میان جاده زندانی شده بودیم. هیچ کاری از دستم بر نمی آمد، 
مستاصل مانده بودیم، چه کنیم؟ فقط می شد  دعا کرد، دعا.« سطرهای باال بخشی از روایتی 
اســت که حســن نظری، ازماجرای تولد فرزندش تعریف  می کند. ماجرا مربوط به ٨ سال پیش 
ک،  اســت. اصل خبر کــه در آن دوره در خبرگزاری منتشــر شــد، این  بــود: »در میان بــرف و کوال
امدادگران جمعیت هالل احمر شهرســتان »چاراویماق« در یک عملیات  ســخت وطاقت فرسا 
موفق شــدند مادر بارداری که در جاده روســتای »بیگ لر کندی« به »چاراویماق«  گرفتار شــده 
کز  بود  را بعد از ســاعت ها نجات دهند و فرزند این مادر نیز در میانه جــاده در حین انتقال به  مرا

درمانی در آمبوالنس هالل احمر با مراقبت های امدادگران به دنیا آمد.«
 

       اسمش شد: »هالل« 
حاال پس از ٨ ســال »حســن نظری« در گفتگــو بــا »شــهروند« از آن روز می گوید: » یــخ زده بودم، 
 نمی توانســتم تکان بخورم، ما گرفتار شــده بودیم و جز دعا کاری از دســتمان بر نمی آمد. پس 
از ساعتی  چند نفر را دیدیم که به ســمت ما می آمدند؛ نجاتگران هالل احمر بودند؛ ناجیان ما. 
درحالی که برف  ســنگینی باریده بود و تمام جاده های شهرستان بسته شــده بود و امکان تردد 
خودرو وجود نداشــت؛  هالل احمری ها آمده بودند؛ تا جایی که توانســته بودند بــا آمبوالنس و 
گر فرزندم سالم به دنیا آمد اسمش را  بخشی را هم پیاده. همان لحظه با خودم  نیت کردم که ا

بگذارم: هالل.« 

      »هالل« متولد شد
 »هــالل« به دنیــا آمــد. هالل نظــری پیــش از رســیدن به بیمارســتان بــا کمــک نجاتگران 

جمعیت  هالل احمــر  و بــا مراقبت های امدادگــران در آمبوالنــس هالل احمر بــه دنیا آمد. 
»آقاحســن« از آن لحظه می گوید:   »پســرم در میــان جاده به دنیــا آمده بود، ذوق بســیار 
زیــادی داشــتم. بعــد از ورود بــه بیمارســتان مراقبت های بهداشــتی-  درمانــی صورت 
گرفت. همســر و فرزنــدم در ســالمت کامــل بودنــد. در همــان بیمارســتان، پســرم هالل 

 عضو جمعیت هالل احمر شــد.« پدر هالل در ادامــه از نیت خود بــرای نامگذاری هالل 
می گوید: »اداره  ثبت احوال با نام »هالل« شناسنامه نمی داد، کلی دوندگی کردم تا 

به نتیجه رســیدم، البته جمعیت هالل احمر  استان هم حمایت های بسیاری 
کرد.« »آقاحســن« شــغلش کشــاورزی و دامداری در روســتای بیگ لر کندی 
 است، بیگ لر کندی یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در 
قــرار دهستان چاراویماق جنوب  شرقی بخش شــادیان شهرستان چاراویماق 
دارد. او در مــورد آینــده »هالل« هم می گوید: »بســتگی به  خــودش دارد، 
باید خودش انتخاب کند که چطور و چگونه به همنوعان خود خدمت 

کند.« 

»هالل« حاال به مدرسه می رود

گفتگوی شهروند با کودکی که ٨سال پیش در 
آمبوالنس هالل احمر به دنیا آمد

حسام خراسانی
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لیال مداح، تهران  9126184217
حجت اهلل هادی، خراسان رضوی  9033792472

علی جبرائیلی، خراسان جنوبی  9159657905
فریبرز همتی، کرمانشاه  9189196805

هما خالقی، خراسان رضوی  9155684992
زهرا ایوبی، مرکزی  9180694784

سجاد گنجه ای، آذربایجان شرقی  9147361858
سیداحمد امیرفخری، سمنان  9126314429

قربانعلی حقیقی، اصفهان  9132700062
اعظم محمدی، کردستان  9187714258

حجت انصاری، گلستان  9111759087
احمد سریزدی، کرمان  9133969439

فریبا رنج بخش ، فارس  9177025701
سوره دلیلی نمین، اردبیل  9144530981

احمد الرتی ، کرمانشاه  9187173181
خدیجه کریمی،چهارمحال وبختیاری   9132828923

مریم قرنجیک ، گلستان  9386435294
کبری حسینی زاد ،  یاسوج  9177430344

ع سروی ،  یزد محمد زار  9132508009
مریم خداداد ، قم  9127548066

نسترن طهماسبی ،  اردبیل  9387237541
محمدغالمعلی زاده،  خراسان جنوبی  9153627316

حلیمه صالحی ،  کهگیلویه و بویراحمد  9177413930
علی رضا شجاعی ،  کرمان  9133981383

صفورا کنعانی،همدان  9185753673
سیده پروین حسینی ،  بوشهر  9179296678

محمدتقی اسدپور ، زنجان  9123410254
موسی اسماعیلی ،  البرز  9361780548

کدشت رضا رنجبر پازوکی، پا  9124301725
علی حسینعلی، قزوین  9127850266

حسن تشکریان جهرمی ، بندرعباس  9177610221

علی عرفان ، کازرون  9173227202
علیرضا مقدم، ارومیه  9145495399  
رضاریاحی ، گلستان  9112690420

فریبا مددی ، آذربایجان غربی  9374930558
ج حیدری، بوشهر ایر  9174943903
رضا سعیدی، سمنان  9125320015
مسلم شوکتیان ، ایالم  9183450635

حسن تشکریان جهرمی، هرمزگان  9177610221
زینب آتشی،بوشهر  9178753229

سمیه رضایی، خراسان جنوبی  9158625487
فاطمه بسکابادی، تهران  9190125898

علی عسگری ورجانی، تهران  9121593067
فیروزه آذرافروز،  فارس  9177216682

حسن موگویی ، لرستان  9166657943
سکینه شهبازی ، قم  9160534096

صدف جهانبخشی ،  چهارمحال بختیاری  9136043896
سمیه عسگری،خراسان رضوی  9353541841

شهرام شیرافکن،  اردبیل  9143572961
حمیدرضا حیدری نسب ، اصفهان  9365259774

منصوره علی نیا ، مازندران  9192045576
محمد حسین مقدسی ، مرکزی  9188483376

مهرداد فغانی نوده ، گلستان  9335692536
محمد مهدی نظیفی،چهار محال بختیاری  9132871712

کبری نژاد، کرمان الهام ا  9216761738
ناهیدعباس نژاد، هرمزگان  9177631407

قربانعلی  یاررویسی ،  کردستان  9183806306
صادق اسدی ، مازندران  9119519284

نرگس نجف زاده ، خراسان جنوبی  9156678400
رضا سعیدی ، سمنان  9125320015

معصومه حیدری، اصفهان  9133045219
خدیجه آهنگریان ، زنجان  9127445871
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به نام خدای مهر و ماه
بدون تردیدتوفیق خدمت در جهت اعتالی فرهنگ جامعه و رشد و توسعه کشور عزیزمان افتخاری است بسیار ارزشمند 
کنون و در این برهه زمان به خوبی نصیب سر دبیر و جمع نویسندگان و تهیه کنند گان مجله وزین و پر محتوای مهر  که ا

و ماه گردیده است.
الزم می دانم به پاس تمامی زحمات خالصانه  و صادقانه و مســوالنه همه شــما بزرگواران،تقدیر و تشــکر خود را به عنوان 

یکی از خوانندگان مشتاق این مجله ابراز دارم. 
آرزو می کنم در این مسیر و راه زیبا خداوند متعال یاریگرتان باشد.

ای کاش تیراژ چاپ مجله بیشتر بود.گاهی علیرغم پیگیری های مستمر ما چندین شماره مجله به دستمان نمی رسد.
خانم حسین پور )همسر سید احمد مسلمی از هالل احمر یاسوج(

با خوانندگان



مسابقهپیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 8 رقمی باشــد كه هر رقم آن گزینه صحیح 
هر یك از سواالت است. به طور مثال: در ســوال یك، پاسخ شماره 2 
صحیح است و در سوال 2 گزینه شماره 4 و در سؤال 3 گزینه شماره 

1 و ... عدد گزینه ارسالی شما این خواهد بود:241000 
ضمنا همراه عددهای ارســالی،نام و نام خانوادگی خود، نام استان و 

محل خدمت تان را قید كنید.
بهبرگزیدگانجوایزیاهدامیشود.

زمان ارسال پیام تا    3۰   دی

01
طبقفرمایشرهبرمعظمانقالبحضرتآیتا...خامنهای)مدظلهالعالی(،سوءظنبهوعدهالهی

کارکیست؟
ج( گمراهان         د( مغضوبین الف( منافقان                     ب( كّفار  

02
ساختمانمرکزیجمعیتهاللاحمرکداماستانبهنام»دهقانفداکار«نامگذاریشدهاست؟

ج( آذربایجان غربی      د( زنجان الف( آذربایجان شرقی                      ب( اردبیل   

03
فیلم»شبواقعه«داستانرشادتهایچهکسیراروایتمیکند؟

ج( دریاقلی سورانی       د( رئیس علی دلواری الف( حسین فهمیده                       ب( شهید آبشناسان 

04
رسولگرامیاسالم)ص(چندسالداشتندکهبهپیمانجوانمردانپیوستند؟

ج( بیست سال       د( چهل سال الف( بیست و پنج سال                       ب( سی سال  

05
طبقنظرشهیدمطهریمنظوراز»مشکات«درآیهنورچیست؟

ج( قیامت        د( والیت الف( نبوت                       ب( امامت  

06
خداوندکدامیکازاولیاءا...راراهنمایحضرتموسی)ع(قرارداد؟

ج( سلیمان)ع(      د( لقمان)ع( الف( شعیب)ع(                      ب( خضر)ع(  

07
ناظمحکمت،شاعرسرشناسمعاصر،اهلکدامکشوراست؟

ج( تركیه        د( پاكستان الف( مصر                       ب( عراق  

08
نویسندهکتاب»امدادگرکجایی؟«کیست؟

ج( صادق كرمیار        د( معصومه رامهرمزی الف( علی عچرش                        ب( سید مهدی شجاعی 


