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كلمهنخست

 امانت شریف 

یاسراحمدوند
رسدبیر

که وجود آســیب دیده بی پناه را با دیدن  دارایی هالل احمر آن حس اعتمادی اســت 
کــه هر بیننــده مال از دســت داده را به  نشــانش در بــر می گیــرد. همــان آرامشــی اســت 
خ، همــان جریــان زندگــی  ســاختن آینــده و ادامــه زندگــی امیــدوار می کنــد. هــالل ســر
که ادامه حیات و تالش برای زندگی و زندگان را اعالم می کند. نشــان  اســت. پرچمی 
گروهــی انسان هاســت بــه بنیــاد نهــادن نیکی در دل خشــونت در میانه جنگ و  تعهــد 
مقــدم داشــتن جــان آدمــی بــر زیاده خواهی هــای تهدیدکننده و ارزش حفــظ حیات در 
گهانــی. ایــن بزرگ منشــی در باطن اهل هالل ریشــه دوانده و جایگاهی  رخدادهــای نا

بی مانند در نظر و منظر مردمان برای آن ها پدید آورده اســت. 
که در بلند  گردد. هر چه  که به رنگ تردید آلوده  چنین ســرمایه ســترگی، دریغ اســت 
که بر چهره  کوشــش شــود، الیق دســت مریزاد و هر چه  ســاختن این نام و این اعتماد 

پاك آن ناخن بدخواهی بکشــد، ســزاوار تباهی است. 
گرفته و در  گذشت، بدگویی و تردید، ایمان جامعه به هالل را نشانه  که  در روزهایی 
گر  ح و شبهاتی بیان شده بود. این غوغا ا راه سستی این بنیان استوار ادعاهایی مطر
کی هم یافت و دل های دوســتداران هالل را لرزاند، اما با تدبیر دلســوزان در  چه پژوا
کنون بــا تصمیمات مهم  شــورای عالــی جمعیــت، آرامش به خانواده هالل بازگشــت. ا
ایــن شــورا، فرآیندهــای مالــی در شــرکت های وابســته ترمیــم و احتمــال خطــا و لغزش 
گــر چــه نظــارت مســتمر نهادهــای ناظــر در داخل و بیــرون جمعیت بر  کاهــش یافــت. ا
کارآمــدی فزون تر ایــن مجموعه ها خواهد  حســن اجــرای مصوبــات، ضامن ســالمت و 

بود.
کنونی جمعیت قرار دارد، در  کارکنان و مدیــران  کــه بــه امانت در اختیار  هــالل رعنایــی 
نتیجــه همــت امدادگــران و پایمــردی همــه دلســوزان ایــن نهاد مبارك بر آســمان ایران 
کش جدال های بی حاصل و  کشا که در  می درخشد. این امانت، شریف تر  از  آن است 
بدگمانی های ویرانگر در پس ابرهای تیره فرو لغزد. این اعتبار و اعتماد را پاس بداریم، 

ج آن بیفزاییم و زینت آن باشیم. بر ار
در چهلمیــن ســال پیــروزی انقــالب اســالمی، چنان چــه تــوان مــا در جمعیــت بــر حــل 
مشــکالت و فراهم آوردن امکانات برای خدمت رســانی بیشــتر و ارتقای ســطح زندگی 
همــکاران متمرکــز شــود، حتمــًا بــرای ایــن جایــگاه ممتــاز جمعیت ارزشــی بیشــتر ایجاد 

کرده ایم.



بیـان  بـا  فقـه  خـارج  درس  ابتـدای  در  اخیـراً  اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر 

دربـاره   )ص(  مصطفـی  محمـد  حضـرت  اسـام  گرامـی  پیامبـر  از  حدیثـی 

»اثـرات و تبعـات اخـروی ریاسـت« بـه شـرح یـک حدیـث و لـزوم  پرهیـز  انسـان 

پرداختنـد.  تکلیـف  مواقـع  در  مگـر  »ریاسـت«  بـه  دسـتیابی  بـرای  تـاش  از 

دربـاره  مطلـب  چندیـن  ایشـان  بیانـات  متـن  درج  بـر  عـاوه  بخـش  ایـن  در 

حائـری  محی الدیـن  آیت اللـه  از  گفتـاری  اسـت.  شـده  منتشـر  ریاسـت طلبی 

اسـامی  انقـاب  بنیانگـذار  نظـرات  تبییـن  طلبـی،  قـدرت  مذمـت  در  شـیرازی 

ریاسـت  بـا موضـوع حـب  مقالـه  دو  ریاسـت خواهـی،  دربـاره  امـام خمینـی )ره( 

هسـتند.  مطالـب  ایـن  جملـه  از  الباغـه  نهـج  همچنیـن  و  کریـم  قـرآن  نـگاه  از 

شـهدا  جایـگاه  درخصـوص  انقـاب  رهبـر  اخیـر  سـخنان  مناسـبت  بـه  همچنیـن 

ایشـان  گفتـاری  در منظومـه  ایـن موضـوع  بـه  مقالـه  یـک  در  الهـی،  پیشـگاه  در 

 . یـم خته ا ا پرد
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دنبال ریاست ندویم

هرچه هست، بهجت است
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راهــــــــبرد

      حب نفس
امــام خمینــی )ره( در آغــاز کالبد شــکافی قــدرت بــرای روحیه  
 شناســی قــدرت طلبــان سیاســی، چنیــن می فرمایــد: »تمــام 
فســادها و جنگ هــا و ظلم ها و تعدی هــا و تجاوزها، اساســش 
»حب نفس« است... شعبه هایی از این حب نفس و مظاهری 
که دارد  بشــر را به تباهی کشــیده و می کشــد، و انبیــاء هم برای 
اصالح ایــن امر آمده انــد... یک شــعبه از این و یــک مظهری از 
این حب نفس، حب ریاست است،  حب جاه است، حب غلبه 

است«. 
در این سخنان بیندیشــیم و دقیق شویم تا رابطه حب نفس و 
قدرت طلبی را بیابیم و جاه طلبان وقدرت گرایان را بشناسیم 
و با آثار مخرب ناشــی از حب نفس که تمایل شــدید و انحرافی 
به ریاست و شهرت و منصب است آشنا شویم. در نگاه حضرت 
امــام خمینــی)ره( خاســتگاه اصلــی و اولیــه عالقــه بــه قــدرت 
ناسالم و ریاست مذموم و دوستداری سلطه و غلبه بر دیگران، 

»حب نفس« است. 
در این نگرش دســته ای از صاحبان قدرت و ریاســت از پستان 
دنیا شــیر آلوده و چرکین می نوشــند و به دنبال آن گوشــت جاه 
و منصب حــرام بر پیکر مدیریــت و حکومت خــود می رویانند و 
دلباختــه تاخت و تاز و ســیطره جویی می شــوند و تا بــر دیگران 
غلبه نکنند و مســلط نشــوند، دســت از فعالیت هــای مخرب و 

قدرت طلبانه بر نمی دارند. 
خاستگاه این تفکر سیاسی امام خمینی)ره(، تعالیم و معارف 
ژرف قــرآن کریــم اســت. وقتــی در ایــن معــارف عمیــق شــویم 
متوجه می شــویم کــه خداونــد متعــال دلباختگی و وابســتگی 
به نفس را به گونــه ای در افراد و گروه های قدرت طلب شــدید 
می داند کــه آنــان را بــه گزینــش »نفس« بــه صــورت »معبود« 
می رســاند و از همیــن جاســت کــه ایــن معبــود بــه پرســتش و 

شیطان ممکن است 
در ما هم پیدا بشود

 نظرات بنیانگذار انقالب اسالمی درباره 
ریاست خواهی  و قدرت طلبی

خاسـتگاه »قـدرت طلبـی«، »نفسـانیت« اسـت و بـه ایـن ترتیـب »حـب نفـس« 
سرچشـمه بسـیاری از معاصـی و تباهی هـا می شـود کـه قـدرت طلبـی یکـی از 
آن هاست. این معاصی، در صحنه های زندگی فردی دارای آثار تلخ و زیانباری 
هستند که در عین آفات وآسیب هایی که تولید می کنند، محدود هستند و فقط همان فضا 
را در بـر می گیرنـد و اثـر زیانمنـد بـر جـای می گذارنـد. لکـن معاصی وقتی در فضای گسـترده 
مدیریت هـای گوناگـون بـه ویـژه مدیریـت کالن سیاسـی قـرار می گیرنـد، دامنـه ای وسـیع 

می یابنـد کـه بـه هیـچ وجـه بـا زندگـی فردی قابل مقایسـه نیسـتند. 
در اندیشـه های سیاسـی امـام خمینـی )ره( - و آنگونـه کـه سـیره و روش آن پیشـوای الهـی 
بود - بسیار صریح به جاه طلبی و قدرت گرایی نگریسته می شود و این آسیب و خطر به 

گونـه ای وسـیع و دارای آسـیب و زیـان معرفـی می  گردد. 
امـام خمینـی)ره( خاسـتگاه اولیـه قدرت طلبی هـا و ریاسـت گرایی ها را تمایـالت نفسـانی 
دانسـته و آفـات و آسـیب های آن را تهدیـد کننـده »مجموعـه صاحبـان حکومـت در همـه جا 
و در میـان همـه کـس« معرفـی می کـرد. اندیشـه ها و هشـدارهای بسـیار تـکان دهنـده امـام 
خمینی)ره( را در این باره با تقسیم بندی در چند بخش و تبیین هر کدام از این بخش های 

مرتبـط و پیوسـته بـا هـم را بـه تفکـر و تعمـق در می آوریـم.   
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اطاعــت کامــل در می آیــد و جــاه طلبــان آن را بــه جای خــدا به 
پیروی و تبعیت در می آورند.

چنین نفسی به دلیل خروج از پرستش و طاعت خدا، انسان را 
مورد امر و نهی قرار می دهد و به فعالیت های خالف دین راغب 
می کند )ان النفس الماره بالســوء( و شگفت انگیز این که تداوم 
طاعــت از نفــس در طــول تاریــخ و توســط عناصــر و گروه هــای 
اســیر در حلقه های جاه و مقام و قدرت، به تکذیــب آیات الهی 
انجامیــده و فرجام تباهــی بــرای آن ها به وجــود آورده اســت. 

)فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین(

      نفس و عقل
در نگاه امــام خمینی)ره( پرســتش نفس و تبعیــت از اوامر آن، 
ع، که تالشــی مخــرب علیه  نه تنهــا تمایــل و تحرکــی ضد شــر
عقل نیز به شــمار می رود. یعنــی عناصر قدرت طلــب نه تنها با 
نفــس گرایی هــای خــود در مقابــل خــدا و قوانیــن دیــن او قرار 
می گیرنــد، بلکه علیــه عقالنیت نیــز معارضه و مبــارزه می کنند 
و برخالف راهنمایی هــای عقل و خــرد، به اطاعــت از نفس در 
می آیند. زیرا عقل نیرویی نهفته و راهگشاســت که به وســیله 
آن می توان همه خوبی ها و نیکی ها را به دست آورد. لکن باید 
توجه داشــت کــه بهــره وری از عقل درصورتــی امــکان دارد که 
کــم گرداند و  انســان خود بخواهد کــه »عقل« را بــر »نفس« حا
گر کسی چنین نخواست، در واقع نفس را بر مملکت وجودش  ا
مســلط ســاخته و در این جاســت کــه ایــن تعبیــر ژرف در متون 
فرهنگی اســالم معنی پیــدا می کند که: »چه بســیار نفســی که 
امیــر و فرمانفرماســت و چه بســیار عقلی کــه اســیر و فرمانبردار 

می باشد«. 
امــام خمینــی)ره( در یــک رویکــرد بــه مدیریت کالن سیاســی 
در ســطح جهــان، همــه جنایت هــا و تباهکاری هــای ناشــی از 
ســیطره قدرت هــای اســتکباری همچون آمریــکا و شــوروی را 
نتیجه »حب نفس« به عنوان یک وسوســه گر قــوی و محرک 
نیرومند در وجود آنان می داند و چنین می فرماید: »از اول عالم 
تا حاال، از این قدرت های جابر هرچه به مردم رســیده اســت، از 
این حب اشتهار، ریاست، حب قدرت و از این ها بوده است که 
اساســش همه از »حــب نفس« اســت... حب قدرت اســت که 
آمریــکا را وادار می کند که ایــن جنایت هایی کــه در طول تاریخ 
بی سابقه اســت انجام بدهد. و حب ســلطه و ریاست است که 
شوروی را برمی انگیزد که این طور با مردم دنیا و مظلومین دنیا 
رفتار کند«.  با دقت در این رهنمودها مشخص می شود که اواًل 
آنچه قدرت های اســتکباری از جمله آمریکا و شــوروی و نظام 
سیاسی و حکومتی شــان به صورت تمایل به قدرت، ریاست، 
شــهرت و مقــام بــرای ســرکوب ملت هــا بــه آن مبتــال هســتند 
همه از »حب نفس« برمی خیــزد و در واقع همه این گرایشــات 
سلطه جویانه و جاه طلبانه آنان ریشه در نفسانیت های فردی 
و گروهــی و سیاســی ایــن جبــاران دارد. ثانیــًا ایــن قدرت های 
ع و تعالیــم الهــی و نپذیرفتن  اســتکباری عالوه بــر عناد بــا شــر
دستورالعمل های بازدارنده آن از ســتم ورزی و قتل و جنایت، 
عقــل و راهنمایی هــای آن را نیز بــر نمی تابنــد و در نهایت عماًل 
تابع و عامل نفس می گردند و دامنه جور و ســتم و خیانت های 

خود علیه بشریت را گسترش می دهند.

      نفس اماره
بخش بســیار مهمی از دیــدگاه امام خمینــی)ره( درباره خاســتگاه جــاه طلبی و مقام دوســتی و 
عالقه به اشــتهار و اقتــداری که خاســتگاه آن »حب نفس« اســت، به صورت مواعظ سیاســی و 
رهنمودهای حکومتی، زمامداران و صاحبان قدرت و حکومت در داخل کشــور و نظام اسالمی 

را در بر می گیرد. 
امام خمینی)ره( زمامــداران و کارگــزاران پس از پیروزی انقــالب را بدون هــراس و در اوج اتکال 
به خدا و به صورت یک مسئولیت بزرگ الهی، مخاطب قرار می داد و به آنان گوشزد می کرد که 
حب نفس و گرایشات سیاسی و جناحی و باندی به قدرت و حکومت، خطری است که نه فقط 
قدرت های اســتکباری و حکومت های منطقه، که آنان را نیز که به نام اسالم روی کار آمده اند 
کم و دولت اســالمی را با خود دارند، به شــدت تهدید می کنــد. زیرا »نفس  و پســوند زمامدار و حا
اماره« به دلیل مهذب و وارســته نشــدن، می تواند در همه جا و حتی در ایران پس از انقالب و در 
تشــکیالت حکومتی آن حضور مخرب پیدا کند و بامدیریت های ناســالم، عامل آفت و آســیب 
شــود، زیرا قدرت و حکومتی که در اســالم مورد تأیید اســت، قدرت همراه بــا تهذیب و حکومت 
تابع دین و در خدمت جامعه و کشــور اســت و چنین حکومت و دولتی بایــد از ابزارهای قدرت و 
امکانات وســیع سیاســی و اقتصادی و فرهنگی و تبلیغاتی آن به بهترین شــکل برای توســعه و 
رفاه و رفع تنگناهای معیشتی مردم بهره وری کند و در هیچ شرایطی با دین مردم بازی نکند و 

فرهنگ و ارزش های اسالمی را ملعبه دست قرار ندهد.
براین اســاس اســت که چهارمین موضوع در رهنمود سیاســی امــام خمینــی)ره( اختصاص به 
کمــان داخل ایــران دارد که: بدانید و همــواره به این باور  هشــدار و بیدارباش به زمامداران و حا
برســید که در معــرض خطر گرایــش به همان جــاه طلبی هــا و قــدرت گرایی ها و مقام و ریاســت 
خواهی ها قــرار دارید که قدرت های اســتعماری و حکومت های اســتبدادی بــه آن گرفتار بوده 
و هســتند. بنابر این مبادا خود را بــه دور از خطر نفســانیت های فردی و گروهــی بدانید و چنین 
بپندارید که آنچه به آن می اندیشــید و رفتار و عمل می کنید، عین حقیقت و به دور از نفسانیت 

است.
در سخنان امام خمینی)ره( دقیق و عمیق شویم و ببینیم که این پیشوای بزرگ الهی چگونه 
ع و عقل، مسئوالن و  صریح و روشــن و بدون تعارف و مصلحت اندیشی های بیجا و خالف شــر
مدیران سیاســی نظام اســالمی را مخاطب قرار می دهد و با احتمال تأثیرپذیــری از حب نفس، 
بــه مراقبت از خــود در همه عرصه هــای مدیریت هــای قوای مجریــه و مقننه و قضائیــه و همه 
کز وابســته به آنهــا فــرا می خواند: »ایــن حمله ای کــه صدام بــه ایران کــرد، همه  شــعبه ها و مرا
می دانید برای این بود که ســردار قادسیه بشــود! و این حمله ای که اسرائیل به لبنان در مقابل 
چشــم همه مســلمانان منطقه و دولت های منطقه کرد،  همه می دانید که بــرای قدرت طلبی 
و جاه طلبــی بود. و آمریکا هــم همین و همه قدرت ها هم همین و این ممکن اســت که در شــما 
هم پیدا بشــود، در ما هم پیدا بشود. شــیطان فقط نمی رود ســراغ صدام و آمریکا و شــوروی. او 
همه جا هست و مظاهر شــیطان، که نفس اماره خود ماست، پیش همه هست. چنانچه یک 
وقت دیدید که حب این را داریــد که به مردم زور بگویید، حب این را دارید که مردم پیش شــما 
خاضع باشند، بدانید که از آن خط شیطانی پیشتان هست. و این خط شیطانی است که پیش 

قدرتمندها هست و قدرتمندها را آن طور جسور می کند«.     

......
امام خمینی)ره( زمامداران و کارگزاران پس از پیروزی انقالب را بدون 

هراس و در اوج اتکال به خدا و به صورت یک مسئولیت بزرگ الهی، 
مخاطب قرار می داد و به آنان گوشزد می کرد که حب نفس و گرایشات 
سیاسی و جناحی و باندی به قدرت و حکومت، خطری است که نه 

فقط قدرت های استکباری و حکومت های منطقه، که آنان را نیز که به 
نام اسالم روی کار آمده اند و پسوند زمامدار و حاکم و دولت اسالمی را با 

خود دارند، به شدت تهدید می کند



راهــــــــبرد

دی    1۳۹۷  |     مشاره         ۳۹ 8

راهــــــــبرد

دســتش بــه گردنش بســته اســت. نْفس ایــن مســئولّیت و 
آمرّیت و ریاســت، یــک تبعاتی دارد که ایجــاب می کند این 

را.
کــه مــا آنجــا رئیســیم، مدیریــم،  در آن حــوزه  مأمورّیــت 
یــک کاره ای هســتیم، بعضــی از کارهــا انجــام می گیرد که 
مــا می توانســتیم مانع آن بشــویم و نشــدیم؛ حاال یــا غفلت 
نشــدیم؛   وارد  تنبلــی  روی  از  یــا  نشــدیم،  ]وارد[  کردیــم 
ایــن کار خالف، زیــر نظــر مــا و در ُپســت نگهبانی مــا انجام 
گرفــت -ُپســت نگهبانی ما اســت دیگــر- یا بعضــی از کارها 
کــه انجــام  بایــد انجــام می گرفــت در حــوزه  مأمورّیــت مــا 
نگرفت؛ یــا به خاطــر اینکه مــا نفهمیدیــم، دّقــت نکردیم، 
تعقیــب نکردیــم، مشــورت نکردیــم، پرس و جــو نکردیــم 
و ندانســتیم، یا نه، دانســتیم، تنبلــی کردیم، امــروز و فردا 
کردیــم، ]گفتیم[ حاال ان شــاءاهّلل بعــدًا، فردا، و ضایع شــد، 
گر ماها عقل داشته باشــیم، باید دنبال ریاست  فوت شد. ا
ندویم؛ واقعًا این جوری اســت. باید دنبال ریاســت نرویم؛ 
ریاســت این تبعات را دارد. بعضی می دوند دنبال ریاست، 
نمی فهمند کــه نْفس ایــن آمرّیت و ریاســت، ایــن خطرات 
را دارد کــه روز قیامت وقتــی او را بیاورند، مغلــواًل می آورند؛ 
این چیز خیلــی مهّمی اســت. مغلــواًل می آورنــد او را در پای 

محاسبه  الهی.

ّکَ َعنه
ُ

ِان کاَن ُمحِسنًا ف
َ

       ف
گــر چنان چــه او آدم خوبــی بــود، درســتکار بــود، در آنچــه  ا
گناهــی متوّجــه او نبــود،  گرفتــه بــود تقصیــری و  انجــام 
ع مقّدس و پــروردگار  اینجــا رهــا می کننــد او را. باالخره شــار
عالــم موازینــی دارد؛ یک جاهایی ممکن اســت که انســان 
َمعفــّو باشــد بــه دلیلــی؛ قصــورش قصــوِر عن تقصیٍر نباشــد 
-گاهی ما قاصریم، جاهلیم اّما جهلمان عن تقصیٍر اســت، 
گاهی نــه، واقعًا تــالش خودمان را کرده ایــم، زحمت مان را 
کشــیده ایم، آخــرش ایــن ]نتیجــه[ درآمده- ایــن ]قصور[، 
گر »محســن« باشــد این  اینجــا مورد عفو الهی اســت. پس ا

آمر و این رئیس، ُفّکَ َعنه.

ه ً ِالى ِغّلِ ّ
      َو ِان کاَن ُمسیئًا زیَد ِغل

گر نه، انســان نیکــوکاری نبوده اســت در دنیا، خودش  اّما ا
هــم آدم بــدکار و بدعملی بوده اســت -هرجــور بدعملی ای 
که فــرض کنید- این جــا آن گرفتــاری و آن غــل و زنجیری 
که به او بســته شــده اســت، افزایش پیدا می کنــد. این ها را 
باید مــا بفهمیم؛ این ها را باید بفهمیم. دنبال کرســی های 
ریاست ]بودن[ -چه ریاســت اجرائی، چه ریاست تقنینی؛ 
بــرای نمایندگــی مجلــس بعضــی خودشــان را  می بینیــد 
گــر چنان چــه راه پیــدا نکننــد بــه هــر دلیلــی یا  می ُکشــند، ا
مثاًل فرض کنیــد صالحّیتــش را تأییــد نکنند یــا رأی نیاورد 
و غیــره، خــودش را بــه آب و آتــش و در و دیــوار می زنــد کــه 
گر  چرا نشد- عقل نیســت، تدبیر نیست. مالحظه کردید؟ ا
چنانچه این ریاســت، مایه  یــک چنین دغدغه ای اســت، 
خب انســان رها کند؛ مگر اینکه واقعًا متوّجه انســان بشود 

و واجب باشد برای انسان؛ آن]جا[ بله ]الزم است[.    

دنبال ریاست ندویم
شرح یک حدیث در ابتدای درس خارج فقه 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ابتدای درس خارج فقه با بیان حدیثی 
از پیامبـر گرامـی اسـالم حضـرت محمد مصطفـی )ص( درباره  »اثـرات و تبعات 
اخـروی ریاسـت« بـه شـرح یـک حدیـث و لـزوم پرهیـز انسـان از تـالش بـرای 
دسـتیابی به »ریاسـت« مگر در مواقع تکلیف پرداختند. متن بیانات رهبر انقالب به شـرح 

زیر منتشـر شـده اسـت.   

ــُر َرُجٌل َعلی َعَشــَرٍة َفمــا َفوَقُهــم  ِااّل ِجی َء ِبــِه َیوَم  ــی  اهّلل علیــه و آله قــال: ال ُیَؤّمَ
َ
عن الّنبّی صّل

القیاَمــِة َمغلوَلــًة َیــُدُه ِالــی ُعُنِقــه َفــِان کاَن ُمحِســنًا ُفــّکَ َعنــُه َو ِان کاَن ُمســیئًا زیــَد ِغــاّلً ِالی 
ــِه، هیچ کس نیســت که بــر ده نفر یا بیشــتر،  ریاســت و امارت داشــته باشــد مگــر اینکه او  ِغّلِ
گــر چنانچه آدم  را روز قیامــت در حالــی می آورند که دســتش به گردنش بســته اســت؛ پس ا
گر چنانچه بــدکار و گناهکار  درســتکاری بود و تقصیری متوّجه او نبود، او را رهــا می کنند و ا

بود، غل و زنجیرش افزایش پیدا می کند.
کــرم )صّلــی اهّلل علیه و آلــه( فرمود که  این حدیث دربــاره  بنده و امثال بنده اســت؛ رســول ا
هیچ کس نیســت که بر ده نفر یا بیشــتر ریاســت و امارت داشــته باشــد -هر کســی کــه بر ده 
نفر، نه حاال بر هشــتاد میلیون نفر امارت و ریاســت داشــته باشــد- »ِااّل جی َء ِبِه َیــوَم القیاَمِة 
َمغلوَلــًة َیــُدُه ِالــی ُعُنِقه «، ]مگــر اینکــه[ ایــن آدِم رئیس را کــه این قــدر در دنیا محترم اســت 
و رئیس اســت و مدیر اســت،  چنیــن آدمــی را در روز قیامــت وقتی کــه می آورند، دســت او را 
به گردنش بســته اند؛ یعنی دست بســته او را وارد محشــر می کنند، آن هم به این شــکل که 
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خدمــت بــرای او مهــم اســت. هــر چــه باشــد، مــورد قبــول 
کیســه های طــال را بــه  فرمانــده اش باشــد. امــام هفتــم)ع( 
صاحبان آن ها برگرداند، ولی کالف پیرزن نیشــابوری را قبول 
کرد و قــول داد که بر پیکــر او نمــاز بخواند و چنیــن کاری کرد. 
در نتیجــه مردم قبــر آن پیرزن را بقعه ای ســاختند که تــا امروز 
در نیشــابور زیارتــگاه اســت. حضــرت »بی بی شــطیطه« یک 
الگــوی انســانی اســت. ریاســت جمهوری کیســه ی پــر از طــال 
است و عقیدتی سیاسی یک روســتا کالف ریسمان یک خانم 

نیشابوری است.
 به همیــن دلیــل بر اســاس همین دیــدگاه بــود کــه وقتی پس 
از قبــول قطع نامــه تهاجــم شــدید صدامیــان بــرای اشــغال 
خوزســتان پیش آمد، آیت اهّلل خامنه ای دست از جان شست 
و اعالم کرد که من به ســوی سرنوشــتم می روم. منظور معلوم 
بود. یعنی یا صــدام را برمی گردانیــم یا من نبایــد برگردم. علی 
 )ع( در جنگ خیبر دســت از جان شســته بود کــه نصرت الهی 
را دریافت کرد. داوود نبی هم به ســمت جالــوت که می رفت، 
دست از جان شسته بود. آن ها که نمی توانستند دست از جان 
بشــویند، نه به مقابلــه با جالــوت می شــتافتند و نــه در مقابل 
»مرحب خیبــری« مقاومــت می  کردند. آن ها تشــنگان قدرت 

بودند و نه شیفتگان خدمت.
تفــاوت این دو گــروه تنها در صبــر و بی صبری نیســت، همان 
تفاوت دو زمین شیرین و شور اســت. تشنگان قدرت وقتی به 
قدرت می رســند آنچه دلشــان می خواهــد می  کننــد و نه آنچه 
بایــد بکنند. بــه همین دلیــل، نعمت خــدا را خــراب می کنند. 
»ألم تر إلــی اّلذین بّدلوا نعمــة اهّلل کفرًا و أحلوا قومهــم دار البوار 
جهنم یصلونها و بئس القرا، شیفتگان خدمت مانند رودخانه   
آب شــیرین  اند؛ هر کــه از آن مصــرف کند، تمــام صفات خوب 
در او زنده می  شود.« مانند شــهدا که سال ها آب حیات بخش 
والیت اهّلل را نوشــیدند. دال بنوش از این آب و زنده شــو جاوید، 

مگو که چشمه  حیوان فسانه است و محال

       شوره زار قدرت طلبى
اما تشــنگان قدرت باران رحمت الهی را بــا نمک قدرت طلبی 

انسان ها در جهت واردات و صادرات مادی و معنوی مثل قطعات زمین هستند 
کـه واردات واحـد امـا صـادرات متفاوتـی دارنـد. بـاران بـر وادی و صحـرا می بـارد. 
در یکی رودخانه  آب شـیرین جاری می شـود که برای انسـان نوشـیدنی  و برای 
حیوانات و گیاهان رویاننده است، اما در دیگری رودخانه  آب شور جاری می شود که برای 

انسـان و حیوان و گیاه کشـنده و خشـک  کننده است.  

کمیــت، معروفیــت، محبوبیــت، همه و همــه مثل باران هســتند.  دانــش، ثروت، قــدرت، حا
این صادرات انســان ها اســت که متفاوت اســت. یکی از تمام این نعمت ها فضای کفرآلودی 
می ســازد کــه گویــی کارخانــه ی آدم ســوزی راه انداختــه اســت. ایــن ســوختگی دیگر بــر بدن 
انســان ها نیســت، بلکه روح انســان را می ســوزاند و او را تبدیل به موجودی بی رحم، بی شرم 
و حیا، بی وفا و بی غیرت، بی معرفت و بی هویت می کند. نمونه ی اعلی و روشــن و واضح آن، 
اشقیاء کربال هســتند. چه کارخانه ای بود که وارداتش نعمت بود و صادراتش بدی و مصیبت 

شد؟
ایــن تروریســت ها کــه انتحــاری عمــل می کننــد، از بی صبــری آن هــا اســت. خودکشــی نتیجه  
بی صبری اســت، امــا چه کســی تحریک یا عصبی شــده تا دســت به خودکشــی بزند یــا عملیات 
انتحاری کند؟ »الصابربــن فی البأســاء و الضراء« صبر نتیجه  معرفت اســت. جنــگاوران جمل و 
صفین انگیخته  با عصبیت و عصبانیت بودند. هیچ یــک از آنان به اندازه  دزد سیاه پوســتی که 
کم جهان دســت مرا قطع  علی )ع( دســتش را قطع کرده بود و او اعالم می کــرد که عادل ترین حا
کرده اســت، از انســانیت و صبر انســانی چیزی نفهمیده بودند. صبر نفســانی غیر از صبر انسانی 
کتســب به  اســت. آن دزد کــه به حکم خــدا راضی شــد، عاقل بــود. »العقل ما عبد بــه الرحمن و ا

الجنان«.
 

      هرچه امام بگوید
مرحــوم بهشــتی می گفت مــا شــیفتگان خدمتیم و نه تشــنگان قــدرت. آنچه را شــهید بهشــتی 
می گفت، رهبر معظــم انقالب نشــان داد. وقتی کمــی قبل از رحلــت امام به ایشــان گفتم مدت 
ریاســت جمهوری شــما رو به اتمام اســت، بعد از آن می خواهید چــه کنید؟ گفتند حــوزه می روم 
بــرای کار آخوندی. یک لحظه مطلبی به خاطرشــان آمــد و گفتند مگر این که امــام امر کند. بعد 
گر امام به من بگوید بروم در عقیدتی سیاســی ژاندارمری یکی از روستاهای  از ریاست جمهوری ا

سیستان و بلوچستان، تردید نمی کنم.

آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی)رحمت اهلل علیه(

شوره زار 
قــدرت طلبــی
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خــود بــه رودخانــه  آب شــور تبدیــل می کننــد. و هــر کــه از این 
مصرف کنــد، تمام صفات حســنه در قلــب او می میــرد و بعد از 
ســال ها به چیزی مانند اشــقیاء کربال تبدیل می شود. رهبری 
کمیــت جمهوری  چون شــیفته  خدمت بــود، وقتــی بــاران حا
اسالمی بر او بارید، از دست و زبان او جز خدمت به مردم چیزی 
صادر نشــد. امام راحل، هشــت ســال شــاهد ایــن ماجــرا بود و 
بارها او را آزمود. امام )ره( پاســخ نامه را قبــل از آن که در اختیار 
او بگذارد، در اختیار رسانه ها گذاشت و او قبل از این که جواب 
نامه  خود را بخواند، از رسانه شنید عملی که هر کس کمترین 
خودخواهــی در او مخفــی باشــد، آشــکار می شــود و اعتــراض 
می کند- امــا او در مقابل خمینی ســر تعظیم فــرود آورد و گفت 
نامه  شــما را زیارت کردم و سال ها اســت بر همین برنامه عمل 
می کنم. امام هم در پاسخ نوشــت شما خورشیدی هستید که 

اطرافتان را روشن می کنید.
کمیت الهی، یک بنده  به تمام  نتیجه  همین آِب شــیریِن حا
معنی شــد که پس از یک ســال مصرف این آب حیــات، وفا و 
صفا و روحانیت و عشــق در مردم دوباره زنده شــد، به طوری 
کــه وقتــی در ایــن امتحــان انتخابات یــک طرف دعــوت به 
گــر ذره ای خودخواهی  راهپیمایی و نافرمانی از قانون کرد، ا
در رهبــری بود، از قــدرت اســتفاده می کرد و طرفــداران آن ها 
کنــون همه گونه بیانیــه و اطالعیه  عصبی تر می شــدند، اما تا
داده اند و هرچه داشته اند بر قلم و بر زبان آورده  اند. در حالی 

که رهبری تنها موعظه و روشن گری کرده است.
کمیت  کمیت خــدا را به بــالی حا تشــنگان قدرت، نعمــت حا
خود تبدیل کرده بودند. باران رحمت از شــوره زار قدرت طلبی 
کــه  کــه هــر  گذشــت و بــه رودخانــه  آب شــوری تبدیــل شــد 
نوشــید، عقب گرد کــرد و دنیاطلب شــد. علــی )ع( بــا جماعت 
ح مســأله  پیراهــن  دنیاطلــب چــه کــرد؟ طــرف مقابــل بــا طــر
خونین به عصبیــت دامن مــی زد و با غارت پــول جمع می  کرد 
و عصبی شــده ها را مســلح می کرد، چون خدا و آخرت مســائل 

حل شده  ای برایش بود.

      حرف مرد دو تا است!
مــردم ما صدهــزار شــهید دادنــد تــا دشــمن متوقف شــد. امام 
اعالم کرد با عراق صلح می کنند. اعالم کرد من قباًل گفته بودم 
جنگ تا آخرین قطره  خون، تا آخرین خانه و تا آخرین نفر، اما 
کنون این جام زهر را سرمی کشــم. مردم در امتحان دوم قرار  ا
گرفتند. هشــت ســال اطاعت در جنــگ و یــک روز اطاعت در 
صلح. مردم به نفع امام راهپیمایی کردند و با او تجدید بیعت 
کردنــد کــه »الحســن و الحســین امامــان؛ قامــا أو قعــدا« قیام 
حسینی و قعود حسنی هر دو با اطاعت مردم مواجه شد. امام 
همیشــه می فرمود گاهی بود کــه ما چیزی می خواســتیم، اما 
نمی شد و چیز دیگری واقع می شد. بعد می پرسیدیم که چرا؟ 

در جواب می گفتند خیِر ما در همان بود که نمی خواستیم.
خوبی مردم نتیجه  تغذیه از رودخانه  آب شــیرین والیت الهی 
بود. هر چه زمان بگذرد، وفا و صفا به میزان بیشــتری در این 
گر عصر مــا عصر وراثــت صالحان  والیت الهی رشــد می کنــد. ا
اســت، ابتکار عمل باید به دســت کســانی باشــد که نورشــان 
غالب بر ظلمت شــان و علم شــان غالب بر جهل شــان باشــد. 
نبایــد در مقابــل جهــل جاهــالن از موضــع جهــل و عصبیــت 
تصمیم گرفــت. صبر یعنی همین، یعنی خودنگهــداری از هر 
حرکت بالحّجت، هر سخن بالحّجت، هر سکوت بالحّجت. 
حجت گرایــی در کالم، در عمــل و در ســکوت. حجت گرایــان 
متحد می شوند، چون تشنه   قدرت نیستند، اما قدرت گرایان 
جز بــا تصفیــه  خونیــن نمی تواننــد از انشــعاب ها و اختالف ها 
عبور کنند. حجت گرایــان اما از باال تا پاییــن بر مبنای حجت 
گر ولی فقیــه یک لحظه  تصمیم می گیرنــد. امام می فرمــود: ا
اســتبداد کند، والیت خود را از دست می  دهد. به همین دلیل 
است که رهبری عمری است به تبعیت از حجت عادت کرده 

است.

      حجت  و   الحجت
اصواًل امتحان اصلی انســان مســأله  حجت و الحجت است. 

تشنگان قدرت
نعمت حاکمیت 
خدا را به بالی 
حاکمیت خود 

تبدیل کرده 
بودند. باران 

رحمت از شوره زار 
قدرت طلبی 
گذشت و به 
رودخانه  آب 

شوری تبدیل شد 
که هر که نوشید 
عقب گرد کرد و 

دنیاطلب شد
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ســجده  مالئکــه و اطاعــت فرمــان، همــان اطاعــت حجــت 
بــود. توقــف و امتنــاع ابلیــس در ســجده تبعیــت از الحجــت 
بــود؛ چشــیدن شــجره  ممنوعــه ولو بــه نیت فرشــته شــدن یا 
جاودانگی، عبور از حجت ولو در حد ترک اولی. این که خداوند 
به آن ها فرمــود »ألم أنهکما عــن تلکما الشــجرة و أقل لکما أن 
الشــیطان لکما عدو مبین، این اســتناد به حجت است. توبه  
آدم و حوا بازگشــت به حجت بود. »رّبنا ظلمنا أنفســنا و إن لم 

تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین.«
دعوت انبیــاء همگی دعــوت به حجت اســت و طــرف مقابل 
اســتنادش بــه الحجــت اســت. یکــی به شــدت و عجــز و البــه 
می کــرد و از موســی )ع( می خواســت از خــدا بخواهــد دعایــش 
مستجاب شود. موسی )ع( خواسته  او را گفت. خداوند فرمود 
از غیر راهی که معین کرده ام وارد شــده اســت. هرچه البه کند 

نمی پذیرم، مگر از راهی که باید وارد شود.
در اختالفی که بین بنی صدر و مرحوم آیت اهّلل بهشــتی و یاران 
او پیش آمــده بود، مرحوم بهشــتی بــه حجت اســتناد می کرد 
و بنی صــدر از روش هــای روانشناســی و بازی هــای سیاســی 
ذین کفروا بالباطل لیدحضوا به 

َ
استفاده می کرد. »و یجادل اّل

الحّق« اصواًل انســان چنان آفریده شــده که عقــل حجت گرا و 
جهل الحجت در او در مقابل هم قرار می گیرند. هر چه انســان 
جریان الحجت خود را بهتر کنترل کند و ســر جایش بنشــاند، 
بهتر می توانــد دیگــران را متقاعد کنــد و الحجت آنهــا را عقب 
بنشاند. امام که سال ها الحجت خود را از دل خود بیرون کرده 
بود، توانست همراهان خود را ملتزم به حجت بار آورد و شاه را 

ج کند. که مظهر الحجت بود، از کشور خار
کــه هــم حجــت باطنــی داریــم و هــم حجــت  همان طــور 
ظاهــری، رفتــار یــا حجــت ظاهــری معلــول رفتــار یــا حجــت 
باطنی اســت. انســانی که بــا حجت باطنــی جنگیــده و آن را 
متهــور کــرده، جــرأت می  کنــد بــا حجــت ظاهــری نبــرد کند؛ 
بُکشــد یــا زندانــی کنــد. طاغــوت باطنــی و طاغــوت ظاهری 
داریــم. کســانی می توانند بــا طاغوت ظاهــری پیــکار کنند و 
پیروز شــوند که در پیــکار با طاغــوت باطنی خود بــه پیروزی 
رســیده باشــند. به همین دلیل پیــروزی بر طاغــوت ظاهری 

کشف از پیروزی بر طاغوت درونی می کند.
»و قتــل داوود جالــوت و آتــاه اهّلل الملــک و الحکمــة و عّلمــه 
مّما یشــاء« در این آیه  رابطــه ای منطقی نهفته اســت. چون 
داوود، طاغــوت درونــی خــود را مغلوب کــرده بود، توانســت 
طاغوت ظاهــری را هــم مغلــوب کند. چــون طاغــوت درون 
را مغلــوب کــرده بــود، امینــی بــرای ملــک و علــم و حکمــت 
ک شــده از  شــد. باران علم و حکمت و ملــک وقتی بر زمین پا

طاغوت جاری شود، شفابخش خواهد بود.

      ال اله  ااّل الریاسة!
براندازی طاغوت ظاهــری که دلیل غلبه بــر طاغوت درونی 
اســت، کاشــف از بصیرت و صبر اســت، چون طاغوت درون 
گــر طرف اهل  هم قدرت مقابلــه دارد و هم تــوان انواع مکر. ا
بصیرت  نباشد، به هر دلیل مغلوب کشش و نیرنگ طاغوت 
درونی می شــود کــه در مقابل طاغــوت بیرون تــاب مقاومت 
ندارد. در جنگ خیبــر پرچــم را روز اول به یکی از مســلمانان 

سپردند، شکست خورد و برگشــت. روز دوم به یک مسلمان دیگر ســپردند، او هم مغلوب شد 
گر ملک به آن ها  و برگشــت. معلوم شــد این دو قباًل از طاغوت درون شکســت خورده بودند و ا

گذار شود، آن را حفظ نمی کنند. وا
گر مــردم را بــه آنها بســپرند، نتیجــه ی خوبی بــه دســت نمی آید. آن کــه وقتی خــودش را به  ا
خودش ســپردند، خوب اداره نکرد، چگونه ممکن اســت ملتــی را به او بســپارند و خوب اداره 

کند؟
امتحــان طالــوت از بنی اســرائیل بــه وســیله  آب گــوارای نهــر، از همین مقوله اســت. خــدا به 
طالوت می گوید کســی کــه در مقابل تشــنگی خــود ایســتادگی نمی کنــد، چگونــه می تواند در 
مقابل جباری چون جالوت و لشــکرش تاب بیاورد؟ آن که طاغــوت درون را مهار نکند، وقتی 
قدرت بــه دســتش افتــاد، نمی توانــد در مقابــل باج   خواهــان مقاومت کنــد. عقب نشــینی در 
مقابل مرحب خیبری با عقب نشینی در مقابل زیاده خواهی سران قبائل از یک قماش است. 
آن که مغلوب مرحب شــود، مغلوب باج خواهی زیاده طلبان نیز می شــود، عرب و عجم را فرق 
می گذارد، ســران قبایل را ســرانه می دهد و آنها هم با او معامله می کنند. وقتــی عادت به این 
امتیازات کردنــد، تاب تحمل فــردی را ندارند کــه به دنبال لغو ایــن امتیازات اســت و طبیعتًا 
بــا او وارد نبرد می شــوند. »قولوا الالــه االاهّلل تفلحوا« یعنی بیــن عرب و عجم فرق نگذاشــتن، 
یعنی به رؤســا باج ندادن. بــاج دادن یعنی »ال الــه ااّل أنــا!« یعنی »ال الــه ااّل الریاســة!، ال اله ااّل 

العصبّیة«!
چرا یک باج دادن به معنی عبور از »الاله ااّلاهّلل« و ســقوط در خدایان دیگر است؟ برای این که 
یاد خدا به انســان رابطه  ی  ظــروف مرتبطه روی زمیــن را می دهد. به دلیــل این که جاذبه ی 
زمین نســبت به همه یکســان اســت، آب در همه ی ظروف مرتبطه در یک ســطح می ایستد. 
گر از یکی کم کنید از همه  کم می شــود  گر به یکی اضافه کنید، بین همه قســمت می شــود و ا ا
کم چنان قوی می کنــد که حق به  تا هم ســطح شــوند. یاد خدا هم ضعیف محق را در نظــر حا

کم ضعیف جلوه می کند که حق را از او بگیرد. او داده شود و قوی غیر محق چنان در نظر حا

      یا همه یا هیچ
غفلت از یاد خداوند به انســان حالت ظروف مرتبطه ای را می دهد که بــر روی کفه های ترازو 
گذاشــته اند. ترازو مثل زمین نیســت. برای زمین همه  یکســان هســتند. اقیانوس کبیر و یک 
لیوان آب برای زمیــن فرق نمی  کند. وقتی آب لیــوان با اقیانوس مرتبط اســت، آب باید در هر 
گر آب لیوان کمی پایین تر بود، زمیــن از اقیانوس می گیــرد و به لیوان  دو هم ســطح بایســتد. ا
می دهد. امــا ترازو چنین وضعی ندارد؛ هر کفه ســنگین تر شــد، پایین تر مــی رود و آب از باال به 
گر دو ظرف مســاوی روی  پایین مــی رود. تــرازو از ضعیف می گیــرد و به قــوی می دهد. حــال ا
کفه هــای ترازو قــرار گیــرد و تنها یک قطــره از یکــی گرفته و بــه دیگری افــزوده گــردد، جریان 
مالیمی از ضعیف به ســمت قوی شــروع می شــود که هر چه زمــان بگذرد این جریان شــدیدتر 

می شود تا وقتی که یک طرف در طرف دیگر تخلیه شود.
بر همین اساس است که قرآن کشــتن حتی یک بی گناه را معادل قتل همه  انسان ها می داند 
و نجات یک بی گنــاه را معادل نجات همه  انســان ها. قبــول یک قتل و قانونی دانســتن آن، 
یعنی روی تــرازو رفتن، یعنی تســلیم زور شــدن. الزمــه ی آن این اســت که هیچ کــس امنیت 

نداشته باشد. قانون امنیت چنین است؛ یا همه یا هیچ و یک مساوی است با همه.    

......
براندازی طاغوت ظاهری که دلیل غلبه بر طاغوت 
درونی است، کاشف از بصیرت و صبر است، چون 

طاغوت درون هم قدرت مقابله دارد و هم توان انواع 
مکر. اگر طرف اهل بصیرت  نباشد، به هر دلیل مغلوب 
کشش و نیرنگ طاغوت درونی می شود که در مقابل 

طاغوت بیرون تاب مقاومت ندارد
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       تفاوت ریاست تکوینى و ریاست اعتباری
کســی نمی توانــد منکــر ارزش  ســروری یــک ارزش اســت و 
سروری شود. اما این سروری باید تکوینی باشد نه اعتباری. 
خداوند به حضــرت آدم)ع( یک ســروری تکوینــی به عنوان 
کیــد بر واژه »جاعل«  نشــان  منصب خالفت الهــی داده و با تا
می دهــد کــه ایــن جعــل، تکوینــی اســت و بــه ســبب وجــود 

صفات ذاتی در انسان است. )بقره، آیات 30 و 31(
در حقیقت ویژگی ســروری و ریاســت تکوینی، وجود صفاتی 
خاص در آن موجود اســت که او را شایسته آن مقام و منصب 
کــرده اســت. خداونــد در پاســخ چرایــی انتخــاب حضــرت 
آدم)ع( به عنوان ســرور و خلیفه بر هســتی، به مظهریت اتم 
کمل حضرت آدم)ع( از خود اشاره فرموده و می فرماید:  »و  و ا
علم آدم االســماء کلها«؛ و همه اســماء را به آدم آموخت. این 
تعلیم که نســبت به علم لدنی و شــهودی و حضوری اســت، 
موجــب می شــود تــا آن اســماء جــزو ذات حضــرت آدم شــود؛ 
یعنی حقایقی را در اختیــار حضرت آدم)ع( قــرار داده که جزو 
مفاهیم و صورت های ذهنی همانند آن چیزی نیست که در 
علم حصولی حاصل می شــود. از همیــن رو، وقتی آن حقایق 
علمی به فرشتگان عرصه می شــود، آنان به ضعف و ناتوانی 

و نادانی خود اقرار می کنند. )بقره، آیات 31 و 32(
خداوند همین معنا را در آیات دیگر با واژه و اصطالح »نفخت 
من روحــی؛ دمیــدن از روحــم« تبییــن و تشــریح می کنــد و در 
پاســخ ادعای ریاســت طلبی و ســرورخواهی ابلیــس می گوید 
که علــت انتخاب حضــرت آدم)ع( به منصــب خالفت الهی، 
به ســبب کالبد و جسم او نیســت، بلکه به ســبب همان روح 
الهی اســت که تفاوت اساســی ماهوی را موجب شــده است. 
)حجــر، آیــه 29؛ ص، آیــه ۷2( همیــن ویژگی هــا در فرزندان 
آدم)ع( نیز وجــود دارد؛ زیــرا خداوند درباره فرزنــدان آدم)ع( 
و شــرافت طبیعی آنان در ســروری و ریاســت خالفــت الهی بر 
سایر موجودات هســتی می فرماید:  »ثم ســواه و نفح فیه من 
روحه و جعل لکم السمع و االبصار و االفئده قلیال ما تشکرون؛ 
آنــگاه او را درســت انــدام کــرد و از روح خویــش در او دمیــد و 
برای شــما گوش و دیدگان و دل ها قرار داد چه اندک سپاس 
گاهی  می گزاریــد.« )ســجده، آیه 9( البته فرشــتگان پــس از آ
دســت از ادعــا برداشــتند و تبعیــت از ســروری خلیفــه الهی را 
پذیرفتند و بر همین اساس ســجده اطاعت به جا آوردند، اما 
ع جنیان ایــن ســروری تکوینــی را نپذیرفته و به  ابلیس از نــو
مخالفت پرداخت و ســجده اطاعــت نکرد. )اعــراف، آیه 11؛ 

حجر، آیات 29 تا 31؛ ص، آیات ۷2 و ۷3(

       تکبر و علو، عامل بدبختى و ریاست خواهى
خداوند ریشــه ریاســت خواهی و ســروری ابلیس و شیاطین 
مکتــب او را تکبــر و علــو دانســته و می فرمایــد علــت اینکــه 
ابلیس حاضر به پذیرش والیت و ســروری و خالفت تکوینی 
حضــرت آدم)ع( نشــد، همــان تکبــری اســت کــه در شــکل 
اســتکبار بروز و ظهور کــرد: »و اذ قلنا للمالئکه اســجدوا الدم 
کان مــن الکافریــن؛  فســجدوا اال ابلیــس ابــی و اســتکبر و 
و چــون فرشــتگان را فرمودیــم:  »بــرای آدم ســجده کنید«، 
به جــز ابلیس- که ســر بــاز زد و کبــر ورزیــد و از کافران شــد- 

ریاست حقیقی 
ریاست آخرت است

حب ریاست چه خطراتی دارد؟

زندگی دنیوی برای انسان از نظر قرآن چیزی جز خسران نیست؛ زیرا این 
مرتبه از پسـت ترین مراتب زندگی انسـانی اسـت. )تین، آیه 5( از نظر قرآن 
تنهـا کسـانی از ایـن زیـان رهایـی می یابند که حسـن فاعلی و فعلی نسـبت 
بـه خـود و دیگـران داشـته و از نیـت نیـک و عمل صالح برخـوردار بوده و دیگـران را بدان 
سـفارش کـرده و امـر و نهـی نماینـد. )عصـر، آیـات 1 تا 3( یکـی از مهم ترین خطراتی که 
انسان در دنیا با آن مواجه است، محبت جاه، مقام و حب ریاست و سروری است که 
زینت اعتباری دنیای انسانی است. در مطلب پیش رو به برخی از زیان های ریاست 

دوسـتی اشاره شـده است.  

محمدعلی نیک خواه
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]همه[ به سجده درافتادند.« )بقره، آیه 34(
کسی که به داشــته های خویش مغرور می شود گمان می کند 
که ایــن قــدرت و ثروت مــال خــودش اســت؛ در حالــی که هر 
دارایی او فضل و بخشش الهی است. خداوند می فرماید: »و 
ما بکم من نعمه فمن اهّلل؛ و هر نعمتی که دارید از خداست.« 
کــه مدعیــان ریاســت خواهی و  )نحــل، آیــه 53( در حالــی 
ســروری ایــن نعمت هــای الهــی را برخاســته از علــم و دانش 
و  دانســته  خــود  توانایــی  دیگــر  و  مدیریــت  و  اقتصــادی 
مدعــی هســتند کــه قــدرت و ثــروت آن هــا نتیجه زحمــات و 
معلوماتشان است، از این رو فرعون وار و قارون وار می گویند:  
»انما اوتیتــه علی علم عندی؛ قــارون گفت:  مــن این ها را در 
نتیجه دانش خــود یافته ام.« )قصــص،  آیــه ۷8؛ و نیز: زمر، 

آیه 49(
خداونــد در ســوره قصــص آیــه 83 می فرمایــد: »تلــک الــدار 
االخره نجعلهــا للذین ال یریــدون علوا فی االرض و ال فســادا و 
العاقبه للمتقین؛ آن خانــه آخرت را قرار دادیــم برای آنان که 
در دنیاخواهــان بزرگــی و برتــری در زمین و فســاد و تبهکاری 
نیســتند و پایــان بــرای متقیــن و بــه نفع آن هاســت.« شــکی 
نیست که سروری خواهی و ریاست طلبی ابلیس گونه چیزی 
جز خســارت و تباهــی نیســت. از همیــن رو امیرمومنــان امام 
علــی)ع( بــه ریاســت خواهان هشــدار می  دهــد و می فرمایــد: 
»الرئاسه عطب؛ ریاست ]مایه[ نابودی است.« )غررالحکم؛ 

)223

      آثار زیانبار ریاست طلبى
از نظــر آموزه هــای اســالم، تفاخر طلبــی در هــر قالبــی چــون 
ریاست خواهی و سروری  امری نادرست و ناروا است و انسان 
گر می خواهد فخری داشته باشد باید آن را در ریاست واقعی  ا
و تکوینــی بجویــد کــه اســباب و ابزارهــای آن بــرای انســان 
فراهم اســت؛ زیرا خداوند این شــرافت را به او داده است و او 
تنها باید بــا اعمال عبــادی صالــح و نیت نیک خویــش آن را 
در خود تحقق بخشــد و بــه این کرامــت نیز دســت یابد. این 
ریاست خواهی واقعی با بندگی به دست می آید و آثار و برکات 
آن در آخرت خودنمایی می کند. از این رو در زبور آمده اســت:  
»لیســت الرئاســه رئاســه الملک، انما الرئاســه رئاســه االخره؛ 
ریاســت ]حقیقــی[ ریاســت حکومتــی نیســت،  بلکه ریاســت 
]حقیقــی[ ریاســت آخــرت اســت.« )بحاراالنــوار، ج 14، ص 

4۷، حدیث 34(
امــا ریاســت طلبی بــه عنــوان یــک بیمــاری در کســانی رشــد 
می کند که حقایق هســتی بر ایشــان پوشیده شــده است و به 
جای محبــت خدا و آخــرت، گرفتــار محبت دنیــا و زینت ها و 
آرایه های دنیوی می شوند و به تعبیر آیه 14 سوره آل عمران، 
محبــت و دلبســتگی دنیــا در دل آنان زینــت داده می شــود و 
آنان را به خود مشغول می سازد. خداوند می فرماید: دوستی 
گون[ از زنان و پســران و امــوال فراوان  خواســتنی ها ]ی  گونا
از زر و سیم و اســب های نشــاندار و دام ها و کشــتزار ]ها[ برای 
مردم آراســته شــده، ]لیکــن[ ایــن جمله، مایــه تمتــع زندگی 

دنیاست، و ]حال آنکه[ فرجام نیکو نزد خداست.
کــه اواًل ارزش  انســان خردمنــد دنبــال اعتباریــات نمــی رود 

گر ارزش باشــد دائمــی نیســت و تنهــا در محدوده  نیســت و ا
دنیا برای پیشرفت امور دنیوی است نه اخروی پس انسان 
باید دســت از این تفاخــر و فخرفروشــی بردارد و دنبــال مقام 
و جــاه و منصبی نــرود کــه اعتبار دنیوی اســت و هیــچ ارزش 
ماهــوی و اصیل ندارد. کســی که دنبــال تفاخــر و اعتباریات 
دنیوی مــی رود و ریاســت   خواهی و منصب گرایــی دارد، باید 
بداند کــه آثــار زیانباری را بــرای زندگی خــود در دنیــا و آخرت 
کــه در اســالم بــرای ریاســت طلبی و  رقــم می زنــد. از آثــاری 
منصب و مقام خواهی بیان شده اســت می توان به موارد زیر 

اشاره کرد:
1. زیان پیروی و دنباله روی: هر کسی دوست دارد پیشرو 

گر این  و پیشــگام باشــد و در مقام ســروری قرار گیــرد. البتــه ا
ســروری و ریاســت، تکوینی باشــد، خیلی خوب است؛ چون 
شــخص الیــق آن مقــام اســت و اصــوال بایــد در ایــن جایگاه 
قــرار گیــرد و مســئولیت و نقــش خویــش را بــه درســتی ایفــا 
کند؛ از ایــن رو امام علــی)ع( می فرمایــد: خداونــد از جاهالن 
پیمان نگرفت تــا علم بیاموزند مگــر اینکه قبــل از آن از علما 
پیمان گرفته باشــد کــه به آنان علــم بیاموزند )امالی، شــیخ 
گــر جاهل ها  مفیــد(؛ چــون علــم قبــل از جهل آمــده اســت. ا
موظفند کــه از عالمان علــم بیاموزنــد، قبل از آن هــا عالمان 
مامور بــه آموختن علم به آنان شــده اند. امام خود بر اســاس 
این وظیفه اســت که وارد میدان می شــود و بر این باور است 
گر این امر تکوینــی و ذاتی نبود هرگز به دنبــال اعتبارات  که ا
دنیوی نمی رفت و ســروری بر امــت را طلب نمی کــرد. بویژه 
وقتی نامادرانــی فرزند خالفــت را دزدیده و حاضر شــده اند تا 

آن را حتی دو نیم کنند ولی آن را برای خود نگه دارند.
اما در ریاســت های اعتباری چنین جایگاهی برای شــخص 
نیســت، بلکــه شــخص بــه جــای آنکــه از آن بهره مند شــود 
همیــن ســروری اعتبــاری مایــه بدبختــی او می شــود و او را 
چنــان پســت می ســازد کــه همــواره دنبالــه رو و پیرو باشــد و 
هرگــز بــه آرامــش نمی رســد. پیوســته در تشــویش و نگرانــی 
بســر می برد. امــام باقــر)ع( در روایتی با اشــاره بــه زیان های 
ریاســت های اعتبــاری دنیــوی می فرمایــد: »ال تطلبــن ان 
تکون راســا فتکون ذنبــا؛ در پی ریاســت مباش کــه دنباله رو 
کســی  می شــوی.« )الکافــی، ج 2، ص 338،  حدیــث 1( 
کــه دنبــال ریاســت مــی رود، چنــان ایــن ریاســت او را اســیر 
می کند که به جای ســروری، باید پیروی کند. اصــواًل این از 
اقتضائات دنیا اســت؛ زیرا شــهوت حب جاه و مقــام همانند 
هــر شــهوتی دیگر چــون آب شــوری اســت که هــر چه بیشــتر 
بخوری تشــنه تر می شوی و چون معتاد شــدی باید به جای 
ســروری، پیروی کنــی و خود را خادم و نوکر شــهوت ریاســت 
و جــاه و مقــام کنی و هــر چــه آن فرمــان می دهد گــوش کنی 
تا آن پســت و مقام و جاه و منصــب برای تو بمانــد. این گونه 
اســت که انســان را غــرق می کنــد و اجــازه نمی دهــد تــا آزاد و 
مختار باشــد و از دام بندگی بــه دام بردگی می افتــد؛ در حالی 
که بندگــی خدا کــردن پیــروی از یــک خدایی اســت کــه او را 

دوست می دارد و همه چیز برایش فراهم آورده است.
2.هاکت: از آثار زیانبار ســروری اعتباری و ریاســت خواهی 

کــت و نابودی شــخص اســت. امام صــادق)ع(  دنیــوی هال

یاست طلبی به  ر
عنوان یک بیماری 

در کسانی رشد 
می کند که حقایق 

هستی بر ایشان 
پوشیده شده است 
و به جای محبت 

خدا و آخرت، 
گرفتار محبت دنیا و 
ینت ها و آرایه های  ز

دنیوی می شوند 
و به تعبیر آیه 14 
سوره آل عمران، 

محبت و دلبستگی 
دنیا در دل آنان 

ینت داده می شود  ز
و آنان را به خود 
مشغول می سازد
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در ایــن بــاره می فرمایــد: از نجواهــای خداونــد متعــال بــا 
موسی)ع( این بود که: به حال کسی که مردم از او خشنودند 
غبطه مخــور، تا آنکــه بدانی خدا هم از او خشــنود اســت و به 
حال کســی کــه مــردم فرمانــش را می برند نیــز غبطــه مخور؛  
کــت  زیــرا طاعــت و پیــروی بــه ناحــق مــردم از او، باعــث هال
حدیــث    ،135 ص   ،2 ج  )الکافــی،  باشــد  پیروانــش  و  او 
21( همچنیــن امــام صــادق)ع( می فرمایــد: از ایــن ســران 
ریاست پیشــه بپرهیزید؛ زیــرا به خدا ســوگند کــه کفش ها در 
ک شــود و دیگران  پی مردی به صــدا در نیاید مگر آنکه او هال
کت اندازد. )الکافی، ج 2،  ص 29۷،  )پیروانش( را نیز به هال
حدیــث 3( در جایــی دیگــر امــام صــادق)ع( فرمــوده اســت: 
»من طلب الرئاســه هلک؛ هر که جویای ریاست باشد، نابود 

شود.« )الکافی، ج 2، ص 29۷، حدیث 2(.
3.ایامن زدایی: یکی از آســیب ها و زیان هایی که بــرای 

ریاســت طلبی اعتبــاری در روایــات بیان شــده، خطر نســبت 
به ایمــان و دیــن انســان اســت. انســان مؤمــن همــواره باید 
کاری کنــد که دیــن و ایمان وی حفظ شــده و از دســت نرود. 
اما عواملی موجب می شــود که ایمان انســان از دســت برود. 
از جملــه ایــن عوامــل، ریاســت خواهی و حــب جــاه و مقــام 
اســت. امام باقر)ع( می فرماید: مال دوســتی و جاه طلبی، به 
دین مومن زودتر خســارت می زند تا حملــه دو گرگ درنده به 
گله ای بی شــبان؛ که یکی از جلوی گله حملــه آورد و دیگری 
از پشــت آن. )الکافــی، ج 2، ص 315، حدیث 3( این کســی 
که دنبــال شــرف اعتباری چــون ریاســت و ســروری بــر مردم 
می رود، دیــن و ایمان خویــش را در اختیار گرگی گذاشــته که 
او را خواهد درید و ایمانش را تباه می سازد. امام رضا)ع( پس 
از آنکــه که نــام مردی را بــرد و گفت: او ریاســت طلب اســت- 
گــر دو گرگ درنده بــه یک رمه بی شــبان حمله کنند  فرمود: ا
خســارتی کــه می زنند کمتــر اســت از خســارتی کــه جاه طلبی 
بــه دیــن مســلمان وارد می کنــد. )الکافــی، ج 2، ص 29۷، 

حدیث1(
4.عصیــان: عواملــی موجــب عصیــان انســان نســبت بــه 

خداونــد منــان می شــود، از جملــه ایــن عوامــل، دوســتی و 
محبت نســبت به مقام و ریاســت اســت. پیامبر خدا)ص( از 
ریاســت دوســتی برحذر می داشــت و می فرمود نخســتین بار 
خداونــد متعال بــه ســبب شــش خصلــت در افــراد عصیان و 
نافرمانی شد: دنیا دوستی، ریاست طلبی، شکم پرستی، زن 
بارگــی، عالقه مفرط بــه خــواب و آســایش طلبی. )الخصال، 

صدوق، ص 330، حدیث 2۷(
ســاقط  انســانیت  از  را  انســان  ریاســت  خواهی،  5.دوزخ: 

می کند و دین و ایمــان را از میان بــر می دارد و شــرایط را برای 
دوزخی شــدن انســان فراهم می آورد. از همین رو پیامبر خدا 
نسبت به ریاست  خواهی و ریاست  دوســتی هشدار می دهد و 
می فرماید: هر کس دوست داشته باشــد که مردم در برابرش 
خ اســت. )مــکارم  بــه تعظیــم بایســتند، جایگاهــش در دوز

االخالق، ج 1، ص 66، حدیث ۷0(
6.آفت علم: بــرای علــم و علمــا آفاتــی اســت کــه از جمله 

آن هــا ریاســت دوســتی اســت. امــام علــی)ع( می فرمایــد: 
»آفْه العلماء حب الرئاســًه. آفت دانشــمندان، ریاست طلبی 

است.« )غررالحکم: 3930(
7.بدترین مردم: امام صادق)ع( می فرماید: بدترین شما 

کســی اســت که دوســت دارد پشــت ســرش راه رونــد، چنین 
کسی ناچار یا دروغ پرداز اســت یا سست رأی. )الکافی، ج 2، 

ص 299، حدیث8(
کی نــدارد دنبال  8.بی باک: کســی که نســبت به خداوند با

ریاســت و شــرافت اعتباری دنیوی می رود. امــام صادق)ع( 
می فرمایــد: حــب مقــام و شــهرت، در دل شــخص ترســان 

ک ]از خدا[ نباشد. )الکافی، ج 2، ص 69، حدیث ۷( بیمنا
9.نفاق: از دیگر آثار ریاســت دوســتی ایجــاد نفــاق در قلب 

آدمی اســت. حضرت پیامبر گرامــی )ص( می فرماید: عالقه 
شــدید بــه مقــام و مــال، نفــاق را در قلــب انســان می رویانند 
همان گونه کــه آب ســبزه را می رویاند. )المحجــهݑ البیضاء، 

ج 6، ص 112(
10.محرومیت از طاعت خدا: امام صادق)ع( دربــاره این 

خطــر ریاســت طلبی می فرمایــد: هــر کــه بــه ناحــق جویــای 
ریاست  شــود، از اطاعت به حق مردم نسبت به خود محروم 

شود. )تحف العقول، ص 321( 
11.ملعون: ریاســت خواه ملعــون اســت. امــام صــادق)ع( 

می فرمایــد: »ملعــون مــن تــراس ملعون مــن هم بهــا ملعون 
من حدث بها نفســه؛ ملعون است کســی که ریاست  را بخود 
ببندد، ملعون اســت کســی که بــه آن همت گمــارد و ملعون 
است کســی که به فکر آن باشد؛ یعنی به ریاســت فکر کند.« 

)کافی، ج 2، باب طلب الرئاسًه، ص 29۷(
12.بســن راه اهل حق: یکی از مهم ترین و بدترین 

زیان های ریاست طلبی بستن راه حق و اهل آن است. همین 
ریاســت طلبی بود کــه امامان معصــوم)ع( را خانه نشــین کرد 
و مــردم را از آنــان محــروم ســاخت و موجــب شــد تا انســان ها 
در چنیــن وضعیتــی قــرار گیرنــد و بشــریت بــه ســمت تباهــی 
برود. در روایت اســت کــه امــام صــادق)ع( در تبیین حقیقت 
ریاســت طلبی و آثــار زیانبــار آن به این نکتــه مهم اشــاره کرده 
اســت. در معانی االخبــار- به نقــل از ســفیان بن خالــد- آمده 
اســت: امام صادق)ع( به مــن فرمود: ای  ســفیان! از ریاســت  
ک گشــت. عرض  بپرهیز؛ زیرا هر که جویای ریاســت شــد هال
ک شــدیم؛ زیرا هیچ یک  کردم: فدایت شوم! پس همه ما هال
از ما نیست جز آنکه دوست دارد اسمش برده شود و مردم به او 
روی آورند و از او استفاده کنند. حضرت فرمود: درست متوجه 
نشــدی، بلکه ریاســت طلبی به این معناست که کســی را غیر 
از حجت ]خــدا[ علم کنی و هــر چه می گوید تصدیــق نمایی و 
مردم را به عقیده او فراخوانی. )معانی االخبــار، صدوق، ج 1، 

ص 180(
13.تفاخــر: یکــی از مهم تریــن آفاتــی کــه ریاســت  حــق را نیــز 

دچــار بحــران می کنــد تفاخــر اســت. اینکه کســی بــه حق در 
جایی نشســته اســت ولی بایــد خیلــی مواظب باشــد که این 
ریاست او را از هستی ساقط نکند؛ زیرا برای هر کاری به ویژه 
کارهای مهمــی چــون نقش های مثبــت و ارزشــی اجتماعی 
آفات بســیاری اســت. امام علــی)ع( می فرماید: آفهݑ الرئاســه 
الفخــر؛ آفــت ریاســت، فخــر فروشــی اســت. )غــرر الحکــم، 

    )3950

یاست  خواهی   ر
انسان را از 

انسانیت ساقط 
می کند و دین و 
ایمان را از میان 

بر می دارد و شرایط 
را برای دوزخی 

شدن انسان 
فراهم می آورد. از 

همین رو پیامبر 
خدا نسبت به 

یاست  خواهی و  ر
یاست  دوستی  ر
هشدار می دهد 
و می فرماید: هر 

کس دوست 
داشته باشد که 

مردم در برابرش به 
تعظیم بایستند، 

جایگاهش در 
دوزخ است
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مهارســازی دو عبارت بــه کار برده اســت: »نفس 
خویــش را از پیروی شــهوت ها مهــار ســازد.« و »و در 

هنگام سرکشی ها آن را ]از نافرمانی ها[ باز دارد.«
ــَهَواِت« در اصــل شکســتن  َالَشّ تعبیــر »ْکِســَر َنْفَســُه ِمــَن 

خواســته های نفســانی و خواهش هــای درونــی و شــهوانی 
اســت کــه بیانگــر نهایــت مهارســازی و بازدارندگــی اســت؛ و 
این شــدت بیان می رســاند که تهدید خواهش هــای درونی 
تا چــه حد اســت کــه الزم اســت ایــن گونــه نفــی شــود و مهار 
ع ِعْنــَد َاْلَجَمَحــاِت«  جلوگیری و  شــود. همچنیــن تعبیــر »وز
کــه خواهش هــای آن  بازدارندگــی نفــس اســت آن هنــگام 
کت  چــون اســبان ســرکش ســوارکاران خــود را بــه ســوی هال

می برند و از دست سواران هیچ کاری بر نمی آید.

      سرکشى نفس
امیرمؤمنــان علــی )ع( در ایــن بیــان، زمامــداران و مدیــران 
کــه آن آسیب شناســی  را متوجــه موضوعــی اساســی نمــوده 
مدیریت و حکومت در ســایه سرکشی نفس اســت. بنابر این 
کســانی که در جایــگاه حکومت و مدیریــت قــرار می گیرند، از 
مهمتریــن امــوری که الزم اســت بــدان توجــه نماینــد و آن را 
جــدی بگیرند، این آســیب شناســی اســت. بدانند که ســاز و 
گر قدرت مهار نشــود  کار قــدرت چگونه ســاز و کاری اســت و ا
چه روابط و مناسباتی ظهور می یابد. از این رو گذشته از مهار 
درونی، الزم اســت ســاز و کار مدیریت و حکومت به گونه ای 
باشــد که به سرکشــی نفس میــدان ندهد و عرصــه یکه تازی 
برای هیچکس فراهم نســازد. امیرمؤمنان علــی )ع( در این 
باره چنین هشــدار داده اســت: »همنشــین قــدرت همچون 
کسی اســت که بر پشت شــیر، سوار اســت؛ )دیگران( حسرت 
ســواری او خورند و خــود بهتر بداند کــه در چــه کار پرخطری 

قرار دارد.«    

نیست قدرت
کسی را سازوار  هر 

       قدرت، جوالنگاه شهوت
قرار گرفتن آدمی در مراتب مختلف حکومتی و مدیریتی مالزم قدرت است، و قدرت جوالنگاه 
گر خودســازی الزم صورت  شهوت اســت؛ زیرا قدرت به امیال و خواســته ها میدان می دهد، و ا
نگرفته باشــد، هر کــس در هــر مرتبه ای که باشــد، قــدرت زده می شــود و خواهش هــای نفس 
خــود را میــدان می دهــد و ســتمگری و تباهگــری می کنــد. امیرمؤمنــان علــی )ع( دربــاره ایــن 
َثَر« هر کــه بر ُملک دســت یافــت، خودگزینــی نمود و 

ْ
واقعیت فرموده اســت: »َمــْن َمَلــَک اْســَتأ

تمامت خواهی کرد. »َمْن َناَل اْســَتَطاَل« کســی که به جایی و مقامی رســید، خــود را از دیگران 
برتر دید. تعابیر امام )ع( مشــخص می کند کــه کار حکومت و مدیریت تا چه حد خطیر اســت و 
چه وسوســه هایی را می توانــد در زمامــداران و مدیــران دامن بزند. نیســت قدرت، هر کســی را 

سازوار/ عجز، بهتر مایه پرهیزگار

      لزوم مهار درونى
انســان در جایگاه حکومت و مدیریت، عالوه بــر مهارهای بیرونی، نیازمند مهار درونی اســت؛ 
عاملــی کــه انســان را از درون حفــظ کنــد و مانــع خودمحــوری، قدرت طلبــی، تنــدی و تیــزی 
و تجاوزگری او شــود. هــر چند وجــود مهارهای بیرونــی برای سرپرســتان و کارگــزاران ضروری 
است، اما کافی نیســت، و مهارسازی درونی کاری اساسی اســت؛ و امام )ع( بدین فراخوانده و 
فرموده اســت: »و او را فرمان داد که نفس خویش را از پیروی شــهوت ها مهار سازد و در هنگام 
سرکشــی ها آن را ]از نافرمانی هــا[ باز دارد، زیــرا نفس فرمان دهنــده به بدی اســت.« این بیان 
نشــان می دهد که مهار درونی در جایگاه قدرت تا چه حد ضرورت دارد؛ و امــام )ع( درباره این 

مصطفی دلشاد تهرانی

یکی از نامه های امیرالمؤمنین علی)ع( در کتاب شـریف نهج البالغه نامه 53 یا 
همـان عهدنامـه مالک اشـتر اسـت. زمانی که حضـرت امیر)ع( مالـک را به عنوان 
فرماندار مصر تعیین کرد به وی دستور داد این آیین نامه مدیریتی و حکومتی را 
رعایـت کنـد. مطلـب زیـر در همیـن باره از کتـاب »داللت دولت« اثر مصطفی دلشـاد تهرانی 
مدیرگـروه نهـج  البالغـه دانشـگاه قـرآن و حدیـث بـا موضـوع »خودسـازی در مدیریـت« 

برگرفته شـده اسـت.  
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الُمجاِهدیــَن َعَلــی القاِعدیــَن َاجــًرا َعظیًمــا خــب، ]اینکــه [ 
خــدای متعال بــرای مجاهدیــن فضیلت قائل شــده اســت، 
برای مجاهــدت رتبه قائل شــده اســت، برای همین اســت. 
ما مگر چقدر در ایــن دنیا عمر می کنیم؟ میلیاردها ســال قبل 
و بعد ما این دنیــا عمــر دارد، از این میلیاردها ]ســال [، پنجاه 
سال، شــصت ســال، هفتاد ســالش نصیب من و شــما است؛ 
در این مّدت باید از فرصت اســتفاده کنیــم، خودمان را برای 
زندگی واقعی ای کــه »ِاّنَ الّداَر اآلِخــَرَة َلِهَی الَحَیوان« اســت، 
آماده کنیــم. در این فاصلــه، بعضی ها مجاهــدت می کنند و 

این مجاهدت، آنها را به مقامات عالی می رساند.«
کید بر اینکه مجاهدان نه فقط آخرت خودشــان  ایشــان با تأ
را درســت می کننــد، بلکه دنیــای دیگــران را هم می ســازند و 
تقویــت می کنند و بــه وجــود می آورنــد، فرمودند: »ایــن ماِل 
ذیــَن ُقِتلــوا فی 

َ
مجاهــدت اســت؛ مــال شــهدا َو ال َتحَســَبّنَ اّل

ِهم  َســبیِل اهّلِل َامواًتــا، اینهــا مرده نیســتند، َبل َاحیــآٌء ِعنــَد َرِبّ
ُیرَزقــون * َفِرحیــَن ِبمــآ ءاتاُهــُم اهّلُل ِمن َفضِلــه  َو َیسَتبِشــروَن 
ذیَن َلــم َیلَحقــوا ِبِهم َااّل َخــوٌف َعَلیِهــم َو ال ُهــم َیحَزنون. 

َ
ِباّل

قضّیــه این جــوری اســت؛ ایــن کالم خــدا اســت، مــژده  خــدا 
اســت که می گوید این ها زنده اند، پیش خدایند، مورد لطف 
الهی اند، مورد رزق الهی اند، خرســندند، خوشــحالند؛ به من 
گر از این راه  و شما هم پیغام می دهند و می گویند که بدانید ا
بیایید، در این ســرمنزل نه غم هســت، نه نگرانــی؛ نه ترس 
هســت، و نــه حــزن؛ َااّل َخــوٌف َعَلیِهــم؛ راه ایــن اســت. راه را 

درست رفتند، صحیح رفتند، درست حرکت کردند.«

      اندوه و بیمى ندارند
از نظــر حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای یکــی از بــرکات انقــالب 

هرچه هست 
بهجت است

درباره سخنان اخیر  رهبر انقالب 
درخصوص جایگاه شهدا در پیشگاه الهی

رهبـر معظـم انقـالب در ابتـدای دیـدار اخیـر خـود با خانواده معظم شـهدا با اشـاره 
بـه سـالم خـدای متعـال و بنـدگان صالحـش و مالئکـه اش بـر ارواح طّیبـه شـهیدان 
فرمودنـد: »قـدر خانـواده  شـهدا را بنـدگان صالـح خـدا می داننـد؛ عّلـت هـم ایـن 
ِهم  اسـت که خدای متعال بر شـما سـالم و درود فرسـتاده اسـت. ُاولئَک َعَلیِهم َصَلواٌت ِمن َرّبِ
َو َرحَمـه.« ایشـان در ادامـه بـا تأکیـد بـر ایـن اینکه »خدا صلوات بفرسـتد، خدا درود بفرسـتد، 
خیلـی رتبـه  واال و مهّمـی اسـت« دلیـل آن را ایـن گونـه شـرح دادنـد: »چـون صبـر کردیـد، چون 
مصیبـِت فقـدان فرزنـد را کـه بـرای اغلـب مـردم دنیا یک عزا اسـت، شـما تبدیـل کردید به یک 
ِهم ُیرَزقون  عید، به یک تبریک؛ از اینکه خدای متعال جوان شما را در جوار خود َاحیاٌء ِعنَد َرّبِ

قرار داده است، شما تسّلی پیدا کردید؛ این صبر خانواده  شهدا یک چنین ارزشی دارد.«  

      دنیای دیگران را هم مى سازند
رهبر معظم انقالب در ســال 1395 نیــز در بیاناتی راه پیشــرفت ایران اســالمی را احیاء روحّیه  
انقالبی و احیاء روحّیه  مجاهدت دانستند و در معنای آن فرمودند: »مجاهدت، میدان های 
فراوانی دارد؛ البّته همه  میدان های مجاهدت هم خطر دارد. شــهدای هســته ای را ببینید! 
َل اهّلُل  در میدان علــم کار کردند اّما مورد تعّرض دشــمن قــرار گرفتند؛ ]ایــن [ جهاد اســت. َفّضَ



راهــــــــبرد

17دی    1۳۹۷  |     مشاره         ۳۹

اسالمی، بازتولید معارف اساسی اســالمی در این زمان است. 
به اعتقاد ایشــان خیلی از ایــن معارف بزرگ را مــا در کتاب ها 
و در ذهن هــا داشــتیم لکــن انقــالب اســالمی ایــن معــارف را 
مجّســم کرد و تحّقق عینی داد. رهبر معظم انقالب با اشــاره 
به اینکه یکی از بخش های بســیار مهّم این معارف، عبارت 
اســت از منظومــه  معــارف مربــوط بــه شــهادت، می فرمایند: 
»همیــن چیزی کــه در ایــن آیه  شــریفه  بــه صراحــت از آن یاد 
ذیَن ُقِتلوا فی َســبیِل اهّلِل َامواًتا َبل 

َ
شده اســت َو ال َتَحَســَبّنَ اّل

ِهــم ُیرَزقون * َفِرحیــَن ِبمآ ءاتُهــُم اهّلُل ِمن َفضِله   َاحیآٌء ِعنــَد َرّبِ
ذیــَن َلم َیلَحقــوا ِبِهم ِمــن َخلِفِهــم َااّل َخوٌف 

َ
َو َیسَتبِشــروَن ِباّل

َعَلیِهــم َو ال ُهــم َیحَزنــون؛ ایــن یــک معرفــت اســت، یکی از 
معــارف بــزرگ اســالمی اســت؛ ]یعنــی [ نقــش برانگیزاننده و 

زنده کننده  شهادت در نظام اجتماعی مسِلم.«
ایشــان مجموعه این معارف مرتبط با شــهادت را یک درس 
می داننــد و می فرماینــد: »شــهیدان بشــارت می دهنــد بــه 
کســانی که به آن ها ملحق نشــدند - مثل من و شــما - که در 
این راه نه بیم هست، نه اندوه هست؛ هرچه هست بهجت 
است، ابتهاج اســت، نشاط است، روحّیه اســت، امید است؛ 
ایــن درس اســت. ایــن درس در مجموعــه  تاریــخ جمهوری 
اســالمی تکرار شــد؛ شــهدای ما با انگیــزه و با نشــاط وارد این 
میدان شــدند، تالش کردند، و این تالش آن هــا که صادقانه 
بود، با پاداش الهی همراه شــد و به شهادت رســیدند که این 
شــهادت بی شــک یــک نعمــت بــزرگ و یــک پــاداش بزرگــی 
ک دســِت  کــه خــدا آن را بــه ایــن بنــدگان مخلــِص پا اســت 
ک نهــاد داد و به آنهــا ارزانی داشــت.« رهبر معظــم انقالب  پا
اثرات شهادت مجاهدان در جامعه پس از شهادتشان را این 
گونــه تشــریح می فرماینــد: »]شــهدا[ وارد ایــن میدان شــدند 
با نشــاط، خــدا را مالقات کردنــد با رضایــت الهی، و در نشــئه  
پس از مرگ، نه اندوهی به آن ها رســید نه بیمی در دل آن ها 
پدید آمــد؛ این را منعکــس می کنند بــه جامعه، این را ســرریز 
می کنند بــه مردمی که به آن هــا ملحق نشــده اند. کما اینکه 
در این ســال های متمادی همیــن را مشــاهده کردیم: هرجا 
شــهادتی اّتفاق افتاد، پشــت ســِر آن، افتخار خانواده  شــهید 
بود، احساس عّزت بازماندگان شــهید بود، هیجان و ابتهاج 
معنوی و روحّیــه  مضاعف در مــردم بود و تأثیــرات اجتماعی 

فراوان.«

      نزد خدا مرزوقند
حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای با اشــاره بــه آیــات قــرآن درباره 
شهدا در یکی از ســخنرانی هایشان در ســال 1393 به حیات 
شــهدا اشــاره می فرماینــد: »در مــورد شــهید خــدای متعــال 
می فرماید که این ها زنده اند: این ها آیات قرآن است؛ این ها 
صریِح در یک معارفی اســت که از این معارف هیچ مسلمانی 
نمی تواند چشم بپوشــد. هر کسی به اســالم و به قرآن اعتقاد 

دارد، این معارف بایستی جلوی چشمش باشد.«
کــرده و  ایشــان زندگــی شــهدا را یــک زندگــی واقعــی ذکــر 
می افزاینــد: »این آیه  شــریفه قــرآن می گوید این هــا زنده اند؛ 
حیات این ها یــک حیات واقعی اســت، یک حیــات معنوی 
اســت و نزد خدای متعال مرزوقند؛ یعنی دائم تفضاّلت الهی 

دارد به این ها می رســد؛ َفِرحیَن ِبمآ ءاتُهُم اهّلُل ِمن َفضِله. آن 
طرف مرز زندگی و مرگ چه خبر اســت؟ انســان ها از آن عالم 
و نشــئه  مجهول چه می داننــد؟ در مورد شــهدا می دانیم که 
این ها خرسندند، خوشحالند، مســرورند؛ َفِرحیَن ِبمآ ءاتُهُم 

اهّلُل ِمن َفضِله.«

       احتظاظ شهدا از اعمال ما
حضرت آیــت اهّلل خامنه ای شــهدای جان برکــف را الگوی و 
عظمت مجســم در برابــر دیدگان همــگان معرفــی می کنند: 
کی  »هر جوانــی که بــا انگیزه ای، بــا یک ایمــان مقــدس و پا
حرکت کرد، از خانه  خود، از راحتی خود، از آغوش پدر و مادر 
خود، از هــوای خنــک در گرمای تابســتان، از محیــط گرم و 
نــرم در ســرمای زمســتان دل کنــد و رفــت در دل آن حوادث 
خونین، پــر اضطــراب و پر وحشــت، تن خــود و جــان خود را 
کف دســت گرفت تا در برابر تکلیف و وظیفه فدا کند، او یک 
الگوست. این یک عظمِت مجسم است در مقابل چشم ما. 
امثال ما افرادی که پا به سن گذاشته ایم و پیرمرد شده ایم، 
لذت ما از دیــدن این ها، یک لذت قلبی اســت؛ امــا جوان ها 
عالوه  بر این احتظــاظ روحــی و قلبــی، درس می گیرند، الگو 

می گیرند.«
طبق نظــر رهبــر معظم انقــالب،  شــهدا از آن جهت کــه زنده 
و ناظــر بر اعمال ما هســتند از ســعادت مــا خرســند و از غفلت 
مــا نگــران خواهنــد شــد: »شــهدای مــا زنده انــد؛ همچنــان 
که خــدای متعــال خبــر داده اســت، پیــش خــدای متعالند، 
زنده هســتند، مشــرف بر این عاَلمنــد، حــوادث را می بینند، 
سرنوشــت ها را می بینند، اعمال مــن و شــما را می بینند. آن 
وقتــی که پــای ما بــه ســنگی بخــورد، آن وقتــی کــه نتوانیم 
زمیــن  کنیــم،  اداره  کنیــم،  هدایــت  درســت  را  خودمــان 
بخوریــم، آن ها نگــران می شــوند. آن وقتی کــه می فهمیم، 
می بینیــم، محکم قــدم برمی داریــم، راه را مســتقیم حرکت 
می کنیــم، بــه هــدف نزدیــک می شــویم، آن هــا خوشــحال 

می شوند.«
حضرت آیت اهّلل خامنــه ای احتظاظ شــهدا از موفقیت های 
جمهوری اسالمی را در یکی از بیاناتشــان در دیدار با خانواده 
شــهدا و ایثارگــران اینگونــه بیــان فرموده انــد: »آن وقتی که 
ملت ایران در یــک عرصه ای پیروز می شــود، آن ارواح طیبه 
بــه احتظــاظ در می آینــد. آن وقتــی کــه خــدای نکرده بــر اثر 
غفلت مــا، کوتاهی مــا، ملت عقب بماند، مشــکل اساســی و 
عمومــی پیــدا کند، آن هــا نگــران می شــوند. در ایــن دورانی 
کنــون مــا زندگــی می کنیــم، دشــمن در مقابــل مــا ایــن  کــه ا
جبهــه  وســیع را بــه وجــود آورده اســت و پی درپــی شکســت 
خورده اســت، حدس انسان این اســت که شــهدای عزیز ما 
در حال احتظاظند، شــادمانند، خرســندند. یک ملت با این 
هماهنگی، با این شــکوه، با وجود این همه ســختی در راه، 
در حرکــت، بــا وجــود ایــن همــه دشــمنی های خباثت آلود و 
عنادآمیز، بــاز وقتی این جــور محکم حرکت می کنــد، گام ها 
را محکم برمــی دارد، به ســمت هــدف پیش مــی رود، آن ها 
خوشــحال می شــوند؛ روح مطهــر امام خوشــحال می شــود، 

ارواح طیبه  شهدا خوشحال می شوند.«    

رهبر معظم انقالب: 
شهیدان،  بشارت 

می دهند به کسانی 
که به آن ها ملحق 
نشدند - مثل من 
و شما - که در این 
راه نه بیم هست، 

نه اندوه هست؛ 
هرچه هست 

بهجت است، 
ابتهاج است، 
نشاط است، 
روحّیه است، 

امید است؛ این 
درس است. این 

درس در مجموعه  
یخ جمهوری  تار

اسالمی تکرار شد؛ 
شهدای ما با انگیزه 

و با نشاط وارد 
این میدان شدند، 

تالش کردند، و 
این تالش آن ها 

که صادقانه بود، با 
پاداش الهی همراه 
شد و به شهادت 

رسیدند که این 
شهادت بی شک 

یک نعمت بزرگ و 
یک پاداش بزرگی 
است که خدا آن 
را به این بندگان 

مخلِص پاک دسِت 
پاک نهاد داد و به 
آنها ارزانی داشت
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ِذیَن آَمُنــوا ُیقاِتُلوَن 
َ
 آیه ۷6 ســوره نســاء بیان می دارد: »َاّل

ِذیَن َکَفروا ُیقاِتُلوَن فی َســِبیِل الّطاُغوِت 
َ
فی َســبیِل اهّلِل َو اّل

ــْیطاِن کاَن َضِعیًفــا. 
َ

َکْیــَد الّش ــْیطاِن ِإّنَ 
َ

ْوِلیــاَء الّش
َ
َفقاِتُلــوا أ

آنان که ایمــان آورده انــد در راه خدا می جنگند؛ و کســانی 
کــه کافــر شــده اند در راه طاغــوت می جنگنــد. پــس شــما 
کــه یقینــًا نیرنــگ و توطئــه  بــا یــاران شــیطان بجنگیــد، 
شــیطان ]در برابــر اراده خــدا و پایــدارى شــما[ سســت و 

بی پایه است.«
این آیه در میــان آیات مربوط به جهاد در ســوره نســاء آمده 
اســت، آن جایــی کــه گروهــی از افــراد حاضــر نمی شــوند در 
جهاد شــرکت کنند و بهانه های مختلف می آورند، خداوند 
بــا نــزول ایــن آیــه شــجاعت را در روح مســلمانان می دمد. 
بــه قدرت هــای ســرکش و  »طاغــوت« در ادبیــات قــرآن 
معبودهای باطل گفته می شود و شیطان یکی از مصادیق 
طاغوت اســت. »کید« به معنــای تالش در ضرر رســاندن از 
ْیطاِن کاَن 

َ
طریق حیله و نیرنگ است. عبارت »ِإّنَ َکْیَد الّش

َضِعیًفا«، داللت بر این معنــا می کند که ضعیف بودن حیله  
شــیطان در همه  حاالت و زمان ها است، اختصاص به یک 
ع حیله یا زمــان گذشــته نــدارد. در ایــن آیه مقایســه ای  نــو
میان مؤمنــان و کافــران در صحنــه درگیری و نــزاع صورت 
گرفته اســت، ایــن مقایســه بــه نیــت دو طــرف برمی گردد، 
یــک طــرف در راه خــدا گام برداشــته اســت و بــه او اعتمــاد 
کــرده اســت و طــرف دیگــر در راه طاغــوت حرکت کــرده و از 
یــاری خداوند محــروم مانــده اســت. راه مؤمنــان، راه خدا 
اســت کــه در ایــن راه از کمــک خــدا بهره منــد هســتند و راه 
کافــران، راه طاغوت اســت کــه از همراهــی خداونــد به دور 
هســتند و در راه طاغــوت دســتاویزی ندارنــد مگر اســتفاده 
از حیلــه و نیرنــگ شــیطان و آن نیــز ضعیف اســت، زیــرا در 
برابــر راه خــدا قــرار دارد. البتــه حیله  شــیطان در مقایســه با 
قــدرت خداوند ضعیف اســت لکــن حیلــه  شــیطان در برابر 

انسان های هواپرست می تواند قوی باشد.
یکــی از مفســران معاصــر کــه در مبــارزه  علیه رژیــم طاغوت 
در عراق فعالیت بســیاری داشــته است، در تفســیر این آیه 
یــک درس مبارزاتــی بــرای امت اســالمی بیــان می کنــد. از 
نظر ایشــان اولین کاری کــه برای مبــارزان الزم اســت، آزاد 
ســاختن خــود از تــرس نســبت بــه قدرت هــای طاغوتــی 
اســت، زیرا بزرگترین ابزار طاغوت، ترســاندن مردم است. 
طاغــوت یــک بشــری اســت ماننــد ســایر بشــریت، چگونه 
می توانــد دیگــران را به عبــادت خــود فراخواند؟ نیــروی او 
فقط ترساندن و ایجاد خوف باطل است. اینکه امروز امت 
اســالمی از قدرت طاغوت می ترســد، به خاطر این است که 
گر خود را  ذهن او را شستشو داده اند، بر طبق این آیه  قرآن ا
از رعب و وحشــت طاغوت ها رها ســازد، بر او پیــروز خواهد 

شد.

      تبدیل ترس به شجاعت
کامــاًل در  تفســیر حضــرت آیــت اهّلل خامنــه ای از ایــن آیــه 
تطبیــق بــا شــرایط روز بیان شــده اســت. ایشــان 18 بــار در 
کنون از ایشــان منتشــر شده اســت، از این آیه  بیاناتی که تا

چرا دشمن محکوم به 
شکست است؟

تشریح یک قاعده  قرآنی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در دیدار خانواده شـهدا در آذر ماه به نقشـه  
لـو رفتـه دشـمن در تابسـتان بـرای ایجـاد اختـالف و جنـگ داخلـی و سـپس ادامه 
آن نقشـه در زمسـتان اشـاره کردنـد. از نـگاه ایشـان بنابـر آنچـه در قـرآن کریـم آمده 
است، همه  تالش های دشمن در مقابل جمهوری اسالمی ایران محکوم به شکست است. 
ْیطاِن کَاَن 

َ
رهبرانقالب در این باره بخشی از آیه ۷۶ سوره نساء را قرائت کردند: »ِإّنَ َکْیَد الّش

َضِعیًفـا«، »یقینـًا نیرنـگ و توطئـه شـیطان سسـت و بی پایـه اسـت.« ایـن مطلب تفسـیر این 
قاعـده  قرآنـی را براسـاس نظـر مفسـران و حضرت آیـت اهلل خامنه ای بیان کرده اسـت.  

مهدی معتمد رضایی
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اســتفاده کرده انــد کــه در 13 مــورد آن بخش انتهایــی آیه، 
یعنی ضعیف بودن حیله  شــیطان، مورد بحــث قرار گرفته 
اســت. رهبرانقالب اســالمی ایســتادگی جمهوری اســالمی 
ایران مقابل دشــمن را این گونــه توصیف می کننــد که این 
»نه به خاطر این است که دشمنان نخواســتند به ما ضربه 
بزنند؛ آن ها ســعی کردند ضربــه بزنند، منتها کید شــیطان 
ضعیف است.« علتش این است که قدرت دشمن، قدرت 
مــاّدی اســت و در مقابــل مــردم مــاّدی، کارســاز اســت، اما 
در مقابــل مــردم مؤمــن و خداجــو، قــدرت دشــمن کوچک 
اســت. ابزار دشمن ایجاد خوف اســت، »دشمن می خواهد 
با ترســاندن، کار خــودش را پیش ببــرد.« اما اعتقــاد قرآنی 
می گویــد ایــن حیلــه  شــیطانی در برابــر قــدرت الهــی هیــچ 

است.
از نظر رهبرانقالب اســالمی جریان داشــتن این اصل قرآنی 
مشروط به شرطی اســت و آن، بیداری و هوشــیاری است. 
گر مــا غافل  درســت اســت که دشــمن ضعیــف اســت امــا »ا
بشــویم، ما بــه خــواب برویــم، همان دشــمن ضعیــف زهر 
خودش را خواهــد ریخت؛ باید همه بیدار باشــیم.« مردم و 
جریان های سیاســی نباید به دشــمن میدان بدهند، نباید 
گر  گر مبــارزه کردیــد، ا فریب دشــمن را بخورنــد و بداننــد »ا
گر صبر و ثبات خودتان را از دست ندادید، شما  ایســتادید، ا

پیروزید.«
این آیه در انقالب اسالمی تجربه شده است، چه کسی فکر 
می کرد کــه قدرت طاغوتی پهلوی عوض بشــود و شــیطان 
بزرگ یعنی آمریــکا در مقابــل ملت ایران شکســت بخورد؟ 
گر شیطان  امروز این آیه از روی تجربه اثبات شده است؛ »ا
ضعیف نبود، جمهوری اســالمی را تحّمل نمی کرد.« ایجاد 
کودتــا و جنــگ تحمیلــی در اول انقــالب، جنــگ روانــی و 
اقتصــادی، ســنگ اندازی در مقابــل  تبلیغاتــی، تحریــم 
دســتیابی ایــران بــه دانــش هســته ای و دخالت آشــکار در 
فتنــه  ســال 88 نمونه هایی از نقشــه های دشــمن بــود که 
همگی شکســت خورده اســت، ضعیف بودن کید دشمن، 
ســنت تغییرناپذیــر الهــی اســت؛ »در هــر نقطه ی دیگــر نیز 
کــه مقاومِت برخاســته از عــزم و ایمــان، مردم را بــه مصاف 
مســتکبران پرمدعــا کشــانید، پیــروزی نصیــب مؤمنــان و 

شکست و رسوائی سرنوشت حتمی ستمگران شد.« 
رهبرانقالب اســالمی در همین راســتا به ســران و ملت های 
اسالمی این توصیه قرآنی را یادآور شدند که عنصر معنویت 
و اعتقــاد بــه وعــده الهــی را در مبــارزه وارد کنند، »بایســتی 
به خدای متعال حســن ظن داشــته باشــیم. خدای متعال 
ــْیطاِن کاَن 

َ
می گویــد کــه: از دشــمن نهراســید، ِإّنَ َکْیــَد الّش

َضِعیًفــا« همچنیــن رهبرانقــالب در قضیه  بیداری اســالمی 
این آیه را ســرلوحه  مبــارزات بیــان کردند، »توجــه به خطر 
نبایــد ملت هــا را بترســاند. بگذاریــد دشــمنانتان از شــما 

ْیطاِن کاَن َضِعیًفا.«
َ

بترسند و بدانید که ِإّنَ َکْیَد الّش
بنابراین این آیــه یکی از آیات کلیدی قرآن در مســیر مبارزه 
با طاغوت و شــیطان اســت که اعتقاد به آن ترس را تبدیل 
به شــجاعت می کنــد امــا نبایــد ضعف دشــمن باعث شــود 

مبارزه و تالش و برنامه ریزی رها شود.    

یکی از کیدهای شیطان در زندگی فردی

کار خیر تأخیر 
تســویف،کلیدکیدهایشــیطانبرایبازداشــتنازرشــدوتکاملانســاناســت.
کلیدیکهشیطانباوعدههایبیاساسکارخیررابهتأخیرمیاندازد.درکلمات
نورانیامامعلیعلیهالســامآمدهاســت:فریبخدعههاونیرنگهایشــیطان
رانخوریــدکهاودرصدداســتتاشــمارابهتســویفبکشــاند،چــراکــهاودرکمین
هاکتونابودیشماست.حضرتعلیعلیهالســامباسرزنشکسانیکهکار
خیررابهموقعانجامنمیدهند،میفرماید:کلمعالجیســألاالنظاروکلمؤّجل
یَتحللبالتســویف.کســانیکهفرصــتندارند،بهدنبــالفرصتنــدوازخدامهلت
میطلبندتابندگیوعبادتکنندوکســانیکهفرصتدارند،بــهبهانهجوییکاررا

بهتأخیرمیاندازند.
کاررابهوقتمناســبموکولکردنوبهدنبالفرصتاســتثناییوطاییگشتن
وبهانهتراشــیدرانجــامعمل،مرضیاســتکهدرصــورتشــیوعآن،جامعهبه
تعطیلــیوتنبلیکشــیدهشــدهودرنتیجهبــهعقبماندگــیتمدناســامیمنجر

میشود.
وعدهفرداوپسفردایتو
انتظارحسرتآیدوایتو

آنانکهبااینبیماریبهمبارزهبرخاســتندوآنراعاجنمودنــد؛بهدرجاتباالی
علمــیوعملــیرســیدندوآنهــاکــهدردامــشگرفتارشــدندازهــرنوعپیشــرفت
بیبهرهومحرومماندند.رمزفرمانبهتعجیلامورخیردردستوراتدینی،برای
آناســتکهتأخیراتآفتمیآفریندوبهدنبالشهزارانمانعبازدارندهمیآیدتا
کارخیربهســاماننرســد.جّدیتوتاشعلمیوعملیبزرگانومدیریتزماناز

سویآنهامّدعایمارابهاثباتمیرساند.
دریکیازشــبهامالفراوانیبهمحضرامــامعلیعلیهالســامآوردند،حضرت
درهمانلحظــهفرمانتقســیمآنهــاراداد.بعضیازکســانیکهدردامتســویف
گرفتاربودند،عــرضکردند:یاامیرالمؤمنین!االنشــباســت،ایــنکاررابهفردا
موکــولکنیــد.آنحضرتکــهشــتابدرامرخیــررانیکــومیدانســت،فرمــود:»آیا
ضمانــتمیکنیدکــهتافردازنــدهبمانــم؟!«درپاســخگفتنــد:اینامربهدســتما
نیست.پسآنحضرتشمعیطلبیدوشبانهبهدستخوداموالراتقسیمکرد

وبهصاحبانشکهفقراوایتامبودند،رسانید.
ساقیاعزتامروزبهفردامفکن

یازدیوانقضاخطامانیبهمنآر   


محمود اکبری
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راهــــــــبرد



بـه  اسـت.  تهـران  گذشـته  سـال  زلزلـه  همچنیـن  و  بـم  زلزلـه  سـالگرد  مـاه  دی 

روانـی  امنیـت  منظـر  از  زلزلـه  موضـوع  بـه  ویـژه ای  بخـش  در  مناسـبت  همیـن 

روانپزشـک  محیـط  احمـد  دکتـر  بـا  گفتگـو  در  پرداخته ایـم.  اجتماعـی  آرامـش  و 

بحـران  مدیریـت  فـردی  راهکارهـای  دربـاره  بهداشـت  جهانـی  سـازمان  عضـو  و 

سـخن  بـه  زلزلـه  ماننـد  سـوانحی  بـروز  هنـگام  رفتارهـای  شـخصی  کنتـرل  و 

رسـانه ها  نقـش  و  اجتماعـی  هـراس  موضـوع  بـه  گـزارش  یـک  در  نشسـته ایم. 

و مسـئوالن در ایـن بـاره و در مطلـب دیگـری بـه تـرس از زلزلـه و تبعـات ذهنـی 

می تـوان  کـه  راهـکاری  شـش  بعـدی  گـزارش  در  کرده ایـم.  اشـاره  آن  روانـی  و 

بـا عمـل بـه آن هـا بـر مشـکات ناشـی از بحران هـا فائـق آمـد، معرفـی شـده اند. 

بـزرگ  زلزله هـای  وقـوع  هنـگام  دیگـر  کشـورهای  تجربـه  بـه  کوتـاه  نگاهـی 

از مهـر و مـاه اسـت. ایـن بخـش  آخریـن مطلـب 

هشدار

21

تصور آسیب، اضطراب  روانی ایجاد می کند
ترس از زلزله واقعی است؟
مهارت های مدیریت بحران
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هشــــدار

باتوجــهبــهعــدممدیریــتبحــرانزلزلــهتوســطاغلــب
شــهروندان،چگونــهمیتــوانمدیریــتمســائلروحیو

روانیرابهشهروندانآموزشداد؟
در مــورد مواجهــه بــا مســائلی ماننــد زلزلــه تمــام افــراد جامعــه 
نمی تواننــد اتفــاق  نظــر قطعــی داشــته باشــند، زیــرا پیشــینه 
ک اســت، این ســابقه  تاریخــی زلزلــه در ایران بســیار وحشــتنا
 تاریخــی ســبب اضطــراب  همگانــی در میــان آحــاد جامعــه 
می شــود زیرا می دانند مواجهــه با زلزلــه اجتناب ناپذیر اســت. 
مرور خاطرات زلزله توسط نســل های گذشته و انتقال آن ها به 
گاه وحشــت آفرین است، برای مثال  نسل های کنونی ناخودآ
ک زلزله  بم کــه در آن  درصد باالیــی از جمعیت  خاطرات دردنــا
شــهر به یک باره فوت کرده اند. بنابراین طبیعی است با وقوع 
یک حادثه و زلزله کوچــک این خاطرات در ذهــن افراد جامعه 
مرور می شــود و ایجــاد اضطــراب می کنــد و وجود اضطــراب در 
رابطه با مســأله ای ماننــد زلزله عــادی و قابل  انتظار اســت. اما 
مســأله نحوه مواجهه مــا با این اضطراب و تشــویش اســت که 
در ایران مشــکالت شــدید اجتماعی ایجاد می کند. برای مثال 
ج شــده و به پمپ  بنزین ها هجوم  مردم سراســیمه از خانه خار

ج  زیاد در شهر ایجاد می شود. ج  و مر می برند یا مشکالت و هر
مدیریت احساسات افراد در زمان زلزله به آموزش طوالنی مدت 
نیــاز دارد. در واقع جامعــه باید در مــورد حوادث و حاالت ناشــی 
از حوادث بــه صورت منظــم و مداوم آمــوزش دیده باشــد، این 
آموزش هــا توســط رســانه های ارتباط جمعــی صــورت می گیرد 
و آن ها موظف اند کــه مفهوم مدیریت بحــران در زمــان زلزله را 
به فهــم عمومی مــردم تبدیل کنند. افــراد جامعه پــس از وقوع 
هــر حادثه  طبیعــی دچار نوعــی تروما یا آسیب جســمی یــا روانی 
می شوند و گاهی حتی تصور یک آسیب به ایجاد تروما در روان 
آن ها کمــک می کنــد یکــی از مهم تریــن ترس هــا در مــورد زلزله 
پیش بینی میزان صدمــات جانی و مالــی به افراد پــس از وقوع 
زلزله اســت. افــراد بر اثر ایــن تصورات مثــاًل تصور می کننــد زلزله 
آمده و آن ها به گوشه ای پرتاب شده و به شدت آسیب دیده اند 

تصور آسیب 
اضطراب  روانی ایجاد می کند

گفتگویی درباره چگونگی حفظ آرامش روانی هنگام زلزله

»بغلی بگیر... چی رو بگیرم؟... زلزله رو... چکاره اش 
کنـم؟ بـده بغلـی!« ایـن طنـز تلـخ در حـال گـردش در 
کـه جـدا  صفحـات مختلـف مجـازی اسـت. طنـزی 
از جنبـه طنزآلـود خـود تمـام مـردم را بـا پرسـش تلخـی مواجـه 
می کنـد: بـا زلزلـه چـه کنیـم؟! تـرس از زلزله امروز همه جا هسـت، 
روزی نیست که صفحات و برنامه های خبری فضای  مجازی، 

تلویزیون و رادیو را دنبال نکنیم و اکثرمان اکنون عضو یکی از کانال های  رسمی لرزه نگاری 
کشـوری هسـتیم. گویـی اکنـون بایـد یـاد بگیریـم تـا مدت ها با زلزلـه کنار آمـده و بـا آن زندگی 
کنیـم. زندگـی بـا زلزلـه نیازمنـد مهـارت و آمـوزش  کافـی اسـت، زلزلـه زندگـی اغلـب مـا را دچار 
تنش و اضطراب روحی و روانی کرده، بنابراین باید راهکار مدیریت اصولی بحران و کنترل 
رفتارهـای  شـخصی را فـرا بگیریـم. مـردم نیازمنـد آمـوزش درسـت و اصولی بـرای مواجهه با 
زلزلـه هسـتند، زیـرا زلزلـه اکنـون مختص یک اسـتان، شـهر یا یک زمان نیسـت، هـر لحظه در 
ایـن کشـور مکانـی می لـرزد و افـراد بایـد بداننـد در قبـل، هنگام و پـس از ایـن لرزش ها چگونه 
آرامـش  روانـی و همچنیـن سـالمت  جسـمانی خـود را حفـظ کننـد. این هـا توصیه هـای دکتر 
احمـد محیـط روانپزشـک و عضو سـازمان بهداشـت  جهانی اسـت کـه در یک گفتگـو درباره 
راهکارهای فردی مدیریت بحران و کنترل رفتارهای  شـخصی هنگام بروز سـوانحی مانند 

زلزلـه سـخن گفته اسـت.  

آرزو ضیایی
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یا سقف خانه که مأمن آن هاست به دشمن تبدیل شده و بر سر 
آن ها پایین می آید. این تصورات و تخیالت اســترس زا هستند 
و این استرس ها را اســترس های بعد از تروما یا ترس می گویند. 
در واقع تصور آسیب، سبب ایجاد آسیب  روانی به فرد می شود. 
اولین ترس مردم ایــران، ترس از حوادث جنــگ  تحمیلی بود، 
اما اســترس های مردم از وقوع حوادث طبیعی نیز کم نیســت و 
مدیریت ایــن بحران ها اهمیت زیــادی دارد. آمــوزش مواجهه 
بــا زلزلــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. ایــن آموزش ها دو 
پیش فرض مهــم دارند، نباید بــه میزان زیاد اضطــراب برانگیز 
باشند و در عین حال واقعیت های زلزله یا حوادث  طبیعی دیگر 
را در اختیــار مــردم قرار دهنــد. در واقع هنــگام زلزله شــهروندان 
بــرای پیشــگیری از عارضــه  جــدی بــرای خــود و خانــواده چــه 
کنند و در عین حال بــه صراحت بگویند در صــورت عدم انجام 
خطرات جبران ناپذیــری در انتظــار مردم اســت. مــردم باید در 
هنگام وقوع زلزله از خود مراقبت کننــد اما این مراقبت لزومًا به 
معنای فرار از خانه نیست و فقط میزان خطر را کاهش می دهد، 
اما وجود خطر را نباید برای مــردم انکار کرد. این آموزش ها باید 
کزی با تجمعات  انســانی و مکان هایــی با تجمع عمومی  در مرا
به افــراد جامعــه داده شــوند. بــرای مثــال کــودکان و نوجوانان 
در مــدارس ایــن اصــول  ایمنــی را فــرا بگیرنــد و انتقــال پیــام به 
دانشــجویان به صورت علمی در دانشــگاه ها باشــد. آموزش در 

کن عمومی نیز اقدام مناسبی است. مکان های دیگر مانند اما

باوجوداهمیتآمــوزشمدیریتبحرانجمعی،مســأله
نیــزدرمدیریــتبحــران فــردی روحیــاتوشــخصیت
حائزاهمیتاســت،درواقــعمــردمنمیدانندبــازلزلهچه
کنند.برایمثــالدرزلزلهالبرز45نفربــهدلیلعدمخروج
مناســبازخانــهمجروحشــدهوســهنفــرســکتهکردند؟

چگونهمیتوانظرفیتوجودیافرادراتقویتکرد؟
تردیــدی نیســت میــزان قابــل  توجهــی از مدیریــت  بحــران به  
طور کلی ناشــی از مدیریــت  بحران افراد و در دســت خودشــان 
اســت، آموزش متمرکز در ایــن زمینه، نزدیک کردن انســان ها 
به یکدیگر و برانگیختن حس کمک بــه آن ها در این مدیریت  
بحران بی تأثیر نیست. در واقع این اقدامات سرمایه  اجتماعی 
را افزایــش می دهنــد. تصــور کنیــد در یــک مجتمــع مســکونی 
30 نفره قطعًا دو، ســه نفر مشــکالت  روحی بیشــتری در هنگام 
بــروز زلزله پیــدا می کننــد، برای مثــال خانــم ســالخورده تنها، 
کنان جدیــد ســاختمان. مفهــوم ســرمایه  افــراد بیمــار یــا ســا
اجتماعی در این مجتمع در حالی می تواند وجود داشــته باشد 
که در شــرایط احتمــال وقــوع بحران هایی چــون ســیل و زلزله 
بــه منظور جلوگیــری از تصــورات ناخوشــایند بــه آن ها ســر زده 
و درباره ترس هایشــان با آن هــا گفتگو شــود. افراد بایــد اندکی 
بــرای مواجهــه بــا مســاله زلزلــه برنامه ریــزی و آمادگی داشــته 
باشند. آن ها باید بدانند در هنگام بروز زلزله چه کنند و چگونه 
ج شــوند، این موارد و نکات  ایمنی نیازمند  از خانه هایشان خار
آموزش و انکارناپذیر اســت. بخشــی از نحوه مواجهه با زلزله و 
حفظ  آرامش در دست خود مردم است و آمادگی های روحی نیز 

نیازمند آموزش صحیح هستند.
آموزش هــای مواجهــه  روانــی با زلزلــه نیــز باید صحیح باشــند، 

در واقــع آموزش های احساســاتی نباشــند کــه افــراد را به طرف 
ترس زیاد برانند یا آن را برایشــان بی اهمیت جلوه دهند. نکته 
حائز اهمیــت توجه به شــرایط روحی افرادی با ســابقه بیماری 
و مشــکالت روانی اســت، این افراد بــه مراتب از افــراد عادی در 
مقابل زلزله آسیب پذیرتر هســتند. بنابراین سایر افراد خانواده 
بایــد بــه حــال روحــی و روانــی اعضــای خانــواده که مشــکالت 
 عصبــی و روانــی یــا مشــکالت  جســمی ماننــد بیماری هــای 
قلبی- عروقــی دارند توجه بیشــتری داشــته باشــند، زیرا خطر 
عارضه مند شــدن و سکته کردن این افراد بســیار بیشتر از دیگر 
افراد اســت. خانواده بــرای تزریــق آرامــش روحی به ایــن افراد 

نیازمند آموزش کافی است.

گاهیرسانی اغلبسازمانهایمدیریتبحراندرزمینهآ
اززمــانزلزله5/2دهمریشــتریمــاردتاپسلــرزهچهار
ریشــتریآنســکوتکردنــدوشــاهدپیامهایآموزشــی
متعــدددرشــبکههایمجازیبودیــم.غفلتنســبیاین
کجــاناشــی ســازمانهادربــارهپیشــگیریازبحــراناز

میشود؟
ع زلزله   هــای متعــدد در بازه های  در ابتدا بایــد پذیرفــت وقــو
زمانی کم، پدیده ای نیســت که در زمان یا کشورهای زیادی 
تجربه شــده باشــد و بــرای مــردم و مســئوالن تازگــی دارد. در 
گون  ع زلزله های زیاد با ریشترهای گونا حال حاضر شاهد وقو
کشــور هســتیم،  کمتــر از ده روز در اقصی نقــاط  در عــرض 
زلزله هایــی کــه دائــم در حــال تکــرار هســتند. بنابر ایــن این 
ع ســبب اضطــراب  دائــم در میــان مردم شــده اســت و  موضو
ع زلزله در  تمــام افــراد جامعه تصــور می کنند فــردا نوبــت وقــو
شــهر آن هاســت یا زلزله کــم ریشــتر دیــروز زلزلــه ای بزرگ تر را 
در محــل زندگی شــان در پــی دارد. در واقــع تکــرار زلزله هــا در 
فضاهــای مختلف پدیــده کاماًل نویی اســت و باید بر مســائل 
زیادی که در اثر این پدیده نو در کشــور ایجاد شده تحقیقات 
زیاد کــرد. این پدیــده برای مســئوالن و مــردم به یــک اندازه 
ایجاد شــوک کرده است. مســئوالن شــاهد یک زلزله نیستند 
کــه آثــار و خســارت زیــاد را در پــی داشــته باشــد و بعــد فشــار 
روانی مــردم را کــم کنــد. بنابرایــن مســائل عصبــی و روانی و 
شــاید انفعال ناشــی از این پدیده نیازمند تحقیقات بیشــتر و 

کارشناسانه است.    

تردیدی نیست 
میزان قابل  توجهی 
یت  بحران  از مدیر
به  طور کلی ناشی 
یت  بحران  از مدیر

افراد و در دست 
خودشان است، 

آموزش متمرکز  در 
این زمینه، نزدیک 

کردن انسان ها 
به یکدیگر و 

برانگیختن حس 
کمک به آن ها 

یت   در این مدیر
بحران بی تأثیر  

نیست. در واقع 
این اقدامات 

سرمایه  اجتماعی 
را افزایش می دهند
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عذرخواهــی لحظاتــی زمــان خواســت تا میــزان ریشــترهای 
زلزله را بفهمد و در روی خط بعدی بیان کند. 

بعــد از ارتبــاط دوبــاره خبــر از زلزلــه 5.2 ریشــتر در مــرز بیــن 
پایتخت و اســتان البرز داد. ایــن اما علی رغم ســرعتی که در 
کنش هایی  اطالع رســانی صــورت گرفــت، خیلــی بعدتــر از وا
خ داد و صورت  بــود کــه در فضــای مجــازی در ایــن رابطــه ر
ج از گذشــتن و  گــر نگاهــی خــار کنش هایــی کــه ا گرفــت. وا
خوانــدن و خندیــدن بــه آنهــا داشــته باشــیم بیانگــر انــواع 
مختلفــی از واقعیت هــای اجتماعــی مــردم در برابــر چنیــن 

رخدادهایی است.
عــده ای خندیدند و عــده ای گریســتند، هردو اما ترســیدند 
و ســاعت ها را در خیابان هــا ســرکردند. صف هــای طوالنی 
بنزیــن و ترافیــک و بی قانونــی، ورود بــه خط هــای ویــژه 
اتوبوســرانی و امدادرســانی، همه و همه بــرای زلزله ای که 
ج بــه خاطــر تــرس و هول  و  فقــط لرزانــد و یــک نفــر را در کر
والی فــرار بــه کام مــرگ کشــاند امــا این همــه ماجــرا نبود. 
کنــش صداوســیما به عنــوان مرجــع اصلی  تا اینجــا مــا از وا
گفتیــم  کنش هــای مردمــی  از وا گفتیــم،  اطالع رســانی ها 
کــه بــا زلزلــه 5.2 ریشــتری رفتــاری بــه انــدازه زلزله هشــت 
ریشــتری کردنــد و از مســئوالنی نگفتیــم که نبودنــد. برای 
کاوی همه این موضوعــات باید بعد از دســته بندی کلی  وا
ح و تحلیل دقیق آنها توســط کارشناسان و متفکران  به شر

بپردازیم.

ک تر است از هزاران زلزله خطرنا
هراس اجتماعی 

نشسـته  و درحـال مطالعـه دروس بـرای امتحانـات میان تـرم؛ در اتـاق بسـته بود 
امـا صـدای گوینـده خبـر شـبکه ۶ از البـه الی در اتـاق به داخـل می آمد و گهگاهی 
حـواس را بـه خـودش پـرت می کـرد. همـه چیز رو بـه راه بود و نهایت استرسـی که 
وجـود داشـت همـان اسـترس امتحـان و صـدای بلنـد تلویزیـون بود کـه پدر برای شـنیدن با 

دقت تـر اخبـار ولـوم آن را بـاال بـرده بـود.  

غ از شــوخی های مجازی که حد اعالی آن را در ایام زلزله کرمانشــاه به وفــور دیده بودیم،  فار
واقعًا تــکان خورد، همه چیــز و همه جای اتــاق کوچکی کــه در آن در حال مطالعــه بودم چند 
ثانیــه تکان خــورد و تنهــا تعلقی کــه در پس ایــن وحشــت نتوانســتم از آن بگذرم جانــم بود و 
ذکری که برلب داشتم و فرار به ســمت حیاط خانه. همه چیز خیلی ســریع اتفاق افتاد، لوستر 
واقعــًا می لرزید و شــدیدتر از آن دیوارهایی بود که شــاید نریخت و ترک برنداشــت امــا کاماًل به 
گر به جای چهار ثانیه 14 ثانیه این لرزه ادامه داشــت، دیوارها آوارهایی  حرکت درآمده بود و ا

بودند ریخته بر زمین.
بعد از آرامش نســبی و بازگشــت به خانه  تنها صدایی که بعــد از صلوات ها و قســم های مادر و 
پدر به گوش می رســید، همان گوینده خبر شــبکه 6 بود که لحن ســخنانش تغییر کرده بود. 
با تمام ســعی  ای که برای عادی جلوه دادن شــرایط داشــت، ترس بارزترین ویژگی صدای او 
بود؛ صدایی که تا دقایقی پیش یکنواخت در حال قرائت اخباری از بازار ســکه و ارز و افزایش 
قیمــت بنزین بــود. خیلی ســریع بــا مرکــز زلزله نــگاری تمــاس گرفتند و آقــای مســئول را روی 
خــط آوردند امــا او خبری بــرای گفتن نداشــت و آنقدر ســریع روی خــط آمده بود کــه با عرض 

ابوالقاسم رحمانی
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     تکانه های اجتماعى
ع برخــورد آنها بــا زلزلــه نیازمند  تحلیــل رفتارهای مــردم و نو
کندوکاوهای جامعه شــناختی اســت. امــان اهّلل قرائی مقدم، 
کنش های  ع وا جامعه شناس و استاد دانشگاه با اشــاره به نو
گفــت:  گفتگــو بــا »فرهیختــگان«  مــردم در برابــر زلزلــه در 
ع رفتار مــردم ابتــدا باید بــه نقــش بی بدیل  »در رابطــه بــا نــو
رســانه ها به عنــوان خط دهنــده و روشــنگر مردم اشــاره کرد. 
فضــای مجــازی جلوتــر از رســانه های رســمی ایــن بــار را بــه 
دوش کشــیدند و عالوه  بــر بیان واقعیــات، شــایعاتی را نیز به 
جامعه تزریق کردند امــا این به معنای کمرنگ شــدن نقش 
رسانه های رسمی نیست. رسانه های کشــور همچون رادیو 
و تلویزیــون باید در عیــن خونســردی و حفظ ثبــات جامعه، 
واقعیات را بــا مردم درمیــان بگذارند تا آنها اعتمــاد خود را به 

رسانه از دست ندهند و به سایر منابع روی نیاورند.«
گاهــی غیرمنطقــی  کنش هــای ســریع و  وی در ارتبــاط بــا وا
و همچنیــن فــرار مردم از شــهر نیــز افــزود: »فــرار از محیط کار 
منطقــی و اصولی نیســت اما باید دیــد چرا مــردم چنین راهی 
را انتخــاب می کننــد؟ وقتــی ســتاد مدیریــت بحــران واحــد 
نداریــم، اخبــار ضدونقیــض اســت، مســئوالن و متولیــان 
اصلی امر در برابــر دیدگان مردم ظاهر نمی شــوند و پاســخگو 
نیســتند. عالوه  بر بار منفی، قوت قلب مــردم و آرامش خاطر 
آنها را نیز ســلب می کند و این اصاًل به صالح جامعه نیســت.« 
قرایی مقــدم در انتها بــا اشــاره به خطــرات بی نهایــت ایجاد 
هــراس در جامعــه افــزود: »دولــت و مســئوالن باالدســتی بــه 
خاطر جایــگاه خاص و اطــالع از امــورات کلی باید بــا قطعیت 
و روانشناســی جمعــی معتبر ســخن بگوینــد، یعنــی جامعه را 
کاماًل آنالیز کنند و در این شــرایط خاص از فشــل سخن گفتن 
گاهی بخشــی  و تزریق اضطراب بــه جامعه بپرهیزند ما باید آ
داشــته باشــیم نــه هــراس اجتماعــی تزریــق کنیــم، هــراس 

ک تر است.« اجتماعی از هزاران زلزله برای جامعه خطرنا

   بی اعتمادی 
بنیانگــذار  و  دانشــگاه  اســتاد  باهــر،  حســین  پروفســور 
کنش های  رفتار شناســی در ایــران هم با اشــاره بــه رفتــار و وا
مردم در مواجهــه با زلزلــه تهران گفــت: »این رفتارها در ســه 
بخش قابل بررســی اســت؛ یکم، ســال های ســال اســت که 
گــون از  مردم تهــران توســط مســئوالن و زمین شناســان گونا
ع یــک زلزله گســترده بیم داده شــده اند، زلزلــه ای که به  وقو
ع می پیونــدد و میلیون ها نفــر را به کام مرگ می کشــاند.  وقو
کشــور،  نقــاط مختلــف  در  پیاپــی  زلزله هــای  توالــی  دوم؛ 
کرمانشــاه، کرمــان و لنگرود کــه این تــرس را در مردم بیشــتر 
ع یــک حادثــه عظیم گســترش  کــرد و القائــات آنهــا را از وقــو
داد. سوم؛ عدم وجود زیرســاخت های کارآمد و سالم در شهر 
گون  ع این حادثه و بــروز مخاطرات گونا جهت مقابله بــا وقو
که مردم را نســبت به آینده تهران بی اعتمــاد می کند. این ها 
عللی است که می توان به صورت مختصر از توجیهات مردم 

جهت فرار از شهر نام برد.«
وی در ادامه به یک معضل اساســی و اصلی اشاره کرد و نبود 
مدیریت الیق بحران را مشکل اصلی کشــور دانست و گفت: 

»مردم هیچ اعتمادی به ســازمان مدیریت بحران در کشــور 
ندارنــد و علــت ایــن بی اعتمــادی هــم کامــاًل واضــح اســت. 
کارنامــه ایــن ســازمان در مواجهــه بــا اتفاقات و آســیب های 
گــون و مصــداق آخــر آن هــم زلزله دلخــراش کرمانشــاه  گونا
اســت. بــا ایــن تفاســیر تــا وقتــی مدیریــت بحــران در کشــور 
مدیریت نشــود نمی توان انتظار گشــایش در امــورات ایمنی 

شهر و کشور و تغییر در رفتار مردم داشت.«

   حساسیت افکار عمومى 
پس از نگاه های جامعه شــناختی به پدیــده زلزله، پرداختن 
بــه برخــی دیگــر از جوانــب ایــن پدیــده نیــز خالــی از لطــف 
ع، اســتاد پژوهشــگاه  نیســت. در همیــن رابطــه مهــدی زار
غ از میزان  زلزلــه گفت: »افــکار عمومی نســبت بــه زلزلــه فــار
ریشتر ها و وسعت آن، حساس شــده اند. این می تواند ناشی 
ع فعالیت و پوشــش اخبار توسط رســانه ها و شبکه های  از نو
مجازی باشــد و به تبــع اتفاقات زلزله ســرپل ذهــاب و تعداد 
باالی کشته شــدگان آن بســط یافته باشــد. در همین رابطه 
می تــوان گفــت اینکــه لرزش هایــی کــه بایــد در طــول یــک 
ع پیوســته  ســال اتفاق می افتاد در طول 30 تــا 40 روز به وقو
است خود حساســیت برانگیز بوده و حساسیت ها را در مردم 
افزایــش داده اســت و آنهــا بــه لرزش هایــی بــا ریشــتر خیلــی 

کنش نشان می دهند.« پایین نیز وا
ع بــا اشــاره بــه ورود ایــران بــه یــک دهــه جدیــد از لحــاظ  زار
کــرد: »حــدود ســه  تنش هــای زمین شــناختی خاطرنشــان 
دهه اســت که ایــران از لحاظ تنش هــای زمین شــناختی در 
حالــت تقریبا آرامی به ســر برده اســت اما براســاس مطالعات 
دهه پیش رو، دهه بروز تنش های زمین شــناختی در کشــور 
اســت و این زلزله ها هم خبــر از همین واقعــه می دهند و این 

موضوعی کامال طبیعی است.«
این اســتاد پژوهشــگاه زلزله در پایان با اشــاره به نقص وجود 
گفــت: »عالوه بــر منابــع  کشــور  آمــوزش مقابلــه بــا زلزلــه در 
ترجمه ای در این رابطه منابع کشوری و ملی هم داریم که به 
صورت جزوات مختلف درآمده اســت و در بســیاری از مقاطع 
که  و ســازمان ها در حــال تدریــس اســت اما کافــی نیســت چرا
ع  متاسفانه مسئوالن و سیاستگذاران نتوانسته اند این موضو
را به موضوعی دارای اولویت جــدی برای مردم تبدیل کنند. 
ع پیاپی نــدارد و ممکن اســت ســال ها ایجاد  زلزله زمــان وقــو
نشــود ولی این به معنی بی توجهی به آن نیســت و باید مردم 

را نسبت به آن حساس و دغدغه مند کرد.«
نوید زلزله ای گســترده تر، عــدم هماهنگی بین دســتگاه ها، 
دستپاچگی مسئوالن مدیریت بحران، ناپدید شدن شهردار 
تهــران و ســردرگمی های پیاپــی همگــی اتفاقاتی بــود که در 
زلزله کوتاه و کم ریشــتر تهران به شــدت آزار دهنده واقع شد. 
شــاید نبود یــک دســتگاه و قــدرت واحــد در زمینــه مدیریت 
بحران یکی از علل ســردرگمی جمعی دســتگاه های مسئول 
کنش های عمومی بعد از زلزله بود که بخشــی  در رابطه بــا وا
از آن در امتنــاع بانک مرکــزی در تعطیلی بانک ها به دســتور 
ســتاد مدیریــت بحــران نمــود پیــدا کــرد و بانک هــا تعطیــل 

نشد.    

قرائی مقدم : 
دولت و مسئوالن 

باالدستی به 
خاطر جایگاه 

خاص و اطالع 
از امورات کلی 
باید با قطعیت 

و روانشناسی 
جمعی معتبر 

یند،  سخن بگو
یعنی جامعه را 

کنند  کاماًل آنالیز 
و در این شرایط 
خاص از فشل 
سخن گفتن و 

یق اضطراب به  تزر
جامعه بپرهیزند ما 
گاهی بخشی  باید آ

داشته باشیم نه 
هراس اجتماعی 

کنیم،  یق  تزر
هراس اجتماعی 

از هزاران زلزله 
برای جامعه 

خطرناک تر است
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هشــــدار

صــد هــزار نفــر برســانند و الاقــل خیــال آن چندصــد هــزار نفر 
راحت اســت! آن ها دانشــمندان خودخوانده ای هســتند که 
معتقدنــد طبق محاســبات دقیــق ریاضــی می تواننــد زلزله را 

پیشگویی کنند.
کــه بــه قــول  کســانی هســتند  فاطمــه و مــادرش از جملــه 
خودشــان آرام ننشســته اند و خودشــان بــه فکــر چــاره ای 
کــه 24 ســاله اســت، می گویــد: »یــک  افتاده انــد. فاطمــه 
روز می گوینــد از زلزلــه نترســید و خانه هــای مقــاوم در برابــر 
گر  زلزله های بزرگ هم مقاومند، چند روز بعد می شنویم که ا
گر خانه ها ســالم بمانند هم امدادرســانی  زلزله بیاید، حتــی ا
گــر زیــر آوار نمیریــم، از بی غذایــی  غیرممکــن خواهــد بــود و ا
و بی آبــی و حملــه موش هــای آدمخــوار می میریــم. مــا واقعًا 
گیج شــده ایم. من و مــادرم هر شــب درحالی کــه کوله مان را 
پشــت در گذاشــته ایم هوشــیار می خوابیم. یکی می گوید راه 
پلــه امــن اســت و دیگــری تــوی خانــه را پیشــنهاد می دهد و 
می گوید راه پلــه و آسانســور بدترین جای ممکن اســت. چند 
کانال هــم پیــدا کرده ایــم کــه اتفاقــًا زلزله خیلــی از شــهرها را 
درســت پیش بینی کرده اند و خودشــان هم از اســتادان علم 
زلزله شناسی هستند. بهتر از این است که دست روی دست 

بگذاریم، هیچ کس که به ما پاسخ درستی نمی دهد!«
محمــد اما نظــر دیگــری دارد. این جــوان 30 ســاله می گوید: 
»مــردم اصــاًل نبایــد بــه کانال هــای پیش بینــی زلزلــه توجــه 
کننــد. خــودم یکــی از ایــن کانال هــا را دنبــال می کــردم؛ روز 
اول دو ســه هــزار دنبال کننــده داشــت و االن 500- 400 هــزار 
عضــو دارد و آقــای پروفســور پیش بینی کننده زلزلــه هم االن 
گهــی می گــذارد و از آن پول درمــی آورد. کاش  توی کانالش آ
نهادهای رســمی بــا این شــایعه ســازی ها مقابلــه می کردند. 
االن وضع خانواده ما طوری شده که تصمیم گرفته ایم همه 
باهم به روانشــناس مراجعه کنیــم. باور کنیــد، هیچ کس در 
خانه ما خواب درســت نــدارد و با هــر صدا و لرزشــی مضطرب 

می شویم.«

ترس از 
زلزله واقعی است؟

شـما هـم شـب ها از تـرس زلزلـه با دلشـوره می خوابیـد؟ آیا وقتی به دیـواری تکیه 
می دهیـد، تمرکـز می کنیـد کـه لـرزش از بـدن شماسـت یـا دیـوار؟ آیا جزو کسـانی 
هسـتید کـه فکـر می کننـد شـهر محـل زندگی شـان بعـد از زلزلـه، قابـل شناسـایی 
نخواهد بود و هیچ امداد و نجاتی برای این شهر امکان پذیر نیست؟ آیا فکر می کنید بهتر 
اسـت از حـاال بـه فکـر رفتـن از ایـن شـهرهای ناامن و بی در و پیکر باشـید؟ اگر این طور اسـت، 

شـما بـه فوبیا یـا توهم زلزلـه مبتال شـده اید.  

شــاید هم جزو کســانی هســتید که مبتال به خوشــبینی شــده اند؛ اینکه این طورها هم نیســت 
و خانه هایی که خوب ســاخته شــده باشــند، تحمــل ریشــترهای باالی زلزلــه را دارنــد. زلزله ۷ 
ریشــتری الاقل با خود شــهر کرمانشــاه و ســرپل ذهــاب، کاری نکرد، چــرا؟ چون خشــت و گل 
نبودند و قاعدتًا در تهران هم می شود به تاب آوری ۷ یا حتی 8 ریشتر امیدوار بود. اصاًل چرا راه 
دور برویم، بم هم هســت با آن همه کشــته و زخمی که بــاز خانه های مقاومــش در حد همین 

آجر و سیمان فرو نریخت.
شــاید جزو کســانی هســتید که می گویند این طورها هم نیســت که زلزله اصاًل قابل پیش بینی 
نباشــد. همیــن زلزلــه کرمانشــاه را ببینیــد؛ زلزلــه اول خیلی هــا را نجــات داد. ایــن حرف هــا و 
تحلیل هایی ضد و نقیض از این دست، گاه آنقدر در فضای واقعی و مجازی ادامه می یابد که 
گیج می شوید و از خودتان می پرسید واقعًا این حرف ها چقدر درست است؟ چقدر ترس از زلزله 
واقعی اســت؟ آیا واقعًا آن طور که می گویند برای تهران دیگر راه چــاره ای نمانده و باید منتظر 
باشــیم تا مصیبت روی ســرمان آوار شــود یا اصــاًل خیلــی از این ترس هــا و اضطراب هــا بیهوده 

است؟
    ترس در جان مردم النه کرده

قاعدتــًا در چنیــن فضایــی خیلی هــا آرام نمی نشــینند و می رونــد دنبــال راه حــل. چــه راه حلی 
بهتر از مراجعه به یک پیشــگو که زمان و شــدت دقیق زلزله را به شــما بگوید؟ ایــن روزها البته 
کــم نیســتند آدم هایی کــه زلزلــه را پیشــگویی می کننــد. بعضی های شــان هم در شــبکه های 
اجتماعــی توانســته اند به ســرعت تعــداد دنبــال کننده های شــان را از دو ســه هزار نفــر به چند 

ترانه بنی یعقوب

داستان زلزله و اعصاب ما 
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ســودابه 48 ســاله کــه در شــهرک اندیشــه زندگــی می کنــد و 
ج را خیلــی از نزدیــک حــس کــرده، می گوید:  زلزلــه مــالرد کــر
»زلزلــه دوم کــه آمــد، از روی تخــت شــیرجه زدم تــا خــودم را 
به در برســانم و حاال پایم شکســته. من واقعــًا از تحلیل های 
مختلــف گیــج شــده ام. بعضی هــا می گوینــد زمیــن در حــال 
رانــش اســت، بعضی هــا از هــارپ حــرف می زننــد. مــن دیگر 
نمی دانم کدام تحلیــل را قبول کنم! فقــط می دانم ترس در 

جان خیلی از مردم النه کرده.«

    زلزله تهران چقدر خطرناک است؟
چقــدر پیش بینی ها دربــاره زلزله درســت اســت و مــردم باید 
در زمان زلزلــه چه بکنند و کــدام تحلیل ها را جــدی بگیرند؟ 
ایــن ســؤال ها را محســن نــادی، معــاون ســابق آمادگــی و 
عملیــات پدافند غیرعامــل ســازمان مدیریت بحــران تهران 
تــا حــدی پاســخ می دهــد: »بعــد از زلزلــه مــالرد تــا بــه حــال 
چندین جلسه با اهل فن از زمین شــناس ها و زلزله شناس ها 
ح شــد که چقــدر زلزلــه تهران  برگــزار شــد و همین ســؤال مطر
ک است؟ این را همه باید بدانیم که رفتار زمین قابل  خطرنا
پیش بینی نیســت. همان گونه که مکان و زمان دقیق زلزله 
هم قابل پیش بینی نیســت. 85 تــا 90 درصد کشــور ما روی 
منطقه پرخطــر زلزله واقع شــده و فقط 5 درصــد آن زلزله خیز 

نیست.«
او دربــاره پیش بینی ها یا بهتــر بگوییم پیشــگویی هایی که 
در برخــی شــبکه های اجتماعی دربــاره زلزله انجام می شــود 
هم توضیح می دهــد: »هیچ کدام از این پیشــگویی ها دقیق 
نیســت و مبنای علمی ندارند. ما در ایــران روزانه زلزله داریم 
خ می دهد. ایــن کاری که اخیرًا برخی  ولی زلزله بزرگ کمتر ر
انجام می دهند، بحث احتمالی اســت و بر اســاس مباحث و 
محاســبات ریاضی انجام می شــود و هرچند صد درصد غلط 

نیست، اما قطعًا درست هم نیست.«
کید می کند: »مــا درباره زلزلــه تهران نباید مــردم را بیش  او تأ
از حــد بترســانیم و درعیــن حــال بــه آنهــا احســاس ایمنــی و 
اطمینــان بیــش از حــد بدهیــم. شــهر تهــران رو بــه توســعه 
است؛ و مدام در آن ساخت و سازهای جدید انجام می شود. 
در عین حــال وقتی مــا خودمان را بــا زلزله مکزیکوســیتی که 
شرایطش تا حد زیادی شبیه ماست یا با پایتخت هایی مثل 

اســتانبول و حتی نپال کــه زلزله های باالی 
۷ ریشــتر را تجربــه کرده انــد و درعیــن حــال 
ک  شهرهای بزرگی هســتند و تخریب وحشتنا
هم نداشــته اند مقایســه می کنیــم تا حــد زیادی 
امیــدوار می شــویم. هرچنــد این هــا بــه معنــای ایــن 
نیست که ایمنی را جدی نگیریم. در همین زلزله سر پل ذهاب، نخستین 

خ داد و دومی نزدیک ساعت 9 و 50 دقیقه. زلزله ساعت 9 و 20 دقیقه ر
همیــن نیــم ســاعت باعــث شــد مــردم از خانــه بیــرون آمدنــد و نیــم ســاعت را در فضــای باز 
گذراندنــد و آســیب جدی هــم ندیدند. همیــن طور بررســی ها نشــان داد که ســاختمان های 
محکم در برابر زلزله باالی هفت ریشتر هم ســرپا ماندند. ما باید رفتار درست داشته باشیم و 
کی که خیلی ها انتظارش را  حداقل های ایمنی را در ســازه رعایت کنیم تا آن حادثه وحشــتنا
گر هم بیش ازحد مردم را بترســانیم، آن هــا به این نتیجه  خ ندهد اما ا در زلزله تهــران دارند ر
می رســند که اصاًل بی خیال شــوند چون تــوان مقابله با فاجعــه را ندارند. با آموزش درســت و 

ک دور ماند.« آمادگی نسبی و رفتار مناسب می توان از نتایج ترسنا
او همچنین هشــدار می دهــد: »فــرار، بدترین رفتــار در زمان زلزله اســت و پناه گیــری بهترین 
رفتار. بعــد از آن هم باید به محل های امن رفــت تا متولیان امر بیایند و اعــالم کنند بعد از آن 
ع حادثه  مردم چه کاری انجــام دهند. باید به جای ترســیدن، تمرین کنیم که در زمــان وقو

چه کنیم.«
نادی همچنین درباره بحث هشدار ســریع زلزله ای که به صورت آزمایشــی هم انجام شده، 
می گوید: »این هشدار برخالف پیشگویی ها منطق علمی دارد و بین ثانیه های موج مخرب 
و موج اولیه یا غیرمخــرب و اختالف زمان بین آنها قابل پیش بینی اســت. مثــاًل در ژاپن این 
اطالع رســانی انجــام می شــود و از طریــق تلفــن به مــردم اطــالع می دهند. مــا ایــن آزمایش را 
در دماونــد و فیروزکوه انجــام داده ایــم و توانســته ایم 12 ثانیه زودتــر از موج مخــرب، زلزله را 

پیش بینی کنیم. این امکان در ژاپن تا یک دقیقه قبل از زلزله نیز امکان پذیر است.«

    فاجعه سازی نکنید
برخی این ســؤال را می پرســند که برای آرامش نسبی شــان در این فضا چه کنند؟ بهتر است 
درباره زلزلــه حرف بزنند یا به طــور کل آن را نادیــده بگیرند؟ آیا تکنیکی وجــود دارد که آن ها 
ح کردیم. او می گوید:  را آرام کند؟ این سؤال ها را هم با دکتر فرشاد رضایی، روانشــناس مطر
»اجتناب از فکر کردن و صحبت نکردن درباره ترس ها فقط حال ما را بدتر می کند. هر چقدر 
بخواهیم از چیزی که می ترســیم اجتناب کنیم و درباره آن فکر نکنیم، فقط حالمان را بدتر 
کرده ایم. اجتنــاب از فکر، اثــر بومرنگــی دارد و تنها ذهــن را دور می زنــد و دوبــاره برمی گردد. 
بنابراین در این شــرایط باهم درباره ترس های تان حرف بزنید اما از آن فاجعه نســازید. بهتر 
اســت این کار در جمع هــای کوچکتر باشــد. ما با دانشــجویان پزشــکی دربــاره تــرس از زلزله 
ایــن کار را انجام داده ایم. بهتریــن تکنیک هم غرقه ســازی یا آمدن زلزله در ذهن اســت. ما 
کید کردیم ته ماجرا یعنــی مرگ را که آرامش ابدی اســت، در نظــر بگیرید و از  در آن جلســه تأ
فاجعه ســازی مثل حمله موش ها و... بپرهیزند. هرگز برای کســی که می ترســد از این جمله 
که نباید دربــاره اش فکر کنی، اســتفاده نکنید چــون این جمله فقــط اوضاع را بدتــر می کند. 
این را بدانید که نیمکره راســت ذهن تان محلی اســت که در آن داده های صوتی و تصویری 
ذخیــره می شــود و در نیمکــره چــپ، داده هــای کالمــی. همین کــه دربــاره موضوعــی حرف 
می زنیــد، از آنجایی که داده های تصویری یعنی بار هیجانی نیمکره راســت کمتر می شــود، 
گر این ترس ها بیش از حد شدید است با هدایت یک روانپزشک  تخلیه هیجانی می شــوید. ا

می توانیم نتیجه بهتری بگیریم.«
گر این بار خواســتید بــه زلزله فکر کنیــد یا رانش زمیــن و تغییر و حرکــت صفحات زمین  حاال ا
را تصــور کنید یــا یــاد تحلیل هــای عجیــب و غریب افتادیــد، به ایــن هم فکــر کنید کــه زلزله 
داســتان پیچیــده ای دارد و آنچــه مــا بــا روح و روان خــود می کنیــم، نه تنهــا مشــکلی را حل 
نمی کند، بلکه زلزله نیامده، به دســت خود زندگی مان را متشــنج کرده ایم. یادمان باشد که 

فقط با حفظ آرامش می توانیم تصمیم درستی بگیریم.    



هشــــدار

دی    1۳۹۷  |     مشاره         ۳۹ 28

هشــــدار

مدیریـت بحـران دانـش نسـبتًا نوینی اسـت که بـه تازگی به قلمـرو علم مدیریت 
راه یافتـه. بحـران و مشـکالت ناشـی از آن را تقریبـًا مـی تـوان در هـر حـوزه ای 
مشـاهده کرد وجه مشـترک بحران در حوزه های گوناگون، مشـکالت و موانعی 
است که ناخواسته و غیر منتظره بر سر راه فرد یا گروه قرار می گیرد در حقیقت آنچه در این 
موقعیت مهم جلوه می کند، کیفیت رویارویی ما با مشـکالت اسـت که انتظار رخ دادنشـان 
را نداشـته ایم. اگـر چـه موانـع و بحران هـا را هـم می تـوان در حوزه هـا و حیطه هـای گوناگـون 
دسته بندی کرد اما با وجود این تنوع فراوان، اصول مشترکی را هم می توان در نظر گرفت 

کـه بـر آن اسـاس، پایـه و زیـر بنـای مقابلـه و رویارویـی با هر نـوع بحرانی فراهـم می آید. 
در ایـن گـزارش بـه ۶ راهـکاری کـه می تـوان بـا عمـل بـه آن هـا بـر مشـکالت ناشـی از بحران هـا 
فائـق آمـد، اشـاره می شـود. روان شناسـان بـا بررسـی های صـورت گرفتـه متوجـه شـدند 
افـرادی کـه بـا مشـکالت و بحران هـای فـراوان فـارغ از نـوع آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، 
همگـی در بعضـی ویژگی هـا کـه آن هـا را در مقابلـه بـا بحـران پیـروز کـرده بـود، وجـه اشـتراک 
داشـتند. ایـن راهکارهـا و ویژگی هـا را می تـوان بـرای اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مشـکالت و 
مصائبی که شخص در طول زندگی خود با آن ها مواجه می شود، مورد استفاده و استناد 

قـرار داد.  

مهارت های
مدیریت بحران

 سارا هیلی
مترجم: رضا دستجردی 

تا گزینه های پیش رویتان را مشــخص و بررسی کنید و سپس 
گر فرد در صورت  تصمیم گیری کنید. توجه داشــته باشــید که ا
وقــوع یــک بحــران آرامــش و خونســردی خــود را حفــظ کنــد، 
حتی در دشــوارترین شــرایط هم می تواند خیلی سریع و درست 
تصمیم گیری کنــد. بنابر ایــن می تواند نخســتین و مهم ترین 
راهکار برای برون رفت از مشــکل را حفظ آرامش و خونســردی 
دانســت. از آنجا که تصمیم گیری درســت و به موقع در شرایط 
بحرانــی، از مهم ترین و دشــوارترین مراحلی اســت کــه معمواًل 
افراد در آن دچار مشــکل می شــوند، پس اهمیت حفظ آرامش 
درونــی بیش از پیش آشــکار می شــود و به این خاطــر در تعیین 

راهکارها در درجه نخست قرار گرفته است.

    گام دوم: انعطاف پذیر باشید 
یادتــان باشــد کــه معمــواًل در راه مقابلــه بــا بحران هــا بــا موانع 
در  شــاید  کــه  موانعــی  می کنیــد،  برخــورد  ناخواســته ای 
برنامه ریزی هایتان حتی تصورشان را هم نکرده بودید. در این 
حالت باید این نــکات را به خود یادآور شــوید: »خالق باش، به 
راحتی با موقعیت و شرایط کنار بیا و تصمیم بگیر که در مرحله 
بعد باید چه کار کنی«. انعطاف پذیری باعث می شــود همواره 
آماده حرکــت باشــید و از موانعی که بر ســر راهت قــرار گرفته اند 
عبور کنید از سوی دیگر باید این ویژگی را در خود تقویت کنیم 
که هــر آن ممکن اســت مشــکل یا مانــع تــازه ای بر ســر راهمان 
ایجاد شــود. انتظار وجود مانع، مواجهه با آن را آسان تر خواهد 

ساخت. 

    گام سوم: از تمامى امکانات موجود استفاده کنید 
 نکته ای کــه در مواجهه بــا بحران ها فوق العــاده حائز اهمیت 
است آن است که از تمامی امکانات موجود برای گذر از بحران 
اســتفاده کنید. نگاهی به دور و اطراف خــود بیندازید و ببینید 
چه چیزهایی بــه دردتان می خــورد و چگونه می تــوان از آن ها 
در مواجهه بــا بحران اســتفاده کــرد .از جمله ایــن امکانات که 
می توان آن ها را بعضًا در اطراف خود یافت افرادی هســتند که 

    گام اول: آرام باشید 
حفظ آرامش درون در مواقع بحرانی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. درست است که طبیعت 
یک بحران، ایجاد نگرانی و اســترس است اما ســعی کنید در این مواقع خونســردی خود را حفظ 
کــرده و آرام بمانیــد. برای فــرد مضطرب، فکر کــردن به اینکــه چه اتفاقــی افتاده و حــال باید چه 
کار کرد بســیار ســخت و دشــوار اســت. از ســوی دیگر، آرامش درونی این امکان را به شما می دهد 
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از شما حمایت و پشــتیبانی می کنند؛ آن هایی که پیشنهاد کمک می دهند 
گر شــما وقت خود را به استفاده از منابع و  ج شــوید ا تا به راحتی از بحران خار
مراجع پیشــین که منجر به برون رفت از بحران شــده اند اختصاص دهید، 
ج خواهد شد. پس سعی  خیلی راحت تر و سریع تر از آن بحران و دشواری خار
کنید بــا در نظر گرفتــن گزینه هایی کــه در برون رفــت از مشــکل در مقابلتان 
قرار گرفته اند، شانس پیروزی تان را افزایش داده و یک گام به جلو بردارید. 

    گام چهارم: ایستادگى کنید 
ج شــدن از یک بحــران و شــرایط بحرانــی به این معناســت کــه در حال  خار
حاضر، شــما به نیرویی فــراوان برای حرکــت رو به جلــو نیاز داریــد. تصمیم 
بگیرید و اراده کنید که در آن واحد از پس تمامی موانعی که بر سر راهتان قرار 
گرفته اند و راهتان را ســد کرده اند برآیید. مهم نیســت چطــور به جلو حرکت 
می کنید، مهم اینجاســت که حرکت کنید. یادتان باشــد خــروج از بحران با 
بیکار نشستن و دســت روی دست گذاشــتن امکان پذیر نیست، پس سعی 
کنید همیشــه پویا عمل کنید. از طرف دیگر تالش کنید به هنگام حرکت در 
مســیر حل بحران، دیگر توقف نکنید. موفقیت از آن کسانی است که برای 
رسیدن به هدف خود دیگر توقف نکرده و منتظر دیگران نمی مانند. حرکت 
رو به جلو، احتمــال کســب موفقیت ها و پیشــرفت های آتی شــما را افزایش 
می دهد. پس با توجه به اینکه برای حرکت روبه جلو به نیروی فراوانی نیاز 

دارید، سعی کنید ایستادگی و پایداری خود را افزایش دهید.

    گام پنجم: مثبت اندیش باشید 
این طرز تفکر و اندیشه دشوارترین عنصری است که در مدیریت بحران نیاز 
حیاتی به آن دارید. باید این ایمان و باور را درخود بپرورید که در انتهای این 
راه پرپیچ و خم، روشــنی و امید وجود دارد. حس ناامیدی و اعتقاد نداشتن 
به اینکــه تالش هایتان در حــل بحران بــه نتیجه مشــخص و مثبتی منجر 
خواهد شد، از آفات اندیشه صحیح و اراده برون رفت از بحران است. باید در 
این مواقع به این نکته فکر کنید که پیش از این از چه روش هایی برای حل 
بحران ها و مشکالت موجود استفاده می شد. اســتفاده از تجربیات دیگران 
و بررسی نحوه حل مشکل توســط آن ها در تســهیل کار ما از اهمیت فراوانی 
برخوردار اســت. حفــظ خونســردی و امیــدواری و بــه کار بســتن روش های 
کاربــردی و موفقیــت آمیز گذشــته، یکــی دیگــر از راهکارهــای بــرون رفت از 
بحران اســت. این احســاس را می توان با دعا کردن، بیــان جمالت مثبت و 
امیدوار کننده، تجســم تصویر فرد به هنگام حل بحران و کســب حمایت و 
پشــتیبانی خانواده و دوســتان حاصل کرد. با به کارگیری این روش ها، گام 

بزرگ دیگری در حل بحران و مدیریت آن بر می دارید.

    گام آخر: صبور باشید 
گر  عبور از بحران همچون گذر از یک محوطه وســیع پوشیده از مین است. ا
بخواهید در گذر از بحران توقف کرده و منفعل بمانید، انگار دارید روی یکی 
ک، آرام و با دقت  گر در این مسیر دشوار و خطرنا از آن مین ها پا می گذارید اما ا
حرکــت کنیــد، می توانید با ســالمت از آنجــا عبور کنیــد. پــس روی هدفتان 
تمرکز کنید و هر چه بیشتر روی مقصد و نحوه رسیدن به هدف تمرکز داشته 
باشــید که در این مســیر پر پیچ و خم، امتیاز بیشــتری هم نصیبتان خواهد 
شــد. تقریبًا همه ما آدم هــا در زندگی خود بــا بحران مواجه می شــویم. مهم 
نیســت این بحران کوچک یا بزرگ باشــد، شــما برای برون رفــت از آن حق 
گر حق انتخابتان، نگرانی و اضطراب بود یک نفس عمیق  انتخاب دارید. ا
بکشید و 6 مهارتی را که در باال به آنها پرداختیم به خاطر بیاورید. بکارگیری 

مهارت های مذکور شما را در مدیریت موثرتر بحران یاری خواهند کرد.    

پنجــم دی  مــاه مصادف بــا ســالروز زلزلــه ویرانگــر بــم، یــادآور قربانی 
شــدن هــزاران هموطــن عزیــز اســت کــه بــا فقــدان خویــش اندوهــی 
واقعــه  ایــن  ســالروز  در  گذاشــتند.  ســرزمین مان  قلــب  بــر  ســنگین 
غم انگیز، بــا گرامیداشــت یــاد جانباختگان، بــار دیگر رحمت واســعه 
الهی و آرامش روح یکایک عزیزان ســفرکرده و صبر جمیل بازماندگان 

را از پروردگار متعال مسألت دارم.
درس هایی فــراوان از زلزله بــم آموختیــم. درس هایی کــه باید حافظ 
ســنگ و خشــت خانه و کاشــانه مــردم بــه وقت ســوانح بــزرگ طبیعی 
باشــند. درس هایی که باید ضامــن حفظ کانــون خانواده های ایرانی 
کردن دســتان  در التهاب ســوانح باشــند تــا هیچ لرزشــی را قــدرت جدا
کودکانــه از محبــت پدرانــه و مادرانــه نباشــد و هیــچ پــدر و مــادری را 

سوگوار پر پر شدن ثمره زندگی خویش نگرداند.
نتیجه توجه بــه درس های زلزله بم، ســاختن ایرانی ایمــن و عاری از 
ویرانــی خواهد بود تــا در آینــده و در »روز ایمنی در برابــر زلزله و کاهش 
اثــرات بالیای طبیعــی« با افتخــار از ســرافکندگی حادثــه مقابل همت 
ملــی و اراده فــردی کــه در نتیجه پیشــگیری متبلور می شــود، ســخن 
بگوییــم. بــه امیــد رســیدن چنیــن روزی در آینــده ای نزدیــک، همــه 
کشــورم را بــه آموزش هــای همگانــی و عمومــی دعــوت  مــردم عزیــز 
می کنم تا همگی در ســاختن و داشــتن ســرزمینی مقاوم مقابل سوانح 

طبیعی سهیم و شریک باشیم.
بم بــرای چند ثانیــه لرزید و بــه یک باره شــهری کهن را تبدیــل به تلی 
ک کــرد. خانه های خشــتی اصــال در گمان شــان هم نبــود روزی  از خــا
کســی را زیــر آوارش  کمتــر  زلزلــه پایــش بــه پــی و بنیادشــان برســد و 
ک که راه نفــس را می بنــدد؛ از شــهر و تمام  زنده بگــذارد. آواری از خــا
متعلقاتــش تنها نخل هــا باقی مانــد و مردمانــی حیران. حیران شــاید 
تنهــا کلمــه ای باشــد کــه بتوانــی حــال مــردم را وصــف کنــی. بهــت و 
میــزان درِد زنــده مانده هــای پــس از زلزله... حــاال بعد از گذشــت این 
همه ســال، بهــت، تبدیل به عواطفی مشــخص تر شــده، ُخرد شــده و 
هر تکه از آن تبدیل به حســی مشــخص شــده و در یک گوشــه از جان 
مــردم بــه شــکلی دیگــر نشســته؛ شــکلی از غــم، تنهایــی، افســردگی، 
درد، رنــج و هر لحظه کــه بگویند پنــاه بر فراموشــی، یکــی از تکه ها در 
جایی از جان شــان ســر باز می کنــد. این روزهــا بیشــتر... با هــر لرزه در 
کرمانشــاه، در کرمان، در تهــران... هرجا که بلــرزد دل مردمان بم زیر 
و رو می شــود و دوبــاره خاطرات ســهمگین و جانــکاه، دل و ذهنشــان 
را می لرزانــد و آوار غم و هــراس به جا می گــذارد. مردم در بــم هنوز نیاز 
به امــداد و مشــاوره دارنــد، نیاز بــه گوش شــنوا، هــم برای خودشــان 
و هــم بــرای دیگرانی کــه باید بشــنوند تــا تجربه ای باشــد بــرای دیگر 

شهرهای این کشور زلزله خیز.
یاد مردان و زنان و کودکان از دســت رفته در بم گرامی؛ خدا همچنان 

قرار بدهد به دل بازمانده ها.     

دکتر علی اصغر پیوندی
رئیس جمعیت هالل احمر:

که بلرزد هرجا 
 دل مردمان َبم 
زیر و رو می شود
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هشــــدار

شــهری ماننــد سن فرانسیســکو پیش بینــی و شبیه ســازی 
کنند.

     تهران و احتمال رخداد یک زلزله بزرگ
ســناریوی زلزلــه سن فرانسیســکو برای کالن شــهر تهــران نیز 
صدق می کند. بارها مطالب مختلفی در مورد احتمال رخداد 
زلزله ای بزرگ در تهران و توان گسل های تهران برای ایجاد 
زلزله ۷.5 ریشــتری بــا دوره هــای 150 تا 200 ســاله بازگشــت 
زلزله در محدوده تهران شنیده یا خوانده اید اما به گفته دکتر 
ع« اســتاد و مدیــر گــروه زلزله شناســی مهندســی  »مهــدی زار
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، هنوز با 
سناریوی زلزله به لحاظ علمی آشنا نیستیم. سناریوی زلزله 
کنش  عبارت اســت از رخداد زلزله، تبعــات آن و روش های وا
نشــان دادن امــا چنیــن چیــزی هنــوز در تهــران به صــورت 
کنون به لحاظ علمی ایــن کار انجام  ســناریو تهیه نشــده و تا

نشده است.
تبعــات زلزلــه احتمالــی در تهــران بســته بــه بزرگــی زلزلــه، از 
ع آتش ســوزی و تلفات  تخریب زیرســاخت های شهری، وقو
انســانی تا آســیب جــدی بــه ســاختار کشــور را در بــر می گیرد؛ 
که بخش قابل توجهی از اقتصــاد ایران در تهران هدایت  چرا
می شــود. بخش های مهمی از تولید علم و فناوری و مسائل 
ع زلزله احتمالی  آموزشی کشور، در تهران واقع شــده اند و وقو
در ایــن کالن شــهر می توانــد تبعاتــی ملــی بــه همــراه داشــته 

باشد. اما ما چه درس هایی از زلزله های بزرگ گرفته ایم؟
در زلزلــه ۷.3 ریشــتری ســال 96 در ســرپل ذهــاب، کیفیــت 
بــد ساخت وســاز و عــدم رعایــت حداقل هــای مهندســی در 
برخی بناهای حتی نوســاز، خســارات جانی و مالی شــدیدی 
بــه بــار آورد. از ایــن منظــر در کالن شــهر تهــران و البتــه ســایر 
شهرها، نیازمند رعایت استانداردهای ساخت وساز و اعمال 
نظارت هــای ســخت گیرانه تری هســتیم. بحث مهــم دیگر 
در این زمینــه، وجــود بافت های فرســوده در مناطــق عمدتًا 
کــم و پرجمعیــت شــهر تهــران اســت. پیگیــری جدی تر  مترا
بحث نوســازی بافت های فرســوده، در کنار برگزاری مستمر 
مانورهــای زلزلــه، اســتفاده از نیروهــای خــالق و بــا دانــش 
کز  علمــی کافــی در ســتادهای مدیریــت بحــران، تجهیــز مرا
خدمات رســانی و امدادی بــه مدرن ترین امکانــات می تواند 
بــه کاهــش تلفــات و خســارات ناشــی از زلزله هــای احتمالــی 

منجر شود.   

درس هایی از 
زلزله های بزرگ

بررسـی زلزله هـای بـزرگ درجهـان بـه دانشـمندان کمـک می کند تـا درک بهتری 
از رخدادهـای مشـابه پیـدا کننـد و بـا آمادگـی بیشـتر از شـدت تلفـات و خسـارات 
بکاهنـد. »سـاعت ۴:1۸ دقیقـه بعدازظهـر امـروز، زلزلـه ای به قـدرت ۷ در مقیاس 
ریشتر، شهر سن فرانسیسکو را لرزاند؛ ۸۰۰ کشته، صدها زخمی، هزاران بی خانمان و قطع 
آب و بـرق مناطـق زیـادی از شـهر، بخشـی از تلفـات و خسـارات ایـن زمین لـرزه پرقـدرت در 
خلیـج  سن فرانسیسـکو بـود.« خبـر فـوق در حقیقـت سـناریویی فرضـی اسـت کـه از سـوی 
سـازمان زمین شناسـی آمریـکا ارائـه شـده اسـت تـا مسـئوالن مدیریـت بحـران، مدیریـت 
شـهری و سـازمان های امدادرسـانی در مـورد چگونگـی واکنـش در برابـر رخـداد زلزله هـای 

بـزرگ بیندیشـند.  

که گسل  سازمان زمین شناسی آمریکا این ســناریو را »HayWired« نام گذاری کرده است، چرا
هیوارد )Hayward(  توان ایجاد زلزله های مخرب 6.۷ ریشــتری یا باالتر را طی 25 سال آینده 
دارد. دانشــمندان در این ســناریو بررســی می کنند که چگونه رخداد یک زلزله بــزرگ می تواند 
صدها کشــته و مجروح برجای بگــذارد یا اتصــال اینترنــت را در خلیج سن فرانسیســکو مختل 
کند؛ کسب وکارهای بزرگ ازجمله ســیلیکون ولی که قلب تپنده  فناوری اطالعات عصر حاضر 
در آن جا می تپد، چگونه می توانند خود را بــرای رویارویی با این حــوادث طبیعی آماده کنند و 

چگونه می توان میزان تلفات و خسارات را کاهش داد؟
سناریوی »HayWired« دقیق ترین شبیه سازی از وضعیت یک شــهر )سن فرانسیسکو( پس 
از رخداد یک زلزله بزرگ اســت کــه بر اســاس درس هایی که دانشــمندان با بررســی زلزله های 
اخیر در نقاط مختلف جهان آموخته اند، طراحی شــده است. دکتر کنت هادنات زمین شناس 
ع زمین لرزه ای بزرگ  و سرپرست ســناریوی HayWired می گوید: »سال هاســت که درباره وقو
در سن فرانسیسکو صحبت می کنیم، اما واقعًا تصویر درستی از آن در ذهن نداشتیم. بسیاری 
از ســاختمان ها در برابــر زلزلــه مقاوم ســازی شــده اند، امــا برخــی ســاختمان ها )به دلیــل عدم 
مقاوم ســازی( با خطر مواجهنــد. در صورت رخــداد زلزله در خلیــج سن فرانسیســکو، بیش از ۷ 

میلیون نفر و 2 میلیون ساختمان در معرض خطر قرار دارند.«
مطالعــات دیرینه لرزه شــناختی )Palaeoseismic( نشــان می دهنــد که 9 زلزله بــا بزرگی بیش 
ع پیوســته اند؛ آخریــن آن ها  از 6.5 ریشــتر در فواصــل زمانــی 150 ســاله در ایــن منطقه بــه وقو
کنــون 150 ســال از این  کتبــر 1868 )مهــر 124۷( روی داد و ا زلزلــه ای 6.8 ریشــتری بود کــه ا
رخــداد گذشــته اســت. زلزلــه ۷.8 ریشــتری نپــال در ســال 2015 )1394( و 6.2 ریشــتری در 
چ نیوزلند، به دانشــمندان کمک کرد تا بتواننــد تأثیرگذاری زلزله ای ۷ ریشــتری را بر  کریســچر



در  مومنـان  جـان  کـه  جایـی  اسـت.  مسـلمان  جوامـع  آرامـش  کانـون  مسـجد 

الیـزال  منبـع  بـه  عبـادی  مـکان  آن  محیـط  در  گسـترده  معنویـت  سایه سـار 

زوایـای  از  مسـجد  بـه  شـماره  ایـن  پرونـده  در  می شـود.  متصـل  الهـی  لطـف 

مـروری  فاضلـی  نعمت اللـه  دکتـر  مقالـه  در  ابتـدا  انداخته ایـم.  نظـر  گوناگـون 

معاصـر  ایـران  در  مسـجد  گفتمان هـای  بـر  شـناختی  جامعـه  تحلیلـی- 

نظـام  و  ایرانـی  مسـاجد  سـازنده  عناصـر  بـه  نگاهـی  بعـدی  مطلـب  داشـته ایم. 

جامعـه  تربیـت  در  مسـجد  نقـش  در خصـوص  مقالـه  دو  دارد.  طراحـی  معنایـی 

ایـن  دیگـر  مطالـب  خودسـازی،  بـرای  امکانـی  و  مـکان  عنـوان  بـه  مسـلمان 

از  برگرفتـه  اسـامی  معمـاری  بـه  کوتـاه  یادداشـت  یـک  در  هسـتند.  بخـش 

زبـان قـرآن اشـاره شـده و مقالـه آخـر ایـن بخـش بـه جایـگاه مسـجد در آیـات و 

اسـت. کـرده  پیـدا  اختصـاص  روایـات 

اندیشه
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ما مسجد را چگونه فهمیده ایم؟
که به آسمان برآمده دستی از زمین 
خانه دوست
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برون ذهنی توجــه داشــت و از این منظــر، آنچه درباره کلیســا 
و مســجد طــی تاریــخ گفتــه و اندیشــه شــده اســت؛ در بســتر 
تحــوالت تاریخــی- اجتماعــی جوامــع مختلــف قابــل درک 
است. همچنین براساس پیش فرض دوم این مردم شناس، 
نهادهــای اجتماعــی شــامل صورت بندی هــای ایدئولوژیک 
گونی هســتند کــه بــا گروه های مختلــف درون  گفتمانــی گونا
نهاد پیوند دارند و از میان آن ها، یکی بر دیگران مســلط است 
و بــرای مطالعــه دقیــق، بایــد در هــر گــروه، گفتمان مســلط را 

شناسایی کرده و مورد بررسی قرار داد.

      گفتمان های دینى
وی پــس از ایــن مقدمــه، گفــت: درنــگاه جامعــه شــناختی، 
گــر مســجد و کلیســا را بــه مثابــه نهادهــای فضایــی دیــن در  ا
نظر بگیریــم، آن ها مجموعــًا تحت تأثیــر تحــوالت مدرنیته، 
روشــنگری انقالب صنعتی، انقالب اطالعات و دیگر تحوالت 
اجتماعــی در حوزه هــای مختلــف مثــل خانــواده، آمــوزش و 
پرورش و به خصوص رشــد فرآیندهایی مثل تفکیک پذیری 
نهــادی، عقالنــی شــدن و دموکراتیزســیون بوده انــد. ایــن 
تحوالت در جامعه ایران قرن بیســتم به نحو بــارزی تأثیرگذار 
بوده و از تحوالت ناشــی از مشــروطیت گرفته تا روی کار آمدن 
انقالب اسالمی و تغییرات بعد از انقالب اسالمی، هر یک زمینه 
ظهــور گفتمان هــای مشــخصی دربــاره دیــن و ســازمان های 

دینی ایجاد کرده اند.
فاضلــی یــادآور شــد: تمامــی تحــوالت سیاســی و اجتماعــی 
ایران ارتباط تنگاتنگی بــا مقوله مذهب داشــته اند. چنانچه 
مواجهه ایران تا دوران مدرن و تقابل ها و تعارض های ســنت 
و مدرنیتــه، بیش از هــر جای دیگــر در تقابــل دیــن و مدرنیته 
گاهی در غــرب و میان  تبلور یافته اســت. این تقابــل زاییــده آ
دو گروه طرفــداران ســنت و طرفــداران مدرنیته بــوده و باعث 
شــکل گیری گفتمــان هــای الئیــک، ســکوالر و مذهبــی بیــن 

گون شده است. نخبگان سیاسی و فرهنگی گونا

ما مسجد را 
چگونه فهمیده ایم؟

مروری تحلیلی- جامعه شناختی بر گفتمان های مسجد

 مطلـب پیـش رو گزارشـی اسـت از مقالـه دکتـر نعمـت اهلل فاضلـی، عضـو هیـأت 
کـه در نشسـت  گـروه مطالعـات فرهنگـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی  علمـی 
»مسـجد و مدرنیته، مروری تحلیلی- جامعه شـناختی بر گفتمان های مسجد 
در ایران معاصر« ارائه شـد. این نشسـت توسـط گروه علمی- تخصصی جامعه شناسـی 
دین انجمن جامعه شناسی ایران برپا شد. دکتر فاضلی در ابتدا توضیح داد مقاله ای که 
ارائه می دهد، بخشـی از پژوهش بزرگتری اسـت که برای سـازمان تبلیغات اسـالمی انجام 
شـده اسـت و طی آن به این موضوع خواهد پرداخت که ما مسـجد را چگونه فهمیده ایم و 
فهم ما از مسجد چه نسبتی با شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر دارد. به بیان 

دیگـر، چـه نسـبتی میان فراینـد مدرنیته و پدیده مسـجد وجـود دارد.  

دکتر فاضلی در روش شناسی کار خود، ابتدا مباحث جامعه شناسی دین در غرب را مرور کرد و به 
این مسئله پرداخت که نهادهای دین به خصوص کلیســا چگونه فهم شده و گفتگوی جامعه 
شناســانه در رابطه آن ها چه بوده اســت. عالوه بر آن، این مســئله را تا حدودی مورد بررســی قرار 
داد که مسجد در جهان اسالم چه تحوالتی را طی کرده اســت و در بخش آخر سخنرانی خود، به 
تجزیه و تحلیل گفتمان ها در ایران پرداخت. او در این بخش، گفتمان های ســنتی، ســکوالر و 
گفتمان های ایدئولوژیک انقالبی و گفتمان های ایدئولوژیک انتقادی را از یکدیگر تفکیک کرده 

و سهم هر یک از آن ها را در مقوله مسجد مورد بررسی قرار داد.
کید کرد که پیش فــرض بنیادی اش در ایــن مطالعه این بوده که گفتمان ها بیشــتر از  فاضلی تأ
این که ذهنیت و خالقیت فردی گروهی از نظریه پردازان و تحلیل گران مسائل اجتماعی باشد، 
زاده ســاختارهای اجتماعی- فرهنگی است. از این رو، برای شــناخت آن ها باید به شکل بندی 

بهناز خسروی
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وی افــزود: از ســوی دیگــر، وقــوع انقــالب اســالمی و پیدایش 
حکومت دینی در ایران، باعث اهمیــت یافتن مجدد مذهب 
در تمامــی ابعــاد سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعه شــده 
اســت. در چنیــن بســتری الجــرم مباحث مهمــی مانند شــیوه 
ارتباط حکومــت با نهادهــای دینی، از جمله مســجد و شــیوه 
مدیریــت و ســازمان دهــی آن هــا، جایــگاه و کارکردهــای این 
کز در پذیرش و اقبال مردم به  سازمان ها، تأثیر دولتی شدن مرا
آن ها، منزوی شدن و کاهش مشــارکت مردم در سازمان های 
دینــی، میــزان توانایــی دولت بــرای حمایــت و مدیریــت این 
سازمان ها و مسائلی از این نوع، در جامعه ایران طی چند دهه 
ح شده و در نتیجه، مجموعه تحوالت مذکور باعث  اخیر مطر
تولیــد دانش مبســوطی دربــاره دیــن و نهادهــای مختلف آن 
شده است. با این وجود، گفتمان های مسجد و سازمان های 
دینی در تحلیلی جامعه شناسانه مورد بررســی قرار نگرفته که 

در این نشست به این هدف خواهم پرداخت.
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد از آن جــا کــه مطالعــات جامعه 
ایــن  یافتــه،  گســترش  و  گرفتــه  شــکل  غــرب  در  شناســی 
مطالعات عمدتًا به بررســی شرایط کلیســا به مثابه مهم ترین 
شــکل ســازمان دینــی پرداخته انــد و در ایــن زمینــه، مباحــث 
سکوالرشــدن و نقدهای آن، رویکــرد قالب در این حــوزه بوده 
اســت. این در حالــی اســت کــه در دهه هــای اخیر، بــه دنبال 
تغییرات اجتماعی و فرهنگی، رویکردهای جدیدی از سکوالر 
شــدن بــه میــدان آمده انــد کــه نظریــه »نونهــادی« و رویکــرد 

»نظام باز به سازمان دینی« از جمله آن هاست.
فاضلــی در ادامه با بیــان دیدگاه هــای مختلف دربــاره مفهوم 
سکوالر شدن، گفت: بررسی های تجربی اخیر نشان می دهند 
که معیارهــای مدرنیته باعــث سکوالرشــدن و کاهش گرایش 
بــه دیــن و نهادهــای دینــی نشــده و براســاس همیــن نتیجه 
اســت که پارادایم سکوالریزاســیون در تحلیل دیــن در جامعه 
کام مانــده و پارادایــم جدیــدی در بیــن محققــان  معاصــر نــا
شــکل گرفته که بیش از آن کــه در صدد تبییــن اهمیت یافتن 
مذهــب در جهــان معاصــر باشــد، در پــی تحلیــل تنوعــات 
گونــی مذاهــب اســت. در ایــن پارادایــم، بیــش از آنکــه  و گونا
ناهمسازی عقالنیت و دین دیده شود، بر همسازی عقالنیت 
و دین تبلیغ می شود. همچنین به جای آن که مذهب را صرفًا 
نیرویــی محافظــه کار بدانند، بر نقــش آن در آزادســازی از شــر 
دیکتاتوری هــا در آفریقا و اروپای شــرقی ســابق و نقــش آن در 
مبارزات برای تحقق عدالت اجتماعی در جنبش های معاصر 

کید می شود. تأ
وی همچنین با اشــاره به مطالعات وبر درباره نظام ســازمانی 
و بروکراتــی کلیســا و ســازمان دینــی در جامعه شناســی، گفت 
که بــه اعتقاد این متفکــر اجتماعــی، ادیان به وســیله رهبران 
کاریزماتیــک تثبیــت می شــوند امــا بــا مــرگ آن هــا، پیــروان 
گزیر می شوند شرایط را به یک ســاختار دائمی منتقل کنند؛  نا
چنان چه در طول تاریخ، کلیســای کاتولیک به نحو موفقیت 
آمیزی، ساختار کلیسا را جایگزین رهبری کاریزماتیک مسیح 
کرده و این سازمان توانسته مجموعه ای از تعالی و آموزه های 
دینی خــود را زیر نظر رهبــران روحانی و در قالــب مجموعه ای 
گرچــه در ایــن فرایند  از آیین هــا و مناســک عینیــت بخشــد. ا

نهادســازی و نقــل و انتقــال، کلیســا بــه شــدت بــا ارزش های 
دینی درگیر شد و بین آرمان های خالص معنوی و ارزش های 

سکوالری دنیوی نوعی سازگاری را پذیرفته است.
کنش های انقالبی و فرقــه ای متعددی  فاضلی با اشــاره به وا
خ داده، یکــی از دالیــل این امــر را  کــه نســبت بــه ایــن شــیوه ر
کم شدن قوانین بروکراســی بر فضای کلیساها و مؤسسات  حا
مذهبی دانســت و گفت کــه از نظر پیتــر برگر، جامعه شــناس 
شــناخته شــده حــوزه دیــن، ایــن همگــن ســازی بروکراتیک 
ســازمان های مذهبــی، باعث گســترش سکوالریزاســیون در 

جامعه می شود.
وی در ادامــه توضیــح داد: یکــی از تلقی هــای جدیــدی که در 
نتیجه تحوالت اخیر ســازمان های دینی و کلیساها در جهان 
به وجود آمــده، بحث نگاه سیســتم باز اســت. در این رویکرد 
تمرکز اصلــی بر ســطح تعامل ســازمان های مذهبــی و محیط 
فرهنگــی اجتماعــی آن هاســت. در نتیجــه، در ایــن نگــرش 
به مراجعه کننــدگان و کارگزاران ســازمان های مذهبی بیش 
کشــمکش های درونــی سیاســی توجــه می شــود. در ایــن  از 
میان، یکــی از نظریات مبتنی بــر رهیافت نظریه سیســتم باز 
در مطالعه ســازمان های مذهبــی، نظریه نونهادی اســت که 
کیــد می کند  بــر نقــش فرهنگــی در شــکل گیری ســازمان ها تأ
و ســاختارهای ســازمانی را بیشــتر نشــأت گرفتــه از باورهــای 
افرادی که مشروعیت آن را تأیید می کنند، می داند. در واقع، 
نونهادگرایــان بــر تأثیر و نقــش فرایندهــای فرهنگــی محیط 

بیرونی سازمان بر رفتار سازمانی توجه دارند.

      مسجد در مطالعات اسلمى و مطالعات جهانى
ح در  فاضلــی پــس از ایــن مقدمــه دربــاره دیدگاه هــای مطــر
جامعه شناسی غرب نسبت به نهادهای مذهبی، به موضوع 
اصلــی جلســه یعنــی جامعــه شناســی مســجد پرداخــت. وی 
در ابتدای این بخش از ســخنان خود اشــاره کرد کــه با وجود 
کنون در مورد مســجد در ایران یا  بررســی های متعددی که تا
حتی در دانشگاه های غربی صورت گرفته، مطالعات جامعه 
شــناختی در این باره بســیار اندک بوده و بیشــتر فعالیت ها در 
چارچــوب مطالعات درون دینــی، تاریخی یا هنــری و زیبایی 
شناسانه و در نهایت مطالعات توصیفی درباره ابعاد فرهنگی 
مســجد انجام شــده اســت. با ایــن وجــود، در شــرایط فعلی و 
شــاید به دلیــل اهمیت یافتــن بیــش از پیــش مقوله اســالم و 
حساســیت های سیاســی در ایــن زمینــه در ســال های اخیــر، 
گفتمان مســجد در غــرب به عنــوان یــک پدیده جدیــد رونق 

گون دارد. گرفته و وجود مختلفی را نیز در کشورهای گونا
وی افزود: در گفتمان مطالعات جهانی مسجد، آن چه بیشتر 
جلب توجه می کند مســئله تحوالت مســجد در تقابل با علوم 
جدید یا به تعبیر دیگر، فهم جایگاه مســجد در بستر مدرنیته 
اســت. در ایــن زمینه، برخــی محققــان معتقدند که مســاجد 
در گذشــته کارکردهــای نیایشــی و غیرنیایشــی داشــته اند اما 
در طول تاریخ، میزان شــدت و ضعــف این کارکردها یکســان 
نبــوده و در شــرایط مختلــف دچــار تغییراتــی شــده اســت. به 
تعبیری، مدرنیتــه و مدرنیزم، معماری و کارکردهای مســجد 
کــرده و ایــن دگرگونــی همچنــان ادامــه خواهــد  را دگرگــون 

در هر دوره 
یخی با وجود  تار

گفتمان های 
یک از  رقیب، هر

جوامع اسالمی بر 
این باور بوده اند 
که قرائت و فهم 
آن ها از مسجد، 
گفتمان حقیقی 

بوده و بر مبنای آن 
چیزی است که از 
صدر اسالم شکل 
گرفته است اما در 
شرایط مختلف، 

متناسب با 
نیازهای جامعه، 

همواره گفتمان 
جدیدی قدرت 

یافته است
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کنــون در کشــورهای غیراســالمی، مســجد  یافــت. چنانچــه ا
کارکردهای بسیار وسیعی دارد ولی در کشورهای اسالمی البته 
به جز مــورد ایــران، اغلــب کارکردهــای اجتماعی، آموزشــی و 
قضایــی حــذف شــده اســت و در نتیجه ایــن تحول، مســاجد 
بیشــتر به کارکردهای دیگر، به خصوص کارکردهای سیاسی 
گرفتن هالــه ای از تقدس حول  می پردازند و این امــر باعث فرا
ایــن مــکان شــده اســت. همچنیــن از دیگــر تحــوالت اخیــر، 
تغییرات در شــیوه های ســاخت و تزئین مســاجد بوده اســت. 
تنوعاتــی کــه در انــواع معمــاری و ابزارهــای مــورد اســتفاده در 
مســاجد وجود دارد، ناشــی از بکارگیــری دســتاوردهای جدید 

علمی و صنعتی بوده است که همچنان ادامه خواهد یافت.
استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه عالمه طباطبایی، به نقل از 
حســن اودخان یکی از محققان مســجد که تحلیلی تاریخی از 
این موضوع دارد، گفت: مسجد در دوران معاصر بیش از آن که 
معرف اســالم باشــد، ملیت و قومیت هــای افراد در کشــورهای 
مختلف را روشن می ســازد و به تعبیری، این مهم ترین تحول 
ســال های اخیر ایــن نهاد دینــی اســت. در واقــع تأثیرپذیری از 
ایدئولوژی های مختلف و بــه خصوص فضای مدرنیته، زبان 
نمادین و اشکال اسالمی کمتر در ســاخت مسجد به کار رفته و 
محیط فیزیکی و ساختاری مســاجد متأثر از جوامع غیراسالمی 
شــده اســت. بــه بیــان دیگــر، مســاجد امــروزی متأثــر از تبلــور 
عواملی مانند محــل، منطقه، فرم معماری ناسیونالیســتی به 
مثابه مدرنیته، خواســت ها و برداشــت های طراحان و ســلیقه 
مشــتریان بــوده و ایــن امــر گسســتی تاریخــی را در کارکردهای 

مسجد به وجود آورده است.
کــرد کــه از دهــه 1960 بــه بعــد،  وی همچنیــن خاطرنشــان 
دولت هــای اســالمی به شــدت بــه حمایت از ســاخت مســجد 
پرداخته انــد و ایــن برنامــه دولتی مسجدســازی تالشــی برای 
تقویت سیاسی و قدرت کنترل اجتماعی و همچنین نمادی از 
اقتدار ملی این کشورها تلقی می شده است و بنابر آن، مساجد 
امروز باید طوری ساخته شوند که به طور عینی و آشکار هویت 
منطقه ای مدرن اســالمی را نشــان دهند تا در چشم جهانیان 

معرف و نماد قدرت ملی خاص باشد.
فاضلی همچنین گفت: از سوی دیگر، مساجد امروزی نشانه 
تأثیرپذیری از رسانه های جمعی و مبادالتی است که در سطح 
خ دادن اســت. او در  جهان و به ویــژه جهان اســالم، درحــال ر
ادامه بحث خود، به نظریات جامعه شناس مسلمان صاحب 
نام دیگــری به نــام محمــد ارغــون در این زمینــه اشــاره کرد و 
گفت که این متفکر هم معتقد است ایدئولوژی و ناسیونالیزم 
کارکردهــای مســجد بســیار مؤثــر  منطقــه ای در معمــاری و 
بوده اند اما او این تغییرات را ناشی از تغییر و تحول مفهوم »امر 

قدسی« نزد جوانان معاصر می داند.

      گفتمان های مسجد در ایران
نعمت اهّلل فاضلی در بخش پایانی ســخنرانی خــود در انجمن 
جامعه شناسی ایران، گفتمان های مختلف مسجد در ایران 
را مورد بررسی قرار داد. او ابتدا به گفتمان سنتی در این رابطه 
پرداخت و گفت: این گفتمان بــه طور طبیعی در جریان ظهور 
دین اســالم و فرایند تثبیــت آن در طول زمان، شــکل گرفت و 

تحول یافت. چنان چه با توجه به شرایط جامعه صدر اسالم، 
در این گفتمان مســجد کانون اصلی جامعه اسالمی شناخته 
شــده و کلیه امــور سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبی از 
طریــق آن صورت می گیــرد و از ایــن نظر تفاوت اساســی میان 
الگــوی ایــده آل از مســجد و الگــوی ایــده آل از کلیســا وجــود 
دارد؛ چنان چه نســبت میان مســلمان و مســجد بــه گونه ای 
کــه مســلمانان در تمــاس و ارتبــاط دائمــی بــا  تعریــف شــده 
مسجد هســتند، در صورتی که یک مســیحی می تواند کلیسا 
را حاشــیه ای از زندگی خود بداند. همچنین، عبادت در نگاه 
مســلمانان به انجام اعمال مذهبــی محدود نشــده و هر نوع 
عملی کــه با نیت خدایــی و قصد قربــت انجام شــود، عبادت 
اســت. به همین دلیل معماری و فضای مســجد بــه گونه ای 
اســت که بتواند کارکردهــای عبادی و اجتماعی گســترده ای 
داشــته باشــد اما میــزان غلبه هــر یــک از ایــن کارکردهــا، تابع 
شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه ای اســت کــه مســجد 
در آن قــرار داشــته اســت. البتــه در هــر دوره تاریخــی بــا وجود 
گفتمان هــای رقیــب، هریــک از جوامــع اســالمی بــر ایــن باور 
بوده انــد کــه قرائت و فهــم آن ها از مســجد، گفتمــان حقیقی 
بوده و بر مبنای آن چیزی است که از صدر اسالم شکل گرفته 
اســت اما در شــرایط مختلف، متناســب بــا نیازهــای جامعه، 

همواره گفتمان جدیدی قدرت یافته است.
وی در ادامه، دومیــن گفتمان را گفتمان ســکوالر معرفی کرد 
و در ایــن بــاره گفــت: ایــن گفتمــان مبتنــی بــر رهیافت های 
لیبرالی اســت که طــی فرایندهــای مدرنیزاســیون و نوســازی 
در کشــورهای اســالمی شــکل گرفته اســت. چنان چه در این 
رهیافت گفته می شــود مســجد یک مرکز دینی است که افراد 
بــه صــورت داوطلبانــه بــه آن می پیوندنــد و هــر آنچــه در آن 
صورت می گیرد، به نوعی براســاس توافقات مؤمنان در بازی 
دموکراتیک خــود اســت. البته بایــد توجه داشــت کــه لیبرال 
بودن در اینجــا بــه روش عملکرد مســجد گفته می شــود و نه 

محتوای آموزش هایی که در مسجد داده می شود.
فاضلی افزود: برخی افراد مســاجد موجــود در آمریکا را از جمله 
مســاجد پیرو ایــن الگو معرفــی می کنند. این مســاجد توســط 
گردهمایــی و  گروه هــای مختلــف، بــه منظــور  اشــخاص و 
بررســی نیازهای معنوی و اجتماعی مســلمانان برپا شــده و با 
توجه بــه شــرایط محیــط اجتماعــی و ارزش های مســلمانان 
مؤسس، به دسته های مختلفی تقسیم می شوند؛ چنان چه 
این مســائل گاه تنش های جــدی را میان مســلمانان جامعه 
آمریکا به وجــود مــی آورد. در جامعه ایــران نیز الگــوی لیبرال 
مسجد در دوره پهلوی شکل می گیرد. پهلوی اول بر تفکیک 
نهاد مسجد از نهاد سیاست معتقد بود و اقدامات گسترده ای 
در ایــن زمینــه انجــام مــی داد. در ایــن رویکــرد، نهاد مســجد 
می توانســت آزادانه به فعالیت های عبادی و سخنرانی های 
مذهبی خود به دور از ابعاد سیاســی ادامه دهد. در این میان، 
روشــنفکران و طبقه متوســط شــهری که از ارزش های سنتی 
دینی فاصلــه گرفته بودنــد، نیز عمومــًا با فهم لیبرالــی از دین 
سنخیت بیشتری داشــته و مسجد لیبرالی و ســکوالر را بیشتر 
می پســندید و معتقد بودند نهادهای دینی نباید مسلمانان را 

وادار به پیروی از هنجارهای معین کند.    

عبادت در نگاه 
مسلمانان به 
انجام اعمال 

مذهبی محدود 
نشده و هر نوع 

عملی که با نیت 
خدایی و قصد 

قربت انجام شود، 
عبادت است. 
به همین دلیل 

معماری و فضای 
مسجد به گونه ای 

است که بتواند 
کارکردهای عبادی 

و اجتماعی 
گسترده ای داشته 

باشد اما میزان 
غلبه هر یک از 

کارکردها، تابع  این 
شرایط اجتماعی و 
فرهنگی جامعه ای 

است که مسجد 
در آن قرار داشته 

است
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دستی از زمین
که به آسمان برآمده  

نگاهی به عناصر سازنده مساجد ایرانی

مسجد به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول اعصار از تحول و پویایی خاصی 
در کالبد و محتوی برخوردار بوده است. این امر از طرفی ریشه در حس پرستش 
موجـود در فطـرت آدمـی  داشـته، از جنبـه دیگـر حـس زیبایـی دوسـتی را بـا خـود 
همـراه کـرده اسـت، تجلـی زیبایی دوسـتی در هنرنمایی انسـان ها بروز کـرده و این خـود در 
خدمت حس قوی پرستش، عامل پرداختن به نفیس ترین تجلیات هنر در عبادتگاه بوده 
اسـت. مهمترین نماد کالبدی مسـجد از دور 2 عنصر اسـت. پوسـته ای واحد که آسـمان را 
خیمه زده و به درون برده است و سردر درون دارد، در نقطه مقابل آن دستی از زمین که به 
آسمان برآمده و به گل نشسته است )گلدسته(. گنبد رو به فضای درون منار سر بر آسمان 
بیرون، تمثیلی از دو سـیر انسـان، سـیر در آفاق و سـیر در انفس و تمثیلی از فضایی مناسـب 
گاهی )شبسـتان( و فضایی مناسـب برای پیام رسـانی و جامعه  برای خودسـازی و خود آ
سـازی اسـت. یک منار، نماد مسـئولیت انسـان برای از قوه به فعل در آوردن اسـتعدادهای 

فطری خود و دیگری نماد مسـئولیت انسـان در مقابل خدا اسـت.  

علی دشتی شفیعی، الناز باقری، رزگار سلیمی 

      نظام معنایی طراحى مسجد 
حجم خارجی مســجد هــر شــکل می خواهــد باشــد، در ابعاد 
و نقشــه زمین تابع بافت شــهر و امکانــات موجود اســت و هر 
جا که الزم شــد و از هر طــرف که امکان بود بر ســطح مســجد 
دوره  در  مســاجد  معمــاران  و  طراحــان  می شــود.  افــزوده 
اسالمی ســعی می کنند تا همه اجزای بنا را به صورت ظاهری 
از آیه هــای حق تعالی ابــداع کنند، خصوصًا در ایــران که این 
امر به حد اعــالی خویش می رســد. هنرمنــدان و طراحان در 
مســاجد، چون دیگــر معماری هــای اســالمی  به تضــاد میان 
ج و حفــظ مراتــب، توجــه می کننــد.  فضــای داخــل و خــار
ج، میان وحدت  هنگامی که آدمی  با گشت میان داخل و خار
و کثــرت و خلــوت و جلــوت ســیر می کنــد. هــر فضــای داخلی 
خلوتــگاه و مکان توجــه به ظاهر می شــود یا بــه عبارتی دیگر 
فضا، اجــزا و نقوش بنــا در بیرون، میدان مشــاهده و ســیر در 
اشــارات و در درون تفکــر و مکاشــفه در عالــم درون اســت. 
بنابرایــن، نمایــش معمــاری در عالم اســالم به خصــوص در 
معماری مســاجد نمی خواهد همه امــور را در صــرف ظاهر به 
تمامیت رســاند و از سیر وســلوک در باطن چشــم پوشی کند. 
و بــه همیــن اعتبــار هنــر و هنرمنــدی معنــی عــام در تمــدن 
اســالمی ، عبادت و بندگــی و ســیر و ســلوک از ظاهر بــه باطن 
اســت. جوهره فکــری در طراحی مســجد، مســئله ای اســت 
که کشــف آن مــا را در انجــام انتخاب های مختلف در مســیر 
طراحی باری می دهد، در این نوشــتار سعی شــده بر آن نظام 
معنایی که در طراحی مســجد وجود داشــته پرداخته شــود و 
جوهره فکری هریک از اجزای معماری مســجد مورد بررسی 

قرار گیرد.
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      تاریخچه مسجد
ســاخت اولین مسجد اســالمی  به شــهر مدینه و پیدایش دین 
اســالم باز می گردد. بــا گســترش اســالم در ایران در ســده های 
نخســت در بســیاری از شــهرها روســتاها مســجدهای چندی 
ســاخته شــد، در واقع الگــوی بنیادی مســاجد همان مســجد 
پیامبر اســالم بود که به دســت ایشــان در مدینه ســاخته شد، 
گــرد حیاط مرکــزی که  مســاجدی با شبســتان ســتوندار، گردا
ج،  شبســتان رو به قبله آن بزرگتر بود مانند مســجد آدینه فهر
ناییــن اصفهــان و مغــان. پــس از آن در شــیوه رازی و در روزگار 
ســلجوقیان مســجدها به شــیوه چهار ایوانی ســاخته شــدند. 
برخی مســاجد شبســتانی نیز به چهــار ایوانی دگرگون شــدند. 
اندام هــای بنیــادی مســجد در مهــرازی ایــران نیــز از آن پس 
گنبــد خانــه، ایوانــی در پشــت آن،  جایــگاه خــود را یافتنــد: 
ایوان در آیگاه، شبســتان ســتون دار، گلدســته، میانســرا و... 
این اندام ها تــازه پدید نیامــده بودند و هر کدام پیشــنه کهنی 
در مهــرازی پیــش از اســالم داشــتند بــا این همــه گرد آمــدن و 
گــرد یــک میانســرا آنچنــان کــه همــه  ســازمان دهی آنهــا گردا
اندام ها رو به ســوی قبله داشــته باشند، آفرینشــی در مهرازی 
باید به شمار آید. در شیوه های پس از آن، آذری و اصفهانی در 
گرته و اندام های مســجد دگرگونی چنــدان پدید نیامد، گرچه 

آرایه های تازه ای بدان افزوده شد.

      عناصر اصلى تشکیل دهنده مسجد ایرانى
ح زیرین بنا، شکل چهار گوش دارند   در این بناها، قاعده و طر
که متضمن تصور استحکام، استقرار و ایستایی بوده و نمودار 
زمین اســت، که در باال به شکل مدور گنبد منتهی می شود که 
دایره بوده و نماد آســمان و قداســت عوالم متعال اســت. این 
ساختار چهار گوش و دایره و نهایتًا صعود و سوق نگاه به نقطه 
نهایــی گنبد، مبیــن تعالــی فکــر و تغییر نظــام و مرتبه اســت، 
یعنی گذار از زمین بــه آســمان و از نقض به کمــال و از متناهی 

به الیتناهی. 
   صحن

یکی از ویژگی های بارز معماری پیش از اسالم ایران و مسجد، 
حیاط اســت. حیاط مربع یا مربع مستطیل شــکل است که در 
مسجد صحن نیز خوانده می شــود. هر بنایی به عنوان جزئی 
از فرهنگ، وظیفه دارد که یک اندیشه ذهنی را از طریق فرم، 
عینیت بخشد و این عینیت حامل پیامی  تحت عنوان هویت 
ح می شــود. حیاط مســجد در واقع مکانــی با خصوصیت  مطر
کیهانی اســت که باید آن را به مثابه تــاالری تلقی کرد که گنبد 

آن سقف ملکوتی آسمان است. 
   حوض

حوض در میان حیاط بــه عنوان یک عنصر مرکزی، ســازمان 
دهنــده عناصر اطرافش اســت. وجــود حوض در مرکــز حیاط، 
اشاره بر اهمیت و مرکزیت آب در هســتی است. و به خصوص 
با انعکاس آبی آســمان در دل خود، آینه تمام نمای هســتی را 
به نمایش می گذارد و گذشــته از جنبه تزیینی و مورد استفاده 
آن، خود مرکزی اســت کــه به تناســب و تقارن عناصــر اطراف 
خود دامن می زند. حــوض صرفًا مکانی برای نگهــداری آب و 
وضوی مومنین نیســت. از نگاه عرفانی حوض آینه ای اســت 

بــرای تصویر کــردن و انعــکاس عناصــری کــه دورا دور حیاط 
جای گرفته است. 

   ایوان
یکی از عناصر قدیم معماری ایرانی اســت که به صورت ساده 
از تاقی تشــکیل شــده که یک طــرف آن باز اســت. رفتــه رفته 
ایوان به عنــوان عالمت مشــخصه مســجد به ســبک ایرانی 
شــناخته شــده اســت و مســاجد معمواًل از یک تا چهار ایوانه از 

هم متمایز هستند
   مناره

منار یکــی از عناصر کالبدی ویــژه در بناهای مذهبی اســالمی 
 اســت که پیشــینه ای کهــن در معماری قبل از اســالم داشــته 
اســت. این عنصر در طی تاریخ و در پی درک انســان از مفهوم 
و همچنیــن در ترکیــب بــا الگوهــای معمــاری ســرزمین های 
مختلف، اشــکالی مختلــف یافته و بــا اهدافی متفــاوت مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت. در معماری اســالمی  نیز استفاده از 
عنصر منار اهمیت جدی یافته اســت تا جایی کــه این عنصر 
در کنــار گنبــد و ســر در، بــه عنــوان مهم تریــن و معمول تریــن 
نشانه های شــهری جهت معرفی مســجد و مرکز شهر اسالمی 
 مورد اســتفاده قرارگرفته اند. منار عالوه بر آنکه به طور ســنتی 
مــکان اذان گفتن اســت، نشــانه و راهنمایی اســت شــهری، 

اشاره به هدایتی آسمانی با نماد زمینی است.
یکی از عناصــر اصلی فــن و هنر معمــاری که در اســالم جلوه گر 
شــد و زیبایی خاص خود را دارد ســاختمان گلدسته ها است. 
مناره ها با باریک و وســیع شــدن تنه و حلقه ها و قرنیس های 
تزیین شــده زیبایی خاصــی را القــا می کنند. می تــوان آن ها را 
دســته های گل میخک و نیلوفر تصــور کرد و شــاید به همین 
علت گلدســته نامیــده شــده اند. جفت منــاره عــالوه بر بحث 
ســازه و ایســتایی بنــا، عظمــت تقــارن را القــا می کنــد و قرینــه 
سازی مشخصه غالب هنرهای هندســی ایرانی به خصوص 

معماری است.
   شبستان 

شبســتان، تجلــی ســکون و آرامــش خیــال انگیــز معنویت بر 
ک  نهادی ایــن جهانی و بســتری اســت که عاشــق ســر بــر خا
ســجده معبود می نهد. به طور کلی هر فضای مســقف دارای 
ســتون های مرتب شــده به ردیف های موازی کــه یک طرف 
آن به صحن مســجد باز می شود شبســتان خوانده می شود و 
مکان اصلی مســجد نیــز هســت. چنین فضایــی در هــر چهار 
سوی مســاجد ایرانی به چشــم می خورد، ســقف شبستان ها 
در فاصله ستون ها می تواند مســطح یا منحنی باشد. نوآوری 
و مهــارت معمــاران ایرانی در اســتفاده از تاق در سراســر جهان 

شهرت دارد.
   گنبد

گنبد نمــاد آســمان و مقصــد عروج انســان اســت، پوســته ای 
اســت محدب که بــا نــگاه نــرم و مالیم درونــی اش، با انســان 
مخلــص و بــا ایمــان هم نــوا گشــته، بســتر ســلوک روحانــی و 
گاهــی تمــام از  عرفانــی او را فراهــم آورده اســت. معمــار بــا آ
این مهم که خورشــید و آســمان به مثابــه برتریــن جلوه های 
قدرت خداوندی اند، همواره کوشــیده اســت ایــن مضامین، 
مفاهیم و اســتعاره های متعالی و عرفانی را با زبانی استعالیی 

گنبد، نماد آسمان 
و مقصد عروج 
انسان است، 

پوسته ای است 
محدب که با 

نگاه نرم و مالیم 
درونی اش، با 

انسان مخلص 
و با ایمان هم نوا 

گشته، بستر 
سلوک روحانی 

و عرفانی او را 
فراهم آورده است. 

گاهی  معمار با آ
تمام از این مهم 

که خورشید و 
ین  آسمان برتر

جلوه های قدرت 
خداوندی اند  
می کوشد این 
استعاره های 

بانی  متعالی را با ز
استعالیی و 

اشکالی نمادین 
ین  یر در فضای ز

گنبد تداعی کند



اندیشه

37 دی    1۳۹۷  |     مشاره         ۳۹

و اشــکالی نمادین در فضای زیرین گنبد تداعی کند و بیننده 
گاه متوجه عالم الهوت از بســتر ناسوت و روزمرگی ها  را ناخودآ
گرداند، به واقع او با بهره گیری از تزیینات اسلیمی  و رنگ های 
فیروزه ای و الجوردی در پوشش پوسته درونی و بیرونی گنبد 
که تأللو و در خشش ویژه نور را امکان پذیر می سازد و قرار دادن 
عنصری مرکزی در هیاهوی حضور نقش ها هدفی جز تداعی 
رســیدن به ذات اقدس یگانه ندارد آنگونه که در سوره مبارکه 
ک، آســمان ها را چنان  رعد آیه 2 فرمود »وخداســت آن ذات پا
که می نگرید بی ستون بر افراشت، آنگاه با کمال قدرت عرش 
را در خلقــت بیاراســت و خورشــید و مــاه را ممســخر اراده خــود 

ساخت.«  
   محراب

به طور کلی محــراب در بنا، به عنوان نشــانه ای بــرای تعیین 
جهت قبله ســاخته می شــود. محــراب جایی اســت که پیش 
نمــاز بــه هنــگام نمــاز جماعــت در مقابــل آن نمــاز می گــزارد. 
بخشی که نام محراب به آن اطالق می شــود، یک فرورفتگی 
در نماســت که بــه صورت هــای مختلــف از قبیل کادر ســازی 
و متمایــز کــردن آن بــه وســیله رنــگ و تغییــر مصالــح و... از 

بخش های دیگر نما جدا می شود.
محراب یک فضای مستقل نیســت، یک نشانه و یک جهت 
اســت، به مفهوم یکــی بودن هــدف و یکی بــودن ســیر تعالی 
انســان ها، در هــر کجا که باشــند و هــر که باشــند. تجلــی این 
مفهوم علی رغم واحد بــودن مکانش یعنی خانــه کعبه که در 
فاصله بعید اســت و نمود مــادی و حضوری ندارد باعث شــده 
است هندسه همکف مسجد از تمرکز حول یک نقطه محدود 
رها شــده و حول محورهای عمود بر هم با ســر زندگــی و آزادی 
به هر طــرف کــه ضــرورت یابــد گســترش یافتــه و بر اســتقالل 
هســته های فضایــی و تقــدس همنــوای مجمــوع فضاهــای 
شبستان بیافزاید. محراب مکانی است در خانه خدا که امام و 
پیشوای مذهبی به هنگام برگزاری نماز جماعت در آن مکان 
به نماز می ایســتد. محراب رو به قبله و عمومًا در ضلع جنوبی 
دیوار مســاجد بر پــا می شــود. ســاختمان محراب بــه گونه ای 
اســت که اغلب با خالی کردن فضایی مستطیل شکل از بدنه 
دیوار و گود کــردن قســمتی از زمین در پــای دیــوار، جایگاهی 
مشــخص و معین ایجــاد می کنــد تــا بدانجا کــه بر بدنــه ضلع 
گون  جنوبی دیوار مســاجد محراب در قابــی از جلوه های گونا

خ می نماید. هنر تزیینی اسالم ر
   منبر

منبر رابطه هدایت گری و موعظه امام با امت است. بنابراین 
از ایــن نظــر شبســتان، بــه نحــوی شــکل می گیــرد کــه عامــه 
نمازگزاران بتواند مخاطب در دسترس و آشــنای امام باشند و 
امام برمنبری فراز می آید تا ذکر پیام را بهتر به آنان منتقل کند 
و قدرت توجه و تفکر و تعقــل مخاطبین را که مقدمه حال دعا 
و نیایش و حضور قلب اســت، بــر انگیزاند و تعهــد متقابل امام 
و امــت را تســهیل و حجت هــا تمــام شــود. از ایــن بعــد، محور 
عمود بر قبله به دلیل جهت صوت و دیدن روی امام رجحان 

می یابد.
   تزیینات

کاشــی کاری از دیر باز در ایــران متداول بــوده و به خصوص در 

گون با رنگ های متفاوت  کن مقدس و عمومی  از این هنر اســتفاده کرده اند. البته انواع گونا اما
به خود داشته که نمونه های اصیل کاشیکاری شــامل معرق هفت رنگ است. رنگ های زیبا 
و متنــوع و طبیعی این کاشــی ها پیوند بین آســمان و فضای مورد نظــر را برای بیننــده القا کرده 
اســت. این نقش ها کــه اغلــب از نقوش گیاهــی، برگ هــا و درختــان پیچــان نشــات گرفته اند 
درخت تعالی گــرا و روبنده زندگی را در باغ های آرمانی انســان، تداعی می کننــد. جریان و رویش 
گــون، زاییده دنیایی از رموز و اســرار عمیق  درخت، در خرامش خطوط ســیال و نقش های گونا
سر به مهری است که در شــاخه های بی شمار و ســیالیت آماج روان، گسترش یافته گوشه های 
ک و رنگ های زیبا می ســازد.  فراموش شــده خاطر آدمی  را با خامه خیال مشــحون از تصاویر پا
گل ها، و برگ ها هر کدام رایحه ای پنهانی در خود دارند. دراغلب این نقوش، نوشــته کار و ســاز 
مهمی  ایفا می کند. خطوط نســخ و کوفی، به ســیالیت آب زالل و به نرمی  نسیم سحر گاهی، در 

البالی نقوش یا روی آن ها می لغزد و آیات نور و اشارات قداست را بر آن ها می نگارد.
خط مفهوم وســیعی دارد ممکن اســت حدودی برای ســطوحی باشــد در یک بنا و ممکن است 
حد کناره ســطوح و حد فاصل میان آن ها باشــد. خطوط معمــاری، زیبایی ظاهری بنــا را از نظر 
زیبایی شناسی به وجود آورد. خط ممکن است شکل را به وجود آورد. خاصیت خط هرچه باشد 
هدف آن جنبش و حرکت به سوی مقصدی اســت. خاصیت افقی و عمودی و منحنی هرکدام 
نوعی احساس را در بیننده به وجود می آورند. خطوط عمودی نظر را باال می کشد، خطوط افقی 

آرامش می بخشد، خطوط مورب محرک هستند و انحناها نرم و مطبوع اند.
مســجد به عنوان یکــی از مهم ترین فضاهــای معمــاری در بینش ایرانــی بهترین مــکان برای 
تجلی هنر و اندیشــه های عرفانی و اســالمی  هنرمندان ایرانی از گذشته بوده اســت. باتوجه به 
اینکه مسجد در طول زمان ســیر و تحول و رشــدش از ساده ترین شــکل به پیچیده ترین شکل 
امروزش را به صورت پیوســته داشــته و بر خالف ســایر بناهای ســنتی ایرانی که امــروزه مفهوم 
ح های امروزی ما  یا کارکرد خود را از دســت داده اند می توانــد منبع الهام و میراثی عالی بــرای طر
باشد که می توان با بررسی جوهره فکری موجود در طراحی معماری آن و تفکر عرفانی و اسالمی  
معمــاران آن در دوران و زمان های مختلــف به این مهم دســت یافت. در واقع جوهــر فکری در 
طراحی مســجد مســئله ای اســت که کشــف آن ما را درانجــام انتخاب هــای مختلف در مســیر 

طراحی مساجد ایرانی امروزی یاری دهد.
در معماری مسجد شیوه های مختلفی را برای خلق فضای عرفانی و معنوی می توان به کار برد 
که تأثیرهای متفاوتی را در افراد خواهد داشــت. پس چه بهتر که شیوه های گذشته و مفاهیم و 
افکار موجود در اجزای معماری مســجد را از گذشته تا به امروز شــناخت و با تکیه بر داشته های 
خود سعی بر این داشــته باشــیم که فضایی را خلق کنیم که حس آرامش و پرســتش را در کالبد 

فضایی مسجد و اجزای آن به بهترین نحو به بیننده و مخاطب منعکس و القا کند.     
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دوست می دارد و بدان عشق می ورزد.
پژوهش هاى تاریخی نشان می دهد که معبد با انسان همراه 
و همــزاد بــوده اســت. از ایــن رو، معصومــان)ع( در ســخنان 
خویــش، مســجد را آشــیانه و پناهــگاه مؤمــن بــر شــمرده اند؛ 
کــه انســان در آن از دغدغــه و اضطــراب فاصلــه  پناهگاهــی 
می گیرد و به آرامش و ســکون دســت می یابد. امام صادق )ع( 
به مسلمانان سفارش می کند که هنگام رویارویی با مشکالت 
و اندوه هاى دنیــوى، به نماز و مســجد پناه ببرنــد. بدین رو از 
یك نگاه، جنبه هاى عبادى مسجد را می توان در شمار نقش 

تربیتی آن نیز به شمار آورد.
مســجد با ایجــاد آشــنایی و پیونــد میان مؤمــن با نخبــگان و 
صالحــان جامعــه، بســترى مناســب بــراى پــرورش و تربیــت 
روحــی، اجتماعــی وى فراهــم می کنــد. در مکتــب تربیتــی 
اســالم و بســیارى از مکتب هــاى تربیتــی دیگــر، »انزواطلبی« 
و »جمع گریــزى« بیمــارى روحی شــناخته می شــود، در حالی 
که اجتماعی بــودن و جمع گرایــی -در حد معقول آن -نشــانه 
ســالمت روح و روان انســان و تعــادل فکــرى او بــه حســاب 
می آید. مسجد با فراخوانی پیوسته مســلمانان به جمع، روح 
جمع گرایی، انعطاف و نظم پذیرى را در آنان تقویت می کند. 
ح مشکالت  افزون بر آنچه گذشت، مسجد معمواًل جایگاه طر
و مباحث اجتماعی اســت و به طور طبیعی، با حضور در چنین 

مکانی روح تعهد و دردمندى در فرد ایجاد می شود.
ح اســت،  کنــون به عنــوان »معبــد« در دیگر ادیان مطر آنچه ا
ارتباطی عمیق و ریشــه دار با جامعه و مسائل اجتماعی ندارد. 

پناهگاه مؤمن
درباره عملکرد تربیتی مسجد

 در فرهنگ دینی، نام »مسجد« یادآور بندگی و کرنش در پیشگاه خداوند متعال 
اسـت. در حقیقـت، برتریـن و اصیل تریـن محـل بـراى عبـادت و تقـرّب جسـتن 
بـه خداونـد متعـال مسـجد اسـت. بنابرایـن، در  قـرآن کریـم بر جنبه هـاى عبادى 
مسـجد بیـش از هـر بعـد دیگـرى تکیـه شـده اسـت. کوتـاه سـخن آن کـه یکـی از نقش هـاى 
اساسـی مسـجد آن اسـت که زمینه عبادت پر حضور و خالصانه را فراهم کند تا مؤمنان در 
آن جا با پرداختن به نماز و ذکر و دعا، زنگار غفلت از دل و جان بشـویند و با خداوند متعال 

ـ بـه معنـاى واقعـی کلمه ـ انس بگیرنـد.  

ابعاد تربیتی مســجد به گونــه اى با ابعــاد عبادى آن مرتبط اســت؛ زیــرا عبادت پــرورش دهنده 
روح و روان آدمی بوده و پاســخ به آن در واقع، پاســخ به یك نیاز طبیعی و مهم اوســت. کســی که 
نیازهاى جسمی و روانی خود را به طور منطقی پاسخ گوید شخصیتی متعادل می یابد.  عبادت 
گرچه  و راز و نیاز با خداوند نیاز واقعی و فطرى هر انسان و مکّمل، بلکه مقوم شخصیت اوست. ا
عبــادت در هر مکانــی این نیــاز روحی را به طور نســبی تأمیــن می کند، ولــی این نیاز در مســجد و 
عبادتگاه بهتر و کاملتر تأمین می شود. بر این پایه، انسان بنا به فطرت خویش، معبد و مسجد را 

عبدالرضا ضرّابی
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امــا مســجد در ارتبــاط بــا مســائل اساســی و بنیادیــن جامعه، 
نهــادى مؤثــر و داراى جایگاه اســت. مســجد کانــون رایزنی و 
مشورت اســت. خداوند متعال پیامبر خویش را فرمان داده تا 
در کارهاى مهم، با مردم مشــورت کند: »و َشاِورهم ِفی االمِر.« 
)آل عمران: 159( مســجد، پایگاهی اســت که رســیدن بدین 
مهم را عملــی می ســازد. از این رو، نویســندگانی که مســجد را 
»مجلــس شــوراى مســلمانان« نــام نهاده انــد، ســخنی گزاف 

نگفته اند.
مســجد خانه آشــنایی با دردهــا و مشــکالت اجتماعــی و چاره 
اندیشــی براى رفع آن هاســت. امام خمینــی)ره( در گفتارى، 
کیــد قــرار داده، می فرمایــد: »این  این نقش مســجد را مورد تأ
کرم)ص( مرکز  مسجدالحرام و مســاجد دیگر در زمان رســول ا
جنگ ها و سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده؛ این 
طور نبوده است در مســجد پیامبر، همان مسائل عبادى نماز 
و روزه باشد، مسائل سیاسی اش بیشتر بوده. اسالم می خواهد 
گاهانــه بــراى مصالــح مســلمین در آن جــا فعالیت  کــه مــردم آ

کنند.«
مســجد پایگاه عمومــی مســلمانان و محــل حضور قشــرهاى 
گون اســت. از این رو جایگاه مناســبی اســت بــراى تعاون  گونا
اجتماعــی مســلمانان و مشــارکت آنــان در رفع نارســایی هاى 
اجتماعی اســت. مســجد در جایگاه اصیــل خود، یــك الگوى 
ارزش گــذارى اســت، ارزش هــاى فرامــوش شــده در مســجد 
ح می شود. در مســجد پیامبر)ص(، گاهی کسانی یافت  مطر
می شــدند که نه تنها از جهاد و ایثــار بویی نبــرده بودند، بلکه 
گــون، نفــاق و دودســتگی را در جامعــه ترویــج  از راه هــاى گونا
می کردنــد و عماًل بــا پیامبر)ص( بــه رویارویــی می پرداختند. 
اما با این حال، انتظار داشتند در مسجد جایگاهی واال داشته 
باشــند. امیــن االســالم طبرســی در تفســیر خــود، می نویســد: 
عده اى از »مؤلفة قلوبهم« نزد پیامبر)ص( آمدند و درخواست 
کردند در باالى مجلس بنشیند و فقیران و خرقه پوشان مانند 
ســلمان، ابــوذر، صهیــب، عّمــار و خّبــاب را از خــود دور کنــد تا 
آن ها خــود در کنار پیامبر)ص( باشــند؛ زیرا حضور ایــن افراد و 
مجالســت آن ها با رســول خدا)ص(، مانع از شــرکت ایشان در 
ح  محضر پیامبر)ص( و همنشــینی با حضرت می شد. با مطر
شدن این درخواســت، آیه 28 ســوره کهف نازل شــد: »َو اصِبر 
ُهــِم بالغــّدوِة و الَعشــّیِ ُیریــدوَن  َنفســَك َمــع اّلذیــَن َیدُعــوَن َرّبَ
َوجَهُه َوالَتعُد َعیناَك َعنهم ُتریُد زینَة الحیوِة الّدنیا و الُتِطٌع َمن 
بَع َهویُه و کاَن َامُره ُفُرطًا؛ شــکیبا ســاز  َاغفلنا قلَبُه َعن ِذکِرنا و اّتَ
خویش را با آنان که پروردگار خود را صبح گاهان و شبان گاهان 
می خوانند و رضــاى او را می طلبنــد و یك لحظه از آنان چشــم 
مپوش که بــه زینت هــاى دنیا مایــل شــوى و هرگــز از آنان که 
دل هایشان را از یاد خود غافل کردیم و تابع هواى نفس شدند 

و به تبهکارى پرداختند، متابعت مکن.«

      مسجد نماد یك جامعه اسلمى است
مســجد هرچند یــك واحــد اجتماعــی کوچــك، ولی نمــاد یك 
کمیت ارزش هاى اســالمی  جامعــه اســالمی و نمونه عینــی حا
است. بنابراین، تحقق ارزش هایی از قبیل تقوا، علم، جهاد، 
برادرى، مســاوات و عدالــت باید از مســجد آغاز شــود. از دیگر 

جنبه هایــی که بــه نقــش مســجد در زمینه هــاى اجتماعی و 
سیاســی مربوط می شــود، نقشــی اســت که این نهــاد مقدس 
گــون آن و مبــارزه بــا ظلم و  در گســترش عدالــت در ابعــاد گونا
بی عدالتی ایفا می کند. از هنگامی که پیامبر)ص( مســجد را 
بنا نهادند، همواره آنان که مورد تعدى و ستم قرار می گرفتند 
به مسجد پناه می آوردند و داد مظلومان از ظالمان در مسجد 
ســتانده می شــد. قضاوت هــاى امیرالمؤمنین)ع(در مســجد 
کوفه در امتداد همین نقش مسجد بوده است. در بعد عدالت 
اجتماعی نیز مسجد همواره کانون مبارزه با ستم و بی عدالتی 
بــوده اســت. بــه عنــوان نمونــه، می تــوان بــه خطبه آتشــین 
فاطمه زهرا )س(، که در دفاع از مقام والیت و مبارزه با ستم بر 

اهل بیت پیامبر)ص( در مسجد النبی ایراد شد، اشاره کرد.

      انقلب اسلمى ایران »فرزند مسجد« است
در دوران انقالب اسالمی، مردم ایران علیه نظام ستم شاهی، 
جلوه هایــی از نقــش مســجد را در بعد ســتم ســتیزى، آشــکارا 
مشــاهده کردند، تا آن جــا که می تــوان انقالب اســالمی ایران 
کنون نیــز جلوه هایــی از همین  را »فرزنــد مســجد« برشــمرد. ا
مبارزات مقدس را در برخی از کشــورهاى اسالمی مانند یمن، 

فلسطین اشغالی و بحرین شاهدیم.
از دیگــر نقش هــاى اجتماعــی و سیاســی مســجد، می تــوان 
کارکــرد مســجد را در پــرورش نیروهــاى متعهدى دانســت که 
حکومت اســالمی بــه آن ها نیــاز دارد؛ زیرا مســجد بــار هدایت 
فکرى و تربیتــی نیروهــاى جامعــه را بــر دوش دارد. در ســایه 
رفــت و آمد بــه مســجد، خلــق و خوى هــا و آداب و منش هاى 
افراد تا حــّد زیــادى هویدا می شــود. ایــن شناســایی در روابط 
کمیت اســالمی نیز  افراد بــا یکدیگر ســازنده و مؤثــر اســت. حا
می توانــد از این رهگــذر، نیروهــاى متعهد و مــورد نیــاز خود را 

بشناسد.
مسجد بستر مناسبی براى تحقق امر به معروف و نهی از منکر 
اســت؛ مســجد پایگاه جوان مردانی اســت که در برابر تعرّض 
به مقدســات دینی بر می آشــوبند و عرصــه را بر متجــاوزان به 
حریم دین تنگ می کنند. مسجد جایگاه گرد  آمدن فرزندان 
مکتب است؛ آنان که با یك دست قرآن و با دستی دیگر سالح 
برگرفته اند. این حضور نشان قدرت و عزت اسالم و مسلمانان 
اســت و ســبب می شــود تا خیره ســران نتواننــد به حریــم دین 
تجــاوز کنند. از ســوى دیگــر، در ســایه تجمع و انســجامی که 
مؤمنان در مســجد می یابند، می توان بهترین تشّکل مردمی 
را براى مبــارزه با منکــرات و مفاســد اجتماعی پی ریــزى کرد. 
جامعه اى که در راه تحقق ارزش هاى اســالمی گام بر می دارد 

هیچ گاه از دستبرد و تجاوز دشمنان دین ایمن نمی ماند. 
همچنیــن در جهاد اســالمی، رســیدن به پیــروزى همــواره در 
گرو برخوردارى از نیروهــاى رزمنده، مؤمــن، معتقد و مکتبی 
اســت. مســجد در ایــن زمینــه، نقشــی حیاتــی ایفــا می کنــد؛ 
زیــرا در حقیقــت، رزمنــدگان مدافع اســالم، پــرورش یافتگان 
مساجدند. دســت پرورده مســجد گاه چنان به بار می نشیند 
که حتــی مربیــان خــود را نیــز دچار شــگفتی می کنــد. آنــان در 
نهایــت، خــار چشــم دشــمنان دیــن و مایــه عــزت و آبــروى 

مسلمانان می شوند.     

در دوران انقالب 
اسالمی، مردم 

ایران علیه نظام 
ستم شاهی 

جلوه هایی از 
نقش مسجد را در 
بعد ستم ستیزى، 

آشکارا مشاهده 
کردند، تا آن جا که 

می توان انقالب 
اسالمی ایران را 
»فرزند مسجد« 
کنون  برشمرد. ا

نیز جلوه هایی از 
همین مبارزات 

مقدس را 
در برخی از 

کشورهاى اسالمی 
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      اهمیت مسجد و ارتباط آن با نماز 
زمانی اهمیت یك موضوع مشــخص می شــود که مــا بتوانیم 
موضوع مورد بحث خود را با موضوعات همردیف آن مقایسه 
کنیم و در پی این مقایســه خواهیــم فهمید کــه اهمیت کدام 
موضوع بیشتر است. اما در مورد مســجد می دانیم که مسجد 
بر وزن »َمْفِعل« اســت که یکی از وزن هاى اســم مکان اســت. 
پس نتیجه  می گیریم که مســجد یك مکانی است مانند همه 
مکان هاى دیگر مانند: منازل شــخصی ، رســتوران، ورزشگاه 
کن دیگر  و... و از این که مســجد مکان اســت هیچ فرقی بــا اما
کن از این نظر با هم مســاوی اند. پس اهمیت  ندارد و همه اما
مســجد به بعد مکانی آن بر نمی گــردد بلکه به بعــد معنوى یا 
کارهایی که در آن انجام می گیرد، برمی گــردد و از این لحاظ با 

کن فرق می  کند. دیگر اما

      فواید معنوى و مادى و اجتماعى
بی هیچ شــك اولین هدف اصلی و زیباترین هــدف از رفتن به 
مســجد چیزى نیســت جز برپایی نماز جماعت و بقیه اهداف 
و فواید مربوط به آن بــه دنبال همین هدف به وجــود آمدند و 
شــکل گرفتند. دعا کردن بــراى برآورده شــدن نیاز بنــدگان از 
فواید مسجد رفتن اســت. انســان و مؤمن واقعی با این هدف 
به مســجد می رود که بتواند در محیطی قرار بگیرد تا با دورى 
از مشــکالت زندگی خود، به راز و نیاز بپــردازد و خداى خویش 
گر انســان و مؤمنــی بر اثر مشــغله کارى  را عبادت کنــد. حتی ا
نتواند به مسجد برود ولی ما همه ســاله می بینیم که هر زمان 
مجلسی مربوط به یکی از امامان باشد تعداد بیشترى از مردم 

مکان و امکانی
 برای ساختن و تربیت انسان ها

مسـجد خانـه خـدا و جایـگاه انبیـاء و رسـوالن وحـی و مأمـن 
مکانـی  تنهـا  و  زمیـن  روی  بهشـت  مسـجد  اسـت.  مومنـان 
اسـت کـه انسـان با حضـور در آن به سـاحل آرامـش و اطمینان 
می رسـد. مکانـی کـه با حضـور در آن می تـوان به قدرت مطلقه الهی اتکا 
کـرد و بـا امیـد و تـوکل بـه او پله هـای رشـد و کمـال را طـی کـرد. آشـنایی 
ایـن مـکان مقـدس و شـناخت ویژگی هـا و احـکام و مسـائل  بـا  بیشـتر 
پیرامـون آن بـه انسـان کمـک می کنـد تـا بـه نگاهـی عمیق تـر در ایـن مکان 
حضور یابد. از آن جا که اسـالم دین انسان سـازی اسـت و هدف از تعالیم 
و آموزش هـای دینـی، سـاختن و تربیـت انسـان ها اسـت، همـه ابزارهـا و 
امکانات نیز در این جهت به کار گرفته می شـوند. مسـجد نیز با داشـتن 
بـرای  امکانـی  رفیـع در فرهنـگ اسـالمی خـود مـکان و  جایگاهـی بـس 

سـاختن و تربیـت انسان هاسـت.  

امیرحسین فرج نژاد
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به مســجد می آیند و این همان عشــق به اهل بیت)ع( اســت 
که در هیچ جاى جهان به جز در مسجد نمی توان آن را یافت. 
اصــاًل در کجاى جهــان مکانی وجــود دارد کــه تعــدادى زیاد از 
مردم براى عبادت و راز و نیاز و عشــق به اهل بیت )ع( به آنجا 
می رونــد، در هــر مکانی کــه مردم بــه آنجــا می روند بــه دنبال 
رسیدن به هدف مادى در آنجا حضور می یابند ولی کسانی که 
در مسجد حضور می آورند به چیز دیگرى می اندیشند که اصاًل 

کن نیست.  قابل مقایسه با دیگر اما
از دیگــر فواید معنــوى مســجد این که انســان وقتی از مســجد 
برمی گردد احســاس ســبکی می کند و روح تالش و تکاپــو در او 
فعال و روح کســل کنندگــی و تنبلــی از وى دور می شــود که به 
دنبال آن آثــار و فواید اجتماعی دیگرى نیز دارد. یعنی انســان 
با حالت شــادابی با یك طراوت خاصی کارهاى خــود را انجام 
می دهد. دوســتی بــر پایه اهــداف معنــوى و نه مــادى از دیگر 
فواید معنوى رفتن به مســجد اســت. انســان وقتی در مسجد 
با کســی پیوند رفاقت می بندد، آن دوســتی و رفاقت هیچ گاه 
از بین نمــی رود، چــون اســاس تشــکیل آن در جایی بــوده که 
آن مــکان مبنــاى همــه دوســتی ها و رفاقت هــا و پیوندهایی 
اســت که از راه قلب به هم گره می خورند. یکی از فواید بســیار 
بــا ارزش بــراى انســان ایــن اســت کــه انســان در مســجد این 
لیاقت و شایســتگی را پیــدا می کند کــه صدها درود و ســالم به 
وســیله فرشــتگان ملکوتی بر او فرستاده می شــود. بدون شك 
در هیچ جاى جهان، چنین مکانی وجــود ندارد که ملکوتیان 
بر زمینیان درود بفرســتند. مســجد جایی اســت یا بهتر اســت 
بگویــم تنهــا جایی اســت کــه فرشــتگان الهــی و انســان هاى 
زمینی با هم و به دور هم جمع می شــوند و نمــاز می گزارند و در 
این مکان مقدس اســت که تمام آفریده ها و مخلوقات خدا با 
هم و یك جا خدا را عبادت می کنند. مســجد تنها مکانی است 
کی دیده نمی شــود و گرنه در همه  که در آن بویی از گنــاه و ناپا
کــی و ... وجــود دارد.  مکان هاى دیگــر گنــاه اذیــت و آزار، ناپا
پس این مکان چقدر باارزش اســت که حتی اثرى از زشــتی در 

آن وجود ندارد. 
مسجد مکانی است که فقط مردمی به آن جا راه پیدا می کنند 
که از همه لحاظ پاك باشــند. همــه مردم در یــك چنین مکان 
کی است وارد می شوند.  مقدسی با وضو که نشانه طهارت و پا
کترین و  مسجد، مکانی است که در آن بهترین، بیشترین، پا
کم خرجترین اجتماعات دنیا در آن شــکل می گیرد و این خود 
رابطه بین نمــاز جماعت و مســجد را می رســاند، یعنــی ایجاد 
یك چنین اجتماعاتی که همان نماز جماعت است در مسجد 
شــکل می گیرد. مســجد، مکانی اســت که در آن نشــان تقوا و 
عدالت وجــود دارد. مــالك و منظــور از عدالت همــان انتخاب 
فردى عاقل و عــادل و متقــی به عنــوان امام جماعت اســت. 
مسجد جایی اســت که در آنجا شکوه مســلمانان، تجلی پیدا 
می کند. این شــکوه همان برپایی نماز جماعت است که فقط 
در مسجد ایجاد می شود. مسجد،  تنها جایی است که در آنجا 
پاداش بســیار و فوائــد فــراوان فــردى و اجتماعی زیــادی دارد 
که باز می رســیم به ارتباط مســجد با نماز، یعنی ایــن پاداش و 
برکات بــه واســطه برپایی نمــاز جماعت در مســجد به دســت 

می آید.

      جمع جوان ها
نمــاز بــه جماعــت از نمــاز اول وقــت هم بــا فضیلت تر اســت و 
پاداش نمــاز جماعت هــر چند مختصــر و کوتاه برگزار شــود، از 
نماز فرادی که طوالنی بخوانند بیشتر است. در حدیث است: 
هــرگاه عــدد نمازگــزاران در جماعــت، از ده نفــر بیشــتر باشــد، 
پاداشــی نصیب نمازگــزاران می شــود که قابــل بیان و شــماره 

نیست. نماز جماعت مظهر عظمت اسالم است.
نماز جماعــت مبــارزه بــا فردگرایــی و عامــل نظم اســت. نماز 
ج تریــن اجتماعــات دنیاســت. تا به حــال با  جماعــت کم خر
این همــه توصیفاتی کــه از این مــکان مقدس و فوایــد فردى 
و اجتماعــی و مــادى و معنــوى آن شــد بایــد اهمیــت و برترى 
این خانة مســلمین بر همگان روشــن شــده باشــد. اما در این 
قســمت اهمیــت مســجد را از نظــر قــرآن و پیامبــران و امامان 
بررســی می کنیم. امــا قبــل از آن پیام امــام خمینــی )ره( را که 
خطاب به تمام مردم ایران اســت از نظر می گذرانیم: »آقایان 
هم بایــد تبلیــغ کنند که ایــن مجالــس بهتر بشــود و مجالس 
جماعت اســت که مردم در هر روز مجتمع بشــوند در مساجد، 
بگذارند این پیرمردها و از کار افتاده ها بروند. نه، مساجد باید 
گر ما بفهمیم کــه این اجتماعات  مجتمع بشــود از جوان ها، ا
گــر بفهمیم اجتماعاتی که اســالم براى ما  چه فوایدى دارد و ا
دســتور داده و فراهم کرده اســت، چه مســائل سیاســی را حل 
می کنــد، چــه گرفتاری هــا را حــل می کنــد، ایــن طــور بی حال 
نبودیم که مســاجدمان مرکز بشــوند بــراى چند نفــر پیرمرد و 

پیرزن«

      نقش های چهارگانه
گر بخواهیم »جایگاه و موقعیت و اهمیت مســجد در اسالم«  ا
را بیابیم، بایســتی بــه صدر اســالم برگشــته و جایگاه مســجد 
در میــان مســلمانان عصــر پیامبــر )ص( را مــورد بررســی قــرار 
دهیم. چرا که تاریخ مســجد با تاریخ اســالم گره خورده و این 
نهاد مقدس پس از بعثــت پیامبر )ص( عهــده دار نقش هاى 
گونی در نهضت و انقالب آن حضرت بوده اســت.  مهم و گونا
بــا بررســی و کاوش در منابــع معتبــر اســالمی روشــن می شــود 
که »مســجد« به عنــوان چهار کانــون و پایــگاه مهــم در میان 
ح بوده و یك »مسجد« اسالمی این  مسلمانان صدر اسالم مطر
چهار نقش را همزمــان ایفا می کرده اســت: مســجد به عنوان 
پایگاه عبادت و یاد خداوند متعال، مســجد بــه عنوان پایگاه 
جهاد فکرى و تعلیم و تعلم معارف اسالمی، مسجد به عنوان 
پایگاه تجمــع نیروهــاى رزمنــده و اعــزام آنان بــه جبهه هاى 
جهاد و مســجد به عنــوان پایــگاه وحدت مســلمین و نمایش 
روح وحــدت و یکپارچگی به دشــمنان پیــدا و پنهــان جامعة 

اسالمی است.

      انس با خانه خدا
در بررســی کلمات و بیانــات قرآن و ســنت درباره| »مســجد« 
کید  نکته مهمی کــه توجه انســان را به خود جلــب می کند، تأ
و تشویق فوق العاده| پیشوایان دین بر رفت و آمد به مساجد 
ع مقدس اسالم بسیار  و انس گرفتن با خانه خداســت. در شــر
ســفارش شــده اســت که نماز را در مســجد بخوانند. مسجد، 

مسجد به عنوان 
کانون و  چهار 
پایگاه مهم در 

میان مسلمانان 
صدر اسالم 

مطرح بوده و یك 
»مسجد« اسالمی 

این چهار نقش 
را همزمان ایفا 
می کرده است: 

مسجد به عنوان 
پایگاه عبادت 
و یاد خداوند 

متعال، مسجد 
به عنوان پایگاه 

جهاد فکرى و 
تعلیم و تعلم 

معارف اسالمی، 
مسجد به عنوان 

پایگاه تجمع 
نیروهاى رزمنده 
و اعزام آنان به 

جبهه هاى جهاد و 
مسجد به عنوان 

پایگاه وحدت 
مسلمین و نمایش 

روح وحدت و 
یکپارچگی 
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محل زیــارت خداوند متعــال یعنی مکانی اســت که انســان با 
انجام عبــادت خالصانه خویــش در آن، در اوج تقــرب به حق 
تعالی قرار می گیــرد و ملکــوت این عبــادت و حضــور خالصانه 
در مســجد، به صورت نــورى درخشــان در تاریکی هــاى عالم 
قیامت، براى او جلوه گر خواهد شد. مسجد همانند ستاره اى 
درخشــان در آســمان اســت. ســکونت در جــوار عــرش الهی در 
فرداى قیامت و کســب مغفرت گناهان از خداوند متعال یکی 
دیگر از فواید و آثار رفت و آمد به مسجد است. حضرت علی )ع( 
می فرماید: »مردی که طهــارت را نیکو به جاى مــی آورد آنگاه 
به ســوى خانه اى از خانه هــاى خداوند گام بر مــی دارد تا نماز 
واجبــی را بجــاى آورد و در زیــر ســایه عــرش الهــی اســت در آن 
روزى کــه هیچ ســایه اى جز ســایه عرش نیســت. و بــا این کار 
گناهان او آمرزیده می شــود. و همین طور است شخصی که در 
دل شب در حالی که مردم به خواب رفته اند طهارت خویش را 
نیکو به جاى می آورد و به سوى خانه اى از خانه هاى خداوند 
حرکت می کند«. ســکونت در جوار عرش الهی نصیب انســانی 
می شــود که جان خویــش را در مســیر رفــت و آمد به مســجد از 

دست بدهد.

      دیدار فرشتگان 
امام صــادق )ع( از پدر بزرگوارشــان، رســول خدا نقــل می کند: 
»کسی که به قصد شرکت در نماز جماعت به سوى مسجد گام 
برمی دارد، خداونــد متعال در مقابــل هر گامی که بــر می دارد، 
هفتاد هــزار حســنه بــه او پــاداش می دهد و بــه همیــن میزان 
گر در چنیــن حالی بمیرد  نیز درجات وى بــاال خواهد رفــت. و ا
خداوند متعال هفتاد هزار فرشــته را مأمور می نماید تا در قبر او 
به دیدار او رفته، وى را بشــارت دهند و در تنهایی قبر انیس او 

بوده و تا روز قیامت برایش طلب آمرزش کنند«.

      برترین مکان ها در زمین 
همان گونه که بــازار، محل خریــد و فروش و مبادلــه کاالهاى 
دنیوى است، مســجد نیز محل کســب امور معنوى و اسبابی 
است که در سراى آخرت داراى کاربرد و تأثیر است. در حدیثی 
کرم )ص( آمده است: »مســاجد، بازارى از بازارهاى  از رســول ا
آخــرت اســت. از کســانی کــه بــه آن وارد می شــوند بــا معرفــت 
پذیرایی می شــود و هدیه آنان بهشــت اســت«. پــس مؤمنین 
باید ســعی کنند در هنگام رفتن به مســاجد، بر دیگران پیشی 
بگیرند و به هنگام خــروج، دیرتر از همه مســجد را ترك گویند 
ج  و بالعکس اهل دنیا پیــش از همه به بازار و پــس از همه خار
کرم )ص( نقل می کند: »رسول  شــوند. امام باقر )ع( از رســول ا
کرم )ص( از جبرئیل ســؤال کــرد، کدام مکان ها نــزد خداوند  ا
محبوب تــر اســت؟ جبرئیــل عــرض کــرد: مســاجد و دوســت 
داشــتنی ترین اهل مسجد نیز کسی اســت که پیش از همه به 
ج شــود. رسول خدا  مســجد داخل و پس از همه از مسجد خار
)ص( ســؤال کــرد: کــدام مناطــق نــزد خدونــد مبغوض تریــن 
اســت؟ جبرئیل عرض کــرد: بازارهــا و مبغوض تریــن اهل آن 
نزد خداوند کســی اســت کــه قبل از همــه بــه بــازار رود و پس از 
کــرم )ص( در جــاى دیگرى  ج شــود«. پیامبر ا همــه از آن خــار
می فرمایند: »اى ابوذر! خوشــا به حال پرچم داران روز قیامت 

که پرچم هــا را بــه دوش برگرفته و پیش از دیگران به بهشــت 
وارد می شــوند. آنان همان کسانی هســتند که در سحرگاهان 
و دیگر اوقات در رفتن به مساجد بر دیگران پیشی می گیرند«.

      عشق ورزیدن مسجد به مؤمنین 
البتــه در ســایه تکامــل رابطــه انســان موحــد بــا مســجد، این 
تنها مؤمن نیســت که به مسجد عشــق می ورزد بلکه مسجد 
و اجــزاى آن نیز متقاباًل بــه مؤمــن و نمازگزارى که با آمد و شــد 
خود موجبــات رونــق و آبادانی او را فراهم کرده اســت، عشــق 
می ورزد و در فراق او مانند کسی که گم شده ای دارد، محبوب 
خویــش را انتظــار می کشــد. پــس واقعــًا ایــن مــکان مقــدس 
برترین مکان هاســت، زیرا هیچ مکانی را نمی تــوان یافت که 
آن مکان نســبت به کســی که وارد آن می شــود عالقه داشــته 
باشــد و بــه او عشــق بــورزد. حضــرت علــی )ع( در ایــن زمینــه 
می فرمایند: »مســجد خراب از خرابی خود بــه خداوند متعال 
گر آبــاد کننــدگان او مدتــی غایب شــوند و  شــکایت می کنــد و ا
مجددًا باز گردند، آن چنان خوشحال می شود که یکی از شما 
گم شده اى داشــته باشــد و ســپس به او بازگردد«. پس نشانه 
عشق ورزیدن مسجد این اســت که مسجد مکانی زنده است 

و روح دارد.

      آثار نمازگزاردن در مساجد متعدد 
یکــی از آثــار به جــاى آوردن نمــاز در مســاجد متعدد آن اســت 
که ایــن مکان هــا در ســراى قیامت بــه نفــع نمازگزار شــهادت 
خواهنــد داد. امــام صــادق )ع( در حدیثــی می فرماینــد: »در 
جاهاى مختلــف و متعدد از مســاجد نمــاز بجــاى آورید چون 
هر گوشــه اى از زمین در روز قیامت، براى کســی که بر آن نماز 
گزارده باشــد، شــهادت می دهــد«. از ایــن حدیث شــریف هم 
مطلوبیت نماز گزاردن در مســاجد مختلف اســتفاده می شود 
و هــم این که در مورد مســجد واحد شایســته اســت انســان در 
نقــاط مختلــف آن مســجد نمــاز و عبــادت بجــای آورد. البته 
پوشیده نیست این که انسان با چنین دیدى در نقاط مختلف 
ع الی اهّلل  کی از روح تضــر خــداى را عبادت کند در حقیقــت حا
و احســاس فقر در درگاه ربوبی اســت. چــرا که او بــا این عمل، 
عدم اعتماد خود بر اعمــال و عباداتش را اظهــار می  نماید و در 
حقیقت، موجودات هستی را شاهد بر ایمان و بندگی خویش 
می گیــرد، و وجــود چنیــن حالتــی در انســان یکــی از کمــاالت 
نفسانی براى او به شمار می آید. از همین رو ائمه هدى )ع( در 
ع به  اوج ایمــان و عبادت به خاطر همین روحیــه خوف و تضر
درگاه الهی عبادات خویــش را در مکان هــاى مختلف بجاى 

می آورند. 
در حدیثــی از امــام باقــر )ع( آمــده: »حضــرت ســجاد ماننــد 
امیرالمؤمنیــن در یــك شــبانه روز هــزار رکعــت نمــاز بجــاى 
می آوردنــد. امیرالمؤمنیــن )ع( پانصــد درخت خرما داشــت و 
در زیر هر نخلی دو رکعــت نماز بجاى می آوردنــد«. هر چند راز 
این عمــل به طور قطعی براى ما روشــن نیســت، ولــی به نظر 
می رســد، علت ایــن عمــل همــان نمازگــزاردن در مکان هاى 
مختلف و به شــهادت گرفتــن زمیــن و دیگر موجــودات عالم 

هستی همچون نخل بر عبادت و بندگی خویش است.    

در سایه تکامل 
رابطه انسان موحد 
با مسجد، این تنها 

مؤمن نیست که 
به مسجد عشق 

می ورزد بلکه 
مسجد و اجزاى 
آن نیز متقاباًل به 

مؤمن و نمازگزارى 
که با آمد و شد 
خود موجبات 
رونق و آبادانی 
او را فراهم کرده 

است، عشق 
می ورزد و در فراق 

او مانند کسی 
که گم شده ای 
دارد، محبوب 

یش را انتظار  خو
می کشد. پس 

 این مکان 
ً
واقعا

ین  مقدس برتر
یرا  مکان هاست، ز

هیچ مکانی را 
نمی توان یافت که 

آن مکان نسبت 
به کسی که وارد 

آن می شود عالقه 
داشته باشد و به 

او عشق بورزد
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آن بهره مند می شد، شیوه ای است که در هنر معماری پیش 
از این سابقه نداشــته اســت و این به علت ویژگی های دینی 
در اندیشــه زیبایی شناســی اســالم اســت که در هنر معماری 

اسالمی متجلی شده است.
ارتبــاط معمــاری بــا دیــن اســالم نشــانه اعتقــاد بــه توحیــد، 
ایمان و عمل به آموزه ها و تعالیم دین اســالم اســت. اندیشه 
توحیــدی مبنــی بــر اعتقــاد بــه خــدای واحد ســبکی بــود که 
کثــر هنرهــای اســالمی بــه عنــوان موضوعــی بکــر بــه کار  در ا
کن  می رفت. معمــاری اســالمی هنری بود کــه نه تنهــا در اما
دینی چون مســاجد مورد اســتفاده قرار می گرفت، بلکه از آن 
در مدارس، ضریح ها و قصرهــا و حتی خانه هــا و حمام ها نیز 

بهره گرفته می شد.
مقیاس های ریاضیات و هندســه در معماری اســالمی بســیار 
مــورد توجه بــود. دورانی کــه معماری اســالمی در اوج رشــد و 
شــکوفایی خود بود، ارتباط معنوی شایســته ای بــا نیازهای 
انســان، شــرایط زندگی و اجتماعی زمان خود برقــرار می کرد. 
بنابرایــن می تــوان گفت کــه معماری اســالمی بــا روح تمدن 
اسالم تطبیق داشت. هویت معماری اسالمی در همه جهان 
با وجود تنوعات زبانی و تمدنی یکســان است و این تنوعات 
از چیــن تــا اقیانــوس اطلس بــا وجود تعــدد فرهنگ هــا دیده 
گر چه رومی هــا و دیگــر اقــوام نیــز دارای معماری  می شــود. ا

بودند، اما معماری اسالمی ویژگی خاص خود را داشت.
از دیگر ویژگی هــای هنر معماری اســالمی تزئینات اســت که 
مســجد النبی به عنوان اولیــن بنای اســالمی دارای معماری 
گر چــه در زمان نبی  اســالمی دارای ایــن ویژگی بوده اســت. ا
کــرم )ص( ســقف آن از شــاخه های نخــل بــود و بــا اتــکا بــه  ا
عناصر تزئینی ســاخته نشــد، اما در زمان ولید بن عبدالملک 
معمــاری اســالم بــا اســتفاده از موزاییک هایــی بــا رنگ های 
ع معنوی در آن به کار رفت. در هنر معماری  بسیار زیبا و متنو
اسالمی بیشتر از آیات قرآن به عنوان برجسته ترین ابداعات 
هنر اســالمی مورد اســتفاده قرار می گرفت که نوشــته هایی از 
آیات قرآن روی ســقف ها، دیوارها یا ســتون ها اســتفاده و به 

شکل خاص تزئین می شد.
کــه بــا  یکــی از برجســته ترین و قدیمی تریــن مکان هایــی 
خطــوط زیبــا و هنــر معمــاری اســالمی تزئیــن شــده داخــل 
قبه الصخــره قــرار داد کــه آیات قــرآن با خــط کوفی نوشــته و 
ع در معماری  بــا موزاییک تزئین شــده اســت. وحــدت و تنــو
اســالمی شــاید از برجســته ترین ویژگی هــای آن باشــد. ایــن 
وحــدت عامــل اساســی توســعه و تکویــن هویــت معمــاری 
اســالمی و تأسیســات دینــی به شــمار مــی رود. به طــوری که 
شــیوه های معماری اســالمی در هر یک از کشورهای اسالمی 
متفاوت بوده اســت، اما وحــدت در آن ها به خوبی مشــاهده 
می شود. حتی در ساختمان های دینی که در پاریس، لندن، 
مونیــخ و دیگر شــهرهای اروپایی به شــیوه معماری اســالمی 
ساخته می شد، هویت اســالمی کاماًل مشخص است و نشان 
می دهد که اســالم در اروپا اشــاعه یافته و مســلمانان به ویژه 
معماران اســالمی بیشــترین نقــش را در ارائه تمــدن و هویت 

اسالمی داشتند.    

طراحی مسجد 
معمـاری اسـالمی برگرفتـه از زبـان قـرآن اسـت و عمـق و غنـای تمـدن اسـالم را بـا 
بهره گیـری از روح معنویـت نشـان می دهـد. ایـن امـر بـه گونه ای اسـت که اعتقاد 
بـه توحیـد و ایمـان بـه تعالیـم اسـالم بـه عنـوان اندیشـه زیبایی شناسـی دیـن 
اسـالم در معماری اسـالمی تجلی می یابد.مؤلفه های به جا مانده از پیش از ظهور اسـالم 
نشـان می دهـد از زمانـی کـه انسـان هنـر را شـناخت یعنـی از هـزاران سـال پیـش بـه طراحـی 
رنگی از جاندارانی که منقرض شـدند به منظور نشـان دادن واقعیت ها و مهارت های خود 
روی دیوارهـا پرداخـت. امـا آنچـه کـه بیشـتر از دیگـر هنرها توجه انسـان را به خود معطوف 
داشـت، معماری و هنرهای تجسـمی بود. معماری هنری بود که به غیر از تنوعات رنگی، 
هویت و فرهنگ را نشان می داد؛ به گونه ای که تجلی معماری در تصاویر یا کنده کاری ها 

بـه خوبـی نمایان اسـت.  

بنابراین باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قائل شــد که دو مفهوم کاماًل مجزا هســتند. 
در معمــاری منظور ساخت و ســاز در راســتای انجــام وظیفه اجتماعی و خدمت رســانی اســت. 
کید بر اســتفاده  کــن مســکونی، عبادتی یــا تحصیلی امــا در هنــر معمــاری تأ مانند ســاختن اما
از شــاهکارهای هنــری و دســتاوردهای تزئنیــی روی دیوارهــا، ســقف، ســتون ها، پنجره هــا 
و درهاســت و حتــی باغ هــا و حوض هــا نیــز بــه گونــه ای بــا هنــر معمــاری ترکیــب می شــوند تــا 

تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیشتر شود.
با وجود تفاوت میان معماری و هنر معماری، معماری اســالمی دارای شــاخصه های متفاوتی 
می شــود که آن را از ســبک و ســیاق های دیگر بناها جدا می ســازد. این مؤلفه ها شامل هندسه 
علمی و هنرهای ابداعی برگرفته از اندیشه های معنوی شــخص می شود. ابداعی که معمار از 

مهرداد طهماسبی
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      خانه ای در بهشت
پاداشــی  و  اســت  مؤکــد  مســتحبات  از  مســجد،  ســاختن 
بــزرگ و ثوابــی بســیار دارد. دربــاره اهمیــت بنــاى مســجد 
احادیــث فراوانــی از طــرق اهــل بیــت و اهــل ســنت رســیده 
اســت کــه اهمیــت فــوق العــاده ایــن کار را نشــان می دهد. 
کــه  کــه فرمــود: »کســی  از پیامبــر)ص ( چنیــن نقــل شــده 
مســجدى بنا کند هر چند به انــدازه النه مرغی بوده باشــد، 
خداونــد خانه  اى در بهشــت بــراى او بنــا خواهد ســاخت.« 

خانه دوست
آشنایی با جایگاه مسجد در قرآن و روایات

پایگاه مقدس و عظیمی  چون مسـجد با اماکنی مشـابه آن که در سـایر مذاهب 
مطرح اسـت اصاَل قابل مقایسـه نیسـت، اماکنی چون کلیسـا، کنیسه، خانقاه، 
آذرکـوه و دیـر محـل انجام مراسـم تشـریفاتی هسـتند تـا یک عبادتـگاه و جایگاه 
توحیـد و یکتاپرسـتی. کلمـه مسـجد حـدود 2۸ مـورد در قـرآن ذکرشـده، 22 بـار بـه صـورت 
مفـرد  »مسـجد « و ۶ بـار بـه صـورت جمـع  »مسـاجد «. آن 22 مـوردی کـه مفـرد آمـده 15 
مـوردش مقیـد بـه قیـد  »الحـرام « اسـت کـه مـراد از همـه آن هـا همـان مسـجد مخصـوص و 
معـروف و مقـدس مسـجد الحـرام در مکـه  اسـت و یـک مـورد هم مقید به قیـد  »االقصی « که 
مراد از آن اولین قبله گاه مسلمانان مسجد االقصی در بیت المقدس  است. یک مورد دیگر 
بـه قیـد اضطـرار، مقیـد گشـته کـه مقصـود همـان مسـجد معـروف ضـرار اسـت که به دسـت 

منافقـان در مدینـه سـاخته شـده بـود.   

مریم میرنژاد

ع 15 آیه در قــرآن اختصاص بــه مســجدالحرام دارد که آیــات 144 و 149 و 150  در مجمــو
ســوره بقــره در رابطــه بــا تغییــر قبلــه اســت و از مجموعــه آیــات مربوط بــه مســجد الحرام 
چند آیــه در رابطه بــا برنامه حــج اســت، از آن جمله آیــه 196 از ســوره بقره و آیه 25 ســوره 
فتح و آیه 2۷ ســوره فتــح. و آیات 21۷ ســوره بقــره و آیــات 191 تا 194 ســوره بقره و ســوره 
مائده آیــه 2 و ســوره انفــال آیــه 34 و آیــه 28 ســوره توبــه و ســوره توبه آیــه 19 کــه مربوط 
به مســجدالحرام  اســت. در مجموعــه آیات قــرآن در ارتبــاط با مســجد دو آیــه در رابطه با 
مسجداالقصی به چشــم  می خورد، که در سوره اسراء  است و اشــاره به معراج پیامبر  )ص ( 

دارد.
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در حدیــث دیگــرى از پیامبــر  )ص ( نقــل شــده: »کســی کــه 
چراغــی در مســجدى برافــروزد فرشــتگان و حامــالن عرش 
الهــی مــادام کــه نــور آن چــراغ در مســجد می تابــد بــراى او 
اســتغفار می  کننــد.« ولــی امــروز آنچه بیشــتر اهمیــت دارد، 
عمــران و آبــادى معنــوى مســاجد اســت و بــه تعبیــر دیگــر 
بیــش از آنچــه بــه ســاختن مســجد اهمیــت می دهیــم باید 
به ســاختن افــرادى کــه اهل مســجد و پاســداران مســجد و 
حافظــان آن هســتند اهمیت بدهیم. مســجد بایــد کانونی 
باشــد بــراى هرگونــه حرکــت جنبــش و ســازنده اســالمی در 
کســازى محیــط و آماده  گاهــی و بیــدارى مــردم و پا زمینه آ
اســالم!  میراث هــاى  از  دفــاع  بــراى  مســلمانان   ســاختن 
مخصوصًا باید توجه داشــت، مســجد مرکزى براى جوانان 

با ایمان گردد.
مســجدى  دنیــا  در  کــه  فرمود:»هــر  )ص(  کــرم  ا پیامبــر 
بســازد، خداوند در برابر هــر وجب- یــا فرمود: هــر ذراع- به 
مقــدارى کــه چهــل هزارســال پیمــوده می  شــود، شــهرى از 
طــال و نقــره و در و یاقــوت و زمــرد و زبرجــد و لؤلــؤ بــه او عطــا 
می  کند.« قرآن در ســوره توبه آیه 1۷ مشرکان را از آباد کردن 
مســاجد خدا منع  می کند و آنان را ســزاوار چنیــن کار مقدس 
و با عظمتی نمی بیند. »مشــرکان را نرســد که مســجد خدا را 
تعمیر کننــد در صورتــی که به کفــر خود شــهادت  می دهند، 
خ  خــدا اعمالشــان را نابــود خواهــد گردانیــد و در آتــش دوز
آنهــا جاویــد  معــذب  خواهنــد بــود.« و در آیــه 18 ویژگــی 
آبادکننــدگان مســاجد را این گونــه بیان  می کنــد: »منحصرا 
تعمیر مســاجد خدا به دســت کســانی اســت که به خدا و روز 
قیامت ایمان آورده و نماز  پنجگانه  بــه پا دارند و زکات مال 
خود بدهند و از غیــر خدا نترســند آن ها امیدوار باشــند که از 

هدایت یافتگان هستند.«

      آبادی معنوی
کیــد قــرآن بــر وجــود اوصــاف و شــرایطی خــاص  در واقــع تأ
کننــدگان مســاجد در حقیقــت دارای دو جنبــه  بــرای آبــاد 
فــردی و اجتماعــی اســت، از جنبــه فــردی شــرایط مذکور از 
آن روی اهمیــت پیــدا  می کند که آبــاد کردن مســجد بدون 
آن ویژگی هــا عملــی بــی روح و پیکــری بــی جــان اســت که 
در بــارگاه ربوبی بــی ارزش اســت و ثمــری نخواهد بخشــید 
و از بعــد اجتماعی نیــز از آنجا کــه مســجد دارای نقش های 
مهم اجتماعی اســت، بایســتی آبادکنندگان آن انسان های 
صالــح و برگزیــده باشــند تــا مســجد قــادر بــه ایفــای نقــش 
حیاتــی خویش باشــد. قــرآن مجیــد در ســوره بقره آیــه 114 
کســانی که مردم را از مســاجد خدا به هر شــکلی باز  می دارند 
و مانــع آنهــا  می شــوند در نزدیــک شــدن و اســتفاده نمودن 
کــن مقــدس و محتــرم، ســتمکارترین مــردم نــام  از ایــن اما
 می برد. و کیســت ســتمکارتر از آنکه مــردم را از ذکــر نام خدا 
در مســاجد منع کند و در خرابی آن اهتمام و کوشش نماید. 
چنیــن گــروه را نشــاید کــه در مســاجد مســلمین درآینــد جــز 
ک باشــند این گــروه را در دنیــا ذلت  ک و بیمنــا آنکــه ترســنا

و خواری نصیب است و در آخرت عذابی بسیار سخت.«
قرآن در ســوره حج آیه 25 به این افراد وعــده عذاب جهنم 

 می دهــد. »و آنانکه به خــدا کافر شــده و مــردم را از راه دین 
خــدا منــع  می کننــد و نیــز از مســجدالحرا می  کــه مــا حرمــت 
احکامــش را بــرای اهــل آن شــهر و بادیه نشــینان یکســان 
قراردادیــم مانــع  مردم   می شــوند و کســی کــه در آنجــا اراده 
دشــمنی و تجــاوز کــرده و به خلــق ظلم و ســتم کنــد همه را 
ک  می چشــانیم.« و در آیه 40 از همین ســوره  عــذاب دردنــا
خداوند به کســانی کــه مبــارزه و دفاع از خــود و ایــن پایگاه 
مهــم در برابــر کافران بــر  می خیزنــد وعده نصــرت  می دهد: 
»آن مومنانــی کــه  بــه ظلــم کفــار  بــه ناحــق از خانه هاشــان 
آواره شــده  و  جز آنکه  می گفتند پروردگار ما خدای یکتاست 
گر خــدا رخصت جنــگ ندهد و دفع شــر   جر مــی  نداشــتند  و ا
بعضــی از مــردم را بــه بعض دیگــر نکنــد همانــا صومعه ها و 
دیر و مســاجدی که در آن ها نماز و ذکر خدا بســیار  می شــود 
همه خــراب و ویران  می شــد و هرکه خــدا رایاری کنــد البته 
خدا او را یــاری خواهدکرد که خدا منتهــای اقتدار و توانایی 

است.«
در واقــع یکــی از اهــداف تشــریع فریضه جهــاد این بــود که 
کــز بندگــی خداونــد  یعنــی مســاجد  مســلمانان بتواننــد مرا
را از شــر دشــمنان دیــن حفــظ نماینــد، زیــرا از صــدر اســالم 
بــرای  کــز دینــی را خطــر جــدی  دشــمنان، مســاجد و مرا
کز  خــود محســوب  می کردنــد و در صــدد ایــن بودند کــه مرا
اجتمــاع مســلمین را از بیــن ببرنــد. از جملــه  »مســاجد اهّلل « 
در آیــات قبــل ایــن نکتــه بــه دســت  می آیــد کــه مســاجد از 
قداســت و حرمــت ویــژه ای برخــوردار هســتند چــون کلمه 
کی از آن اســت  مســاجد اضافه به اهّلل شــده اســت و ایــن حا
کــه مســاجد خانه هــای خداونــد در روی زمیننــد و در ایــن 
خانه هــا بایــد خداونــد را بــا اخالص یــاد کــرد. همــان گونه 
که در ســوره اعراف آیه 29 آمــده: »بگو پروردگار من شــما را 
به عدل و دوســتی امر کرده و نیــز فرموده کــه در هر عبادت 
روی بــه حضــرت او آریــد و خــدا را از ســر اخــالص بخوانیــد 
کــه چنانچــه شــما را در اول بیافریــد بــه ســویش بــاز آئید.« 
کل  مفســران در تفســیر جملــه  »و أقیمــوا وجوهکــم عنــد 
گونی ذکــر کرده اند کــه زیباترین  مســجد « تفســیرهای گونا
آن این اســت که توجه خود را در هنــگام اطاعت، خالصانه 
متوجه خــدا نمائید و بــت و چیزهای دیگر را شــریک او قرار 

ندهید.

      آراستگى به زینت ها
بــرای رفتن به مســجد هــم قــرآن آدابــی را بیان  مــی دارد از 
آن جمله در ســوره اعــراف آیه 31 آمــده: »ای فرزنــدان آدم 
زیورهای خــود را در مقــام عبادت به خــود برگیریــد و هم از 
نعمت هــای خــدا بخوریــد و بیاشــامید و اســراف نکنیــد که 
خدا مســرفان را دوســت نمی دارد.« مســجد پایگاهی برای 
عبادت و پرســتش اســت و خداوند تبارک و تعالی به جهت 
اهمیــت و فضیلت مســاجد بــر دیگــر مکان ها مســاجد را به 
خــود نســبت داده و از آن خویش دانســته اســت. در ســوره 
جــن آیــه 18 آمــده: »و مســاجد مخصــوص خداســت پــس 
نباید با خدا احدی غیر او را پرســتش کنید.« از این رو برای 
رفتن به مســجد قرآن آدابــی را بیان  مــی دارد از جمله آنچه 

بی شک مراد از 
ینت تنها آراسته  ز

بودن به امور 
ظاهری نیست، 
بلکه باید گفت 

ینت آراسته شدن  ز
به فضائل معنوی 
مانند اخالص و 

یاد خدا و حقیقت 
بندگی است، قلب 

انسان مسجدی 
باید آراسته به 

طهارت و پاکی 
بوده و از شرک و 
یا و اعتقادات  ر
نادرست به دور 

باشد
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از ایــن مســاجد را بــرای ما مثــال  می زنــد. در ســوره توبــه آیه 
10۷ به مســجد ضرار اشــاره  می کند که دوازده منافق حســود 
بــا اهــداف شــوم و انگیــزه ضــرر رســاندن بــه مســلمانان بــه 
ســرکردگی ابوعامر مســجدی را در مقابل مســجد قبا احداث 
کردنــد، آن ها بــه بهانه اینکــه بیمــاران و پیرمــردان توانایی 
حضور در مســجد قبــا را ندارند، اقدام به ســاختن مســجدی 
در مدینــه کردند که به نام مســجد ضــرار معروف شــد. قرآن 
در مورد مســجد قبا صحبت کرده، اما به صورت اشــاره نه با 
تصریح. سوره توبه آیه 108 می فرماید: »تو ای رسول ما هرگز 
در مســجد آن ها قدم مگذار که همان مســجد  کــه بنیانش از 
اول به پایه تقــوای محکم بنا گردیــده بر اینکــه در آن اقامه 
کی که  نماز کنی ســزاوارتر اســت کــه در آن مســجد مــردان پا
ک  مشــتاق تهذیــب نفــوس خودنــد در آیند و خــدا مــردان پا

مهذب را دوست  می دارد.«
بیشــتر مفســران بر این عقیده انــد که مــراد از مســجد در این 
آیه مســجد قبا اســت و در ادامه آیــه به خصوصیات مســجد 
قبا اشــاره  می کند که در واقع بیانگر علت قداســت آن است. 
قرآن در ســوره توبه آیــه 109 خیلی زیبا و رســا تفاوت مســجد 
قبا و ضرار را بیان  می کند. »آیا کســی که مســجدی به غرض 
تقــوی و خداپرســتی تأســیس کــرده و رضــای حــق را طالــب 
اســت مانند کســی اســت کــه بنائی ســازد بــر پایه سســتی در 
کنار ســیل که زود بــه ویرانی کشــد و عاقبت آن بنــا از پایه به 
خ افتد؟ و خــدا هرگز ســتمکاران را هدایت نخواهد  آتش دوز
فرمود.« بنابراین الزم اســت مسجد بر اســاس تقوا و رضایت 
الهی بنا نهاده شــود و اساســا در قامــوس قرآن آنچــه قابلیت 
عــروج و صعود بــه درگاه الهی را دارا اســت، همان تقوا اســت 
و صاحبــان آن، یعنی انســان های تقوا پیشــه، نــه صورت و 

ظاهر عمل. 
خداونــد در ســوره نــور آیــات 36 تــا 38 ویژگی هــای اهــل 
مســجد را این گونه بیــان  مــی دارد: »فی بیــوت أذن اهّلل أن 
ترفــع و یذکــر فیها اســمه یســبح لــه فیهــا بالغــدو و األصال* 
رجــال التلهیهــم تجــاره و البیع عــن ذکــر اهّلل و إقــام الصلوه 
و ایتــاء الزکوه یخافــون یوما تتقلــب فیه القلــوب و االبصار* 
لیجزیهــم اهّلل أحســن ماعملــوا و یزیدهــم مــن فضلــه و اهّلل 
یرزق مــن یشــاء بغیــر حســاب؛ در خانه هایی خــدا رخصت 
داده کــه آنجــا رفعــت یابــد و در آن ذکرخــدا شــود و صبــح و 
ک مردانی که  ک او کننــد. پــا شــام تســبیح و تعزیــه ذات پــا
هیچ کســب و تجارت آنان را از یاد خدا و به پا داشتن نماز و 
پرداختن زکات غافل نمی ســازد و از روزی که دل و دیده ها 
در آن روز حیــران و مضطــرب اســت ترســان و هراســانند. تا 
خــدا در مقابــل بهتریــن اعمــال ایشــان جــزاء و ثــواب عطــا 
فرمایــد و از فضــل و احســان خویش بــر آن ها بیفزایــد و خدا 

هرکه را خواهد روزی بی حد و حساب بخشد.« 
نتیجــه گیری کلی کــه  می تــوان از این آیات کرد این اســت 
که کتاب خدا برای مســجد فضیلتی بس بلند و مقا می  بس 
ارجمنــد قائل اســت، مســجد خانــه خــدا و محل عبــادت و 
برتریــن و شــریفترین مکان روی زمین اســت، مســجد مرکز 
اتصــال قلــب و روح بــه محبــوب حقیقــی و جــای شــنیدن 

دعوت حضرت دوست به سوی خیر و کمال است.    

در ســوره اعراف آیه 31 آمده است. بی شــک مراد از زینت تنها آراســته بودن به امور ظاهری 
نیســت، بلکه بایــد گفت زینت آراســته شــدن به فضائــل معنوی ماننــد اخالص و یــاد خدا و 
کی بوده و از شرک و  حقیقت بندگی اســت، قلب انسان مسجدی باید آراســته به طهارت و پا

ریا و اعتقادات نادرست به دور باشد.
ادب دیگــری کــه قــرآن بیــان  مــی دارد ایــن اســت کــه در هنــگام اعتــکاف در مســجد مــردان 
را از مباشــرت با زنان منــع  می کند: ســوره بقره آیــه 18۷ »و با زنــان هنگام اعتکاف در مســاجد 
مباشــرت مکنیــد ایــن احــکام حــدود دیــن خداســت، زنهــار در آن راه مخالفــت مپوییــد خــدا 
اینگونــه آیات خــود را برای مــردم بیــان فرماید تا باشــد کــه پرهیزگار شــوند.« بیان ایــن آداب 
کــی از قداســت و احترام مســجد از دیدگاه قرآن  اســت. مســجد در عــرف قــرآن عبادتگاهی  حا
بــرای ذکــر خداســت. قــرآن ایــن تعبیــر را دربــاره اصحــاب کهــف اســتعمال کــرده و موحدین 
را متصدی ســاختن مســجد در کنار مدفــن آنان قــرار  می دهد. ســوره کهف آیــه 21 می فرماید: 
گاه ســاختیم تا خلــق بدانند کــه وعده خــدا به حق  »و بــاز ما مــردم را بر حــال اصحاب کهــف آ
ع و خالف در  بوده و ســاعت قیامت البته بی هیچ شــک خواهد آمد تا مرد می که میانشــان تنــاز
امر آنها بــود.« هم چنیــن از این آیه در  می یابیم که ســاختن مســجد بــر مزار اولیای خدا ریشــه 
قرآنی دارد، در واقع آثــار مقدس باید در مکان های مقدس باشــد و به مناســبت های مقدس. 
مســجد در کنار غار اصحاب کهف ارزش بیشــتری دارد، در واقع باید از هر فرصتی برای ترویج 
دین استفاده کرد، همچنان که  می بینیم پیامبر شــخصًا دستور  می دهدکه قبرش را در داخل 
مسجد قراردهند. اما از نظر قرآن هر مســجدی دارای ارزش و قداست نیست، قرآن نمونه ای 



تـا  آیـات 27  از  آملـی  آیت اللـه جـوادی  تفسـیر  بـه  بخـش  ایـن  نخسـت  مطلـب 

قلبـی  داشـتن  حـل  راه  مبـارک  آیـات  ایـن  در  دارد.  اختصـاص  رعـد  سـوره   29

والمسـلمین  حجت االسـام  از  گفتـاری  اسـت.  شـده  دانسـته  خـدا  ذکـر  آرام، 

و  »سـکینه  حالـت  خصوصیـات  و  آثـار  بررسـی  درخصـوص  شـب زنده دار 

اسـت.  بخـش  ایـن  بعـدی  مطلـب  اسـامی  جامعـه   و  مسـلمان  فـرد  در  آرامـش« 

نیـز  بقـره  آیـه 260 سـوره  نبـی )ع( در  ابراهیـم  پرنـده و حضـرت  داسـتان چهـار 

اسـت.  قرآنـی شـده در همیـن بخـش شـده  ایـن قصـه  از  کـه دسـتمایه گزارشـی 

کـه  می نمایـد  اشـاره  )ع(  ابراهیـم  حضـرت  زندگـی  از  ماجرایـی  بـه  داسـتان  ایـن 

بسـیار  اسـامی  عرفـان  متـون  همچنیـن  و  ادبیـات  تاریـخ  در  آن  تمثیلـی  وجـه 

از  )ع(  نبـی  ابراهیـم  آیـه  ایـن  در  اسـت.  شـده  واقـع  نویسـندگان  توجـه  مـورد 

او  بـرای  را  معـاد  از  جلـوه ای  آرامـش  بـه  رسـیدن  بـرای  می کنـد  طلـب  پـروردگار 

خمینـی )ره(  امـام  حدیـث  چهـل  کتـاب  مبنـای  بـر  زندگـی  در  آرامـش  بنمایانـد. 

ایـن  ادامـه  در  کـه  اسـت  کشـورمان  جـوان  خطبـای  از  یکـی  گفتـار  موضـوع 

نیـز  مطلبـی  بخـش،  ایـن  در  همچنیـن  می خوانیـم.  را  آن  از  گزارشـی  بخـش 

بـه  اسـماعیل  مصطفـی  تـاوت  بـه  خامنـه ای  آیت اللـه  حضـرت  عاقـه   دربـاره 

 مناسـبت سـالروز درگذشـت ایـن قـاری برجسـته قـرآن منتشـر شـده اسـت. متـن 

را  بخـش  ایـن  مطلـب  آخریـن  نیـز  انقـاب  معظـم  رهبـر  از  اسـتفتائات  آخریـن 

می دهـد. تشـکیل 

درپرتومعنا
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هرکه دالرام دید از دلش آرام رفت
ساحل امن ایمان
تا دلم آرامش یابد
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معنــای طمأنینــه دل کــه الزمــه ایمــان اســت، نجــات از قلق و 
گــر یاد خدا باعث  اضطراب و لغزش و امثال ذلک اســت. آنگاه ا
آرمیدن دل اســت، چگونه در ســوره انفال و ســوره حج و ســوره 
گــر مؤمنیــن بــه یــاد خــدا متذکــر شــوند،  مؤمنــون می فرمایــد: ا
دل های این ها می تپد. در ســوره انفال، آیه 2 آمده اســت »انما 
المؤمنون الذین اذا ذکــر اهّلل وجلت قلوبهم« مؤمنیــن، تنها آن 
کسانی هستند که وقتی یاد خدا می شود، دل های آن ها می تپد 

و به هراس می افتد.

هرکه دالرام دید از دلش آرام رفت
ارتباط آرامش قلب و ذکر خدا 

در ایـن مطلـب تفسـیر آیـات 2۷ تـا 29 سـوره رعـد بـه قلـم آیـت اهلل جـوادی آملـی 
را می خوانیـم. در ایـن آیـات مبـارک راه حـل داشـتن قلبـی آرام، ذکـر خـدا دانسـته 
شـده اسـت: »الذیـن آمنـوا و تطمئـن قلوبهـم بذکـر اهلل، أال بذکـر اهلل تطمئـن 
القلـوب* الذیـن آمنـوا و عملـوا الصالحـات طوبـی لهـم و حسـن مـآب. آنـان کـه ایمـان آوردند 
و قلب هایشـان بـه ذکـر خـدا مطمئـن می شـود، هـان! بـه ذکـر خـدا، قلب هـا آرام می گیـرد. 
آنـان کـه ایمـان آوردنـد و کارهـای شایسـته انجـام دادنـد، خوشـا بـه حـال آن هـا و چه خوش 

بازگشـت و مقامـی دارنـد.«  

آیت اهلل جوادی آملی
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در ســوره مؤمنــون، آیــه 60 می فرمایــد: »والذیــن یؤتون مــا آتوا 
و قلوبهــم وجلــة انهم الــی ربهــم راجعــون« دل هــای این ها در 
حالی که موفق به امتثــال احکام الهی هســتند، می تپد. وقتی 
گر ذکر اهّلل باعث  به یاد قیامت می افتند، دل هایشان می لرزد. ا
طمأنینــه قلــب اســت چگونــه در ایــن آیــات می فرماید کــه ذکر 
اهّلل، دل هــای مؤمنین را به لــرزه می آورد؟ آیا منظــور ذکر جهنم 
و یاد عــذاب خــدا اســت )در مــورد تپــش قلــب( و ذکر بهشــت و 
نعمت های خدا است )در مورد آرامش قلب(؟ البته این سخن 
حقی اســت ولی این آیه ناظر به آن نیســت. یعنی درست است 
که آیات عــذاب، انســان را مضطرب می ســازد و آیات بهشــت و 
نعمت های جاویدان، به انســان آرامش می دهــد ولی در اینجا 
دقت کنید که به عنوان یک اصل کلی می فرماید: »اال بذکر اهّلل 
تطمئن القلــوب« پس ایــن جمع که ذکر شــد، با ایــن اصل کلی 

منطبق نیست.

      تپش قلب مومن
یک جمعی را سیدنا االســتاد عالمه طباطبایی رضوان اهّلل علیه 
دارند. ایشــان می فرمایــد: مؤمــن در طلیعه امر، قلبــش می تپد 
ولی در پایان امر، قلبش می آرمد. در آغاز وقتی به یاد حق افتاد، 
چون در اوائل راه اســت، قلبش می تپد، اما وقتی کاماًل مأنوس 
شد و ایمانش حبًا هّلل شد نه خوفًا من النار، آنگاه طمأنینه دارد. 
پس آن آیاتی کــه می فرماید: یــاد حق قلب را مطمئــن می کند، 

مربوط به اواخر امر است.
شــاهد این جمع را هم آیه 23 ســوره زمر قــرار داده انــد - که قباًل 
مقداری بحث شــد- و در آن آیه آمده اســت: »تقشــعر منه جلود 
الذین یخشــون ربهم«- آن هایی که از خدا می ترســند، پوست 
بدنشــان می تپد. قشــعریره، در مقابل طمأنینه اســت. مشــابه 
ایــن حالــت را در حــاالت اولیــاء و معصومیــن علیهــم الســالم در 
حــال عبــادت مالحظــه فرمودیــد کــه هنــگام وضو گرفتــن چه 
حالی داشــتند و هنگام تکبیــره االحــرام، صورت آن هــا چگونه 
زرد می شــد؟ در حــال نمــاز خوانــدن، چگونــه دو پهلــوی آن ها 
می تپیــد؟ یــک انســان وحشــت زده کــه هیــچ آرامــش نــدارد، 
دلش می لــرزد و بــه حرکــت در می آید. دربــاره امــام مجتبی )ع( 
رسیده است که هنگام نماز پهلوهای حضرت می تپید و چهره 
مبارکش زرد می شــد. وقتی عرض می کردند: چــرا این حالت به 
شــما دســت می دهد؟ می فرمود: می خواهم امانــت را ادا کنم. 

نمی دانم آیا درست ادا می کنم یا نه؟
در ادامه آیــه آمده اســت: »ثم تلیــن جلودهم و قلوبهــم الی ذکر 
اهّلل«- کم کم این لرزش برطرف می شــود و پوســت بدنشــان و 
قلوبشــان، با ذکر خدا، نرم می شــود و آرامش می پذیــرد. این بار 
دیگر اشــک شــوق می ریزند نه اشــک خــوف. آن قدر ســجده را 

طوالنی می کنند که می گویند ما از این ذکر لذت می بریم.
این معنی را ســیدنا االســتاد شــاهد جمــع قــرار می دهنــد که آن 
طایفــه از آیاتــی که در ســوره انفــال و ماننــد آن آمــده، مربوط به 
اوائل امر اســت و این آیه ســوره رعد، مربوط به اواخر امر. یعنی: 
بنده وقتی به ساحت موال می رسد، نخست قلبش می تپد ولی 
وقتی مأنوس شد، می آرمد. این آیه سوره زمر را هم شاهد جمع 
قرار داده اســت. این جمع از نظر تفســیری، جمع خوبی است و 
راه بازتری است نسبت به آنچه در تبیان و مجمع و امثال ذلک 

آمده است. و اما شاید راه دیگری باشد و آن این است که: قرآن 
کریم انســان را در برابر جهان، یک شــکل می بیند و در برابر اهّلل 
شــکل دیگر می بیند. در برابر جهان می گویــد: مؤمن قلبش به 
یاد حق، در برابر جهان، آرام اســت. هیچ حادثــه ای از حوادث 
دنیــا او را نمی لرزاند. چــرا؟ چون قلبــش به مرکز قدرت، بســته 
اســت، لــذا آرام اســت. هیــچ امــری، هرچنــد ســخت و دشــوار، 
باعث لرزش و اضطراب او نیست. زیرا این قلب، به مرکز قدرت 

و رحمت بسته است.

      پناهگاه خوب
درباره غیر مؤمــن، مالحظه می کنیــم که هم در مســائل علمی 
گــر بخواهــد  و هــم در مســائل عملــی وحشــت و هــراس دارد. ا
گر بخواهد تصمیم  بیاندیشد، همواره در شک و تردید اســت: ا
بگیرد، همــواره گرفتــار نفی و اثبات اســت. قــرآن دربــاره آن ها 
می فرمایــد: »بل هــم فی شــک یلعبــون«- همــواره در شــک و 
تردید گرفتارند. یا می فرماید: »فهم فــی ریبهم یترددون«- در 
شک خود، پیوسته مردد هستند. در سوره کهف، آیه 2۷ آمده 
اســت: »و لن تجد مــن دونــه ملتحــدا«- غیــر از خــدا، پناهگاه 
خوبی اصاًل نخواهی یافت. حال که انســان پناهگاهی جز خدا 
گر از خدا برید و صرف نظر کرد، همواره در اضطراب  ندارد، پس ا
گر به خدا مرتبط شد، هیچ عاملی از عوامل  و تپش است. ولی ا
جهان، او را نمی لرزانــد. جریان هایی را که قــرآن کریم، در این 
مقام اول بحث، ذکر می کند، فراوان است. می فرماید به اینکه 
گر چنانچه خدا  اصحاب کهف در برابــر آن خطر قیام کردنــد و ا
دل آن ها را نمی بســت و به خود مرتبط نمی کرد، گرفتار تپش و 
اضطراب بودند. اما چرا در برابر آن طاغــوت قیام کردند؟ برای 
اینکه قلبشــان به قــدرت حــق وابســته و مرتبط بــود. »و ربطنا 
علی قلوبهم«- ما قلبشان را بســتیم که از حوادث جهان تکان 

نخورند و اضطراب پیدا نکنند.
در ســوره قصــص، آیــه 9 بــه بعــد چنین آمــده اســت: مــا وقتی 
خواســتیم موســی را بپرورانیم، بــه مادرش دســتور دادیــم او را 
به دریا بســپار. ممکن بود از ایــن راز پــرده بــردارد و قلبش ُتهی 
گر ما قلبش را نگرفتــه بودیم و بــه یاد خــدا مرتبط نمی  شــود، ا
کردیــم. وقتی قلــب را به یــاد خــود مرتبــط کردیــم، او در کمال 
امن و اطمینــان، کودک را به دریا ســپرد و مســئله را تحمل کرد 
»و اصبح فؤاد ام موسی فارغًا ان کادت لتبدی به لوال أن ربطنا 

علی قلبها لتکون من المؤمنین«.
در آیه ۷ آمــده اســت: »و اوحینا الی ام موســی ان أرضعیــه، فاذا 
خفت علیه فألقیــه فی الیم«- به مادر موســی وحــی کردیم که 
گر بــر او ترســیدی، او را بــه دریا بســپار.« در  او را شــیر بــده، پس ا
اینجا ســخن بطور کلی آمده اســت: اینجا دیگر سخن از جعبه 
نیســت که بچه را در جعبه بگذار. اینجا دیگر دریا، دایه کودک 
می شــود. می فرماید هر وقت احســاس خطر کردی، بچه را در 
دریا بیانداز. و ســّر این که مادر با آن همه عاطفه ای که نســبت 
بــه فرزنــدش دارد، قلبــش نمی تپــد، بــه خاطــر ایــن اســت که 
گر ما قلبش را  فرمود: ما قلبش را به خودمان مرتبط کردیــم، و ا

نمی بستیم، می تپد.
گــر کســی بــه یــاد اهّلل آرمیــد، جهــان در برابــر او کاری انجــام  ا
نمی دهد. همــان خدا بــه دریا دســتور می دهد، به کــودک هم 

یم انسان   قرآن کر
را در برابر جهان، 

یک شکل 
می بیند و در برابر 

اهلل شکل دیگر 
می بیند. در برابر 
ید:  جهان می گو
مؤمن قلبش به 

یاد حق، در برابر 
جهان، آرام است. 
هیچ حادثه ای از 
حوادث دنیا او را 
نمی لرزاند. چرا؟ 
چون قلبش به 

مرکز قدرت، بسته 
است، لذا آرام 

است. هیچ امری، 
هرچند سخت 

و دشوار، باعث 
لرزش و اضطراب 

یرا  او نیست. ز
این قلب، به مرکز 
قدرت و رحمت 

بسته است



در پرتو معنا 

دی    1۳۹۷  |     مشاره         50۳۹

دســتور می دهــد و حتی به دشــمن هــم دســتور می دهــد که  با 
او دوســت بــاش. ایــن مثال بــرای حــال خطــر. انســان در حال 
شــهوات هم سراســیمه و مضطرب اســت. نمی داند چه کند؟! 
گر به یاد خدا باشــد، انســان در بدترین  قرآن کریم می فرمایــد: ا
صحنه های شــهوت، می آرمد. قــرآن کریم، حملــه آن زن را به 
حضرت یوســف ترســیم می کند که چگونه با اضطــراب و تپش 
دل، به او هجوم آورد و در مورد طرف مقابل که حضرت یوسف 
گر خدا  اســت نیز می فرماید: »و هّم بها لوال ان رای برهان ربه« ا
را نمی دید، او هم دلش در شــهوت می تپید. ولی او که دلش به 
خدا مرتبط بود، کامال آرام گفت »معاذ اهّلل« یوســف برهان خدا 

را می بیند، لذا حتی قصد گناه و خیال گناه هم نمی کند.

      سربازان خدا
پس انســان چه در حال خطــر و چــه در حال شــهوت و غضب و 
گر به یاد خدا باشــد، قلبش  تمام صحنه های حوادث زندگی، ا
آرامــش پیــدا می کنــد و اطمینــان می یابــد. امیرالمؤمنیــن )ع( 
می فرماید: در جریان جنگ بدر، که اولین جنگ بود، مسلمین 
جنگی نکرده بودند و از هر نظر نسبت به کفار ضعیف بودند، با 
این حال، آن شب تا به صبح، رسول خدا )ص( پای درخت به 
مناجات مشــغول بود و اصاًل احســاس خطر نمی کرد. گویا اصاًل 
ما فــردا جنگی نداریــم. دیگران احســاس لــرزش می کردند ولی 

حضرت کاماًل آرامش داشت گویا اصاًل جنگی در کار نیست.
پس وقتی انســان، جهــان را جنــود اهّلل دید، خــود را هــم مانند 
گر  جهان، بنده اهّلل دید، سر را به اهّلل می ســپارد و دل می دهد. ا
بــه »اهّلل« در اثر آیات آفاقی وانفســی، ســر ســپرد و دل داد، آنگاه 
می گوید: جهان همه و همه جنود الهی هستند و کوچک تر از آن 
هســتند که مرا از معبــودم باز دارنــد. این همان بیانی اســت که 
از امام چهارم )ع( رســیده که فرمود: »لو مات من بین المشــرق 
گر تمام  و المغرب، لما استوحشــت بعد ان یکنو القرآن معی«- ا

وقتی انسان، جهان 
را جنود اهلل دید، 
خود را هم مانند 
جهان، بنده اهلل 

دید، سر را به اهلل 
می سپارد و دل 
می دهد. اگر به 

»اهلل« در اثر آیات 
آفاقی وانفسی، سر 

سپرد و دل داد، 
ید:  آنگاه می گو

جهان همه و همه 
جنود الهی هستند 
و کوچک تر از آن 
هستند که مرا از 
معبودم باز دارند

مردم بین شــرق و غــرب عالم بمیرنــد و مــن تنها بمانــم، هرگز 
احســاس وحشــت نمی کنم، در صورتی کــه قرآن با من باشــد. 
این مرگ، تنها مرگ ظاهری نیست. مهم تر از آن مرگ معنوی 
گر همه مردم کافر شوند، من از کسی هراس ندارم. است یعنی ا

این طمأنینــه دل در برابر جهان برای این اســت که این دل به 
مرکز قدرت بسته است. هیچ عاملی نمی تواند انسان را بلرزاند 
و متزلزل کنــد. مؤیدش هــم همان آیه ســوره احزاب اســت که 
این هــا از خــدا می ترســند و از غیر خــدا اصاًل هراســی ندارنــد. در 
ســوره احزاب، آیه 39 می فرمایــد: »الذین یبّلغون رســاالت اهّلل 
و یخشــونه و ال یخشــون احــدًا اال اهّلل«- آنــان که رســالت های 
الهی را تبلیغ می کنند از او می ترسند و از هیچ کس جز اهّلل هراس 
ندارند. هیچ چیــز نمی تواند آنــان را مرعوب کنــد. »اال بذکر اهّلل 
تطمئن القلوب«- لــذا هیچ حادثه ای بــرای انبیاء پیش نیامد 
که اظهار ترس کنند. سخن همه این اســت که: »لن یصیبنا اال 
ما کتب اهّلل لنا« جز آنچــه خدا برای ما مقدر فرمــوده، هیچ چیز 

به ما صدمه نمی رساند.
وقتــی آن ســاحران، به حضرت موســی ایمــان آوردنــد و گفتند 
حق با تو اســت، در برابر تهدیدهــای فرعون که گفته بود شــما 
را در شــاخه های درخت بــه دار می آویزم یا دســت و پاهایتان را 
قطع می کنم و همه تــان را نابود می ســازم، گفتنــد: »فاقض ما 
انت قاض، انمــا تقضی هذه الحیــاه الدنیا«- هرچــه می توانی 
بکن. تو قدرتت در همین چند روز است. تو مادامی بر ما مسلط 
هستی که ما زنده ایم. یک جسمی از ما می گیری و بس. و این 

زندگانی دنیا گذرا است.
گر کســی به یاد حق متذکر شــد، چیــزی او را متزلــزل نمی کند.  ا
او فقــط از خدا می ترســد الغیر. پس نســبت بــه غیر خــدا، در هر 
حادثــه ای خواه مســائل علمی باشــد و خواه مســائل عملی، در 
امن است، چه مربوط به غضب باشــد و چه مربوط به شهوت، 

در امن است.     
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ساحل امن 
ایمان

توصیه ای برای عبور از تالطمات 
فردی و اجتماعی

      معنى آرامش و سکینه
بحــث اول در معنای ســکینه اســت. ســکینه در لغت عــرب از 
ماده  »ُســکون« مشتق شده اســت. ســکون در مقابل حرکت، 
گــر در چیــزی حرکــت نباشــد،  تذبــذب و اضطــراب اســت. ا
کن اســت و ســکینه دارد. عوامــل تشــویش و  می گوینــد ســا
اضطــراب و ناآرامی -چــه در اندام هــای بیرونی و چــه در قلب 
گون اســت. یکی از این عوامل  و نهاد انســان- مختلف و گونا
ممکن است جهل آدمی باشد. مثاًل کســی در محاسبه  ای گیر 
افتاده، لذا اضطــراب دارد و نگران اســت. یا مثاًل یک مهندس 
می خواهد برای یک زمینی نقشــه ای ارائه دهــد، اطالعات او 
در جهات مختلفی کــه مثاًل این زمیــن چقدر اســتحکام دارد، 
طول و عرض آن چقدر اســت و ... کافی نیست ولذا اضطراب 

دارد.
زمانــی ممکن اســت جهــت دیگــری موجــب رعب و وحشــت 
شــود. مثاًل خبری منتشــر شــده که گســل های یــک منطقه و 
یک شــهر در آستانه  لرزش اســت و ممکن اســت زلزله  شدیدی 
خ بدهــد. همه  دل هــا مضطرب می شــود و وحشــت در آن ها  ر
می افتــد. یا مثــاًل اعــالم جنگ می کننــد یا کشــوری در آســتانه  
جنگ بــا کشــوری دیگر، یــا منطقــه ای بــا منطقــه ای دیگر یا 
مذهبــی بــا مذهبــی دیگــر قــرار می گیــرد. این  هــا می توانــد از 
کــه در درون اغلــب انســان ها ایجــاد ناآرامــی  عواملــی باشــد 

می کند.
از طرفی، حرکات مختلف می تواند قوا ی واهمه و خیال آدمی 
را به این سو و آن سو ببرد. این ها همه حرکت هستند و به این 
دلیل اســت که آدمــی مضطرب اســت. ســکینه در این جا این 

حجت االسالم  و المسلمین محمد مهدی شب زنده دار

یکـی از ایـن فضایـل ایمانـی و اخالقـی »آرامـش و سـکینه« اسـت. رهبـر معظـم 
انقـالب دربـاره  وجـود ایـن حالـت در فـرد مسـلمان فرموده انـد: »سـکینه، یعنـی 
حالـت اسـتقرار، حالـت آرامـش؛ آرامـش روانـی، آرامـش فکـری. نقطـه   مقابـل این 
اطمینان، حالت تشّنج فکری و آشوب فکری و بی  انضباطی فکر و اندیشه و احساسات در 
وجود یک فرد است که او را به انواع و اقسام بدبختی های شخصی و اختالالت اجتماعی 
می  کشـاند.« حجت االسـالم والمسـلمین محمـد مهـدی شـب زنده دار، اسـتاد درس خـارج 
فقه و اصول و عضو فقهای شورای نگهبان در گفتاری به بررسی آثار و خصوصیات حالت 

»سـکینه و آرامـش« در فـرد مسـلمان و جامعـه  اسـالمی می پـردازد.  
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است که یا این عوامل زدوده شــود و عوامل موجد اضطراب از 
بین برود، یا این  که انسان آن چنان سعه  صدر و ایمانی داشته 
باشــد که ولو ایــن  عوامــل از بین نرفتــه، امــا از چنــان ظرفیت 
باالیی برخــوردار باشــد که همه  ایــن اتفاقــات را تحمــل  کند و 
اضطراب نداشته باشــد. در حرکات ظاهری هم باز همین طور 
اســت. کســی که مثاًل در رفتارش گاهی می دود یــا این طرف و 
آن طرف را نگاه می کند یا می چرخد و ... این فرد حرکت آرامی 
ندارد. در مقابل  کسی که این طور نیســت و با گام های استوار 
حرکت می کند و مدام به این طرف و آن طرف مایل نمی شود، 

می گویند او انسانی باسکینه است.
 

      ترغیب های فراوان به آرامش و سکینه دل
تحریضــات و ترغیب هــای فراوانــی هســت کــه بــه زبان هــا و 
بــه بیان هــای مختلفــی در قــرآن شــریف و روایــات اهل بیــت 
علیهم الســالم و ادعیــه  مأثــوره از آن بزرگــواران آمــده اســت و 
ذهن هــا را متوجــه ایــن ارزش نمــوده  و مــردم را تحریــض و 

ترغیب کرده    که واجد این صفت مهم شوند.
امام صــادق علیه الســالم نامه ای دارنــد که در کتاب شــریف 
کافــی -معتبرترین منبــع حدیثی شــیعه- آمده. نامه  نســبتًا 
مفصلــی هــم هســت. بــر حســب ایــن نقــل، امــام صــادق 
علیه السالم برای اصحاب و شیعیان خود نوشته اند و دستور 
فرموده اند که پیوســته بــه این نامــه مراجعــه و در آن تأمل و 
بــه آن عمل کننــد. ایشــان نامــه  را این طــور شــروع کرده اند: 
»بســم اهّلل الّرحمن الّرحیم، أمــا بعــُد فاســَئُلوا َرّبُکــم العاِفیــة 
عــة و الوقــار و الســکینة« حضــرت در این جــا  َو َعَلیُکــم بالَدّ
امــر می فرماینــد و طلــب وقــار و ســکینه را بــر عهــده  اصحاب 
خــود می گذارنــد. البتــه نامــه ی طوالنــی و بلندی اســت و ما 
ایــن قســمت را بــه مناســبت آوردیــم. در این جا امــام صادق 
علیه الســالم شــیعیان و اصحاب شــان را بــه ایــن مهــم امــر 
کرده اند و می توان از این ســفارش عمومی این گونه برداشت 
کرد که هم ُبعد سکینه  فردی مّد نظر امام علیه السالم است و 
هم ُبعد اجتماعی آن. یعنی ایشان می خواهند تک تک افراد 
دارای این صفت شــوند و با توجه به این که دســتور همگانی 
داده اند، گویی می خواهند جامعه  شــیعه هم یک جامعه ی 
باســکینه و باوقــار باشــد. ایــن ســکینه و وقار باعث می شــود 
که مذاهــب و نحله هــا و جوامع دیگر به جامعه   شــیعی جذب 
کــه »ُکونــوا  شــوند؛ همچنان کــه در روایــت دیگــری هســت 
َلنــا َزینــًا َو ال َتُکونــوا َعَلینا َشــینًا« چــون وجهــه  اجتماعی یک 

جامعه بسیار مهم است.
بقیــةاهّلل  حضــرت  ادعیــه   از  یکــی  در  کــه  می بینیــد  شــما 
کــه ایشــان بــرای  عّجل اهّلل تعالی فرجه الّشــریف نقــل اســت 
اصنــاف مختلــف بــه درگاه خــدای متعــال دعــا فرموده انــد و 
صفــات و ویژگی هایــی را تقاضــا کرده انــد. در آن دعــا این طور 
ــکینة« حضــرت  کــه: »َو َعلــی َمشــاِیِخنا ِبالوقــاِر َو الّسَ آمــده 
علیه الســالم از خدای متعال برای مشــایخ -یعنی کهنسال ها 
و بزرگســاالن و پیشکســوت ها- وقــار و ســکینه آرزو می کننــد. 
جالب اســت که ایــن دعــا را بــرای مشــایخ آورده اند، زیــرا وقار 
موجب نفوذ کالم می شــود. کســی کــه در چشــم های دیگران 
گــر برای  بــزرگ و محترم باشــد، حرفــش هم نافــذ اســت، اما ا

کســی اهمیتی قائل نباشــند، برای حرف های او هم اهمیتی 
قائل نمی شوند.

کــو نفــوذ  میــرزای شــیرازی قّدس ســّره در مســأله  تحریــم تنبا
کالم داشــتند وگرنه ایشــان نه اســلحه ای داشــتند و نه قدرت 
ماّدی. این نفــوذ کالم از کجا  آمــد؟ از وقار و ســکینه؛ از این که 
در چشــم ها محترم و معّزز بود. این دعا و طلب وقار و ســکینه 
برای مشایخ نیز به همین دلیل اســت که اّبهت و بزرگی آن ها 
محفــوظ بمانــد تا آن هــا بتواننــد امــر و نهــی و هدایت داشــته 
باشــند تا دیگران به حــرف آن هــا گوش کننــد و الگو باشــند و 
بقیه ی افــراد رفتار خــود را با رفتــار آنان منطبق کننــد. این که 
کید کرده انــد، بر این  حضرت در دعای شــان بر این مســأله تأ
موضــوع داللــت دارد کــه وقار و ســکینه یــک نقش اساســی و 

محوری دارد.
در دیگــر ادعیه هم این مســأله هســت که مثــاًل »الّلهــم و أنِزل 
کینِة« به ما دستور داده اند که این دعا را بخوانیم  َعَلّیَ ِمن الّسَ
و از خدای متعال بخواهیم. چرا؟ چون این یک روش و راهی 
اســت برای این که کســی را متوجه کنند. می دانیم که ادعیه  
گر نگوییم کــه چندمنظوره  وارده حداقــل دومنظوره اســت؛ ا
اســت. یکی از این منظور هــا، وســیله  ارتباط و ُانــس با خدای 
متعال اســت و دوم این که معانی و مضامین گنجانده شده در 
این دعاها نشــانگر و معّرف کماالت و قله های معرفت است. 
یعنی ما باید عقاید و روش های اخالقی و تربیتی خود را از این  
ادعیه بگیریم. بنابراین دســتیابی به ســکینه و وقار هم باید 

جزو برنامه های ما قرار بگیرد.
همچنین شــیخ صدوق قّدس ّســره در کتاب »َمــن ال َیحُضُره 
الفقیــه« از امــام صادق علیه الســالم حدیثــی نقل فرمــوده که 
»أحســُن زینِة الّرجِل الّســکیَنة َمــَع األیمــاِن« زیباتریــن زینت 

مرد، »سکینه« همراه با ایمان است.
 

      آرامش فردی؛ آرامش اجتماعى
گاهــی قلــِب یــک فــرد دارای ســکینه  اســت و او این چنیــن 

میرزای شیرازی 
قّدس سّره در 
یم  مسأله  تحر

تنباکو نفوذ 
کالم داشتند 

وگرنه ایشان نه 
اسلحه ای داشتند 
و نه قدرت ماّدی. 

این نفوذ کالم از 
کجا  آمد؟ از وقار و 

سکینه؛ از این که 
در چشم ها محترم 

و معّزز بود. این 
دعا و طلب وقار 

و سکینه برای 
مشایخ نیز به 

همین دلیل است 
که اّبهت و بزرگی 

آن ها محفوظ 
بماند تا آن ها 

بتوانند امر و نهی 
و هدایت داشته 

باشند تا دیگران به 
حرف آن ها گوش 
کنند و الگو باشند 

و بقیه ی افراد رفتار 
خود را با رفتار آنان 

منطبق کنند
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اســت، در حالی که بقیه  مــردم و جامعه  او این طور نیســتند. 
یعنــی در رفتارهــا و حرکات و ســکنات و صحبت هــای او یک 
آرامــش و ســکینه ای وجــود دارد، امــا ممکــن اســت جامعــه  
او مضطــرب و دارای رعب و وحشــت و دلهــره و ... باشــد و از 
نظر باطنــی و ظاهــری پــر از رفتارهــای ناهنجــار باشــد. وقار 
و ســکینه یــک اّبهــت و عظمتــی بــه این چنیــن افــراد آرام و 

باسکینه می دهد.
من وقتی بچــه بودم، بــا پدرم بــه درس هــای مراجع یــا نماز 
مراجــع می رفتیــم. آن زمــان درس مرحــوم امــام خمینــی 
قّدس سّره ابتدای صبح در مسجد سلماسی بود و من با پدرم 
به آن جا می رفتیم. امام خمینی قّدس سّره وقتی می آمدند، 
بســیار باوقــار بودنــد، البتــه تکبر نداشــتند. وقــار غیــر از تکبر 
است. در احواالت حضرت ســّجاد علیه الصلوه و السالم آمده 
کــه ایشــان باوقــار و باســکینه راه می رفتنــد و دست هایشــان 
را بــاال می گرفتنــد. مرحــوم امــام خمینــی قّدس ســّره هــم 
همین طور بودند و عبای خود را باال می گرفتند. بســیار باوقار 
بودنــد. انســان وقتــی نــگاه می کرد، لــذت می بــرد. مــا در آن 
ســن، عظمت امــام خمینــی قّدس ســّره و علــم امــام خمینی 
قّدس ســّره را درک نمی کردیــم، امــا همیــن رفتــار کــه چطــور 
باوقار به درس می آمدند یا وقتی بیــرون بودند، چطور باوقار 
بودنــد، ایــن جاذبــه اش باعــث می شــد که انســان ایشــان را 
دنبال کنــد و کم کم نزدیــک  شــود و متوجه فضائل او  شــود و 
به آن فضائــل اقتدا  کند. دیدن این ســکینه و وقــار از خیلی از 
این گفتارها و رفتارهای عملی موثرتر بود. رفتار عملی بســیار 
اثرگذارتــر اســت. بنابرایــن و به همین خاطر اســت که اســالم 
دســتور می دهد جامعه ی خود را جامعه ای باوقار و باسکینه 

قرار بدهید.
اما سکینه  اجتماعی و جمعی این است که غالب یک جامعه، 
چه از نظــر باطنــی دارای ســکون و آرامش باشــند و چــه از نظر 
رفتاری دارای وزانت و وقار باشــند. البته ممکن است افرادی 
هم در این جامعه پیدا شــوند که این گونه نباشــند، اما معیار، 

روحیه و فرهنگ غالب در آن جامعه است.
 

      برکات آرامش
آثار و خواص و منافعی مترتب می شود بر این صفت محموده  
که آنها را بر حســب اصطالح اصولی، به آثار ذاتــی و آثار طریقی 
تقســیم می کننــد. یعنــی ســکینه یــک آثــار ذاتــی دارد، یعنی 
خــودش مطلــوب اســت. آرامــش دل، اضطــراب  نداشــتن، 
محــزون و مغموم  نبــودن خــودش مطلوب اســت. لــذا به آن 

یک اثر ذاتی می گوییم.
از سوی دیگر، کسی که دارای صفت سکینه شد، این مقدمه 
و ســبب رســیدن او به ارزش های باالتر هم می شــود که به آن 
»آثار طریقی« می گویند. مثاًل همان طور که در آیه ی شریفه ی 
ــِکیَنَة ِفی ُقُلــوِب اْلُمْؤِمِنیَن ِلَیــْزَداُدوا ِإیَماًنا  نَزَل الّسَ

َ
ِذی أ

َ
»ُهَو اّل

ــَع ِإیَماِنِهْم« آمده اســت، خداونــد متعال ســکینه را بر قلوب  ّمَ
مؤمنین نازل فرمــوده تا ایمان آن هــا افزون گــردد. این غیر از 
آن اثر ذاتی و مطلوبیت ذاتی اســت، بلکه از باب مقدمه است 
بــرای این کــه بــه ارزش باالتــری - ایمان برتــر- نائل شــود. یا 
جامعه را بــه ســکون و آرامش و ســکینه ترغیب می کنــد برای 
این که در چشــم عالمیــان عزیز و مــورد احترام باشــد. هرکدام 
از ایــن ارزش ها ممکن اســت طریقــی و ذاتی باشــند. چرا عزیز 
باشد؟ برای این که آن ها در اثر آن به این جامعه نزدیک شوند 
و در اثــر نزدیک شــدن بــه این جامعــه، بــا اعتقــادات و افکار و 
اندیشه ها و ارزش های آن آشنا شــوند و متحول شوند و آن ها 

هم در طریق الهی واقع شوند.
 

      رابطه  متقابل آرامش و ایمان
یکی از عواملــی که ســکینه و آرامــش را ایجاد می کنــد، ایمان 
است. ایمان موجب سکینه می شود. مثاًل کسی که مضطرب 
گر ایمان به خدا داشته باشد، می گوید خدا مهربان  است، اما ا
اســت، پس من چــرا باید مضطــرب باشــم؟ روزی رســان خدا 
است. این اضطرابی که وجود داشت و در قرآن هم هست که 
گر فرزند می خواســتند، می گفتند که ما چطــور روزی و زندگی  ا
فرزندان را تأمین کنیم، خــدا فرموده کــه روزی بندگان با من 
است و شما وسیله هستید. کســی که این چنین ایمانی دارد، 
این اضطــراب در او از بین مــی رود. متقاباًل کســی که گناهانی 
دارد و ناامیــد اســت و مدام اضطــراب دارد که مــن اهل جهنم 
گر توجه و ایمان داشته باشد  هســتم و آینده ی تاریکی دارم، ا
که خداوند غفــار و رحیم اســت و خداونــد از کســی توبه کننده  

واقعی می گذرد، او هم آرامش پیدا می کند.
پس همیــن ایمان ها موجــب و موجد ســکینه اســت. در واقع 
بین سکینه و ایمان، رابطه  دوســویه برقرار است. یعنی وقتی 
ســکینه ایجاد شــود، مرتبه  ایمان باال می رود. بنابراین اصل 
ایمان، ســکینه اســت و ســکینه هم مرتبه  باالتری از ایمان را 
ایجاد می کنــد. بــاز همین طور تصاعــدی ادامه پیــدا می کند؛ 
آن مرتبــه از ایمــان کــه در اثــر ســکینه ایجاد شــد، ســکینه ی 
جدیــدی را ایجــاد می کنــد و آن ســکینه جدیــد هم بــه ایمان 
جدیدی می انجامد، چــون مراتب ایمان غیر متناهی اســت. 
بنابراین ایمان و ســکینه این چنیــن خدمات متقابلــی دارد و 

هرکدام می تواند بر دیگری تأثیر بگذارد.    

یکی از عواملی که 
سکینه و آرامش 
را ایجاد می کند، 

ایمان است. ایمان 
موجب سکینه 
می شود. مثاًل 

کسی که مضطرب 
گر ایمان  است، اما ا

به خدا داشته 
ید  باشد، می گو

خدا مهربان 
است، پس من 

چرا باید مضطرب 
باشم؟ روزی رسان 

خدا است. این 
اضطرابی که وجود 

داشت و در قرآن 
گر  هم هست که ا

فرزند می خواستند، 
می گفتند که ما 
چطور روزی و 
زندگی فرزندان 
را تأمین کنیم، 
خدا فرموده که 
روزی بندگان با 
من است و شما 
وسیله هستید. 

کسی که این چنین 
ایمانی دارد، این 
اضطراب در او از 

بین می رود



در پرتو معنا در پرتو معنا 

دی    1۳۹۷  |     مشاره         54۳۹

»َوإِْذ قَاَل إِبْرَاِهیُم َربِّ أَِرنِی كَیَْف تُْحِیی الَْمــْوَت قَاَل أََولَْم 

تُْؤِمْن قَاَل بََل َولَِكْن لِیَطَْمِئَّ قَلِْبی قَاَل فَُخْذ أَْربََعــًة ِمَن 

ُهنَّ إِلَیَْك ثُمَّ اْجَعْل َعَل كُلِّ َجبٍَل ِمْنُهــنَّ ُجزًْءا  الطَّیِْر فَُصْ

ثُمَّ اْدُعُهنَّ یَأْتِیَنَك َسْعیًا َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعِزیٌز َحِكیٌم. 

و )یاد كن ( آن گاه كه ابراهیم گفت : پروردگارا، بــه من 

نشــان ده ؛ چگونه مردگان را زنده مى  كنى ؟ فرمود: مگر 

ایامن نیاورده  اى ؟ گفت : چرا، وىل تا دمل آرامــش یابد. 

فرمود: پس ، چهار پرنده برگیر، و آن ها را پیش خود، 

ریز ریز گردان ؛ سپس بر هر كوهى پاره  اى از آن ها را قرار 

ده ؛ آنگاه آن ها را فرا خوان ، شتابان به سوى تو مى آیند، 

و بدان كه خداوند توانا و حكیم است .«

در ایــن ماجــرا، حضــرت ابراهیــم چهــار پرنــده را ذبــح و 
بــا هــم مخلــوط کــرد و بــر فــراز چنــد کــوه قــرار داد. ســپس 
آن ها را فــرا خوانــد، آن ها زنده شــدند و بــه ســوی او آمدند. 
برخــی از طرفــداران انکار معجــزه، ایــن داســتان را تمثیلــی 
دانســته اند. بــر طبــق برخــی روایــات ماجــرا از آنجــا آغــاز 
شــده اســت که روزی حضــرت ابراهیــم)ع( از کنــار دریایی 
می گذشــت. مــرداری را دید کــه مقــداری از آن داخــل آب و 
مقــداری در خشــکی قــرار داشــت و پرنــدگان و حیوانــات 
دریــا و خشــکی از دو ســو آن را طعمــه خــود قــرار داده انــد و 
حتــی گاهــی بــر ســر آن بــا یکدیگــر دعــوا می کردنــد. دیــدن 
ایــن منظــره، حضــرت ابراهیــم)ع( را به فکــر کیفیــت زنده 
گر  شــدن مــردگان پــس از مــرگ انداخــت. او فکــر می کــرد: ا
خ دهــد و بــدن او  نظیــر ایــن حادثــه بــرای جســد انســانی ر
جــزء بــدن جانــداران دیگــر شــود، مسأله رســتاخیز که باید 
گیــرد، چگونــه خواهــد  بــا همیــن بــدن جســمانی صورت 
شــد؟!  ابراهیم)ع( گفــت: خدایا بــه من نشــان ده، چگونه 
ایمــان  آیــا  فرمــود:  خداونــد  می کنــی.  زنــده  را  مــردگان 
نیــاورده ای؟ او در جواب عــرض کرد: آری، ایمــان آورده ام 
ولــی می خواهــم قلبــم آرامــش یابــد. خداونــد بــه حضــرت 
ع از  کــه چنیــن اســت چهــار نــو ابراهیــم)ع( فرمــود: حــال 
مرغان را انتخاب کن! و آن ها راـ  پــس از ذبح کردن، قطعه 
قطعه کــن! و در هم بیامیز! ســپس بــر هر کوهی قســمتی از 
آن را قرار بده! بعــد آن ها را بخوان! به ســرعت به ســوی تو 
می آینــد و بــدان خداوند توانــا و حکیــم اســت. ابراهیم)ع( 
ایــن کار را کــرد، و آن هــا را صــدا زد، در ایــن هنــگام اجــزای 
کنــده هــر یــک از مرغــان، جــدا و جمــع شــده و بــه هــم  پرا

آمیختند و زندگی را از سر گرفتند. 
ع مختلف از پرنــدگان بوده اند که  غ از چهار نــو این چهار مر

تا دلم آرامش یابد
داستان چهار پرنده و ابراهیم خلیل اهلل )ع(

زندگـی  از  ماجرایـی  بـه  بقـره  سـوره   2۶۰ آیـه 
حضـرت ابراهیـم )ع( اشـاره می نمایـد کـه وجـه 
تمثیلـی آن در تاریـخ ادبیـات و همچنیـن متـون 
واقـع  نویسـندگان  توجـه  مـورد  بسـیار  اسـالمی  عرفـان 
شـده اسـت. در ایـن آیـه ابراهیـم نبـی )ع( از پـروردگار طلـب 
می کنـد بـرای رسـیدن بـه آرامـش جلـوه ای از معـاد را بـرای 

او بنمایانـد.   
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ع آنان  گون با هم اختالف فراوان داشــتند. مفسران درباره نو از جهات گونا
اختالف نظــر دارند. امــا طبق روایات  درباره طــاووس از چهــار پرنده مذکور 
در آیــه، اتفــاق نظــر وجــود دارد ولــی در تعیین ســه پرنــده دیگــر از خروس، 
غ و ... اختالفاتــی دیــده  کالغ، عقــاب، مرغابــی، هدهــد، شــترمر کبوتــر و 
غ، طاووس،  می شــود. امام صــادق)ع( در ایــن باره فرمــود: »ایــن چهار مــر
کالغ بوده انــد.« بعضــی از دانشــمندان آن هــا را مظهــر  کبوتــر و  خــروس، 
روحیات و صفات مختلف انســان ها می دانند. طاووس مظهر خودنمایی، 

زیبایــی و تکبــر، خــروس مظهر تمایــالت شــدید جنســی، کبوتر مظهــر لهو و 
لعب و بازیگری، و کالغ مظهر آرزوهای دور و دراز.

ع را تمثیــل دانســته و معتقدنــد ایــن داســتان از یــک  برخــی ایــن موضــو
رخــداد بیرونــی حکایــت نمی کنــد. در مقابل مفســرین این نظریــه را نقــد 
ع این ماجــرا را ثابــت کردنــد. در میان تفاســیر  و بــا دلیل های فــراوان، وقــو
شیعه، تفســیر تســنیم آیــت اهّلل جــوادی آملی بــه تفصیــل بــه ایــن بحــث 

پرداخته است.

محی الدیــن از اندیشــمندان اســالمی معتقــد اســت از آنجــا که حضــرت 
ابراهیم بایــد تحقــق وجــه الهــی و تجلــی اســماء و صفــات حــق باشــد، 
خداوند خواســت او را با محبت خویش پر کند تا دیگــر غیری در حضرت 
ابراهیم نباشــد. ایــن هم کــه حضــرت ابراهیــم می گویــد: »َکْیــَف ُتْحِیی 
اْلَمْوَتــی« نه از این جهت اســت کــه حضرت ابراهیــم از خدا بپرســد که تو 
چگونــه مردگان را زنــده می کنــی، بلکه منظور این اســت که مــن چگونه 
این نفســانیات را بکشــم تا وجه تو کامــاًل در مــن تحقق پیدا کنــد. اینجا 
َوَلــْم ُتْؤِمن« بحــث این نیســت که حضــرت ابراهیم 

َ
هم که می گویــد: » أ

ایمــان دارد یــا خیــر؛ حضــرت ابراهیــم انســان مؤمنــی اســت و پیامبــر 
َیْطَمِئــّنَ َقْلِبــی« قلــب هنگامــی بــه  خداســت. ســپس می گویــد: »َوَلِکــن ّلِ
اطمینان می رســد که در او اثری از غیر حق نباشــد. وقتی هم می گوید آن 
غ را ســر ببــر، معنــای عمیق تــری دارد. مولوی هم خیلــی زیبا در  چهار مر
ْرَبَعًه ِمَن 

َ
مثنوی معنوی، دفتر پنجــم، بخش دوم در تفســیر آیه »َفُخــْذ أ

یِر َفُصْرُهَنّ ِإَلیَک« می سراید: الَطّ
غ زنده را  سر ببر این چهار مر
سرمدی کن ُخلق ناپاینده را

بط و طاووس است و زاغ است و خروس
این مثال چهار ُخلق اندر نفوس

بط حرص است و خروس آن شهوت است
جاه چون طاووس و زاغ ُامنّیت است

غ نفســانیت را که بکشــی دیگر مانعی نیست و  از نظر مولوی این چهار مر
وجه اهّلل در تو تحقق کامل پیدا می کند.

دقیقــًا آن چهــار مرغی کــه حضــرت ابراهیــم )ع( در آنجا ذبح کــرد. چهار 
غ نفســانیت در واقع همان چهار خلق بودند که حضرت ابراهیم آن ها  مر
را ذبح کرد. امنّیت کالغ اســت، خروس شهوت اســت، بط حرص است و 
طاووس هم نماد جاه طلبی اســت. حرص چیزی اســت که وقتی می آید 
انسان را فاســد می کند، شــهوت هم همین طور؛ هم شــهوت فاسدکننده 
اســت و هــم حــرص و هــم آرزوهــای دراز و بیهــوده و هــم خودنمایی که 
نمــاد آن طاووس اســت. طاووس نمــاد ریا، تظاهــر و خودنمایی اســت و 

البته اینها صفات بســیار مهلک و فانی کننده است.
غ نفســانیت( را که  گــر بتوانــد این چهــار خلــق مهلک )چهــار مــر انســان ا
عبارتنــد از شــهوت، حــرص، خودنمایــی و آرزوهــای بی معنــی، در خــود 
کنتــرل کنــد | نــه اینکــه نابــود کنــد | آنــگاه بــه ســعادت خواهد رســید. 
اینکــه در آیــه می گویــد: » | َفُصْرُهــّنَ « یعنــی کنتــرل کــردن. معنــای آن 
کــدام از ایــن ُخلقیــات حکمتــی نهفتــه  نابــودی نیســت؛ در َخلــق هــر 
اســت و این  هــا بایــد بــه تعــادل برســند. آنــگاه کــه بــه تعــادل رســیدند، 

جنبــه وجه اللهــی انســان غلبه پیــدا می کنــد و مقــام ُخّلت هم بــه همین 
معناســت. خلیل، مقام ُخّلت اســت، مقام دوســتی اســت و مقام محبت 
حق اســت. مقام خلیلی، مقام خیلی باالیی اســت. مقــام خلیلی که مقام 
حضــرت ابراهیــم اســت، مقــام کلیمــی که مقــام حضرت موســی اســت، 
مقــام روح اللهــی که مقــام حضرت عیســی اســت و باالخــره مقــام حبیب 

اللهی که مقام حضرت ختمی مرتبت است. به قول موالنا:
نام احمد، نام جمله انبیاست

چون که صد آمد، نود هم پیش ماست
همچنین در جای دیگر می فرماید:

ک جفت با محمد بود عشق پا
ک گفت زین سبب او را خدا لوال

مقــام  واجــد  هــم  اســت،  خّلــت  مقــام  واجــد  هــم  حبیب اللهــی  مقــام 
کلیم اللهــی اســت و هــم واجد مقــام روح اللهــی. می تــوان گفت کــه همه 
کــه  کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل اســت  وجــه اهّلل در آن تحقــق پیــدا 
ی اَلحق« رؤیــت حضرت ختمــی مرتبت، 

َ
می فرماید: »َمــن َرءانی فقــد َرأ

رؤیــت اهّلل بود. پس ریشــه وجــه اهّلل هم بــه نظر مــن از همین آیــه گرفته 
شــده اســت. مرحوم ســید حیدر آملی که روی این مســئله تکیه می کند، 
ــَک ُذو اْلَجــاَلِل  کــه »َوَیْبَقــی َوْجــُه َرِبّ کریمــه دارد  اشــاره بــه همیــن آیــه 
ْکــَراِم « جهــان، وجه رّب اســت و انســان هم که نســخه اســرار الهی و  َواْلِ
فهرســت عالم هســتی اســت، وجــه کامل حــق اســت. عرفــا اصطالحات 
خود را از آیــات کریمه قــرآن می گیرنــد. فالســفه گاهی اصطالحاتشــان را 
از جاهای دیگر هــم می گیرند اما عرفــا معمواًل از قرآن کریــم در این مورد 
بهره می برند. هیچ عارفی هیــچ اصطالحی ندارد مگر اینکه ریشــه آن در 
آیات و روایات باشــد. همــه هنرمنــدی محی الدیــن هم به همیــن دلیل 
اســت. و همــه عرفــا این گونه انــد. همــه اصطالحــات عرفــا از آیــات قرآن 
کریــم و برخی روایــات نبــوی گرفته شــده اســت. اینجاســت کــه مولوی 

می گوید:
چون تو در قرآن حق بگریختی

با روان انبیا آمیختی
روح قرآن است جان انبیا

ک کبریا ماهیان بحر پا
به همین جهت گاهی حکمای متأّله که از اصطالحات دیگری اســتفاده 
کرده انــد، در واقــع بــا عرفــا یــک حــرف می زننــد ولــی دو اصطــالح دارند؛ 
اصطــالح عــارف اصطــالح قرآنــی اســت و اصطــالح فیلســوف اصطــالح 
یونانی یا ایرانی یا مربوط به جای دیگر اســت. این خیلی مهم اســت که 

اصطالحات عرفا، اصطالحات قرآنی است.     

که در او اثری از غیر حق نباشد قلب هنگامی به اطمینان می رسد 
دکتر غالمحسین ابراهیمی دینانی
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گمراه کرد و خطا ایجاد کرد، نمی گوید: بس اســت و حریص 
اســت و کوتــاه نمی آیــد. صفــت حریــص بــه خــود پیغمبر در 
قرآن در مورد هدایت ما گفته شده است. آن حضرت نسبت 

به ما مشتاق شدید است که هدایت کند.

      خودپسندی
گــر ابــزار شــیطان را از بــاب فرمایشــات امــام)ره( در کتــاب  ا
چهل حدیث شناســایی کنیم به  ابــزار مهمی بــه نام ُعجب 
می رســیم. نزد امــام رضا آمــد و فرمود: »ســئلته عــن العجب 
الذی یفســد العمل« از حضرت پرســید: آن عجبــی که عمل 
را فاســد می کند چیســت؟ صفت عجب این اســت که عمل 
را فاســد می کند. فاســد یعنی بی اثر، فالن چیز فاســد شــده و 
اثری نــدارد. نــه تنها بی اثــر می کند، اثــر برعکس هــم دارد. 
عمــل صالــح، اثــر ســوء می شــود؟ بلــه. حضــرت می فرماید: 
َن ِلْلَعْبِد  ْن ُیَزَیّ

َ
درجات مختلفی دارد »اْلُعْجُب َدَرَجاٌت ِمْنَهــا أ

ُسوُء َعَمِلِه َفَیَراُه َحَســنًا« یک عمل بدی دارد انجام می دهد 
فکر می کند خوب اســت. خــوب می بیند، چیزی بــا رؤیت ما 
گر ســراب دیدم آب ایجاد نمی شــود،  عوض نمی شــود. من ا
اما سراب می بینم و تهییج نفس من نسبت به سراب ایجاد 
می شــود. مایه حرکت من می شــود اما آبی ایجاد نمی شــود. 
تخیــل اســت، رؤیــا اســت، نگاهــش اســت اما ایــن نــگاه در 
ــُه ُیْحِســُن  َنّ

َ
واقعیــت تأثیــری نــدارد. »َفُیْعِجَبــُه وَ َیْحَســَب أ

ُصْنعًا« فکر می کنــد دارد کار خوبی انجام می دهد. بســیاری 
از خطاهای ما همین است.

لــذا وجــود نازنیــن امیرالمؤمنیــن)ع( در بحــث عمــل ســوء، 
گــر  فرمودنــد: »خالــط النــاس « بــا مــردم طــوری باشــید کــه ا
گــر زنــده  مردیــد، بــرای شــما گریــه کننــد و اشــک بریزنــد. ا
بودید با شــوق طرف شــما می آیند. راهشــان را عوض نکنند 
و از زندگی با شــما کیــف کنند. یکــی از کارهایی کــه خداوند 

ال ِبِذْکــِر اهّلِل َتْطَمِئّنُ اْلُقُلوُب« خدایی که یادش 
َ
آرامش در گرو بندگی خدا، قرار بر این بود که »أ

اطمینان قلب مــی آورد، به طریق اولــی اطاعتش آرامش فــوق العاده ای به انســان می دهد، 
گر آدم در این مســیر قدم گذاشــت و خودش را مطیع خدا دیــد، در امور دنیایــی نگاهش این  ا
بود که حــول و قوه ای به جز خدا نیســت و تأثیری در وجــود به جز خدا نــدارد بتواند تکیه کند 
و توکلــش را به او جلب کــرد دیگر هیــچ چیــز او را به هــم نمی ریزد، اینها مســائلی اســت که نه 
بیماری اســت و نه اقتصادی اســت، »َو ال َخــْوٌف  َعَلْیِهــْم  َو ال ُهــْم َیْحَزُنون « )بقــره/62(. اما 
همین طور که اطمینان یک ارزش است و آرامش یک ارزش است و خدا به بنده های خوبش 
ُة« )فجر/2۷( این طور است که خدا با نفس مطمئنه او را  ْفُس  اْلُمْطَمِئّنَ ُتَها الّنَ ّیَ

َ
می دهد، »یا أ

ة« شیطان هم همه این ها  ِك راِضَیًة َمْرِضّیَ دوســت دارد و به او جایزه می دهد، »اْرِجِعی ِإلی  َرّبِ
را بلد است. خدا آقای مجتهدی را رحمت کند. می فرمودند: شیطان پای منبر نوح و ابراهیم 
نشســته، بدانیــد هرچه مــا می خوانیــم او هم بلــد اســت. هرچه ما بلــد هســتیم او بیشــتر از ما 
مطالعه داشته و این کارها را انجام داده است. لذا سر هر بندگی خدا یک »ال« می آورد. نه این 
کار را انجام نده، اطمینان و آرامش درونش بندگی هســت، نتیجه بندگی هست، او برعکس 
عمل می کند که تشویش و نگرانی باشد. دریای دل آدم را خروشان می کند و به هم می ریزد، 
گر به هم ریخته شــد، بندگی از درونش حذف می شــود. حتی دارد که شــیطان بــه هیچ چیز  ا
گر نگاه کنیم می فرماید: شیطان قناعت نمی کند، هرچقدر  قناعت نمی کند. در باب قناعت ا

حجت االسالم والمسلمین محمد سعیدی آریا

شیطان پای منبر  نوح 
و ابراهیم نشسته است

آرامش در زندگی بر مبنای 
کتاب چهل حدیث امام خمینی )ره(
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انجام می دهد تقابل عمل انسان نسبت به بنده های دیگر 
و عملکرد خدا در مورد اوســت. یعنی خدا می گویــد: ببینم با 
بنده های دیگر من چطور رفتار کردی؟ با رحم و مروت بود، 
خواسته شــان را برآورده کردی. من هم با تــو همانطور رفتار 

می کنم. آیا آرامش دیگران را به هم زدی؟
ک عمل مــا در دنیا دیــده می شــود و خدا  باورمان شــود پــژوا
کند در همین دنیا صاف شــویم و برویــم و وای به موقعی که 
به روز قیامت برســیم. اینها را مثال زدیم بــرای اینکه گاهی 

سوء عمل ما حسن عمل است و اشتباه می کنیم.

      تفاوت شکر و عجب
حضرت امــام می فرمایــد: حواســتان باشــد بعضــی چیزها را 
اشــتباه به عجب نکنید. ایشــان می فرماید: مسرور شدن به 
تواضع و فروتنی کــه آدم در برابر خدا پیــدا می کند، می گوید: 
خدایا شــکرت، مــن موفق شــدم ایــن عمــل را انجــام دهم. 
ایــن شــکر آن عجــب نیســت. اینکــه بگویــم موفــق شــدم، 
البتــه مــن یــک آدم دیگــری هســتم، کــه ایــن کار را انجــام 
دادم، نــگاه می کنــم می بینــم مثــاًل سرپرســتی چنــد یتیم را 
گرفتــم. یک وقــت می گویــم: خدایا شــکرت مــرا به ایــن کار 
موفق کردی. خدایا شکرت توانســتم دستی سر این بچه ها 
بکشــم. صدقه بدهم و کمک مالی کنم، این شــکر می شود 
گر من نبودم  و خیلی هم خوب است. اما یکوقت می گویم: ا

اینها چه کار می کردند؟ خودش را مقصر می داند.
مثــال  را  سیدالشــهداء)ع(  عــزاداری  امــام)ره(  حضــرت 
می زنند. می گوید: عــزاداری را برگزار می کنــد و می گوید: این 
من هســتم کــه دین را زنــده نگــه داشــتم. احیای شــعائر به 
وســیله مــن اســت. وای از این »مــن« کــه هرجا ایــن نجس 
می آید، همــه جــا را متنّجس می کنــد. بوی تعّفــن من هرجا 
می آیــد، از بیــن مــی رود. بایــد خــدا را بیــرون کنی تــا خودت 

وسط بیایی! عبادت بوی تعفن می گیرد، کمک به دیگران بوی تعّفن می گیرد. 
حضرت امــام در مورد عبــادت می فرماید: عبادتی که کــردی گاهی به هوای حوری بهشــتی 
و غذای بهشــتی بود. ولی اول یک دروغ بزرگ همه ما می گوییم: چهــار رکعت نماز ظهر قربتًا 
ک نعبُد« خیلی حرف بزرگی اســت. بعضی از مــا در نمازهایمان روزی  الی اهّلل! این رفــت. »ایا
ک نســتعین« قربتًا الی اهّلل! ادعای بندگی شوخی  ک نعبُد و ایا پنج وعده دروغ می گوییم »ایا
نیست. وقتی قربتًا الی اهّلل می گویی به اینها توجه کن دیگر ُعجب تو را نمی گیرد. وقتی قربتًا 
الــی اهّلل می گویی، بگو: خدایا دوســت دارم در این ســمت باشــم. فقــط برای تو باشــد، خدایا 
اینکه می گویــم دارم به تکلیــف تو عمل می کنــم نه اینکه باورم شــود من یک آدمی هســتم، 
یک مالی بــه من دادی، دســتی از فقیر گرفتــم، یکی من و یکی تو نیســت! خدایا شــکرت که 
مرا مجــرای فیض خــودت قــرار دادی. برای ایــن فقرا از دســت من رفــت، خدایا شــکرت مرا 
حساب کردی و این توفیق را به من دادی. ایشــان می فرماید: مفاسدی که دارد و اشکاالتی 
که ایجاد می کند این است که آدم ها معصیت را کوچک حساب می کنند. من که بنده خوبی 
هســتم، حاال یک چیزی هم از دســت مــا در رفــت! اســتصغار هــم می گویند، این کــه چیزی 

نیست. باالخره ما عمری اهل عبادت و دستگیری بودیم.
حضــرت امــام می فرمایــد: یکوقتی بال و مشــکلی می آیــد، به خــدا می گویــد. خدایا مــا بنده تو 
بودیم، این بال و ضرر نباید برای ما باشد. یکوقت دیگری به او می گوید: این بال و مشکلی که 
ایجاد شــد، می گوید: »البالء للوالء« یعنی باالخــره در والیت الهی »هرکه در ایــن درگه مقرب تر 
اســت...« این را برای خودش می گوید. پناه بر خدا! زبان ملّبس بــه من! این آلودگی و چرک 
ک شــود. نگویی: چه حــرف حکیمانه ای زدم و چه حدیثــی خواندم. خودت  باید از زبانت پا
گر کثیر هم هست باید قلیل  را تأیید کردی. »اســتکبار طاعة« بزرگ شــمردن طاعت اســت. ا
بشماری، خدایا این در مقابل تو چیزی نیست. بندگی که کردم کاری نکردم. خودت به من 

توفیق همین را دادی. 

      حب نفس
حضرت امام می فرماید: منشــأ عجب، حّب نفس اســت. خــودم را دوســت دارم. حّب نفس 
که شــد، حّب نفس مثل یک ضریب اســت. ضریب را پشــت هر عــددی بگــذاری خیلی تغییر 
گر هزار تومان خیر است، وقتی حّب نفس بگوید: من این خیر را انجام دادم، ضرب  می کند. ا
در من شود، هزار تومان را ده هزار تومان می بینیم. اما یکباره جذر گرفته شود، یکباره از بین 
گر عمل مســاوی  می رود وقتی عمــل را از دیگری ببینی. حاال مگر چه کار کرده اســت؟ حتی ا
باشد و شــکل هم باشــد، تو در مورد خودت اینطور حســاب می کنی و در مورد او شروع می کنی 
به اشــکال تراشــی کردن. با چــه نیتــی ایــن کار را کردی؟ عمــل خیری کــه تو انجــام ندادی 
و او انجــام داده شــروع به تشــکیک کــردن می کنی! بــرای چه به هیــأت امام حســین کمک 
گر راســت می گویــی بیا اینجــا کمک کــن! چون ایــن کار را خــودت انجــام دادی!  می کنــی، ا
او ایــن کار را انجام داده و تــو انجام نــدادی، منتهی می خواهــی توجیه کنــی بگویی: هیأت 
را همــه کمــک می کنند. بیا بــه فقــرای خودمان کمــک کن. این حــّب نفس اســت. خودش 
یک کمکی کرده می خواهــد این باال بــرود. این ترجیح عقلی نیســت. چون اهل نمــاز و روزه 
نیســت، می خواهد ابهت نماز و روزه و عبادت او را بشــکند، بــرای اینکه عمل خــودش را باال 
ببرد. ما یکوقت می خواهیم از جایی باال برویم، چون باال رفتن نســبی اســت دو حالت دارد. 
گر همه در مجلســی نشســتند، شــما از  یا از نردبــان باال می رویم، یا بقیه را قد کوتاه می کنیم. ا
همه بلندتر می شــوی. می خواهی بشــکنی و بگویــی: کدام نماز و روزه شــما بــه درد خودتان 
می خورد، عبــادت را می کوبد. می خواهد بندگی دیگــران را حقیر کند! عجــب در کفر عنوانی 

است که حضرت امام می فرماید.
ک حــق معرفتــک« خدایــا  حضــرت امــام می فرماینــد: ایــن را دائــم تکــرار کنیــد »مــا عرفنــا
ک حق عبادتک« هیــچ عبادت ما حق  نشــناختیم تو را آنقدر که حق معرفت بود. »مــا عبدنا
عبادت تو نبــود. هرچه بــود وظیفه ای بــود که تو گفتــی که می ترســم در آن هم قصــور کرده 
باشــم. نگرانی مــن این اســت که بــرای تو کار کــردم. عجــب اینجا هم هســت کــه می گوید: 
شــیطان که دیگر ما را گول نمی زند. یکی از کارهای شیطان این است که تو و من خودمان را 
ایمن ببینیم از شر او، بگوییم که ما بنده هســتیم، ما که اهل این حرف ها نیستیم. شیطان 

کجا و ما کجا.    
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ثابــت در زمــان درس هــای تفســیر ایشــان در مســجد امــام 
کــه بعدهــا در مســجد  حسن علیه الســالم بود؛ برنامــه ای 
کرامت هم ادامه پیدا کرد. »سبک آقا هم برای صحبتشان 
این بود که تخته سیاهی بود و ایشان می ایستادند پای آن، 
آیه نوشته می شد و تفسیر می کردند. یعنی ایستاده صحبت 
می کردنــد و منبر نمی رفتنــد. بعد از صحبت ایشــان صندلی 
می گذاشــتند و قاری می نشســت و همان آیاتی را که ایشــان 

تفسیر کرده بود تالوت می کرد.«

      رادیو ترانزیستورى داخل زندان
در بیــن قاریــان مصــری صــدای مصطفــی اســماعیل بیش 
از همــه اســتاد تفســیر قــرآن مشــهد را جــذب خــود می کــرد و 
گوش کردن به تالوت قاریــان مصری به خصوص مصطفی 
کارهــای  کــردن آن هــا یکــی از  گاهــی ضبــط  اســماعیل و 
همیشــگی اش شــده بود: »ما حدود ســال هاى 46 یــا 4۷ - 
یعنــی تقریبًا بیســت و یکی دو ســال قبــل از این - در مشــهد 
دنبــال خوانــدن شــیخ مصطفــی اســماعیل در رادیوهــاى 
بــه دقــت  رادیــو مصــر -  کشــورهاى عربــی - مخصوصــًا 
می گشــتیم تا بلکه خواندن او را پیدا کنیم. البته نوارهایش 
هم در بازار نبود و در ایران هم رادیو قرآن وجود نداشت و ما 
مجبور بودیــم از رادیوهــاى خارجی گوش کنیم. ما عاشــق 
تــالوت شــیخ مصطفــی اســماعیل بودیــم. تالوت هــاى او 
را پیــدا می کردیم و گــوش می کردیــم.« بنده قرآنــی دارم که 
پشت آن نوشته ام امروز »مصطفی اســماعیل« خواند، امروز 
»علی البّنــاء« خواند، امــروز فالن قارى خوانــد، امروز بهمان 
قارى خواند. در سال چهل و نه که عبدالّناصر فوت شد، من 
یک رادیِو ترانزیســتورى داخل زندان برده بودم - البته بعد 
از مدتی، دیگر نمی گذاشــتند رادیو هم داخل زندان ببریم - 
اّتفاقًا قّراء به مناســبت فوت عبدالّناصر بعضــی از آیات قرآن 
را می خواندنــد و بســیار هنرنمایــی می کردنــد. بــه یــاد دارم 
آیــه  »و کاّین مــن نبــّی قاتل معــه ربّیــون کثیر« را، هم شــیخ 

مصطفی اسماعیل خواند و هم محمود علی البّناء«.
عالقه منــدی جوانــان قــاری مشــتری درس تفســیر آیت اهّلل 
خامنه ای و شــخص ایشــان منجر به تشــکیل جلســه  ثابت 
تــالوت قــرآن در صبح هــای جمعــه در مســجد کرامت شــد. 
جلســه ای که به پیشــنهاد آیت اهّلل خامنه ای برقرار و بعدها 
با فشار دستگاه تعطیل شــد. آقای مرتضی سادات فاطمی از 
قاریان قدیمــی مشــهد از آن روزها اینطور نقــل می کنند: »به 
من گفتنــد آقای فاطمــی! مــا می خواهیم اینجا یک جلســه 
قــرآن داشــته باشــیم و شــما بــرای آن برنامه ریــزی کنیــد.« 
حاج آقا مختاری کــه از پیشکســوتان قرائت قرآن در مشــهد 
بــود رســمًا مدیریــت این جلســه را بــه عهــده گرفت. جلســه  
هر هفتــه بــا حضــور آیــت اهّلل خامنــه ای برگــزار می شــد: »آقا 
تشــریف می آوردنــد و می نشســتند و فرزنــد بزرگشــان را هــم 
می آوردند و وقتی افــراد می خواندنــد آن ها را خیلی تشــویق 
ع المنبر کرده  می کردند.«. ایامی که رژیم شاه ایشان را ممنو
بود، سؤاالت حاضرین درباره  تفسیر برخی آیات تالوت شده 

بهانه ای برای سخنرانی ایشان برای حضار می شد.
بعدها یکــی از دوســتان آیــت اهّلل خامنه ای ســفری بــه مصر 

هیچ کس او را 
نمی شناخت

روایت رهبر معظم انقالب
از تالوت مصطفی اسماعیل

گزارشـی کـه می خوانیـد دربـاره توجـه و عالقـه  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بـه 
که بـه  مناسـبت  اسـت  مصـری  قاری برجسـته    اسـماعیل  مصطفـی  تـالوت 
سـالروز درگذشـت این قاری برجسـته قرآن تهیه شـده اسـت. در این مطلب به 
جلسـات تفسـیر رهبر معظم انقالب در دهه چهل و همجنین عدم آشـنایی عموم مردم با 
معـارف قرآنـی و مهجوریـت آن در فضـای جامعـه در زمـان پیـش از پیـروزی انقـالب اشـاره 

شـده اسـت. 

اواخر دهه  چهل که هنوز نوار کاســت رایــج نبود، آیت اهّلل خامنه ای به زحمــت رادیویی تهیه 
می کرد تا از رادیو صوت العرب قرائت های مصطفی اســماعیل را بشــنود. آن سال ها به خاطر 
ســختگیری ها و تــالش گســترده  رژیم شــاه بــرای رواج فســاد در جامعــه، در بین مــردم توجه 
چندانی به قرآن وجود نداشــت و فعالیت های قرآنی بســیار کمرنگ بود: »گاهی کسانی پیدا 

می شدند و یک کارهاى قرآنی می کردند؛ اما خیلی در سطح پایین بود.«
آیت اهّلل خامنه ای که از ســال 43 درس های تفسیر قرآنش را در مشــهد شروع کرده بود، یکی 
از توصیه های همیشــگی اش به مردم توجه به قرآن و تالوت آن بود. آن سال ها تالوت های 
قاریان مصری دنیــا را تحت تاثیر قــرار داده بود و این فرصت خوبی برای اســتاد تفســیر قرآن 
مشــهد بود تــا از این طریــق توجه مــردم به خصــوص جوانــان پای منبــرش را بیــش از پیش 
به قــرآن جلــب کنــد. نوارهــای عبدالفتــاح، عبدالباســط، مصطفــی اســماعیل و رفعــت را به 
ســختی پیدا و در مشــهد پخش می کردنــد، تالوت قرآن توســط قاریــان جوان هــم برنامه ای 
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داشــت و برایشــان از آنجــا تعــدادی از نوارهــای مصطفــی 
اسماعیل را سوغات آورد. نوارها بین قاریان جوان مشهدی 
دست به دست شــد و کم کم در ســایر نقاط کشــور نیز پخش 
شــد. آقــای ســادات فاطمی در این بــاره می گوینــد: »آقا یک 
روز بــه مــن فرمودنــد: آقــای فاطمــی! حیفــت نمی آیــد کــه 
مصطفی اســماعیل نمی خوانی؟ مصطفی اســماعیل از قراء 
بســیار بزرگ و درجه  یک مصر اســت. گفتم کــه آقا مصطفی 
اســماعیل مشــکل اســت، چــون لحنــش خیلــی گســترده و 
قوی اســت. فرمودند: از شــما خیلی بعید اســت! یعنی چی؟ 
گــر بخواهی، می توانــی. عرض کــردم آقا من نــوارش را هم  ا
ندارم. واقعــًا هم آن موقع هــا نبود این همــه امکاناتی که در 
اختیار مردم هســت ایــن روزهــا. آن موقــع این خبرهــا نبود 
که کســی نوار قرآن را به راحتی تهیه کند. عبدالباسط را یک 
مقدار افراد رفته بودنــد و آورده بودند و صفحه  های گرامش 
بــود، امــا نــوار مصطفــی اســماعیل نبــود. آقــا فرمودنــد: من 
خودم نوارش را دارم، به شما می دهم. دو تا نوار از مصطفی 
اســماعیل به ما دادنــد؛ یکی نــوار ســوره  بقره بــود، یکی هم 
آل عمران که خیلی تالوتهــای زیبایی بــود. آرام آرام تمرین 

کردم و کم کم توانستم«.

      خیلى فوق العاده است
تهــران،  »در  می گوینــد:  این بــاره  در  خامنــه ای  آیــت اهّلل 
هیچ کس غیر از عبدالباسط را نمی شناخت. من یک وقت که 
ح بــود. جاهاى  به تهران آمده بــودم، فقط عبدالباســط مطر
دیگرهم کــه می رفتیم، فقط عبدالباســط را می شــناختند. ما 
در مشــهد، نوار شــیخ مصطفــی اســماعیل را داشــتیم. یکی از 
دوستانم می خواست به مســافرت برود، من گفتم که هرچه 
توانســتی، نوار شــیخ مصطفی اســماعیل پیدا کن و بیــاور. او 
هم رفت و چنــد نــوار از نوارهاى بســیار خوب شــیخ مصطفی 
اســماعیل را آورد. من آن ها را بــه آقاى مرتضــی فاطمی - که 
در آن وقــت نوارهاى ما را تکثیر می کرد - دادم، تا تکثیرشــان 
کند. او هم همیــن کار را کــرد و نوارها را به این چنــد نفرى که 
از تهــران آمــده بودنــد، داد. در نتیجــه، همه  نوارهــا به طرف 
تهران ســرازیر گردید و شــیخ مصطفی اســماعیل شــایع شــد. 
انصافًا هــم چیز عجیبــی بود. نمی دانم شــما با صداى شــیخ 
مصطفی اسماعیل آشــنا هســتید؟ خیلی فوق العاده است. او 
ســوره  هود، ســوره  بقره و آیات داوود و جالوت را خوانده بود، 

که انصافًا خیلی عالی و فوق العاده بود«.
کیــد اســتاد تفســیر مشــهد بــر ترویــج تالوت هــای  علــت تأ
مصطفی اســماعیل هم ریشــه در هدف گذاری تفسیری اش 
کــه  داشــت. مصطفــی اســماعیل اولیــن قــاری قرآنــی بــود 
ابداع کننــده  هماهنگــی بیــن قرائــت و معنــی آیــات بــود و 
ترویج تقلیــد از ســبک او به فهــم بهتر قــرآن کمــک می کرد. 
کید بر  مســأله  ای که ســال ها بعد نیز آیت اهّلل خامنه ای بــا تأ
آن می گوینــد: »فــرق اســت بین قــارى اى کــه وقتــی تالوت 
می کنــد خــودش متوجــه معنــا و تحــت تأثیــر معناســت، و 
آن قــارى اى که متوجــه معنا نیســت. بین قــراء مصرى دو، 
ســه نفر هســتند که وقتی می خواننــد، تحت تأثیــر معنایند. 
این که شــما می بینیــد مصطفی اســماعیل خواندنــش تأثیر 

دارد، به خاطر همین اســت؛ چون خود او تحــت تأثیر آیاتی 
اســت که می خواند. اما بعضی قراء دیگر، نــه. فقط صنعت 

اجرا می کنند و می خواهند کار زیبایی از آب درآورند«.

      مى برمتان مصر
عالقــه  آقــای خامنــه ای بــه مصطفــی اســماعیل آنقــدر زیاد 
گــر انقــالب شــد  گفتــه بودنــد ا کــه بــه خانواده شــان  بــود 
»می برمتــان مصر مصطفــی اســماعیل را ببینید«.  ســال ها 
بعد امــام به ایران بازگشــت و انقالب پیروز شــد، اما مســائل 
و مســئولیت های انقالب، نه اجــازه داد آیــت اهّلل خامنه ای 
همــراه خانــواده بــه مصــر بــرود و مصطفــی اســماعیل را از 
نزدیــک ببینــد، و نــه اینکــه مصطفــی اســماعیل بــه ایــران 
بیاید. »اتفاقًا شیخ مصطفی اســماعیل تا بعد از انقالب زنده 
بود؛ لیکن متأسفانه ما در آن سال های اول انقالب، به این 
فکری که حاال هســتیم، نبودیم؛ وااّل به هر طوری بود، من 

شیخ مصطفی اسماعیل را به تهران می آوردم«.
در ســال های ابتدایــی رهبــری آیــت اهّلل خامنــه ای فرصتی 
فراهم شــد تا پای قاریــان مصری بــه ایــران باز شــود و رهبر 
انقالب برخــی از قاریانــی را که صدایشــان را ســال ها از رادیو 
کنــد. اســاتیدی چــون شــحات محمــد  می شــنید مالقــات 
انور، راغب مصطفــی غلوش، ابوالعینین شعیشــع، محمود 
صدیق منشــاوی از جملــه قاریانــی بودند که آن ســال ها به 
ایران آمدند، با آیــت اهّلل خامنه ای دیدار کردند و در شــهرها 
و شهرســتان های مختلــف هم به تــالوت قــرآن پرداختند. 
روزگار متفاوتــی از راه رســیده و فضــای ایــراِن دهــه 40 و 
50 شمســی تغییر کــرده بود؛ قــرآن دیگــر در جامعــه مهجور 
نبود: »نزدیک ســی ســال اســت که بــا نوارهاى آقاى شــیخ 
ابوالعینیــن آشــنا هســتم. مدت هــا قبــل یــک نفر در مشــهد 
نوارهاى ایشــان و نوارهاى مرحوم شــیخ عبدالفتاح و شیخ 
مصطفی اســماعیل را براى من آورد و مــن از آن جا با صداى 
این آقایان آشــنا شــدم. البتــه گاهــی هــم در فرصت هایی، 
از رادیوهــاى کشــورهاى عربــی تــالوت قــرآن شــما را گوش 
می کردم. الحمدهّلَلّ حاال شــما در شــرایطی به ایران آمده اید 
که کشــور مــا بحمــداهّلَلّ در همه جایــش ُپر از شــوق بــه قرآن 
کــه جوانــان مــا، بچه هــاى  اســت. خــدا را شــکر می کنیــم 
ما، همــه  ملت مــا، سراســر وجودشــان شــوق به قرآن اســت 
و قرائتــًا، تجویــدًا، فهمــًا و فقهــًا بــا قــرآن مأنوســند. ســابق 
این طور نبود. در گذشــته، این ســالطین و حــکام طاغوتی، 
مــردم را از قــرآن دور نگهداشــته بودنــد. گاهی کســانی پیدا 
می شدند و یک کارهاى قرآنی می کردند؛ اما خیلی در سطح 
پاییــن بــود. یادم اســت کــه همیــن آقــاى شــیخ ابوالعینین 
به مشــهد آمد، من تــازه از زندان آزاد شــده بودم. ایشــان در 
ایوان مقصوره  مسجد گوهرشــاد قرآن تالوت می کرد. شاید 
صــد نفــر آدم نشســته بودنــد و همین طــور مجلس را تماشــا 
می کردنــد و نمی فهمیدنــد که قرآن چیســت؛ چــون رهگذر 
بودند و دیده بودند که این جا مجلسی است، همان جا هم 
گر حاال شــما بــه همان جا برویــد و قرآن  نشســته بودند! اما ا
تالوت کنید، می بینید که هزاران نفر مردم می ریزند و قرآن 

را استماع می کنند.«   

عالقه  آقای 
خامنه ای به 

مصطفی اسماعیل 
یاد بود که  آنقدر ز

به خانواده شان 
گر  گفته بودند ا

انقالب شد 
»می برمتان مصر 

مصطفی اسماعیل 
را ببینید«.  سال ها 

بعد امام به 
ایران بازگشت 

و انقالب پیروز 
شد، اما مسائل 
و مسئولیت های 

انقالب، نه 
اجازه داد آیت اهلل 

خامنه ای همراه 
خانواده به مصر 
برود و مصطفی 
اسماعیل را از 

نزدیک ببیند، و 
نه اینکه مصطفی 
اسماعیل به ایران 

بیاید
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گر کسی به ما گفته باشد هر چه پشت سر من غیبت        ا
کنید اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟

حتی در فرض سؤال، غیبت حرام است.

      گاهی اوقات هنگام غذا خوردن، داخل دهانمان 
گر خون به غذا اصابت کند، آیا  خون می آید، در این حال ا

نجس می شود؟
بنابر احتیاط از خوردن آن غذا اجتناب گردد.

      غیبت کودک ممیز چه حکمی دارد؟
غیبت بچه ممیز، حرام است.

      آیا جایز است در مسجد، مسلمانی را دفن کنیم؟ 
گر فردی وصیت کرده باشد باید به وصیت دفن او در  ا

مسجد عمل شود؟
گــر هنــگام اجــرای صیغه وقــف مســجد، دفن میت توســط  ا

واقف استثنا نشده باشد، دفن در مسجد جایز نیست.

      آیا توبه از گناهان غسل دارد؟ نحوه غسل به چه 
شکل است؟

برای توبــه از گناهان مســتحب اســت غســل کنــد و فرقی در 
انجام آن با دیگر غسل ها نیست، فقط نیت فرق می کند.

 می توانم برای مصرف 
ً
      آیا خمس خود را شخصا

تعمیر مسجد بدهم؟
در امــر مذکــور بایــد از تبّرعــات و زکات و ســایر وجــوه خیریــه 
اســتفاده نمــود و در شــرایط فعلــی اســتفاده از خمــس در این 

باب اجازه داده نمی شود.

      زنی که فارغ شده باشد در روز چهلم چه غسلی بر او 
واجب است ؟

غسلی مخصوص روز چهلم، بر زن واجب نیست.    

جدیدترین استفتائات
مـاه(  )آذر  اسـتفتائات جدیـد  پایـگاه اطـالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای را منتشر کرد. متن کامل این استفتائات به این شرح 

اسـت:  

      آیا گذاشتن قرآن روی زمین اشکال دارد؟
گر به نظر عرف این کار بی احترامی به قرآن محسوب شود، جایز نیست. ا

      کسی که پدرش اجناس را غیر قانونی وارد کشور می کند و این کار به اقتصاد کشور 
آسیب می زند؛ آیا وظیفه او اطالع رسانی به نهادهای مربوطه هست؟

در هر صــورت وظیفه فرزند - بــا وجود شــرایط امر به معــروف و نهــی از منکر - امــر و نهی زبانی 
ع را به مسئوالن مربوطه در نیروی انتظامی و قوه  است و در صورت نیاز به مراتب باالتر، موضو

قضائیه ارجاع دهد.

      من می خواهم گیتار بخرم و برای خودم آهنگ بزنم، نه این که برای فساد یا غنا 
استفاده کنم. آیا مشکل شرعی دارد؟

گر لهوی )یعنی به ســبب ویژگی هایی کــه دارد انســان را از خداوند متعال و  هر چنــد نوازندگی ا
معنویات و فضایل اخالقی دور نموده و به ســمت بی بندوباری، بیهودگی و گناه سوق دهد.( 
نباشد اشکال ندارد، ولی بهتر اســت جوانان عزیز، وقت با ارزش خود را َصرف یادگیری علوم و 

فنون الزم و مفید نموده و اوقات فراغت خود را با ورزش و تفریحات سالم، پر نمایند.

گر در وسط نماز کسی به انسان سالم کند، چطور باید پاسخ او را بدهد؟       ا
گر به  باید فورًا مثل سالمی که به او شــده جواب بدهد، به گونه ای که ســالم مقدم باشد، مثاًل ا
او گفت: »ســالم علیکم« در جــواب بگوید: »الَســالم َعَلیکم« یا »َســالُم َعَلیکــم« و نباید بگوید: 

»َعَلیکم الَسالم«.



زرویـی  ابوالفضـل  مرحـوم  کشـورمان  برجسـته  طنزپـرداز  و  شـاعر  درگذشـت 

ایـن  هنـر  و  فرهنـگ  بخـش  در  کـه  کـرد  فراهـم  مـا  بـرای  بهانـه ای  آبـاد  نصـر 

ماهیـت  پیرامـون  گفتگویـی  انتشـار  بپردازیـم.  آثـارش  و  او  معرفـی  بـه  شـماره 

یـک  روایـت  اسـت.  بـاره  همیـن  در  مطلـب  اولیـن  طنز پـرداز  وظیفـه   و  طنـز 

کهف الشـهدا  در  زرویـی  ابوالفضـل  »دسـت«  قصیـده  زمزمـه  از  جـوان  نویسـنده 

آثـار و زندگـی  بـا  نیـز  ایـن بخـش اسـت. در مطلـب بعـدی  یادداشـت خواندنـی 

و  خانـواده  می شـویم.  آشـنا  فرهنـگ  عرصـه  داشـتنی  دوسـت  چهـره  ایـن 

بـه  مقالـه ای  موضـوع  اعتصامـی  پرویـن  دیـوان  در  خانوادگـی  مناسـبات 

در  مـادر  برجسـته  نقـش  بـه  مقالـه  ایـن  در  اسـت.  خانـواده  ملـی  روز  مناسـبت 

دو  دربـاره  نقـدی  اسـت.  شـده  پرداختـه  اعتصامـی  نـگاه  از  خانـواده  تحکیـم 

بخـش  مطالـب  »مارمـوز«  و  عاشـقانه«  یـک  »بمـب،  روزهـا  ایـن  اکـران  در  فیلـم 

دوره  هجدهمیـن  نامـزدان  اعـام  مناسـبت  بـه  هسـتند.  مـاه  و  مهـر  سـینمایی 

فرهنگـی  رویـداد  ایـن  بـا  آشـنایی  مطلبـی ضمـن  غنی پـور طـی  شـهید  جایـزه  از 

یـک  از  گفتـاری  پرداخته ایـم.  جایـزه  ایـن  دوره  آخریـن  نامـزدان  معرفـی  بـه 

شـاعر  بـا  آشـنایی  و  او  زادروز  مناسـبت  بـه  رودکـی  دربـاره  تاجیـک  اندیشـمند 

هسـتند. بخـش  ایـن  مطالـب  دیگـر  از  خاطره انگیـز  اثـر  یـک 

فرهنگوهنر
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مسئولیت اجتماعی ما ایجاد زندگی شادمانه است
مادر، روح خانواده است
قلب های عاشق در دل جنگ
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شما به عنوان یک طنزپرداز، طنز را چگونه تعریف 
مى کنید؟

در ابتــدا خــوب اســت بدانیــد کــه مــا تــا هفتاد هشــتاد ســال 
پیــش مفهومــی بــه اســم طنــز، بــا ایــن معنایــی کــه امــروز 
داریم اســتفاده می کنیــم، نداشــتیم. معنــای تحت اللفظی 
طنز مســخره کــردن، به ســخره گرفتــن، کوچک شــمردن و 
برشــمردن عیب هــا و ایــرادات افــراد اســت. مثــاًل در دیــوان 
حافــظ هــم هرجــا طنــز آمــده به معنــی بــه ســخره گرفتــن و 
شــوخی کردن اســت یا اســتهزا کردن. طنز هیچ وقت به این 
مفهومــی کــه مــا امــروز بــه کار می بریــم نیســت. تعریفی که 
بنــده در پایان نامه  کارشناســی ارشــدم ارائه کــردم، با توجه 
به بررســی منابع مختلــف ایرانــی و اروپایی و آنچــه در طول 
ســال ها در مکتب گل آقــا مرحــوم کیومرث صابــری آموخته 
بودم، این بود که طنز بیان واقعیت های تلخ اســت به زبان 

شیرین کنایی، نشاط آور و درعین حال منصفانه.
ل هایی داشتم. نگفتم  درباره  تک تک این اجزا هم اســتدال
خنــده آور و گفتــم نشــاط آور، چــون اصالتــًا طنز ایــن وظیفه 
را ندارد که مــردم را فقــط بخندانــد. مهم تر از خنــده، ایجاد 
نشاط درونی است؛ یعنی کاری کند که مخاطب طنز سُبک 
شود و احساس کند که مشــکالتی که تابه حال در سینه اش 
ســنگینی می کرده، حاال با بیان این طنز شــخصی دیگر آرام 
شده است. گاهی اوقات مثاًل نکته ای که دیگران ساعت ها 
لحظــه  یــک  در  طنزپــرداز  بگوینــد،  تــا  می کشــند  انتظــار 

به زیبایی بیان می کند.
از ســوی دیگر، نکتــه ای کــه دیگران می ترســند بیــان کنند 
یا بیم دارنــد از اینکه به کســی بربخورد و موجبــات ناراحتی 
آن ها را پدیــد بیــاورد، طنزپرداز بــا زبانی لطیف و شــیوا بیان 
می کند و مانــع از ناراحتــی و دلخوری می شــود. نکته  پایانی 
گــر انصــاف را از طنــز بگیرید و طنــز به آن  هم این اســت که ا
بیان انتقــاد تلخ تا هرجا که دلش خواســت انتقــاد کند، وارد 
حیطــه  هجــو می شــود. هجــو نقــد بی رحمانــه ای اســت که 
گر  حدوحصری ندارد. وقتی قرار اســت نقدی انجام شــود، ا
ع  این نقد از عملکرد شخص فراتر برود و به ظاهر، چهره، نو
ج از اختیار آن شخص بوده است  پوشــش و مواردی که خار
ج می شــود و همــان چیــزی  بپــردازد، از حــدود انصــاف خــار
خواهــد بود کــه ســنایی می فرمایــد: »ابلهــی دید اشــتری به 
چرا/ گفت نقشــت همه کژست چرا/ گفت اشــتر که اندرین 
پیکار/ عیب نقاش می کنی هش دار« طنز باید بر این مبانی 
باشــد و این مبانــی در جهــان پذیرفته شــده اســت؛ یعنی در 

اروپا و آمریکا هم ادبیات حدومرزی دارد.
رهبــر انقــالب تفریــح را یــک کار اســالمی می داننــد و اعتقــاد 
دارند چهره  اســالم نباید چهره  خشــمگین و اخمویی ترسیم 
شــود، اما متأســفانه شــاهد هســتیم در مــواردی عکس این 

اتفاق می افتد. 
متأســفانه این تصور وجود دارد که کســی که زیــاد می خندد 
و اهل شــوخی اســت، شــأن خــود را پاییــن مــی آورد. یکی از 
مــواردی کــه وجــود دارد و از منابــع روایــی مــا حاصــل شــده 
اســت که به صورت خاص بــه این مورد اشــاره کرده اســت، 
شــخص فخرالدیــن علــی صفــی، فرزنــد مالحســین واعــظ 

مسئولیت اجتماعی 
ما ایجاد زندگی 

شادمانه است

گفتگویی با ابوالفضل زرویی نصرآباد

علیرضا خرسند

طنـز از گونه هـای مهـم ادبیـات اسـت کـه در بیان مسـائل و مشـکالت فردی 
و اجتماعـی کاربـرد دارد، تـا جایـی کـه رهبـر انقـالب طنـز فاخـر و برجسـته را 
یکی از هنرهای بزرگ دانسـته اند. طنزی که عالوه بر بیان مسـائل، در دل 
مردم نور امید را بدرخشاند. گفتگوی پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر معظم انقالب با 
ابوالفضل زرویی نصرآباد، شاعر، نویسنده و طنزپرداز مطرح کشور پیرامون ماهیت 

طنز و وظیفه  طنز پرداز را به مناسـبت درگذشـت این شـاعر مرور می کنیم.  
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کاشــفی اســت، کــه هــم پــدر و هــم پســر هــر دو اهــل وعظ و 
خطابــه و از رجــال دینــی بودنــد. مالحســین واعــظ کاشــفی 
هم عصــر جامی اســت؛ یعنــی قرن نهــم و دهم. او شــخصی 
اســت که کتاب »روضه  الشــهدا« را نوشــت. فخرالدین علی 
صفــی در فصــل اول کتابی بــه اســم »لطایف الطبایــع«، که 
یکــی از منابــع دســت اول طنــز ماســت، بــه طنازی هایــی 
کــه بــه حضــرت رســول منتســب اســت پرداختــه و در فصل 
دوم بــه طنازی هایــی کــه بــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی 
علیه الســالم منتســب اســت اشــاره کــرده اســت. در فصــول 
بعدی، تک تــک ائمه  معصــوم را از ایــن حیث بررســی کرده 
است. او دســته بندی دیگری هم انجام داده و لطیفه های 
مربــوط افــراد و مشــاغل مختلــف را بــه تفکیــک بیــان کرده 
است. همین کتاب اشــاره  خیلی دقیق و ظریفی دارد به این 
مســئله و بیان می کند، برخی در زمان حیات حضرت رسول 
اشکال می کردند که یا رسول اهّلل شــما زیاد شوخی می کنید و 
این مناســب منصب نبوت نیســت. این عین تعبیری است 
کــه می گویند خندیدن و شــوخی کردن سبک ســری اســت و 
از نظر اخالقی انسان را ســبک جلوه می دهد. حضرت رسول 
صلی اهّلل علیه وآلــه می گوینــد: »انــی ال اقــول اال حقــا« یعنــی 
گــر هــم شــوخی می کنــم، چیــزی جــز حــق نمی گویم،  مــن ا
حرف بدی نمی زنم و باعث رنجش کســی نمی شــوم. حقی 
را پایمال نمی کنــم و چون حرف حــق می زنم، ولــو در لباس 

شوخی، مخالف منصب نبوت نیست.
مــن فکــر می کنــم یکــی از مســائل مبتالبــه مــا این اســت که 
به خاطر حکومت های اســتبدادی در تاریخ ایران، همیشــه 
ما را از شــادی منع کرده اند. حکومت ها چون نمی خواستند 
مــردم زیــاد بگــو و بخنــد و جنبــش و نشــاط داشــته باشــند، 
کــردن  احادیــث و روایــت قرآنــی را هــم در جهــت منکــوب 
شــادی تفســیر بــه  رأی می کردنــد. متأســفانه درحال حاضــر 
هنوز رســوب این طرز فکر در برخــی از افراد وجــود دارد. مثاًل 
بنــده در همین حوزه  هنــری، زمانی جشــنواره برگــزار کردم. 
پس از پایان، فــردی آمد در گوش من گفت: برای شــما بهتر 
اســت گریه کنیــد تــا بخندیــد. گفتــم: ببخشــید ایــن حرف 
چیســت؟ گفت: ایــن تنبیــه قرآنی اســت. مــن گفتــم: بنده 
گــر چنین چیــزی اســت، من بــروم در شــاخه ای  نمی دانــم ا
دیگــری فعالیــت کنــم، چون بــرای من مهم اســت مســائل 
دینی. پــس از ایــن پرس وجو کــردم از روحانیــون و فهمیدم 
گر اشــتباه نکنــم(، خداوند بــه گناهکارانی  در ســوره  توبه )ا
کــه زندگی شــان را صــرف عیش ونــوش و عشــرت می کننــد، 
می گوینــد: بــرای چــه می خندیــد؟ بــرای شــما بهتــر اســت 
گریــه کنید تــا بخندیــد. ایــن حــرف خطاب بــه گناهــکاران 
اســت. خطــاب بــه اهــل دیــن نیســت، واال اهــل بهشــت 
همه باهــم می خندنــد و بــه یکدیگر ســالم می کننــد. اصاًل از 
ویژگی های اهل بهشــت خندان بودن و لبخند زدن اســت. 
بنده نمی گویــم که همیشــه و فقــط بایــد خندیــد. گریه هم 

تسکین دهنده  روح است، اما هرکدام جای خود را دارد.

یکى از توصیه های رهبر انقلب این است که زندگى 
شادمانه است و باید شادمانه هم بگذرد. چگونه 

مى توان این شادمانى را در زندگى اجتماعى جاری 
کرد؟ 

متأسفانه در کشور ما مثل خیلی از کشــورها، فرهنگ نشاط 
جمعی وجــود ندارد. مــا مردمی هســتیم که فرهنــگ عزای 
جمعی را خیلی خوب می شناسیم، اما شــادی را نه. سال ها 
پیــش با دوســت عزیزمــان جنــاب آقای علــی کدخــدازاده، 
صحبــت  صاحب قلــم،  و  بنــام  روزنامه نــگاران  از  یکــی 
ع این بود کــه مــا مردمی هســتیم که ده  می کردیــم. موضــو
روز محرم را در تمــام خیابان های تهران عزاداری می کنیم، 
مثاًل در نظر بگیریــد جمعیتی را که از میــدان آزادی تا میدان 
گواری  امام حســین عــزاداری می کننــد و هیــچ حادثــه ی نا
هم برای کســی اتفــاق نمی افتــد، اما حــاال عکس ایــن را در 
نظــر بگیرید. فرضــًا بــازی دو تیم پرطرفــدار فوتبال اســت و 
گر کامل  بزرگ ترین ورزشــگاه ما که ورزشــگاه آزادی است، ا
پر شود، می شــود صد هزار نفر جمعیت که تازه اندازه  میدان 
آزادی تــا ســر خیابــان بهبــودی هــم جمعیــت نیســت. آخر 
بازی دو اتوبــوس آتش می زننــد، آن قدر دعوا می شــود بین 
هــواداران که هفت هشــت نفر تــا دم مرگ می روند. بیســت 
گر ســؤال کنی این  نفــر زیر دســت وپا می ماننــد. در آخر هــم ا
کســی که بــه ایــن وضــع فجیــع افتــاده اســت، طرفــدار تیم 
شکســت خورده بــوده اســت؟ می گوینــد نــه، اتفاقــًا تیمش 
بــرده اســت. بعــد می پرســی چــرا ایــن شــکلی شــده  اســت؟ 
می گوینــد مثــاًل ترقــه آورده بترکانــد، در مینی بــوس منفجــر 
شــده، خودش و شــش نفر دیگر زخمــی شــده اند. برای حل 
ع نیاز بــه یــک همــت همه جانبــه اســت؛ یعنی  ایــن موضــو
دولتمردان مــا باید ســرمایه گذاری و سیاســت گذاری کنند. 
فکر می کنم یک عزم جمعی و یک ســرمایه گذاری ملی باید 
باشــد که مــردم نیازمند هیچ چیز خاصی نباشــند برای شــاد 

بودن.

مسئولیت اجتماعى یک طنزپرداز چیست؟ 
طنــز، بیــان دلخواه هــا نیســت. یــک وقــت مــن ســر ســفره 
نشستم، غذاهای خوشمزه ای همســرم برایم فراهم کرده، 
تنم سالم است، بچه ام می خندد و تلویزیون هم برنامه ی 
خوبــی دارد. در ایــن آرامــش چه جایی برای طنز هســت؟ از 
چــه می خواهید انتقــاد کنید؟ اما یک وقت هســت که شــما 
وارد خانــه می شــوید، می بینیــد غــذای مناســبی نداریــد، 
بچه هــا خانــه را کن فیکــون کرده انــد، هــوا بیش ازحــد گرم 
اســت و خودتان هم کلی انتقاد نســبت به همه  این شــرایط 
داریــد. طنــز اینجــا شــکل می گیــرد. زمانــی کــه همــه تحت 
شــرایط مســاوی در فشــار اقتصادی و غیره هســتند، در این 
موقعیت هنــر طنزپرداز اســت کــه با ایجــاد لبخند، شــرایط 
را مدیریــت کند. زمانی که شــرایط کشــور و جامعــه مطلوب 
کــرد.  برخــورد  می تــوان  مختلــف  به شــکل های  نیســت، 
اغتشــاش،  مســلحانه،  مبــارزه ی  تروریســتی،  رفتارهــای 

بدگویی و انتشار شب نامه ها از این موارد هستند.
کــه خــود طعــم  در ایــن میــان، طنزپــرداز به عنــوان کســی 
مشــکالت را می چشــد و در متــن جامعه قــرار دارد و بــا مردم 
زندگی می کنــد، اما بــرای اینکه به ایــن تنش هــا دامن نزند 

پرداز به عنوان  طنز
کسی که خود 

طعم مشکالت 
را می چشد و در 
متن جامعه قرار 

دارد و با مردم 
زندگی می کند، اما 
برای اینکه به این 
تنش ها دامن نزند 
و باعث ناامیدی 

مردم نشود، شروع 
می کند به طنزآوری 
کردن و مشکالت 
را برای مردم قابل 
تحمل تر می کند. 
پردازی   طنز

ً
اتفاقا

که باعث تشدید 
فشار بر مردم شود، 

پرداز موفقی  طنز
نیست
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و باعــث ناامیــدی مردم نشــود، شــروع می کند بــه طنزآوری 
کــردن و مشــکالت را بــرای مــردم قابــل تحمل تــر می کنــد. 
اتفاقــًا طنزپــردازی کــه باعــث تشــدید فشــار بــر مردم شــود، 
طنزپرداز موفقی نیســت. همین طور طنزپــردازی که می آید 
و عذرخواهــی می کنــد، طنزپــرداز نیســت، چــون مــن طنــز 
می نویســم کــه عذرخواهــی نکنــم؛ یعنی یــک طنزپــرداز در 
ابتدا تــوان خــود را می بینــد و خط قرمزهــا را می ســنجد و آن 
حرفــی را کــه در تــوان خــود می بینــد، می زنــد. طنزپــرداز در 
کشور باید به نحوی نقد کند که کسی احساس توهین نکند 
و همه هم معتقد باشند این آدم نیامده تیشه به ریشه  نظام 
یا سازوکار کلی کشور بزند. این آمده این مشکالت را برطرف 
کند و خــودش هم دارد از ایــن مصیبت ها رنج می بــرد، اما با 

ح مشکل می کند. زبان طنز طر

شما در سال های مختلف و متمادی در شب های شعر 
ماه مبارک رمضان حضور و همچنین با رهبر انقلب نیز 

ارتباط داشته اید. منش و رفتار رهبر انقلب در مقابل 
ادبیات را چگونه مى بینید؟

اینکــه می خواهــم بگویــم تنها یــک خاطــره نیســت، بلکه 
بــرای بنــده یــک الگوســت. مــا شــاعران و نویســنده ها بــه 
یکدیگر کتــاب هدیه می دهیــم. من گاهی اوقات دوســتی 
را می بینم می گوید فالن کتاب مــن را خوانده ای؟ می گویم 
بله، کلی هم لذت بردم. بعد به ذهنم فشــار می آورم بیتی، 
مصرعی یادم بیاید یا یک ســرفصلی از قصــه اش بگویم که 
آن دوســت بــاورش شــود مــن کتابــش را خوانــدم. واقعیت 
این اســت که خیلــی وقت هــا واقعــًا نخوانــده ام. چند وقت 
پیش با گروهــی از دوســتان خدمت آقــا بودیم. تعــدادی از 
دوســتان نویســنده بودند و داشــتند در مورد کتاب هایشان 
صحبــت می کردنــد. یکــی از دوســتان داســتان نویس بالــغ 
بر چهل پنجــاه کتــاب از آثــارش را آورده بود. بــا اینکه بنده 
دوست ایشــان هســتم، شــاید تا به حال ده دوازده کتاب از 
ایشــان بیشــتر نخوانده بودم. آن هم با این وقت آزادی که 
مــن دارم و هیچ مقــام سیاســی یــا اداری دیگری نــدارد. آن 
دوســت بنده، یک یــک کتاب هــا را برمی داشــت تــا معرفی 
ع کتــاب را می گفــت، آقا  کنــد به آقــا. امــا همیــن  کــه موضــو
می گفتنــد بله این کتــاب را خوانــده ام و توضیحاتــی درباره  
محتوای کتاب می دادنــد. هر کتابی را که اســم می برد، آقا 
دلیل می آوردند که خوانده اند. حتی کتابی بود که در ســال 
63، تنها 1200 نسخه از آن منتشر شده بود و خود نویسنده 
هم دیگر آن کتاب را نداشت، اما آقا آن را هم خوانده بودند 
و درباره  آن تحلیل داشــتند. این طور نبود که مثاًل به تعریف 
بگویند اتفاقًا شــما همه  کارهایت خوب است، بلکه تحلیل 

و توضیح داشتند.
یا خیلی از وقت ها که در شب شــعر نشسته ایم، دوستمان 
روی ســن رفته  و شــعر خوانده اســت و بنــده ســرم را تکان 
داده ام، امــا فکــرم جــای دیگــری بــوده اســت. وقتی هم 
شــعرش را خوانــده و پاییــن آمــده اســت، گفتــه ام خیلــی 
حــظ بــردم، خیلــی خــوب بــود. ولــی وقتــی بــه انصافــم 
ع می کنــم، می بینیم حواســم زیاد نبوده اســت. تازه  رجــو

بنــده که زیــاد دغدغــه  جهانــی نــدارم و فکــرم درگیــر این 
اســت در راه بازگشــت به خانــه یادم نــرود نان بخــرم. اما 
رهبر این کشــور با ایــن همه دغدغــه  کشــوری و امنیتی و 
جهانــی، بــا آرامــش در جلســه  شــعر می نشــینند و دربــاره  
اشــعار نیز دیدگاه های کارشناســانه ارائــه می دهند. بنده 
گر ایــن مســائلی کــه ایشــان از آن مطلع هســتند را  شــاید ا
بدانــم، تا دو مــاه اصــاًل نتوانم غذا بخــورم. امــا این برای 
مــن اعجاب انگیــز اســت کــه می بینیــم تک تــک بیت ها 
را ایشــان با تمــام وجود می شــنوند. در جلســه  شــعر اتفاق 
می افتــد لحظه هایــی متوجــه ظرایــف و دقایــق ابیاتــی 
کــه در جلســه خوانــده می شــود، نیســتیم یــا چنــد بیت را 
هم متوجــه نمی شــویم، اما بــا خودمان می گوییــم عیبی 
هــم نــدارد، مثــاًل شــعر ابوالفضــل زرویــی کــه شــعر حافظ 
نیســت، شــعر حافظ را هم گاهی اوقات آدم می خواند دو 
خــط وســطش را نمی فهمــد. اما دیــده ام در این جلســات 
گاهــی اوقــات مثــاًل  شــعر نیمــه ی مــاه مبــارک رمضــان، 
یک جوان شهرســتانی در حــال خواندن شــعری معمولی 
کســی می آیــد  اســت، یک دفعــه پچ پچ هــای می شــود یــا 
خبری به آقا می دهد و می رود، بعد آقا می گوید: ببخشید 
یک بار دیگــر شــما آن بیــت را بخوانید. یعنی پــس از یک 
روز روزه گرفتــن و کار می بینیــد آقــا کامــاًل حواسشــان بــه 

همه  ابیات هست.
یــک خاطره  دیگر بســیار عجیــب هــم اآلن یادم آمــد. این را 
برای نمونه عرض می کنم که بدانید مداهنه نیســت. سال 
85 شــعری را خدمت رهبر انقالب خواندم. شعر بلندی هم 
بود اتفاقًا. شعر کوتاهی نبود که با متوجه نشدن یک بیت، 
خ دهد. در ضمن اواخر جلسه هم بود و همه  اتفاق خاصی ر
خســته بودند. در این شعر بیتی هســت که در زمان سرودن 
آن متوجــه ایــن ایراد شــدم، ولــی چون شــعر روزانــه ای بود 
که در یــک روزنامه ای چاپ می شــد، بــا خودم گفتم کســی 
متوجــه ایــن ظرایــف نمی شــود. آن نکته ایــن بــود که »ی 
نکره« را نمی توان با »ی نسبت« یا »ی مصدری« هم قافیه 
کرد. ایــن نکتــه را خیلــی از دوســتان شــاعر هــم نمی دانند. 
شــاید حدود نود درصد ایــن قاعــده را ندانند. حــاال من تازه 
با افتخار می گویم که ایــن نکته را می دانم ولــی در آن مورد 
خــاص چــون کار روزانــه بــود و فرصــت زیــاد نبــود، متــه به 
خشــخاش نگذاشــتم و از آن عبور کردم. پس از انتشــار هم 
به دلیل برهم نخوردن اجزای شــعر، از اصالح آن صرف نظر 
کردم. شــعر درباره  انتخاب یک مدیر جدید بود و در آن بیت 
چنین گفته بودم: »انتخاب شما ربوبی بود/ چقدر انتخاب 
خوبی بود«. خــوب اینجا ایــراد قافیــه دارد. »ربوبی« یعنی 
ع دیگر باید »خوبی« باشد، یعنی خوب  ربانی، پس آن مصر
بودن. دقیقًا وقتی من این بیت را خواندم، تند هم داشــتم 
می خواندم، آقا متوجه شدند و گفتند خوبی بود؟ گفتم بله 
گر مکث می کردم  و سریع ادامه دادم که آبرویم نرود، چون ا
ایشــان مجبــور بودنــد توضیــح دهنــد آن »ی« با ایــن »ی« 
فــرق دارد. خیلی از بچه هایــی که آنجا بودنــد حتی متوجه 
ایــن اشــاره ای که ایشــان کــرد و بله ای کــه من گفتــم برای 

حفظ آبرو نشدند.    

طنز، بیان 
دلخواه ها نیست. 

یک وقت 
من سر سفره 

نشستم، غذاهای 
خوشمزه ای 

همسرم برایم 
فراهم کرده، تنم 

سالم است، 
بچه ام می خندد 
یون هم  یز و تلو
برنامه ی خوبی 

دارد. در این 
آرامش چه جایی 
برای طنز هست؟ 
از چه می خواهید 

انتقاد کنید؟ اما 
یک وقت هست 

که شما وارد 
ید،  خانه می شو
می بینید غذای 
ید،  مناسبی ندار

بچه ها خانه را 
کن فیکون کرده اند، 
هوا بیش ازحد گرم 

است و خودتان 
هم کلی انتقاد 

نسبت به همه  این 
ید.  شرایط دار

طنز اینجا شکل 
می گیرد
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جز با شعرهایت می شــناختمت! این زیارت عاشــورا هدیه من 
به تو به خاطر کتاب »مــاه به روایــت آه«. آمدم برگــردم خانه، 
یــادم افتاد کــه ســوره واقعه را هــم باید بــرای خــودم بخوانم. 
بعد از واقعه گفتم شــب اول قبر اســت و این بنده خدا دستش 
از دنیا کوتــاه اســت، من هم کــه عجله ای نــدارم، یک ســوره 
یاســین هم برایــش می خوانم. ســوره یاســین را شــروع کردم. 
آقای جوانی وارد کهف شــد، اجازه خواســت که زیارت عاشورا 
بخواند. ده پانزده نفــری که در کهف نشســته بودند رخصت 

دادند.
ْقَصی 

َ
شروع کرد. من سرگرم یاسینم بودم. ســرگرِم ]َوَجاَء ِمْن أ

ِبُعــوا اْلُمْرَســِلیَن[ که آقای  اْلَمِدیَنــِة َرُجٌل َیْســَعی َقاَل َیــا َقــْوِم اّتَ
جوان بعد از صلوات و دعای امام زمان شعر روضه اش را شروع 
کرد. معلوم بود شــعر را از قبل نخوانــده و تازه بار اول اســت که 
می خواند، پر از غلط های وزنی و خوانش های اشــتباه، پیش 
گر گذاشــت حواســم به ســوره یاســین جمع  خودم گفتم حاال ا
بماند. صدایــش را باال برد و بعــد از تحریر کوتاهــی این بیت را 

خواند:
حدیث حسن تو را نور می برد بر دوش

شکوه نام تو را حور می برد بر دست
پیش خودم گفتم عجب بیتی! انگار که به اوج رســیده باشد 

ادامه داد:
چنین به آب زدن، امتحان غیرت بود

و گرنه بود شما را به آب کوثر دست
مو بر تنم ســیخ شــد. این که قصیده  آقای زرویی اســت! ســرم 
را بلند کردم، همــه  ده پانزده نفر زار زار گریــه می کردند. طاقت 
نیاوردم، البالی گریه ها بلند گفتم امشــب شــب اول قبر شاعر 
کت شــدند و مبهوت،  این ابیات اســت. یــک لحظه همه ســا
گریه ام گرفته بــود، گفتم نیت کنید ثــواب این گریه هــا و این 
روضه بــه ایشــان برســد. همــه گریــه می کردنــد. آقــای جوان 
روضه عباس را خوانــد و همه گریه کردیم. بیــت به بیت گریز 

می زد به کربال.
حکایت تو به ام البنین که خواهد گفت؟

وزین حدیث، چه حالی دهد به مادر دست؟
بعد از تمام شدن روضه یک نفر دوباره از همه خواست تا برای 
ایشان فاتحه ای بفرستند. من آقای زرویی را ندیده بودم، جز 
با شعرهایشان ایشــان را نمی شــناختم، اما در کهف الشهدا به 
چشــم دیدم که میهمان سفره ساقی کربال هســتند. به ایشان 
حســودی ام شــد که با یک قصیــده این طــور دهان بــه دهان 
می چرخند و چشم به چشم اشــک هدیه می گیرند از عاشقان 

جناِب ساقی. خوش به حالت آقای زرویی!    

حدیث حسن تو را 
نور می برد بر دوش

درباره قصیده »دست« اثر ابوالفضل زرویی

یـاد  زنـده  درگذشـت  پـی  در  یادداشـتی  کشـورمان  شـاعران  از  برزگـر  محمـد 
ابوالفضـل زرویـی نوشـته اسـت کـه در آن روایتـی را از زمزمـه قصیـده »دسـت« 

بازگـو می کنـد.   الشـهدا  کهـف  زرویـی نصرآبـاد در  ابوالفضـل 

ابتدای شــب بود که اســتوری حامد محقق را دیدم، نوشــته بود برای آقــای زرویی نصرآباد نماز 
لیله الدفن بخوانید، اســم پدرشان را ســوال کردم تا برایشــان نماز را بخوانم. آخر شــب یادم آمد 
به همان استوری و نماز را خواندم. ساعت از دوازده گذشته بود که از خانه بیرون زدم و به کهف 
الشــهدا آمدم. یادم آمد به بابا که شــب فوت بابابزرگ بعد از نماز لیله الدفن سر قبر برایش زیارت 
عاشورا خوانده بود و فردایش کســی از اهل محل خواب دیده بود که از قبر بابابزرگ دسته دسته 
نور باال می آید و وقتی دلیل را پرسیده بود گفته بودند به خاطر زیارت عاشورایی است که پسرش 

برایش خوانده است. به کهف که رسیدم به نیابت از آقای زرویی زیارت عاشورا خواندم. 
وقتی کتاب دعا را در قفسه می گذاشتم توی دلم گفتم آقای زرویی! من که نه دیده بودمت و نه 

محمد برزگر
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ســال ها از بیمــاری دیابــت و نارســایی قلــب رنــج می بــرد و 
رنج بیمــاری در ســال های اخیــر گریبانگیر وی شــده بود. او 
در 15اردیبهشــت 48 در تهران چشــم بــه جهان گشــود و در 
ســال های اخیر احمدآبــاد مســتوفی را بــرای زندگــی برگزید. 
کارشناســی ارشــد در رشــته زبــان و  زرویــی، دارای مــدرک 
ادبیــات فارســی بــود و پــای بعضــی از نوشــته های خــود در 

روزنامه همشهری از اثر انگشت استفاده می کرد. 
او از ســال 68 فعالیــت مطبوعاتــی و فرهنگــی خــود را آغــاز 
کــرد و در همــکاری بــا نشــریات مختلــف بــه ویــژه گل آقــا، از 
شــهرت هایی چــون مالنصرالدیــن، چغندر میــرزا، ننــه قمر، 
کلثوم ننــه، آمیز ممتقی، میــرزا یحیی و عبدل اســتفاده کرد. 
زرویی مدتــی ســردبیری ماهنامه  گل آقــا را برعهده داشــت و 

پایه گذار و مدیر دفتر طنز حوزه  هنری هم بود.
»تذکره المقامات«، »افسانه های امروزی«، »وقایع نامه  طنز 
ایــران« )کار مشــترک بــا فریبــا فرشــادمهر(، »بامعرفت هــای 
گویــا(، »رفوزه هــا« )مجموعــه شــعر طنــز(،  عالــم« )کتــاب 
»حدیث قند« )مجموعــه  مقاله  درباره  طنــز( و مجموعه  طنز 
»غالغه بــه خونــه ش نرســید« از جملــه آثــار این پژوهشــگر و 

شاعر هستند. 
همچنیــن وی عــالوه بــر کتــاب و نویســندگی، فعالیت های 
اجرایی نیز در حــوزه طنز انجام داده اســت کــه از میان آن ها 
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: معــاون ســردبیر و عضو 
هیــات تحریریــه هفته نامــه گل آقــا از بــدو انتشــار)1369(، 
 ســردبیر ماهنامــه گل آقــا از بــدو انتشــار بــه مــدت یک ســال
)۷1-13۷0(، دبیــر اجرایی ســالنامه گل آقــا)13۷3-۷6(، 
دبیر ســرویس طنز روزنامه همشــهری از بدو انتشــار به مدت 
یــک ســال)۷2-13۷1(، پایه گــذار و مدیــر دفتــر طنــز حــوزه 
هنــری )13۷8 تــا1383(، همــکاری بــا ســازمان فرهنگــی 
)از ســال 1380(، تدریــس در  تهــران  و هنــری شــهرداری 

دانشگاه آزاد اسالمی )از سال 1385(. 

که عبید و دهخدا  قلمی 
در دست داشتند

آن هـا کـه هنوز درخانه هایشـان آرشـیوی از مجله »گل آقـا« دارند یـا در روزگار دور، 
انتشـار آن را پیگیـری می کردنـد و مخاطـب جـدی ایـن نشـریه طنـز بودند خیلی 
خـوب بـه خاطـرش می آورند. همین که از »مالنصرالدین« حرف بزنیم انگار یک 
نـام اسـت کـه در ذهـن مخاطـب زنـده می شـود. »ابوالفضـل زرویی نصرآبـاد« هـر چنـد کـه 
القـاب بسـیار دیگـری در مطبوعـات ایران داشـت، القابـی چون »چغندر میـرزا«، »ننه قمر«، 
»کلثـوم ننـه«، »آمیـز ممتقـی«، »میـرزا یحیـی« و... امـا بیـش از همـه بـا لقـب مـال نصرالدین 
شـناخته و به یاد آورده می شـد و حاال این مالنصرالدین دوسـت داشـتنی مطبوعات ایران 

در ۴9 سـالگی رخ در نقاب خاک کشـیده اسـت.  

»ابوالفضــل زرویی نصرآبــاد« طنزپرداز، پژوهشــگر و شــاعر اســت و شــاید تنها کســی اســت که 
مرحوم کیومــرث صابری فومنــی )گل آقا( درباره اش این گونه به صراحت ســخن گفته اســت: 
»... قلمی که عبید و دهخدا در دست داشــتند، االن بی صاحب نیست... یکی از مشهورترین 
طنزنویســان امروز ماـ  مالنصرالدیــنـ  )ابوالفضل زرویی نصرآباد( اســت« و باید اهــل طنز و قلم 

باشید تا بدانید این توصیف کیومرث صابری چقدر ارزشمند و با اهمیت است.
این پاســخی بود که مرحوم صابری فومنی در پاســخ به ســوال ابرار که چشــم امیدتــان در طنز 
به چه کســی اســت این گونه گفته بود که چشــم امیدش شــاید تنها به زرویی نصرآباد اســت. 
بعدها نیــز علی موســوی گرمــارودی نیــز در طلیعــه تابســتان 1389 ابوالفضــل زرویــی را عبید 

کانی طنز معاصر نامیده بود.  زا
زرویی نصرآباد در حالی در شــامگاه 10 آذر 9۷ درگذشــت که این شــاعر، طنزپرداز و پژوهشــگر، 

مریم قربانی فر
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وی برنده لوح افتخار و ســرو بلورین نخســتین جشنواره شعر 
فجر به عنوان برترین شاعر طنزسرای پس از انقالب اسالمی 
)ایــن ســرو بلوریــن در مراســم ســالگرد در گذشــت کیومــرث 
صابــری فومنی )گل آقــا( به نشــان قدردانی تقدیم مــزار این 
بزرگمرد شــد(، دریافــت لوح تقدیــر و ســرو بلورین از ســومین 
جشــنواره شــعر فجر )ســی امین ســالگرد پیروزی انقالب( در 

رشته شعر طنز را در کارنامه خود داشت. 
از مشــهورترین مشــخصات ظاهــری ایــن طنزپــرداز شــهیر، 
سیبیل های مشهوری بود که توجه بسیاری را به خود جلب 
می کــرد. ابوالفضــل خــان زرویــی یــک ســیبیل معروفــی هم 
دارد کــه خیلی هــا او را به واســطه این ســیبیل می شناســند و 
زمانــی آن را باالخــره زد، او یک بار در توصیف ســیبیل هایش 
گفتــه بــود کــه دوســتان هــر کــدام بــرای خــود ظاهــر خاصی 
کنــد.  کاری  درســت می کردنــد و او نیــز می خواســت چنیــن 
توصیــف زرویــی از ســیبیل ها و ماجراهایــش چنین بــود: »ما 
یک روز عصــر به همــراه برخــی دوســتان مانند همیــن آقای 
رفیع، ســید عباس ســجادی، علی میرفتاح و گروهی دیگر از 
نویسندگان و هنرمندان دور هم جمع شــده بودیم... بحث 
این بود کــه معمــواًل جماعت اهل هنــر هر کدام یــک قیافه و 
چهــره ای خــاص بــرای خودشــان درســت می کننــد و بــه آن 
مشــهور می شــوند مثاًل یکی زیر ابرو برمی دارد، یکی پشت مو 
می گــذارد، یکی کاله خاص ســرش مــی رود، یکــی دیگر فقط 
با یک مــدل خودکار و قلــم و رنــگ می نویســد و... من گفتم 
این کار را نمی پســندم و قبول ندارم، چون فکر می کنم کسی 
که فقط یک جــور خودکار اســتفاده می کند یا یک جــور قیافه 
برای خودش درســت می کند در واقع دارد خــودش را از دیگر 

تجربه ها محروم می کند.
بعد برخی دوســتان گیر دادند به ســیبیل من که اصاًل خود تو 
هم این سیبیل را برای همین گذاشــته ای در حالی که من از 
10، 12 سالگی که پشت لبم ســبز شد این سیبیل را داشته ام، 
امــا بــرای اینکــه ثابــت کنــم ایــن ســیبیل ها هیــچ ربطــی به 
تعصب و تیپ ســازی و گرایــش دینی و... نــدارد رفتم و همه 
آن را زدم و بعد هم دوســتان یک نهضتی بــه راه انداختند به 
نام نهضت احیای سیبیل که شروع کردند سرودن، از جمله 

علیرضا قزوه گفت: 
در خبر خواندم »بوفضل زرویی« زده است

آن سبیلی که نشانی ز فراوانی بود
کاش آن تیغ به جای دگرش  می خوردی

که تراشیدن آن از سر نادانی بود
آن سبیل توـ  ابوالفضل!ـ  سبیل تو نبود
غیرت دولت ساسانی و سامانی بود...

ابوالفضــل زرویــی نصرآبــاد کــه ســال ها از بیمــاری دیابــت و 
نارســایی کلیه و ریه رنج می برد، بارها در بیمارستان بستری 
و جراحــی شــده بــود. او فروردیــن ســال 1392 پس از ســکته 
قلبــی، بــار دیگــر در بیمارســتان بســتری شــد و تحــت عمــل 
جراحی قلب قرار گرفت. »محمد زرویی«، برادر وی گفته که 
پیکر برادرش را در خانه شــخصی او، پشــت میز کارش یافته 
اســت. به گفته برادر این شــاعر، مرگ او ظاهرا بــر اثر عارضه 

قلبی مزمن بوده است.

      ضدپیام های تسلیت
از مســئوالن در  از خبــر درگذشــت زرویــی بســیاری  پــس 
پیامــی، درگذشــت او را تســلیت گفتنــد امــا ســاعتی بعــد از 
ایــن پیام ها بــود که ســید مهــدی شــجاعی، نویســنده و از 
دوســتان نزدیــک زرویــی در متنی سرگشــاده بــه پیام های 
کنــش نشــان  کــه احتمــااًل صــادر خواهنــد شــد وا تســلیتی 
داد. در بخشــی از متــن ســید مهدی شــجاعی آمده اســت: 
»خبر درگذشــت بــرادرم ابوالفضــل زرویی نصرآبــاد، خبری 
ک و تکان دهنــده بــود، مــردم ایران بــه خصوص  دهشــتنا
اصحــاب فرهنــگ و ادب و هنــر و باالخــص اهالــی خطــه 
طنز شــخصیتی شــریف، وارســته، فاضــل، آزاده، مهربان، 
جوانمــرد، اهــل درد و ادیب و هنرمنــد را از دســت دادند که 
داغ فقدانــش تــا ابــد بــر دل هــا خواهد مانــد. وســعت جای 
خالــی اش چنان بی کــران و نامحدود اســت که هیــچ چیز و 
هیــچ کــس آن را پــر نمی کنــد. ابوالفضــل زرویــی نصرآباد، 
نــه تنهــا شــخصیتی بی بدیــل در ادبیــات طنــز معاصــر بود 
گــر چه مرگ  کــه در تاریخ طنــز ایران مثــل و نظیر نداشــت. ا
حق اســت و سرنوشــت محتــوم و مختوم همــه ما، امــا داغ 
گهانی این بزرگمرد عرصه ادب، بر  ســنگین تری که ســفر نا
دل ما گذاشــت، مرگ مظلومانه و غریبانــه اش بود. رحلت 
غریبانــه ابوالفضل زرویــی، نشــان داد که عرصــه فرهنگ 
و ادب و هنر در کشــور مــا بی صاحب ترین اســت و هیچ قوه 
تمییز و تشــخیص کــه لعــل و گوهــر را از حذف باز شناســد و 
قــدر بدانــد در هیــچ ســطحی از مدیــران و مســئوالن وجــود 

ندارد«.
شــجاعی در ادامه متن و با انتقاد از مسئوالن فرهنگی کشور 
می نویســد: »رحلت غریبانه ابوالفضل زرویی نشان داد که 
در کشــور ما هیچ مقام مســئولی دلش بــرای فرهنگ و ادب 
نمی تپد و سیاست گذاران و مدیران کالن در عرصه فرهنگ 
و هنر از کمترین دغدغه ای بــرای اهالی این خطه برخوردار 
نیســتند. در رحلــت مظلومانــه ایــن شــخصیت بی بدیــل 
عرصه ادب، همه مدیران و مسئوالن عالی و دانی مسئولند 
و باید در هر دو جهان پاسخگوی بی توجهی و سهل انگاری 
و بی رحمــی خــود باشــند. در ایــن واقعــه مولمــه و مصیبت 
جانســوز هیچ کــدام حــق ندارنــد ابــراز تأثــر و تاســف کنند و 
پیام تســلیت بدهنــد و برای خود کســب آبرو کنند. کســانی 
کــه از وضعیت و شــرایط این عزیز خبــر داشــتند و هیچ کدام 
هیچ قدمی برنداشــتند. همان بهتــر که ما را با غــم خود رها 
کنند و بــه کار و بار خــود بپردازنــد. این مصیبت طاقت ســوز 
را بــه یکایــک عزیــزان ادیــب و طنزپــرداز تســلیت عــرض 
می کنــم و برایشــان از خداوند صبــر و ســالمتی می طلبم. به 
خصوص عزیزانی کــه ابوالفضــل را از نزدیک می شــناختند 
کــدام  کــه نمی داننــد در  و بــا او رفاقــت داشــتند. عزیزانــی 
مصیبت بگرینــد، مصیبــت از دســت دادن رفیقی شــفیق و 
با معرفــت، مصیبت فقدان ادیب و طنزپــردازی بی بدیل یا 
مصیبت بی پناهی اصحاب فرهنگ و هنر. خداوند متعال، 
ابوالفضــل زرویــی را بــا موالیانــش بــه خصــوص حضــرت 
ابوالفضل قمر بنی هاشــم محشــور بفرماید و غریق رحمت و 

غفران بی انتهایش گرداند«.    

یی  ابوالفضل زرو
نصرآباد، نه تنها 

شخصیتی بی بدیل 
در ادبیات طنز 
معاصر بود که 
یخ طنز  در تار

ایران مثل و نظیر 
نداشت. اگر چه 

مرگ حق است و 
سرنوشت محتوم 
و مختوم همه ما، 

اما داغ سنگین تری 
که سفر ناگهانی 

این بزرگمرد 
عرصه ادب، بر 

دل ما گذاشت، 
مرگ مظلومانه 
یبانه اش  و غر

بود. رحلت 
یبانه ابوالفضل  غر

یی، نشان  زرو
داد که عرصه 

فرهنگ و ادب و 
هنر در کشور ما 

بی صاحب ترین 
است و هیچ قوه 

تمییز و تشخیص 
که لعل و گوهر را از 

حذف باز شناسد و 
قدر بداند در هیچ 
سطحی از مدیران 
و مسئوالن وجود 

ندارد«
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مادر 
روح خانواده است

نگاهی به خانواده و مناسبات خانوادگی 
در دیوان پروین اعتصامی

دکتر مریم السادات اسعدی فیروزآبادی

با آن مواجهیم، به نوعی می توان انعــکاس آن را در ادبیات 
بازیابی کــرد. ادبیات بــا جامعه ارتباطــی انکار ناپذیــر دارد و 
نقــد اجتماعی، ارتبــاط ادبیــات بــا جامعــه و تأثیــر جامعه بر 
ادبیات، همچنین تأثیر ادبیات بر جامعه را بررسی می کند. 

جامعه شناســی ادبیات که یکــی از نورس ترین شــاخه های 
اجتماعــی  تاریــخ  تــالش می کنــد  اســت،  جامعــه شناســی 
کنــد. ایــن علــم، جامعــه  را از خــالل آثــار ادبــی بازنویســی 
شناســی مفاهیمی چون اقتــدار خانوادگی، قدرت سیاســی، 
ارزش هــای اخالقــی، آرمــان خواهــی و... اســت و جامعــه 
شناسی شــخصیت هایی چون زن و مرد، پدر و مادر، جوان، 
را نیز در بر می گیرد. یکی از آثار ادبی معاصــر که از حیث وفور 
اجتماعیــات، بســیار حایــز اهمیــت و قابــل تأمــل و بررســـی 
اســت، دیوان اشــعار پروین اعتصامی است. شــاعری که با 
گون، تالش  ح مسائل و مشکالت جامعه به اشــکال گونا طر
نمــود در اصالح اجتمــاع عصر خویش ســهم خــود را ادا کند. 
یوســفی، دربــاره ســروده های او می نویســد: »شــعر پرویــن 
از لحــاظ فکــر و معنــی بســیار پختــه و متیــن اســت، گویــی 
اندیشــه گری توانــا حاصــل تأمــل و تفکــرات خــود را دربــاره 
گــون زندگــی و نــکات اخالقــی و  گونا انســان و جنبه هــای 

اجتماعی به قلم آورده است.«
پرویــن اعتصامــی در دیــوان خــود در کنــار مســائل مختلف 

پرویـن اعتصامـی در دیـوان اشـعار خـود، بارهـا از خانـواده و اعضـای تشـکیل 
دهنـده آن و مناسـبات بیـن آن هـا بـه انحـای گوناگـون سـخن گفتـه اسـت. ایـن 
بانـوی شـاعر،گاه از جایـگاه زن در مقـام همسـر سـخن می گویـد و گاه نقـش زن 
را در مقـام مـادر تبییـن می کنـد، زمانـی مـرد را در جایـگاه همسـر و زمانـی دیگـر او را در مقـام 
پـدر بـه تصویـر می کشـد. فرزنـدان و ارتباطـات آن ها با والدین نیـز، از نظـر او دور نمانده اند. 
او در سـخن گفتن از خانواده و بیان تعامالت میان اعضا، از شـیوه های گوناگونی اسـتفاده 
می کنـد. تشـبیه، تمثیـل و حکایـت پـردازی، از شـگردهای اوسـت کـه در آن هـا اطفـال یتیـم، 
حیوانات به ویژه طیور و صاحبان مشاغل، به طرق مختلف، ایفای نقش می کنند. اگرچه 
بسـیاری از پژوهشـگران، دربـاره شـخصیت زن در شـعر و ادب فارسـی سـخن گفته انـد امـا 
تحقیـق دربـاره مناسـبات خانوادگـی از خـالل متـون ادبـی، کمتـر صـورت گرفتـه اسـت و تتبع 
در ایـن زمینـه، مـا را در شـناخت هرچـه بیشـتر و بهتـر شـخصیت، اعتقـادات و اندیشــه های 
شـاعر یـاری می رسـاند. مطلـب زیـر خالصـه ای از یک تحقیـق دانشـگاهی درباره خانـواده 
و مناسـبات خانوادگـی در دیـوان پرویـن اعتصامـی اسـت کـه به مناسـبت روز خانـواده آن را 

می خوانیـم.  

آثار ادبی بــه جا مانده از شــاعران و نویســندگان مــا، گنجینه های ارزشــمندی هســتند که به 
ســبب ارتباطشــان با فرهنــگ، سیاســت، تاریــخ، روابــط و مســائل اجتماعــی و... می توانند 
عالوه بــر جنبه های ادبــی، از جنبه هــای دیگر نیز مــورد توجه و بررســی قرار گیرنــد. این همه 
بدان ســبب اســت که ادبیات ما آیینه زندگی ماســت و هر آن چــه در گذر عمــر و زندگی روزمره 
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کوچکتریــن نهــاد اجتماعــی  کــه  اجتماعــی از »خانــواده« 
اســت، غافــل نبــوده و بســیاری از اشــعار او، حــول محــور 
بــا  آشـــنایی  اســت.  خانوادگــی  مناســبات  و  خانــواده 
دیدگاه هــای ایــن شــاعر در ایــن خصــوص، بــه عنــوان یک 
بانــوی فرهیختــه، بــرای بســیاری از افــراد جالــب و جــذاب 
است و در شناخت شخصـــیت این شــاعر ما را یاری می کند، 
گرچه  حــال آن که پیرامــون آن پژوهشــی صــورت نگرفتــه، ا
دربــاره شــخصیت» زن« بــه تنهایــی در متــون ادبــی بســیار 

سخن رفته است. 
پروین اعتصامی، این بزرگ زن شاعر معاصر، در جای جای 
اشــعار خــود، دربــاره خانــواده و مســائل پیرامون آن ســخن 
ح دیدگاه های خود، از یک طرف تحت  گفته است. او در طر
تأثیر حس زنانگی خــود و از طرف دیگــر تأثیرپذیر از فرهنگ 
عصــر خویــش اســت و از جهتــی نیــز بــه آن انتقــاد می کنــد. 
بررســی دیوان اشــعار او از این جهت، کاری ارزشــمند اســت 
و در روشن شــدن زوایای شــخصیت و اندیشـــه های او مؤثر 

است.
بــا  دختــر یوســف اعتصامــی، خــود، در زندگــی زناشــویی 
شکست مواجه شده و مدت زندگی مشترك او بیش از هفتاد 
کامــی را عدم تناســب و  و پنــج روز نبوده اســت. دلیــل این نا
همگونی بین او و همســرش دانسته اند. شــاعر در سه بیت، 
ع بررسی ها  به این زندگی ناموفق خود اشاره می کند. مجمو
نشــان  اعتصامــی  پرویــن  دیــوان  در  خانــواده  پیرامــون 
می دهــد، از میــان اعضــای خانــواده، »زن« نقــش مؤّثرتــر و 
پررنگ تــری در خانــواده و مناســبات خانوادگــی دارد. او بــه 
طور مطلق، از جایگاه مهمی در غنای کارکرد روانی خانواده 
برخوردار اســت و خانه بی حضور او، روح و نشــاط نــدارد. در 
نقش همسر، او تقریبًا همردیف مرد است، با این تفاوت که 
مــرد می تواند یــاری او را برای خود ســرمایه ای قلمــداد کند؛ 
امــا زن از این جهــت به مــرد متکی نیســت و در مقابــل، مهر 

فرزندان را سرمایه خود می داند. 

      مادر، معلم زندگى
از نــگاه پرویــن، زن در نقــش مــادر، از جایگاهــی بــس واال و 
تأثیرگــذار برخــوردار اســت، در حالــی کــه مــرد در مقــام پــدر، 
نقـــش کمرنگــی در دیــوان پرویــن اعتصامــی دارد و بیشــتر 
ح اســت و حتــی برخــی  بــه عنــوان نــان آور خانــواده مطــر
مســئولیت ها در زندگــی را کــه بــه نظــر می رســد مربــوط بــه 
اوســت، مــادر بــر عهــده می گیــرد. مــادر در دیــوان پرویــن 
اعتصامــی، از جایگاهــی بــس رفیــع برخــوردار اســت. ایــن 
بانوی شــاعر معتقد اســت افرادی کــه در دنیا صاحــب نام و 
بزرگ گشــته اند، همه در کودکــی مادرانی بزرگ داشــته اند و 
گردی می کنند  همه انســان ها در کودکــی در مکتب مادر شــا
و الفبای زندگــی، اخالق و انســانیت را نــزد مــادر می آموزند، 
ســپس با توجه بــه تعلیماتــی کــه دیده انــد و آموزه هایی که 

گرفته اند در اجتماع عرض اندام می کنند. فرا
گر فالطن و سقراط بوده اند بزرگ ا

بزرگ بوده پرستار خردی ایشان
به گاهواره مادر، به کودکی بس خفت

سپس به مکتب حکمت حکیم شد لقمان
چه پهلوان و چه سالک، چه زاهد و چه فقیه

گرد این دبیرستان شدند یکسره شا
همیشه دختر امروز مادر فرداست 

ز مادر است میسر بزرگی پسران
مــادران در دیــوان پرویــن اعتصامــی، چــه در شــخصیت 
کثــرًا فرزندان خــود را در  انســانی و چه در قالــب حیوانــات، ا
گــون مشــفقانه نصیحت می کننــد و لــزوم رعایت  امــور گونا
هر آن چــه را که  فکــر می کننــد در زندگی به کارشــان می آید، 
گوشــزد می نمایند. در قطعه مــادر، کودك خردســالش را که 
به ســبب فرورفتن خــار در پایــش از حرکت فرومانــده، گریه 
می کند، به مقاومت و صبوری در مقابل حوادث و مشکالت 
فرا می خواند؛ در حالی که این رهنمود، بیشــتر پدرانه است 

و فرزند باید آن را از جانب پدر دریافت کند.
خلید خار درشتی به پای طفلی خرد

به هم بر آمد و از پویه بازماند و گریست
بگفت مادرش این رنج اولین قدم است

ز خار حادثه، تیه وجود خالی نیست
پرویــن  دیــوان  در  مــادر  ویژگــی  بارزتریــن  مــادری،  مهــر 
گــون، گاه از زبان طفل  اعتصامی اســت که به انحــای گونا
یتیــم، گاه از زبــان حیوانــات بــه ویــژه طیــور و گاه در قالــب 
ماجراهــای تاریخــی و شــخصیت های واقعــی به آن اشــاره 
می شود. گرچه رشــد عقالنی و عاطفی کودك در گرو محبت 
والدین اســت و پدر و مادر در برآورده کــردن نیازهای کودك 
از این حیــث می توانند هــردو مؤثر باشــند اما مادر به ســبب 
ویژگی هــای خاصی که نظــام آفرینــش در او تعبیــه نموده، 
کــودك بیشــتر از ایــن  کانــون محبــت قلمــداد می گــردد و 

آبشخور خود را سیراب می سازد.
حدیث مهر کجا خواند طفل بی مادر؟

نظام و امن کجا یافت ملک بی سلطان؟

      تحکیم خانواده
زن و شــوهر در نظر شــاعر، هر دو به طور مســاوی در تحکیم 
خانــواده و حفــظ آن از آســیب ها نقــش دارند و هیــچ یک در 
این امر بر دیگری برتری ندارد. فرزندان که بیشــتر به شکل 
کودکان در دیــوان پروین اعتصامی از آن ها ســخن می رود، 
اغلب در نقش طفــالن یتیمی که از درد بی مادری شــکایت 
می کننــد، ظاهر می شــوند و یــا موجوداتــی ضعیــف و ناتوان 
که مادر پّله پّله، الفبای زندگی را به آن هــا می آموزد و آنان را 

برای ورود به اجتماع آماده می کند. 
گــر چه خــود، زندگی زناشــویی موفقی نداشــته؛  اعتصامی ا
امــا بــرای موفقیــت در آن، رهنمودهایــی دارد کــه از جملــه 
آن، توصیــه بــه همســان همســری در قالــب یــک تمثیــل 
حیوانــی اســت. او در ارتقا دادن بــه مقام زن، دیــدی آرمان 
کشــیدن شــخصیت مادرانــه  گرایانــه دارد و در بــه تصویــر 
گر چــه خود در  زن، تحــت تأثیر حــس فطری مادری اســت ا
زندگی شخصی، آن را تجربه نکرده اســت. نگاه او به فرزند 
و کودك، نگاه امروزی نیسـت و او در این خصوص، نه تنها 

تحت تأثیر فرهنگ عصر خود؛ بلکه عقب تر از آن است.    

مهر مادری
یژگی  ین و  بارزتر

مادر در دیوان 
ین اعتصامی  پرو

است که به 
انحای گوناگون، 
گاه از زبان طفل 
یتیم، گاه از زبان 
یژه  حیوانات به و

طیور و گاه در قالب 
یخی  ماجراهای تار

و شخصیت های 
واقعی به آن اشاره 

می شود. گرچه 
رشد عقالنی و 

عاطفی کودك در 
گرو محبت والدین 
است و پدر و مادر 

در برآورده کردن 
نیازهای کودك از 

این حیث می توانند 
هردو مؤثر باشند 

اما مادر به سبب 
یژگی های خاصی  و

ینش  که نظام آفر
در او تعبیه نموده، 

کانون محبت 
قلمداد می گردد و 

کودك بیشتر از این 
آبشخور خود را 
سیراب می سازد



فرهنگ و هنرفرهنگ و هنر

دی    1۳۹۷  |     مشاره         70۳۹

ک بــرای فــرار از مرگ دیده شــده  پناهــگاه محیطی وحشــتنا
امــا در فیلــم بمب پناهــگاه جایی اســت برای بیشــتر عاشــق 
شــدن. اساســًا بــا فیلمــی طــرف هســتیم کــه در اوج جنگ و 
بمباران از عشــق می گوید آن هم دو عشق، در وهله اول زوج 
ج هســتند کــه در یک خانــه زندگی می کننــد اما به  میترا و ایر
دلیــل قهــر بودنشــان دچــار ضعــف عاطفی شــده اند کــه این 
ســردِی رابطه در خانه آن ها مــوج می زند. از بمبــی که اوایل 
فیلــم خانه آن هــا را ویــران می کنــد می شــود این را احســاس 
کرد، امــا در فیلم بمب بــه طور مــوازی یک عشــق نوجوانانه 
هــم اتفــاق می افتــد، در همان شــب های موشــک بــاران که 
همه به پناهگاه می روند ســعید عاشق ســمانه می شود. یک 
عشقی که در سن و سال سعید مرسوم اســت اما راهی نیست 
که بشــود ایــن عشــق را ابــراز کــرد. فیلم بمــب یک عاشــقانه 
بــه شــدت قصــد دارد یــک عاشــقانه ســالم بــا رعایــت قواعد 

ساختاری مناسب باشد.
 در دومیــن اثر پیمــان معادی عشــق به پیشــبرد قصه کمک 
می کنــد و اساســًا ایــن نیــاز در روابط اســت کــه قصه را شــکل 
می دهد صدای موشــک بــاران و تخریــب خانه ها بخشــی از 
شــکل گیری فیلم اســت امــا قواعــد ســاختاری و نشــانه های 
فیلــِم بمــب، بــر اســاِس عشــق و احســاس شــکل گرفتــه. در 
ج و میترا   زمانــی کــه همــه در تــب و تــاب جنــگ هســتند ایــر
اتاق هایشــان را جــدا کردنــد و صــدای آواز شــهرام ناظــری یا 
فرهاد مهــراد فضــای این خانه را ســرد کرده اســت. از ســوی 
دیگر دختر و پسر نوجوان البته ناخواسته به ارتباط احساسی 
ج را  ج و میترا کمــک می کننــد. نامه ســعید از یک ســو ایر ایــر
گرد میترا از سوی دیگر باعث می شود که  منقلب می کند و شا
ج عذرخواهی کند، ســکوت های میترا  او کوتــاه بیاید و از ایــر
ج ریتم فیلــم را بــه هیچ وجــه ُکند نکــرده اســت، اتفاقًا  و ایــر
توانسته تا حدودی به درونیاِت دو شخصیت اصلی نزدیک 

شویم.
 فیلم بمــب در مــوازات مضمون جنگــی اش در کنــار جمالت 

قلب های عاشق 
در دل جنگ

درباره بمبی که ویران نمی کند

»بمـب، یـک عاشـقانه« دومیـن فیلم پیمان معـادی یک اثـر امیدوارکننده اسـت، 
معـادی بعـد از هفـت سـال فیلـم بمـب را نوشـته و کارگردانـی کـرده، فیلمـی کـه بـا 
اسـتانداردهای ملودراماتیک نوشـته شـده و معادی توانسته به این فیلم شکل 

بدهـد.  

 در نگاِه اول شاید فیلم بمب از نظر مضمونی فیلم تلخی محســوب شود چرا که فیلم روایتی از 
دهه شصت و جنگ ایران و عراق است، اما معادی توانســته با حفظ مضموِن اصلی رگه های 
یک فیلم عاشقانه را در دل جنگ به تصویر بکشــد، با این که هسته مرکزی فیلم جنگ و دهه 
شــصت اســت اما در دل همین ســکانس ها یک طنز ظریف هم احســاس می شــود کــه با لحن 
اصلی فیلــم منطبق شــده، مخاطب بــه لحظه های شــیرین این فیلــم لبخند می زنــد و گاهی 
ع فیلم یــک ملودرام عاشــقانه جدی اســت اما  هم با صــدای بلنــد می خندد. بــا این که موضــو
هوشمندی معادی در انتخاب لحن باعث شــده فیلم در اوج جنگ در تهران حتی در پناهگاه 

هم لطیف به نظر برسد.
 ایــن لطافت گاهــی در دیالوگ هــا و گاهــی در موقعیت هــا خالصه شــده به همین جهــت فیلم 
بمب به هیچ وجه فیلم تلخی محســوب نمی شــود و اتفاقًا گاهی کمدی خفیفی که در البالی 
ج  نماها دیده یا شنیده می شــود فضا را از یکنواختی در می آورد. تا اواخر فیلم دیالوگی میان ایر
و میترا ردوبدل نمی شــود یک قهر زناشــویی اســت برای یک مســئله بغرنج؛ اما از ســوی دیگر 
فضای مدرســه و فضای پناهگاِه ســاختمان توانســته برای مخاطب جذاب باشــد، معادی در 
این فیلم ساختار شکنی کرده است و از فضای پناهگاه استفاده دیگری کرده، چرا که همیشه 
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اعتراضی مدیر مدرسه نســبت به آمریکا و عراق و شعارهایی 
که روی دیوارهای مدرســه نوشــته شــده یــک عاشــقانه آرام 
ج کــه ناظــم مدرســه اش اســت در یــک  اســت. ســعید بــا ایــر
موقعیــت عاطفــی قــرار دارد. در یک نمــا هــم آن دو را در یک 
قاب می بینیــم که بــه جایــی در دوردســت زل زده اند. بمب 
یــک عاشــقانه فیلمــی اســت کــه نمی شــود بــه ســادگی از آن 
گذشــت چرا که عشــق بــه معنــای درســتش در ایــن فیلم جا 
گرفته و از ســوی دیگر ابعاد این عشــق در نهایت سادگی اش 
عمــِق گســترده ای دارد. اساســًا لحــن و روایــت روایــی فیلــم 
درســت انتخاب شــده و معادی در فیلمنامه به شدت سنگ 
تمــام گذاشــته چــرا که هیــچ حفــره یــا گــره ای در فیلــم باقی 
نمی ماند و فیلم در دام خرده پیرنگ نمی افتد. انتهای فیلم 
کامی عاشــقانه احســاس می شــود و یک خانــه ویران  یــک نا
شــده کــه انــگار باعــث ویرانــی عشــق در آن خانــه مســکونی 
ج را تحت تاثیــر قرار  می شــود. نامه ســعید به ســمانه کــه ایــر
گر  داده اســت نمی رســد. یک نکتــه در فیلــم وجــود دارد که ا
هم نبــود مطمئنًا ریتم قصه بیشــتر حفظ می شــد، دزدی که 
ج و میتــرا می آید پایــان فیلم را از ریتم رمانســش  به خانه ایــر
انداختــه و اصاًل مفهــوم نیســت معادی چــرا از این ســکانس 

استفاده کرده است!
با فیلمی طرف هســتیم که دهه شــصت و جنگ را به تصویر 
کشیده اســت. مفهوم پناهگاه و جنگ و آژیر قرمز حتی برای 
کســی که آن روزها را ندیده اســت در این فیلم جــذاب به نظر 
می رسد. فضاسازی لوکیشن به درستی در آمده است و حتی 
موقعیت هایــی هم که در فیلــم دیده می شــود باعث ارتباط 
بیشــتر مخاطب بــا اثر مــی شــود. همان ســکانس پــالن اول 
فیلم که تیتراژ فیلم توأم شــده نشانه درستی از فضای جنگ 
دهه شــصت اســت. قاب های محمود کالری مثل همیشــه 
پتانســیل هــای الزم را دارد. میزانســن در نمــا یــا ســکانس ها 
طوری کنار هم چیده شــده که نشــانی از هوشمندی معادی 
در فیلمســازی اســت و این گامی رو به جلو برای او محسوب 

می شود. 
و عشــق دغدغــه  احساســی  رابطــه  ایجــاد  معــادی  بــرای 
محسوب می شــود چرا که او در دو فیلمی که کارگردانی کرده 
به این دو مقولــه پرداخته، انتخــاب بازیگرها یکــی از نکات 
مثبت فیلم اســت تا دقیقه چهل هیچ دیالوگی میان حاتمی 
و معادی رد و بدل نمی شــود اما حس هایی که در بازی های 
آن ها نهفتــه اســت باعــث شــکل گیری شــخصیت ها در اوج 
سردی رابطه شان شــده اســت و این ربط مســتقیم به کامل 
بــودن فیلمنامه و بی نقــص بــودن آن دارد. به نظر می رســد 
لیــال حاتمــی بــه مراتــب از مینــای رگ خواب عاشــق تر اســت 
حتی با اینکه زیاد از دیالوگ های احساسی استفاده نمی کند 
اما این عشــق از درون شعله ور اســت. از بازی پیمان معادی 
چیــز زیــادی نمی شــود گفــت. قطعــًا معــادی زمــان نــگارش 
ج را در ذهنش بــه گونه های  فیلمنامــه چندین بار نقش ایــر
ج کنار میترا بایــد چه ابعاد  مختلف بازی کرده و دانســته ایــر
شــخصیتی را به همراه داشــته باشــد. بــه همین دلیــل بازی 
معــادی در ایــن فیلــم به شــدت مســلط احســاس می شــود. 
حبیب رضایی و ســیامک انصاری به درســتی نقش هایشان 

را بازی می کنند. موســیقی النی کاریندرو را هم به فیلم اضافه کنید که باعث شــده بمب یک 
عاشقانه تبدیل به اثری عاشــقانه تر شود. در ملتهب ترین ســکانس ها هم موسیقی کاریندرو 
اســت که به فیلم جال می دهــد و باعث احســاس برانگیزتر شــدن ســکانس ها می شــود. البته 
نباید تدوین بهــرام دهقانــی را فراموش کنیم که مثل همیشــه به فیلم یاری رســانده اســت. 
مهم ترین بخــش فیلم بمــب طراحی صحنــه و البته بازســازی حس هــای نوســتالژیک دهه 
شــصت اســت. صحنه پردازی در این گونــه از فیلم ها دشــواری خاصــی را به همــراه دارد چرا 
کــه مخاطب هــای زیــادی آن فضــا و موقعیت هــا را دیده انــد و حــاال ایــن دشــواری تبدیل به 
هوشمندی طراحی صحنه می شود که تا چه اندازه در بازسازی صحنه  بتواند اجرای درستی 
را ارائه کند، کــه معتقدم شــاه ابراهیمــی در طراحی و اجرای صحنه مثل همیشــه درخشــیده 

است.
بمــب، یک عاشــقانه بــه هیچ وجــه فیلــم روشــنفکرانه ای نیســت و معــادی قصد نداشــته با 
غ از نگاه روشــنفکرانه یا ســانتی  نوشــتن و کارگردانی این فیلم ُپز روشــنفکری بدهد، بمب فار
گر شــخِص  مانتالیســم فیلــِم عاشــقانه ای اســت که در بســتری ســالم قصــه می گوید، شــاید ا

دیگری این فیلم را کارگردانی می کرد منتقدان بیشتر به آن توجه می کردند.     

......
یر کشیده است.  با فیلمی طرف هستیم که دهه شصت و جنگ را به تصو

یر قرمز حتی برای کسی که آن روزها را ندیده  مفهوم پناهگاه و جنگ و آژ
است در این فیلم جذاب به نظر می رسد. فضاسازی لوکیشن به درستی 
در آمده است و حتی موقعیت هایی هم که در فیلم دیده می شود باعث 
ارتباط بیشتر مخاطب با اثر می شود. همان سکانس پالن اول فیلم که 

تیتراژ فیلم توأم شده نشانه درستی از فضای جنگ دهه شصت است
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گفت مارموز نسبت به آثار چند سال اخیر تبریزی که سیر نزولی 
کران  داشتند، در شــرایط بهتری قرار دارد و به حسب ظاهر در ا

عمومی با استقبال مردمی مواجه خواهد شد.
اما فیلــم حــرف تــازه ای بــرای گفتــن نــدارد و مجموعــه ای از 
گله مندی هــا و شــوخی های اجتماعی بــر پرده نقره ای اســت 
که ماحصل جمع آوری طعنه های سیاســی در چند ســال اخیر 
محســوب می شــود. مارموز پر اســت از شــوخی های ریــز و گل 
درشت درباره مسائل روز سیاسی و اجتماعی؛ مربوط به دولت 
و مجلــس؛ قــوه قضاییــه و تورهــای لحظــه آخــری؛ جوانــان 
ایرانی کــه به خاطــر عــدم مجــوز رســمی بایــد در پیاده روها یا 
نهایتًا رســتوران های غربت به عالقه خود دســت پیــدا کنند؛ 
کاری حزب  گشــت ارشــاد و انتخابات میلیونی و پوشــش؛ ریــا
قرمــز و بی هویتــی حــزب آبــی؛ تجمــع و اعتصــاب؛ فعالیــت 
تلویزیون هــای خارجــی و وعــده و وعیــد؛ تــا کنایــه بــه موتــور 
سواران، به هم خوردن کنسرت، بست نشینی، بمب گذاری 
و ... تا جایی کــه کارگردان تمام تــالش خود را کرده اســت که 
به هر قیمت، هیچ شوخی مطرحی را از دست ندهد که همین 
افراط، باعث دم دســتی و شــعاری شــدن برخی شــوخی های 

فیلم شده است.
کنش های شــخصیت ها و احزاب و دیالوگ های  کنش ها و وا
میــان آن هــا، هــر کــدام یــادآور اتفــاق و حادثــه ای در جامعــه 
سیاسی کشــور اســت. به جرأت می توان گفت کمتر سکانسی 
را در فیلم شاهد هستیم که یادآور خاطره ای از اتفاقات دنیای 
سیاســت و جامعه کنونی نباشــد. اما قضیه از جایی شــبهه دار 
می شــود کــه بــه دنبــال اعتراضــات و نقــد جامعه و سیاســت، 
موضوع فراتــر از اجتماع و سیاســت رفــت و اعتقــادات مذهبی 

مورد هجمه قرار گرفت.
فیلــم ســینمایی مارمــوز وارد خــط قرمزهــای اعتقــادی شــده 
است که ممکن اســت حساســیت ها و اعتراض های بسیاری 
را به همراه داشته باشــد. این خصوصیت رفتاری که فیلمساز 

کشکولی از 
شوخی های خنک

درباره مارموزی که به بی راهه می رود 

فیلـم سـینمایی »مارمـوز« جدیدترین اثر بلند سـینمایی کمـال تبریزی اسـت. او 
این بار سوژه ملتهب و حساس دیگری را انتخاب کرده و موضوع اصلی فیلمش 
را تقابـل سیاسـتمداران و مشـکالتی کـه زیـر سـایه سیاسـت و سیاسـتمداران در 
جامعـه بـه وجـود می آیـد قـرار داده اسـت؛ قصـه زندگـی مـردی به نـام »قدرت« که سـودای 
قـدرت در سـر دارد. دیـدگاه انتقـادی تبریـزی ایـن بـار رنگ و بوی بیشـتری به خـود گرفته و 
با عبور از خط قرمزهایی که برای سـینمای سیاسـی به نوعی تابو محسـوب می شـوند با 

درونمایـه طنـز، فیلمنامـه خود را جلـوی دوربین برده اسـت.  

تبریزی قواعد بازی را خــوب می داند، پس با ســرمایه گذاری روی یک نیمه ســینمای حرفه ای 
که همان جریانات روز و سلیقه مردم است شروع به فیلمسازی می کند. او به گونه ای مهره های 
کــران عمومی  بازی را می چینــد که با توجه به شــرایط موجود بــا کمترین تلفــات، فیلمش را به ا
برساند و در گیشــه موفق شــود اما ظاهرًا در مارموز از نیمه دیگر حرفه ســینما یعنی هنر و خالقیت 

چندان خبری نیست.
به بیــان دیگــر، امتیــاز مارمــوز تنها بــه محتــوا و انتخــاب موضــوع آن بــر می گــردد و نه فــرم آن. 
کارگردان با توجه به سلیقه مخاطب و اقتضائات زمانه شروع به فیلمسازی کرده است؛ بی توجه 
به آن که، عدم رعایــت قواعد فیلمنامه نویســی و الجرم حفره های ایجاد شــده در هنر و خالقیت 
الزم، جدای از انتقاد به محتوا، کلیت فیلم را در حد متوســط نگه داشــته اســت. هرچند که باید 

سوده موحدی
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ـــ و البته در  روحیه محافظــه کاری نداشــته باشــد و بــا جــرأتـ 
کمال احترامـ ـ حقایق جامعه را جلوی دوربین ببرد قطعا مورد 
پســند اســت و فروش باالی فیلــم را نیــز تضمین خواهــد کرد، 
چرا که همیشــه حقیقت به مذاق عده ای خوش نخواهد آمد 
و همین پلی است برای دیده شــدن... اما مضحکه قرار دادن 

اعتقادات دینی، در هیچ اجتماعی قابل دفاع نیست.
کارگــردان مارمــوز از ایــن نکته مهم غافل شــده اســت کــه رمز 
پیروزی، دو عنصــر ایمان و وحــدت اســت. او در نمایش عدم 
وحدت و نقد شکاف و کشــمکش عالقمندان به قدرت خوب 
عمل کرده اســت، امــا در ســکانس هایی که کم هم نیســت با 
بیان مســائل اعتقــادی و مذهبی یــا نمایش افراطــی اتفاقات 
درون اجتماع، زمینه تمســخر و توهین به آن ها را فراهم کرده 

است.
کمــال تبریــزی در مارمــوز از فاصله گرفتــن برخی مســئولین از 
روحیه برادری و برابری، رشــد منفعت طلبی و حزب گرایی که 
زمینه ســاز قربانی شــدن حقیقت به پای مصلحت هــا و جناح 
بازی ها شده اســت، گرایش به دنیا طلبی، تجمل، تشریفات 
و اشــرافی گری برخی مدیران که با آرمان هایی چون عدالت و 
دستگیری مستمندان در تضاد است، از جوانانی که بی آن که 
بخواهند نتیجه غیرعادالنه حزب بازی ها دامن گیر آنان شده 
و... ســخن گفته اســت. فیلمساز کوشــیده اســت تا با طراحی 
شــخصیت ها و موقعیت های مناســب، خــودش را بــه هدفی 
کــه در نظر گرفتــه نزدیــک کنــد و در این میــان، بــا ارجاعات و 

کنایه های سیاسی، تماشاچی را سرگرم کند و بخنداند.
وجه ناامیدکننده اینکه فیلم ســینمایی مارموز در پِس نقدی 
جدی به اوضاع نابســامان و آشــفته بازار سیاســیون ایرانی، با 
کنار هم قرار دادن احزاب سیاســی، همــه را جاه طلب می داند 
ح می کند که چه می توان کرد؟ و در پاسخ  و این پرسش را مطر
به این ســؤال، درونمایــه قصه ایــن مطلب به مخاطــب القاء 
می شود که برای برون رفت از این وضع، کاری نمی توان کرد. 
کارگردان، تیر خالص را هم با تیتراژ پایانی به اندیشه مخاطب 

خود می زند. 
قدرت صمدی هم از گروه موسیقی اخراج شده، هم از بسیج! 
حال قرار اســت تبریزی تمــام حرف ها و دغدغه هــا و حقیقت 
اجتمــاع و سیاســت را از زبــان ایــن شــخصیت بــه روی پــرده 

مارموز  حرف 
تازه ای برای گفتن 

ندارد و مجموعه ای 
از گله مندی ها 
و شوخی های 

اجتماعی بر پرده 
نقره ای است که ما 
حصل جمع آوری 

طعنه های سیاسی 
در چند سال اخیر 

محسوب می شود.  
فیلم پر است از 

یز و  شوخی های ر
گل درشت درباره 

مسائل روز سیاسی 
و اجتماعی

ببرد. پس »قدرت« که فردی سیاســی نیست به کمک خرده 
داســتانی کمرنگ به جبهه خاصی منتسب می شــود و با یک 
رخداد دیگر که نشانه آشفتگی اجتماعی و سیاسی کشور است 
تبدیل به قهرمــان ملی می گردد و به عالم سیاســت ورود پیدا 
ح می شــود که قدرت که فردی  می کند. اینجا این سؤال مطر
بسیار ســاده لوح اســت چگونه توانایی به دوش کشیدن این 
بــار ســنگین را دارد؟! کمال تبریــزی بــا ذکاوتی قابــل تقدیر، 
بهترین انتخــاب را کرده و با ترســیم چنین شــخصیتی تا حد 
زیادی خــود را از کشــمکش ها و چالش های آتــی بیمه نموده 

است.
فیلمســاز با طراحــی چنین شــخصیتی، تــالش کرده اســت تا 
مسائل سیاســی و اجتماعی کشــور را با درونمایه کمدی بیان 
کند، بــدون آن که پرچم گروه خاصــی را باال گرفته باشــد. او با 
زیر ذره بین قرار دادن همه گروه ها، اصناف و شخصیت های 
حقیقی و حقوقی سعی در بی طرف نشان دادن خود دارد؛ اما، 
با وجود اینکه ظریف و حســاب شــده هر دو جناح اصلی کشور 
را مورد هجمه قرار داده، به خاطر روایت نسبتًا غیر منصفانه، 

موفقیت چندانی در زمینه بی طرفی به دست نیاورده است.
در کنار این انتقادات، به نقطه قوت فیلم نیز اشــاره کنیم که 
بازیگــران آن هســتند. تیــم بازیگری فیلــم ســینمایی مارموز 
به خوبی انتخاب و به درســتی از آن ها اســتفاده شــده اســت؛ 
مخصوصا بازی خوب »حامد بهداد« کــه از نقاط مثبت فیلم 
اســت و نقش مهمی در کیفیت کار داشــته و با بــازی روانش، 
تا حد زیادی ضعف های فیلم را پوشــانده اســت. بی انصافی 
گر دو ســکانس زیبایی را که حامد بهداد پشت تریبون  است ا

مجلس سخنرانی می کند، تحسین نکنیم. 
کــه زمینه ســاز  گرایــی سیاســی  تبریــزی در مارمــوز از جنــاح 
اختــالف، نفــاق و از دســت رفتــن وحدت اســت ســخن گفته 
است؛ از جامعه گرفتار قبیله گرایی که از جمله موانع پیشرفت 
یک جامعه در حال رشــد اســت گله کــرده اســت.  این ها همه 
درســت؛ اما واضح اســت کــه پرداختن بــه نارضایتی مــردم از 
برخی سیاست های تعدادی از سیاسیون در قالب طنز، بدون 
توجه به قداســت ارزش های دینــی، طنزی واقعــی و محترم 
نیســت و جــای تأمــل دارد. کوتــاه ســخن اینکــه بــه حاشــیه 

کشاندن ارزش های مذهبی راه نیست؛ بیراهه است.     
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گوش سپرده بود.
کتــاب »ســوره، بچه هــای مســجد« اولیــن محصــول ادبی و 
هنری آن جمع بود که قصه انشا از حبیب غنی پور در آن چاپ 
شده بود. این کتاب که به نام انتشــارات مسجد جواداالئمه 
در سطح کشور منتشر شــد، در واقع نقطه شروع ادبیات دینی 
نوجوانــان در کل تاریــخ ادبیــات نوجوانان اســالمی کشــور ما 
بود. حبیب به تدریج به ســمت نویســندگی حرفــه ای قدم بر 
می داشــت؛ اما بوی باروت جنگ که از ســال 59 تمام فضای 
کشــور را در برگرفته بود عشــق را به مصاف می خواند و حبیب 
عاشــق بــه جنــگ ســیاهی ها رفــت. در ســال 61، در عملیات 
مســلم ابن عقیل از ناحیه پــا مجروح شــد. در ســال 62، دوره 
دبیرســتان را تمــام کرد و بــرای معلمی بــه مدرســه راهنمایی 
شــهید چمران در حوالی میــدان راه آهــن رفت. امــا همچنان 

نویسندگی دل مشغولی عمده غنی پور بود.

       ایستادگى پای رفاقت
از روزی کــه تابوت حبیــب را بر شــانه های خود نشــاندیم و از 
کوچه هــا و خیابان های ماتــم زده محل تا بهشــت زهرا بدرقه 
کردیم،  سالیان زیادی گذشته اســت. گذر این همه سال، به 
دالیلی عدیده متعارف، می توانست بهانه ای برای فراموشی 
آن روز باشد، اما چنین نشد؛ سودایی شورانگیز و نجیب، سد 
این نسیان و مانع فراموشی آن روز شد. آن سودای شورانگیز، 
از جنــس همــان آرمانــی بود کــه حبیــب بــه تمنــای آن جان 

باخت و به صف شهدا پیوست.
گفته و نانوشته میان ماـ  که تابوت  در آن روز ماتم زا، پیمانی نا
را بــر شــانه هایمان نشــانده بودیــمـ  منعقد شــد. اینکــه: نام و 
نشان حبیب نباید فراموش بشــود؛ چرا که او عالوه بر داشتن 
همه امتیازهای یک شهید، یک ویژگی کمیاب نیز داشت. او 

اهل قلم بود و به معنای اخص کالم، نویسنده.
گهــان دریافتیــم کــه حبیــب  جنــگ کــه بــه پایــان رســید، نا
غنی پــور در میان هــزاران شــهید،  یــک نویســنده ایرانــی بود 
کــه در جبهه هــای جنــگ به عنــوان یــک بســیجی و رزمنــده 
داوطلب شــرکت کرده و به شــهادت رســیده اســت! او در واقع 
گر دفــاع مقدس ملت  نماینــده اهل قلم در صف شــهدا بــود. ا
ایــران را یــک نقطــه عطــف پرافتخــار تاریــخ ایــن ســرزمین 
بدانیم، شــرکت در آن نیز فخری بزرگ محسوب می شود که 
از میان نویسندگان کشور، این افتخار نصیب حبیب غنی پور 
شــده بود تا گــواه برتعهد نویســنده ایرانــی در قبــال آن آزمون 

بزرگ تاریخ باشد.
از ایــن منظــر، دیگرحبیــب غنی پور یــک نویســنده تــازه کار و 
نو رســیده نیســت که نامش تنها در محدوده یک مسجد و یا 
مدرســه و محل تکرار شــود، بلکــه او نماد حضور نویســندگان 
ایرانــی در جبهه هــای شــرف و شــرافت و موجب افتخــار این 
کنــون حبیــب غنی پــور متعلــق به  طیــف فرهیختــه اســت. ا
گرچه شــانه بر زیر تابوت  همه اهل قلم این ســرزمین اســت. ا
او داشــتن،  فضیلت بزرگی اســت که توفیــق آن نصیب حلقه 
نویســندگان مســجد جواداالئمه )ع( شده اســت که سالیانی 
چنــد، رفیــق او بوده انــد و پای ایــن رفاقت هــم ایســتاده اند. 
حبیب، ســرمایه بزرگ ملی و دلیل مباهات و ســربلندی همه 

پیمان 
بچه های مسجد

بـه مناسـبت اعـالم نامـزدان هجدهمیـن دوره از جایـزه شـهید حبیب غنی پـور در 
مطلب زیر ضمن آشنایی با این رویداد فرهنگی به معرفی نامزدان آخرین دوره 

ایـن جایزه نیز پرداخته ایـم.  

چهارده ساله بود که بهمن 5۷ را درک کرد، امام خویش را شناخت و با وی بیعتی عاشقانه 
بســت. در همان ســنین از اعضای فعال کتابخانه مســجد جواالئمه)ع( بــود. بنیانگذاران 
ک و مؤمــن و مبــارزی بودند کــه تعــداد کثیری از آنــان هنر را وســیله  کتابخانــه، جوانان پــا
مبــارزه با طاغــوت درون و بیرون ســاخته بودنــد. حبیب بــا قامت کوچکش بــه دهان تک 
تک ایــن هنرمندان مســلمان چشــم دوخته بــود و از آن هــا درس هنــر زندگــی می آموخت. 
اولین جلسه قصه نویسی مسجد جواداالئمه)ع( در سال 1358 مملو از نوجوانان محل بود 
و حبیب با جســارت در صف اول نشســته بود و به قصه ای که یکــی از آن جوانان می  خواند 
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نویســندگان و اهــل قلــم اســت. بی تفــاوت مانــدن نســبت 
بــه وی جفایــی بــزرگ و نابخشــودنی بــه ادبیــات متعهــد و 
ارزش های واالی انســانی و الهی اســت. باور کنیم که شــهید 
حبیــب غنی پور،  به عنــوان یک نویســنده و هنرمنــد،  الگوی 
مناسبی اســت برای همه آن نوجوانان و جوانانی که سودای 
هنرمندی و نــام آوری دارنــد. از این نام بی تفــاوت نمی توان 

گذشت.
برپایی جشــنواره بــا نام شــهید »حبیــب  غنی پور«، کوششــی 
کــه  نویســنده ای  تنهــا  معرفــی  و  ج گــذاری  ار بــرای  اســت 
ماندگارتریــن اثــرش را در جبهه هــای دفاع مقدس نگاشــت. 
جشــنواره، فرصــت مغتنمی ســت بــرای بازخوانــی آن متــن 
بی بدیل تا در پرتو مهتابی آن به ارزیابی کارنامه ادبی خویش 
و جامعه بنشــینیم و مســئولیت خویش را بهتر درک کنیم و از 
درگاه خداوند اســتدعا کنیم تا ما را در دنیا و آخرت، در محضر 

شهدا روسفید و سربلند گرداند.
کتاب ســال شــهید حبیب غنی پور یک جایزه ادبی اســت که 
به همت امیرحسین فردی بنیان گذاری شده و از سال 13۷6 
آغاز بــه کار کرده اســت. ایــن جایــزه توانســته اســت در میان 
عالقه منــدان بــه ادبیات جایــگاه خوبــی را در طی ســال های 
متمادی فعالیت خود کســب کند. اختتامیه این جشنواره در 

اسفند ماه در سالروز شهادت حبیب غنی پور برگزار می شود.

       مستقل و مردمى
کتــاب ســال شــهید حبیــب  18 دوره از برگــزاری جشــنواره 
غنی پور می گــذرد؛ رویــدادی که پایــگاه و جایگاه آن مســجد 
کــه  جواداالئمــه)ع( در 30متــری جــی اســت. ایــن مســجد 
نویســندگان،  پایــگاه  و  هنــری  و  ادبــی  محفــل  روزگاری 
گران و بازیگران انقالبی بود، به همت مرحوم زنده یاد  سینما
امیرحســین فردی جایزه ادبی شــهید غنی پور را بنیان نهاد و 
در چند سال اخیر دبیری آن را محمد ناصری بر عهده گرفت. 
او این جشنواره را رویدادی مستقل و مردمی می داند و معتقد 
اســت داوران در گزینش آثار بــه ارزش های ادبــی توجه دارند 
و تعلق خاطر نویســندگان به جناح ها در بحــث داوری لحاظ 

نمی شود.
به گفته محمد ناصری دبیر جشنواره شهید حبیب غنی پور، 
جایــزه ادبــی شــهید غنی پــور هیچ گونــه وابســتگی فکــری و 
اجرایــی بــه هیــچ ســازمان، نهــاد و شــخصیت های حقیقــی 
و حقوقــی نــدارد. برگزیــدگان جشــنواره از میــان کتاب هایــی 
خواهند بود که بــا مضامین اعتقــادی و اخالقی شــهید مغایر 
نباشــند؛ ضمــن این کــه از حیثیــت ادبیــات داســتانی دفــاع و 
آثــاری را بــه جامعه معرفــی می کند که ادبیــات آن هــا از وجوه 
مختلــف برجســته و در دنیای امــروز حرفــی تازه بــرای گفتن 

داشته باشند.
در هجدهمیــن دوره از کتــاب ســال شــهید حبیــب غنی پــور 
حــدود 3 هــزار و 53 اثــر داوری شــد کــه در ایــن میــان ســهم 
آثار بخــش کــودک حــدود 1۷00 کتــاب بــوده اســت. در دوره 
هجدهم این جایزه حــدود 3 هزار و 53 اثر داوری شــد، که در 
این میان ســهم آثــار بخش کــودک حــدود 1۷00 کتــاب بوده 
است. البته در بخش های مختلف آثاری که حاوی خالقیت 

و یا بازنویسی و کتاب ســازی بوده اند از دور داوری کنار گذاشته می شوند. بر این مبنا در بخش 
کودک در نهایت هیــات داوران به 398 اثر رســیدند. در شــاخه نوجــوان حــدود 563 کتاب به 
مرحله داوری رسید، در این بخش داوری ها جلوتر از سایر بخش هاست، داوری مرحله اول به 
پایان رســیده و در مرحله دوم 38 اثر در حال رقابت با یکدیگر هستند. در بخش رمان بزرگسال 
نیز ۷90 اثر در حال رقابت هستند و داوران این آثار را بررسی می کنند. هیات داوران هجدهمین 

دوره از کتاب سال شهید حبیب غنی پور عبارتند از؛
بخش کودک: ناصر نادری، محمدحسن حسینی و مصطفی خرامان.

بخش نوجوان: حبیب یوسف زاده، خسرو باباخانی و علی اصغر جعفریان.
 بخش بزرگسال: احمد دهقان، ابراهیم زاهدی مطلق و محمدعلی قربانی.

       نامزدان دوره هجدهم
محمد ناصــری، دبیر هجدهمین جشــنواره ادبی شــهید حبیــب غنی پــور نامزدهای بخش 
نوجوانان ایــن جشــنواره را معرفی کرد. بنــا بر اعالم دبیــر جشــنواره، از تعداد 563 عنــوان اثر 
بررســی شــده که در چرخه داوری قرار گرفتند 40 عنوان به مرحله دوم راه یافتند. داوران این 
بخش پــس از بحث و گفتگو در جلســه حضــوری، پنج اثر زیــر را به عنــوان نامزدهای بخش 
نوجوان معرفی کردند کــه عبارتند از »روایتی ســاده از ماجــرای پیچیده«، نویســنده ابراهیم 
بیگی، انتشــارات ســوره مهر. »روایتی ســاده از ماجرایی پیچیــده« رمانی بــرای نوجوانان، از 
ابراهیم حســن بیگــی)-1336( نویســنده اهــل بندرترکمن ایــران اســت که بیشــتر در حوزه 
ادبیات کودک و نوجوان و دفاع مقدس فعالیت می کند. در این اثر نویسنده واقعیات تاریخی 

اواخر دهه پنجاه و شصت را با خاطرات نوجوانی خود تلفیق کرده است. 
»شــب های بی ســتاره«، نویســنده مرضیــه نفــری انتشــارات شهرســتان ادب. »شــب های 
بی ستاره« که توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده، دومین کتاب مستقل خانم نفری 
پس از »شاید عشــق باشد، شــاید عادت« منتشر شده در ســال 92 است که توســط انجمن قلم 
ایران به چاپ رســیده اســت. پیش از آن داســتان هایی از خانــم مرضیه نفــری، در کتاب های 

متعدِد مجموعه داستان، منتشر شده بود.
»مترسک«، نویسنده معصومه عیوضی، انتشــارات ســوره مهر. معصومه عیوضی در مترسک 
تالش کرده است تا خود را جای دختری 13 چهارده ساله بگذارد و از منظر او به جامعه ای که در 
سراشیبی انحطاط اســت نگاه کند. جامعه ای که از یک سو ســنت آن را وادار می کند تا چادر به 

سر کند و جنبه های زندگی سنت شکنانه او را به مسابقه دختر شایسته دعوت می کند.
 »زمســتان بی شــازده«، نویســنده فاطمــه نفــری، انتشــارات ســوره مهــر. در رمــان »زمســتان 
بی شــازده«، قهرمان داســتان، از یک انقــالب بیرونی به یک انقــالب درونی می رســد و انقالب 
اسالمی و وقایع مرتبط با این رویداد تاریخی منجر به ایجاد تحول در شخصیت اصلی داستان 

می شود.
 »نجات االغ«، نویســنده فاطمه دهقان، انتشــارات محــراب قلم. فاطمه دهقان نیــری در کتاب 
»نجات االغ« داســتان نوجوانی به نــام »محمد« را بیان می کند که به جبهه اعزام شــده اســت. در 
پیاده روی هــای گــردان، روی تخته ســنگی در دیــواره  دره، االغی زخمــی می بینــد. او تصمیم به 

نجات و مداوای حیوان می گیرد. با کمک دوستانش و با زحمت فراوان، االغ را به مقر می برد.     

......
پایی جشنواره با نام شهید »حبیب  غنی پور«، کوششی است برای ارج گذاری  بر

ین اثرش را در جبهه های دفاع مقدس  یسنده ای که ماندگارتر و معرفی تنها نو
نگاشت. جشنواره، فرصت مغتنمی ست برای بازخوانی آن متن بی بدیل تا در 
یش و جامعه بنشینیم و مسئولیت  یابی کارنامه ادبی خو پرتو مهتابی آن به ارز

یش را بهتر درک کنیم و از درگاه خداوند استدعا کنیم تا ما را در دنیا و آخرت،  خو
در محضر شهدا روسفید و سربلند گرداند
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دلکــش داده بــود، بــه ســبب آواز در مطربــی افتــاده بــود و از 
ابولبعک بختیار، کــه در آن صنعت صاحب اخبــار بود، بربط 
بیاموخــت و در آن ماهــر شــد و  امیــر نصــر بــن ســامانی او را به 

قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش باال گرفت«.
اســتاد رودکی در ۷5 ســال مفیــد عمر از 83 ســال طبــق برخی 
شــواهد 1 میلیون و ســیصد هــزار بیــت گفتــه و ظاهرًا اغــراق و 
غلو به نظــر می آید، ولــی از نبوغ منحصــر به فرد گوینــده بانام 
گر  حکایــت دارد. حّتــی برخــی محّققــان بــر ایــن نظرند، کــه ا
اســتاد در مّدت 40 ســال هر روز 100 بیت گفته باشــد، ســرودن 
ایــن تعــداد اشــعار از احتمــال دور نیســت. ولــی تعــداد آثــار هر 
گوینــده به هیچ وجــه دلیل بــر نــام آوری و گمنامی او نیســت، 
سخنورانی را می شناسیم، که 5 خمسه سروده اند، ولی کمتر از 
آن ها نام برده می شود. خیام با تقریبًا 40 رباعی، حافظ با یک 
کتاب غزل و ســروانتس با یک »دون کیشــوت« شــهره آفاقند 
و رودکی هم بــا بیش از 1000 بیــت نام خویــش را در تاریخ ادب 
فارســی جاودانه ســاخت. همچنین گویند، که اســتاد رودکی 
قصیده »مــادر مــی«- را در چند روز ســروده، کــه از این قصیده 
وزین امروز به دســت ما تنها 94 بیت باقی مانده است. استاد 
تالش می کند در اشعارش از واژگان ناب فارسی استفاده کند و 

از استفاده کلمات و واژگان غیرفارسی اجتناب ورزد:
 هر که ناموخت از گذشت روزگار،

 هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

خیز تا خاطر ِبدان ترک سمرقندی دهیم
به مناسبت زادروز پدر شعر فارسی

 آل سامان که زبان فارسی را بر جایگاه فاخر شایسته و بایسته آن نشاند و یکی 
از دودمان های نیکنام در خّطه ایران زمین محسـوب می شـود، چند شـخصیت 
مهم تاریخی را به عالم تقدیم داشـت: امیر اسـماعیل سـامانی در سیاسـت، که 
برحـق بـاره بخـارا بـود و ابوعبـداهلل رودکـی و بلعمـی در ادبیـات. رودکی مسـیحاوار در کالبد 
شـعر فارسـی نفـس سـرمدی دمیـد و قالب هـا و محتـوا و مضمـون شـعر فارسـی را بـه نهایت 
کمـال رسـاند. هرچنـد قبـل از رودکـی هـم سـخنوران خـوش قریحـه بودنـد، ولـی رودکـی بـه 
عنـوان معمـار شـعر فارسـی قـد علـم کـرد و وزن و قالب شـعر فارسـی را محکم و اسـتوار نمود و 
حّتـی گفتـه می شـود کـه وزن رباعـی را رودکـی آفریـده اسـت و حکایت کودک خوشـحال که 
دنبـال گـردو از فـرط شـادی همی گفـت: غلتـان غلتـان همـی رود تـا بن گو، به اسـتاد شـاعران 

الهـام بخشـید، تـا وزن رباعـی را خلق کنـد.  

نکته دیگر، که می خواهیم بدان اشــاره  نماییم، نقش ناســتردنی اســتاد شــاعران در تحکیم و 
پویایی زبان فارســی بود و با همت و درایت او و سخنوران دوده ســامان فارسی صاحب جایگاه 
بــاال و واال شــد و پدر شــعر فارســی با نبــوغ بی نظیــر بهتریــن و بیشــترین چکامــه  و ســروده های 

سرمدی فارسی را سرود. 
کثر مؤلفــان تذکره ها بر نبوغ بی نظیر اســتاد رودکی اّتفاق نظر دارند، چنانچــه محّمد عوفی در  ا
تذکره معروف خویش »لباب االلباب« گوید: »چونان ذکی و تیزفهم بود، که در هشــت ســالگی 
قرآن تمامت حفــظ کرد و قرائــت بیاموخت و شــعر گفتن گرفــت و معانی دقیــق می گفت چنان 
که خلق به وی اقبال نمودنــد و رغبت او زیادت شــد و او را آفریدگار تعالــی آوازی خوش و صوتی 

دکتر شاه منصور شاه میرزا، کارشناس میز تاجیکستان در موسسه فرهنگی اکو 
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 و یا
 یکی آلوده ای باشد، که شهری را بیاالید،

 چو از گاوان یکی باشد، که گاوان را کند ریخن
 کــه در ایــن دو بیــت هیــچ واژه غیرفارســی را بــه کار نگرفتــه 

است. 

       خردگرایی
مضمــون و محتــوای اشــعار رودکــی جاودانــه و ماندگارنــد: 
کســب علم و دانش، دانســتن قــدر لحظه ها، وصف دوســت 
کــم آزاری و بــی آزاری، مکافــات داشــتن اعمــال  و دوســتی، 
انســان، نیکــی و نیکــوکاری، دل نبســتن بــه دنیــای دون 
و غیــره. در ایــن میــان خــرد موضــوع محوریســت و از میــان 
الماس پــاره  هماننــد  شــاعران  اســتاد  اشــعار  دردانه هــای 

می درخشد:
 این جهان را نگر به چشم خرد،
 نی بدان چشم، کاندر او نگری

 همچو دریاست وز نکوکاری،
 کشتی ای ساز تا بدان گذری

به نظر ما پیام اصلی رودکی به بشــر پاسداشت خرد است، که 
ناجی و موجب بقای بشــر خواهد بــود و بر این اســت، که تاج 
گوهر آفرینش را ســریری چنین باید و حکیم توس این امانت 
را از سخنسرای پنج رود گرفت و با خامه سحرآفرینش وسعت 
بخشید و شــاهکار شــاهوار خویش، شــاهنامه را با خرد حسن 

آغاز بخشید:
 خرد رهنمای و خرد دلُکشای،

 خرد دست گیرد به هر دو سرای
پیام دیگر آدم الّشعرا دانستن قدر لحظه ها و شاد بودن و شاد 

زیستن است:
 شاد زی با سیاه چشمان شاد،

 که جهان نیست جز فسانه و باد
 ز آمده شادمانه باید بود،

 وز گذشته نکرد باید یاد
گفــت اســاس و پایــه اندیشــه خیامــی را ســلطان  می تــوان 
شاعران بنا نهاد، که بعدها حکیم نیشــابور و دیگر سخنوران 

زبده طبع فارسی آن را به کاخ بی گزند تبدل دادند.

       آهنگ کلم
رودکــی در دســتی قلــم و در دســت دیگــر ســاز دارد و کالم را بــا 
آهنــگ و نــوا پیونــد و تلفیــق داد. رودکــی دســت چیــره ای بر 
موسیقی داشــت و در اشعارش از ســازهای موسیقی همچون 
نی، چنگ، بربــط، رود، شــاهرود، دف، دورویــه، تبیر، تبیره 
ک یــاد می کنــد و بــا آن که خود موســیقی نــواز بــود، اّما  و تبــورا

جایگاه سخنور را برتر از هنرمند و نوازنده می داند:
گرچه چنگ نوازان لطیف دست بوند،  ا

 فدای دست قلم باد دست چنگ نواز
 ایــن ســاز اســتاد را بعدهــا در دســت موالنــا می بینیــم و موالنا 
وارث برحّق آدم الّشــعرا، که پویاترین مثنوی پارسی، مثنوی 
معنوی شریف را با شــکوه  نی آغاز نمود، انسان کامل را شبیه 
نی می دانــد. رودکی نوازنــده ماهر بود و صدای فــارم و خوش 

داشــت، که تاریخ ســرودن شــعر معروف »بوی جوی مولیان آید همی « را همگی می دانند، که 
نیاز به تشــریح و توضیح ندارد و این شــعر آن چنان شــهرت یافت، که ســنایی، موالنا، حافظ و 

چندین شاعر دیگر در استقبال از آن شعرها سرودند. موالنا گوید:
 بوی باغ و گلستان آید همی ،

 بوی یار مهربان آید همی 
 و حافظ با استقبال از این شعر معروف گفت:

 خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم،
 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی 

 باری، این شعر از معروف ترین اشــعار ادبیات فارسی اســت، که در ردیف »بگشای لب که قند 
خ که باغ و گلســتانم آرزوست« موالنا و»یوســف گم گشته باز آید به  فراوانم آرزوســت،  بنمای ر
کنعان غم مخور« حافظ از مشهورترین اشــعار ادبیات فارسی محسوب می شود. و اینجاست، 
که عنصری، آن ملک الشعرای دربار غزنویان بر لطافت و شهامت شعر رودکی غبطه می خورد:

 غزل رودکی وار نیکو بود،
 غزل های من رودکی وار نیست

       رودکى پژوهى
اینجا بجاســت به رودکی پژوهی و رودکی شناسان سرشــناس نظر اجمالی داشته باشیم. جدا 
از آن که در تذکره  و بیاض و جنگ ها ذکری از اســتاد شــاعران آمده، ولی رودکی پژوهی در ســال 
18۷3 در اروپا توسط هرمان اته خاورشــناس دقیق نظر آلمانی آغاز گردید، که با تألیف و چاپ 
رســاله »رودکی شــاعر ســامانیان« که از 24 مأخذ 52 پــاره ابیات شــاعر را، کــه در مجموع 238 
بیت را تشکیل می داد، گرد آورد و به زبان آلمانی ترجمه نمود. او اشعاری را از رودکی گرد آورده 
کید داشت و هدفش  بود، که بیشتر روی مشاهده های شــاعر و رؤیت او از جهان پیرامونش تأ
این بود ثابــت کند این شــاعر نابینــا نبود. هرچنــد پیرامــون این موضــوع ده ها مقاله و رســاله 

تألیف شده و می شود، ولی به پندار ما:
 هر که کور است، رودکی کور است،

 هر که بیناست، رودکی بیناست
 در ســال های 1930-34 اســتاد شــادروان عاّلمه ســعید نفیســی بــا اســتناد از ۷8 مأخــذ کتاب 
ارزشمند »احوال و اشــعار ابوعبداهّلل جعفر ابن محّمد رودکی ســمرقندی« را تألیف نمود، که در 
کتاب مذکور 832 بیــت گوینده بانام جای داده شــدند. محّقق دقیق نظر بیش از 25 ســال به 
کاوش و پژوهش مشــغول بود و این کتاب را تکمیل کرد و در ســال 1961 با نام »محیط زندگی 
و احوال و اشعار رودکی« منتشــر نمود. استاد نفیسی در این کتاب با اســتناد از 93 منبع و مأخذ 
1048 بیت استاد شاعران را گرد آورد، که در علم رودکی پژوهی نظیر ندارد و هرچند قبل از این 
و پس از این نیز ده ها کتاب و رساله و مقاله راجع به صاحب قران شاعری با زبان های مختلف 
تهیه، تدویــن و تألیف گردید، ولــی بی محابا کتــاب »محیط زندگــی و احوال و اشــعار رودکی« 
کامل تریــن و ارزشــمندترین اثــر در رودکی شناســی محســوب می گــردد و هیچ پژوهــش دیگر از 
لحاظ ارزش و محتوا به این کتاب برابری نمی کند و محال است کسی به تحقیق و تدقیق آثار 
اســتاد رودکی دســت بزند و از این کتاب بهره ای نبرد. زحمات اســتاد را دولت ما، تاجیکستان 
غ التحصیلی آن  قدردانی کرد و کتابخانه دانشگاه مّلی تاجیکستان را، که اینجانب افتخار فار
را دارد، به نام سعید نفیسی نامگذاری نمود و باالترین جایزه ادبی این کشور، »جایزه رودکی« 
را به ایشــان اهدا نمود. روانش شــاد باد اســتاد را. بعدها در سال 1968 پروفســور عبدالرحمان 
طاهرجانوف، خاورشناس معروف اهل روســیه کتاب »رودکی. روزگار و آثار« را تألیف نمود، که 
کتاب مذکور توسط انتشــارات دانشگاه لنین گراد به طبع رســید. اثر مذکور نیز در رودکی پژوهی 
کثر رودکی شناسان  از ارزش واالیی برخوردار اســت و محّقق به نکاتی اشــاره  نموده، که از نظر ا

پنهان مانده اند و یا به هر دلیلی به آنها به طور عمیق پرداخته نشده است. 
و باالخره آن که هیچ شاعر دیگری را در ادبیات فارسی، که بیش از 20 هزار شاعر صاحب دیوان 
دارد، نمی تــوان یافــت کــه با ایــن القــاب و عناویــن محترمانــه همچون آدم الّشــعرا، ســلطان 
الشــعرا، کاروانســاالر شــاعران، مقّدم شــاعران، صاحب قران شــاعری، اســتاد اســتادان که در 
مجموع 22 عنوان بوند، یاد شــود و حــق بر جانب بلعمی اســت، که گفته: رودکــی را در عرب و 

عجم نظیر نیست.    
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ایران نیامد.
گلچین از نوجوانی به شــاعری پرداخت و کم کم اشــعارش 
مورد توجه قــرار گرفت و بــرای اولین بــار در 130۷ در مجله 
»ارمغــان« و بعدهــا در مجله هــای »روزگار نــو«، »فــروغ« و 
مجله »ســخن« انتشــار یافت. ســال 1312 در آزمــون اعزام 
دانشــجو به اروپــا پذیرفتــه شــد. ابتدا در فرانســه و ســپس 
در انگلســتان به ادامه تحصیــل پرداخت. این شــاعر ابتدا 
لیســانس ادبیات گرفت و سپس تغییر رشــته داد و درلندن 
پزشــک شــد و تا پایان زندگی در آنجا بود و شعرهایش را نیز 

از آن جا می فرستاد.
در زمــان جنــگ جهانی دوم و بســته شــدن دانشــگاه های 
لندن و قطع شــدن کمک هزینه های تحصیلــی برای امرار 
معاش به کارهــای متفاوتــی از جمله رانندگــی آمبوالنس و 
گویندگــی فیلم هــا و رادیــو، ترجمه  خبــر و مقالــه پرداخت. 
در ســال 194۷میــالدی در رشــته بیماری هــای عفونــی و 
بیماری های ســرزمین های گرمسیری، دکترای تخصصی 
گرفــت و کار پزشــکی را آغاز کــرد. نیمــی از عمــر او در غربت 

گذشت. 

بـاران بـرای همـه ایرانی هـا بـا شـعر »بـاز بـاران بـا ترانـه« گـره خـورده اسـت و تـا نم 
بـاران می زنـد بـدون شـک همـه این شـعر را زیر لب زمزمه می کنیـم، در واقع یکی از 
شـعرهای نوسـتالژیک بچه های دهه شـصت در مدرسـه خواندن شـعر فارسـی 
بـاز بـاران بـا ترانـه بـود کـه تـا مدتهـا در کتاب هـای فارسـی کالس چهـارم به چاپ می رسـید. 
شـاعر ایـن شـعر زیبـا  مجدالدیـن میرفخرایـی  اسـت و دی مـاه زادروز او. بـه همیـن بهانـه در 

مطلـب زیـر بـا او و ویژگی اشـعارش آشـنا می شـویم.  

گلچین به اندازه شــعرش شناحته شــده نیســت، مجدالدین میرفخرایی پزشــک و شاعر، 
متخلص بــه گلچین، معروف به گلچین گیالنی، جزو نخســتین گروه از شــعرای ســراینده 
شــعر نــو ایــران اســت. در واقــع او اولین شــاعر نوپــردازی اســت که شــعرش بــه کتاب های 
ابتدائی راه یافت. گلچین گیالنی از گروه شعرای سراینده شعر نو ایران محسوب می شود.

دکتر مجدالدین میر فخرایی، متخلص به گلچین گیالنی در یازدهم دی ماه ســال 1288 
در رشــت به دنیا آمــد و در آذر مــاه ســال 1351 در لندن درگذشــت. او از ســرایندگان شــعر نو 
فارسی اســت. تحصیالت مقدماتی را در زادگاهش و متوســطه را در تهران به پایان رسانید 
و در رشته فلســفه و علوم تربیتی موفق به اخذ لیسانس شد. ســپس به انگلستان رفت و در 
رشــته طب به دریافت درجه دکترا نایــل گردید. پــس از آن در لندن اقامت گزیــد و دیگر به 

کودکی مستی بهار 
شاعر »باز باران با ترانه« را بشناسید
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چندین دفتر شــعر از وی منتشــر گردیده که معروفترینشان 
»بــرگ«، »نهفتــه«، »مهــر و کین« و »گلــی برای تو« اســت. 
معروفیت گلچین با انتشار شــعر »باران« در مجله »سخن« 
آغاز شــد و از شــعر »پرده پندار« به عنــوان اوج خالقیت وی 
در عرصــه شــاعری نــام می برنــد.  گلچیــن گیالنــی در یک 
روز بارانــی در 29 آذر ســال 1351 در لنــدن در گذشــت امــا با 
شــعر باز باران بــا ترانه برای همیشــه نقشــی در ذهن و قلب 
کودکان ایرانی دارد و هر بار بــاران بیاید یاد و خاطره او زنده 

می شود.

       گلچین حرمت شعر گیالن است
شــمس لنگرودی از شاعران برجسته کشــور درباره گلچین 
می گوید: بســیاری از مــا نمی دانیــم گلچین گیالنــی کی به 
دنیا آمده و کجا مرده است. خیلی از ما فقط شعر »باز باران 
بــا ترانــه« او را خوانده یا شــنیده ایم. مســاله دیگــری که در 
ح کــرد این مهم اســت که  ارتباط بــا گلچین می تــوان مطر
گلچیــن خیلــی شــعر معــروف نداشــت اما همــه کســانی که 
کارهایشــان برجســته نیســت. بســیاری از  شــهرت دارنــد 
هنرمنــدان بــا یك یــا دو شــعر مشــهور هســتند مثاًل وحشــی 
بافقی خیلی شــعر دارد اما با یك شــعر معروف شــد و آن شعر 
ح پریشــانی من گــوش کنیــد«، بــود. خالق  »دوســتان شــر
تاریــخ تحلیلی شــعر نو می افزاید: دوســتی صحبــت می کرد 
از شــاعر غزلســرایی که می گفت به اندازه شــهریار شعر دارم 
اما نمی دانم چــرا به انــدازه او معروف نیســتم. بــه نظر من 

»گلچین حرمت شعر گیالن است«. 

       گلچین پشت نیما می ایستد
کاونــد نیــز دربــاره انتقــدات بــه گلچیــن می گوید:  رشــید کا
بســیاری انتقاد می کننــد که گلچیــن فقط با یك شــعر خود 
معروف شــده اســت. به نظر من اولین مولفه ای که نشــان 
می دهــد یك شــاعر بــزرگ اســت، این اســت کــه این شــاعر 
شــعرش بــه ذهــن مخاطــب راه پیــدا کنــد. جایــگاه اشــعار 
گلچین را در شعر فارسی باید بعد از افسانه و قبل از ققنوس 
نیمــا دانســت. او اولیــن بی قراری هــای نوگرایانــه نیمــا را 
تجربه کرده اما به ققنوس نرسید. شاید دلیل این بوده که 
ج از ایران زندگی کرده و واقعیت های شــعر معاصر را  در خار

از نزدیك تجربه نکرده بود.
این شــاعر و منتقــد در ادامــه می افزایــد: او در اولیــن مرحله 
به شکستن قالب دســت می زند، در دوره ای که هیچ کس 
پشــت نیما قــرار نداشــت. او اولیــن فردی اســت که پشــت 
نیما قــرار می گیــرد. گلچیــن و تعدادی از شــاعران بعــد از او 
را می توان جزء شــاعران بینابین قــرار داد؛ شــاعرانی که نه 
ســنت گرا هســتند و نه نوگرا؛ شــاعرانی چون فریدون توللی 
و... که یك پا در ســنت داشــتند و یك پا در جهــان نو. آن ها 
نیما و جریان شــعری اش را به عنوان یك ضــرورت تاریخی 

پذیرفته بودند. 
کاونــد اذعــان می کنــد: قالبی کــه گلچین برای شــعر »باز  کا
بــاران« برمی گزینــد، قالبــی اســت کــه هــم ســنتی اســت و 
هــم نــو. در واقــع چهارپــاره قالبــی اســت کــه او بــرای بــروز 

احساســات خود انتخاب کرده اســت  وی بر این باور است 
که  گلچیــن نگاه رمانتیکی داشــته و زبان مالیمــی دارد که 
از ویژگی های شــعر ســنتی ماســت. مردم ما به خاطر باور و 
عالقه به شعر سنتی به شاعرانی چون گلچین بسیار عالقه 
نشان می دهند و شاید از این جهت است که شاعران نوگرا 
نسبت به شاعران بینابین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

ایــن کارشــناس ادبــی دربــاره اینکه چــرا شــعر »باز بــاران« 
گلچین گیالنی توفیق پیدا کــرد، می گوید: برخی می گویند 
علــت توفیــق این شــعر بــه ایــن خاطر اســت کــه این شــعر 
به کتــاب درســی چهــارم ابتدایــی راه پیــدا کــرد. البته من 
معتقدم همین نیز حسن اســت چرا که از ظرفیت های این 

شعر است که سال ها در کتاب درسی ما می ماند. 
کاونــد بــا اشــاره بــه موســیقی شــعر »بــاز بــاران« عنــوان  کا
می کند: وقتی شــما به موســیقی »باز باران« نــگاه می کنید 
می بینیــد کامــاًل بحــر طویل اســت. اما موســیقی این شــعر 
کاماًل تکه تکه است و در ذهن ضرب می گیرد. درست مثل 
ضرباهنگی که در شاهنامه فردوســی می بینیم همخوانی 
ع کــه در کنــار هــم خــوش نشســته اند.  موســیقی و موضــو
جدای از این موارد شما این نشاط و تحرك تصاویر باران را 
در شعر می بینید که موســیقی و تصویر و قافیه بسیار خوب 
در کنار هم نشســته اند. مخصوصًا جایی که سطرها کوتاه 

می شوند انگار به اصرار گلچین چنین آمده اند. 
کامیــار عابــدی نویســنده و محقــق نیز کــه تحقیــق درباره 
آثار گلچین را از ســال 68 آغاز کــرده می گویــد: ایرانی های 
دهــه 50 کــه شــعر او را می خواندند دربــاره گلچیــن چیزی 
بــه  داشــت  ربــط  ع  موضــو ایــن  احتمــااًل  نمی دانســتند. 
اینکه گلچیــن از بیســت و چند ســالگی ایران را تــرك کرده 
گزیــر مجبور  بــود و برنگشــته بــود. بــرای همیــن امــر بــه نا
ع کنــم بــه کســانی کــه از او اطالعاتی داشــتند و  بودم رجــو
این اطالعات را به تدریج ثبت کردم و شــد کتــاب »با ترانه 

باران« که »ثالث« ناشر آن بود. 
بــرای  را  گلچیــن شــعرش  ادامــه می افزایــد:  عابــدی در 
نشریات داخل کشور می فرستاد و در واقع با انتشار این آثار 
در ایران توانســت در روند شــعر ایران تاثیرگذار باشد. یکی 
کنون کار کــرده ام و  از نکته های مهــم کتابی که من هــم ا
تحت عنوان »مجموعه اشــعار گلچین گیالنی« است این 
بوده کــه در این کتاب شــعرهای منتشرنشــده اش را که در 
کنــده چاپ شــده بــوده جمع آوری  نشــریات به صــورت پرا

کرده ام. 
نویســنده کتاب »با ترانه باران« می گوید: بعضی از کسانی 
که درباره گلچین قلم زده اند گفته اند شــعرش ســاده بوده 
مخصوصــًا محمــد حقوقــی یکــی از چهره هایــی بــوده کــه 
چنین می پنداشــته است و معتقد بوده شــعر گلچین سبب 
رکــود شــعر مــا در دهــه 20 بــوده اســت چرا کــه باعث شــده 
جریان هــای اصلــی شــعر دیرتــر شــناخته شــوند. مــن فکــر 
می کنــم هــر دوره ای جریان مخاطــب خاص خــود را دارد. 
گلچین بــا اســتفاده از ســاده ترین کلمات نقش خــود را ایفا 
کرد و شعر »باز باران« بیانگر حس لطیف و طبیعت گرای او 

می تواند باشد.        

کاکاوند: وقتی 
شما به موسیقی 
»باز باران« نگاه 
می کنید می بینید 
یل  کاماًل بحر طو

است. اما موسیقی 
این شعر کاماًل 

تکه تکه است و 
در ذهن ضرب 

می گیرد. درست 
مثل ضرباهنگی 
که در شاهنامه 

فردوسی می بینیم 
همخوانی موسیقی 

و موضوع که در 
کنار هم خوش 

نشسته اند. جدای 
از این موارد شما 

این نشاط و تحرك 
یر باران را در  تصاو
شعر می بینید که 

یر  موسیقی و تصو
و قافیه بسیار 

خوب در کنار هم 
نشسته اند
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دســت هایش می گفت »این بچه هشــــت ســال مــراده!« که 
کل هشت ســال جلوی چشــم هایم می آمد و رضا می دادم به 

نشستن و خوردن و خوابیدن.
حاال امــا، جایمــان عوض شــده. مادر گوشــه ای می نشــیند، 
دســتش را زیــر چانــه اش می زند و بــا آه هایــی کــه از نگاهش 
کار  کــه دیوانــه وار  ســرریز می شــوند، فقــط نگاهــم می کنــد 
می کنم. گاهی هم که نه از دســت من، از حرف نزدن خسته 
می شود، دســتش را از زیر چانه اش برمی دارد، نفس عمیقی 
می کشــد و با ترس، شــروع می کند به گفتن. کم کم که حرف 
می زند، حق را بــه خودش می دهــد و صدایش باالتــر می رود 
و آخرش هــم دعوایم می کند. ایــن بار آخر ولــی، وقتی حیاط 
را متــر کــرد و حرف هایــش تمــام شــد و دیــد مــن هنــوز پــردۀ 
آشــپزخانه را بیــن کف هــا چنــگ می زنــم، کنــارم نشســت و 
بازوهایم را گرفت. این بــار طوری با بغض گفت »دور ســرت 
بگــرُدم ننــه. این بچه هشــت ســال مــراده. به خــودت رحم 
نمی کنی به این رحم کن« و بــه دنبالش »یادگار مجتباس«، 
که رفتم صحن انقالب، جلوی گنبد و روی فرش های قرمز، 
با مجتبی نشستم؛ دوزانو نشسته بود و به امام رضا می گفت 
»یــا امــام هشــتم، کاش زودتــر از این که 8 ســال بهونه شــه، 
پابوســت اومده بودیم واســه حاجتمون. حاالم ولی، تو رو به 
مقام هشــتمت، یه کاری کن که یه عمر، قــد و باالی بچه مو 
نگاه کنمو بگم بچه م هشت ســال مراده. اسمشم می ذاریم 
رضا، نه مهری؟« و نگاهش را  از گنبد به ســمت من برگرداند 
که ســرم را پاییــن انداخته بــودم و با ریشــه های فــرش بازی 
می کــردم. نگاهش کــردم و بدون ایــن که جواب ســؤالش را 
گــرم دختر بــود می ذاریم معصومــه.  ها؟« و  بخواهــد گفت »ا
من لبخنــد زدم و ســرم را تــکان دادم. آن روزهــا را به زحمت 
مرخصــی گرفتــه بــود و راه آمدنی بــه مشــهد خیلی پکــر بود. 
همۀ حواســش پیــش بــه قــول خــودش »بچه هــا« بــود. اما 
راه برگشــتنی، خیلــی راضــی بــود. مــن ناامیــد رفتــم، ناامید 
برگشــتم. حتــی یــادم اســت تــوی راه برگشــت بــه شــوخی 
گرم امــام رضا جوابمــون کرد، میریم ســراغ امام  گفتم »حاال ا
جــواد. میگیــم بچــه مــون بشــه 9 ســال مــراد! « و مجتبی از 
آن چشــم غره هایی بهــم رفــت کــه وقتــی می گفتــم »جبهــه 
هووی منه«، و اســتغفراللهی گفت و ســرش را به شیشۀ مات 
اتوبــوس تکیــه داد.  بعدتر که پشــت تلفــن گفتم »قــول بده 
میای مرخصی تــا یه خبر خوش بت بــدم«، گفت »حامله ای 
مهری؟« و مــن مثل روزی که ســر ســفرۀ عقد کنارم نشســته 
بــود، بــا ذوق و شــرم گفتــم »بلــه« و حواســم را جمــع کــردم 
عکس العملی را که 8 ســال منتظــرش بودم، ببینــم. منتظر 
بودم یک بــار داد زدنــش را ببینم. اما ســکوت کــرد و بعدش 
که گفت »الهی شــکر«، صدایش لرزش بغض و خیسی اشک 

داشت.
لبخند گوشۀ لبم کج شــده بود و چشمانم به صدای مجتبی 
بود، که مادر کالفه شــد و داد زد »به ریش ُمو می خندی؟ ای 
مردم بــه پیر بــه پیغمبــر ایــن دختــر ُمو خــل شــده. می خواد 
م درُدُمو؟« و نشست 

ُ
بچه شو بکشه.  ای مســلُمنا. به کی بگ

گوشۀ حیاط و زد توی ســر خودش و گریه کرد. دلم به حالش 
ســوخت. آرام گفتم: »کــی گفته من می خوام بچه مو بکشــم 

هشت سال مراد
یک داستان کوتاه

الهام عظیمی

... وقتی از حرم برمی گشتم، ماه توی چشم هایم برق می زد. دو ماه و ده روز از نبودن مجتبی 
می گذشــت. رفته بــودم تــوی ماه ُنــه، و مــادر که تــا دو مــاه پیــش وقتی چایــم را می خــوردم، 
استکان را از دســتم می گرفت تا زحمت زمین گذاشتنش را نکشــم، دیگر حریف لباس شستن 
و فرش شستن هایم هم نمی شد. قبلترها، بلند که می شدم و می نشستم، صلوات می فرستاد 
و در خانۀ خــودم کاری بیشــتر از بادمجان پوســت کندن به مــن نمی داد. وقتــی هم خجالت 
می کشــیدم و اعتــراض می کــردم، پشــت چشــم نــازک می کــرد و بــا لهجه ای کــه هنــوز آهنِگ 
جمله های او و همســاالنش بود، می گفت: »دیگه چــی؟ مگه آقاتون نفهمه! ُمو جوابشــو چی 
بُدم؟!« و باز با ذوقی که نمی توانست پنهانش کند، یادآوری می کرد که مجتبی دم به ساعت 
زنــگ می زنــد و می گوید »خانم جون دســتم بــه دامنــت. مواظب مهری بــاش. نــذار کار کنه. 
شــمام جای مادِر خدابیامرزم. حواســتون بش باشــه.« و طوری جملــۀ آخر را کش مــی داد و با 



فرهنگ و هنر

81 دی    1۳۹۷  |     مشاره         ۳۹

ننه؟! تو که دیدی چقد این در و اون در زدم که بچه دار شم. 
گه می خواســتم بکشــمش که وقتی حامله شــدم کل محلو  ا
یه تنه نــذری نمــی دادم. امــا االن بذار یــه کم راحت باشــم. 
اصاًل قربونــت برم شــما چــرا نمی ری خونــۀ خــودت؟ من که 
می بینــی دارم کارا خودمــو میکنــم« و بغض صدایــم را خش 
انداخت: »همــه ش دو ماه گذشــته ننه. چه انتظــاری داری 
از من؟ چــرا نمی ذاری یــادم بره؟ میدونــم زن پابه مــاه نباید 
کار کنــه. اما می خوام ســرم گرم شــه. می خــوام یه دقــه، قدر 
یه دقه یــادم بره. همیــن« و گریه صدایــم را لرزانــد »اصاًل من 
بچۀ بی بابا می خوام چی کار؟ بچــۀ بی بابا بدبخته. یتیمه. 
بچه ای که هنوز نیومده یتیم شده، از همه بدبخت تره. زن 
بیوه بدبخته. زن بیوۀ پابه ماه از همه بدبخت تره. این بچه 
گــه موندنیه، بایــد همین جــوری بمونــه. مگه بچــۀ بی بابا  ا
بزرگ کــردن الکیــه؟« رضــا لگدم مــی زد کــه گریه هایــم را به 
تنۀ درخت گردوی حیاط رســاندم. مادر بلند شــد و دســتم را 
گرفت. کمک کرد بنشــینم و آنقــدر قربان صدقــه ام رفت که 

خیالم راحت شود از زدن حرف هایش پشیمان است.
دلم مجتبی را می خواست و سرزنش های مهربانی اش را که 
»تو دیگه دو نفری خانوم خانوما«، تا بلکــه از این لجبازی با 
خودم کــه چوبش را رضــا هم می خورد، دســت بــردارم. مادر 
پــرده را روی بنــد رخــت پهــن می کــرد و می دیــدم لب هایش 
گوشــۀ طاقچــه و قــرآن را  کــردم  آهســته می جنبنــد. نــگاه 
ندیــدم. مجتبی ســفارش کرده بــود هــرروز برای بچــه قرآن 
بخوانــم. گفتــم »می خونــم، اما تــو یــه کاری کن کــه اذان و 
اقامه شــو خودت تو گوشــش بگی. بیــا زودتر. پیــش ننه اینا 
خجالت زده م نکنــی مجتبی...« و قــول داد دو ســه ماه آخر 
ک و کنارم باشــد. او که زیــر قولش  را هرطــور شــده برگــردد ارا
زد، من هم زیر قولم زدم و دوماه دست و دلم نرفت که برای 
رضــا قــرآن بخوانــم. صفحــه ای را که الیــش کاغذ گذاشــته 
کــردم. الرحمــن. خوانــدم و رضــا کنــج دلــم آرام  بــودم، بــاز 

نشست و گوش داد.
دو مــاه و یــازده روز از شــهادت مجتبــی گذشــته بــود و مــن با 
نــان و روغن به خانه برمی گشــتم که بــاراِن بمب آمــد و تمام 
خانه ها خراب شــدند روی ســر همســایه ها و مادرم که شــاید 
داشــت چــای دم می کــرد یــا ترخینه هــا را روی پشــت بــام 
می چید. با مــوج انفجار پرت شــدم کف زمین و خــودم را که 
بلند کــردم، رضــا آن قدر ترســیده بود کــه برای آن کــه هرچه 
زودتر در  آغوشــش بگیرم، تقال می کــرد و فریادهای من زودتر 
از همۀ محله بلند شــد. من هم با آمبوالنس ها به بیمارستان 
ولی عصر رفتم، به بخش زایمــان. و رضا را که به دنیا آوردم، 

از هوش رفتم...
وقتی بلند شــدم، توی راهــروی بیمارســتان  بودم و شــکمم 
کــردم، رضــا را  کــه نــگاه  کنــارم را  انــگار آب رفتــه بــود. امــا 
ندیدم. بــا تــرس روی تخــت نیم خیز شــدم که درد نفســم را 
بند آورد و مجبــورم کرد آرام باشــم. پاهایــم را یکی یکی روی 
زمیــن گذاشــتم و رویشــان ایســتادم. چشــمم ســیاهی رفت 
و دســتم را دخیل دیــوار کــردم. درد، تمــام صورتــم را چروک 
انداخــت. یک قــدم پــس و یک قــدم پیــش، بین آدم هــا راه 
رفتم و هرکــس را دیدم، گفتم »بچــه م کو؟« و پســر جوانی با 

امیدواری، دختــری را کــه روی تختی افتــاده بــود و صورتش خونی بــود، نشــانم داد و گفت 
»شــما مادرشــید؟« عق زدم و رفتم ســراغ پرســتاری که جواب داد »شــما همونــی که بچه ش 
مرده بــه دنیــا اومــد؟« و تمام جــای خالی رضــا توی وجــودم تیــر کشــید. زمانی که بــرای من 
ایســتاده بود، برای دختر می دوید و نمی دانســت رضای من هشت ســال مراد است که وقتی 
تمام جانم را جمع کردم و گفتم »کوش؟... مرده ...ش... کو؟« دســتی توی هوا تکان داد و 

حواسش را داد به دکتری که داد می زد »باند باند«و دوید بین پله ها.
تنــم را تکیه دادم بــه دیوار و تــا پایین ُســر خوردم. ســرم را بین دســت هایم گرفتــم و به جای 
دردی که راحتــم نمی گذاشــت، آن قدر فشــارش دادم که هیچ کــدام از داد و بیدادهــا و جیغ و 
هوارها و گریه و زاری ها را نشــنوم. حس نمی کردم پایــم را لگد می کنند و نمی دیدم کســی مرا 
نمی بیند. آن قدر ســرم را فشــار دادم که یاد مادر افتادم. بلند شــدم دنبالش بگــردم، اما هیچ 
چیز ســرجایش نبــود. تمام اتاق هــا و راهروهــا و نیمکت ها پــر از آدم بــود. عفت خانــم، زری، 
شــوهر خجســته و چندتا از همســایه ها را هم دیدم. اما مادر را هرچــه تلوتلو خوردم و گشــتم، 
پیدا نکردم. پسری با ســرمی که دســتش بود به شــانه ام زد و گفت »خانوم جای الکی گشتن 
به این بندگان خدا کمک کنید. نمی بینید اوضاعو؟« خودش صورتش شــکاف برداشته بود 
و غرق خون بود. گفتم »من... پرســتار نیســتم« براق شــد که »اینجا هرکی ســالمه پرســتاره 
خانوم. آمپول زدن بلد نیستی؟ یه خانومه اینو داد به ما و رفت سراغ بقیه. « و من تازه نگاهم 
افتاد به زنی که روی تخت بود و دســت نداشت و انگار دلش می خواســت نعره بزند، اما فقط 
با چشــم های بی حال روبرو را نگاه می کرد و ناله می کرد. پســرک نوجوان بــود و تازه صدایش 
خش برداشــته بود، اما رویم نشــد بگویم ناســالمی ام را. همین که دید نگاهم بــه زن افتاده، 
آمپــول را دســتم داد و گفت »خدا خیــرت بده مــن نامحرمم، می رم بــه یه بنده خــدای دیگه 

کمک کنم« و رفت.
آمپول را زدم، ولــی آن قدر خون از دســتش رفته بــود که رنگش مثل گچ شــده بود. خواســتم 
همدلی کنم و اســمش را پرســیدم، تنها توانســتم حــدس بزنم چیــزی گفت شــبیه منصوره، 
مســعوده، یا اصــاًل معصومه. پرســتاری کــه رد می شــد و آمپــول را دســتم دیــد، همان طور که 
کما بیــش می دویــد و راه می رفت، دســتم را کشــاند و گفــت »بیا بــی کار واینســت«. چیزی در 
دلم کنده می شــد و فرو می ریخت و لخت لخت کنــان دنبالش می رفتم. یک ســبد پر از باند و 
گازاستریل و چسب و بتادین و... دستم داد. توان این که پرکاهی را دستم بگیرم، نداشتم و 

قبل از آن که بتوانم بگویم، طوری جلوجلو رفت که منتظر بود دنبالش بیایم.
خ کرده بود. پرســتار گفــت »اون وضعش  خواســتم بروم ســمت پســری که تمام تخت را ســر
وخیمه. ولش کن داره شهید می شه« و من تازه داشــتم می فهمیدم اینجا جنگ شده است. 
خواستم بروم که شهید شدنش را نبینم، اما شــنیدم صدایم می زند. محو، می گفت »آب ... 
یه کم آب« گفتم »بخــدا آب نــدارم.« و فقط یاد گرفته بودم بپرســم »اســمت چیــه؟« و گفت 
»رضا« . جای خالی رضا توی تنم تیر کشــید... گفتم »پسر منم اســمش رضا... بود.« و یادم 
افتاد و اضافه کردم »شهید شــد«. لب هایش حالت خنده گرفت و گفت »امام رضا شهید زیاد 
میده. « و قبــل از آن که برگــردم به گل های قالــی قرمزی کــه در صحن انقــالب زیرپای من و 
مجتبــی پهن شــده بودند، دختــر پرســتار صدایم کرد کــه »کجایی؟ نــخ بخیه. بــدو«. جملۀ 
جوان توی گوشــم می رقصید و خــودم جان کنــدم تا بــه دختر برســم. وقتی زنــی را که باالی 
ســرش ایســتاده بود و می خواســت پهلویش را بخیه بزند دیــدم، حالم به هم خــورد و زردآب 

باالآوردم. دختر هنوز مسلط و آماده، بخیه اش را می زد.
-    چقدم نازک نارنجی ای. اسمت چیه؟

ک کردم. نگاه به دستش می کردم که دوباره گفت:  با پشت دست دهانم را پا
-    ها؟

خواســتم بگویم مهری، اما دیگر نه مجتبایی بود که مهری اش باشــم، نه رضایی و نه انگار 
مادری. نگاهم به ته راهرو ســرک کشید، دنبال زنی که شاید اســمش معصومه بود. اما دیگر 
آن جا نبود. نگاهم نشســت روی فرش های قرمز، روبــروی تنها چیزی، تنها کســی که بود و 

اینجا داشت شهید می داد. دلم نخواست مهری باشم و گفتم:
-     معصومه

 دختر انگار که داشت پارچه می دوخت، نه گوشت آدم و سر تعریف را باز کرده بو :
-    فامیلیت چیه؟ ندیدمت پس چرا اینجا؟
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 به دیوار تکیه دادم و گفتم:
-    پرستار نیستم. دنبال بچه م می گشتم.

-    خوب آمپول می زدی که.
-     هوم.

-    خب؟ بچه ت گم شده؟
-    آره.

-    چندسالشه؟
-    هشــت ماهــه مــرده بــه دنیــا اومــد. تــو نمی دونــی کجــا 

بردنش؟
انگار بــرای بــار اول نگاهم می کنــد، ســرتاپایم را ورانداز کرد 

و گفت:
-    مال همین بمبارون خیابون داورانی؟

ســرم را تــکان دادم. نــخ و ســوزن تــوی دســتهایش بــی کار 
مانده بودند و من را نگاه می کرد.

-    می خوای بــری؟ من عــادت دارم به این شــرایط. کارامو 
می کنم.

-    نه. می خوام بمونم.
***

دو ماه و شانزده روز از شهادت مجتبی می گذشت و من پنج 
روز بــود که در بیمارســتان بــا مریم )که اســمش را نپرســیدم 
تا خودش گفت( پرســتاری می کــردم و معصومه بــودم. روز 
دوم که اوضاع آرام تر شــده بود، جنازۀ مادر را دیدم، اما رضا 
را هرگز. نمانــده بودم که آن هــا را پیدا  کنم، معصومه شــده 
بودم که دنبال شهدای امام رضا بگردم. دنبال هرکسی که 
اســمش رضا بود و شــهید می شــد. یکی دو روز اول که دیدم 
به جایی نمی رسم، تصمیم گرفتم اســم های ترکیبی را هم 
حســاب کنــم و تــوی لیســت بنویســم. غالمرضــا، امیررضا، 
عبدالرضا، حمیدرضا و... اما باالخره دلم بر نداشــت و فقط 
»رضا« ها را گشتم. همان موقع که اسمشان را می پرسیدم، 
می گفتــم می خواهــم ببرمشــان پیــش امــام رضــا و آخریــن 
لبخندشــان را می دیدم. و به هیچ کدامشــان دروغ نگفتم. 
فهمیــدن فامیلی شــان وقت گیــر و اغلــب بی نتیجــه بــود. 
فقط با یک نشــانی در ذهن می سپردمشــان و وقتی فرصت 

می شد بنشینم یک گوشه، یادداشتشان می کردم.
»رضــای تشــنه« بــود شــاید، کــه معصومــه ام کــرد بــا جملۀ 
»امام رضا شــهید زیاد میده. « و من نذر کرده بودم شــهدای 
امام رضا را ببرم پیشــش و خــودم کنارش معصومــه بمانم. 
کــه حتــی  »رضــای پیرهــن آبــی« را همــان روز اول دیــدم. 
گر هــر دو پایــش را هم از دســت نــداده بــود، شــکافی که به  ا
قلبش رســیده بود، شــهیدش می کرد. از دو ســه روز به بعد، 
کســی را داشــتند، سراغشــان می آمدنــد و  گــر مجروحیــن  ا
پرس وجو می کردنــد. اما »رضای پیر« آن قــدر عمر کرده بود 
که کســی را نداشــت و آرامشی که داشــت، بیشــتر از »رضای 
نامزد« بود که با این که عمل شده بود، عفونت کرد و شهید 
شــد و اســم »آرزو« از دهانــش نمی افتاد. »رضای ســرطانی« 
پــر از ذوق بود که از ســرطان نمی میرد و شــهید می شــود. به 
»رضای فیــروزه ای« کــه گفتــم می برمــت پیش امــام رضا، 
گفت خواهر و شــوهرخواهرش تازه از مشــهد برگشــته بودند 
و برای دیدنشــان رفته بوده که بمباران می شــود. و انگشتر 

ســوغات فیــروزه اش هنــوز دســتش بود و بــه قرمــزی می زد. 
»رضــای بــی بــی« هــم ســراغ مــادرش را می گرفــت و گفتنــد 

نگوییم شهیده شده.
کــه موشــک ها را در آســمانش  خیابــان داوران از لحظــه ای 
ک  گرفتــه بــود و بــوی خــا دیــده بــود، مثــل جنــازه ای آرام 
تکلیــف  تــا  گذشــت  روزی   5-4 بیمارســتان  در  مــی داد. 
مجروحیــن و شــهدا معلوم شــد و من ۷ شــهید امام رضــا پیدا 
کــردم. دلــم می خواســت یکــی از آن اســم های ترکیبــی را بــا 
مشــخصاتش به خاطر ســپرده بودم تا بشــود 8 . شــمارۀ 8 را 
نوشــتم و جلویش را خالی گذاشــتم. خودکار بین زمین و هوا 
مانده بود که جای خالی رضا توی دلم تیر کشید و یادم افتاد 
من هــم مــادر شــهیدم. و هشــتمین نفر شــد »رضای هشــت 

سال مراد«
کاغذهایــم ســردرمی آورد و نــه می پرســید. امــا  مریــم نــه از 
هروقت حرف می زد، نمی توانســت ســؤال را از چشــم هایش 

بردارد. خواستم برگردم و خانۀ خرابم را ببینم. گفت:
-    کجا می خوای بــری تو این هیری بیــری مّصومه؟ هرچی 
کــه اونجــا. دیــدن نــداره. مــی ری داغ دلتــم تــازه  هســت خا

می شه.
کــه »ع« پیدایــش نبــود و بــه  معصومــه را طــوری می گفــت 
جایــش »ص« دو برابــر می شــد. فکرکــردم مگر چیــزی کهنه 
شده؟ و رفتم. ســعی کردم مثل همۀ وقت هایی که کوچه را 
رفته ام و برگشــته ام، بروم و برگردم. اما قدم هایم لرز داشت. 
ک مــی داد و خرابه هــای خانه مــان را از دِر  همه جــا بــوی خــا
ســیاه رنگی که به ویرانه ها تکیــه داده بود، از بقیــۀ خرابه ها 
شــناختم. روی زندگــی ام راه می رفتــم و دنبال دیــوار فرضی 
اتــاق خــواب می گشــتم.  همــۀ زندگــی ام جلوی چشــم هایم 
کها پیدا کردم؛  قد کشید تا چیزی را که می خواســتم از زیر خا
عکســی که مــن و مجتبــی را روبــروی ضریــح امام رضــا قاب 

کرده بود. آخرین و عزیزترین عکسمان بود.
دو ماه و خرده ای از شــهادت مجتبی می گذشــت که با جای 
خالی رضــا تــوی دلم و قــاب عکــس خــودم و مجتبــی و یک 
قفــس و 8 کبوتــر، در صحن انقــالب روبــروی گنبد ایســتاده 
کدامشــان بیــرون  کــردم، هیــچ  کــه بــاز  بــودم. در قفــس را 
نیامدند. دســت کردم توی قفس و یکی یکی شان را درآوردم 
و پردادم و رضای هشــت ســال مرادم را آن قدر نگاه کردم که 
خ هایــش را زد و باالی گنبــد آرام گرفت. مثــل وقت هایی  چر
که قــرآن می خوانــدم و کنج دلــم می نشســت. کفش هایم را 
سپردم و روبروی ضریح ایستادم. کمرم از بار امانتی که دیگر 
رویــش ســنگینی نمی کرد، راســت شــده بود. دســت کــردم و 
کاغذ مچاله شــده ام را از تــوی کیفم درآوردم. گذاشــتم توی 
کــت و رویــش نوشــتم »تقدیمی ناقابــل از خیابــان داوران  پا

ک« و داخل ضریح انداختم. ارا
وقتــی برگشــتم تــوی صحــن انقــالب، هرچــه چشم چشــم 
کردم، رضای هشــت ســال مرادم و حتی رضای فیــروزه ای را 
کلش از همه بلندتر بود، پیدا نکردم. نشســتم روبروی  که کا
گنبــد، روی فرش هــای قرمــز، و تمام خــودم را گریه کــردم تا 
هرچــه می ماند، معصومه باشــد. وقتــی از حرم برمی گشــتم، 

ماه توی چشم هایم برق می زد.    

... و فقط یاد 
گرفته بودم بپرسم 
»اسمت چیه؟« 

و گفت »رضا« 
. جای خالی 

رضا توی تنم تیر 
کشید... گفتم »پسر 
منم اسمش رضا... 
بود.« و یادم افتاد و 
اضافه کردم »شهید 

شد«. لب هایش 
حالت خنده گرفت 
و گفت »امام رضا 
یاد میده.  شهید ز
« و قبل از آن که 

برگردم به گل های 
قالی قرمزی که در 

صحن انقالب 
پای من و  یر ز

مجتبی پهن شده 
بودند، دختر پرستار 

صدایم کرد که 
»کجایی؟ نخ 

بخیه. بدو«. جملۀ 
جوان توی گوشم 

می رقصید و خودم 
جان کندم تا به 

دختر برسم



نـام  دیگـر  بـار  امـام«،  كوچـك  »سـرباز  كتـاب  بـر  رهبـری  معظـم  مقـام  تقریـظ 

بـه  انداخـت.  زبان هـا  سـر  بـر  را  مقـدس  دفـاع  ادبیـات  در  مانـدگار  اثـر  ایـن 

معرفـی  پرفـروش  اثـر  ایـن  کتـاب،  بخـش  مطلـب  اولیـن  در  مناسـبت  همیـن 

بـا صـدای  وزیـر  داسـتان حسـنک  روایـت صوتـی  انتشـار  بهانـه  بـه  اسـت.  شـده 

انداخته ایـم.  نگاهـی  بیهقـی  تاریـخ  ارزشـمند  کتـاب  بـه  عـادل  حـداد  دکتـر 

قلـم  بـه  کافـی  اصـول  ترجمـه  کتاب هـای  کوتـاه  یادداشـت هایی  در  همچنیـن 

خـدا«  »خاطـرات  انصاریـان،  حسـین  شـیخ  اسـتاد  و المسـلمین  حجت االسـام 

مرجـان  شـهید  داسـتانی  زندگی نامـه  حیـدری،  غامرضـا  حجت االسـام  اثـر 

می دهـد«  بهشـت  بـوی  »کعبـه  نـام  بـا  کشـور  زن  فرمانـدار  سـومین  نازقلیچـی 

شـده اند.  معرفـی  مخاطبـان  بـرای  باشـد«  جریان سـاز  بایـد  فرهنگـی  »کار  و 

مقالـه ای دربـاره مطالعـه والدیـن و اثـر آن بـر فرزنـدان، گزارشـی از نشسـت  نقـد 

یازدهمیـن دوره  اختتامیـه  از مراسـم  بررسـی رمـان »دخیـل هفتـم« و گزارشـی  و 

می دهنـد. تشـکیل  را  بخـش  ایـن  دیگـر  مطالـب  جـال«  »جایـزه 

كتاب

83

دل از قدرت و صبر او پر می کشد
قریب هفت سال بر دار بماند

کار فرهنگی باید جریان ساز باشد 
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در برابر مأمــوران درنده خــوی بعثــی را با رفتــار و روحیه ای 
اعجاب   انگیز، آزموده و از هر دو ســربلند بیرون آمده است. 
دل بــر مظلومیت او می ســوزد ولی از قــدرت و تحمل و صبر 
او پــر می کشــد؛ ایــن نیــز بخشــی از معجــزه  بــزرگ انقــالب 
اسالمی اســت. در این کتاب، نشــانه های خباثت و لئامت 
مأمــوران بعثــی آشــکارتر از کتاب هــای مشــابهی اســت که 
خوانــده ام. بــه  هــر حــال ایــن یــك ســند بــاارزش از دفــاع 
مقّدس و انقالب است؛ باید قدر دانســته شود. خوب است 
سســت پیمان های مغلــوب  دنیــا شــده، نگاهــی بــه امثال 
این نوشــته  صادقانــه و معصومانه بیندازند، شــاید رحمت 

خدا شامل آنان شود.«
ایشــان »ســرباز کوچــك امــام« را یــك ســند بــاارزش از دفــاع 
کیــد کرده انــد کــه بایــد قــدر  مقــدس و انقــالب دانســته  و تأ
کیدات رهبــری ارزش باالی  چنین آثاری را دانســت. این تأ
خاطــرات رزمنــدگان و لــزوم بــه رشــته تحریــر درآوردن ایــن 
خاطرات را نشــان می دهد. مهدی طحانیــان، راوی کتاب 
»ســرباز کوچك امام«، دربــاره تقریظ مقام معظــم رهبری بر 
این کتاب می گوید: »رونمایی از تقریظ ایشــان بر این کتاب 
برایمــان غافلگیرکننــده و مســرت بخش بــود. آن لحظــه 
که ایــن هدیــه ارزشــمند را بــاز کــردم، ســند افتخــار را مقابل 
چشــمانم دیدم. نمی توانم احســاس خــودم را در آن لحظه 
توصیف کنم، ایشــان با عباراتی که  بکار بردند، ســنگ تمام 
گــر ســند مالکیــت  گذاشــتند و برایــم باعــث افتخــار بــود. ا
تمــام دنیــا را در اختیــارم قــرار می دادنــد، اینقــدر خوشــحال 
نمی شــدم. این تقریــظ را نمی توانم بــا هیچ چیــز دیگری در 

دنیا عوض کنم زیرا برایم بسیار ارزشمند است.«

       »سرباز کوچك امام« درباره چیست؟
ایــن کتــاب حجیــم و ۷60 صفحــه ای خاطــرات خواندنی 
اســیر کوچــك امــا پــرآوازه و فهیمــی را در برمی گیــرد کــه در 
ایــران  از  نماینــده ای  را  خــود  اســارت  و  روزهــای جنــگ 
و انقــالب نوپــای اســالمی می دانــد. نوجــوان 13 ســاله و 
دانش آمــوز اول راهنمایی مهم ترین تصمیــم زندگی اش را 
در همان ســن کم می گیرد و راهی جبهه های نبرد می شود 
و برای اولیــن بــار در عملیــات فتح المبین شــرکت می کند و 
در مرحله ســوم عملیات بیت المقدس به اسارت درمی آید. 
نقطه اوج اتفاق های اســارت به ماجرای امتناع طحانیان 
از مصاحبه با »نصیرا شــارما« خبرنگار هندی بدون حجاب 
خبرنــگار  درخواســت  طحانیــان  کــه  جایــی  برمی گــردد. 

هندی را به خاطر نداشتن حجاب رد می کند. 
»ســرباز کوچك امام« ماحصــل 163جلســه مصاحبه خانم 
دوســت کامی با آقــای طحانیان اســت که نشــانی از دقت، 
وســواس و حساســیت راوی و نویســنده برای خروجی بهتر 
اثر اســت. نگارش کتاب چهار ســال به طــول انجامید و به 
قــول نویســنده کتــاب، حساســیت ها و دغدغه هــای آقای 

طحانیان ذره ذره به جان اثر ریخته می شد. 

ین کار        بهتر
در اردســتان، محله کوشــك به تاریخ 1346 در شــب میالد 

       کتابی که باید قدر دانسته شود
مهدی طحانیــان در روزگار اســارت و آزادگــی به خاطر کم ســن و ســال بودن یکــی از نفرات 
ع ماجراهای تلخ و شــیرینی را برایــش به همراه  مورد توجه ســران بعثی بــود و همین موضــو
داشــت. طحانیان کتاب »ســرباز کوچــك امام« را در یــك دیدار بــه رهبر انقالب می رســاند و 
پس از مــدت کوتاهی با تقریظ ایشــان بر کتاب مواجه می شــود؛ امری که تعجب و شــگفتی 

این آزاده دفاع مقدس را به همراه داشت. 
رهبــر معظــم انقــالب در متــن تقریظشــان نوشــته اند: »سرگذشــت ایــن نوجــوان شــجاع 
و باهــوش و صبــور در اردوگاه هــای اســارت، یکــی از شــگفتی های دفــاع مقــّدس اســت؛ 
ماجراهــای پســربچه  14-13 ســاله ای که نخســت میدان جنگ و ســپس میــدان مقاومت 

دل از قدرت و صبر او 
پر می کشد

روایتی صادقانه از بسیجی های شجاع امام

تقریـظ مقـام معظـم رهبـری بـر کتـاب »سـرباز کوچـك امـام«، بار دیگـر نام ایـن اثر 
مانـدگار در ادبیـات دفـاع مقـدس را بـر سـر زبان هـا انداخـت تـا ارزش ادبـی کتـاب 
بیـش از پیـش عیـان و مشـخص شـود. بـه بیـان منتقـدان، ایـن کتـاب بـه لحـاظ 
حجـم و محتـوا جامع تریـن کتـاب خاطره نـگاری در عرصـه اسـارت و فرهنگ ایثـار و مقاومت 
بـه شـمار مـی رود. فاطمـه دوسـت کامی کـه مصاحبه کننـده و نویسـنده »سـرباز کوچـك 
امـام« اسـت، ایـن کتـاب را طـی چهـار سـال با نگاهی به زندگی مهـدی طحانیان با حمایت 

مؤسسـه فرهنگـی پیـام آزادگان نوشـته اسـت.   

احمد محمدتبریزی
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)عــج(، مهــدی طحانیــان متولــد می شــود.  زمــان  امــام 
روزگار کودکــی بــا شــیطنت ها و کارهایــش خیلــی زود برای 
مهــدی رنــگ دیگــری می گیــرد. آغــاز اعتراضــات مردمــی 
و راهپیمایی هــا، طحانیــان را همــراه شــور و حــال انقالبــی 
راه می رســد. مهــدی  از  می کنــد. جنــگ هــم خیلــی زود 
انقــالب،  در  را  نوجوانی شــان  روزهــای  هم نســالنش  و 
جنگ و مبــارزه می دیدنــد. آن ها ســقوط رژیم پهلــوی را با 
چشمانشــان دیده بودند و حاال از رادیو و تلویزیون ســقوط 
خرمشــهر را می شــنیدند. آن ها می خواســتند در این شرایط 
ســخت کــه کشــور بــه وجودشــان نیــاز دارد، کاری کننــد و 
رفتــن بــه جبهــه بهتریــن و مفیدتریــن کار بود. رفــت و آمد 
و دوســتی با پاســداران از مهــدی آدم جدیدی می ســازد. او 
از شــیطنت های دوران کودکــی و نوجوانی اش دور می شــد 

و هرجا که می نشیند از انقالب و جنگ صحبت می کند. 

        اسارت
را  مهــدی  خرمشــهر  آزادســازی  عملیــات  و   1361 ســال 
رزمنــدگان،  کنــار  در  بــودن  می بینــد.  جبهه هایــش  در 
ســختی های حضــور در منطقــه و شــهادت رفقــا تجربیــات 
داده  طحانیــان  ســال های  و  همســن  بــه  را  گرانبهایــی 
بود. لحظــات نبرد بــا بعثی هــا در جــاده اهواز-خرمشــهر و 
شــهادت نیروهایی که محاسن شــان با خون شان خضاب 
روی  پیــش   را  ناراحت کننــده ای  صحنه هــای  می شــنود 
رزمنده نوجوان می گذارد. آنجا برای اولین بار واژه اســارت 
را از دهــان یکــی از رزمنــدگان می شــوند: »مهــدی... فــرار 
کــن... اینجا نمــون... تــا می تونــی... از اینجا دور شــو... 
گه اســیر  گــه بمونی اینجا ... چون ســن و ســالت کمه ... ا ا
شــی... ازت اســتفاده تبلیغاتــی می کنــن ... نمــون اینجــا 
پســر.« تکان خوردم. اســارت؟ تنها چیزی که تا آن لحظه 
ذره ای فکرش را نکرده بودم اســارت بود. حتی وقتی که از 
مهلکه فرار می کردم هم فکر اســارت نبــودم. از حرفش تنم 

لرزید. «)ص192(
در همین لحظات ســخت و نفســگیر و زیر آتش باران گلوله 
گاه خــود را میان  و موشــك های دشــمن، طحانیــان بــه نــا
50،60 عراقــی می بینــد: » همگی ســیاه چهره و چهارشــانه 
بودنــد. بعضی هــا پیراهــن پلنگــی و بعضی ها لباس ســاده 
ســبز حنایــی پوشــیده بودنــد.«)ص201( اســارت رزمنــده 
نوجوان اردســتانی از همین جا شــروع می شــود. او وارد یك 
وادی ناشــناخته شــده بــود و نمی دانســت سرنوشــت چــه 

خوابی برایش دیده است. 
اســتفاده تبلیغاتی بعثی ها از همان اولین روزهای اسارت، 
باعث رنجــش و آزار آزاده نوجوان ایرانی شــد. یك بار برای 
کردنــد و از او  گفتگــوی رادیویــی طحانیــان را آمــاده  یــك 
خواستند که بگوید شش ساله اســت و پاسداران خمینی او 
را از مهدکودك برداشــته  و به جبهه برده انــد. مهدی زیر بار 
این حرف ها نمــی رود. از عراقی ها اصــرار و از آزاده نوجوان 
ایرانــی انــکار. بی آبــی و بی غذایــی همــه اســرا را ضعیــف و 
بی رمق کــرده بــود، دیگر چه برســد به مهدی کــه جثه اش 
از بقیــه کوچك تــر بــود. پــس از مدتــی روزنامه هــای عراقی 

عکــس طحانیــان را منتشــر می کننــد تــا دوبــاره تبلیغــات منفی شــان علیــه ایــران را نشــان 
دهند. 

ع یك سبك زندگى جدید و       شر
زندگی در اســارت بــرای آزادگان فرمول های مخصوص به خودش را دارد. شــروع یك ســبك 
زندگی جدیــد، بدون در خــود فرو رفتــن و مغلــوب شــدن، اوج هنــر آزادگان در دوران ســخت 
اســارت بود. آن ها نه افســرده شــدند، نه خود را باختنــد، بلکه بــا همفکری و روحیــه ایثاری 
که از جبهه ها بــه همراه داشــتند، یك زندگی پــر از امید و معنویــت را رقم زدنــد. دلتنگی های 
غروب، جایش را به خواندن دســته جمعی ادعیه داد. مهدی طحانیان هم از این جمع جدا 
نبود و خوانــدن نهج البالغه و قرآن به یکی از برنامه های جدایی ناپذیر زندگی اش در اســارت 
تبدیل شــد.  شــکنجه های روحــی و روانــی و جســمی و نبــود نظافــت و امکانات بهداشــتی 
شــرایط ســختی را برای آزادگان رقــم  زده بود ولــی آن ها اهمیتــی نمی دادند و ســخت ترین 
اردوگاه پخــش  ترانه هــای لس آنجلســی در  را تحمــل می کردنــد. آهنگ هــا و  وضعیــت 

می کردند و به دنبال خراب کردن اعصاب آزادگان و ایجاد تفرقه بودند. 

       بسیجى های شجاع امام خمینى)ره(
نقطه عطف کتــاب و اســارت طحانیان، مربوط بــه لحظه دیــدار و برخورد جمعــی از آزادگان 
با خبرنگار بــدون حجاب هندی اســت. ماجرایی که نــام طحانیان را بر ســر زبان ها انداخت 
و تصویر یك قهرمــان محکم و بــااراده از او را به سراســر کشــور مخابره کرد. اما پیــش از آمدن 
این خبرنگار هندی، طحانیان به خاطــر کوچك بودنش چند بار دیگر بــا خبرنگاران برخورد 
می کند. یك بار یك خبرنگار زن از یك شــبکه رادیویی به اردوگاه می آیــد و با دیدن طحانیان 
شگفت زده می شــود و هنگامی که قصد دارد او را نوازش کند، نوجوان آزاده ایرانی دستش را 
پس می زند. خبرنگار کــه مــی رود، آزاده ایرانی به خاطــر کارش کتك می خورد تــا بلکه درس 

عبرتی برای دیدارهای بعدی اش باشد؛ کتکی که کاماًل بی فایده بود. 
ماجرای برخورد با خبرنگار هندی هم جذابیت های خودش را دارد. زمانی که خبرنگار اســم 
مهدی را از او می پرســد، پس از ســکوتی طوالنی به او می گوید که چون شــما حجاب نداری، 
من باهات حرفی ندارم. خبرنگار در جواب پاسخ می دهد که من خواهر تو هستم و طحانیان 

گه خواهر منی، پس چرا بی حجابی؟« هم بالفاصله می گوید: »ا
گــر حجابــم را رعایت کنم تــو با مــن صحبت می کنــی؟ که با  خبرنــگار دوبــاره بیــان می کند: ا
پاســخ مثبت طحانیــان روبــه رو می شــود اما مهــدی ســنش را بــه اشــتباه 16 ســال می گوید. 
حرف های خبرنــگار مبنی بر بشردوســتی صــدام خون مهــدی را به جــوش مــی آورد و جواب 
دندان شــکنی به خبرنگار می دهد. خبرنگار زن هنــدی می گوید که من این فیلــم را به ایران 

می رسانم و به آقای خمینی می گویم چه بسیجی های شجاعی دارد.  

      دایره المعارف دوران آزادگى
»ســرباز کوچك امام« در ادامه شــرحی بر دیگر اتفاقات اســارت و ماجراهای بازگشت به وطن 
دارد. آنچــه این کتــاب را امــروز بــه یــك ســند ارزشــمند از دوران دفاع مقــدس تبدیــل کرده، 
بیان دقیــق و جزئی نگر راوی اســت. بــه طوری کــه خواننده بــه خوبی بــا حــوادث آن روزگار 
همذات پنــداری می کند و خود را بــه خوبی در موقعیت نوجــوان آزاده قــرار می دهد. می توان 
این کتاب را یك دایره المعارف دوران آزادگی دانســت و از لحظه لحظه زندگی آزادگان مطلع 

شد. 
روایــت روان و صادقانــه کتــاب مخاطــب را پابند خــودش می کنــد و مثل یــك ســفر دور و دراز 
گاه  گاه بــا خوشــی های مهــدی شــاد می شــویم و  او را راهــی اردوگاه هــای بعثــی می کنــد. 
بــا ناخوشــی هایش دلمــان می گیــرد. کتــاب شــاید بــه لحاظ حجــم قطــور باشــد ولــی روانی 
و خوش خــوان بــودن کتــاب، از جذابیت هــای کتــاب اســت و ســبب می شــود خواننــده بــا 

شخصیت کتاب همراه شود و تا پایان او را دنبال کند. 
»ســرباز کوچك امام« بــا تقریظ رهبــر دوباره به صــدر اخبار بازگشــت و این فرصــت مغتنمی 
اســت تا دوباره این کتــاب به مــردم معرفی شــود. کتابی کــه در صــورت معرفــی و تبلیغات 

درست، می تواند بیش از گذشته خود را در دل مردم جا کند.     
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حســنك وزیر هم از این گونه روایت تاریخی بهره می برد، اما 
باید گفت کــه این داســتان در شــکل کلــی از زاویه دید ســوم 
شخص یا همان دانای کل بهره می برد. هر چند در این بین 
از زاویه دید اول شــخص هم در برخی موارد بی بهره نیســت 
که خود همیــن در هم آمیختن دو زاویه دید ســوم شــخص و 
اول شــخص و بهینه اســتفاده کردن از آن ها در جای خود تا 

اندازه ای بر قوی بودن این اثر افزوده است.
آن گونه کــه از شــواهد داســتان بــر می آیــد،  ظاهــرًا ابوالفضل 
خ ادیــب و نکته ســنج در بیرون  بیهقــی بــه عنــوان یــك مــور
داســتان ایســتاده و تنهــا روایتگــر حــوادث مربــوط بــه آن 
اســت؛ اما گاهــی اوقــات یعنی آن جــا که نیاز اســت و شــرایط 
داســتان ایجــاب می کنــد، خــود نگارنــده داخــل شــده و بــه 
ح حادثــه از یك ســند و  خواننــده متذکر می شــود کــه این شــر

واقعیت نگاری برخوردار است وآن مشاهده نویسنده است.
شــاید ایــن حضــور نگارنــده در البــالی حــوادث داســتان یك 
گــر غیــر از این باشــد، کالم  ضــرورت انکارناپذیــر اســت. زیرا ا
تأثیرگــذاری اش را از دســت می دهد. بــه خاطر همیــن از نظر 
مخاطــب، علی رغــم کهن بــودن اثــر، انتخــاب زاویــه دید از 
طرف ابوالفضل بیهقی به اســتادی هر چه تمام انجام شــده 
است؛ زیرا بر خالف داستان های مدرن امروزی که در سراسر 
اثــر تنهــا از یــك زاویــه دیــد بهــره می برنــد، ابوالفضــل بیهقی 
بــا توجه بــه شــرایط و حــوادث پیــش آمده، بــا مهــارت تغییر 
ح حوادث  روایت داده، زاویه دیدی را انتخاب کرده و به شــر
گاهــی اوقــات خــود در  داســتانی خــود پرداختــه، چنانچــه 
داستان اســت و به عنوان یکی از شــخصیت های داستانش 
ح  حرکت می کند و آن چه را می بیند بی هیچ کم و کاســتی شر
می دهد. گاهی هم در بیرون داستان ایســتاده و همانند یك 
ح حــوادث می پردازد. پــس بر همین  راوی دانای کل به شــر
مبناســت که ســخن وداســتان بیهقی از نظر شــیوه  روایت از 

قریب هفت سال 
بر دار بماند

به مناسبت انتشار صوتی حسنک وزیر

داسـتان حسـنک وزیـر و چگونگـی کشـته شـدن او یکـی از بخش هـای مشـهور 
و تأثیرگـذار کتـاب »تاریـخ بیهقـی« اسـت. بـه تازگـی بـه  درخواسـت ایران صـدا، 
دکتر غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی این حکایت را 
قرائـت کـرد و اکنـون می تـوان آن را در پایگاه کتاب گویا، به نشـانی book.iranseda.ir شـنید. 
کتاب گویا، بخش پرطرفداری در شـبکه ایران صداسـت که آثار ادبی مشـهور و مهم ایرانی 
و غیرایرانی را می توان در آن شنید. داستان زندگی بزرگان ادب ایران، عالمه دهخدا، دکتر 
محمـد معیـن و تنـی چنـد از اسـتادان دیگـر جـزو زندگی نامه هایـی اسـت کـه در ایـن پایـگاه 

روایت شـده اسـت. به همین بهانه به کتاب ارزشـمند تاریخ بیهقی نگاهی انداخته ایم.  

کــه  داســتان حســنک وزیــر، یکــی از شــورانگیزترین و زیباتریــن حکایت هــای تاریــخ اســت 
ابوالفضل بیهقــی آن را تصویر کــرده و از تمامــی امکانات نمایشــی، تصویری و داســتانی بهره 
برده و این داســتان را در تاریخ ادبیات، داســتانی به یاد ماندنی ثبت کرده اســت. ویژگی های 

گران و نمایشنامه نویسان بوده است.  کید سینما نمایشی و تصویری این داستان، مورد تا
حاال که سخن از برجستگی داستان بر دار کردن حسنك وزیر به میان آمد، در این مقال تالش 
گون برتر اســت به  می کنیم بــرای اثبــات این ادعا کــه چرا داســتان حســنك وزیــر از ابعــاد گونا

جنبه های داستانی و ساختاری آن بپردازیم. 
درســت اســت که تاریــخ بیهقــی یك کتــاب تاریخــی اســت و بــه تبــع آن داســتان بــر دار کردن 
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ابتدا تا انتها بر مخاطب اثرگذار است.

       شخصیت های زنده
بیهقــی  پــردازی  داســتان  نقطــه  قوی تریــن  بی تردیــد 
شــخصیت پردازی در اثــرش اســت؛ گویــی در کتــاب تاریــخ 
بیهقــی شــخصیت ها همگــی زنــده و پویــا هســتند و چــون 
آدمیــان زنــده بــه ایــن طــرف و آن طــرف حرکــت می کننــد، 
ســخن می گوینــد و چــون همــگان بــه ادامــه حیــات خویش 
می پردازنــد. پــس بــا ایــن اوصــاف بایــد گفت کــه بیهقــی با 
وسواس ســعی کرده اســت شــخصیت های پویایی را در نظر 
ما مجســم کند که هر کدامشــان با کارکرد و کنش خودشان، 

خود و آن چه را که درونشان است به ما نشان می دهند.
کتــاب تاریــخ بیهقــی بــدون هیــچ شــك و  کل  بــا مطالعــه 
شــبهه ای باید اذعان داشــت که اوج هنر شــخصیت پردازی 
داســتانی ابوالفضــل بیهقــی در داســتان حســنک وزیــر نمود 
خارق العــاده ای پیــدا می کنــد؛ بــه طوری کــه با یك حســاب 
هشــت  داســتان  یــك  در  کــه  گفــت  می تــوان  سرانگشــتی 
صفحــه ای بیــش از بیســت و پنــج شــخصیت وجــود دارد؛ 
شــخصیت هایی که هر کدامشــان در جای خود از ضروریات 
داســتان به شــمار می روند و نبــودن یکی از آن ها به داســتان 

لطمه ای جبران ناپذیر وارد می کند.
ع شخصیت رو  باید متذکر شــد که در این داستان ما با ســه نو
به رو هســتیم؛ از یك طرف تعــداد پنج نفر از شــخصیت های 
خــوب و عدالت جو کــه در محــل ثقل آنها حســنک وزیــر قرار 
دارد، از آن ســو هــم تعداد هشــت نفــر از شــخصیت های بد و 
فتنه انگیز کــه همگی در حول محور بوســهل زوزنــی در حال 
چرخش هســتند و ســر انجام در میان این شخصیت خوب و 
کستری  بد تعداد دوازده نفر از شخصیت های به اصطالح خا
رنــگ مثل بونصر مشــکان قــرار دارنــد که تنهــا در مواقــع نیاز 
حاضر می شــوند و در حد توان خــود به داســتان و حوادث آن 

سرعت می دهند.
تقابــل شــخصیت های خــوب و بــد داســتان و بــه دنبالــش 
کســتری رنگ بــه درون و  آمــدن و رفتــن شــخصیت های خا
برون داســتان، ســرعت خاصی به این اثر داده است و جالب 
آن که زمانی این ســرعت خوب و مطلوب است که با چاشنی 
اعتماد همراه می شــود؛ یعنی ابوالفضل بیهقی با حساســیت 
و با صراحت کامل به پردازش شــخصیت های داستانی اش 
پرداخته و خــود به صراحــت می گوید که در قبــال هیچ کدام 
|ـ ولو اینکه دوست هم هســتندـ جانب افراط و عدول از حق 

را بر نگرفته است.
البتــه این جا ذکر ایــن نکته الزم اســت که بیهقــی گاهی خود 
وارد داســتان شــده و بــه معرفــی شــخصیت های داســتانش 
می پردازد که به ظاهر امروزه این امر چندان مطلوب نیســت 
اما این معرفی شــخصیت بوســهل زوزنی نه تنها به داســتان 
ضربه نمی زنــد، بلکه در دنباله مطلب در خدمت نویســنده و 

سطور به نگارش در آمده اوست.
در ادامــه باید گفت کــه زیبایی و پختگی شــخصیت پردازی 
بیهقی در داســتان حســنک وزیر زمانی نمود پیدا می کند که 
همراه با توضیحات داســتانی اســت؛ یعنی با در کنار هم قرار 

گرفتــن توصیف حاالت درونــی افراد و توصیــف صحنه های 
بیرونــی داســتان. بنابراین ما در کمتر داســتانی ســراغ داریم 
که نویســنده توانســته باشــد با اســتفاده از کلمات کوتــاهـ  به 
اصطالح چکشیـ  حاالت درونی شخصیت خود را با اتفاقات 
پیرامــون آن وفــق بدهــد. فــی المثــل آن جایی که حســنک 
وزیر بــا اقتــدار از کرانه  بــازار پیدایش می شــود، درســت مثل 
آن اســت که یــك دوربیــن فیلمبــرداری بــا هنرمنــدی آنچه 
که اتفــاق می افتد، ارائــه می دهد. یا آن جایی که حســنك  را
را می خواهند به دار بکشــند، در کنار هم قــرار گرفتن حاالت 
درون و اتفاقــات بــرون باعــث شــده اســت که یك شــخصی  
پردازی همراه با توصیف صحنه ها در نظر خواننده تجســم 

یابد.

       کشاکش خوبی و بدی
هسته داستان حسنك وزیر را همان چیزی تشکیل می دهد 
که در ادبیــات کهن ایــران زمیــن بســیار شــاهد آن بوده ایم؛ 
کش بیــن خوبی و بــدی، زشــتی و زیبایــی و حق  نبرد وکشــا
و باطــل. مثل اینکــه در ادبیات کهــن ما این یــك اصل بوده 
اســت که در تمام آثار ادبــی همــواره خوبی و بــدی در مقابل 
هــم و در تضاد بــا یکدیگــر بوده اند و گویــا این هــم یك اصل 
بوده که همیشــهـ  به ظاهرـ باطل پیروز می شده و نتیجه کار 
جور دیگری می شــده اســت، یعنی پیروزی حق علیه باطل؛ 

آن هم در قضاوت آیندگان.
لحن نوشــتاری بیهقی جــدی اســت ودر آن کمتــر رگه هایی 
از شــوخ طبی دیــده می شــود و شــاید این بــه آن خاطر اســت 
کــه او خویشــتن را تاریخ نــگاری منظــم و دقیق می پنــدارد و 
به این نتیجه رســیده اســت که یــك تاریخ نگار بایــد همانند 
خود تاریخ جــدی، دقیق و حتی بی رحم باشــد. بــه هر حال 
داستان حســنك وزیر یك داســتان محض نیســت، بلکه در 
دل خودش رگه هایــی از تــراژدی دارد و آن را می توان یك اثر 

تراژدیك نامید و از این حیث هم مورد بررسی قرار داد.

       بخشى از حکایت بر دار کردن حسنک وزیر
کردنــد، اســتادم بونصــر روزه  کــه حســنک را بــر دار  آن روز 
ک و اندیشــمند بــود، چنان کــه بــه  بنگشــاد و ســخت غمنــا
هیــچ وقــت او را چنــان ندیــده بــودم و می گفــت: »چــه امید 
ماند؟« و خواجه احمد حســن هم برین حال بود و به دیوان 
ننشست و حســنک قریب هفت ســال بر دار بماند، چنان که 
پای هایــش همــه فــرو تراشــیده و خشــک شــد، چنان کــه 
اثــری نمانــد تــا بــه دســتوری فــرود گرفتنــد و دفــن کردنــد، 
چنان که کس ندانســت که ســرش کجاســت و تن کجاست 
و مادرحسنک زنی بود ســخت جگرآور. چنان شنیدم که دو 
ســه ماه ازو این حدیث پنهان داشــتند و چون بشنید جزعی 
نکرد، چنانکــه زنــان کنند، بلکــه بگریســت بــدرد، چنانکه 
گفــت: »بــزرگا،  گریســتند. پــس  حاضــران از درد وی خــون 
مــردا، که این پســرم بــود، کــه پادشــاهی چون محمــود این 
جهان بدو داد و پادشــاهی چون مســعود آن جهــان« و ماتم 
پســر ســخت نیکو بداشــت و هــر خردمنــد، کــه این بشــنید، 

بپسندید.    

با مطالعه کل 
یخ بیهقی  کتاب تار

بدون هیچ شك 
و شبهه ای باید 
اذعان داشت 

که اوج هنر 
شخصیت پردازی 

داستانی ابوالفضل 
بیهقی در داستان 

یر نمود  حسنک وز
خارق العاده ای 
پیدا می کند؛ به 

طوری که با یك 
حساب سرانگشتی 

می توان گفت که 
در یك داستان 

هشت صفحه ای 
بیش از بیست 

و پنج شخصیت 
وجود دارد
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متن متقن اســتفاده شــده، مترجم در طول بیش از نیم قرن 
با زندگی عموم مــردم در ارتباط بــوده و این مســئله در نحوه 
ترجمــه بســیار موثر بوده اســت چــرا کــه جامعه هدف اســتاد 
انصاریــان عمــوم مــردم هســتند و روان بــودن و قابــل فهــم 
بودن این ترجمه بســیار مهم اســت، در ترجمه ایــن کتاب از 
شــروح معتبر اســتفاده شــده و نکته هایی عالوه بر ترجمه در 
کتاب آمده اســت. ترجمه های موجود کتــاب اصول کافی 
به طور دقیق مــورد ارزیابــی و مطالعه دقیق قــرار گرفته و 
نقاط ضعــف برطرف و از نقــاط قوت آن هــا بهره برداری 
شــده اســت. در ترجمه از شــروح معتبر اصــول کافی از 
ح  جمله از کتاب »مرآه العقول« عالمه مجلســی و شر
ح صدرالمتألهین بر  مال محمدصالح مازندرانی و شر
اصول کافی اســتفاده شــده و باتوجه بــه باطن کالم 
معصوم و بــا لحــاظ اصطالحــات و ضرب المثل هــا ترجمه 
دقیق صورت گرفته است. در ترجمه فارسی، اصول و قواعد 
دســتور زبان فارســی رعایت شــده و از واژگان درســت، دقیق 
و خوش آهنگ بهره برده شــده اســت و نزدیک تریــن واژگاِن 

معادل برگزیده شده است.
چینشــی نــو، شــماره گذاری ابــواب و شــماره گذاری روایــات 
بــه صــورت مسلســل بــا رعایــت اســتانداردهای پژوهشــی از 
دیگــر نقــاط قــوت ایــن ترجمــه اســت. در اســتفاده از کتــب 
کــه  لغــت، بــه کهن تریــن آن هــا ماننــد »العیــن« فراهیــدی 
هم عصر با زمان معصومیــن و هم دوره با زمان تدوین کتاب 
»کافی« بــوده مراجعه شــده و ترجمــه لغات مشــکل با کمک 
کتاب هــای  لغت نامه هایــی ماننــد »مصبــاح  المنیــر« و نیــز 
جدیــدی ماننــد »فرهنــگ معاصــر عربــی فارســی« آذرنــوش 
انجــام گرفتــه اســت کــه بــه صالبــت و اتقــان و روانــی متــن 
ترجمه کمک کرده اســت. نیــز از انتقال معنــای برخی الفاظ 
در گذر زمان از یک معنا به معنای دیگر غفلت نشــده اســت. 
ارتباط تنگاتنگ و مســتمر و طوالنی مترجم با جامعه مقصد 
در ترجمــه تأثیرگــذار بــوده و روایــات شــبهه برانگیــز و دارای 
ابهــام بــرای جامعه روز شناســائی شــده و بــا توضیــح در چند 

جمله برای مخاطب رفع شبهه شده است.

       نسخه الکترونیکى
ترجمه کتــاب »اصــول کافی« بــه قلم اســتاد انصاریــان در 5 
جلد به زبان فارســی و هر جلد به قیمت 560000 ریال منتشر 
شــده و به تازگــی اداره فناوری اطالعــات پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اسالمی این کتاب را به صورت کتاب الکترونیکی و 
در قالب کتابخوان همراه پژوهان با قابلیت اجرا در سیســتم 
عامل اندرویــد و ویندوز هــر جلد بــه قیمــت 140000 ریال نیز 

منتشر کرده است.
کتــاب   عالقه منــدان بــرای دریافــت نســخه دیجیتالــی ایــن 
می تواننــد بــه نشــانی اینترنتی کتابخــوان همــراه پژوهــان به 
آدرس www.pajoohaan.ir  مراجعــه کــرده و بــا خرید نســخه 
الکترونیکــی این کتاب، از مطالــب آن بهره مند شــوند. الزم به 
ذکر اســت، موسســه فرهنگی دارالعرفان، متکفل تنظیم و نشر 
کنون بیــش از 150 اثــر در قالب  آثار اســتاد انصاریان اســت که تا

200 جلد کتاب توسط این استاد گرانقدر منتشر کرده است.    

ساده، دقیق و 
خوش آهنگ

ترجمـه اصـول کافـی بـه قلـم حجت االسـالم و المسـلمین اسـتاد شـیخ حسـین 
انصاریان رونمایی شد. این ترجمه به متن حدیث با استفاده از نسخه اصلی 
»دارالکتـب االسـالمیه« کـه بـا تصحیـح  دقیـق اسـتاد مرحـوم علی اکبـر غفـاری 
منتشـر شـده اسـت پایبنـد بـوده و ارجـاع بـه مصادر معتبـر داده شـده و نقایص آن رفع شـده 
اسـت و مـوارد مبهـم بـا رجـوع بـه نسـخه »دارالحدیـث« رفـع ابهام شـده اسـت. ویژگی دیگر 
ایـن اسـت کـه بـه متـن کتـاب وفـاداری شـده و بیـن توضیحـات مترجـم از متن ترجمـه روایت 

تمایـز گذاشـته شـده اسـت.  

مدیر موسســه »دارالعرفان« در خصوص الزام وجود ترجمه جدید، عنوان کرده اســت: ترجمه 
مرحــوم کمــره ای از قدیمی تریــن ترجمه هــا و مربوط بــه 80 ســال قبل اســت و طبیعتــًا قلم آن 
مربوط به همان زمان اســت، ترجمه بعدی مربوط به مرحوم مصطفوی اســت که این ترجمه 

هم تقریبًا برگرفته از ترجمه مرحوم کمره ای با همان سختی های قلمی و ادبیاتی است.
وی افــزود: ترجمه دیگــر این کتــاب، ترجمه مرحوم اردکانی اســت کــه از بهترین هــای اصول 
کافی اســت و غنا و محکمی خاص خــود را دارد، اما گاهی ســخت تر بودن فهــم ترجمه از متن 

اصلی، یکی از مشکالت این ترجمه است.
صابریان بیان کرد: با توجه به مشــکالتی که ترجمه های قبلی داشــت و اصرار استاد انصاریان 
بر بازگشــت ایــن کتــاب بــه کتابخانه هــای منــازل مومنیــن و شــیعیان، ایــن ترجمــه را انجام 
دادند، متن اصول کافی دو جلد اســت ولی ترجمه آن 5 جلد اســت؛ بعد از هر روایت ترجمه آن 

آمده و مشخص شده که هر ترجمه مربوط به کدام بخش است.
وی افزود: اســتاد انصاریان قبل از ترجمه اصول کافی، قرآن، نهج البالغه، صحیفه ســجادیه 
و مفاتیح الجنان را ترجمه کرده اند و ترجمه قرآن ایشــان از شهرت خاصی برخوردار است، این 
نکته بســیار مهمی اســت که مترجمــی کتاب اصول کافــی را ترجمه کنــد که قبــل از آن ترجمه 

کتاب های ذکر شده را را تجربه کرده باشد.
وی در رابطــه با ویژگی هــای ایــن ترجمه، اظهــار کــرد: در ایــن ترجمه از اصــول کافــی، از یک 

ترجمه »اصول کافی« رونمایی شد
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قرآن )ویژه کــودکان( اشــاره کرد، این کتــاب دربــاره موضوعاتی ماننــد قرآن و اهــل بیت )ع(، 
تاریخ قرآن، حفظ و قرائت قرآن، قرآن و ادبیات ایران، درس های زندگی ساز قرآن و ... تالیف 

شده است.
گفتگوی دختران با ســرور زنــان جهان از دیگــر آثار ابهری اســت، این کتــاب گفتگویی تخیلی 
با حضرت زهرا)س( براســاس احادیــث وارده از آن حضرت اســت. در کتاب نان و نمک شــیوه 
جدیدی در نگارش »امثال و حکم« فارســی با رویکرد معرفتی به چاپ رســیده است. در کتاب 
خداشناســی قرآنی کودکان به پرسش های خداشناسی کودکان پاســخ داده می شود. حیدری 
ابهری کتابی بــه نام حکایــت نامه موضوعــی پیامبــر اعظم دارد کــه این کتــاب مجموعه ای 
جامع از حکایات زندگی حضرت محمد)ص( اســت کــه از بین بیش از 200 جلــد کتاب حدیثی 
و تاریخی گردآوری شــده است. حکمت نامه پارســیان نیز کتابی اســت به قلم حیدری ابهری 
که به فرهنگ اســالمی در آینه امثال و حکم فارســی و تطبیــق مثل ها و حکمت هــای ایرانی با 

معارف دین پرداخته است.    

»خاطرات خدا« را بخوانید
کتاب »خاطرات خدا« اثر حجت االسالم غالمرضا حیدری ابهری از سوی واحد 
کودک و نوجوان نشر جمال راهی کتابفروشی ها شد. این کتاب مجموعه ای از 
متن های حکایت وار است که عطر خدا را در جان مخاطب می افشاند و نزدیک 
بودن او را در زندگی روزمره نشان می دهد. این کتاب با تصویرگری مهشید رجایی منتشر 

شده است.  

خدایی کــه پیامبــران به مــا معرفــی کرده اند، خدایی اســت 
که پیوســته ما را می بینــد و در لحظه لحظه زندگــی ما حضور 
دارد. او نســبت به هیچ کار ما بی تفاوت نیســت و هیچ کدام 
از رفتارهــای مــا از نظــر مهــر یــا قهــر او دور نمی مانــد. کتــاب 
خاطرات خدا با چنین دریافتی نوشته شده و حضور خدا را در 

سبک زندگی اسالمی به تصویر کشیده است.
در ایــن کتــاب خواننــده حضــور خــدا را در همــه عرصه هــای 
زندگــی با زبانــی نرم و البتــه جذاب حــس می کند و نویســنده 
تالش کرده از ایــن طریق آموزه های توحیــدی و تجلی آن ها 
در زندگی را به کودکان آموزش دهد. نویســنده با تسلطی که 
بر آیات قرآنی و احادیــث ائمه دارد این کتاب را ســامان داده 
و در دســترس مخاطبــان قــرار داده اســت و بــه همیــن خاطر 
اســتناد حکایت هایی که در کتاب بیان شــده محکم و قابل 

اعتماد است.
کــه آثــار بســیاری را بــرای  حجت االســالم حیــدری ابهــری 
کــودکان در زمینه آمــوزش موضوعــات دینی تالیــف کرده در 
این کتاب ســعی کــرده بــا بهــره بــردن از زبانــی حکایت گونه 
حضــور خــدا در زندگــی روزمــره را بــه کــودکان آمــوزش دهد. 
گل بــود« یکــی از پرمخاطب تریــن و  کتــاب »محمــد مثــل 
پرتیراژتریــن آثــاری اســت کــه از این نویســنده منتشــر شــده 
اســت. در پایان ایــن کتــاب خواننــده احادیثی که بر اســاس 
آن حکایت ها شکل گرفته آمده تا خواننده با اصل روایت نیز 
روبه رو شود. کتاب »خاطرات خدا« در 128 صفحه با قیمت 

25 هزار تومان منتشر شده است.
غالمرضــا حیدری ابهــری در ســال 1348 در تهران چشــم به 
جهان گشــود. تا ســال 1366 در تهــران تحصیل کــرد و پس 
از پایان دوم دبیرســتان وارد حوزه علمیه قم شد و تا به امروز 
مشــغول تحصیل اســت. از اســاتید وی می توان آیات عظام 
آقا موســی شــبیری زنجانی ،عبداهّلل جــوادی آملــی و صادق 
الریجانــی را نــام بــرد. حیــدری ابهری ســه ســال با مؤسســه 
فرهنگی دارالحدیث و سه ســال نیز با مرکز فرهنگ و معارف 
قــرآن همــکاری علمــی داشــته اســت و در طــول ســه ســال 
گذشــته مشــاوره کودک و نوجوان بخش پژوهش نمایشگاه 
بین المللی قرآن را بر عهده داشــته اســت. بیشــترین فعالیت 
حجت االسالم و المسلمین حیدری ابهری در زمینه کودکان 

و نوجوانان است.
از جمله کتاب های این نویســنده می توان به دایره المعارف 
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کعبه بوی بهشت می دهد
زندگی نامـه داسـتانی شـهید »مرجـان نازقلیچـی« سـومین فرمانـدار زن کشـور، 
توسـط انتشـارات روایت فتح، منتشـر شـد. کتاب »کعبه بوی بهشت می دهد«، 
زندگی نامه شهید مرجان قلیچی به روایت خانواده، دوستان و همکاران اوست 
کـه هـر یـک از نـگاه خـود بـه زندگـی ایـن بانـوی پرتـالش و توانمنـد نـگاه کرده انـد. در ایـن 
کتاب زندگی شهید نازقلیچی، در ابعاد مختلف بازگو شده و حضور ارزشمند او در جامعه 

فرهنگی و سیاسـی اسـتان گلسـتان، بررسـی شده اسـت.  

شهید »مرجان نازقلیچی« 1353 در استان گلســتان متولد شد، او سومین فرماندار زن کشور 
و اولیــن فرماندار زن شــهر بنــدر ترکمــن بــود، او از فروردین مــاه 1393 تا شــهادتش در ســال 
1396در ایــن مســئولیت بــود. نازقلیچی دو مــدرک تحصیلی لیســانس در رشــته های علوم 
تربیتی و حقوق قضایی داشــت، او به فرهنگ ترکمن حســاس بود و حتی در مراســم  رســمی 
نیز با لباس ســنتی ترکمن حاضر می شــد، شــهید نازقلیچی در فاجعه منا در روز عید قربان در 

مکه مکرمه به شهادت رسید.
کتاب »کعبــه بوی بهشــت می دهــد«، به روایت اعظم ســادات حســینی، توســط انتشــارات 
روایت فتح در 3200 صفحه وارد بازار نشر شــده است. اعظم السادات حسینی از نویسندگان 
عالقه مند به روایت زندگی شهداســت. قلمــش در مواجهه با خاطرات کوچــک و بزرگی که از 
شهدا به زبان می آید، چنان روان و ساده بر کاغذ می چرخد که »تحویلداری به روایت همسر 
شــهید« و »کعبه بوی بهشــت می دهد« را با زبــان عامی اش اثری دلنشــین بــرای مخاطبان 
پروپا قرصــش تبدیل کرده اســت.  وی درباره نگارش مســتند داســتانی »کعبه بوی بهشــت 
می دهــد« می گوید: با توجــه به اینکــه مرجان نازقلیچی از شــهدای شــاخص ســال 94 بود، 

انتشــارات روایــت فتــح پیشــنهاد پرداختــن بــه زندگینامــه 
ح کــرد و مــن با توجه بــه عالقــه ای که در  این شــهید را مطر
ع داشــتم بــه عنــوان نویســنده،  پرداختــن بــه ایــن موضــو

نگارش آن را پذیرفتم.
این نویسنده با اشــاره به جنبه های زندگی نازقلیچی ادامه 
می دهد: شــخصیت وی از جنبه های مختلــف قابل توجه 
اســت، او ســومین زن فرمانــدار در کشــور و اولیــن فرمانــدار 
زن شــهر بندر ترکمن بــود. زنی مقتــدر، در حیطــه کاری که 
با وجــود تمــام محدودیت ها بــرای بانــوان توانســته بود در 
مقام یــک فرمانــدار بــه خوبی ظاهــر شــود. از لحــاظ اصول 
معنوی و اخالقی هم شخصیت بسیار رشد یافته ای داشت 
و البته الیق و شایســته شــهادت بــود. وی بیــان می کند: در 
تحقیقاتم عشــق وی بــه زیارت حــج و کعبه برایــم از نکات 
ع وقتــی تاثیرگذار تر شــد  بســیار جالب بود البتــه ایــن موضو
کــه در نهایــت هــم در همیــن مســیر یعنــی در فاجعــه منا به 

شهادت رسید.
حســینی با بیان اینکه حدود 9 ماه تدویــن و نگارش کتاب 
به طول انجامید، می افزاید: این کتاب در مورد شــخصیتی 
کــه از ابعــاد مختلــف زنــی دالور و بــزرگ را نشــان  اســت 
می دهــد، زنی که بــا اینکــه مســئولیت فرمانــداری برعهده 

داشت، ولی با اصرار و به عنوان معینه به مکه مشرف شد.
وی می گویــد: تــا جایــی کــه می شــد ســعی کــردم در کتــاب 
»کعبــه بــوی بهشــت می دهــد« بــه جنبه هــای شــخصیتی 
نازقلیچی اشــاره کنم. بر همین اســاس به ســراغ پنــج تن از 
شــخصیت های نزدیــک وی رفتــم. دو نفــر خواهر شــهید، 
بــود.  معاونــش  دیگــری  و  همســر  شــهید،  دوســت  یــک 
همســرش درباره روابط خانوادگی سخن می گفت و به رفتار 
وی و اینکه چقــدر همــراه و پشــتیبان یکدیگر بودند اشــاره 

کرد. 
حســینی به جنبه هــای کاربــردی زندگــی نازقلیچی اشــاره 
کرد و ادامه داد: برای خودم رفتار وی در مواجهه با اتفاقات 
زندگــی و برخــورد بــا دوســتان دلســوزی ای کــه نســبت بــه 
آدم ها داشــت و همچنین همپا بودن با همســر بسیار جالب 
و آموزنده بود و به همین دلیل هم ســعی کــردم تا جایی که 
می شــود جزئیــات رفتــاری وی را بــرای مخاطبــان در ایــن 

کتاب تشریح کنم.
کیــد می کند: شــهید نازقلیچی کمتــر از یک  این نویســنده تا
سال در سمت فرمانداری خدمت کرد و به نظرم این کتاب 
کتــاب منحصــرًا بــه  مظلومیــت شــهید را نشــان می دهــد. 
فاجعــه منــا نپرداختــه اســت و در آن اضطرابی کــه خانواده 
ع حادثــه متحمل شــدند نیز نشــان  ایــن شــهید بعــد از وقــو
داده می شــود چرا که هنوز پیکر این شــهید پیدا نشــده و به 
کشور بازنگشته است. خانواده او همچنان منتظر بازگشت 

هستند.    
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علــم تبلیــغ را چند قــدم جلوتــر و بــه بــرآوردن آنچه امــروز از 
یــک مبلــغ دینــی خواســته می شــود نزدیک تــر شــده و پیام 
»الذیــن یبلغــون رســاالت اهّلل ... را بــه نحــو شایســته تری 
لبیــک گفــت؟ َده ها چــرا، آیــا، شــاید، بایــد، و حکــم قطعی 
و تردیــدی و اســاس فرضیه  اثبات نشــده در ذهن اســت که 
شاید مجموعه حاضر توانســته باشد در قالب مسئله جریان 
سازی، بخشی را بازگو کرده و درصدد پاسخ به برخی از این 
بازگفته ها باشــد. اصوال یکی از مهم تریــن خصوصیت های 
قــرآن کریم، حضــور در همــه اعصــار و زمان هاســت. کتابی 
که هیچ گاه نه کهنه شــده اســت و نه اســیر زمان. مهم ترین 
شــاخصه در جریان ســازی کــه اساســا هــدف اصلــی جریان 
فرهنگی اســت، حضــور در زمان هــای متفاوت و تــداوم آن 

است.
هر فعالیــت فرهنگی بــرای بقــاء و دوام بایــد خــود را در همه  
زمان ها عرضه داشــته و منحصــر به فرصت خاصی نباشــد. 
ع محتوا و روش و بالغت، هنگامی  تناســب با مخاطب، تنو

تبدیل به جریانی فرهنگی می گردد که تداوم داشته باشد.
دوام کار فرهنگی بزرگترین عامــل تضمین کننده  تأثیر و 
گر قرار اســت هم چون رودخانه،  ماندگاری پیام اســت. ا
همه آنچه در مســیر اســت را همراه کنیم، باید خروشــان 
اســت،  فصلــی  کــه  رودخانــه ای  بی امــان.  و  باشــیم 
آبرفت هــا را در نیمــه  راه رها می کنــد. یعنی وقتــی جریان 
دارد، مؤثر و وقتــی از جریان می افتد، دیگر مرداب اســت 

نه رودخانه.«    

چگونه یک مبّلغ مؤثر باشیم؟
حجت االســالم محمدباقــر نــادم دارای مــدرك کارشناســی ارشــد در رشــته ادیــان و مذاهــب 
ج فقه و اصول حــوزه علمیه اســت. از جمله  کنون مشــغول تحصیل دروس خــار اســت و هم ا
فعالیت هــای این نویســنده مــدرس دوره های آموزشــی فــن ســخنوری و اصــول روایت گری 
کثــر اســتان ها، تالیــف کتــاب درســنامه ادیــان و مذاهــب، برگزیــده برترین متــن ادبی در  در ا

جشنواره نشریات مدارس حوزه علمیه، برگزیده مقاله جشنواره انتظار و عاشورا است.
او عضو مؤلفیــن کتاب »در گزند باد« درباره آسیب شناســی ســخنرانی و مداحی اســت و مقاله 
نقــش زنــان در انقــالب و دفــاع مقــدس را نوشــته. ایــن نویســنده برگزیــده جشــنواره حضرت 
کبر )جوان برتر( در ســال 85 شــده اســت. نادم  مدرس حوزه علمیه خواهران، مســئول  علی ا
مؤسســه فرهنگی هنــری تبیان قــم، مشــاور فرهنگی فرمانــدار قم بــوده اســت. او همچنین 
برگزیــده جشــنواره طلبــه جــوان برتــر ایــران بــوده و  معاونــت پژوهــش و مطالعــات راهبردی 
مؤسسه روایت سیره شهدا است. کتاب »کار فرهنگی باید جریان ساز باشد« توسط نشر شهید 

کاظمی در 395 صفحه با قیمت 22 هزار تومان منتشر، روانه کتابفروشی ها شده است.
در بخشــی از معرفــی این کتــاب آمده اســت: »هــدف مــا از تبلیــغ دین چیســت؟ در کنــار این 
مســئله، جامعــه روحانیت بــه عنــوان نماینده  یــک دین جاویــد که مدعــای جهانی شــدن و 
پایداری و مناســبت با همــه  فرهنگ هــا را دارد، در این نقشــه  کلی چه جایگاهــی دارد؟ نقش 
یــک روحانــی مبلغ در ســمت و ســوی فرهنگــی جامعــه چیســت و چــه راهکارهایــی در پیش 
دارد؟ روحانی به عنوان عضوی از جامعه، که از سویی دیگر، عضو نهادی به نام »حوزه« نیز 
هســت، در چه جهانی زندگی می کند؟ و چه درکــی از تحوالت آن دارد؟ آیــا می توان هم چون 
انســان صدســال گذشــته اندیشــید و همچون مبلغ دوران ســنت، به ترویج دیــن پرداخت؟ 

دراین صورت، مخاطب تا چه حد با او همراه خواهد بود و پیام او چه تاریخ مصرفی دارد؟
کارکردهای آن کدام است و چالش های یک پیام موفق و یک پیام آور فعال در دوران جدید و 
مواجهه با انســان امروزی چیســت و این چالش ها چگونه عرض اندام می کند؟ آیا می توانیم 

گیر بیندیشیم که همه حیطه های خطابی ما را تحت الشعاع قرار دهد؟ به الگویی فرا
آیــا در قالــب مباحــث مصداقــی و مشــخص، می تــوان نظریــه ای جهــان شــمول ارائــه داد و 

درباره کتاب »کار فرهنگی باید جریان ساز باشد« 
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       عادت دادن کودکان به مطالعه
مطالعه باید یک فرایند ادامه دار باشــد؛ مهم نیست که مدت 
زمان کمی به طول بینجامــد، راز تأثیرگــذاری آن در ادامه دار 
بودن است. خواندن یک داستان 3 دقیقه ای در هر شب  به 

کودک شما کمک می کند تا چیزهای زیادی بیاموزد.
خواندن باید ســرگرم کننده باشــد؛ تا زمانی خواندن داستان 
گــوش دادن  کــه فرزندتــان همچنــان بــه  را ادامــه بدهیــد 
راغب است؛ الزم نیســت حتما داســتان را به پایان برسانید. 
گــر یــک  بگذاریــد فرزندتــان کتــاب را انتخــاب کنــد، حتــی ا
کتــاب را بارهــا و بارهــا بخوانیــد. از کــودک خــود بخواهیــد 
کــه آن را می شناســد )بارهــا آن  را  کتابــی  تــا در خوانــدن 
خوانده اســت( به شــما کمک کند؛ ممکن اســت فرزند شــما 
قســمت هایی از کتابــی  را کــه چندیــن بــار خوانده ایــد، بــه 

خاطر سپرده باشد.
کتاب های کودک عموما مصور هستند، بهتر است هنگامی 
که بــرای فرزنــد خــود داســتان می خوانید بــه تصاویر اشــاره 
کنیــد و از کــودک خــود بپرســید او دربــاره تصاویــر چــه فکــر 
گرچه  می کنــد، یــا در ادامــه داســتان چــه اتفاقــی می افتــد. ا
ممکــن اســت خواندن کتــاب تکــراری بــه نظر شــما چندان 
جالــب بــه نظــر نرســد، امــا بچه هــا شــنیدن داســتان های 
تکراری را دوســت دارند و با شــنیدن آن، مهارت  های زبانی 

خود را می سازند.
گر می خواهید  مصطفی رحماندوســت در این باره می گوید: ا
شــوند،  عالقه منــد  کتاب خوانــی  و  کتــاب  بــه  کودکانتــان 
کتــاب بخوانیــد و لــذت کتاب خوانــی را در عمــل بــه  خــود 
بچه هــا بچشــانید. در دنیــا کارهای زیــادی برای گســترش 
کتاب خوانی انجام داده اند. سعی کرده اند با بچه ها ارتباط 
بگیرنــد، آنها را ببینند و بــا خواندن قصه هــا، توانمندی آنها 
گــر می خواهیــد فرزندانتــان کتاب خوان  را افزایــش دهنــد. ا

والدین 
کتاب بخوانند

کتاب خواندن برای کودکان بخش مهمی از رشد شناختی آنان به حساب آمده 
و کمـک می کنـد تـا آن ها مهارت های سـوادآموزی را که شـامل توانایی خواندن، 
نوشـتن و آموختـن می شـود، بهتـر بیاموزند. کتاب خوانـدن برای کـودکان عالوه 
بـر کمـک به آموختن خواندن و نوشـتن، می توانـد درس هـای ارزنده ای دربـاره مهارت های 
اجتماعـی ماننـد نحـوه تعامـل و ارتبـاط با دیگـران بـرای آنها فراهم کنـد. کتاب هایـی درباره 
فصل هـا، کشـورها یـا حیوانـات اهلـی می تواند اطالعات ارزشـمندی دربـاره آنچـه در دنیا و 

طبیعـت می گـذرد، به بچه ها بیامـوزد.  

در نهایت کودکانــی که قبل از شــروع مدرســه، یعنی در ســنین 3 تا 6 ســالگی برایشــان کتاب 
خوانــده می شــود عــالوه بــر گســترش اطالعــات و دانسته هایشــان، پیوندهــای قوی تــری با 
والدین خود تجربــه می کنند و بعدها در ســنین باالتــر نیز با آنهــا رابطه صمیمی تــری خواهند 
داشت. کودکانی که قبل از مدرســه توانایی خواندن را )هرچند ابتدایی( می آموزند، بیشتر از 

مدرسه لذت می برند و موفقیت تر هستند.
کادمی بیماری های کــودکان در ســال 2014 یک بیانیــه صادر کــرد. آنها پیشــنهاد کردند تا  آ
والدین از هنگام تولــد برای کودکان خــود کتاب بخواننــد و مهدکودک ها نیز کتــاب خواندن 
را برای کودکان در برنامه کالســی خــود قرار دهنــد. برخــی از والدین ممکن اســت نگران این 
ع باشــند که آیا کتاب هایی که برای کودکان خود می خوانند، مناســب اســت؟ والدین  موضو
می توانند مطمئن باشــند که مهم ترین کاری که بایــد در این باره انجام دهنــد، عادت دادن 

کودکان به مطالعه به عنوان یک تجربه لذت بخش است.
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شوند، می توانید برای آنها کتاب بخوانید.
شــاعر شــعر »صد دانه یاقوت« می گوید: روزی بــه موزه رفتم 
و دیدم کارنامه اول دبســتانم را که در آن انشــا را 12 و دستور 
زبان را 11.5 شــده بــودم، به دیــوار زده اند. مســئول مــوزه از 
این بابت عذرخواهی کرد؛ در حالی که این نشان دهنده آن 
است که هر چیزی برای آن که ما بتوانیم به اوج برسیم، در 

مدرسه اتفاق نمی افتد.
گر می خواهند بچه هایشــان  وی می افزایــد: والدین بدانند ا
زندگــی کــردن یــاد بگیرنــد، ایــن مســئله در مدرســه اتفــاق 
نمی افتــد. همــه می داننــد ســطح مطالعــه در کشــور پاییــن 
کتــاب بخوانیــد و  اســت. هرچــه در مدرســه فریــاد زدنــد 
درجامعه مردم را تشــویق کرده انــد، بی نتیجه بوده اســت. 
بچه ها از طریــق تقلید کردن رفتــار والدیــن می آموزند؛ پس 
باید والدین بــا خواندن کتاب ها، بچه هــا را به کتاب خوانی 

عالقه مند کنند.
این در حالی است که طبق آمار منتشــر شده، تنها عده کمی 
از والدین تمایل دارند تا برای فرزندان خود کتاب بخوانند. 
ولــی در صورتی که شــما بتوانیــد از ایــن روند مطالعــه کردن 
اســتفاده کنید و کتــاب خوانــی کــودک را بــرای او تبدیل به 
عادت کننــد، مزیت هــای فراوانی را بــرای فرزنــدان خود در 
طــول زندگــی بــه ارمغــان خواهیــد آورد.کــودک تــک در این 

ح می دهد. مطلب فواید و اثرات کتاب خوانی را شر

       والدین قبل از تولد کودک برای او کتاب بخوانند
جعفــر توزنده جانــی نویســنده ادبیــات کــودک و نوجــوان با 
اشــاره به اینکه بیش از 20 ســال اســت که به طور تخصصی 
در حــوزه ادبیــات کــودکان و نوجوانان در رده هــای مختلف 
از پیش دبســتانی تــا دبیرســتان فعــال هســتم و بــا نوشــتن 
داســتان کوتاه، رمــان ویژه نوجوانــان و فعالیــت در مجالت 
رشد در این عرصه فعالیت داشته ام می گوید: والدین قبل از 

تولد کودک برای او کتاب بخوانند.
این نویســنده ادبیــات کــودک و نوجــوان می افزایــد: آن چه 
گر بخواهیم بــرای کــودک و آینــده اش کاری  مســلم اســت ا
کنیم باید تا ســن شش ســالگی انجــام دهیم چرا کــه مراحل 
رشــد کودک به لحاظ زبانی و جســمی به مرحله ای می رســد 

که شناخت بهتری از دنیا دارد.
توزنده جانی با بیان این که این مرحله رشــد تا شش ســالگی 
بســیار تاثیرگــذار اســت، بیــان کــرد: از آن جا کــه قبــل از تولد 
جنیــن رونــد تربیتی بســیار مهم اســت لذا مــادر باید شــرایط 
روحی خــوب و مناســبی داشــته و از همان لحظه کــه جنین 

شکل گرفت با کودک خود وارد گفتگو شود.
وی می گویــد: اولیــن چیــزی کــه در کــودک شــکل می گیــرد 
حس شــنوایی اســت، لذا والدین بایــد تالش کننــد از همان 
کتــاب بخواننــد. درســت  کــودک  مراحــل ابتدایــی بــرای 
اســت کودکان در این ســن قادر نیســتند کتــاب بخوانند اما 
والدین می توانند با خوانــدن کتاب برای آن هــا زمینه انس 
کودکان بــا کتاب را فراهــم کنند. همچنین توصیه می شــود 
در مهدهــای کــودک یــک فضــای کتاب خوانی دایر شــود تا 
کودکان بــا برداشــتن کتاب و لمــس آن بــه تصاویــر آن نگاه 

کرده و کتاب را دوست داشته باشند.
توزنده جانی همچنین خاطرنشــان می کند: مدیران مربیانی را انتخــاب کنند که واقعًا درون 

کز به کودک ارائه می شود تاثیرگذار باشد. کودک را بشناسند تا محبتی که در این مرا
این نویســنده ادبیات کودک و نوجوان با اشــاره بــه این که کــودکان از اتفاقــات مختلف یک 
کیــد می کند: بایــد محیط  تصویر خوشــایند و یــا ناخوشــایند در ذهن شــان نقش می بنــدد، تا
ح کرد و با اســتفاده از رنگ های شاد و روشن و جذاب  کتاب خوانی را برای کودکان شــاد و مفر
تالش کرد تــا کتاب های مناســب در اختیار آن ها قرار گیــرد و کتاب به دوســتی صمیمی برای 

کودکان تبدیل شود.
او ادامه می دهد: والدین زمانی که به کتابخانــه می روند کودکان را هم به همراه خود ببرند و 
یا در مهدکودک ها به گونــه ای برنامه ریزی کنند تا در هفته یک روز به صورت تور گردشــگری 
کودکان به کتابخانه ها برده شوند. این اقدامات  خودبه خود تاثیر خود را می گذارد و کودکان 

را در آینده به طور حتم به سمت کتاب و مطالعه هدایت می کند.
توزنده جانــی در پایان بــا بیان این کــه آن چــه از کتــاب و کتاب خوانی در ذهن کــودکان حک 
گــر روزهایی که  می شــود در آینــده هــم در یادشــان خواهــد ماند، تصریــح می کنــد: بی شــک ا
کودک با کتــاب همراه می شــود شــاد و همــراه بازی باشــد، باعــث خواهد شــد در آینــده آن ها 

به هیچ وجه از کتاب جدا نشوند.

ورش دهنده شخصیت کودکان هستند        داستان ها پر
به گفته شــارلوت کالینز، یکــی از بنیان گــذاران مرکز تولید داســتان های چند رســانه ای برای 
کــودکان، داســتان ها می تواننــد بــه کــودکان در ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس کــودک، خالقیت و 
همچنیــن عالقــه منــدی بــه مطالعــه کمــک کننــد. در حقیقــت درس هــای بزرگــی از طریق 

مطالعه به کودکان منتقل می شود.

       با اشتیاق کتاب های کودک را انتخاب کنید
به گفتــه شــارلوت کتابــی را انتخــاب کنید که شــما هــم از خوانــدن آن به انــدازه کافــی لذت 
می برید. هدف لذت هر دو نفر از خواندن آن کتاب اســت. در صورتی کــه نتوانید با آن ارتباط 
برقرار کنید، آن را در گوشــه ای قرار دهید و کتابی جدید برای کتــاب خوانی کودک را بردارید. 
ســراغ عناوین قدیمی و نمونه هایــی بروید که خود از خواندنشــان لذت می بردیــد. به عنوان 
مثال همه مــا از داســتان شــنگول و منگــول و حبه انگــور خاطــره داریم. بــه احتمــال فراوان 

کودک شما نیز با این عناوین ارتباط بر قرار خواهد کرد.

       مطالعه متفاوت داستان های کودک
کثر کتاب های داســتان مجهز به عکس، آینه، دکمه و بسیاری از موارد دیگر  در حال حاضر، ا
هســتند. این ویژگی هــا می توانند توجه کــودکان را بــه خود جــذب نمایند. با توجــه به وجود 
چنیــن ویژگی هایی در کتاب های داســتان، می توانید کــودکان خود را تشــویق کنید تا نقش 
شــخصیت های موجــود در داســتان های مختلــف را بــازی کنند. شــارلوت می گوید کــه بهتر 
اســت بگذارید کودکان، خــود کتاب هــا را ورق بزننــد. کــودکان می توانند با حیوانــات ارتباط 
برقرار کنند. به همین دلیل بهتر اســت تا از کتاب هایی اســتفاده کنید کــه در آن ها صداهای 
مختلفــی وجــود دارنــد. خــود را بــا کــودک همــراه کنیــد و در ادا کــردن ایــن نقش هــا بــا آن ها 
همکاری کنید. می توان از عروسک ها برای بیان داستان استفاده کرد. برای رسیدن به این 

هدف می توان با استفاده از خالقیت و همچنین کودک درون نقش آفرینی نمود.

       استفاده از صدا در هنگام کتاب خوانى برای کودکان
کودکان به خوبی می توانند صداها را تشخیص دهند. به همین دلیل سعی کنید تا از صدای 
خود برای افزایش هیجان در داســتان اســتفاده کنید. برای این کار کافی اســت تــا خود را به 
جای شــخصیت های موجود قرار دهید و صدای خــود را با آن ها هماهنــگ نمایید. بنابراین 
چنانچه شخصیت های موجود در داســتان به آرامی صحبت می کنند، شــما نیز صدای خود 
را آرام کنید و در صورتی که فریاد می زنند، به همین ترتیب صــدا را بلندتر نمایید. صحبت در 

چنین حاالتی باعث توجه بیشتر کودکان و همچنین عالقه آن ها به مشارکت می شود.     
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       داستان انقلبی
نویســنده رمــان »بی کتابی« این کتــاب را پیشــنهادی به 
ادبیــات داســتانی عنــوان کــرد و گفــت: نویســنده کتــاب 
نویســنده ای اســت که بــه اتــکای پژوهش پیــش می رود 
کشــور مــا معمــواًل داســتان  و ایــن امــر مهمــی اســت. در 
گیــری تکنیــک  کارگاه داســتان و فرا نویســی را رفتــن بــه 
تلقــی می کننــد، ایــن امــر کافــی نیســت گرچه الزم اســت. 
نویســنده ای می توانــد پیشــنهاد بدهــد و بــرای خــودش 
جایــگاه ایجــاد کنــد کــه بخــش زیــادی از کار او پژوهــش 
باشــد چرا که پژوهنده بودن باعث می شــود نویســنده به 
آنچــه می خواهــد بگویــد و شــیوه ای کــه می خواهــد ارائه 
دهد، فکر کند. نویســنده در زمینه ای پژوهش می کند که 
با روایــت ما گره خــورده اســت، با متونــی ســروکار دارد که 
همه این ها دســت به روایتگری می زنند. شــاهد این ادعا 

کتاب »رئالیسم عرفانی« ایشان است.
نویسنده رمان »عاشقی به ســبک ونگوک« با بیان اینکه 
گرفتن شــیوه های دیگران و تکــرار کردن آن هــا چیزی به 
ادبیات اضافــه نخواهد کــرد، تصریح کرد: اتفــاق، زمانی 
کــه ادبیــات را شــخم بزنیــم و رگه هــای قابــل  می افتــد 

عشق، مبارزه و عقل
معرفی و بررسی رمان »دخیل هفتم«

شـرفی  محمدرضـا  حضـور  بـا  هفتـم«  »دخیـل  رمـان  بررسـی  و  نقـد  نشسـت  
خبوشان و مهدی کرد فیروزجایی به عنوان منتقد و محمد رودگر، نویسنده اثر 

در مدرسـه اسـالمی هنـر برگـزار شـد.
در بخـش اول نقـد، محمدرضـا شـرفی خبوشـان بـه اشـاره بـه برخـی کتاب هـای شـاخص 
کـه بـرای خودشـان جایـگاه ایجاد می کنند، گفت: همه شـما می دانید نمی توانیـم برای هر 
کتابـی جایـگاه فـرض کنیـم. کتـاب زیاد چاپ می شـود. در حوزه داسـتان، کم کتابی منتشـر 
می شـود کـه بخواهیـم برایـش جایـگاه قائـل شـویم، چـرا کـه خیلـی از کتاب هـا بـه لحـاظ 
محتـوا و نـوع روایـت، چیـزی بـه جهـان داسـتان اضافـه نمی کننـد؛ یا تکـرار مکررات در شـیوه 
روایت انـد، یـا جدیتـی در آن هـا دیـده نمی شـود. امـا بـا اطمینـان خاطـر می توانیـم بگوییـم 
ایـن کتـاب هـم در شـکل روایـت و هـم در محتوایی که این شـکل حاصل آن اسـت، در ادبیات 

داسـتانی جایـگاه دارد.  
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اســتفاده از آن را اســتخراج کنیم و از آن چیزی بسازیم که 
شایسته آن استخراج باشد.

برگزیــده جایزه جــالل آل احمد در پاســخ به نقد کســانی که 
می گویند کتــاب »دخیل هفتم« زمانی قابل فهم اســت که 
با تصــوف و عرفان آشــنایی داشــته باشــیم، ادامــه داد: هر 
آدم ایرانی این کتاب را بخواند، بــاورش می کند. ایرانی ها 
بــر اســاس ســیر تاریخــی ایــن روایت هــا شــکل گرفته انــد. 
روایت هــای عرفانی مــا از همــان ابتــدا حرکتِ شــان در دل 
روایــت بــه صورتــی اســت کــه بنــا را بــر پذیرفتــن مخاطب 
می گذارند و نیازی به شگردهای رئالیسم جادویی ندارند. 
آنچه در سرشــت ما قــرار گرفته باعــث می شــود این جنس 
از روایــت را بپذیریــم. نویســنده اثــر بــرای اینکــه حرفــی را 
بزند و آن را نشــان دهد، عناصر داســتان را تقلیل می دهد. 
این آمیختگی محتوا و شــکل روایت اســت. اما در رئالیسم 
جادویــی این تقلیــل اتفــاق نمی افتد. این خودش کشــف 
تکنیک های طالیی است. یک پیشنهاد جدید برای ارائه 

حرف جدید به حساب می آید.
در ادامــه مهــدی کــرد فیروزجایــی بــه نقــد اثــر پرداخــت و 
گفت: این اثر از چند بعد قابل بررســی اســت و از هــر بعد که 
نگاه کنیــم با کارهای دیگر که در این زمینه نوشــته شــده، 
متفــاوت اســت. مــا بــا یــک داســتان انقالبــی مواجه ایــم؛ 
داســتانی که مثل بقیه یک ســاختار داســتانی دارد اما یک 
ویژگــی باعث می شــود که ایــن اثــر را از بقیــه کارهــا متمایز 

می کند.
برگزیــده جشــنواره داســتان انقــالب بــه ویژگــی ایــن اثــر 
کــه ادبیــات داســتانی  پرداخــت و افــزود: بایــد بپذیریــم 
ما بــا کار جدیدی رو به رو اســت. نویســنده خیلــی زحمت 
کار بیــرون نزنــد. مــا تــراث و  کــه ایــن ویژگــی از  کشــیده 
کــه حقایــق  ح حــال عرفانــی را داشــته ایم  تذکــره و شــر
زندگی هســتند اما آن هــا را کنار گذاشــته ایم. آقــای رودگر 
این حقایــق زندگــی را با عنصــر خیــال روایت کــرده و ما را 
با داســتان و رمان مواجه کرده اســت. در این اثــر عالوه بر 
عرفان بــه ایرانیــت هــم پرداخته کــه می توان گفــت ما با 

یک کار وطنی کاماًل بومی و خودی مواجه ایم.
 

       عرفان سالم
نویســنده رمان »افعی کشــی« با اشــاره به اینکه نویسنده 
ایــن  ع عرفــان پرداختــه اســت،  بــه موضــو اثــر  ایــن  در 
پردازش را رئالیســم اســالمی خوانــد و یادآور شــد: عرفانی 
که نویســنده در این اثر معرفی کرده، کاماًل عرفان ســالمی 

است. 
به یک معنی عرفان شــیعی است. نویســنده دخیل هفتم 
ح می کند. بر  قائل به شــریعت اســت، جایگاه عقل را مطــر
ســر عقل و عرفان بحث اســت تــا جایی کــه می گویند باید 
اصالــت را بــه عقــل بدهیــم. در ایــن اثــر نیــز همیــن گونه 
اســت. در بخشــی که شخصیت شــکنجه می شــود، کاماًل 
عاقالنه تصمیم می گیرد و با عقل مســیر را ادامه می دهد و 

موفق هم می شود.
ایــن نویســنده در پایــان بخــش اول از صحبت هایــش 

گفت: یک ویژگــی که در این شــخصیت وجــود دارد و آن 
را جذاب می کند، آن است که یک عاشــق مبارز می شود. 
کل بــه ایــن اســت کــه یــک لوطی  تمــام جذابیــت داش آ
عاشق می شــود. لوطی عاشــق نمی شــود، بنابراین وقتی 
عاشــق شــد، عمــق پیــدا می کننــد، درون پیــدا می کننــد. 
مبــارز هــم همیــن طــور اســت؛ در موقعیــت عشــق جذاب 

می شود و عمق پیدا می کند.
یــک  بــه  دوم  بخــش  در  خبوشــان  شــرفی  محمدرضــا 
نکتــه اساســی در مــورد کتاب اشــاره کــرده و گفــت: رمان 
کنوِن مــا ادامه آن چیزی اســت که در  می خواهد بگویــد ا
گذشــته داشــته ایم. انقالب و جنــگ و همه ایــن اتفاقات 
کنون  باید ابــزاری باشــد برای ســاختن خویشــتن خــود. ا
وقتی ســاخته می شــود کــه از گذشــته بــرای ســاختن اش 
و  رخدادهــا  از  اســتفاده  خوشــبختانه  کنیــم.  اســتفاده 
خ داده هم  وقایع برای ســاختن خویشــتن هم در محتوا ر
در شــیوه گفتــن. به نظــرم کتــاب دخیــل هفتم نــه صرفًا 
یــک کتاب نمادیــن عرفانی اســت، بلکه رمانی اســت که 
خیلــی عمیق و جدی و وســیع، گذشــته بشــر ایرانــی را به 

خصوص بعد از اسالم تا به امروز نگاه می کند.
ایــن نویســنده در پایــان بــه ویژگی هــای اثــر پرداخــت و 
بیان کرد: این کتــاب هم مخاطب عــام دارد هم خاص. 
چرا کــه داســتانش ُشســته، رفته اســت. به ایــن دلیل که 
کار خــوب و  قصــه ای دارد و آدمــی را حکایــت می کنــد. 
جاندار کاری اســت که شــما را رها نکند و بعــد از خوانش، 
فراموش نشود و تحولی در شــما ایجاد کند. دخیل هفتم 

چنین خصوصیاتی دارد.
جمع بندی نهایی را مهدی کــرد فیروزجایی انجام داد و 
گفت: رمان هیچ وقت یــک متن کامل نیســت و باز جای 
نقد وجــود دارد و ایــن از خــوش شانســی منتقد اســت که 
همیشــه حرف برای گفتن دارد. ویژگی دخیل هفتم این 
اســت که از هــر ُبعدی بــه آن نــگاه کنــی، می توانــی از آن 
بهره ببــری. یــک آدم چهل ســاله ســه چیــز به مــا معرفی 
می کند؛ چیزهایی که هســت و باید باشند، عشق، مبارزه 

و عقل.    

شرفی خبوشان: 
هر آدم ایرانی این 
کتاب را بخواند، 
باورش می کند. 

ایرانی ها بر اساس 
یخی  سیر تار

این روایت ها 
شکل گرفته اند. 

روایت های عرفانی 
ما از همان ابتدا 

حرکت ِشان در دل 
روایت به صورتی 
است که بنا را بر 

پذیرفتن مخاطب 
می گذارند و نیازی 

به شگردهای 
یی  رئالیسم جادو

ندارند.
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با اعــالم نتیجــه نهایی بخــش مجموعــه داســتان، کتاب 
»زخم شــیر« نوشــته صمد طاهــری از نشــر نیماژ بــه عنوان 
اثر شایســته تقدیر در این بخش معرفی  شد. صمد طاهری 
در چنــد جملــه ای از کســانی کــه در دوران جوانــی او نقش 
موثری برای او داشــته اند تقدیر کرد. ادامــه برنامه با اعالم 
نتیجــه نهایی بخــش مســتندنگاری همراه  شــد کــه »الف 
الم خمینی« نوشــته هدایــت اهّلل بهبــودی و »رکاب زنان در 
پی شمس« نوشته حســن کرمی به طور مشترک به عنوان 
برگزیــدگان ایــن بخــش معرفی  شــدند. هــر کــدام از این دو 
گانــه جمالتی را با حاضــران صحبت  نویســنده به طور جدا
کردند و حســن کرمی از دشــواری هایی که در مســیر انتشــار 
کتابش داشــته اســت  گفت. آتیه داســتان ایرانیان بخشی 
است که برای اولین سال و به مناســبت 40 سالگی انقالب 
به این جایزه اضافه شــده اســت؛ برگزیدگان ایــن بخش با 
نام های محمــد علی رکنی بــا بیشــترین آرا از ســوی مردم، 
ســیدمیثم  و  فــالح  الهــام  خبوشــان،  شــرفی  محمدرضــا 

موسویان اعالم  شدند.
در ایــن مراســم از احمــد مدقــق نویســنده افغانســتانی و 
مصطفی جمشــیدی دیگــر نویســنده ایرانی نیز بــه صورت 
ویژه ای تجلیل شــد که مصطفی جمشــیدی ایــن جایزه را 
به پســر شــاعر خود تقدیم کــرد و مدقــق نیز پــس از دریافت 
این جایزه عنوان کرد که این موفقیت حاصل نمی شــد جز 
با فرصت بی نظیری که مدرسه رمان شهرستان ادب برای 

ما فراهم کرد.
در بخــش رمــان و داســتان بلنــد ایرانــی نیز رمــان »رهش« 
نوشته رضا امیرخانی برگزیده شــد. او معادل 30 سکه )100 
میلیــون تومــان( و لوح تقدیــر جایــزه ادبی جــالل آل احمد 
را از آن خــود کــرد. امیرخانــی قســمت مــادی جایــزه را بــه 
موسســه پژوهشــی دانایار که وجهه همتش توانمندسازی 
آمــوزگاران؛ خاصــه آمــوزگان اهل ســنت بلوچســتان اســت 

تقدیم کرد.
ادامه مراســم اختتامیــه جایزه ادبــی »جــالل آل احمد« به 
پخش مســتندی اختصاص  یافت که در آن مــردم از لطف 

از زخم شیر تا 
رکاب زنان در پی شمس

کتاب های برگزیده 
یازدهمین دوره »جایزه جالل« معرفی شدند

احمـد«  آل  »جـالل  جایـزه  دوره  یازدهمیـن 
برگزیـده  دو  رمـان،  بخـش  برگزیـده  اعـالم  بـا 
یـک  و  مسـتندنگاری  بخـش  در  مشـترک 
انتهـا  بـه  داسـتان  مجموعـه  بخـش  در  تقدیـر  شایسـته 
کتابخانـه  در  کـه  جایـزه  ایـن  پایانـی  مراسـم  در  رسـید. 
ملـی ایـران برگـزار شـد لیـال سیدقاسـم بـا کتـاب »بالغـت 
سـاختارهای نحـوی در تاریـخ بیهقـی« از نشـر هرمـس به 
عنوان اثر شایسته تقدیر در بخش نقد ادبی معرفی  شد. 
سیدقاسـم در حالـی کـه از آمادگی نداشـتن بـرای انتخاب 
شـدنش می گویـد، خـود را از نسـلی می دانـد کـه در اوایـل 
دهه 9۰ در مقطع دکترای ادبیات فارسـی از دانشـگاه های 
مطرحی فارغ التحصیل شدند. او با بیان این که مبارزه در 
خونـش اسـت، می گویـد: آن نسـل بایـد بیـرون از درهـای 

دانشـگاه بـه مبـارزه علمـی خـود ادامـه دهـد.   
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و کمک هایی که از جانب این نویســنده شــامل حال شــان 
یــک نویســنده چگونــه  از این کــه  شده اســت می گوینــد؛ 
مهم ترین نقش را در زندگی خیلی ها و برای رفاه حال شان 

داشته است.

       چرا »دن آرام« انقلب نداریم؟
محمدرضــا بایرامــی، دبیــر علمــی یازدهمیــن دوره جایــزه 
ادبی جــالل آل احمــد در این مراســم گفت: خدا را شــکر که 
دور دیگــری از جایــزه جــالل بــه ســرانجام رســید؛ بــا همــه 
ضعف ها و حســن هایش. در آســتانه چهل ســالگی انقالب 
اســالمی هســتیم و می دانیــد کــه چهل عــدد کامل اســت و 
بســیار بســیار معنــی دارد. در اســاطیر و فرهنــگ و ادبیــات 
کــرم و عزیــز ما هــم در چنین ســالی طرف  و ادیــان. پیامبر ا
وحی قــرار گرفت که بخواند بــه نام پرورگاری کــه آفریننده 

است و صاحب قلم!
بایرامــی اضافه کرد: بــه طور طبیعــی در چنین ســالی و یا تا 
چنیــن ســالی، انتظــار می رفــت ادبیــات داســتانی انقالب، 
کنــد. متاســفانه بایــد  دســت کم رمــان مهمــش را منتشــر 
گفت، هیچ اتفــاق بزرگی بــرای ادبیــات انقالب نیفتــاده تا 
بتوانــد تصویر تمــام قــدی از آن را نشــان بدهد و شــاید هم 
حق همین اســت تا بدانیم کــه محدود و کانالیــزه کردن ها 
و دوســتی خالــه خرســه و چیزهایــی از ایــن دســت، چقــدر 
می تواند مانع باشــد در مــواردی و به عنوان یــک کفه مهم 
تــرازو. یعنــی بحــث متولیــان فرهنگی کــه به طــور طبیعی 
الزم اســت امکان باشــند و نه چیز دیگری. بایــد به هنرمند 
و حس او اعتماد می شــد چــون قطعا و حتمــًا، وی جامعه و 
حوادث تاریخی را بهتر و درست تر از سیاستمدار می شناسد 
و می توانــد نه لزومــا تحلیل، کــه الاقل تصویــر کند. حقش 
بود که مثــاًل »ُدن آرام« این انقالب تا حاال نوشــته می شــد. 
با همــان صراحت. یعنی نشــان دادن بد و خــوب انقالب با 
هم. یعنی با در کنار هم قــرار دادن »موجود« و »مطلوب«! 
که نشــد و ننوشــتند، به دالیل مختلــف و آنگونه کــه افتد و 

دانی.
وی اظهار داشت: داوری و مســوولیت آن، یکی از کارهای 
ســخت دنیاســت به گمانم و در اصل فقط برازنــده آن داور 
یکتا و بی همتا، بــه خصوص در حالتی کــه بخواهیم تعبیر 
کار ببریــم. داوری  مــو الی جــرز نرفتــن را در مــوردش بــه 
ســخت اســت و داوری در جایــزه ای مثــل جــالل آل احمــد 
ســخت  تر، زیرا با این که پول این جایــزه را دولت می دهد، 
اما جایــزه ملــی ماســت بــه نوعــی و در نبــود جایزه هایی با 
این شــأن و گســتردگی و ارزش مالــی. هســتند جوایزی که 
بــا ادعــای خصوصی بــودن، ســعی در پیــدا کــردن جایگاه 
ملی دارند امــا متاســفانه گاه تنگ نظری ها، آن هــا را تا حد 
جایزه هــای محفلــی و دورهمــی، تنــزل می دهــد. در ایــن 
جایزه هــا بخــش زیــادی از ادبیــات مــا بــرای همیشــه و به 
دلیلی ناروشــن و غیر ادبی، غایب است. در جایزه جالل اما 

غایب نداریم.
بایرامی گفت: تا آن جایی که من می دانم و شــاهد بودم، 
همــه دیــده و بررســی می شــوند و ســطح هــر ســال جایــزه 

را هــم کتاب هــای موجــود در همان ســال و مقایســه بین 
آن هــا تعییــن می کنــد و نباید عطــف به ما ســبق کــرد. به 
هیــچ وجه. البتــه قبل از تاســیس جایزه، دســت بــر قضا، 
من هــم در جلســات متعدد مشــورتی آن شــرکت می کردم 
و یکــی از پیشــنهادهای مصرانــه ام ایــن بــود کــه جایــزه 
کارنامــه ادبــی نویســنده  هماننــد نوبــل، بــه مجموعــه 
داده شــود، به بهانــه یکــی و ترجیحــًا بهتریــن اثــر او و نه 
به یک اثر بــه تنهایی. به قول شــاعر، این فصل را بســیار 
خواندم، امــا توجهــی نشــد و آب در هــاون کوبیــدن بود. 
توجه نشــد، اما به نظر می آمد در ســال هایی بــه آن عمل 
شــد. یعنی به کســانی جایزه دادند که نویسندگان خوبی 
بودند امــا کار آن سالشــان، عقب تر از کارهای قبلی شــان 

بود.
گر به  وی در ادامه ســخنانش اظهار داشــت: به هرحــال، ا
آن پیشــنهاد عمل می شــد، االن دیگر شــاهد موازی کاری 
بی معنا نبودیــم و در جاهایی و بخشــی از کتاب ســال هم 
حالت تشــریفاتی پیــدا نمی کــرد کــه تابعــی باشــد از جایزه 
جالل و برنده آن. در آن صورت، کتاب ســال می توانســت 

»بوکر« باشد در مقایسه با نوبل. مثاًل!
دبیر علمــی یازدهمیــن دوره جایزه جــالل در پایــان گفت: 
آخرین نکته این کــه، هنرمنــد خالق زیبایی اســت و وقتی 
می نویسد، تمام وجودش را در آن به ودیعه می گذارد و گاه 
با همه خلوص وابسته کارش شــده و در آن غرق می شود. 
بنابراین وقتی معتقد اســت یا می گوید کار خوب و یا بسیار 
خوبــی نوشــته کــه ممکــن اســت دیگــران آن را ندیــده و یا 
خوب ندیده باشــند، قصد فریب ندارد به هیچ وجه. قطعًا 
گر جز این بــود، گاهی اصاًل  به این امــر اعتقاد دارد چــرا که ا

دلیلی نداشت بنویسد.
 خصلــت کمــال خواهــی هنرمنــد باعث می شــود کــه فکر 
گــر جــز ایــن  کار را دارد انجــام می دهــد و ا کنــد بهتریــن 
باشــد، برخــی اصــاًل قلم بــه دســت نمی گیرند. من دســت 
غ از این که  همه هنرمنــدان این چنینی را می بوســم، فــار
در جوایــز ادبــی مختلف، حضور داشــته باشــند یــا نه و در 
پایان، از شــرافت کاری، جســارت، صداقــت و امانتداری 
کرم  تک تک دوســتان داورم قدردانی می کنم و خدا را شا
که هیچ عامل بیرونی و حاشیه ســازی در رای و نظر آن ها 

نافذ نبود.

وشنفکر مردمى        ر
در ادامــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی پیــش از اهدای 
جایــزه بخش رمــان و داســتان بلنــد، دقایقی بــرای جمع 
حاضــر در اختتامیــه یازدهمیــن جایــزه ادبــی جــالل آل 
احمد ســخنرانی کــرد. دکتــر ســیدعباس صالحــی در این 
مراسم اظهار داشت: جالل نقاد ســنت بود اما تجددمآب 
نشــد. صریــح بــود و جســور و تکاپوگــر حقیقت. روشــنفکر 
بود اما از مردم و با مــردم. وی ادامه داد: داســتان ایرانی 
امــروز در حال زایــش دوباره زبان فارســی اســت و فرصتی 
را بــرای تصویرســازی واژگانی جامعــه فراهم مــی کند که 
گاه از تصاویــر مدرن نیــز جذاب تر اســت. داســتان زبان و 

سید عباس 
صالحی: داستان 

ایرانی امروز در 
حال زایش دوباره 
زبان فارسی است 

و فرصتی را برای 
تصویرسازی 

واژگانی جامعه 
فراهم می کند که 

یر مدرن  گاه از تصاو
نیز جذاب تر است. 

داستان زبان و 
فرهنگ میان نسلی 

یق  است و طر
گفتگوی فرهنگی ما 

با جهان
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فرهنگ میان نســلی اســت و طریق گفتگــوی فرهنگی ما 
با جهان. 

وزیــر ارشــاد بــه گذشــت 40 ســال از انقالب اســالمی اشــاره 
کرد و گفــت: خوشــبختانه در 40 ســال انقالب مســیر تولید 
داســتان رو بــه افزایــش بــوده اســت. وی بــا ارائــه آمــاری 
افــزود: از ســال ٩٢ تــا ٩6 حــدود 9 هــزار کتــاب چــاپ اولی 
داشــته ایم و طی این پنج ســال 6 هزار مولف معرفی شــده 
اســت. یعنی یک ســوم کتاب های 40 ســال اخیر طی پنج 
ســال اخیر چاپ شــده اســت کــه نشــان می دهــد ما مســیر 
ســریعی در داستان نویســی به طور عام و پنج ســال اخیر به 

شکل خاص داشته ایم.
به گفتــه وزیر ارشــاد، اینکــه داستان نویســان جــوان رو به 
افزایش هســتند از ثمرات این سال هاســت؛ ضمن این که 
بانوان جایگاه خاصی در این مســیر داشــته اند و داســتان، 
این جانمایــه هنری همچنــان می توانــد محل توجــه قرار 
گیرد. وزیر ارشــاد به حــوزه مســتندنگاری هم اشــاره کرد و 
گفت: دامنه این حوزه و مســئله بســیار فراخ اســت و گاهی 
ع مســتندنگاری  کار داوری را ســخت می کند، اما در مجمو

حوزه مهم و قابل توجهی برای شناسنامه سازی است.
صالحی ادامــه داد: وقتی آثار و ده ها امر دیگر از شناســنامه 
خود دور می شــوند، طبیعی است در مســیر الهام و تحریف 
قــرار می گیرنــد. مســتندنگاری یعنــی شناســنامه دار کردن 
امــور و حتمــًا در حــوزه مســتندنگاری قدم هــای خوبــی 
برداشته شــده و اتفاقات حوزه خاطره نگاری دفاع مقدس 
حکایــت ایــن مســیر دارد، امــا نیازمنــد میدان هــای جدید 
را مســتندنگاری  هســتیم و هنــوز نتوانســتیم تجربه هــا 

کنیم. 
وی دربــاره نقــد ادبــی هــم خاطرنشــان کــرد: نقــد ادبــی، 
جوهره ادبیــات اســت و از زمانی کــه ادبیات در تاریخ بشــر 
آغاز شــده همزاد او نقد ادبی بوده است. نقد ادبیات عالوه 
بر ســنجش اثر ادبی به اتفاقات تازه ای هم منجر می شــود 
کــه در پرتــو الیه هــای تفســیر اســت کــه امــکان معناهــای 

جدید را از متن می یابیم. 
دکتر صالحــی در بخــش پایانی ســخنان خــود با اشــاره به 
جایــزه جــالل آل احمــد عنــوان کــرد: انتظــار نداریــم ایــن 
جایزه، همه امــور را بر دوش بگیــرد اما تالش خــود را کرده 

است تا ضلعی از میدان ادبیات را بسازد و به پیش ببرد.

       چرا جلل؟
دکتر اشــرف  بروجردی رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه 
ح پرســش »چــرا  ملــی ایــران، نیــز در ایــن مراســم بــا طــر
جالل؟«، اظهار داشــت: کســانی کــه با نوشــته های جالل 
کــه جــالل در  خــو گرفتــه باشــند بــه ایــن نکتــه می رســند 
حقیقــت بــا این نکتــه همــراه بوده  اســت کــه نویســنده در 
صبغه کارش تکلف نداشــته باشــد. او با همان زبان بدون 
تکلف و خودمانی بنویســد و همیــن هم، رمز مانــدگاری او 
بود. جالل با ژرف اندیشــی و نــگاه عمیق و موشــکافانه در 
تک تک حــوادث و وقایع اطراف و بــا نــگاه خودمانی و بی 

تکلف به رشته تحریر درمی آورد.

       

       

  »رݥهش« نوشته »رضا امیرخانی« از انتشارات افق 

  »موعود« نوشته »سیامک ایثاری« از نشر چشمه
  »رسزمین عجایب« نوشته »جعفر مدرس صادقی« از نشر مرکز

  »آلوت« نوشته »امیر خداوردی« از انتشارات نگاه
  »کاغ ها هم بستنی می خورند« نوشته »یعســوب محســنی« از انتشــارات کتاب 

کوله پشتی

    نامزدهای بخش رمان

  »الف الم خمینی«  به قلم »هدایت اهّلل بهبودی« از انتشارات موسســه مطالعات و 
پژوهش های سیاسی

  »برسد به دست خانم ف« به قلم »راحله صبوری« از انتشارات سوره مهر
  »پیراهن های همیشه« به قلم »حمیدرضا صدر« از نشر چشمه

  »رکاب زنان در پی شمس« به قلم »حسن کرمی قراملکی« از انتشارات ستوده

  »ماموستا« به قلم »علی رستمی« از انتشارات سوره مهر

نامزدهای بخش مستندنگاری

  »اسپارانی« نوشته امیر ریاحی از نشر مروارید

  »تفنگمو زمین نزار« نوشته سید میثم موسویان از نشر کتاب جمکران

  »زخم شیر« نوشته صمد طاهری از نشر نیماژ

  »قلب نارنجی فرشته« نوشته مرتضی برزگر از نشر چشمه

  »ماندن« نوشته مرتضی فرجی از سوره مهر   

نامزدهای بخش داستان کوتاه

او ســپس از دوران نوجوانی خود یاد کرد و گفت: ما آن زمان دانش آموز دبیرستان بودیم 
و با دوســتان خود در خواندن آثار جالل و شــریعتی رقابت داشــتیم و شــاید همین آثار هم 
بود که ذهن ما را ساخت چون در فضای ســال های پیش از انقالب جاذبه داشت. در آن 
برهه هم نویســندگان و هــم اصحاب فرهنگ و هنر همه به نحوی عالقه شــان را نســبت 
بــه جــالل در نوشــته ها و گفته هایشــان ابــراز می کردند. مــن حتــی وقتــی »غرب زدگی« را 
می خوانــدم جمــالت آن را در ذهنــم حــک می کــردم و حتــی همیــن امــروز هــم، جمــالت 
گــر بــه مــذاق  نخســت آن را در یــاد دارم: »غرب زدگــی می گویــم همچــون وبازدگــی و ا
خوشــایند نیســت، بگوییم همچــون ســرمازدگی یــا گرمازدگی. امــا نه، دســت کم چیزی 

است در حدود ِسن زدگی.«
بروجــردی ادامه داد: حســنین هیــکل، روزنامه نگار شــهیر مصــری در جایی گفتــه بود رمز 
مانــدگاری زبان فارســی حتــی بــا وجــود حمــالت متعــدد بیگانــگان بزرگانی چون ســعدی 
و حافظ و نویســندگانی اســت که بــه حفظ آن کمــک کرده انــد. دانســتن اینکه چــه داریم 
و اینکه نســبت به آنچه داریــم تعلق خاطر داشــته باشــیم، می تواند برایمــان ماندگاری به 
همــراه آورد و در ایــن میــان ادبیات فارســی می تواند مانــدگاری را بــرای ایرانیان بــه دنبال 

داشته باشد.
کید کرد: تک تک اصحاب دانش  کید بر اینکه آثار جالل ماهیت داستانی دارند، تا وی با تا
و همه کســانی که عالقمند به آینده این ســرزمین هستند، باید بکوشــند ادبیات را که زبان 
فهــم مطالــب و انتقال مطالــب به دیگــران اســت، حفظ کننــد و آن را بــرای نســل آینده به 
ارمغان آورنــد. عالقه مندان به آینده این ســرزمین باید بکوشــند که ادبیاتی کــه قابل فهم 

است و امکان انتقال مطالب به دیگران دارد، را حفظ کنند. 



سـنندج  بـه  احمـر  هـال  جمعیـت  در  فقیـه  ولـی  نماینـده  سـفر  از  خبرهایـی 

اسـتان  احمـر  هـال  در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  دفتـر  جدیـد  مسـئول  معارفـه  و 

جهانـی  روز  مناسـبت  بـه  داوطلبانـه  خدمـات  نکوداشـت  آییـن  کردسـتان، 

دومیـن  غیـوری،  اللـه  آیـت  ارتحـال  سـالگرد  چهارمیـن  آییـن  داوطلبـان، 

در  ولی فقیـه  نمایندگـی  دفاتـر  پیگیـری  و  هماهنگـی  کارشناسـان  گردهمایـی 

ولی فقیـه  نمایندگـی  دفاتـر  عملکـرد  گـزارش  و  اسـتان ها  احمـر  هـال  جمعیـت 

فـارس،  اصفهـان،  شـمالی،  خراسـان  هـای  اسـتان  احمـر  هـال  جمعیـت  در 

هسـتند. شـماره  ایـن  مطالـب  از  بخشـی  زنجـان  و  بختیـاری  و  محـال  چهـار 

هالل

99

که با خدا معامله می کنید بدانید 
داوطلبان هستند تا انسانیت زنده بماند
عشق خدمت به انسان ها موهبتی الهی است
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عام المنفعــه براســاس روحیــه داوطلبی بدون منت و چشــم 
داشــت، تــالش می کننــد تــا خدمــات و فعالیت های آنــان به 
گونــه ای باشــد کــه خدشــه ای بــه شــخصیت انســان ها وارد 

نشده و اصل کرامت انسانی حفظ شود.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر ســپس وجــود 
کانون هــای متنوع و پایگاه هــای متعدد هالل احمر در ســطح 
کشــور را ســرمایه دیگــر ایــن مجموعه دانســت و تصریــح کرد: 

همه این ظرفیت ها برای خدمت به مردم فراهم شده است.
وی در جمع بنــدی ایــن بخش از ســخنان خــود خدمتگزاری 
به مــردم را اســاس شــکل گیری جمعیت هــالل احمر برشــمرد 
و افزود: حضــور اعضای جــوان، امدادگــر، نجاتگــر و داوطلب 
هالل احمــر در عرصه هــای خدمت همچون زلزله کرمانشــاه، 
سیل آذربایجان و حتی در شرایط غیربحرانی همچون حضور 
در محورهای مواصالتی سراسر کشــور در نوروز نشأت گرفته از 

روحیه واالی دیگران را برخود برتری دادن آنان است.
کید و یادآوری  نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر با تأ
این مســئله که فعالیت های اقتصادی در هــالل احمر جایی 
ندارد خاطرنشــان کرد: هالل احمر یک جمعیت اقتصادی و 
سیاسی نیســت و نباید از مســیر اصلی خود که همان خدمت 

ج شود. به بشریت است خار
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
فعالیت های فرهنگــی جمعیت هالل احمر در ســطح جامعه 
ع فعالیــت فرهنگــی  افــزود: در هــالل احمــر بیــش از 2۷ نــو

صورت می گیرد که باید به منظور تقویت آنها تالش کرد.
فرهنــگ ایثار، شــجاعت و چابکی، انســان دوســتی و از خود 
گذشــتگی، از جمله مصادیق فعالیت های فرهنگی در هالل 
احمــر بــود کــه حجــت االســالم والمســلمین معــزی بــه آن ها 
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: یکــی از وظایــف دفاتــر نمایندگــی 
تقویــت  و  حفاظــت  اســتان ها  احمــر  هــالل  در  ولی فقیــه 

ارزش هایی است که در این مجموعه پدید آمده است.
کلیــه امــور، ارتقــاء فرهنــگ دینــی،  وی افــزود: نظــارت بــر 
حفاظــت از امــوال، تبرئــات و موقوفــات مردمــی و همچنین 

که با خدا  بدانید 
معامله می کنید

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر در سفر به کردستان

نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر با حضور در آئین معارفه مسئول جدید 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر اسـتان کردسـتان در سـنندج با اشـاره به 
فعالیت های عام المنفعه این نهاد مردمی گفت: یکی از وظایف دفاتر نمایندگی 
ولی فقیـه در هـالل احمـر اسـتان ها حفاظـت و تقویت ارزش هایی اسـت کـه در این مجموعه 
پدیـد آمـده اسـت. بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی حـوزه نمایندگـی ولـی فقیـه در جمعیت 
هـالل احمـر، در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور آیـت اهلل حسـینی شـاهرودی، نماینـده ولی فقیـه 
در اسـتان کردسـتان ماموسـتا رسـتمی، نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان و 
جمعی از مدیران استانی برگزار شد، حجت االسالم و المسلمین معزی در ابتدای سخنان 
خـود بـا ابـراز خرسـندی از حضـور در ایـن اسـتان، شـهامت، شـجاعت و مرزبانـی از ایـران 
اسـالمی را ویژگی های بارز مردم شـریف و بزرگ اسـتان برشـمرد و گفت: اسـتان کردسـتان، 

منطقـه علـم، فرهنگ و تاریخ اسـت.  

نماینده ولی فقیه در هالل احمر سپس به تبیین شــاخصه های خدمت در جمعیت هالل احمر 
پرداخت و افزود: اصلی ترین هدف فلســفه وجودی مجموعه مردمــی و خیریه هالل احمر،کم 

کردن درد و رنج انسان ها است.
وی بــه نقــش پراهمیــت ایــن نهــاد خدمت رســان در حــوادث طبیعــی و غیرطبیعــی اشــاره 
کــرد و خاطرنشــان کــرد: جمعیــت هــالل احمــر بــا درنظــر گرفتن اصــل کمک بــه تســکین آالم 
مصیبت زدگان بــا در اختیارداشــتن ســرمایه عظیــم مردمــی و اعتماد آنــان  همواره در شــرایط 
سخت و بحرانی به عنوان نخســتین مجموعه خدمت رســان در کنار مردم و مصیبت دیدگان 

بوده است.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در همین زمینــه ادامــه داد: البتــه اعضای ایــن مجموعه 
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هدایت اعضــاء به مفاهیم عالــی دینی و ارزش هــای معنوی 
نیز از دیگر وظایــف و فعالیت های حــوزه نمایندگی ولی فقیه 

در هالل احمر است.
نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمــر در پایــان بــا قدردانــی از 
مدیــران و کارکنــان جمعیت هالل احمر اســتان کردســتان از 
حجــت االســالم و المســلمین دهقانــی، مســئول جدیــد دفتر 
نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمر این اســتان خواســت تا با 
فعالیت های خــود با تکیــه بر وحدت اســالمی، زمینه رشــد و 

بالندگی فرهنگ اعضای هالل احمر را فراهم کند.
در ادامه، با حکم نماینده رهبر معظم انقالب در هالل احمر، 
حجت االسالم و المســلمین دهقانی به سمت مسئول جدید 
دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در هــالل احمر اســتان کردســتان 
منصــوب و از خدمــات حجــت االســالم و المســلمین عربیان 

قدردانی شد.
  

       زمینه ساز آبادانى ایران اسلمى
نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمــر در جلســه شــورای اداری 
کردســتان بــا تشــریح وجــود  جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
ســرمایه های عظیم مــادی و معنوی در کشــور گفــت: ایران 
اســالمی با تمدنی تاریخی در رشــد علمی اســالمی نیــز دارای 

سوابق جهانی درخشان است.
حجت االســالم و المســلمین معــزی در تکمیل این مســئله با 
ع که قدرت هــای بزرگ و اســتکبار جهانی  تبیین این موضــو
همــواره درصــدد برانــدازی حکومت هــای دینــی و مذهبــی 
بوده اند افزود: این ناســازگاری ها با ایران اسالمی نیز سال ها 
است ادامه داشته، لیکن هوشیاری و ایســتادگی ملت ایران 

سبب شد تا در برابر همه مشکالت پیروز شوند.
حجت االسالم والمسلمین معزی پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی را نقطــه عطفــی در تاریــخ سراســر جهــان دانســت و 
تصریح کرد: این حرکت سبب شــد تا به جهانیان و مخالفان 
ثابت شــود که دیــن می تواند انقــالب کند و حکومت داشــته 

باشد.
نماینــده ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر بــه کوتاه شــدن 
دســت زورگویان جهانــی از ایران پــس از پیروزی شــکوهمند 
انقالب اســالمی اشــاره و خاطر نشــان کــرد: از همــان روز اول 
پیرزوی انقــالب اســتکبار جهانی بــرای براندازی ایــن نظام 
اسالمی دست به هر دسیسه، توطئه و جنایتی زد که از جمله 
آن ها ایجاد تفرقه در اقــوام مختلف ایرانی بــه منظور تجزیه 

کشور به چند قسمت بود.
کیــد بــر بصیــرت ملــت ایــران در همــه  وی بــار دیگــر بــا تأ
عرصه هــای مبــارزه با دشــمن اذعــان داشــت: جنــگ روانی 
امــروز دشــمن مهم تــر از جنــگ نظامــی دیــروز اســت چــرا 
کنــون در فضــای مجــازی صدهــا شــبکه اجتماعــی و  کــه ا
ماهواره ای علیــه نظام و ملت ایــران راه اندازی شــده و البته 
ملت ایران بــا ایمان و تــوکل بر خدا، هوشــیار و مســتحکم در 

برابر این جنگ نیز سربلند و پیروز خواهد بود.
حجت االســالم و المســلمین معزی در بخش بعدی سخنان 
خود با تشــریح اقدامات و فعالیت های عام المنفعه جمعیت 
هالل احمر تصریح کرد: کارکنان و اعضای هالل احمر باید با 

تواضع، فروتنی و صبر در جهت رفع مشکالت مردم بکوشــند و همواره حفظ کرامت انسانی را 
سرلوحه کار خویش قرار دهند.

وی در پایان با اشــاره به اینکه وظیفه ما در هالل احمر این اســت که روحیه دینــی را باال برده 
و نشــاط اجتماعی را تقویت کنیــم افزود: اتــکا به پــروردگار و ایمــان قلبی عمیق برای کســب 

رضایت خداوند در فعالیت ها می تواند زمینه ساز آبادانی و سازندگی ایران اسالمی باشد.

       بدانید با خدا معامله مى کنید
حجت االســالم و المســلمین معزی، در حاشــیه ســفر به اســتان در جمع صمیمی امدادگران و 
نجاتگــران پایگاه امــداد و نجات بیــن شــهری گردنه صلــوات آباد این اســتان حاضر شــد و از 
این پایگاه بازدیــد کرد. در این بازدید که آیت اهّلل حســینی شــاهرودی، نماینــده ولی فقیه در 
اســتان کردســتان و جمعی از مدیران اســتانی نیز حضور داشتند، حجت االســالم و المسلمین 
معزی با تقدیر از حضــور داوطلبانه و به دور از هرگونه چشمداشــت امدادگــران و نجاتگران در 
پایگاه هــای امداد و نجــات هالل احمــر، گفت: جمعیــت هالل احمر بــه عنوان یک ســازمان 
داوطلب محور، با حضور موثــر و حیاتی داوطلبان، جوانــان و امدادگران، همــواره در حوادث 
کاری خود به عنــوان اولیــن مجموعه خدمت رســان، به ارائه  گون، با روحیــه ایثار و فــدا گونا

کمک به آسیب دیدگان پرداخته است.
نماینده ولی فقیه در هالل احمر با مهم بر شمردن نقش پایگاه های امداد و نجات بین شهری 
در جاده های کشــور به منظــور کمک بــه کاهش تلفــات ، تســکین درد و آالم حادثــه دیدگان و 
همچنیــن ایجاد احســاس امنیت در محورهــای مواصالتی با خدمت رســانی بــه موقع تصریح 

کرد: تالش های بی منت امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر قابل تقدیر است.
در پایــان این دیــدار حجت االســالم و المســلمین معزی در پاســخ بــه نظرات و پیشــنهادهای 
برخــی از امدادگران مبنــی بر توجه به وجــود ظرفیت هــای بی بدیل هالل احمــر و بهره مندی 
کید بر روحیه از خودگذشتگی  از آنان در مســیر فعالیت های خیرخواهانه و خداپســندانه، با تأ
ع خود، سختی و مشقت متحمل می شوند،  امدادگران و نجاتگرانی که برای کمک به هم نو
خطاب بــه آنــان گفت: همچــون گذشــته بــدون توجه بــه حواشــی و حــوادث دلســرد کننده 

فعالیت کنید و بدانید که با خدا معامله می کنید.
در ســفر نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمر بــه اســتان کردســتان، حجت االســالم و 
المســلمین معــزی پــس از بازدیــد از پایــگاه امــداد و نجات بیــن شــهری محل خدمت شــهید 

کوهسار فاتحی، با خانواده این شهید سر افراز دیدار و گفتگو کرد.
شهید کوهســار فاتحی از نجاتگران با ســابقه پایگاه امداد و نجات کامیاران استان کردستان 
بود که در تیرماه ســال جاری مورد حمله تروریســت ها با اســلحه جنگی قرار گرفت و به ضرب 
گلولــه به درجه رفیــع شــهادت نائل آمد. حجت االســالم والمســلمین معــزی در این دیــدار، با 
اشاره به اینکه شهدا افتخار ملت ایرانند و در پیشگاه الهی زنده هستند گفت: پس از پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، شــهدا با جانفشــانی، دالوری، ایســتادگی و پایمردی خود حافظ 

این نظام و کشور بوده و یقینًا هرگونه که به نیت شهید بنگریم، ارزشمند و بلند مرتبه است.
وی خاطر نشــان کرد: تکریم و گرامیداشــت یاد و نام آنان و سرکشــی و رســیدگی به مشــکالت 
کیــدات رهبــر معظم انقالب اســالمی اســت. نماینده  خانواده های ایشــان، از سفارشــات و تا
ولی فقیــه در هالل احمر ســپس با تقدیــر از فعالیت هــای عام المنفعه امدادگر شــهید کوهســار 
فاتحــی و ارائــه خدمــات این شــهید واالمقــام بــه جامعــه افــزود: شــهادت ناجوانمردانــه این 
کار هالل احمر اســتان کردســتان، خانواده بزرگ هــالل احمر را  نجاتگر پر تــالش، ایثارگر و فدا

متأثر و اندوهگین کرد.
حجت االســالم و المســلمین معزی با محکــوم کردن جنایات تروریســت هایی که دســت آموز 
استکبار جهانی هستند و در طول 40 ســال انقالب اسالمی، دســت از جنایات خود برنداشتند 
خاطر نشــان کرد: شــهادت این امدادگــر با اخــالص با لباس هــالل احمــر، وظیفه مــا در ادامه 

دادن راه این عزیزان را بیشتر کرده است.
حجت االســالم و المســلمین معــزی تصریح کــرد: یقینــًا روح بلند شــهدا حامــی خانــواده آنان 
اســت و یاد و خاطره آن شــهید واال مقام همواره در ذهن ها خواهد ماند.در ادامه همسر شهید 
کوهســار فاتحی نیز با تقدیر از حضور نماینده رهبر انقالب در هالل احمــر، به بیان خاطراتی از 

آن شهید واال مقام پرداخت.    
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داوطلبــان چــه در دســتگاه های دولتــی ماننــد هــالل احمر و 
چه بخش هــای مردم نهــاد و خصوصی، فعالیــت می کنند تا 

انسانیت زنده بماند.
ع  بــه موضــو زنــان و خانــواده  افــزود: مــا در معاونــت  وی 
ســازمانهای مردم نهاد بــه عنوان یکــی از ارکان جــدی توان 

افزایی توجه می کنیم و این نگاه در دولت هم وجود دارد.
معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنان با اشــاره به بخشــی از 
ح هایــی کــه در ســطح ملی در حــال انجــام اســت، افزود:  طر
ح ارتقای تــاب آوری اجتماعی، گفتگوی ملــی خانواده ،  طر
بهبود شرایط کارآفرینی و کســب و کار و افزایش مهارت های 
ح هایــی اســت کــه در ســطح ملــی در  کار آفرینــی از جملــه طر
حال انجام اســت. ابتکار گفت: ما وظیفه داریم در کنار شــما 

باشیم و راه را برای فعالیت های شما هموار کنیم.
گفتنی اســت در این مراســم امیر برمکی نماینده دفتر »اوجا« 
در ایران نیز پیــام گوتیرز، دبیرکل ســازمان ملل به مناســبت 
روز جهانــی داوطلــب را قرائــت کــرد. در ادامــه این مراســم از 
جمعــی از داوطلبان جمعیــت هالل احمــر از جملــه دکتر علی 
پورکچویــی، دکتــر رســول محمــدی، دکتــر ســید علــی اصغر 
حســینی، احمد عالقبند، مرتضــی محمدی، مهــدی امامی 
آرندی، شمســی ثانی، ســید بهزاد نقوی چالشــتری )دارنده 
خ جهانــی در  مــدال فلورانــس نایتینــگل-٢٠١٧ صلیــب ســر
زمینه ایثارگری(، حجت االسالم و المسلمین کمیل نظافتی 

و خانواده شهید امیر محمد اژدری تقدیر شد.
و  نهــاد  مــردم  ســازمان   ١٠٠ از  همچنیــن  مراســم  ایــن  در 
کرمانشــاه نیــز تقدیــر و تشــکر  داوطلبــان و فعــاالن در زلزلــه 
بــه عمــل آمــد. الزم بــه ذکــر اســت جایــزه بیــن المللــی بهزاد 
نقوی چالشــتری نیز در این مراســم از ســوی رئیس ســازمان 
داوطلبان، به وی اهدا شد. نقوی در این زمینه گفت: لطف 
خــدا و مســئوالن جمعیــت هــالل احمــر نصیــب بنده شــده و 
٣٧ ســال اســت که در کنار مســئولیت های مختلف خود، در 

داوطلبان هستند تا 
انسانیت زنده بماند

بـا  داوطلبـان  جهانـی  روز  مناسـبت  بـه  داوطلبانـه  خدمـات  نکوداشـت  آییـن 
حضـور معصومـه ابتـکار، معـاون رییس جمهور، محمد نصیری رییس سـازمان 
داوطلبان جمعیت هالل احمر و جمعی از دیگر مسئوالن در سالن همایش های 
رازی برگـزار و از تعـدادی از داوطلبـان جمعیـت هـالل احمـر و سـایر سـازمان های داوطلـب 

محـور تقدیـر شـد.  

کیــد کرد: مــا به دنبــال این  رئیــس ســازمان داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر در این مراســم تا
هســتیم که در جمعیــت هــالل احمر بــا همــکاری ســازمان های مــردم نهــاد و ســایر نهادها در 
ع داوطلبــان تحوالت بزرگی ایجــاد کنیم. محمد نصیــری، افزود: خداونــد توفیق داده  موضو
که در خدمت عزیزان در ســازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر باشم. ســازمانی که بیش از 2 
میلیون داوطلب دارد، اما تعداد داوطلبانی که در کشــور فعالیت می کنند، بســیار بیشــتر از این 

تعداد است.
نصیری گفت: در زمینه امور خیریه سه حوزه خدمات داوطلبانه، خیرین و سازمان های فعال 
در حوزه مســوولیت هــای اجتماعی را داریــم و آنچــه در این میان پایــه اصلی کار اســت حضور 
داوطلبانه افراد اســت. بنابراین بایــد در زمینه افزایــش این فعالیت ها کارهای اساســی انجام 
دهیم. همچنین باید در بخش تولید علم در این حوزه و نحوه استفاده، به کارگیری و توسعه 
فعالیت های داوطلبانه کارهای بیشــتری انجام دهیــم. نصیری با بیان اینکــه پذیرای همه 
داوطلبان هســتیم، گفت: انشــااهّلل محل اســتقرار دبیرخانــه دائمی فعالیت هــای داوطلبانه، 

سازمان داوطلبان خواهد بود تا از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم.
همچنین در این آیین نکوداشــت معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز گفت: 
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جمعیت هالل احمــر هم خدمتگزار هســتم و ایــن جایزه هم 
که هر دو سال یکبار در دنیا اهدا می شود، به بنده اهدا شد.

       داوطلبان، جوامع تاب آور مى سازند
همچنین رئیس جمعیت هــالل احمر در پیامی به مناســبت 
روز جهانی داوطلب آورده اســت: داوطلبــان، جوامع تاب آور 
می ســازند. پنجــم دســامبر)14 آذر( روزی اســت که از ســوی 
ســازمان ملل متحد به این عنــوان نامگذاری شــده و یکی از 
روزهای مهم بین المللی در دنیا محسوب می شود. انتخاب 
کــه مخاطــرات در  هوشــمندانه ایــن شــعار نشــان می دهــد 
جهان امــروز تا چــه میــزان افزایش یافتــه و نقــش داوطلبان 
در تــاب آوری در برابــر ایــن خطــرات چقــدر می توانــد مهــم و 

سرنوشت ساز باشد.
ح ذیل اســت: »انســان های  متن پیــام دکتر پیوندی به شــر
نیکوسرشــت همیشــه و همــه جــا در زمــان نیــاز بــه خدمــات 
انسان دوســتانه و حمایــت از تمــام مخلوقــات الهــی و بــرای 
توسعه و آبادانی زمین و ســالمت و سعادت بشریت در شرایط 
عــادی و یــا اضطــراری آمــاده فعالیــت داوطلبانــه و خدمــت 
صادقانه هستند. خوشحالم از اینکه امســال نیز این افتخار 
را دارم در جایــگاه خدمتگــزاری بــه همه داوطلبان ســرزمین 
عزیزمان ایران، فرارســیدن روز جهانی داوطلب را شــادباش 
بگویم و بــه نمایندگی از خانــواده بزرگ جمعیــت هالل احمر 
خ و  جمهــوری اســالمی ایــران و نهضــت جهانــی صلیــب ســر
هــالل احمــر ایــن روز را بــه همــه ســازمان های مــردم نهــاد و 
موسســات خیریــه، همــه داوطلبــان، جوانــان و امدادگران و 
نجاتگــران جمعیــت هالل احمــر و همــه آنها که در هــر لباس 
و در قالــب هر گــروه و ســازمان رســمی و غیررســمی اقــدام به 
ارائــه خدمــات حمایتــی، امــدادی، خدماتــی و عام المنفعــه 

می کنند، تبریک عرض کنم.
فرهنــگ کار داوطلبانــه از ازل در فطــرت و نهــاد انســانهای 
آزاده در همــه کشــورها و دوره هــا و تحــت هر شــرایطی وجود 
گاهی  داشــته و تا ابدیت نیز جــاری خواهد بود، کافی اســت آ
از نیــاز و شــرایط مناســب بــرای ارائه خدمــت و حمایــت مهیا 
گاهــی و دغدغــه در زمینــه  کافــی اســت آمــوزش و آ باشــد. 
و  داوطلبــان  توســط  اجــرا  قابــل  راهکارهــای  و  مشــکالت 
نیکوکاران به جامعه اطالع رســانی شــود. کافی است همه ما 
بیشــتر از جایگاه و نقش خود به عنــوان داوطلب و همچنین 
تاثیر و نتیجه فعالیــت داوطلبانه خود ولــو کوچک و محدود 
بــه عنــوان نیروهــای پیشــگام و آمــاده خدمــت بــه همــه 

گاه باشیم. نیازمندان و همه مخلوقات الهی آ

ع در ردیف  در فرهنــگ ملــی و اســالمی مــا کار داوطلبانــه و خدمت بی چشمداشــت بــه همنــو
بهترین اعمال قرار گرفته اســت و امروز میهــن عزیزمان ایــران بیش از هر زمــان دیگر نیازمند 
فعالیت و همــکاری داوطلبانه تک تک ماســت. جامعــه ایران بــه ویژه گروه هــای در معرض 
آسیب نیازمند توجه ویژه هســتند. امروز جامعه بیماران خاص و سخت درمان نیازمند توجه 
ویژه و حمایت بیشــتر بــرای تامیــن دارو و درمان هســتند. خدماتــی که به دلیــل تحریم های 
ضدانســانی و با نقاب های بزک شــده در پشــت واژه های دروغین نبود تحریم دارو و نیازهای 
بهداشتی و درمانی بشردوستانه ســخت تر از گذشته در دســترس بیماران و خانواده آن ها قرار 
می گیرد. امــروز کم آبی و تبعات خشکســالی روز به روز افزون تر می شــود و تــالش برای کاهش 
این تبعات، صرفــه جویی و کمک به آســیب دیدگان از خشکســالی نیازمند همــت داوطلبانه 
کنون محیط زیست ما در معرض انواع آلودگی های انسانی و صنعتی قرار دارد و بدون  است. ا
ایجاد یک فرهنگ دوســتدار محیط زیســت توســط داوطلبان، زندگــی و حیات مــا و آیندگان 
دچار اختالل اساسی می شود. امروز سوانح جاده ای و ترافیکی ســاالنه عده زیادی از ایرانی ها 
را به کام مرگ فــرو می بــرد و خانواده های بســیاری را اســیر معلولیت می کند. بی شــک بدون 

همت همگانی و فرهنگسازی عمیق نمی توان از بار این مصیبت کاست.
امروز نیاز اســت تــک تک مــا داوطلبان عــزم و تــالش و همت و اندیشــه خــود را برای ســاختن 
جوامعی شکیباتر معطوف کنیم. ما می توانیم جهانی بهتر را برای همه انسان ها و همه آن ها 
که نیازمند کمــک و حمایت و همیــاری داوطلبانه ما هســتند، فراهم ســازیم. مــا می توانیم با 
داوطلــب بــودن و ترویــج فرهنــگ کار داوطلبانــه بــه ســاختن جامعــه تــاب آور در برابــر همــه 
ســختی ها و مشــکالت کمــک کنیم. ایــن یک هــدف جهانی اســت و ربطــی به کشــور خاصی 
هم ندارد، امــا مطمئنًا در شــرایط امروز، جامعه مــا به تالش بــرای تحقق آن بیــش از هر زمان 

دیگری احتیاج دارد.«    
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دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیت هــالل احمر خراســان 
کــران کــرد. بــه گــزارش  شــمالی نمایــش »شــهیده شــام« را ا
خبرنــگار ماهنامــه مهــر و ماه، حجــت االســالم و المســلمین 
محمد رضایی مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه جمعیت 
هالل احمر خراســان شــمالی از اجرای تئاتر شــهیده شام خبر 
داد. بر این اســاس تئاتر شهیده شــام به همت کانون طالب 
جمعیــت هــالل احمــر بــه مناســبت شــهادت حضــرت رقیــه 
)س( اجرا شد. این نمایش ســوم آذرماه در سالن اجتماعات 
جمعیــت شهرســتان اســفراین و بــا حضــور شایســته مــردم و 

معاونت داوطلبــان جمعیت اســتان به مناســبت روز جهانی 
داوطلــب مجموعه برنامه هایــی برای تقدیــر از داوطلبان در 

همه شهرستان ها از 14 آذر تا 25 آذر برگزار کرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار ماهنامــه مهــر و مــاه، حجت االســالم و 
المســلمین احمد فعال مســئول دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 

مشتاقان به اهل بیت به نمایش درآمد.
به گفته حجــت االســالم و المســلمین محمد رضایــی یکــی از مصائــب فراوانی که در شــام به 
اهــل بیــت )ع( رســید خرابــه نشــینی اهــل بیــت )ع( و از دنیــا رفتــن دختر ســه ســاله حضرت 
سیدالشــهدا)ع(  اســت. لذا بــا عنایت بــه فرمایش مقــام معظم رهبری کــه هنــر را دقیق ترین 
و رســاترین وســیله انعکاس اندیشــه ها و آرمان های شــریف معرفی کردند، در ایــن کار هنری 

تالش شد نحوه شهادت حضرت رقیه سالم اهّلل علیها با زبان هنر به نمایش گذاشته شود. 
همچنین »اجرای مانــور سراســری ایمنی و زلزله« توســط کانــون طالب جمعیت هــالل احمر 
این اســتان از دیگــر برنامه های نمایندگــی ولی فقیه جمعیت هالل احمر خراســان شــمالی در 

ماه آذر به شمار می رود.     

به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر خراسان شمالی اکران شد

نمایش شهیده شام 

جمعیت هالل احمر استان اصفهان ضمن ســخنرانی در این مراسم ها در برنامه اهدای جوایز 
نیز شرکت کرد.

 در ایــن برنامه هــا کــه در 23 شــعبه و بــا حضــور مســئولین و امــام جمعه شهرســتان برگزار شــد 
مجموعَا بیــش از 3000 داوطلب شــرکت کردنــد و از 900 نفر از شــرکت کنندگان بــا تقدیرنامه و 

هدیه تجلیل به عمل آمد.     

با حضور مسئول دفتر 
نمایندگی ولی فقیه برپا شد 

همایش روز جهانی 
داوطلب در شهرستان های 

استان اصفهان
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حوزه نمایندگــی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر اساســًا بــر همین مبنا و براســاس نظام نامه 
ابالغی از سوی دفتر مقام معظم رهبری، بر اجرای کلیه امور نظارت می کند.

حجت االسالم و المســلمین معزی با اشــاره به اینکه مردم به فعالیت های عام المنفعه هالل 
احمر امید داشــته و در موارد بحران و حادثه همواره در کنار این نهــاد مردمی بوده اند تصریح 
کرد: هــالل احمر تجارتخانه نیســت و نبایــد به محیطی بــرای فعالیت های صرفــًا اقتصادی 

بدل شود.
کید بر حفظ اعتمــاد مردمی از طریق  نماینده رهبر معظم انقــالب در هالل احمر بار دیگر بــا تأ
کیــد بر وجــدان و توجه حضور پــروردگار در کلیــه امور خاطرنشــان کرد:  شــفافیت کاری و با تأ
حــوزه نمایندگــی ولی فقیه نیــز با نظارت هــای تعریف شــده و اقدامــات برنامه ریزی شــده به 

جلوگیری از خدشه دار شدن این سرمایه عظیم در هالل احمر می پردازد.
حجــت االســالم والمســلمین معــزی در جمع بنــدی ایــن بخش از ســخنان خــود با یــادآوری 
این کــه نظارت بر عمل بــه نیات واقفیــن در هالل احمــر و اســتفاده صحیح و در مســیر واقعی 
وقفیــات نیــز از دیگــر اقدامــات حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در ایــن مجموعــه مردمــی اســت 
خاطرنشــان کرد: اینکه کمک های مردمی بــه نیازمندان و مصیبت دیــدگان در بحران های 
طبیعی در مســیر صحیح خود صرف نشــود قابل قبول نیســت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در 

هالل احمر قطعًا حافظ اجرای دقیق این مهم خواهد بود.
کید بــر لــزوم اجرای  نماینــده ولی فقیــه در هــالل احمــر در بخــش پایانــی ســخنان خود بــا تأ
برنامه هــای فرهنگــی بــه منظور گســترش مباحــث دینی و ارتقــاء فرهنگــی در جامعــه بزرگ 
هالل احمر کشــور افزود: اجرای برنامه های مدون و هدفمند فرهنگــی- مذهبی و همچنین 
نشســت های علمی با جوانان عضو این نهاد خیریه با محورهای مشخص شده می تواند در 

دستیابی به این مهم مؤثر باشد.
دومیــن گردهمایــی علمــی- کاربــردی کارشناســان هماهنگــی و پیگیــری دفاتــر نمایندگی 
ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان ها روزهای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 2۷ آذرماه در 

مجتمع دارویی- درمانی جمعیت هالل احمر در تهران برگزار شد.    

تالش در جهت معنادار ساختن زندگی انسان ها
در دومین گردهمایی کارشناسان هماهنگی و پیگیری دفاتر نمایندگی ولی فقیه عنوان شد؛

و  هماهنگـی  کارشناسـان  گردهمایـی  دومیـن 
پیگیـری دفاتر نمایندگـی ولی فقیه در جمعیت 
دارویـی- مجتمـع  در  اسـتان ها  احمـر  هـالل 

درمانـی جمعیـت هـالل احمـر در تهـران برگـزار شـد. بـه 
گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی حـوزه نمایندگـی ولی فقیـه 
در جمعیـت هـالل احمـر، دومیـن گردهمایـی کارشناسـان 
هماهنگـی و پیگیـری امـور دفاتـر نمایندگـی ولی فقیـه در 
اسـتان ها بـا حضـور حجت االسـالم و المسـلمین معـزی 
نماینـده ولی فقیـه در جمعیـت هـالل در مجتمـع دارویـی 

درمانـی جمعیـت هـالل احمـر در تهـران برپـا شـد.  

عبدالمجید معزی مشــاور نماینده ولی فقیه در هالل احمر و 
مدیرکل حــوزه نمایندگی در آیین افتتاحیــه این گردهمایی 
بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن دوره افــزود: برگــزاری 
این گونه نشست های علمی - کاربردی سبب تعامل بیشتر 
دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت اســتان ها و ستاد 
می شــود که این امر زمینه ســاز پیشــبرد اهداف تعیین شــده 

حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر است.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی بــا حضــور در دومیــن 
و  هماهنگــی  کارشناســان  کاربــردی  علمــی-  گردهمایــی 
پیگیری دفاتــر نمایندگــی ولی فقیه در جمعیــت هالل احمر 
اســتان ها کــه در مجتمــع دارویــی- درمانی جمعیــت هالل 
احمر در تهــران برگــزار شــد، در ابتدای ســخنان خود بــا ابراز 
خرســندی از برگزاری این گردهمایی به تبیین شاخص ها و 
معیارهای اساســی فعالیت در جمعیت هالل احمر پرداخت 
و گفت: تــالش در جهت معنادار ســاختن زندگی انســان ها از 
طریق کمک به رفع آسیب های اجتماعی، ناهنجاری های 
جامعــه و همچنیــن حضــور مؤثــر در فعالیت هــای امدادی، 
خدمــت  مســیرهای  اصلی تریــن  از  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
بی منت جمعیت هالل احمر در جامعه اســت. وی با تشریح 
برخــی آســیب های اجتماعــی موجــود در جامعــه همچــون 
اعتیــاد کــه مشــکالت جبــران ناپذیــری را بــرای خانواده ها 
به وجــود مــی آورد افــزود: جمعیت هــالل احمــر بــا در اختیار 
داشــتن جامعه ای جــوان و بهره منــدی از امکانــات الزم، در 

قبال رفع این آسیب ها در جامعه مسئول است.
کیــد بــر  نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر ســپس بــا تأ
پایــش ســرمایه های اجتماعــی، مــادی و معنوی ایــن نهاد 
خدمت رسان خاطرنشــان کرد: در هالل احمر باید کوشید تا 
از اعتمــاد مردمــی صیانت کــرده و حافــظ عــزت و کرامت در 
مســیر خدمت به آنــان بــود. وی در همین زمینــه ادامه داد: 
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دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر اســتان 
فــارس مســابقه حفــظ و تفســیر قــرآن برپــا کــرد. به گــزارش 
خبرنــگار ماهنامه مهر و ماه، براســاس اعالم حجت االســالم 
و المســلمین جواد قاسمی مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
جمعیت هــالل احمر اســتان فارس اجرای مســابقه اســتانی 
مرحله اول حفظ و تفســیر جزء 30 قرآن کریم )از ســوره زلزال 

تا ناس( انجام شد.
کید شــده اســت کــه با اختصــاص بودجه و  در این گزارش تأ
اجــازه برگــزاری ایــن آزمــون معنــوی گامــی در رشــد و ارتقــاء 
فرهنگی خانواده بزرگ جمعیت هالل احمر فارس برداشــته 
ح ملــی 1452 )شــبکه  شــد. مســابقه مذکور هــم زمان بــا طر
قــرآن و معــارف ســیما( در توســعه و نشــر مفاهیــم قرآنــی، با 
ثبت نــام 200 نفر از کارمنــدان، خانــواده کارمنــدان، اعضاء 
داوطلب )جوانان و داوطلبــان و امدادگران( و دانشــجویان 
مرکــز علمــی کاربــردی هالل فــارس به صــورت آنالیــن برای 

دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری برپا کرد 

تجلیل از خانواده شهدا
مدیر عامل و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه و معاونین جمعیت اســتان و شعبه شهرستان 
کرم )ص( و امام جعفر صادق )ع(، با  شــهرکرد به مناســبت فرارســیدن میالد حضرت رســول ا
خانواده شــهید ناصحــه از شــهدای دوران دفاع مقــدس، دیدار کردنــد. در این دیــدار حجت 
االسالم و المسلمین جعفری با اشــاره به جایگاه ویژه شهدا و ایستادگی آنان بر اعتقادات خود 
و دفاع از رسالت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، اذعان کرد: خانواده شهدا هم در این 
مســیر قدم برداشــته اند و مانند شــهدا که در عرصه جهاد حضور داشــتتند آن ها نیــز در عرصه 

جهاد فرهنگی حضور فعال دارند. درپایان دیدار از خانواده شهید تجلیل به عمل آمد.

       جشن میلد
همچنین برنامه ســخنرانی ویژه کارکنان جمعیت هالل احمر استان چهار محال و بختیاری 
کــرم )ص( و امام جعفــر صادق)ع( بــا حضور مدیــر عامل  به مناســبت میــالد حضرت رســول ا
و مســئول دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه و معاونیــن و کارکنــان جمعیــت اســتان برگــزار گردیــد. 
همچنین در ایــن برنامه از خانواده های ایثارگران جمعیت اســتان به مناســبت هفته بســیج 

نیز تجلیل به عمل آمد.  

       چهارمین اجلس سراسری نماز
چهارمین اجالس سراسری نماز با عنوان دعوت به نماز سالن غدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد 

مرکز اســتان و 26 شــعبه تابعه برگزار شــد که 119 نفر در مســابقه مذکور شــرکت کردنــد و از این 
تعداد به 63 نفر در بخش تفســیر و 15 نفر در بخــش حفظ جمعی هدایای نقــدی به مبلغ ۷2 
میلیون ریال اهداء شــد. مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر اســتان فارس 
کید کرد کلیه شــرکت کنندگان از این آزمون معنوی کمال رضایت و خرسندی خود را اظهار  تأ
کردنــد که امید اســت همچــون گذشــته بــا حمایت های مــادی و معنــوی مراحل بعــدی این 
مسابقه برگزار  شود. همچنین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان 
فارس به همراه مدیر عامل جمعیت هالل احمر شهرســتان جهرم برای رسیدگی به مشکالت 
ک، دیدار و رایزنی با فرماندار و امام جمعه محترم شهر جهرم در این شهر حضور پیدا کرد.  امال
همچنین مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان فارس در شهرستان 
داراب نیــز حضور یافــت و ضمــن شــرکت در آییــن نکوداشــت داوطلبــان اعزامــی جمعیت به 
ک شــعبه با حضور فرماندار  ک و شــعبه داراب نیز بازدید شد و مشــکالت امال شهر ســامرا از امال

شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر اســتان فارس در مراســم 
بزرگداشت ســالروز شــهادت شــهید محراب حضرت آیت اهّلل دســتغیب به همراه مدیرعامل و 

جمعی از معاونین و پرسنل جمعیت هالل احمر استان فارس حضور پیدا کرد.    

اســالمی روز چهارشــنبه 30 آبــان ماه در اســتان چهــار محال 
و بختیــاری برگــزار شــد. چهارمیــن اجــالس نماز شهرســتان 
شــهرکرد با عنــوان »دعوت بــه نماز« و بــا حضور و ســخنرانی 
حجت االســالم محمدعلی نکونــام نماینده ولی فقیــه و امام 
جمعه شــهرکرد در چهارمحال و بختیاری و حجت الســالم و 
المسلمین کلباســی رییس مرکز تخصصی مهدویت، معاون 
سیاســی امنیتــی اســتاندار و مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
استان و مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت استان 
برگزار شــد. در این آیین، از فعاالن عرصه نمــاز هم تجلیل به 
عمل آمد. همچنین در حاشــیه این اجالس، دســتاوردهای 
ع نمــاز در قالــب نمایشــگاهی در  دانــش آمــوزان بــا موضــو

معرض دید عموم قرار گرفت.    

با فعالیت های متنوع فرهنگی دفتر 
نمایندگی ولی فقیه

شور و نشاط 
فرهنگی در فارس 
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خاطرنشــان کــرد: ایمــان، تقــوی، عبــادت و تفکــر و بــه طور 
مستمر به یاد خدا بودن از مهمترین شاخص های یک عالم 

ربانی است.
کیــد بــر  نماینــده ولــی فقیــه در جمعیــت هــالل احمــر بــا تأ
مســئولیت خطیر عالمان و واعظان دینی به سبب پاسداری 
گاه نمودن  گاهی بخشــی به جامعه تصریح کــرد: آ از دین و آ
کــردن  مــردم از حقایــق دینــی و الهــی و همچنیــن امیــدوار 
ایشــان به رحمت الهی و  بهره مندی درســت از نعمت زندگی 

از اصلی ترین مسئولیت های عالمان دین است.
حجت االســالم و المســلمین معزی با یادآوری ایــن نکته که 
اساسًا امیدوار ساختن انســان برای نجات، فالح و رستگاری 
مسئولیت دیگر عالمان دین اســت افزود: البته مؤمن واقعی 
نیز باید همــواره با امید بــه رحمت و محبــت خداوند فعالیت 
کرده چــرا که داشــتن امیــد، حرکت بــه ســوی کمــال را برای 

انسان فراهم می کند.
نماینده رهبر معظم انقــالب یکی دیگر از مســئولیت عالمان 
دیــن را اظهــار علــم خــود در مواجهــه بــا بدعت هــا و مســائل 
نوظهــور کــه انســان ها را از حقیقــت دور می ســازد دانســت و 
گفت: براســاس روایــات معصومین علیهم الســالم، ســکوت 
عالمان دینــی در برابــر بدعت ها، لعنــت خداوند را بــه همراه 
خواهــد داشــت. وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: در شــرایط 
کنونــی دنیــا و وجــود ابزارهــای ارتباطــی و اجتماعــی، توجه 
به جامعــه جوان از ســوی عالمــان دینــی از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت چــرا کــه در جهــان کنونــی نمی تــوان در برابر 
کــرد، بلکــه بایــد بــا  فعالیت هــای دشــمنان دیــن ســکوت 
هوشــیاری مســیر صحیــح را بــه انســان ها بــه ویــژه جوانــان 
نمایاند. نماینده ولی فقیــه در جمعیت هالل احمر عالم دین 
را ملجــاء و پناهــگاه امن یــک جامعه دانســت و خاطرنشــان 
کــرد: اندوخته هــای الهــی و اخــروی عالمــان ربانــی بــر طبق 
آیــات قــرآن کریــم ســبب می شــود تــا بــا نــگاه عمیــق و درک 
صحیــح از مســائل دنیوی و بیــان آن، آخــرت یــک جامعه را 

آباد سازند.
حجــت االســالم و المســلمین معــزی ارتبــاط بــا مــردم را یکی 
گفــت:  و  دانســت  دیــن  عالمــان  مســئولیت های  از  دیگــر 
براســاس روایــات معصومیــن علیهــم الســالم عالمــان دیــن 
میــان  از  بــرای  و  ایســتاده  ظالمــان  تعــدی  برابــر  در  بایــد 
برداشــتن آنــان بــه مبــارزه و مجاهــدت پرداختــه و همــواره 
در کنــار مظلومیــن بماننــد. وی  در بخــش پایانــی ســخنان 
خــود بــا تبییــن ارزش هــای واالی مرحــوم آیــت اهّلل غیــوری 
گاه  بــا ایســتادگی و مبــارزه در برابــر رژیم فاســد ستمشــاهی، آ
ســاختن مــردم بــا حقایــق دیــن و حضــور پررنــگ و مؤثــر در 
جامعه را از ویژگی های بارز این عالم بزرگ برشــمرد و تصریح 
کرد:آیــت اهّلل غیوری در تمــام عرصه های خدمــت به جامعه 
و آحــاد مــردم حضــور داشــت کــه از اصلی تریــن آنها 30 ســال 
خدمت صادقانه در جمعیــت هالل احمر به عنــوان نماینده 

امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( است.
نماینــدۀ ولــی فقیــه در هــالل احمــر تصریــح کــرد: یــاد و نــام 
عالمانی چون آیت اهّلل غیوری همواره در اذهان جامعه باقی 

مانده و سیره و منش آنان ادامه خواهد داشت.    

مردمی بودن و 
خدمت صادقانه 

در آیین چهارمین سالگرد ارتحال آیت اهلل غیوری بیان شد

نماینـده ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر، بـا حضـور در آیین چهارمین سـالگرد 
ارتحـال آیـت اهلل غیـوری، نماینـده سـابق ولی فقیـه در جمعیـت هـالل احمـر کـه 
در مسـجد امـام حسـن عسـگری)ع( شـهر ری برگـزار شـد، ضمـن سـخنانی بـه 
تبییـن جایـگاه عالمـان دیـن در اسـالم از منظـر کالم الهی و روایات معصومین علیهم السـالم 

پرداخـت.  

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی حــوزۀ نمایندگــی ولی فقیــه در جمعیــت هالل احمــر، حجت 
االسالم و المسلمین معزی در این مراسم گفت: آنچه در اهمیت وجود عالمان دین در جامعه 
بیان می شــود در حقیقت برجســته ترین اقشــار در ســنگر راهنمایی و تربیت صحیح جامعه از 
طرق مختلف، همچــون مباحثه و مناظره هــای علمی- معرفتــی و دفاع از مرزهــای عقیدتی 

است، لیکن عمل عالم نیز به اندوخته های خویش، از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره بــه آیات و روایــات در خصوص عالمــان ربانی 

جراحی الغری به قیمت 
جان پریسا تمام شد

گفت وگوى «شهروند» با زنى که 80 سال 
پیش در عمارت «کاله فرنگى بى سیم» 
به دنیا آمد و بزرگ شد؛  جایى که قرار 

است دفتر کار وزیر ارتباطات شود

تبلیغ کلینیک زیبایى
در اینستاگرام خانواده اى را داغدار کرد

«شهروند» از رشته الکچرى و پرهزینه 
خلبانى گزارش مى دهد که دیگر بازار 

کار ندارد

8 د�� و ��ج

«خوش به حال وزیر 
جوان با این دفتر کارش!»

اشتغال ۲۵۰۰  خلبان 
در مشاغل غیر مرتبط
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سریال واگذاري سرخابی ها
یکی از اصلی ترین اشکاالتی که به فوتبال 
ایران گرفته می شود، دولتی بودن تیم هاي 
باشگاهی آن اســت. تیم هایی که از ثبات 
و کارآمــدي مدیریتی برخوردار نیســتند 
و از بودجه مــردم و دولت ارتزاق می کنند، 
درحالی که فوتبال بایــد در اختیار بخش 
خصوصی و هواداران باشــد و آنان در سود 
و زیان آن و نیز مدیریت تیم شریک باشند. 
مدیریت تیم هاي بزرگ دنیا از طریق آراي 
هواداران عضو باشگاه و صاحب حق انتخاب 
می شــوند و به همین علت نیز در برابر آنان 

پاسخگو هستند.
ولی در ایــران فوتبال تبدیــل به محلی 
براي یارگیري غیرورزشــی شده است. این 
مســأله بیش از همه دربــاره دو تیم اصلی 
کشور یعنی استقالل و پرسپولیس صادق 
اســت، در نتیجه همواره به صورت دولتی 
باقی مانده و حکومت عالقه اي به واگذاري 
مالکیت و به معناي دقیق تر، مدیریت این 
دو تیم ندارد و تا هنگامی که دو تیم بزرگ 
کشور به مردم واگذار نشوند، طبیعی است 
که ســایر تیم ها نیز چنین نخواهند شــد، 
زیرا آنها در وضعیــت رقابتی غیرمنصفانه 
با این دو تیم قرار خواهنــد گرفت. ضمن 
آن که ســایر تیم ها نیز عموما وابســته به 
شرکت هاي بزرگ بخش دولتی و عمومی 
هســتند و بیشــتر این شــرکت ها هیچ 

عالقه اي به واگذاري آنها ندارند، زیرا آن را 
ابزار اعمال قدرت خود در مسائل سیاسى و 

جارى می دانند.
به همین علت تاکنــون چندین بار براي 
واگذاري دو تیم اســتقالل و پرســپولیس 
اقدام شده اســت، ولی از همان ابتدا گفته 
می شــد که این واگذاري ها به ســرانجام 
نخواهد رســید؛ به چند علت، اول از همه 
به ایــن دلیل که حکومــت گمان می کند 
واگذاري ایــن تیم ها به معنــاي واگذاري 
طرفداران آنها به بخش خصوصی!! است و 
این به لحاظ سیاســی و امنیتی خطرناك 
اســت! در حالی که این دو مسأله را باید از 
یکدیگر تفکیک کرد و در یک جامعه سالم 
این طرفداري هــا ربط چندانــی به حوزه 
سیاســت و امنیت ندارد و هرگونه استفاده  
نادرست از تیم ها در این زمینه هزینه هاي 
فراوانی خواهد داشــت. گمان نمی رود که 
این مشــکل حداقل در آینده نزدیک قابل 
حل باشد، به ویژه به این علت که سیاست ما 
در ایران استعداد دخالت در مسائل را دارد 
و بخش خصوصی نمی تواند استقالل خود 
را در برابر سیاســت حفظ کنــد و هرگونه 
تیم داري به معناي ابزار دســت سیاســت 

قرارگرفتن خواهد بود.
علت دیگر، دخالت هاي گســترده بخش 
دولتی در امــور خصوصی و اداره بنگاه هاي 

خصوصی اســت که امکان شــکل گیري 
مدیریتی کارآمد را نخواهد داد. در حقیقت 
حتی اگــر یک نهاد خصوصی شــود، مثل 
بسیاري از کارخانجات کشور که در مالکیت 
بخش خصوصی اســت، ولی چــون قانون 
حاکمیت ندارد و سیاســت ها ثبات ندارد و 
حکومت در همه امــور دخالت می کند، در 
عمل بخش خصوصی زمینــه کافی براي 
تحرك مدیریتــی نخواهد داشــت و این 
در امور ورزشــی و فوتبالی بیشتر است. به 
همین علــت بخش خصوصــی واقعی که 
بخواهد تیم داري کنــد و از این طریق نیز 
هزینه و فایده نماید، وارد این گود نمی شود. 
فقط بخشــی از آنان می آیــد که بخواهند 
ورزش و تیم داري را بــه ابزار قدرت تبدیل 
کنند، تا سایر امور خود را پیش ببرند و این 
بخش نیز ذاتا با اهداف فوتبال و طرفداران 
تیم ها همســویی منافع ندارد و این مسأله 
تیم هاي خصوصی را دچار تعارض مدیریت 

ـ هوادار می کند.
بنابرایــن می توان حــدس زد که اعالم 
دوباره مسئوالن ورزش ایران در تصمیم به 
واگذاري 100 درصد سهام این دو باشگاه، 
یک حلقه جدید از ســریال واگذاري هاي 
بی سرانجام گذشــته است. اگر می خواهند 
واگذاري کنند، ابتدا مقدمــات الزم آن را 

فراهم کنند.
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دست از سر سلبریتى ها بردارید
مریم نراقى
روزنامه نگار

ســلبریتى ها این روزها شرایط پیچیده اى را 
تجربه مى کنند. درباره هر چیز اظهار نظر کنند 
یا نکنند، هرچه بگویند یا نگوینــد، در مظان 
اتهام قرار مى گیرند و با انتقادهاى فراوانى روبه رو 
مى شوند. اوضاع به همین منوال پیش برود باید با 
ایجاد هشتگ «دست از سر سلبریتى ها بردارید» 
به یارى شان بشتابیم. آن زمان که یک سلبریتى 
درباره موضوعى، نظرى مخالف ما عنوان مى کند 

به او مى تازیم که تو را چه به این حرف ها، سرت 
به کار خودت باشــد و اگر درباره اتفاقات مهم 
واکنشى نشان ندهند، وامصیبتا سر مى دهیم 
که این سلبریتى هاى ترسو فقط به فکر منافع 
خودشان هستند و درد مردم براى شان اهمیتى 
ندارد. خالصــه مثل همان حکایــت معروف 
مالنصرالدین، هر چه مى کنند عده اى هستند 

که نقدشان کنند.
واقعیت این اســت که سلبریتى ها بخشى از 
تاثیرگذارترین افراد جامعه هستند. هر جا که 
بحث فرهنگ سازى باشد، تأثیر بیشترى را دارند 
و صداى شان بیشتر از دیگران شنیده مى شود. در 

برهه هاى مختلف سیاسى، حتى دولتمردان هم 
حساب ویژه اى روى سلبریتى ها باز مى کنند تا با 
کمک آنها به موفقیت برسند، یادمان نرفته زلزله 
بزرگ کرمانشاه که اتفاق افتاد حضور چهره هاى 
مختلف فرهنگى و ورزشــى تأثیــر فراوانى به 
لحاظ روحى بر مردم آسیب دیده داشت؛ مردم 
مصیبت زده کرمانشاه چه دلگرم مى شدند وقتى 
مى دیدند ســلبریتى ها در کنارشان هستند، 
به شــهر زلزله زده شــان آمده اند تا مرهمى بر 
زخم شان باشــند. البته که مثل همیشه ثواب 

کردند، اما کباب شدند.
ادامه در صفحه 3

وی  دکتر محمودرضا پیر
دبیرکل 

جمعیت ھالل احمر شد
   صفحه  2

رویداد

همراه اول و 
ایرانسل؟ واقعا؟

   صفحه  14

   با آغاز پروژه واگذارى دو  باشگاه سرخابى به بخش خصوصى 
نام هاى جذابى به عنوان خریدار احتمالى شنیده مى شود. دو اپراتور 

مخابراتى کشور در رأس شایعات اند. رئیس سازمان خصوصى سازى به 
«شهروند»مى گوید همه شرکت هاى بزرگ مى توانند خریدار باشند

   آمارهاى 6 ماه نخست  سال جارى نشان مى دهد استان هاى تهران 
سمنان، یزد و اصفهان  بیشترین میزان تسهیالت بانکى را دریافت کرده اند. 

این در حالى است که کردستان و سیستان و بلوچستان از همه مظلوم ترند
   صفحه 2

نورچشمى ها
همین دور و برند

زمستان در راه است
ژیال صادقى، رضا رشیدپور، حمید گودرزى و على ضیا مجریان شب چله امسال شدند
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#یلـدا_برای_همـه

همدلی و مهربانی را گسترش دهیم
از بلنـدتـریـن شـب سـال را زمـانی 
صرف همـراهی با آنهایی می کنیم که
یلدا را تنها و دور از خانواده مانده اند.
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   محمود شهریارى: یلدا، شب شاهنامه و حافظ است اما االن برخوردها سطحى شده

مهتاب جودکى|  «محترم خانم» آرزو دارد 
یک بار دیگر عمارت «کاله فرنگى بى سیم» را 
ببیند. همان بنایى که روزگارى در زمان جنگ 
جهانى دوم خبر اشغال ایران از سوى متفقین 

از آن مخابره شد...

   صفحه  14



هــــــــاللهــــــــالل

دی    1۳۹۷  |     مشاره         108۳۹

و ســخنرانی معــاون محتــرم فرهنگی کل ســپاه حضــور پیدا 
کــرد. ایــن برنامه توســط پایــگاه بســیج جمعیت هــالل احمر 
اســتان زنجان با همــکاری دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه برگزار 

شد.
مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مراسم بزرگ روز جهانی 
داوطلــب در ســالن بــزرگ ســهروردی با حضــور مدیــر عامل، 
معاونیــن و مســئولین اســتانی و نشســت صمیمــی در جمــع 
همکاران امــور مالی با حضــور مدیر عامل به مناســبت 15 آذر 

روز حسابدار شرکت و سخنرانی کرد.
شــرکت و ســخنرانی مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در 
مراســم 16 آذر روز دانشــجو در جمــع دانشــجویان علمــی 
کاربردی هالل احمر استان با حضور مدیر عامل و رئیس مرکز 
علمی کاربردی اســتان، شرکت در جلسه شــورای معاونین و 
ســخنرانی درخصوص رفتار ســازمانی و حضور در جمع برگزار 
کنندگان مانور زلزله در مجتمع خوابگاهی دختران دانشــگاه 
فقیــه  ولــی  نمایندگــی  برنامه هــای دفتــر  از دیگــر  زنجــان 

جمعیت هالل احمر استان زنجان بود.

       مانور زلزله
همچنین حجت االســالم و المســلمین جواد نصیری مسئول 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر استان زنجان 
در جمع برگزارکنندگان مانور زلزله در حــوزه علمیه امام صادق 
)ع( زنجان حاضر شــد. وی از نزدیک،  چگونگی اجرای مانور 
و پناه گیری خروج اضطراری و حمل مصدومان را شــاهد بود. 
در این مانور علی منفرد رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
زنجــان، ســعید جمشــیدی معــاون امــداد و نجــات جمعیت 
هــالل احمــر زنجــان و رئیس حــوزه علمیــه زنجان نیــز حضور 

داشتند. این مانور 24 آذر ماه برگزارشد.    

کارگاه های تخصصی 
برای جوانان

دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هالل احمر
استان زنجان برپا کرد

دفتر نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان زنجان برنامه های متنوعی 
را در ماه آذر برگزار کرد. به گزارش خبرنگار مجله مهر و ماه بر اساس برنامه های 
اعالمـی دفتـر نمایندگـی ولی فقیـه جمعیـت هالل احمـر اسـتان زنجـان در آذر ماه 
مراسـم  زیـارت عاشـورا در نمازخانـه مرکـز اداری بـرای همـکاران اداری برگزار شـد. همچنین 
برگزاری مراسم  و سخنرانی در سالروز میالد نبی مکرم و امام جعفر صادق)ع( در نماز خانه 

مرکز اداری انجام شـد.  

       شیوه های نفوذ
کارگاه تخصصــی »شــیوه های نفوذ دشــمن در بیــن جوانان« توســط مســئول دفتــر نمایندگی 
ولی فقیه حجت االســالم و المســلمین نصیری در جمع دانش آموزان دبیرســتان شــهید آوینی 
آمــوزش پــرورش ناحیه 2 زنجــان نیــز برپا شــد. همچنیــن برگــزاری کارگاه تخصصــی »قدرت 
منطقه ای ایران ناشــی از روحیه انقالبی« توســط حجت االسالم و المســلمین نصیری در جمع 
دانش آموزان دبیرســتان شــریعتی آموزش پرورش ناحیه یک زنجان از دیگر برنامه های دفتر 

نمایندگی ولی فقیه جمعیت هالل احمر استان زنجان بود.

       روز بسیج
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مراســم گرامیداشت روز بسیج با حضور مدیر عامل محترم 
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کنــار حادثه دیــدگان  زلزلــه زده یــا بــا کمک هــای نقــدی در 
باشــند، همیــن عشــق و حبی اســت کــه در وجــود آن هــا قرار 

دارد.
کیــد بــر اینکــه ایــن  نماینــده ولــی فقیــه در هــالل احمــر بــا تأ
خصیصه  ارزشــمند اخالقی، موهبتی الهی است خاطر نشان 
کرد: در قــرآن کریم نیز خداوند مســئله محبــت را بارها یادآور 
شــده و یقینــًا خداونــد ایــن صفــات را در وجــود انســان ها بــه 

ودیعه گذاشته تا به دیگران محبت و احسان کنند.
ایــن  المســلمین معــزی در جمع بنــدی  و  االســالم  حجــت 
بخــش از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه این کــه شــالوده اصلــی 
فعالیــت در جمعیــت هالل احمر نیــز حب و عشــق خدمت به 
انسان هاســت تصریــح کــرد: در منطــق اســالم نیــز زمانی که 
انســانی ندای یــاری ســر می دهــد، مســلمانی کــه این نــدا را 

می شنود باید به کمک آن بشتابد.
نماینده ولی فقیــه در هالل احمــر در پایان به حضــور بیش از 
یک میلیــون عضو جــوان در هــالل احمر اشــاره کــرد و گفت: 
بر اســاس روایات اهل بیت علیهم الســالم، شــتاب در انجام 
کار نیــک و عــدم بزرگنمایــی آن و همچنیــن دوری از منــت 
گــذاردن بــر انجــام فعالیت هــای نیکوکارانــه از ویژگی هــای 
در  خوبــی  بــه  کــه  اســت  خیرخواهانــه  و  نیــک  اقدامــات 

حرکت های بشردوستانه این اعضا مشاهده می شود.    

عشق خدمت به انسان ها 
موهبتی الهی است

آیین تجلیل و تکریم از داوطلبان جمعیت هالل 
احمر استان تهران برپا شد

نماینـده رهبـر معظـم انقـالب در جمعیـت هـالل احمر بـا حضـور در آیین تجلیل و 
تکریم از داوطلبان جمعیت هالل احمر استان تهران گفت: شالوده اصلی فعالیت 

در جمعیـت هـالل احمـر، حب و عشـق خدمت به انسان هاسـت.  

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در هالل احمــر، در این آییــن که با 
حضور حجت االســالم و المســلمین ابوترابــی، امام جمعــه موقت تهــران و جمعی از مســئوالن 
ســتادی و اســتانی پنجشــنبه 29 آذرمــاه در ســالن رازی دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران برگزار 
شــد، حجت االســالم و المســلمین معزی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، با اشاره 
به این کــه داوطلبان عضــو این مجموعــه خیریــه و عام المنفعــه صرفًا بــا انجــام فعالیت های 
داوطلبانه در جهت تکریم انســان ها و تســکین درد و رنج آن ها در این نهاد مردمی می پردازند 
گفت: امدادگران و نجاتگرانی که در ســرمای زیر صفر زمســتان، در تابستان های گرم و طاقت 
فرســا، در تعطیالت، ایــام نوروز و غیــره بــه دور از خانــواده، با تمام وجــود در جهــت خدمت به 

کاری ها هستند. مردم تمام قد ایستاده اند، نمونه بارزی از این فدا
ح این ســوال که اساسًا انگیزه داوطلبان  نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر ســپس با طر
و امدادگران برای ارائه چنین خدماتی چیســت؟ خاطر نشــان کرد: افرادی کــه خود حرکت در 
این مســیر را نه برای شــغل، که بــرای خدمت بــه بشــریت انتخاب می کننــد، به تعبیــر قرآن از 

خصیصه با ارزش حب و عشق برخوردارند.
وی ادامــه داد: بــا نگاهــی عمیق بــه حضــور هــزاران خّیــر و نیکــوکار داوطلــب در حادثــه زلزله 
کرمانشــاه می توان دریافت که آنچه انگیزه کمک این خیران را زنده کرد تا با حضور در مناطق 
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نایب رئیس فدراسیون بین المللی 
جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر: 

ایران، بهترین الگو 
برای صلیب سرخ 
کشورها است دیگر 

فدراســیون  رئیــس  نایــب  و  چیــن  خ  ســر صلیــب  رئیــس 
خ و هــالل احمــر بــه  بین المللــی جمعیت هــای صلیــب ســر
همراه کارشناس بخش سازمان های بین المللی و ارتباطات 
خ از بخش های مختلف ســازمان امداد و  خارجی صلیب ســر

نجات جمعیت هالل احمر بازدید کردند.
به گــزارش روابــط عمومی ســازمان امــداد و نجــات جمعیت 
خ چیــن و نایب رئیس  هالل احمر، چــن زو رئیس صلیب ســر
خ و هــالل  فدراســیون بین المللــی جمعیت هــای صلیــب ســر
احمر با ذکــر ضرب المثل چینــی »دیدن یکبار بهتر از شــنیدن 
صدبار است« گفت: بســیار خرســندم که از نزدیک از سازمان 
امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر بازدیــد می کنــم. بــه 

دوره بین المللی 
جستجو و نجات شهری

ســفیر اتریش در ایران با بیان اینکه هالل احمر ایران می تواند به پاســخ دهنده اول در هنگام 
رخداد بالیــا در منطقه، تبدیل شــود، گفت: بــرای تحقق این مهــم و رعایت اصــول و قوانین 

کم بر آن باید تیم های پاسخ همواره توانمندی خود را افزایش دهند. حا
به گزارش پایگاه اطالع رســانی جمعیت هــالل احمر، افتتاحیه دوره بین المللی جســت وجو و 
نجات شهری)USAR( با حضور مرتضی سلیمی رئیس ســازمان امداد و نجات و  نمایندگان 
ســایر دســتگاه های مســئول از جمله احمــد صادقی، رئیــس ســازمان پیشــگیری و  مدیریت 
بحران شــهر تهران، امیرحســین برمکی، مســئول دفتر هماهنگی امور بشردوســتانه سازمان 
ملل متحد )اوچا( در ایران، استفان شوتس، سفیر اتریش در ایران و جمعی دیگر از مسئوالن 
برگزار شــد. اســتفان شــوتس در ایــن دوره بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن کارگاه در مــورد قوانین 
بین المللی جســتجو و نجات بررســی می شــود، اظهار کرد: ایران دارای تمدن غنی و همیشه 
نقش آفرین بــوده و در آینده هم خواهد بــود و امیدواریــم بتوانیم تاب آوری ایــران را از طریق 

همکاری ها، افزایش دهیم.
وی با اشــاره به مخاطراتی از جمله زلزله، خشکســالی و مناقشــات مســلحانه گفت: مدیریت 
بحران در این زمینه حرف اول را می زند و امروز مایه خرســندی اســت کــه هالل احمر طرفین 

ذی  نفع در این زمینه را دور هم  جمع کرده است.
ســفیر اتریش افزود: امیدوارم ایران در زمینه فعالیت و آموزش تیم های جســت وجو و نجات 
به همکاری های خود و شــبکه ســازی در سراســر دنیا ادامه دهد و این تعامــالت در آینده هم 
ادامه داشته باشد. شــوتس با اشاره به ضرورت توجه به اثرات ســوء بالیا گفت: اتریش تالش 

خ  جرأت می توانم بگویم که این ســازمان به عنوان نمونه و الگویی مناســب برای صلیب سر
بسیاری از کشورها است.

وی در ادامــه در مــورد تعــدد نیروهــای عملیاتــی کادر و امدادگــران داوطلــب جمعیــت هــالل 
احمر و نحوه انجــام عملیات ها توســط امکانات لجســتیکی جمعیــت هالل احمر ســواالتی را 
ح کــرد. مرتضی ســلیمی؛ رئیس ســازمان امــداد و نجات هالل احمــر در این دیــدار گفت:  مطر
این ســازمان مجهز بــه سیســتم های ارتباطــی و همینطــور امدادهوایی حرفه ای اســت که با 
کنش ســریع توانســته بهترین عملکرد را در  همکاری نیروهای داوطلب و فعالیت تیم های وا

امدادرسانی به مردم در سوانح داشته باشد.
وی با اشاره به نحوه پشتیبانی و لجستیک در عملیات های امدادی، گفت: برنامه عملیاتی 
پاسخگویی جمعیت هالل احمر در سوانح یکی از قابلیت های سازمان امدادونجات به شمار 

می آید که سرعت و مدیریت امدادرسانی در حوادث را برای ما تسهیل بخشیده است.    

دارد به ایران کمک کند تا قدرت نرم خود را افزایش دهد.
فورستن هوفر ، رئیس مرکز مدیریت خطرات و سوانح اتریش 
نیز گفــت: یکســال از زمانــی کــه اینجا حضــور پیــدا کردیم تا 
کنون  بتوانیم کارگاه های مشــترک برگزار کنیم، می گــذرد و ا
ایــن برنامــه عملیاتی می شــود. وی با اشــاره بــه تجربه های 
ک )سیســتم مدیریت  بین المللــی که منجر به ایجاد اینســارا
 و پاســخگویی بــه ســوانح در ســازمان ملــل متحــد(، گفــت: 
ک موجــب ایجــاد یک شــبکه ارتباطــی میان  ایجــاد اینســارا

امدادگران شد.
امیرحسین برمکی، مسئول دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه 
سازمان ملل هم با تشکر از جمعیت هالل احمر برای همکاری 
در زمینه برگــزاری این دوره، اظهــار کرد: ایــن کارگاه می تواند 
در آینده به صورت یک پــروژه میان ایران و دولــت اتریش و با 

همکاری اتحادیه اروپا ادامه داشته باشد.   
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رحمت اله شاهمرادی، ایالم  918840۷126

رقیبه بهروزپور آذربایجان شرقی  9146433384
نرگس صداقتی، قم  9123530502

کامبیز قهرمانی، فارس  91۷1050898
مهوش رضایی، فارس  9305936009

عصمت حسن آبادی، نیشابور  915249۷51۷
9102820238  مهدی کردی، قم

ک نژاد، قم اعظم پا  912451023۷
سکینه خلج، قم  912۷4۷3998

علی اصغر بیات، البرز  9194645964
امیر مهدی خزاعی مقدم- خراسان جنوبی  9153638393

احمد سریزدی، کرمان  9133969439
کامبیز محمدی، کرمان  9139410۷30

عباس علیخانی، اصفهان  9138۷52359
سیدمحمدامین هاشمی، کرمانشاه  9188361109

سکینه سادات آزادی فکور، خراسان رضوی  9380656680
مسعود شاملو، همدان  90331008۷8

احسان کاوسی، خراسان جنوبی  9304154048
محمد سراجی بادی، اصفهان  9131623301

محمد مالحسنی، قزوین  93529۷6939
لیال حالجی، آذربایجان شرقی  9141304056

آزاده کردی، قم  9196921942
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مسابقهپیامكی

SMS
عالقه مندان  به شــركت در مســابقه پیامكی مهروماه می توانند با 
مطالعه سؤاالت زیر، پاســخ آن را در بخش های مختلف مجله پیدا 

و به سامانه 3000486644 ارسال كنند.
پاسخ شما باید یك عدد 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    20    بهمن

01
طبقنظربنیانگذارانقالباسالمیحضرتامامخمینی)ره(خاستگاهریاستطلبی،چیست؟

الف( حب نفس                        ب( اغوای شیطان      ج( نفاق           د( تزویر  و  ریا

02
براساسآیه76سورهمبارکهنساءچراشیطانمحکومبهشکستاست؟

ج(  صبر   مسلمانان       د( توكل   مؤمنان الف( كمك خدا به مؤمنان                   ب( سستی نیرنگ شیطان   

03
بیت»وعدهفرداوپسفردایتو/انتظارحسرتآیدوایتو«دربارهکدامیکازکیدهایشیطاناست؟

الف( تسویف                        ب( تنبلی    ج( تأخیر كار خیر          د( گزینه الف و ج

04
کدامبخشازمعماریمساجددرایران،نمادآسماناست؟

ج(  گلدسته             د( شبستان الف( گنبد                            ب( محراب       

05
مصرع»سرببراینچهارمرغزندهرا«کهبهداستانقرآنیابراهیم)ع(اشارهداردازکیست؟

الف( عطار نیشابوری                        ب( جالل الدین مولوی       ج( سنایی غزنوی        د( سعدی شیرازی

06
نویسندهکتاب»ماهبهروایتآه«کیست؟

الف( رضا امیرخانی                      ب( ابوالفضل زرویی نصرآباد       ج( مصطفی مستور              د( سید مهدی شجاعی

07
لقب»پدرشعرفارسی«اشارهبهچهکسیدارد؟

ج( حافظ شیرازی              د( رودكی سمرقندی الف( سعدی                           ب( مولوی          

08
داستان»حسنکوزیر«درکدامکتابآمدهاست؟

ج( تاریخ بیهقی                  د( داستان راستان الف( جهانشگای جوینی               ب( بوستان           


